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صندوق بین المللی پول از مهمترین تحوالت اقتصادی سال 2020 گزارش داد

 10 روایت
از سال کرونا

فرصت امروز: صندوق بین المللی پول از جمله مهمترین نهادهای اقتصادی دنیاست و گزارش هایی که در مورد 
وضعیت اقتصاد جهان در سال های گذشته ارائه داده، همواره معتبر و مورد استناد بوده است. طبق گفته صندوق 
بین المللی پول، پاندمی کرونا آس��یب زیادی به اقتصاد دنیا وارد کرده و دولت ها برای حمایت از ش��هروندان خود 

صدها میلیارد دالر به اقتصادشان تزریق کرده اند؛ تزریقی که نشریه »اکونومیست« چندی پیش در سرمقاله...

قیمت سربه سری نفت در کشورهای خاورمیانه چقدر است؟

بحران کسري بودجه در اقتصادهای نفتی
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کرونا چطور استارت آپ ها را به سمت محیط زیست سوق داد؟

تحول استارت آپ ها در عصر پساکرونا

کاش این نکات را در اولین تجربه استارت آپی ام می دانستم
سقوط 9 هزار دالری قیمت بیت کوین

زوم و اینستاگرام از بهترین برند های جهان
اگر پس انداز کنید، خودتان را از نظر مالی نابود خواهید کرد
۸ نکته در انتخاب کلیدواژه های مناسب بهینه سازی سایت

گروه کانونی )Focused Group( چیست؟

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

فروش سالیانه لکسوس برای 
 اولین بار از مرسدس بنز

پیشی گرفت

4

با وجود آنکه قیمت بیت کوین در شـروع سال 2021 میالدی 
مـرز 40 هزار دالر را رد کرد، اما در چند روز گذشـته از این 
سـقف قیمتی فاصله گرفت و در 24 سـاعت گذشته ارزش 

بـازار ارزهـای دیجیتالی حـدود 20 درصد کاهش 
یافت. افزایش عرضه ارزهای دیجیتالی توسط...

یک پنجم ارزش بازار ارزهای دیجیتالی دود شد

زلزله در بازار رمزارزها

یادداشت
 کره جنوبی

طلب ایران را می دهد؟

پول های بلوکه ش��ده ایران در 
کره جنوبی به چالش دو کش��ور 
در روابط مالی کنونی تبدیل شده 
است. چند مشکل دست به دست 
هم داده تا نزدی��ک به 7 میلیارد 
دالر از پ��ول ایران در کره جنوبی 
بلوکه شود. مهمترین مسئله، عدم 
تصویب لوایح مربوط به اف ای تی 
اف در ایران و قرار گرفتن ایران در 
فهرست لیست سیاه در کنار کره 
شمالی است. براساس قوانین اف 
ای ت��ی اف، بانک ها باید مبادالت 
مال��ی ب��ا ش��رکت ها و بانک های 
کش��وری که نام آن در فهرس��ت 

سیاه قرار گرفته را متوقف کنند.
عالوه بر این، فشارهای تحریمی 
آمریکا بر ک��ره جنوبی، به عنوان 
یک��ی از متحدان اقتص��ادی این 
کش��ور از دالیل بلوکه شدن پول 
ایران در این کش��ور اس��ت. کره 
جنوبی، ع��الوه بر رعایت مقررات 
ت��رس جریمه های  از  بین المللی 
ای��االت متحده  میلی��ارد دالری 
آمریکا در تعام��الت مالی با ایران 

احتیاط می کند.
اقتص��ادی  رواب��ط  س��طح 
آمریکا و کره جنوبی باالس��ت 
و قابل مقایس��ه با کش��ورهای 

بیشتر  نیس��ت.  دیگر 
4شرکت های بزرگ...
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کارت اعتباری به عنوان ابزاری کارآمد جهت پرداخت 
تس��هیالت خرد می توان��د ضمن افزایش ق��درت خرید 
مصرف کنن��دگان، زمینه س��از حمای��ت از تولید ملی و 

به تبع آن توسعه اقتصادی کشور باشد.
به گزارش »فرصت ام��روز«، یکی از مهمترین عوامل 
اصلی در راس��تای حمای��ت از تولید مل��ی و به تبع آن 
رش��د و توس��عه اقتصادی کش��ور، ایجاد ق��درت خرید 
مناس��ب در مصرف کنندگان جه��ت خرید این تولیدات 
اس��ت. در واقع، همراس��تا با حمایت از تولید ملی باید 
حمایت کافی درخصوص ایجاد قدرت خرید مناسب در 
مصرف کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد، از این طریق 
اس��ت که می توان ب��ا تکمیل این فرآیند به ش��کوفایی 

اقتصاد ملی دست یافت.
کارت اعتب��اری را می توان به عنوان ابزاری مناس��ب 
جهت دریافت تس��هیالت خرد دانس��ت. در واقع، کارت 
اعتباری ابزاری اس��ت که در راس��تای اعطای تسهیالت 
خ��رد و افزایش قدرت خری��د مصرف کنندگان به عنوان 
خدمات بانکی به ایش��ان ارائه می شود. مصرف کنندگان 
می توانند از این طریق ضمن دریافت تسهیالت مناسب 

با نرخ بازگش��ت پایی��ن، از مزایای آن بهره مند ش��وند. 
اس��تفاده از تس��هیالت خ��رد در قال��ب کارت اعتباری 
دارای مزیت های مختلفی اس��ت ک��ه از جمله این مزایا 
می توان به موارد متعددی اش��اره کرد. به عنوان نمونه، 
مردم همواره ترجیح می دهند برای تهیه کاال و خدمات 
موردنی��از خ��ود از منابع مالی در دس��ترس و با قدرت 
مدیریت مناس��ب اس��تفاده نمایند و کارت اعتباری این 
امکان را در اختیار ایشان قرار می دهد. اعطای تسهیالت 
خرد در قالب کارت اعتباری باعث می ش��ود مش��تریان 
دسترس��ی سریع تری به منابع مالی الزم در قالب اعتبار 
خرید، از بانک ها داش��ته باشند و بانک ها نیز با اطمینان 
بیش��تر و روال اداری کمت��ر بتوانند ای��ن اعتبار را برای 

مشتریان فراهم کنند.
در این راستا، بانک پاسارگاد با هدف تکمیل و توسعه 
طرح »تس��هیالت ارزان قیم��ت« و همچنین بهره مندی 
هرچه بیش��تر گروه مش��تریان حقیقی از تسهیالت این 
بانک اق��دام به ارائه »کارت اعتب��اری ارزان قیمت بانک 
پاس��ارگاد« کرده است. طرح کارت اعتباری ارزان قیمت 
بانک پاس��ارگاد، برمبنای نتیجه اعتبارسنجی مشتریان 

محترم و در راس��تای تالش در جهت گس��ترش هرچه 
بیش��تر س��طح مراودات ایش��ان با بانک طراحی ش��ده 
اس��ت. در این طرح براساس امتیاز سپرده های مشمول 
مش��تریان، تس��هیالتی در قالب عقد مرابحه و از طریق 
اب��زار کارت اعتباری ب��ه آنان اعطا می ش��ود. این طرح 
ب��رای کلیه مش��تریان حقیق��ی که دارای س��پرده های 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت  عادی یا قرض الحسنه جاری 
)با دس��ته چک یا بدون دس��ته چک( هس��تند در نظر 

گرفته شده است.
مشتریان جهت بهره مندی از مزایای این طرح پس از 
ثبت درخواست از طریق اپلیکیشن »ویپاد«، باید جهت 
اعتبارس��نجی و بررسی ش��رایط اعتباری خود به شعبه 
عامل مراجعه نمایند. همچنین مش��تریان باید س��طح 
احراز هوی��ت خود را در اپلیکیش��ن »ویپاد« حداقل تا 
سطح3 )ثبت تاریخ تولد مشتری توسط ایشان و تطابق 
اطالعات با استعالم اخذشده از سامانه ثبت احوال( ارتقا 
دهند. بعد از گذش��ت حداقل 3ماه از ثبت درخواس��ت 
و دارابودن ش��رایط اعتباری الزم پس از اعتبارس��نجی، 
این تس��هیالت در قال��ب کارت  اعتباری به متقاضیان با 

شرایطی به شرح زیر ارائه می شود:
نحوه محاس��به امتیاز جهت برخ��ورداری از این طرح 
بدین صورت اس��ت که به ازای ه��ر 1.000.000 ریال 
»حداقل موجودی روزانه« سپرده های مشمول مشتریان 
از زمان »ثبت درخواست دریافت تسهیالت«، یک امتیاز 
در نظ��ر گرفته می ش��ود و امتیاز تجمعی س��پرده های 
مش��مول مش��تریان از زمان ثبت درخواس��ت از طریق 
اپلیکیش��ن ویپ��اد، حداقل به م��دت 3م��اه و حداکثر 
ب��ه مدت 1 س��ال، محاس��به خواهد ش��د. حداقل مبلغ 
تس��هیالت اعطایی به مشتریان در قالب این طرح، مبلغ 
100میلیون ریال و حداکث��ر مبلغ مذکور 300میلیون 

ریال است.
البته باید توجه داشت، از آنجا که مجموع اعتبار قابل 
تخصیص از س��وی شبکه بانکی کش��ور به هر مشتری 
در قال��ب کارت اعتب��اری، حداکث��ر 500میلیون ریال 
اس��ت، لذا تخصیص اعتبار در قالب کارت اعتباری و از 
طریق ای��ن طرح نیز در مجموع اعتب��ار قابل تخصیص 
به هر مش��تری، لحاظ خواهد ش��د. ش��ایان ذکر است 
نرخ س��ود بازپرداخت تسهیالت کارت اعتباری در ازای 

ماندگاری وجوه در سپرده قرض الحسنه جاری مشتری 
و متناس��ب با ضریب اعطای تس��هیالت و ب��ا توجه به 
ش��رایط درخواستی ایش��ان، 12، 15 و 18درصد است؛ 
همچنین نرخ سود بازپرداخت تسهیالت کارت اعتباری 
در ازای مان��دگاری وج��وه در س��پرده س��رمایه گذاری 
کوتاه مدت عادی مش��تری و متناس��ب با ضریب اعطای 
تس��هیالت و با توجه به ش��رایط درخواستی ایشان، 15 
و 18درصد اس��ت. مهلت بازپرداخت این تس��هیالت به 
صورت یکجا حداقل 3ماه و حداکثر 1س��ال و به صورت 
اقساطی حداقل 12ماه و حداکثر 36ماه است. مشتریان 
حداکثر 1سال پس از ثبت درخواست فرصت دارند تا از 

امتیازات خود برای دریافت تسهیالت استفاده نمایند.
هم میهن��ان گرام��ی می توانند ب��رای دریافت و نصب 
اپلیکیشن »ویپاد« به کافه بازار یا سایت بانک پاسارگاد 
)به نش��انی www.bpi.ir( و یا وب سایت »ویپاد« )به 
آدرس www.wepod.ir( مراجع��ه نمایند. همچنین 
www.bpi.ir/ جهت کس��ب اطالعات بیشتر به آدرس
icc مراجعه کرده و یا با مرکز مش��اوره و اطالع رسانی به 

شماره 82890 تماس حاصل نمایند.

فرص��ت ام��روز: این روزها رش��د به��ای بیت کوین، ب��ازار ارزهای 
دیجیتالی را حسابی داغ کرده است. قیمت این رمزارز در حالی چند 
روز پیش مرز 40 هزار دالری را رد کرد که در آذرماه امسال بهای آن 
در کانال 18 هزار دالر قرار داش��ت، اما از اواخر پاییز به یکباره موتور 
بیت کوین روش��ن ش��د و نه تنها از س��قف تاریخی خود در سه سال 
گذش��ته عبور کرد، بلکه توانس��ت در آخرین روز آذرماه قله 24 هزار 
دالر را هم فتح کند تا از س��رمایه گذاران حسابی دلربایی کند. پس از 
شروع س��ال 2021 میالدی نیز این وضعیت ادامه پیدا کرد و قیمت 
بیت کوین به بیش از 40 هزار دالر رسید، اما در دو سه روز گذشته با 
افزایش عرضه، ارزش بیت کوین کاهش یافت و تا کانال 32 هزار دالر 
عقب نشست. بازار داغ رمزارزها، در ایران نیز استخراج کنندگان ارزهای 
دیجیتالی را به صرافت س��رمایه گذاری انداخته و از جمله دالیلی که 
چند روز گذش��ته در مورد قطعی برق تهران و شهرهای دیگر عنوان 
می شود، استفاده غیرمجاز استخراج کنندگان ارزهای دیجیتالی از برق 
خانگی اس��ت. البته تعرفه برق تمامی مش��ترکان استخراج رمزارز با 
میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه و اعمال می شود که این تعرفه 
فاقد یارانه است. هرچند در ایامی از سال که تأمین برق با محدودیت 
مواجه است، این مشترکان مانند سایر مشترکان بزرگ باید همکاری 

الزم را با شرکت های برق جهت مدیریت مصرف انجام دهند.
اس��تخراج رمزارز، کسب و کاری نوپاست و همه ابعاد این کسب و 
کار هنوز کامال ش��ناخته شده نیس��ت. در ایران با توجه به سوق پیدا 
کردن عالقه مندان به این سمت، وزارتخانه های صمت، نیرو و ارتباطات 
از سال گذشته، پس از تصویب قوانین مربوطه، موانع را از پیش پای 
س��رمایه گذاران برداشتند و راه حضور آنها را تس��هیل کردند. با این 

حال چندی اس��ت شایعاتی در این خصوص در فضای مجازی مطرح 
شده اس��ت. به منظور شفاف سازی در این خصوص، مصطفی رجبی 
مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت 
برق به سواالت پاسخ داد که در سایت وزارت نیرو منتشر شده است.

* آیا استخراج رمزارز )ماینینگ( در ایران مجاز است؟
با تصویب هیأت وزیران از 13 مرداد س��ال 1398 اس��تخراج بیت 
کوین و س��ایر رمزارزها در ایران یک فعالیت قانونی به حساب آمده و 
پس از کس��ب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( برای 
عموم مردم آزاد است. تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها با تعرفه برق 
صادرات��ی )بدون یارانه( انجام می ش��ود و این امر به یکی از دو طریق 
دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید توسط 
متقاضی میسر اس��ت. آن دسته از افراد که متقاضی استخراج رمزارز 
هس��تند، می توانند پس از اخذ جواز تاسیس از وزارت صمت، نسبت 
به دریافت انشعاب استخراج رمزارز از شرکت های توزیع نیروی برق یا 

شرکت های برق منطقه ای اقدام نمایند.
* حجم فعالیت مجاز استخراج رمزارز چقدر است؟

تاکنون 24 مرکز استخراج رمزارز با ظرفیت بیش از 310 مگاوات 
نسبت به اخذ انشعاب برق مجاز از وزارت نیرو اقدام نموده اند که حدود 
70 درصد از آنها در حال حاضر فعال هستند. مراکز استخراج رمزارز 
مس��تقر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استان کرمان با ظرفیت 
140 مگاوات، منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی با ظرفیت 30 
مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی پیام اس��تان البرز با ظرفیت حدود 5 
مگاوات در زمره بزرگترین مراکز قانونی اس��تخراج رمزارز در کش��ور 
هستند. خاطرنشان می س��ازد تعرفه برق تمامی مشترکان استخراج 

رمزارز با میانگین قیمت برق صادراتی محاس��به و اعمال می شود که 
این تعرفه فاقد یارانه است، همچنین در ایامی از سال که تأمین برق با 
محدودیت مواجه است، این مشترکان مانند سایر مشترکان بزرگ باید 
همکاری الزم را با شرکت های برق جهت مدیریت مصرف انجام دهند.

* سهم ایران از استخراج رمزارز در دنیا چقدر است؟
همانگونه که در بخش قبل ذکر شد در حال حاضر ظرفیت قانونی 
فعال در حوزه اس��تخراج رمزارز حدود 310 مگاوات اس��ت. عالوه بر 
این مقدار تاکنون بیش از 1638 مرکز استخراج )با ظرفیت حدودی 
260 مگاوات( که به صورت غیرقانونی فعالیت می کرده اند کش��ف و 
فعالیت آنها متوقف شده اس��ت. لذا می توان گفت که ظرفیت مراکز 
استخراج رمزارز کش��ور که در نیمه اول سال جاری مشغول فعالیت 

بوده اند حدوداً برابر با 570 مگاوات بوده است.
اخیراً در فضای مجازی و خبرگزاری های داخلی اطالعاتی مبنی بر 
تخمین سهم 8 درصدی ایران از کل فعالیت های استخراج رمزارز در 
 BitOoda دنیا منتشر شده است که ظاهراً مبتنی بر گزارش سایت
ارائه ش��ده در تاریخ 15جوالی 2020 )25 تیرماه 1399( اس��ت. در 
آن تاریخ میزان توان برق اختصاص داده ش��ده به استخراج رمزارز در 
جهان حدود 6800 مگاوات بوده اس��ت. با توجه به ظرفیت کل 570 
مگاواتی شناس��ایی شده جهت استخراج رمزارز در کشور، سهم ایران 
از این فعالیت در جهان به حدود 8 درصد می رس��د، با این حال نکته 
مهم قابل ذکر که در تحلیل های ارائه شده در برخی رسانه ها و فضای 
مجازی مورد غفلت قرار گرفته اس��ت یا تفس��یری اشتباه از آن ارائه 
ش��ده اس��ت، عدم توجه به تفاوت ماهوی میان انرژی مصرفی و توان 
تخصیص داده ش��ده است. برای داشتن درک بهتر از مقیاس فعالیت 

مربوط به اس��تخراج رمزارز در ایران می بایس��ت توجه نمود که پیک 
بار کش��ور در س��ال جاری حدوداً برابر با 58255 مگاوات )102 برابر 
ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه(، پیک بار استان تهران حدوداً 
برابر با 7000 مگاوات مگاوات )12 برابر ظرفیت ماینینگ کش��ور در 
زمان مشابه( و  ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به عنوان یک 
مثال حدوداً برابر با 1550 مگاوات )2.7 برابر ظرفیت ماینینگ کشور 

در زمان مشابه( است.
* آیا آلودگی تهران ناشی از استخراج رمزارز است؟

آلودگی هوای کالنش��هرها در فصول سرد سال پدیده ای است که 
معلول عوامل و فعالیت های مختلف بوده و متاس��فانه نزدیک به یک 
دهه است که از معضالت پایتخت کشور شده است. مسلماً هر فعالیتی 
که نیاز به مصرف انرژی های فسیلی داشته باشد در آلوده نمودن هوا 
سهیم خواهد بود. با این حال، طبق آماری که در بخش قبل ارائه شد و 
باعنایت به ظرفیت تخصیص داده شده به استخراج رمزارزها، طرح این 
ادعا که استخراج رمزارز عامل آلودگی کالنشهرها است، صرفاً منجر به 
ساده سازی مسئله شده و ما را از یافتن راهکار پایدار و بلندمدت برای 

رفع معضل آلودگی منحرف خواهد کرد.
* وزارت نیرو چه تشویقی برای استخراج رمزارز در نظر گرفته؟

برمبنای مصوبه وزیر نیرو، به منظور مدیریت مصرف در طول ایام 
گرم )از ابتدای خرداد تا پایان ش��هریور(، بهای هر کیلووات-س��اعت 
انرژی در هش��ت ماهه غیرگرم سال با ضریب 0/5 محاسبه و دریافت 
می شود. همچنین بهای برق دریافتی از مراکز استخراج رمزارز متصل 
به س��طوح ولتاژ 400 و 230 کیلوولت با 20 درصد تخفیف و سطوح 
ولتاژ 132، 66 و 63 کیلوولت با 12 درصد تخفیف محاسبه و دریافت 

می ش��ود. به عالوه برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که براساس 
تایید مراجع ذی صالح به اس��تخرهای استخراج داخل کشور متصل 
می ش��وند عالوه بر تخفیف های ذکرشده، مشمول 15 درصد تخفیف 

هستند.
از دیگر عوامل مهم تش��ویقی برای مراکز قانونی اس��تخراج رمزارز 
تخفیف اس��تفاده از برق صرفه جویی ش��ده حاصل از سرمایه گذاری 
در طرح های بهینه س��ازی مصرف در تمامی ایام س��ال است. بر این 
اساس به سرمایه گذاران در طرح های بهینه سازی، گواهی صرفه جویی 
داده خواهد شد و دارنده گواهی صرفه جویی مجاز است معادل انرژی 
الکتریکی مندرج در گواهی را براساس مقررات جاری، از طریق بورس 
انرژی )به طور مس��تقیم ی��ا از طریق قرارداده��ای دوجانبه با مالک 
نیروگاه( خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج 

از جمله استخراج رمزارزها، تخصیص دهد.
* نحوه برخورد توانیر با مراکز رمزارز غیرمجاز چگونه است؟

اس��تخراج غیرمجاز )غیرقانونی( رمزارز به معنای اس��تفاده از برق 
ب��ا تعرفه ای به غیر از تعرفه رمزارز )مانند تعرفه خانگی، کش��اورزی، 
صنعتی و ...( اس��ت. وزارت نیرو ضمن حمایت از فعالیت اس��تخراج 
قانونی رمزارز، با آن دس��ته از اف��راد که به صورت غیرقانونی اقدام به 
استخراج رمزارزها می نمایند به شدت برخورد می کند. در این راستا، 
در صورت کشف فعالیت غیرقانونی اس��تخراج رمزارزها، جریان برق 
مشترک مربوطه قطع و عالوه بر معرفی افراد خاطی به مراجع قضایی، 
هزینه برق مصرفی با تعرفه رمزارز و خسارات وارده به شبکه برق نیز 
از متخلفان دریافت می ش��ود. ش��ایان ذکر است تاکنون 1638 مرکز 

غیرمجاز با ظرفیت حدود 260 مگاوات شناسایی شده اند.

آیا خاموشی های روزهای گذشته به خاطر استخراج ارزهای دیجیتالی است؟

6 پرسش و پاسخ درباره استخراج رمزارز

»کارت اعتباری« تسهیالتی در راستای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان

سید حسین سلیمی
کارشناس مسائل بانکی



فرصت امروز: طالی س��یاه منبع درآمدی عمده اقتصادهای نفتی است 
و بس��یاری از کش��ورهای دنیا بودجه خود را برمبنای درآمد فروش نفت 
تنظی��م می کنند، اما عالوه بر قیمت جهانی نفت، هزینه تولید نفت نیز از 
اهمیت باالیی برخوردار است و روی میزان درآمد کسب شده از فروش نفت 
تاثیرگذار اس��ت. آنچه به آن قیمت سربه سری نفت می گویند و به معنای 
حداقل قیمتی است که یک کشور باید برای فروش هر بشکه نفت صادراتی 
خود کسب کند تا بتواند بودجه ای متوازن داشته باشد. قیمت سربه سری 
نفت از جمله ش��اخص های مهم اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت 
است و البته سیاست های دولتی نیز روی این مسئله بسیار اثرگذار است، 
به عنوان مثال، اگر کش��وری هزینه ه��ای رفاهی را کم کند و یا طرح های 
زیرساختی و توسعه ای را در کشور متوقف نماید، در آن صورت هزینه های 
دولتی کمتر می شود و برای ایجاد توازن بودجه نیاز به درآمد نفتی کمتری 
دارد. در این ش��رایط قیمت سربه سری نفت در این کشور پایین تر خواهد 
بود. این سیاستی است که در سال های اخیر در عربستان اجرا شده است. 
بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، قیمت 
سربه س��ری نفت بیش از 100 دالر اس��ت. به خصوص اگر میزان صادرات 
نفت در کشور پایین باشد ولی سهم درآمد نفت در بودجه باال باشد، قیمت 
سربه سری روند افزایشی خواهد داشت. این شرایطی است که در سال های 
اخیر و بعد از تحریم نفتی ایران ایجاد ش��د و زمینه را برای رکوردش��کنی 

کشور در زمینه قیمت سربه سری نفت فراهم کرد.
کوران کسری بودجه به دنبال بحران کرونا

طبق مطالعات انجام ش��ده روی 13 کشور صادرکننده نفت در دنیا، در 
س��ال 2020 پایین ترین قیمت سربه سری نفت به قطر تعلق دارد. در این 
سال قیمت سربه سری نفت قطر 45.7 دالر آمریکا است. این کشور نفت را 
با پایین ترین هزینه تولید می کند و حجم ذخایر آن بسیار زیاد است. قیمت 
سربه س��ری نفت در عربستان نیز 83.60 دالر است. این کشور پایین ترین 
هزینه تولید نفت را دارد ولی س��هم نفت در بودجه این کشور بسیار زیاد 
اس��ت و کاهش قیمت نفت به معنای از بین رفتن سهم اعظم درآمد آنها 
است. در ماه آوریل سال 2020 اعالم شد که این کشور خاورمیانه به دلیل 
افت قیمت نفت در دنیا بالغ بر 12 میلیارد دالر ضرر کرد و دست کم اگر 
تا انتهای سال 2021 قیمت نفت از مرز 50 دالر فراتر نرود، زیان اقتصادی 
این کش��ور افزایش چشمگیری خواهد یافت. در نتیجه قیمت پایین نفت 
و بحران ناشی از کرونا، پیش بینی هایی در مورد کاهش 6.8 درصدی نرخ 
رش��د اقتصادی این کشور در سال 2020 منتشر شده است، در حالی که 
پیش تر نرخ افول اقتصادی این کش��ور در این سال 2.3 درصد پیش بینی 

شده بود.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود خبر از کس��ری بودجه ای 
معادل 11.4 درصد تولید ناخالص داخلی در عربس��تان داد. این کس��ری 
بودجه برای کشوری که 87 درصد از درآمد بودجه خود را از فروش نفت 
به دست می آورد و درآمد نفتی سازنده 90 درصد کل درآمد صادراتی آن 
و 42 درص��د ارزش تولید ناخالص داخلی آن اس��ت، چندان دور از انتظار 
نیست. باید در نظر داشت که در دو سال اخیر قیمت نفت در بازار جهانی 
کاهش زیادی پیدا کرده است و انتظار نمی رود در سال بعد هم قیمت این 

منبع ارزشمند انرژی افزایش چشمگیری پیدا کند.
برای اینکه ش��رایط اقتصادی کشور عربستان را ترسیم کنیم بهتر است 
وضعیت کنونی آمریکا را به تصویر بکش��یم. آمارهای ارائه ش��ده توس��ط 
صندوق بین المللی پول نش��ان می دهد که کسری بودجه آمریکا در سال 

2019 برابر با 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کش��ور بود و در سال 
2020 ب��ه دلیل همه گیری کرونا و هزینه های ناش��ی از آن به مرز 13.1 
درصد رسید. پیش بینی می شود در سال 2021 کسری بودجه این کشور 
به س��طح عادی بازگردد و در سطح 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی قرار 
می گیرد. البته به دلیل هزینه های باالی دولت آمریکا پیش بینی ها از تداوم 
روند افزایشی کسری بودجه تا سال 2050 خبر می دهد، ولی سهم درآمد 
نفتی در اقتصاد این کشور بسیار اندک است و به همین دلیل نوسان های 

قیمت نفت نمی تواند تاثیری روی اوضاع اقتصادی دولت داشته باشد.
 قیمت سربه سری نفت در ایران؛ 194.6 دالر

باالترین قیمت سربه سری نفت به ایران اختصاص دارد که 194.6 دالر 
اس��ت. ایران در سال های اخیر به دلیل تحریم نفتی کمتر از یک میلیون 
بش��که نفت صادر می کرد و به همین دلیل برای اینکه توازن بودجه خود 
را حف��ظ کند نیاز به فروش نفت با قیمت بس��یار باالیی دارد. در صورتی 
که تحریم های نفتی علیه ایران برطرف ش��ود و ایران بتواند ضمن جذب 
س��رمایه های خارجی در صنعت نفت، حجم ص��ادرات خود را نیز افزایش 
دهد، خواهد توانس��ت درآمد بیش��تری از فروش نفت به دس��ت بیاورد و 
در نهایت قیمت سربه س��ری نفت در ایران ب��ه منظور ایجاد توازن بودجه 

افزایش خواهد یافت.
همچنین قیمت سربه سری نفت برای کشور الجزایر در سال 2020 برابر 
ب��ا 109 دالر، برای لیبی 99.7 دالر، برای بحرین 91.8 دالر و برای عمان 
برابر با 87.6 دالر است و عربستان در رده ششم قرار گرفته است و قیمت 
سربه س��ری نفت در این کشور برابر با 83.6 دالر است. آمار نشان می دهد 
قیمت سربه س��ری نفت در امارات برابر ب��ا 70 دالر، در عراق برابر با 60.3 
دالر، در قزاقس��تان برابر با 57.8 دالر و در ترکمنس��تان برابر با 57.6 دالر 

است.
امارات که هشتمین صادرکننده نفت در دنیا است و روزانه 3.1 میلیون 
بش��که نفت وارد بازار می کند، متنوع ترین اقتصاد را در میان کش��ورهای 
صادرکننده نفت دارد و درآمد حاصل از صادرات نفت س��ازنده 30 درصد 
تولی��د ناخالص داخلی این کش��ور اس��ت. از طرف دیگر کش��ور قطر که 
هفدهمین صادرکننده نفت در دنیا است و روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت 
به بازار جهانی صادر می کند، اقتصادی کامال وابس��ته به درآمد نفتی دارد 
و 60 درصد تولید ناخالص داخلی این کش��ور وابس��ته به درآمد حاصل از 
فروش نفت و گاز طبیعی اس��ت. 85 درصد از درآمد صادراتی قطر از نفت 
و گاز تامین می ش��ود و 70 درص��د از درآمد دولت هم از درآمد حاصل از 

صادرات این سوخت های فسیلی حاصل می شود.
از دیگر کش��ورهایی که اقتصادی وابسته به نفت دارد می توان به عمان 
اشاره کرد که 68 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور و 85 درصد از 
درآمد دولت از فروش نفت تامین می شود. این کشور در سال جاری یکی 
از باالترین کسری های بودجه دنیا را به ثبت می رساند که بالغ بر 20 درصد 

تولید ناخالص داخلی است.
مرک��ز مطالعاتی اس اند پ��ی گلوبال پیش بینی کرده اس��ت در فاصله 
س��ال های 2020 تا 2023 میالدی کس��ری بودجه دولتی در کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس به مرز 490 میلیارد دالر برسد و بدهی 
دولتی در مجموع این کش��ورها از مرز 100 میلیارد دالر در س��ال 2020 
فراتر رود. نکته دیگر اینکه انتظار نمی رود ما افزایش قیمت قابل توجهی را 
تجربه کنیم و بحران مالی ناشی از وضعیت کنونی قیمت نفت در سال های 
آتی هم در کش��ورهای نفت خیز وجود خواهد داش��ت و اگر دنیا به سمت 

اس��تفاده از انرژی های پاک و س��رمایه گذاری روی انرژی های احیاشدنی 
حرکت کند، دیگر دلیلی برای رش��د قیمت نفت تا مرز بالغ بر 70 یا 80 
دالر وجود ندارد. در این شرایط کشورهایی که اقتصاد وابسته به نفت دارند 

با چالش های بزرگی روبه رو خواهند شد.
پیش بین��ی مراکز مطالعاتی از قیمت نفت نش��ان می ده��د که در آینده 
نزدی��ک هم نمی توان انتظار افزایش چش��مگیر قیمت نفت را داش��ت. به 
عنوان مثال گلدمن ساکس پیش بینی کرده است در فصل سوم سال 2021 
میالدی و با فرض اینکه تا آن زمان واکسن در تمامی دنیا توزیع شده باشد 
و س��هم زیادی از مردم دنیا در مقابل ویروس کرونا واکس��ینه شده باشند، 
قیمت نفت به مرز 60 دالر خواهد رسید. این پیش بینی بسیار خوش بینانه 
است و تصور می کند که حمل و نقل هوایی در دنیا در این زمان احیا شده 
باش��د، اما مطالعات اخیر رویترز متوسط قیمت نفت در سال 2021 را برابر 
با 50.54 دالر پیش بینی کرده اس��ت که معادل قیمت هر بش��که نفت در 
س��ال 2011 اس��ت. مرکز مطالعاتی بلومبرگ هم متوسط قیمت هر بشکه 
نفت در بازار جهانی را در سال بعد در فاصله 45 تا 56 دالر پیش بینی کرده 
اس��ت. اغلب مراکز مطالعاتی بر این باور هستند که احیای صنعت حمل و 
نقل هوایی که یکی از اصلی ترین مصرف کنندگان نفت در دنیا است تا سال 
2023 طول می کشد و دلیل افزایش اندک قیمت نفت در سال بعد را شروع 
توزیع واکس��ن و استفاده از ناوگان هوایی دنیا برای این کار عنوان می کنند 

که می تواند بخشی از زیان های سال جاری را برطرف کند.
وقتی هزینه تولید نفت هم کاهش می یابد

یک��ی از فاکتوره��ای مهم در بازار نف��ت، هزینه تولید نفت اس��ت. در 
س��ال های اخیر همواره کش��ورهای خاورمیانه به عنوان کش��ورهایی که 
پایین ترین هزینه تولید را دارند معرفی شده اند. هزینه تولید شامل تمامی 
هزینه های صرف شده در فرآیند استخراج نفت و انتقال آن به بازار مصرف 
است. همیشه هزینه تولید در حوزه های فراساحلی و آب های عمیق بیشتر 
بود و نفت ش��یل ه��م در میان نفت های گران در بازار دنیا معرفی ش��ده 
بود. مطالعات انجام شده توسط موسسه ریستاد انرژی نشان می دهد طی 
یک دهه اخیر هزینه تولید نفت هم در دنیا کاهش پیدا کرده اس��ت ولی 
هنوز در بس��یاری از کش��ورهای جهان قیمت 40 تا 50 دالری نفت برای 
سودآوری از این صنعت کفایت نمی کند. در خاورمیانه که حجم زیادی از 
ذخایر نفت را دارد، هزینه تولید نفت کمتر از دیگر کشورهای جهان است. 
متوسط قیمت تولید نفت در حوزه های ساحلی خاورمیانه برابر با 30 دالر 
است. هزینه تولید نفت در حوزه های ساحلی کشور روسیه برابر با 43 دالر 
اعالم ش��ده است که دلیل این هزینه باال را می توان نرخ باالی مالیات در 

این کشور دانست.
این گزارش نش��ان داد متوسط هزینه تولید نفت در سال 2020 با 10 
درصد کاهش نس��بت به س��ال 2018 و 35 درصد کاهش نسبت به سال 
2014 به مرز 50 دالر رسید و نشان داد در سال 2020 هزینه تولید نفت 
در بازار جهانی پایین تر از س��ال های قبل است. در نتیجه برای اینکه این 
صنعت س��ودآوری الزم را داش��ته باش��د باید نفت را با قیمت بیش از 50 
دالر در بازار بفروشد؛ قیمتی که در سال های اخیر وجود نداشته است ولی 
پیش بینی نمی ش��ود در پنج سال آینده وجود داشته باشد. کاهش هزینه 
تولید نفت در بازاره��ای جهانی به دلیل بهره گیری دنیا از تکنولوژی های 
جدید در تولید است و بررسی ها نشان داده است هزینه تولید در حوزه های 
فراس��احلی و حوزه های آب عمی��ق با نرخ باالتری نس��بت به حوزه های 

ساحلی کاهش پیدا کرده است.

قیمت سربه سری نفت در کشورهای خاورمیانه چقدر است؟

بحران کسري بودجه در اقتصادهای نفتی

مجم��ع جهانی اقتص��اد در جدیدترین گزارش خ��ود اعالم کرد که 
ملی گرایی )ناسیونالیسم( در روند تهیه واکسن کووید-19 نه تنها بهبود 
س��المت جهانی بلک��ه احیای اقتصاد جهانی را با مان��ع جدی رو به رو 
خواهد کرد؛ چنانکه برآورد ش��ده است اصرار کشورهای ثروتمند برای 
دسترس��ی سریع تر به واکسن کرونا، می تواند ساالنه 119 میلیارد دالر 

خسارت به اقتصاد آنها وارد کند.
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در حالی که بس��یاری از کشورهای 
فقیر ممکن است بتوانند حداکثر 20 درصد از جمعیت خود را در سال 
2021 میالدی واکس��ینه کنند، برخی از کشورهای ثروتمند جهان در 
حال ذخیره سازی دوزهای کافی برای ایمن سازی چندین برابر جمعیت 
خود هس��تند. اگر تمام دوزهای وعده داده ش��ده توس��ط شرکت های 
تولیدکننده واکس��ن تحویل داده ش��ود، اتحادیه اروپا می تواند ساکنان 
خ��ود را دو بار، بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا چهار بار و کانادا ش��ش 

بار به طور کامل واکس��ینه کند. ایاالت متح��ده آمریکا میلیاردها دالر 
برای پش��تیبانی از تحقیق، توسعه و ساخت پنج واکسن امیدوارکننده 
کووید-19 اختصاص داده است، اما این حمایت با یک شرط همراه بوده 
و آن اینکه آمریکایی ها در دسترسی به دوزهای ساخته شده در اولویت 
قرار داش��ته باشند. سایر کش��ورهای ثروتمند و توسعه یافته نیز برای 
انجام پیش خریدهای خود به شیوه بزرگ به ایاالت متحده آمریکا روی 
آوردند؛ روشی که موجب تضعیف دسترسی کشورهای با درآمد متوسط 

و فقیر به واکسن های ساخته شده کووید-19 شده است.
در این میان، بررس��ی دانش��گاه دوک نش��ان می دهد ک��ه به دلیل 
محدودیت های تولید، بس��یاری از کش��ورهای ک��م درآمد و فقیر بعید 
اس��ت که تا پیش از سال 2024 میالدی بتوانند با تزریق واکسن کرونا 
جمعیت خود را به طور کامل واکس��ینه کنند. در چنین شرایطی امید 
کشورهای در حال توسعه و فقیر برای دسترسی به واکسن کووید-19 

به ظرفیت تولید باالی کشورهایی نظیر هند، چین، آرژانتین و مکزیک 
دوخته شده است.

همچنین س��ازمان جهانی بهداش��ت امیدوار است که از طریق طرح 
کوواکس بتواند توزیع واکسن در کشورهای فقیر و کم درآمد را عادالنه 
نماید. البته حتی اگر تمام منابع مالی الزم برای اجرای این طرح تامین 
ش��ود، یک میلیارد دوز واکس��ن وعده داده شده تنها نیاز 20 درصد از 
جمعیت کش��ورهای کم درآمد و فقیر دنی��ا را تامین خواهد کرد. البته 
تنها یک امید وجود دارد و آن این اس��ت که کش��ورهای توس��عه یافته 
و ثروتمندی که بیش از نیاز خود واکس��ن خریداری کرده و س��فارش 
داده اند، نسبت به اهدای داوطلبانه و رایگان واکسن ها به کشورهای فقیر 
و نیازمن��د اقدام کنند. در حال حاضر، کانادا بحث ها در مورد چگونگی 
انجام این اقدام را آغاز کرده اس��ت، اما کش��ورهای دیگر هیچ واکنشی 

نسبت به این موضوع نشان نداده اند.

