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تهران هفتاد و نهمین شهر گران جهان در سال 2020 شد

 رکوردشکنی تهران
در لیگ هزینه زندگی

فرصت امروز: چند هفته قبل بود که اکونومیس��ت به س��نت هر ساله خود از کیفیت زندگی در شهرهای جهان 
گزارش داد و تهران را رکورددار بیشترین رشد هزینه زندگی در سال ۲۰۲۰ خواند. شاخص هزینه زندگی بیشتر 
از سه دهه است که از سوی مرکز مطالعاتی اکونومیست منتشر می شود و گزارش سال ۲۰۲۰ این نشریه معتبر 
انگلیس��ی نش��ان می دهد که سه ش��هر هنگ کنگ، زوریخ و پاریس گران ترین شهرهای جهان هستند. تهران نیز 

در گزارش جدید اکونومیست با رشدی ۲۷ پله ای از رتبه ۱۰۶ در سال ۲۰۱۹ میالدی به رتبه ۷۹ در سال...

 قیمت خودرو 
کاهش می یابد؟
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سرانجام کلیات الیحه اصالحی بودجه 1۴00 تصویب شد

آخرین بودجه قرن از پاستور تا بهارستان

استارت آپ های موفق در حوزه واقعیت مجازی
راهکارهای رایگان برای افزایش مخاطبان اینستاگرام

خرید گیاه از آمازون، امکانی جدید و نوآورانه
ورود غیرمنتظره َون آمازون به خانه مشتری 

کمپین برند پاندار اکسپرس برای سال نوی چینی
چگونه از مخاطبان برای تولید محتوا استفاده کنیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اپل همچنان به دنبال شریکی 
برای تولید خودروی خود 

می گردد

5

فرصـت امروز: چراغ بورس تهران در روز گذشـته بار دیگر 
قرمز شد و شاخص کل بورس پس از افت 7 هزار واحدی در 

روز دوشنبه، در روز سه شنبه نیز 11 هزار واحد افت 
کرد و به میانه کانال یک میلیون و 200 هزار واحد...

با افت 11 هزار واحدی و برای دومین روز متوالی

بورس تهران قرمزپوش شد

دریچه
چه عواملی باعث رشد 

هزینه زندگی در شهرها 
می شود؟

 شهرهای گران
سال 2020

از  اکونومیس��ت  گ��زارش 
تغییرات هزینه های زندگی در 
سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که 
تهران بیش��ترین تغییر رتبه را 
در گران شدن ش��هرها داشته 
است. تهران در حالی با رشدی 
۲۷ پله ای از رتبه ۱۰۶ در سال 
۲۰۱۹ به رتب��ه ۷۹ جهان در 
سال ۲۰۲۰ رسید که سه شهر 
هنگ کن��گ، زوری��خ و پاریس 
به عنوان گران ترین ش��هرهای 
معرفی ش��ده اند. سوال  جهان 
ای��ن اس��ت ک��ه دلی��ل اصلی 
رش��د قیمت ها چیس��ت و چه 
تأثیر  بیش��ترین  فاکتورهای��ی 
را در رش��د هزین��ه زندگی در 
نشان  بررسی ها  دارند؟  شهرها 
می ده��د بالغ ب��ر ۱۰ عامل در 
این تغییر قیمت اثرگذار بودند 
ولی پنج عام��ل را می توان به 
عنوان مهمترین عوامل معرفی 

کرد.
اولی��ن و اصلی تری��ن عام��ل 
تغییر در هزینه زندگی و قیمت 
کاالهای مصرفی در کش��ورها، 
تغییر نرخ ارز یک کشور در برابر 
دالر آمری��کا اس��ت. از آنجا که 
نیویورک به عنوان ش��هر مرجع 
انتخ��اب  ش��ده اس��ت و تمامی 

هزینه ها در این شهر به 
2عنوان مرجع...
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مجمع عمومی عادی به  طور فوق  العاده بانک  پاس��ارگاد، بیس��ت و 
هفتم بهمن ماه امس��ال به  صورت نیمه حضوری در محل ساختمان 
مرکزی بانک  پاسارگاد برگزار شد.  به گزارش »فرصت امروز«، در ای�ن 
مجمع که با حضور ۷8.5۲ درصد از سهامداران برگزار شد، دکتر مجید 
قاسمی به  عنوان رئیس جلسه، علی اکبر امین تفرشی و عباس کفافی به 
 عنوان ناظران مجمع و صدیقه نعیمیان به  عنوان منشی جلسه انتخاب 
ش��دند. همچنین در این مجمع که با دس��تور جلسه انتخاب اعضای 

هیأت مدیره بانک و سایر مواردی که در صالحیت مجمع است برگزار 
شد، سهامداران با اکثریت آرا به اعضای هیأت مدیره مورد تأیید بانک 
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران رأی اعتماد دادند. به این ترتیب دکتر 
مجید قاسمی، ذبیح اهلل خزایی، کامران اختیار، محمدرضا ساروخانی، 
علی سلیمانی شایسته، وحید باقری خیرآبادی و علی اکبر امین تفرشی 
به عنوان اعضای هیأت مدیره بانک  پاس��ارگاد انتخاب شدند. گفتنی 
است بانک پاسارگاد به تازگی در رتبه بندی یکصد شرکت برتر ایران، 

در شاخص بهره وری کل رتبه نخست کشور را کسب کرد. در بیست 
و س��ومین دوره انتخابات شرکت های برتر ایران که روز یکشنبه این 
هفته در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، بانک 
پاسارگاد موفق به کسب رتبه نخست در شاخص بهره وری کل عوامل، 
در بین ش��رکت های گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری گردید. در این 
مراسم که براساس ۳۲ شاخص کمی از شرکت های برتر در ۱۰ گروه 
صنعتی تجلیل به عمل آمد، بانک پاسارگاد ضمن کسب رتبه نخست 

در ش��اخص بهره وری کل، موفق به کس��ب رتب��ه ۱۱ در بین یکصد 
ش��رکت برتر ایران شد. بانک پاس��ارگاد همچنین در راستای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی خود، چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه 
 پاس��ارگاد را برگزار کرد و مراسم اختتامیه این جشنواره یکشنبه این 
هفته در مجموعه س��ینمایی پردیس ملت برگزار شد. اعضای هیأت 
داوران این جشنواره را علی اکبر امین تفرشی، حسن بلخاری، محمود 
دهقان طزرجانی، منوچهر شاهسواری، ابراهیم مختاری، بهرام توکلی، 

نیما جاویدی و روح اله حجازی از هنرمندان، هنرشناسان و کارگردانان 
مطرح کشور تشکیل داده بودند. در روز اختتامیه چهارمین جشنواره 
فیلم کوتاه  پاس��ارگاد عالوه بر برگزاری کارگاه آموزشی فیلم سازی با 
حضور کارگردانان و فیلمسازان مطرح سینمای ایران، از رتبه های اول 
تا س��وم در هر دو بخش حرفه ای و غیرحرفه ای تقدیر به  عمل آمد و 
همچنین جایزه ویژه دبیر جش��نواره به فیلم برگزیده شرکت فناپ از 

شرکت های گروه مالی پاسارگاد تعلق گرفت.

فرصت امروز: کرونا در یک س��ال گذشته، چین را به صدر اخبار 
جهان کش��اند و بس��یاری از جمله دونالد ترامپ، وی��روس کرونا را 
ویروس چینی نامیدند، اما این تنها عامل خبرسازی چین در دنیای 
سیاس��ت و اقتصاد نبود و اژدهای زرد از فرص��ت کرونا برای به رخ 
کش��یدن توانایی هایش بهره برد، چنانکه چینی ها در همان ابتدای 
ش��یوع کرونا در ش��هر ووهان، طی ۱۰ روز یک بیمارستان مجهز و 
کامل ساختند؛ کاری که از کمتر کشوری در دنیای امروز برمی آید.

چین که روزی بزرگترین قحط��ی تاریخ را در زمان رهبری مائو 
تجربه کرد، بزرگترین فقرزدایی تاریخ بشر را به ثبت رساند و حاال به 
شگفتی ساز عرصه اقتصاد و تهدیدی جدی برای آمریکا تبدیل شده 
اس��ت. کما اینکه ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود با این ادعا 
که تجارت چین و آمریکا به ضرر اقتصادی آمریکا اس��ت و منفعت 
آن تنها به چین می رس��د، یک جنگ تجاری با پکن به راه انداخت 
و هرچند سازمان تجارت جهانی نسبت به تبعات این جنگ تجاری 
در اقتصاد جهانی هش��دار داد، اما هیچ چیز جلودار سیاس��ت های 
رئیس جمهور پیش��ین آمریکا در 4 سال گذش��ته نبود، اما با وجود 
تمامی تالش های آمریکا و دیگر متحدان غربی اش به نظر می رس��د 
این سیاس��ت نتیجه بخش نبوده است و همانطور که گزارش نهادها 
و پژوهشکده های بین المللی نشان می دهد، چین تا چند سال دیگر 

جای آمریکا را در صدر لیگ اقتصادی جهان خواهد گرفت.
سهم 50 درصدی چین در تولید 320 قلم کاال

حال س��وال این است که چین چطور به کارخانه دنیا تبدیل شد 
و چ��را نمی  توان چین را از زنجیره جهان��ی تامین کاال حذف کرد؟ 
به گزارش نش��ریه نیکی آس��یا، در جریان همه گیری کرونا و بسته 
شدن مرزهای بین المللی، انتظار می رفت وابستگی دنیا به کاالهای 
چینی کمتر شود و این کشور جایگاه ضعیف تری در اقتصاد و تجارت 
جهانی به دس��ت آورد، اما بررسی شاخص های مهم تجاری در سال 
۲۰۲۰ میالدی نش��ان می دهد که این کشور هنوز هم قطبی مهم 
در تجارت دنیاست و حذف این کشور از زنجیره تأمین کاال در دنیا 
غیرممکن است. مرکز مطالعات اقتصاد تجارت در آمریکا در گزارش 
اخیر خود در این باره می نویس��د: »س��هم چین در صادرات دنیا در 
س��ال ۲۰۲۰ بیش از سال ۲۰۱8 بود. س��ال ۲۰۱8 سالی است که 
دونال��د ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حجم باالی تجارت 
چی��ن و به گفته او، زیان این حجم باالی تجارت چین برای اقتصاد 

آمریکا، اقدام به افزایش تعرفه های وارداتی کاالهای چین کرد.«
این نشریه در مورد توافق تجارت آزاد آسیا یا RCEP که چندی 
پیش در پانزدهم نوامبر بین ۱5 کشور آسیایی منعقد شد، می گوید: 

»به نظر می رس��د این توافق باعث افزایش ق��درت چین در عرصه 
تجاری شود و قدرت این کشور را در تجارت جهانی افزایش دهد. این 
کشور می تواند در آینده ای نه چندان دور قطب مهم تجاری در دنیا 
شود و تولید در دنیا بدون تأمین بخشی از کاالها از چین امکان پذیر 
نباش��د. نکته مهم این اس��ت که باید قدرت تجاری چین به عنوان 
واقعیتی جدید در دنیای مدرن پذیرفته ش��ود و به جای دست و پا 
زدن برای حذف این ابرقدرت تازه در عرصه تجاری، روابط اقتصادی 
و تجاری دنیا با این کش��ور با توجه به نظم تازه ای که در دنیا ایجاد 

خواهد شد، تنظیم شود.«
مرکز مطالعات تجاری دنیا به تازگی مطالعه ای روی ۳8۰۰ کاالی 
مهم تولیدی در دنیا و بزرگترین کشورهای تولیدکننده این کاالها 
انجام داده است. طبق این مطالعه، در سال ۲۰۱۹ میالدی چین در 
تولید ۳۲۰ قلم از این کاالها نقش چشمگیری داشته و حجم تولید 
این کشور بیش از 5۰ درصد حجم تولید کاالی مذکور در دنیا بوده 
است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۱ یعنی زمانی که چین به 
سازمان تجارت جهانی پیوست تنها در تولید ۶۱ قلم کاال به عنوان 
کشوری قدرتمند شناخته می شد و سهم غیرقابل اغماضی داشت. از 
س��ال ۲۰۱۶ یعنی از زمانی که ترامپ در کاخ سفید روی کار آمد، 
رش��د تعداد کاالهایی که چین س��هم زیادی در تولید آنها داشت، 
متوقف ش��د ولی از س��ال ۲۰۱۹ دوباره چین توانست از زیر بار این 

بحران خارج شود و حجم و ارزش تجارت خود را افزایش دهد.
به نوشته مرکز مطالعات تجاری، »چین در این سال ها یاد گرفت 
با جنگ تجاری علیه خود چگونه برخورد کند و چگونه چالش هایی 
را که در اثر سیاس��ت های یک کش��ور خاص ایجاد می شود برطرف 
کن��د. چین یاد گرفت بازار خود را گس��ترش دهد و به جای اینکه 
بخ��ش زیادی از کاالهای خود را به یک کش��ور بفروش��د آن را به 
بازارهای مختلف و متفاوت��ی عرضه کند. این توافق های تجاری در 
آس��یا و کاهش س��هم آمریکا در تجارت خارجی چین یکی از این 

سیاست ها بود.«
نکته مهم این اس��ت که با توجه به سرمایه گذاری های اخیر این 
کشور در سال های اخیر انتظار می رود در سال ۲۰۲5 میالدی شمار 
کاالهای��ی که چین بیش از 5۰ درصد کل عرضه آن کاال در دنیا را 
داشته باشد به رقمی بیش از ۳۶۰ کاال برسد که رکوردی بی سابقه 
در دنیا اس��ت. این جایگاه ویژه در عرصه تجاری بدون ش��ک باعث 
می شود تا چین قدرت بیشتری در اقتصاد دنیا داشته باشد و دیگر به 
عنوان یک کشور در حال گذار معرفی نشود بلکه کشوری باشد که 
می تواند روابط اقتصادی و تجاری دنیا را تعریف کند و زمینه را برای 

رشد یا رکود اقتصاد دنیا فراهم نماید.
چرا نمی توان چین را از دنیای تجارت حذف کرد؟

نکته مهمی که در این گزارش وجود دارد، آن است که با توجه به 
حجم باالی تجارت چین و وابستگی زیاد صنایع دنیا به محصوالت 
تولیدی در این کش��ور آسیایی نمی توان این کشور را از تجارت دنیا 
ح��ذف کرد و طرح های��ی مانند جنگ تجاری با چی��ن را در پیش 
گرفت. طرح هایی که شاید موقتا اختاللی در مسیر رشد تجارت در 

چین ایجاد کند ولی بدون شک این وقفه دائمی نخواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد تعداد کاالهایی که چین در صادرات آنها 
س��همی بیش از 5۰ درصد داشته اس��ت در سال های اخیر افزایش 
یافته اس��ت. از جمله کاالهایی که چین در صادرات آن نقش بسیار 
مهمی داش��ت می توان به کامپیوترهای کوچک اشاره کرد. در سال 
۲۰۱۹ بالغ بر ۶۶ درصد از صادرات این محصوالت در دنیا به چین 
اختصاص داش��ت و ارزش صادرات این کاال برای کشور چین ۹5.۶ 
میلیارد دالر بود. همچنین سهم صادرات کریستال های مایع در چین 
که از اصلی ترین قطعات موردنیاز برای تولید کامپیوترهای شخصی 
و گوشی های هوشمند هس��تند به بیش از 5۰ درصد صادرات این 
قطعات در دنیا رس��ید. چین سهمی بیش از 5۷ درصد در صادرات 
دستگاه های تصفیه هوا دارد و بالغ بر 8۰ درصد صادرات روشویی های 

سرامیک در دنیا به این کشور پرجمعیت آسیایی اختصاص دارد.
در س��ال ۲۰۱۹ چی��ن ص��ادرات بیش از 5۳ درص��د از قطعات 
ال سی دی ها در دنیا را برعهده داشت و ۶۲ درصد صادرات المپ های 
الکتریک��ی، ۷۳ درص��د از صادرات بس��ته بندی های پالس��تیکی و 
پارچه ای و 8۰ درصد صادرات روش��ویی های س��رامیکی را به خود 
اختصاص داد. نکته جالب اینجاس��ت که اغل��ب کاالهای صادراتی 
چین در زمره کاالهایی هس��تند که در خانه استفاده می شوند و در 
دوره همه گیری کرونا و بیشتر شدن زمانی که مردم در خانه سپری 
می کنند، تقاضا برای این کاالها افزایش یافت. به همین دلیل آمارها 
نشان می دهد در سال ۲۰۲۰ نه تنها صادرات چین کاهش پیدا نکرد 
بلکه تقاضا برای محصوالت این کش��ور بیشتر شد و چین توانست 

درآمد زیادی به دست بیاورد.
در ماه فوریه ۲۰۲۰ حدود ۱4درصد از کل کاالهای صادراتی چین 
وارد کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی می شد. 
از ماه مارس این س��هم به تدریج رش��د کرد به گونه ای که آمارهای 
رسمی منتشرشده توس��ط این سازمان نشان می دهد در ماه مارس 
چی��ن ۱۷ درصد از کااله��ای صادراتی خود را به کش��ورهای عضو 
OECD ص��ادر ک��رد و این رقم در ماه آوریل به ۲4 درصد رس��ید. 

