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ارزیابی 6884 فعال اقتصادی در فصل بهار امسال نشان داد

امنیت سرمایه گذاری 
در تنگنای کرونا

فرصت امروز: »شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران« برای فصل بهار 99 به روز شد و باالخره پس از تأخیر زیاد، 
مرکز پژوهش های مجلس، گزارش »شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران« در بهار امسال را منتشر کرد. این گزارش 
با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و همچنین مشارکت 6 هزار و 884 فعال اقتصادی از سراسر 
 کش��ور منتش��ر شده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در فصل بهار امسال را به تفکیک 31 استان، 38 مؤلفه،
 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد. یافته های این گزارش نشان می دهد که شاخص امنیت سرمایه گذاری در...

 از بازار تامین مالی جمعی
و شاخص سیندکس رونمایی شد

 تامین مالی نوآورانه
در بازار سرمایه
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چرا پروسه حذف مقررات از اقتصاد ایران به نتیجه نمی رسد؟

مقاومت در مقررات زدایی

معرفی چند ایده کسب و کار خانگی
زندگی بدون گوگل در استرالیا

 مزیت های اینفلوئنسرمارکتینگ برای برندها
ابزار جدید ویرایش ویدئو در گوگل فوتوز

 ایده های طراحی استراتژی بازاریابی
در کسب و کارهای کوچک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 واکنش زاکربرگ به سخنان کوک
در مورد حریم خصوصی: 

باید زهرمان را به اپل بریزیم
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فرصت امروز: روز یکشـنبه بازار سـرمایه روزی پرنوسان را 
پشـت سر گذاشت و در حالی که شـاخص کل بورس تا رقم 

یک میلیون و 264 هزار واحد کاهش یافته بود، در 
ساعات میانی معامالت به یک میلیون و 272 هزار...

 رشد 2هزار واحدی شاخص بورس
در دومین روز تغییر دامنه نوسان

فشار بورس افتاد

یادداشت
راهکار مبارزه با فساد

ای��ران برای رس��یدن  برنامه 
ب��ه رش��د اقتص��ادی باثبات و 
جل��ب اعتماد م��ردم و افزایش 
س��رمایه های اجتماع��ی، راهی 
جز مبارزه با فساد ندارد. به نظر 
می رس��د این مس��یر را تاکنون 
اش��تباه طی کرده ایم و با شعار 
و هیاهو در صدد مبارزه با فساد 
برآمده ایم. این در حالی است که 
مبارزه با فس��اد بای��د به صورت 
ریشه ای صورت گیرد و در سایه 
تشدید نظارت، عوامل فسادزا در 
کشور مورد شناسایی واقع شده 
و نس��بت به رفع آن اقدام شود. 
طبیعی اس��ت که اگر اصالحات 
ساختاری برای کنترل فساد در 
دستور کار قرار گیرد، با تشدید 
نظارت ه��ا و کنترل های ناظران 
می توانیم فس��ادها را شناسایی 
کنیم، اما چون موضوع به صورت 
ریشه ای حل نشده، به طور مکرر 

این فسادها تکرار خواهد شد.
آنچ��ه مه��م اس��ت، اینک��ه 
ریشه یابی و رفع ریشه های فساد 
بر مبارزه با فس��اد ارجح اس��ت. 
واقعی��ت ماجرا اینجاس��ت که 
مبارزه با فس��اد با هیاهو و شعار 
و برخورد مس��تقیم امکان پذیر 
نبوده و بی فایده است. از این رو 
بای��د دانش و تخصص را در این 

ح��وزه افزایش دهیم و 
2ریشه های فساد را با...
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فرصت امروز: بحران کرونا باعث ش��ده ت��ا اقتصاد جهان با رکودی 
عمیق تر از رکود بزرگ دهه 1930 مواجه شود. مواجهه غیرمنتظره بشر 
با پاندمی کرونا همچنین شرایط تازه و مبهمی را در حیطه های مختلف 
زندگ��ی به وجود آورده و گمانه زنی های زیادی درباره تغییر و تحوالت 
احتمالی برانگیخته است. ازجمله این گمانه زنی ها، حضور دوباره دولت 
در عرصه سیاست و اقتصاد است که با شیوع کرونا نشانه های آن آشکار 
ش��ده اس��ت. حال که نزدیک به یک س��ال از همه گیری کووید-19 
گذشته است، این س��ؤال مطرح می شود که کرونا چطور باعث ظهور 
مجدد ایده دولت بزرگ ش��ده است؟ چنانچه بسیاری از صاحبنظران 
با اش��اره به لزوم دخالت دولت ها در بحران اقتصادی ناش��ی از شیوع 
کرون��ا، این امر را مخالف آموزه های کاپیتالیس��م می دانند و معتقدند 
نظام سرمایه داری در مصاف ویروس و اقتصاد، پوست خواهد انداخت. 
در این زمینه، جیمز کرب تری، اس��تادیار سیاست عمومی در دانشگاه 
ملی سنگاپور در یادداشتی به چگونگی ظهور دوباره ایده دولت بزرگ 
)لویاتان( پرداخته است. او در این یادداشت که در »نیکی ایژیا« منتشر 
ش��ده، از چالش ها و فرصت های اپیدمی کرونا برای دولت های آسیایی 

نوشته است. در یادداشت او می خوانیم:
»اوایل ماه نوامبر بود که محی الدین یاس��ین، نخس��ت وزیر مالزی 
با ماس��ک کرونایی مقابل دوربین ها قرار گرفت و بودجه جدید مالزی 
را ارائ��ه داد. این س��ند 78 میلیارد دالری برای س��ال آینده میالدی، 
پرهزینه ترین بودجه تاریخ مالزی است و بخش مهمی از آن به اقدامات 
ب��رای مقابله با تأثیر بحران کرونا و نیز برنامه های س��رمایه گذاری در 
بخش درمان اختصاص یافته اس��ت. بخش های دیگر هم عمدتا روی 
احیای اقتصاد مالزی از طریق برنامه های زیرساختی و کمک های نقدی 
متمرکز شده است. این در حالی است که در سال ۲0۲0 میالدی نیز 
مالزی چهار بس��ته مالی اضطراری برای مقابله با تأثی��ر کرونا را ارائه 

داده بود.
اما مالزی تنها کش��ور آس��یایی نیس��ت که دارد از فرانکلین دالنو 
روزولت، رئیس جمهور سابق آمریکا و برنامه اش در دوران رکود بزرگ 
ای��ده می گیرد. روزولت ب��ر روی افزایش بودجه عمومی برای مقابله با 
بحران اقتصادی تاکید داش��ت و حاال هم دولت های زیادی در مواجهه 

با بحران کرونا در حال خرج کردِن پول های هنگفت هستند؛ موضوعی 
که در آینده ممکن اس��ت به ش��کل های مختلف روی جوامع انسانی 

تأثیر بگذارد.
کشورهای ثروتمندتر مثل ژاپن و سنگاپور انواع بسته های تشویقی 
را برای حمایت از ش��رکت ها و کارکنان آسیب دیده از بحران کرونا در 
نظر گرفته اند. اقتصادهایی مثل چین و تایلند روش های محدودتری را 
به کار گرفته اند که البته آنها هم هزینه بر بوده اند. در مجموع، رهبران 
آس��یایی تاکنون 7 تریلیون دالر را برای برنامه های کمکی اضطراری 
در مواجهه ب��ا بحران کرونا اختصاص داده اند که در تاریخ قاره آس��یا 

بی نظیر است.
واکنش کشورهای آس��یایی به پاندمی کرونا از جهات زیادی باعث 
تحول در تصویر موجود از حکومت در این کش��ورها ش��ده است. اگر 
موفقیت برخی از کش��ورهای آس��یایی در کنترل بح��ران کرونا را با 
کشورهای مدعی تر در آمریکای شمالی و اروپا مقایسه کنیم، وضعیت 
مش��خص تر می ش��ود. حاال پرسش این اس��ت که این پاندمی چگونه 
می تواند دولت های آس��یایی را متحول کند. برخی رهبران آسیایی از 
جمل��ه ماهاتیر محمد )مالزی( و لی کوان یو )س��نگاپور( در دهه های 
گذش��ته ب��ا افتخار به این نکته اش��اره کرده اند که در آس��یا س��نت 
کوچک بودن دولت وجود دارد و اداره امور عمومی به شکلی متفاوت از 
غرب صورت می گیرد. طبق اس��تدالل آنها، دولت رفاه براساس تعریف 
اروپایی اش، پدیده ای است که هزینه و کارایی اش با هم تناسب ندارند 
و انرژی ش��هروندان را بی��ش از اندازه در جهت پرداخت مالیات صرف 
می کند. از نظر آنها، شکل سنتی دولت های آسیایی این ایراد را ندارد 
و این دولت ها می توانند به شکلی به صرفه تر اداره شوند و البته به مدت 

طوالنی نیز دوام داشته باشند.
ت��ا پیش از ب��روز بحران کرون��ا، این تصویر تقریبا درس��ت به نظر 
می رس��ید. بنا بر تحقیق بانک توس��عه آس��یایی، با وجود رشد شدید 
جوامع آسیایی در دهه های اخیر و نیز افزایش ثروت در آنها، دولت در 
این کشورها به طور متوسط کوچک تر از بقیه دنیا ماند. با وجود بقای 
این س��نت در نحوه حکمرانی در آس��یا، به نظر می رسد که اوضاع در 
حال تغییر است و تمایل دولت ها به خرج کردن در میان بحران کرونا 

هم واضح ترین نشانه آن است. در واقع، دولت ها آن محافظه کاری مالی 
گذشته شان را کنار گذاشته اند و به مسائلی مانند تأمین خدمات درمانی 
برای جمعیت به پا سن گذاشته و سایر تقاضاهای مردم توجه بیشتری 
نش��ان می دهند. حتی مسائلی مانند مقابله با تبعیض و نیز گرمایش 

زمین مورد توجه قرار گرفته اند.
البت��ه نباید این نکت��ه را فراموش کرد که قرار نیس��ت دولت های 
آسیایی یک شبه به نظام های رفاه به سبک اروپایی بدل شوند. هر پولی 
ک��ه این دولت ها دارند در میانه پاندم��ی کرونا خرج می کنند باالخره 
باید بازپرداخت ش��ود، اما به صورت تاریخی ش��اهد آن بوده ایم که در 
بحران های سیاسی و اقتصادی شدید )مثل دوران پس از رکود بزرگ 
یا پس از بروز پاندمی آنفلوآنزا و وبا( همواره تقاضاها و انتظارات مردم از 
دولت ها باالتر می رود و دولت هم قاعدتا به آنها در حدی پاسخ می دهد. 
مثال مهمتر را می توان در میان آشفتگی های جنگ داخلی انگلیس در 
اواس��ط قرن هفدهم میالدی جست وجو کرد، زمانی که توماس هابز، 
نظریه پرداز معروف سیاس��ی در باب »لویاتان« سخن گفت؛ حکومتی 
ک��ه با قدرت مطلق و بالمنازع اداره می ش��ود. حاال و در میانه پاندمی 
کرونا، آیا کشورهای آسیایی دارند در جهت ایجاد همین نوع حکومت 

حرکت می کنند؟
از س��وی دیگر، دولت ها می پرس��ند چقدر باید پول بدهیم؟ تجربه 
دولت بزرگ در آسیا با گستره ای از بسته های تشویقی پیاپی آغاز شد 
و البته بسته های دیگری از همین نوع نیز در راه است. یوشیهده سوگا، 
نخست وزیر ژاپن در ماه نوامبر از یک بسته مالی جدید صحبت کرد؛ 
در حالی که پیشتر دو بسته بسیار عظیم مالی دیگر هم توسط دولت 
ژاپن ارائه شده بود و مجموع این بسته ها نزدیک به ۲.۲ تریلیون دالر 
می ش��د. این رقم تقریبا اندازه نصف تولید ناخالص داخلی یک س��ال 
ژاپن است. مثال دیگر را نیز می توان در سنگاپور دید. نحوه خرج کردن 
دولت س��نگاپور در میانه بحران کرونا حداقل برای یک کشور کوچک 
و ن��ه چندان پرخرج به نظر زیاد می آید. دولت س��نگاپور که بیش��تر 
شبیه یک شهر-کشور است، امس��ال 100 میلیارد دالر خرج کرده تا 
کسب و کارهای مختلف مثل خطوط هوایی، هتل ها و سایر بخش های 
آسیب دیده از بحران کرونا را یاری کند و ارائه کمک های نقدی مختلف 

هم در دستور کار این دولت بوده است، اما نکته اینجاست که آونگ یه 
کانگ، وزیر حمل و نقل سنگاپور به وضوح گفته است که سال آینده 

حتی خیلی بیشتر از این هم قرار است خرج شود.
وضعیت مش��ابهی در نقاط دیگر هم دیده می ش��ود. چین در ابتدا 
در ماه مه یک بس��ته تش��ویقی ۵00 میلیارد دالری ارائه داد که البته 
خیلی کوچک تر از بس��ته نجات عظیمی بود ک��ه پس از بحران مالی 
س��ال ۲008 ارائه داد. آن بس��ته بالغ بر 13 درص��د از تولید ناخالص 
داخلی چین می شد. طبق گزارش کریستین وانگ اقتصاددان چینی، 
پکن این بار بسته مالی خود را روی 7 درصد از تولید ناخالص داخلی 
بس��ته است؛ هرچند که این مبلغ می تواند افزایش پیدا کند. به گفته 
وانگ، پک��ن می خواهد هر کار الزم را برای تقویت رش��د اقتصادی و 

اشتغال صورت بدهد.
البته کشورهای کم درآمدتر هم به رغم محدودیت های شان چندان 
در ای��ن زمین��ه بد عمل نکرده اند. کش��ورهایی نظیر هن��د و میانمار 
بسته های مالی که بالغ بر ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی شان می شده 
است، ارائه داده اند. شان ترنل، مشاور ارشد دولت میانمار می گوید شاید 
این رقم در قیاس با آنچه که دولتی مثل ژاپن خرج کرده، چندان قابل 
توجه نباش��د، اما باید این نکته را در نظر داش��ت که در کشوری مثل 
میانمار، درآمدهای مالیاتی تنها بالغ بر ۵درصد از تولید ناخالص داخلی 
کش��ور را تشکیل می دهد و بنابراین مقایسه میانمار با ژاپن مناسبتی 
ندارد. از نظر ترنل، احتمالش هست که افزایش بودجه دولتی میانمار 
در بخش هایی مثل سالمت عمومی و زیرساخت ها حتی پس از پایان 
بحران کرونا نیز ادامه داش��ته باشد و این یعنی حتما دولت بزرگتری 

در کار خواهد بود.
اما پاندمی کرونا به غیر از مسائل گفته شده از جنبه های دیگری هم 
روی دولت ها تأثیر گذاشته است. دولت ها حاال بیش از گذشته قدرت 
آن را یافته ان��د که کنترل اجتماعی خود را زیاد کنند و مثال به مردم 
بگویند کجا بروند، چطور معاشرت کنند و چقدر مسافرت بروند. مردم 
هم برخالف گذش��ته عادت کرده اند که حرکات شان در حدی کنترل 
شود یا برخی از محدودیت ها را بپذیرند. شرکت ها و افراد از اینکه کمک 
مالی دولت را دریافت کنند هیچ ابایی ندارند و حتی آن را برای نجات 

از وضعیت کنونی ضروری می دانند. خالصه اینکه اگر به قول لی کوان 
یو، آس��یایی ها با دولت بزرگ مخالف هم بوده اند، حاال دیگر نیستند. 
برت هافمن، رئیس انس��تیتو شرق آسیا که پژوهشکده ای در دانشگاه 
ملی سنگاپور است، می گوید دولت هایی که تا قبل از بحران کرونا حتی 
برنامه های ریاضت اقتصادی را هم اجرا می کردند حاال می خواهند پول 

بیشتر و بیشتری را در دوران کرونا خرج کنند.
یک نکته جالب در این ماجرا وجود دارد. در گذشته سیاستمداران 
همواره دچار محافظه کاری مالی بودند و از این هراس داشتند که اگر 
پولی را به صورت مس��تقیم به حل موقت مش��کالت مردم و کسب و 
کاره��ا اختصاص بدهند، ب��ا اعتراض و نگرانی س��رمایه گذاران مواجه 
خواهند شد و موسسه های رتبه سنجی اعتباری هم با آنها بد تا خواهد 
کرد، اما حاال که نرخ بهره در سطح جهان به شکل بی سابقه ای پایین 
آمده است، دیگر این هراس وجود ندارد. در واقع، حاال دولت ها می دانند 
که دست ش��ان برای ایجاد کردن و قرض گرفتن پول بازتر اس��ت. این 
یعنی قدرت خرج ک��ردن دولت دارد تغییر می کند. این پول جادویی 

حاال می تواند اوضاع را برای دولت ها تغییر بدهد.
ب��ه عنوان مثال، مالزی را در نظر بگیرید. مالزی به صورت س��نتی 
رویکرد محافظه کارانه ای در عرصه هزینه های دولتی داش��ته است، اما 
در ماه آگوس��ت امسال، س��قف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 
خ��ود را باال برد و آن را به 60 درصد رس��اند که باعث ایجاد کس��ری 
مالی 6 درصدی خواهد ش��د؛ یعنی رقمی دو برابر پارسال. حاال حتی 
نهادی مثل صندوق بین المللی پول نیز دارد بازارهای نوظهور را تشویق 
می کند که در دوران کرونا و رکود ناش��ی از آن، پول بیش��تری خرج 
کنند. همچنین بانک های مرکزی در اقتصادهای نوظهور آسیا در حال 
تجربه سیاس��ت های پولی غیرمحافظه کارانه ای هستند که اجرای آنها 
پیش��تر حتی در کش��ورهای ثروتمندتر هم عجیب به نظر می رسید. 
براساس پیش بینی ها، بدهی جهانی امسال به سطح عجیب 1۵ تریلیون 
دالر خواهد رسید و بیشترین افزایش هم در بازارهای نوظهور مشاهده 
خواهد ش��د. آیا این سیاست ها قرار است در آینده نزدیک به سونامی 
بدهی در برخی کشورها به خصوص در کشورهای آسیایی منجر شود؟ 

ظاهرا احتمالش کم نیست.«

اینکه ترکیه امس��ال به بدترین اقتصاد بازار نوظهور جهان تبدیل 
ش��ده، موضوع پوشیده و پنهانی نیس��ت، اما بازارها اصوال همیشه به 
ثب��ات و قطعیت واکنش مثبت نش��ان می دهند و حتی در ش��رایط 
نامس��اعد هم اگر خبر خوب و امیدوارکننده ای بش��نوند باز واکنش 
مثبت��ی دارند؛ هرچند که نتایج آن کامال مش��خص نباش��د بنابراین 
وقتی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در روز یازدهم نوامبر 
وعده ه��ای اقتص��ادی جدیدی را مطرح کرد، لی��ر ترکیه که مدت ها 

وضعیت بدی در مقابل دالر داشت، جهش پیدا کرد. 
به گزارش »فارن پالیس��ی«، سخنرانی رئیس جمهور ترکیه در حالی 
انجام ش��د که رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی ترکیه )برات البایراک، 
دام��اد اردوغان که انتقادات زیادی درباره عملکردش مطرح ش��د( نیز از 
صحنه کنار گذاشته شدند. اما آیا واکنش مثبت بازار به این تحوالت در 
ترکیه پایدار خواهد بود؟ واقعیت این است که بازگرداندن اقتصاد ترکیه به 

مسیر درستش یک پروسه طوالنی مدت است و به سیاست های اقتصادی 
منسجمی نیاز دارد که شبیه اتهام زنی ها و بازی های قدرت )که در سال های 
اخیر در فضای سیاسی ترکیه مطرح شده( نباشد. همچنین برای تحقق 
این هدف، نیاز به کاهش ماجراجویی های ترکیه در عرصه سیاست خارجی 
و تالش برای بهبود مناسبات این کشور با مهمترین شریک تجاری اش 
یعنی اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت، اما تا اینجا که ظاهرا سیاست های 
اردوغان در شرق مدیترانه و نیز نقض تعهدات ترکیه براساس توافق های 
گمرکی با اروپا باعث شده تجارت بین طرفین کاهش پیدا کند. اخیرا حتی 
در گزارش سرمایه گذاری سانتاندر در مورد ترکیه آمده که حضور و نزدیکی 
این کشور در مناقشات سوریه و عراق باعث افزایش ریسک امنیتی در این 
کشور شده است، به طوری که بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران خارجی 

در ترکیه حتی سخت تر از گذشته شده است.
ش��اید خیلی ها فراموش کرده باشند که ترکیه در زمانی نه چندان 

دور ی��ک گزینه جذاب برای س��رمایه گذاراِن عالقه من��د به بازارهای 
نوظهور بود، اما در 17 سال اخیر سیاست هایی توسط دولت این کشور 
در پیش گرفته ش��ده که به تدریج این روند را تغییر داده اس��ت. این 
مسئله در گزارش بانک مرکزی ترکیه در ماه ژوئن به وضوح دیده شد، 
چنانکه 8 میلیارد دالر سرمایه خارجی فقط در فاصله ماه های ژانویه تا 
ژوئن از ترکیه خارج شد. همچنین میزان سرمایه های خارجی در بازار 
بورس ترکیه امروزه به اندازه یک چهارِم میزان این سرمایه ها در سال 
۲013 میالدی است. این فرار سرمایه را نمی توان فقط به بروز بحران 
کرونا نسبت داد و به طور یقین، سیاست های مختلف دولت ترکیه و 
حتی اظهارنظرهای مس��تقیم رئیس جمهور در مورد علل مشکالت 

اقتصادی ترکیه )از جمله نرخ بهره( روی آن تأثیر گذاشته است.
واقعیت این است که در شرایطی که استقالل نهادها به خاطر بازی های 
سیاسی دولت زیر سؤال رفته باشد، نگاه خارجی به وعده های داده شده در 

خصوص انجام اصالحات اقتصادی نیز خراب می شود. به این اضافه کنید 
بدهی خارجی ترکیه را که به بیش از ۵0 درصِد تولید ناخالص داخلی اش 
رس��یده و به هیچ عنوان وجهه خوبی ندارد. از سوی دیگر، با وجود کنار 
گذاشته شدن رئیس بانک مرکزی ترکیه و وزیر دارایی این کشور، دو چهره 
دیگِر نزدیک به اردوغان به جای آنها معرفی ش��ده اند که احتمال تغییر 

واقعی در سیاست های اقتصادی این کشور را کم می کند.
اردوغان دومین دور ریاست جمهوری خود در ترکیه را در سال ۲0۲3 
به پایان خواهد رساند و پیش از آن هم با ارائه قرائت جدید از قانون اساسی 
ترکیه، حضورش بر سر قدرت در ترکیه را تداوم داده بود. این تداوم ممکن 
اس��ت در آینده هم به شکل های جدیدی ادامه یابد. در این میان، او چه 
راهی برای برون رفت اقتصاد کشورش از بحران کنونی در اختیار خواهد 
داشت؟ اردوغان ظاهرا به استفاده از ذخایر گاز مدیترانه شرقی و درآمدزایی 
گسترده از آن امید بسته است و همچنین احتمالش هست که دولت او 

تقاضای وام های عظیم تری از صندوق بین المللی پول داشته باشد، اما از 
آنجا که مشکالت اقتصادی ترکیه همواره به خرابکاری های غرب نسبت 
داده شده، احتمالش هست که گرفتن این وام به وجهه اردوغان ضربه بزند 
و رأی دهندگان وفادار به او را ناراحت کند بنابراین چنین کاری از لحاظ 

سیاسی پرریسک است.
راه حل جایگزین این است که ترکیه از طریق کشورهایی مثل قطر 
و چین به منابع نقدی گس��ترده دس��ت پیدا کند، اما مشکل چنین 
رویکردی این اس��ت که هر آنچه را قبال برای شراکت با اتحادیه اروپا 
و آمریکا رش��ته ش��ده بود، پنبه می کند و به عنوان حرکت ترکیه به 
سمت شرق تلقی خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که مشکالت ترکیه 
به خصوص با اتحادیه اروپا حل نش��ده است. ترکیه هر یک از این دو 
رویکرد را که قبول کند، باید با ضررهای ناش��ی از غیبت طرف دیگر 

کنار بیاید و این چالش اصلی پیش روی ترکیه است.

آیا مشکل اقتصادی ترکیه یک نفر است؟

فرار و قرار سرمایه

کرونا چطور باعث ظهور دوباره ایده دولت بزرگ شد؟

آسیا در مسیر غرب

وحید شقاقی شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی



فرصت امروز: »شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران« برای فصل بهار 
99 به روز ش��د و باالخره پس از تأخی��ر زیاد، مرکز پژوهش های مجلس، 
گزارش »شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران« در بهار امسال را منتشر 
کرد. این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و 
همچنین مش��ارکت 6 هزار و 884 فعال اقتصادی از سراسر کشور منتشر 
شده اس��ت که وضعیت امنیت س��رمایه گذاری در فصل بهار امسال را به 
تفکیک 31 استان، 38 مؤلفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد. 
یافته های این گزارش نشان می دهد که شاخص امنیت سرمایه گذاری در 
بهار 99 نسبت به فصل قبل از آن و برخالف روند فصل گذشته بدتر شده 
اس��ت و در این میان، شیوع کرونا و تعطیالت اجباری چندماهه بیشترین 
نقش را در بدتر ش��دن امنیت س��رمایه گذاری در این بازه زمانی برعهده 

داشته است.
ارزیابی فعاالن اقتصادی نیز نش��ان می دهد که »عمل مسئوالن ملی به 
وعده های داده شده« نامناس��ب ترین مؤلفه شاخص امنیت سرمایه گذاری 
است و پس از آن، »عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی 
داده ش��ده« و »اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات« در رده های بعدی 
ایس��تاده اند. همچنین اس��تان های تهران، البرز و اصفهان نامناسب ترین 
وضعیت و استان های یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسب ترین وضعیت 
را از نظر ش��اخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در فصل 

بهار امسال داشته اند.
وضعیت امنیت سرمایه گذاری بدتر شده است

براس��اس آنچه نهاد پژوهش��ی مجلس گزارش داده است، شاخص کل 
امنیت سرمایه گذاری در بهار امسال، کمیت 6.16 از 10 )10 بدترین حالت 
است( سنجیده ش��ده است. مقدار عددی این ش��اخص در مطالعه فصل 
قبل از آن یعنی زمس��تان سال گذشته ۵.84 محاسبه شده بود که نشان 
می دهد ارزیابی امنیت س��رمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به فصل قبل 
از آن و برخالف روند فصل گذش��ته نامناس��ب تر شده است. این در حالی 

است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1397 دارای کمیت 6.43 
و در زمس��تان 1397 دارای کمی��ت 6.18، در بهار 1398 کمیت 6.07 و 
در تابس��تان 1398 نیز کمیت 6.07 بوده است. یعنی روند بهبود شاخص 
امنیت سرمایه گذاری )کم شدن کمیت شاخص( که از پاییز 1397 شروع 
ش��ده بود، در تابس��تان 1398 متوقف ش��د و در پاییز 1398 همزمان با 
بی ثباتی های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه معکوس شد و به عدد 
6.1۲ رس��ید. این شاخص در زمستان 1398 )با رقم ۵.84( مناسب ترین 
ارزیابی امنیت س��رمایه گذاری از ش��روع این مطالعات فصلی از اسفندماه 
1396 تاکنون اس��ت، اما مجددا در پایش بهار 1399 با فاصله نسبتا قابل 
توجه به عدد 6.16 افزایش یافته و نامناس��ب تر شده است که البته نقش 
بیماری کرونا و تعطیالت اجباری چند ماهه و پیش بینی نشده بسیاری از 

کسب وکارها در این وضعیت قابل توجه و اثرگذار بوده است.
براس��اس ارزیابی فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش، در 
بهار امسال نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری به ترتیب شامل 
»عمل مس��ئوالن ملی به وعده های داده ش��ده« )8.84(، »عمل مسئوالن 
استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده« )8.31( و »اعمال نفوذ و 
تبانی در معامالت ادارات« )8.06( بوده است. همانطور که اشاره شد، مقدار 
عددی این ش��اخص بین صفر تا 10 است و هرچه رقم کسب شده به 10 
نزدیک تر باشد نشان دهنده نامناسب تر بودن وضعیت امنیت سرمایه گذاری 

است.
در سوی مقابل نیز مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری در بهار 
امس��ال به ترتیب به »رواج توزیع کاالی قاچاق« )3.96(، »سرقت مالی« 
)4.08( و »اس��تفاده غیرمجاز از نام و عالئم تج��اری یا مالکیت معنوی« 
)4.4۲( اختصاص داشته است. این در حالی است که فعاالن اقتصادی در 
زمستان 1398 نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری را این چنین 
ارزیابی کرده بودند: »عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده« )7.98(، 
»میزان اختالل ایجادش��ده در اثر تحریم ه��ای خارجی« )7.88( و »عمل 

مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده« )7.87(. جالب 
اینجاس��ت که مناسب ترین مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری در زمستان 
پارسال نیز مانند بهار امسال بوده و تغییری نداشته است بنابراین یافته های 
این گزارش نش��ان می دهد که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری 
که فعاالن اقتصادی را بیش��تر از همه آزار می دهد در این مطالعه همانند 

دوره های گذشته »عمل مسئوالن به وعده های داده شده« بوده است.
جغرافیای امنیت سرمایه گذاری در بهار امسال

ای��ن گزارش با اس��تفاده از دو مجموعه داده های پیمایش��ی و آماری و 
شاخص کلی )ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری( تهیه شده است. 
براس��اس یافته های داده های پیمایش��ی در بهار 1399، فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پیمایش از اس��تان های البرز، تهران و خراس��ان 
رضوی، نامناسب ترین ارزیابی و استان های یزد، خراسان جنوبی و گلستان 
مناس��ب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایش��ی شاخص امنیت 

سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، 
اس��تان های ته��ران، الب��رز و اصفهان نامناس��ب ترین و اس��تان های یزد، 
خراس��ان جنوبی و گلستان مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت 
س��رمایه گذاری نسبت به س��ایر استان ها در بهار امس��ال کسب کرده اند. 
البته ارزیابی ش��اخص امنیت س��رمایه گذاری در زمس��تان 1398 نشان 
داده بود که س��ه اس��تان یزد، خراس��ان جنوبی و همدان به ترتیب جزو 
مناسب ترین ها بودند و سه استان تهران، البرز و آذربایجان شرقی به ترتیب 
جزو نامناسب ترین استان ها در آن پایش ارزیابی  شده بودند. همچنین در 
فصل بهار امسال و از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد ارزیابی نیز فعاالن 
اقتصادی در حوزه )هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا( مناسب ترین ارزیابی 
را نسبت به سایر حوزه ها و فعاالن اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... 
)حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( نامناسب ترین ارزیابی 

را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

ارزیابی 6884 فعال اقتصادی در فصل بهار امسال نشان داد

امنیت سرمایه گذاری در تنگنای کرونا

نوع اش��تغال سرپرست خانوار بر درآمد، فقیر بودن یا نبودن خانوار و 
همچنین میزان فقر خانوار اثرگذار است بنابراین می توان شاغالن را در 
دو بخش عمده عمومی و خصوصی در نظر گرفت. مش��اغل عمومی به 
طور عمده زیر نظارت دولت و بنگاه های عمومی کار می کند و مشاغل 
خصوصی، همه مشاغل در کسب وکارهایی با مالکان خصوصی را دربر 
می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که درصد فقر در بین شاغالن بخش 
خصوصی بیش��تر است و ش��اغالن این بخش نسبت به شاغالن بخش 

عمومی از سطح رفاه کمتری برخوردارند.
به زبان آماری، در مناطق شهری 1۲.1 درصد و در مناطق روستایی 
6.7 درصد از ش��اغالن بخش عمومی فقیرند و این ارقام برای شاغالن 
در مناطق ش��هری و روس��تایی در بخش خصوصی به ترتیب به 47.3 
درصد و 40 درصد می رسد. یک دلیل عمده در رسیدن به این نتیجه، 
روی آوردن به مشاغل آزاد در شرایط اوج بیکاری است. بیشتر کارکنان 
در مش��اغل آزاد در واقع درآمد کم را به بیکاری و فقدان درآمد ترجیح 
داده اند. این در حالی است که با توسعه کسب وکارهای بهره ور و اصالح 
و نظارت بر اجرای قوانینی مثل حداقل دس��تمزد، امنیت محیط کار و 
قوانین کار کودکان، درآمد کارگران و در نتیجه فقر متأثر شده و بهبود 

پیدا می کند.
همچنین اشتغال سرپرست خانوار در بخش های کشاورزی، صنعت و 
خدمات هم در فقر خانوار اثرگذار اس��ت. به طور معمول انتظار می رود 
شاغالن در بخش کش��اورزی از سطح رفاه پایین تری برخوردار باشند. 
یافته ها نش��ان می دهد که بیشتر ش��اغالن فقیر به ویژه در کشورهای 
درحال توس��عه، در روستاها زندگی می کنند و جمعیت فقرا در بخش 
کش��اورزی متراکم شده است. درآمد بیشتر کش��اورزان در کشورهای 
درحال توسعه به عواملی مثل خرید تضمینی، بیمه محصوالت و یارانه و 
عوامل غیراقتصادی نظیر خشکسالی و مهاجرت نیروی کار وابسته است.

عالوه بر این، جنسیت هم در تبیین میزان فقر خانوار مورد توجه قرار 
می گیرد. زنان، اکثریت مهم فقرای جهان را تشکیل می دهند. مقایسه 

زندگی س��اکنان جوامع فقیر در سراس��ر جهان در حال توس��عه نشان 
می ده��د در عمل در همه جا زنان س��خت ترین محرومیت ها را تجربه 
می کنند. براساس گزارش های مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان و مردان در 
زمستان سال گذشته )1398( به ترتیب 8.۲ درصد و 17.1 درصد بوده 
و این یعنی احتمال شرکت زنان در یافتن شغل بیش از دو برابر مردان 
اس��ت. غیر از این، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 1۵.3 درصد بوده و این 
یعنی 84.7 درصد زنان هنوز وارد بازار کار نش��ده اند. تراکم این میزان 
از جمعیت زنان پش��ت درهای بازار کار در حالی اس��ت که در اقتصاد 
ایران، فرصت های الزم برای جذب این گروه فراهم نشده است. نابرابری 
در تحصیل موقعیت های ش��غلی باعث شده است که احتمال فقر زنان 
نسبت به مردان افزایش پیدا کند. در سال 1989، در آمریکا یک بررسی 
نشان داد که دو سوم فقرای باالی 16 سال را زنان تشکیل می دهند. در 
همین سال بود که برای نخستین بار عبارت »زنانه شدن فقر« ارائه شد.

همچنین یک پژوهش با بررس��ی ریزداده ه��ای درآمد-هزینه خانوار 
مناطق ش��هری و روستایی در س��ال 139۵ تالش کرده به تحلیلی از 
وضعیت فقر خانوار براساس متغیرهای سن، جنسیت و نوع خصوصی یا 
عمومی بودن اشتغال برسد. یافتههای این مطالعه که با عنوان »تحلیل 
عوام��ل موثر بر احتمال فقر خانوار در ایران با تاکید بر نوع فعالیت« در 
شماره زمستان امسال فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران منتشر 
شده است، نش��ان می دهد که 37.7 درصد خانوارهای شهری و 36.7 
درصد خانوارهای روس��تایی در فقر به سر می برند. همچنین باالترین و 
پایین ترین خط فقر در مناطق ش��هری مربوط به اس��تان های تهران و 
سیستان و بلوچستان است و باالترین و پایین ترین خط فقر در مناطق 

روستایی در استان مازندران و سیستان و بلوچستان ثبت شده است. 
داده های این پژوهش نش��ان می دهد که اثر سن سرپرست خانوار بر 
احتمال فقر U شکل است. به این ترتیب که احتمال فقر در دوره جوانی 
نسبت به میانسالی سرپرست باالتر بوده، در دوره میانسالی کاهش یافته 
اما در دوره بازنشستگی افزایش پیدا می کند. یافته ها در عین حال نشان 

می دهد که شاغل بودن سرپرست خانوار در بخش کشاورزی نسبت به 
بخش غیرکش��اورزی بر احتمال فقیر بودن افزوده است و شاغل بودن 
سرپرس��ت در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی از احتمال فقیر 
ب��ودن خانوار کم می کند، اما در ای��ن بین، تفاوت معناداری در مناطق 
ش��هری و روس��تایی بین زنان و مردان سرپرس��ت خانوار در ارتباط با 

احتمال فقر خانوار وجود ندارد.
ب��ه عبارت دیگ��ر، برآورد الگ��وی پژوهش برمبن��ای روش داده های 
تابلویی با متغیر وابس��ته محدود و با روش اثر تصادفی در رگرس��یون 
الجس��تیک در قالبی جداگانه برای مناطق ش��هری و روستایی نتایج 
نش��ان داد که شاغل بودن سرپرست خانوار در بخش کشاورزی نسبت 
به بخش غیرکشاورزی با اثری نامطلوب و شاغل بودن در بخش عمومی 
نسبت به بخش خصوصی با اثری مطلوب بر احتمال فقر خانوار همراه 
است. همچنین احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل بخش 
کشاورزی نسبت به غیرکشاورزی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق 
شهری بوده و احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل در بخش 
عمومی نسبت به بخش خصوصی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق 

شهری است.
پژوهش��گران در پای��ان ای��ن مطالعه توصی��ه کرده اند که براس��اس 
محاسبات و با توجه به افزایش احتمال فقر به هنگام اشتغال سرپرستان 
در بخش های کشاورزی )به ویژه در مناطق شهری( و خصوصی )به ویژه 
در مناطق روستایی(، سیاست گذاران شاغالن فعال در این دو عرصه را به 
طور ویژه تری مدنظر قرار دهند. یعنی سیاستمداران مناطق شهری در 
استان های تهران، گیالن، سیستان و بلوچستان و گلستان و همینطور 
مس��ئوالن مناطق روستایی در استان های مرکزی، گلستان، آذربایجان 
ش��رقی و س��منان را به طور ویژه مورد توجه ق��رار دهند. همچنین با 
توجه به افزایش احتمال فقر با اش��تغال سرپرست خانوار در بخش های 
کشاورزی و خصوصی، این دو بخش هم به بازنگری قانونی و توجه ویژه 

سیاستمداران برای افزایش بهره وری و اشتغال زایی نیازمند است.