کشورهای ثروتمند چند برابر جمعیت خود واکسن خریده اند؟

آفت ناسیونالیسم در واکسیناسیون کرونا

نگاه

چینی ها چطور در جنگ تجاری با ترامپ پیروز شدند؟
برندگان و بازندگان جنگ تجاری

رئیس جمهور آمریکا یک توئیت مش��هور دارد و در آن مدعی شده 
که جنگ های تجاری خوب اس��ت و به سادگی می توان در آنها پیروز 
ش��د، اما حاال به نظر می رس��د چن��د روز مانده به خ��روج او از کاخ 
س��فید، بازنده ب��زرگ جنگ تجاری با چین، ش��خص ترامپ و مردم 

آمریکا بوده اند.
ب��ه گزارش »بلومب��رگ«، دونالد ترامپ، رئی��س جمهور آمریکا در 
س��ال 2018 و همزمان با اعمال تعرف��ه بر واردات 360 میلیارد دالر 
کاال از چین، یک توئیت مش��هور منتش��ر کرد و در آن مدعی شد که 
جنگ های تجاری خوب اس��ت و  به س��ادگی می توان در آنها پیروز 
ش��د. علی رغم این ادعا اما آمارهای کنونی نش��ان می دهد اتفاقا این 
گون��ه ادعاها چیزی بیش از یک خیال خام نبوده اس��ت. حتی پیش 
از ش��یوع کرونا در آمریکا که به سنگین ترین رکود اقتصادی از زمان 
رکود بزرگ در حدود 90 سال گذشته منجر شد، چین در تالش بود 

تا در برابر سیاست های ترامپ در قبال جنگ تجاری مقاومت کند. 
در حال��ی ترام��پ به خاطر باالبودن کس��ری تراز تج��اری با چین 
وارد جنگ تجاری با این کش��ور ش��د که قرار بود با اجرای تعرفه بر 
واردات کاال از چین، این شاخص کاهش یابد اما پس از آنکه چینی ها 
توانس��تند ش��یوع کرونا را کنترل کنند افزایش تقاضا برای تجهیزات 
پزش��کی و ابزار مرب��وط به دورکاری کارمندان عل��ی رغم تعرفه های 
اعمال ش��ده باعث ش��د تا واردات کاالهای چینی ب��ه آمریکا افزایش 
یافته و دوباره شاهد رشد تراز تجاری آمریکا با چین باشیم. در واقع، 
تنش ه��ای تجاری بین واش��نگتن و پکن از قب��ل از روی کار آمدن 
ترامپ وجود داش��ت و او تنها با اعمال تعرفه های بی سابقه بر واردات 
کاال از چین و تحریم برخی از شرکت های چینی به آنها دامن زد، اما 
با تش��دید تنش ها با چین، دونالد ترامپ به آن چیزی که می خواست 
دست نیافت. ماری الولی، استاد اقتصاد دانشگاه سیراکاس، می گوید: 
»چین برای اقتصاد جهانی بیشتر از آن چیزی که شما فکر می کنید، 
بزرگ و بااهمیت اس��ت. سیاس��ت های دولت ترامپ یک زنگ هشدار 

بود.«
ترامپ در س��ال 2016 و همگام با ورود به کاخ سفید گفته بود که 
به س��رعت روند رو به رشد کسری تراز با چین را تغییر خواهد داد و 
برخالف نظر کارشناس��ان اقتصادی که معتقد بودند این کسری تراز 
تجاری خیلی هم مهم نیست، به سمت تنش با چین رفت. علی رغم 
همه تالش های ترامپ اما از آن زمان به بعد ش��اهد افزایش کس��ری 
ت��راز تجاری آمریکا با چین هس��تیم به گونه ای ک��ه بنا به اطالعات 
منتشرشده از سوی دولت چین در 11 ماه ابتدای سال 2020 کسری 

تراز تجاری آمریکا با این کشور به 287 میلیارد دالر رسیده است.
در سال 2019 البته به خاطر رفتار شرکت های آمریکایی به سمت 
واردات از دیگر کش��ورها نظیر ویتنام، کس��ری تراز تجاری آمریکا با 
چین نس��بت به سال 2018 کاهش داشت، اما همچنان از رقم 250 
میلیارد دالری س��ال 2016 باالتر بود. بخشی از این ناکامی ترامپ به 
خاطر اقدام چینی ها در اعمال تعرفه بر واردات 110 میلیارد دالر کاال 
از آمریکا بود و این روند تا چند ماه پایانی سال 2020 ادامه داشت. 
در ابت��دای س��ال 2020 بود که آمریکا و چین فاز نخس��ت توافق 
تجاری ب��ا یکدیگر را امضا کردند و چینی ها قول دادند که در س��ال 
گذشته 172 میلیارد دالر از آمریکا واردات داشته باشند، اما تا پایان 
س��ال گذش��ته تنها به 51 درصد از تعهد خود عمل کردند. دلیل این 
مس��ئله س��قوط قیمت حامل های انرژی به خاطر ش��یوع کرونا بود. 
تداوم باالبودن کس��ری تراز تجاری آمریکا با چین هم نش��ان داد که 
چگونه ش��رکت های آمریکایی ب��ه ظرفیت  گس��ترده چین در حوزه 
تولید وابس��ته هس��تند. در زمان شیوع گسترده کرونا در جهان چین 
تنها کش��وری بود ک��ه توانایی افزایش قابل توج��ه تولید برای تامین 
تجهیزات رایانه ای برای دورکاری کارمندان و تأمین نیاز به تجهیزات 
پزشکی در آمریکا را داشت. از طرف دیگر، در حالی که ترامپ مدعی 
شده بود که چینی ها هزینه اعمال تعرفه وی بر واردات کاال به آمریکا 
را می دهند، اما کارشناس��ان می گوین��د صادرکنندگان چینی قیمت 
کااله��ای صادراتی خود به آمریکا را کاه��ش نداده اند و در واقع، این 
مردم آمریکا بوده اند که ب��ار افزایش قیمت کاالهای وارداتی در بازار 

داخلی این کشور را به دوش کشیدند.
در ای��ن بین، اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا در س��ال 2018 
گزارش داد اعمال تعرفه بر واردات کاال از چین باعث از دس��ت رفتن 
16 هزار و 800 دالر س��االنه درآمد مردم آمریکا شده است. از سوی 
دیگر، اعمال تعرفه بر واردات کاال از چین باعث شد تا صادرات آمریکا 
هم کاهش یابد، چراکه ش��رکت های آمریکایی نیز بخش��ی از چرخه 
تامین جهانی کاال هستند و در حوزه تولید با طرف های چینی وابسته 
هس��تند و اعمال تعرفه ب��ر واردات کاال از چین باعث ش��د تا برخی 
قطعات موردنیاز آنها افزایش قیمت داش��ته و نهایتا ش��اهد باال رفتن 
هزینه تولید آنها و متعاقبا کاهش صادرات این ش��رکت ها باشیم. در 
واقع، ش��رکت هایی در آمریکا از مح��ل اعمال تعرفه بر واردات کاال از 
چین متضرر ش��دند که 80 درصد ص��ادرات آمریکا را انجام می دادند 
و باالرفت��ن هزینه تولید برای آنها به کاهش رش��د ص��ادرات آمریکا 

منجر شد. 
ترامپ در زمان دامن زدن به جنگ تجاری با چین مدعی شده بود 
که اعمال تعرفه ها باعث می ش��ود که ش��رکت های تولیدی آمریکایی 
کارخانه ه��ای خود را به داخ��ل خاک آمریکا بازگردانن��د. او در یک 
توئی��ت در س��ال 2019 به ش��رکت های آمریکایی دس��تور داد تا به 
س��رعت به دنب��ال جایگزین کردن چین به عن��وان محل تولید خود 
با یک کش��ور دیگر باش��ند، اما اطالعات موجود نشان می دهد که در 
این زمینه موفقیت بسیار کمی برای دولت آمریکا حاصل شده است. 
موسس��ه رودیوم گ��زارش داده که علی رغم تم��ام تالش های دولت 
آمریکا، س��رمایه گذاری مس��تقیم ش��رکت های آمریکایی در چین از 
12.9 میلی��ارد دالر در س��ال 2016 به 13.3 میلیارد دالر در س��ال 
2019 افزایش یافته اس��ت. از طرف دیگر، بیش از س��ه چهارم 200 
ش��رکت آمریکایی فعال در منطقه شانگهای چین در یک نظرسنجی 
که در ماه س��پتامبر انجام ش��د، اعالم کردند ک��ه تمایلی برای خارج 
ک��ردن خ��ط تولید خ��ود از چی��ن ندارن��د. در واقع، دلی��ل حضور 
ش��رکت های آمریکایی در چین رشد س��ریع بازار مصرف این کشور 
در کنار ظرفیت قوی تولید آن اس��ت. کر گیبز، رئیس اتاق بازرگانی 
آمریکا در ش��انگهای می گوید: »هر چقدر هم که دولت ترامپ تعرفه 
بر واردات کاالهای چینی را افزایش دهد، باز هم خیلی سخت خواهد 
بود که بتواند جلوی س��رمایه گذاری ش��رکت های آمریکایی در چین 

را بگیرد.«
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فرصت امروز: با اینکه کرونا در تمامی بخش های مختلف اقتصاد جهان، 
چالش های بس��یاری به وجود آورده، اما در اکوسیس��تم استارت آپی و به 
خصوص اس��تارت آپ هایی که در بخش های خدماتی فعال بوده اند، تاثیر 
غیر قابل انکاری داش��ته است. بحران کرونا همچنین تحوالت دیگری نیز 
در اکوسیس��تم استارت آپی ایجاد کرده و استارت آپ ها را بیش از پیش به 

سمت محیط زیست سوق داده است.
کس��ب وکارهای نوپا یا همان اس��تارت  آپ ها، یکی از محرک های اصلی 
رش��د اقتصادی و اشتغال زایی محسوب ش��ده و غالبا عامل اصلی نوآوری 
بنیادی هستند. کس��ب وکارهای نوپا حدود 20 درصد اشتغال را تشکیل 
می  دهند و نوآوری این شرکت ها نقش قابل توجهی در رشد کل بهره وری 
دارد. در ط��ول بحران کرونا، کس��ب وکارهای نوپا همچنان نقش مهمی را 
برای اقتصادها داش��ته  اند. برخی از بنگاه های نوآور نوپا، واکنش س��ریع و 
انعطاف پذیری نس��بت به اپیدمی کووید-19 نشان داده اند و در کمک به 
بس��یاری از کشورها در مسیر رسیدن به شغل، آموزش و خدمات سالمت 
دیجیتال، نقش داشته و همچنین نوآوری هایی در تولید کاالها و خدمات 
پزش��کی ارائه داده اند. تغییر ماس��ک های غواصی با هدف تأمین اکسیژن 
موردنیاز بیماران مبتال به کرونا در بیمارس��تان ها، از جمله این نوآوری ها 
بوده اس��ت. همچنین انطباق محصوالت تجاری، راه اندازی طیف وسیعی 
از خدمات بهداش��تی دیجیتال نظیر ردیاب ه��ای ویروس کرونا، نظارت از 
راه دور بیم��ار و ابزارهای مش��اوره از راه دور، ابزار دورکاری یا یادگیری و 
س��رگرمی آنالین، تحویل غذا »بدون تم��اس« و ارائه راه حل های مبتنی 
بر اس��تفاده از ه��وش مصنوعی برای محقق��ان و دانش��مندان، از جمله 
دس��تاوردهای کس��ب وکارهای نوپا در عصر کرونا بوده است. در گزارش 
حاضر به دو استارت آپ در بحران کرونا پرداخته ایم که یکی در زمینه کاغذ 

و دیگری بازیافت باتری ها فعالیت می کند.
تجدیدنظر درباره کاغذ در عصر همه گیری کرونا

صنعت کاغذ از آالینده ترین صنایع جهان است و تالش بشر برای کاهش 
آالیندگی این صنعت هنوز به نتیجه نرسیده است، اما در سال های اخیر، 
فن��اوری امیدها به کاهش قطع درختان، آلودگی محیط زیس��ت و تولید 
کمتر کاغذ را بیشتر کرده است. استارت آپ ها نیز در این میان، نقش مهمی 

ایفا می کنند، اما چگونه؟

براس��اس اعالم فائو، چین و آلمان بیشترین میزان کاغذ را در جهان وارد 
می کنند. پس از این کش��ورها، فرانس��ه، ایتالیا، ژاپ��ن، کانادا، بلژیک، هلند، 
اتریش، جمهوری کره جنوبی، مکزیک و دانمارک قرار گرفته اند. با توجه به 
رشد قیمت انرژی در اروپا، شاید حذف صنعتی مثل کاغذ یا کاهش واحدهای 
تولیدکننده و بهبود واردات آن راه حل خوبی به نظر برسد، اما آلودگی ناشی 
از تولید کاغذ در محیط زیست کشورهای در حال توسعه ای مثل هندوستان 

و اقتصادهای بزرگی نظیر آمریکا و کانادا در حال افزایش است.
روزانه بیش از 160 هزار درخت در جهان برای تولید کاغذ قطع می شود. 
20 درص��د از آلودگی هوای ایاالت متحده آمریکا ناش��ی از صنایع کاغذ 
اس��ت، چراکه درخت های بس��یاری برای تامین مواد اولیه این صنایع در 
آمریکا بریده می شود. همچنین در کانادا صنایع کاغذ سهم 5 درصدی از  
پس��ماندهای آالینده آب در این کشور دارد. برای تولید هر یک تن کاغذ 
24 درخت تنومند قطع می شود، بیش از 50 متر مکعب آب مصرف شده و 
بیش از 20 هزار گالن آب در این سیاره آلوده می شود. براساس گزارش های 
رسمی دولت کانادا، صنایع کاغذ در این کشور سومین منشأ انتشار سرب 
در آب به ش��مار می رود. سهم صنایع کاغذ در آالیندگی صنعتی آب ها در 

آمریکا هم  9 درصد است.
هرچند در سال 78 درصد از کاغذ مصرفی در انگلستان بازیافت می شود، 
اما نگرانی ها درباره رشد مصرف کاغذ در جهان به دلیل آالیندگی صنایع 
آن، در حال افزایش اس��ت. از س��ال 1980 به بعد، مصرف  کاغذ به طور 
مستمر افزایش یافته و تخمین ها نشان می دهد که مصرف ساالنه کاغذ هر 

فرد انگلیسی در هر سال به قطع 4.48 درخت منجر می شود.
حاال استارت آپ ها به کمک محیط زیست آمده اند و با ترویج استفاده از 
کتاب دیجیتال و تسهیل خرید و فروش اقالم کاغذی دست دوم، بازیافت 
و مدیریت پس��ماند و ضایعات، بزرگترین کمک را به کاهش مصرف کاغذ 
در جهان کرده اند و این روند همچنان ادامه داد. استقبال مردم از نوآوری 
در فضای دیجیتال با ترویج دورکاری و آموزش از راه دور نه تنها بر کاهش 
مصرف کاغذ بی اثر نبوده که در دوره همه گیری کرونا اوج هم گرفته است. 
همچنین ترویج بانکداری دیجیتال، سندنویسی در فضای مجازی و کاهش 
بوروکراسی اداری در دولت ها و شرکت های خصوصی از میزان نیاز جهان 
به کاغذ کاسته و در نهایت بر کاهش آالیندگی صنایع کاغذ اثر مثبت دارد.

بازیافت باتری ها را به استارت آپ ها بسپارید
زباله ه��ا و قراضه ه��ای الکترونیکی نیز از دیگر معضالت محیط زیس��ت 
اس��ت و حاال یک اس��تارت آپ پیدا ش��ده که می خواهد این معضل را حل 
کن��د. Redwood Materials اس��تارت آپ بازیاف��ت که توس��ط مدیر 
فناوری سابق تسال تاسیس شده، بخش تازه ای را برای بازیافت وسیله های 
الکترونیکی قدیمی که روانه انبارها می شوند، ایجاد کرده است. اجرای این 
عملیات تازه در این استارت آپ در شهر کارسون در ایالت نوادا آغاز شده و 
قرار است با بازیافت باتری ها و لوازم الکترونیکی مصرفی شرکت هایی مثل 
پاناسونیک و آمازون به کار خود ادامه دهد. این استارت آپ یک سربرگ تازه 
در وب سایت خود ایجاد کرده به اسم »بازیافت با ما«. در این بخش نوشته 
ش��ده: »آیا باتری های لیتیومی و دیگر ضایعات الکترونیکی دارید؟ ما تلفن 
ش��ما، تبلت ها و دیگر دستگاه هایی که باتری های لیتیومی دارد را بازیافت 
می کنیم.« اطالعات بیشتری در این باره در وب سایت این استارت آپ نیست 
و تنها امکان تماس و ارس��ال ضایعات الکترونیکی فراهم ش��ده است. این 
استارت آپ استانداردهای سختگیرانه ای برای بازیافت ضایعات الکترونیکی 

ندارد و به مشتریان اعالم کرده حتی کابل ها را هم برای بازیافت می برد.
بخش عم��ده ای از باتری های لیتیومی در تلفن های هوش��مند و دیگر 
وسایل مصرفی الکترونیکی بازیافت نمی شود. این باتری ها به طور معمول 
در انبارها یا مراک��ز نگهداری زباله خاک می خورد و یا به عنوان زباله های 
معمولی دفن می شود. حاالRedwood Materials می خواهد به بخشی 
از راه حل حیات بی پایان باتری های الکترونیکی تبدیل ش��ود. اس��ترابول، 
مدیر و موس��س این استارت آپ تصمیم دارد در مناطق استراتژیک جهان 
برای بازیافت این باتری ها، واحدهایی ایجاد کند. این استارت آپ می خواهد 
ای��ن جری��ان را تغییر ده��د، به این ص��ورت که باتری ه��ا در محصوالت 
پاناسونیک و تلفن های هوشمند و لپ تاپ را از سایر شرکت ها جمع آوری 
می کند و نیکل و لیتیوم را از آن استخراج می کند و آن را به شرکت های 

مبدأ مثل پاناسونیک و دیگر مشتریان عرضه می کند.
در اکتبر س��ال گذشته، استرابول، موس��س این استارت آپ از تغییر در 
مسیر کسب وکار خبر داده بود. استرابول به تک کرانچ گفته بود که برای 
ای��ن کار نظرات مردم را جمع و ارزیابی کرده اند. به نظر می رس��د اکنون 

Redwood Materials تصمیم به جهش گرفته است.

کرونا چطور استارت آپ ها را به سمت محیط زیست سوق داد؟

تحول استارت آپ ها در عصر پساکرونا

فرص��ت امروز: پ��س از 8 ماه ممنوعیت درج قیمت مس��کن و خودرو، بار 
دیگر قیمت ها به سایت ها و اپلیکیشن ها بازگشت. پنجشنبه گذشته بود که 
قیمت ها ابتدا در سایت های فروش خودرو درج شد و از روز گذشته )سه شنبه( 

قیمت های مسکن نیز قابل مشاهده شده است.
از اردیبهشت ماه امسال و به دنبال ایجاد التهاب در بازارهای خودرو و مسکن، 
دادستانی اعالم کرد که سایت ها اجازه ندارند نرخ پیشنهادی فروش مسکن و 
خودرو را در آگهی ها درج کنند. این اقدام  که به کاهش بازدید سایت ها منجر 
شد، انتقاد مدیران کسب و کارهای مجازی را به همراه داشت. آنها معتقد بودند 
سانسور نرخ ها نه تنها نمی تواند تاثیری در روند رشد قیمت ها داشته باشد بلکه 
شفافیت را از بازار می گیرد و خود به عاملی برای رشد قیمتی تبدیل می شود. در 
سوی مقابل، برخی دیگر با این استدالل که درج قیمت به ایجاد فضای رقابتی 
می انجامد و بازار را ملتهب می کند، معتقد بودند که بازار مسکن از آگهی های 

بی هویت آسیب خواهد دید.
سرانجام در روزهای گذشته و به دنبال برگزاری جلساتی با فعاالن کسب و 
کارهای مجازی در مرکز پژوهش های مجلس، برخی نمایندگان اعالم کردند که 
با بازگشت قیمت به آگهی های مسکن و خودرو موافقند. پس از آن دادستانی 
هم محدودیت هش��ت ماهه را مشروط به رعایت برخی موارد )از جمله احراز 
هویت کاربران در سامانه امتا و عدم درج قیمت های نامتعارف( کرد و درنهایت 

قیمت ها بار دیگر به سایت ها بازگشت.
در این بین، نگاهی به نرخ های پیش��نهادی فروش مسکن شهر تهران در 
دو هفته اخیر از کاهش 5.2 درصدی قیمت ها حکایت دارد؛ قیمت مس��کن 
در اغلب مناطق نس��بت به دو هفته قبل بین 1 تا 13 درصد کاهش یافته و 

بیش��ترین میزان افت در منطقه 12 تهران رخ داده است. در منطقه یک نیز 
ظرف 14 روز گذشته قیمت ها 3 درصد کاهش نشان می دهد.

وضعیت بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد که طی هفته های دوم و سوم 
دی ماه نرخ های پیشنهادی فروش هر متر مربع آپارتمان به طور متوسط 5.2 
درصد نسبت به هفته آخر آذر و اول دی کاهش یافته است. این افت در ادامه 
کاهش پله ای نرخ های پیشنهادی دو ماه اخیر اتفاق افتاد. در هفت روز ابتدایی 

آذرماه نیز نسبت به هفته پایانی آبان قیمت ها 11 درصد کاهش یافته بود.
به روزترین اطالعات به دس��ت آمده از سامانه کیلید نشان می دهد از 14 تا 
21 دی ماه 1399 نس��بت به دو هفته قبل از آن قیمت فروش هر متر مربع 
مسکن در آگهی های مربوط به منطقه یک 3.3 درصد، منطقه دو 2.9 درصد، 
منطقه س��ه 0.4 درصد، منطقه چهار 1.06 درصد و منطقه پنج 1.1 درصد 

کاهش یافته است.
این اطالعات که از نرخ های ثبت ش��ده در آگهی ها اس��تخراج شده نشان 
می دهد طی هفته دوم و سوم دی ماه در مقایسه با دو هفته قبل از آن قیمت ها 
در منطقه شش پایتخت 7.7 درصد، منطقه 9 به میزان 5.8 درصد، منطقه 10 
بالغ بر 6.6 درصد، منطقه 12 به میزان 13.5 درصد و منطقه 14 بالغ بر 1.9 

درصد افت کرده است.
در عین حال قیمت آگهی ها در منطقه هفت 2.7 درصد، منطقه هشت 1.1 
درصد، منطقه 11 به میزان 15 درصد، منطقه 13 بالغ بر 4.1 درصد، منطقه 
15 بالغ بر 1.2 درصد، منطقه 21 به میزان 9.8 درصد و منطقه 22 بالغ بر 1.2 
درصد طی دو هفته اخیر افزایش یافته است. مناطق 16 تا 20 به دلیل پایین 
بودن تعداد آگهی ها و نبود داده های کافی در این گزارش لحاظ نش��ده است. 

به طور متوسط در 17 منطقه یادشده از شهر تهران، میانگین قیمت کل 5.7 
درصد و میانگین قیمت هر متر مربع 5.2 درصد طی هفته دوم و سوم دی ماه 

1399 نسبت به دو هفته قبل از آن پایین آمده است.
تعداد آگهی ها نیز به طور متوسط در بازه زمانی مذکور 3.3 درصد کمتر 
شده است. بیشترین افت تعداد آگهی ها در منطقه 11 به میزان 44 درصد 
و باالترین رش��د در منطقه هفت به میزان 162 درصد رخ داده است. این 
آمار نش��ان می دهد اقدام برای ف��روش در منطقه یک 15 درصد، منطقه 
دو 5 درصد، منطقه س��ه 25 درصد، منطق��ه چهار 1 درصد، منطقه پنج 
5 درص��د، منطقه 11 به می��زان 44 درصد، منطقه 13 بالغ بر 31 درصد، 
منطقه 21 به میزان 14 درصد کاهش یافته و از سوی دیگر تعداد آگهی ها 
در منطقه ش��ش 18 درصد، منطقه هفت 162 درصد، منطقه هشت 14 
درصد، منطقه 9 به میزان 74 درصد، منطقه 10 بالغ بر 83 درصد، منطقه 
12 ب��ه می��زان 27 درصد، منطقه 14 بالغ ب��ر 95 درصد و منطقه 22 به 

میزان 26 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک چند روز قبل ب��ا بیان اینکه 
فروش��ندگان مسکن در تهران، متری 10 میلیون تومان تخفیف می دهند و 
خریدار نیست، گفت: تعداد فروشندگان چند برابر خریداران است. فروشنده ای 
ک��ه تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری 55 میلیون نرخ گذاری کرده بود، حاال 
45 میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی خرد. آن وقت بعضی سازندگان و 
فروشندگان می گویند قیمت پایین نیامده است. عده ای هم به عمد یا غیرعمد 
با ارائه  بعضی آمارها به آنها کمک می کنند. این اشتباه است. بگذاریم کسانی که 

خانه ندارند مقداری نفس بکشند.

پس از خودرو، قیمت مسکن هم به سایت های اینترنتی برگشت

کاهش قیمت مسکن پایتخت در دی ماه

خبرخوان

افزایش مصرف گاز خانگی علت قطعی برق است
خاموشی در 10 منطقه پایتخت

معض��ل آلودگی هوای پایتخت کم ب��ود، حاال قطعی برق هم به آن 
اضافه شده است، به طوری که دیروز تهران و بسیاری از شهرها شاهد 
قطعی چند س��اعته برق بودند و این اتف��اق در 10 منطقه پایتخت و 
همچنین اس��تان های مازندران، گیالن، البرز، اصفهان، خوزستان و... 
نیز رخ داد. به نظر می رس��د علت خاموشی های چند روز اخیر عمدتا 
به بحث سوخت رس��انی به نیروگاه ها برمی گردد و آنطور که وزیر نیرو 
و س��خنگوی صنعت برق می گویند، این خاموش��ی ها ناشی از کمبود 

سوخت نیروگاه هاست.
مصطف��ی رجبی مش��هدی، س��خنگوی صنعت برق کش��ور درباره 
خاموش��ی های روز گذشته گفت: براس��اس بررسی های انجام شده در 
برخی از نقاط کشور مجبور به اعمال محدودیت و خاموشی شدیم که 
دلیل اصلی آن افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت تحویل سوخت 

به نیروگاه تلقی می شود.
او در پاسخ به این سوال که چرا محدودیت های اعمال شده از پیش 
به اطالع مردم نرسیده است، تاکید کرد: تاکنون شرایطی پیش نیامده 
اس��ت تا محدودیت  و خاموشی ها به شکل متواتر و پیوشته ادامه پیدا 
کند، قطعا اگر به آن شرایط برسیم، پیش از اعمال خاموشی نسبت به 

اطالع رسانی اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی صنعت برق درباره اینکه شرایط بحرانی فعلی تا چه زمانی 
ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: در حال حاضر برنامه های گسترده ای برای 
صرفه جوی��ی در مصرف انرژی از جمله کاه��ش مصرف ادارات، اصالح 
روش��نایی معابر و سایر برنامه ها در دس��ت تدوین است و ان شاءاهلل با 

صرفه جویی مردم از این شرایط عبور خواهیم کرد.
رجبی مش��هدی با توصیه به مردم برای کاهش مصرف انرژی ادامه 
داد: اگر م��ردم دمای محل زندگی خود را 1 درجه کاهش دهند، تا 6 
درصد در مصرف گاز صرفه جویی خواهند کرد، حال اگر موارد مرتبط با 
کاهش مصرف برق را نیز در دستور کار قرار دهند، این کاهش مصرف 

گاز طبیعی به 10 درصد خواهد رسید.
وی در پای��ان با تاکید بر اینکه صرفه جوی��ی 10 درصدی مردم در 
مصرف گاز طبیعی می تواند از اعمال محدودیت و خاموشی جلوگیری 
کن��د، گف��ت: از مردم عزی��ز به خصوص در مناطق ش��مالی کش��ور 

خواهشمندیم به صرفه جویی در مصرف انرژی اقدام کنند.
اما از دیگر مقصران خاموشی های اخیر، ماینرها و استخراج کنندگان 
ارزهای دیجیتالی هس��تند که با توجه به افزایش قیمت بیت کوین در 
چند هفته گذشته، بازار آن حسابی داغ شده است. در این زمینه، وزیر 
نیرو درباره اس��تفاده چینی ه��ا از رمزارزها و صحبت هایی که در مورد 
علت خاموشی ها به واسطه استخراج ارزهای دیجیتالی مطرح می شود، 
گفت: هر کسی که مجوز دارد طبق مجوز می تواند نسبت به استخراج 
رمزارزها اقدام کند و هر کسی که مجوز ندارد، چه خارجی و چه داخلی 

مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.
رض��ا اردکانی��ان روز گذش��ته در حاش��یه افتت��اح طرح های هفته 
سی وششمین پویش چند هفته الف ب ایران با بیان اینکه درخصوص 
ماینرها باید سعی شود تا خبرنگاران مطالب را به گونه ای منتشر کنند 
که اثرگذاری باالیی داشته باشد، افزود: استفاده از انرژی برق که با یارانه 
قابل مالحظه ای تولید می ش��ود، برای ماینینگ و تولید رمزارزها تابع 
مصوبه هیأت وزیران است و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
این مسئله مجوز اخذ شود و تعرفه های خاصی نیز وزارت نیرو برای این 

موضوع اعمال کرده که در حد برق صادراتی است.
وزیر نیرو ادامه داد: هس��تند مواردی که با مجوز از رمزارزها استفاده 
می کنند و در گزارشی که بنده دارم حدود 300 مگاوات مصرف صورت 
می گیرد و این در شرایطی است که اوج بار این روزها 38 هزار مگاوات 
تخمین زده می ش��ود. کس��انی که غیرمجاز اقدام به استخراج رمزارز 
می کنند، کارش��ان غیرقانونی است و باید دس��تگاه های مربوط با آنها 
مقابله کنند. اگر ش��هروندان نیز مواردی را مشاهده کردند آن موارد را 
به توانیر گزارش دهند و ش��رکت توانیر نیز برای این مسئله پاداش در 

نظر گرفته است.
اردکانیان درباره خاموش��ی های روز سه ش��نبه نیز گفت: درخواست 
صمیمانه من از هموطنان این است که با مصرف صحیح منابع زیستی 
آب و انرژی و به ویژه مصرف گاز خانگی به ما کمک کنند، چراکه هرچه 
همکاری هموطنان بهتر باشد شرایط مهیاتری برای برق رسانی وجود 
خواهد داشت. بنا بر گزارش ها مصرف گاز خانگی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش داشته که البته قابل مدیریت است و همانطور که 
مردم در تابس��تان همکاری کردند تا میزان مصرف برق مدیریت شود، 
اکنون نیز در مس��ئله  گاز می توان این مس��ئله را مدیریت کرد و تنها 
کافی است که هموطنان یک و دو درجه دمای محیط مسکونی خود را 
مدیریت کنند. به گفته وی، این خاموشی ها عمدتا بحث سوخت رسانی 
به نیروگاه ها اس��ت؛ در تالش هستیم تا این مشکل حل شود جلسات 
منظمی بین همکاران وزارت نفت و نیرو برگزار شده است و برای حل 
این مش��کل امیدواریم به لحاظ همکاری بین دس��تگاه های مذکور و 

همکاری مردم این مشکل توسعه پیدا نکند.
اردکانیان با تاکید بر اینکه طرح های توسعه نیروگاهی به هیچ وجه نه 
تنها با کندی مواجه نشده بلکه به زبان آمار و ارقام ظرفیت نصب شده 
نیروگاهی در دولت حاضر به طور متوس��ط نسبت به دوره های قبل از 
آن افزایش نیز دارد، گفت: ما دستاوردهای دیگری نیز داشتیم که باید 
حفظ و تکرار کنیم که با مدیریت اوج بار در تابستان مانع از آن شویم 
که برای عبور از اوج بار که هر س��ال نس��بت به سال قبل 5.2 افزایش 
می یاف��ت با مدیری��ت اوج بار و کمک مصرف کنن��دگان عرضه انرژی 
بیش��تری در سایر ایام ش��بانه روز مانع از این شدیم که سرمایه گذاری 

قابل توجهی برای این مسئله صورت بگیرد.
به گفته او، دو سال متوالی است که اوج بار نسبت به سال قبل تنها 
یک درجه بوده است و این به معنای نه تنها توقف بلکه کندی طرح های 
نیروگاهی نیست. آنچه نصب ش��ده و تا پایان دولت نصب خواهد شد 
بالغ بر 20 هزار مگاوات ظرفیت در طول هشت سال است که متوسط 
2500 مگاوات نسبت به متوسط سال های قبل از آن در ادوار 30 ساله 

که زیر 2000 مگاوات است افزایش قابل مالحظه ای دارد.
وزی��ر نیرو با بی��ان اینکه در ش��رایط فعلی روزان��ه 1000 میلیون 
مترمکعب گاز مصرف می ش��ود که 600 میلیون مترمکعب مربوط به 
بخش خانگی است، تصریح کرد: از اول آذرماه تا 10 دی ماه ظرف 40 
روز نسبت به سال 1398 گاز خانگی در استان تهران 15 درصد افزایش 
مصرف داشته که تنها 2 درصد به خاطر انشعابات جدید بوده است؛ این 
افزایش مصرف بس��یار باال است و االن در شرایط کنونی باید برای این 

مسئله راه چاره ای در نظر گرفته شود.
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کره جنوبی طلب ایران را می دهد؟

پول های بلوکه ش��ده ایران در کره جنوبی به چالش دو کشور در روابط 
مالی کنونی تبدیل ش��ده است. چند مشکل دس��ت به دست هم داده تا 
نزدیک به 7 میلیارد دالر از پول ایران در کره جنوبی بلوکه شود. مهمترین 
مسئله، عدم تصویب لوایح مربوط به اف ای تی اف در ایران و قرار گرفتن 
ایران در فهرست لیست سیاه در کنار کره شمالی است. براساس قوانین اف 
ای تی اف، بانک ها باید مبادالت مالی با شرکت ها و بانک های کشوری که 

نام آن در فهرست سیاه قرار گرفته را متوقف کنند.
عالوه بر این، فشارهای تحریمی آمریکا بر کره جنوبی، به عنوان یکی از 
متحدان اقتصادی این کشور از دالیل بلوکه شدن پول ایران در این کشور 
است. کره جنوبی، عالوه بر رعایت مقررات بین المللی از ترس جریمه های 
میلی��ارد دالری ایاالت متحده آمریکا در تعامالت مال��ی با ایران احتیاط 

می کند.
سطح روابط اقتصادی آمریکا و کره جنوبی باالست و قابل مقایسه 
با کش��ورهای دیگر نیست. بیشتر شرکت های بزرگ در کره جنوبی 
متعلق به آمریکاس��ت. البته ایران هم طی س��ال ها شریک تجاری 
خوبی برای کره جنوبی بوده اس��ت. صادرات قابل توجه انواع کاالی 
کره ای به ایران با اعمال تحریم ها متوقف ش��ده است و کره جنوبی 
از این منظر آس��یب دیده اس��ت با این حال، هر کشوری در روابط 

اقتصادی به اولویت ها توجه می کند.
باتوجه به فش��ار ناش��ی از محدودیت مناب��ع ارزی، بانک مرکزی 
نهای��ت تالش خ��ود را برای آزادی ارزهای بلوکه ش��ده ایران انجام 
داده اس��ت. کمبود ارز در یک سال گذشته تامین بسیاری از کاالها 
در کشور را دچار مشکل کرده و به طور حتم، گروه مستقر در بانک 
مرکزی به دنبال وصول وجوهات ایران اس��ت. این امید وجود دارد 
که در ادامه، با توجه به فرصت تازه برای بررسی لوایح مربوط به اف 
ای تی اف، دسترسی به منابع ارزی ایران تسهیل شود. متاسفانه اف 
ای تی اف یک بحث اقتصادی است که در ایران سیاسی شده است.

تراکنش های بدون کد و شناسه ملی از 5 بهمن ماه برگشت 
می خورند

تراکنش های بدون کد ملی ممنوع
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش های بدون 
کد ملی یا شناسه ملی از پنجم بهمن خبر داد و گفت از پنجم بهمن  امسال 

تمام تراکنش های بدون کد شهاب در »ساتنا« برگشت می خورند.
ب��ه گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با اش��اره به این موضوع که 
برای اشخاص حقیقی، »کد ملی« و برای اشخاص حقوقی، »شناسه ملی« 
آنها، »کد ش��هاب« قلمداد می ش��ود، تاکید کرد: از پنجم بهمن  امس��ال، 
تمام تراکنش های بدون کد ش��هاب در »س��اتنا« برگشت می خورند. این 
اقدام تاثیری بر فعالیت مش��تریانی که اطالعات هویتی ایشان نزد بانک ها 
و موسس��ات اعتباری موجود اس��ت، نخواهد داش��ت و صرفا حساب ها و 

تراکنش هایی را که فاقد شناسه ملی هستند، متأثر خواهد کرد.  
او درخصوص شناس��ایی هویت تراکنش های بانکی گفت: در راس��تای 
اج��رای قانون از چند س��ال قبل به دنب��ال آن بودیم ک��ه از هویت تمام 
تراکنش ه��ای بانکی مطمئن ش��ویم و بتوانی��م از انج��ام تراکنش هایی 
که مش��خص نیست به کدام ش��خص حقیقی یا حقوقی مربوط هستند، 
جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون فعالیت ها و اقدامات زیادی به ویژه 
در تعامل با س��ازمان ثبت احوال، س��ازمان ثبت شرکت ها، وزارت کشور و 

سایر نهادهای ذی ربط انجام شده است.
محرمی��ان با بیان اینکه با زحمات همکاران در ش��بکه بانکی مقدمات 
اجرای کامل قانون فراهم شده است، تصریح کرد: در صورتی که تراکنش  
ساتنای هموطنان برگشت داده شد، می توانند مشکل را از طریق بانک مبدأ 

پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است.
 معاون بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به مهلت طوالنی که برای اجرای 

این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

نرخ دالر در صرافی های بانکی کاهش یافت
نوسان قیمت سکه در کانال 11 میلیونی

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه با افزایش 
170 هزار تومانی به 11 میلیون و 180 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون  و 80 هزار تومان معامله شد. همچنین 
نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 50 هزار تومان، ربع سکه 4میلیون تومان 
و سکه یک گرمی هم در برابر 2میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. در 
بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 101 هزار تومان 
و هر مثقال طال به بهای 4 میلیون و 770 هزارتومان رس��ید. انس جهانی 

طال نیز یک هزار و 861 دالر  و 94 سنت فروخته شد.
همچنین ه��ر دالر در صرافی های بانکی 24 هزار و 850 تومان معامله 
شد که قیمت آن نسبت به روز قبل 100 تومان کاهش دارد بنابراین نرخ 
فروش دالر در صرافی های بانکی 24 هزار و 850 تومان اعالم شد و قیمت 
ف��روش یورو نیز با کاهش 270 تومانی به 30 هزار و 180 تومان رس��ید. 
قیم��ت خرید هر دالر 24 هزار تومان و قیمت خرید هر یورو نیز 29 هزار 

و 330 تومان اعالم شد.

ثبت نام 115 هزار نفر در مرحله سوم مسکن ملی
تا یک روز دیگر فرصت هست

در پنج روز ابتدایی ثبت نام مرحله سوم ثبت نام متقاضیان طرح اقدام 
ملی مسکن 115 هزار نفر نام نویسی کرده اند و طبق اعالم معاون وزیر راه و 
شهرسازی در آینده امکان اصالح شهر محل مورد تقاضا توسط متقاضیان 

فراهم می شود.
س��ومین مرحله از ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن در 183 
شهر از 22 استان کشور از روز پنجشنبه 18 دی ماه آغاز شده و تا ساعت 
24 روز پنجشنبه 25 دی ماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان برای ثبت نام 
به نش��انی اینترنتی tem.mrud.ir مراجعه کنند. در این مرحله تقدمی 
ب��رای افراد از لحاظ زمان نام نویس��ی وجود ندارد و متقاضیان طی فرصت 

مذکور در هر زمان که امکان داشتند می توانند اقدام به ثبت نام کنند.

یادداشت

فرصت ام��روز: صندوق بین الملل��ی پول از جمل��ه مهمترین نهادهای 
اقتصادی دنیاس��ت و گزارش هایی ک��ه در مورد وضعیت اقتصاد جهان در 
سال های گذشته ارائه داده، همواره معتبر و مورد استناد بوده است. طبق 
گفته صندوق بین المللی پول، پاندمی کرونا آس��یب زیادی به اقتصاد دنیا 
وارد کرده و دولت ها برای حمایت از شهروندان خود صدها میلیارد دالر به 
اقتصادشان تزریق کرده اند؛ تزریقی که نشریه »اکونومیست« چندی پیش 
در س��رمقاله هفتگی خود از آن با عنوان »ماش��ین چاپ پول« یاد کرد و 
درحالی که برخ��ی از اقتصاددانان آن را عامل ایجادکننده تورم می دانند، 
برخی دیگر این سیاس��ت را عاقالن��ه و اجتناب ناپذیر ارزیابی می کنند. در 
همین ح��ال، صندوق بین المللی پ��ول در آخرین روزهای س��ال 2020 
می��الدی، 10 نمودار مه��م و پربازدید خود در این س��ال را جمع آوری و 
در قال��ب یک گزارش منتش��ر کرد. در این گ��زارش از افزایش بیکاری به 
دلیل ش��یوع کرونا گرفته تا افت گردش��گری در این سال مورد توجه قرار 
گرفته است. در گزارش حاضر، 10 روایت صندوق بین المللی پول از بحران 

اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را مرور می کنیم.
* افزایش شدید نااطمینانی: شاخص میزان نااطمینانی در دوران شیوع 
ویروس کرونا، بیشترین مقدار خود را از آغاز قرن بیست و یکم داشته است. 
از نظر تجربه  تاریخی، افزایش نااطمینانی همواره با دوره های رشد اقتصادی 
کمتر و ش��رایط مالی بغرنج تر همراه بوده اس��ت. ه��م اکنون نیز تأثیرات 
اقتصادی در کشورهایی که بیشتر از سایرین تحت تأثیر شیوع این ویروس 
قرار گرفته اند قابل مشاهده است. با افزایش اقدامات هماهنگ شده می توان 
بار دیگر شرایط اطمینان و ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی را به دست آورد.

* افزای��ش بیکاری در مش��اغل: در ماه های اخیر، بحث ه��ای زیادی در 
م��ورد چگونگی تأثیر قرنطینه های عمومی ب��ر روی افزایش نرخ بیکاری و 
چگونگی تاثیر پذیرفتن مش��اغل مختل��ف از این قرنطینه ها، صورت گرفته 
اس��ت. نمودار دوم افزایش نرخ بیکاری در ایام ش��یوع کووید- 19 و بحران 
مالی سال 2008 را نشان می دهد؛ به طور متوسط، افزایش نرخ بیکاری در 
بحران اخیر، بیش از دو برابر بحران مالی س��ال 2008 بوده است. همچنین 
نرخ بیکاری در مش��اغلی که قابلیت دورکاری دارند در هر دو برهه  بحرانی، 
کمتر افزایش یافته اس��ت. این مسئله نشان می دهد افرادی که در مشاغلی 
با قابلیِت دورکاری فعالیت دارند، نه تنها به دلیل اینکه ماهیت شغل ش��ان 
به ش��کلی است که فاصله  اجتماعی و س��ایر ملزومات همه گیری کنونی را 
رعایت می کنند، بلکه از آنجایی که چنین افرادی، عموما مهارت و تحصیالت 

باالتری دارند، کمتر از سایرین از بحران های اقتصادی آسیب می بینند.
* چگونه ثروتمندان، ثروتمندتر می شوند: نمودار سوم، ارتباط مستقیم 
بین قرار داشتن در صدک های درآمدی باالتر و به دست آوردن بازدهی های 
باالتر در س��رمایه گذاری در دارایی های مختلف را نشان می دهد. یعنی هر 
چقدر که یک فرد ثروتمندتر باش��د، بازدهی بیشتری در بازار دارایی های 
مختلف به دس��ت می آورد، اما چرا ثروتمندان س��ودهای باالتری کس��ب 
می کنند؟ در نگاه اول شاید بتوان گفت افراد ثروتمند، دارایی های خود را 
بیشتر در سرمایه گذاری هایی با ریسک باالتر قرار می دهند و این دارایی ها 
به طور متوس��ط بازده��ی باالتری دارند، اما تحقیقات نش��ان می دهد که 
افراد ثروتمند حتی با سرمایه گذاری هایی با ریسک کمتر نیز بازدهی های 
باالتری کس��ب می کنند. این موضوع احتم��االً دالیلی مانند اینکه آنها به 

فرصت ه��ای انحصاری س��رمایه گذاری یا مدیران س��رمایه گذاری بهتری 
دسترسی دارند، برمی گردد.