جالب اینجاس��ت که در ماه های بعد از آوری��ل همچنان بالغ بر ۲۰ 
درصد از صادرات ماهانه چین وارد کش��ورهای عضو سازمان توسعه 
و همکاری های اقتصادی شد و به گفته کارشناسان تجاری توانست 
جایگاه خود را در بازار این کشورها تثبیت کند. باالترین سهم صادرات 
کاالهای چینی به کشورهای عضو س��ازمان توسعه و همکاری های 
اقتصادی، در س��ال ۲۰۱5 ثبت ش��ده بود که برابر با ۱۹ درصد بود. 
کم شدن موج بیماری در کشورهای صنعتی و افزایش مصرف در این 
کش��ورها باز هم به نفع اقتصاد چین است و می تواند خرید کاالهای 

صادراتی این کشور در کشورهای صنعتی را افزایش دهد.
وقتی قدرت چین با توافق آسیایی ها بیشتر می شود

مرکز مطالعات تجاری در ادامه گزارش خود می نویسد: »در فصل 
اول س��ال ۲۰۲۰ چین توانس��ت همه گیری کرونا را کنترل کند و 
تولید در بسیاری از بخش های این کشور از سر گرفته شد درحالی که 
دیگر کشورهای دنیا همچنان درگیر بحران کرونا بودند. این موفقیت 
چین در کنترل کرونا هم برگ برنده ای برای اقتصاد چین محسوب 
ش��د و قدرت این کش��ور را در روزهای بحرانی بیشتر کرد. به نظر 
می رسد مانند سال ۲۰۰8 میالدی و رکود مالی کشورهای صنعتی 
و سهم چین در احیای اقتصاد، این بار هم این کشور آسیایی منجی 
اقتصاد دنیا شود و البته در این مسیر جایگاه خود در حوزه تجاری و 

اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.«
مرکز مطالعات تجاری س��پس در مورد س��رمایه گذاری چین در 
پ��روژه »یک کمربند، ی��ک راه« که بس��یاری از آن به عنوان جاده 
ابریش��م مدرن نام می برند، ادامه می دهد: »چین سال هاس��ت برای 
تبدیل ش��دن به قطبی ارزش��مند و بزرگ در عرصه تجارت جهانی 
تالش می کند. تعریف پروژه »یک کمربند، یک راه« و سرمایه گذاری 
کالن ب��رای اجرای این پروژه را می ت��وان بارزترین نماد این تالش 
دانس��ت. س��رمایه گذاری این کش��ور برای بهبود روابط سیاسی و 
اقتصادی با کش��ورهایی که در این مس��یر قرار دارند و ایجاد منافع 
مش��ترک با این کشورها هم برنامه دیگری بود که اجرا شد و باعث 
ش��د تا فرصت رش��د برای این کشور فراهم ش��ود. تالش دیگر این 
کش��ور را می توان در توافق تجاری اخیر آسیا-پاسیفیک دانست که 
یک توافق تجاری بین ۱5 کش��ور آس��یایی بود و بزرگترین توافق 
تجاری دنیا نام گرفت. چین با جدیت در مسیر توسعه تجاری حرکت 
می کند و در این مسیر با تمامی کشورهایی که مانع ایجاد می کنند، 

برخورد می کند.«
این مرکز مطالعاتی بر این باور اس��ت که اقتصاد چین با سرعت 
زی��ادی در جه��ت صنعتی ش��دن حرک��ت می کند و بس��یاری از 

ویژگی های اقتصادی کشورهای صنعتی در سال های گذار از اقتصاد 
در حال توسعه به اقتصاد صنعتی را دارد. در این وضعیت کشورهای 
دنیا باید با این واقعیت تازه کنار بیایند و به جای مقابله با این قدرت 
ت��ازه اقتصادی و تجاری راهی برای تقوی��ت روابط خود پیدا کنند. 
رش��د اقتصادی چین حتی در س��ال ۲۰۲۰ یعنی سالی که بحران 
کرونا در دنیا وجود داشت، متوقف نشد و در سال های بعد هم بدون 
شک سرعت خواهد گرفت. توافقی که چین در پانزدهم نوامبر با ۱5 
کشور آسیا-پاس��یفیک امضا کرد، بزرگترین توافق تجاری دنیا نام 
گرفت��ه و می تواند زمینه را ب��رای تقویت جایگاه اقتصادی و تجاری 
چی��ن فراهم کند. مرکز مطالعات تجاری درب��اره مزایای این توافق 
تجاری می نویس��د: »این توافق به معنای ایجاد منطقه آزاد تجاری 
بین ۱5 کش��وری است که س��هم زیادی از جمعیت دنیا را در خود 
ج��ای داده اند. کش��ورهایی که هم بازار مص��رف بزرگی دارند و هم 
در مس��یر توس��عه اقتصادی قرار گرفته اند. این توافق شاید در نگاه 
اول بین ۱5 کش��ور باش��د ولی در عمل باعث تقویت ارزش تجارت 
و نرخ رش��د اقتصادی چین می شود زیرا بزرگترین اقتصاد در میان 
این کشورها، بزرگترین بازار مصرف و بزرگترین تولیدکننده کاالهای 
صنعتی اس��ت. چین با سرعت باالیی در رشد است و از فرصت این 

توافق برای بیشتر شدن درآمد صادراتی خود استفاده کرده است.«
برندگان و بازندگان بزرگترین توافق تجاری دنیا

البته باید در نظر داشت تجارت نقش مهمی در اقتصاد دنیا دارد 
و زمینه را برای افزایش نرخ رش��د اقتصادی فراهم می کند. با توجه 
دنیا به مسئله تجارت و نقش مثبت آن در اقتصاد، انتظار می رود در 
سال های پیش رو موانع تجاری در کشورها از بین برود و زمینه برای 
رش��د اقتصادی فراهم شود. در این زمینه، مرکز مطالعات اقتصادی 
پیترس��ون گزارش داده اس��ت: »ت��ا س��ال ۲۰۳۰ ارزش صادرات 
کشورهای آسیایی بالغ بر 5۰۰ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت که 
دلیل آن تأثیر کاهش تعرفه های تجاری روی ارزش و حجم تجارت 
در جهان است. بیشترین منفعت ناشی از افزایش ارزش تجارت دنیا 
تا س��ال ۲۰۳۰ به چین می رسد و سهم این کش��ور از مازاد ارزش 
تجارت در دنیا به ۲48 میلیارد دالر می رس��د. در نتیجه این توافق 
تج��اری تا س��ال ۲۰۳۰ میالدی ارزش تج��ارت ژاپن ۱۲۹ میلیارد 
دالر و ارزش تجارت کره جنوبی 58 میلیارد دالر رشد می کند ولی 
کشورهایی مانند هند و تایوان نه تنها رشدی در ارزش تجارت خود 
تجربه نخواهند کرد بلکه کاهش ارزش تجارت را نیز تجربه می کنند؛ 
به این معنا که بیش از اینکه در جریان این توافق کاال صادر کنند، 

واردات انجام خواهند داد.«

چین چطور به کارخانه دنیا تبدیل شد؟

موتور چینی اقتصاد جهانی

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پاسارگاد برگزار شد



فرصت امروز: چند هفته قبل بود که اکونومیس��ت به س��نت هر س��اله 
خود از کیفیت زندگی در شهرهای جهان گزارش داد و تهران را رکورددار 
بیشترین رشد هزینه زندگی در سال ۲۰۲۰ خواند. شاخص هزینه زندگی 
بیش��تر از سه دهه است که از س��وی مرکز مطالعاتی اکونومیست منتشر 
می شود و گزارش سال ۲۰۲۰ این نشریه معتبر انگلیسی نشان می دهد که 
س��ه شهر هنگ کنگ، زوریخ و پاریس گران ترین شهرهای جهان هستند. 
تهران نیز در گزارش جدید اکونومیس��ت با رشدی ۲۷ پله ای از رتبه ۱۰۶ 
در س��ال ۲۰۱۹ میالدی به رتبه ۷۹ در سال ۲۰۲۰ رسید، یعنی پایتخت 
ایران طی یک س��ال در فهرست گران ترین شهرهای دنیا شاهد بیشترین 

رشد هزینه زندگی بوده است.
عامل مهم در گزارش هزینه های زندگی سال ۲۰۲۰، بیماری کروناست 
و پرواضح است که در دوره همه گیری کرونا هزینه زندگی اغلب مردم در 
کشورهای جهان افزایش یافته است. رشد هزینه های زندگی در شرایطی 
که شمار زیادی از مردم شغل خود را از دست داده اند و یا نگران از دست 
دادن شغل شان هستند، مشکالت زیادی را برای شهرها ایجاد کرد. پاندمی 
کووید۱۹- و تبعات اقتصادی آن را می توان عامل اصلی افزایش هزینه های 
زندگی در س��ال گذش��ته میالدی دانست، اگرچه سیاس��ت های دولتی، 
افزایش نرخ مالیات و مانع تراشی ها در مسیر تجارت آزاد کاالها هم در این 
مسیر بی تأثیر نبوده است؛ بحران هایی که به نظر می رسد در سال ۲۰۲۱ 

هم دست از سر اقتصاد جهانی برنخواهد داشت.
شاخص هزینه زندگی چگونه محاسبه می شود؟

شاخص هزینه های زندگی، شاخصی است که واحد مطالعاتی اکونومیست 
برمبنای ۱۳8 کاال و خدمت در ۱۳۰ ش��هر مختلف دنیا محاسبه می کند. 
این شاخص براساس اطالعات مربوط به قیمت کاالها از ابتدای سال ۲۰۲۰ 
تا انتهای سپتامبر این سال محاسبه شده و نشاندهنده رشد ۰.۳ درصدی 
این شاخص است. این سی امین سالی است که اکونومیست شاخص هزینه 
زندگی را در شهرهای مختلف منتشر می کند. این مرکز مطالعاتی شاخص 
هزینه زندگی را دو بار در سال محاسبه می کند و بالغ بر 5۰ هزار گزارش 
از ه��ر ش��هر در مورد قیمت ان��واع کاالهای ضروری و لوک��س را دریافت 
می کند که برآیند آنها را در تعیین ش��اخص لح��اظ می نماید. تهران هم 
یکی از شهرهایی است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته و جالب 
اینجاس��ت که امس��ال پایتخت ایران رکورد باالترین ن��رخ افزایش هزینه 
زندگی طی یک س��ال را به خود اختصاص داده اس��ت. اکونومیست تأثیر 
تحریم ها به همراه افزایش فش��ارهای اقتصادی ناش��ی از همه گیری کرونا 
را عامل این رشد هزینه های زندگی و افت شدید ارزش پول ملی می داند.

نکته مهم این گزارش، معرفی گران ترین ش��هرهای دنیا برای زندگی و 
تغییر جایگاه ش��هرها در یک سال گذشته است. در سال ۲۰۲۰ سه شهر 
هنگ کنگ، زوریخ و پاریس به عنوان گران ترین ش��هرها معرفی  شده اند. 
در صورت مقایس��ه ش��هرهای بزرگ برمبنای منطقه جغرافیایی می توان 
اینطور گفت که در سال ۲۰۲۰ هزینه زندگی در شهرهای واقع در آمریکا، 
آفریقا و اروپای ش��رقی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده، درحالی که 
در ش��هرهای اروپای غربی زندگی پرهزینه تر از قبل شده است. یک دلیل 
برای بیش��تر شدن هزینه زندگی در کش��ورهای اروپای غربی را می توان 
در تغییر ارزش یورو در برابر دالر دانس��ت زیرا در این س��ال ارزش یورو به 
باالترین س��طح طی سه س��ال اخیر رسید و ارزش دالر هم در پایین ترین 

سطح قرار گرفت.

در سال گذشته میالدی قیمت کاالهایی که برای سرگرمی مورد استفاده 
قرار می گرفت مانند انواع بازی های کامپیوتری و تلویزیون های هوش��مند 
بیشترین نرخ افزایش را تجربه کرد و نرخ افزایش قیمت تنباکو هم بسیار 
زیاد بود. در مقابل ش��اهد روند نزولی قیمت پوش��اک بودیم که دلیل این 
مسئله را می توان قرنطینه های گسترده و کاهش تقاضای پوشاک دانست.

نکته مهم گزارش اکونومیس��ت، نحوه محاس��به شاخص هزینه زندگی 
اس��ت. به گفته اکونومیس��ت، »تغییر نرخ ارز کش��ور در برابر دالر یکی از 
عوامل بسیار مهم در تغییر هزینه زندگی مردم است. از طرف دیگر، اختالل 
در زنجی��ره عرض��ه کاال، تأثیر یارانه ها یا مالیات ها روی قیمت تمام ش��ده 
کاالهای موجود در بازار و تغییر ترجیحات مصرف کننده هم می تواند روی 
بازار تاثیرگذار باش��د. در این سال همه گیری کرونا و بحران های اقتصادی 
ناشی از آن هم بسیار اهمیت داشت و این فاکتور هم روی قیمت تمام شده 

کاالها در جهان اثر گذاشت.«
تهران رکورددار بیشترین رشد هزینه زندگی

برای رده بندی شهرهای دنیا، هزینه زندگی در نیویورک به عنوان مرجع 
در نظر گرفته شد و شاخص هزینه زندگی در این شهر ۱۰۰ محاسبه شد 
و دیگر شهرهای دنیا با این شهر مقایسه شدند. مثال در شهری که هزینه ها 
باالتر از نیویورک بود ش��اخص بیش از ۱۰۰ و در شهرهایی که ارزان تر از 
نیویورک بودند شاخص کمتر از ۱۰۰ محاسبه شد. نرخ ارز، یکی از عوامل 
مهم در تعیین هزینه زندگی در شهرهاس��ت. طبق مطالعات اکونومیست، 
باالترین افت نرخ ارز در میان ۱۳۰ ش��هر مورد مطالعه در تهران مشاهده 
شد که دلیل آن را می توان در تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران و البته 
پیامدهای همه گیری کرونا دانست. در نتیجه افت ارزش ریال در برابر دالر، 
جایگاه تهران در میان ش��هرهای گران دنیا برای زندگی از ۱۰۶ در س��ال 
۲۰۱۹ به ۷۹ در سال ۲۰۲۰ رسید. یعنی طی یک سال تهران در فهرست 
گران ترین ش��هرهای دنیا برای زندگی شاهد افزایش ۳۰ پله ای بود. البته 
همچنان قیمت کاالها در تهران فاصله زیادی با قیمت کاالهای مشابه در 
ش��هرهای گرانی مانند پاریس و زوریخ دارد ولی این تحول س��بب شد تا 
تهران رکورددار باالترین ارتقای جایگاه در میان شهرهای گران دنیا شود.

نکته دیگر اینکه در سال ۲۰۲۰ قیمت کاالهای مصرفی در شهر سنگاپور 
نه تنها رش��د نکرد بلکه روند کاهشی زیادی داشت. دلیل این مسئله سهم 
زیاد مهاجران و کارگران و نیروی کار خارجی در این ش��هر اس��ت که در 
جریان همه گیری و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی از کشور خارج 
شدند و خروج آنها سبب افت تقاضا برای کاالهای مصرفی شد. سال ۲۰۲۰ 
برای اولین بار از سال ۲۰۰۳ تاکنون جمعیت کشور سنگاپور کاهش پیدا 
کرد و باعث ایجاد رکود ش��د. در شهر اوساکای ژاپن هم وضعیت مشابهی 
ایجاد ش��د و باعث شد تا قیمت کاالهای مصرفی ثابت باقی بماند. در این 
شهر دولت برای ممانعت از کاهش قیمت ها اقدام به ارائه یارانه کرد و این 

یارانه را برای حمل و نقل عمومی هم در نظر گرفت.
طبق گزارش اکونومیست، بیشترین افت شاخص هزینه های زندگی در 
ش��هرهای واق��ع در آمریکای التین اتفاق افتاد که براب��ر با منفی 4 واحد 
بود و در آمریکای ش��مالی این افت به رقمی کمتر از ۰.۷ واحد رسید. در 
اروپای ش��رقی ش��اخص هزینه زندگی حدود یک درصد تنزل یافت و در 
آفریقا بیش از ۲.۲ واحد بود. از طرف دیگر، شاخص هزینه های زندگی در 
کشورهای خاورمیانه نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه روند افزایشی داشت. در 
این بازه ۱۰ ماهه شاخص هزینه زندگی در خاورمیانه ۰.۶ واحد رشد کرد 

و در آسیا با افزایش ۱.۲ واحدی همراه بود. شاخص هزینه های زندگی در 
اروپای غربی نیز رشد چشمگیری داشت و به ۲.۹ واحد رسید. این نرخ ها 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تهیه شده است.
در یک س��ال اخیر همچنین باالترین رشد قیمت به وسایل الکترونیکی 
مصرفی اختصاص داش��ت، درحالی که بیش��ترین کاهش ب��ه قیمت انواع 
پوش��اک اختصاص دارد. مطالعات نش��ان می دهد قیمت وسایل تفریح و 
سرگرمی نظیر خرید یک شام، خرید کتاب کاغذی، تلویزیون هوشمند یا 
حتی کامپیوتر شخصی با شیب زیادی رشد کرده و باالترین نرخ رشد در 
این گروه از کاالها به وسایل الکترونیکی اختصاص داشت. در سال گذشته 
قیمت کامپیوترهای شخصی ۱8 درصد )نسبت به سال قبل( افزایش پیدا 
کرد. قیمت کامپیوتر شخصی در اوساکای ژاپن بیش از دیگر کشورها بود 

و در کاراکاس پایتخت ونزوئال پایین ترین میزان بود. 
قیمت انواع کاالهای مصرفی چقدر تغییر کرد؟

حال سؤال این است که دلیل تأثیر باالی پاندمی کرونا بر قیمت وسایل 
الکترونیکی چیست؟ آیا تنها افزایش تقاضا برای این کاالها زمینه را برای 
رش��د قیمت فراهم کرد یا عامل دیگری هم در این مس��ئله دخیل است؟ 
بررس��ی های اکونومیست نش��ان می دهد ریشه این مش��کل در تعطیلی 
واحدهای صنعتی در ش��هر ووهان چین در ابتدای همه گیری اس��ت. این 
ش��هر یکی از قطب های اصلی تولید وس��ایل الکترونیکی در چین است و 
بعد از قرنطینه این ش��هر و تعطیلی واحدهای صنعتی عمال تولید در این 
شهر متوقف شد و عرضه آن به بازارهای جهانی هم با توقف پروازها انجام 
نش��د. توقف تولید و کمبود عرضه اولین شوک را در جهت افزایش قیمت 
ایجاد کرد. س��پس طرح مسئله دورکاری و افزایش تقاضا برای خرید انواع 

کامپیوتر و لپ تاپ باعث شد تا فشار مضاعفی به قیمت آن وارد شود.
آمارها نش��ان می دهد اوس��اکای ژاپن گران ترین ش��هر دنیا برای خرید 
کامپیوتر اس��ت. در سال ۲۰۲۰ متوس��ط قیمت هر کامپیوتر شخصی در 
این ش��هر ۱8۲8 دالر بود که نس��بت به س��ال قبل کاهش داشت، اما در 
شهر تهران مردم برای خرید یک دستگاه کامپیوتر باید ۱۷۱4 دالر هزینه 
کنند که نس��بت به سال قبل ۱۳ دالر بیشتر است. به گفته اکونومیست، 
در س��ال ۲۰۲۰ شاخص قیمت وسایل سرگرم کننده ۳.۲ واحد نسبت به 
سال قبل افزایش یافت، درحالی که شاخص قیمت وسایل بهداشت فردی 
۲.4 واحد، شاخص قیمت تنباکو ۲.۳ واحد و شاخص قیمت حمل و نقل 
۱.۳ واحد رش��د کرد. نرخ رشد شاخص قیمت سبزی ها و خوراکی ها ۰.۹ 
واحد و شاخص قیمت وسایل خانه ۰.۷ واحد اعالم شد، حال آنکه شاخص 
قیمت قبوض آب و برق و گازهای خانگی نه تنها رشدی نکرد بلکه با کاهش 
۰.4 واحدی همراه بود. ش��اخص قیمت انواع لباس و پوشاک هم ۱ واحد 
کمتر شد.  به طور کلی، برآیند شاخص هزینه های مصرفی در سال ۲۰۲۰ 
میالدی ۰.۳ واحد بیش��تر از س��ال ۲۰۱۹ بود که نشان از سخت تر شدن 
زندگی برای مردمی دارد که امس��ال ش��غل و درآمد خود را بر اثر بحران 
کرونا از دست داده اند. در سال ۲۰۲۰ کرونا تأثیر زیادی روی سبک زندگی 
و نوع مصرف مردم داشت. در این سال از خریدهای بی فکر خبری نبود و 
مردم بیش از مصرف به پس انداز روی آوردند. س��ال گذشته میالدی سال 
متفاوتی برای دنیا بود و بازار و اقتصاد دنیا هم این تغییر را تجربه کردند. 
نکته مهم این است که تأثیر این تغییر در عادت مصرفی مردم ممکن است 
تا چندین سال در اقتصاد باقی بماند، مگر اینکه دولت ها بتوانند با ابزارهای 

مختلف زمینه را برای بازگشت به وضعیت قبل از کرونا فراهم کنند.