چرا شاغالن بخش خصوصی فقیرتر از شاغالن بخش عمومی هستند؟

از زنانگی فقر تا فقر زنانه

یادداشت

راهکار مبارزه با فساد

برنامه ایران برای رس��یدن به رش��د اقتصادی باثبات و جلب اعتماد 
مردم و افزایش سرمایه های اجتماعی، راهی جز مبارزه با فساد ندارد. به 
نظر می رسد این مسیر را تاکنون اشتباه طی کرده ایم و با شعار و هیاهو 
در صدد مبارزه با فساد برآمده ایم. این در حالی است که مبارزه با فساد 
باید به صورت ریشه ای صورت گیرد و در سایه تشدید نظارت، عوامل 
فس��ادزا در کشور مورد شناس��ایی واقع شده و نسبت به رفع آن اقدام 
ش��ود. طبیعی است که اگر اصالحات ساختاری برای کنترل فساد در 
دستور کار قرار گیرد، با تشدید نظارت ها و کنترل های ناظران می توانیم 
فس��ادها را شناس��ایی کنیم، اما چون موضوع به صورت ریشه ای حل 

نشده، به طور مکرر این فسادها تکرار خواهد شد.
آنچه مهم است، اینکه ریشه یابی و رفع ریشه های فساد بر مبارزه با 
فساد ارجح است. واقعیت ماجرا اینجاست که مبارزه با فساد با هیاهو 
و شعار و برخورد مستقیم امکان پذیر نبوده و بی فایده است. از این رو 
باید دانش و تخصص را در این حوزه افزایش دهیم و ریشه های فساد 
را با اصالحات نهادی و ساختاری از بین ببریم و برای تحقق این مهم 
چاره ای جز تن دادن به اصالحات ساختاری نخواهیم داشت. تجربیات 
جهانی نش��ان می دهد که دولت بزرگ، انبوه قوانین و عدم ش��فافیت، 
س��ه عامل مهم فراگیر شدن فس��اد در جوامع هستند. به این ترتیب، 
اگر نظارت های مردمی و رس��انه ای نباش��د و به گردش آزاد اطالعات 
بها ندهیم، نمی توانیم به این مهم یعنی رس��یدن به جامعه ای مطلوب 
امیدوار باش��یم و بنابراین شناسایی عوامل فسادزا، اقدامی مهم در این 

مسیر تلقی می شود.
یکی از عوامل موثر در این زمینه، تمرکزگرایی اس��ت به طوری که 
هرچه تمرکزگرایی بیشتر باشد،  میزان فساد باالتر می رود. استفاده از 
تجربیات جهانی نیز در این مسیر از اهمیت باالیی برخوردار است. در 
دنیا بر روی علل فس��اد مطالعات زیادی انجام شده است و ما نیز باید 
موضوع مبارزه با فس��اد را به شکل تخصصی دنبال کنیم. آنچه مسلم 
است، اینکه ما تاکنون به شکل مستقیم با فساد مبارزه کرده ایم. این امر 
بدان معناست که مفسد شناسایی و دستگیر شده و پس از رسیدگی به 
پرونده به زندان یا اعدام محکوم شده است، اما ریشه ها همچنان اصالح 
نش��ده است. به اعتقاد نگارنده، تحقق دولت الکترونیک و اجرای طرح 
جامع مالیاتی و شفاف شدن گردش مالی افراد می تواند عامل بازدارنده 
مهمی در این مسیر باشد. مخلص کالم اینکه در مسیر مبارزه با فساد، 
همکاری هر سه قوه در کنار از بین بردن عوامل فسادزا می تواند زمینه 
را برای بهبود ش��رایط و مطلوبیت فضا فراهم آورد؛ اتفاقی که می توان 

از آن به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه های اجتماعی یاد کرد.

شاغل بودن زنان چه تاثیری بر زندگی زناشویی دارد؟
رضایت زناشویی در زنان شاغل ایرانی

به ج��رأت می توان گفت که زنان، زیان دی��دگان اصلی بحران کرونا 
هس��تند، چنانچه در 9 ماه گذشته حدود یک میلیون و ۵00 هزار نفر 
از ب��ازار کار ای��ران خارج ش��ده اند که بیش از 60 درص��د آنان را زنان 
تشکیل می دهند. عالوه بر این، با شیوع کرونا، کار خانگی بدون مزد و 
حقوق نیز به طور تصاعدی باال رفته و مسئولیت نگهداری از فرزندان و 
نظ��ارت بر آموزش و تحصیل آنها، مادران ایرانی را با چالش های تازه و 
مسئولیت های متعددی مواجه کرده است. آنچه کرونا در بازار کار ایران 
و جهان ایجاد کرده همچنین باعث ش��ده تا دس��تاوردهای چند دهه 

مبارزه برای از بین بردن نابرابری جنسیتی به خطر بیفتد.
هرچند حدود 900 هزار ش��اغل زن در 9 ماه اخیر از بازار کار کشور 
کنار رفته اند، اما به هر حال، مش��ارکت زنان در اجتماع طی سال های 
گذشته افزایش یافته است و درصد قابل توجهی از افراد شاغل جامعه 
را زنان تشکیل می دهند. با توجه به اینکه زنان مسئولیت های متعددی 
مانند مدیری��ت محیط خانه و فرزندان و مدیری��ت کار بیرون از خانه 
را برعهده دارند، این مس��ئله می تواند بر روابط زناشویی و رضایت آنها 
تاثیرگذار باش��د. حال سوال این است که ش��اغل بودن زنان چقدر بر 

رضایت زناشویی آنها تاثیر دارد؟
در پاسخ به این سوال، پژوهشگران در یک مطالعه فرا تحلیلی، تاثیر 
شاغل بودن بر رضایت زناشویی زنان شاغل ایرانی را بررسی کرده اند و 
نتایج مطالعه آنها نش��ان می دهد شاغل بودن زنان در رضایت زناشویی 
آنها تاثیر چندان قابل توجهی ندارد. در انجام این مطالعه خدیجه آبادیان، 
زهره کشاورز، حوریه شمشیری میالنی، مصطفی حمدیه، عاطفه آقایی 
و طیبه مختاریان گیالنی؛ پژوهش��گران دانش��گاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی و دانشگاه های تهران و خوارزمی مشارکت داشتند.
ای��ن پژوهش��گران، مطالعاتی که در بازه زمان��ی 1380 تا 1379 در 
زمینه ش��اغل بودن و رضایت زناشویی انجام شده بود را در پایگاه های 
اطالعاتی جس��ت وجو کردند. در ادامه 10 مقاله پژوهش��ی را که تمام 
شرایط و مالک های موردنظر را داشتند، مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
به دست آمده از این مطالعه نشان داد که شاغل بودن بر رضایت زناشویی 
تاثیر خاصی ندارد و یا در سطح ضعیفی موثر است. همچنین مشخص 
ش��د که نوع جامعه در اثربخشی شاغل بودن بر رضایت زناشویی نقش 

دارد.
این در حالی است که در برخی بررسی های گذشته گفته شده میزان 
درآمد با میزان رضایت زناشویی مرتبط است و با افزایش میزان درآمد 
از میزان نارضایتی زناشویی به دلیل رفع تنش ها و استرس های ناشی از 
مشکالت اقتصادی کم می شود. در برخی مطالعات نیز عنوان شده که 
زنان شاغل اغلب با یک نقش دوگانه در محیط کار و خانه مواجه هستند 
و در برخی جوامع که مس��ئولیت نگه��داری از فرزندان و خانه به طور 
سنتی و فرهنگی برعهده زنان است و تقسیم وظایف در محیط خانه به 

طور فعال صورت نمی گیرد،  این چالش پررنگ تر می شود.
پژوهش��گران این مطالعه می گویند: با توجه به تمام این بررس��ی ها، 
باید توجه کرد که ش��غل به تنهایی نمی تواند بر زندگی زناشویی زنان 
شاغل اثرگذار باش��د، اما تاثیر تنش ها و استرس های شغلی بر زندگی 
فردی و اجتماغی زنان ش��اغل انکارناپذیر است و بهبود شرایط شغلی 
باعث ارتقای زندگی زناشویی خواهد شد. یافته های این مطالعه بهمن 
ماه 1399 به صورت مقاله علمی پژوهش��ی با عنوان »بررسی رضایت 
زناشویی در زنان شاغل ایرانی: گزارش کوتاه« در مجله دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شد.
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فرصت امروز: سال هاست که کاهش دستورالعمل ها، حذف قوانین دست 
و پاگیر و ساده سازی آیین نامه ها در حوزه اقتصاد و کسب و کارها در دستور 
دولت قرار گرفته و »هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار« 
تش��کیل شده است، اما عملکرد این هیأت در ۵ سال گذشته نشان دهنده 
ناکام��ی در ح��ذف مقررات بوده اس��ت. براس��اس ماده 7 قان��ون اجرای 
سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی، مصوبات هیأت مقررات  زدایی در 
مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر اقتصاد و 
در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت دولت برای همه 
مراجع صدور مجوزهای کس��ب وکار و همه دس��تگاه ها و نهادهایی که در 
صدور مجوزهای کسب وکار نقش دارند، الزم االجراست. همچنین در قانون 
رفع موانع تولید و بهبود محیط کس��ب وکار هم بر حذف دس��تورالعمل ها 
و قوانین پیچیده تاکید ش��ده اس��ت. حال سوال این است که تا چه اندازه 
این قوانین اجرایی ش��ده اند و چرا مقررات زدایی از اقتصاد ایران به نتیجه 

نمی رسد؟
در پاسخ به این سوال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود 
به شکس��ت مقررات زدایی در ایران پرداخته و نوشته است: در طول دوره 
فعالیت هیأت مقررات زدایی از کس��ب وکارها 41جلس��ه برگزار شده است 
که دس��تاورد قطعی این هی��أت از بهمن ماه 1394 تا پایان ش��هریورماه 
1399 تنها تصویب یک مقرره، ارائه پیش��نهاد برای اصالح یک آیین نامه 
اجرایی، لغو 4 بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده و نتیجه اینکه هیأت 
مقررات زدایی به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفا در سطح مقررات 

مصوب دولت چند اصالحات را پیشنهاد داده است.
البته طبق قانون، هیأت مقررات زدایی موظف است که حداکثر تا مدت 
س��ه ماه پس از ابالغ قانون مربوطه، ش��رایط و مراح��ل صدور مجوزهای 
کس��ب وکار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به  نحوی 
تسهیل و تسریع کند و هزینه های آن را به  گونه ای تقلیل دهد که صدور 

مجوز کسب وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت 
آنی و غیرحضوری و تاسیس آن کسب وکار در کمترین زمان ممکن صورت 
پذیرد. اما یافته های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که این هیأت 
تاکنون موفق به انجام کامل این تکلیف نشده است؛ موضوعی که یکی از 
خواسته های اصلی فعاالن بخش خصوصی بوده و نهادهای بخشی بارها بر 
آن تاکید کرده اند. در واقع، آنچه قانونگذار برای انجام آن بازه زمانی س��ه 
ماهه در نظر گرفته است، نیازمند الزامات و اقداماتی ازسوی همه نهادهای 
حکومتی و خصوصی اس��ت. مهمترین الزمه برای تحق��ق اراده قانونگذار 
در مورد پیش گفته، همکاری و هماهنگی دس��تگاه های صادرکننده مجوز 
اس��ت که همچنان با موانع جدی مواجه است. مهمتر اینکه برخالف نص 
حکم مذکور که هیأت مقررات زدایی را به تس��هیل و تس��ریع »شرایط و 
مراحل صدور مجوزهای کس��ب وکار در مقررات« مکلف کرده اس��ت، در 
محیط واقعی و براس��اس بسیاری از قوانین و مقررات در رویه های جاری، 
انج��ام این تکلیف، برعهده و همچنین در صالحیت و توان دس��تگاه های 

تخصصی است.
ب��ه عبارت دیگر، ش��رط موفقیت هیأت مقررات زدای��ی از مقررات مانع 
کس��ب وکار، الزام و اقدام همه نهادهای حکومتی و خصوصی اس��ت و این 
کار وقت��ی صورت می گی��رد که همکاری و هماهنگی بین دس��تگاه های 
صادرکننده مجوز انجام پذیرد. هیأت مقررات زدایی مکلف اس��ت شرایط 
و مراحل صدور مجوزهای کس��ب وکار در مقررات جاری را آسان تر سازد، 
اما در عمل همانطور که اش��اره شد، بسیاری از قوانین و مقررات همچنان 

برعهده و همچنین در صالحیت و توان دستگاه های تخصصی است.
از س��وی دیگ��ر، دس��تاوردهای هی��أت مقررات زدایی بای��د در پایگاه 
اطالع رس��انی مجوزهای کس��ب وکار منعکس ش��ود و برای همگان قابل 
دسترس و قابل استفاده باش��د، حال آنکه طبق گزارش مرکز پژوهش ها، 
با وجود اصالح و تکمیل فهرس��ت مراج��ع اصلی صدور مجوزها همچنان 

ایرادات و نواقص جدی در این پایگاه دیده می شود و هیأت مقررات زدایی 
به رغم برداشتن گام های ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور 
مجوزها، فرآیندهای الزم را با کندی بس��یار پیش می برد و عملکرد هیأت 

یادشده به اندازه کافی، مؤثر و اثربخش نبوده است.
در این میان، نهاد پژوهش��ی مجلس برای بهبود این ش��رایط پیشنهاد 
داده است که برای احیای هیأت مقررات زدایی، نهادها و مقامات عالی قوه 
مجریه ازجمله مع��اون اول رئیس جمهوری، نماینده ویژه رئیس جمهوری 
یا هیأت وزیران باید فعال تر ش��وند، زیرا مرجع صدور آیین نامه، بخشنامه، 
دستورالعمل و... مقام یا مقامات اداری مربوط هستند و هیأت مقررات زدایی 
چاره ای جز مکلف کردن دستگاه ها به تدوین یا اصالح مقررات ندارد. برای 
آنکه دس��تگاه یا دس��تگاه های اجرایی مربوط، به اص��الح نظام مجوزها و 
تس��هیل صدور آنها در حوزه خاص خود اق��دام کنند، مؤثرترین ضمانت 
اجرا، اِعمال الزامات سلسله مراتب و پاسخگویی اداری در قوه  مجریه است 
و رئیس جمه��وری و معاون اول او از ظرفیت اعمال این نظارت بر هر یک 
از وزی��ران از طریق مصوبات خود، به ویژه مصوبات هیأت وزیران برخوردار 

هستند.
ب��ه اعتقاد مرکز پژوهش ه��ا، مؤثرترین اتفاق در ح��وزه مقررات گذاری 
درخص��وص مجوزه��ا، اخیرا با مصوب��ه هیأت وزیران رقم خ��ورده و پس 
از تش��کیل »کارگ��روه رفع موانع جه��ش تولید« به ریاس��ت معاون اول 
رئیس جمه��وری، با ترکیب��ی فراقوه ای مصوباتی درخصوص س��اماندهی 
مجوزها مصوب ش��د و هرچند این اتفاق مهم با تأخیر بسیار )حدود یک 
دهه( انجام شد، اما می توان امیدوار بود که اجرای این تصویب نامه با امضای 
دولت توسط همه دستگاه ها به  نحوی اثربخش صورت گیرد و به ساماندهی 
نظام مجوزهای کس��ب وکار کش��ور و حل معضالتی از قبیل زمانبر بودن، 
غیرشفاف و دست وپاگیر بودن مراحل و مدارک متعدد برای صدور مجوزها 

بینجامد.

چرا پروسه حذف مقررات از اقتصاد ایران به نتیجه نمی رسد؟

مقاومت در مقررات زدایی

الیحه بودجه سال آینده در حالی از سوی مجلس رد شد که کمیسیون 
تلفیق فرصتی دو ماهه را صرف بررس��ی این الیحه و اصالحاتی متعدد در 
آن کرده بود. حال در شرایطی روزهای پایانی بهمن ماه سپری می شود که 
بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی، نگرانی خود را از وضعیت مبهم 
بودجه 1400 ابراز کرده اند. آنچنان که به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، 
مهمترین اتفاق س��ال 99، رد الیحه بودجه از س��وی مجلس یازدهم بوده 
اس��ت. به گفته مهدی پازوکی، این تصمیم در سالی که تحریم ها یکی از 
باالترین فشارها را متوجه اقتصاد کرده و کرونا بنیان های اقتصادی ایران و 
جه��ان را تحت تاثیر قرار داده، تصمیمی عجیب و قابل تأمل بود خصوصا 
که کش��ور باید برای برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری در سال آینده 
آماده ش��ود، اما رد الیحه بودج��ه به نوعی همه چیز را در وضعیت تعلیق 

قرار داده است.
ای��ن اقتصاددان درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران به خبرآنالین، گفت: 
براساس مشاهده وضعیت فعلی و گذشته اقتصاد ایران به صراحت می توان 
مدعی شد که اقتصاد ایران به عقب رفته و حق مردم این نیست که روز به 
روز درآمد سرانه آنها کاهش یابد. یکی از دالیل این مسئله تحریم ظالمانه 
اس��ت، در دولت نخس��ت روحانی، روند اقتصاد در حال مثبت شدن بود و 
نرخ تورم تک رقمی شده بود که از نتایج برجام و بهبود روند اقتصاد بود، 
اما متاسفانه نمایندگان مجلس به جای تمرکز بر عوامل بحران زا تصمیماتی 
عجی��ب می گیرند. در حالی که تمام امکانات کش��ور باید در خدمت رفع 
تحریم و بستن راه تحریم دوباره باشد، اما متاسفانه خودتحریمی ها کشور 

را بسیار آزار می دهد.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به سیگنال ها چقدر احتمال برداشته 
شدن تحریم ها وجود دارد؟ افزود: من صراحتا و بدون هیچ ترسی می گویم 
امیدوارم برنده انتخابات آتی در ایران عقال و معتدلین باشند تا بتوانیم به 
بهبود وضعیت امیدوار باشیم. تجربه تاریخی نشان داده است که هر موقع 
ما مذاکره کرده ایم، برنده بوده ایم حتی در دوران قبل از انقالب. برای نمونه 
مرحوم قوام، نخس��ت وزیر ایران توانس��ت با مذاکره از دل شوروی سابق، 

آذربایجان را بیرون آورد. بنابراین مذاکره می تواند چاره ساز باشد.

ب��ه اعتقاد وی، بهتر اس��ت مخالفان در مورد برج��ام مطالعه کنند زیرا 
برجام به نفع ملت ایران بود؛ گزارش رس��می و کارشناسی سازمان برنامه 
نش��ان می دهد پس از پذیرش برجام، روند نرخ رش��د اقتصادی مثبت تر 
و صعودی تر ش��د،  نرخ س��رمایه گذاری فزاینده و نرخ تورم کاهنده شد به 
طوری که اوایل سال 1396 نرخ تورم تک رقمی شد و نرخ بیکاری کاهش 
یافت بنابراین برجام موثر بود. اما برعکس از اردیبهشت 1397 که ترامپ 
تحریم های ظالمانه را تش��دید کرد و اسرائیلی ها و اعراب تندرو به رهبری 
عربستان از این مسئله حمایت کردند، روند در ایران معکوس شد به طوری 
که نرخ رشد اقتصادی منفی شد که تاکنون ادامه یافته، نرخ تورم افزایش 
یافت و مجددا دو رقمی ش��د و به باالی 30 درصد رس��ید. همچنین نرخ 

بیکاری افزایش یافت و نرخ سرمایه گذاری به شدت کاهش یافت.
ای��ن اقتص��اددان با بیان اینکه پس از اردیبهش��ت 1397 کیک اقتصاد 
ایران کوچک شد و تولید ناخالص ملی کاهش یافت و باعث گسترش فقر 
در جامعه ش��د، ادامه داد: من عضو هیچ جریان سیاسی و گروهی نیستم 
و عقل اقتصادی می گوید از دولت روحانی نباید حمایت کنم زیرا می دانم 
این دولت به ماه های پایانی رسیده و رفتنی است، اما برای من منافع ملی 
کشورم مهم است. باید باور کنیم امروز حق مردم ایران است که جزو 1۲ 
اقتصاد برتر جهان باشیم. این مسئله به سیاست ما بستگی دارد یعنی اگر 
دولت امروز مذاکره را در دستور کار خود قرار دهد، نباید از این کار بترسیم. 

مذاکره ابزار است و هدف نیست.
پازوکی توضیح داد: ویتنام در دهه 70 توس��ط آمریکا بمباران شد، ولی 
در همان زمان وزیر خارجه ویتنام در پاریس با وزیر خارجه آمریکا پای میز 
مذاکره بود، مذاکره سیاس��ت خارجی در خدمت جنگ بود. امروز ویتنام 
جزو کش��ورهای نوپاست و ای کاش نرخ رش��د اقتصادی 10 سال آینده 
کشورمان، مطابق نرخ رشد اقتصادی امروز ویتنام باشد. درآمد سرانه این 
کش��ور در حال افزایش است، ویتنام در س��ال های آتی تبدیل به یکی از 
اقتصادهای نوظهور منطقه شرق آسیا خواهد شد زیرا متوجه شده باید به 

صورت منطقی با جهان تعامل داشته باشند.
او با اش��اره به اینکه مخالفت ها با مباحث کارشناس��ی در همه س��طوح 

جریان دارد، گفت: نمونه عینی ماجرای پیوستن ایران به اف ای تی اف است. 
اگر آمریکا به صورت 100درصد برجام را بپذیرد، اما  مقررات اف ای تی اف 
را نپذیریم و مانند 189 کشور دیگر با این سازمان همکاری نکنیم، امکان 
ندارد سیستم بانکی کشور بتواند با سیستم بانکی دنیا کار کند. همانطور 
که هم اکنون نیز ما در حال پرداخت هزینه این مسئله هستیم. سوال این 
اس��ت که اگر اف ای تی اف بد اس��ت چرا چین به عنوان بزرگترین شریک 
تجاری ایران، عضو اصلی این سازمان بوده و روسیه و ترکیه هم عضو اصلی 

این سازمان هستند.
پازوکی با اش��اره به اینکه به عنوان یک کارشناس و اقتصاددان معتقدم 
اکنون یک طبقه نوکیسه به قدرت رسیده است، گفت: این طبقه نوکیسه 
محصول تحریم های ناجوانمردانه هستند و با پولی که از همین راه به دست 
آورده اند مقابل عادی شدن شرایط می ایستند. این ثروت های بادآورده در 
حقیق��ت با ب��ه باد دادن حاصل تالش دولت و مردم برای حل مش��کالت 

حاصل شده است.
به گفته وی، براساس سند چشم انداز ۲0ساله )1404- 1384( که مورد 
تاکید رهبری اس��ت قرار بوده ش��اگرد اول آسیای جنوب غربی شویم، اما 
 اکنون 16 س��ال از این چش��م انداز گذشته و 4 سال باقی مانده که در این 
16 سال نه تنها فاصله ما با سایر کشورها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده 
اس��ت. اکنون کشورهایی مانند امارات، عربس��تان، ترکیه، آذربایجان از ما 
پیشی گرفته اند و فاصله ما نسبت به اواخر دولت اصالحات با رشد موردنظر 

سند چشم انداز بسیار بیشتر شده است.
پازوکی در پایان با بیان اینکه امیدوارم اقتصاد ایران بتواند در هشت سال 
پیش رو عقبگرد کند و به وضعیت س��ال 1384 بازگردد، گفت: مردم در 
انتخابات س��ال 1396 با هدف تعامل با جامعه جهانی به رئیس جمهوری 
کنونی رأی دادند. محمود احمدی نژاد با افزون بر 600 میلیارد دالر درآمد 
نفتی که بیشترین میزان درآمد نفتی در تاریخ ایران بود، اقتصاد را با تورم 
باالی 3۵ درصد و نرخ رشد منفی تحویل دولت روحانی داد. این گونه امکان 
ندارد که بتوانیم در جامعه جهانی بدرخش��یم. اکنون اقتصاد ایران در گرو 

سیاست خارجی است.

تحریم ها طبقه ای نوکیسه و ثروتمند را در ایران شکل داد

تعلیق در اقتصاد ایران

خبرخوان

پیش بینی سفرهای مردم با سناریوهای مختلف
موج چهارم کرونا آغاز می شود؟

طب��ق گزارش های مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل و نقل جاده ای، در 
بازه زمانی 10 بهمن ماه تا ۲0 اس��فند ماه امسال، دو سناریو پیش بینی شده 
و اگر محدودیت های سراس��ری مانند گذش��ته در نظر گرفته شود، ترددها و 

سفرهای بین استانی ۲0 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
براس��اس جدیدترین گزارش مرکز مدیریت اطالع��ات راه ها و حمل و نقل 
جاده ای، دو سناریوی عادی و افزایش محدودیت های سراسری برای پیش بینی 
سفرهای بین  استانی تا ۲0 اسفندماه در نظر گرفته شده است. در سناریوی اول 
فرض می شود که تغییری در روند شیوع بیماری کرونا و افزایش محدودیت ها 
به وجود نیاید که در این صورت پیش بینی می ش��ود متوسط تردد روزانه بین 
استانی به حدود یک میلیون و ۵00 هزار وسیله نقلیه برسد. بر این اساس اوج 

ترددها در تعطیالت ۲۲ بهمن و نیمه دوم اسفندماه برآورد شده است.
ام��ا اگر محدودیت های سراس��ری در پی افزایش احتمالی ش��یوع بیماری 
کرونا اعمال ش��ود، برآوردها حاکی از متوس��ط تردد روزانه بین استانی حدود 
یک میلیون و ۲00 هزار وس��یله نقلیه است که در این سناریو صرفا سفرهای 
اضطراری و با اهداف کاری امکان پذیر خواهد بود. روند تردد طی هفته ها تغییر 
چندانی نخواهد داشت. در این صورت سفرهای استانی مردم تا ۲0 اسفند ماه 
با کاهش ۲0 درصدی نس��بت به شرایط کنونی و سناریوی اول مواجه خواهد 
شد. البته هر یک از پارامترها مانند اعمال محدودیت ها، افزایش شیوع ویروس 
کرونا و تغییرات آب و هوایی ممکن است باعث ایجاد تغییرهای کلی یا مقطعی 

در روند ارزیابی های صورت گرفته شود.

روحانی: وقفه در تصویب بودجه به معیشت 
مردم آسیب می زند

رئی��س جمهوری با بیان اینکه نباید اج��ازه داد موضوع مهمی مثل بودجه 
کش��ور درگیر مناقشات و مباحث بی ثمر ش��ود، گفت هر وقفه ای در تصویب 
بودجه کشور می تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهمتر معیشت و زندگی مردم 

آسیب وارد کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،  حجت االسالم والمسلمین 
حس��ن روحانی در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
گفت: اصالحیه الیحه بودجه براس��اس ش��رایط و مقتضیات کنونی کشور و با 
رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره 
کش��ور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه سیاس��ت زدگی می تواند به روند 

توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند.
در ابتدای این نشست، اصالحات الیحه بودجه سال 1400 کل کشور برای 
ارائه به مجلس ش��ورای اس��المی مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و براساس 
گزارش ارائه ش��ده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصالحات بودجه در منابع 
و مصارف با حفظ منطق و ش��اکله کلی الیحه بودجه انجام شده است. بر این 
اساس تامین کاالهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع 
الزم برای حوزه های توس��عه ای کش��ور، مورد توجه قرار گرفت. سپس رئیس 
جمه��ور پس از ارائه این گزارش با تاکید بر ضرورت تصویب هرچه س��ریع تر 
الیح��ه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کش��ور نباید بگذاریم درگیر 
مناقشات و مباحث بی ثمر شود و با همگرایی و اجماع سازی پیام ثبات و رشد 
به اقتصاد بدهیم. روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور 
و در عی��ن ح��ال انتظارات مردم از دولت، ایج��اد آرامش و ریل گذاری صحیح 
مس��یر آینده اقتصاد اس��ت، ادامه داد: باید همه توجه کنیم که هر وقفه ای در 
تصویب بودجه کشور می تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهمتر معیشت و زندگی 
مردم آسیب وارد کند. در این جلسه با توجه به تحوالت بین المللی و تغییرات 
احتمالی در تعامالت جهانی و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور، انتظارات 
عمومی، به ویژه در بازار س��رمایه مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت که رئیس 
جمهوری در این رابطه گفت: جامعه با مش��اهده شکس��ت دش��من در جنگ 
تحمیلی اقتصادی و در آس��تانه پیروزی مل��ت، در انتظار بهره گیری از ثمرات 
مقاومت خود قرار دارد.  روحانی با بیان اینکه تکانه ها و تنش های غیراقتصادی 
در اقتصاد اثرگذار ش��ده اس��ت، افزود: شایسته است همه مسئوالن در تمامی 
قوای کشور، در کنش ها و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند 
تا مبادا شرایطی خالف انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در 
جامعه شود. دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه 
نخست خود می داند و تامین کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی 

دولت تا پایان خواهد بود.

یک کارشناس اقتصاد مسکن:
فراتورم بازار مسکن ناشی از احتکار است

به اعتقاد یک کارشناس اقتصاد مسکن، احتکار زمین و امالک مانع توسعه 
اقتصادی و اجتماعی ش��ده است و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در شهرهای 

بزرگ باعث شده تا قیمت مسکن فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند.
علی شماعی به ایسنا، گفت: به کارگیری عادالنه زمین و امالک و مدیریت 
آن در راس��تای توس��عه برای اس��تفاده همه مردم و نیازمندان یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است. زمین و امالک باید به عنوان یک کاالی مصرفی و خدماتی 
باشد، نه کاالی سرمایه ای. در شرایط تورم، قیمت همه کاالها افزایش می یابد 
و مس��کن از این مقوله جدا نیست بنابراین بخشی از افزایش قیمت مسکن، 
ناشی از تورم است. نمی توان انتظار داشت که تورم وجود داشته باشد و قیمت 
مل��ک افزایش نیابد. ش��ماعی با بیان اینکه یکی از دالیل س��رمایهگذاری در 
بخش امالک می تواند فاصله میان نرخ س��ود سپرده بانکی و نرخ تورم باشد، 
گفت: طبیعی است که در شرایط سود بانکی 10 الی ۲0 درصد و تورم بیش 
از دو برابر آن هر فرد حسابگری صرفه را در این بیابد موجودی نقد خود را به 
سرمایه گذاری مبدل کند که خاطر جمع است و حداقل در حد تورم افزایش 
قیمت خواهد داش��ت. این کارش��ناس اقتصاد مس��کن تاکید کرد: گسترش 
تقاض��ای کاذب برای خرید زمین و امالک به علت حفظ ارزش اندوخته ها در 
شرایط تورم افسارگسیخته موجب رواج داللی زمین و مسکن شده است که 
باید برای پیشگیری از آن ایجاد بسترهای کار و فعالیت و رونق تولید را فراهم 
می ساختیم. او استفاده از زمین و خانه های بدون استفاده را برای بازار مسکن 
ضروری دانست و گفت: امروزه در شهرها و روستاها زمین ها و واحدهای خالی 
و بدون اس��تفاده وجود دارد که با مدیریت مناس��ب بای��د در چرخه تولید و 
بهره برداری قرار گیرند. به گفته وی، بررس��ی ها نش��ان می دهد بیش از ۲.۵ 
میلیون واحد مس��کونی خالی از سکنه در کش��ور وجود دارد. همچنین 3.1 
میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی می کنند و 
1.۲ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورد 
استفاده قرار می گیرند. برای حل مسئله مسکن اولین کار قرار گرفتن واحدهای 
احتکارش��ده، خالی و نیمه ساز و زمین های مسکونی بدون کاربری در جرگه 

استفاده و بهره برداری است.
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هر دالر در صرافی های بانکی 24 هزار تومان
سکه به کانال 12 میلیون تومانی رسید

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز یکشنبه 
با افزایش 70 هزار تومانی نسبت به روز شنبه به قیمت 1۲ میلیون و ۲0 
هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 
۵۵0 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 6۵0 
هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و ۵00 هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ 
میلیون و ۵۵0 هزار تومان معامله شد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عی��ار به یک میلیون و 169 هزار تومان و هر مثقال طال به ۵ میلیون 
و 67 هزار تومان رس��ید. انس جهانی طال نی��ز یک هزار و 8۲۵ دالر و 1۵ 
س��نت فروخته شد. هم اکنون حباب سکه امامی 799 هزار تومان، حباب 
سکه بهار آزادی 36۵ هزار تومان، حباب نیم سکه یک میلیون و 108 هزار 
تومان، حباب ربع سکه یک میلیون و 701 هزار تومان و حباب سکه های 

گرمی یک میلیون و 1۲1 هزار تومان است.
در ب��ازار ارز نی��ز قیمت هر دالر در صرافی های بانک��ی ۲4 هزار و 980 
تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز شنبه تغییری نداشت و نرخ 
هر یورو نیز بدون تغییر به 30 هزار و ۲70 تومان اس��ت. همچنین قیمت 
خری��د هر دالر ۲4 هزار و 480 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲9 هزار و 

770 تومان شد.

نسبت تسهیالت به سپرده ها به 81 درصد رسید
آخرین وضعیت سپرده  و وام بانکی 

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان آبان ماه امسال نسبت به سال 
گذش��ته 41.6 درصد و 46.8 درصد افزایش یافته اس��ت. براساس گزارش 
بانک مرکزی از وضعیت کل مانده س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان ماه سال 99، 
مانده کل سپرده ها به رقم 343۲ هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است 
که نس��بت به مقطع مشابه سال قبل و پایان س��ال گذشته معادل 41.6 
درص��د و 46.8 درصد افزایش را نش��ان می دهد. همچنین باالترین مبلغ 
سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 18۵7 هزار و ۲00 میلیارد تومان و 
کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 8400 میلیارد 
تومان است. عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در این زمان ۲۵13 هزار و 
700 میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال 

گذشته معادل 46.8 درصد و ۲9.9 درصد افزایش داشته است.
بیشترین مبلغ تس��هیالت نیز مربوط به اس��تان تهران با مانده 1618 
هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد 
معادل 8400 میلیارد تومان اس��ت. نس��بت تسهیالت به سپرده ها بعد از 
کسر سپرده قانونی 81.3 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۵ درصد و 1.9 واحد درصد افزایش را نشان 
می دهد که نسبت مذکور در استان تهران 9۵.6 درصد و استان کهگیلویه 
و بویراحمد 11۲ درصد اس��ت. در این گزارش، یکی از علل مهم باالبودن 
رقم تس��هیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری 
از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده 
و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری 

استان تهران انجام می شود.