* افت گردشگری: قرنطینه های عمومی، لغو پروازها و بسته شدن مرزها 
باعث افت ش��دید در میزان س��فرهای تعطیالت تابستانی شد. مشاهدات 
نش��ان می دهد در سال 2020، گردش��گری بین المللی حدود 70 درصد 
کاهش یافته اس��ت. نمودار ش��کل چهار تاثیر افت گردشگری را بر میزان 
ص��ادرات، واردات و درنهایت تراز تجاری کش��ورهای مختلف بر حس��ب 
درصدی از تولید ناخالص داخلی نش��ان می دهد. برای نمونه در تایلند به 
واسطه  کاهش میزان گردشگردی، میزان صادرات 8درصد تولید ناخالص 
داخل��ی و میزان تراز تج��اری 6 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته 
است، اما در مقابل کشورهایی مثل بلژیک هم بوده اند که تاثیر گردشگری 

بر روی تراز تجاری شان در این ایام مثبت بوده است.
* دسترس��ی ضعیف به اینترنت و رش��د نابرابری: اعمال قرنطینه های 
عمومی، دسترس��ی به اینترنت را برای انجام امور مختلف بسیار بااهمیت 
کرده اس��ت. در داخل یک کشور، دسترسی متفاوت گروه های مختلف به 
اینترنت، می تواند به طرق مختلفی باعث افزایش نابرابری ش��ود. به عنوان 
مثال گروه های درآمدی پایین تر و روستاییان دسترسی کمتری به اینترنت 
دارند و همین مس��ئله در کوتاه مدت و بلندم��دت می تواند روی آموزش، 
فرصت های شغلی و موارد دیگر برای آنها تاثیر بگذارد و نابرابری را افزایش 
دهد. نمودار ش��کل پنج درصد دسترس��ی به اینترنت را برای کشورهای 
مختلف جهان نشان می دهد. بین کشورها نیز دسترسی ضعیف به اینترنت 
ممکن اس��ت باعث کاهش بهره وری در ایام شیوع کرونا شود. برآورد شده 
اس��ت که با افزایش یک درصدی س��هم کاربران اینترنت در کش��ورهای 
مختلف، رش��د س��رانه  اقتصادی به میزان 0.1 تا 0.4 درصد افزایش یافته 

است.
* بح��ران همچنان ادامه دارد: نمودار ش��کل 6 میزان افزایش اختیاری 
کسری بودجه  دولت ، افزایش غیراختیاری کسری بودجه  دولت و افزایش 
بیکاری در اثر شیوع کووید- 19 را برای کشورهای منتخب نشان می دهد. 
این نمودار نش��ان می دهد ب��ا وجود اینکه با اتفاقاتی مانند دس��تیابی به 
واکس��ن، ممکن اس��ت بیماری کرونا در آینده ای نزدیک نابود ش��ود، اما 
تاثیراتی که روی بخش های مختلف اقتصاد از جمله نظام بودجه ای و بازار 
کار کش��ورهای مختلف گذاشته اس��ت، همچنان با ما خواهد بود و زمان 

زیادی الزم است تا این بحران و اثرات آن به طور کامل از بین برود.
* سیاس��ت های مال��ی تحریک کنن��ده: در همه گی��ری کووی��د-19، 
سیاس��ت گذاران در سراسر جهان برای حمایت از اقشار مختلف و اقتصاد، 
بس��ته های تحریک کننده  تقاضا را که ترکیب��ی از پرداخت های انتقالی و 
کاهش مالیات ها اس��ت، انجام دادند. حتی قبل از بحران فعلی نیز اهمیت 
سیاس��ت های مالی در حال افزایش بود. تحقیقات جدید نش��ان می دهد 
که میانگین س��ن یک کش��ور، هنگام اجرای این سیاس��ت ها مهم است. 
سیاست های مالِی تحریک کننده  تقاضا، در اقتصادهایی با جمعیت جوان، 
تأثیر قابل توجهی بر رش��د اقتصادی در کوتاه م��دت و بلندمدت دارند، اما 
این تأثیر در اقتصادهایی با میانگین سنی باال، بسیار کم است. این نمودار 
برای سال های 1985 تا 2017 برای 17 کشور سازمان همکاری اقتصادی 

و توسعه است.

* اخالل در داده ها و اندازه گیری نرخ تورم: قرنطینه  عمومی باعث شده 
است که مردم سهم بیشتری از بودجه  خود را صرف خرید غذا و هزینه های 
مسکن کنند؛ در حالی که افراد کمتری اقالمی مانند بلیت هواپیما و لباس 
می خرند. همچنین با پایین آمدن درآمِد میلیون ها نفری که شغل خود را 
از دست داده اند، هزینه ها روی اقالم غیرضروری بسیار کاهش یافته است. 
ش��اخص قیمت مصرف کننده این تغییرات ناگهانی در الگوی هزینه ها را 
منعکس نمی کند. زیرا وزن های به کار گرفته ش��ده در این ش��اخص برای 
اقالم مختلف، به روز نمی شوند. در یک پژوهش با تخمین مخارج به دست 
آمده از داده های کارت های اعتباری برای تعدیل کردن وزن اقالم مختلف 
در شاخص قیمت مصرف کننده، نتیجه ای که به دست آمد این بوده است 
که تورم طی س��ه ماهه اول همه گیری بیش از آن چیزی است که برآورد 

و اعالم شده است.
نمودار ش��کل هشت در بازه  زمانی بین فوریه و مه، تفاوت بین شاخص 
قیمت مصرف کننده  تعدیل شده و تعدیل نشده را براساس مناطق مختلف 
نشان می دهد. مشاهده می شود که در هفت منطقه از این هشت منطقه، 
ش��اخص تعدیل نشده کمتر از شاخص تعدیل ش��ده است. این یعنی تورم 
واقعی در ایام ش��یوع کرونا بیش��تر از تورم اندازه گیری ش��ده است. به طور 

متوسط این اختالف حدود 0.23 درصد است.
* مش��کالت زباله در جهان: با بررس��ی داده ها مشخص شده است که 
کشورهای با درآمد باالتر مانند ایاالت متحده، دانمارک و نیوزیلند به طور 
سرانه حداقل دو برابر کشورهای در حال توسعه زباله تولید می کنند. نمودار 
شکل 9 نشان می دهد که هر یک از اقتصادهای پیشرفته، روزانه چه مقدار 
زباله به  ازای هر فرد تولید می کنند. به طور متوسط، در این کشورها روزانه 
ح��دود 1.4 کیلوگرم به ازای هر نفر زباله تولید می ش��ود. با پیش بینی دو 
برابر شدن حجم زباله  جهانی به 2.3 میلیارد تن در سال 2025، دولت ها 

می توانند با سیاست های مناسب رفتارهای مردم را تغییر دهند.
* افکار عمومی درباره اتوماس��یون: همه  ما داس��تان های ترس��ناکی از 
پیامدهای مخربی که اتوماس��یون در زندگ��ی کاری افراد جامعه به همراه 
خواهد داشت، شنیده ایم. نمودار شکل 10، نظرات 11 هزار فرد از کارکنان 
11 اقتص��اد پیش��رفته و در حال ظهور، درباره  اتوماس��یون را براس��اس 
ویژگی های شخصی مانند سن، تحصیالت و درآمد و همچنین ویژگی های 
کش��ورهای مختلف مانند میزان  اتوماس��یون در ح��ال حاضر، حمایت از 
نیروی کار و درحال توس��عه بودن این کش��ورها، نشان می دهد. به عنوان 
نمونه کس��ی که دارای مدرک دانشگاهی است، در مورد تأثیر اتوماسیون 
در ش��غل خود نگاه مثبت تری دارد. همین امر در مورد افراد پردرآمد نیز 
صادق است. به همین ترتیب، شخصی که از کار خود راضی است، احتماالً 
تص��ور مطلوب تری دارد. در مقابل، افراد با س��ن باالتر و همچنین افراد با 
تجربه نوس��انات شغلی بیشتر در گذشته، دیدگاه های بسیار منفی در این 
رابطه دارند. ویژگی کش��ورها نیز مهم اس��ت. ش��اید تعجب آور نباشد که 
پاس��خ دهندگان از کشورهایی که از س��ال 2000 تا 2016 شاهد افزایش 
استفاده از ربات در کشورشان بوده اند، دیدگاه های منفی تری در مورد تأثیر 
اتوماس��یون بر شغل خود داشته اند. پاسخ دهندگان در کشورهای در حال 
توس��عه و همچنین کش��ورهایی که از درجه  باالیی از حمایت نیروی کار 

برخوردار هستند، دارای تصورات مطلوب تری هستند.

صندوق بین المللی پول از مهمترین تحوالت اقتصادی سال 2020 گزارش داد

10 روایت از سال کرونا

با وجود آنکه قیمت بیت کوین در ش��روع س��ال 2021 میالدی مرز 40 
هزار دالر را رد کرد، اما در چند روز گذش��ته از این س��قف قیمتی فاصله 
گرفت و در 24 س��اعت گذش��ته ارزش بازار ارزهای دیجیتالی حدود 20 
درصد کاهش یافت. افزایش عرضه ارزهای دیجیتالی توسط معامله گران، 
مهمترین عاملی بود که باعث ش��د بسیاری از ارزهای دیجیتالی با ریزش 

محسوسی مواجه شوند.
به گزارش سی ان بی سی، برای نخستین بار در تاریخ ارزهای دیجیتالی 
اکنون ارزش آنها از یک تریلیون دالر گذشته است. از ماه مارس که ارزش 
بیت کوین  به3850 دالر تاکنون رس��یده ارزش این ارز دیجیتالی محبوب 
بی��ش از 900 درص��د افزایش یافته اس��ت و با توجه ب��ه ورود بانک های 
مرک��زی به عرصه راه اندازی ارز دیجیتالی و مقبولیت بیش��تر رمزارزها در 
پرداخت های الکترونیکی انتظ��ار می رود ارزش آنها بیش از پیش افزایش 

یابد.  
در این باره سرگی نظروف، بنیانگذار موسسه چین لینک گفت: »هرچه 
بیشتر می گذرد اطمینان مردم و معامله گران نسبت به ارزهای دیجیتالی 

بیش��تر می شود و فناوری بالک چین بیشتر و بیش��تر وارد زندگی روزمره 
می ش��ود. ش��اید به نظر برخی ها بازار ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دالر 
ارزش نداش��ته باشد اما واقعیت این است که این بازار پتانسیل رسیدن به 
ارقام بسیار باالتری را دارد.« به گفته بانک جی پی مورگان، جریان سرمایه 
ورودی به بازار ارزهای دیجیتالی در ماه های پایانی سال قبل افزایش کامال 
محسوسی داشته است و این مسئله بدان معنا خواهد بود که پتانسیل رشد 
زیادی برای ارزهای دیجیتالی در سال 2021 متصور خواهد بود. بزرگترین 
بانک آمریکایی از احتمال رس��یدن ارزش بیت کوین به 146 هزار دالر در 
بلندمدت خبر داده است. در حال حاضر ارزش بازار بیت کوین 575 میلیارد 
دالر ب��رآورد می ش��ود که در صورت تحقق قله پیش بینی ش��ده جی پی 
مورگان، این میزان با رشد 4.6 برابری به 2.7 تریلیون دالر خواهد رسید.  
با این حال برخی از معامله گران و کارشناس��ان معتقدند صعود ارزهای 
دیجیتالی بیش از حد بوده و هر لحظه امکان ترکیدن حباب قیمتی آنها 
وجود دارد. به عقیده این دس��ته از معامله گ��ران، ارزهای دیجیتالی هنوز 
وابس��تگی بسیار زیادی به بیت کوین دارند و اگر این ارز به هر دلیل دچار 

ریزش سنگین شود، سرنوشت مشابهی برای سایر ارزها رقم خواهد خورد. 
در ح��ال حاضر 69 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
و 13 درصد در اختیار اتریوم است. همین باعث شده تا این نگرانی در دل 
برخی از معامله گران ش��کل بگیرد که مبادا کابوس س��ال 2017 بار دیگر 
تکرار شود. در سال 2017 نیز قیمت این ارز دیجیتالي از حدود 20 هزار 
دالر به زیر 11 هزار دالر رس��ید.  هرچند آنچه در روزهای گذش��ته باعث 
افت ارزش ارزهای دیجیتالی شده، عرضه بیشتر آن به دلیل رشد قیمتی 
بوده است. در روزهاي اخیر به دلیل افزایش قیمت این ارز، سرمایه گذاران 
ش��روع ب��ه فروش آن کردند و فروش بیش از ح��د این ارز موجب کاهش 
قیمت آن ش��ده است. همچنین افراد استخراج کننده بیت کوین شروع به 
ف��روش دارایي هاي خود کردند و عرضه بیت کوین روند صعودي داش��ته 
است. بیت کوین 12 سال پیش توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر 
بالک چین ایجاد شد و از سال 2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت. در 
حال حاضر قیمت بیت کوین 32 هزار و 787.81 دالر است و قیمت آن در 

24 ساعت گذشته 19.56 درصد کاهش داشته است.

یک پنجم ارزش بازار ارزهای دیجیتالی دود شد

زلزله در بازار رمزارزها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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چرا ارزش واقعی سهام عدالت کاهش یافت؟
 افت 5۸ درصدی ارزش سهام عدالت

در 172 روز
با ورود بورس به فاز اصالح که از 20 مردادماه امس��ال آغاز ش��د، 

ارزش سهام عدالت تاکنون 58 درصد کاهش یافته است.
ب��ه گزارش ف��ارس، س��هام عدالتی ک��ه سال هاس��ت در اختیار 
متقاضی��ان آن قرار دارد، امس��ال پس از موافقت با آزادس��ازی آن، 
به بدترین ش��یوه ممکن، در صف انجام معامالت قرار گرفت که هم 
باعث کاهش ارزش آن ش��د و هم باعث ریزش بازار سرمایه گردید. 
در خردادماه امس��ال دولت تصمیم گرفت سهام عدالت را اصطالحا 
آزاد کند و افراد توانس��تند از این زمان به بعد تا 30 درصد س��هام 
خود را به فروش رس��انده و از عواید آن اس��تفاده کنند. در مرحله 
دوم آزادس��ازی نیز در 18 مردادماه 30 درصد دیگر این سهام آزاد 
شد، اما دقیقا دو روز پس از آزادسازی مرحله دوم بازار سرمایه وارد 
فاز اصالح شد و تا 20 آبان ماه حدود 45 درصد کاهش در شاخص 

کل را تجربه کرد.
با بررس��ی دالیل ریزش بازار در آن مقطع زمانی می توان س��هام 
عدال��ت را یک��ی از اصلی تری��ن دالیل ای��ن ریزش عن��وان کرد. با 
آزادس��ازی مرحله دوم س��هام عدالت، افراد دارای این س��هام ها با 
ف��رض اینکه مبلغ 60 درصد سهام ش��ان حداق��ل 9 میلیون تومان 
خواهد شد، سریع شروع به فروش سهام خود کردند. عرضه آبشاری 
نمادهایی که در لیس��ت سهام عدالت قرار دارند، در آن زمان نشان 
می دهد، یکی از دالیل ریزش بازار در مردادماه امسال همین عرضه 
بی حساب و کتاب س��هام عدالت توسط بانک ها و کارگزاری ها بوده 

است.
با توج��ه به ارزش س��هام عدالت می توان گفت ک��ه تاکنون 58 
درصد از ارزش این سهام نسبت به اول مردادماه سال جاری کاهش 
یافته اس��ت. کاهش ارزش س��هام عدالت تا 11 آبان ماه 48 درصد 
بوده اس��ت که این مسئله نشان می دهد س��هام عدالت در ماه های 

گذشته به شدت کاهش یافته است.
با نگاهی به نمادهای موجود در سبد سهام عدالت افراد، می توان 
س��هم های باارزش و بنیادی را مالحظ��ه کرد که تنها به دلیل عدم 
مدیری��ت بازار س��رمایه ارزش آنها به ش��دت کاهش یافته اس��ت. 
ترکیب س��هام عدالت مرکب از س��هام 36 ش��رکت بورس��ی و 13 
شرکت غیربورسی اس��ت که آن 13 شرکت هم قرار است در قالب 
یک هلدینگ در آینده وارد بورس ش��وند. در حال حاضر تعداد 49 
میلیون نفر س��هامدار عدالت در کشور داریم که در زمان آزادسازی 
س��هام عدالت در خردادماه سال جاری، تعداد 19 میلیون نفر روش 

مستقیم و 30 میلیون نفر روش غیرمستقیم را برگزیده اند.
در ح��ال حاضر مجل��س یازدهم ب��ه دنبال تصویب ثب��ت نام از 
جاماندگان س��هام عدالت است. نماینده مردم ش��یراز و ورزقان در 
مجلس می گوید: »پیش��نهاد ثبت نام جاماندگان س��هام عدالت در 
کمیسیون تلفیق مطرح شد و اعضای این کمیسیون نیز با توجه به 
ماهیت عادالنه این پیشنهاد، با ثبت نام 7میلیون جا مانده از سهام 
عدالت موافقت کردند.« حال باید دید وضعیت 49 میلیون سهامدار 
عدالت که در حال حاضر س��هام آنها با چنین کاهش ارزشی مواجه 

شده اند، چگونه خواهد شد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران بار دیگر روز تلخي را پشت سر گذاشت و در 
بیست و س��ومین روز دی ماه بیش از 40 هزار واحد ریزش کرد. شاخص 
کل بورس در این روز عالوه بر اینکه از کانال یک میلیون و 300 هزار واحد 
ب��ه یک میلیون و 200 هزار واحد عقبگرد کرد، حتی تا رقم  یک میلیون 
و 250 ه��زار واح��د هم پایین آمد و در نهایت در رقم یک میلیون و 260 
هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل هم وزن نیز بیش از 6 هزار واحد ریخت 
و س��ایر شاخص ها هم عملکردی نزولی داشتند. گروه خودرو در معامالت 
روز سه ش��نبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک 
میلیارد و 443 هزار برگه سهم به ارزش 8 هزار و 711 میلیارد ریال داد و 
ستد شد. در معامالت این روز بیش از 7 میلیارد و 472 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 87 هزار و 266 میلیارد ریال داد و ستد شد.

سایه سنگین بي ثباني بر بازار سرمایه
در 6 ماه گذشته بورس تهران دائم شاهد نوسان هاي شدید بوده است و 
از زمان آغاز نزول بازار س��هام از میانه مردادماه امسال، شاخص کل بورس 
تهران عمدتا در محدوده 1.2 تا 1.5میلیون واحد نوسان کرده و حتي چند 
روز تالش��ش برای عبور از محدوده یک میلیون و 550هزار واحد ناموفق 
بوده و بعد از بازار روندي نزولي را در پیش گرفت. البته همه این ش��رایط 
در حالي رخ مي دهد که ش��اخص کل بورس از اردیبهش��ت ماه 1397 تا 
20مردادماه امس��ال بیش از 2200 درصد رشد کرده و بسیاری از آمار ها 
نشان می دهد، میزان رشد بازار سهام از ابتدای سال  جاری تاکنون به حدی 
بوده که بازار س��هام را به مرحله اش��باع خرید رسانده بود و حتی دیگر با 

هدف گذاری های تورمی هم سازگاری نداشت.
ام��ا آنچه در این تحلیل ها در نظر گرفته نمی ش��ود بي ثباتي و ش��رایط 
پرریس��ک در فض��ای اقتص��اد ای��ران و بخش��نامه هاي متعدد از س��وي 
دستگاه هاي دولتي است که می تواند هر لحظه سود شرکت های بورس را 
تحت  تأثیر قرار دهد. نمونه آنچه در روز های گذشته در مورد شرکت های 
تولید کننده فوالد اتفاق افتاد. با تکیه بر همین عامل برخی کارشناسان بر 
این باورند که آنچه اکنون منجر به تداوم نزول بازار سهام شده است ابهام 
و نااطمینانی سهامداران نسبت به سیاست گذاری و فضای سرمایه گذاری 
اس��ت. آنطور که آمار ها نشان می  دهد از 22 آذر ماه تا 22 دی  ماه بیش از 

920هزار میلیارد تومان از ارزش س��هام شرکت های حاضر در بازار سهام 
کاسته شده است. در روزهاي گذشته بورس به شدت تحت تاثیر تحوالت 
سیاس��ي قرار گرفته و هرچند رئیس جمهور و مع��اون اول او در روزهای 
اخیر بر عدم مداخالت دس��توری و غیرکارشناسی در بورس تاکید کردند، 
اما روند نزولی این بازار کماکان ادامه دارد. حس��ن روحاني هفته گذش��ته 
گفت: »س��یاه  نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در 
بازار بورس و نوس��انات ارزی با هدف دلس��ردی و انفعال بخشی از جامعه 

سرمایه داران و فعاالن اقتصادی وجود دارد.«
او همچنین چهار روز پیش با توجه به تحوالت منفي روزهاي گذشته در 
تاالر بورس در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: »بورس بستر 
معامالتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس 
ب��وده و اولین گام و ش��رط حمایت و تقویت از این ب��ازار را قاعده مندی و 

رعایت قانون در آن می داند.«
روحان��ی با بی��ان اینکه بورس س��ازوکارهای ویژه خ��ود را دارد، گفت: 
»سیاس��ت گذاری ه��ای بورس باید از طریق ش��ورای عال��ی بورس انجام 
گیرد و از مداخالت غیرکارشناسی در بورس باید پرهیز شود. رسالت این 
بورس، کش��ف قیمت واقعی محصوالت بوده و سیاست اصولی دولت این 
است که قیمت گذاری کاالها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار 
رقابتی صورت گیرد که این مس��ئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و 

مصرف کننده واقعی است.«
شاخص کل بیش از 40 هزار واحد افت کرد

شاخص کل بورس در روز سه شنبه 40 هزار و 627 واحد افت کرد و تا 
رقم یک میلیون و 260 هزار واحد عقب رفت. شاخص کل هم وزن نیز با 
6 هزار و 165 واحد کاهش به 463 هزار و 194 واحد و شاخص قیمت هم 
وزن با 4هزار و 35 واحد افت به 303 هزار و 138 واحد رسید. شاخص بازار 
اول 35 هزار و 19 واحد و شاخص بازار دوم 63 هزار و 659 واحد کاهش 
داش��ت. در معامالت این روز بیش از 7 میلیارد و 472 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 87 هزار و 266 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نماده��ای تولیدی فوالد س��پید فراب کویر )کویر( ب��ا 211 واحد، داده 
گستر عصر نوین های وب )های وب( با 135 واحد، تامین سرمایه لوتوس 

پارس��یان )لوتوس( ب��ا 110 واحد، بانک خاورمیانه )وخ��اور( با 71 واحد، 
همکاران سیستم )سیستم( با 57 واحد و نورد و قطعات فوالدی )فنورد( با 

48 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 3 
هزار و 99 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 2 هزار و 992 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با 2 هزار و 712 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و 627 واحد، معدنی و صنعتی گل 
گهر )کگل( با یک هزار و 569 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( 
با یک هزار و 248 واحد، گسترش نفت و گاز پارسان )پارسان( با یک هزار 
و هفت واحد و بانک ملت )وبملت( با 988 واحد با تاثیر منفی بر شاخص 

همراه بودند.
همچنین نمادهای بهس��از کاشانه تهران )ثبهس��از(، لیزینگ پارسیان 
)ولپارس(، سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ملی صنایع مس ایران 
)فملی(، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد(، سرمایه گذاری سیمان تامین 
)س��یتا( و تامین س��رمایه امین )امین( از جمله نمادهای پربیننده بورس 
بودند. گروه خودرو هم در معامالت سه شنبه صدرنشین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه یک میلیارد و 443 هزار برگه س��هم به ارزش 

8هزار و 711 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 473 واحد کاهش 
داش��ت و ب��ر روی کانال 18 ه��زار و 701 واحد ثابت مان��د. در این بازار 
3میلیارد و 125 هزار برگه سهم به ارزش 83 هزار و 646 میلیارد ریال داد 
و ستد شد. نمادهای صنعتی مینو )غصینو(، توسعه و عمران استان کرمان 
)کرمان(، توزیع داروپخش )دتوزیع(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، آس��یا 
سیر ارس )حآسا(، فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس )کپرور(، شهرسازی 
و خانه سازی باغمیش��ه )ثباغ( و شرکت بیمه اتکایی امین )اتکام( با تاثیر 
مثبت بر ش��اخص این بازار همراه بودند. همچنین نمادهای س��نگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سهامی 
ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( و 

پتروشیمی تندگویان )شگویا( تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.

در بیست و سومین روز زمستان ریزش شاخص بورس رکورد زد

روز تلخ بورس تهران
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واردات الکترود گرافیتی تهدیدی برای 
صنعت فوالد است

نماینده مردم در اردکان در مجلس شورای اسالمی گفت واردات 65 
هزار تن الکترود گرافیتی، تهدیدی برای اقتصاد کشور خصوصا صنعت 
فوالد اس��ت. به گزارش ایسنا، محمدرضا دش��تی اردکانی در جلسه 
علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی گفت: 
به طور میانگین ساالنه 800 میلیون دالر الکترود گرافیتی وارد کشور 
می ش��ود. در واقع این میزان معادل 65 هزار تن اس��ت که به صورت 
100درصد واردات ش��ناخته می شود از این رو تهدیدی برای اقتصاد 
کش��ور خصوصا صنعت فوالد است. دشتی اردکانی خطاب به رئیس 
جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: چرا بعد از 20 سال 
هنوز کارخانه مربوطه در اردکان یزد با پیشرفت 50 درصدی به نتیجه 
نرسیده و اقدامی برای این کاالی اساسی انجام نشده است؟ چه پشت 
پرده و دستی در کار است که این کارخانه نتوانسته شروع به کار کند؟
وی با اش��اره به جلسه ای با حضور وزیر صمت در این موضوع برگزار 
ش��ده بود، گفت: لطفا این موضوع را پیگیری کنید. نماینده مردم در 
اردکان در مجلس ش��ورای اس��المی در پایان تذکری به وزیر ارش��اد 
خواستار رس��یدگی و حمایت بیشتر از هنرمندان خصوصاً هنرمندان 

فعال اردکانی در شرایط بحران کرونا شد.

کدام کاالها بیشتر به تهران وارد می شود؟
سرپرس��ت معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
 معدن و تجارت )صمت( استان تهران اعالم کرده که تاکنون نزدیک به 
72 درصد پرونده های ثبت سفارش این استان تایید شده و بیشترین 
کاالهای واردش��ده نیز ش��امل م��واد اولیه و قطعات و ماش��ین آالت 
واحده��ای تولیدی و کاالهای اساس��ی بوده اس��ت. یحیی کیخا در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی 9 ماهه ابتدای سال جاری 57 هزار 
و 799 پرونده ثبت س��فارش به کارتابل سازمان صمت استان تهران 
وارد شده که از این تعداد 57 هزار و 727 فقره )معادل 99.9درصد( به 
ارزش  15 میلیارد و 256 میلیون یورو مورد بررسی قرار گرفته است. 
وی همچنین از تایید 72درصد پرونده های ثبت س��فارش خبر داد و 
گفت: بیشترین ثبت سفارش های انجام شده درخصوص تامین مواد 
اولیه و قطعات و ماش��ین آالت واحدهای تولیدی و کاالهای اساس��ی 
موردنیاز بازار بوده اس��ت. به گفته این مقام مس��ئول 60درصد ثبت 

سفارش های کل کشور در استان تهران ثبت می شود.

 جزییات طرح توسعه و تولید پایدار
زنجیره فوالد

یک عضو کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای اس��المی از لزوم 
ممنوعیت معامل��ه محصوالت فوالدی در خ��ارج از بورس تا تعیین 
چارچوب ب��رای صادرات کلیه محصوالت زنجی��ره فوالدی در طرح 

توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد خبر داد.
اقبال شاکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جزییات طرح توسعه و 
تولید پایدار زنجیره فوالد، بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با کلیات طرح مهم توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد موافقت کردند. 
این طرح در جهت تولید و توزیع سامان یافته انواع محصوالت فوالدی 
در کش��ور بس��یار حائز اهمیت بوده و جلوی رانت و فساد را در عرضه 
این محصول مهم و اس��تراتژی می گیرد. این عضو کمیس��یون عمران 
مجلس در ادامه اظهار کرد: براس��اس ای��ن طرح کلیه تولیدکنندگان 
محصوالت زنجی��ره فوالد غیر از محصوالت لول��ه و پروفیل با رعایت 
مفاد بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور برای 
فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس کاال هس��تند و معامله 
محص��والت فوالد در خ��ارج از بورس ممنوع می ش��ود. نماینده مردم 
تهران در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: از سوی دیگر فروش 
مواد اولیه محصوالت زنجیره فوالد خریداری شده از بورس کاال ممنوع 
اس��ت و متخلفین به دلیل اخالل در بازار و نظام اقتصادی به دستگاه 
قضایی معرفی می ش��وند. براساس این طرح واحدهای کوچک زنجیره 
فوالد با تش��خیص وزارت صمت و با تشکیل تعاونی، معامالت بورسی 
خود را از طریق تعاونی انجام می دهند. ش��اکری اضافه کرد: براس��اس 
این طرح صادرات کلیه محص��والت زنجیره فوالد صرفا پس از عرضه 
هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کاال و به میزان مازاد عرضه ثبت 
ش��ده در بورس کاال به صورت ماهانه مجاز است و حداکثر زمان مجاز 
صادرات آن کاال ش��ش ماه اس��ت. همچنین کمیته رصد و پایش بازار 
فوالد متشکل از اعضای مشخصی تشکیل خواهد شد تا بر اجرای قانون 
نظارت کند. در این کمیته نمایندگانی از بخش خصوصی، انجمن های 

تخصصی و تشکل های اقتصادی حضور دارند.

دلیل گرانی بذر بالل چیست؟
مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت برخی بذر های هویج وارداتی اس��ت که به همین دلیل ش��اهد 
افزایش قیمت آن در بازار آزاد هس��تیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، حس��ین اصغری مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی 
وزارت جهاد کش��اورزی، بیان کرد: در حال حاضر بیش از 10 هزار و 
700 هکتار س��طح زیرکشت هویج در کل کشور است که به ترتیب 
استان های خوزس��تان، لرستان و فارس بیشترین سطح کشت را در 
کش��ور دارند. وی افزود: از این س��طح زیرکش��ت بیش از 500 هزار 
تن هویج برداش��ت خواهد ش��د که تقریبا 15درصد از این تولید به 
کش��ور های همسایه صادر می ش��ود که حدود 25 میلیون دالر برای 
کش��ور ارزآوری دارد. مدیرکل دفتر محص��والت علوفه ای و جالیزی 
وزارت جهاد کش��اورزی بی��ان کرد: بذر هویجی که صادر می ش��ود 
کیفیت باالیی دارد و از طریق واردات تامین می شود. این بذر از سال 
98 از طریق ارز نیمایی به کش��ور وارد می شود و این افزایش قیمت 

بذر به دلیل نوسان قیمت دالر است.
اصغری ادامه داد: بذر هویج با قیمت بسیار پایین تر از نرخ های آزاد 
در اختیار کشاورزان قرار می گیرد همچنین با یکسان سازی ارز نیمایی 

و آزاد هیچ تغییری در قیمت بذر صورت نمی گیرد.
وی اب��راز کرد: هیچ یاران��ه ای در جهت تامین بذر به کش��اورزان 
متاسفانه تعلق نمی گیرد و هم اکنون وقت آن رسیده که پژوهشگران 

نسبت به افزایش تحقیقات در زمینه تولید بذر اقدام کنند.

اخبـــار

س��خنگوی دولت گفت این گذاره که دولت س��رمایه گذاری بیش��تر بر 
واردات واکس��ن داش��ته صحیح نیس��ت. همواره تکرار کرده ایم که تولید 
واکس��ن و واردات آن همزمان و در موازات هم پیش می روند و هیچ کدام 

خللی در روند انجام دیگری ایجاد نمی کند.
به گزارش ایس��نا، علی ربیعی در ابتدای نشست خبری این هفته خود 
با رسانه ها اظهار کرد: عصر دیروز جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
س��ران قوا برگزار ش��د. در ابتدای جلسه پیرامون الیحه بودجه تقدیمی از 
س��وی دولت و مباحثات اولیه کمیس��یون تلفیق پیرامون الیحه و برخی 

تغییرات مطرح شده بحث و بررسی صورت گرفت.
ربیعی خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به ضرورت نزدیک ش��دن دیدگاه ها 
و اجتن��اب از اختالفات احتمالی، اعضای جلس��ه متفق بودند که راه حل 
هماهنگی و مفاهمه اس��ت، لذا تصمیم گرفته ش��د جلس��ات مش��ترکی 
بی��ن اعضای اقتص��ادی دولت و تعدادی از نمایندگان کمیس��یون تلفیق 
درخصوص منابع و س��پس مصارف تشکیل ش��ود. طرفین استدالل های 
یکدیگر را ش��نیده تا زمینه نزدیکی دیدگاه ها فراهم ش��ود. در ادامه یکی 
از محورهای ابالغی مقام معظم رهبری در جلس��ه ستاد مبنی بر توجه به 
جهش تولید، درخصوص حمایت از تولید و پیش��گیری از توقف واحدهای 

صنعتی مصوب شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی تا پایان 
س��ال 1400، به منظور جلوگیری از بروز اختالل در روند تولید و اشتغال 
و با هدف امکان پذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه های تولیدی 
غیردولتی، مدت زمان تقس��یط مندرج در ماده )167( قانون مالیات های 
مس��تقیم، صرفا برای بنگاه هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی 

آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر 
60 ماه افزایش می یابد.

س��خنگوی دولت افزود: به ستاد ملی تس��هیل و رفع موانع تولید اجازه 
داده می شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی که طرح 
احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت 
به تعویق یک س��اله و فقط برای یک بار اجراییه هایی که به درخواس��ت 
سازمان های امور مالیاتی کش��ور، تامین اجتماعی، شرکت های آب، برق، 
گاز، ش��بکه بانکی و شهرداری ها علیه بنگاه های مذکور صادر گردیده، در 
صورت تعیین تکلیف، اس��تمهال و تقس��یط بدهی ها توسط ستاد مذکور 
اقدام نماید. دستگاه های مزبور و بانک ها می توانند در صورت تصویب ستاد 
ملی تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به تعویق اجراییه های مربوط اقدام 
کنند. ربیعی افزود: اعتبار زمانی مصوبه جلسه چهل و چهارم مورخ 14دی 
ماه 98 شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص چک های تضمینی به 
مدت ش��ش ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه تمدید می گردد. چنانچه الیحه 
مورد رس��یدگی در مجلس شورای اسالمی در همین خصوص، طی شش 

ماهه مذکور مصوب و ابالغ گردد، قانون جدید مالک عمل خواهد بود.«
س��خنگوی دولت بیان کرد: همچنین هیأت وزیران با توجه به فعالیت 
شبانه روزی کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طب در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی ش��بانه روزی دولتی و غیردولتی که به منظور جلوگیری از تضییع 
حقوق آنها، آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام 
س��المت اصالح و شاغالن آزمایشگاه های تشخیص طبی به زمره شاغالن 

بالینی اضافه نمود.
وی اعالم کرد: تقلیل ساعت کاری از جمله مواردی که به موجب قانون 

ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت شامل این افراد می شود.
ربیع��ی در ادام��ه گفت: اصالح آیین نامه حمایت از ش��رکت های نوپا از 
دیگر مصوبات جلس��ه هیأت دولت بود که به موجب این اصالحیه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است از طریق سازمان ها و شرکت های 
تابعه خود، در صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین که با ماموریت توس��عه 
شرکت های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد ریال از محل 
اعتبارات مصوب مربوط بودجه ساالنه با مشارکت بخش غیردولتی تشکیل 

می شود مشارکت نماید.
س��خنگوی دول��ت در ادامه گف��ت: اتفاق مهم دیگری ک��ه در روزهای 
گذش��ته رخ داد، حمله به س��اختمان کنگره آمریکا بود. این البته با همه 
ابعاد عظیمش یک مس��ئله داخلی آمریکاس��ت که ما عالقه ای به ورود به 
آن نداریم، اما آنچه برای ما مهم اس��ت، هشدارهایی است که ما از تقریباً 
ابتدای دولت ترامپ درباره پیامدهای قانون ش��کنی و یکجانبه گرایی رژیم 
ترامپ می دادیم و بارها تکرار کردیم که سیاس��ت قلدری محدود به ملت 

ایران نخواهد ماند.
وی با تاکید بر اینکه هزینه سکوت و گاهی همراهی منتقدان ترامپ در 
داخل آمریکا با سیاس��ت های ضدایرانی او، سرانجام گریبان آمریکایی ها را 
در کشورشان نیز گرفت، اظهار کرد: در چهار سال گذشته، این شر بزرگ، 
فش��ارهای زیادی بر ملت ایران وارد کرده و  زندگی عادی  مردم را تحت 
تاثیر قرار داد و تعادل معیش��تی را در جامعه به هم زد. ترامپ، س��خن از 
فروپاشی جامعه ایران می گفت و با صدای بلند اظهار می داشت که آنچنان 
عرصه را بر زندگی ایرانیان تنگ خواهد کرد که جامعه را به شورش وادارد 

و از سقوط سه ماهه و یک ساله ایران سخن می گفت.

تولید واکسن و واردات آن همزمان و در موازات هم پیش می روند

رئی��س اتحادیه تاالر های پذیرایی تهران گف��ت از این پس در مناطق 
زرد، تاالر های پذیرایی با استفاده از یک سوم ظرفیت می توانند اقدام به 
برگزاری مراس��م کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیمی نیا 
اظهار کرد: از ابتدای ش��یوع وی��روس کرونا تاالر های پذیرایی جزو اولین 
صنوفی بودند که اقدام به تعطیلی واحد های خود کردند و هم اکنون پس 

از گذشت یک سال تمهیداتی برای بازگشایی آنها اندیشیده شده است.
او افزود: نهایتا پس از یک سال، ستاد ملی مقابله با کرونا و استانداری ها 
تصمیم گرفتند که تاالر های پذیرایی در مناطق زرد، آبی و سفید با یک 

سوم ظرفیت  شروع به فعالیت کنند.
رئیس اتحادی��ه تاالر های پذیرایی بیان ک��رد: تاالر های برگزار کننده 

باید درب ورودی های خود از تب س��نج برای مهمانان اس��تفاده کنند و 
هر مهمان با فاصله یک و نیم متری نسبت به دیگر مهمان قرار بگیرد.

ابراهیمی نیا ادامه داد: س��اعات برگزاری مراسم نیز باید کوتاه تر شود تا 
پیش از شروع ساعات ممنوعیت تردد، مهمانان به منازل خود بازگردند.

او تصریح کرد: تمامی مراسم  ختم، عروسی و ... تنها با شرایط ذکرشده 
قابل برگزاری اس��ت و توصیه می ش��ود مردم مراس��م  خ��ود را فقط در 

تاالر هایی برگزار کنند که مجوز رسمی از اتحادیه دارند.
رئیس اتحادیه تاالر های پذیرایی ابراز کرد: در این خصوص س��امانه ای 
راه اندازی ش��ده ت��ا میزبان هر مراس��م زمان حضور، تع��داد مهمانان و 
اطالعات مراس��م را در این سامانه وارد کند تا تاالر محل برگزاری، برای 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی بیشترین تمهیدات را آماده کنند.
ابراهیمی نی��ا مطرح ک��رد: تمام تاالر های پذیرایی که مجوز کس��ب از 
اتحادیه داش��ته باش��ند، به صورت جداگانه در این سامانه ورود می کنند 
و واح��د خود را ثبت می کنند. او افزود: س��ه نهاد بازرس��ی اتاق اصناف، 
وزارت بهداش��ت و اتحادیه هر س��ه به صورت جداگانه بر واحد ها نظارت 
خواهند داش��ت و در صورت نیاز، این سه ارگان با یکدیگر متحد شده و 

همکاری می کنند.
رئی��س اتحادیه تاالر ه��ای پذیرای��ی در پایان تصریح ک��رد: برخورد 
نهاد های نظارتی با واحد های متخلف بستگی به نوع تخلف واحد دارد که 

جریمه های نقدی و ضبط جواز کسب از نمونه های این برخورد ها است.