تهران هفتاد و نهمین شهر گران جهان در سال 2020 شد

رکوردشکنی تهران در لیگ هزینه زندگی

مرکز مطالعاتی اکونومیست در ادامه گزارش خود به این سؤال پاسخ 
داد که در س��ال ۲۰۲۱ چه شرایطی بر اقتصاد دنیا حاکم می شود و آیا 
ش��اخص هزینه های زندگی تحت تأثیر پاندمی کرونا و اثرات اقتصادی 
آن رش��د می کند یا نه. طبق مطالعات اکونومیست، در سال ۲۰۲۱ نیز 
ما شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود زیرا احیای اقتصاد جهانی در این 

سال بسیار دور از انتظار است. 
به نوش��ته اکونومیست، »شرایط اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۱ تا حد 
زیادی بستگی به سطح همه گیری کرونا و سطح توزیع و تولید واکسن 
دارد. درصورتی که ش��رکت های زیادی بتوانند واکسن های قابل اعتماد 
تولید کنند و آن را وارد بازار کنند، س��رعت واکس��ینه شدن مردم دنیا 
افزایش پیدا می کند و به س��رعت اقتصاد دنیا به سمت بازسازی حرکت 
می کند، اما حتی در این س��ناریوی بسیار خوش بینانه هم بازگشت به 

شرایط اقتصادی پیش از کرونا در سال ۲۰۲۱ اتفاق نمی افتد و ما باید 
تمامی سال را به عنوان زمان موردنیاز برای واکسیناسیون دنیا در نظر 
بگیریم بنابراین در سال ۲۰۲۱ اقتصاد دنیا رشد نمی کند و فعالیت های 
اقتصادی به ش��رایطی که قبل از کرونا وجود داش��ت بازنمی گردد. در 
این س��ال همچنان مردم برای خرید کاالها صرفه جویی می کنند، نرخ 
بیکاری باالست و بسیاری از مردم از درآمد کافی برای سفرهای تفریحی 
و فعالیت های س��رگرم کننده برخوردار نیستند. سال ۲۰۲۱ را هم باید 
س��الی مشابه سال ۲۰۲۰ دید، با این تفاوت که به دلیل دسترسی دنیا 
به واکسن و شروع به واکسیناسیون می توان به روزهای بهتر دل خوش 

کرد و برای این روزها برنامه ریزی کرد.«
مرکز مطالعاتی اکونومیست همچنین احتمال افزایش ۰.۲ درصدی 
ش��اخص هزینه ه��ای زندگ��ی در س��ال ۲۰۲۱ را محتم��ل می داند 

و می گوید که از س��ال ۲۰۲۲ س��یر نزولی قیمت ها در دنیا ش��روع 
می ش��ود. در این راستا، در سال ۲۰۲۱ تقاضا برای انواع کامپیوترها، 
وس��ایل تفریحی خانگی، اینترنت پرس��رعت، گوشی های هوشمند و 
تجهیزات الکترونیکی موردنیاز منزل بیش��تر می ش��ود و رشد قیمت 
این دسته از کاالها را تجربه خواهیم کرد. افزایش تعرفه های وارداتی 
و مالیات در این س��ال هم بس��یار محتمل اس��ت که باعث تش��دید 
سرعت افزایش قیمت این دسته از کاالها و حتی بسیاری از کاالهای 
خوراکی و مواد غذایی می شود. خریدهای آنالین در سال ۲۰۲۱ هم 
سهم زیادی از کل مصرف دنیا را به خود اختصاص می دهند و انتظار 
می رود در س��ال ۲۰۲۲ دنیا ش��رایط عادی زندگی و خرید را تجربه 
کند. در همین سال هم هست که بازار کار به وضع عادی بازمی گردد 

و بحران بیکاری تنزل پیدا می کند.

کیفیت زندگی در بحران کرونا چه تغییری می کند؟

مخاطرات زندگی در سال 2021

دریچه

چه عواملی باعث رشد هزینه زندگی در شهرها می شود؟
شهرهای گران سال 2020

گزارش اکونومیست از تغییرات هزینه های زندگی در سال ۲۰۲۰ 
نش��ان می دهد که تهران بیش��ترین تغییر رتبه را در گران ش��دن 
ش��هرها داش��ته است. تهران در حالی با رش��دی ۲۷ پله ای از رتبه 
۱۰۶ در س��ال ۲۰۱۹ به رتبه ۷۹ جهان در س��ال ۲۰۲۰ رسید که 
سه شهر هنگ کنگ، زوریخ و پاریس به عنوان گران ترین شهرهای 
جهان معرفی شده اند. سوال این است که دلیل اصلی رشد قیمت ها 
چیس��ت و چه فاکتورهایی بیشترین تأثیر را در رشد هزینه زندگی 
در ش��هرها دارند؟ بررسی ها نشان می دهد بالغ بر ۱۰ عامل در این 
تغیی��ر قیمت اثرگذار بودن��د ولی پنج عامل را می ت��وان به عنوان 

مهمترین عوامل معرفی کرد.
اولی��ن و اصلی ترین عامل تغییر در هزینه زندگی و قیمت کاالهای 
مصرفی در کشورها، تغییر نرخ ارز یک کشور در برابر دالر آمریکا است. 
از آنجا که نیویورک به عنوان شهر مرجع انتخاب  شده است و تمامی 
هزینه ها در این ش��هر به عنوان مرجع در نظر گرفته ش��ده است اگر 
ارزش پول یک کشور در مقابل دالر آمریکا کاهش چشمگیری داشته 
باش��د، تأثیر آن در ش��اخص هزینه زندگی و جایگاه شهر در فهرست 
ش��هرهای گران دنیا بسیار زیاد است. در حالت کلی بعد از همه گیری 
کرونا ارزش پول کش��ورهای درحال توسعه در برابر دالر کاهش زیادی 
پیدا کرد. این مس��ئله در کش��ورهای آسیایی و آمریکای التین بسیار 
چش��مگیر بود و به همین دلیل ش��اخص هزینه ه��ای زندگی در این 

شهرها نیز تغییرات زیادی را تجربه کرد.
دومی��ن عامل را می توان اختالل در زنجیره تأمین کاال دانس��ت که 
س��بب ش��د تا قیمت تمام ش��ده کاالها و هزینه زندگی در شهرهای 
مختلف تح��ت تأثیر قرار بگیرد. در س��ال ۲۰۲۰ به دلیل همه گیری 
کرونا و بس��ته شدن مرزهای کش��ورهای مختلف برخی از کشورها با 
کمبود بس��یاری از کاالها روبه رو شدند و کاهش عرضه باعث افزایش 
قیمت آنها در بازار ش��د. در مورد تهران تحریم های اقتصادی آمریکا و 
عدم دسترسی ایران به منابع مالی خود در خارج از مرزهای کشور در 
کنار تحریم نفتی باعث ش��د تا قیمت ها رشد کند. تهران برای حفظ 
ارز تصمیم گرفت تا مانع از واردات بخش زیادی از کاالها ش��ود و در 
نهای��ت کاهش عرضه آن کاالها در بازار بسترس��از افزایش قیمت آنها 
شد. این تأثیر بزرگ اقتصادی تنها به دلیل تحریم آمریکا علیه ایران و 
وضع قانون تحریم ثانویه آمریکا علیه کشورهایی که با ایران همکاری 

اقتصادی داشته باشند، ایجاد شد.
سومین مسئله ای که باعث تغییر قیمت کاالها در سال ۲۰۲۰ شد، 
سیاس��ت های دولتی است؛ سیاس��ت هایی که دولت ها برای رهایی از 
فش��ارهای مالی ناشی از همه گیری کرونا در این سال اجرا کردند ولی 
باعث شد تا چالش های بزرگی برای اقتصاد این کشورها ایجاد شود و 
توان مصرف مردم کاهش زیادی پیدا کند یا حجم کاالهای موجود در 
بازار به  اندازه ای کاهش یابد که کشورها با معضالت تازه ای درگیر شوند. 
به عنوان مثال در آرژانتین سیاست کنترل قیمتی وضع شد و سبب شد 
در شرایطی که مردم نگران اوضاع هستند و اقدام به خرید کاالها و انبار 
آن می کنند، قیمت ثابت بماند. این مسئله باعث شد تا کمبود کاال در 

بازار ایجاد شود و بحران افزایش یابد. 
عامل دیگر، کاهش ش��دید درآمد قابل استحصال در کشورهاست. 
تعطیلی های گسترده، اخراج نیروهای کار و کاهش تقاضا برای کاالها 
و خدمات مختلف سبب شد تا درآمد مردم به شدت کاهش پیدا کند 
و پول کمتری برای مصرف باقی بماند. از طرف دیگر، عدم اطمینان در 
مورد زمان برطرف شدن تمامی مشکالت و بازگشت به وضعیت عادی 
هم بر چالش ها افزود. در این وضعیت پس اندازهای ناشی از نگرانی در 
مردم افزایش یافت و مصرف کاهش زیادی پیدا کرد و تأثیر این مسئله 

در کیفیت زندگی مردم دنیا کامال مشهود بود.
آخرین عامل بسیار مهم را می توان تغییر سبک زندگی مردم در 
دوره کرونا دانست؛ تغییری که باعث تحول زیاد در قیمت کاالها در 
بازار ش��د. به عنوان مثال در شرایطی که مردم زمان زیادی در خانه 
س��پری می کردند و حتی بعضا مجبور به دورکاری بودند، نیازهای 
ت��ازه ای برای آنها ایجاد ش��د و کاالهایی ک��ه پیش ازاین برای آنها 
اهمیتی نداشت به عنوان یک بخش مهم برای ادامه زندگی تعریف 
شد. همچنین بخش زیادی از تفریحات قدیمی از زندگی آنها حذف 
شد و کاالهای موردنیاز برای انجام آن تفریحات هم خریداری نشد. 
به عن��وان نمونه می توان به افزای��ش خرید بازی های کامپیوتری در 
س��ال ۲۰۲۰ اش��اره کرد. به گفته اکونومیس��ت، »در این سال که 
مردم نمی توانس��تند ب��رای گذراندن وقت به خ��ارج از خانه بروند، 
مهمانی بگیرند یا به مهمانی بروند و یا در سینما و کنسرت و مراکز 
تفریحی دیگر حضور پیدا کنند، صرف وقت در مقابل تلویزیون های 
هوش��مند و باکیفیت و اس��تفاده از بازی های کامپیوتری برای شان 
اولوی��ت پیدا کرد. رش��د تقاضا برای این کاالها ک��ه به دلیل تغییر 

سبک زندگی اتفاق افتاده بود موجب افزایش قیمت آنها شد.«
طبق گ��زارش مرک��ز مطالعاتی اکونومیس��ت، در س��ال ۲۰۲۰ 
هنگ کن��گ گران تری��ن ش��هر دنیا برای زندگی اس��ت. ش��اخص 
هزینه های زندگی در این شهر ۱۰۳ است که ۳ واحد بیش از شهر 
مرجع یعنی نیویورک اس��ت و جایگاه این شهر نسبت به سال قبل 
تغییری نکرد، یعنی در سال ۲۰۱۹ هم هنگ کنگ گران ترین شهر 
دنیا بود، اما در جایگاه دوم و س��وم ش��هرهای زوریخ و پاریس قرار 
دارند که شاخص هزینه های زندگی در هر دو شهر ۱۰۳ است و هر 
دو نس��بت به س��ال قبل چهار پله ارتقای جایگاه را تجربه کرده اند. 
ش��هر س��نگاپور که در سال ۲۰۱۹ دومین ش��هر گران دنیا بود در 
س��ال ۲۰۲۰ جایگاه چهارم را دارد و شاخص هزینه های زندگی در 
این ش��هر ۱۰۲ است. شهر ژنو سوئیس و اوساکای ژاپن هم در این 
رده بندی به عنوان شهرهای گران دنیا معرفی  شده است و شاخص 
هزینه های زندگی در ژنو معادل نیویورک یعنی برابر با ۱۰۰ اس��ت 
ولی در اوساکا برابر با ۱۰۱ است. جایگاه ژنو در رده بندی شهرهای 
گران دنیا نسبت به سال ۲۰۱۹ سه پله ارتقا یافته است ولی اوساکا 

کاهش 4 پله ای جایگاه را در این رده بندی تجربه کرده است.
از بین ش��هرهایی که باالترین رش��د هزینه های زندگی را تجربه 
کرده اند، تهران در سال ۲۰۲۰ در صدر ایستاد. شاخص هزینه های 
زندگ��ی در تهران ۶۲ بود و پایتخت ایران با رش��دی ۲۷ پله ای به 
هفتاد و نهمین ش��هر گران جهان تبدیل ش��د. پس از تهران، شهر 
پرت اس��ترالیا جایگاه دوم را دارد و این ش��هر ۱۲ رتبه در فهرست 
شهرهای گران جهان باال آمد. همچنین شهرهای گوانگژو در چین، 
بلگراد در صربس��تان و ابیج��ان در س��احل عاج در رده های بعدی 

بیشترین رشد هزینه زندگی قرار دارند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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سرانجام کلیات الیحه بودجه سال ۱4۰۰ پس از ۷۶ روز در صحن علنی 
مجلس تصویب شد. دوشنبه این هفته بود که اصالحیه الیحه بودجه سال 
آینده از س��وی دولت به مجلس ارسال ش��د و هرچند دولت دوازدهم در 
دوازدهم آذرماه و سه روز زودتر از موعد قانونی، الیحه بودجه را به مجلس 
ارائه کرد، اما با وجود بررسی دو ماهه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، 
نمایندگان نه ب��ه الیحه بودجه دولت رأی مثبت دادند و  نه به اصالحات 
کمیس��یون تلفیق در متن بودجه. این گونه بود که الیحه بودجه ۱4۰۰ از 
بهارستان به پاستور برگشت خورد و دولت آن را در مهلت دو هفته ای طبق 
نقط��ه نظرات مجلس اصالح کرد و دو روز پیش به مجلس فرس��تاد. روز 
گذشته نیز کلیات بودجه اصالحی دولت در صحن علنی مجلس به تصویب 
رسید و پس از ۷۶ روز باالخره کلیات بودجه پرحرف و حدیث سال ۱4۰۰ 
تصویب شد. نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه شنبه با ۲۱۱ رأی 
مواف��ق، ۲8 رأی مخال��ف و ۶  رأی ممتنع از مجموع ۲5۲ نماینده حاضر 
با تغییرات اصالحی دولت در بودجه موافقت کردند و آن را برای بررس��ی 

بیشتر به کمیسیون تلفیق فرستادند.
آنچه در 76 روز گذشته بر بودجه 1۴00 گذشت

در اینک��ه بین دولت اعتدالگ��رای دوازدهم با مجلس اصولگرای یازدهم 
زاویه سیاس��ی وجود دارد، هیچ شکی نیس��ت، اما اینکه این اختالف نظر 
سیاسی به زمین بودجه کشیده شود و باعث تاخیر در روند تصویب بودجه 
س��ال آینده آن هم در میانه تحریم و کرونا ش��ود، گمانه ای بود که کمتر 
انتظ��ار آن می رف��ت. با اینکه آخرین بودجه ق��رن در روز دوازدهم آذرماه 
تقدیم مجلس ش��ده بود، ولی پس از دو ماه اصالح الیحه در کمیس��یون 
تلفیق مجلس، نمایندگان نه به اصالحات این کمیسیون رأی مثبت دادند و 
نه به کلیات الیحه دولت. نهایتا دولت پذیرفت که الیحه بودجه را براساس 
خواس��ته های مجلس در مهلت دو هفته ای اصالح نماید و به این ترتیب، 
پس از حدود دو هفته از رد کلیات بودجه در صحن مجلس، اصالحیه هفت 
برگی بودجه ۱4۰۰ روز دوشنبه از سوی پاستور به بهارستان ارسال شد و 

روز سه شنبه نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
افزای��ش ۱۳ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی بودجه، کاهش 4۰ هزار 
میلی��ارد تومانی مصارف و افزایش 5۳ هزار میلی��ارد تومانی اوراق قرضه، 
کاهش ۳4 هزار میلیارد تومانی کس��ری تراز عملیات��ی، افزایش ۲5 هزار 
میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و حق تعرفه واردات گوشی های لوکس 
از جمله مهمترین بندهای اصالحیه بودجه س��ال آینده اس��ت. هرچند از 
همان روزهای نخست انتشار کلیات بودجه ۱4۰۰ خیلی ها معتقد بودند که 
درآمدها به خصوص در قسمت فروش نفت محقق نمی شود و بنابراین منابع 
عمومی بودجه بیش ازحد برآورد ش��ده اس��ت، در اصالحیه منابع عمومی 
بودجه با افزایش��ی ۱۳ هزار میلیارد تومانی ب��ه 854 هزار میلیارد تومان 
رسید، اما رئیس جمهوری در زمان بررسی الیحه بودجه در مجلس سقف 

منابع را به 855 هزار میلیارد تومان افزایش داده بود که در اصالحیه ۶۰۰ 
میلیارد تومان کاهش یافت.