برای دومین روز متوالی
بیت کوین ریزشی ماند

بیت کوین نتوانست جایگاه خود را در کانال 47 هزار دالری حفظ کند.
به گزارش س��ی ان بی سی، نخس��تین صندوق ETF مبتنی بر 
بیت کوین برای نخستین بار در جهان مجوز حضور در بورس کانادا 
را دریافت کرد. در واکنش به این مسئله یکی از مقامات کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا تایید کرد که تقاضاهای مشابهی برای 
راه اندازی چنی��ن صندوق هایی در آمریکا نیز وج��ود دارد و افزود 
این کمیس��یون در حال بررسی درخواست هاس��ت. از سوی دیگر 
یکی از نامزدهای ش��هرداری نیویورک وعده داده اس��ت در صورت 
پیروزی در انتخابات، این ش��هر را به قط��ب ارزهای دیجیتالی در 

دنیا تبدیل کند.
غ��ول پرداختی پی پال اعالم کرد برنامه ای برای س��رمایه گذاری 
در ارزه��ای دیجیتال��ی ندارد. جان رینی- مدیر مالی این ش��رکت 
ب��ا تاکید بر اینک��ه فرصت های خوبی در ح��وزه ارزهای دیجیتالی 
وجود دارد، افزود: ما از توس��عه خدمات مالی با استفاده از فناوری 
بالک چین اس��تقبال می کنیم ام��ا فعال تمایلی ب��ه خرید ارزهای 
دیجیتال��ی موجود در ب��ازار نداریم. نمی خواهیم پ��ول نقد خود را 
در دارایی هایی نظیر ارزهای دیجیتالی فعلی سرمایه گذاری کنیم.  
ند س��گال، مدیر مالی توییتر از احتمال سرمایه گذاری توییتر در 
بیت کوین و افزوده ش��دن این ارز دیجیتال��ی به ترازنامه مالی این 
شرکت خبر داده است. به گفته سگال، توییتر در حال امکانسنجی 
این مس��ئله اس��ت که حقوق کارکنان خود را بر حسب بیت کوین 
پرداخت کند. پیش از این نیز اخباری از احتمال سرمایه گذاری اپل 
روی بیت کوین منتش��ر شده بود. تسال نیز اعالم کرده 1.۵ میلیارد 

دالر روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده است.  
 مجم��وع ارزش ب��ازار جهانی ارزهای دیجیتال��ی در حال حاضر 
1434 میلیارد دالر برآورد می ش��ود که این رقم نسبت به روز قبل 
۲.۲ درصد بیش��تر شده اس��ت. در حال حاضر 69 درصد کل بازار 
ارزه��ای دیجیتالی در اختی��ار بیت کوین و 13 درص��د در اختیار 
اتریوم اس��ت. بیت کوین 1۲ س��ال پیش توس��ط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲009 معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.  
چند هفته قبل بود که با اعالم خبر سرمایه گذاری تسال و توئیت 
ایالن ماس��ک، قیمت بیت کوین به آس��تانه ۵0 هزار دالر رس��ید. 
همچنین مسترکارت اعالم کرد امکان استفاده از ارزهای مجازی را 
در شبکه خود ایجاد کرده است. جک دورسی از مدیران توئیتر هم 
از تش��کیل صندوقی با بیت کوین به ارزش ۲3.6 میلیون دالر خبر 
داد؛ صندوقی که با هدف تبدیل بیت کوین به ارز اینترنت  تشکیل 
می شود. خالصه اینکه، عادی سازی استفاده از بیت کوین به تمرکز 
زدایی در اقتصادها و توس��عه اقتصاده��ای مبتنی بر پول دیجیتال 
کمک می کند. مانور ماس��ک باعث شد بیت کوین به درآمدی بیش 
از درآمد کل س��ه ماهه گذش��ته از محل فروش خودرو دست پیدا 
کن��د. نکته جال��ب اینکه در همان زمان قیم��ت بعضی محصوالت 

تسال به طور تقریبی یک بیت کوین ارزش داشت.

بانکنامه

فرص��ت امروز: آیی��ن رونمایی از ب��ازار تامین مالی جمعی و ش��اخص 
صکوک فرابورس ایران )سیندکس( دیروز با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل فرابورس 
ایران برگزار ش��د. در این مراسم محمدعلی دهقان  دهنوی رئیس سازمان 
بورس، ایجاد ش��اخص صکوک را نش��ان دهنده افزایش عمق بازار سرمایه 
دانس��ت و گفت امروز بازار س��رمایه و ابزار صکوک به سطحی رسیده که 
می توان برای آن ش��اخص تعریف کرد و شاخص صکوک اطالعات بسیار 

خوبی برای سرمایه گذاران، محققان و تحلیلگران فراهم می کند.
س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز به آینده روشن 
سرمایه گذاری جسورانه اشاره کرد و گفت که حوزه سرمایه گذاری جسورانه 
در کش��ور، حوزه بسیار بکر و دست نخورده ای است که آینده فوق العاده ای 
برای افرادی که صندوق های جس��ورانه تشکیل می دهند، رقم خواهد زد. 
همچنین امی��ر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران از ش��اخص صکوک به 
عنوان گامی به س��مت ارزیابی دقیق تر عملکرد ش��رکت ها نام برد و گفت 
که امکان ایجاد صندوق های مبتنی بر ش��اخص، انجام تحقیقات علمی و 
دانشگاهی، ساده کردن تحلیل برای سرمایه گذاران خرد جهت تصمیم در 
مورد سرمایه گذاری در بازار بدهی و دقیق تر کردن ارزش گذاری ها به کمک 

تعیین معیاری برای نرخ بازده بدون ریسک برخی از این موارد هستند.
تامین مالی جمعی راهی برای اقتصاد مردمی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین رونمایی از بازار تامین مالی 
جمعی و ش��اخص صکوک فرابورس ایران با اشاره به اینکه همواره دانش 
و نوآوری در بازار س��رمایه بسیار مورد توجه بوده و در واقع پیش برنده آن 
است، گفت: برای پیش��برد فعالیت هایی که در حوزه علم و فناوری انجام 
می ش��ود و به توسعه اقتصادی منجر می ش��ود، به تامین مالی نیاز داریم. 
بازار س��رمایه آمادگی دارد در کنار معاونت علمی و فناوری به تامین مالی 
فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان کمک کند و در این مس��یر از ابزارهای 

نوآورانه مختلفی همچون تامین مالی جمعی استفاده می کند.
محمدعلی دهق��ان  دهنوی، تامین مالی جمع��ی را راهی برای مردمی 
ش��دن اقتصاد دانس��ت و افزود: امروز بازار سرمایه کشور و ابزار صکوک به 
س��طحی رسیده اس��ت که می توان برای آن شاخص تعریف کرد. شاخص 
صکوک اطالعات بسیار خوبی برای سرمایه گذاران، محققان و تحلیلگران 

فراهم می کند.
به گفته وی، تامین مالی جمعی به مردمی سازی اقتصاد کمک می کند، 
چراکه افراد مختلف با منابع اندک می توانند در کسب وکارها سرمایه گذاری 
کنند. این بازار همچنین با توجه به تجمیع سرمایه های خرد و عمومی به 

بحث تعاون نیز مرتبط است.
رئیس س��ازمان بورس با بیان اینکه باید از ابزارهای مختلف برای تامین 
مالی شرکت های کوچک و متوسط در بازار سرمایه بهره ببریم، ادامه داد: 
بس��یاری از شرکت ها امکان عرضه اولیه س��هام را ندارند، اما می توانند از 

ابزارهایی مانند تامین مالی جمعی کمک بگیرند.
او آموزش و فرهنگسازی در زمینه بازارها و ابزارهای نوآورانه را ضروری 
دانست و گفت: با توجه به ماهیت شفاف بازار سرمایه باید تمامی شرایط و 
قوانین سرمایه گذاری از طریق این بازارها به صورت شفاف به عموم مردم 

اطالع رسانی شود.

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در انتها، شاخص صکوک فرابورس 
ایران را ش��اخصی برای سنجش اوراق با درآمد ثابت خواند و گفت: امروزه 
تامی��ن مال��ی از طریق صکوک در بازار س��رمایه به حج��م و عمق باالیی 
رس��یده و از این رو طراحی شاخص برای دسته های مختلف صکوک برای 
س��رمایه گذاران، تحلیلگران و محققان بازار سرمایه بسیار کاربردی خواهد 

بود و از طرفی به شفافیت اطالعات در بازار بدهی می انجامد.
گامی به سمت ارزیابی دقیق تر عملکرد شرکت ها

مدیرعام��ل فرابورس ایران نیز در این آیین، ایجاد ش��اخص ایندکس را 
گامی برای ارزیابی دقیق تر علمکرد ش��رکت ها خواند و با اشاره به اهداف 
ش��اخص صکوک فرابورس ایران گفت: ام��کان ایجاد صندوق های مبتنی 
بر ش��اخص، انجام تحقیقات علمی و دانشگاهی، ساده کردن تحلیل برای 
سرمایه گذاران خرد جهت تصمیم در مورد سرمایه گذاری در بازار بدهی و 
دقیق تر کردن ارزش گذاری ها به کمک تعیین معیاری برای نرخ بازده بدون 

ریسک برخی از این موارد هستند.
امیر هامونی سپس به تاریخچه راه اندازی تامین مالی جمعی اشاره کرد 
و ادامه داد: از س��ال 1394 بیش از 30 جلسه کارگروه تدوین پیش نویس 
دستورالعمل اجرایی تامین مالی جمعی در دفتر مدیرکل کارآفرینی وزارت 

کار برگزار شد و در سال 1397  دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس و 
اوراق بهادار به تصویب رسید.

به گفته هامونی، برای نخس��تین  بار موافقت اصولی به یک شرکت با 
مس��ئولیت محدود داده شده اس��ت تا از بستر تامین مالی جمعی اقدام 
ب��ه تامین مال��ی کند؛ همچنین به یک پلتفرم که در بس��تر بالک چین 
است مجوز فعالیت داده ش��ده تا بتواند در این حوزه نقش آفرینی کند. 
درخواس��ت های بررس��ی  ش��ده برای موافقت اصولی به سکوهای عامل 
تامین مالی جمعی در سامانه http://www.cf.ifb.ir تاکنون 7۲ مورد 
و تعداد درخواست های بررسی  شده، ۲8 مورد بوده است؛ همچنین به 7 
متقاضی تامین مالی جمعی موافقت اصولی داده شده و 4 مجوز فعالیت 

به شرکت های آتنا، کارن، پارس فاندینگ و فین تک اعطا شده است.
مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به معرفی شاخص صکوک فرابورس 
ایران پرداخت و با بیان اینکه این شاخص، معیاری برای نمایش بازدهی 
و ریس��ک ب��ازار اوراق بدهی در فرابورس ایران اس��ت، گفت: ش��اخص 
صک��وک فرابورس ایران ع��الوه بر اینکه امکان مقایس��ه بازارهای مالی 
مختل��ف را فراه��م می کند، ب��ا ارائ��ه  داده از روند کلی ب��ازار بدهی به 
تحلیل  س��رمایه گذاران و سیاست گذاران کمک می کند؛ همچنین ایجاد 
زیرس��اخت جهت تولید ابزارهای پوشش ریس��ک در بازار بدهی مانند 
آتی ش��اخص و اختیار خرید و فروش ش��اخص از دیگر مزیت های این 

شاخص است.
رشد ابزارهای نوآورانه در بستر بازار سرمایه

همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراس��م، حوزه 
سرمایه گذاری جسورانه در کشور را حوزه بسیار بکر و دست نخورده ای 
دانس��ت که آینده فوق العاده ای برای افرادی که صندوق های جس��ورانه 
تش��کیل می دهند، رقم خواهد زد. س��ورنا س��تاری با اش��اره به اینکه 
اکوسیس��تم بزرگی از ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ در کشور 
وجود دارد که مجموعه ای از جوانان نخبه و تحصیلکرده آنان را هدایت 
می کنند، گفت: این شرکت ها به شیوه سنتی و قدیمی و بر پایه دریافت 
وام از سیس��تم بانکی ام��کان تامین مالی ندارند و برای بزرگتر ش��دن 
نقش این شرکت ها در اقتصاد باید از ظرفیت های بازار سرمایه بهره برد.
به گفته وی، از س��ال های قبل همواره جلس��ات متنوع و زیادی برگزار 
کردیم تا بتوانیم مکانیزم های متعدد تامین مالی از طریق بورس را بررسی 
و راه اندازی کنیم. در حال حاضر اما این نوآوری ها با سرعت زیادی در بستر 

بازار سرمایه در حال شکل گیری و توسعه است.
ستاری س��پس به ورود صندوق های جس��ورانه در فرابورس اشاره کرد 
و ادامه داد: تاکنون 13 صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه وارد فرابورس 
شده اند که از میان آنها بزرگترین صندوق جسورانه به ارزش ۲40 میلیارد 
تومان آگهی می شود. سازمان بورس و اوراق بهادار خود پیشقدم در زمینه 
راه اندازی ابزارهای نوین تامین مالی برای حوزه نوآوری و دانش بنیان است 
و این مسئولیت ما را در معاونت علمی بیش از پیش افزایش می دهد. مردم 
باید حالوت این نوآوری ها را در بورس بچشند. هم اکنون استارت آپ هایی 
در حوزه سرمایه گذاری جسورانه فعالند که گاه رشدی حدودا 10 درصدی 
را به طور هفتگی تجربه می کنند؛ شایان ذکر است، این رشد در حوزه آی 

تی محسوس تر است.

از بازار تامین مالی جمعی و شاخص سیندکس رونمایی شد

تامین مالی نوآورانه در بازار سرمایه

بان��ک مرکزی در هدف گذاری تورمی خود پیش بینی کرده که تا خرداد 
1400 ب��ه تورم هدف ۲۲ درصد با دامنه نوس��ان مثبت و منفی ۲ درصد 
برس��د؛ اقدامی که در ماه های اخیر با کاهش انتظ��ارات تورمی، این نهاد 
را ب��ه ه��دف خود یک گام نزدیک تر کرده اس��ت، ام��ا در این بین، بانک 
مرکزی با چالش هایی مواجه اس��ت که اگر این چالش ها برطرف نش��ود، 
اگ��ر تورم هم به صورت کوتاه مدت کنترل ش��ود، اما نمی توان امیدوار بود 
که شرایط اقتصادی کشور پایدار بماند تا زمانی که مشکالت در الیه های 
عمیق تر مرتفع نش��ود. به طوری که کارشناسان اقتصادی، استقالل عمل 
بانک مرکزی، نظارت دس��تگاه قضای��ی، حمایت اصولی مجلس و رویکرد 
واقع گرایانه دولت در اتخاذ تدابیر اقتصادی را از جمله راه های برون رفت از 

شرایط کنونی می دانند.
اما در ش��رایط کنونی و در آستانه سال 1400، چقدر می توان به بهبود 
اوضاع اقتصادی کشور خوشبین بود و به راستی، سهم هر یک از بخش های 
اقتصادی و سیاس��تی کشور به چه میزان است؟ و سرانجام اینکه پرسشی 
که همواره باید در جس��ت وجوی آن بود، این اس��ت که آیا در سال آینده 
ش��اهد بازگش��ت ارزش به پول ملی که یکی از نشانه های رونق اقتصادی 

است خواهیم بود یا خیر؟
فتح اهلل تاری، اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبائی درباره این 
موض��وع به ایِبنا گفت: یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی در نظام پولی و 
بانکی کش��ور، حفظ ارزش پول ملی است که  مدیریت این امر با توجه به 
رشد تولید و در مقایسه با رشد نقدینگی امکان پذیر است. در حال حاضر، 
رش��د نقدینگی بیش از رشد تولید است بنابراین به طور طبیعی ما شاهد 
کاه��ش ارزش پول ملی هس��تیم که اثر آن ه��م در افزایش نرخ ارز دیده 
می ش��ود و نتیجه آن هم در همه کاالها حتی در محصوالت کش��اورزی 

داخلی به خاطر استفاده از نهاده های دامی وارداتی نمود پیدا می کند.
تاری با اشاره به اینکه افزایش انتظارات تورمی و رشد قیمت ها به مارپیچ 
تورم-نقدینگی دامن می زند، افزود: بخشی از نقدینگی مربوط به پایه پولی 
اس��ت که تا آنجا که به چاپ اسکناس و انتشار مسکوکات مرتبط است به 
بانک مرکزی بازمی گردد، اما بخش مهمتر مربوط به بودجه ای اس��ت که 
نمایندگان محترم مجلس تصویب می کنند. به صورتی که درآمدهایی که 
در بودجه در نظر می گیرند، در طول س��ال، معموال قابل وصول و حصول 
نیست بنابراین مجلس نسبت به حجمی که برای درآمد پیش بینی می کند، 
هزینه  و مصارف متعدد لحاظ می کند. هزینه هایی که به نوعی تعهد ایجاد 
می کن��د و وقت��ی که در مقابل آن، درآمد الزم تامین نش��ود در نهایت به 
اس��تقراض دولت از سیس��تم بانکی منجر می شود که یکی از عوامل تورم 

است.
او درباره اینکه اوراق بدهی دولتی چقدر می تواند در کسری بودجه موثر 
باش��د؟ گفت: انتشار اوراق مش��ارکت هم دیگر جاذبه چندانی ندارد و به 
فروش نمی رود و همین کار بانک مرکزی را دشوار می کند بنابراین در این 
میان بخش��ی از کار دست بانک مرکزی است که در مقابل جبران کسری 

بودجه از راه های غیرعلمی مقاومت کرده و این امر را مدیریت کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر 
سود بانکی مثبت است، در ایران دامنه سود بانکی منفی است و در نتیجه، 
نقدینگی به سمت سفته بازی، داللی و دیگر بازارهای خرید کاال، خرید ارز، 
خرید سکه و مسکن و نظایر آن می رود که نتیجه این نقدینگی سرگردان 
دامن زدن به تورم کاذب اس��ت. اگر قرار باش��د نرخ سود برای حمایت از 
تولیدکننده پایین نگه داشته شود، به نظر سیاست درستی است که معموال 
در دیگر کش��ورها از طریق بانک های حمایتی و توسعه ای که وجود دارد، 
ص��ورت می گیرد. در مقابل، عمده بانک های تجاری تس��هیالت خود را به 

بخش تجاری می دهند که سود بیشتری در آن نهفته است.
وی ادامه داد: اما وقتی ما نرخ سود بانکی را برای همه پایین می آوریم، 
هرچند بخش تجاری در تس��هیالت از آن بهره مند می ش��ود، اما از طرف 

دیگر، سپرده گذاران و صاحبان سرمایه انگیزه ای ندارند که پول خود را در 
بانک نگ��ه دارند؛ در نتیجه این افراد رو به خرید دارایی هایی می آورند که 
در اثر تورم می توانند ارزش خود را باال ببرند و در نتیجه  این امر همچنان 

ادامه پیدا می کند.
ای��ن اقتصاددان در پای��ان درباره اینکه چگونه بای��د از مارپیچ تورم-
نقدینگ��ی خارج ش��ویم، گف��ت: به طور کل��ی برای حل ای��ن مارپیچ 
تورم-نقدینگ��ی باید در ابتدا در سیاس��ت های حاکم ب��ر مدیریت بازار 
س��رمایه، مدیریت نقدینگی بانک ها و مدیریت بودجه نویس��ی بازنگری 
ش��ود تا بتوان به کنترل نرخ تورم کمک کرد و ما شاهد رسیدن به نرخ 
هدف گذاری شده برای تورم سال 1400 باشیم. یعنی برای کنترل تورم 
بای��د ابتدا در سیاس��ت های مدیریت بازار س��رمایه، نقدینگی بانک ها و 

بودجه نویسی بازنگری کنیم.

چگونه از مارپیچ تورم-نقدینگی خارج شویم؟

چالش های تورمی بانک مرکزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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رئیس سازمان بورس اعالم کرد
تغییرات اعمال شده تا اطالع ثانوی ادامه دارد

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به تغییر دامنه نوسان از روز 
ش��نبه در بازار س��رمایه و برخی تغییرات دیگر در مورد حجم مبنا، گفت این 
تغییرات که با هدف ایجاد آرامش در بازار گرفته شده است تا اطالع ثانوی ادامه 
دارد. محمدعلی دهقان دهنوی در حاشیه مراسم رونمایی از بازار تامین مالی 
جمعی و شاخص صکوک فرابورس ایران با تاکید بر اینکه هدف سازمان بورس 
از تغییر دامنه نوسان ایجاد آرامش در بورس بوده است، افزود: از این تغییرات 
بازخوردهای خوبی گرفتیم و امیدواریم بتوانیم ش��رایط با ثبات تری را در بازار 
داش��ته باش��یم. او با تاکید بر اینکه روند بررسی، شناسایی و مقابله با تخلفات 
همیشه در سازمان بورس وجود داشته و با قدرت بیشتری دنبال می شود، ادامه 
داد: بازار سرمایه توسعه پیدا کرده و حجم معامالت، تعداد فعاالن، نوع حضور 
فعالین در بازار باید متناسب با این شرایط توسعه پیدا کند و در این راستا باید 
ابزارهای نظارتی خود را به شکل قوی تر و پیشرفته تری به کار ببریم و بتوانیم 
با تخلفات احتمالی هم مقابله کنیم. رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
مورد اینکه اعالم شده نام 1۵0 متخلف بورسی به زودی اعالم خواهد شد نیز 
گفت: در س��ازمان بورس چنین چیزی به ما اعالم نشده است. دهقان دهنوی 
همچنین با اشاره به تغییرات اعمال شده در بازار سرمایه از ابتدای هفته گفت: 
این تغییرات که با هدف ایجاد آرامش در بازار گرفته شده تا اطالع ثانوی ادامه 
دارد و پس از آن ما شرایط را رصد می کنیم و متناسب با شرایط تصمیم گیری 
خواهیم کرد. او با تاکید بر اینکه بازار بورس محل عرضه و تقاضا است، افزود: 

همیشه تعدادی عرضه کننده و تعدادی تقاضاکننده در این بازار وجود دارند.

هامونی از 2 عرضه اولیه تا پایان سال خبر داد
آخرین وضعیت عرضه سرخابی ها

مدیرعامل فرابورس ایران با تشریح آخرین وضعیت عرضه سهام سرخابی ها 
در فرابورس، از دو عرضه اولیه در این بازار تا پایان سال خبر داد و گفت اکنون 
نمی توان به هیچ عنوان زمان مش��خصی را برای عرضه س��هام سرخابی ها در 
فرابورس اعالم کرد اما فرابورس از همه لحاظ آمادگی الزم برای پذیرش سهام 
این دو باشگاه را دارد. امیر هامونی در حاشیه مراسم رونمایی از بازار تامین مالی 
جمعی در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت واگذاری و عرضه سهام استقالل 
و پرس��پولیس در فرابورس اشاره کرد و افزود: همت و پشتکار دولت، سازمان 
خصوصی س��ازی و هیأت واگذاری در سال 99 برای واگذاری سهام استقالل و 
پرسپولیس نسبت به سال های گذشته بی سابقه بوده و در این زمان تالش های 
گس��ترده ای از سوی سازمان های مختلف برای به نتیجه رساندن این عرضه و 
واگذاری صورت گرفته اس��ت. به طوری که سازمان خصوصی سازی مدارک و 
مس��تندات خوبی را برای این واگذاری در اختیار شرکت فرابورس قرار داده و 
اس��تقالل تا حدودی به لحاظ انجام برخی از فرآیندها عقب تر از پرس��پولیس 
اس��ت. هامونی با تاکید بر اینکه مدارک باشگاه پرسپولیس در اختیار شرکت 
فرابورس قرار گرفته است، گفت: جلسه پیش پذیرش سهام این باشگاه برگزار 
شده است و در این میان برخی از پیگیری ها از سوی سازمان خصوصی سازی 
برای زودتر به نتیجه رساندن این عرضه در حال انجام است. به گفته مدیرعامل 
فرابورس، اکنون بحث مهمی که برای نهایی شدن ورود سرخابی ها به فرابورس 
وجود دارد این اس��ت که زمانی باش��گاه ها وارد بورس می شوند مردم شریک 
آینده این شرکت ها خواهند بود و قرار است سالیان سال سهامدار این شرکت ها 
باقی بمانند بنابراین باید این باشگاه ها برنامه ای را برای تداوم فعالیت، سودآوری 
مس��تمر و تکرارشونده به فرابورس ارائه دهند. مسئوالن این دو باشگاه در این 
زمینه شاید الزم باشد قراردادهایی را با اسپانسرها و شرکت ها امضا کنند تا از 
طریق آنها نقدینگی به صورت مستمر وارد این باشگاه ها شود و به صورت ساالنه 
پولی را از طریق اسپانسرها دریافت کنند. هامونی با بیان اینکه در صورتی که 
برنامه مستمری برای درآمدزایی این دو باشگاه وجود نداشته باشد، اقدام مربوط 
به پذیرش آنها در فرابورس سخت خواهد شد و مسیر سخت و طاقت فرسایی 
را برای حضور آنها در فرابورس پیش بینی می کنیم، گفت: این دو باشگاه باید 
همه تالش خود را برای ایجاد درآمدزایی باثبات و پایدار به کار گیرند تا بتوانند 

همیشه نفعی را به این دو مجموعه ورزشی برسانند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: روز یکشنبه بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت 
و در حالی که شاخص کل بورس تا رقم یک میلیون و ۲64 هزار واحد کاهش 
یافته بود، در ساعات میانی معامالت به یک میلیون و ۲7۲ هزار واحد رسید و 
در نهایت با رشد ۲ هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲64 هزار واحد ایستاد. 
این در حالی بود که روز شنبه و در اولین روز اجرای تغییر دامنه نوسان، شاخص 
بورس تهران به رشد جالب 47 هزار واحدی دست یافته بود و همه شاخص ها 

در این روز در مدار صعودی قرار داشتند.
البت��ه در اولین روز هفته قیم��ت دالر در بازار آزاد ته��ران نیز افزایش 
یافت و بازگش��ت دوباره ن��رخ دالر به کانال ۲6 هزار تومان باعث ش��د تا 
خیال بورس بازان از روند سودسازی شرکت های صادرات محور آسوده شود 
و مجددا شاهد شکل گیری موج تقاضا در بازار سهام باشیم. همزمان با موج 
دوباره افزایش قیمت دالر، تغییر دامنه نوس��ان سهام نیز از ابتدای هفته، 
واکنش مثبت بورس تهران را دربر داش��ت و با روش��ن ش��دن چراغ سبز 
بورس دیگر خبری از ریزش شاخص کل نیست. در واقع، از یکشنبه هفته 
گذشته )19 بهمن( تا یکشنبه این هفته )۲6 بهمن ماه(، شاخص بورس در 
مدار رشد قرار گرفته و تنها روز گذشته از شتاب رشد شاخص کل کاسته 

شد و بورس تهران به رشد ۲ هزار و 83 واحدی بسنده کرد.
بازگشت بورس به مدار رشد با تغییر دامنه نوسان

پ��س از آنکه رئیس س��ازمان ب��ورس از تغییر دامنه نوس��ان با مصوبه 
ش��ورای عالی بورس خبر داد، از روز ش��نبه ۲۵ بهمن ماه دامنه نوس��ان 
خرید و فروش سهام از منفی ۲ تا مثبت 6 درصد تغییر کرد. در این بین، 
کارشناسان بازار سرمایه بارها بر ضرورت تغییر دامنه نوسان خرید و فروش 
سهام تاکید داشتند تا از این طریق بتوان ضمن کاهش ریسک معامالت، 

زمینه بازگشت رشد به معامالت بورس را فراهم کرد.
در این زمینه، هومن عمیدی به روند معامالت در هفته سوم بهمن ماه 
اشاره کرد و به ایرنا، گفت: در هفته سپری شده شاهد مهمترین و بهترین 
تصمیم توس��ط مسئوالن سازمان بورس بودیم که این موضوع توانست در 

بازگشت روند صعودی به معامالت بورس تاثیرگذار باشد.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، از مردادماه امسال که بازار وارد 
مدار نزولی ش��د کارشناس��ان بارها بر ضرورت تغییر دامنه نوسان خرید و 
فروش سهام تاکید کردند تا با کاهش ریسک معامالت، شاخص بورس به 

مدار رشد برگردد.
عمیدی به اهمیت تغییر دامنه نوس��ان معامالت ب��ورس به منفی ۲ و 
مثب��ت 6 درصد تاکی��د کرد و گفت: تا قبل از تغییر، دامنه نوس��ان برای 
نوس��ان گیران باز بود و سفته بازان می توانس��تند در صورت خرید در کف 
قیمت و فروش در سقف، به صورت ناخالص 10 درصد  و به صورت خالص 

8.۵ درصد سود کسب کنند. البته توجه به این نکته ضروری است که در 
ش��رایط فعلی به دلیل نامتقارن بودن دامنه نوسان احتمال کسب بازدهی 
مثبت در طول یک هفته برای سرمایه گذاران سه برابر حالت قبل است. در 
چنین فضایی با توجه به شرایط حمایتی شاخص کل در سطح یک میلیون 
و ۲00 هزار، احتمال رش��د بازار تا کانال یک میلیون و ۵00 هزار واحد و 

یک میلیون و 700 هزار واحد وجود دارد.
او س��پس به پیش بینی روند معامالت بورس در اس��فندماه پرداخت و 
گفت: با توجه به رشد قیمت نفت به بیش از 60 دالر، ثبات حاکم در بازار 
ارز، کاه��ش تنش ها در بحث قیمت گذاری محصوالت فوالدی بین وزارت 
صنع��ت و بورس کاال، وجود اخبار بنیادی مناس��ب در بازار، آماده ش��دن 
مجوزهای افزایش س��رمایه شرکت ها و قول ریاست جدید سازمان بورس 
مبنی بر تغییر قوانین بازارگردانی پیش بینی می شود روند معامالت بورس 
در اس��فندماه با بازدهی مثبت همراه باشد و سهامداران بتوانند سود قابل 
توجهی را از این بازار کسب کنند. همچنین از بعد جهانی امیدواری ها برای 
کنترل کرونا و آثار مثبت تزریق واکسن بر آمار تولید و تقاضای کامودیتی 
)مواد پایه و معدنی(  توسط مصرف کنندگان افزایش پیدا کرده که به نظر 

می رسد قیمت های جهانی فلزات از ثبات مناسبی برخوردار شوند.
عمیدی با اش��اره به اینکه از نظر سیاسی روی کار آمدن بایدن و تالش 
دموکرات ها برای بازگش��ت به برجام باعث ایجاد چشم انداز رفع تحریم ها 
ش��ده است، گفت: از دیگر اتفاقات مثبت بازار پول و بازار سرمایه می توان 
به احتمال کاهش نرخ بهره بین بانکی اش��اره ک��رد که به طور معمول و 
براس��اس تجربیات گذش��ته، بازار در چنین مواقعی با رشد همراه شده و 
باعث کاهش p/e متوسط بازار بورس می شود. در مجموع به نظر می رسد 
در هفته های آینده می توان به رش��د عمومی بازار س��رمایه به خصوص در 
سهام ش��رکت های شاخص ساز امیدوار بود و شوک های مثبت تصمیمات 
درست و شجاعانه متولیان جدید بازار سرمایه می تواند منشأ آثار مثبتی در 

بورس و اوراق بهادار باشد.
از شتاب رشد شاخص بورس کاسته شد

در حالی که شاخص بورس در بیست و ششمین روز بهمن ماه عملکردی 
صعودی داشت، ش��اخص فرابورس روندی نزولی داشت و ۵6 واحد عقب 
رفت. در این روز ش��اخص کل با رش��د ۲ هزار و 83 واحدی به عدد یک 
میلیون و ۲64 هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با یک هزار 
و 460 واحد افزایش به 437 هزار و 8۵ واحد و شاخص قیمت هم وزن با 
9۵۵ واحد رشد به ۲8۵ هزار و 8۵3 واحد رسید. شاخص بازار اول 6 هزار 
و 9۵ واحد افزایش و شاخص بازار دوم 11 هزار و 741 واحد کاهش داشت. 
در معامالت روز گذش��ته بیش از 11 میلیارد و 991 میلیون س��هم، حق 

تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۲۲ هزار و 9۲0 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ملی صنایع ایران )فملی( با 3 هزار و ۲18 واحد، فوالد مبارکه 
اصفه��ان )فوالد( با 998 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 973 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 898 واحد، سایپا )خساپا( با ۵40 
واح��د، فوالد خراس��ان )فخاس( با 484 واحد، توس��عه مع��ادن و فلزات 
)ومع��ادن( با 400 واحد، ایران ترانس��فو )بترانس( با 146 واحد، توس��عه 
صنایع بهشهر )وبش��هر( با 1۲۲ واحد و بورس کاالی ایران )کاال( با 1۲0 

واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 
7۲1 واحد، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۵63 واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 486 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با 460 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 348 واحد، 
بانک ملت )وبملت( با 31۲ واحد، پتروش��یمی پردیس )شپدیس( با ۲80 
واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۲44 واحد، بانک تجارت 
)وتجارت( با ۲۲۵ واحد، بانک پارسیان )وپارس( با 196 واحد و پتروشیمی 

پارس )پارس( با 1۵6 واحد تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنین نمادهای سایپا )خس��اپا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، ملی 
صنایع مس ایران )فملی(، ایران خودرو )خودرو(، ش��رکت سرمایه گذاری 
تامی��ن اجتماعی )شس��تا(، ف��والد مبارکه اصفه��ان )ف��والد( و پاالیش 
نفت تهران )ش��تران( ازجمله نمادهای پربینن��ده بودند. گروه خودرو هم 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۵ میلیارد و 96 

هزار برگه سهم به ارزش 18 هزار و 1۲0 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از ۵6 واحد کاهش 
داش��ت و ب��ر روی کانال 17 ه��زار و 816 واحد ثابت مان��د. در این بازار 
۲میلیارد و 18۲ هزار برگه س��هم به ارزش 80 هزار و 3۲0 میلیارد ریال 
دادوس��تد شد. نمادهای شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو(، زغال سنگ پرورده طبس )کزغال(، تولید برق 
عس��لویه مپنا )بمپنا(، فرابورس ایران )فرابورس(، س��یمان ساوه )ساوه(، 
پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، بیمه سامان )بس��اما(، کشتیرانی دریایی 
خ��زر )حخ��زر( و ذوب روی اصفهان )فروی( تاثیر مثبت بر ش��اخص این 
بازار داشتند. همچنین نمادهای بیمه پاسارگاد )بپاس(، پلیمر آریاساسول 
)آریا(، پتروش��یمی زاگرس )زاگ��رس(، فوالد هرمزگان جن��وب )هرمز(، 
س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، س��رمایه گذاری صب��ا تامین )صبا(، 
س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، تولید نیروی ب��رق دماوند )دماوند(، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( و پتروشیمی مارون )مارون( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

رشد 2هزار واحدی شاخص بورس در دومین روز تغییر دامنه نوسان

فشار بورس افتاد
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سفیر کشورمان در کابل اعالم کرد
آمادگی ایران برای واردات 5 میلیارد دالری 

از افغانستان 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در افغانستان تأکید کرد اگر شرایط 
در افغانستان آماده شود و دولت این کشور اراده داشته باشد، ایران 
ب��ه تنهایی می تواند ۵میلی��ارد دالر، از جمله ۲ میلیارد دالر کاالی 
معدنی از افغانس��تان واردات داشته باش��د و آنها همه طرح ها را به 

دولت افغانستان ارائه کرده اند.
به گزارش ایس��نا، بهادر امینیان در گفت وگو با خبرگزاری آوا در 
کابل در مورد اینکه »با افتتاح خط آهن خواف � هرات، امید می رود 
روابط بازرگانی دو کشور وارد مرحله جدیدی شود. استفاده تاجران 
افغانس��تان از بندر چابهار رو به گسترش است و تالش هایی جریان 
دارد که خط آهن خواف � هرات به مزار ش��ریف و ازبکستان وصل 
ش��ود و ش��ما چش��م انداز همکاری های اقتصادی و روابط بازرگانی 
دو کش��ور را چگون��ه می بینید؟ گف��ت: ما بارها اع��الم کردیم که 
می خواهیم روابط ما با افغانس��تان از مرحل��ه بازرگانی عبور کند و 
فقط واردات و صادرات جنس و کاال نباش��د؛ بلکه بتوانیم همکاری 
اقتصادی بیش��تری داشته باش��یم، تولید مش��ترک داشته باشیم، 
کش��اورزی افغانستان باید متحول شود و به یک کشور تولیدکننده 
تبدیل شود. افغانس��تان از تمام ظرفیت های الزم برخوردار است و 
ما معتقدیم که هرچه در افغانس��تان صلح و ثبات و پیشرفت باشد 
به نفع ما اس��ت و ما حاضر هستیم تکنولوژی را بیاوریم، نمایشگاه 
گذاشتیم و بعضی از ش��رکت های تکنولوژی دانش بنیان ما آمده اند 

اینجا و حاضر هستیم در توسعه اقتصاد افغانستان کمک کنیم.«
س��فیر ایران با اشاره به مشکالت افغانستان در بخش صنعت برق 
خاطرنشان کرد: »افغانس��تان در قسمت برق باید زیرساخت هایش 
را تغییر دهد و ما حاضر هس��تیم در این بخش نیز کمک کنیم. ما 
پیشنهادهای زیادی دادیم. فعاًل یکی از مشکالت افغانستان صنعت 
برق است و این برق در داخل افغانستان قابل حل است و نباید برق 
از خارج بیاورد و ما حاضر هستیم در این بخش تکنولوژی بیاوریم، 
نیروگاه بزنیم، هم ظرفیت خوبی برای نیروگاه های بادی است و هم 
برای فسیلی و خورشیدی. به این دلیل ما یک برنامه جامع به دولت 

افغانستان پیشنهاد دادیم و منتظر پاسخ هستیم.«
این دیپلمات کشورمان همچنین در مورد توسعه خط آهن خواف 
� هرات نیز گفت: »در پیشنهاد داده شده به دولت افغانستان عالوه 
بر راه آهن خواف- هرات ادامه هرات به مزارش��ریف اس��ت که اگر 
این اتفاق بیفتد یک تحول بزرگ در افغانس��تان اتفاق می افتد؛ زیرا 
افغانستان وضعیت وصل کردن کشورها را دارد؛ چون در منطقه ای 
ق��رار دارد که آس��یای مرکزی را به ایران و هن��د وصل می کند، اما 
روی این مزیت باید س��رمایه گذاری شود و زیرساخت ایجاد شود و 
ما حاضر هستیم سرمایه گذاری کنیم. هند نیز حاضر است کار کند 
بنابراین اگر در دولت افغانستان اراده وجود دارد هرچند مشکالت و 
موانع دارد که ما تا هنوز نتوانستیم اجرایی کنیم، اگر این مشکالت 
برطرف ش��ود اتفاقات خیل��ی خوبی در اقتصاد افغانس��تان خواهد 

افتاد.«
در ادامه س��فیر کش��ورمان در پاس��خ به س��والی  درب��اره اینکه 
افغانس��تان همواره نس��بت به عدم توازن در روابط بازرگانی بین دو 
کش��ور انتقاد دارد، کمتر از ۵0 میلیون دالر صادرات افغانستان در 
مقاب��ل نزدیک به 3 میلی��ارد دالر صادرات ایران. چگونه می ش��ود 
ای��ن آمار را متوازن تر ک��رد؟ گفت: ما بارها به دولت افغانس��تان و 
بخش خصوصی گفتیم که افغانستان چند تا مزیت دارد و ما حاضر 
هس��تیم که هرچه افغانستان دارد را وارد کنیم، حاضر هستیم روی 
تمام بخش معادن افغانس��تان س��رمایه گذاری کنیم، محصولش را 
ببری��م؛ چ��ون ما نیاز داریم و اگر ش��رایط را فراه��م کند ما حاضر 
هس��تیم همین ام��روز ۲ میلیارد دالر کاالی معدنی از افغانس��تان 
ببریم. ایران همه ساله 8 میلیارد دالر واردات بخش های کشاورزی، 
دامی و چیزهای دیگر را از بیرون دارد و حاضر هس��تیم همه را از 
افغانس��تان ببریم، اما شرایط باید در این کش��ور فراهم شود و این 

موضوع را با وزیر کشاورزی ایران صحبت کردم.