اخیرا دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران از گرانفروشی 50 
ت��ا 100درصدی روغ��ن مایع در بازار خبر داده اس��ت، اما جدیدترین 
آمار منتش��ر ش��ده از س��وی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( 
نش��ان می دهد که در 9 ماهه س��ال جاری، از بین 27 کاالی منتخب 
صنعتی، تولید 19 کاال نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل بین 1.2 تا 
408.4 درص��د افزایش یافته و مانند ماه های اخیر بیش��ترین کاهش 

تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی بوده است.
به گزارش ایس��نا، براساس این آمار در 9 ماهه سال جاری بیشترین 
افزای��ش تولید، مربوط به الیاف اکریلیک اس��ت ک��ه با 408.4 درصد 
رش��د، تولید آن به 3800 تن رسیده است. کمترین افزایش تولید نیز 
مربوط به انواع پایپوش و کفش با 1.2درصد افزایش تولید بوده اس��ت. 
همچنی��ن الیاف اکریلیک از مهمترین و پرمصرف ترین الیاف مصنوعی 
است که در تهیه فرش ماشینی، پتو، لباس های زمستانی، کشباف های 
ضخیم استفاده می شود. بعد از الیاف اکریلیک، بیشترین افزایش تولید 
مربوط به ماش��ین لباسش��ویی و انواع تلویزیون است که تولیدشان با 
59.1 و 57.6 درصد در 9 ماهه امس��ال به ترتیب به 769 هزار و 400 
دس��تگاه و 901 هزار و 500 دس��تگاه رسیده و تولید این دو محصول 
در مدت مش��ابه سال گذشته 483 هزار و 600 دستگاه و 572 هزار و 

200 دستگاه بوده است.
انواع لوازم خانگی؛ رتبه دوم افزایش تولید

تولی��د یخچ��ال و فریزر نیز در این مدت ب��ا افزایش 28.5 درصدی 

از یک میلیون و 155 هزار دس��تگاه در 9 ماهه اول س��ال گذش��ته به 
یک بیش از میلیون و 484 هزار دس��تگاه در مدت مشابه سال جاری 
رس��یده است. البته با وجود افزایش چش��مگیر تولید لوازم خانگی در 
سال جاری، در بازار ش��اهد کاهش قیمت نیستیم و اواخر شهریورماه 
مدی��رکل صنایع ب��رق و الکترونیک وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صمت( در پاس��خ به چرایی این روند گفته بود که برخی آمارها نشان 
می ده��د میزان تولی��د با میزان نصب در منازل تطاب��ق ندارد و وقتی 
میزان نصب کمتر اس��ت یعنی یا کاال در انبارها مانده یا افرادی لوازم 

خانگی را خریدند و در گوشه منازل احتکار کرده اند.
با ای��ن حال اخیرا مدیرکل دفتر صنایع ب��رق، فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در یک برنام��ه تلویزیونی وعده داده 
بود که  ب��ا عرضه اختصاصی ورق های فوالدی به تولیدکنندگان لوازم 

خانگی در کشور، قیمت لوازم خانگی در بازار کاهش می یابد.
کمباین، انواع سواری و وانت کاالهایی هستند که در این مدت بیش 
از 20 درص��د افزایش تولید داش��ته اند و تولید آنه��ا با 39.5، 18.8 و 
18.5درصد افزایش نسبت به 9 ماهه ابتدای سال قبل به 434 دستگاه 
کمباین، 625 هزار و 300 دس��تگاه سواری و 60 هزار و 983 دستگاه 
وانت رسیده است. همچنین تولید داروی انسانی که در بیشتر ماه های 
س��ال گذش��ته نس��بت به س��ال 1397 بین 20 تا 30 درصد افزایش 
داشت، در 9 ماهه ابتدای سال جاری فقط 1.8 درصد افزایش داشته و 
از 35 میلیارد و 800 میلیون عدد در 9 ماهه ابتدای سال قبل به 36 

میلیارد و 400 میلیون عدد در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
تولید کدام کاالها کاهش یافت؟

تولید 9 کاال نیز در مدت یادش��ده کاهشی و همانند دو ماه گذشته 
بیش��ترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته ش��ده نباتی بوده که 
26.5 درص��د کاهش از حدود یک میلیون و 448 هزار تن در 9 ماهه 
ابتدای س��ال گذش��ته به یک میلیون و 63 هزار تن در مدت مش��ابه 
امسال رسیده است. کمترین کاهش تولید در مدت یادشده نیز مربوط 

به انواع کاغذ بوده که تولید آن 3.2 درصد کمتر شده است.
به گزارش ایس��نا، اواخر ش��هریورماه بود که عرض��ه روغن جامد در 
فروشگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد 
نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد به طوری که این کاال یا در مغازه ها 
و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد.  
اگرچه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه قرار بود از هفته گذشته روغن در 
بازار توزیع و مشکل این کاالی پرمصرف حل شود،  اما به نظر می رسد 
ای��ن وعده به ویژه در بخش روغ��ن جامد هنوز به طور کامل عملیاتی 
نش��ده است. در همین راس��تا همچنان گزارش هایی از فروش اجباری 
کاالهای دیگر برای عرضه روغن منتشر می شود؛ به این معنا که برخی 
فروش��گاه ها به ش��رطی روغن را به مشتری می فروش��ند که کاالهای 
مدنظر فروشگاه را خریداری کند. اخیرا هم دبیرکل اتحادیه بنکداران 
موادغذایی تهران از گرانفروش��ی 50 ت��ا 100 درصدی روغن مایع در 

بازار خبر داده است.

شرایط بازگشایی و برپایی مراسم در تاالرهای پذیرایی اعالم شد

تداوم کاهش تولید روغن نباتی با وجود گران فروشی!

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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مغز صنعت خودرو 
در گوشه رینگ؟!

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو بیان کرد ابت��دا آقایان باید 
طالب ش��نیدن حرف حق باش��ند. ما در حوزه خودرو یک مغز در 
کشور داریم به نام شورای سیاست گذاری خودرو و قانون این شورا 

را تبیین کرده است.
به گ��زارش پدال نیوز، مهدی دادفر دبی��ر انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو در گف��ت و گو با پایگاه خبری ج��وان خودرو درخصوص 
مصوب��ه کمیس��یون تلفیق اظهار کرد: 3 س��ال اس��ت که واردات 
خودروی��ی به مناطق آزاد ص��ورت نمی گی��رد و نمایندگان اعالم 
کردند که از سال 1400 ممنوع و نکته بعدی اینکه گفتن واردات 
رس��می خودرو از مناطق آزاد به س��رزمین مادری ) اصلی ( مجاز 

است. این به چه معنا است کدام سرزمین؟؟
به گفته وی، متاس��فانه ما وارد یک فضای غیرمنطقی غیرعلمی 
هیجانی خودرویی ش��دیم که هر کسی در هر نقطه ای یک حرف 
می زن��د که کمک کند به حل معضل خ��ودرو و البته نیت همگی 

خیر است اما حرف خود را می زنند.
دادف��ر در ارتب��اط با اینکه مش��کل صنعت خ��ودرو چطور رفع 
می ش��ود، اظهار ک��رد: ابتدا آقایان باید طالب ش��نیدن حرف حق 
باش��ند. ما در حوزه خودرو یک مغز در کشور داریم به نام شورای 
سیاس��ت گذاری خودرو و قانون این شورا را تبیین کرده است. در 
ارتباط برگزاری جلس��ات این ش��ورا ما چندین مرتبه به وزیر نامه 
زده ایم اما آقایان عالقه مند هستند که فقط خودشان حضور داشته 
باش��ند به این ترتیب که شورا از وزیر صمت، مدیران 2 خودروساز 
بزرگ کش��ور )ایران خودرو و س��ایپا(، رئیس انجمن خودروسازان 
و رئیس انجمن قطعه س��ازان تشکیل شود که این 4 نفر آخری در 
یک تیم قرار دارند و عمدتا همه نظرات مش��ابه اس��ت نه نقدی بر 

آن می شود نه بررسی صورت می گیرد .
دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو اش��اره ک��رد: ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خودرو یعنی تهدید و فرصت، نقد و حس��ن را در 
کنار هم بررس��ی و مشاهده کند نه که به طور مثال همه همکالم 
بگویند قیمت خودرو آزاد شود هیچ نقدی هم بر این طرح صورت 
نگیرد. در این ش��ورا باید از نمایندگان مردم، رئیس انجمن اسقاط 
خودرو و واردکنندگان خودرو هم استفاده شود تا به درستی برای 

صنعت خودرو تصمیم گرفت شود.
وی با اش��اره به اینکه انجمن واردکنندگان در کمیته خودرو هم 
حض��ور ندارد توضی��ح داد: واردکنندگان خودرو مگر در سیس��تم 
عرض��ه خودرو اثرگذار نیس��تند؟ مگر بر قیمت گ��ذاری تاثیرگذار 
نیس��تند؟ ظاهرا آقایان می ترس��ند که ما در این جلس��ات حضور 

داشته باشیم یا شاید از شنیدن واقعیت هراس دارند.
دادف��ر در آخر گف��ت: این مصوبه هم اتف��اق خاصی را هم رقم 
نخواهد زد لذا توجه داشته باشید که آقایان مبهم صحبت می کنند 
و این ابهام ها متأثر از ناآشنایی با تمامی فرآیند در صنعت خودرو 

است.

اما و اگرهای رشد 50 درصدی تولید خودرو
 رس��یدن به رش��د 50 درصدی خ��ودرو در کش��ور در حالی 
پیش بینی ش��ده اس��ت که به گفته فعاالن اقتصادی بسیاری از 
الزامات تحقق این هدف در کش��ور فراهم نیست و برای رسیدن 
به این جهش باید بیش از همه زیرساخت های موردنیاز را فراهم 

کرد.
ب��ه گزارش اقتصادنیوز، بحث پیش بین��ی افزایش 50 درصدی 
تولید خودروس��ازان در کنار برنامه ه��ای جهش تولید این روزها 
ب��ه عنوان یکی از ش��روط اصل��ی مجوز افزای��ش قیمت خودرو 
اعالم ش��ده؛ شرطی که بسیاری از آن به عنوان سنگ بزرگی یاد 

می کنند که عالمت نزدن است.
خودروس��ازان در حالی با این پیش ش��رط روبه رو شده اند که با 
توجه به خروج بس��یاری از ش��رکای خودروسازان در پایین ترین 
توان خود در حال فعالیت هس��تند و ظرفیت تولید خودروسازان 

به پایین ترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است.
اگرچ��ه تولید خ��ودرو در کش��ور ظرفیت بی��ش از 2 میلیون 
دس��تگاه در س��ال را دارد، ام��ا با توجه به تحریم ه��ای داخلی و 
خارجی درحال حاضر رس��یدن به این ظرفیت دور از ذهن است، 
با این حال سیاست گذاران بدون توجه به شرایطی که خود برای 
خودروس��از ایجاد ک��رده و همچنین نادیده گرفتن حاش��یه های 
تحریم، با فش��ار به خودروساز خواهان رسیدن به برنامه تولیدی 

است که آن را به شرکت های خودروساز ابالغ می کند.
رس��یدن ب��ه رش��د 50 درصدی خ��ودرو در کش��ور در حالی 
پیش بینی ش��ده اس��ت که به گفته فعاالن اقتصادی بسیاری از 
الزامات تحقق این هدف در کش��ور فراهم نیست و برای رسیدن 
به این جهش باید بیش از همه زیرساخت های مورد نیاز را فراهم 
کرد؛ زیر س��اختی که اولین جبهه آن به صنعت قطعه س��ازی باز 
می گردد؛ س��والی که در این میان مطرح می ش��ود این است که 
آیا صنعت قطعه سازی کشور در صورت فراهم شدن زیرساخت ها 

می تواند قطعه موردنیاز خودروسازان را تامین کند.
قطعه سازان آماده تولید قطعات 3 میلیون دستگاه خودرو

مازیار بیگلو، دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های 
خ��ودرو در گف��ت و گو ب��ا »اقتصادنیوز«، درخص��وص اینکه آیا 
صنع��ت قطعه س��ازی ما توانای��ی تامین نی��از خودروس��ازان را 
دارد، می گوی��د: افزای��ش ظرفیت صنعت قطعه س��ازی برمبنای 
هدف گذاری  تولید س��االنه 3 میلیون دستگاه خودرو ایجاد شده 
و در حال حاضر قطعه سازان از آمادگی کامل برای تولید قطعات 

موردنیاز 3میلیون دستگاه برخوردار هستند.
دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خ��ودرو 
درخص��وص اینک��ه در حال حاض��ر صنعت قطعه س��ازی از چه 
می��زان ظرفیت برای تولید قطعه بهره می برد عنوان کرد: صنعت 
قطعه سازی در حال حاضر با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو است 
با این ح��ال امکان تامین قطعه برای یک میلیون و 200 هزار تا 
یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که 
همین تعداد نیز برابر با ظرفیتی است که برای سال آینده صنعت 
خودرو در نظر گرفته شده با این شرایط در این خصوص مشکلی 

برای تامین قطعه وجود ندارد.

ماهیت مصوبه واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین مادری به 
خودی خود ناقض قوانین قبلی خواهد بود؛ س��ید مصطفی موسوی، 
نایب رئیس کمیس��یون توس��عه ص��ادرات غیرنفتی ات��اق ایران در 

یادداشت زیر به این موضوع پرداخته است.
یک��ی از مهمترین چالش های موجود در حوزه تنظیم بازار خودرو 
در کش��ور؛ موضوع واردات خودروهای خارجی اس��ت که بس��یاری 
از کارشناس��ان اهل فن، بر ای��ن باورند که تع��ادل در بازار، تثبیت 
ن��رخ واقعی و ثبات قیمت تنها با ت��وازن عرضه خودروهای به روز با 

تقاضای موثر در بازار به وجود می آید.
از س��ویی اما ثبت سفارش و واردات خودرو از سال 1397 ممنوع 
ش��د که ش��اید تاثیرات این تصمیم به ش��کلی واضح در کالبد بازار 
خودروی کشور نمایان شده و عدم ثبات و افزایش بی سابقه قیمت ها 

را به بار آورده است.
در روزه��ای اخیر اما مجلس با پیش��نهاد طرحی، علی رغم تداوم 
ممنوعیت ثبت سفارش خودروها به مناطق آزاد، واردات خودروهایی 
کارکرده و دس��ت چندم را از مناطق آزاد کش��ور به سرزمین مادری 
آزاد اعالم کرد؛ امری که با ابهامات فراوان، تنها مسیر رانت و انحصار 

را در پیش روی سودجویان هموار خواهد ساخت.
قانون علیه قانون

ماهیت مصوبه واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین مادری به 
خودی خود ناقض قوانین قبلی خواهد بود.

همانطور که پیش��تر گفته ش��ده بود، ثبت س��فارش خودروها از 
س��ال 1397 )2018 میالدی( ممنوع اعالم ش��ده ب��ود، پس عمال 
ماش��ین های خارجی با کارکرد کمتر از س��ه س��ال در کشور وجود 

نخواهد داشت.
از س��وی دیگر مصوبه جدید کمیس��یون تلفیق صحبت از امکان 
ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین مادری را میسر 
ک��رده که الزم��ه اجرایی کردن این امر، لغو مصوب��ات قبلی و اجازه 
ورود خودروه��ای دارای ش��رایط اعالمی به مناطق آزاد و یا بس��ط 
مصوبه به سال منع قوانین و اختصاص آن به خودروهای تولیدی در 
سال 2017 و 2018 میالدی است که با توجه به شرایط اعالمی به 
وضوح قابل لمس است که مصوبه اخیر قابلیتی اجرایی نداشته و در 

عمل با تناقض های فراوانی مواجه خواهد بود.
خودروهای آمریکایی؛ مانور تبلیغاتی!

در ص��ورت رفع تناقض ه��ا، تنها راه ورود خودروه��ای خارجی از 
مناطق آزاد به س��رزمین م��ادری، انحصار این واردات به خودروهای 
تولیدی در س��ال 2017 و 2018 خواهد ب��ود، اما در این مصوبه به 
امکان ورود خودروهای آمریکایی نیز اش��اره شده؛ خودروهایی که از 

سال 2016 با ممنوعیت موجود امکان ورود به کشور را نداشته اند.
پ��س چگونه می توان برای خودروهایی ک��ه وجود خارجی ندارند، 
اجازه ثبت سفارش و واردات صادر کرد. مبرهن است که در پس این 

تصمیم، تنها ایجاد فضای تبلیغاتی و شعاری نهفته است.
ادامه محو شدن مزیت های مناطق آزاد

قریب به 14 هزار خودروی خارجی موجود در مناطق آزاد کش��ور 
مشمول طرح واردات خودرو به سرزمین مادری خواهند شد.

خودروهایی که در هف��ت منطقه مختلف با جمعیتی بیش از یک 
میلیون نفر، شاید حتی چالش عرضه در مناطق آزاد را به رخ بکشد.

کمب��ود عرض��ه این خودروه��ا در مناطق آزاد با مصوب��ه اخیر به 
چالشی بزرگ تر و فراتر تبدیل خواهد شد. زیراکه تخلیه بازار خودرو 
از خودروهای لوکس در سه سال اخیر، باعث افزایش تقاضای خرید 
خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد خواهد شد؛ این در حالی 
اس��ت که ممنوعیت ثبت سفارش این خودروها و اجرایی کردن آن 
همزمان با قوانین س��رزمین مادری به خودی خود کمبود عرضه این 

کاال را در مناطق آزاد به بار آورده است.
تصمیم غیرکارشناسی؛ واکنش های احساسی

اس��تانداردهای اعالم ش��ده به منظور واردات خودرو به س��رزمین 
مادری، دارای شرایط متعدد و فراوانی است که امکان ورود بسیاری 

از خودروهای خارجی به کشور را میسر نکرده است.
با بررس��ی اجمال��ی، به ص��ورت خوش��بینانه، تنها یک س��وم از 
خودروه��ای خارج��ی موجود در مناط��ق آزاد قابلی��ت پاس کردن 
شرایط استاندارد اعالمی برای اخذ مجوز واردات به سرزمین مادری 

خواهند بود.
از ای��ن رو جه��ش قیمت ها و انفع��ال بازار خ��ودرو، تنها جنبه ای 
احساسی داش��ته و یا با اهدافی س��ودجویانه صورت خواهد گرفت. 
زیراکه عمال تع��داد محدود خودروهای قابل عرض��ه از مناطق آزاد 
به کل کش��ور، توان ایجاد تعادل در بازار را نداش��ته و از سوی دیگر 
به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضای احتمالی، تش��دید واکنش های 
احساسی، تصرفات داللی و جهش قیمت قابل پیش بینی خواهد بود.
نیاز اس��ت که مجلس شورای اس��المی و نماینده های انقالبی آن، 
با بررس��ی کلیت های موضوع این مصوبه، بس��تر و فضای الزم جهت 
واردات خودروهای خارجی به کش��ور، به ویژه مناطق آزاد را فراهم 
آورن��د تا از این طریق ضمن کاه��ش انحصار و ایجاد رقابت متوازن، 

تعادل واقعی در بازار خودروی کشور به وجود آید.
الزم اس��ت هموطنان ضمن پرهیز از هرگونه اقدام منفعالنه ناشی 
از مصوب��ه مجلس در مورد واردات خودرو، ب��ا در نظر گرفتن تعداد 
محدود خودروهای دارای استاندارد ورود به کشور، نسبت به فعالیت 

دالالن و سودجویان در این بازار برحذر باشند.
افزایش قیمت ها و عدم بهره ب��ردن از خودروی وارداتی، کمترین 

موارد از مضرات متقاضیان این خودروها خواهد بود.

واردات خودرو از مناطق آزاد سد راه تعادل بازار

عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور گفت حتی با تغییر نحوه قیمت گذاری 
خودرو براساس تیراژ زیاندهی خودروسازان کماکان به قوت خود باقی 

است و مسئله اصلی قیمت حل نخواهد شد.
ابراهی��م احمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، با بیان اینکه 
می��زان عرض��ه و تقاضا قیم��ت واقعی خ��ودرو را مش��خص می کند، 
درخص��وص ط��رح وزارت صم��ت و مصوبه ش��ورای رقاب��ت مبنی بر 
آزادس��ازی قیمت خودروهای کم تیراژ اظهار داش��ت: زیان های چند 
ه��زار میلی��اردی وارده به خودروس��ازان و کمبود نقدینگی ناش��ی از 
قیمت  گذاری دس��توری، موجب ش��ده که مراجع مختلف در راستای 
تعدی��ل ش��رایط، به ارائ��ه طرح ه��ا و مصوباتی برمبن��ای تغییر نحوه 

نرخ گذاری ترغیب شوند.
وی درخصوص قیمت گذاری دس��توری خودروهای پرتیراژ گفت: در 
این طرح ه��ا، قیمت گذاری پرتیراژها به دلیل رف��اه طبقات کم درآمد 

جامعه، کماکان دستوری باقی می ماند.
عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور درخص��وص تقس��یم بندی خودروها به 
کم تیراژ و پرتیراژ و تغییر نحوه قیمت گذاری این محصوالت براس��اس 
می��زان تیراژ افزود: همانطور که دولت قیم��ت برخی از انواع کاالها را 
آزاد گذاش��ته و برای برخی دیگر میزانی از سوبسید را لحاظ می کند، 
وضعیت قیمت گذاری خودرو نیز به همین ترتیب در حال تغییر است.

احمدی تصریح کرد: خروج کم تیراژها از نرخ گذاری دستوری، شاید 
گامی در جهت کمک به خودروس��ازان باش��د، ام��ا کمکی به کاهش 
قیم��ت خودرو نمی کند زیرا کاهش قیمت به عوامل متعددی از جمله 
نرخ دالر و نهاده های تولید از قبیل ورق فوالدی و آلومینیوم وابس��ته 

است.
وی درخص��وص جایگزینی روش کنترل نرخ مواد اولیه برای کاهش 
قیمت خودرو با قیمت گذاری براساس حاشیه بازار گفت: این روش نیز 

موجب ایجاد رانت می شود.
عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خ��ودرو کش��ور در ادام��ه درخصوص بهترین ش��یوه 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو بیان کرد: تبعی��ت از تجربی��ات جهانی یعنی 
قیمت گ��ذاری مبتنی بر مکانی��زم عرضه و تقاضا و رهاس��ازی قیمت 
موج��ب اصالح آن می ش��ود و در این صورت به ش��کل خودبه خودی 

قیمت واقعی خودرو مشخص خواهد شد.
احمدی اذعان داش��ت: اص��رار بر قیمت گذاری دس��توری نتیجه ای 
نخواهد داش��ت و اجبار تولیدکنندگان م��واد اولیه به عرضه نهاده های 
تولید به خودروس��ازان و قطعه س��ازان با قیمت های کمتر نیز به دلیل 
ب��روز اختالف قیمت فاحش می��ان نرخ بازار و کارخانجات، گره گش��ا 
نب��وده و در ای��ن صورت نیز بازار نیازمند نظ��ارت خواهد بود تا همان 
وضعیتی که واس��طه گران برای بازار خودرو ایجاد کردند، در بازار مواد 

اولیه نیز رخنه نکند.

وی ادامه داد: می بایست اجازه دهیم که خودرو با قیمت واقعی خود 
به فروش برسد که در این صورت اگر گران بود، تقاضا کاهش می یابد 
و اگر ارزان باش��د، افزایش می یابد و اگر خواستار افزایش قدرت خرید 
مردم هس��تیم، دولت باید با ارائه سوبس��ید، وام های کم بهره یا عرضه 
با اقس��اط طوالنی مدت، خرید خودرو برای اقشار کم درآمد را تسهیل 
نماید، همانطور که در س��ایر نقاط دنیا نیز فروش اقس��اطی خودرو به 

وسیله شرکت های لیزینگی جایگاه ویژه ای دارد.
عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور تاکید کرد: مصوب��ات اخیر درخصوص 
تغیی��ر نحوه قیمت گذاری ش��اید گامی رو به جل��و در جهت کمک به 
خودروس��از، قطعه ساز و حتی مصرف کننده باشد اما در نهایت موجب 

حل مسئله نخواهد شد.
احم��دی در پای��ان ب��ا بیان اینکه خودرو در کش��ور گران نیس��ت، 
ب��ه قیم��ت 110 میلیون تومانی پ��ژو 405 از درب کارخانه اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: قیمت کارخانه ای این خودرو براساس نرخ 30 هزار 
تومانی یورو معادل 3 هزار و 700 یورو خواهد بود که در هیچ نقطه ای 
از دنی��ا، خودرویی با این قیمت وجود ندارد اما با توجه به پایین بودن 
میزان دستمزدها، باید در جهت ارائه تسهیالت به مصرف کننده اقدام 
کرد. در س��ایر کش��ورها نیز خرید خودرو برای عموم مردم امکان پذیر 
نیست مگر از طریق ش��رکت های لیزینگی یا خرید خودروهای دست 

دوم.

قفل ش��دن تولید در صنعت قطعه به واسطه زیاندهی خودروسازان 
که نتیجه قیمت گذاری دستوری بود این روزها منجر به تولید خودرو 
با کس��ری قطعه ش��ده و این در حالی اس��ت که براساس برنامه شش 
ماهه جهش تولید، خودروس��ازان ناگزیر به افزایش 50 درصدی تولید 

هستند.
به گزارش پدال نیوز، تولید خودرو با کس��ری قطعه که در دو س��ال 
اخیر به واس��طه تحریم ها رکورد زد این روزها با ناتوانی زنجیره تامین 
در تولید قطعات در حال اوج دوباره اس��ت. کارشناس��ان قیمت گذاری 
دس��توری و زیان ناش��ی از این اق��دام را عاملی برای ع��دم پرداخت 
مطالبات قطعه س��ازان از س��وی خودروس��ازان می دانند که منجر به 

کمبود نقدینگی زنجیره تامین شده است.

در این ش��رایط این پرسش مطرح می شود که دالیل تولید خودرو با 
کسری قطعه از سوی خودروسازان چیست؟

امیرحس��ن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه اصل 
کاهش تولید به دلیل تحریم ها بوده اس��ت، می گوید: پس از تحریم ها 
زنجیره تامین در جهت داخلی سازی قطعات تالش کرد تا به هر روش 
ممکن نس��بت به تامین قطع��ات اقدام کنند اما ای��ن زنجیره متوازن 
نیست و در بخش هایی از این زنجیره شاهد نوسان هستیم و در بخشی 
از زنجیره شاهد رشد پایدار نیستیم و این امر منجر به تولید خودروی 

ناقص می شود.

وی می افزاید: در این شرایط خودروساز در یک دو راهی توقف تولید 
و ی��ا تداوم آن قرار می گیرد و در ابتدا نس��بت ب��ه کاهش تولید اقدام 
می کند که در این شرایط زنجیره فعال ناگزیر از تعطیلی فعالیت خود 
و یا کاهش تولید هس��تند که این موضوع منجر به تولید غیراقتصادی 
شده و شاهد برهم خوردن تنظیمات تولید هستیم چراکه توقف تولید 

بسیار خطرناک است.
کاکایی با بیان اینکه از دیرباز تاکنون خودروسازان با قرار گرفتن در 
این شرایط نسبت به کاهش تولید اما تداوم آن اقدام می کردند، اظهار 
می کند: در عین حال در کنار این مشکل قیمت گذاری دستوری دیده 
می ش��ود که منجر به زیان خودروسازان شده و آنها را به لحاظ تامین 

نقدینگی با مشکالت متعددی مواجه کرده است.
عض��و هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ای��ران ادامه می دهد: در 
حال حاضر قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته و میزان نقدینگی 
موردنی��از بیش از 10 برابر ش��ده چراکه اعم��ال تحریم ها هزینه های 
مب��ادالت منابع مالی را 30 درص��د افزایش می دهد ضمن آنکه وجود 
نوس��انات در اقتصاد کش��ور نیز هزینه انبارداری و مالی را نیز افزایش 

می دهد و با این وجود منابع مالی در حد صفر است.
وی با بیان اینکه هم اکنون به ازای هر خودرو بین 30 تا 50 درصد 
زیان در حال تولید است که منجر به زیاندهی و کمبود نقدینگی شده 
است، می گوید: این روند در ادامه زنجیره تامین را نیز تحت تاثیر قرار 
داده و وضعیت پیچیده ای را به وجود آورده که راهکار درس��ت بهبود 

این وضعیت، آزادس��ازی قیمت ها اس��ت چرا که در صورت تحقق این 
ام��ر، تولید در مس��یر اقتصادی فنی قرار می گیرد، ام��ا صنعت و بازار 
خودرو بحث سیاس��ی ش��ده و سیاستمداران براس��اس مبانی سیاسی 
در موضوع و مدیریت دخال��ت می کنند نه برمبنای مبانی اقتصادی و 
فنی که این امر باعث به وجود آمدن وضعیت فعلی و افزایش قیمت ها 

می شود.
کاکایی می افزاید: زیاندهی خودروسازان در حالی است که قیمت ها 
در حال افزایش اس��ت و این موضوع در هیچ جای دنیا دیده نمی شود 
که همزمان شاهد افزایش قیمت ها در بازار باشیم اما خودروساز زیانده 

شده و یا با کمبود نقدینگی مواجه شود.
این کارشناس صنعت خودرو دلیل این امر را سیاست گذاری غلطی 
دانس��ت که در س��طح کالن روی می دهد و تصریح می کند: این روند 
عالوه بر تحمیل زیان به خودروس��از و فشار به مصرف کننده منجر به 
نارضایتی قطعه س��از شده چراکه ش��اهد افزایش میزان مطالبات خود 

هستند.
وی نخستین گام در جهت بهبود این اوضاع را خروج از قیمت گذاری 
دس��توری می دان��د و اظهار می کند: تزریق خون ب��ه فردی که صدمه 
دیده و دچار خونریزی اس��ت فایده ای ندارد بلکه باید در ابتدا نس��بت 
ب��ه جلوگیری از خونریزی اقدام کرد بنابراین تولید خودرو با کس��ری 
قطع��ه هم اکنون به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با این وضعیت در 

حال اجرایی شدن است.

مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت واقعی خودرو است

دالیل تولید خودرو با کسری قطعه از سوی خودروسازان چیست؟
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ب��ا تولید روغن های هوایی در یکی از ش��رکت های دانش بنیان نیاز صنعت 
هوان��وردی به این روغن ها که در انحصار 4 ش��رکت اروپایی و آمریکایی بود، 

تامین شد.
ش��رکت دانش بنیان فراز آس��مان پارس یکی 
از مجموعه ه��ای فعال در حوزه تولید روغن های 
مصرفی در صنعت هوانوردی اس��ت. این شرکت 
برای نخس��تین بار در کشور موفق به تولید این 
روغن ها ش��د و ب��ازار واردات ای��ن محصول به 
کش��ور را از رونق انداخ��ت. در حال حاضر همه 
ش��رکت های فعال در صنعت هوانوردی نیازهای 

خود را از این شرکت تامین می کنند.
به گفته محمدجواد خواج��ه، مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان، روغن های هوایی تولید ملی 
در بخ��ش »هوانوردی عموم��ی« و »هوانوردی 
تجاری و جت« مورد اس��تفاده قرار می گیرد که 
مجموعه فناور ما تولید 14 محصول در این حوزه 

را در دستور کار خود قرار داده است.
وی اف��زود: در این میان، 3 محصول راهبردی ش��رکت یعنی »روغن موتور 
جت با استاندارد MIL-PRF23699« و »روغن های هیدرولیک با استاندارد 

MIL-PRF606« و »BMS3-11« قاب��ل اس��تفاده در هم��ه هواپیماهای 
عملیاتی در بخش نظامی و غیرنظامی ایران فرموله شده و آماده تولید و تست 

میدانی است.
خواجه ادامه داد: این کار پیش از این با کمک 
و مش��ارکت ش��رکت نفت بهران انجام می شد 
اما به دلیل تحریم ش��دن این شرکت در بازار 
جهانی و عدم توانای��ی تامین افزونه های الزم، 
ش��رکت دانش بنیان فراز آس��مان پارس خود 
اقدام به تولید این روغن ها کرد. بر همین اساس 
هم خط تولید روغن های مصرفی مجموعه در 

صنعت هوایی به زودی راه اندازی می شود.
این فعال فناور در بخش دیگری از سخنان 
خود، گفت: خط تولید روغن های هوایی را با 
همراهی و حمایت ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری آغ��از کردیم و 
امروز این محصول پاسخگوی نیاز همه شرکت های فعال صنعت هوانوردی 
اس��ت و امیدواریم از ابتدای س��ال 1400، واردات این محصول به کش��ور 

کامال منتفی شود.

یک شرکت دانش بنیان موفق شد با عرضه نرم افزارهای تخصصی، تحقیقات 
ش��رکت های دارویی را توسعه دهد. علی حاجی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان زیس��ت رایان کیمیا گفت: این شرکت به صورت کلی تالش دارد 

ت��ا یک ارتب��اط موثر میان علوم زیس��تی مانند 
داروسازی و پزش��کی و علوم حوزه رایانه برقرار 
کند. مس��ائلی مانند فن��اوری اطالع��ات حوزه 
س��المت، پرونده های الکترونیک، مش��اوره های 
آنالین، نسخه های  آنالین و تبلیغات تخصصی در 
حوزه پزشکی و دارویی از جمله برخی محورهای 

فعالیت این شرکت را تشکیل می دهد.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان زیست رایان 
کیمیا ادامه داد: برای مسائلی در زمینه تبلیغات 
برخط ش��رکت های دارویی، پزشکی و تجهیزات 
پزش��کی، حفره ها و چالش هایی وجود داشت و 
شرکت های سنتی تبلیغاتی نمی توانستند درک 
صحیحی از ماهیت محص��والت این حوزه را به 

مخاط��ب، ارائه کنند. به همین دلیل، یک تیم فکری مجرب در این ش��رکت 
تشکیل شد و در این زمینه توافقات بسیار خوبی با شرکت های معتبر دارویی 
منعقد ش��د. حاجی ابراهیمی در ادامه ضمن تاکید بر ادامه تحقیقات در این 

شرکت، گفت: شرکت های داروس��ازی برای آزمایش مواد و داروهای مختلف 
روی گیرن��ده ای که در درون بدن قرار دارد، گاهاً هزینه های گزافی را متحمل 
می ش��وند، آنها مواد مختلفی را که معموالً قیم��ت باالیی هم دارد را آزمایش 
می کنند تا ببینند گیرنده ه��ای درون بدن به 
کدام یک از این مواد و داروها، واکنش مناسبی 

نشان می دهد.
 این فعال دانش بنیان در ادامه گفت: بر این 
اس��اس این ش��رکت نرم افزاری در این زمینه 
طراحی کرد تا به واحد تحقیقات ش��رکت های 
دارویی کمک کند تا هزینه بس��یار کمتری را 
متحمل شوند و پیش از آغاز تحقیقات، بدانند 
ک��ه از کدام مواد و داروها اس��تفاده کنند. این 
نرم افزار با یک چهارم قیمت پکیج های مشابه 
عرضه می شود. وی ضمن توضیح فعالیت های 
مختلف این شرکت بیان کرد: سعی کرده ایم به 
جای اخذ وجه برای خدمات این نرم افزار کار را 
به صورت برد-برد درآوریم و خدمات دیگری از این شرکت ها دریافت کنیم. در 
حال حاضر نیز این ش��رکت، برنامه های متنوعی را برای طراحی چند نرم افزار 

مختلف در این حوزه، در دست اجرا دارد.

ایران به جمع 4 کشور تولیدکننده روغن های هوایی پیوست و در این 
تحقیقات دارویی با نرم افزاری دانش بنیان توسعه می یابدزمینه خودکفا شد

حلقه نوین توسعه جهان در عصر حاضر، شاهد وجود رقابت گسترده ای مبتنی 
بر نوآوری به منظور دس��تیابی به منابع کمیاب و محدودی است که مسیر رشد 
بلندمدت و پایدار جامعه را تضمین می کند. انواع مختلفی از نوآوری ها ش��امل 
فناوری، اقتصادی، کسب و کار و نظایر آن وجود دارد که عامل موثری در پاسخ 
به نیازها و به وجود آوردن رفاه انسان ها هستند اما صرفاً بر تولید و توسعه دانش، 
ن��وآوری و فناوری تاکید دارند. بس��یاری از نیازها هم وج��ود دارند که برآورده 
نشده اند. از دیدگاه صاحبنظران مختلف یکی از راه های برآورده کردن این نیازها 
نوعی نوآوری پویا در تمامی عرصه ها با نام نوآوری اجتماعی است. درواقع نوآوری 
اجتماع��ی نیاز زندگی امروزی اس��ت، زیرا جوامع به عل��ت نقش فناوری، تاثیر 
فرهن��گ و ارزش ها و تفکیک بین نهاده��ای فعلی و مقتضیات نهادهای جدید 
در دوره نوآوری های نوظهور هس��تند. همچنین جوامع معاصر با تغییر ساختار 
در زمینه مس��ائل زیست محیطی، جمعیت ش��ناختی، تکنولوژیکی و فرهنگی 
با چالش های زیادی از قبیل ش��کاف دیجیتال، آلودگی هوا، زلزله، خشکسالی، 
تغییرات آب و هوایی و ... مواجه گش��ته اند که به عقیده بسیاری از اندیشمندان 
یکی از راهکارهای مقابله با این چالش ها، نوآوری اجتماعی است. در عین حال 
نباید از این نکته نیز غافل شد که از دیرباز طرح ایده های جدید و نو برای ارتقای 
سطح زندگی بشر و مقابله با چالش های پیش رو وجود داشته است، زیرا به نظر 
می رسد مشکالت اجتماعی هیچ گاه به طور کامل برطرف نمی شوند، بلکه مجددا 
با توجه به تغییر نیازهای اجتماعی در زمینه ها و اشکال دیگری نمایان می شوند. 
لذا همواره یک نیاز مس��تمر برای نوآوری مس��تمر به وسیله بازیگران مختلف 
وجود دارد. در ادامه با ذکر چند نمونه از راهبردهای کشورهای گوناگون اهمیت 
این بحث روش��ن می شود.  در استراتژی اروپای2020 اینگونه بیان می شود که 
اتحادیه اروپا برای موفقیت در ایجاد رشد جامع، فراگیر، پایدار و هوشمند اکیدا 
به نوآوری همه جانبه نیاز اس��ت. استرالیا، نوآوری اجتماعی را به عنوان کلیدی 
ب��رای حل چالش ه��ای اجتماعی، اقتصادی و محیطی مورد توج��ه قرار داده و 
آن را هسته محوری نظام ملی نوآوری خود می دانند. ژاپن، ایجاد جامعه خالق 
در قرن 21 را برنامه ریزی کرده اس��ت. در کرواس��ی آگاه��ی عمومی از نوآوری 
اجتماعی در حال افزایش است و توسعه خط مشی عمومی نوآوری اجتماعی و 
ساختار حاکم بر آن تدوین شده است. براساس چشم انداز 2020، مالزی کشوری 
دانش بنیان و کاماًل توس��عه یافته و نوآور تعریف ش��ده است. هند، تبدیل شدن 
ب��ه یک ابرقدرت در حوزه فناوری اطالعات و حرکت به س��مت منابع دانش��ی 
و بهره من��دی از فرصت های فناوری اطالعات را برنامه ریزی کرده اس��ت. ایاالت 
متحده آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله اسکاتلند، صربستان، 
فنالند و ایرلند»صندوق ملی نوآوری اجتماعی« را تشکیل داده اند. چین، رقابت 
متکی بر علم، نوآوری و دانش جدید را ضرورت اجتناب ناپذیر دانس��ته و بر این 
اس��اس دستیابی به عنوان »کشور نوآور« تا س��ال 2020 را هدف گذاری کرده 
است. در این راستا سازمان های بین المللی و موسسه ها و بنیادها هم در امر توسعه 
نوآوری اجتماعی درگیر شده و پروژه های متعددی را در کشورهای مختلف انجام 
داده اند، این موضوع بیانگر آن اس��ت که جامعه علمی، سیاست مداران و مدیران 
اجرایی نوآوری اجتماعی را به عنوان پارادایم جدیدی در عصر حاضر برای پاسخ 
به نیازهای اجتماعی پذیرفته اند. دیدگاه های متفاوتی در رابطه با مفهوم نوآوری 
اجتماعی وجود دارد. برخی نوآوران اجتماعی را سرمایه گذارانی با هدف اجتماعی 
برمی ش��مرند که برای حل یک مشکل اجتماعی به س��ود اقتصادی هم دست 
می یابند. گروه دیگر نوآورانی هس��تند که اگرچه به دنبال فعالیت های تجاری و 
کس��ب سود مالی هستند اما نتیجه فعالیت های شان سودآوری اجتماعی را نیز 
به همراه دارد و گروه آخر نوآوران اجتماعی غیرانتفاعی هس��تند که دارای رشد 

و پایداری اقتصادی هس��تند و توسط س��ازمان های مردم نهاد یا خیریه ها اداره 
می ش��وند. وجه مشترک تمامی این تعاریف خلق ارزش مشترک در جهت رفع 
چالش ها و نیازهای اجتماعی اس��ت. از نظر دانش��گاه کسب و کار اروپا، نوآوری 
اجتماع��ی عبارت اس��ت از راهکارهای جدید که به ص��ورت بافتی و هدفدار به 
مش��کالت اجتماعی می پردازند و رفاه عمومی را افزایش می دهند. الزم به ذکر 
است که نوآوری اجتماعی در موضوعات مهم و مربوط به جامعه و کسب و کار 
نقش بسیار محوری دارد و قادر است تا با نوآوری در محصوالت و فرآیندها برای 
کسب و کار و جامعه ایجاد ارزش مشترک کند، رهبری را در زنجیره های ارزش 
در سراسر مرزهای اجتماعی و اقتصادی دگرگون کند و راه حل هایی واقعی برای 
رفع مشکالت بوم شناختی و اجتماعی ارائه کند. بدین منظور نیازمند مشارکت 
عمیق قابلیت ها و جمع شرکت های بزرگ و کوچک، کارآفرینان، موسسات مالی، 
سرمایه گذاران خطرپذیر، دولت ها و سازمان های غیرانتفاعی است. ضمن اینکه 
مدل های جدید کس��ب و کار و س��از وکارهای مبتنی بر بازار و رفاه اجتماعی، 
محیط و اقتصادی پایدار را فراهم می کنند. نوآوری اجتماعی باید پیوند قوی  تری 
با طرح های نوآوری ش��رکت ها داشته باش��د و نهایتاً به محرک و هدایت کننده 
س��ازمان ها تبدیل شود. از س��وی دیگر نوآوری در سیاست گذاری اجتماعی به 
پشتوانه محیط مالی و قانونی نیاز دارد تا چارچوبی قانونی برای نوآوران سیاست 
اجتماعی ایجاد ش��ود و همانطور که پیش از این ذکر شد این روند به مشارکت 
تازه ای بین بخش های خصوصی، دولتی و جامعه مدنی نیاز دارد تا راه حل های 

مناسبی بیابند که از نظر مالی، منطقی و از نظر اجتماعی، قابل قبول باشند.
اما یکی از چالش های اصلی در حوزه نوآوری اجتماعی این اس��ت که چگونه 

می توان آن را به وجود آورد یا بهبود بخشید؟
برخی از صاحبنظران بیان داشته اند که منابع دانش به عنوان منبع ارزشمند، 
کمیاب و غیرقابل تعویض می توانند به ظهور نوآوری اجتماعی و توسعه  آن منجر 
شوند. در مطالعه ای با هدف بررسی نقش فناوری های دیجیتال جدید در توسعه 
راه حل های نوآورانه برای مقابله با برخی از مش��کالت جامعه معاصر به بررسی 
چندین پروژه نوآوری های اجتماعی در بازه زمانی پنج ساله منتهی به 2018، 
دریافتند تاثیر فناوری های دیجیتال جدید در افراد و س��ازمان های مردمی به 

عنوان عاملی از تغییر در انتقال یک دنیای پایدار قابل مشاهده است.
بر این مبنا می توان با اس��تفاده از بس��تر فناوری های دیجیتال به توس��عه 
نوآوری های اجتماعی و بهبود س��رویس های آن و نی��ز ارائه راهکارهای جدید 
و پیش��رفته برای توسعه پایدار اقدام کرد. شاهد این مدعا نیز رشد شرکت های 
نوپای فناور محور و گس��ترش اکوسیستم های اس��تارت آپی در سال های اخیر 
اس��ت که عالوه بر خلق ارزش اقتصادی و ارائه راه حل های خالقانه مبتنی بر 
مدل های کس��ب و کار جدید، بر حل مس��ائل اجتماعی و چالش های کلیدی 
زندگ��ی امروزی تمرکز کرده و اثربخش نیز بوده اند. در این راس��تا می توان به 
استفاده از فناوری های جدید مانند رباتیک و بسترهای آنالین به منظور برطرف 
کردن مشکالت اقشار آسیب پذیر، کمک بسترهای نوین فناورانه و اطالعاتی به 
اعتماد بیشتر و ارتقای مشارکت جامعه در امور خیریه و کاهش هزینه و افزایش 
کارایی فرآیندهای عملیاتی خیریه ها و خدمات رس��انی توسط آنها اشاره کرد. 
به عنوان مثال در حوزه پشتیبانی خیریه ها، استارت آپProBueno پلتفرمی 
ارائه می دهد که افراد دارای تخصص، به صورت داوطلبانه با استفاده از تخصص 
و مهارت خود خدماتی ارائه می دهند و درآمد حاصل از آن سرویس به خیریه 
منتخب توسط فرد اهدا می گردد. بنابراین نوآوری اجتماعی راهکاری مبتکرانه 
برای حل مشکالت اجتماعی است و نسبت به کارهای قبلی اثربخش تر، کاراتر 
و پایدارتر است و به جای افراد، برای کل جامعه ارزش و منفعت خلق می کند. 
ضمن اینکه الزمه  بقا، دس��تیابی به رشد و توسعه  همه جانبه و پاسخگویی به 
نیازهای متغیر و متحول جوامع امروزی، کاربست نوآوری اجتماعی در بستری 

فناورانه در کشور است.