از سوی دیگر، با ادامه بیماری کرونا و بیم از گسترش بیش از پیش آن، 
چشم انداز فعالیت برای کسب و کارها همچنان مبهم است، اما در اصالحیه 
بودجه درآمدهای مالیاتی ۲5 هزار میلیارد تومان باال رفته و به ۲5۰ هزار 
میلیارد تومان رس��یده است. البته مدت هاست که فعاالن بخش خصوصی 
و کارشناس��ان اقتصادی تأکید می کنند برای افزایش درآمدهای مالیاتی 
باید فرارها و معافیت های مالیاتی را کاهش داد و نه اینکه س��قف مالیات 
را باال برد. در اصالحیه بودجه همچنین قرار است سهم صندوق توسعه از 
فروش روزانه نفت تا سقف یک میلیون بشکه ۲۰ درصد و در صورت فروش 
بیش��تر ۳8 درصد باشد. به نظر می رس��د دولت در اصالحیه بودجه سعی 
در تغییر برخی اعداد پر س��روصدا نظیر میزان فروش نفت، سهم صندوق 
توس��عه از دالرهای نفتی و درآمدهای مالیاتی داشت. بااین وجود همچنان 
تکیه اقتصاد ایران بر نفت اس��ت. در هر حال، کلیات بودجه سال آینده با 
۲۱۱ رأی موافق، ۲8 رأی مخالف و ۶  رأی ممتنع از مجموع ۲5۲ نماینده 
حاضر تصویب شد و باید منتظر تغییرهای بعدی در مسیر الیحه بودجه در 

کمیسیون تلفیق مجلس بود.
موافقان بودجه در صحن مجلس چه گفتند؟

جلس��ه علنی روز سه شنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار 
ش��د و بررس��ی کلیات الیحه بودجه س��ال ۱4۰۰ بار دیگر در دستور کار 
نمایندگان قرار گرفت. در این جلسه باز هم رئیس جمهوری همچون دفعه 
قب��ل غایب بود و ب��ه جای او محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در صحن مجلس 
حاضر شدند. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز نامه 
روحانی را قرائت کرد. سپس محمد صفری، نماینده رودسر در موافقت با 
کلیات الیحه بودجه ۱4۰۰ سخن گفت و با بیان اینکه »مجلس و دولت با 
بودجه سیاسی برخورد نکنند«، گفت: »مجلس و دولت حق این را ندارند 
که با مس��ئله بودجه سیاس��ی برخورد کنند چون سیاسی برخورد کردن 
مشکالت خاص خود را دارد. باید از این موضوع پرهیز شده و چنین نگاهی 

به کلیات بودجه وجود نداشته باشد.«
س��یدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه س��را هم ب��ا تاکید بر اینکه 
»نبای��د در چند ماه پایانی فعالیت دولت، بودجه را بالتکلیف گذاش��ت«، 
گف��ت که »مردم از بالتکلیف ماندن بودجه آس��یب می بینند.« همچنین 
سیدشمس الدین حس��ینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه 
»دولت به رویه قانونی تمکین کرده اس��ت«، گفت که »دولت با اصالحیه 
الیحه یک گام به س��مت جلو برداشت.« مهدی طغیانی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز اصالح بودجه را گام کوچک دولت تعبیر کرد و گفت: 
»دولت در اصالحیه بودجه گام کوچکی برای اصالح برداشته و امیدواریم 

که مجلس گام بلندتری در این زمینه بردارد.«
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیس��یون برنامه و بودجه با 
بیان اینکه »دغدغه ما درخصوص واقعی بودن بودجه با این اصالحیه دولت 

رفع شد«،  گفت: »بودجه کشور به معنای هدایتگری و ریل گذاری مجلس 
برای اداره کش��ور در سال آینده است و این کار باید به گونه ای انجام شود 
که تعادل بخش های مختلف حفظ ش��ود.« احمد امیرآبادی فراهانی عضو 
هیأت رئیسه هم گفت: »دولت در الیحه اصالحی که به مجلس ارائه داده، 
تغییرات خوبی صورت داده اس��ت. اولین نکته توجه به فرمایش��ات مقام 
معظم رهبری درخصوص س��هم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت 
است که دولت به دستور رهبری عمل کرده است. از سوی دیگر حدود 4۰ 

هزار میلیارد تومان هزینه ها کاهش یافته است.«
علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز از رفع ۶ دغدغه 
مخالفان الیحه بودجه صحبت کرد و گفت: »قوه مجریه ۶ دغدغه مخالفین 
الیحه بودجه مثل فروش نفت، افزایش سقف حقوق، کاهش انتشار اوراق، 
افزایش س��هم صندوق توس��عه ملی و افزایش اعتبار حقوق بازنشستگان 
را اصالح کرده اس��ت.« محس��ن زنگنه، عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
نی��ز مدعی ش��د که دول��ت در اصالحیه الیحه بودج��ه، ۳۰ تا 4۰ درصد 

دغدغه های مجلس را مرتفع کرده است.
مخالف خوانی منتقدان با الیحه اصالحی بودجه

همچنین مخالفان الیحه بودجه به طرح دوباره انتقادات پیش��ین خود 
پرداختن��د و ازجمله علیرضا س��لیمی، عضو هیأت رئیس��ه در مخالفت با 
کلی��ات الیحه بودجه گفت: »بابت انجام اصالحیه بودجه از دولت تش��کر 
می کن��م، اما آیا این اصالحیه توانس��ته دغدغه های مجلس را رفع کند؟« 
محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد نیز با بیان اینکه »در اصالحیه بودجه 
۱4۰۰ بی انضباطی بی س��ابقه ای دیده می ش��ود«، گفت: »رشد بی سابقه 
اعتبارات در بودجه ای که هم اکنون به مجلس داده ش��ده بس��یار آسیب زا 
است. دستگاه های دولتی و هزینه های شان نشاندهنده عدم صرفه جویی و 

بی توجهی دولت به خواسته های واقعی مردم است.«
سیدمصطفی میرس��لیم، نماینده مردم تهران هم با بیان اینکه »الیحه 
بودجه ارائه شده تورم زاست«، گفت: »الیحه بودجه ارائه شده بیشتر جنبه 
تبلیغاتی و سیاس��ی داش��ته و در پایان سال آینده کش��ور را با مشکالت 
عدی��ده ای روبه رو می کند.« روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن هم ضم��ن مخالفت با اصالحیه دولت بر الیح��ه بودجه ۱4۰۰ از 
کمیسیون تلفیق خواست که در اصالحات خود وابستگی بودجه را به ارز 
خارجی کاهش دهند و بودجه ارزی و ریالی را جدا کنند. رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه هم با بیان اینکه »کراهتی از بابت بازگش��ت الیحه بودجه 
به دولت وجود داش��ته«، گفت ک��ه »اصالحیه بودجه آثار مثبتی دارد که 

باعث می شود دولت و مجلس با همدلی سال ۱4۰۰ با قوت آغاز کنند.«
نهایتا پ��س از صحبت نمایندگان موافق و مخالف و توضیحات نوبخت، 
کلی��ات الیحه اصالحی بودجه ۱4۰۰ به رأی مجلس گذاش��ته ش��د و به 
تصویب نمایندگان رس��ید. محمدباق��ر قالیباف، رئیس مجلس هم پس از 
تصویب کلیات الیحه بودجه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و گفت 
که مجلس از یکش��نبه هفته آینده بررس��ی جزییات بودجه را در صحن 

مجلس آغاز می کند.

سرانجام کلیات الیحه اصالحی بودجه 1۴00 تصویب شد

آخرین بودجه قرن از پاستور تا بهارستان

کارنام��ه ۱۰ ماهه ش��اخص های وزارت صمت نش��ان می دهد تعداد 
پروانه ه��ای بهره برداری در بخش های صنعت و معدن رش��د داش��ته و 

کسب وکارهای آنالین نیز به رشدی سه برابری دست یافته اند.
به گزارش ایرناپالس، گزارش وضعیت ش��اخص های صنعت، معدن و 
تجارت در ۱۰ ماهه امس��ال در وزارت صمت، تصویر مناس��بی از بخش 
واقعی اقتصاد را نش��ان می دهد. افزایش صدور پروانه بهره برداری در دو 
بخش صنعت و معدن، افزایش دو برابری صدور نماد اعتماد الکترونیکی، 
بهبود تولید در لوازم خانگی و افزایش دو برابری تسهیالت پرداختی به 

کسب وکارها، از نکات قابل توجه این گزارش است.
آمارها نش��ان می دهند در ۱۰ ماهه امس��ال، متقاضیان فعالیت در دو 
بخش صنعت و معدن توانس��ته اند گام های اولیه برای شروع کسب وکار 
خ��ود را با موفقیت بردارن��د؛ زیرا صدور پروانه بهره ب��رداری در این دو 
بخش، نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته افزایش یافت. تعداد پروانه 
بهره برداری در بخش صنعت با رشد ۷.8 درصدی به حدود 58۰۰ مورد 
رس��ید که به معنای سرمایه گذاری ۱۷4 هزار میلیارد تومانی در بخش 
صنعت اس��ت. س��هم قابل توجهی از رشد س��رمایه گذاری تقریبا ۳۰۰ 
درصدی در این بخش، مربوط به صدور پروانه های بهره برداری »شرکت 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس« با سرمایه گذاری حدود 5۶ هزار میلیارد 
تومان، »ش��رکت کود ش��یمیایی اوره لردگان« با سرمایه گذاری حدود 
۱5 هزار میلیارد تومان، »پاالیش نفت امام ش��ازند« با س��رمایه گذاری 
بی��ش از ۱4 هزار میلیارد توم��ان و »مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب« 
با س��رمایه گذاری حدود ۱4 هزار میلیارد تومان اس��ت. در بخش معدن 

نی��ز تع��داد پروانه بهره برداری با رش��د 5.۳ درصدی ب��ه بیش از 5۰۰ 
مورد رسید. در مجموع پیش بینی می شود با بهره برداری از فعالیت های 
صنعت��ی و معدنی حدود ۱44 ه��زار نفر در این دو بخش مش��غول به  
کار ش��وند. با همه گیری کرونا و محدودیت های��ی که این ویروس برای 
کس��ب وکارها ایجاد کرد، بخش��ی از فعاالن اقتصادی ک��ه پیش از این 
در فض��ای س��نتی و آفالین فعالیت می کردند، به س��مت فضای آنالین 
هدایت شدند. یکی از چالش های این تغییر، جلب اعتماد مشتریان بود. 
بسیاری از افراد برای سفارش کاال و خدمات از کسب وکارهای اینترنتی 
ب��ه عضویت این کس��ب وکارها در انجمن های صنفی ی��ا مجوزهای آنها 
توجه می کنند. وزارت صم��ت نیز یکی از مراجع صدور مجوز برای این 

نوع کسب وکارهاست.
»نم��اد اعتماد الکترونیک��ی« یکی از ابزارهایی اس��ت که می تواند به 
مش��تریان کس��ب وکارهای اینترنتی درب��اره هویت این کس��ب وکارها 
اطمین��ان دهد. براس��اس آماره��ای وزارت صمت، صدور نم��اد اعتماد 
الکترونیک��ی از ابت��دای امس��ال تا پای��ان دی ماه، ح��دود ۱۹۰درصد 
افزایش یافت بنابراین تعداد کسب وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد 
الکترونیک��ی از ۹ هزار و 54۱ مورد در ۱۰ ماهه پارس��ال به ۲۷ هزار و 

4۳۹ مورد در ۱۰ ماهه امسال رسید و سه برابر شد.
همچنین آمارهای تولی��د مقدماتی کاالهای منتخب صنعتی، معدنی 
و صنایع معدنی نش��ان دهنده رشد تولید در ۲۷ گروه کاال در ۱۰ ماهه 
امس��ال است و بیشترین نرخ رشد تولید در کاالهای منتخب مربوط به 
الیاف اکریلیک اس��ت. رتبه دوم رشد تولید مربوط به ماشین لباسشویی 

است. در ۱۰ ماهه امسال بیش از 88۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی 
تولید ش��د که نس��بت به پارس��ال رش��د بیش از 5۳ درصدی را نشان 
می ده��د. در بخش لوازم خانگی تولید تلویزیون نیز با رش��د حدود 45 
درصدی به بیش از ۹۹5 هزار دستگاه رسیده؛ تولید یخچال و فریزر نیز 
با رش��د حدود ۳۱ درصدی به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دس��تگاه 
افزایش یافت. شمش آلومینیوم خالص با رشد 5۱ درصدی، سومین کاال 
از نظر نرخ رش��د تولید در ۱۰ ماهه امس��ال را در میان 4۰ گروه کاالی 
منتخب به خود اختصاص داد. حجم تولید ش��مش آلومینیوم خالص از 
حدود ۲۳۰ هزار تن در ۱۰ ماهه س��ال ۱۳۹8 به حدود ۳48 هزار تن 

در سال جاری رسید. 
همچنین تس��هیالت پرداختی در ۱۰ ماهه امس��ال با افزایش حدود 
۹5 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه همراه بوده اس��ت. بر این اساس، 
مجموع تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن 
و س��اختمان، بازرگانی، خدمات و تسهیالت متفرقه در این مدت حدود 
۱۲۲۰ میلیارد تومان بوده که نس��بت به مدت مشابه پارسال نزدیک به 
دو برابر ش��ده است. حدود 4۰ درصد از تس��هیالت پرداختی بانک ها و 
مؤسس��ه های اعتباری در این مدت به بخش خدم��ات اختصاص یافته 
و بر این اس��اس، بخش خدمات، بیش��ترین س��هم از تسهیالت در ۱۰ 
ماهه امس��ال را دریافت کرده است. بخش صنعت و معدن با حدود ۳۰ 
درصد، بخش بازرگانی با بیش از ۱8 درصد، بخش کشاورزی با حدود ۷ 
درصد و بخش مسکن و ساختمان با حدود ۶ درصد، در رتبه های بعدی 

دریافت تسهیالت بانکی قرار دارند.

شاخص های صنعت، معدن و تجارت در 10 ماهه امسال نشان می دهد

رشد 3 برابری کسب وکارهای آنالین

خبرخوان

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
دولت تمام قد از حقوق مردم دفاع می کند

در دویست و چهارمین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
رئی��س جمهور، گزارش »وضعیت تأمین و توزیع کاالهای اساس��ی و ضروری 
مردم در ماه های پایانی س��ال ۱۳۹۹ و برنامه س��ال ۱4۰۰« ارائه شد. در این 
گزارش فعالیت ه��ا و اقدامات بانک مرکزی، وزارتخانه های جهادکش��اورزی و 
صنعت، معدن و تجارت در ایجاد سیس��تم های هوش��مند سفارش، تخصیص 
اعتب��ار، ترخیص کاال و چرخه توزیع کاالهای اساس��ی و تمهیدات الزم برای 
تامین کاالهای اساسی در ماه های پایانی سال و سال ۱4۰۰ تشریح شد. در این 
جلس��ه همچنین قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گزارشی از برنامه ها و 
وظایف دستگاه های ذی ربط برای کنترل قیمت و نظارت بر بازار کاال ارائه کرد.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در این نشست با تاکید بر برنامه ها 
و مولفه های مطرح در گزارش ارائه ش��ده، گفت: موفقیت و پیروزی بزرگی در 
خنثی سازی هدف شوم و اصلی دشمن مبتنی بر ایجاد قحطی و فشار غیرقابل 
تحم��ل و کمبود در تهیه کاالهای ضروری و در نتیجه ایجاد بهم ریختگی در 

کشور به دست آمد و هدف گذاری دشمن کامال ناموفق و ناکام ماند.
رئیس جمهور در مورد برنامه س��ال ۱4۰۰ برای تامین کاالهای اساسی نیز 
گفت: دولت با قوت تدابیر و سیاس��ت های معیش��تی خود را ادامه خواهد داد 
و هر جا که حقوق مردم در میان باش��د، تمام قد از معیش��ت مردم و تامین 
کاالهای اساسی با ارز ترجیحی که در الیحه بودجه ۱4۰۰  نیز گنجانده شده، 
دفاع می کند تا در س��ال آینده نیز مردم در تأمین کاالهای خود با مش��کالت 

روبه رو نشوند.
به گفته روحانی، سیاستهای بازرگانی کشور از مرحله تامین تا حمل و توزیع 
باید با هماهنگی کامل مدیریت شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با 
هماهنگی همه دستگاه  های ذی ربط این ماموریت را دنبال خواهد کرد و این 
چرخه و زنجیره باید به نحو موثری کنترل ش��ود و اجازه داده نش��ود نوسانات 