خیار ارزان شد
 نرخ هر کیلو موز داخلی 18 هزار تومان

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار از کاهش 
3 تا 4 هزار تومانی قیمت خیار در بازار خبر داد.

مصطفی دارایی ن��ژاد، رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی 
میوه و تره بار در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، از کاهش 
قیمت خیار در بازار خبر داد و گفت: بنابر پیش بینی های قبلی، نرخ 
ه��ر کیلو خیار 3 ت��ا 4 هزار تومان کاهش یافت��ه و با گرمای هوا و 

افزایش عرضه، قیمت ها باز شکسته خواهد شد.
او قیم��ت هر کیلو خیار گلخانه را 1۲ هزار تومان و خیار جیرفت 
را 9 هزار تومان اعالم کرد و افزود: با گرمای هوا و رس��یدن بوته ها، 
پیش بینی می ش��ود که قیمت هر کیلو خی��ار به 7 تا 8 هزار تومان 

برسد.
دارایی ن��ژاد از کاهش 3 تا ۵ هزار تومانی قیمت موز در بازار خبر 
داد و گف��ت: قیمت کنونی هر کیلو موز هندی از 40 هزار تومان به 
3۵ ه��زار تومان، موز اکوادور از 4۵ ه��زار تومان به 40 تا 4۲ هزار 
توم��ان کاهش یافته، همچنین قیمت هر کیلو موز داخلی 18 هزار 

تومان است.
رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی با اش��اره به نرخ سایر 
میوه ها بی��ان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو پرتقال تامس��ون 
شمال 1۲ هزار تومان، پرتقال جنوب 7 تا 18 هزار تومان، کیوی 9  
تا 16 هزار تومان، س��یب 8 تا 17 هزار تومان، نارنگی بندری 30 تا 
3۵ هزار تومان و نارنگی تخم پاکس��تانی 1۵ تا 18 هزار تومان در 

میدان مرکزی عرضه می شود.
او ادام��ه داد: با توجه به آنکه نارنگی س��اری رو به اتمام اس��ت، 
قیم��ت با نوس��اناتی در بازار روبه رو ش��ده که به هی��چ عنوان این 
قیمت ها قابل قبول نیس��ت و با مس��ئوالن دولتی باید تدابیری در 

این خصوص اندیشیده شود.
دارایی نژاد با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه س��یب و پرتقال 
شب عید نداریم، بیان کرد: با توجه به فراوانی ذخایر سیب و پرتقال 
در س��ردخانه ها، نگران��ی از حیث کمبود یا افزای��ش قیمت در ایام  

پایانی سال نداریم.

اخبـــار

به دنبال انتش��ار برخ��ی خبرها در رابطه با ورود محموله واکس��ن 
»فای��زر« به کش��ور، معاون فن��ی گمرک ایران اعالم ک��رد که هر دو 
محموله وارداتی واکس��ن در مدت اخیر »اسپوتنیک وی« روسی بوده 
و هیچ واکس��ن فایزری در این مدت وارد و از گمرک ترخیص نش��ده 

است.
به گزارش ایس��نا، چندی پیش بود که مقام معظم رهبری در رابطه 
با ورود واکس��ن بیماری کووی��د-19 تاکید کردند که ورود واکس��ن 

آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است.
 در مدت اخیر دو محموله واکس��ن کرونا وارد ش��د که بعد از ورود 
دومین محموله، ش��ایعاتی مطرح ش��ده مبنی بر اینکه محموله قابل 

توجهی از واکسن فایزر وارد کشور شده است.

این در حالی است که پرس و جوی ماجرا از گمرک ایران به عنوان 
ترخیص کننده محموله های واکسن وارداتی با رد این شایعات از سوی 

مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - همراه بود.
این مقام مس��ئول در گمرک ایران اعالم کرد که تشریفات گمرکی 
هر دو محموله با نظارت مس��تقیم مقامات گمرک ایران و مس��ئوالن 
مراج��ع ذی ربط، پای پ��رواز انجام، ترخیص و ب��ه مقامات ذی ربط و 

ذی صالح در  وزارت بهداشت تحویل شده است.
وی تاکید کرد که هر دو محموله وارداتی، واکسن اسپوتنیک روسی 

بوده و هیچ واکسن فایزری در آن وجود نداشته است.
ارونقی یادآور ش��د که اولین محموله ساعت 16 روز پنجشنبه )16 
بهمن ماه( به فرودگاه امام خمینی )ره( رس��ید که حاوی چهار پالت 

واکسن اسپوتنیک روسی به وزن حدود 640 کیلوگرم و ساخت کشور 
روسیه بود. وی افزود: دومین محموله نیز ساعت دو بامداد شنبه )۲۵ 
بهمن( ماه، وارد فرودگاه امام خمینی )ره( شد که این محموله 3۲4۲ 

کیلویی نیز واکسن اسپوتنیک ساخت کشور روسیه بوده است.
به گفته معاون گمرک ایران، اکنون تقریباً همه می دانند که واکسن 
فای��زر باید در دم��ای  منفی 70 درجه س��انتیگراد )منفی 94 درجه 
فارنهایت( نگهداری ش��ود و دارای ش��رایط خاص بسته بندی و حمل 
است. در حالی که واکسن های روسی وارده با هواپیمایی ماهان، در یخ 
خش��ک مخصوص و با بسته بندی مربوطه به کشور رسیده و از تمامی 
مراحل تخلیه، انجام تش��ریفات گمرکی و ترخیص، بارگیری و حمل 

کاال، تصویر و فیلم تهیه شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.

هیچ واکسن فایزری وارد و ترخیص نشده است

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید امروز می توان با قاطعیت اعالم 
کرد که دیگر در ایران واردات بی رویه ای صورت نمی گیرد.

به گزارش ایسنا، حمید زادبوم با اشاره به محدودیت های اعمال شده بر 
مسیر واردات در سال های گذشته، اظهار کرد: با توجه به محدودیت های 
اعمال ش��ده در سال های گذشته، می توان اعالم کرد که در سال 1399 
عمال دیگر واردات بی رویه ای صورت نمی گیرد و وقتی جزییات کاالهای 
ورودی به ایران را بررسی می کنیم، می بینیم که یا واسطه ای و سرمایه ای 

هستند یا کاالهای مصرفی که نیاز قطعی مردم به شمار می روند.
وی ادامه داد: کاالهای واس��طه ای و س��رمایه ای ح��دود 87 درصد از 
کل واردات ای��ران را تش��کیل می دهند. این کاالها ب��ه عنوان مواد اولیه 

ی��ا موردنیاز به واحدهای تولیدی تحویل می ش��وند و یعنی نه تنها برای 
اقتص��اد ایران زیانده نیس��تند که حتی نرسیدن ش��ان می تواند به تولید 
آس��یب بزند. از این رو نه تنها نگرانی در رابطه با این کاالها نیس��ت که 
می توان با ارائه تسهیالتی به واردات شان نیز کمک کرد تا خطوط تولیدی 

برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه نشوند.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با بیان اینکه 13 درصد باقی مانده از 
واردات ایران را نیز کاالهای مصرفی که نیاز جدی مردم هستند تشکیل 
می دهن��د، توضیح داد: بعضی از این کاالها برای تامین کامل نیاز جامعه 
به ایران وارد می شوند، مثال برنج وارداتی یکی از این کاالهاست که برای 
تنظیم بازار و تامین نیاز مردم وارد می ش��ود. یکی دیگر از این کاالها را 

گوشی تلفن همراه تشکیل می دهد که باز هم نیاز جامعه است و نمی توان 
توقع داشت که واردات آن متوقف شود.

زادب��وم اضافه کرد: ب��ا وجود اینکه واردات بی رویه کن��ار رفته اما آمار 
واردات ما س��ال گذش��ته در مرز 43 میلیارد دالر قرار داش��ت و امسال 
نیز همین روند ادام��ه دارد. با توجه به اینکه اصلی ترین محل تامین ارز 
موردنیاز واردات، صادرات غیرنفتی کشور است، افزایش فعالیت ها در این 
حوزه نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت و ما باید تالش کنیم تراز تجاری 
کش��ور را بار دیگ��ر مثبت کنیم. به گفته وی، در 9 ماهه س��ال 1399، 
تراز تجاری ایران حدودا منفی 1.۲ میلیارد دالر بوده که سازمان توسعه 

تجارت امیدوار است این عدد تا پایان سال قابل جبران باشد.

ط��رح درج قیمت ب��ر روی هر عدد تخم مرغ و بس��ته بندی آن که 
حدود یک هفته گذش��ته بنابر اعالم معاون وزیر جهاد کش��اورزی به 
منظور س��اماندهی بازار تخم مرغ و جلوگیری از گرانفروش��ی آن آغاز 
ش��ده بود و مرغداری ها موظف به رعایت آن بودند هنوز به تشکل های 
مرغداری اعالم نش��ده و حتی گفته می ش��ود که دستور عدم درج آن 

نیز داده شده است.
به گزارش ایس��نا، هفته گذش��ته معاون امور تولی��دات دامی وزارت 
جهاد کش��اورزی در نشستی خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد 
در پاس��خ به این سوال ایس��نا که وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی 
در راس��تای کاهش قیمت تخم مرغ در بازار انجام داده اس��ت، از آغاز 
طرح قیمت گذاری بر روی هر دانه تخم مرغ و بسته بندی های آن خبر 
داد و اع��الم کرد که این اقدام به منظور کنترل بازار، س��اماندهی آن 
و جلوگیری از گرانفروش��ی اس��ت و این طرح با همکاری مرغداران و 

دستگاه های نظارتی به ثمر خواهد رسید.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی همچنین اعالم کرده بود 
که اگ��ر مرغداری هایی امکان پرینت قیمت بر روی تخم مرغ را ندارد 

باید هنگام تحویل تخم مرغ فاکتور ارائه دهد.

در حالی که به نظر می رس��ید این طرح آغاز شده و از این پس درج 
قیم��ت بر روی تخم مرغ ها الزامی خواهد ش��د، مرغداران نیز ملزم به 
رعایت آن هس��تند و در نتیجه دست س��ودجویان در تغییر قیمت ها 
کوتاه می شود اما بنابر گفته رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران تاکنون به هیچ تشکل مرغداری اعالم نشده که قیمت و 
تاریخ تولید را درج کنند و برعکس دستور عدم درج داده شده است.

این یعنی هنوز مش��خص نیست باالخره قرار است قیمت تخم مرغ 
بر روی آن درج شود یا خیر؟ و اگر این طرح آغاز شده است پس چرا 

گفته شده قیمت ها درج نشود؟
ناص��ر نبی پور، رئیس هیأت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران در این راس��تا به ایسنا، گفت: مرغداران تخم مرغ های شان را به 
شرکت پشتیبانی امور دام )شرکت وابسته به جهاد کشاورزی( تحویل 
می دهن��د و هر روز موض��وع جدیدی مطرح می ش��ود. یک روز گفته 
می شود که قیمت و تاریخ  بر روی تخم مرغ پرینت شود و روزی دیگر 
اعالم می کنند که پرینت نش��ود. تاکنون نیز به هیچ تشکل مرغداری 

درج قیمت و تاریخ تولید بر روی تخم مرغ اعالم نشده است.
وی ادام��ه داد: تولیدکنندگان آمادگی پرین��ت قیمت بر روی تخم 

م��رغ دارند. اما به مرغداری های اس��تان تهران دس��تور عدم درج این 
مش��خصات داده شده است. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اس��تان تهران در پاس��خ به اینکه قیمت تمام ش��ده تخ��م مرغ برای 
تولیدکنندگان چقدر اس��ت، گفت: با احتساب س��ود، قیمت هر کیلو 
تخم مرغ از درب مرغداری حدود 1۵هزارو800 تومان می شود و قیمت 
دس��توری 14 هزار تومان نیس��ت. به گفته وی تنها راه متعادل سازی 
قیمت تخم مرغ در بازار خروج دولت از قیمت گذاری دستوری است.

نبی پ��ور تصریح کرد: با خروج دولت از بحث قیمت گذاری هر ش��انه 
تخم مرغ  با قیمت 33 هزارتومان به دس��ت مصرف کننده می رسد. در 
غیر این صورت اگر قیمت گذاری همچنان دستوری بماند شاهد همین 

افزایش قیمت ها در بازار خواهیم بود.
وی همچنین با انتقاد از ش��یوه درج قیمت بر روی تخم مرغ گفت: 
وزن ه��ر عدد تخم مرغ متفاوت اس��ت و نمی توان یک قیمت بر روی 
هم��ه آنها پرینت کرد و همین اقدام می تواند باعث س��ودجویی برخی 
افراد ش��ود و تخم مرغ های ریز با قیمت باال فروخته ش��ود. به همین 
دلی��ل بهترین روش قیمت گذاری ب��ر روی تخم مرغ تعیین قیمت آن 

به صورت کیلویی است.

اصلی ترین کاالهای وارداتی ایران چیست؟

کالف سردرگم درج قیمت بر روی تخم مرغ!

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

گرانی دالر بازار خودرو را تکان داد
 افزایش 6 درصدی قیمت ها

به گزارش تس��نیم، بازار دیروز خرید و فروش خودرو متأثر از روند افزایشی 
قیمت دالر با افزایش 6 درصدی قیمت در انواع خودروهای داخلی و مونتاژی 
روبه رو شده است. فعاالن بازار در همین رابطه معتقدند قیمت خودرو دیروز به 
قیمت ۲0 روز گذشته رسیده است. به نوعی در شرایط فعلی این فروشندگان 
هستند که به صورت سلیقه ای قیمت ها را به بهانه افزایش قیمت دالر باال اعالم 
می کنند عالوه بر این هیچ خرید و فروش��ی در بازار صورت نمی گیرد، چراکه 
به اعتقاد خریداران این التهابات مقطعی بوده و با کاهش قیمت دالر فروکش 
خواهد ک��رد. در بازار دیروز خرید و فروش خودرو قیمت پراید 111 به حدود 
1۲8 میلیون تومان رس��یده اس��ت. عالوه بر این پراید 131 نیز 109 میلیون 
تومان قیمت گذاری ش��ده است. براساس این گزارش، قیمت سمند ال ایکس 
دیروز 184 میلیون تومان، پژو ۲06 تیپ دو 196 میلیون تومان، پژو ۲06تیپ 
پنج ۲۵7 میلی��ون تومان، پژو ۲07 دنده ای ۲7۵ میلی��ون تومان و پژو ۲07 
اتومات 430 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. همچنین تیبا صندوقدار 
116 میلیون تومان، پژو 40۵ ، 187 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. 
در محصوالت مونتاژی نیز رشد قیمت ها همانند خودروهای داخلی و حتی در 
برخی موارد بیش��تر هم بوده اس��ت. به نحوی که هایما از قیمت 660 میلیون 

تومان به 70۵ میلیون تومان رسیده است.

 احداث پارکینگ های مکانیزه
در 4منطقه تهران

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از طراحی و احداث پارکینگ های 
محله ای در 4منطقه تهران خبر داد.

به گزارش ایس��نا، س��ید مناف هاش��می گفت: مناقصه طراح��ی و احداث 
پارکینگ های مکانیزه در 4منطقه تهران به زودی برگزار و نقش��ه های اجرایی 
برای ساخت پارکینگ محله ای در سه منطقه دیگر تهیه می شود.  هاشمی در 
تشریح جزییات ساخت پارکینگ های محله ای در سطح شهر تهران افزود: در 
اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر تهران درباره احداث پارکینگ های 
محل��ه ای از درآمد حاصل از عوارض کس��ری پارکینگ، معاونت حمل ونقل و 
ترافیک با همکاری دیگر حوزه های مرتبط، شیوه نامه اجرایی احداث پارکینگ 
محله ای در شهر تهران را تدوین کرد که این شیوه نامه توسط شهردار محترم 
تهران ابالغ ش��د. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: با توجه 
به کمبود فضای پارک خودرو در برخی محالت شهر تهران، شناسایی محالت 
با اولویت وجود زمین و همچنین پرداخت کس��ری پارکینگ س��اختمان های 
جدیداالحداث و دیگر مفاد شیوه نامه اجرایی ابالغی در دستور کار سازمان حمل 
و نقل و ترافیک قرار گرفت. هاشمی تاکید کرد: حسب بررسی و هماهنگی به 
عمل آمده با ش��هرداری های مناط��ق6،10،14،۲0  در حال حاضر طراحی و 
احداث پارکینگ های مکانیزه در این مناطق برای برگزاری مناقصه عمومی در 
دستور کار قرار گرفته است. براساس گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل 
و ترافیک، وی با اشاره به این که در سه نطقه دیگر نیز زمین هایی برای این کار 
در نظر گرفته شده است، اعالم کرد: در مناطق یک، 16 و 13هم طراحی و تهیه 
نقشه های اجرایی برای احداث پارکینگ محله ای طبقاتی در دستور کار سازمان 
حمل ونقل و ترافیک است. ضمن اینکه به دلیل ضرورت ساخت پارکینگ های 
محله ای در سراسر تهران، پس از معرفی زمین های مناسب توسط سایر مناطق، 

اقدامات الزم توسط حوزه حمل و نقل و ترافیک انجام خواهد شد.

کاهش 15 تا 20 درصدی قیمت لوازم یدکی 
در بازار

سخنگوی اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران از کاهش 
1۵ تا ۲0 درصدی قیمت قطعات و بروز رکود در بازار خبر داد. سید مهدی 
کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت قیمت لوازم 
یدکی در بازار اظهار داش��ت: برخی از قطعات اساسی و پرمصرف، 1۵ تا ۲0 
درصد کاهش قیمت داش��ته اس��ت. وی با تاکید بر نرخ ارز به عنوان عامل 
اصلی گرانی قطعه درخصوص علت کاهش قیمت قطعات گفت: میزان کاهش 
قیمت متناس��ب با کاهش نرخ ارز طی دو ماه اخیر بوده اس��ت. س��خنگوی 
اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماش��ین آالت تهران درخصوص وضعیت 
بازار بیان کرد: بازار نیز به دلیل کاهش تردد خودروها در رکود به سر می برد و 
بروز این رکود نیز موجب فراوانی قطعات شده و کمبودی وجود ندارد. کاظمی 
تصریح کرد: تولیدکنندگان لوازم یدکی با وجود تحریم ها، افزایش نرخ ارز و 
ش��یوع کرونا، مس��ئولیت خود در تامین نیاز بازار را به خوبی ایفا کرده اند و 
کیفیت تولیدات آنها حتی در مقایسه با قطعات خارجی، همواره برتری داشته 
و در دس��ترس بوده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: قطعاتی نظیر تسمه 
تایم  با برندهای شناخته شده که دارای لیبل و کد بوده و تحت قرارداد با بیمه 
نیز هستند، چنانچه در زمان نصب بر روی خودرو، کد موردنظر به بیمه طرف 
قرارداد اعالم ش��ده و ثبت ش��ود، در هنگام خرابی قطعه، استفاده از گارانتی 

امکان پذیر خواهد بود.

اجرای پلتفرمی برای نظارت بر خدمات امداد 
خودروها

پلتفرمی از سوی یکی از شرکت های خالق پیاده سازی شده که 
از طریق آن امکان نظارت بر خدمات امدادخودروها و تعمیرکارها 
فراهم ش��ده است. به گزارش ایس��نا، به نقل از مرکز اطالع رسانی 
معاونت علم��ی، مهرداد صادق زاده مدیرعامل این ش��رکت خالق 
ب��ا بیان اینکه تیم تحقیقاتی این ش��رکت پلتف��رم فراگیری با نام 
»چارچرخ« ایجاد کرده است، گفت: این پلتفرم دو ماموریت برای 
خودش تعریف کرده اس��ت که می ت��وان به ارائه خدمات مرتبط با 

خودرو در کوتاه ترین زمان ممکن و با کیفیت باال اشاره کرد.
وی افزود: ما در یک مطالعه 6 ماهه برای بررسی جوانب مختلف 
بازار، متوجه ش��دیم که بیش��تر مردم از خدم��ات امدادخودروها، 
چن��دان رضای��ت ندارن��د به همین دلی��ل، تالش کردی��م تا یک 

سرویس امداد خودرو با کیفیت و تحت نظارت ایجاد کنیم.
ص��ادق زاده با بیان اینکه نحوه کارکرد آن به صورت چند وجهی 
اس��ت، یادآور ش��د: در این پلتفرم ب��ا آموزش امدادگران س��عی 
می کنیم تا رضایت خدمات گیرندگان را باال ببریم و بر حق الزحمه 
دریافتی از س��وی آنه��ا نظارت کنیم. مش��تری ه��م می تواند به 
امدادگر س��تاره بده��د و امدادگر با دریافت ۵ س��تاره هدیه ای از 
شرکت دریافت خواهد کرد. به دلیل این سیاست ها، سطح رضایت 

مشتری از امدادگرها به شدت افزایش یافته است.

عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کشور از میزان مطالبات معوقه زنجیره تامین خودرو 
و نقدینگی موردنیاز برای تداوم خطوط تولید قطعه س��ازی تا ابتدای سال 
آتی خبر داد. سعید صبوری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
اهداف و مکانیزم تسهیالت 1۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی مبنی بر 
ارائه اوراق گام و اعتبارات بانکی اظهار داش��ت: در مجموع ۵ هزار میلیارد 
تومان اعتبار بانکی برای دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران خودرو هر کدام، 
۲ هزار ۵00 میلیارد تومان اختصاص یافته که پرداخت 80 درصدی آن به 

قطعه سازان مقرر گردیده است.
وی با بیان اینکه این میزان تسهیالت در برابر مطالبات قطعه سازان بسیار 
ناچیز است، گفت: اکنون میزان مطالبات زنجیره تامین از خودروسازی ها 

به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کش��ور افزود: قیمت برخی از قطعات تعدیل شده که 
هنوز به ثبت نرس��یده بنابراین نمی توان برآورد دقیقی از میزان مطالبات 

داش��ت، اما در حال حاضر معوقات بیش از 1۲0 روز مقادیری بیش از 1۵ 
هزار میلیارد تا ۲0 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

صبوری درخصوص نقدینگی موردنیاز قطعه س��ازان برای تحقق جهش 
تولید تا پایان س��ال تصریح کرد: افزای��ش تیراژ و افزایش عرضه و تحویل 
روزانه خ��ودرو به معنای افزایش نقدینگی موردنیاز قطعه س��ازان اس��ت 
بنابراین برای تداوم روند تولید قطعه تا پایان سال و همچنین ابتدای سال 
آتی، می بایس��ت 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه سازی 

تزریق شود.
وی درخص��وص نحوه خرید مواد اولیه و پرداخت های قطعه س��ازان به 
تولیدکنن��دگان بیان کرد: مواد اولیه به ش��کل نقدی و ب��ا نرخ روز بوده و 
همانند گذش��ته از روش اعتباری اس��تفاده نمی      ش��ود و به خرید از طریق 
بورس، بازرگان و یا واردات محدود می شود که ارائه پیش پرداخت در روش 

بورسی و واردات الزامی است و خرید از تجار نیز نقدا صورت می گیرد.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور درخصوص ن��رخ ارز من��درج در قراردادهای 

قطعه سازان با خودروسازان یادآور شد: در قراردادهای منعقده در گذشته، 
ن��رخ ارز برمبن��ای 11 هزار تومان بود و اکنون قطع��ات برمبنای نرخ 17 
هزار تومان محاسبه می ش��ود. صبوری ادامه داد: با توجه به تورم و گرانی 
انواع کاالها، راهکار اساسی در حوزه قیمت گذاری خودرو، آزادسازی قیمت 
این محصول اس��ت در حالی که همچنان قیمت ها به واس��طه نرخ گذاری 
دس��توری از سوی شورای رقابت، ثابت نگه داشته می شود و بدین ترتیب 
ران��ت توزیع��ی از ناحیه قیمت کارخانه ای خودرو و ب��ازار افزایش می یابد 
و گران��ی خودرو در بازار نیز به گردن خودروس��از می افت��د. وی در پایان 
درخصوص علت تعلل در آزادسازی قیمت خودرو خاطرنشان کرد: تاخیر 
در آزادسازی قیمت خودرو به سود رانت جویان و دالالن است و به همین 
دلیل مانع از این امر می شوند. با فروش خودرو کمتر از قیمت تمام شده، 
طی س��ال گذشته رانتی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان ناشی از اختالف 
قیمت کارخانه و بازار توزیع شده که به دنبال آن زیان انباشته خودروسازان 
را ش��اهد هستیم و این زیان انباشته از زمان ورود شورای رقابت به عرصه 

قیمت گذاری حادث شده است.

نقدینگی موردنیاز قطعه سازان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

صورت های مالی ارائه ش��ده به بورس از س��وی سه خودروساز بزرگ 
کش��ور نش��ان می دهد مصارف ارزی آنها در کل طی 9 ماهه امس��ال 
و نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته، کاهش��ی بوده اما در حالت 
تفکیک��ی، مص��رف برخی ارزها باال رفته و برخ��ی دیگر پایین آمده یا 
حتی صفر ش��ده است. اینکه چرا خودروسازان در مجموع ارز کمتری 
طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته از کشور خارج کرده اند، به 
احتمال فراوان با مس��ئله داخلی سازی ارتباط دارد. این در حالی است 
که اگر مصارف ارزی س��ه خودروساز بزرگ کشور را در 9 ماهه امسال 
با مدت مش��ابه سال 96 مقایسه کنیم، دلیل افت آن طی سال جاری، 
کاهش شدید تولید است. مرور مصارف ارزی خودروسازان بزرگ طی 
9 ماهه امس��ال نش��ان می دهد آنها نسبت به س��ال های قبل در کل 
روندی کاهشی در ارزبری داشته اند. این در شرایطی است که استفاده 
از ارزهای مختلف متغیر بوده اس��ت. خودروس��ازی در س��ال هایی که 
تحری��م نبوده، معموال مصارف ارزی دالری و یورویی اش باالتر از یوان 

چین بوده اما در دوران تحریم، این روند عکس شده است.
اگر مالک مقایس��ه مصارف ارزی خودروس��ازان بزرگ را س��ال های 96 
تا 9 م��اه 99 لحاظ کنیم، افت و خیز ارزبری آنه��ا دالیل مختلفی دارد که 
ش��امل »تحریم«، »باال و پایین ش��دن تولید« و »داخلی سازی« می شود. 
آمارها نش��ان می دهد مصارف ارزی سه خودروس��از بزرگ کشور در سال 
96 و نس��بت به س��ال قبل از آن، روندی افزایشی داش��ته است که ریشه 
آن در رش��د تولید قرار دارد. سال 96 شکوفه های توافق هسته ای و برجام 
در صنع��ت خ��ودرو میوه داد و خودروس��ازان توانس��تند تیراژش��ان را به 

نزدیکی های یک میلیون و 400هزار دس��تگاه برسانند. ازآنجاکه طی سال 
96 خودروسازان خارجی در ایران حضور داشتند و محصوالت مختلفی در 
کش��ور مونتاژ می ش��د، طبیعی بود مصارف ارزی خودروسازان )نسبت به 
9۵( افزایش یابد. در سال 97 اما با خروج آمریکایی ها از توافق هسته ای و 
برجام و به تبع آن، تحریم خودروس��ازی ایران، تولید خودرو با افتی بالغ بر 
40درصد نس��بت به 96، به زیر 900 هزار دس��تگاه رسید. در این شرایط 
طبیعی بود که مصارف ارزی خودروسازان کاهش پیدا کند؛ زیرا اوال مونتاژ 
محص��والت خارجی افت کرد و در مواردی متوقف ش��د و ثانیا روند تامین 
قطعات از خارج اختاللی بزرگ را به خود دید. در سال 98 نیز تولید خودرو 
تفاوت چندانی با 97 نداشت، با این حال مصارف ارزی باز هم کاهش پیدا 
کرد. این موضوع عالوه بر اینکه با کاهش بیشتر تولید خودروهای مونتاژی 
ارتباط داشت، به داخلی سازی قطعات نیز مربوط می شد. در 9 ماهه امسال 
نیز هرچند تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بوده، اما ارز 
کمت��ری از ناحیه صنعت خودرو خارج ش��ده که ای��ن موضوع بیش از هر 

مسئله دیگری احتماال با داخلی سازی قطعات در ارتباط است.
نقش داخلی سازی در کاهش ارزبری

مرور افت و خیز مصارف ارزی کش��ور طی س��ه سال و 9 ماه گذشته 
نش��ان می دهد »تحریم«، »افت و خیز تولید« و »داخلی سازی« دالیل 
اصلی نوس��ان ارزبری سه خودروساز بزرگ کشور بوده اند. در این بین، 
تحری��م نقش بس��یار مهمی در کاه��ش مصارف ارزی خودروس��ازان 
به خصوص طی س��ال های 97 و 98 داش��ته اس��ت. این اثرگذاری اوال 
از ناحیه اخت��الل در تامین قطعات خارجی بوده و ثانیا از محل توقف 

تولی��د برخی خودروهای مونتاژی. پس از تحریم خودروس��ازی ایران 
در تابس��تان 97، شرکت های خارجی از جمله چینی ها کشور را ترک 
کردند تا از تیررس جرایم مادی و معنوی آمریکایی ها در امان بمانند. 
ب��ا خروج آنها، تولید محصوالت مونت��اژی در ایران رفته رفته افت کرد 
و در مواردی کال متوقف ش��د. توقف تولید یا افت تیراژ مونتاژی ها، در 
سال 98 بیش از 97 به چشم آمد و در پی آن طبعا مصارف ارزی نیز 
کاهش یافت. خودروهای مونتاژی مانند برلیانس، چانگان، دانگ فنگ 
و خان��واده رنو وابس��تگی زیادی به قطعات خارجی داش��تند بنابراین 
ارز زیادی بابت تولید آنها مصرف می ش��د. با حذف یا افت تولید آنها، 
مص��ارف ارزی نیز خود به خود کاهش یافت. جدا از مس��ئله حذف و 
اف��ت تولید مونتاژی ها، موضوع دیگری که س��بب ش��د مصارف ارزی 
خودروس��ازان کاهش یابد، مختل ش��دن تامین قطعات از خارج بود. 
بس��یاری از ش��رکت های تامین کننده قطعات خودرو، از ترس تحریم 
ارتباط خود را با ایرانی ها قطع کردند یا به حداقل رس��اندند. از همین 
رو روند تامین قطعات مختل شد و طبعا حجم ورودی قطعات خارجی 
به کش��ور در مقایس��ه با دوران قبل از تحریم کاهش چشمگیری را به 
خ��ود دید. نکته دیگر اینجا بود که نقل و انتقال پول نیز بر اثر تحریم 
بس��یار سخت شد تا این مس��ئله نیز به نوبه خود سبب کاهش ارسال 
قطعات خارجی به خودروس��ازی کشور ش��ود. تمام این اتفاقات سبب 
ش��دند مصارف ارزی خودروس��ازان در س��ال های 97 و 98 از ناحیه 
تحریم و کاهش تولید افت کند. این اتفاق در حالی رخ داده که تولید 

خودرو در 98 و نسبت به 97 اندکی باالتر رفته است.

رئی��س انجم��ن مراکز اس��قاط خودرو گف��ت هم اکن��ون3 میلیون 
خ��ودروی فرس��وده داریم که تا س��ال 1404 این عدد ب��ه 8 میلیون 
می رسد و اگر روند کار به همین شکل باشد برای اسقاط این تعداد به 

هزار سال زمان نیاز داریم.
محمود مشهدی ش��ریف دیروز در نشستی خبری با بیان اینکه ۲۲0 
مرکز اس��قاط و بازیافت خودروی س��بک و س��نگین در کشور داریم، 
اظه��ار داش��ت: از ۲۲0 مرکز اس��قاط و بازیافت، بی��ش از 1۵0 مرکز 
تعطیل شده اند و مابقی نیز با ظرفیت کمتر از 10 درصد کار می کنند. 
در ای��ن ۲۲0 مرک��ز، 6000 نفر ب��ه صورت مس��تقیم و 30 هزار نفر 
به صورت غیرمس��تقیم کار می کردند. رئیس انجمن مراکز اس��قاط و 
بازیاف��ت خودرو افزود: اگرچه طبق قانون از س��ال 88 به بعد باید 30 
درصد از خودروهای فرس��وده اس��قاط می ش��د، اما در سال 98 فقط 
8000 دس��تگاه اسقاط ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: در سال جاری 3 
میلیون دس��تگاه فرس��وده در کش��ور داریم که پیش بینی می شود تا 
س��ال 1404 این عدد به 8 میلیون دستگاه خودرو برسد بنابراین اگر 
روند اسقاط خودروها براساس سال 98 باشد، یعنی 1000 سال دیگر 

خودروهای فرسوده کشور از رده خارج می شوند.
مش��هدی  ش��ریف درخصوص علل عقب ماندگی اسقاط خودروهای 
فرسوده از قانون تصریح کرد: اسقاط خودرو باید منوط به شماره گذاری 
خودروهای دیگر باش��د. وقت��ی یک خودروی وارداتی ش��ماره گذاری 
می ش��ود، به همان میزان خودروی فرسوده نیز باید اسقاط شود، اما با 
توجه به ممنوعیت واردات خودرو از سال 98، این بند اجرا نشده است.