سـاالنه خودروسـازان بزرگ در بازار آمریکا در سال 2020 با کاهش روبه رو شد و در این 
میان شرکت لکسوس توانست برای اولین  بار در آمار فروش ساالنه از مرسدس بنز پیشی 

بگیرد.
به گزارش زومیت، با گذشت اولین هفته از سال 2021 تقریبا آمار فروش سه ماهه چهارم 
و ساالنه تمام خودروسازان بزرگ جهانی منتشر شد. قبال به بررسی 20 خودروی پرفروش 
در بـازار آمریکا پرداخته ایـم و نیازی به گفتن مطلب جدیدی دربـاره  رقابت فروش فورد 
موستانگ، دوج چلنجر و شورولت کامارو و برترین وانت ها نیست. در این مطلب نگاهی به 

جنبه های تجملی در صنعت خودرو، با تمرکز بر برندهای لوکس می اندازیم.
بار دیگر، بی ام و با فروش 27۸.732 دسـتگاه در سال به عنوان محبوب ترین خودروساز 
لوکس در آمریکا دسـت یافـت. به گزارش موتـوروان، بی ام و با فروش 59.941 دسـتگاه 
خودروی X3 توانسـت به پیشـتازی خود ادامه دهد، اما این خودروساز آلمانی سال 2020 
را بـا 17.5 درصد افت فروش به پایان رسـاند. رقیب آلمانی آن یعنی مرسـدس بنز نیز با 
افت 13 درصدی مواجه شد، اما فروش در مجموع 274.916 دستگاه خودرو برای شکست 
دادن بی ام و کافی نبود. خودروهای شاسـی بلند توانسـتند مرسـدس بنـز را در رقابت تا 
حدودی باال بکشـند و مرسـدس بنز کالس GLC با فروش 52.626 دستگاه نقش ویژه ای 
در دسـتیابی به این افتخار ایفا کرد. کل فروش مرسـدس شـامل ون اسپرینتر نیست که 

اغلب به عنوان وسیله نقلیه تجاری کاری فروخته می شود.
بااین حال، مرسـدس بنز بعـد از بی ام و در جایگاه دوم نبود. ایـن افتخار در واقع نصیب 
لکسـوس می شود که با فروش 275.041 دسـتگاه خودرو به سختی از مرسدس عبور کرد. 

این اختالف فقط 125 دسـتگاه اسـت و لکسـوس نیز با درصد نسـبتا خوبی، سال بهتری 
نسـبت به هر دو شـرکت آلمانی داشـت و افت 7.7 درصدی در فروش تجربه کرد. عنوان 
عامل اصلی موفقیت این خودروسـاز ژاپنی به لکسـوس RX تعلق می گیرد که توانسـت 
101.059 دسـتگاه فروش سـاالنه را رقم بزند که تقریبا به اندازه فروش مدل های پرفروش 

مرسدس و بی ام و است.
برندهـای دیگر نیز سـال 2020 را تقریبا بـه همین منوال گذراندنـد؛ کل فروش در این 
سـال به شـدت افت کرد، به طوری که آئودی با 1۸6.620 دسـتگاه فروش در رده چهارم و 
کادیـالک با 129.495 دسـتگاه فروش رتبه پنجم را به خود اختصـاص داد. ولوو 110.129 
دسـتگاه فروش داشـت و پس از آن لینکلن با 105.410، اینفینیتی با 79.502 دسـتگاه و 
پورشـه با 57.924 دسـتگاه در رده های بعدی قرار گرفته اند. از بین همه شـرکت ها، ولوو 
تنها برند لوکس سازی بود که سود ساالنه مثبت را گزارش کرد و این سود به طور خاص 1.۸ 
درصد بود. تسـال فروش خود را در ایاالت متحده گزارش نکرده اسـت و فهرست ما شامل 

تولیدکنندگانی مانند رولزرویس یا المبورگینی نمی شود.
افزایش قیمت خودرو در آمریکا

میانگیـن قیمت خودروهای جدید در ایاالت متحده با افزایش های تازه برای اولین بار به 
باالی 40،000 دالر رسـید. به گزارش Carscoops، با تغییر ذائقه  خریداران از خودروهای 
سـواری به خرید خودروهای شاسی  بلند و وانت و ثبت رکورد عددی در این زمینه، نه تنها 
قیمت خودروهای جدید افزایش یافته بلکه متوسـط بازپرداخت نیز در سه ماهه چهارم به 
باالترین حد خود رسیده است. میانگین مبلغ وام گرفته شده برای تأمین مالی خرید یک 

نوآوری اجتماعی؛ ضرورت زندگی امروز

فروش سالیانه لکسوس برای اولین بار از مرسدس بنز پیشی گرفت

دریچــه

ی��ک نماینده مجل��س تاکید کرد که مس��ائل مهمی مانند مالکیت معنوی که در رش��د 
شرکت های خالق و فرهنگی موثر است باید به صورت قانون درآید.ابوالفضل ابوترابی، نماینده 
مردم نجف آباد در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: اخیراً طرحی با عنوان »جهش تولید« در 
مجلس شورای اسالمی در رابطه با حمایت از شرکت های دانش بنیان و نوآور مطرح شده است. 
با توجه به اهمیت حمایت از شرکت های خالق می توان حمایت از این شرکت ها را نیز در این 
طرح گنجاند تا  این طرح حمایتی به شکل پخته تری به تصویب نمایندگان مردم در مجلس 
ش��ورای اسالمی برسد. ابوترابی ضمن تشریح اهمیت حمایت از شرکت های خالق و نوآور و 
جوانان خالق گفت: حمایت های مصوب شده برای شرکت های خالق باید گسترده، هدفمند و 
هوشمندانه طرح ریزی شود و موارد مختلفی مانند معافیت های مالیاتی، حمایت های بیمه ای، 

اعطای بلندمدت زمین، تسهیالت ارزان قیمت و سایر حمایت های دولتی را دربر بگیرد.

توجه به مالکیت معنوی در رشد این 
شرکت ها تاثیرگذار است

فاطمه سادات فهری
دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران

چهار شنبه
24 دی 1399

شماره 1706
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کتاب بررس��ی و تحلیل نظ��ام آمار اقتص��ادی پویانمایی به همت س��تاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق و توسط موسسه 
خدمات فرهنگی رسا منتشر شد. پویانمایی؛ هنری که دنیا را تسخیر خود کرده 

اس��ت؛ عرصه ای با ظرفیت باالی اشتغال زایی و 
درآمدهای سرشار که این روزها به صنعتی بزرگ 
و جهانی بدل ش��ده و امروز، بخش بسیار بزرگی 
از س��ینمای دنیا را به خود اختصاص داده است. 
این موضوع ج��ذاب و جهانی به یکی از عناوین 
مجموعه 8 جلدی کتاب های فرهنگ ثروت آفرین 
بدل شده اس��ت؛ پژوهشی که در تالش است تا 
با بررس��ی دقیق وضعیت ای��ران و جهان در این 
ح��وزه، تصویری واقعی و روش��ن از این صنعت 
ارائه کند. انیمیش��ن ها همیش��ه به عنوان یک 
راه خوب ب��رای انتقال پیام ب��ه مخاطبان خود 
که معموال کودکان هس��تند شناخته می شوند. 
شاید در آغازین روزهای این صنعت، مخاطبانش 

را کودکان تش��کیل می دادند اما امروز این عرص��ه فرهنگی، هنری با نگاه به 
مخاطبانش در همه س��نین، سهم باالیی در درآمدزایی برخی کشورها دارد و 

ارزش افزوده آن را عددی بیش از 200 میلیارد دالر تخمین می زنند.

کتاب بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی پویانمایی در 3 بخش و 6 فصل 
منتش��ر شده است و هر فصل آن با ارائه تعاریف و آمارهای معتبر، جدول ها و 
نمودارهایی سعی می کند مخاطب خود را با دنیای واقعی این صنعت جادویی، 
جذاب و پرکشش آشنا کند. صنعت پویانمایی 
در کنار تاثیرات فراوان فرهنگی، س��هم خود را 
در اقتصاد کش��ورها هم باال برده است. بررسی 
این موضوع یکی از فصل های مهم این پژوهش 
منتش��ر شده است. ش��ناخت ابعاد اقتصادی و 
س��اختار عرضه و تقاضا در این حوزه، بررس��ی 
زنجی��ره ارزش آن و ارائه مفاهیم آماری از این 
صنعت ه��م بخش های دیگری اس��ت که در 
این کتاب مورد بررس��ی قرار گرفته است. این 
صنعت که در ایران هم روند رو به رشدی دارد، 
کس��ب وکارهای نوپا را به سمت خود کشیده 
است و امروز ش��رکت های زیادی با استفاده از 
آخرین فناوری ه��ا و نوآوری ها پا به این عرصه 
فرهنگی گذاش��ته اند و در تالشند تا مفاهیم فرهنگی، دینی و اجتماعی را در 
قالب ساخت انیمیشن  به مخاطبان خود منتقل کنند. این کتاب معرفی اجمالی 

از وضعیت این شرکت ها و فناوری پویانمایی در کشور هم ارائه کرده است.

دانشجویان مقابل پله های ورودی دانشگاه رایرسون در تورنتو جمع شدند تا 
نسبت به قوانین مهاجرتی و ضرورت تغییر آن، اقدام شود.

به گزارش گلوبال نیوز، دانشجویان بین المللی فعلی و پیشین، خواستار تغییر 
در قوانی��ن مهاجرتی کانادا ش��دند زیرا آنها را با 
چالش در اش��تغال و حضور در ب��ازار کار مواجه 
می کند. ده ها تظاهرکننده در اولین رویداد مقابل 
دفتر معاون نخست وزیر در تورنتو جمع شدند. 
دانشجویان می گویند که شرایط الزم برای اخذ 
اقامت دائم در کانادا برای فارغ التحصیالن بسیار 
س��ختگیرانه است و مش��کالت اقتصادی ناشی 
از ش��یوع کرونا و این ش��رایط، عم��ال زندگی را 

غیرممکن کرده است.
ی��ک س��ازمان در اتحادیه کارگ��ران مهاجر 
ک��ه رهبری اعتراض های دانش��جویان مهاجر را 
برعه��ده دارد، اع��الم کرد ک��ه همه گیری برای 
فارغ التحصیالن بین المللی هن��گام ورود به بازار 

 ، 19-COVID کار در کانادا مش��کالتی ایجاد کرده اس��ت. در طول بحران
میلیون ها نفر در کانادا کار و دس��تمزد خود را از دست داده اند که دانشجویان 
بین المللی از همین قش��ر هستند. دانشجویان بین المللی بدون داشتن شغل 

نمی توانند برای اقامت دائم درخواست دهند.
مجوزه��ای کار پس از فارغ التحصیلی در حال حاضر قابل تمدید نیس��تند 
و این امر باعث می ش��ود فارغ التحصیالنی که در طول بیماری همه گیر از کار 
بیکار شده اند و یا قادر به یافتن کار نیستند، در 

معرض خطر بیشتری قرار بگیرند.
فارغ التحصیالن��ی ک��ه بی��کاری را تجرب��ه 
می کنند در صورتی که کار مداوم و با دستمزد 
ب��اال را قبل از انقضا مجوز خود انجام ندهند، با 

خطر اخراج روبه رو می شوند.
در یک دادخواست آنالین که از دولت فدرال 
خواسته ش��ده تا به موضوعاتی که دانشجویان 
بین الملل��ی ب��ا آن روب��ه رو هس��تند توجه و 
رس��یدگی کند، بی��ش از 18000 امضا جلب 
شده اس��ت. این دادخواست به مطالبات اصلی 
دانشجویان بین المللی از جمله قابلیت تمدید 

مجوزهای کار تاکید می کند.
در این دادخواس��ت آمده است: ما از دولت فدرال می خواهیم که در جریان 
واقعی��ت جهانی جدیدی که در آن قرار داریم، تغییرات فوری را برای حمایت 

از دانشجویان اعمال کند.

کتاب بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی پویانمایی منتشر شد تا این 
صنعت جادویی رویکردی نوآورانه داشته باشد

دانشجویان بین المللی خواستار تغییر قوانین مهاجرتی تورنتو هستند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با حضور در استان خوزستان، 
4  مرکز نوآوری، خالق و ش��تابدهی را افتتاح کرد تا زیست بوم نوآوری 

گسترش یابد.
س��ورنا ستاری، با اشاره به توسعه خارق العاده آموزش عالی در کشور 
و ضرورت حرکت آن به سوی حل مشکالت کشور گفت: دانشگاه های 
گوناگونی به میدان آمده اند و ظرفیت نیروی انس��انی دانش آموخته را 
28 برابر افزایش داده اند. این توس��عه گسترده در آموزش عالی باید به 

طریقی در زندگی جامعه تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه دانش��گاه پیش��رو، روح نوآوری را در کالبد جامعه 
می دمد عنوان کرد: دانش��گاهها باید به بس��تری ب��رای دریافت جوان 
خ��الق و تولی��د محصول و خدماتی باش��ند که جامع��ه را یک گام به 
جلو می برد و برای تحقق این مهم باید بس��تری برای تبدیل ایده های 

دانشگاهیان به کسب و کار نوآورانه ایجاد کنند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه آموزش یکی از پایه های اصلی 
کشور است، عنوان کرد: کش��ورها در آموزش سرمایه گذاری می کنند 
تا نتیجه آن را در اقتصاد، جامعه و فرهنگ مش��اهده کنند. آموزش و 
پژوهش روی محصول و ایده ارزش افزوده ایجاد می کند تا پیشرفت را 

برای جامعه به ارمغان بیاورد.
ستاری با بیان اینکه ایجاد زیست بوم نوآوری گامی در راستای پیوند 
دادن آم��وزش به اقتصاد و جامعه اس��ت، افزود: ای��ن فرهنگ با کاری 

مستمر و علی رغم همه مشکالت در سال های اخیر ترویج شد تا مفهوم 
توسعه از راه نوآوری، به یک فرهنگ تبدیل شود، چراکه فرهنگ است 
ک��ه توس��عه را به ارمغان م��ی آورد و باید همه بخواهی��م تحول اتفاق 
بیفتد. فرهنگ است که موجب می شود امکانات در اختیار جوان خالق 
و دانش آموخته قرار بگیرد ت��ا ایده های نوآورانه اش را به ارزش افزوده 
و اش��تغال تبدیل کند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید 
بر جدیت مسئوالن اس��تانی بر حمایت از زیستگاه های نوآوری گفت: 
مراکز نوآوری، شرکت های خالق، ش��تاب دهنده ها و پارک های علم و 
فناوری قلب تپنده زیس��ت بوم نوآوری اس��ت و باید با دلسوزی بیشتر 

مجال رونق و توسعه پیدا کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه فرهنگ خام فروش��ی نقطه مقاب��ل کارآفرینی و 
اقتصاد دانش بنیان اس��ت، افزود: اس��تان خوزس��تان از نظر فرهنگی، 
بای��د بر روی فرهنگ گ��ذار از اقتصاد نفتی و حمایت از ش��رکت های 
دانش بنی��ان و خالق، که از ایده به جای منابع محدود زیرزمینی بهره 
می برند، س��رمایه گذاری کنند. اقتصاد نفتی بزرگ ترین نوآوری است و 

باید این فرهنگ را تغییر دهیم.
ستاری با اشاره به نقش تزریق روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان 
گفت: اس��تادان باید روحیه نوآوری را بین دانشجویان نهادینه کنند و 
دانشگاه ها با حرکت به سوی رهایی از فرهنگ اقتصاد نفتی، نوآوری و 

فناوری را محور کسب و کار قرار دهند.

با افتتاح مراکز نوآوری، خالق و کارآفرینی در دانش��گاه های ش��هید 
چمران و پارک علم و فناوری اس��تان خوزس��تان که با حضور معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری انجام ش��د، بیش از 3 هزار متر مربع 

فضای کاری مشترک به مرکز نوآوری و خالق اختصاص یافت.
در ای��ن فضاه��ا گروه های دانش��جویی، فناور و ن��وآور فرصتی پیدا 
می کنند تا ایده های خود را به مرحله نمونه اولیه یا آزمایش��ی برسانند 

و در مسیر تجاری سازی و تبدیل آن به کسب و کار گام بردارند.
همچنین با افتتاح »مجتمع خدمات فناوری« زمینه ای برای تسهیل 
ارتباط صنعت و دانش��گاه فراهم می ش��ود و دانش��گاهیان می توانند با 
راه ان��دازی کس��ب وکارهای نوپای خ��ود، ایده های نوآورانه ش��ان را به 

محصول، خدمت و ارزش افزوده تبدیل کنند.
ب��ا حضور معاون علم��ی و فناوری 2 مرکز ن��وآوری در پارک علم و 
فناوری خوزس��تان افتتاح شد. مرکز نوآوری اینترنت اشیا یکی از این 
مراکز اس��ت که در حال حاضر 4 تیم در آن مس��تقرند و قرار است با 

گشایش رسمی آن فعالیت های این حوزه در استان رونق گیرد.
مرکز نوآوری و شتابدهی صنایع خالق و  فرهنگی مرکزی است که 
با اختصاص 2 هزار متر مربع راه اندازی ش��د و زمینه را برای اس��تقرار 
تیم ه��ای فن��اور فعال در ح��وزه صنایع نرم، خ��الق و فرهنگی فراهم 
می کن��د. در ح��ال حاضر 5 تیم ن��وآور در مرکز نوآوری و ش��تابدهی 

صنایع خالق و  فرهنگی مستقر هستند.
س��تاری در بازدید از پارک علم و فناوری خوزس��تان  از نمایش��گاه 
محصوالت فناوران��ه و دانش بنیان و مرکز نوآوری بازی س��ازی بازدید 
کرد.  در این پارک با حضور س��تاری صندوق پژوهش و فناوری پارک 

کار خود را آغاز  کرد. 

در بخش پایانی س��فر مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری به 
اس��تان خوزس��تان، آیین امضای تفاهم نامه همکاری ب��رای راه اندازی 
»س��رای نوآوری« امضا ش��د تا با افزوده شدن این بخش به زیست بوم 
نوآوری، خوزستان یک گام در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان بردارد.

فناوران روش های افزایش سرعت سایت را آموزش می بینند
با برگزاری یک کارگاه برخط اصول پیش��رفته سئو به فعاالن فناور و 

دانش بنیان آموزش داده می شود.
روش های س��ئو یا بهینه س��ازي موتور جس��ت وجو به معنای ساده، 
ب��راي کمک ک��ردن به بهبود روی��ت و ارتباط وب س��ایت ها در نتایج 
جست وجوی طبیعی با هدف رسیدن به رتبه بندی باال، ایجاد شده اند.
س��ئو را می توان مجموع��ه ای از روش ه��ا برای تغییر اس��تراتژیک 
وب سایت ها دانست. این فرآیند به بیان مهمترین عوامل مرتبط صفحه 

و افزایش اهمیت آن در صفحه نتایج جست وجو، می پردازد.
با توجه به اهمیت باالرفتن رنکینگ س��ایت ها، به ویژه س��ایت های 
فروش محور و تاثیر این موضوع در موفقیت ش��رکت ها، بسیار ضروری 
اس��ت که شرکت های دانش بنیان و خالق، با اصول پیشرفته سئو آشنا 

باشند.
ب��ه همین منظور مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، از برگزاری کارگاه آنالین آموزشی 
»سئو تکنیکال پیشرفته: تجربه کاربری بهتر با افزایش سرعت سایت« 

حمایت کرده است.
در این وبینار، آخرین اصول پیش��رفته سئو س��ایت ها با زبانی قابل 
فهم آموزش داده می ش��ود. این کارگاه برخط، 24 دی ماه سال جاری 

برگزار می شود.

این اختالف فقط 125 دسـتگاه اسـت و لکسـوس نیز با درصد نسـبتا خوبی، سال بهتری 
نسـبت به هر دو شـرکت آلمانی داشـت و افت 7.7 درصدی در فروش تجربه کرد. عنوان 
عامل اصلی موفقیت این خودروسـاز ژاپنی به لکسـوس RX تعلق می گیرد که توانسـت 
101.059 دسـتگاه فروش سـاالنه را رقم بزند که تقریبا به اندازه فروش مدل های پرفروش 

مرسدس و بی ام و است.
برندهـای دیگر نیز سـال 2020 را تقریبا بـه همین منوال گذراندنـد؛ کل فروش در این 
سـال به شـدت افت کرد، به طوری که آئودی با 1۸6.620 دسـتگاه فروش در رده چهارم و 
کادیـالک با 129.495 دسـتگاه فروش رتبه پنجم را به خود اختصـاص داد. ولوو 110.129 
دسـتگاه فروش داشـت و پس از آن لینکلن با 105.410، اینفینیتی با 79.502 دسـتگاه و 
پورشـه با 57.924 دسـتگاه در رده های بعدی قرار گرفته اند. از بین همه شـرکت ها، ولوو 
تنها برند لوکس سازی بود که سود ساالنه مثبت را گزارش کرد و این سود به طور خاص 1.۸ 
درصد بود. تسـال فروش خود را در ایاالت متحده گزارش نکرده اسـت و فهرست ما شامل 

تولیدکنندگانی مانند رولزرویس یا المبورگینی نمی شود.
افزایش قیمت خودرو در آمریکا

میانگیـن قیمت خودروهای جدید در ایاالت متحده با افزایش های تازه برای اولین بار به 
باالی 40،000 دالر رسـید. به گزارش Carscoops، با تغییر ذائقه  خریداران از خودروهای 
سـواری به خرید خودروهای شاسی  بلند و وانت و ثبت رکورد عددی در این زمینه، نه تنها 
قیمت خودروهای جدید افزایش یافته بلکه متوسـط بازپرداخت نیز در سه ماهه چهارم به 
باالترین حد خود رسیده است. میانگین مبلغ وام گرفته شده برای تأمین مالی خرید یک 

خودروی جدید نیز به باالترین حد خود رسید.
میانگین قیمت خودرو جدید در ایاالت متحده طی سه ماهه چهارم سال گذشته 40.179 
دالر بود و در ماه دسامبر بیشتر شد و به 40.573 دالر افزایش یافت. با وجود این افزایش 
قیمـت و با وجود بیماری همه گیر، مصرف کنندگان همچنان مشـتاق خرید وسـایل نقلیه 

جدید هستند.
جسیکا کالدول، مدیر اجرایی بینش در ادموندز، گفت:

افـرادی که در بازار خودروهای جدید هسـتند، تا حدودی از رکود ناشـی از همه گیری 
جدا هسـتند. تقریبا مثل این اسـت که ما در کشور دو قشر مختلف داشته باشیم؛ افرادی 
که خانه ها و خودروهای جدید می خرند، در مقایسـه با سـایر افرادی که شـاید در صنعت 

خدمات هستند و با مشکل دست وپنجه نرم می کنند.
نشـریه USA Today متذکر می شود که به طور متوسط، خریداران وسایل نقلیه جدید 
در این کشـور 35.373 دالر وام گرفته اند و در سـه ماهه چهارم سال گذشته 4344 دالر 
پیش قسط پرداخت کرده اند که این عدد از سه ماهه چهارم سال 2019 به ترتیب 5.5 و 9.4 

درصد افزایش یافته است.
پیش بینـی می شـود که قیمت هـا همچنان افزایش یابند. تحقیقات انجام شـده توسـط 
مؤسسـه HIS Markit نشان می دهد که نیمی از تمام خودروهای جدید فروخته شده در 
ایاالت متحده طی سال گذشته، شاسی بلند بودند و 20 درصد آنها در کالس وانت پیک آپ 
قرار داشـتند. این شرکت تحقیقاتی معتقد اسـت که سهم شاسی بلندها در سال 2021 به 

52 درصد افزایش خواهد یافت.

ستاری: همه باید بخواهیم تا امکانات در اختیار جوانان خالق قرار گیرد و 
نتیجه آن ایجاد ارزش افزوده برای کشور است

پیوستن بیش از 3هزار متر مربع به زیست بوم نوآوری خوزستان
فروش سالیانه لکسوس برای اولین بار از مرسدس بنز پیشی گرفت

یادداشـت

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در س��فر به اس��تان خوزس��تان از 
دستاوردهای فناورانه و نوآورانه دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان بازدید کرد. 
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاشیه این بازدید با 
بیان اینکه حرکت دانشگاه ها به سوی حل مشکالت جامعه با خالقیت و نوآوری 
شتاب گرفته است، گفت: خوشبختانه دانشگاه صنعتی بهبهان و سایر دانشگاه های 
شهرستان در حوزه کارآفرینی فناورانه و اقتصاد دانش بنیان، گام های مثبت و رو 
به جلویی برداشته اند.  ستاری هدف از حمایت دانشگاه ها برای حرکت در مسیر 
نوآوری، صنایع خالق و کارآفرینی را سوق دادن دانشگاه ها به سوی تحول آفرینی 
در جامعه دانس��ت و افزود: مهمترین رس��الت و فلس��فه وجودی دانش��گاه، حل 

مشکالت جامعه و سوق دادن آن به سوی تعالی است. 

ستاری: تالش می کنیم حرکت دانشگاه ها 
برای تحول جامعه سرعت بگیرد



من در بیشتر دوران کار خودم به بانکداری مشغول بودم و به عنوان یک 
بانکدار، ما قبال به پس انداز کردن می خندیدیم. این حقیقتی است که من 

اصال دوست ندارم آن را بپذیرم.
این اصال به این معنا نیست که دوست داشتیم فکر کنیم که فقط کار ما 
درست است یا حتی از بقیه افراد، باهوش تر هستیم؛ بلکه به این دلیل بود 
که میزان درآمد ما، نسبت به آموزشی که به ما می دهند، هم خوانی نداشت 

چون درآمد ما خیلی ناچیز بود. 
به م��ا اطالعات غلط و مضحکی در مورد پول و نح��وه درآمد داده اند و 
س��پس به دنیای کار وارد می شویم تا کار خود را صرفا برای کسب درآمد 

انجام دهیم.
اگ��ر برای پول درآوردن کار می کنید و هی��چ ایده ای در مورد حفظ آن 
ندارید، بگذارید حقیقت را به شما بگویم: اصال این طوری که فکر می کنید 
نیس��ت و حقیقت خیلی دردآور است. شما باید این ذهنیت را از خودتان 

دور کنید که »پس انداز خوب است«. 
یک روش بسیار ساده تر در مورد حفظ ارزش درآمد و پولی که به دست 
می آورید وجود دارد، که شما را از لحاظ مالی آماده تر می کند و به شما این 
امکان را می دهد که در صورت انتخاب آن )نه مشاوره مالی( کمتر استرس 

داشته باشید و کمتر کار کنید. در این مطلب به آن روش می پردازیم.
میزان درآمد شما هیچ اهمیتی ندارد

اگر حقیقت را نپذیرید و  نحوه کار کردن با پول را ندانید، درآمد زیادی 
خواهید داش��ت اما در عین حال مقدار زیادی پول از دس��ت خواهید داد. 
بسیاری از افراد مشهور مانند مایک تایسون درآمد زیادی کسب کردند ولی 

در حال حاضر ورشکسته اند.
برندگان التاری، به نس��بت مردم عادی که میلیون ها دالر بیشتر از آنها 
دریافت می کنند، طی س��ه تا پنج سال ورشکسته می شوند؛ این در حالی 
اس��ت که مردم عادی به این ش��کل نیستند. من افرادی را می شناسم که 
500 هزار دالر در س��ال پول می گیرند، اما وقتی رکود اقتصادی اخیر رخ 

داد، تمام پول خود را از دست دادند.
ش��ما می توانید از طریق ایجاد و خلق محتوا، راه اندازی یک وب سایت، 
راه ان��دازی پادکس��ت، تبلیغ محص��والت دیگ��ران، نوش��تن کتاب های 
الکترونیکی، اجرای وبینارهای آموزشی، پول زیادی را به دست آورید. همه  

اینها فقط از طریق یک دسترسی ساده به اینترنت شدنی است.

پول درآوردن، آسان ترین بخش این مفاهیم و یادگیری است.
مقدار سرمایه ای که پس انداز می کنید، اصال اهمیت ندارد

اگ��ر از روش س��اده  پول درآوردن و س��پس، پس انداز کردن اس��تفاده 
می کنید، این اصال پایان خوبی برای شما نیست. 

این تصویر به خوبی به شما نشان می دهد که چرا پس انداز پول به وضع 
مالی شما لطمه وارد می کند.

ه��ر دقیقه ای که پس انداز می کنید، یک دقیق��ه دیگر به میزان تورمی 
که ش��ما را تحت تاثیر قرار می دهد اضافه می کن��د. تمام کار و تالش تان 
حیف خواهد شد.  چرا واقعا این قدر سخت کار می کنید و بعد با پس انداز 
ک��ردن، پول خود را بی ارزش می کنی��د؟ این اصال با عقل جور درنمی آید. 

این دیوانگی است. 
چگونه می توان این وضعیت را تغییر داد؟ اینکه پول برای شما کار کند، 

نه شما برای پول.
یک راه حل برای حل مشکل پس انداز پول وجود دارد و الزم نیست که 

یک سرمایه گذار قهار مانند وارن بافت باشید تا آن را یاد بگیرید.
ش��ما می توانید از نابودی مالی خ��ود جلوگیری کنید، فقط اگر رویکرد 

خودتان را در این مورد تغییر دهید:
این اصاًل به این ربط ندارد که شما چقدر درآمدزایی می کنید. حتی به 

این بستگی ندارد که چقدر پس انداز می کنید. همه  اینها به میزان پولی که 
سرمایه گذاری می کنید، ختم می شود. به زبان ساده، سرمایه گذاری یعنی، 

پول تان را در جایی قرار می دهید و آن برای شما کار می کند.
پول��ی که به دس��ت می آورید، باید خرج س��رمایه گذاری ش��ود. ش��ما 
گزینه های مختلفی دارید که احتماال خودتان از قبل می دانید، اما اینجا هم 
به آن اشاره می کنیم. طال، امالک و مستغالت، اوراق قرضه، سهام و ارزهای 
دیجیتال. در این موارد می  توانید سرمایه گذاری کنید تا تورم همه آنچه را 

که برای آن کار کرده اید، نابود نکند.
اگ��ر این قدم اضافی را برندارید، همچنان این ام��کان وجود دارد که از 

نظر مالی نابود شوید 
حتی اگر پول خود را هم سرمایه گذاری کنید، باز هم به تنهایی به شما 
کمکی نخواهد کرد. س��رمایه گذاری پول تان به تنهایی کافی نیست. زیرا 
باید یک ایده دیگر را هم در نظر داشته باشید: تنوع. )کارشناسان مالی که 
به ازای هر ساعت مشاوره از شما هزار دالر پول می گیرند، آن را تخصیص 
دارایی می نامند. اما ما مانند آنها باکالس نیستیم و مستقیما می رویم سر 

اصل مطلب.(
س��خت ترین بخش این آموزش آنجاست که شما باید بدانید چه مقدار 
 Hedge از پول در چه دارایی هایی، باید س��رمایه گذاری کنید. ش��رکت
Funds، که تیلیاردها دالر را طی چندین دهه سرمایه گذاری کرده است، 
با اس��تفاده از این مهارت و این معجون اس��رارآمیز، کارهای خود را پیش 

برده  است. 
راه حل این مشکل برای هر فرد متفاوت است. میزان سرمایه گذاری در 

هر کالس دارایی به وضعیت مالی و سن شما بستگی دارد.
اگر بدهی کارت اعتباری دارید و ورشکس��ت ش��ده اید، پس باید قبل از 
نگرانی در مورد سرمایه گذاری، روی حل کردن آن تمرکز کنید. اگر بدهی 
ندارید، اما فقط کمتر از 10 هزار دالر س��رمایه دارید، باید محتاطانه رفتار 
کنید؛ چون احتماال به آن پول نیاز دارید و باید در دسترس تان باشد. اگر 
100هزار دالر یا بیش��تر از آن برای سرمایه گذاری دارید، بهتر است کمی 

جدی تر عمل کنید.
اگر شما هم مثل من جوان هستید، منظور متولدین سال 2000 به بعد 
اس��ت، بهتر است در مورد سهام خریدن بهتر و جدی تر عمل کنید. چون 
احتماالً بحران های زیادی برای پشت سر گذاشتن در پیش خواهید داشت. 
راه نج��ات خود از لحاظ مالی این اس��ت که ی��اد بگیرید کجا پول خود 
را س��رمایه گذاری کنید و چقدر از آن را در دارایی های مختلف اختصاص 

دهید. 
به زبان خیلی ساده، شما باید یاد بگیرید که در کدام دارایی، چقدر پول 
سرمایه گذاری کنید و چند درصد بر ارزش آن دارایی و سرمایه تان افزوده 

می  شود. در اینجا یک مثال آورده شده است.
• طال: 5 درصد

• امالک و مستغالت: 30 درصد
• ارز دیجیتال: 5 درصد

• اوراق قرضه: 20 درصد
• سهام: 40 درصد

در مورد هر یک از ای��ن کالس های دارایی اطالعات جمع آوری کنید و 
پس از آن پول خود را به ترتیب به آنها اختصاص دهید.

چالش بعدی 
هر یک از این دارایی ها، دارای زیرشاخه هستند.

مث��ال هم اوراق بهادار با ارزش وج��ود دارد و هم اوراق بهادار بی ارزش و 
بی مصرف؛ بعضی از سهام شرکتی، کوچک و ناچیزند و برخی دیگر باارزش 
و بزرگ و حتی سهام  تکنولوژی هم وجود دارد که می توانید از بین آنها هم 

انتخاب کنید. این مرحله  بعدی جزییات است که باید آنها را یاد بگیرید تا 
بتوانید بهتر سرمایه گذاری کنید و سود بیشتری داشته  باشید.

یک راه حل آس��ان این است که برای سرمایه گذاری در هر یک از موارد 
باال، س��رمایه  ش��اخص س��هام ، اوراق قرضه و حتی امالک و مستغالت را 
خری��داری کنید بنابراین بهتر اس��ت ه��ر یک از اینها را زیر نظر داش��ته 
باشید و بررس��ی کنید. معموال سرمایه های ش��اخص زیادی وجود دارند 
که محصوالت زیادی را ارائه می دهند. در نتیجه اگر س��هام آن  را بخرید، 

می توانید سود بیشتری داشته باشید.
وضعیت اقتصادی 

یک مورد آخر هم وجود دارد که باید در هنگام سرمایه گذاری پول خود و 
متنوع کردن دارایی های مختلف براساس سن خود به آن فکر کنید: جایگاه 

ما در چرخه اقتصادی کجاست؟
به عبارت دیگر، آیا بازار بورس و س��هام و همین طور اقتصاد ما در دوره 
رشد ش��دید، رشد بسیار اندک یا رکود اقتصادی قرار دارد؟ همان طور که 

االن من این مطلب را می نویسم، در دوران رکود اقتصادی هستیم.
فکر کردن در مورد وضعیت بازارها بس��یار مهم است؛ چون به شما این 
دید را می دهد که کدام سهام را بخرید. در حال حاضر، وضعیت اقتصادی 
ما از این رو، به آن رو ش��ده است. قیمت نفت منفی شده، سرعت و حجم 
چاپ پول به حداکثر رسیده، اوراق بهادار پربازده مان منفی شده و تورمی 

که حاال بیش  از حالت عادی خودش در حال افزایش است.
بنابراین ش��اید پیش خودت��ان فکر کنید ک��ه در دوران بحران و رکود 
اقتصادی، خرید سهام ارزان قیمت است، چون احتماال تخفیف می گیرید. 
ش��اید بهتر باشد کمی بیشتر اوراق بهادار بخرید؛ چون برخی از آنها هیچ 
س��ودی برای ش��ما نخواهند داش��ت. ترجیحا به دارایی هایی که ضدتورم 
هس��تند و در برابر آن مقاومت می کنند توجه بیش��تری کنید. چون اصال 

نمی توان آینده را پیش بینی کرد.
آس��ان ترین راهی که برای تشخیص نوع زمان و بحران مالی و اقتصادی 
که در آن قرار داریم یاد گرفتم، این اس��ت که آن را به ش��کل فصل های 
مختلف بدانیم: تابس��تان، بهار، پاییز و زمس��تان. در س��ال 2019 مانند 

تابستان، پربازده بود و سود زیادی می توانستید داشته باشید.
االن در فصل زمستان قرار داریم؛ هر کسی که بیش از حد ریسک کرده، 

به کلی ورشکست شده است.
یک فصلی را برای خود انتخاب کنید و مطابق با آن سرمایه گذاری کنید.