قیمت بیش از این بر معیشت و اقتصاد خانوار فشار بیاورد.
رئی��س جمه��وری در انتها گفت: م��ردم و فعاالن بازار نبای��د در این حوزه 
احس��اس رهاشدگی و بی سامانی داش��ته باشند. سامانه جامع تجارت نیز باید 
در این مقطع به نحو موثر در راس��تای ارتقای شفافیت مورد بهره برداری قرار 
گیرد و ضروری است همه دستگاه ها به سرعت اقدامات خود را در این سامانه 
اطالع رسانی کنند. باید با تقویت این سیستم هوشمند و شفاف، تمامی دستگاه 
های ذی ربط در زمینه مدیریت نوسانات قیمت کاال به ویژه در آستانه سال نو 

هماهنگ و دقیق عمل کنند.
همچنین براساس تصمیم س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارتخانه  های 
جهاد کشاورزی و صمت و سایر دستگاه های ذی ربط موظف شدند در چارچوب 
برنامه ه��ای دولت و با هماهنگی یکدیگر در ی��ک وضعیت نظام مند با تأمین 
کاالهای اساس��ی م��ردم، قیمت کاالها را ب��ه  ویژه در مورد اقالم��ی که با ارز 

ترجیحی تأمین شده اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

در آستانه تعطیالت پایان سال
کرونای انگلیسی سفرها را محدودتر می کند؟

در ش��رایطی که ش��یوع کرونا به ویژه کرونای انگلیس��ی در کشور 
گسترش یافته و مس��ئوالن وزارت بهداشت هر روز هشدار جدی تری 
نس��بت به آینده می دهند، باید دید آیا س��فرهای م��ردم در روزهای 
پیش رو و اسفندماه محدودتر می شود یا اینکه تنها رنگ های آبی، زرد، 

نارنجی و قرمز در شدت محدودیت ها اثرگذار خواهد بود؟
به گزارش ایس��نا، از نیمه امس��ال پروتکل های بهداش��تی مقابله با 
کرونا هر روز س��خت تر از دیروز می ش��د و کار به جایی رس��ید که نه 
تنها محدودیت های تردد و کسب و کار در درون شهرها افزایش یافت 
و سفرهای بین استانی و بین شهری هم محدود و محدودتر شد بلکه 
مردم باید برای س��فر از نقطه ای به نقطه ای دیگر رنگ  آن ش��هر را در 
نظر می گرفتند چراکه اگر از شهر نارنجی و قرمزی خارج شده یا به آن 
وارد می شدند باید جریمه های سنگین 5۰۰ هزار تومانی و یک میلیون 

تومانی پرداخت می کردند. البته هنوز هم این مصوبه پابرجاست.
ح��اال گرچه آماره��ای ابتال و نرخ مرگ و میر کرون��ا روند نزولی به 
خود گرفته اس��ت و تعداد جانباختگان مدت هاست روی اعداد و ارقام 
دو رقمی دور می زند )که البته از دس��ت دادن حتی یک نفر هم تلخ و 
دردناک است( اما مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
خطرناک تر دانستن کرونای انگلیسی، طی روزهای گذشته بارها درباره 
هش��دار افزایش تعداد مبتالیان و احتمال ش��روع پیک بعدی ش��یوع 
ویروس کرونا و خیز آن صحبت کرده اند و از محدودیت ها و پروتکل های 

سختگیرانه تر صحبت کرده اند.
سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز روز دوشنبه 
این هفته در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در استان قزوین در این 
باره گفت: »مردم االن بس��یار خسته هستند، من می فهمم که اقتصاد 
خانواده تهیدس��ت یعنی چه، من در خانواده دچار مش��کل اقتصادی 
بزرگ شدم و نازپرورده نیستم. من می فهمم خانواده یک کارگر اگر یک 
روز کار نکند چه می کشند. وقتی منطقه ای را از آبی به زرد و از زرد به 
نارنجی تبدیل می کنیم می دانیم چقدر سخت است، اما هیچ پدیده ای 
ب��رای اقتصاد کش��ور در ایام اپیدمی مخرب تر از طوالنی ش��دن روند 
بیماری نیست در اپیدمی بزرگترین رسالت ما کوتاه کردن زمان اپیدمی 
است. ما هم سعی کردیم اولین کشوری باشیم که پروتکل بنویسیم تا 
اقتصاد کش��ور بچرخد. ما اولین کشور جهان بودیم که حتی یک روز 
نگذاشتیم کارخانه ای تعطیل شود و تولید بخوابد و این اجباری بود که 
تحریم به ما وارد می کرد. ما اسفندماه سختی در پیش خواهیم داشت 
اگر سخت نگیریم و اگر محکم نایستیم  پایه های دستاوردهای مان  لرزان 

می شود.«
او ب��ا بی��ان اینکه »اع��الم خطر می کنم ک��ه با این وی��روس نباید 
س��هل انگاری کرد و باید حواس مان جمع باش��د« افزود: »امروز اعتقاد 
ندارم کیس های ویروس جهش یافته بیش��تر اس��ت و در استان البرز، 
زنجان و تهران باید مراقب بود. پیشنهاد من این است جلسات مشترک 
میان استان قزوین، البرز، زنجان و تهران برگزار شود. کل این منطقه را 
باید در نظارت مستمر ببریم و لحظه ای درنگ نکنیم. گیالن و مازندران 
هم در اولویت بعدی است. اولین اقدام اطالع رسانی گسترده به مردم و 
دوم افزایش تعداد تست های روزانه است. موارد مرتبط با کسانی که به 
این ویروس مبتال هستند را همگی مثبت موتاسیون یافته تلقی کنید. 

تخت های بیمارستانی باید آماده تر شود.«
با وجود این شرایط و هشدارها باید دید آیا سفرهای جاده ای مردم به 
ویژه در استان های مذکور محدودتر و سخت تر خواهد شد و اسفندماه 
امسال مانند سال گذشته شاهد کاهش شدید سفرها و ترددهای بین 
استانی وسایل نقلیه مختلف هستیم یا آنکه رنگ های آبی، زرد، نارنجی 

و قرمز برای این مسئله تصمیم خواهند گرفت.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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دالر در صرافی های بانکی همچنان 2۴ هزار تومان
نوسان سکه در کانال 11 میلیونی

هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د در بازار تهران در 
بیست و هش��تمین روز بهمن ماه با افزایش ۹۰هزار تومانی نسبت 
ب��ه روز قبل به قیمت ۱۱ میلیون و ۹5۰ هزار تومان معامله ش��د. 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و 4۰۰ هزار تومان 
معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی ۶ میلیون و ۶5۰ هزار 
تومان، ربع س��که 4 میلیون و ۳5۰ هزار تومان و س��که یک گرمی 
هم ۲میلیون و 45۰ هزار تومان معامله شد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گ��رم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۱5۳ هزار تومان و هر مثقال 
طال ب��ه 4 میلیون و ۹۹8 هزار تومان رس��ید. انس جهانی طال نیز 

یک هزار و 8۲5 دالر و ۱۰ سنت فروخته شد.
همچنین هر دالر در معامالت روز سه شنبه در صرافی های بانکی 
۲4 ه��زار و ۹8۰ توم��ان معامله ش��د که قیمت آن نس��بت به روز 
دوشنبه تغییری نداشت و نرخ هر یورو نیز به ۳۰ هزار و ۳5۰ تومان 
رس��ید. بر این اس��اس، قیمت فروش یورو نیز با افزایش 5۰ تومانی 
نس��بت به قیمت های پایانی روز دوشنبه به ۳۰ هزار و ۳5۰ تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر ۲4 هزار و 48۰ تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز ۲۹ هزار و 85۰ تومان اعالم شد.

از رشد ۴1درصدی سپرده تا رشد ۴6درصدی تسهیالت بانکی
بانک ها در 8 ماه چقدر وام دادند؟

آمارهای بانک مرکزی از افزایش 4۱ درصدی مانده س��پرده ها و 
4۶ درصدی مانده تس��هیالت بانکی در پایان آبان ماه امسال نسبت 

به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
به گزارش ایِبنا، گزارش وضعیت کل مانده س��پرده ها و تسهیالت 
ریال��ی و ارزی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری به تفکیک اس��تان در 
پایان آبان ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها 
بال��غ بر ۳۳۳۲۳.5 هزار میلیارد ریال گردیده اس��ت که نس��بت به 
مقطع مش��ابه سال قبل ۱۰۰8۱ هزار میلیارد ریال )4۱.۶ درصد( و 
نس��بت به پایان سال قبل معادل ۷۱۶۰.۶ هزار میلیارد ریال )۲۶.4 
درصد( افزایش نش��ان می دهد. باالترین مبلغ س��پرده ها مربوط به 
اس��تان تهران با مانده ۱85۷۲.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ 
مربوط به اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد معادل 84.8 هزار میلیارد 

ریال است.
مانده کل تس��هیالت بالغ بر ۲5۱۳۷.۷ هزار میلیارد ریال اس��ت 
که نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل 8۰۰۹.۱ هزار میلیارد ریال 
)4۶.8 درصد( و نس��بت به پایان س��ال قبل 5۷8۱.۹ هزار میلیارد 
ریال )۲۹.۹ درصد( افزایش داش��ته است. بیشترین مبلغ تسهیالت 
مربوط به اس��تان تهران ب��ا مانده ۱۶۱8۰.۹ ه��زار میلیارد ریال و 
کمترین مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد معادل 84.۳ 

هزار میلیارد ریال است.
ش��ایان ذکر است که نسبت تسهیالت به س��پرده ها بعد از کسر 
س��پرده قانونی 8۱.۳ درصد است که نس��بت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان س��ال قبل، به ترتی��ب ۲.5 و ۱.۹ واحد درصد افزایش 
نش��ان می دهد. نس��بت مذکور در اس��تان تهران ۹5.۶ درصد و در 
اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د ۱۱۲ درصد اس��ت. بانک مرکزی 
اعالم کرده اس��ت ک��ه یکی از علل مهم باالبودن رقم تس��هیالت و 
سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها 
و مؤسس��ات تولیدی سایر استان ها در اس��تان تهران بوده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها از طریق ش��عب بانک ها و مؤسسات اعتباری 

استان تهران انجام می شود.

بیمه مرکزی اعالم کرد
انتقال تخفیف بیمه  نامه ثالث از بیمه گذار به 

خودروی مشابه مالک
انتقال تخفیف بیمه نامه ش��خص ثال��ث از بیمه گذار به خودروی 
مش��ابه مالک، والدین، همس��ر ی��ا فرزندان بالواس��طه، از مصوبات 
مجلس و گام بلندی اس��ت که در قانون جدید بیمه ش��خص ثالث 

برداشته شده است.
ب��ه گزارش مهر، بیم��ه مرکزی اعالم ک��رد: تخفیف های در نظر 
گرفته ش��ده برای تهیه بیمه نامه ش��خص ثالث، حق مسلم کسانی 
اس��ت که با رعایت مق��ررات، قانونم��داری، احتیاط و مس��ئولیت 
اجتماعی از مزایای قانونی بهره مند شده اند و طبیعتاً حق تقدم آنان 
برای اس��تفاده از این مزیت خاص، محفوظ است. در اطالعیه بیمه 
مرکزی آمده اس��ت: طراحان آیین نامه جدید اعمال تخفیفات بیش 
از ه��ر مؤلفه دیگری برای حفظ حقوق ذی نفعان اصلی، برنامه ریزی 
کرده ان��د و حتی برای حفظ حق��وق مترتب برای دارندگان تخفیف 

درخصوص شیوه های دیگر انتقال آن هم تدابیری اندیشیده اند.
در این میان »س��امانه س��نهاب« به عنوان چشم تیزبین صنعت 
بیم��ه و مرکز داده های بیمه ای ای��ن صنعت، نقش مهمی در پایش 
تخفیفات دارد و نکته مهم این است که اطالعات ثبت نشده در این 

سامانه ها با اتخاذ راهکارهایی به قوت خود باقی خواهد بود.
بی تردید تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث می تواند 
از نش��انه های آشکار اعتمادسازی و حفظ حقوق بیمه گذارانی باشد 
که پی��ش از این نگرانی هایی برای هدررفت س��ال های قانونمداری 
خود بودن��د. به نقل از بیمه مرکزی، کنار زدن غبار س��وءتفاهم ها، 
تعبیره��ای نادرس��ت و شفاف س��ازی دس��تورالعمل های ت��ازه از 
مأموریت های نهاد ناظر اس��ت که انتقال تخفیف های در نظر گرفته 
ش��ده در بیمه نامه ش��خص ثالث یکی از جلوه های صیانت از حقوق 

بیمه گذاران به شمار می رود.
بازنش��ر و تشریح ش��رایط انتقال این مزیت های بیمه ای، رسالت 
رس��انه هایی اس��ت که برای حفظ منافع عمومی تالش می کنند و 
روش��نگری درخصوص آخرین اصالحات قانون بیمه ش��خص ثالث 
بیش از پیش در گرو پرداختن جدی و پیگیر رس��انه ها به موضوعی 
اس��ت که گروه مخاطبان آن از م��رز ۳۰ میلیون هموطن نیز فراتر 
م��ی رود. بیمه مرکزی همچنین اعالم کرد: انتقال تخفیف بیمه نامه 
ش��خص ثالث از بیمه گذار به خودروی مشابه مالک، والدین، همسر 
یا فرزندان بالواس��طه، از مصوبات بس��یار ارزشمند مجلس شورای 
اسالمی به شمار می رود و گام بلندی است که در قانون جدید بیمه 

شخص ثالث برای حفظ منافع بیمه گذاران برداشته شده است.

بانکنامه

فرص��ت امروز: صن��دوق بین المللی پ��ول یکی از مهمتری��ن نهادهای 
اقتصادی دنیاس��ت و گزارش هایی که در مورد وضعیت اقتصاد جهانی در 
س��ال های دور و نزدیک ارائه داده، همواره معتبر بوده اس��ت. طبق گفته 
صن��دوق بین المللی پ��ول، پاندمی کرونا آس��یب زیادی ب��ه اقتصاد دنیا 
وارد کرده و دولت ها برای حمایت از ش��هروندان ه��زاران میلیارد دالر به 
اقتصادش��ان تزری��ق کردند؛ تزریقی که »اکونومیس��ت« چندی پیش در 
س��رمقاله خ��ود از آن با عنوان »ماش��ین چاپ پول« یاد ک��رد و درحالی 
که برخ��ی از اقتصاددانان آن را عامل ایجادکنن��ده تورم می دانند، برخی 
دیگر این سیاس��ت را عاقالنه ارزیابی می کنند. در همین زمینه، پروفسور 
کنت روگوف، اس��تاد اقتصاد سیاسی دانش��گاه هاروارد و اقتصاددان ارشد 
س��ابق صندوق بین المللی پول در یادداشتی در پایگاه تحلیلی »پراجکت 
سیندیکیت« به پیش بینی چالش های خروج اقتصاد جهانی از بحران کرونا 
می پ��ردازد و می گوید ک��ه روند خروج از بحران کرون��ا در همه اقتصادها 

یکسان نخواهد بود. در یادداشت او می خوانیم:
»ش��واهد و قرائن حاکی از این اس��ت که ظرف دو س��ال آینده، بهبود 
اقتصادی نیز همانند واکسن کووید-۱۹ به طور یکنواخت در سراسر جهان 
توزیع نخواهد ش��د. علی رغم حمایت های چش��مگیر دولت ها و بانک های 
مرکزی، ریس��ک های اقتصادی همچنان جدی و عمیق هستند. مشکالت 
جدی ناشی از افزایش بدهی ها، اقتصادهای بزرگ جهان را تهدید می کند 
و زنگ هشدار افزایش فقر در کشورهای کم درآمد نیز به صدا درآمده است. 
از طرف دیگر، در حالی که جهان فاصله زیادی تا رام کردن ویروس کرونا 
دارد، رواج پوپولیس��م و میزان بدهی های جهانی به اوج رس��یده و اوضاع 

اقتصادی جهان همچنان پرمخاطره ارزیابی می شود.
البته ای��ن امر به معنای نادیده گرفتن خبرهای خوب منتشرش��ده در 
ماه های اخیر نیست. واکسن های مؤثر طی کوتاه ترین زمان، بسیار سریع تر 
از آنچه کارشناس��ان در ابتدا پیش بینی می کردند، در دسترس قرار گرفته 
است. واکنش های پولی و مالی گسترده در اقصی نقاط جهان باعث افزایش 
امیدواری ها به خروج از بحران اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا 
شده است. مردم نیز اکنون بهتر از گذشته قادرند که با کمک دولت ها و یا 

بدون نیاز به کمک آنها با ویروس کرونا کنار بیایند.
اگرچه نرخ رش��د اقتصادی در اقصی نقاط جهان بس��یار بهتر از چیزی 
اس��ت که در نخس��تین روزهای همه گیری کرونا پیش بینی می ش��د، اما 
وضعیت کنونی همچنان فاجعه بار است. صندوق بین المللی پول پیش بینی 
می کند که تولید ناخالص داخلی آمریکا و ژاپن دست کم تا نیمه دوم سال 
جاری میالدی به س��طح قبل از بحران کرونا بازنخواهد گش��ت. بازگشت 
اقتصاد منطقه یورو و انگلیس به سطح قبل از بحران کرونا نیز دست کم تا 

سال ۲۰۲۲ طول خواهد کشید.
در حال��ی که اقتصاد چین عملکردی کامال متفاوت از دیگر اقتصادهای 
بزرگ جهان داشته و انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی این کشور در 
پایان س��ال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ درصد باالتر از رقم آن در پایان سال ۲۰۱۹ 
)آغاز ش��یوع ویروس کرونا در این کش��ور( باشد، اما ممکن است چندین 
س��ال طول بکشد تا اقتصاد بسیاری از کشورهای درحال توسعه و نوظهور 
به سطح قبل از همه گیری کرونا بازگردد. بانک جهانی برآورد می کند که 
تا پایان سال ۲۰۲۱ احتماال تا ۱5۰ میلیون نفر دیگر به افراد زیر خط فقر 
ش��دید در سراسر جهان افزوده شده و عدم امنیت غذایی بسیار شایع تر از 

قبل خواهد شد.
تفاوت در عملکرد انتظاری اقتصاد کش��ورها تا حد زیادی به زمان بندی 
تحویل و توزیع واکسن ارتباط دارد. انتظار می رود که تا اواسط سال جاری 
میالدی واکسن کووید-۱۹ به وفور در دسترس مردم کشورهای پیشرفته 
و برخی اقتصادهای نوظهور قرار گیرد، اما در کشورهای فقیرتر ممکن است 