وی گف��ت: همچنین از س��ال 88 بای��د 30 درص��د از خودروهای 
فرس��وده اسقاط می شد یعنی به ازای هر 100 دستگاه خودروی نویی 
که تولید ش��ده، باید 30 خودروی فرسوده از رده خارج می شد، اما به 

دلیل رانت خودروسازان عماًل این مصوبه اجرا نشده است.
رئیس انجمن مراکز اس��قاط و بازیافت خودرو افزود: از سوی دیگر، 
اگرچه اس��قاط موتورس��یکلت های فرس��وده اجرایی ش��ده و به ازای 
ش��ماره گذاری هر موتور، یک موتور فرسوده اسقاط می شود، اما هنوز 
گواهی اس��قاط موتور صادر نش��ده اس��ت؛ به نحوی که طی دو سال 
گذش��ته 7۲1۵ موتورسیکلت برای اس��قاط ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد 4۵69 موتورس��یکلت اس��قاط ش��د، اما هنوز حتی یک گواهی 

اسقاط نیز صادر نشده است.
مشهدی ش��ریف گفت: فقط در مورد خودروهای دیزل روند اس��قاط 
)به ازای هر سه دیزل جدید، یک دیزل فرسوده اسقاط می شود(، اجرا 
می ش��ود که البته آن ه��م به دلیل کاهش تولی��د خودروهای دیزلی، 

میزان اسقاط خودروهای دیزلی فرسوده بسیار ناچیز است.
وی تصری��ح ک��رد: بخش بزرگی از مش��کالت مربوط به اس��قاط و 
بی توجهی به این حوزه، به دلیل عملکرد س��تاد مدیریت حمل و نقل 
س��وخت است. در سال های گذشته این ستاد، یک نهاد فرانظارتی بود 
و وزارتخانه های مختلف از جمله صمت و کش��ور، باید دس��تورات این 
س��تاد را اجرا می کردند، اما از زمانی که این س��تاد تنزل جایگاه پیدا 
کرد و تبدیل به ی��ک دبیرخانه تحت نظر معاونت راهداری وزارت راه 
و شهرس��ازی قرار گرفت، دیگر بین دستگاه های کشور هیچ جایگاهی 

ن��دارد؛ به گون��ه ای که حتی در قانون هوای پاک، هیچ اس��می از این 
س��تاد ذکر نشده اس��ت. درحالی که اگر س��تاد مدیریت با راهور ناجا 
جلسه مش��ترک برگزار کند، می تواند اش��کاالت را برطرف و از سوی 
دیگر، برای بازیابی جایگاه قبلی خود تالش کند اما ستاد هیچ توجهی 

به این مسائل ندارد.
رئیس انجمن مراکز اس��قاط و بازیافت خ��ودرو در ادامه درخصوص 
ش��اخص س��ن فرس��ودگی خودروه��ای فرس��وده گفت: قب��اًل برای 
خودروهای فرسوده سنی را در نظر می گرفتند، اما دیوان عدالت اداری 
با ورود به این موضوع، س��ن فرس��ودگی را لغو و اعالم کرد که معاینه 
فنی باید جایگزین ش��ود؛ یعنی اگر خودرویی برگه معاینه فنی نگیرد، 

باید اسقاط شود.
وی افزود: این در حالی است که معاینه فنی در ایران نه تنها معیوب 
است بلکه فساد هم دارد یعنی شخص می تواند با دادن پول به راحتی 

برگه معاینه فنی بگیرد.
مشهدی ش��ریف گفت: ما به دیوان عدالت اداری نامه زدیم و به این 
موضوع اعتراض کردیم اما هنوز هیچ پاس��خی به آن نداده اند. ما حتی 
پیش��نهاد کردیم که در قرعه کش��ی خودرو، خودروهای فرس��وده در 

اولویت قرار گیرند که توجهی به این مسئله نشد.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اظهار داشت: همچنین 
دولت می تواند خودروهای فرس��وده را جزو اوراق بهادار حس��اب کند 
یعنی در صورت رخ دادن هرگونه تخلف زیس��ت محیطی موظف شود 

اوراقی را به نام خودروی فرسوده بخرد.

چقدر ارز و چه ارزی برای خودروسازان داخلی مصرف شد؟

برای اسقاط خودروهای فرسوده هزار سال زمان نیاز است
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در راستای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص سیاست ها و 
اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، متقاضیان دریافت مجوز پیام رسان 

اجتماعی تا 30 بهمن  ماه مهلت دارند برای ثبت نام اقدام کنند.
به گزارش دیجیاتو، »ابوالحسن فیروزآبادی«، 
دبیر شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال 
جاری از ابالغ سند سیاس��ت ها و الزامات کالن 
حمای��ت از رقابت و مقابله با انحصار س��کوهای 
فضای مجازی خبر داده بود و حاال رگوالتوری در 
راستای صحبت های او ابالغیه ای برای متقاضیان 

مجوز پیام رسان ها منتشر ساخته است.
فیروزآبادی درخصوص اهداف این سند گفته 
ب��ود که: »مرک��ز ملی فضای مج��ازی با اهداف 
اس��تفاده از فرصت ه��ا و ظرفیت ه��ا و مقابله با 
آس��یب ها و تهدیدات ناشی از تحوالت پرشتاب 
عرصه فضای مجازی«، »انتظام بخشی و مدیریت 
ابعاد و مسائل نوپدید این فضا، تضمین حفاظت 

حداکثری از حقوق کس��ب وکارها و برنامه ریزی همه جانبه برای بهبود شرایط 
کسب وکار مرتبط با فناوری های مجازی در صدد تدوین سازوکاری برآمد که 
عالوه بر حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای 

مجازی و کاهش موانع ورود کسب   و کارهای نوپا به بازار سکوها، ارتقای کیفیت 
و مطلوبیت خدمات ارائه شده به کاربران را نیز مدنظر قرار دهد.«

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین گفته بود پس از مطالعات چالش ها 
و منازعات ش��کل گرفته در داخل کشور بین 
بازیگران مختلف در حوزه ه��ای گوناگون این 
سند تدوین شده است. او این سند را همراستا 
با اقدامات اخیر کمیته ضدانحصار کنگره آمریکا 
دانسته بود و تاکید کرده بود این اقدامات یک 
فعالیت جهانی اس��ت. ناگفت��ه نماند »هادی 
سجادی« دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات 
در مرک��ز ملی فضای مجازی نی��ز اعالم کرده 
بود  این س��ند با ه��دف تقویت فضای رقابتی، 
رف��ع انحصارهای موجود، جلوگی��ری از ایجاد 
انحصاره��ای جدید و ممانعت از ارتکاب اعمال 
ضدرقابتی توس��ط س��کوهای فعال در فضای 

مجازی کشور تدوین شده است.
در این راستا و تبیین این سند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در اطالعیه ای اعالم کرده متقاضیان دریافت مجوز پیام رسان  اجتماعی تا پایان 

ماه جاری فرصت دارند. 

شاید نام کاتالیست ها را بارها شنیده  باشیم، فرآورده هایی که در یک واکنش 
شیمیایی نقش میانجی را دارند و به آن وسعت می بخشند.

 دامن��ه کاربرد و تنوع کاتالیس��ت ها در صنایع، مص��ارف تجاری و 
خانگی، وس��عتی وصف ناشدنی یافته است. 
فناوری های تولی��د این فرآورده ها، که خود 
در واکن��ش تغیی��ر ماهی��ت نمی دهند اما 
نقش یک واس��طه را ایفا می کنند، بس��یار 
گس��ترده است و نمی توان محدودیتی برای 

کاربردهای متنوع شان قائل شد.
 نقش گسترده کاتالیست ها در صنایع

اما ب��ه طور کلی می ش��ود چن��د کاربرد 
مهم و حیات��ی کاتالیس��ت ها را در کاهش 
آلودگی هوا، سرعت و ش��تاب بخشیدن به 
واکنش های ش��یمیایی موردنی��از صنایعی 
چ��ون نف��ت، گاز، پتروش��یمی و همچنین 
زمینه های تازه ای چون حذف یا تغییر مواد 

موجود در پساب ها و خروجی های آالینده صنعتی یاد کرد.
کاتالیس��ت ها ف��ارغ از همگن بودن یا ناهمگن بودن،  ممکن اس��ت 
در انواع گوناگونی دس��ته بندی شود که براساس ماهیت و نوع کاربرد 

آن نوع کاتالیس��ت ش��کل می گیرد، اما نوع خاصی از این فرآورده ها، 
کاتالیس��ت های نوری یا فتوکاتالیس��ت ها هس��تند. این نوع خاص از 
کاتالی��زور، ش��تاب یک واکنش را ب��ا کمک نور افزای��ش می دهد. در 
فوتوکاتالیس��ت، ن��ور توس��ط ی��ک الیه 

جذب کننده، دریافت می شود.
تفاوت اساس��ي این نوع کاتالیست ها با 
انواع دیگر، از جمله کاتالیست هاي گرمایي 
متداول، در این اس��ت که کاتالیست های 
گرمایی توس��ط گرم��ا فعال می ش��وند و 
واکنش شیمیایی را سرعت می بخشند، در 
حالی که فوتوکاتالیست ها توسط فوتون و 

انرژي نور فعال مي شوند.
فتوکاتالیس��ت ها م��واد بر پای��ه نانوفناوری 
تولید می ش��وند و نانوذره ه��ا، از اجزای اصلی 
ای��ن فرآورده هس��تند. کاتالیس��ت های نوری 
می توانند نقش پاک کننده محیطی را ایفا کنند 
و در حذف آلودگی ها از مایعات کاربردهای فراوانی داشته باشند. هنگامی که 
نورخورشید و یا نور مصنوعی به این کاتالیست ها برخورد می کند، مواد مضر و  

آلودگی ها را از روی سطوح حذف می کند.

 مجوز برای راه اندازی پیام رسان اجتماعی
تنها تا 30 بهمن صادر می شود

نانوذره های شیمیایی در کشور تولید می شود تا پساب های صنعتی را 
تصفیه کند

محمودرضا شایسته / مجری شبکه محصول سالم ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری چند س��الی اس��ت ب��ر روی موضوع سالم س��ازی محصوالت 

کشاورزی و ارتقای کیفیت تغذیه تمرکز کرده است.
سالم س��ازی محصوالت کشاورزی نقش��ی ماندگار و موثر در تامین سالمت 
جامعه و محیط زیست دارد. ستاد در تالش است با راه اندازی شبکه محصول 

سالم، فعالیت های این حوزه را سامان  دهد و بهره وری تولید را باال ببرد.
این ش��بکه به افزایش اعتماد مردم به س��المت محصوالت و ترویج سبک 
زندگی س��الم منجر خواهد شد. شبکه محصول سالم با مشارکت شرکت ها و 
گروه های کنشگر و تاثیرگذار بر زنجیره تامین محصوالت سالم به طور داوطلبانه 

تشکیل شد.
شبکه شمس توانسته است بیش از ۲00 عضو حقیقی و حقوقی در زنجیره 
تولی��د تا مصرف را گردهم آورد و بی��ش از 10 هزار مخاطب در حوزه مصرف 

محصوالت سالم گواهی شده را شناسایی و سازماندهی کند.
این ش��بکه با تالش س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاس��ت جمهوری و با هم افزایی بخش خصوصی و دولتی ایجاد ش��ده است 
تا فرصتی برای توانمندس��ازی، حمایت، ترویج و رتبه بندی محصوالت س��الم 
کش��اورزی و بازارس��ازی، بازاریابی و فروش این محصوالت در راستای ارتقای 

سالمت و حفظ ایمنی غذا در کشور فراهم شود.
همچنی��ن با راه اندازی سیس��تم ردیابی و رهگیری محص��والت و خدمات 
کش��اورزی از مزرعه تا س��فره در تالش اس��ت تا حلقه مفقوده و معیوب این 

زنجیره را شناسایی و اقدامات فناورانه، دانشی و علمی برای رفع آن را بیابد.
ایجاد سامانه ردیابی محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفره، »حفظ امنیت 
و س��المت مصرف کنن��دگان«، »بهبود کارایی و ارتقای به��ره وری در زنجیره 
تامین، تضمین و تسهیل فروش«، »فروش با اطمینان بخشی به مصرف کننده«، 
»تس��هیل نظارت پایش و رصد محصوالت کشاورزی« و »استفاده از ظرفیت 

اعضای حقیقی و حقوقی سازمان ها و نهادهای مرتبط« را به دنبال دارد.
تامین غذا یک زنجیره بهم پیوس��ته ای اس��ت که نبود ی��ا نقص در یکی از 
حلقه هایش اثرات نامطلوبی بر روی سالمتی دارد. اگر امکان ردیابی و پیداکردن 

حلقه معیوب وجود نداشته باشد تامین غذای سالم برای جامعه میسر نیست.

سلول های بنیادی ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل شدن به انواع گوناگونی 
از سلول دارند. اکنون این س��لول ها در درمان بیماری های گوناگون کاربردی 
گسترده یافته  است.  سلول های بنیادی به بدن انسان این امکان را می دهد تا 
از طریق بازسازی خاص خود را بهبود بخشد. هنگامی که یک عضو بدن رشد 
می کند، سلول های بنیادی، تخصصی می شوند و هر یک، عملکردهای خاصی را 
برعهده می گیرند. از آنجا که سلول های بنیادی هنوز تمایز نیافته اند، می توانند 
تبدیل به نوعی سلول تخصصی شوند. سلول های بنیادی در واقع دلیل بهبودی 

بازوهای زخم و زانوهای خراشیده شده ما با گذشت زمان هستند.
تازه ترین پژوهش های محققان و دس��تاورد ش��رکت های دانش بنیان نشان  
می دهد سلول های بنیادی در پزشکی ترمیمی، از جمله ترمیم زخم های مزمن 

چه ظرفیت عظیم و نقش کارآمدی دارند.
انواع اصلی سلول های بنیادی که در روند ترمیم زخم نقش دارند سلول های 
بنیادی اپیدرمی و پوستی، سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های پیش ساز 

الیه درون رگی )اندوتلیال( و سلول های بنیادی خون ساز هستند.
برای درمان زخم های مزمن، می توان سلول های بنیادی را به صورت موضعی 
یا با اس��تفاده از روش های مختلف مانند هیدروژل، داربس��ت، جایگزین های 

پوستی و دیگر روش ها استفاده کرد.
ثابت ش��ده است که س��لول های بنیادی با سازوکارهای مختلف مستقیم و 
غیرمس��تقیم، از جمله تحریک سلول های ساکن، انتشار مولکول های زیستی، 

کنترل التهاب و بازسازی پوست بر بهبود زخم تأثیر می گذارد.
سلول های بنیادی مزانشیمی به طور ویژه در این حوزه کارآمد است زیرا به 
راحتی از مغز استخوان یا بافت چربی حاصل می شوند. جدا از رویکرد مرسوم 
در استفاده از س��لول های بنیادی زنده برای درمان زخم ها، در سال های اخیر 
روندهای جدیدی نیز به کمک پژوهش��گران و ش��رکت های دانش بنیان پدید 
آمده است. روش هایی که  نتایج بسیار خوب بهبودی را با استفاده از سلول های 

بنیادی ترشحی، به ارمغان آورده اند
همچنین تالش می ش��ود تا پتانسیل بهبودی س��لول های بنیادی از طریق 
کشت همزمان آنها با انواع دیگر سلول ها و همچنین تغییرات ژنتیکی یا پیش 
درمانی آنها با استفاده از مواد شیمیایی یا محیط های مختلف سلول بهبود یابد. 
عالوه بر این، سلول های بنیادی برای اهداف درمانی جدید مانند سوختگی های 

حاد آزمایش ش��ده اند و در آزمایشات روی مدل های حیوانی بزرگ نتایج قابل 
قبولی را ارائه داده است.

حرکت کش��ورمان در مسیر توسعه فناوری  س��لول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی در سال های اخیر زمینه را برای پیشرفت هایی درخور توجه به ویژه 
در کارآمدس��ازی این س��لول ها در ترمیم زخم ها و بهبود آسیب های جسمی 
فراهم کرده است. شرکت های دانش بنیان فعال این حوزه، مبتنی بر تازه ترین 
یافته های پژوهشی و توسعه ای، توانسته اند درهای تازه ای را به روی بیمارانی باز 

کنند که تا پیش از این، امید اندکی به بهبود بیماری آنها بود.
در این مس��یر ستاد توسعه فناوری  سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری نیز با حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان، فعاالن خالق و پژوهش��گران این حوزه مسیر را برای توسعه این 
حوزه و حرکت در مس��یر پیش��رفت و تولید محصوالت ایران س��اخت هموار 

می کند.
یک��ی از ش��رکت های دانش بنیان فع��ال  در حوزه مهندس��ی بافت 
و پزش��کی بازس��اختی، توانسته اس��ت برای کمک به بهبود زخم ها و 
سوختگی های پیش��رفته، داربس��ت هایی را طراحی کند که در ناحیه 
ضایعه دیده قرار گرفته و به ترمیم و س��اخت دوباره بافت آس��یب دیده 
کمک کند. این داربس��ت ها با فراه��م آوردن محیطی درهم آمیخته با 
رطوبت و چسبندگی باال به محل زخم، رفتار ساختار طبیعی پوست را 

تقلید می کنند و زمینه ساز بهبود زخم ها می شوند.
از آنجاکه فناوری این نوع داربس��ت ها بس��یار پیشرفته است در حال حاضر 
داربس��ت های پوستی موجود در کش��ور برای این نوع زخم ها وارداتی بوده و 
قیمت بس��یار باالیی دارند لذا بومی سازی ساخت این نوع داربست ها در داخل 
کشور نه تنها باعث افزایش توان کلینیکی کشور خواهد شد، بلکه سبب فراهم 

آوردن محصولی با قیمت مناسب برای تمامی اقشار کشور خواهد شد.
 به همین دلیل برخی کش��ورها در سال های اخیر اقدام به خرید زمین های 
کشاورزی خارج از مرزهای خود کرده اند، اما آنها برای توسعه این صنعت مهم 
در کشورشان به سمت استفاده از فناوری های زیستی و ژنتیکی، واردات خام و 
صادرات فرآوری شده و راه اندازی سیستم یکپارچه رهگیری و ردیابی زنجیره 

تامین غذا روی آورده اند.

اپـل و فیس بـوک در ماه های اخیر درگیر یـک دعوای لفظی تمام عیار بـه دلیل تغییر 
سیاسـت اپل در قبال حریم خصوصی بوده اند. این تنش از سـال ها قبل وجود داشته و با 
درگیر کردن مدیران عامل آنها جنبه شـخصی هم پیدا کرده است؛ هرچند که سخنگوی 

فیس بوک می گوید این مشاجره »بر سر اینترنت آزاد است.«
به گزارش دیجیاتو، دعوای لفظی اپل و فیس بوک تا حد زیادی در سـطح حرفه ای باقی 
مانـده بود، اما به مدیران عامل آنها یعنی تیم کوک و مارک زاکربرگ هم کشـیده شـده 
است. سال 2018 و در بحبوحه رسوایی کمبریج آنالیتیکا از کوک پرسیده شد که اگر اپل 
با چنین بحران بزرگی روبه رو می شد، چگونه اپل را از بحران عبور می داد. کوک در پاسخ 
حتی وقوع چنین اتفاقی در دنیای خیالی را رد کرد و گفت که اپل به لطف موضع متفاوت 
در قبـال حریـم خصوصی و داده های کاربران هرگز با چنین مشـکلی روبه رو نمی شـود. 

زاکربرگ سخنان کوک را »به شدت پوچ« و »کاماًل ضدحقیقت« خواند.
آنطور که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس گزارش می کند، زاکربرگ 
آنقـدر از حرف های کوک و تأثیـر منفی آنها بر وجهه فیس بوک ناراحت شـده بود که به 
برخـی کارکنان گفته بود فیس بوک باید »زهرش را به اپل بریزد.« زاکربرگ ماه گذشـته 
میالدی و در جلسـه گزارش میزان درآمدهای این شـرکت، اپـل را تهدیدی بزرگ برای 

فیس بوک خواند و کمپانی کوپرتینویی را به سوءاستفاده از پلتفرم های خود برای اختالل 
در عملکرد اپ های فیس بوک متهم کرد. تنها یک روز بعد، کوک در کنفرانسـی به شکل 
غیرمسـتقیم فیس بوک را به دامن زدن به خشـونت و تفرقه افکنی متهم کرد. مدیرعامل 
اپل در همین کنفرانس به نقش احتمالی فیس بوک در حادثه یورش به کنگره اشاره کرد و 

الگوریتم های این شرکت را در پخش تئوری های توطئه موثر دانست.
فیس بوک دسامبر سال 2020 انتقاد از اپل به خاطر سیاست جلوگیری از ردیابی کاربران 
 App Tracking را به تبلیغ در روزنامه کشـاند. فیس بوک مدعی اسـت این قابلیت که
Transparency یا ATT نام دارد، به شرکت های کوچکی که به تبلیغات شخصی سازی 
شـده وابسـته هسـتند ضربه می زند. کوک در پاسـخ مدعی شـد که اپل با این سیاست 

می خواهد تصمیم گیری در مورد ردیابی شدن یا نشدن را به کاربران واگذار کند.
با وجود درگیری لفظی شـدید بین کوک و زاکربرگ، سـخنگوی فیس بوک در بیانیه ای 
به وال اسـتریت ژورنال شـخصی بودن تنش میان این دو مدیرعامل را منتفی دانسـته و 
می گوید این درگیری »در مورد آینده اینترنت آزاد است.« فیس بوک ادعا می کند انتخاب 
میان ردیابی کاربران برای تبلیغات شخصی سازی شده و حفاظت از حریم خصوصی »یک 
بده بستان اشتباه« است و این شرکت می تواند هر دوی آنها را با هم ارائه کند. سخنگوی 

سالمت مصرف کنندگان را دریابیم

با تخصص سلول ها؛ زخم ها التیام می یابد

واکنش زاکربرگ به سخنان کوک در مورد حریم خصوصی: 

باید زهرمان را به اپل بریزیم

دریچــه

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت جوانان خالق باید احساس کنند 
ک��ه در حمایت از آنها یک هماهنگی و هم آوایی کامل میان مس��ئوالن وجود 
دارد.  علی حدادی، نماینده حوزه انتخابیه س��اوجبالغ، نظرآباد و طالقان، در 
مجلس ش��ورای اسالمی در گفت: در ارتباط با شرکت های دانش بنیان، خالق 
و نوآور، ظرفیت های بس��یار خوبی در مقیاس کشوری، استانی و شهرستان ها 
وجود دارد بر این اس��اس باید در راس��تای بالفعل کردن این ظرفیت ها، تمام 
توان اجرایی را بس��یج کرد. نماینده مجلس شورای اس��المی در ادامه افزود: 
جوان های بسیار بااستعداد و نخبه ای جذب این زیست بوم می شوند و حمایت 
از آنه��ا قطعاً راه را برای گس��ترش تولید، بومی س��ازی محص��والت و اعتالی 

اقتصادی کشور، هموار خواهد ساخت.

قوانین موردنیاز برای تسهیل فعالیت 
خالق ها تصویب می شود

دوشنبه
27 بهمن 1399

شماره 1727
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ش��رکتی دانش بنیان با کمک فناوری و خالقیت، سیس��تم جامع آموزشی 
طراحی کرده است که یادگیری و آموزش را بهینه و هوشمند کند.

 ش��رکت تولیدی و توزیعی بهارس��تان رایان از مجموعه های فناوری است 
که ب��ا هدف ارائه محص��والت داخلی و خدمات 
متنوع در زمینه تولی��د کامپیوترهای یکپارچه 
و وایت برده��ای هوش��مند فعالی��ت می کن��د. 
ای��ن گروه که بیش از 17 س��ال از تاس��یس آن 
می گذرد با ساماندهی کادر مجرب و بهره گیری 
از متخصصان داخلی و دان��ش روز دنیا فعالیت 
گس��ترده ای در زمینه طراحی سیستم آموزش 
جام��ع، تولی��د کامپیوتره��ای ب��دون کیس و 

وایت بردهای هوشمند دارد.
سیستم آموزش جامع این شرکت به مدرسان 
و معلمان این ام��کان را می دهد که از راه دور و 
با کمک تجهیزات به روز، آموزش��ی دقیق تر و با 
اطمینان بیش��تری ارائه کنند. این کار با کمک 

کامپیوترهای ب��دون کیس که به نوعی تلویزیون نیز هس��تند، وایت بردهای 
هوشمند و نرم افزارهای مختلف اجرایی می شود.

یکی از محصوالت این ش��رکت، تخته های وایت برد هوشمند است. ساختار 

داخل��ی این بردها بدین صورت اس��ت که نوع خاصی از فرس��تنده و گیرنده 
اینفرارد، دور تا دور برد و روبه روی هم مستقر شده اند که یکدیگر را با فرکانس 
خاصی و به  صورت لحظه ای چک می کنند. این استاندارد یکی از محبوب ترین 
تاییدیه های حاضر در بازار تخته هوشمند دنیا 
است. فناوری پیشرفته استفاده شده در بردهای 
هوشمند یک جایگزین مناسب برای وایت بردها 

و تخته سیاه های معمولی است.
با توجه به نوع فناوری این بردها این قابلیت 
وج��ود دارد که بتوان بدون نیاز به قلم و حتی 
با اشاره انگشت دس��ت با آن کار کرد. با توجه 
به پایین بودن بس��یار زیاد مص��رف انرژی در 
این نوع ب��رد، جریان موردنیاز سنس��ورها  به 
وس��یله کابل USB فراهم می شود. ایده اصلی 
اس��تفاده از برد هوش��مند این است که بتوان 
ارائه مطالب تصویری در موضوعات مختلف را با 
مشارکت فعال گروهی از مردم یا دانشجویان و 
دانش آموزان انجام داد. کاربر می تواند مطالبی را اضافه کند و یا اطالعات ارسال 
ش��ده به برد هوشمند را ویرایش یا پاک کند بنابراین اصالحات ایجادشده به 

کامپیوتر یا لپ تاپ منتقل و ذخیره می شوند.

اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان با اجرای طرح ه��ای فناورانه منطب��ق با نیاز و 
ظرفیت  بومی منطقه و با س��رمایه گذاری بخش خصوصی توسعه می یابد. نشست 
بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه استان سیستان و 

بلوچستان با حضور نادرقلی ابراهیمی دبیر کارگروه 
تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، ماندانا 
زنگنه معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری 
سیستان و بلوچستان، مس��عود ریگی، معاون اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان و تعدادی از 
سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار شد. ابراهیمی 
در این نشست با اشاره به طرح های اقتصادی مورد 
حمایت ستاد در استان سیستان و بلوچستان، گفت: 
معاونت علمی و فناوری در قالب طرح های الگویی، 
ریسک سرمایه گذاری در این مناطق را کاهش داده 
است. البته تعریف طرح های الگویی جدید به صورت 
مداوم امکان پذیر نیست بنابراین باید بخش خصوصی 

ورود کند و کسب وکارهای شکل گرفته حول این طرح ها را در استان گسترش دهد. 
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: در طرح های اجراشده تالش 
کردیم اقشار مختلفی را هدف گذاری و حمایت کنیم مثال جامعه هدف ما در اجرای 

طرح های گلخانه ها و استخرهای آبزی پروری کوچک مقیاس، اقشار کمتر برخوردار 
و رونق کس��ب وکارهای محلی هستند. وی افزود: ایجاد واحدهای دامداری کوچک 
مقیاس از نژاد گاو سیستان برای خانواده ها و تامین زنجیره ارزش با مشارکت بخش 
خصوصی و مرکز تحقیقات کشاورزی زابل طرحی 
است که می تواند برنامه ریزی و اجرا شود. به گفته 
ابراهیم��ی، اصالح و احیای باغات انگور یاقوتی در 
اس��تان اقدام دیگری است که با حمایت کارگروه 
تخصصی آب، خشکس��الی، فرس��ایش و محیط 
زیس��ت معاونت علمی و فناوری آغاز شده است و 
فاز توسعه آن باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و حمایت سازمان های محلی متولی اجرایی شود. 
همچنین مش��ارکت بخش خصوصی در »احداث 
بادشکن های طبیعی از نوع گز رودخانه ای، اطراف 
مزارع کشاورزی و تاسیس��ات ارزشمند«، »ایجاد 
مزارع چوب از نوع گز و اکالیپتوس با حمایت اداره 
کل منابع طبیعی استان به صورت واگذاری زمین 
و ارائه تسهیالت ارزان قیمت«، »توسعه مزارع کاکتوس به عنوان تامین کننده علوفه 
دام« و »احداث کارخانجات و کارگاه های صنایع تبدیلی محصوالت کش��اورزی« با 

حمایت استانداری از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

 با تجهیزات نوین آموزشی حرکت مدارس
به سمت هوشمندسازی آغاز شد

اجرای طرح های فناورانه به توسعه سیستان و بلوچستان کمک می کند و 
ریسک سرمایه گذاری کم می شود

س��المت یکی از حوزه هایی اس��ت که با بهره گی��ری از فناوری های 
نوین روند رو به رش��دی را طی ک��رده و تحولی فناورانه در این عرصه 

رخ داده است.
تجهی��زات، روش های درمانی و داروه��ای گوناگونی به حوزه درمان 
وارد ش��ده اند که با فناوری های نوین و پیش��رفته ای تولید ش��ده و در 
اختیار بیماران قرار گرفته اند. تجهیزاتی که عرصه سالمت را دگرگون 

کرده و درمان  بیماری ها را با شیوه های نوین متحول ساخته است.
طراحی و س��اخت ربات های توانبخش��ی از جمله این روش ها است 
که به یاری افراد س��المند و دارای معلولیت های جس��می آمده اس��ت 
و مش��کالت آنه��ا را با کمک فناوری های پیش��رفته رفع کرده اس��ت. 

این ح��وزه در ای��ران با کمک 
4 ش��رکت فناور و محصوالت 
آنها روندی درس��ت و منطقی 
ط��ی ک��رده اس��ت. در ادامه 
ای��ن گ��زارش با ش��رکت های 
ربات ه��ای  تولیدکنن��ده 

توانبخشی آشنا می شویم:
 1.ربات توانبخشی راه رفتن

فی��دار ط��ب وی��را یک��ی از 
شرکت هایی است که با کمک 
س��المت  رباتی��ک،  فن��اوری 
دیجیتال را در کش��ور توسعه 
داده اس��ت. ای��ن ش��رکت، با 
ه��دف س��اخت دس��تگاه ها و 
تجهیزات هوشمند در سال 9۵ 
تاس��یس ش��د و با به کارگیری 
افراد متخصص در زمینه برق، 
توانس��ت  مکانیک و پزش��کی 
محصوالت  تولی��د  برای  گامی 

دانش بنیان بردارد.
زان��و،  توانبخش��ی  رب��ات 
رب��ات توانبخش��ی ران و ربات 
س��ه  رفت��ن  راه  توانبخش��ی 
در  ش��رکت  ای��ن  محص��ول 
فیزیوتراپی  تجهی��زات  ح��وزه 

و کاردرمانی اس��ت. همچنین این ش��رکت با به کارگرفتن دانش فنی 
موفق به س��اخت نوعی مفص��ل ارتوپدی برای اص��الح کانترکچر و یا 

اسپاسم عضالنی شد.
 2. ربات توانبخشی آموزش گام برداری کودک

تحرک فناور رباتیک نیز ش��رکت دیگری است که به این حوزه ورود 
کرده اس��ت. این مجموعه در طراحی و س��اخت تجهیزات توانبخشی 
رباتیکی در ایران پیش��رو اس��ت و با بهره گی��ری از متخصصان داخلی 
و دانش آموختگان بهترین دانش��گاه های ایران در رشته های مرتبط با 

تجهیزات رباتیکی و ساخت و تولید، تاسیس شده است.
رب��ات توانبخش��ی آموزش گام ب��رداری کودک یک��ی از محصوالت 
این ش��رکت است. این ربات، از پیش��رفته ترین روش ها در توانبخشی 
کودکان دچار فلج مغزی )CP( محس��وب می ش��ود. این دس��تگاه به 

کم��ک بازوهای رباتیکی و با اس��تفاده از الگوهای حرکتی هوش��مند 
نح��وه گام برداری صحیح را به این کودکان آموزش می دهد. اس��تفاده 
از نرم افزار واقعیت مجازی و ش��یوه های امتیازدهی و تشویق کودکان 
باعث شده این دستگاه بس��یار مورد توجه کودکان و خانواده های آنها 
قرار گیرد. در حال حاضر نخس��تین دستگاه تولیدشده توسط شرکت 
تح��رک فناور رباتیک در کلینیک حامی مس��تقر و آماده ارائه خدمات 

است.
 3. دستگاه رباتیک توانبخشی لوکوایران

ش��رکت مبین طرح دانش گستر  س��ال 84 توسط فارغ التحصیالن 
دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس��ی تش��کیل ش��د. یکی از 
ش��رکت،  ای��ن  محص��والت 
طراحی و س��اخت دس��تگاه 
لوکوایران  توانبخشی  رباتیک 
نمونه مش��ابه خارجی  است. 
این دستگاه با قیمت نزدیک 
توم��ان  میلی��ون   400 ب��ه 
ب��ه کش��ور وارد می ش��د، اما 
ب��ا ت��الش متخصص��ان این 
موردنظر  دس��تگاه  مجموعه، 

در کشور، ایران ساخت شد.
ای��ن  طراح��ی و س��اخت 
دس��تگاه با توجه ب��ه قیمت 
تم��ام ش��ده پایی��ن و ایجاد 
کارای��ی باال ص��ورت گرفت. 
لوکوایران  دس��تگاه  اگرچ��ه 
نزدیک به 80 درصد امکانات 
نمونه خارجی را داراس��ت اما 
قیم��ت تمام ش��ده آن کمتر 
از ۲۵ درص��د نمونه خارجی 

است.
 4. ربات تعادل

پژوهندگان پگاه پارسه نیز 
با طراحی و س��اخت سامانه 
رباتیک هوش��مند سنجش و 
ارزیابی تعادل بدن انسان در 
توانبخش��ی )ربات تعادل( به این حوزه ورود کرده اس��ت. این دستگاه 
به منظور ارزیابی وضعیت تع��ادل و همچنین تمرین دهی برای بهبود 
وضعیت تعادل افراد استفاده می ش��ود. ماژول های پیش بینی شده در 
نرم افزار این دس��تگاه به دو گروه تعادل اس��تاتیکی و تعادل دینامیکی 

تقسیم بندی می شوند.
در گ��روه اول، هدف ارزیابی توانای��ی کاربر در حفظ وضعیت تعادل 
خود و بهبود آن اس��ت. تس��ت ها و تمرین های طراحی ش��ده در این 
بخش، به گونه ای اس��ت که انتظار می رود کارب��ر مرکز تعادل خود را 
در مدت زمان مش��خصی در یک نقطه ثابت نگه  دارد. گروه دوم شامل 
تست ها و تمرین هایی اس��ت که توانایی فرد را در کنترل مرکز تعادل 
خود هنگام جابه جای��ی آن از یک نقطه به نقطه دیگر را مورد ارزیابی 

قرار می دهد.

فیس بوک خواند و کمپانی کوپرتینویی را به سوءاستفاده از پلتفرم های خود برای اختالل 
در عملکرد اپ های فیس بوک متهم کرد. تنها یک روز بعد، کوک در کنفرانسـی به شکل 
غیرمسـتقیم فیس بوک را به دامن زدن به خشـونت و تفرقه افکنی متهم کرد. مدیرعامل 
اپل در همین کنفرانس به نقش احتمالی فیس بوک در حادثه یورش به کنگره اشاره کرد و 

الگوریتم های این شرکت را در پخش تئوری های توطئه موثر دانست.
فیس بوک دسامبر سال 2020 انتقاد از اپل به خاطر سیاست جلوگیری از ردیابی کاربران 
 App Tracking را به تبلیغ در روزنامه کشـاند. فیس بوک مدعی اسـت این قابلیت که
Transparency یا ATT نام دارد، به شرکت های کوچکی که به تبلیغات شخصی سازی 
شـده وابسـته هسـتند ضربه می زند. کوک در پاسـخ مدعی شـد که اپل با این سیاست 

می خواهد تصمیم گیری در مورد ردیابی شدن یا نشدن را به کاربران واگذار کند.
با وجود درگیری لفظی شـدید بین کوک و زاکربرگ، سـخنگوی فیس بوک در بیانیه ای 
به وال اسـتریت ژورنال شـخصی بودن تنش میان این دو مدیرعامل را منتفی دانسـته و 
می گوید این درگیری »در مورد آینده اینترنت آزاد است.« فیس بوک ادعا می کند انتخاب 
میان ردیابی کاربران برای تبلیغات شخصی سازی شده و حفاظت از حریم خصوصی »یک 
بده بستان اشتباه« است و این شرکت می تواند هر دوی آنها را با هم ارائه کند. سخنگوی 

فیس بـوک اضافه می کند که هدف اپل از این کار نه ارتقای حریم خصوصی، بلکه افزایش 
سوددهی بوده و »خودمحوری و رفتار انحصارطلبانه« این شرکت را نشان می دهد.

براسـاس برخی گزارش ها فیس بوک می خواهد اپل را به اتهـام انحصارطلبی و رویکرد 
»غیرمنصفانه« در قبال حریم خصوصی با قابلیت ATT به دادگاه بکشاند. فیس بوک برای 
قطور کردن پرونده اپل به فکر همکاری با شرکت های دیگر از جمله اپیک گیمز است که 
در پرونـده ای جداگانـه درگیر دعـوای حقوقی با کمپانی کوپرتینونشـین به خاطر حذف 
بازی فورتنایت از اپ اسـتور اسـت. هرچند که احتمال پا پس کشـیدن فیس بوک وجود 
دارد چون برخی کارمندان معتقدند این شـرکت به خاطر سـابقه بد در مدیریت داده های 

کاربران یک قربانی نیست.
فیس بوک حداقل توانایی شخصی سازی پیغام ردیابی را خواهد داشت.