سخن آخر
پس انداز پول، ش��ما را ناب��ود خواهد کرد. همان طور که می بینید، بر اثر 

افزایش نرخ تورم، ارزش پول هم روز به روز کمتر می شود.
کار ک��ردن و پول درآوردن، در صورتی که آن پول را برای خودتان نگه 
نداری��د و هر روز طوری آن را خرج کنید که انگار هر روز جش��ن اس��ت، 
بی فایده است. استراتژی که در مورد بهتر شدن وضعیت مالی تان بیشتر از 
همه با منطق جور درمی آید، این است که پول تان را سرمایه گذاری کنید تا 

پول تان برای شما کار کند و در اثر افزایش نرخ تورم از بین نرود.
پ��ول خود را در دارایی های مختلف س��رمایه گذاری کنی��د تا در مواقع 

بحران و رکود اقتصادی از شما محافظت کند.
س��پس وقتی در مورد س��رمایه گذاری می اندیشید، س��ن خود، شرایط 
و وضعیت مالی ت��ان و چگونگی پخش کردن س��رمایه تان در دارایی های 
مختلف را در نظر بگیرید و همچنین توصیه مربوط به فصل های اقتصادی 
را هم مدنظر داشته باش��ید. اگر هم پول درمی آورید و هم سرمایه گذاری 
می کنید -به جای پس انداز کردن- به اندازه کافی پول برای کمک کردن به 

افراد و فشار کم زندگی و رفاه خواهید داشت.
Medium/ucan :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

اگر پس انداز کنید، خودتان را از نظر مالی نابود خواهید کرد

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

سیاه ترین روز در تاریخ رمزارزها رقم خورد: 
سقوط 9 هزار دالری قیمت بیت کوین

بیت کوین در هفته های گذش��ته یکه تاز بازار ارزهای دیجیتال بود 
و چندین بار دس��ت به رکوردشکنی زد، اما این روند چندان پایدار 
نبود و قیمت بیت کوین بزرگ ترین سقوط روزانه خود را تجربه کرد.
ب��ه گزارش دیجیاتو، قیمت بیت کوین در گذش��ته نه چندان دور 
به بیش از 40 هزار دالر رس��ید و ارزش بازار ارزهای دیجیتال را به 
بی��ش از یک تریلیون دالر رس��اند. با این وجود حاال ش��اهد اصالح 
قیم��ت این رمزارز هس��تیم که بزرگترین س��قوط روزانه آن را رقم 
زده است. به اعتقاد تحلیلگر »بانک آو آمریکا«، بیت کوین بزرگترین 

حباب اقتصادی تاریخ است.
Gu - »ددیر ارش��د سرمایه گذاری جهانی غول س��رمایه گذاری 

genheim Partners« به نام »اس��کات ماینرد« با شروع سقوط 
قیمت بیت کوین توییت کرد:

»افزای��ش ارزش بیت کوین در آینده نزدیک ناپایدار خواهد بود و 
امکان عقب نشینی آن وجود دارد.«

پیش بینی ماینرد درس��ت بود چرا که در مدت 24 ساعت قیمت 
بیت کوین 9000 دالر س��قوط کرد و به زیر 32 هزار دالر رسید. در 
یک نقطه ارزش آن تنها در کمتر از 2 س��اعت، 3000 دالر کاهش 
داشت. همه این موارد باعث شد قیمت بیت کوین بزرگترین سقوط 

روزانه خود در تاریخ را تجربه کند.
در این میان مدیر ارشد بازاریابی »BitRiver« به نام »دیمیتری 

اوشاکوف« گفته:
»س��قوط قیمت بیت کوین برای افرادی که از س��ال 2017 روند 
قیمتی این ارز دیجیتال را دنبال کرده اند، عجیب به نظر نمی رسد.«

بیت کوین اواخر 2017 به باالترین ارزش خود تا آن زمان دس��ت 
پیدا کرد، اما پس از مدتی با کاهش شدید ارزش آن روبه رو شدیم. 
به گفته یک��ی از تحلیلگران بیت  کوین در »کوانتوم اکونومیک« به 
نام »جیس��ون دین« چنین اصالح قیمتی یک بخش س��الم از بازار 
با رش��د شدید محسوب می ش��ود و امکان کش��ف قیمت جدید را 
ب��رای معامله گران فراهم می کند. به ب��اور دین زمانی که بازار مانند 
سال های 2017 و 2018 احساسی می شود، این اصالحات می توانند 

بزرگ و غیرقابل پیش بینی باشند.
در حالی که بس��یاری از شرکت ها معامله گران و سرمایه گذاران را 
به عدم اقدامات احساس��ی دعوت می کنند، تعدادی از افراد ش��روع 
به فروش بیت کوی��ن خود کرده اند، البته برخی از آنها توانس��ته اند 
در همین مدت کوتاه به س��ود برس��ند. بیت کوین اکنون با قیمتی 
نزدیک به 36 هزار دالر معامله می شود و این احتمال وجود دارد که 

در آینده نزدیک دوباره سقف 40 هزار دالر را بکشند.

زوم و اینستاگرام از بهترین برند های جهان
زوم و اینس��تاگرام از جمله ش��رکت های فع��ال در حوزه فناوری 
هس��تند ک��ه س��ال 2020 ب��رای اولین ب��ار به فهرس��ت صدتایی 

ارزشمند ترین برند های جهان راه یافته  اند.
با توج��ه به تاثیر ش��یوع کووید19- بر روی توس��عه این بخش، 
غول ه��ای آنالین به گ��زارش بهتری��ن برند های جه��ان ورود پیدا 

کرده اند.
به گزارش ام بی ای نیوز، در حالی اینس��تاگرام با ارزش تخمینی 
و تقریب��ی 26 میلیارد و 100 میلیون دالر نوزدهمین کس��ب و کار 
جهانی ارزشمند جهان لقب گرفت که برند زوم به ارزش 4 میلیارد 

و 500 میلیون دالر در جایگاه صدم این فهرست ایستاد.
فن��اوری کنفرانس ویدئویی زوم از زمان ش��یوع ویروس کرونا در 
اوایل س��ال گذش��ته میالدی مورد توجه همگان قرار گرفته است. 
کارب��ران ای��ن نرم افزار در همه جای جهان بنا بر یک س��ری دالیل 

کاری و اجتماعی از آن بهره می برند.
ماه گذش��ته پس از اعالم خبر افزایش درآمد شرکت، ارزش سهام 

تسال رکورد باالیی را به نام خود ثبت کرد.
از جمله دیگر تازه واردهای این فهرس��ت می توان از یوتیوب اسم 
برد که در جایگاه سی ام ایستاد. اینتربرند 21 سال است که سالیانه 

دست به انتشار این گزارش می زند.
در شرایطی اپل موفق به حفظ جایگاه نخست خود در این جدول 
ش��د که آم��ازون با ارزش تقریب��ی 201 میلی��ارد دالر رتبه دوم را 

کسب کرد.
شش ماه گذشته مردم در سراسر جهان در راستای امتناع از ورود 
به فروشگاه ها و پاساژ ها به دلیل شیوع کرونا به آمازون روی آوردند. 
این گزارش نش��ان می دهد که س��ودآوری های اخیر باعث رشد 60 

درصدی ارزش این غول تجارت الکترونیک شد.
مایکروس��افت با پیش��ی گرفتن از گوگل، برای اولین بار از س��ال 
2012 تاکنون آن را از سه جایگاه نخست این فهرست پایین کشید.
اینتربرند »تاثیر کووید19-« و توسعه ارتباط مجازی بین کاربران 
را عامل ورود این قبیل شرکت های جدید فعال در عرصه فناوری به 

فهرست خود عنوان کرد.
ب��ه گفته »چارلز ترویل«، مدیر اجرایی جهانی اینتربرند، رهبری، 
تعامل و ارتباط س��ه موضوعی هس��تند که همواره در بررسی تالش 

برند ها برای تغییر سریع فضای کسب و کار لحاظ می شوند.
آنه��ا کلید های رونق فروش در بحران فعلی، ایجاد حس اعتماد و 
اطمینان در دل مش��تریان و انعطاف پذیری در کسب و کار به شمار 
می روند. با تعیین اهداف بزرگ و جاه طلبانه و پیگیری ش��جاعانه و 
آگاهانه آنها، برند ها می توانند کمک کنند تا توجه مدیران اینتربرند 
به سوی ش��ان جلب شود. در ادامه مقامات این موسسه ضمن درک 
وضعی��ت نابس��امان فعلی و برخ��ورداری از دیدگاه��ی ماورائی، به 

حمایت از یک دهه احتماالت و فرصت های جدید می-پردازند.
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تحقی��ق و هدف قرار دادن کلمه های کلیدی برای مدت طوالنی اس��ت 
که همراه س��ئو اس��ت و این کار را افراد زیادی در س��طوح مختلف انجام 
می دهند. در حالی که متن و کیفیت محتوا در سئو واقعاً مهم هستند، اما 
برای نوشتن محتوای خوب باید تا حدودی مشخص کنیم که قصد داریم 
چه کلمه های کلیدی را در جایگاه بهتری در رتبه بندی گوگل قرار دهیم.

ابزارها، مناب��ع و فرآیندهای عالی برای انجام تحقیق کلمه های کلیدی 
وجود دارد. اینکه فرآیند تحقیق کلمه های کلیدی چقدر خوب باشد، خیلی 
مهم نیس��ت؛ زیرا همیش��ه این خطر وجود دارد ک��ه کلمه های کلیدی و 
موضوع هایی را هدف قرار دهید که به تالش زیادی نیاز دارند و در نهایت 

نتیجه دلخواه را هم رقم نمی زنند.
در نهایت، در خدمات س��ئو برای س��ایت باید مراقب باشیم کلمه های 
کلیدی مناس��ب را برای بهینه س��ازی انتخاب کنیم. ب��رای انجام این کار 
می توانیم از رویکردی استفاده کنیم که اصول خاص را دربر می گیرد تا ما 

را در جهت هدف گذاری صحیح برای سازمان  خود نگه دارد.
1- اهداف را مشخص کنید

به نظر می رس��د این جمله صرفاً در حرف اس��ت و کس��ی به آن عمل 
نمی کند، اما باید برای باال بردن جس��ت وجوی ارگانیک یا کلیک بر روی 
تبلیغات گوگل )Google Ads(، اهداف خود را مشخص کنیم. در نهایت 
باید بدانیم که در کس��ب وکار خود چه می خواهیم و به دنبال باالآمدن در 
چه کلمه هایی کلیدی هستیم تا در روند کار بتوانیم آنها را تحلیل و ارزیابی 

کنیم.
اگ��ر بخواهیم در میزان س��رنخ، فروش، نرخ تعامل و درگیری یا س��ایر 
معیارها افزایش داشته باشیم، با تعیین هدف می توانیم تعداد جست وجوی 
ارگانی��ک و ترافیک موردنیاز خود را برای افزایش این معیارها مش��خص 
کنیم. برای به دست آوردن ترافیک باال و هدفمند، باید کلمه های کلیدی 

و موضوع های ویژه و خاص کسب وکار خود را پیدا کنیم.
2- از مدیران بپرسید

با داشتن هدف، آماده هستیم که به سراغ یافتن کلمه های کلیدی برویم. 
برای تهیه لیست کلمه های کلیدی، می توانید سراغ افراد شاغل در شرکت 
مانند مدیران ارشد، فروشندگان، سایر قسمت های تیم بازاریابی و مشتریان 

بروید و از آنها ایده ها و نظرهایی جمع آوری کنید.
از مدیران ش��رکت درباره اینکه آنها برای رس��یدن ب��ه برند، محصول، 
خدم��ت یا محت��وای خود در جس��ت وجوی گ��وگل چ��ه کلمه هایی را 
می نویس��ند، بپرسید. گاهی اوقات ممکن است در یک کسب وکار بنگاه به 
بنگاه )B2B(، کلمه های خاصی وجود داش��ته باشد که بین مدیران رایج 

است و شما از آن اطالعی ندارید.
در این مرحله، هر آنچه را که آنها به شما گفته اند را در دفتری یادداشت 
کنید. ما هنوز به مرحله فیلتر کردن یا قضاوت درس��تی یا نادرس��تی این 
کلمه ها نرسیده ایم. تنها کاری که در این مرحله باید انجام دهید این است 

که لیستی از آنچه می شنوید و یاد می گیرید، تهیه کنید.
3- رقبا را تحلیل کنید

هرگز نمی خواهیم با این پیشفرض سراغ تحقیق کلمه های کلیدی برویم 
که رقبا این کار را از ما بهتر و به شکل صحیح انجام می دهند. با این حال، 

باید نگاهی به آنچه آنها هدف گذاری کردند و انجام می دهند، بیندازیم.
• آیا رقبای سنتی شما از شما برتری دارند؟

• آیا آنها همان محصول، خدمت یا محتوا را ارائه می دهند؟
ب��ا انجام این کار، ش��انس ای��ن را دارید که چیزهای بیش��تری از آنها 

بیاموزید. برای انجام این کار موارد زیر را مرور کنید:
• عنوان و توضیح متا آنها.

• موضوع صفحه های سایت آنها.

• آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند و به طور خاص در چه مواردی 
در نتایج جست وجو، رسانه های اجتماعی، روابط عمومی و ... رتبه گرفته اند.

لیس��تی از موضوع ها، اصطالح ها و عباراتی تهیه کنید که رقبای شما بر 
روی آنها تمرکز کرده اند و همس��و با کار، نوع فعالیت و همچنین محتوای 

سایت شما است.
4- تحقیق کلمه کلیدی را آغاز کنید

منابع بسیار زیادی وجود دارد که در مورد ابزارها و فرآیند انجام تحقیق 
کلمه های کلیدی برای جس��ت وجوی ارگانیک و گ��وگل ادوردز صحبت 

می کنند.
در اینجا قصد این را ندارم که به جزییات این منابع بپردازم، اما می خواهم 
که مطمئن ش��وید که از هر ابزار برای زمینه خاص خودش استفاده کنید 
و باید بدانید و آگاه باشید که جست وجوی ارگانیک با گوگل ادوردز منابع 

و ابزار متفاوتی دارند.
در تحقیق کلمه های کلیدی از کلمه هایی که مدیران کسب وکار به شما 
گفته اند، اس��تفاده کنید و برای گس��ترش این لیست، کلمه های کلیدی 

مرتبط را نیز پیدا کنید.
5- موضوع ها را مشخص کنید

پ��س از انجام تحقیق در مورد کلمه های کلیدی، به عنوان یک مش��اور 
سئو شانس این را دارید که تعداد زیادی کلمه ها و عبارات خاص و مرتبط 
در اختیار داشته باش��ید. خبر خوب این است که امروزه خصوصاً در سئو 

2020، موضوع ها و هدف بیش از کلمه های کلیدی مهم هستند.
شما نمی توانید برای هر کلمه کلیدی یک صفحه بسازید و نیازی به این 
کار نیست. اگر صفحه ای برای کلمه های کلیدی خود ندارید، می توانید آنها 

را در موضوع هایی که قباًل برای آنها محتوا تولید کرده اید، استفاده کنید.
در این مرحله باید در مورد اینکه چه کلمه کلیدی در کدام دسته بندی 
مطال��ب در وب س��ایت ب��ه محصول ی��ا خدم��ات اختصاص داده ش��ود، 
تصمیم گیری کنید. اگر از محتواهای منتشرش��ده در وب س��ایت مطمئن 

هستید، می توانید از آنها به عنوان یک نقطه شروع استفاده کنید.
صرف نظر از تمام این موضوع ها، اگر تحقیق کلمه کلیدی شما به صورت 
کامل انجام ش��ده باش��د، احتماالً موضوع یا مضامی��ن خاصی در آن پیدا 
می کنید که می تواند در پیدا کردن موضوع مرتبط در وب س��ایت به شما 

کمک کند.
مطمئن ش��وید که در لیست کلمه های کلیدی خود، موضوع هایی برای 
تولید محتوای معنادار پیدا کرده اید. این لیست احتماالً به شما در تبلیغات 
ادوردز یا مشخص کردن گروه محتوایی یا بخش هایی از سایت برای تمرکز 

سئو، کمک می کند.
6- از ارتباط و تراز بودن موضوع ها مطمئن شوید

با تحقیق در مورد کلمه های کلیدی که به مش��خص ش��دن موضوع ها 
و مضامین خاص منجر می ش��ود، می توانید از درست بودن این کلمه ها و 

اصطالح ها مطمئن شوید.
در حال��ی که ممکن اس��ت برای یک فروش��نده اتومبیل انتخاب کلمه 
»اتومبیل« برای باال آمدن در نتایج جست وجو ایده آل باشد، اما این بهترین 

کلمه برای سرمایه گذاری در سئو یا گوگل ادوردز نیست.
بله، از نظر فنی کسی که در کار فروش اتومبیل است، معمول است که 
بخواهد با کلمه اتومبیل در گوگل باال بیاید، اما در واقع س��ئو و کلمه های 
کلیدی، دسته ای کامل از الیه های عمیق تر و خاص تر در مورد آنچه واقعاً 

در آن مشغول هستیم را شامل می شود.
اگر فردی در جست وجوی خود به دنبال یک برند خاص باشد که شامل 
کلمه های کلیدی من نمی شود، در واقع تالش و بودجه خود را برای کلیک 

آن فرد روی کلمه کلیدی موردنظر هدر داده ام.

7- صفحه های نتایج جست وجو را مرور کنید
ممکن اس��ت حس کنیم ک��ه از همه فیلترها و روش ه��ای تأیید برای 
مش��خص کردن درستی کلمه های کلیدی خود اس��تفاده کرده ایم. با این 
حال، با تغییر مداوم صفحه ها در نتایج موتورهای جست وجو، ما باید زمانی 

را برای جست وجوی دستی کلمه ها در گوگل اختصاص دهیم.
برخی از کلمه های کلیدی و موضوع های مهم خود را لیست کنید و آنها 

را در موتورهای جست جو، جست وجو کنید.
• چه چیزی مقابل چشمان تان قرار می گیرد؟

• آیا رقبایی را که انتظار دارید در این جست وجو می بینید؟
• صفحه شما در جست وجو ارگانیک و ادوردز در کجای نتایج جست وجو 

قرار دارد؟
• آیا در صفحه جست وجوی شما شلوغی زیادی وجود دارد؟

با این کار متوجه می شوید که این نتایج جست وجو جایی نیست که شما 
می خواهید باش��ید یا مخاطب هدف ش��ما در این جست وجو شما را پیدا 
نخواهد کرد بنابراین ممکن اس��ت بخواهید در مورد کلمه های کلیدی یا 

موضوعی که در استراتژی خود انتخاب کردید، تجدیدنظر کنید.
این امر به ویژه در مورد جس��ت وجوی ارگانی��ک صدق می کند. زمانی 
که ش��ما یک کلمه کلیدی را انتخاب می کنید و در نتایج جست وجو نیز 
رتبه اول را دارد ولی در نهایت هیچ گونه ترافیک و تبدیلی برای ش��ما به 

ارمغان نمی آورد.
۸- بر روی عملکرد خود نظارت داشته باشید

فق��ط زمانی که تمام آن اهدافی که ب��رای انتخاب کلمه های کلیدی و 
همچنی��ن ادوردز در نظ��ر گرفته بودید، عملی و تمام و کمال اجرا ش��ود 

می توانید بگویید که کلمه کلیدی درست و صحیحی را انتخاب کردید.
دالی��ل زیادی می تواند وجود داش��ته باش��د که باعث ش��ود، برخی از 
کلمه های کلیدی عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته باشند، اما وقتی 
از روند پیشرفت کلمه های کلیدی که بر روی آنها کار سئو را انجام دادید 
اطالعات داشته باش��ید، می توانید اولویت خود را بر روی موضوع یا کلمه 

کلیدی خاصی قرار دهید.
مواردی که در این فرآیند باید به آنها توجه داش��ته باشید شامل موارد 

زیر می شود:
• کلمه های کلیدی که نمی توانید در جست وجوی ارگانیک در آنها رتبه 

کسب کنید.
• کلمه های کلیدی که تعداد بازدید زیادی دارند، اما کلیک ندارند.

• کلمه های کلیدی که ترافیک زیادی ایجاد می کنند، اما تبدیل ندارند.
تمام این موارد ش��اخصه هایی هستند که باید مدام آنها را چک کنید و 
براساس هدف های تعیین شده آنها را تحت نظر داشته باشید. با مشاهده 
صفحه نتایج جس��ت وجو و سپس تجزیه و تحلیل آن می توانید تشخیص 
دهید که آیا کلمه کلیدی موردنظر ش��ما نیاز به بهینه س��ازی بیشتر دارد 

یا خیر.
نتیجه گیری

با توجه به ماهیت بازاریابی جس��ت وجو و دورنمای آن که مدام در حال 
تغییر است، انتخاب کلمه »درست« نیاز به تحقیق فراوان دارد. با دانستن 
اهداف نهایی و اعتبارسنجی کلمه های منتخب، می توانیم برای شروع کار 

بیشترین تالش خود را به کار بگیریم.
اما اعتبارس��نجی کلمه های کلیدی به اینجا ختم نمی ش��ود. ما با انجام 
جست وجو و تحقیق های بیشتر حین انجام کار مطمئن می شویم که کلمه 
درس��ت را انتخاب کردیم و همچنین با تمرکز بر کیفیت و عملکرد خود، 

کارها و روند انجام آنها را در طول فرآیند اصالح می کنیم.
techrasa :منبع
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گروه کانونی )Focused Group( چیست؟
در این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مفاهیم در علم بازاریابی و 
تبلیغات می پردازیم، گروه کانونی یا Focused Group از بس��یاری 
از آثار منتشرش��ده اخیر چنین برمی  آید که گروه های کانونی، یکی از 
روش های کلیدی اکتش��اف کیفی در علوم اجتماعی به شمار می روند 
)باربور و کیتزینگر – 1999( و به منظور دستیابی به اهداف گوناگون 
در حوزه های پژوهشی متعدد مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین بسته 

به اهداف موردنظر به صورت  های مختلف تعریف می شوند.
با وجود این، تعاریف هسته ای متعددی برای گروه های کانونی مطرح 

شده است که به مزیت های اصلی و واقعیت های آنها اشاره می کند.
طبق تعریف مرسوم، پژوهش گروه کانونی شیوه ای برای جمع آوری 
داده های کیفی اس��ت که افراد را در یک بحث گروهی غیررس��می )یا 
چندین بحث( پیرامون موضوعی خاص یا مجموعه ای از موضوعات وارد 

می کند. )ویلکینسون 2004، صفحه 177(.
)Group Dynamic( مفهوم پویایی در گروه های کانونی

تعامل بین اعضای گروه، ویژگی کلیدی و مهم این ش��یوه تحقیقی 
اس��ت که براساس آن گروه های کانونی از مصاحبه گروهی که تعاملی 

بین مصاحبه  گر و مصاحبه شونده است، متمایز می شوند.
در ای��ن موقعیت گروهی افراد با پویایی و انرژی به دیدگاه های دیگر 
واکنش نشان می دهند، به طوری که طرح تنها یک پیشنهاد یا موضوع 
می تواند زنجیره ای از پاسخ ها و واکنش ها را از سوی حاضران ایجاد کند.
این نوع تعامل با عنوان تأثیر »هم نیروزادی« توصیف می شود که بر 
همین اساس، برخی پژوهشگران معتقدند در گروه های کانونی اطالعات 
به نس��بت بیشتری در مقایسه با ش��یوه های پژوهشی دیگر به دست 

می آید )برگ 1989؛ استوارت و شامداسانی 199(.
برای مثال ممکن اس��ت بحث فعالیت های کشاورزی به موضوع های 
عام تر و فراگیرتری مانند تعهد مردم به یک منطقه یا راه های کار کردن 

با دولت تغییر یابد.
مفهوم کانونی در گروه

در گ��روه کانونی، بحثی گروهی راه می افت��د که پیرامون موضوع یا 
موضوع های��ی خاص تمرکز می یابد و به این ترتی��ب، واژه »کانون« به 
همی��ن نکته اش��اره می کند. گروه ه��ای کانونی را می توان براس��اس 
مالک های گوناگون برای کش��ف عمق دیدگاه های مردم با ویژگی های 
مختلف تشکیل داد اما زمینه بیان آزاد اطالعات و دیدگاه ها، در صورت 

همگنی نسبی اعضای گروه بیشتر فراهم می شود.
اداره  گروه

گروه از س��وی گرداننده ای اداره می ش��ود که از مصاحبه های بدون 
س��اختار-نیمه ساختار یافته یا ساختار یافته پیروی می  کند. گرداننده 
به دنبال دستیابی به تجربیات مهم مصاحبه شونده ها درباره موضوع یا 
موضوعات مورد بحث است. موضوع مورد بررسی نیز می تواند فرآورده، 
خدم��ت یا پیامی درباره یک فرآورده، مفهوم یا مؤسس��ه باش��د)مریم 
حس��ینی. معرفی روش گروه کانونی وکارب��رد آن در تحقیقات-مرکز 

پژوهش و سنجش افکار 1394(.
در نتیجه:

• گ��روه کانونی )FGD( برای بحث در م��ورد خاصی به کار گرفته 
می شود؛

• یک گروه کانونی یک واحد تحلیل است؛
• پیمایش های تکاملی اس��ت و اغل��ب اولین گام برای تأکید بر روی 

سؤاالت حیاتی است که باید در پیمایش استفاده شود؛
• شناسایی می کند که چرا افراد حس خاصی نسبت به یک موضوع 

دارند و گام  های فرآیند تصمیم گیری آنها را مشخص می کند؛
• ان��دازه ایده آل گروه کانونی 6-12 نفر به عالوه یک فرد میانجی به 

عنوان کسی که یادداشت برداری می کند، می باشد؛
• مجموعه گروه ها برای سنجش اعتبار الزم است؛

• گروه ها باید همگن و در عین حال ناشناس باشند؛
• معم��والً این گروه ه��ا به طبق تفاوت ه��ای معنا دار م��ورد انتظار 
بخش بندی می ش��وند، به عنوان مثال از روی بیماری یا جنسیت و… 

.)Hayden. 2006(
گروه کانونی چند مدل  دارد؟

گروه کانونی بالینی
ه��دف اصلی تش��کیل ای��ن گروه ها به بح��ث گذاش��تن انگیزها و 
خواس��ته های خودآگاه یا ناخودآگاه مش��تریان اس��ت. در این گروه ها 
کسانی شرکت می کنند که توانایی درک باال از خواسته ها و احساسات 

مشتری ها داشته باشند تا بتوانید روی آنها بحث و نتیجه گیری کنید.
با اطالعاتی که از این بحث ها کس��ب می کنید می توانید تحلیل های 

بهتری برای برنامه ریزی های بعدی تان انجام دهید.
گروه کانونی تجربی

با برگزاری یک گردهمایی یا جش��نواره می توانید برخورد مستقیم 
مش��تری و مخاطب تان را با محصول تان ببینید و با آنها به صورت یک 
دوست یا یک مشتری دیگر گپ بزنید. در گروه تجربی می توانید میزان 

رضایت، ناامیدی یا محرک های مختلف را مشاهده نمایید.
گروه کانونی اکتشافی

این گروه به هدف کش��ف محرک ها، خواسته ها و نیازهای اصلی برپا 
می شود. در این مرحله برای تعریف دقیق مسئله گروه اکتشافی تشکیل 

می دهید.
:FGD مزایای 

• مقرون به صرفه است.
• کیفیت داده ها توس��ط مش��ارکت کننده های گروهی افزایش پیدا 

می  کند.
• سریع می توان ارزیابی کرد که چه میزان توافق یا اختالف در مورد 

یک موضوع وجود دارد.
• برای مشارکت کننده  ها لذت بخش است.

:FDG محدودیت های
• تعداد سؤاالتی که می شود مطرح کرد، محدود است.

• پاسخ هایی که هر مشارکت کننده می دهد ممکن است محدود باشد.
• نیازمند مهارت فرآیند گروهی است.
• دیدگاه های اقلیت را نادیده می گیرد.

• اعتماد به نفس مشارکت کننده ها تضمین نمی شود.
• ب��ه موضوعات اصل��ی می پ��ردازد و تفاوت های جزئ��ی را در نظر 

نمی گیرد.
• خارج از محیط طبیعی انجام می شود

)گروه پژوهش��ی فرهنگی و اجتماع��ی. روش های تحقیق کیفی در 
پژوهش های اجتماعی(.
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بس��یاری از افرادی که برای بار اول می خواهند استارت آپی را را ه اندازی 
کنند یا مدیریت آن را برعهده بگیرند، سؤال های زیادی دارند که در بین 
آنها متداول است. در این مقاله به صورت موردی به تعدادی از این سؤال  
و جواب ه��ا در مورد راه اندازی و مدیریت یک کس��ب وکار نوپا می پردازیم. 
جیمز آلتاچر )James Altucher(، کارآفرین آمریکایی، نویس��نده این 
مقاله است. آلتاچر س��ابقه راه اندازی بیش از 20 کسب وکار را دارد که در 
میان آنها هم موفقیت های بزرگی دیده می شود و هم شکست های سنگین.

همچنین او در 30 استارت آپ سرمایه گذاری کرده که هم از بین رفتن 
اس��تارت آپ ها و هم بازگش��ت س��رمایه 100 برابری را تجربه کرده است 
بنابراین این مقاله برای کس��انی که تجرب��ه اول مدیریت و راه اندازی یک 
اس��تارت آپ را دارند، بس��یار مفید و کمک کننده است. البته توجه داشته 
باشید که همه این جواب ها لزوماً درست نیست و در موقعیت های خاص، 

جواب های متفاوتی خواهند داشت.
1- آیا باید سراغ سرمایه گذاران خطرپذیر )VCs( رفت؟

ابتدا یک محصول بس��ازید و با این روش، مش��تری های اولیه خود را به 
دس��ت آورید. سپس از پس انداز ارزان خود، سرمایه خانواده و دوستان تان 
کمک بگیرید. بعد در مورد اینکه چگونه س��رمایه جذب کنید، فکر کنید. 
غیرحرفه ای )Amateur( نباشید و فقط بعد از اینکه مراحل باال را انجام 

دادید به سرمایه خطرپذیر فکر کنید.
2- آیا باید ایده خود را ثبت )Patent( کنیم؟

اول مش��تری جذب کنید، سپس به ثبت معنوی ایده خود بپردازید. تا 
زمانی که مجبور نشده اید، با وکیل صحبت نکنید.

3- آیا باید از س��رمایه گذاران خطرپذیر بخواهیم که قرارداد عدم افشای 
اطالعات )NDA( را امضا کنند؟

خیر؛ قرار نیس��ت کس��ی ایده شما را بدزدد. س��رمایه گذاران خطرپذیر 
امضای این قرارداد را غیرحرفه ای می دانند.

4- به شریک خود باید چقدر سهم دهیم؟
این گونه مس��ائل را اینطور دس��ته بندی کنید: مدیریت شرکت، جذب 
سرمایه، داشتن ایده، درآمدزایی کردن و ساخت محصول یا خدمت. سپس 

موارد ذکر شده را به قسمت های مساوی تقسیم کنید.
5- آیا در صورتی که خودمان فردی فنی نیستیم، باید یک هم بنیانگذار 

فنی داشته باشیم؟
خیر؛ اگر از قبل هم بنیانگذار فنی نداش��ته اید، می توانید مسائل فنی را 

برون سپاری کرده و از اعطای سهم بی مورد جلوگیری کنید.
6- آیا نیاز است که به ازای گرفتن خدماتی مشخص، سهام تهاتر کنیم؟

خیر؛ خدماتی را دریافت کنید که پولش را پرداخت کرده باشید.
7- چگونه اپلیکیشن خود را بفروشیم؟

اول به دوس��تان و آش��نایان خود معرفی کنید. سپس با تولید محتوای 
ب��الگ در پلتفرم های مختلف این کار را انجام دهید. بعد از این کارها، به 

مرور به اپلیکیشن خود ویژگی های جدیدی را اضافه کنید.
8-آیا الزم است که محصول ساخت؟

شاید؛ البته ابتدا بررسی کنید که محصول نتیجه می دهد یا خیر. سپس 
به عرضه آن فکر کنید. بعد از این کار، محبوب ترین محصوالت یا خدمات 
خ��ود را تولید کنید. خیل��ی از افراد این فرآیند را برعک��س انجام داده و 

شکست می خورند.
ش��رکت اوراکل )Oracle( به خوبی این فرآین��د را طی کرد. آنها یک 
»پایگاه داده« کوچک داش��تند. در حقیقت، این پایگاه داده در ابتدا فقط 
تعدادی مشاور داشت که به ایجاد داده ها کمک می کردند. بعد از تقریباً 5 

سال از انجام این کار، آنها یک »پایگاه داده« بسیار باارزش ایجاد کردند.
9- اعطای چه مقداری از س��هام با رقیق ش��وندگی )Dilution( سهام 

خودمان همراه است؟
اگر کسی به شما سرمایه اعطا می کند، آن را بپذیرید. 100٪ از هیچ چیز 

)صفر( کمتر است از 1٪ از یک.
10- آیا باید به حرف های سرمایه گذاران خطرپذیر گوش داد؟

بله؛ آنها به ش��ما سرمایه می دهند. البته به هر چیزی که می گویند هم 
الزم نیست عمل کنید.

11-  اگر به نظر برسد که کسی محصول ما را نمی خرد، چه باید کرد؟
به محصول یا خدمتی تبدیلش کنید تا دیگران مش��تاق شوند که بابت 

مهارت شما در گسترش این محصول، پول پرداخت کنند.
12- اگ��ر ی��ک مش��تری در مدل کس��ب وکار ارائه دهن��ده خدمات به 

شرکت ها )B2B( با شما ناسازگاری کرد، چه باید کرد؟
در ماه فقط یک بار با او تماس بگیرید. سعی کنید آرامش خود را حفط 

کنید و عصبانی نشوید.
13- در سؤال قبل، اگر مشتری در مدل کسب وکار ارائه دهنده خدمات 

به مصرف کننده )B2C( باشد، چه؟
س��ریع تر محصول خود را ارائه دهی��د. هر هفته ویژگی های جدیدی به 
آن اضافه کنید. این خیلی مهم اس��ت که به طور مداوم و س��ریع مشتری 

را شگفت زده کنید.
14- چطور مشتریان جدیدی به دست آوریم؟

بهترین مش��تریان جدید، مشتریان سابق ش��ما هستند. هر روز به ارائه 
خدمات جدید به مشتریان قدیمی فکر کنید.

15- بهتری��ن کاری که برای یک مش��تری جدید می ت��وان انجام داد، 
چیست؟

برای 100 روز ابتدایی به آنها بیش از حد خدمات دهید. در این صورت 
هیچ  وقت آنها را از دست نخواهید داد.

16- اگر مش��تریان چیزی از ما بخواهند که در مدل کسب وکار نیست، 
چه باید کرد؟

حتماً آن را انجام دهید یا از کس��ی بخواهید که آن را برای ش��ما انجام 
دهد؛ حتی اگر از رقیبان شما باشد.

17- آیا باید همیشه روی سئو )SEO( تمرکز کنم؟
خیر.

18- آیا الزم است که در شبکه های اجتماعی تبلیغات داشته باشم؟
خیر.

19- آیا باید در مورد کارمندانی که واقعاً بد هستند، بد حرف بزنیم؟
هیچ  وقت شایعه سازی نکنید. با مقصر روراست صحبت کنید. همچنین 
اجازه ندهید که کارمندان تان در مورد مشتریان یا کارمندان دیگر با بدی 

صحبت کنند.
این مورد در یکی از ش��رکت ها ب��ا جریان درآمدی 100 میلیون دالری 
اتفاق افتاد که باعث شد مشتریان خود را از دست بدهد و هنوز هم دلیل 

آن را نمی دانند.

20- خیلی ایده دارم؛ چگونه باید بهترین را انتخاب کنم؟
هرچه می توانید ایده های مختلف را امتحان کنید. بهترین آنها ش��ما را 

انتخاب می کند.
21- نشانه های یک غیرحرفه ای )amateur( چیست؟

)NDA( درخواست برای امضای قرارداد عدم افشای اطالعات •
• تالش برای جذب س��رمایه خطرپذیر )VC( قبل از تولید محصول و 

جذب مشتری
• دعوا با ش��رکا در سال اول کار. اخراج شریکان یا محدود کردن اختیار 

آنها با وجود آنکه هنوز چیزی از کنترل خارج نشده است.
)Dilution( نگرانی بیش از حد در مورد رقیق شدن سهام •

• تصمیم غیرعقالنی برای جذب س��رمایه گذار؛ به طور مثال تالش برای 
جذب س��رمایه از مارک کیوبن )Mark Cuban(؛ زیرا او صاحب باشگاه 
ملی بسکتبال داالس ماوریکس )Dallas Mavericks( است و شما به 

آن باشگاه عالقه دارید.
• از افرادی که کم و بیش شما را می شناسند، درخواست کنید که شما را 

به سرمایه گذار مشهوری )مانند همان مارک کیوبن( معرفی کنند.
• درخواست 5 دقیقه زمان برای توضیح به دیگران، در صورتی که همه 

می دانند 5 دقیقه زمان کمی است.
• ارائه پاورپوینتی که اجازه مقایس��ه و داوری شفاف را نمی دهد. داوران 
باید بدانند که شانس 100 برابر شدن پول سرمایه گذاری شده وجود دارد.

• رد کردن پیشنهاد سرمایه گذاری در زمانی که شرکت شما تقریباً هیچ 
درآمدی ندارد.

 22- نشانه های یک حرفه ای چیست؟
• پروس��ه رفتن از محصول بسیار بد به خدمات و بعد به محصول خوب 
و در آخر به س��رویس نرم افزاری)SaaS(. دقیقاً برعکس این روند نش��انه 

غیرحرفه ای ها است.
• کم کردن مداوم هزینه ها

• فروختن در هر روز و در هر ساعت
• وقتی شما درآمد میلیون دالری دارید، متمرکز می شوید، اما زمانی که 
درآمدی ندارید، متمرکز نشده و هر روز ایده های جدیدی را ارائه می دهید.

• »نه« گفتن به کسانی که به طور واضحی بازنده هستند.
• »بل��ه« گفتن به هر نوع ارتباط با کس��انی که به ط��ور واضحی برنده 

هستند.
• توانایی تشخیص برنده از بازنده.

23- چه موقعی باید کارمند تمام وقت استخدام کنم؟
زمانی که درآمد کافی دارید.

24-چقدر طول می کشد تا سرمایه جمع شود؟
در یک کس��ب وکار بزرگ، 6 ماه و در یک کس��ب وکار متوس��ط بسیار 

طول می کشد.
25- آیا باید یک دفتر داشته باشم؟

خیر؛ تا زمانی که درآمد نداشته باشید، این کار غیرمنطقی است.
26- آیا باید تحقیق در بازار داشته باشم؟

بله؛ مش��تری هایی را پیدا کنید که قطعاً و بدون ش��ک خدمت شما را 
می خرن��د. البته بدانید معموالً اولین محصولی که ارائه می کنید، تمام آن 

چیزی نیست که مشتری بخواهد.
27- آیا باید مالیات بپردازم؟

خیر؛ همیشه باید پول خود را دوباره سرمایه گذاری کنید؛ حتی با وجود 
ضرر در این کار.

28- آیا باید سود سهام را به سهامداران بپردازم؟
به پاسخ سؤال  قبل مراجعه کنید.

29- حقوق مدیرعامل چقدر باید باشد؟
اگر هنوز به س��ودآوری نرسیده اید، حقوق مدیرعامل نباید بیشتر از دو 
برابِر کمترین حقوق برای کارمندان باش��د. البته این در صورتی است که 
شما جذب سرمایه داشته اید. در صورتی که هنوز جذب سرمایه نکرده اید، 
حقوق شما باید صفر باشد تا زمانی که باقی مانده درآمد شرکت بتواند به 
عنوان حقوق تان باشد. نکته مهم: حقوق مدیرعامل، آخرین هزینه پرداخت 

شده در هر کسب وکار است.
 30- چه زمانی کارمند خود را اخراج کنم؟

زمانی که شما برای کمتر از 6 ماه خود سرمایه دارید و جریان درآمدی 
شما به خوبی رشد نمی کند.

31- چه زمانی با کارمند خود رابطه عاشقانه داشته باشم؟
زمانی که به معنای واقعی به او عالقه دارید و این احساس دوطرفه است.

32- دالیل دیگر اخراج کارکنان چه چیزهایی است؟
• زمانی که شایعه سازی می کنند.

• زمانی که به طور مداوم کار خود را دیر تحویل می دهند.
• زمان��ی که فکر می کنند ک��ه از آنها بیش از حد اس��تفاده می کنید و 

درخواست افزایش حقوق می دهند.
• زمانی که در مورد مش��تریان یا دیگر کارمندان حرف های نامناس��بی 

می زنند.

• وقتی گرایشی خالف هدف اصلی سازمان تان دارند.
33- چه زمانی باید افزایش حقوق بدهید؟

به ندرت.
34- سهام تشویقی کارکنان )Option Pool( چقدر می تواند باشد؟

٪15 تا ٪20.
35- چه مقدار از سهام را باید مشاوران بگیرند؟

یک چهارم درصد. مشاوران چندان فایده ای ندارند. حتی هیأت مشاوران 
هم نداشته باشید.

36- هیأت مدیره باید چه مقدار سهام داشته باشد؟
هیچ سهمی. آنها باید سرمایه گذار باشند. اگر سرمایه گذار نیستند، ٪5/0 

از سهام کافی است.
37- اگر یک مشتری تقریباً تمام درآمد ما را تشکیل دهد، چه باید کرد؟
به بهترین وجه ممکن با او رفتار کنید. از هدایا و پیشنهادهای ویژه غافل 
نشوید. البته فراموش نشود که منابع درآمدی شما باید هرچه زودتر روی 

مشتریان بیشتری پایه گذاری شود.
38- بهترین راه فروش چیست؟

نش��ان دادن ارزش افزوده بس��یار باال. به این معنا که اگر آنها یک دالر 
بپردازند، کاالیی با ارزش 1000 دالر دریافت خواهند کرد.

راه دوم، ایجاد ترس و تحریک در مشتریان است. آنها را بترسانید )دنیا 
به س��مت نابودی می رود(. سپس آنها را تحریک کنید )و این محصول یا 

فروش تنها راه متوقف کردن آن است(.
39- بهترین راه برای صحبت در مورد رقیب در یک جلسه چیست؟

از اثر »انتخاب مبهم« استفاده کنید. به طور مثال بگویید: »تمامی رقبای 
من عالی هستند. حتی نمی دانم کدام یک از آنها را انتخاب کنم.«

40- بهترین راه ارزش گذاری یک شرکت چیست؟
از خود بپرسید که چقدر هزینه باید صرف شود تا دوباره این تکنولوژی، 
خدمت، مش��تریان و برندی که ایجاد کرده اید، ساخته شوند. آن را چهار 

برابر کنید.
41- آیا باید همیشه نگران اخبار و وضعیت اقتصادی باشیم؟

البته که خیر. بهترین کس��ب وکارها در بدترین شرایط اقتصادی شروع 
به کار می کنند.