مردم حتی تا سال ۲۰۲۲ برای دریافت واکسن انتظار بکشند.
عامل دیگری که این تفاوت را رقم می زند، اختالف فاحش در حمایت های 
کالن اقتصادی در کشورهای ثروتمند و فقیر است. در اقتصادهای پیشرفته 
جهان می��زان افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات در دوران همه گیری 
کرونا به طور میانگین حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و ارزش 
وام ها و تسهیالت بانکی نیز به ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. در 
مقابل رقم افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها در اقتصادهای نوظهور 
ح��دود 4 درصد تولید ناخال��ص داخلی بوده و ارزش وام ها و تس��هیالت 
بانکی نیز ۳ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است. در کشورهای 
کم درآمد جهان نیز دولت ها تنها ۱.5 درصد تولید ناخالص داخلی را صرف 
حمایت های مالی مستقیم کرده و بانک ها نیز تقریباً هیچ گونه تسهیالتی 

برای کمک به مهار بحران ارائه نکرده اند.
در آس��تانه بحران مالی ۲۰۰8، اقتصادهای نوظهور جهان در مقایسه با 
کشورهای پیشرفته ترازنامه قوی تری داشتند، اما این بار آنها در حالی وارد 
بحران ش��ده اند که بدهی های عمومی و خصوصی آنها بسیار باالتر از قبل 
است و به همین دلیل اقتصادش��ان به شدت در برابر بحران آسیب پذیرتر 
اس��ت. حتی در ش��رایطی که نرخ بهره در اقتصادهای پیش��رفته به صفر 
نزدیک شده است، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله آرژانتین، اکوادور و 
لبنان از بازپرداخت بدهی های عمومی خود عاجز مانده و برای بازپرداخت 

این بدهی ها تقاضای مهلت کرده اند.
در س��ال ۲۰۱۳ وقتی فدرال رزرو پس از چند سال اتخاذ سیاست های 
انبساطی، س��یگنال هایی از تمایل خود به عادی سازی سیاست های پولی 

خ��ود صادر کرد، چش��م انداز افزایش ن��رخ بهره در آمری��کا باعث خروج 
چش��مگیر نقدینگی از اقتصادهای نوظهور ش��د، اما این ب��ار فدرال رزرو 
سیگنال های متفاوتی را صادر کرده است که از پایین نگاه داشتن نرخ بهره 
در آمری��کا برای مدتی طوالنی حکای��ت دارد. فدرال رزرو حتی چارچوب 
پولی جدیدی را تعریف کرده است که براساس آن تا زمانی که نرخ بیکاری 
در آمری��کا به میزان قابل توجهی کاهش نیابد، اجرای سیاس��ت های پولی 

انبساطی کنونی در این کشور ادامه خواهد یافت.
چنی��ن سیاس��تی در ش��رایط کنونی کام��ال معقول به نظر می رس��د. 
همان طور که نگارنده از س��ال ۲۰۰8 تاکنون بارها گفته، در شرایطی که 
س��طح بدهی باالست و تولید نیز همچنان کمتر از ظرفیت اقتصاد است، 
اگ��ر اجازه دهیم که نرخ تورم از هدف ۲ درص��دی فدرال رزرو فراتر رود، 
مناف��ع این کار بی��ش از زیان هایش خواهد بود. در هر صورت باید در نظر 
داشت که در حال حاضر تعداد افراد شاغل در آمریکا ۹ میلیون نفر کمتر 

از ابتدای سال گذشته است.
اما اگر تا تابستان امسال )سال ۲۰۲۱( دولت آمریکا به هدف تعیین شده 
در زمینه واکسیناسیون عمومی علیه ویروس کرونا دست یابد و گونه های 
جدید این ویروس نیز مهار ش��ود، ممکن است بار دیگر احتمال باال بردن 
نرخ بهره توسط فدرال رزرو به  شدت افزایش یابد. این اتفاق به  ویژه با در 
نظر گرفتن اینکه پس انداز بس��یاری از آمریکایی ها به لطف رش��د قیمت 
دارایی ه��ا و پرداخت های انتقالی دولت )که بس��یاری ترجیح دادند آن را 
پس انداز کنند( به میزان چش��مگیری افزایش یافته اس��ت، دور از انتظار 
نیست. پایین بودن بیش از حد نرخ بهره در اقصی نقاط جهان به جلوگیری 
از باقی ماندن اثرات بحران اقتصادی اخیر در بلندمدت کمک می کند، اما 
بس��یاری از شرکت های بزرگ از جمله غول های فناوری به این حمایت ها 
)که باعث ش��ده قیمت سهام آنها سر به آسمان بگذارد( نیازی ندارند. این 

وضعیت قطعا باعث بروز خشم پوپولیستی نیز خواهد شد.
اگرچ��ه نرخ ت��ورم در حال حاضر پایین اس��ت و به نظر می رس��د که 
سرس��ختانه در برابر باال رفتن مقاومت می کند، اما افزایش تقاضا به میزان 
کافی می تواند موجب باالرفتن نرخ تورم ش��ده و فدرال رزرو را به س��مت 
افزایش نرخ بهره، زودتر از زمانی که در حال حاضر مدنظر مقامات فدرال 
رزرو است، س��وق دهد. تأثیرات شدید افزایش زودتر از موعد نرخ بهره بر 
بازار دارایی ها، قوی را از ضعیف جدا کرده و ضربه شدیدی بر اقتصادهای 
نوظهور وارد خواهد کرد. در عین حال، سیاست گذاران اقتصادی حتی در 
آمریکا مجبور خواهند شد که اجازه دهند برخی شرکت ها ورشکسته شوند 
و برخی دیگر دست به اصالحات ساختاری بزنند. موج صعودی بهبود قطعا 

رخ خواهد داد، اما این موج همه قایق ها را از ِگل خارج نخواهد کرد.«

خروج از بحران کرونا در همه اقتصادها یکسان نخواهد بود

عصر بدهی

بانک پاسارگاد در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران موفق 
به کسب باالترین سطح جایزه یعنی تندیس زرین شد.

به گزارش »فرصت امروز«، در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران که بیست و هشتم بهمن ماه در سالن همایش های بین المللی رازی 
برگزار شد، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک  پاسارگاد و رئیس انجمن 
مدیریت مالی ایران ابتدا با گرامیداشت یاد مرحوم دکتر اسالمی بیدگلی، 
از اینکه در ش��رایط ناش��ی از کرونا یازدهمین دوره ای��ن جایزه با رعایت 
پروتکل  های بهداشتی برگزار شد، ابراز خرسندی کرد. او سپس بر اهمیت 
اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: »در بعد اقتصاد مقاومتی، مس��ئولیت 
بس��یار مهمی بر دوش ماست. عزیزان باید توجه کنند که کلمه مقاومتی 
را با کلمه تاب آوری اش��تباه نکنند. اقتصاد مقاومتی یک شعور ملی است. 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی با استعالم نظر آگاهان، صاحبنظران، 
پژوهشگران و اساتید در سراسر کشور تبیین شده است. این سیاست ها بنا 

بر تأکید مقام معظم رهبری، سیاست هایی قابل انجام هستند.«
مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد ادامه داد: »در تمام قس��مت های سیاس��ت 
اقتصاد مقاومتی، مدیریت مالی نقش بسیار مهمی دارد، اما یکی از بندهای 
مهم این سیاست، اصالح و تقویت نظام پولی و مالی کشور است. به ترتیبی 
که این ساختار در خدمت حمایت و تقویت بخش واقعی اقتصاد باشد. ما در 

دنیا درخصوص رابطه بین بخش واقعی و مالی در هنگام واگرایی، اتفاقات 
بس��یاری را شاهد هستیم. مانند بحران س��ال ۲۰۰۷ دنیا که در آن تمام 
کانال های ورود توانمندی های مالی به بخش واقعی به دلیل اشتباهاتی که 

رخ داد، مسدود شد.«
به گفته قاس��می، »در اقتصاد ما رابطه بین نرخ س��ود بانکی با بخش 
واقعی اقتصاد، متأس��فانه بس��یار ضعیف ش��ده اس��ت که باید برای آن 
تدبیری اندیش��ید. چگونه می توانیم سیاس��ت های پولی را که بخشی از 
اقتصاد کالن کشور است، در خدمت بخش واقعی قرار دهیم، به طوری که 
این سیاس��ت ها اثرگذار باشند. در سطح بنگاه ها نیز نگاه حرفه ای بسیار 
مهم اس��ت که همین امر، از اهداف برگزاری جایزه مدیریت مالی است. 
تبیین نارس��ایی ها از نگاه حرفه ای به مس��ائلی ک��ه در درون یک بنگاه 
به لحاظ مالی وجود دارد بس��یار مهم اس��ت. رابطه بخش مالی با بخش 
محصول که چگونه حاصل می ش��ود و بهره وری چگونه تعریف می شود، 

بسیار قابل توجه است.«
او ب��ا بیان اینکه »ام��روز دیگر بحث مدیریت مالی، بحث حس��ابداری 
نیس��ت«، ادامه داد: »البته حسابداری چه بازرگانی چه صنعتی بخشی از 
بح��ث مدیریت مالی و جزو ابزارهایی اس��ت که می تواند به مدیریت مالی 
ق��درت دهد، اما نگاه مفهومی به ابزاره��ای تأمین مالی )اینکه چه ابزاری 

را برای چه کاری اس��تفاده کنیم( بحثی است که در مدیریت مالی بسیار 
قابل توجه است.«

قاس��می سپس به یازدهمین دوره جایزه مدیریت مالی ایران اشاره کرد 
و گف��ت: »بازخ��ورد ارزیابی هایی که بنگاه ها به  ط��ور داوطلبانه در جایزه 
مدیریت مالی دریافت می کنند، بس��یار مهم است. در این جایزه، عزیزان 
در بخش داوری و ارزیابی، متخصصان حوزه مربوطه هستند. این ارزیابی ها 
که توس��ط متخصصان هر حوزه ای انجام می شود، در کمیته داوری، مورد 
ارزیابی نهایی قرار می گیرند. در س��ال جاری، ۳۹ بنگاه توانستند از مسیر 
پرپیچ و خم این ارزیابی ها عبور کنند. این امر نش��ان دهنده آگاهی بیشتر 

بنگاه ها نسبت به اهمیت این ارزیابی ها و تعریف پروژه های بهبود است.«
گفتنی است جایزه مدیریت مالی ایران با اهداف حمایت مدیریت مالی 
حرفه ای در مس��یر دس��تیابی به جایگاه واقعی در شرکت ها و سازمان ها، 
تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و 
ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت ها 
و سازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت  مالی و اقتصادی سازمان 
در جهت دس��تیابی به اهداف استراتژیک و معرفی و قدردانی از شرکت ها 
و سازمان های برتر در حوزه های مالی و اقتصادی و همچنین فراهم کردن 

امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می شود.

برای هفتمین سال متوالی

تندیس زرین جایزه مدیریت مالی ایران به بانک پاسارگاد رسید

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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در 10 ماهه ابتدای امسال صورت گرفت
تجهیز مالی 500 هزار میلیاردی از بورس

بررسی ها نشان می دهد که در دوره ۱۰ ماهه ابتدای امسال حدود 
5۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از بس��تر بازار س��رمایه 
صورت گرفته است. طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد تا 
پایان دی ماه امسال، در مجموع معادل 4۹۹ هزار و ۹4۱ میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تومان تجهیز منابع مالی )بدهی و سرمایه ای( از بستر 
بازار س��رمایه صورت گرفته که این رقم در س��ال گذشته به میزان 
۲۶4 ه��زار و ۹۰۹ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان بوده و معادل 4۷ 

درصد رشد داشته است. 
در ای��ن میان، ۱۳8 هزار و ۲5۳ میلی��ارد و 8۰۰ میلیون تومان 
مجم��وع تجهیز منابع مالی از محل افزایش س��رمایه و عرضه اولیه 
سهام ش��رکت ها، تاسیس شرکت های عامی و اضافه ارزش صندوق 
اختصاص داشته اس��ت. همچنین معادل ۱۶5 هزار و ۲۱۹ میلیارد 
و 5۰۰ میلیون تومان از تجهیز منابع مالی در بازار س��رمایه ش��امل 
تجهی��ز مناب��ع مال��ی از محل بدهی بوده که ش��امل انتش��ار انواع 
ابزارهاست. بررس��ی ها نشان می دهد که تجهیز منابع مالی در بازار 
س��رمایه از محل س��رمایه و بدهی تا پایان ۱۰ ماهه سال جاری در 
مقایس��ه با کل عملکرد سال گذش��ته به ترتیب حدود ۱۶ درصد و 
۳۹ درصد افزایش داشته است. عالوه بر این، معادل ۶۷ هزار و 8۶ 
میلیارد و ۷۰۰ تومان به افزایش س��رمایه ش��رکت های سهامی عام 
)ب��ه جز مازاد تجدی��د ارزیابی( و 4۲ ه��زار و ۶۷5 میلیارد و 5۰۰ 
تومان نیز به افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام )از محل مازاد 
تجدید ارزیابی( اختصاص یافته اس��ت. همچنین از ابتدای امسال تا 
پای��ان دی حدود ۲8 هزار و 8۱ میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان به 
عرضه اولیه س��هام شرکت ها در بورس و فرابورس اختصاص داشت 
و افزایش ارزش صندوق های س��رمایه گذاری فعال در بازار سرمایه، 
نسبت به ابتدای سال بیش از ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

هلدینگ ها و صندوق های سرمایه گذاری وارد می شوند
تغییر در نحوه معامله سهام عدالت

خرید و فروش سهام عدالت که از زمان آزادسازی حواشی زیادی 
داشته، وارد مرحله جدیدی شده و قرار است به زودی امکان خرید 

این سهام توسط هلدینگ های بزرگ فراهم شود.
اردیبهش��ت امسال بود که فرآیند آزادس��ازی سهام عدالت انجام 
ش��د و به مش��موالن این س��هام اجازه داده ش��د یکی از دو روش 
مستقیم یا غیرمس��تقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. 
بر این اس��اس از 4۹ میلیون نفر مش��مول، ح��دود ۱۹ میلیون نفر 
روش مس��تقیم را انتخاب کردند تا قادر باش��ند برای فروش سهام 
خود تصمیم بگیرند. بر این اس��اس، فرآیند آزادسازی در دو مرحله 
انج��ام و ۶۰ درصد س��هام عدالت قابلیت فروش پی��دا کرد. البته از 
همان ابتدا خود ش��خص امکان فروش نداشت و برای فروش تا ۶۰ 
درصد س��هام خود باید به بانک ها ی��ا کارگزاری ها مراجعه می کرد. 
البته یکی از دالیلی که به منفی ش��دن بازار س��رمایه نیز دامن زد 
همین فش��ار فروش س��هام عدالت بود؛ اتفاقی که باعث شد نه تنها 
ارزش س��هام عدالت روز به روز کاهش��ی ش��ود، بلکه فروش سهام 
عدالت حتی توس��ط بانک ها و کارگزاری ها نیز چندین هفته اس��ت 

که متوقف شده است.
ح��اال آخرین اخبار حاکی اس��ت که مصوبه ش��ورای عالی بورس 
مبنی بر مجوز خرید س��هام عدالت توس��ط نهادها و هلدینگ های 
بزرگ به زودی عملیاتی می ش��ود. تا به ح��ال صندوق تثبیت بازار 
و صندوق توس��عه این امکان را داش��تند ک��ه عرضه های مربوط به 
سهام عدالت را خریداری کنند، اما حاال براساس تصمیمی که اخیرا 
شورای عالی بورس اتخاذ کرد، دیگر نهادها هم می توانند به صورت 

بلوکی و عمده خریدار سهام عدالت باشند.