اپـل امکان سفارشی سـازی پیغـام ردیابی اپ ها را بـه توسـعه دهندگان داده و ظاهراً 
فیس بوک در پیام خود از کاربران درخواست کرده تا با فعال کردن ردیابی به این شرکت 

در ارائه »تجربه ای بهتر در نمایش تبلیغات« کمک کنند.
اپـل »اوایل فصل بهار« قابلیت ATT را همراه بـا iOS و iPadOS 14.5 به آیفون ها و 

آیپدها اضافه می کند و به نظر می رسد فیس بوک را باید از حاال بازنده این دعوا دانست.

 4 شرکتی که با فناوری رباتیک
سالمت دیجیتال را گسترش دادند کدامند

واکنش زاکربرگ به سخنان کوک در مورد حریم خصوصی: 

باید زهرمان را به اپل بریزیم

یادداشـت

یک ش��رکت خالق برای غنای هرچه بیش��تر اوق��ات فراغت کودکان، برای 
آنها س��فرهای علمی و آموزش��ی برگزار می کند. پدی��ده محمدی، مدیرعامل 
شرکت خالق زیست بوم پایدار بلوط گفت: اوقات فراغت و ساعاتی که کودکان 
در مدرس��ه حض��ور ندارند، به وی��ژه تعطیالت آخر هفت��ه از جمله زمان های 
بس��یار مهمی محسوب می ش��ود که اولیا در مورد آن دغدغه دارند. این زمان 
ارزش��مند اگر صرف تعلیم و کالس های درسی خش��ک و خسته کننده شود، 
ممکن اس��ت اثر منفی برجای بگذارد و بهره وری آموزشی چندانی نیز نداشته 
باشد. مدیرعامل شرکت خالق زیست بوم پایدار بلوط، در ادامه افزود: به همین 
دلیل، الزم اس��ت تا مفاهیم علمی در اوقات فراغت در قالب برنامه های شاد و 

مفرح به کودکان ارائه شود تا سطح جذب این مطالب افزایش یابد. 

دانش آموزان با جغرافیای ایران آشنا 
می شوند و آموزش می بینند



ش��بکه های اجتماعی در طول یک ده��ه اخیر تاثیر قابل مالحظه ای بر 
روی وضعیت دنیای بازاریابی داش��ته اند. تغییر سبک زندگی روزمره مردم 
در اغلب کش��ورها در ارتباط مستقیم با توسعه شبکه های اجتماعی معنا 
پیدا می کند. اگرچه هدف اصلی از توس��عه پلتفرم های اجتماعی سهولت 
هرچه بیشتر کاربران حقیقی برای ارتباط با هم است، اما برندها نیز در این 
میان تاثیرپذیری بس��یار زیادی از وضعیت شبکه های اجتماعی داشته اند. 
امروزه دیگر کس��ب و کارها عالقه ای برای بازاریابی و تبلیغات در خارج از 
فضای ش��بکه های اجتماعی نش��ان نمی دهند. دلیل این امر امکان تعامل 
قاب��ل مالحظه ب��ا مخاطب هدف در ش��بکه های اجتماعی و حتی فروش 

مستقیم از این طریق است. 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی ب��رای بازاریابی و تبلیغ��ات در میان 
برندهای مختلف رواج قابل مالحظه ای دارد. نکه جالب اینکه بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی فقط محدود به برندهای بزرگ و دارای بودجه های 
مالی کالن نیست. کسب و کارهای کوچک نیز امکان بازاریابی و جلب نظر 
مخاطب هدف در این فضا را دارند. بازاریابی در پلتفرم های آنالین الگوهای 
بس��یار متنوعی را شامل می شود. یکی از شیوه های جذاب و پرطرفدار در 
سال های اخیر همکاری با اینفلوئنسرهاست. بسیاری از برندها برای افزایش 
دامنه مشتریان و جلب نظر مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی اقدام به 

همکاری با اینفلوئنسرهای مختلف می کنند. 
بدون تردید وقتی از اینفلوئنسرمارکتینگ صحبت می کنیم، اغلب افراد 
به دنبال چهره های برجسته و دارای شهرت جهانی می روند. نکته مهم در 
این میان تقسیم بندی اینفلوئنسرها به دامنه وسیعی از چهره هاست. برخی 
از اینفلوئنس��رها در س��طح محلی فعالیت دارند. این امر به معنای امکان 
هم��کاری برندهای کوچک با چنین اینفلوئنس��رهایی بدون نیاز به صرف 

هزینه های گزاف خواهد بود. 
اس��تفاده از شیوه های نوین در بازاریابی اهمیت بسیار زیادی برای جلب 
نظ��ر مخاطب ه��دف و بهبود جایگاه برن��د دارد. امروزه برخ��ی از برندها 
همچنان نس��بت به مزیت های اینفلوئنسرمارکتینگ تردید دارند. این امر 
موجب پرهیز برخی از کسب و کارها از کاربست این شیوه جذاب در عین 
مزیت های قابل مالحظه اش ش��ده است. این امر در کنار توسعه روزافزون 
شبکه های اجتماعی و ضرورت استفاده برندها از الگوهای مختلف بازاریابی 
و تبلیغات در این فضا چالش های بسیار زیادی ایجاد می کند. هدف اصلی 
در این مقاله بررس��ی هرچه دقیق تر مزیت های اینفلوئنسرمارکتینگ در 
حوزه کس��ب و کار اس��ت. در ادامه مزیت های مختلف این امر را در قالب 

بخش هایی مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
ایجاد اعتماد در میان کاربران

وقتی یک برن��د اقدام به همکاری با یک چهره شناحته ش��ده می کند، 
اعتماد طرفداران وی را به دس��ت خواهد آورد. کسب و کارها برای فروش 
بیشتر نیاز به جلب اعتماد مشتریان دارند. این امر بدون سرمایه گذاری بر 
روی یک ش��خصیت حقیقی امکان پذیر نیست. شخصیت حقوقی برندها 
اغلب اوقات به اندازه کافی باورپذیر نیس��ت. همین امر تعامل میان برند و 

مخاطب هدف را دشوار می سازد. 
مش��تریان با مشاهده اینفلوئنس��رها به عنوان سفیر یا همکار تبلیغاتی 
برندها تمایل بیش��تری برای خرید نشان می دهند. شاید این امر در ابتدا 
عجی��ب به نظر برس��د، اما این نوع تعامل ب��ا بازاریابی مبتنی بر همکاری 
با س��لبریتی ها متفاوت اس��ت. یکی از ایرادات اصلی در زمینه همکاری با 
س��لبریتی ها مربوط به ناتوانی برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 
هدف است. دلیل این امر فاصله میان سلبریتی ها و کاربران در شبکه های 
اجتماع��ی اس��ت. اینفلوئنس��رها به دلیل ارتب��اط نزدیک ب��ا کاربران در 

پلتفرم های اجتماعی تاثیرگذاری بسیار بهتری بر روی آنها خواهند داشت 
بنابراین همکاری با آنها س��طح اعتماد میان برندها و مخاطب هدف را به 

شدت افزایش خواهد داد. 
تبلیغ محصول یا بهبود آگاهی مشتریان از برند

تبلیغ محصوالت یکی از اهداف مهم در حوزه بازاریابی محسوب می شود. 
اگر مشتریان شناخت درستی از یک محصول نداشته باشند، توجه بسیار 
اندک��ی به آن نش��ان خواهند داد. همچنین اگر یک برند س��رمایه گذاری 
مناسب بر روی تبلیغ محصولش را مدنظر قرار ندهد، مشتریان در بازارهای 
مختلف با آن آش��نا نخواهند ش��د. همکاری با اینفلوئنسرها امکان تبلیغ 

محصول به شیوه ای جذاب را فراهم می کند. 
ب��دون تردید تبلیغ محصوالت دارای مزیت های بس��یار زیادی اس��ت. 
خوش��بختانه راهکارهای بس��یار زی��ادی نیز برای تبلی��غ محصوالت در 
پلتفرم های اجتماعی وجود دارد. نکته مهم در این میان آش��نایی س��ریع 
مش��تریان با محصوالت برن��د در صورت همکاری با اینفلوئنسرهاس��ت. 
برخی از اینفلوئنس��رها به طور تخصص��ی در زمینه معرفی محصوالت در 
حوزه های خاص فعالیت دارند. اگر کسب و کارها با چنین اینفلوئنسرهایی 
برای معرفی محصوالت ش��ان به توافق برسند، در مدت زمانی کوتاه اغلب 
مشتریان نسبت به ویژگی های محصوالت شان آگاهی دقیق خواهند داشت. 
گاهی اوقات کس��ب و کارها برای مدت زمانی طوالنی در بازار مش��غول 
فعالیت هس��تند، اما مش��تریان ش��ناخت درس��تی از آنها ندارند. این امر 
موجب ناتوانی برندها برای رقابت مناس��ب در بازار می ش��ود. همکاری با 
اینفلوئنسرها، بسته به بازار هدف، امکان شناخت بهتر مشتریان از برند را 

فراهم خواهد کرد. 
بهبود وضعیت سئو برند

رتبه ه��ای بهت��ر در موتورهای جس��ت وجو مانند گوگل ب��رای برندها 
مزیت های مش��خصی به هم��راه دارد. همکاری با اینفلوئنس��رها به دلیل 
ش��هرت و محبوبیت شان در ش��بکه های اجتماعی امکان بهبود رتبه سئو 
برنده��ا را ب��ه همراه خواهد داش��ت. وقتی نام یک برن��د در کنار یکی از 
اینفلوئنسرهای تاثیرگذار قرار می گیرد، شیوه جست وجوی مطالب از سوی 
کاربران تحت تاثیر قرار می گیرد. این امر به معنای افزایش استفاده کاربران 

از هشتگ های مربوط به برندمان خواهد بود. 
متاسفانه بسیاری از برندها در طول زمان توجهی به وضعیت بازاریابی شان 
نش��ان نمی دهند. این امر به طور مشخص مربوط به عدم ارزیابی وضعیت 
س��ئو به طور مداوم اس��ت بنابراین برندها به طور مداوم درگیر مشکالتی 
نظی��ر رتبه های پایی��ن در موتورهای جس��ت وجو خواهند ب��ود. اگر نام 
برندمان بدل به یک کلیدواژه مهم در موتورهای جس��ت وجو ش��ود، رتبه 
سئو س��ایت مان نیز به طور خودکار بهبود قابل مالحظه ای خواهد یافت. 
مهمترین مسئله در این میان توجه به رتبه سئو سایت در فرآیند همکاری 
با اینفلوئنسرهاست. هرچه محتوای تولیدی اینفلوئنسرها درباره برندمان 
بیشتر باش��د، ش��انس باالتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
بهبود رتبه سئو سایت مان خواهیم داشت. این امر در طول سال های اخیر 
مدنظر بسیاری از برندها قرار گرفته است، با این حساب شاید کسب و کار 
ش��ما نیز با توجه به این موضوع و همکاری با اینفلوئنس��رها امکان بهبود 

وضعیت سئو سایتش را پیدا کند. 
تاثیرگذاری بهتر در مقایسه با سایر الگوهای بازاریابی 

بازاریابی با همکاری اینفلوئنس��رها دارای تاثیرگذاری بس��یار بهتری در 
مقایس��ه با دیگر الگوهای رایج است. بس��یاری از برندها به دلیل عادت به 
ش��یوه های بازاریابی قدیمی تمایلی برای تغییر این الگوها ندارند. این امر 
در بلندمدت مش��کالت بس��یار زیادی برای آنها به همراه خواهد داش��ت. 
بازاریاب ها و مدیران ارش��د کس��ب و کار به هنگام انتخ��اب الگویی برای 
بازاریابی باید به مزیت های آن توجه داشته باشند. همکاری با اینفلوئنسرها 
س��طح باالتری از تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را ب��ه همراه دارد. 

این امر موجب بهبود رابطه میان برند و مش��تریان می ش��ود. همچنین با 
توجه به تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب هدف با استفاده از همکاری 
با اینفلوئنس��رها امکان کاهش هزینه های اضافی بازاریابی را نیز به همراه 

خواهد داشت. 
بازگشت بیشتر سرمایه 

س��رمایه گذاری در حوزه بازاریابی از سوی اغلب برندها صورت می گیرد. 
بدون تردید هیچ برندی تمایل به مواجهه با شکس��ت در زمینه بازاریابی 
و ع��دم بازگش��ت س��رمایه گذاری اش ندارد. هم��کاری با اینفلوئنس��رها 
امکان س��رمایه گذاری موفق در حوزه های مختل��ف بازاریابی و مواجهه با 
نتایج مناس��ب را به همراه خواهد داش��ت. ش��اید این امر در نگاه نخست 
عجی��ب به نظر برس��د، ام��ا برخی از کس��ب و کارها با جل��ب همکاری 
اینفلوئنسرهای محلی، نه چهره های بین المللی، بازگشت قابل مالحظه ای 
در سرمایه گذاری شان تجربه کرده اند. دلیل این امر اعتبار اینفلوئنسرها و 
همچنین اعتماد مشتریان به آنهاس��ت. با این حساب انتخاب گزینه های 

مناسب در وهله نخست دارای اهمیت باالیی خواهد بود. 
امروزه بسیاری از برندها در زمینه همکاری با اینفلوئنسرها دقت کافی به 
خرج نمی دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها به همراه خواهد 
داش��ت. اغلب اوقات برندها به دنبال چهره های شناخته شده هستند. این 
امر هزینه مالی باالیی برای کس��ب و کارشان به همراه خواهد داشت. اگر 
هدف اصل��ی یک برند تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در یک بازار محلی 
اس��ت، تالش برای همکاری با اینفلوئنسرهای بزرگ ایده جذابی نخواهد 
بود. بس��یاری از برندها در عمل مش��کالت زیادی ب��رای پرداخت هزینه 
اینفلوئنس��رهای بزرگ دارند. نکته جالب اینکه اغل��ب اوقات نیازی برای 
همکاری با چنین اینفلوئنسرهایی وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ رویکردی 
منطقی و همکاری با اینفلوئنسرهای محلی امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی 

مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
امکان ارزیابی ساده وضعیت بازاریابی

اینفلوئنس��رها در دنیای آنالین دارای آشنایی قابل مالحظه ای با آمارها 
و اطالعات طبقه بندی ش��ده هستند. این امر مزیت های بازاریابی و تعامل 
با مخاطب هدف را دوچندان می س��ازد. بس��یاری از الگوهای بازاریابی در 
عم��ل برای ارزیابی وضعیت دچار مش��کل می ش��وند. ای��ن امر به معنای 
فقدان اطالعات کاربردی یا دشواری دسترسی به داده های معتبر در مورد 
کمپین های بازاریابی اس��ت. چنین امری وضعی��ت بازاریابی برندها را به 

شدت دشوار خواهد ساخت. 
همکاری با اینفلوئنس��رها باید براساس س��ابقه کاری شان صورت گیرد. 
برخی از اینفلوئنس��رها همیش��ه در زمینه ارائه اطالع��ات دقیق از نحوه 
هم��کاری ب��ا برندها موفق عم��ل می کنند. ای��ن امر نوع��ی مزیت برای 
اینفلوئنسرهای حرفه ای محسوب می ش��ود. هرچه کیفیت ارائه اطالعات 
از سوی اینفلوئنس��رها کاهش پیدا کند، شرایط همکاری با آنها سخت تر 
خواهد ش��د. این امر مشکالت بس��یار زیادی در نهایت برای هر برندی به 
همراه خواهد داشت. اغلب کسب و کارها پیش از همکاری با اینفلوئنسرها 
اقدام به ارزیابی کیفیت کاری ش��ان می کنند، با این حس��اب اگر یک برند 
در ای��ن ح��وزه توجه الزم را به خ��رج ندهد، در نهایت مش��کالت عرصه 

بازاریابی اش تشدید خواهد شد. 
بخش هدف گذاری بر روی مخاطب هدف نیز دارای اهمیت بسیار زیادی 
اس��ت. تمام برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نیاز به دسته بندی 
آنه��ا دارند. این امر اختصاص درس��ت بودجه بازاریاب��ی و تعامل بهینه با 
مخاطب هدف را به همراه دارد. امروزه اینفلوئنسرمارکتینگ بدل به یکی از 
گزینه های جذاب و رایج در میان برندها ش��ده است. اگر کسب و کار شما 
نسبت به مزیت های این الگوی بازاریابی تردید دارند، توجه به گزینه های 

مورد بحث در این مقاله شک و تردیدتان را رفع خواهد کرد. 
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ابزار جدید ویرایش ویدئو در گوگل فوتوز

گوگل در طول یک دهه اخیر خدمات بسیار زیادی برای کاربران 
فراهم کرده است. ش��اید دیگر امکان استفاده از اینترنت بدون اتکا 
بر س��رویس های اصلی گوگل وجود نداش��ته باشد. این امر در کنار 
توسعه و به روز رس��انی مداوم سرویس های گوگل امکان صرف نظر 
از خدمات این برند را غیرممکن س��اخته اس��ت. گوگل در تازه ترین 
اقدامش به روز رس��انی تازه ای برای س��رویس فوت��وز در نظر گرفته 
اس��ت. اگر از کاربران س��رویس فوتوز باش��ید، به خوب��ی از امکان 
همگام سازی تصاویر و ویدئوها در دستگاه های مختلف به لطف این 
اپ کارب��ردی گوگل آگاهی دارید. ویرایش تصاویر و ویدئوها در این 
اپ کیفیت بس��یار باالیی دارد. اکن��ون گوگل برای جلب نظر دامنه 
هرچه وسیع تری از کاربران اقدام به ارائه آپدیتی تازه برای ویرایش 

ویدئو در گوگل فوتوز کرده است. 
امکان��ات تازه ویرای��ش ویدئو در گوگل فوتوز ش��امل ابزار برش، 
تغییر زاویه، نورپردازی و همچنین اعمال فیلترهای مختلف خواهد 
بود. این امر با هدف کاهش نیاز کاربران به استفاده از اپ های دیگر 
صورت گرفته اس��ت. بس��یاری از کاربران گ��وگل فوتوز را به عنوان 
راهکاری برای ذخیره س��ازی سریع و همگام سازی تصاویر و ویدئوها 
قلمداد می کنند، اما نگاهی به ابزارهای ویرایشی آن ندارند. این امر 
مش��کالت بس��یار زیادی برای گوگل در زمینه توسعه خدماتش به 

همراه داشته است. 
بدون تردید بس��یاری از امکانات ویرایش��ی گوگل فوتوز در دیگر 
اپ های ویرایش��ی نیز قابل دسترس اس��ت. نکته مهم در این میان 
جهت گیری گوگل برای یکپارچه سازی تجربه کاربران است. این امر 
دارای اهمیت بسیار زیادی است. بسیاری از کاربران تمایلی برای جا 
به جایی میان اپ های مختلف ندارند. همین امر مزیت اصلی گوگل 

فوتوز محسوب می شود. 
تی��م فنی گوگل برای به روز رس��انی گوگل فوت��وز از هزاران نظر 
و بازخورد کاربران در گوگل پل��ی و نظرخواهی های درون برنامه ای 
اس��تفاده کرده است. این امر موجب نگاه مثبت کارشناس ها نسبت 
به آپدیت جدید گوگل فوتوز ش��ده اس��ت. البته گوگل نس��بت به 
افزای��ش گزینه های ویرای��ش حرفه ای در اپ خود تعهدات بس��یار 
زی��ادی را بیان کرده اس��ت. با این حس��اب در آینده ش��اهد به روز 
رس��انی های کاربردی بیشتری از سوی این گوگل در مورد سرویس 

فوتوز خواهیم بود. 
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تمهیدات تازه اینستاگرام برای مبارزه با 
پیام های نژادپرستانه

مس��ئله محتوای آزاردهنده و توهین آمیز در شبکه های اجتماعی 
امری بسیار جدی محسوب می شود. بسیاری از شبکه های اجتماعی 
در ت��الش برای تاثیرگذاری ب��ر روی کاهش این روند اقدامات قابل 
مالحظه ای انجام داده اند. اینستاگرام نیز به عنوان یکی از پلتفرم های 
محبوب در سراس��ر دنیا اقدامات قابل توجهی برای کاهش ش��مار 

پیام های توهین آمیز و دارای محتوای آزاردهنده انجام داده است. 
یکی از نشانه های بارز تولید محتوا و ارسال پیام های آزاردهنده و 
توهین آمیز مربوط به واکنش کاربران نس��بت به فوتبالیست هاست. 
این مسئله همیش��ه همراه با توهین های نژادپرستانه است. این امر 
موجب جهت گیری صریح اینس��تاگرام نسبت به برخورد با کاربران 
تولیدکننده محتوای نژادپرستانه نسبت به فوتبالیست ها شده است. 
بدون تردید ش��روع کار با فوتبالیست ها به دلیل شهرت جهانی این 
ورزش صورت گرفته اس��ت. دامنه پوش��ش ورزشکاران و رشته های 
مختلف در آینده ای نزدیک به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد 

یافت. 
اینستاگرام در طول س��ال های اخیر پلتفرم بحث برانگیز به دلیل 
دامنه وسیع توهین های نژادپرستانه و تولید محتوای توهین آمیز از 
س��وی برخی از کاربران بوده اس��ت. اقدام برای جلوگیری از تولید 
چنی��ن محتواهایی از س��وی فیس ب��وک، به عن��وان صاحب امتیاز 
اینس��تاگرام، طراحی ش��ده اس��ت. این اقدام فیس بوک با همراهی 
برخی از باشگاه های فوتبال انگلیسی مواجه شده است. بر این اساس 
کاربران در صورت ارسال پیام های توهین آمیز یا نژادپرستانه، حتی 

در بخش دایرکت، با برخورد اینستاگرام مواجه خواهند شد. 
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بازاریاب��ی یک��ی از مهمتری��ن فعالیت ه��ا در هر نوع کس��ب و کاری 
محس��وب می شود. بس��یاری از برندها پیش از شروع به فعالیت رسمی 
اق��دام به طراحی برنامه های مش��خصی برای ح��وزه بازاریابی می کنند. 
ای��ن ام��ر از هر نوع ات��الف زمان ی��ا هدررفت بودجه در ط��ول اجرای 
اس��تراتژی های بازاریابی جلوگیری خواهد کرد. مش��کل اصلی برخی از 
کسب و کارها فقدان استراتژی بازاریابی است بنابراین فعالیت بازاریابی 
چنین برندهایی براساس تجربه قبلی یا در بهترین حالت ارزیابی ناقص 
از بازار صورت می گیرد. مواجهه با شکس��ت در چنین کسب و کارهایی 

امر عجیبی نیست. 
براس��اس مطالع��ه بازاریاب ه��ا در موسس��ه HubSpot، 70 درصد 
از مش��تریان در بازارهای مختلف نس��بت به وضعی��ت برندها در حوزه 
بازاریاب��ی توج��ه نش��ان می دهند. این امر ش��ناخت اولیه ه��ر کدام از 
مش��تریان از برندها را ش��کل می دهد بنابراین یک برند تازه تاس��یس 
بیش از ه��ر نکته دیگری از طریق وضعی��ت بازاریابی اش مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. 
کس��ب و کارها در حوزه بازاریابی بی��ش از هر نکته دیگری به دنبال 
بازگش��ت سرمایه شان هس��تند. س��رمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی 
برای هر کس��ب و کاری دارای اهمیت اس��ت. امروزه با توجه به توسعه 
شبکه های اجتماعی س��رمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی آنالین بدل 
به ترند رایجی شده است. برخی از کارشناس ها فضای فعالیت بازاریابی 
برای کس��ب و کارهای کوچک را بسیار ناگوار ارزیابی می کنند. این امر 
ش��رایط بسیار دشواری برای کس��ب و کارهای کوچک به منظور رقابت 
مناس��ب با دیگر برندها ایجاد خواهد کرد. اگر این شرایط در بلندمدت 
ادامه پیدا کند، کمتر کسب و کار کوچکی امکان ادامه فعالیت در حوزه 

بازاریابی را خواهد داشت. 
بازاریابی همیشه دارای یک معنا برای کارشناس ها نیست، با این حال 
بررسی برخی از ایده های مناس��ب برای طراحی استراتژی بازاریابی در 
کسب و کارهای کوچک نیاز به تصمیم گیری دقیق دارد. هدف اصلی در 
حوزه بازاریابی افزایش ش��ناخت مشتریان از برند است. این امر در سایر 
حوزه ها نظیر بازاریابی و فروش دارای تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی 
مش��تریان خواهد بود بنابراین تالش ب��رای جلب نظر مخاطب هدف با 
استفاده از طراحی استراتژی بازاریابی جذاب گزینه مناسبی خواهد بود. 
مهمترین نکته در این میان تالش برای انتخاب ایده های مناسب است. 
متاس��فانه بس��یاری از بازاریاب ها در زمینه طراحی استراتژی بازاریابی 
دچار مشکل می شوند. این امر نوعی چالش رایج در میان کسب و کارها 
را نش��ان می دهد. هدف اصلی در این مقاله ارائ��ه برخی از توصیه های 
مناس��ب به منظور کاهش ریس��ک های موجود برای کس��ب و کارهای 
کوچک در زمینه طراحی استراتژی های بازاریابی است. چالش و ریسک 
اصل��ی در این میان امکان از دس��ت دادن زمان مناس��ب برای ش��روع 
فعالیت بازاریابی اس��ت. این امر شانس کسب و کارها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش می ده��د. در ادامه برخی از 

مهمترین توصیه ها در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
شناخت مخاطب هدف

ش��ناخت مخاطب هدف نخستین و مهمترین گام در راستای طراحی 
هر اس��تراتژی بازاریابی محس��وب می ش��ود. هنوز هم برخی از برندها 
اش��تباه »انتخاب همه مشتریان بازار به عنوان مخاطب هدف« را تکرار 
می کنن��د. این امر به معن��ای تالش برای س��رمایه گذاری بر روی تمام 
مشتریان یک بازار اس��ت. بدون تردید هر کسب و کار براساس ماهیت 
فعالیت و نوع محصوالتش دارای ش��مار محدودی از مش��تریان در بازار 
خواه��د ب��ود بنابراین س��رمایه گذاری بر روی تعامل با همان دس��ته از 
مش��تریان بهترین گزینه ممکن محسوب می  ش��ود. در غیر این صورت 
تیم های بازاریابی هزینه بسیار بیشتری برای تاثیرگذاری بر همان دسته 

خاص از مشتریان خرج خواهند کرد. 
مش��تریان هر برند دارای سلیقه و نیازهای منحصر به فردی هستند. 
ب��دون ش��ک نیازها و س��لیقه عالقه مندان ب��ه ورزش بیس��بال با افراد 
عالقه مند به س��ایر رش��ته های ورزش��ی یا حتی حوزه های بی ارتباطی 
مانند فس��ت فود متفاوت اس��ت. اش��تباه برخی از برنده��ا تالش برای 
اتکا ب��ر ارزیابی های کلی از تمام مش��تریان به منظور بازاریابی اس��ت. 
این امر همیش��ه مشکالت بس��یار زیادی برای برندها به همراه خواهد 
داش��ت. بنابرای��ن بهترین راهکار ب��رای یک برند در ای��ن میان تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان براساس ش��ناخت درست از آنها و 

دسته بندی شان در عنوان هایی مانند مخاطب هدف است. 
تاکید بر روی پیشنهاد ارزشمند برند

تمام کس��ب و کارها برای موفقیت در بازار باید پیشنهاد خاصی برای 
مشتریان داشته باشند. این امر نوعی رویکرد ضروری در حوزه کسب و 
کار را نشان می دهد. برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف حتی محصوالت خاصی را نیز تولید می کنند. شاید این امر در نگاه 
نخست عجیب به نظر برسد، اما از همان لحظه نخست شروع به فعالیت 
برند باید پیشنهاد ارزشمندی برای مشتریان داشته باشیم. چالش اصلی 
در این میان تالش برای حفظ پیش��نهاد موردنظر در تمام طول فعالیت 
برند است. یکی از مثال های مناسب در این میان نحوه فعالیت برندهای 
حوزه نوش��یدنی است. این برندها در طول ۲ دهه اخیر اقدام به افزایش 
تعهدات زیست محیطی شان کرده اند. همین امر مشتریان را بیش از هر 

زمان دیگری به چنین برندهایی عالقه مند ساخته است. 
کس��ب و کارهای مختل��ف دارای گزینه های متفاوتی ب��رای بیان به 
عنوان پیش��نهاد ارزشمندشان هس��تند. این امر مزیت مشخصی برای 
کس��ب و کارها محس��وب می ش��ود. اگر فرص��ت کافی ب��رای طراحی 
اس��تراتژی بازاریابی پیش از تاسیس برند داشته باشیم، به احتمال زیاد 
موفق به یافتن یک پیش��نهاد ارزشمند در حوزه بازاریابی خواهیم شد. 
بهترین توصیه در این میان تالش برای توجه به اهداف اصلی کس��ب و 
کارمان اس��ت. اغلب اوقات اهداف اصلی برندها دارای پیام های جذاب و 

ارزشمند بازاریابی است. 
تمرکز بر روی یک هدف

ترسیم اهداف متعدد برای کسب و کارها امری رایج محسوب می شود. 
این امر در طول سال های اخیر بدل به گزینه ای جذاب برای کارآفرینان 
ش��ده اس��ت. برخی از کارآفرینان به طور مداوم در آرزوی دستیابی به 
اهداف متعدد در مدت زمانی کوتاه هس��تند. این امر مش��کالت بسیار 

زی��ادی برای هر برند به همراه خواهد داش��ت. اهداف بلندمدت باید در 
طول زمان تحق��ق پیدا کند بنابراین واقع گرایی در حوزه تعیین اهداف 

بازاریابی ضروری خواهد بود. 
کارشناس های برجسته حوزه بازاریابی بر روی ضرورت تمرکز بر روی 
یک هدف مشخص به منظور کسب موفقیت بازاریابی تاکید دارند. شاید 
این امر در نگاه نخس��ت برای بسیاری از کارآفرینان دشوار باشد، اما در 
بلندمدت موفقیت های بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
اغلب کارآفرینان در کس��ب و کارهای کوچک دارای آش��نایی کافی با 
محیط بازاریابی نیس��تند. همین امر مش��کالت در مسیر تحقق اهداف 
متع��دد را افزایش خواهد داد. بهتری��ن راهکار در این میان تالش برای 
تمرکز بر روی یک هدف مش��خص اس��ت. اگر هدف موردنظر به اندازه 
کافی جذاب و مناس��ب با نیازهای کسب و کار باشد، تحقق اش موجب 

توسعه قابل مالحظه شهرت برند خواهد شد. 
اش��تباه برخی از کس��ب و کارها در زمینه تعریف یک هدف مشخص 
برای حوزه بازاریابی تمرکز بر روی اهداف بیش از اندازه س��اده اس��ت. 
این امر موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی وضعیت بازار از س��وی 
برند می ش��ود. اهداف بازاریابی باید دارای مزیت های مشخصی برای هر 
برند باش��د. در غیر این صورت شانس��ی برای کس��ب و کارها به منظور 

تاثیرگذاری واقعی بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 
توجه به اهداف کوتاه مدت

اهداف کوتاه مدت همیش��ه بازاریاب ها را درگیر می س��ازد. دلیل این 
امر جذابیت اهدف کوتاه مدت در مقایس��ه با دیگر اهداف اس��ت. وقتی 
یک هدف نیازمند زمان بس��یار طوالنی برای تحقق باش��د، بس��یاری از 
بازاریاب ها در میان مس��یر اقدام به تغییر حوزه فعالیت ش��ان می کنند. 
این امر یکی از رویکردهای رایج در میان بازاریاب ها محس��وب می شود. 
همچنی��ن برندهای تازه تاس��یس نیز در صورت مواجهه با مش��کالت 
فراوان برای تحق��ق اهداف بازاریابی بلندمدت به طور معمول پا را پس 
می کشند. با این حساب تمرکز بر روی اهداف کوتاه مدت، دست کم برای 

شروع فرآیند کسب و کار، ضروری خواهد بود
یکی از حوزه های مناسب برای شروع استراتژی های کوتاه مدت مربوط 
به حوزه س��ئو اس��ت. این حوزه به دلیل تغییر س��ریع ترندهای مدنظر 
مشتریان به طور مداوم دستخوش تغییرات متفاوت است بنابراین تالش 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این حوزه تاثیر بسیار 
زیادی بر روی وضعیت یک برند خواهد داش��ت. برخی از کسب و کارها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به پروژه های طوالنی مدت 
ندارن��د. این امر در مورد برخی از حوزه ه��ای بازاریابی نیز مصداق پیدا 
می کند. هرگون��ه برنامه ریزی طوالنی مدتی در حوزه مدیریت س��ئو با 
شکس��ت مواجه می شود بنابراین کس��ب و کارها باید انگیزه کافی برای 

تعیین اهداف کوتاه مدت و به روز رسانی مداوم آنها را داشته باشند. 
گروه بندی کارها

کاره��ای بازاریاب��ی ب��ه طور معم��ول وق��ت زی��ادی از بازاریاب ها و 
کارآفرین��ان می گیرد. کس��ب و کاره��ای کوچک، برخ��الف برندهای 
ب��زرگ، به طور معمول دارای بودجه کافی برای راه اندازی تیم بازاریابی 
مستقل نیستند بنابراین در عمل مشکالت بسیار زیادی از نظر بازاریابی 
خواهند داش��ت. یکی از راهکای برندهای تازه تاس��یس و کوچک برای 
رفع چنین مش��کالتی مربوط به تمایل برای مدیریت حوزه بازاریابی از 

سوی کارآفرینان است. 
بدون تردید کارآفرینان دارای تجربه کافی در حوزه بازاریابی نیستند 
بنابراین به طور مداوم با مش��کالتی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف مواجه می ش��وند. این امر مش��کالت زیادی ب��رای آنها به همراه 

دارد. گروه بندی کارهای اساس��ی در حوزه بازاریابی کمک ش��ایانی به 
کارآفرین��ان برای مدیری��ت هرچه بهتر آنها خواهد کرد. دس��ت کم در 
این حالت نیازی ب��رای اختصاص زمان های طوالنی به فرآیند بازاریابی 
نیس��ت. معن��ای این امر ام��کان پرداختن به ح��وزه بازاریابی در خالل 

فعالیت به عنوان کارآفرین و مدیرعامل یک برند است. 
شناخت اهمیت مشتریان جاری برند

مطالعه کالس��یکی از سوی موسس��ه هاروارد بیزینس ریویو در سال 
1990 بر روی اهمیت مش��تریان جاری بر روی وضعیت کس��ب و کار 
برندها انجام ش��ده است. بدون شک اغلب کارآفرینان اهمیت مشتریان 
در ح��وزه کس��ب و کار را درک می کنن��د، اما نکته مه��م در این میان 
توجه به تقس��یم بندی مشتریان است. اغلب برندها به طور مداوم درگیر 
فعالیت برای جلب نظر مش��تریان تازه هس��تند. این امر در نگاه نخست 
هی��چ ایرادی به همراه ندارند. چالش اصلی غفلت از وضعیت مش��تریان 
ثابت برند اس��ت. این امر مشکالت بس��یار زیادی پیش روی هر کسب 
و کاری قرار می دهد بنابراین برندها باید به طور ویژه ای با این مش��کل 
دست و پنجه نرم کنند. در غیر این صورت وضعیت کسب و کارشان به 

شدت آشفته خواهد شد. 
مشتریان جاری برند سود نهایی کسب و کار را ایجاد می کنند بنابراین 
غفلت از آنها هزینه بس��یار زیادی در پی خواهد داش��ت. با این حساب 
باید اس��تراتژی مشخصی از سوی هر کسب و کار برای حفظ مشتریان 
فعلی صورت گیرد. در غیر این صورت جلب نظر مش��تریان تازه به طور 
مداوم همراه با ترک ش��رکت از سوی برخی از مشتریان قدیمی خواهد 
بود. ریزش مش��تریان قدیمی برند مشکالت بسیار زیادی برای کسب و 
کارها به همراه دارد. درس��ت به همین خاط��ر اغلب برندهای بزرگ به 
دنبال راهکارهایی برای تعامل بلندمدت با مش��تریان هس��تند. این امر 
شامل طراحی استراتژی های بازاریابی برای ایجاد کلوپ مشتریان و ارائه 

تخفیف های قابل مالحظه به مشتریان فعلی برند می شود. 
طراحی سایت رسمی برای برند

امروزه هر برندی دارای وجه آنالین اس��ت. مش��تریان پیش از خرید 
یک محصول عالقه مند به مشاهده سایت برندهای تولیدکننده محصول 
موردنظر هس��تند. اگر در این میان برند ش��ما دارای س��ایت رس��می 
نباش��د، ارزیابی مشتریان به ش��یوه قابل مالحظه ای نسبت به کسب و 
کارتان تغییر خواهد کرد. این امر برای بس��یاری از برندها نتایج بس��یار 
ناامیدکننده ای به همراه دارد بنابراین باید تا جای ممکن از وقوع چنین 

رویدادهایی برای کسب و کارمان جلوگیری کنیم. 
طراحی سایت رس��می برای برند کار دشواری نیست. مهمترین نکته 
در ای��ن میان همکاری با برخی از طراح ه��ای حرفه ای به منظور ایجاد 
سایتی جذاب اس��ت. بدون تردید هدف اصلی در زمینه طراحی سایت 
رس��می باید جلب نظر مخاطب هدف باش��د بنابراین سایر اهداف نظیر 
توجه به اس��تفاده از دیتاس��نترهای گوناگون باید در اولویت های بعدی 

قرار گیرد. 
یکی از مهمترین نکات در مورد س��ایت رسمی برند مربوط به سرعت 
بارگذاری صفحات اس��ت. این امر اهمیت بس��یار زی��ادی برای هر برند 
دارد. کارب��ران اگر مدت زمان موردنیاز برای بارگذاری یک صفحه بیش 
از اندازه طوالنی باش��د، شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نخواهند داش��ت. با این حس��اب بای��د راهکاری برای افزایش س��رعت 
بارگذاری صفحات س��ایت مدنظر قرار دهیم. بهترین ایده در این میان 
استفاده از قالب های کم حجم و مینیمال برای سایت برند است. این امر 
نقش مهمی در افزایش سرعت بارگذاری سایت دارد. هرچه قالب سایت 

کم حجم تر باشد، سرعت نهایی بارگذاری صفحات باالتر خواهد بود. 