42- چطور خدمات خود را بیشتر شارژ کنیم؟
خدمات خود را کاماًل موردی کنید و برای شارژ هر مورد از آنها تصمیم بگیرید.
43- آیا باید ساعتی، ماهانه یا به ازای هر پروژه این شارژ را انجام دهیم؟

ابتدا به ازای هر پروژه و بعد به صورت ماهانه آن را اجرا کنید.
44- چگونه برای یک جلسه آماده شویم؟

همه چیز در مورد مشتریان را بدانید؛ رقابت، کارمندان، صنعت و ... . تا 
جایی که می توانید بخوانید و در این موارد اطالعات کسب کنید.

45-نحوه مؤثر بازاریابی ایمیل یا ایمیل مارکتینگ چیست؟
کمپین های مؤثِر تبلیغاتِی ایمیل توس��ط تبلیغ نویسان حرفه ای انجام 
می ش��ود. لیس��ت مخاطبان ایمیل هم افرادی هس��تند که سابقه خرید 
خدمات مش��ابه را در 6 ماهه گذش��ته داش��ته اند. در صورتی که مهارت 
تبلیغ نویس��ی نداشته باشید، تمام آن چیزی که می نویسید، خسته کننده 

خواهد بود.
46- آیا الزم است که خدمات مجانی ارائه دهیم؟

ش��اید، اما توقع نداشته باشید که مشتریان مجانی را به مشتریان پولی 
تبدیل کنید. در واقع مش��تریان مجانی از شما توقع زیادی داشته و همه 
چیز می خواهند؛ بدون آنکه چیزی پرداخت کنند. پس بهتر اس��ت مدل 

کسب وکار متفاوتی برای این گونه مشتریان داشته باشید.
47- آیا الزم است بالگ داشته باشم؟

بله، حتماً. اگر فکر می کنید بالگ شخصی باعث فرار مشتریان می شود، 
کاماًل اش��تباه می کنید. مش��تریان ش��یفته صداقت و ش��فاف بودن شما 

می شوند. همچنین حس همدلی بین آنها با شما ایجاد می شود.
48- آیا باید به حاشیه سود اهمیت بدهم؟
خیر؛ به جریان های درآمدی اهمیت دهید.

49- آیا نیاز است که ایده ای غیرمربوط را اسپین آف )Spin-Off( کرده 
و به کسب وکار جداگانه ای تبدیل کنیم؟

خیر؛ یک کسب وکار موفق بسازید. تمام موارد را در آن بریزید و با عمل 
متوجه ایده های متفاوت شوید.

50- چه زمانی باید به مشتریان وفادار »نه« گفت؟
زمانی که زیادی به شما نزدیک می شوند.

51- چه زمانی باید به مشتریان وفادار »بله« گفت؟
هر حالتی به غیر زمانی که به آنها »نه« می گویید.

52- آیا باید با سرمایه  گذار خطرپذیری مذاکره کنم که بهترین شرایط 
را دارد؟  

خیر؛ سرمایه گذاری را انتخاب کنید که دوست دارید. زمان های سختی 
را پیش رو خواهید داش��ت بنابراین باید سرمایه گذاری را انتخاب کنید که 

با او همدلی دارید.
53- آی��ا باید ب��ه کارمندان ب��رای انجام یک کار خیل��ی خوب، اضافه 

پرداخت )Bonus( دهم؟
خیر؛ به آنها به جای اضافه پرداخت، جایزه دهید.

54- در کریسمس چه کاری باید انجام دهم؟
برای همه کسانی که می شناسید، بسته های هدیه بفرستید.

55- چه زمانی باید از ایده ام دست بکشم؟
زمانی که بیش��تر از دو ماه نتوانس��تید جلب توجه کنید یا مش��تری و 

درآمدی داشته باشید.
56- چرا سرمایه گذار یا مشتری که دیروز جلسه حضوری خیلی خوبی 

با هم داشتیم، امروز تماس نگرفته است؟
آنها نسبت به شما حس خوبی ندارند. »دیروز« برای آنها مانند یک ثانیه 
و برای شما مانند یک زمان طوالنی بوده است. این موضوع طبیعی است. 

سعی کنید با آن کنار بیایید.
57- آیا باید یک مدیرعامل حرفه ای جذب کنیم؟

خیر؛ هرگز این کار را نکنید.
58- آیا نیاز است که مدیر فروش استخدام کنیم؟

خی��ر؛ تا زمانی که به حداق��ل 10 میلیون فروش نرس��یده اید، یکی از 
بنیانگذاران، مدیر فروش خواهد بود.

59- من مرتکب اشتباهی شدم. آیا باید به شریک خود بگویم؟
بله؛ هر چیزی که اتفاق داده است را باید توضیح دهید.

60- من به پول احتیاج دارم. آیا می توانم از کسب وکار خود قرض بگیرم؟
تنها در صورتی مجاز به انجام این کار هس��تید که با برداشت این پول، 

کسب وکار بتواند تا 6 ماه دیگر دوام بیاورد.
61- من 2 شرکت خریده ام. آیا نیاز است که آنها را زیر یک سقف برده 

و شروع به یکی کردن آنها کنم؟
خیر؛ حداقل به مدت 2 سال این کار را نکنید.

62- آیا باید از شغل خود انصراف دهم؟
خی��ر؛ تنه��ا در صورتی برای انصراف آماده باش��ید که حق��وق این کار 
جوابگوی نیاز ش��ما در طی 6 ماه ابتدایی اس��تارت آپ اس��ت و در زمان 

مناسب انصراف دهید.
 63- زمانی که شک دارم چه کار کنم؟

از مش��تریان خود بپرس��ید. البته اگر این ش��ک ها را می توان با آنها در 
میان گذاشت.

64- رقابت خیلی زیادی دارم. چه باید بکنم؟
رقابت بسیار مفید است. این موضوع باعث بهبود عملکرد شما می شود. 
تالش برای داش��تن مدل کسب وکار منحصر به فرد باعث می شود تا سعی 

کنید بهتر از دیگران ظاهر شوید.
65- همس��ر من فکر می کند که من بیش از حد روی استارت آپ خود 

وقت می گذارم. چه باید بکنم؟
ش��ما 2 راه دارید؛ یا همس��ر خود را طالق دهید یا دست از استارت آپ 

خود بکشید.
66- من کسب وکار خود را راه اندازی کرده ام، اما درگیر مشکالت روابط 

عاطفی هستم. باید چه کار کنم؟
از شر روابط خالص شوید.

67- آیا الزم است مکان خود را تغییر دهم؟
در بیشتر اوقات خیر. بهتر است تمام کارهای تان را در محل زندگی خود 

انجام دهید. مسافرت کردن از لحاظ وقت و پول به صرفه نیست.
68- من یک ایده برای ساخت اپلیکیشن دارم، اما نمی دانم چگونه آن را 

عملی کنم. باید چه کار کنم؟
ابتدا ایده و ویژگی های اپلیکیشن موردنظر خود را به طور واضح بنویسید 
یا بکشید. سپس آن را برای طراحی و برنامه نویسی برون سپاری کنید. در 

حین کار با آنها جلسه گذاشته و خروجی را چک کنید.
69- ترافیک و بازدید زیادی دارم، اما درآمدی ندارم. چه کار کنم؟

کسب وکار خود را بفروشید.
70- می خواهم حق امتیاز )Franchise( فالن ش��رکت را بخرم. ایده 

خوبی است؟
زمانی این کار را بکنید که کسب وکار موردنظر شما در حال افول است یا 
به خوبی کار نمی کند و شما می توانید این مشکل را حل کرده و وضعیت 
را بهبود ببخشید. براساس امیدهای واهی خرید نکنید و به گذشته توجه 

داشته باشید. تجربه های شما به کمک تان می آیند.
71- آیا نیاز است یک متخصص روابط عمومی را استخدام کنم؟

خیر؛ به جای آن می توانید بازاریابی چریکی انجام دهید.
72-رقیب من از لحاظ تمامی معیارها از من بهتر است. چه باید بکنم؟

بهتر است تا کسب وکار خود را در اسرع وقت به فروش بگذارید تا دوباره 
شروع کنید. از این تصمیم پشیمان نباشید. زمان بسیار باارزش است.

73- من 6 س��ال است که در کس��ب وکار خود فعالیت می  کنم. به نظر 
نمی رسد که شرکت من در حال رشد باشد. حتی در بعضی موارد در حال 

افول است. باید چه کار کنم؟
10 ایده در مورد خدمات جدیدی که کسب وکار شما می تواند ارائه دهد، 
تعریف کنید. برای هر سرویس جدید سعی کنید مشتری به دست آورید. 
در این ش��رایط ممکن است کس��ب وکارها از انجام این کار امتناع ورزند؛ 
زیرا سرمایه گذاران خطرپذیر آنها را تحت فشار قرار داده و می گویند روی 

خدمات قبلی خود بیشتر تمرکز کنند.
74- آیا کار اخالقی است که کسب وکار خود را راه اندازی کنم؛ در حالی 

که در جای دیگری مشغول به کار هستم؟
خیر.

75-فالن شرکت با قیمت 100 میلیون دالر فروخته شده است. آیا باید 
به آن حد برسم؟

خیر؛ به این موارد فکر نکنید.
76- اگر یک خریدار از من سؤال کند که چرا می خواهم کسب وکارم را 

بفروشم، چه باید بگویم؟
اینکه احساس می کنید رشد کردن در چارچوب یک شرکت بزرگ تر که 
مشکالت بسیار زیاد کسب وکاری را تجربه کرده است، آسان تر  خواهد بود.

77- آیا من با تکنولوژی خود می توانم دنیا را تغییر دهم؟
خیر؛ شما نمی توانید.

سخن پایانی
توجه کنید که این قوانین و نکات همیش��ه اعمال نمی شوند. همانطور 
که کرت وانه گات )Kurt Vonnegut(، رمان نویس آمریکایی می گوید:

اگر می خواهید قواعد دس��تور زبان را بشکنید، ابتدا قواعد دستور زبان 
را بیاموزید.
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اخبار

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرکل دفتــر هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با ایجاد بسترهای 
اداری و سیاســت گذاری، تصدی گــری در فعالیت های فرهنگی به 

هنرمندان واگذار می شود.
علی غیاثی در مراســم تکریم و معارفه مدیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی منطقه آزاد ارس افزود: به منظور فعال کردن بخش اقتصاد 
فرهنگ و هنر تالش شــده در چند سال گذشته از تصدی گری به 

سمت حمایت و سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی حرکت شود.
وی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت های تشکل های هنری نیازمند 
توانمندسازی و منسجم سازی اســت، اظهار داشت: نقش اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ســپردن کارها و امور به هنرمندان است 
و از این رو باید با ایجاد تشــکل های قوی و منسجم به تحقق امور 
پرداخته شود. غیاثی، از مدیران منطقه آزاد ارس خواست در زمینه 
اجرای طرح خواهرخواندگی شهرهای مرزی با کشورهای همسایه 
که توسط شورای توسعه پایدار مصوب شده، تالش بیشتری کنند. 
وی یادآوری کرد: توســعه ارتباطات فرهنگی با کشورهای همسایه 
زمینه ساز تقویت اقتصادی برای فعاالن این عرصه در سطح ملی و 
منطقه ای می شود و انتظار می رود با توجه به ارتباطات خویشاوندی 
و روابط فرهنگی مشــترکی که بین منطقه آزاد ارس و کشورهای 

همسایه وجود دارد این ارتباط پررنگ تر و پرثمره تر شود.
مدیرعامــل منطقــه آزاد ارس نیز در این مراســم با اشــاره به 
فعالیت های فرهنگی هنری انجام شده در این منطقه، گفت: سازمان 
منطقــه آزاد ارس در حوزه فرهنگ و هنر در زمینه های مختلف از 
جمله برگزاری جشــنواره فیلم و عکس ارس، تئاتر خیابانی، اکران 
فیلم های ســینمایی، مسابقات فرهنگی، نشــر و کتاب و برگزاری 
نمایشگاه های فرهنگی اقدامات شاخصی کرده و عملکرد قابل قبولی 
داشته است. این مقام مسوول، هدف از امضای تفاهمنامه مشترک 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

کشــور را ایجاد وحدت رویه و ریل گذاری جهت تسریع در اجرای 
برنامه ها عنوان کرد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه مدیران فرهنگ 
و ارشــاد مناطق آزاد هم رده با مدیران کل استان ها بوده و این امر 
می تواند به سرعت ارتباطات و تسریع در فرآیندهای اداری اهالی هنر 
در مناطق آزاد کمک کرده و ظرفیت های ۲ مجموعه را تکمیل کند.
وی اظهار داشــت: تالش می شود شرایط مناسبی برای فعالیت 
بخش غیردولتی و فرهنگ، هنر و رســانه در ارس فراهم شود و از 
ظرفیت ایجاد شده در سیاست گذاری برای حل مشکالت و دغدغه 
اهالی فرهنگ و هنر و حمایت  از فعاالن این عرصه اســتفاده شود 
کــه در این زمینه انتظار می رود همراهی هنرمندان نیز مبنای کار 
باشد. در این مراسم ابراهیم نصیری عملکرد چند ساله خود در دوره 
تصدی گری مدیریــت حوزه مدیریت فرهنگی هنری و نمایندگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ارس را تشریح کرد و از زحمات 
وی به عنوان نماینده سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در منطقه 
آزاد ارس تجلیل و سعید شیرمحمدی به عنوان مدیر جدید اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد ارس معرفی شد.
الزم به ذکر اســت منطقه آزاد ارس در شمالغرب کشورمان و در 
مجاورت جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است و با وسعت 

۵۱ هزار هکتار ۱۳۷ کیلومتر با تبریز فاصله دارد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: محمدعلی میری نرگسی از 
لزوم به کار گیری راهکارهای ســاده برای مدیریت مصرف در فصل 

زمستان برای همراهی در پایداری برق کشور خبر داد.
قائم مقام اجرایی در امور شهرستانهای شرکت توزیع برق گیالن 
با اشــاره به میزان رشد و افزایش مصرف برق در کشور افزود: میزان 
مصرف برق در کشــور ۱۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته اســت که ۱۵ درصد آن در صنایع و مابقی در بخش خانگی 
مصرف شده است. وی تاکید کرد: در چنین شرایطی با راهکارهای 
ساده می توان با کاهش مصرف انرژی خانگی و تجاری در زمستان 
مانند خاموش کردن یک المپ اضافی و کاهش یک درجه ای دمای 
محیط)کم کردن شعله های بخاری و یا کاهش دمای ترموستات( 
میزان مصرف را تا ۱۰ درصد کاهش داد و در این فصل سرد زمستان 
به پایداری برق و گاز در کشور کمک کرد.میری نرگسی اضافه کرد: 
دســتیابی به پایداری برق در سراسر کشور دور از دسترس نیست 
با اعمال راهکارهای ساده ای مانند نصب شیر ترموستاتیک بر روی 

رادیاتور، نصب سیســتم های کنترل هوشمند در موتورخانه ها به 
ویژه در مجتمع های مسکونی بزرگ و ساختمان های اداری، تنظیم 
دمای محیط به روی ۱۸ تا ۲۱ درجه، اســتفاده از لباس های گرم 
مناسب زمستان، بستن درب اتاق های غیر الزم و گرم نکردن فضای 
آنها، کاهش زمان استحمام و هدر رفت آب گرم، استفاده از پرده های 
ضخیم در هنگام شب، حداقل استفاده از شومینه، استفاده حداقلی 

از بخــاری برقی برای گرمایش، خاموش کردن المپ های اضافی و 
روشــنایی اتاق پس از ترک، استفاده از شعله مناسب برای پخت و 
پز و با کاهش روشــنایی فضاهای عمومی مانند پارکینگ و راه پله 
به ســهولت می توان از این چالش هــای احتمالی عبور کرد.  قائم 
مقام اجرایی در امور شهرستانهای شرکت توزیع برق گیالن در مورد 
اقدامات انجام شده برای تحقق اهداف پایداری برق در  کشور و استان 
گفت:دراستان گیالن عالوه بر اجرای طرح تعدیل موقت یک در میان 
روشنایی معابر، جاده ها و اتوبان ها ،تفاهم نامه های الزم با صنایع برای 
کاهش مصرف و ممیزی ادارات و دستگاه های اجرایی منعقد شده 
است و پایش های الزم به صورت غیر ملموس در حال انجام است.  
وی در بخشی دیگر درخصوص مراکز غیر قانونی استخراج رمز ارز) 
بیت کوین و...( هشــدار داد و افزود:این مراکز به دلیل مصرف بیش 
از حد و غیر قانونی  باعث آسیب رسانی و تخریب شبکه می شوند 
که با هماهنگی الزم با مقامات قضایی این مراکز متخلف جمع آوری 

خواهند شد و با متخلفین طبق قانون برخورد می شود. 

قــم - خبرنگار فرصت امروز: شــکایتی در ایــن زمینه به 
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی ارسال شده است.

به گــزارش روابط عمومی شــهرداری قم ، دکترســید مرتضی 
ســقائیان نژاد که در نشست رســمی و علنی شورای اسالمی شهر 
سخن می گفت با اشاره به سهم ۲۰۷ میلیارد تومانی شهرداری قم 
از جرایم رانندگی در ۵ سال گذشته، تصریح کرد: تاکنون کمتر از ۷ 
میلیارد تومان از این سهم پرداخت شده است. شهردار قم افزود: این 
سهم قانونی شهرداری ها از جرایم رانندگی در نشست مجازی اخیر 
شهرداران کالنشهرها نیز مطرح و مقّرر شد دریافت این سهم در سال 

۱۴۰۰ به شکل جدی پیش بینی و پیگیری شود.
ســقائیان نژاد ادامه داد: متأسفانه عدم پرداخت این سهم قانونی 

شــهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی سبب شد تا شکایتی در 
همین موضوع به کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسالمی ارجاع 
شــود. همچنین رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای 
اســالمی شــهر قم نیز درباره این موضوع خاطرنشــان کرد: سهم 
قانونی شهرداری ها از جرایم راهنمایی و رانندگی باید به شکل کامل 

پرداخت و هزینه کرد آن نیز به صورت شفاف گزارش شود.
روح اهلل امراللهی با انتقاد از خودسانسوری برخی مسئوالن درباره 
ایــن موضوع گفت: تا جایی که بنده اطالع دارم، این ســهم قانونی 
در ســه سال اخیر پرداخت نشده اســت. وی اضافه کرد: این سهم 
شــهرداری ها در حقیقت یکی از حقوق عامه مردم اســت که باید 

پیگیری و دنبال شود.

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان 
 شــرقی گفت: از ابتدای اجرای طرح پایش مصرف گاز سازمان ها و 
ادارات دولتی در ســال جاری، در این استان برای ۹۸۷ واحد اداری 
اخطار صادر و جریان گاز تعداد ۱۹۳ سازمان به دلیل بی توجهی و 

عدم رعایت دستورالعمل ابالغی، قطع شده است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه همزمان با برودت هوای استان 
و افزایــش مصرف گاز طبیعی، به منظور جلوگیری از هدررفت گاز 
و بهره مندی بدون وقفه کلیه مصرف کنندگان در سراســر کشور، 
نحوه مصرف گاز در ادارات و ســازمان های دولتی پایش می شود، 
گفت: در ســال جاری بیش از هفت هــزار و ۲۹۱ مورد از ادارات و 
سازمان های استان بازدید شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان با 
اعالم این مطلب گفت: این طرح همه ساله بر اساس دستورالعمل ها 
و چک لیست های مدّون ارزیابی شده و عالوه بر سنجش وضعیت 
موجود، راهکارهای اجرایی با هدف کاهش هدررفت گاز توسط امور 
مشــترکین به ادارات مربوطه ارائه می شود. وی با اشاره به اینکه در 

فصول ســرد سال و برودت شدید هوای استان، اولویت شرکت گاز، 
تأمین نیاز گرمایشی بخش های خانگی می باشد، اظهار داشت: عدم 
رعایت الگوی مصرف بهینه در ســایر بخش های مصرفی، منجر به 
افت فشــار در مناطق دورافتاده استان خواهد شد از این رو سازمان 
ها و بخش هــای تولیدی و صنعتی می بایســت صرفه جویی در 
مصــرف گاز را جّدی تلقی کرده و به منظور پایداری جریان گاز در 
شبکه سراسری، دستورالعمل های مربوط به تنظیم درجه حرارت 
ساختمان ها و ساعات استفاده از سیستم گرمایشی را رعایت کنند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین بر ضرورت رعایت دمای ۱۸ 
تا ۲۱ درجه )دمای رفــاه( به منظور بهره مندی همه هموطنان از 

گرمایش مورد نیاز روزهای سرد زمستانی تاکید کرد.

همدان - خبرنگار فرصــت امروز: فرهاد فرزانه معاونت امور 
عمرانی استانداری همدان به همراه صوفی شهردار همدان، دهبانی 
صابر مدیر منطقه یک و علی ضمیر معاون خدمات شــهری از روند 
اجرایی پروژه هایی مانند احداث پارک فرامنطقه ای والیت، سایت 
موزه میدان امام )ره( و ساختمان چندمنظوره کوی مدرس در سطح 

منطقه یک بازدید کردند.
معاون امور عمرانی استانداری همدان با اشاره به توسعه نگاه انسان 
محوری و ایجاد پیوستهای فرهنگی و اجتماعی حرکت شهر همدان 
را به ســمت یک شهر ایده آل برای شهروندان دانست و گفت: شهر 
همدان دارای خصوصیات و ویژگی خاصی از منظر فرهنگی، تاریخی 
و اجتماعی و بایستی در اجرای تمامی پروژه ها چنین ویژگی هایی 
لحاظ شوند که در این صورت شاهد استقبال مردم از این پروژه ها 
خواهیم بود. وی ادامه داد: خوشبختانه طی سالیان اخیر شهرداری 
همدان با استفاده از پرسنل جوان، متعهد و متخصص خود توانسته 
اســت این رویکرد را در شــهر همدان توسعه دهد که خروجی آن 
رضایت همشــهریان می باشــد. فرزانه گفت: اقدامات و پروژه های 

بزرگی در شهر همدان  در حال اجراست که  می توان به پروژه هایی 
همچون استانداردسازی و پیاده رو سازی های گسترده معابر، احداث 
ســایت موزه میدان امام )ره( که یک نقطه تاریخی در شهر همدان 
محسوب می گردد و احداث پارک فرامنطقه ای مانند پارک والیت 
اشاره کرد و عالوه بر اینکه نشان دهنده ی نگاه مثبت شهرداری به 
شهر و بافت تاریخی آن می باشد نشان دهنده ی توجه شهرداری به 
فضای سبز و حرایم شهری نیز هست. صوفی شهردار همدان نیز با 

بیان پارک فرا منطقه ای والیت با توجه به مساحت گسترده ای که 
دارد می تواند یکی از پارکهای راهبردی شهر همدان باشد گفت: تا 
کنون اقدامات مناسبی در زمینه احداث راه های دسترسی این پارک 

صورت پذیرفته است.
شــهردار همدان گفت: موزه مرکزی میدان امــام )ره( در بافت 
تاریخی شهر و بازار قدیمی همدان می تواند بیش از پیش به جذب 
بیشتر گردشگر داخلی و خارجی کمک کند گفت احداث این موزه 
اهمیت ویژه ای برای شهروندان همدانی دارد. از این رو در تابستان 
سالجاری احداث این سایت موزه به منطقه یک شهرداری واگذار شد 

تا شاهد تکمیل شدن هرچه سریعتر آن باشیم.
دهبانــی صابر مدیر منطقه یک نیز بــا بیان اینکه روند عملیات 
اجرایــی پارک فرامنطقه ای والیت در حال انجام اســت گفت هم 
اکنون عملیات احداث دیوارهای حائل و سنگچینی های مربوطه در 
حال انجام است گفت: با احداث این پارک شاهد رشد قابل توجهی 
در سرانه فضای سبز شهروندان خواهیم بود و قطعا در آینده می تواند 
یکی از مکان های تاثیر گذار شهر همدان  در جذب گردشگر باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

 نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سپردن کارها و امور به هنرمندان است

قائم مقام اجرایی در امور شهرستانهای شرکت توزیع برق گیالن:

مدیریت مصرف باعث پایداری برق کشور خواهدشد

طلب ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری قم از محل وصول جرایم رانندگی

۹۸۷ واحد اداری اخطار مصرف گاز گرفتند

قطع جریان گاز  1۹۳ سازمان در آذربایجان شرقی

  معاون امور عمرانی استانداری همدان در بازدید از پروژه های منطقه یک شهرداری:

رویکرد انسان محوری شهرداری همدان در اجرای پروژه ها

شهرداربندرعباس مطرح کرد:
حرکت به سمت مجازی شدن برنامه های فرهنگی و اجتماعی شایسته 

تقدیر است
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شــهرداربندرعباس گفت: اقدام سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به سمت مجازی شدن برنامه های فرهنگی، 
هنری و اجتماعی قابل تقدیر اســت. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداري بندرعباس، عباس امینی زاده در جلســه شورای اداری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در دو ماه باقیمانده تا پایان سال 
۱۳۹۹ باید تالش مان را بیشــتر کنیم. وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری حرکت های خوبی را آغاز کرده است، ادامه داد: این سازمان در زمان 
کرونا بدون تعطیلی فعالیت های خود، به صورت مجازی برنامه ها را دنبال می کند. شهرداربندرعباس خاطرنشان کرد: علم، تجربه و 
انگیزه وقتي در کنار هم قرار بگیرد، کار تیمي خوب و قوي انجام می شود و نقش سازمان فرهنگي براي ما ملموس تر می شود. وی با 
بیان اینکه اولویت کار در این سازمان تکریم ارباب رجوع است، خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع شما با سازمان ها و دیگر مناطق 
متفاوت بوده و مخاطب خاص خود را دارد که نیازمند توجه بیشتر است. امینی زاده با تاکید بر استفاده از فضای مجازی در برگزاری 
برنامه ها و اعالم عمومی رخدادای فرهنگی، هنری و ورزشی، افزود: حوزه فضای مجازی به شدت مورد استفاده مردم قرار گرفته که 
حتی در خدمات، آموزش، فرهنگ و حتی ورزش های خانگی نیز در بستر این ظرفیت دنبال می شود. شهردار بندرعباس در ادامه 
نیز با اظهار اینکه حواشی در همه دستگاه ها وجود دارد، گفت: اینکه شما به حواشي کشیده شوید و نتوانید کار کنید، اصال جایز 

نیست، زیرا مهم این است که ما در درگیري ها، حواشي و مشکالت کار را خوب انجام دهیم.

 رییس hse شرکت گاز استان بوشهر از انجام معاینات طب صنعتی برای 
کارکنان شاغل در این شرکت خبر داد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: رییس واحد hse شرکت گاز استان بوشهر 
گفت: به منظور افزایش بهره وري کارکنان ستادي و عملیاتي در محیط هاي کاري، 
معاینات طب صنعتي به صورت دوره اي انجام مي گیرد.”  به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان بوشهر رییس واحد hse  شرکت گاز استان بوشهر گفت: صیانت 
از سالمت نیروي انساني جهت افزایش بهره وري در محیط کار در شرکت گاز سابقه 
اي طوالني دارد و جزء وظایف سازماني طب صنعتي سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت مي باشــد این معاینات  به صورت سالیانه و مستمر تکرار شده تا شاغل از نظر 
تداوم سالمتي و پیشگیري از بیماري هاي مختلف تحت کنترل باشد. بند امیری در ادامه گفت: هر ساله معاینات دوره ای طب 
صنعتی در شرکت گاز استان انجام می شود و امسال نیز همانند سال های  گذشته کارکنان شرکت گاز مورد آزمایش های سالمت 
شــغلی قرار گرفتند. وی افزود: با توجه به شــرایط ویژه و حساس بیماری کویید ۱۹ امسال واحد hse  به همراه خدمات اداری و 
هماهنگی با درمانگاه بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر،  تمامی آزمایشات پرسنل خود را در ساختمان مرکزی شرکت با 

رعایت پروتکل های بهداشتی انجام داده است.

 رییس کمیته داوران تکواندو خوزستان اعالم کرد:
دوره داوری درجه یک کشوری تکواندو به میزبانی خوزستان برکزار می شود

 اهواز - شبنم قجاوند: اسماعیل اسفندیاری رییس کمیته داوران هیات تکواندو 
اســتان خوزســتان اعالم کرد ؛ دوره ۵۹۴ کالس آموزش و ارتقاء داوری درجه یک 
کشــوری ویژه آقایان به میزبانی هیات تکواندو خوزستان برکزار می شود. به گزارش 
روابط عمومی هیات تکواندو اســتان خوزستان و به نقل از اسماعیل اسفندیاری این 
دوره مطابق با دوره های مصوب کمیته آموزش فدارسیون تکواندو جمهوری اسالمی 
ایران و بر اساس تقویم سالیانه برنامه ریزی و با درخواست و پیگیری  هیات تکواندو 
خوزستان به میزبانی این هیات برگزار می گردد. بر پایه همین گزارش  اسفندیاری 
در ادامه کفت : با اتمام تاریخ مهلت ثبت نام برای  واجدین شرایط ، خوزستان با بهره مندی از سهمیه ۱۲ نفری میزبانی بیشترین 
شرکت کننده در این دوره را خواهد داشت و این دوره  فرصت مناسبی برای ارتقاء جایگاه بیش از پیش داوری خوزستان در کشور 
خواهد بود. اســفندیاری با اعالم این خبر اذعان داشــت :  در این دوره با حضور ۳۰ نفر از داوران درجه دو کل کشور  به مدت سه 
روز از تازیخ ۲۹ بهمن لغایت اول اسفند ماه ۹۹ بصورت مجازی و کالس انالین برنامه ریزی گردیده و شرکت کنندگان با اصول 
داوری و آخرین تغییرات فدراسیون جهانی بصورت تئوری و شبیه سازی آشنا می شوند.  وی افزود: یکی از فاکتورهای مهم جهت 
پیشرفت در زمینه قهرمانی ،  پرورش و بروز رسانی داوران خبره و فنی می باشد زیرا زمانی که اعضای تیم هر  استان با داوری خوب 

و هوشمندانه انتخاب و به مسابقات کشوری اعزام شوند قطعا بهتر عمل کرده و نتایج بهتری را کسب خواهند نمود. 

رونمایی از تندیس و سردیس فاخر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در 
ورودی  گرگان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: تندیس و سردیس فاخر شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور دکتر منتظری نماینده مردم 
گرگان در مجلس شورای اسالمی، دکتر دادبود شهردار گرگان، سردار ملک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان، اعضای 
شورای اسالمی شهر و برخی مقامات استانی و شهرستانی رونمایی شد.دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در این آیین اظهار کرد: 
در ایام شهادت سردار سلیمانی کار های متنوعی انجام شد از جمله نصب سردیس شهید سلیمانی در جلوی ساختمان شهرداری 
گرگان، همچنین در سال گذشته ساختمان شهرداری گرگان به نام این سردار شهید نامگذاری شده است. وی افزود: امروز یک 
تندیس از شهید سلیمانی با ارتفاع ۷ متر رونمایی شد که در میدان بسیج جانمایی شده است.دادبود ادامه داد: این کار ها در مقابل 
عظمت شهید سردار سلیمانی کوچک بوده و امیدواریم در آینده کار های بیشتری انجام دهیم.سردار ملک شاهکوهی فرمانده سپاه 
نینوا استان گلستان نیز در این آیین اظهار کرذ: شهرداری گرگان از سال گذشته تصاویر مزین به شهدای عزیز را در سطح شهر و 
مبادی ورودی و خروجی به نمایش گذاشته که این اقدام بسیار ارزشمند است و جای تشکر دارد.وی با تشکر از برنامه های مجموعه 
شهرداری و شورای شهر گرگان در گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بیان کرد: یکی از راه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نمایش 

تصاویر زیبای شهیدان است که شهرداری در این زمینه بسیار عالی عمل کرده است.

15 هزار بازدید توسط پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن انجام شد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدست ، از انجام ۱۵ هزار 
بازدید میدانی درسال ۹۸ خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن و به نقل از مدیر 
منطقه ؛ این بازدیدها درراستای تحقق صیانت از حقوق شهروندی وتداوم اجرای خط مشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران؛ ضرورت حفظ استانداردهای صنعتی با هدف نظارت بر استمرار سوخت رسانی مطلوب انجام شد. باالدست با اشاره به اینکه 
درسال ۹۷ تعداد ۱۴ هزار و۷۰۰ بازدید صورت گرفته است افزود : » این بازدیدها از نواحی تحت پوشش این شرکت ) مرکزی رشت 
، آستارا ، انزلی ، فومن ، صومعه سرا ، تالش ، رودبار و رودسر(  ، انبار نفت شهید بهمنی مقدم رشت ،مرکز سوختگیری هواپیمائی 
شهید اسدپور رشت ، جایگاههای استان و مصرف کنندگان عمده انجام شد . « مدیر منطقه با اعالم اینکه طی نه ماهه سال جاری 
۱۱ هزار و ۳۷۴ فقره بازدید انجام شد گفت : » این بازدیدها توسط واحدهای مهندسی ، سرویس های صنعتی ،کارشناسان مجاری 
عرضه ، حراست ، سامانه هوشمند سوخت، روابط عمومی و بازرسی طبق برنامه ریزی صورت گرفت .« وی همچنین افزود :» در نه 
ماهه سال جاری نیز تعداد ۹ هزار و ۳۶۹ فقره بازدید ازسایر نقاط عرضه سوخت مایع و CNG ، تاسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع 
، اماکن و کارگاه های CNG و ۱۶۶ فقره بازدید مشترک ازتجهیزات ، اندازه گیری تلمبه های مجاری عرضه توسط کارشناسان این 

شرکت به همراه اداره استاندارد و دستگاههای نظارتی انجام شد  .« 

ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به 1.۸ اسب بخار در هکتار تا پایان 
سال جاری در استان مرکزی

اراک - خبرنگار فرصت امروز: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به ۱.۸اسب 
بخار در هکتار تا پایان ســال جاری در اســتان مرکزی خبر داد. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی، مهندس بابایی با اعالم 
جذب ۱۰۰ درصد تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون در سال ۹۹ )سال جهش تولید( طی ۹ ماه، اعالم کرد: این حجم از تامین 
و تدارک ماشــین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی و سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون که با همراهی بانک کشاورزی صورت 
پذیرفته بی سابقه بوده است. وی با بیان این که تقاضای افزایش اعتبار خط عملیاتی در حال اجراست، گفت: تا پایان سال ضریب 
مکانیزاسیون کشاورزی به ۱.۸ اسب بخار در هکتار می رسد. با راه اندازی خط ویژه تسهیالت مکانیزاسیون با عاملیت بانک کشاورزی 
پرداخت تعداد ۱۰۳۲فقره تسهیالت به مبلغ ۸۰۰میلیارد ریال به منظور خرید ماشین های کشاورزی و ادوات و تجهیزات کشاورزی 
با نرخ کمتر از نرخ تسهیالت منابع داخلی بانک ها، صورت گرفته است. وی اظهار داشت: این پرداخت ها که از سال ۹۲ تاکنون 

صورت گرفته است، نقش بسیار موثری در افزایش ضریب مکانیزاسیون استان داشته است. 
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معموالً طی زمان، در زمینه های مختلف به مهارت های بیشتری می رسید. 
برای مثال، ما در مقایسه با 50 سال پیش کشاورزی مکانیزه تر، هواپیماهای 
مطمئن تر و هواشناس��ی دقیق تری داریم، ام��ا هنوز هم در بخش مدیریت 
مال��ی از ضعف هایی برخوردار هس��تیم. در ادامه با ما همراه باش��ید تا 71 
عالمت را معرفی کنیم که به ش��ما می گوید توانای��ی چندانی در مدیریت 

پول خود ندارید.
وقتی به آمار ورشکس��تگی ها، بحران های اقتصادی، وام های دانشجویی، 
بدهی ها و نرخ پس اندازها نگاه کنید، در می یابید نه تنها مردم از نظر مدیریت 
مالی، هیچ تغییری نکرده اند، بلکه بدتر هم شده اند. الزم است این مهارت را 
به دست آوریم، چرا که موفقیت مالی ما به این مسئله وابسته است. در ادامه  
مقاله، 71 نش��انه را برای تان می آوریم که نش��ان می دهد افراد در مدیریت 

پول شان ضعف دارند.
• به راحتی اجازه می دهند عقاید سیاسی روی سرمایه گذاری های شان اثر 
بگذارد، بدون اینکه متوجه باشند در بازار سرمایه اهمیتی ندارد به چه کسی 

رأی می دهید یا به کدام شبکه  خبری اعتماد بیشتری دارید.
• از نظر ش��ما »بلندمدت« یعنی از حاال تا وقتی قیمت ها در بازار بورس 

روند نزولی به خود می گیرد.
• ش��ما دچار »اثر دانینگ-کروگر« هستید؛ نوعی جهت گیری شناختی 
در افراد غیرحرفه ای که توهم برتری دارید و به اشتباه، توانایی شان را خیلی 
بیش��تر از اندازه  واقعی می دانند. به قدری دانش مالی تان ضعیف اس��ت که 
نمی دانید در حال اش��تباه هستید. نبود ش��ناخت کافی از مفاهیمی چون 
تورم و بهره  مرکب، س��بب می شود افراد فکر کنند تصمیمات مالی درستی 

می  گیرند، در حالی که در عمل، خودشان سبب شکست شان می شوند.
• با هر ریالی که به درآمدتان افزوده می شود، انتظار دارید سرمایه تان هم 

دو ریال بیشتر شود.
• برای چیزهایی که نیاز نیس��ت پول زیادی خرج می کنید تا بر دیگران 
تأثیر بگذارید، در حالی که از این مسئله غافل هستید دیگران هیچ اهمیتی 
نمی دهند جنس کیف تان چیس��ت یا اگزوز و موتور ماشین تان چه صدای 

گوش خراشی دارد.
• در مورد مس��ائلی ک��ه دانش زیادی درباره آنها ندارید، بس��یار مطمئن 

هستید، خصوصاً در مورد سیاست های مالی.
• هرگز توانایی ش��ناخت حرکت بعدی بازار را نداش��ته اید، اما باز هم در 

تالش هستید حرکت بعدی بازار را تحلیل کنید.
• عبرتی از مش��کالت مالی دیگ��ران نمی گیرید و در نتیجه هر زمان باید 

تصمیمات مالی بگیرید، در جا می زنید.
• خود را جوان و شکس��ت ناپذیر می دانید و از نظر شما هیچ احتیاجی به 
بیمه  سالمت نیس��ت؛ اما پیاده روهای یخ زده، ماشین هایی که با سرعت در 
حال حرکت هستند و سلول هایی که به سرعت تقسیم می شوند، خالف این 

قضیه را اثبات می کند.
• وقتی خبر کس��ری بودجه دولت اعالم می ش��ود، ناراحت می شوید، اما 
ش��نیدن این خبر در تلویزیون قس��طی و خانه ای که ب��ا وام جور کرده اید، 

برای تان اهمیت چندانی ندارد.
• وام های س��نگین می گیرید تا در رشته  دانش��گاهی که عالقه ای به آن 
ندارید و بازار کار خوبی هم ندارد، مدرک  می گیرید و بدین صورت در جوانی 

خود را زیر بار قرض می برید.
• از جمله افرادی هس��تید که نمی توانی��د 2 میلیون تومان در طول یک 
ماه برای یک مس��ئله ضروری دس��ت و پا کنید، اما جزو آن دس��ته افرادی 
هم هس��تید که باید بتوانید در طول یک م��اه 2 میلیون تومان برای موارد 

اضطراری که ممکن است در زندگی هر فردی پیش آید، فراهم کنید.
• بیش��تر درآمد خود را صرف پرداخت سود و بهره  وام می کنید. در واقع 
هزینه  پرداخت س��ود برای وام های تان بیشتر از پولی است که برای تأمین 
غذا، خودرو، تعطیالت، تحصیل، لباس، تفریح و دیگر سرگرمی ها می پردازید. 
به ان��دازه  کافی پس انداز ندارید، اما می خواهید به روش��ی زندگی کنید که 
خرج تان از دخل تان بیش��تر شود و در نهایت مجبور می شوید به سراغ وام 

یا قرض گرفتن بروید.
• فکر می کنید متوسط سازی هزینه دالری کسالت آور است، بدون اینکه 

بدانید هدف از سرمایه گذاری رسیدن به سود و بازگشت سرمایه است.
• به شغل پراسترسی مشغول هستید تا بتوانید درآمدی کسب کنید که 
یک زندگی بدون استرس را برا ی تان به ارمغان آورد. به نظرتان این خنده دار 

نیست؟
• بسیار بدبین هستید و غافل از اینکه افراد زیادی در این دنیا، وقتی صبح 
از خانه بیرون می روند، به دنبال بهبود شرایط خود هستند نه اینکه مدام به 

این فکر کنند همه چیز فاجعه بار است.
• مدام چش��م تان به همسایه است تا از او عقب نیفتید، اما نمی دانید مرد 

همسایه در قرض و وام غرق شده و باید تا پایان عمرش سخت کار کند.
• تصور می کنید 500 میلیون تومان پول زیادی است، اما این همان پولی 

است که بیشتر مردم برای یک بازنشستگی راحت به آن نیاز دارند.
• تمام موفقیت های مالی تان را به مهارت و دانش مرتبط می دانید و تمام 

ورشکستگی های مالی را به بدشانسی.
• به جای اینکه از اشتباهات تان درس بگیرید، سعی می کنید آنها را نادیده 
بگیرید، فراموش شان کنید یا به دنبال بهانه تراشی باشید تا به گردن دیگران 

بیفتد.
• به سود سهام و بازگشت پولی که برای خرید سهام پرداخته اید، امیدوار 
هس��تید، اما نمی دانید بازار به نظر ش��ما در مورد قیمت منصفانه اهمیتی 

نمی دهد.
• آینده را از پنج س��ال بیش��تر نمی بینید. به همین خاطر، فکر می کنید 
اسنادی مانند اوراق قرضه مطمئن هستند، هر رکود اقتصادی همانند رکورد 

سال گذشته تأثیر منفی دارد و نرخ بیکاری کاماًل عادی است.
• در خانواده ای با درآمد پایین یا متوس��ط زندگی می کنید، در دانش��گاه 
دولتی پذیرفته نش��ده اید و فکر می کنید پرداخ��ت هزینه های گزاف برای 

دانشگاه کاماًل منطقی است.
• در دبیرس��تان جایگاه خوبی داش��تید و توانس��تید در دانشگاه دولتی 
پذیرفته ش��وید، اکنون فکر می کنید در مورد مس��ائل مالی هم فوق العاده 
هستید، بدون اینکه بدانید مهم ترین مهارتی که در زمینه مسائل مالی وجود 

دارد این است که روی احساسات تان مسلط باشید، نه فرمول های ریاضی.
• تص��ور می کنید وقتی دیگران محتاطانه عمل می کنند، ش��ما بس��یار 
جسور و با جرأت هستید، اما وقتی بازار با افت 2درصدی رو به رو می شود، 

روحیه تان را از دست می دهید.
• به س��رمایه گذارانی که فقط مهارت های ش��ان را تبلیغ می کنند، عالقه  
زیادی دارید. در حالی که خیلی از این افراد اسطوره نقشی در بازار سرمایه 

ایفا نکرده اند.
• اجازه می دهید جهت گیری های جانبدارانه کنترل ذهن تان را به دس��ت 
بگیرد، به همین خاطر اطالعات خود را از منابعی به دس��ت می آورید که با 

عقایدتان هماهنگ هستند.
• تصور می کنید هنوز برای پس انداز و بازنشستگی بسیار جوان هستید، اما 
با گذشت زمان تأثیر نرخ بهره  مرکب پایین می آید و امکان پس انداز بیشتر 

را از دست می دهید.
• برای خرید لوازم خانگی یک ماه تمام تحقیق و جس��ت و جو می کنید 
اما با راهنمایی فرد ناشناسی که نباید به آسانی به او اعتماد کنید، سهام یک 

شرکت کوچک را به سرعت می خرید.
• برای 50 سال آینده سرمایه گذاری می کنید، اما وقتی بازار یک روز افت 

می کند، استرس تمام وجودتان را می گیرد.
• فکر می کنید اقدام هوش��مندانه ای انجام داده اید که برای س��ه ماه آتی 
پس انداز دارید، در حالی که امروزه متوس��ط مدت زمان بیکاری بیشتر از 9 

ماه است.
• با نوسانات بازار، مدام نرخ سهام تان را بررسی می کنید.