خبرخوان

فرصت امروز: چراغ بورس تهران در روز گذش��ته بار دیگر قرمز ش��د و 
ش��اخص کل بورس پس از افت ۷ هزار واحدی در روز دوش��نبه، در روز 
سه شنبه نیز ۱۱ هزار واحد افت کرد و به میانه کانال یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار واحد رسید. جالب اینجاست که این افت شاخص کل همچون سومین 
روز هفت��ه در حالی رقم خورد که ش��اخص کل با معی��ار هم وزن روندی 

صعودی داشت و ۷۹8 واحد رشد کرد.
به این ترتیب، شاخص کل بورس با افت ۱۱ هزار و 45۰ واحدی تا رقم 
یک میلیون و ۲45 هزار واحد عقب رفت. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
با ۷۹8 واحد افزایش به 4۳8 هزار و ۳۰ واحد و ش��اخص قیمت هم وزن 
با 5۲۲ واحد رش��د به ۲8۶ هزار و 4۲۱ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۰ 
هزار و ۱۲۹ واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۷ هزار و 4۳ واحد کاهش داشت. 
در معامالت این روز بیش از 4 میلیارد و 4۹۷ میلیون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 4۹ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال دادوستد شد. نمادهای 
گروه دارویی برکت )برکت(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، سایپا )خساپا(، صنعتی 
زر ماکارون )غزر(، لیزینگ پارس��یان )ولپارس( ازجمله نمادهای پربیننده 
بودند. گروه خودرو هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه ۲میلیارد و ۶۲۳ هزار برگه س��هم به ارزش ۱۳ هزار و 4۰۹ میلیارد 
ریال داد و س��تد ش��د. در آن سوی بازار سرمایه هم شاخص فرابورس نیز 
بی��ش از ۹۷ واحد کاهش داش��ت و بر روی کان��ال ۱۷ هزار و ۶۳۳ واحد 

ثابت ماند.
چه عواملی باعث ریزش بازار سرمایه شد؟

بورس تهران پس از چند روز عملکرد صعودی در واکنش به تغییر دامنه 
نوسان سهام حاال دو روز است که قرمزپوش شده و در این دو روز نزدیک 
به ۲۰ هزار واحد افت کرده اس��ت. س��مت و سوی حرکتی بورس تا پایان 
س��ال و اینکه چگونه بورس تهران همچون نیمه نخس��ت امسال می تواند 
مجددا به رش��دهای باال دست یابد، سوالی است که اغلب سهامداران این 
روزه��ا در ذهن دارند. در این زمینه، بهمن عبداللهی عضو ش��ورای عالی 
بورس می گوید: »عدم اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی، جلوگیری از ایجاد 
ج��و در نرخ ارز، تحقق وعده های مطرح ش��ده برای واری��ز منابع مالی از 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و خودداری از اقدامات 
سودجویانه توسط حقوقی ها، فضای بورس را بهبود می بخشد و شاهد رشد 

معامالت خواهیم بود.«
عبداللهی به اظهارنظرهای سیاس��ی و غیرکارشناسی مسئوالن در افت 
بازار سرمایه اشاره کرد و به ایرنا، گفت: »برخی از اقدامات مسئوالن کشور، 
اظهارنظرهای سیاسی و همچنین عدم انجام برخی از اقدامات که باید برای 
بهبود عملکرد بازار در دستور کار قرار می گرفت بازار را تا این حد وارد مدار 

نوسان کرده است. برخی از مسئوالن اعالم کرده اند که شورای عالی بورس 
باید برای بهبود روند معامالت بازار وارد عمل ش��ود، در حالی که ش��ورای 
عالی بورس در طول این مدت در درون میدان بوده و همیشه تالش کرده 
است تا از ایجاد شرایط فعلی در بازار خودداری کند، اما عواملی که در روند 

اصالحی بازار دخیل بودند خارج از اراده شورای عالی بورس بود.«
او به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس اشاره کرد و افزود: 
»یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام ش��ود تا آرامش به بازار بازگردد 
و ش��اهد کاهش تالطم ایجاد ش��ده در معامالت بورس باشیم، جلوگیری 
از دخالت ه��ای افراد غیرمس��ئول در بورس و خ��ودداری از اظهارنظرها و 

پیشنهادهایی است که بدون توجه به تبعات آن مطرح می شود.«
عبداللهی س��پس به ورود منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد: »همچنین باید حمایت هایی 
ک��ه در زمینه ورود منابع مالی از صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت 
بازار س��رمایه وعده داده شده بود به مرحله اجرا برسد، زیرا در اجرای این 
اقدام تا حد کمی عمل شد و مبلغ بسیار اندکی وارد صندوق تثبیت بازار 
س��رمایه شد. یک دهم از مبلغ وعده داده شده و به رقم یک هزار میلیارد 
تومان وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه شد بنابراین اگر باقی پول وارد این 

صندوق شود به طور حتم تاثیر مثبت خود را بر بازار خواهد گذاشت.«
عض��و ش��ورای عالی بورس با بی��ان اینکه »عم��ده حقوقی هایی که در 
دس��تگاه دولتی هستند باید از انجام برخی اقدامات تخریب کننده در بازار 
جلوگیری کنند« ادامه داد: »حقوقی ها در زمان صعود بازار اقدام به عرضه 
می کنن��د و در زمانی که قیمت ها به ش��دت کاهش پیدا می کند تصمیم 
به خرید می گیرند که این موضوع به ش��دت روند بازار را تحت تاثیر قرار 

می دهد و زمینه ریزش معامالت بورس را فراهم می کند.«
ب��ه گفته عبداللهی، »عدم اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی توس��ط افراد 
غیرمس��ئول، جلوگیری از ایجاد ج��و بی مورد در زمینه ن��رخ ارز، تحقق 
وعده ه��ای مطرح ش��ده برای واری��ز منابع مالی از صندوق توس��عه ملی 
به صندوق تثبیت بازار س��رمایه و خ��ودداری از اقدامات منفعت طلبانه و 
س��ودجویانه توسط حقوقی هایی که در اختیار نهادهای دولتی هستند به 
طور حتم فضای بازار را بهبود می بخش��د و در آینده نزدیک شاهد رشد و 

روند صعودی معامالت بورس خواهیم بود.«
از تازه واردان بورسی تا قیمت گذاری دستوری

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه یکی از عارضه هایی که در چند 
ماه اخیر در بازار س��رمایه شاهد بودیم، حضور افراد ناآشنا به بازار سرمایه 
و فرآیندهای حاکم در این بازار بود، گفت: »برخی از دالیل مختلف مانند 
رکود موجود در س��ایر بازارها، رشد غافلگیرکننده شاخص بورس، تشویق 
مس��ئوالن برای حضور در بورس باعث ورود حجم گسترده ای از مردم به 

بورس شد در حالی که هیچ آشنایی و تخصصی با این بازار نداشتند. این 
افراد به محض ایجاد کوچک ترین نوسانی در بازار به سرعت اقدام به عرضه 
و فروش سهام خود در بازار می کردند که این موضوع زمینه افزایش وضع 

نابسامان بازار را افزایش داد.«
عبداللهی به س��هامداران توصیه کرد که صبر و تأمل بیشتری به خرج 
دهند و افزود: س��هامداران خرد که اندوخته خ��ود را وارد بازار کردند باید 
صب��ر کنند زیرا به طور حتم در ب��ازار از این دوران عبور می کنیم و اجازه 

نمی دهیم این روند در بازار دائمی باشد.«
وی با اش��اره به مطرح شدن بحث قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر 
معامالت بازار نیز گفت: »یکی از موضوعاتی که در هفته های اخیر بر بهم 
ریختگی بازار سهام تاثیر داشت، بحث قیمت گذاری دستوری فوالد بود که 
با این رویکرد، زمینه تشدید نوسان در بازار فراهم شد. زمانی که قرار است 
مس��ئوالن تصمیماتی مانند قیمت گذاری را اتخ��اذ کنند که آن تصمیم، 
عالوه بر عملکرد تولیدکنندگان بر سهام شرکت ها نیز اثر می گذارد، باید با 

حساسیت و کار کارشناسی بیشتری عمل شود.«
به اعتقاد این عضو ش��ورای عالی بورس، »گاهی ممکن است اتخاذ یک 
تصمیم که شاید در ابتدا سطحی به نظر برسد، سرمایه میلیون ها سهامدار 
را به خطر  اندازد و از این رو به نظر می رسد برای اجرای چنین تصمیمات 
مهمی با افراد خبره و همچنین شورای عالی بورس مشورت شود تا دیگر 
ش��اهد اثرات منفی اینگونه اقدامات بر بازار نباش��یم. اجرای قیمت گذاری 
دس��توری در بازار س��هام و کاال تفاوتی ندارد بلکه باید مس��ئوالن مراقب 
باشند تا با تصمیمات دقیق و کارشناسی خود از بازار سرمایه و سهامداران 

و همچنین تولید کشور حمایت کنند.«

با افت 11 هزار واحدی و برای دومین روز متوالی

بورس تهران قرمزپوش شد
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نخستین محموله آمونیاک ایران به ترکیه 
صادر شد

مدیرعامل ش��رکت کود ش��یمیایی اوره لردگان از ص��ادرات اولین محموله 
آمونیاک این شرکت پتروشیمی به ترکیه خبر داد و اعالم کرد اولین محموله 
اوره ل��ردگان ه��م به زودی روانه بازارهای صادراتی ب��ا هدف ارزآوری و تامین 
ارز موردنیاز کش��ور خواهد شد. به گزارش ایسنا، محسن محمودی در حاشیه 
برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل صنعت پتروشیمی 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به صادرات اولین محموله آمونیاک این ش��رکت 
پتروشیمی به ترکیه، گفت: اولین محموله ۲5۰۰ تنی آمونیاک از مسیر دریایی 

به این کشور همسایه صادر شده است.
وی همچنین از صادرات اولین محموله اوره این پتروشیمی در روزهای آینده 
خبر داد و افزود: این مجتمع با ظرفیت تولید س��االنه ۶۷۰ هزار تن آمونیاک 
و یک میلیون و 8۰ هزار تن اوره به عنوان ششمین مجتمع پتروشیمی کشور 
به دس��ت متخصصان و نیروهای داخلی به بهره برداری رسیده است. این مقام 
مسئول همچنین از آغاز مطالعات فنی و مهندسی اجرای قریب الوقوع عملیات 
س��اخت طرح بازیافت دی اکسیدکربن پتروشیمی لردگان توسط شرکت های 
ایرانی خبر داد و یادآور شد: با اجرای این پروژه ظرفیت تولید اوره پتروشیمی 
اردگان ح��دود ۱۰ درصد افزایش می یابد. وی با اش��اره به تولید با ۹۰ درصد 
ظرفیت اس��می محصول آمونیام، نس��بت تولید به ظرفیت اوره را بیش از ۷5 
درصد عنوان کرد و افزود: با مش��ارکت س��ازندگان و شرکت های دانش بنیان 
ایرانی به زودی شاهد تولید با ظرفیت اسمی ۱۰۰ درصدی اوره و آمونیاک در 
پتروشیمی لردگان خواهیم بود. مدیرعامل شرکت کود شیمیایی اوره لردگان 
همچنین با اشاره به امضای چهار تفاهم نامه و قرارداد همکاری با شرکت های 
دانش بنیان ایرانی در حاش��یه برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی حمایت از 
ساخت داخل صنعت پتروشیمی یادآور شد: به همت شرکت های ایرانی، زمینه 
تامین کامل قطعات یدکی، تجهیزات و مواد مصرفی پتروش��یمی لردگان در 
داخل کشور با هدف صرفه جویی ارزی، کاهش ریسک تولید و وابستگی کمتر 
به سازندگان و تامین کنندگان خارجی کلید خورده است. گفتنی است، دومین 
رویداد تخصصی حمایت از س��اخت داخل در صنعت پتروشیمی با مشارکت 
بیش از ۲۰۰ ش��رکت دانش بنیان، سازنده تجهیزات، پتروشیمی ها، بانک ها و 

موسسات مالی و اعتباری بازار سرمایه از دیروز آغاز به کار کرد.

۴0 میلیون دالر کاالی ورود ممنوع تعیین 
تکلیف می شود

هش��دار در رابطه با انباش��ت و در آستانه فساد قرار گرفتن 4۰ میلیون دالر 
کاالی گروه ۲۷ و ممنوعیت ورود آنها از سوی گمرک ایران در حالی مطرح شد 
که اخیرا مقرر ش��ده این موضوع با حضور مسئوالن مربوطه مطرح و اقدامات 
قانون��ی الزم در رابطه برای تعیین تکلیف این کاالها صورت بگیرد. به گزارش 
ایس��نا، در کنار ممنوعی��ت واردات کاالهای گروه 4 ک��ه عمدتا غیرضروری و 
مصرفی اس��ت گروه  ۲۷ نیز اولویت ارزی غیرفعال داش��ته و در نتیجه امکان 
صدور کد رهگیری برای ترخیص کاالهای آن وجود ندارد، این در حالی است  
که قبل از این ممنوعیت حجم زیادی از کاال براس��اس مجوزهای صادره وارد 
گمرک و بنادر شده بود که امکان ترخیص پیدا نکرد. آنطور که مسئوالن گمرک 
ایران اعالم کردند حدود 4۰ میلیون دالر کاالهای گروه ۲۷ در حال حاضر در  
گمرک و بنادر وجود دارد ولی به دلیل عدم تعیین تکلیف صاحبان شان دچار 
مشکالتی  شده و این کاالها نیز در آستانه  فساد یا متروکه شدن قرار گرفته اند.
این در حالی اس��ت که براساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات 
و واردات وقتی کاالیی مش��مول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا 
ممنوعیت ش��ود اگر شرایط الزم را داش��ته باشد امکان ترخیص آن با شرایط 
قبل از ممنوعیت وجود دارد، بر این اس��اس، طی مکاتباتی که بین گمرک و 
وزارت صم��ت، برای تعیین تکلیف ای��ن کاالها صورت گرفت، ترخیص آنها با 
شرایطی امکان پذیر بود؛ به طوری که گمرک مکلف به احراز کاال و ارائه لیست 
به وزارت صمت شد و این وزارتخانه باید بعد از مطابقت مشخصات این کاال با 
شرایط مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات مشخص 
می کرد که آیا  قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت وجود دارد یا خیر، 
این اقدامات ظاهرا صورت گرفته ولی در نهایت به صدور کد رهگیری بانک و 
ترخیص کاال منجر نشد. ارونقی -معاون فنی گمرک- در این رابطه اعالم کرد 
که وقتی مجوز ثبت س��فارش به عنوان مجوز ورود کاال صادر، کاالی موضوع 
ثبت سفارش حمل و به گمرک و بنادر رسیده، اظهار شده، تشریفات گمرکی 
انجام، مش��مول مقررات ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قان��ون مقررات صادرات و 
واردات بوده و »حقوق مکتسبه« برای صاحب کاال ایجاد شده، باید در چارچوب 
قانون، تعیین تکلیف و ترخیص آنها بالمانع اعالم شود چراکه قبال به صاحب 
کاال مجوز ورود داده شده است. وی البته اشاره داشت به وفور این قبیل کاالها 
در فروش��گاه های سطح ش��هر و گفته بود که یکسری سیاست ها و تصمیمات 
اخذشده در مورد ممنوعت برخی کاالها نه تنها مانع از خروج ارز نشده بلکه با 
ورود کاال از کانال قاچاق، موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی ش��ده 
است، از این رو الزم است دستگاه های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در 

اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

سرنوشت کاهش تعرفه اینترنت سال آینده 
مشخص می شود

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به کاه��ش ۳۰ درصدی تعرفه 
زیرساخت برای اپراتورها، گفت که تاثیر این تغییرات بر تعرفه نهایی مشترکان 
را براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال آینده می بینیم.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی دیروز در حاشیه سومین رویداد 
»هفته ایران دیجیتال« و شش��مین »نمایشگاه اینترنت اشیا ایران« در پاسخ 
به س��وال ایسنا درباره احتمال کاهش قیمت اینترنت با افزایش رشد ترافیک، 
با بیان اینکه ۲5 تا ۳۰ درصد هزینه زیرس��اخت را کاهش دادیم، اظهار کرد: 
در رابطه با اینکه تعرفه نهایی مشترکان چه تغییری می کند، براساس مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال آینده تاثیرش را می بینیم، اما گام 

اول که کاهش ۳۰ درصدی تعرفه زیرساخت بوده، انجام شده است.
وی با اشاره به عدم محاسبه تعرفه نیم بها برای تعرفه داخلی توسط اپراتورها و 
اعتراض ساترا )سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی( 
نسبت به این موضوع بیان کرد: نیازی به گزارش ساترا نیست و سازمان تنظیم 

مقررات ارتباطات بررسی می کند و اصال ساترا یک سازمان قانونی نیست.
 VDSL به ADSL وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات درباره روند تبدیل
و وعده واگذاری 5 میلیون پورت تا پایان س��ال بیان کرد: مخابرات ایران این 
فرآین��د را متوقف کرده و س��ازمان تنظیم مقررات ارتباط��ات این موضوع را 
پیگیری می کند، مصوبه ای را برای طرح در کمیسیون تنظیم می کنند که بابت 

عدم اجرای مصوبه بیت استریم، جرایم سنگینی برای مخابرات داشته باشد.

اخبـــار

افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار و رس��یدن آن به مرز ۳۰ هزارتومان 
نگرانی های را ایجاد کرده است و برای بسیاری این سوال پیش آمده است 
ک��ه آیا قیمت این کاالی پروتئینی پرمصرف که برای برخی خانواده ها به 
دلیل قیمت مناسب جایگزین گوشت قرمز شده به زودی کاهش می یابد؟

ب��ه گزارش ایس��نا، با ش��یوع پاندم��ی کرون��ا در کش��ور، قیمت مرغ 
پرنوس��ان ترین روزهای خود را تجربه کرد، به طوری که در آبان و آذرماه 
قیمت آن در خرده فروشی ها به ۳۳ هزارتومان و بعضا در برخی محالت به 
۳8 هزارتومان هم رس��ید و مردم را برای خرید مرغ عرضه شده با قیمت 
دولتی روانه صف های طوالنی در میادین کرد. صف های چند ساعته ای که 
معلوم نبود چند نفر را درگیر بیماری کرونا  و روانه بیمارستان کرده است.

البت��ه در آن زمان عرضه مرغ تنظیم بازاری با قیمت هر کیلو ۲۰ هزار 
و4۰۰ تومان  و حتی زیر قیمت مصوب توسط شرکت پشتیبانی امور دام و 
نظارت بر قیمت فروش مرغ در خرده فروشی ها توانست بازار را چند ماهی 
برای مصرف کنندگان به تعادل برس��اند، ام��ا آن زمان هم تولیدکنندگان 
و کارشناس��ان این بخش معتقد بودند که اقدامات مقطعی تنها به ش��کل 
ُمس��کن عمل خواهند کرد و اگر مش��کالت ریش��ه ای حل نشود و بخش 
خصوصی و دولتی برای حل مشکالت دور یک میز نشینند و همه مسائل 
به صورت شفاف مطرح نشود بار دیگر بازار مرغ با نوسان مواجه خواهد شد.