طراحی قالب های س��ازگار با گوش��ی های هوش��مند نی��ز نکته مهم 
دیگری است. بس��یاری از سایت ها دارای قالب هوش��مند برای انطباق 
با دس��تگاه کاربران ندارند. معنای این امر مواجهه بس��یاری از کاربران 
با صفحات غیرمنظم و بهم ریخته س��ایت ها به هنگام کار با گوشی های 

هوشمند است. 
ایده ایجاد وبالگ رسمی

برخی از برندها وقتی س��ایت رس��می برای کسب و کارشان طراحی 
می کنن��د، دیگر ایده ایجاد وب��الگ را مدنظر ق��رار نمی دهند. این امر 
مشکالت بس��یار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. بسیاری از 
برنده��ا نیاز مبرمی برای بارگذاری محتوای تخصصی و طوالنی تر از حد 
معمول دارند. این امر ش��امل تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
عالقه مند به کس��ب و کار افراد می ش��ود. ش��اید در نگاه نخست چنین 
امری بیش از اندازه س��ختگیرانه باشد، اما انتظارات مشتریان عالقه مند 
به کس��ب و کارمان به طور مداوم افزایش خواهد یافت بنابراین کس��ب 
و کاره��ا باید برنامه مش��خصی برای تاثیرگذاری بر روی این دس��ته از 
مش��تریان داشته باش��ند. در غیر این صورت شانس��ی برای بازاریابی و 
تعامل با آنها نخواهند داشت. بسیاری از برندها در عمل مشکالت زیادی 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان وفادارشان دارند. دلیل این امر انتظار 
چنین مش��تریانی برای دریافت محتوای تخصصی تر از سوی برندهاست 

بنابراین ایجاد وبالگ رسمی همیشه ایده نامناسبی نخواهد بود. 
توسعه برند در شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی در طول ی��ک دهه اخیر بخش قابل مالحظه ای 
از زندگی مردم را به خود اختصاص داده است. این امر به معنای امکان 
بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف به شیوه های متفاوت در این فضاست. 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به حضور 
در فضای آنالین دارند. این امر به طور ویژه ای در مورد کسب و کارهای 

کوچک مصداق پیدا می کند. 
مشتریان برندها همیشه در فضای آنالین حضور دارند. با این حساب 
برندها نیز باید در فضای مورد عالقه مشتریان ش��ان حضور فعالی داشته 
باش��ند. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهند داش��ت. بازاریابی در شبکه های اجتماعی به دلیل حضور 
ش��مار پرتعداد کارب��ران و همچنی��ن هزینه های اندک در مقایس��ه با 
ش��یوه های رایج دارای طرفدارهای زیادی اس��ت. سرمایه گذاری در این 
حوزه برای بسیاری از برندها به معنای امکان موفقیت در حوزه بازاریابی 

خواهد بود. 
استفاده از بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی در طول سال های اخیر بدل به گزینه ای مورد تردید 
ش��ده اس��ت. بس��یاری از بازاریاب ها دیگر اعتماد س��ابق به این الگوی 
بازاریاب��ی را ندارند. نکت��ه مهم در این میان ضرورت ادامه اس��تفاده از 
این ش��یوه جذاب است. بس��یاری از برندها بازاریابی ایمیلی را به مثابه 
شیوه ای قدیمی اما هنوز کاربردی تلقی می کنند بنابراین باید در حوزه 

کسب و کارهای کوچک نیز این باور را توسعه داد. 
بدون تردید توسعه فناوری امکانات تازه ای برای بازاریابی در استفاده 
از سرویس های ایمیل ایجاد کرده است. نکته مهم در این میان استفاده 
از ترندهای تازه در حوزه بازاریابی به منظور تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مخاط��ب هدف اس��ت. در غیر این صورت ایمیل ه��ای برندمان به طور 
مستقیم و بدون حتی مطالعه تیتر از سوی کاربران حذف خواهد شد. 

سرمایه گذاری بر روی مشتریان وفادار به عنوان سفیران برند
پی��ش از این ب��ر روی اهمیت مش��تریان وفادار برن��د تاکید کردیم. 
بس��یاری از برنده��ا برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف نیاز به 
همکاری با س��لبریتی ها یا اینفلوئنس��رها دارند. ب��دون تردید هر کدام 
از گزینه ه��ای فوق نیازمند صرف هزینه های قابل مالحظه ای از س��وی 
کسب و کارهاست. یکی از راهکارهای جایگزین برای بسیاری از برندها 

مربوط به سرمایه گذاری بر روی مشتریان وفادار برند است. 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی و مشتریان در فضای واقعی همیشه 
صحبت ه��ای یکدیگر را بهت��ر از برندها یا به طور کلی ش��خصیت های 
حقوقی مورد تایید قرار می دهند. همین امر ایده اولیه تبدیل مشتریان 
وفادار برند با س��فیران کس��ب و کار را پیش کش��یده اس��ت. برخی از 
کسب و کارهای بزرگ با سرمایه گذاری بر روی مشتریان وفادار اقدام به 

توسعه نام برندشان با استفاده از آنها می کنند. 
فرآیند بازاریابی با اس��تفاده از مش��تریان وفادار ب��ر روی تاثیرگذاری 
پیش��نهاد مشتریان وفادار برند تاکید دارد. بر این اساس وقتی مشتریان 
وفادار یک برند در صحبت با دوستان یا اعضای خانواده محصولی خاص 
را معرفی نمایند، به طور ویژه ای مدنظر نزدیکان شان قرار خواهد گرفت. 
این فرآیند نتیجه بخش��ی بسیار بهتری در مقایسه با هر شیوه جایگزین 

بازاریابی خواهد داشت. 
افزایش جذابیت های لوگوی برند

لوگوی برند مهمترین وجه بصری هر کس��ب و کار را ش��کل می دهد. 
مشتریان همیشه با مشاهده لوگوی برند اقدام به تعامل با آن می کنند. 
نخس��تین تصوی��ر هر برند از س��وی لوگوی آن نمایش داده می ش��ود. 
جذابی��ت بصری لوگوی برند نقش مهم��ی در جلب نظر مخاطب بازی 
می کند. بدون ش��ک ایده های بسیار زیادی برای طراحی لوگو در حوزه 
کسب و کار وجود دارد. مهمترین نکته در این میان تالش برای استفاده 
از ارزش ها و اهداف اصلی برند و تبدیل ش��ان به المان های بصری است. 
ای��ن امر تاثیرگذاری و جذابی��ت لوگوی برند را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش خواهد داد. 
استفاده از ابزارهای ارزیابی وضعیت سایت برند

ارزیابی مداوم وضعیت س��ایت برند دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
برخی از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به ارزیابی چند باره 
اطالعات سایت ش��ان می کنند. مزیت این امر امکان جلب نظر مخاطب 

هدف و همچنین آگاهی از تغییرات مربوط به سلیقه شان است. 
خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای ارزیابی وضعیت سایت 
برن��د وجود دارد. اس��تفاده از چنین ابزارهایی ش��انس کس��ب و کارها 
برای اصالح مداوم ایده های بازاریابی ش��ان را افزایش خواهد داد. ش��اید 
مهمترین مزیت ابزارهای نوین ارزیابی وضعیت سایت بهره گیری شان از 
هوش مصنوعی باشد. این امر امکان تحلیل داده های مربوط به سایت را 
ساده تر از هر زمان دیگری می کند. پیش از این بازاریاب ها برای تبدیل 
داده های سایت به اطالعات قابل کاربرد زمان زیادی را صرف می کردند، 

اما اکنون زمان موردنیاز به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است. 
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پیشنهاداتی که شما را یک مشاور امالک 
موفق و ماهر می کند

شغل بنگاه داری یا مشاور امالک قدمتی چندین ساله دارد، 
اما اکنون با پیش��رفت فناوری و افزایش جمعیت، این ش��غل 
نیز با تغییراتی همراه شده که نیاز است برای موفقیت در آن 

به برخی فاکتورها توجه داشت. 
در ادامه با ما همراه باشید تا خصوصیات یک مشاور امالک 

موفق را بیان کنیم.
برای اینکه بتوانید زمین یا خانه خود را بفروش��ید یا ملک 
موردنظرت��ان را خریداری کنی��د، نیاز به راهنمایی مش��اور 
امالک��ی زبده و ماه��ر دارید. اگر می خواهید وارد این ش��غل 
ش��وید یا هم اکنون در این حوزه فعالیت می کنید باید بدانید 
چ��ه مهارت ها و خصوصیاتی الزم اس��ت تا آنه��ا را ایجاد یا 

تقویت کنید.
ارتباطی سازنده و مؤثر برقرار کنید

اگ��ر ارتباطات ضعیفی داش��ته باش��ید و به ان��دازه  کافی 
خوش برخ��ورد نباش��ید، قطعاً در این ش��غل موفق نخواهید 
ش��د. یک مش��اور امالک حرفه ای و باتجربه با مشتریان خود 
ارتباط��ی مؤثر برقرار کرده و ب��ه آنها کمک می کند تا درباره 
قیمت ها، فروش��ندگان و اطالعات مختلف دی��د خوبی پیدا 

کنند.
یک مش��اور امالک موفق دید کاملی از بازار خرید و فروش 
مل��ک دارد، پ��س باید بتوانی��د به خوبی ش��بکه ای ارتباطی 
ب��رای خود طراحی کنید. برای این منظ��ور پایگاه داده ای از 
خریداران، فروش��ندگان، س��رمایه گذاران و تمام کسانی که 
در معامالت ملکی نقش دارند، داش��ته باش��ید. بدین ترتیب 
بهت��ر می توانید در جریان تغییرات بازار قرار گیرید و بهترین 

پیشنهاد را به مشتریان ارائه دهید.
رفتاری پویا از خود نشان دهید

اگ��ر می خواهید یک مش��اور امالک موفق باش��ید، پویایی 
الزم را حفظ کنید و همیش��ه به دنبال چیزهایی باش��ید که 
مناسب فروش��نده یا خریدار است، باید با دقت طرفین را در 
جری��ان جزییات و نکات الزم قرار دهی��د. در این ارتباطات، 
کارهای تان بهتر پیش می روند و شاید با افراد جدیدی ارتباط 
برق��رار کنید که در نهایت به انج��ام بهتر معامالت و رضایت 

طرفین مذاکره می انجامد.
گوش شنوا داشته باشید

یک مش��اور امالک موفق باید ش��نونده  خوبی باشد. او باید 
بتواند به  اندازه صحبت کند، به نیازهای مشتریان خود دقت 
کافی داش��ته باشد تا بتواند آنها را به  خوبی برآورده کند. اگر 
می خواهید به عنوان یک مشاور امالک موفق شناخته شوید، 
نباید تنها خودتان حرف بزنید. همیش��ه دقیق گوش دهید تا 

با مراجعان به یک نتیجه  مشترک و توافقی برسید.
شخصیت مشتریان خود را بشناسید

برای اینکه مش��اور امالک موفقی باش��ید، باید مشتری را 
س��ریع و دقیق بشناس��ید. نحوه  ارتباط با مشتریان مختلف 
متفاوت اس��ت. خیلی از مش��تریان تمای��ل دارند تماس های 
مک��رری ب��ا ش��ما داش��ته باش��ند، در مقابل برخ��ی دیگر 
می خواهند از راه دور با شما در ارتباط باشند. پس با شناخت 
رفتار و روحیه مش��تری، بهترین ارتباط را با او برقرار کنید تا 

به رضایتمندی هرچه بیشتر منتهی شود.
مشتری مدار باشید

یک مش��اور امالک موفق باید بتواند به خوبی از مش��تری 
حمایت کند. خرید و فروش ملک پروس��ه ای بس��یار دش��وار 
اس��ت و اس��ترس زیادی روی طرفی��ن وارد می کند. پس به 
عنوان واس��طه در معامالت باید بتوانید از اس��ترس و فش��ار 

روانی دو طرف بکاهید.
وقتی ش��ما به عنوان مشاور امالک بتوانید مورد خوبی پیدا 
کنی��د، به نفع خودتان ه��م خواهد بود و قطع��اً حق الزحمه 
بهتری دریاف��ت می کنید. پس مش��تری مداری و حمایت از 

مشتری به نفع همه خواهد بود.
محدودیت های زمانی را در نظر بگیرید

برای اینکه مش��اور امالک موفقی باشید باید به محدودیت 
زمانی مش��تریان توجه کنید. باید بدانید مشتری و فروشنده 
عجل��ه دارند یا می توانن��د برای پیدا کردن مورد مناس��ب تر 
منتظ��ر بمانند. پس با اط��الع از محدودیت زمانی و وضعیت 

مشتری بهتر به او کمک خواهید کرد.
هدف اصلی مشتری را پیدا کنید

بای��د بدانید هدف فروش��نده از این معامله چیس��ت. آیا از 
روی نیاز دس��ت به فروش ملک خ��ود زده یا به دنبال خرید 
مورد بهتری اس��ت. خریدار چه وضعیت��ی دارد؟ آیا به دنبال 
س��رمایه گذاری اس��ت، قصد بازس��ازی دارد یا می خواهد در 

همان خانه بنشیند.
بای��د ببینید فروش��نده ارتباطی احساس��ی و عاطفی با آن 

ملک دارد یا نه؟ 
مث��اًل معامله خانه ای که منزل پدری بوده با فروش خانه ای 
ک��ه از بین تعداد زیادی ام��الک و متعلقات فرد برای فروش 

گذاشته شده، کاماًل متفاوت است.
خود را خوشنام نشان دهید

یک مش��اور امالک موفق از شهرت خوبی در بین مشتریان 
قبلی برخوردار اس��ت. آنها می توانند قبل از ش��روع مذاکره، 
بازدید و انجام معامله، ش��ما را به مشتریان سابق خود ارجاع 

دهند تا از تأثیرگذاری شان مطلع شوید.
البته تجربه در شغل مشاور امالک همانند هر شغل دیگری 

بسیار مؤثر است. 
اگر به تازگی وارد این حرفه ش��ده اید، از تجربیات مشاوری 
خبره اس��تفاده کنید و از او مش��ورت بگیرید یا تحت نظارت 

او فعالیت کنید.
امروزه به لطف وجود اپلیکیشن ها، برنامه ها و وب سایت های 
مختلف، خرید و فروش، رهن و اجاره ملک دستخوش تغییر 
ش��ده اس��ت. اگر می خواهید مش��اور امالکی به روز و موفقی 
باش��ید، باید با این بسترها آشنا ش��وید و از آنها برای ارتقای 

ارتباطات خود استفاده کنید.
ihome :منبع
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تصور دنیای بدون اینترنت امر غیرممکنی به نظر می رس��د. این امر در 
م��ورد تصور اینترنت بدون گوگل نیز مص��داق دارد. امروزه اغلب کاربران 
برای گش��ت و گذار در فضای وب به گوگل و س��رویس های پرش��مارش 
ات��کا دارند. گوگل در ط��ول چند دهه فعالیت در دنی��ای آنالین کمتر با 
ش��کایت های رسمی و مش��کالت امنیتی دس��ت و پنجه نرم کرده است. 
همی��ن ام��ر اعتماد باالی کاربران را به همراه داش��ته اس��ت، با این حال 
مش��کالت مربوط به امنیت کاربران تنها دغدغه نهادهای نظارتی در مورد 
فعالیت غول های آنالین نیس��ت. دولت استرالیا در زمینه تعامل با گوگل 
برای دسترس��ی کاربرانش به آن دچار مشکل اساسی شده است. براساس 
گزارش رسانه های استرالیایی، ش��رکت گوگل برنامه ای برای تایید قانون 
پیش��نهادی دولت اس��ترالیا به منظور پرداخت هزینه به ناشران محتوای 
خبری ندارد. براس��اس قانون موردنظر برندهایی نظیر گوگل و فیس بوک 
موظف به پرداخت هزینه های مشخص به تولیدکنندگان محتوای خبری 

در استرالیا خواهند شد. 
ب��دون تردید پرداخت هزینه به تولیدکنندگان اخبار از س��وی گوگل و 
دیگر غول های آنالین ب��ار مالی قابل مالحظه ای به همراه دارد. گوگل در 
این میان برنامه ای برای پذیرش این قانون ندارد. بر این اساس گوگل حتی 
قطع دسترس��ی کاربران استرالیایی به سرویس های مختلف را نیز مطرح 
کرده است. این امر در حالی روی می دهد که 9۵ درصد از جست وجوهای 
اینترنتی در اس��ترالیا با اس��تفاده از گوگل صورت می گیرد، با این حساب 
اگر دولت استرالیا فشار بیش از اندازه ای برای تایید این قانون اعمال کند، 
شرایط زندگی آنالین میلیون ها کاربر استرالیایی به خطر خواهد افتاد. این 
امر به طور ویژه ای با توجه به عالقه باالی کاربران استرالیایی برای استفاده 
از خدمات گوگل تاثیرات منفی به همراه خواهد داشت. کاربران استرالیایی 
به ندرت از س��ایر موتورهای جست وجو استفاده می کنند. این امر در کنار 
اتکای اغلب کاربران این کش��ور به اپ هایی نظیر مپ و جی میل شرایط را 

دشوار می سازد. 
ش��اید در نگاه نخست مشکل میان گوگل و دولت استرالیا فقط محدود 
به خدمات موتور جس��ت وجو و برخی از س��رویس های جانبی باش��د، اما 

مش��کل موردنظر در عمل پای آلفابت به عنوان شرکت مادر گوگل را نیز 
به میان آورده اس��ت. اگر آلفابت به طور رسمی ارائه خدمات به استرالیا را 
متوقف کند، عالوه بر کاربران عادی، کسب و کارهای استرالیایی نیز دچار 

مشکالت زیادی خواهند شد. 
آلفابت در طول ۲ دهه اخیر سلطه انکارناپذیری بر روی دنیای تبلیغات 
آنالین داشته است. این امر عالوه بر سودآوری سرشار برای این برند موجب 
وابستگی ش��دید کسب و کارهای بین المللی به خدمات این شرکت شده 
اس��ت. اکنون اگر آلفابت ارائه خدماتش به اس��ترالیا را به طور کامل قطع 
کند، وضعیت کس��ب و کارهای این کشور به طور قابل مالحظه ای ناگوار 
خواهد شد. همین امر در طول ماه های اخیر موجب احساس خطر بسیاری 
از کشورهای دنیا نظیر کانادا شده است. این کشورها در تالش برای کاهش 
سلطه قابل مالحظه گوگل در زمینه تبلیغات آنالین هستند. اگر این طرح 
با موفقیت همراه ش��ود، گام مهمی برای توس��عه خدمات آنالین برداشته 
ش��ده است. دس��ت کم دیگر تهدیدهایی نظیر قطع دسترسی به خدمات 

گوگل و آلفابت تهدیدی جدی نخواهد بود. 
یکی از کاربران استرالیایی به نام پارتریک اسمیت، دانشجوی مهندسی 
نرم افزار، در مورد میزان وابس��تگی و اتکای��ش به خدمات گوگل به تعداد 
جس��ت وجوهای روزانه اش اشاره می کند. وی به عنوان یک دانشجو روزانه 
تا 400 جس��ت وجو برای دسترس��ی به داده های اساسی صورت می دهد. 
ش��اید بس��یاری از کاربران دیگر نیز همین وضعیت را داشته باشند. حال 
اگر خدمات گوگل در این کشور مسدود شود، وضعیت فعالیت این افراد به 

شدت در خطر قرار خواهد گرفت. 
برخی از کارش��ناس های کس��ب و کار و دنیای آنالین ب��ر روی امکان 
جایگزین��ی گوگل با موتورهای جس��ت وجوی دیگر تاکی��د دارند. یکی از 
گزینه ها در این میان Duck Duck Go اس��ت. این موتور جس��ت وجو 
برای کاربران مزیت های بس��یار زیادی به هم��راه دارد. یکی از مزیت های 
قابل مالحظه این موتور جس��ت وجو امنیت باالی اطالعات کاربران است. 
شاید این امر برای بسیاری از برندها به مثابه راهکاری برای مقابله با سلطه 
گوگل باش��د، اما واقعیت از نقص های متع��دد رقیب گوگل حکایت دارد. 
موتور Duck Duck Go علی رغم امنیت باال در زمینه نمایش محتوای 
جس��ت وجوی مناسب دارای ضعف های بسیار زیادی است. یک بار تجربه 
جست وجو در این موتور جست وجو تفاوت میان گوگل با رقبایش را نشان 

خواهد داد. درس��ت به همین خاطر صرف نظر از گوگل برای بس��یاری از 
کاربران و همچنین شرکت های بزرگ و کوچک امکان پذیر نیست. 

طرح اصلی دولت استرالیا در راستای حمایت از صنعت خبر و مطبوعات 
داخلی ارائه شده است. بر این اساس گوگل و دیگر غول های دنیای آنالین 
در قبال اس��تفاده ی��ا نمایش محتوای خبری مطبوعات اس��ترالیایی باید 
بخشی از درآمدش��ان را به آنها اختصاص دهند. در غیر این صورت موانع 

فعالیت گوگل در این کشور به طور مرحله ای افزایش خواهد یافت. 
بسیاری از کارشناس های حوزه مطبوعات در استرالیا نسبت به مزیت های 
طرح دولتی برای حمایت از خبرگزاری ها هش��دارهایی را اظهار داشته اند. 
بدون تردید حمایت از خبرگزاری های داخلی برای استرالیا گزینه مناسبی 
است، اما درگیری حقوقی با گوگل تبعات اقتصادی سنگینی برای کسب و 

کارهای این کشور خواهد داشت. 
فیس بوک به عنوان یکی دیگر از برندهای درگیر در قانون جدید استرالیا 
به طور قاطع نسبت به قطع همکاری با خبرگزاری ها و به طور کلی تمام 
موسسه های استرالیایی در صورت تصویب قانون مربوط به پرداخت بخشی 
از درآمد فیس بوک و دیگر غول های آنالین به مطبوعات و تولیدکنندگان 
محتوای خبری استرالیایی خبر داده است. بر این اساس در صورت تصویب 
نهایی این قانون دیگر خبری از دسترس��ی موسس��ه ها و خبرگزاری های 

استرالیایی به فیس بوک نخواهد بود. 
ارزش کل اقتصاد اس��ترالیا بس��یار کمت��ر از ارزش 1.4 تریلیون دالری 
آلفابت اس��ت. برهمین اس��اس شاید آلفابت مش��کلی با صرف نظر کوتاه 
یا بلندمدت از بازار اس��ترالیا نداش��ته باشد. با این حال تبعات این تیرگی 
روابط برای کس��ب و کارهای استرالیایی بس��یار گزاف خواهد بود. اگرچه 
ش��رایط میان میزان گوگل و دولت استرالیا بسیار پیچیده است، اما اخیرا 
نشانه هایی از تغییر موضع مدیران گوگل به چشم می خورد. این امر با توجه 
به تمایل گوگل برای همکاری با دولت اس��ترالیا به منظور یافتن راهکاری 
مناس��ب برای حل مش��کالت مربوط به قانون تازه این کشور مطرح شده 
است. بدون شک قطع دسترسی به خدمات گوگل در استرالیا قابل تصور 
نیست. این امر وضعیت کاربران عادی و کسب و کارها را با مشکالت بسیار 
زیادی مواجه خواهد س��اخت بنابراین باید امیدوار به توافقی میان گوگل، 

سایر غول های آنالین و دولت استرالیا باشیم. 
منبع: بلومبرگ

بررسی چالش حقوقی پیش روی گوگل در استرالیا

زندگی بدون گوگل در استرالیا

به قلم: آنگاس وایتلی و جورجیا مک کی خبرنگار و کارشناس حوزه فناوری
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

اهواز – شبنم قجاوند: آیین تودیع مدیرعامل پیشین و معارفه 
مدیرعامل جدید شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان 
با حضور مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب برگزار 
شــد. در این جلسه  که در ستاد شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان برگزار شــد مهندس محمدی با اشاره به جایگاه 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و شرایط پیرامونی 
آن، اضافه کرد هم اکنون شــرکت نفت و گاز مسجدســلیمان از 
آمادگی باالیی برای برگشــت به شــرایط تولیدی پیش از تحریم 
برخوردار است، و این مرهون تالش تمام ارکان این شرکت تاکنون 
بوده است. عالوه بر آن در این مدت خدمات شایان و قابل توجهی 
هم در حوزه مســئولیت های اجتماعی در جهت کســب رضایت 
شــهروندان، مجاوران تأسیسات نفت و ذی نفعان انجام شده است. 
وی در پایان ضمن تقدیر از زحمات و خدمات مهندس قباد ناصری 
در مدت بیش از چهار سال تصدی مدیرعاملی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان ، آقای مهندس علیرضا هیهاوند که پیش 

از این مســئولیت هایی از جمله مدیر عملیات این شرکت را عهده 
دار بوده است را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان معرفی نمود و از همکاران شرکت نفت و گاز 
مسجدسلیمان خواست همانند گذشته با جدیت و تالش همه جانبه 
ضمن همکاری با مدیرعامــل جدید در جهت تحقق اهداف عالیه 
سازمان اهتمام ورزند. مدیرعامل پیشین شرکت بهره برداری نفت 

و گاز مسجدســلیمان نیز گزارشــی از فعالیت های صورت گرفته 
در این شرکت طی دوره مســئولیت خود پرداخت. مهندس قباد 
ناصری، تولید فراتر از تعهدات بدون هیچگونه حادثه و پیشــامدی 
در قبل از تحریم ها، تعمیر اساســی ۸۰ درصد واحدهای عملیاتی 
و فرآورشــی در تحریم و کاهش های تکلیفی و توسعه فعالیت های 
عام المنفعه از جمله احداث، مرمت و بهســازی راه های روستایی، 
احداث استخر سرپوشیده، احداث ۱۰ قطعه زمین چمن مصنوعی، 
آســفالت خیابان ها و معابر و توســعه فضای ســبز را از جمله این 
اقدامات برشمرد. مهندس علیرضا هیهاوند مدیرعامل جدید شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان نیــز از اعتماد مدیرعامل 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در جهت سپردن مسئولیت 
خطیر مدیریت شــرکت نفت و گاز مسجدسلیمان تقدیر و تشکر 
نمود و اظهار امیدواری کرد با همراهی و همکاری کارکنان سخت 
کوش شــرکت در انجام وظیفه ی خطیر مدیر عاملی شرکت بهره 

برداری نفت و گاز مسجدسلیمان سربلند باشند.

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس آتش نشــانی شرکت 
پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه آتش نشانان این واحد صنعتی  
آمادگی مقابله با هر گونه حوادث احتمالی را دارند، گفت: آمادگی 
جسمانی برای مقابله با حوادث گوناگون از اهداف اصلی واحد آتش 
نشــانی این شرکت می باشد. به گزارش روابط عمومی ، "عباس 
بدری منش" با بیان اینکه آتش نشانان این پاالیشگاه با باال نگه 
داشتن سطح آمادگی جسمانی خود، با فعالیتهای مستمر ورزشی 
در همــه حال آمادگی مقابله با هر گونــه حادثه  را دارند، اظهار 
داشت: از مشخصات و خصوصیات اصلی آتش نشانان این شرکت 
داشتن شرایط آمادگی جســمانی باال در سطح شرکت ملی گاز 
بوده که همین امر باعث کسب مقام اول ارزیابی عملی و آمادگی 
جسمانی در بین پاالیشگاه های گاز کشور در سال 9۸ شده است. 
وی از اعزام تیم آتش نشــانی این شرکت به المپیاد آتش نشانان 
شرکت ملی گاز و کسب چند مقام کشوری در سال های گذشته 
خبر داد و اظهار داشت: آموزش  های تخصصی برای این همکاران 
باعث شده که این واحد آتش نشانی در مواجه با حوادث گوناگون 

از آمادگی جسمانی باال و تجربه کافی برخوردار باشد واین آمادگی 
در مانورهای عملی برگزار شــده در سطح شرکت و المپیادهای 
کشــوری بوضوح رویت گردیده است. رئیس آتش نشانی شرکت 
پاالیش گاز ایالم با اشــاره به اینکه آتش نشــانان این پاالیشگاه 
آموزش های تخصصی را فــرا گرفته و هم اکنون به عنوان آتش 
نشانان حرفه ای  شــناخته شده و برای مهار بحران تجربه کافی 
را دارند،گفت: آتش نشــانان این واحد صنعتی در چندین مرحله 

در راستای مسئولیت های اجتماعی در مهار حریق در جنگل های 
پیرامون پاالیشــگاه و  کمک به شرکت های همجوار  در کنترل 
حوادث حضور فعالی داشــته و در کمترین زمان ممکن نسبت به 
مهار آتش اقدام نموده اند. وی ادامه داد: آتش نشــانان این واحد 
صنعتی دوره های آموزشــی مقابله باحــوادث، دوره های کار در 
ارتفاع با طناب ایراتا را در زمین آموزش آتش نشانی شرکت طی 
نموده و هم اکنون از باتجربه ترین افراد در سطح شرکت ملی گاز 
ایران محسوب می شوند. وی با اشاره به اینکه درسال جاری آتش 
نشانان این پاالیشگاه به دوره های تخصصی کار با طناب به مراکز 
تخصصی خارج از استان اعزام شده اند تا بتوانند در شرایط سخت 
و دشوار به نحو مطلوب عمل کنند، تصریح کرد:  برنامه ریزی های 
مدیران این واحد صنعتی انجام مستمر تمرینات، برگزاری مانورها، 

شبیه سازی و آموزش های تخصصی آتش نشانی است.
وی ادامه داد: پاالیشگاه گاز ایالم از لحاظ تجهیزات و ادوات پایش 
و کنترل آتش و ماشین آالت مقابله با حریق جزو پاالیشگاه های برتر 

کشور می باشد.

قــم - خبرنگار فرصت امروز: معاون آمــوزش حوزه های 
علمیــه خواهران گفت:  ثبت نام حوزه هــای علمیه خواهران در 
تمام مقاطع شــامل عمومی، عالی و تخصصی از 25 بهمن آغاز 
شده است. حجت االسالم  والمسلمین مجتبی فاضل در نشست 
خبری پذیرش حوزه های علمیه خواهران سراســر کشور که در 
سالن جلســات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار 
شد، اظهار داشــت: حوزه های علمیه و به ویژه حوزه های علمیه 
خواهران بیش از اینکه یک نهاد آموزشی باشند به دنبال محقق 
کردن فرمایشــات همه انبیاء در طول تاریخ اند. معاون آموزش 
حوزه های علمیــه خواهران افزود:  داوطلبانی که این توانمندی 
در آنان وجود دارد که بتوانند مبلغ دین باشند و استعداد بالقوه 
خودشــان را در مدارس علمیه به فعلیت برسانند می توانند در 
پذیرش حوزه های علمیه شــرکت کنند و از این طریق یک فرد 
محقق مدرس مرجع دینی در حوزه علمیه بانوان تربیت می شود. 
وی تصریــح کرد: پذیرش داوطلبیــن ورود به حوزه های علمیه 
هرســاله در بهمن ماه در سطح عمومی 2 و سطح تخصصی 3 و 
4 انجام می شــود و تا 3۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد. فاضل بیان 
کرد: امســال 5۰۰ مدرســه آمادگی پذیرش ورودی ها رادارند، 
اگــر شــرایط اداری و ظرفیت ها اجازه می داد باید ما به ســراغ 
اشــخاص بااستعداد می رفتیم اما چنین شــرایطی مهیا نیست 
و از طریــق فراخوان عمومی برای پذیرش اقدام می شــود تا از 
میان عالقه مندان و مشــتاقان افرادی که می توانند مســئولیت 

مهمی را بــر عهده گیرنــد وارد حوزه های علمیه شــوند. وی 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 6۰ هزار نفــر از خواهران  در 
ســطوح 2، 3 و 4 حوزه های علمیه مشــغول تحصیل اند و 6۰ 
هزار نفر نیز فارغ التحصیل شــده اند. معــاون آموزش حوزه های 
علمیــه خواهران گفت: خواهران طلبــه و مبلغه جایگاه مهمی 
در ترویج سبک زندگی اســالمی و دینی دارند و در این عرصه 
برنامه های مهمی شکل گرفته است. وی در مورد شرایط تحصیل 
در هنگام شــیوع کرونا افزود: در این ایام بســیاری از کالس ها 
به صورت غیرحضوری شــکل گرفت و در پساکرونا نیز، استفاده 
از ظرفیت مجازی در تحصیل حوزویان تداوم دارد. فاضل عنوان 
کرد: برنامه حوزه های علمیه خواهران در پســاکرونا نیز استفاده 
از آموزش الکترونیکی و تلفیقی از حضوری و غیرحضوری است 
و وضعیت آموزشی درگذشته بازنمی گردیم و این فرصت خوبی 
برای تحصیل بانوان اســت. وی خاطرنشان کرد: طراحی سامانه 

مــدرس یکی از ابزارهای مهم در اســتفاده حوزه های علمیه از 
فناوری های نوین اســت و دراین باره مدارس علمیه خواهران در 
نیمسال دوم سال گذشــته یعنی از اردیبهشت ماه امسال بیش 
از 9۰ درصد ســرفصل های درســی از این طریق تدریس شده 
است. معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران افزود: همچنین 
با اســتفاده از کوثرنت و پیام رسان داخلی، می توانیم درس ها را 
بارگذاری کنیم، دراین باره در تابســتان سال تحصیلی پیش رو 
بر آنیم 6 واحد درســی به طالب ارائه کنیم که ســازوکاری از 
طریق فضای مجازی دارد. وی عنوان کرد: تاکنون 9 هزار ساعت 
ارائه درس ویژه طالب صورت گرفته و در ســال گذشته نیز 7۰ 
درصد از دروس از طریق سامانه مدرس ارائه شده است. در بخش 
دیگــری از این کنفرانس، زهره تمیــز کار رئیس اداره پذیرش 
حوزه های علمیه خواهران پیش از ظهر امروز در نشست خبری 
که در سالن جلســات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
برگزار شــد،اظهار کرد: تربیت مبلغان کارآمد و تعلیم و تربیت 
در عرصه هــای مختلف تحقیق، پژوهش، اجتهاد در عرصه علوم 
اســالمی و راهنمایی و مدیریت و راهبری از جمله رسالت ها و 
مأموریت های حوزه علمیه خواهران است. وی خاطرنشان کرد: 
ثبت نام حوزه های علمیه خواهران در تمام مقاطع شامل عمومی، 
عالی و تخصصی از 25 بهمن آغاز شــده عالقه مندان برای ثبت 
نام تا 3۱ اردیبهشت سال ۱4۰۰ فرصت دارند به مدارس علمیه 

خواهران سراسر کشور مراجعه کنند.