• برمبنای اطالعات گذش��ته دست به سرمایه گذاری می زنید، اما باید در 
زمینه هایی سرمایه گذاری کنید که آنها را به خوبی می شناسید، مزیت رقابتی 

دارند، با اهداف تان همراستا هستند و به خوبی فروش می روند.
• همیشه سعی می کنید مسئله ای به پیچیدگی اقتصاد جهانی را خالصه 

کرده و با کلمات زیبا توضیح دهید.
• نمی دانی��د جمله  »هیچ اقدامی نک��ن«، تأثیرگذارترین جمله در دنیای 

سرمایه گذاری است.
• خرید اوراق و سهام را با کمک افرادی انجام می دهید که تجربه و مهارتی 
ندارند و به هیچ جایگاهی در بازار اقتصاد و بورس دس��ت نیافته اند؛ همانند 
افرادی که س��ر چهارراه ایس��تاده و دالر می فروش��ند. قطعاً این کار نتیجه  

رضایت بخشی نخواهد داشت.
• از رشد 30درصدی سرمایه در سال گذشته به خود افتخار می کنید، در 

حالی که نمی دانید شما هیچ دخالتی در این موضوع ندارید.
• 12 ساعت در طول روز پیگیر اخبار مربوط به بازار بورس هستید و هیچ 

کاری جز انتظار انجام نمی دهید.
• ب��رای درمان بیماری خود به س��راغ پزش��ک می روید، ب��رای پرداخت 
مالیات ها با حسابدار مشورت می کنید، برای کارهای حقوقی و مالی تان وکیل 
می گیرید، برای درس��ت کردن دندان نزد دندان پزش��ک می روید، از معمار 
می خواهید خانه تان را بس��ازد، برای بدنسازی به یک مربی کاردان مراجعه 
می  کنید، اما وقتی صحبت از س��رمایه گذاری های بزرگ و پیچیده می شود، 

خودتان به تنهایی اقدام می کنید.
• چاره  اندیشی های س��وگیرانه، فریب تان می دهد و فکر می کنید آخرین 
بحران مالی را پیش بینی کرده بودید. گاهی این فریب تا جایی پیش می  رود 

که می خواهید آینده بازار مالی را هم پیش بینی کنید.
• فکر می کنید خبرهای اقتصادی به خاطر مفید بودن ش��ان در مجالت و 
روزنامه ها چاپ می ش��وند، در حالی که علت اصلی انتشار آنها این است که 

مردم به خواندن آنها عالقه  زیادی دارند.
• گاهی یادتان می رود اصلی ترین دارایی یک س��رمایه گذار، زمان اس��ت. 
یک جوان 20ساله سرمایه ای دارد که »وارن بافت« )بزرگ ترین سرمایه دار 

آمریکایی( با سن باالیی که دارد، خوابش را هم نمی بیند.
• ای��ن درک را ندارید افرادی که در رس��انه ها به ارائ��ه توصیه های مالی 
می پردازند، هیچ شناختی از شما و توانایی های تان ندارند و تنها برای این که 

خود شناخته شوند، این توصیه ها را ارائه می دهند.
• ب��رای خود یک برنامه  مالی تدوین کرده ای��د، بدون توجه به اینکه بازار 
اهمیتی برای برنامه  ش��ما قائل نیس��ت و گاهی اتفاقاتی در زندگی تان رخ 

می دهد که از کنترل تان خارج است.
• هر ماه پولی را پس انداز می کنید، این بس��یار خوب است. خیلی از افراد 
به پس اندازهای شان افتخار می کنند، در حالی که این پس اندازها در مقابل 
پولی که بعد از بازنشستگی به آن نیاز دارید، چیزی نیست. جمله  معروفی 
می گوی��د »هر ماه پول کمی را پس انداز کن و در پایان س��ال ببین باز هم 
چقدر کم پول داری«. اگر فکر می کنید پس انداز کردِن بیش��تر از 30درصد 
از درآمد ماهیانه تان کار درس��تی نیست، بار دیگر شرایط تان را بسنجید تا 
متوجه شوید این پس انداز به میزان پولی که بعد از بازنشستگی به آن نیاز 

دارید، نزدیک است.
• به نظر ش��ما با درآمد ماهیانه 3 میلیون تومان نمی توان زندگی خوبی 
داش��ت، در حالی که نمی دانید با در نظرگرفتن مفهوم برابری قدرت خرید، 

درصد زیادی از مردم دنیا با کمتر از این هم زندگی می کنند.
• یک زندگی متوس��ط را داش��تن خانه ای 300 متری با چند س��رویس 
بهداشتی، تحصیل در دانشگاه های غیردولتی، سفرهای خارجی و کالس های 

خصوصی یوگا در خانه تان می دانید.
• یادتان می رود ش��انس در خیلی از س��رمایه گذاری ها نقش مؤثری ایفا 
می کند، شاید یکی از همان سرمایه گذارانی که خیلی قبولش دارید هم در 

زندگی اش شانس بزرگی آورده است.
• مبتال به سوگیرِی عقیده ای )belief bias( هستید؛ یعنی می خواهید 
یک ایده را تنها به این خاطر قبول یا رد کنید که با عقایدی که در وجودتان 
ش��کل گرفته، هماهنگ اس��ت و به همین خاطر گاهی حقای��ق را نادیده 

می گیرید.
• به دنبال ثروت هستید، اما به یادگیری دانش مسائل مالی تمایلی ندارید 

زیرا فکر می کنید خیلی پیچیده هستند. به نظرتان این خنده  دار نیست؟
• تصور می کنید بازار بورس به خاطر نوس��انات زیاد، ریسک باالیی دارد، 
در حالی که نمی دانید آنچه ریس��ک بیشتری برای تان خواهد داشت، عدم 

استفاده از سرمایه است نه نوسانات بازار.

• هرگز به کشورهای فقیرنشین سفر نکرده اید تا ببینید دنیا هیچ اهمیتی 
به عقاید شما درباره  عدالت، انصاف و نیاز مالی نمی دهد.

• برای چیزهایی که نیازتان نیست ولخرجی می کنید، زیرا فکر می کنید 
مردم نگاه بهتری به ش��ما خواهند داش��ت، در حالی که این مسئله سبب 
می شود فردی خوش گذران و بی اهمیت به نظر برسید. این رفتار معموالً در 

افرادی دیده می شود که شانسی پولدار می شوند.
• ای��ن درک را نداری��د که 10درصد بهره در طول 20 س��ال بیش��تر از 
20درصد بهره در 10 سال است. برای پولدار شدن، زمان اصلی ترین عامل 

است، البته از جمله متغیرهایی است که هیچ کنترلی روی آن ندارید.
• تحقیقات نش��ان می دهد وقتی نیازهای اولیه تان برآورده ش��د، میزان 
خوشبختی ای که از به دست آوردن هر ریال اضافه کسب می کنید، کمتر و 
کمتر می ش��ود. این مسئله سبب می شود تمام عمرتان را صرف مال اندوزی 

کنید، به امید اینکه به خوشبختی برسید، اما در عمل این اتفاق نمی افتد.
• تص��ور می کنید کاری منطقی اس��ت که 2درصد از درآم��د خود را به 
مش��اوران مالی بدهید، اما این کار سبب می ش��ود سود بلندمدت تان روند 

نزولی به خود بگیرد.
• فکر می کنید در بازار بورس تنها اعداد و ارقام تغییر می کند و نمی دانید 

این ارقام مربوط به کسب و کارها و دارایی های واقعی است.
• نظرتان این اس��ت اجاره نش��ینی س��رمایه تان را هدر می دهد اما خیلی 
از افراد این کار را هوش��مندانه ترین و بهترین تصمیم مالی می دانند که در 

عمرشان گرفته اند.
• تصمیمات سرمایه گذاری به شرایط اقتصادی بستگی دارند، در حالی که 

این دو ارتباط زیادی با هم ندارند.
• زمانی که برای بازنشس��تگی تان پس انداز می کنید به این فکر نیس��تید 
شاید 90 سال زنده باشید؛ پس اگر در 65 سالگی بازنشسته شوید باید یک 

سوم باقی مانده از زندگی تان را با این پس انداز بگذرانید.
• تفریح��ات بی هزینه مانن��د پیاده روی، کوهنوردی، دوچرخه س��واری و 
کتاب خوانی ندارید. در حالی که داش��تن س��رگرمی ها و تفریحات رایگان و 

ارزان قیمت یک دارایی ارزشمند برای زندگی شخصی شماست.
• به کارهای سخت مشغول هستید تا پولی به دست آورید، اما هیچ وقتی 
ب��رای خرج کردن یا برنامه ریزی ب��رای پول های تان ندارید. این همانند این 
اس��ت که تجهیزات ورزش��ی گران قیمت بخرید اما هیچ وقتی برای ورزش 

کردن ندارید.
• توجهی به تاریخ ندارید و براساس تجربیات محدود خود عمل می کنید.

• به تقلید از دیگران و برای اینکه از آنها عقب نمانید، در 18 سالگی وارد 
دانشگاه شدید، قطعاً این کار از پرهزینه ترین کارهایی است که در زندگی تان 

انجام داده اید.
• تص��ور می کنید ثبات عقیده اقدامی هوش��مندانه در بازار مالی و بورس 
اس��ت، در حالی که بازار مدام در حال تغییر اس��ت اما ذهن شما در همان 

عقاید کهنه باقی مانده است.
• هی��چ گاه به تفاوت دیدگاهی که افراد باتجربه و جوانان نس��بت به پول 

دارند، توجه نمی کنید.
• از جمله افرادی هس��تید که اگر به ش��ما بگویند بزرگ ترین خبری که 
مردم در س��ال های آتی درباره آن صحبت می کنند، خبری است که امروز 
کسی آن را جدی نمی گیرد و خبرهای داغ امروز در سال های آینده بی معنا 

هستند، باور نمی کنید.
• ای��ن موض��وع را باور ندارید که خیلی از کس��ب و کارها، یک ش��به از 

سودهای باال به مرز ورشکستگی رسیده اند.
• نمی دانید با گفتن جمله  »می خواهم میلیاردر شوم.« منظورتان این است 
که می خواهم میلیاردها تومان خرج کنم، در حالی که این جمله با میلیاردر 

بودن در تضاد است.
• این درک را ندارید که مدل کسب و کار خیلی از مؤسسات مالی بر پایه  

ترس، احساسات و کمبود دانش مشتریان شان شکل گرفته است.
• با خواندن تمام موارد به نشانه  تایید سر تکان دادید، بدون اینکه بدانید 
در تمام موارد منظورم شما بودید. این مسئله در مورد خودم هم صادق است.
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استفانی سامونز، مدیر خبره برنامه ریزی مالی و مدیر ثروت در داالس 
تگزاس روش اس��تفاده از پروفایل لینکدین را به منظور رشد، پیشرفت 
کس��ب و کار و ایجاد شبکه ای از افراد مؤثر براساس تجربیات خود با ما 

به اشتراک می گذارد. 
لینکدی��ن با بیش از 277 میلیون کاربر، بزرگ ترین ش��بکه حرفه ای 
آنالین در جهان اس��ت. 40درصد از کارب��ران حداقل یک بار در روز آن 

را چک می کنند.
آیا ش��ما  لینکدین را به عنوان یک سایت مهم برای صرف وقت خود 

می بینید؟
برای اینکه لینکدین برای ش��ما کارساز باشد، باید وقت خود را صرف 

ایجاد نفوذ و روابط کنید.
در ادامه پنج نکته که می تواند به ش��ما در موفقیت با لینکدین کمک 

کند را معرفی خواهم کرد.
ای��ن راهنمایی ها براس��اس تجربیات ش��خصی من اس��ت و منجر به 
فرصت های فوق العاده ای برای رشد کسب و کارم در طول زمان شده اند. 
پیاده س��ازی این پنج نکته می تواند به شما برای دستاوردهای بیشتر در 

کسب و کارتان کمک کند.
5 نکته برای موفقیت در لینکدین

 1 - بنیاد قوی ایجاد کنید
نیازی به گفتن نیس��ت که پروفایل لینکدین شما به طور پیش فرض 
پروفایل حرفه ای تان اس��ت. اگر یک مشتری بالقوه نام شما را به صورت 
آنالین جس��ت وجو کند، معموالً پروفایل لینکدین ش��ما در باالی نتایج 

جست وجو قرار می گیرد.
چه نوع تصوری می خواهید ایجاد کنید؟

پروفای��ل لینکدین ش��ما همچنین در خود لینکدین، ش��ما را دنبال 
می کند. هر زمان که شما در نظر دادن، اشتراک گذاری یا بحث گروهی 
مش��ارکت داشته باشید، سرفصل ها و خالصه ای از متن شما در آن قرار 

خواهند گرفت.
همین امر در به روزرس��انی استاتوس لینکدین صدق می کند. آیا شما 

حرفه ای به نظر می رسید؟
برای س��اخت یک بنیاد قوی در لینکدین،  باید پروفایل خود را خوب 

بسازید.
مشخصات خود را کامل کنید، تصویر حرفه ای داشته باشید، مطمئن 
ش��وید که متن پروفایل به خوبی نوشته شده است، فایل های رسانه ای 
غنی را به نمایش بگذارید که بینش شما را نشان می دهد و لینک هایی 

را قرار دهید که با آن می توان شما را آنالین پیدا کرد.
 عملکرد بهبود پروفایل لینکدین خود را به عنوان کاری که فقط یک 

بار باید انجام دهید مشاهده نکنید. این باید یک فعالیت مداوم باشد.
ب��ا س��رمایه گذاری در این دارای��ی حرفه ای دیجیتال، ش��ما اولین و 
بهترین تأثیر را بر دیگران در داخل و خارج از لینکدین ایجاد می کنید.

2 - یک شبکه هوشمند بسازید
من معتقدم که س��اخت یک شبکه باکیفیت مهم است، اما شما نباید 
اتصاالت خود را محدود کنید. من مایلم با هر کسی در لینکدین ارتباط 

داش��ته باش��م تا زمانی که منطقی باش��د. یک دعوت ش��خصی ارسال 
می ش��ود و ش��خص مش��خصات حرفه ای دارد )که ش��امل یک تصویر 

می شود(.
تا زمانی که لینکدین یک ش��بکه هوش��مند باشد ساخت یک شبکه 

بزرگ در آن کاماًل قابل قبول است.
بس��ته به محتوایی که در دنیا به اش��تراک گذاش��ته اید، شما تعیین 
می کنید که چه کس��ی به شبکه ش��ما جذب شود. یک شبکه هوشمند 
به این معنا است که شما با افرادی ارتباط برقرار می کنید که از دیدگاه 

شخصی یا حرفه ای منطقی باشد.
شما ممکن است امروز به همه این ارتباطات نیازی نداشته باشید، اما 
در پنج س��ال دیگر چطور؟ در حال حاضر در شبکه خود سرمایه گذاری 
کنید که در زمانی دیگر بنیاد خوبی داشته باشید. شما هرگز نمی دانید 

چه چیزی در پنج سال آینده اتفاق می افتد.
به عنوان مثال، ش��بکه هوش��مند من ش��امل افرادی می شود که در 
جامع��ه من به لحاظ جغرافیایی زندگ��ی و کار می کنند. افرادی که در 
صنعت من )بازاریابی رس��انه های دیجیت��ال و اجتماعی( کار می کنند، 
افرادی که با آنها به مدرس��ه رفتم و یا در گذش��ته کار کرده ام و کسانی 
که در »بازار هدف« کسب و کار من هستند )مشاوران مالی، متخصصان 

و شرکت ها(.
ش��بکه  مرتب��ط و متن��وع درب و فرصت های��ی را ک��ه هرگ��ز تصور 

نمی کردید به روی شما  باز می کنند.
در حال حاضر، ش��ما نمی توانید به روز رس��انی های وضعیت لینکدین 
خود را به مخاطب خاصی ارس��ال کنید، اما امید من این اس��ت که در 

آینده نزدیک اتفاق می افتد.
تا آن زمان در مورد آنچه به اش��تراک می گذارید، حس��اس باش��ید و 
اطمینان حاصل کنید که محتوای موردنظر برای مخاطبان متنوع است.

این یک هنر محس��وب می  ش��ود ک��ه بتوانید محت��وای جهانی را به 
اش��تراک بگذارید که مورد عالقه مخاطبان همیش��گی شما و همچنین 

کل شبکه شما باشد.
3 - مداوم ارزش اضافه کنید

من نمی توانم به ش��ما بگویم که چند مش��تری جدید به کسب و کار 
من وارد شده اند و به من گفته اند »من در لینکدین شما را می بینم«.

اگر می خواهید در لینکدین به چشم بیایید و در یادها بمانید، باید به 
صورت مداوم فعال باشید و همیشه باید ارزشی اضافه کنید.

اضافه کردن ارزش بدین معنا است که شما فقط بهترین و مناسب ترین 
مطالب را با ش��بکه خود به اش��تراک می گذارید. محتوایی به اش��تراک 
بگذاری��د ک��ه می تواند به اعضای ش��بکه تان در باهوش تر ش��دن، حل 
مشکل، داشتن احساس بهتر و یا دستاورد بیشتر در زندگی کمک کند.

بدیهی اس��ت که موضوع هایی برای اشتراک در این مورد وجود دارد، 
اما مهم اس��ت که هر چند وقت ی��ک بار محتوای خاص صنعت خود را 
نیز به اش��تراک بگذارید. به این ترتیب، شما می توانید خود را به عنوان 

یک مقام در صنعت خود نشان دهید.
اگر محتوای ارزشمند و آموزشی خود را از وبالگ تان منتشر می کنید 

و در لینکدین به اشتراک می گذارید از اعتماد و نفوذی که می توانید در 
شبکه خود بسازید، تعجب خواهید کرد.

اگر واقعاً می خواهید به عنوان یک مقام و کارش��ناس مورد توجه قرار 
بگیرید باید بینش خود را منتشر کنید.

در نهای��ت چهره ای که می خواهید از خود در لینکدین نش��ان دهید 
باید به عنوان یک فرد تأثیرگذار باش��د نه به عنوان یک بازاریاب. ش��ما 
می خواهید به اعضای ش��بکه خود  در زندگی ش��خصی یا حرفه ای شان 

کمک کنید.
4 - به دیگران متصل شوید

به عنوان یک مشاور مالی، من یاد گرفتم که کمک به اعضای شبکه ام 
س��ریع ترین راه رشد شبکه و کسب و کارم است. این امر بسیار پیش از 
لینکدین بود. من مجبور بودم ش��بکه ام را به صورت دستی برنامه ریزی 

کنم و هیچ ایده ای از ارتباطات درجه 2 یا 3 خودم نداشتم.
بدانید که لینکدین یک طرح باورنکردنی از شبکه ای گسترده فراتر از 
آنچه تا به حال به آن دسترسی داشته اید در اختیار شما گذاشته است.
اگر تنها فعالیتی که در لینکدین بر آن متمرکز شدید، جذب دیگران 
در شبکه خود و متصل کردن آنها است، مزایای شما ده برابر خواهد بود.
مش��کل این اس��ت که اکثر مردم در این زمینه از ش��بکه ها متمرکز 

نیستند زیرا آنها مشغول تالش برای فروش محصوالت خود هستند.
ش��بکه خ��ود را ب��رای فرصت هایی به منظ��ور ارتق��ای مخاطبین و 
ارتباطات مرتبط با آن از طریق معرفی و ارجاع، تجزیه و تحلیل کنید.

آیا می توانید افرادی را در شبکه لینکدین خود شناسایی کنید که به 
طور مش��ترک از ارتباط با یکدیگر بهره می برند؟ آیا می توانید مالقات و 

یا رویدادهای گروهی در شبکه خود برگزار کنید؟
جمع آوری افراد، یک مهارت بسیار ارزشمند است و مهارتی است که 

با داشتن آن به عنوان یک تأثیرگذار شناخته خواهید شد.
 اتصاالت خود را خوب نشان دهید. ارتقا، اذعان و تبریکات را به طور 
عمومی برگزار کنید. در دنیای ش��فاف و اینترنتی امروزه، دشوار نیست 
ک��ه در مورد کس��ی چیزهای زیادی یاد بگیری��م و راهی پیدا کنیم که 

آنها را تشویق کنیم.
ای��ن نوع فعالیت ها ارزش عظیمی ب��رای دیگران ایجاد می کنند و در 

نتیجه شما در کسب و کار خود به موفقیت خواهید رسید.
5 - ذهنیت روابطی داشته باشید

این نکته مهم ترین است. اگر با رویکرد ارتباطی وارد لینکدین نشوید، 
هیچ یک از نکات دیگر برای شما جواب نخواهند داد.

اعضای لینکدین به دنبال س��اخت و توسعه شبکه های خود هستند و 
این امر نیاز به ایجاد روابط دارد. ش��ما بدون ش��ناخت افراد شبکه خود 

نمی توانید چگونگی اتصال به دیگران را یاد بگیرید.
اگر روابط عمیق تر با افرادی که در شبکه شما قرار دارند ایجاد کنید، 
از اینکه چقدر آنها در صدد کمک به تقویت دید و نفوذ ش��ما هس��تند، 

شگفت زده خواهید شد.
رهب��ری در مکالمات اتفاق می افتد مانند بس��یاری از چیزهای خوب 

دیگر مثل ایجاد اعتماد، دوست داشتن و نفوذ.

هنگامی که ش��ما از طریق برقراری ارتباط و داشتن مکالمات با افراد 
ش��بکه خود در لینکدین طرفدارانی اتخاذ کرده اید، این افراد به رش��د 

کسب و کار شما کمک خواهند کرد؛ به همین سادگی.
 برای مشارکت در لینکدین تالش کنید. سؤاالتی که مایل به پرسش 
از آنها هس��تید را بپرس��ید و نظراتی که می توانید را از خود به اشتراک 

بگذارید که به این وسیله با اعضای شبکه گفت وگو داشته باشید.
در یک پست اخیر که در مورد مدیریت ایمیل در لینکدین به اشتراک 
گذاشتم، از شبکه ام پرسیدم که چگونه ایمیل خود را مدیریت می کنند. 
این پس��ت دو یا س��ه الیک گرفت، اما چندین نظر خ��وب نیز دریافت 
کرد. این گفت وگوها نه تنها در شبکه شما، بلکه همچنین در شبکه های 

کسانی که نظر می دهند نیز قابل مشاهده است.
در مکالم��ات دیگ��ر که از یک به روز رس��انی اس��تاتوس آغاز ش��د، 
م��ن چندین هفته بعد پاس��خ های کاربران لینکدی��ن را دریافت کردم. 

پست های دارای مشارکت  طول عمر بیشتری دارند.
داش��تن یک ذهنیت ارتباطی در لینکدین ش��ما را از  دیگران متمایز 
می کند.  آغاز به گفت وگو دیگران را تش��ویق می کند که درگیر ش��وند 
و درب را برای گس��ترش شبکه با افرادی که قباًل مالقات نکرده اید، باز 

می کند.
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هر روز ش��اهد معرفی فناوری های جدیدی هستیم. این 
روزها انواع گوشی های هوش��مند تا گجت های مختلف در 
دسترس کاربران جهان قرار دارد ، اما آیا با همه فناوری های 
جدید و به روز دنیا، حتی در کش��ورهای پیشرفته، انسان ها 
احساس خوشبختی بیشتری می کنند؟ آیا شادتر هستند و 

از زندگی بیشتر لذت می برند؟
با وجودی که به نظر می رس��د فن��اوری می تواند باری از 
مشکالت و مس��ائل کاربران بردارد، اما آیا فناوری می تواند 
باعث تشدید افسردگی شده یا حتی خودش به عاملی برای 
ابتال به افس��ردگی تبدیل شود؟ برخی محققان برجسته و 

نامدار به این سواالت پاسخ داده اند.
دیانا وینستون

»دیانا وینس��تون« مدیر مرکز تحقیقاتی آموزش ذهن 
آگاهی »UCLA« و نویس��نده کت��اب در زمینه آگاهی 
معتقد اس��ت که علی رغم فقدان شواهد مستدل از رابطه 
علت و معلولی بین افس��ردگی و فناوری، روابطی بین این 
دو مقوله وجود دارد. از نظر وی افراد افسرده بیشتر جذب 
ش��بکه های اجتماعی می شوند و حتی به عنوان راهکاری 
ب��رای خوددرمان��ی، ب��ه ش��بکه های اجتماعی متوس��ل 

می شوند.
مطالعات بس��یاری نش��ان می دهد که ارتباط مستقیمی 
بی��ن اس��تفاده بی��ش از حد از گوش��ی های هوش��مند و 
افس��ردگی وج��ود دارد؛ هرچن��د محققان هن��وز در حال 
بررس��ی این موضوع هس��تند و برخی بر ای��ن باورند هنوز 
ب��ه صورت قطعی نمی توان در م��ورد چنین موضوعی نظر 

قطعی داد.
دیانا وینستون معتقد است که استفاده مداوم از گجت ها 
باعث شده توانایی ما برای توجه کامل روی مسائل ضعیف 
ش��ود و نتوانیم کارایی الزم را داشته باشیم. وی به کاربران 
پیش��نهاد می کند برای ساعاتی گوشی هوشمند، لپ تاپ و 
سایر دس��تگاه های اینچنینی را کنار بگذارند و در طبیعت 
قدم بزنند تا بتوانند با تمرکز بیشتری به فعالیت های دیگر 

خود ادامه بدهند.
یکی دیگر از مشکالتی که این روزها بیش از پیش مطرح 
می ش��ود، اعتیاد بیش از حد به فناوری اس��ت. برخی افراد 

بدون اتصال به اینترنت چیزی در زندگی کم دارند و زندگی 
برای ش��ان به شدت کسل کننده خواهد بود. دیانا وینستون 
معتقد اس��ت اگر تنها لذت و خوشی زندگی کاربران اتصال 
به اینترن��ت و وقت صرف کردن در ش��بکه های اجتماعی 
باش��د، باید باور کنیم که این افراد دچار اعتیاد به فناوری 

شده اند.
کارب��ران باید بتوانند از بخش ه��ای دیگر زندگی خود از 
جمله ق��دم زدن، وقت گذرانی در طبیع��ت و حتی نوازش 

حیوانات لذت ببرند.
متیو الپیر

»متیو الپیر«، اس��تادیار ارتباطات دانش��گاه آریزونا  که 
تحقیقات مختلفی در مورد تاثیر رس��انه ها روی س��المتی 
کاربران داشته نیز معتقد است با وجودی که برخی کاربران 
ب��ه صورت تقریبا تمام وقت با گوش��ی،  تبلت و لپ تاپ کار 
می  کنند،  اما مدت زمان اس��تفاده از چنین دس��تگاه هایی 

ارتباطی با میزان افسردگی آنها ندارد.
از نظ��ر وی مش��کل اصل��ی م��دت زم��ان اس��تفاده از 
دستگاه های هوشمند نیست؛ بلکه مشکل وابستگی شدید 
به چنی��ن فناوری هایی اس��ت. برخی کارب��ران به راحتی 
نمی توانند ساعاتی از دستگاه های هوشمند دور باشند و به 
شدت احساس خأل می کنند که می تواند از نشانه های ابتال 

به افسردگی باشد.
اگر نمی توانید به راحتی از گوش��ی هوش��مند خود برای 
س��اعاتی دور بمانید؛ این وضعیت می تواند احتماال نش��ان 

دهد که در معرض ابتال به بیماری افسردگی قرار دارید.
اریک پپر

»اریک پیر«، اس��تاد دانش��گاه ایالتی سانفرانسیسکو نیز 
معتقد اس��ت که فن��اوری به خودی خود مش��کلی ندارد؛ 
بلکه نحوه برخورد ما با فناوری چالش ها و مسائل مختلفی 

برای مان ایجاد کرده است.
برخی کاربران س��اعت ها با گوش��ی های هوش��مند خود 
مشغول هستند. حتی مدل نشستن افراد نیز می تواند روی 
عملک��رد مغز آنها تاثیرگذار باش��د. عملکرد مغز فردی که 
س��اعت  ها در وضعیتی خاص و اغلب با س��ر رو به پایین با 
گوشی هوش��مند مشغول اس��ت با عملکرد مغز فردی که 

س��رش را باال نگه می دارد فرق می کند و داده ها نشان داده 
قرار گرفتن در این وضعیت برای ساعات  های طوالنی باعث 

افزایش تفکرات مأیوس کننده می شود.
همچنی��ن در آزمایش های��ی که وی به انجام رس��انده، 
متوجه شده است که کار کردن بیش از حد با سیستم هایی 
مانند گوشی هوشمند و لپ تاپ از تمرکز کاربران می کاهد. 
وی دو گ��روه دانش��جو را در دو کالس درس متف��اوت با 
لپ تاپ و بدون لپ تاپ مورد بررس��ی قرار داد و متوجه شد 
وجود لپ تاپ روی یادگیری، میزان توجه و درگیر ش��دن 

دانشجویان در کالس تاثیر منفی می گذارد.
وقتی برخی کاربران ساعت ها به صورت منفعل، مشغول 
تماشای اس��تریم ویدئویی هس��تند؛ کم کم به موجوداتی 
منفعل و تماش��اچی در زندگی تبدیل می ش��وند. از سوی 
دیگر تداوم چنین فعالیت هایی به صورت مستمر باعث افت 

سطح انرژی ما می شود.
مایکل مازاک

مدی��ر تحقیق��ات در مرک��ز ذهن آگاه��ی و توانایی های 
انسانی دانش��گاه کالیفرنیا نیز معتقد است به صورت کلی، 

فناوری به بهبود وضعیت زندگی کمک می کند.
تص��ور ی��ک روز زندگی ک��ردن بدون برخ��ی فناوری ها 
واقعا وحشتناک است. تصور کنید روزی سیستم گرمایش 
و س��رمایش از کار بیفتد یا برخ��ی فناوری های مربوط به 
زندگی روزمره در اختیارمان نباش��د؛ قطعا چنین وضعیتی 

خوشایند نیست.
وقتی صحبت از افس��ردگی و فناوری ب��ه میان می آید؛ 
عموما منظور استفاده نادرس��ت از گوشی های هوشمند یا 
سایر دستگاه هایی است که به شکل درستی از آنها استفاده 

نمی کنیم.
ب��رای مثال توییتر و اینس��تاگرام ذاتا برای کاربران مضر 
نیس��تند، اما می توانند تاثیر مخرب��ی روی روابط واقعی ما 
ایجاد کنن��د. کاربران باید راهکارهایی ب��رای جلوگیری از 
خراب شدن روابط خود با دیگران پیش بگیرند. مثال زمانی 
که کس��ی دارد با شما حرف می زند موبایل را کنار گذاشته 

و توجه خود را به وی معطوف کنید.
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پاسخ متخصصان به پرسشی اساسی: آیا فناوری ما را افسرده می کند؟

7 نکته مهم درباره مدیریت استرس افراد پرمشغله
به نظر می رس��د در س��ال های اخیر، پرمشغله بودن به یک رسم و قاعده تبدیل شده است، نه یک مورد 
اس��تثنا در میان آدم ها. اگر احس��اس می کنید پرمش��غله و پراس��ترس هس��تید و زمان کافی برای انجام 
اقداماتی جهت تس��کین اس��ترس تان در برنامه  کاری خود ندارید، احتماال در نهایت، احساس خستگی و 
بی حالی خواهید کرد یا بر اثر اس��ترس مزمن به ش��دت تحت فشار و عذاب خواهید بود. در این نوشتار با 

ما همراه باشید تا 7 نکته مهم درباره مدیریت استرس افراد پرمشغله را بدانید.
مس��لما تسکین استرس بسیار مهم اس��ت و این مسئله به ویژه برای آدم های پرمشغله از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار خواهد بود. با وجود این، آن دسته از آدم هایی که بیش از دیگران مشغول و پرکار هستند، 
کمت��ر از دیگ��ران قادر خواهند بود عادات ناپسندش��ان را کنار بگذارند و عادات س��المی را در زندگی در 
پیش بگیرند. برای رفع عادات بد و ایجاد عادات خوب باید انرژی قابل توجهی در زندگی تان صرف کنید.
با توجه به اهمیت عاداتی که در کنترل استرس به شما می کنند، یکی از بهترین کارهایی که می توانید 
برای خود و کاهش س��طوح اس��ترس تان انجام دهید، یافتن راه هایی ساده و سریع برای کنترل استرس و 

پیروی از آنها به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره تان است.
برای افزایش انرژی، تس��کین اس��ترس و صرفه جوی��ی در وقت در ط��ول روز – چیزهایی که آدم های 

پرمشغله واقعا در زندگی شان به آنها نیاز دارند – توصیه های زیر را انجام دهید!
مدیریت استرس افراد پرمشغله

1. یافتن برخی راه ها برای تسکین سریع استرس
اگر در طول روز احساس می کنید سراسر تحت تاثیر استرس قرار دارید، برنامه  کاری شلوغ و پراسترس 
به ش��ما اجازه نخواهد داد بتوانید به انجام کارهایی بپردازید که باعث آرامش و کاهش اس��ترس شوند. با 
وجود این، برخی راه های س��ریع و موثر وجود دارند که بدون صرف وقت زیاد و به هم ریختن برنامه های 

کاری تان می توانند سطح استرس تان را کاهش دهند.
استراتژی های تسکین استرس نظیر تمرین های تنفسی می توانند به توقف واکنش بدن در برابر استرس 
کمک کنند؛ به این ترتیب، استرس مزمن تان برای مدتی متوقف می شود و می توانید به زندگی پرمشغله 

خود برگردید.
یکی از تمرین های تنفسی موثر برای کاهش استرس، تمرین تنفس عمیق است.

2. محدود کردن میزان مصرف کافئین
اگر ش��ما نیز از آن دس��ته آدم هایی هس��تید که هنگام نیاز به افزایش انرژی بدن تان، به سرعت به یک 
فنجان قهوه  یا یک قوطی نوش��ابه متوس��ل می شوید، باید بدانید ش��ما با این کار خودتان را در بلندمدت 
دچار خستگی مفرط خواهید کرد! دلیل این مسئله نیز تا حدودی بر این حقیقت استوار است که کافئین 
باعث می شود نتوانید خواب شبانه  کاملی را تجربه کنید؛ به این ترتیب، مصرف کافئین باعث ایجاد چرخه  

معیوبی می شود که به کمبود خواب مزمن منجر خواهد شد.
با درک اثرات احتمالی مصرف کافئین، قادر خواهید بود از مزایای محدود کردن مصرف قهوه و چای در 

طول روز و یافتن راه های بهتر برای افزایش انرژی تان بدون مصرف کافئین بهره مند شوید. 
3. افزایش میزان خواب و استراحت

وقتی برنامه  کاری شلوغ و پراسترسی داشته باشید، معموال خواب یکی از اولین چیزهایی است که چه 
به طور ناخودآگاه، چه از روی عمد قربانی می ش��ود. این کار پیامدهای ناخوش��ایندی به همراه دارد، زیرا 
باعث می ش��ود پیش از بیش احس��اس خستگی و بی حالی کنید و در نتیجه ، مرتکب اشتباهاتی شوید که 

جبران آنها در طول روز وقت بیشتری از شما خواهد گرفت.
4. گنجاندن فعالیت های بدنی کوتاه در برنامه  کاری روزانه تان

اگ��ر احس��اس بی حالی و رخوت می کنید، انجام کمی فعالیت بدنی واقع��ا می تواند انرژی تان را افزایش 
ده��د. با اینکه آدم های پرمش��غله معموال زمان اضافه برای انجام فعالیت ه��ای بدنی در برنامه  کاری خود 
پیدا نمی کنند، با برخی ترفندها می توانید بدون نیاز به صرف مدت طوالنی از وقت تان برای رفتن به یک 
باش��گاه ورزش��ی، فعالیت بدنی مفیدی در طول روز داشته باشید مثال می توانید تمرین های ورزشی را به 
بخش های کوچک تقس��یم کنید و در هر فرصت کوتاهی در طول روز که به صورت طبیعی اندکی وقت 

اضافه برای تان ایجاد می شود، بخشی از این تمرین ها را انجام دهید.
5. تقویت نگرش » من می توانم «

تجربه  شما از استرس بر نگرش تان و آنچه درباره  موقعیت ها و شرایط مختلف به خود می گویید، بستگی 
دارد. ب��رای مثال، اگر تصمیم بگیرید اس��ترس را نه به عنوان تهدید، بلکه ب��ه عنوان یک چالش ببینید، 

احساس انرژی بیشتری خواهید داشت.
6. گنجاندن روش های تسکین استرس سریع در سبک زندگی تان

اگر زمان کافی برای یادگیری و استفاده از روش های جدید مدیریت استرس ندارید، برخی از روش های 
تس��کین اس��ترس می توانند در کمترین زمان ممکن بیش��ترین تاثیر را برای تان به همراه داشته باشند. 
برای مثال، گنجاندن روش هایی نظیر مصرف مکمل های ویتامین و پخش موس��یقی در محیط کار یا به 
وس��یله  هدفون، حتی در پرمشغله ترین سبک زندگی به طرز حیرت آوری می تواند میزان قابل مالحظه ای 

از استرس تان را کاهش دهد.
7. تقویت توان » نه گفتن «

آدم ها دالیل مختلفی برای مش��غولیت و فش��ردگی برنامه های ش��ان دارند، ولی بسیاری از آدم ها، نه به 
خاطر ش��رایط و مقتضیات خود، بلکه بیش��تر به این  خاطر گرفتار کمبود وقت می ش��وند که نمی توانند 
درخواس��ت دیگران را علی رغم برنامه  کاری فشرده شان رد کنند. با رعایت برخی اصول می توانید فقط در 
شرایطی درخواست های دیگران را بپذیرید که برنامه  زمانی آزادتری داشته باشید و در غیر این صورت، به 
راحتی بتوانید به آنها » نه بگویید« . اگر زمان کافی در اختیار ندارید، این مسئله را به طرف مقابل بگویید؛ 
پیش از آنکه نظر مثبت تان را بیان کنید، جدول زمانی خود را در نظر بگیرید و اگر درخواست طرف مقابل 

را نپذیرفتید، سعی کنید در زمان دیگری آن را جبران کنید.
اگر یاد بگیرید » نه بگویید « ، زمان کافی برای »بله گفتن «  به چیزهای دیگر پیدا می کنید؛ » بله گفتن «  

به خودتان و تکنیک هایی که کمک تان می کنند استرس تان را مدیریت کنید.
verywellmind/bazdeh :منبع
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