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : برای هر خانوار 5۰۰ لیتر نفت سفید در 
نظر گرفته شده است که در کارت بانکی معرفی شده مشتریان 
شــارژ می شــود و تا تاریخ ۱4۰۰/۱/5اعتبار دارد . به گزارش 
روابــط عمومی ، ســبحان رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری بیان کرد : سهمیه خانوارهای 
یک و دو نفره 5۰۰ لیتر ، ســه و چهــار نفره 5۰۰ لیتر ، پنج و 
شش نفره 5۰۰ لیتر و هفت نفره به باال نیز 5۰۰ لیترمی باشد . 
مدیر منطقه ساری اعتبار این دوره از توزیع سوخت نفت سفید 
را از تاریخ ۱399/۱۱/2۰ تــا ۱4۰۰/۱/5 اعالم کرد و ادامه داد 

: عرضه نفت ســفید به صورت الکترونیکی با شــارژ سهمیه در 
کارت بانکی معرفی شــده از سوی مشــتریان انجام می شود . 
وی افزود : آن دســته ازمصرف کنندگان نفت ســفید سوز فاقد 
گاز طبیعی با در دست داشتن کارت بانکی به فروشندگی های 
عرضه سوخت محل ســکونت خود مراجعه و نسبت به دریافت 
مقدار ســوخت تعیین شده اقدام نمایند . مدیر منطقه ساری از 
شــهروندان خواست تا شکایات و پیشــنهادات خود را با شماره 
تلفن های 3327۰۱3۸ و 3327۰۱4۰ منطقه ســاری و شماره 
۰9627 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اطالع دهند 

تا رسیدگی شود .

با  امروز: در مراســمی  بندرعباس - خبرنگار فرصت 
حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، 

پروژه های آبرسانی میناب به بهره برداری رسید.
به گــزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب هرمــزگان، "امین قصمی" مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب هرمزگان، با اشاره به ایجاد ظرفیت های آبرسانی برای 
شهرســتان میناب، افزود: پروژه های متعددی برای تامین آب و 
جمع آوری فاضالب میناب در حال اجراست که ماه آینده شاهد 
اتفاقات خوبی در این زمینه برای مردم این شهرســتان خواهیم 
بود. وی افزود: میناب از جمله شــهرهایی اســت که امسال در 
دو بخــش آب و فاضالب پروژه های شــاخصی دارد و با تالش 
های انجام شده توانســته ایم به مطالبات مردمی پاسخ درخور 
شانی بدهیم. به گفته وی بخشی از اقدامات انجام شده در قالب 

پــروژه های دهه فجــر مورد بهره برداری قــرار گرفت و بخش 
دیگر آن در قالــب طرح پویش "الف ب ایران" با حضور ویدئو 
کنفرانسی رئیس جمهور محترم مورد بهره برداری قرار می گیرد 
که جزئیات آنها طی روزهای آینده اطالع رسانی خواهد شد. وی 

در ادامه، به پروژه توســعه و اصالح شبکه توزیع آب شهر میناب 
که در دهمین روز از دهه فجر به بهره برداری رسید، اشاره کرد 
و گفت: شرکت آب و فاضالب هرمزگان با هدف تامین آب پایدار 
و بهبود وضعیت فشــار آب در قالب دو طرح توسعه و بازسازی 
شبکه های توزیع اقدام به لوله گذاری در سطح محله های شهر 
میناب کرد. به گفته وی، در این راســتا شش کیلومتر از شبکه 
توزیع محالت میناب که فرســوده بود، اصالح و بازســازی شد. 
قصمی در ادامه از توســعه شبکه توزیع آب این شهرستان خبر 
داد و گفت: با افزایش جمعیت شهری و همچنین بهبود وضعیت 
تامین آب مشترکین، ایجاد شبکه های جدید در دستور کار قرار 
گرفت و شــش کیلومتر شــبکه جدید اجرا و مورد بهره برداری 
قرار گرفت. وی اعتبار هزینه شده برای توسعه و اصالح شبکه را 

4۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب؛

تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد

رئیس آتش نشانی پاالیشگاه گاز ایالم:

آتش نشانان پاالیشگاه گاز ایالم آمادگی مقابله با هر گونه حوادث احتمالی را دارند

آغازثبت نام حوزه های علمیه خواهران در  مقاطع عمومی، عالی و تخصصی از 25 بهمن ماه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی اعالم شد

با حضور معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان؛

پروژه های آبرسانی میناب به بهره برداری رسید

برگزاری آئین بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 
پخش فرآورده های نفتی گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن ؛ در این مراســم  کورش باالدست ، مدیر منطقه 
ضمن یادآوری یاد و خاطره شــهدای انقالب ، هشــت سال دفاع مقدس و شهدای 
مدافع حرم ، چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را گرامی داشت و گفت : 
» مردم ایران با همدلی و همراهی هم برای پیروزی انقالب زحمت فراوانی کشیدند و 
توانستند طی این چهل ودو سال انقالب اسالمی را همچنان استوار نگه دارند . «  وی 
افزود : » مردم بسیار هوشمندانه و آگاهانه عمل می کنند و بیش از پیش با  همدلی و در کنار هم بودن بخصوص مردمی که در 
حاشیه کشور هستند و مرزبانان که با شجاعت از مرزهای کشور دفاع می کنند توانستند همچنان این انقالب را پابرجا نگه دارند و 
انقالبی عمل کنند . « در ادامه مراسم  مدیر منطقه ضمن تقدیر از برگزیدگان مسابقات فرهنگی و و ورزشی  به ویژه مسابقات قرآن 
گفت : » خواندن قرآن ، درک و فهم آن در زندگی انسان تاثیر زیادی دارد و هر چه قدر ارتباط بیشتری با کالم خدا داشته باشیم ؛ 
آیات قرآن در دل و زندگی ما اثر مثبت خواهد داشت و چراغ راه و حافظ ما خواهد شد . « درخاتمه این آئین از ۱7 نفراز بسیجیان 
فعال و نمونه ، برگزیدگان مسابقات قرآن ، فرهنگی و ورزشی به مناسبت گرامیداشت  ایام دهه فجر انقالب اسالمی تقدیر شد .

افتتاح پروژه تامین آب آشامیدنی روستای چناسک شهرستان آبیک
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، پروژه تامین آب 
آشامیدنی روستای چناسک شهرستان آبیک استان قزوین افتتاح و به بهره برداری رسمی رسید. به گزارش روابط عمومی، مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین در این مراسم گفت: پروژه تامین آب آشامیدنی روستای چناسک از آرزوهای دیرینه 
مردم بود که محقق شد و شامل مخزن 5۰۰ مترمکعبی و ۱3۰۰ متر خط انتقال می باشد. داراب بیرنوندی اضافه کرد: اجرای 
این پروژه با همکاری ســازمان بســیج سازندگی استان صورت گرفته و برای آن اعتباری معادل هشت میلیارد ریال هزینه شده 
است و هم اکنون یک هزار و 2۱5 نفر از اهالی چناسک از آب آشامیدنی سالم و مطمئن برخوردار شده اند. وی ادامه داد: در حال 
حاضر نیز چند پروژه آبرسانی روستایی که در مناطق صعب العبور بوده و هزینه باالی اجرایی دارد و بخش خصوصی نیز تمایلی 
به ســرمایه گذاری در آن ندارد با همکاری بســیج سازندگی در حال اجرا داریم که بزودی به اتمام خواهد رسید. در این مراسم 
همچنین مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی، توسعه امور شهری و روستای وزارت کشور، سردار محمد زهرایی، رییس سازمان 
بســیج سازندگی کشور، علی فرخزاد، معاون عمرانی استاندار قزوین، فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در 
مجلس شــورای اسالمی به بیان نقطه نظرهای خود پرداختند. گفتنی است شرکت آب و فاضالب استان قزوین تا پایان آذرماه 
سال جاری خدمات خود را به 439 هزار مشترک در سطح استان ارائه داده و هم اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و حدود 9۰ 

درصد جمعیت روستایی تحت پوشش این شرکت قرار دارند.

151 میلیارد تومان برای طرح های عمران روستایی استان بوشهر تخصیص یافت
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابــط عمومی اداره کل بنیاد 
مســکن استان بوشهر؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از تصویب ۱5۱ میلیارد 
تومان برای اجرای طرح های عمران روستایی استان خبر داد و گفت: این بودجه از 
محل اعتبارات ملی، تملک دارایی و سرمایه  ای استان و شرکت ملی نفت اختصاص 
یافته است. حمید حیدری بریدی با تاکید بر توسعه عمران روستایی اظهار داشت: در 
راستای ایجاد زمینه های توسعه و عمران روستاها بر اساس شرایط مناطق طرح های 
مورد نیاز تدوین و اجرایی می شــود. وی، اجرای طرح های هادی روســتایی، اصالح شــبکه معابر، توسعه فضاهای سبز، ساخت 
ســیل بند، پل و دیگر طرح های عمران روستایی را مورد اشــاره قرار داد و بیان کرد: امسال طرح هادی در ۱3۰ روستای استان 
با اعتبار ۱۸6 میلیارد ریال اجرا شده است. مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به احداث زمین چمن مینی فوتبال در 
روســتاها خاطر نشــان کرد: در اجرای این طرح ۱5۱ زمین چمن در روستاهای استان بوشهر احداث و به جوانان و ورزشکاران 
تحویل شد. حیدری هزینه اجرای این طرح را 27۰ میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: با اجرای این طرح ۱۸۱ هزار مترمربع به 
فضای ورزشــی روستاهای استان بوشهر افزوده شد. وی از افزایش مساحت اماکن ورزشی در روستاها از ۱۱3 هزار متر مربع به 
294 هزار متر مربع خبر داد و افزود: سرانه فضای ورزشی در روستاهای استان بوشهر با رشد ۱57 درصدی به 9 دهم مترمربع 
رسیده است. مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با بیان اینکه ۱5 طرح زمین چمن مصنوعی در روستاها در حال اجرا است گفت: 

این پروژه ها در روستاهای کمتر از 5۰۰ نفر جمعیت با اعتبار 67 میلیارد ریال در دست اجرا است.

پروژه های عمرانی شهری شاهرود طبق زمانبندی پیش می رود
شاهرود - حسین بابامحمدی:  مشاورعمرانی شــهرداری شاهرود از فعالیت 
کامل تمامی پروژه های عمرانی سطح شهر خبر داد. مهندس محمود تیموری با اشاره 
به اینکه در خصوص آخرین وضعیت اجرای پروژه های عمرانی شهرداری شاهرود در 
سطح شهر با وجود مشکالت،افزود : شهرداری شاهرود طبق برنامه ریزی به اجرای 
پروژه های عمرانی پرداخته است.وی ضمن بیان این مطلب که خوشبختانه تاکنون 
مشــکل خاصی در اجرای این پروژه ها نداشته ایم، ابراز داشت: خوشبختانه در حال 
حاضر مانع و مشکل خاصی در اجرای پروژه های عمرانی شهر وجود ندارد و بر اساس برنامه زمان بندی تعیین شده که در شروع 

پروژه ها زمان آن اعالم شده است اجرای پروژه ها پیش می رود.

اهداء لباس ورزشی 194 گاز گلستان به تعدادی از تیمهای ورزشی استان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  در راستای  توسعه مسئولیت اجتماعی و اشاعه فرهنگ  مدیریت مصرف ایمن و بهینه گاز 
طبیعی در سطح جامعه و خانواده ها،طی هماهنگی های بعمل آمده  تعدادی البسه ورزشی با لوگوی شرکت گاز استان گلستان 
، حاوی  شماره تماس امداد ۱94 و همچنین  صرفه جویی و مصرف ایمن  گاز  به تعداد از تیم های پایه منتخب استان جهت 
حضور در لیگ برتر کشــور و همچنین مدارس اســتان  توسط دکتر طالبی مدیرعامل شرکت گاز اهدا گردید .در همین رابطه 
مدیرعامل شــرکت گاز استان گلســتان با حضور در مستطیل سبز مدارس فوتبال و ارتباط صمیمانه با بازیکنان  و اعضائ تیم 
و بازدید ازتمرینات این تیم ها عنوان نمود: گاز طبیعی نعمت خدادادی  بوده که شایســته اســت جهت بهره مندی همه مردم  
،درمصرف آن نهایت صرفه جویی بعمل آید. دکتر علی طالبی در ادامه با آرزوی توفیقات بیشتر برای تیمهای مدرسه فوتبال افزود: 
شما کودکان، آینده سازان و استعدادهای درخشان این کشور هستید که ضمن ادامه تحصیل و فراگرفتن علم و دانش ،در کنار 
آن فعالیت های حرفه ای ورزش وبرخورداری از کادر فنی  با تجربه ، آینده  خوش و امیدوار کننده ای  پیشــرو خواهید داشت و 
می توانید به مدارج علمی و ورزشی ارزشمندی برسید. شایان ذکراست دراین  بازدید ، به منظور تقدیر از تالش بازیکنان  مدرسه 
فوتبال ، لباس ورزشــی ، حاوی شــماره تماس  ۱94 امداد و شعار صرفه جویی و مصرف ایمن گاز تحویل شد که درحین انجام 

مسابقات  برتن خواهند  نمود .

برگزاری مانور مدیریت بحران در تاسیسات آبرسانی روستای قلعه ُکل شهرستان فومن
رشت - خبرنگار فرصت امروز: مانور مدیریت بحران بطور مشترک توسط امور آب و فاضالب و سپاه ناحیه شهرستان فومن 
در تاسیسات آبرسانی روستای قلعه ُکل برگزار شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن؛ مدیر امور آبفای فومن گفت: به منظور حفظ آمادگی در زمان بروز خطرات احتمالی بیولوژیکی و زیست محیطی، مانور 

مشترک مدیریت بحران با همکاری سپاه این شهرستان برگزار شد.
وحید مهجور افزود: در این مانور همه چاه هایی که آب اســتحصالی شان به مخزن روستای قلعه ُکل هدایت می شد از مدار 
بهره برداری خارج و شستشوی مخزن بر اساس نوع آلودگی انجام شد. وی گفت: همزمان با شستشوی مخزن و آبگیری مجدد 
آن، نســبت به شستشوی شبکه نیز اقدام شد. مهجور، هدف از برگزاری این مانور را سنجش توان عملیاتی امور آبفا و نیروهای 
نظامی و انتظامی مستقر در شهرستان در زمان بروز حوادث و خطرات احتمالی بیولوژیکی جهت خدمات رسانی مستمر و تامین 

آب شرب مشترکین تحت پوشش عنوان کرد.  

ششمین جلسه مشترك معاونان ومدیران شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی تشکیل شد

اراك - خبرنگار فرصت امروز: ششــمین جلسه مشــترک معاونان ومدیران 
شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی با حضور مهندس یوســف عرفانی نسب 
مدیرعامل این شرکت ، معاونین و مشاورین مدیرعامل ، مدیران امور آبفای شهرها و 
مدیران دفاتر مستقل ستادی برگزار گردید. به گزارش روابط عممومی شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی در این جلسه که در روز سه شنبه ۱4 بهمن ماه برگزار شد 
، ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت و شهرستانهاي تابعه در خصوص خودگرداني 
و همچنین ارائه گزارش عملکرد مجوز شــوراي نظارتي دســتگاههاي اســتان  ، آخرین وضعیت درآمدي شرکت و مطالبات از 

مشترکین بررسی گردید.

دو شنبه
27 بهمن 1399
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نویسنده: سکینه حجازی فر / کارشناس ارشد کارآفرینی: شاید شنیدن 
نام کس��ب و کارهای خانگی ش��ما را به یاد مش��اغلی که از سال های دور 
وجود داشتند بیندازد از جمله خیاطی، اما کسب و کار خانگی تنها محدود 
به این موارد نمی ش��ود. کس��ب و کارهای خانگی گستره وسیعی دارند از 
مهارت های س��نتی و خانگی که از مادران خود آموخته ایم مثل آش��پزی 
گرفته تا مشاغل مبتنی بر فناوری اطالعات که عناوین پیچیده تری دارند 

مانند کارشناس سئو.
1-نویسندگی:

در مطلب قبل پیرامون کس��ب و کاره��ای خانگی گفتیم که می توانید 
سرگرمی خود را به یک کسب و کار خانگی تبدیل کنید به عنوان مثال اگر 
با قلم و کاغذ خو گرفته اید و همدم و همراز لحظه های شماست، می توانید 
به این رفیق دیرینه خود مسئولیت دیگری نیز بدهید و از آن درآمدزایی 
اس��ت. بله می توانید از مهارت نویسندگی خود کسب درآمد کنید. در هر 
حوزه ای که عالقه مندید و بیشتر درباره آن می نویسید فعالیت کنید. طنز، 
شعر، نقد فیلم یا روزنوشته های ادبی. مطمئنا افراد دیگری هم هستند که 
به این موضوعات عالقه مند باشند. در هر حال دیگران را از قلم خود بی بهره 
نگذارید و از این موهبت خدادادی که به ش��ما عطا شده برای درآمدزایی 

استفاده کنید.
احتماال می پرسید چگونه؟ از سه طریق زیر:

1: می توانید صفحه ای در شبکه های اجتماعی داشته باشید و نوشته های 
خود را به صورت منظم و طبقه بندی ش��ده انتش��ار دهید. اگر به کار خود 
متعهد باشید و به صورت مستمر بارگذاری مطالب را انجام دهید و در کنار 
آن دانش خود در مورد نحوه فعالیت در ش��بکه های اجتماعی و چگونگی 
جذب مخاطب را افزایش دهید به مرور با داش��تن مخاطبان بس��یار شما 
به یک صفحه پرطرفدار تبدیل می ش��وید و می توانید در ازای هزینه برای 
کسب و کارهای کوچک و متوسط تبلیغات انجام دهید و به این ترتیب به 

درآمد موردنظر خود دست یابید.
۲: می توانید در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام جست وجو کنید و 
برای کسب و کارهایی که به نویسنده محتوا نیاز دارند به صورت دورکاری 

یا پاره وقت کار کنید .
3: در هر حوزه ای که می نویس��ید به س��ایت های مرب��وط به آن حوزه 
مراجعه کنید و مهارت خود را با ارائه نمونه کار نش��ان دهید تا بتوانید به 

عنوان نویسنده مقاالت کوتاه از منزل با آنها همکاری کنید.
س��ایت های بسیاری هستند که فرصت های کاری مثل نویسنده دورکار 
را اطالع رسانی می کنند. می توانید از این سایت ها برای پیدا کردن فرصت 

شغلی مناسب خود کمک بگیرید.
2-تولید و بسته بندی ادویه خانگی:

دومین ایده ای که می خواهیم با شما در میان بگذاریم تولید و بسته بندی 
ادویه های خانگی است. تغذیه صحیح و استفاده از مواد غذایی ارگانیک و 
خانگی امروزه طرفداران بسیاری دارد. همه ما می دانیم که فوت کوزه گری 
آشپزی ادویه ای است که برای هر غذا، خورشت، ترشی و دیگر خوراکی ها 
استفاده می شود، اما در عین حال تهیه ادویه خانگی مخصوص هر غذا در 
منزل برای مصرف روزانه ممکن است از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه 
نباشد بنابراین خرید آن از یک تولیدکننده خانگی جذاب خواهد بود. اگر 
به خش��ک کردن گیاهان و مواد غذایی و تهیه ادویه از آنها عالقه مندید و 
در انتخاب ادویه مناس��ب هر خورشت و غذا تبحر دارید این کار می تواند 
ش��غل لذت بخشی برای شما باش��د که لذیذ و خاص شدن غذاها در عین 
س��الم بودن آنها را برای مشتریان تان و خودکفایی اقتصادی را برای شما 

به ارمغان می آورد.
ش��بکه های اجتماعی و اینترنت به ش��ما کمک می کنند که مشتریانی 
از سراس��ر کش��ور داشته باش��ید و بتوانید محصوالت و کسب و کار خود 
را معرفی کنید. پیش��نهاد ما این اس��ت که برای جذب بیشتر مشتریان و 
مزی��ت رقابتی هم فکرهایی بکنید مثال می توانید مواد اولیه تهیه ادویه را 
از ش��هرها و مناطقی که عطر و بوی گیاهان در آن منطقه خاص مشهور 
است سفارش دهید. می توانید تامین کننده مواد اولیه ادویه های خود را از 
شهرهای شمالی و استان فارس و دیگر شهرها انتخاب کنید البته این کار 

را زمانی انجام دهید که کمی کارتان پیش��رفت کرده و از داشتن مشتری 
و فروش مطمئن باشید.

3-تولید و فروش کتاب های پارچه ای:
اگر تا حد کمی دوخت و دوز بلد هستید و می توانید طراحی و پیاده سازی 
داستان های کودکانه را انجام دهید، کتاب های پارچه ای که برای کودکان تهیه 
می شوند، می توانند محصوالت شما باشند. در این صورت بازی با رنگ و پارچه 

و شادی آفرینی برای خانواده هایی که به تازگی عضو جدیدی به آنها اضافه شده 
بخشی از زندگی شما خواهد شد. تولید و ساخت محصوالت دست ساز خالقیت 
و صبوری ش��ما را می طلبد اگر این دو موهبت را در خود سراغ دارید و برای 
کسب و کار خود زمان و تمرکز الزم را هزینه کنید با ایجاد طراحی های خاص 
می توانید مش��تریان خود را داشته باشید. برای موفقیت در این کار رنگ های 
موردپسند افراد در دکوراسیون اتاق کودک و لوازم کودک را بررسی کنید. خود 

را به جای مشتریان خود بگذارید و ببینید از این محصول چه می خواهند و قرار 
است چه نیازی را برای آنها برآورده کنید. می توانید نمونه محصوالت بازاری را 
ببینید و ایده بگیرید. ببینید این محصوالت بازاری و محصوالت رقبای شما 
چه نقاط ضعفی دارند. ش��ما این نقاط ضعف را در محصوالت تولیدی خود 

رفع کنید.
modirinfo :منبع
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خوشبختی یا بدبختی، نتیجه  رابطه  ذهنی ما با انتظارات 
و واقعیت ها است و بی شک، این یک فرآیند درونی است. 

:)Epictetus( به گفته  اپیکتتوس
 بشر، بیش��تر از اینکه نگران مشکالت واقعی خود باشد، 

نگران تصورات خود از این مشکالت واقعی است.
 در طوالنی مدت، احس��اس رضایت و شادی در پذیرش 
واقعیت های عینی زندگی، آنچه در کنترل ش��ما اس��ت و 

همچنین فکر نکردن به برخی توهمات، خالصه می شود.
آدام اسمیت )Adam Smith( می گوید:

 ب��ه نظر می رس��د که منبع ب��زرگ بدبختی و اختالالت 
زندگی انس��ان ها، در نظر نگرفتن تفاوت بین یک وضعیت 

دائمی با وضعیت های موقتی است.
 یادگیری نح��وه  تنظیم انتظارات ت��ان، می تواند رویکرد 

شما را در زندگی، به کل تغییر دهد.
ویکت��ور فران��کل )Viktor Frankl(، نویس��نده یکی 
از بهتری��ن و پرفروش تری��ن کتاب ه��ا یعن��ی »بش��ر در 
 ،)Man’s Search for Meaning( »جست وجوی معنا
می گوید که مهمترین ارزش های زندگی ما دو نوع هستند. 
یا تجربی هس��تند، یعنی برای ما اتفاق می افتند یا نگرشی 

هستند ، یعنی واکنش ما در موقعیت های دشوار هستند.
زندگی، جریانی متحرک است و همیشه موانعی وجود دارد 
که ثبات عاطفی ما را به چالش می کشد. هیچ کس نمی تواند از 
سختی های زندگی شانه خالی کند و با آسودگی خاطر زندگی 
کند، اما با این حال یک س��ری کارها و طرز فکرهایی وجود 
دارد که با آن بتوانید همواره به زندگی کردن ادامه دهید و در 

عین حال از زندگی کمال استفاده را ببرید.
صرف نظر از مس��یر فعلی تان در زندگی، رسیدن به یک 
زندگ��ی رضایت بخش و مفید ، همیش��ه ممکن اس��ت. هر 
کسی می تواند یاد بگیرد که بیشتر از آنچه زندگی خوب و 

شادی را تضمین می کند، عمل کند.
منابع غیرمنتظره  شادی و خوشبختی

تنها راه فرار از دام بدبختی این اس��ت که منابع ش��ادی 
و خوش��بختی خود را توسعه داده و منابع بدبختی خود را 

کاهش دهید.
این ساده است، آنقدر روی چیزهایی که شادتان می کنند 

متمرکز نباش��ید و بیش��تر کارهایی انجام دهید که به شما 
حس زنده بودن منتقل می کنند. یاد بگیرید که برای تغییر 

منابع شادی خود، انعطاف پذیری داشته باشید.
س��رمایه گذاران در تنوع اس��تادند، چراکه تنوع، یکی از 
قوانین اصلی س��رمایه گذاری اس��ت. هی��چ وقت همه  تخم 
 مرغ های خود را در یک سبد نگذارید. همچنین، در کل اگر 
برای خودت��ان کار می کنید، نباید تنها بر روی یک جریان 

درآمد تکیه کنید. این کار اصال عاقالنه نیست.
در زندگ��ی، هم��ه  ما زم��ان و انرژی مح��دودی داریم و 
چیزه��ای بی اهمیت بس��یاری توجه م��ا را جلب می کنند 
)ب��رای از بین ب��ردن این چیزها، لحظ��ه ای درنگ نکنید(. 
سرمایه گذاری زمان تان بر روی چیزهایی که شما را شادتر 
می کند، می تواند به طور غیرمستقیم به شما کمک کند تا 

در زندگی خود، دچار بدبختی نشوید.
بس��یاری از مردم، منتظرند تا اتفاقی بیفتد یا کسی آنها 

را خوشحال کند.
در بس��یاری از موارد بدبختی، افراد ش��رایط دشواری را 
تجربه می کنند و به اطرافیان، دنیای خود و زندگی، از دید 

دیگری نگاه می کنند.
و وقتی این اتفاق می افتد، آنها همواره در انتظار چیزی یا 
کسی هستند که خوشحال شان کند. ارزش ها و اولویت های 
خود و س��بک زندگی ای که به دنبالش هس��تید را بررسی 
کنی��د و همچنین عادت ها و روتی��ن خود را انتخاب کنید. 
این چیزها به شما در پیدا کردن شادی تان کمک می کند.

آرام  آرام پی��ش بروی��د. می توانید هر دفع��ه ، ایده ای که 
بیش��ترین تاثیر را در زندگی ت��ان دارد، انتخاب کنید. روی 
روش ه��ای جدید فکر کنید و ببینید که برای ش��ما فایده 

دارند یا نه.
دکتر جی��م تیل��ور )Jim Taylor( توصیه می کند که 

سواالت زیر را با خودتان مطرح کنید
• چه چیزی در زندگی شما، بیشترین ارزش را دارد؟

• کدام جنبه های زندگی تان، اولویت شماست؟
• در کوتاه مدت و بلندمدت )مثال در 10سال آینده(، چه 

نوع زندگی ای می خواهید؟
• می خواهی��د زندگی تان مملو از چه باش��د؟ )به عنوان 

مثال ازدواج، فرزندان، سفر، سالمت و ورزش، فرهنگ و...(
خبر خوب این اس��ت که الزم نیست تنها یک فرد یا یک 
چیز، دلیل شادی و سعادت شما در زندگی باشد. زمانی که 
خوشبختی خود را به دس��تان شخص دیگری می سپارید، 
به آنها وابسته خواهید شد و وقتی که شما را ناامید  کنند، 

احساس افسردگی شدیدی می کنید.
عوامل بس��یاری بر ش��ادی و خوش��بختی ما در زندگی 
تاثی��ر می گذارن��د؛ زاویه  دی��د ما در زندگ��ی، یک زندگی 
راحت، روابط عال��ی، ماجراجویی جدید، پیگیری اهداف و 

فعالیت های خالق و معنا دار.
برای اینکه بفهمید چه چیزی برای شما بهتر است، یک 
لیس��ت شخصی از »منابع ش��ادی« خود بنویسید و سپس 
آن را در برنامه  مورد عالقه خود ذخیره کنید. سپس، دفعه  
بع��دی که احس��اس می کنید ناراحتید، فقط کافی اس��ت 
به لیس��ت خود نگاه کنید تا ببینید که گزینه های ش��ادی 

زیادی دارید.
این کار ب��رای ایجاد روابط عمیق تر به ما کمک می کند، 
همچنین ایجاد روتین های کاری و کارهای شخصی دیگر، 
به همان میزان مهم اس��ت و می تواند به شما کمک کند تا 

در زندگی خود به بدبختی برنخورید.
حواس تان باشد منابع ش��ادی ای را در زندگی خود پیدا 
کنید ک��ه به افراد ی��ا چیزهای مختلف وابس��ته و مرتبط 
نباشد، چراکه اگر آن فرد یا چیز را از دست بدهیم، شادی 
خود را نیز از دست داده ایم. از تمام منابع شادی در زندگی 

خود استفاده کنید.
شادی شما، مسئولیت ش��خصی شما است. شما توانایی 
کنترل احساس��ات خ��ود را دارید. اج��ازه ندهید چیزی یا 
کسی، س��عادت و خوشبختی را از ش��ما بدزدد. زمانی که 
خوش��بختی شما در دس��تان افراد دیگر باشد، فقط همان 
اف��راد مش��خص می کنند که ش��ما چه زمان��ی می توانید 

خوشحال باشید.
فعالیت های تجربی بیش��تری را انتخاب کنید که شما را 
خوشحال می کنند. البته حواس تان باشد که این فعالیت ها 

به خوشحالی بلندمدت شما ضرری نرساند.
Medium/ucan :منبع 

می خواهید زندگی شادتر و رضایت بخش  تری داشته باشید؟ منابع شادی خود را گسترش دهید

لغو اجبار فروش تیک تاک به شرکت های آمریکایی

شروع به کار دولت بایدن برای بسیاری از شرکت های فناوری در ایاالت متحده و سایر کشورهای جهان 
همراه با تغییر اس��تراتژی اساس��ی بوده اس��ت. همانطور که از مدت ها پیش انتظار می رفت، دولت بایدن 
اجبار ش��رکت چینی صاحب امتیاز تیک تاک برای فروش کس��ب و کارش به ی��ک برند آمریکایی را لغو 
کرد. براس��اس گزارش رس��می وال استریت ژورنال، پس از گذش��ت چند هفته و گمانه زنی های فراوان در 
نهایت دولت بایدن به طور رسمی این خبر را تایید کرد. این امر به معنای امکان ادامه فعالیت تیک تاک 
با مالکیت ش��رکت چینی بر آن خواهد بود. دولت ترامپ در زمان تصدی اش فش��ار بسیار زیادی بر روی 

شرکت چینی برای فروش تیک تاک به والمارت یا اوراکل وارد کرد. 
بازنگری در سیاست پیشین دولت آمریکا نسبت به کسب امتیار تیک تاک از سوی شرکت های آمریکایی 
کار س��ختی نبود. اگرچه بسیاری از کارش��ناس ها و کارآفرینان حوزه فناوری های دیجیتال نسبت به درز 
اطالعات کاربران از طریق تیک تاک حساس��یت باالیی نش��ان داده اند، اما فروش این اپ به ش��رکت های 

آمریکایی راهکار بی عیب و نقصی نخواهد بود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور س��ابق ایاالت متحده، فشار بس��یار زیادی بر روی دولت چین و همچنین 
شرکت صاحب امتیاز تیک تاک برای فروش این اپ به یک کسب و کار آمریکایی وارد کرده بود. این امر 
با یک دستور اجرایی در ماه آگوست سال ۲0۲0 به اوج خودش رسید. ادعای اصلی دولت قبلی درز ساده 
اطالعات اپ وی چت بود بنابراین دسترسی سرویس های اطالعاتی یا فروش اطالعات شخصی کاربران در 

یک اپ چینی دیگر نیز دور از ذهن نبود. 
دسترس��ی دولت چین به اطالعات کاربران آمریکایی تیک تاک مس��ئله بسیار مهمی برای دستگاه های 
دولتی ایاالت متحده محس��وب می ش��ود. دولت بایدن علی رغم تاکید بر روی امکان حفظ مالکیت تیک 
تاک از س��وی ش��رکت چینی خواهان بهبود وضعیت امنیتی این اپ ش��ده اس��ت بنابراین دولت بایدن 

راهکاری متفاوت برای کاهش این خطر امنیتی در پیش گرفته است. 
مذاکرات بس��یار زیادی میان ش��رکت های آمریکایی و چینی بر س��ر وضعیت امنیتی تیک تاک صورت 
گرفته است. بدون تردید نهادهای دولتی ایاالت متحده اجازه فعالیت تیک تام بدون رفع مشکالت امنیتی 
و ارائه تضمین های معتبر مبنی بر عدم دسترس��ی دولت چین به اطالعات کاربران را نخواهند داد. نکته 

مهم در این میان نحوه ساماندهی وضعیت امنیتی تیک تاک است. 
ایاالت متحده تنها کشور نگران نسبت به وضعیت امنیتی اپ تیک تاک نیست. دولت چین نیز در سال 
گذش��ته تیک تاک را به طور کامل مس��دود کرد بنابراین شهروندان هندی امکان دسترسی به تیک تاک 
را ندارند. نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی تیک تاک در دیگر کشورها نیز در حال رشد است. نهاد ارتش 
هند در بیانیه ای رس��می نس��بت به تهدید امنیتی تیک تاک برای کاربران این کش��ور اعالم موضع کرده 
است. بدون تردید اگر مدیران ارشد تیک تاک نسبت به رفع نگرانی ها در رابطه با اپ شان اقدام نکنند، به 

زودی در شمار بیشتری از کشورها با مشکالت اساسی مواجه خواهند شد. 
بدون تردید تیک تاک یکی از پلتفرم های محبوب در میان کاربران، به ویژه نس��ل جوان، است. مدیران 
ارش��د این پلتفرم نس��بت به شکایت کاربران و دولت ها نس��بت به مشکالت امنیتی اپ شان به طور کامل 
بی توجه نبوده اند. همین امر موجب انتش��ار بیانیه ای رسمی از سوی تیک تاک شد: »تیک تاک برنامه ای 
رس��می برای توس��عه معیارهای امنیتی اش به منظور جلب رضایت نهادهای نظارتی ایاالت متحده دارد. 
امنیت کاربران در اولویت تیم تیک تاک قرار دارد. بررسی های دقیق تری در رابطه با هرگونه احتمال درز 

اطالعات کاربران از طریق تیک تاک در هفته های آینده صورت خواهد گرفت.« 
ش��اید بسیاری از کاربران بیانیه فوق از س��وی مدیران ارشد تیک تاک را شامل چشم اندازی امیدبخش 
بدانند. نکته مهم در این میان ضرورت اقدام سریع از سوی تیک تاک است. بدون تردید ضریب امنیتی اپ 
موردنظر در مدت زمانی کوتاه توس��عه نخواهد یافت بنابراین اندکی شکیبایی از سوی کاربران و نهادهای 
نظارتی نیز الزم خواهد بود. البته برخی از کارشناس های سختگیر در این میان بر روی فرصت کافی تیم 
تیک تاک برای بهبود وضعیت امنیتی اش در طول ماه های اخیر تاکید دارد. این مسئله برای رفع مشکالت 

تیک تاک بدل به چالشی بزرگ شده است. 
دولت فعلی ایاالت متحده نیز مانند دولت پیشین اپ تیک تاک را به عنوان یک مشکل اساسی قلمداد 
می کن��د. بح��ث امنیت ملی برای هیچ دولتی جای بحث یا چشم پوش��ی نیس��ت بنابراین تیک تاک باید 
براس��اس معیارهای امنیتی ایاالت متحده و دیگر کش��ورهای دنیا عمل نماید. در غیر این صورت بخش 

قابل مالحظه ای از کاربران جهانی اش را از دست می دهد. 
بی ش��ک لغو اجبار برای فروش اپ تیک تاک به یک ش��رکت آمریکایی خبر بسیار خوشی برای مدیران 
ارشد این پلتفرم است. نکته مهم در این میان نیاز برای اقدام سریع از سوی مسئوالن تیک تاک به منظور 
اعتماد کاربران سراس��ر دنیاس��ت. در غیر این صورت ش��اید اقداماتی نظیر ترک فیس بوک از سوی شمار 

باالیی از کاربران در مورد تیک تاک نیز تکرار شود. 
اس��تارت آپ تیک تاک در طول سال های اخیر پیشرفت بسیار زیادی داشته است. بدون شک سرمایه و 
تالش بسیار زیادی برای توسعه این پلتفرم صورت گرفته است. با این حساب مسدودسازی کامل این اپ 
در کش��ورهای مختلف برای مدیران ارشد آن فاجعه بار خواهد بود. همین امر احتمال بهبود سطح امنیت 
اطالعات کاربران از سوی تیک تاک را افزایش می دهد. اگر این امر به طور قابل مالحظه ای مدنظر مدیران 
ارشد تیک تاک قرار گیرد، پس از مدت زمانی کوتاه دوباره دسترسی به تیک تاک در کشورهای مختلف 
برقرار خواهد ش��د. البته این امر بس��تگی قابل مالحظه ای به نحوه به روز رسانی تیک تاک و تضمین های 

امنیتی اش نیز دارد. 
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