نوس��انی که اخیرا نیز دامن بازار مرغ را گرفته اس��ت؛ به طوری که در 
روزهای اخیر قیمت مرغ در خرده فروش��ی های س��طح شهر تهران به ۲۷ 

تا ۳۰ هزارتومان رس��یده، یعنی حدود ۷ تا ۱۰۰۰ تومان بیشتر از قیمت 
مصوب! و آنطور که گزارش ها نشان می دهد مغازه داران نیز در تهیه مرغ با 
قیمت مصوب ۲۰ هزار و 4۰۰ تومانی به دلیل عرضه کم در میدان بهمن 
تهران )بزرگترین مرکز عرضه مرغ تهران( با مشکل روبه رو هستند. برخی 
از آنها نیز خودش��ان مرغ را بیشتر از نرخ مصوب خریداری می کنند و این 
کمبود را ناشی از کاهش عرضه مرغ به بازار توسط تولیدکنندگان می دانند.
برخی از تولیدکنن��دگان و فعاالن صنعت طیور نیز درخصوص افزایش 
قیم��ت مرغ در روزهای اخی��را نظراتی مطرح کردند. آنها معتقدند قیمت 
۲۰ هزار و 4۰۰ تومانی که به عنوان نرخ مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار 
تعیین ش��ده است، قیمت تمام شده تولید نیست و قیمت مرغ گرم برای 
تولیدکنندگان حدود ۲4 تا ۲5 هزار تومان است. آنها همچنین می گویند 
که اگر ستاد تنظیم بازار قیمت مولفه های تولید مانند ذرت و سویا، جوجه 
را افزایش داده اس��ت، قیمت مصوب مرغ نیز بایس��تی با توجه به افزایش 
هزینه ها افزایش یابد در غیر این صورت تولیدکنندگان ضرر خواهند کرد و 

میل و رغبت برای تولید کاهش می یابد. 
البته موض��وع دیگری نیز اخیرا درباره کمب��ود عرضه و افزایش قیمت 
مرغ نیز مطرح شده است. چندی پیش نایب رئیس کانون انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی با انتقاد از شکل گیری تصمیمات جزیره ای در استان ها 
به ایس��نا، گفت که »برخی از استان ها که مزیت تولید دارند گاهی اجازه 
خروج مرغ را به صورت زنده یا گرم از استان ش��ان نمی دهند و این بس��ته 

ش��دن راه خروج می تواند باعث شود برخی از سودجویان به دلیل روابطی 
که دارند از این فرصت استفاده کنند و مرغ را از آن استان ها دریافت کنند 
و در استان های دیگر با قیمت باال بفروشند.« موضوعی که به نظر می رسد 

مسئوالن مربوطه باید دقت نظر بیشتری به آن داشته باشند.
با این وجود روز گذشته وزیر صمت اعالم کرد که با توجه به نوسانات 
اخیر در بازار گوش��ت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار 
بیان کرده که ظرف ۳ روز آینده نس��بت به عرضه گوش��ت مرغ در بازار 
اقدام می کند تا ش��رایط به حالت عادی بازگردد. دبیر ستاد تنظیم بازار 
کشور نیز در این راستا روز گذشته بیان کرد که ذخایر مرغ منجمد در 
کش��ور به اندازه کافی بوده و اختیار عرضه مرغ منجمد به ستاد تنظیم 
بازار داده ش��ده است و اگر تا آخر هفته قیمت مرغ عادی نشود، از این 
ذخایر به بازار تزریق خواهد ش��د. چندی پیش نیز مدیرعامل ش��رکت 
پش��تیبانی امور دام اعالم کرده بود که این ش��رکت تا به تعادل رسیدن 
قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار حضور  خواهد داش��ت و اقدام به توزیع 

مرغ و تخم مرغ خواهد کرد.
حال باید دید در روزهای آینده وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و 
دستگاه های مربوطه چه اقداماتی در راستای ثبات قیمت مرغ در بازار انجام 
خواهند داد و آیا این آخرین نوسان قیمت مرغ در سال ۱۳۹۹ خواهد بود 
یا قرار اس��ت تا پایان س��ال باز هم مردم نگران تامین مرغ  موردنیاز سبد 

غذایی خود باشند.

مرغ ارزان می شود؟

روز گذشته و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در ششمین 
نمایشگاه اینترنت اشیا و نخستین جش��نواره اینترنت اشیا، نسل پنجم 

تلفن همراه به صورت آنالین در پارک آب و آتش افتتاح شد.
به گزارش ایس��نا، محمدجواد آذری جهرمی صبح دیروز با حضور در 
ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا و نخستین جشنواره اینترنت اشیا، نسل 

پنجم تلفن همراه)5G( را به صورت رسمی افتتاح کرد.
وزیر ارتباطات با اش��اره به راه اندازی سه سایت نسل پنجم برای مراکز 
تحقیقاتی و پژوهشی، گفت: این نخستین سایت نسل پنجم برای استفاده 

عموم مردم است.

وی به رونمایی از کاربردهای نس��ل پنجم تلفن همراه در نمایش��گاه 
اینترنت اش��یا اش��اره کرد و افزود: ش��رکت های فع��ال در این حوزه در 
حال هم افزایی هس��تند که بتوانند زیست بوم این حوزه را برای استفاده 
حداکثری در اقتصاد دیجیتال فعال کنند. امیدوارم این حرکت، حرکتی 
رو به جلو باشد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از راه اندازی نسل پنجم 
در جزیره کیش در اول اس��فندماه خبر داد و افزود: ایرانسل در دو هفته 
نخست اسفند نیز در شیراز نسل پنجم تلفن همراه را راه اندازی می کند. 
پروژه های نسل پنجم تلفن همراه توسط همراه اول نیز در آینده راه اندازی 
می شود. آذری جهرمی با اشاره به راه اندازی نسل پنجم و همچنین اتصال 

شبکه ثابت و همراه به هم بیان کرد: با این کار شاهد یک تحول بزرگ در 
حوزه شبکه ملی اطالعات هستیم و توسعه نسل پنجم هم براساس سند 

شبکه ملی اطالعات انجام می شود.
آذری جهرمی، پیش از این در توئیتر نوش��ته بود: اس��تفاده عمومی از 
اینترنت نسل پنجم ایرانسل در پارک آب و آتش تهران میسر خواهد بود. 
پس از آزمون های موفق در مراکز دانشگاهی، نسل پنجم تلفن همراه به 
صورت عمومی نیز در دس��ترس همه خواهد بود. مشهد، کیش و شیراز 
شهرهای بعدی برای استفاده عمومی اینترنت نسل پنجم هستند که در 

اسفندماه افتتاح می شوند.

استفاده عمومی از نسل پنجم تلفن همراه میسر شد

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

نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز 
تعیین شده نیروی انتظامی روی میز دولت

پیش��نهاد وزارت کش��ور درباره الیحه اصالح قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی و انجام فرآیند نقل و انتقال وس��ایل نقلیه )خودرو( توس��ط مراکز 

تعیین شده از سوی نیروی انتظامی به هیأت دولت ارائه شد.
به گزارش ایلنا، وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون رفت 
از اخت��الف نظره��ای موجود درخصوص ش��یوه نقل و انتقال وس��ایل نقلیه 
)خ��ودرو(، الیحه اصالح ماده )۲۹( قانون رس��یدگی ب��ه تخلفات رانندگی و 
انجام فرآیند مزبور توس��ط مراکز تعیین ش��ده از س��وی نیروی انتظامی را 
به هیأت دولت ارائه کرده اس��ت. مطابق بند دهم اصل س��وم قانون اساسی، 
حاکمیت موظف به »ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور«  
اس��ت. بر همین اس��اس، تنظیم دو س��ند برای معامله اموال منقولی مانند 
خودرو )توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی( برخالف منطق حاکم 
بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتالف وقت شهروندان، 
افزای��ش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد؛ 
موضوعی که پیچیده تر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینه های بیش��تر 
و به مخاطره انداختن امنیت روانی ش��هروندان را ب��ه همراه دارد. همچنین 
در بن��د )۱۶( سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، ب��ر صرفه جویی در هزینه های 
عمومی با تاکید بر تحول اساس��ی در س��اختارها و حذف دستگاه های موازی 
و غیرضرور و هزینه های زائد تاکید شده است، این در حالی است که تفسیر 
ماده )۲۹( قانون رس��یدگی به تخلف��ات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به 
دفاتر اس��ناد رس��می برای انتقال مالکیت خودرو تاکی��د دارد. عالوه بر این، 
برابر ماده )۱۲8۷( قانون مدنی، اس��نادی که در نزد س��ایر ماموران رس��می 
در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم ش��ده باشد، رسمی 
به ش��مار می آید و لذا سند رس��می، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد 
رس��می نمی شود. بنابراین اس��ناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند 
انتقال خودروهای نوش��ماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و می تواند مبنای 
اقدام س��ردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقال های بعدی قرار بگیرد زیرا 
در خودروهای نوش��ماره، مالک تنها سند رس��می که در اختیار دارد، اسناد 
صادره توس��ط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقال های بعدی صورت 
می گیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه 
بع��د از تولی��د و مالک اولیه مخ��دوش خواهد بود. افزون بر ای��ن، برابر مواد 
)4۶( و )4۷( قانون ثبت اس��ناد و امالک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در 
دفاتر اس��ناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده )۱۲8۷( قانون مدنی و ماده 
)۲۲( قان��ون حمل و نقل و عبور کاالی خارجی از قلمرو جمهوری اس��المی 
ایران، اس��ناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی 
در راس��تای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب می شود. بنابراین به 
منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش 
هزینه ها و با هدف برون رفت از اختالف نظرهای موجود درخصوص شیوه نقل 
و انتقال وس��ایل نقلیه )خودرو(، وزارت کشور الیحه پیشنهادی اصالح ماده 
)۲۹( قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی 
ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر 
م��وارد مترت��ب بر فرآیند نق��ل و انتقال خودرو به صورت یکپارچه و توس��ط 
مراکز تعیین ش��ده به وس��یله نیروی انتظامی را به هی��أت دولت ارائه کرده 
است. این الیحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیأت 

دولت طی می کند.

ایساکو یک بار دیگر اول شد
ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در بیست و سومین همایش 
رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران )IMI۱۰۰( رتبه اول در بخش خدمات 
بازرگانی را به دس��ت آورد. به گزارش ایکوپرس، ایس��اکو که در س��ال های 
اخیر، همواره در میان یک صد شرکت برتر کشور حائز رتبه شده بود، امسال 
با صدرنشینی در گروه خدمات بازرگانی به رتبه اول فروش این حوزه دست 
یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، 
ایس��اکو در حالی به این جایگاه دس��ت یافت که امسال، عالوه بر مشکالت 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه، ش��یوع ویروس کرونا نیز بر دش��واری های 
تامی��ن و توزیع قطعات یدکی و حوزه بازرگان��ی و فروش افزوده بود و این 
مه��م با تالش مضاعف مدیران و کارکن��ان، برنامه ریزی مدون و هدفمند و 
برگزاری کارگروه های مختلف در حوزه خدمات پس از فروش با هدف حفظ 
و ارتقای رضایت مش��تریان میسر شد. همچنین این مجموعه که ۱۱ سال 
متوالی مقام اول خدمات پس از فروش صنعت خودرو در کش��ور را کس��ب 
کرده، در پاییز امس��ال و براس��اس آخرین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت 
و اس��تاندارد ایران، در شاخص رضایت مش��تریان با ۱۷ امتیاز ارتقا نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته، رشد بی س��ابقه ای را نیز در این حوزه تجربه 
کرد و به باالترین امتیاز کسب ش��ده در تاریخ ایس��اکو دست یافت. گفتنی 
اس��ت، در همایش مذکور که با حضور مقامات کش��وری، مدیران سازمان 
مدیریت صنعتی و مدیران بنگاه های اقتصادی کشور در مرکز همایش های 
بین المللی صداوسیما برگزار شد، س��ازمان مدیریت صنعتی، 5۰۰ شرکت 

برتر ایرانی را براساس ۳۳ شاخص ارزیابی و معرفی کرد. 

انتقاد از استفاده مسیر پیاده روها برای 
دوچرخه سواری

عضو ش��ورای ش��هر تهران بیان کرد در حالی که ما در راستای شعار انسان 
محوری خواس��تیم تردد خودرو با سوخت فس��یلی را محدودتر کنیم، اما در 
عمل مسیر پیاده رو را کوچک تر کردیم و برای مسیر دوچرخه سواری استفاده 
کردیم. به گزارش س��رویس ش��ورای ش��هری افق تهران، حجت نظری عضو 
شورای شهر تهران در در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورا در تذکری با 
انتقاد از استفاده از مسیر پیاده روها برای ساخت مسیر دوچرخه اظهار داشت: 
متاس��فانه این بحث به رغم اینکه اتفاق خوبی اس��ت که در این دوره مدیریت 
ش��هری رخ داده، اما به واسطه ناهماهنگی بین س��تاد و مناطق مشکالتی را 
برای تردد مردم ایجاد کرده  اس��ت. در حالی که ما در راس��تای ش��عار انسان 
محوری خواس��تیم تردد خودرو با سوخت فس��یلی را محدودتر کنیم، اما در 
عمل مسیر پیاده رو را کوچک تر کردیم و برای مسیر دوچرخه سواری استفاده 

کردیم.
وی افزود: در بس��یاری از فضاهای دوچرخه س��واری، از پیاده رو کس��ر و به 
مسیر دوچرخه سواری افزوده شده  است. در عین حال شاهدیم که مسیرهایی 
که برای تردد نابینایان مناسب س��ازی شده بود نیز در مسیر دوچرخه سواری 
قرار گرفته اس��ت. این ناهماهنگی بین بخشی در ستاد و مناطق مشکالتی را 
برای ش��هروندان به وجود می آورد و اهالی محالت به کوچک تر ش��دن مسیر 

پیاده رو اعتراض دارند.

یک کارش��ناس بازار خودرو گف��ت با افزایش قیمت دالر طبیعتا قیمت 
خودرو نیز سریع واکنش نشان می دهد و افزایش می یابد البته این نکته را 

باید متذکر شد که این روند از قبل قابل پیش بینی بود.
فرارو نوش��ت: فربد زاوه کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه افزایش 
قیمت دالر بر روی قیمت خودرو نیز تاثیرگذار است، گفت: این نوساناتی 
که در طی چند روز اخیر در بازار ارز رخ داده باعث ش��ده قیمت دالر در 
بازار آزاد تا محدوده ۲۶ هزار تومان نیز باال برود، طبیعتا در چنین وضعیتی 
بازار خودرو نیز س��ریع واکنش نشان می دهد و اثر آن را نیز می توانید، در 
افزایش قیمت هایی که در دو روز اخیر رخ داده به خوبی مش��اهده کنید، 
البته این نکته را باید متذکر شد که این روند نیز از قبل قابل پیش بینی بود.

وی اف��زود: در این باره از آبان ماه خوش بینی هایی ایجاد ش��د، مبنی بر 
اینکه با آمدن بایدن، اوضاع بهبود پیدا می کند و آمریکا به برجام بازمی گردد 
و به تبع آن نیز تحریم ها رفع خواهد شد، اما این نکته مهم مدنظر بسیاری 
قرار نگرفت، که این فضای ایجادشده روانی بوده و مقتضیاتی که در عرصه 
واقعی وجود دارد، با تصورات ما فاصله زیادی دارد، حال که کم کم موضع 
بایدن در قبال برجام و ایران مشخص شده، این خوش بینی ها رنگ باخته، 
در چنین وضعیتی طبعا انتظارات تورمی نیز افزایش پیدا خواهد که اولین 

نشانه آن را نیز مشاهده کردیم که افزایش قیمت دالر بود.
زاوه اظهار داش��ت: اینکه این تورم چه با بازار خودرو خواهد کرد، کامال 

مشخص است، این روند افزایش قیمت دالر اگر ادامه داشته باشد یا اینکه 
در همی��ن محدوده ها باقی بماند، خودرو این کاهش��ی را که در س��ه ماه 
گذشته تجربه کرده را پس می دهد و قیمت ها دوباره به سرجای قبلی خود، 
برخواهد گشت، این درحالی است که براساس برآورد ها در سال آینده نیز 
ت��ورم بین ۳۰ تا ۳5 درصد افزایش خواهد یافت، در چنین ش��رایطی نیز 
ح��دود ۲، ۳ درصد خودرو در ه��ر ماه با افزایش قیمت روبه رو خواهد بود 
و پیش بینی بنده این اس��ت که تا اسفند ۱4۰۰، قیمت خودرو ۲5 درصد 

دیگر با افزایش روبه رو خواهد بود و ثبات قیمتی در کار نخواهد بود.
این کارشناس صنعت  خودرو اضافه کرد: متاسفانه خودرو به غیر از تورم 
بخشی که با آن روبه رو است، معضالت بسیار جدی دیگری نیز دارد، یکی 
از آنها بحث کاهش تولید اس��ت، طی سه سال گذشته روند تولید خودرو 
به زیر یک میلیون دس��تگاه در س��ال کاهش پیدا ک��رده که این موضوع 
چرخه عرضه و تقاضا را با چالش جدی روبه رو کرده، برای همین است که 
قرعه کشی خودرو را برگزار می کنند که بیشتر شبیه مسابقات بخت آزمایی 
اس��ت، در چنین شرایطی که تولید و عرضه به اندازه کافی نباشد، به طور 

قطع قیمت ها باالتر می رود.
خودروسازان بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دارند

وی ادامه داد: این طبیعت هر بازاری است که با کمبود محصول قیمت 
نیز با افزایش روبه رو می ش��ود، از س��وی دیگر تولید نیز با مشکل کمبود 

قطعات و مواد اولیه روبه رو اس��ت که ناش��ی از تحریم های صنعت خودرو 
اس��ت بنابراین تا زمانی که تحریم ها ادامه داش��ته باشد، وضعیت صنعت 
خودرو نیز نمی تواند سروسامانی پیدا کند و به تبع آن تولید نیز به اندازه 

نیاز نخواهد بود.
زاوه با اشاره به اینکه خودروسازان حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی 
دارند، یادآور ش��د: دو خودروساز بزرگ، ایران خودرو و سایپا با این حجم 
از بدهی، با مش��کالت زیادی روبه رو هس��تند، به نوعی می توان گفت، که 
ش��رایط صنعت خودرو فوق بحرانی اس��ت، اما خوب در کمال تعجب آنها 
همچنان در حال فعالیت هستند، این بدهی برای اقتصاد کالن کشور نیز 
رقم بس��یار سنگینی است که معلوم نیست، چطور دولت می خواهد آن را 
رفع و رجوع کند، ش��اید می خواهند آنقدر تورم ایجاد کنند، تا بدهی های 

اینچنینی همه به صفر برسد.
این کارش��ناس صنعت خودرو گفت: دولت تا زمانی که دس��ت از س��ر 
صنعت خودرو برندارد، این صنعت با همین وضعیت آشفته و فشل روبه رو 
هست و هر روز نیز بحران دیگری نیز از سر راه می رسد، دولت باید این دو 
خودروس��از را به بخش خصوصی واگذار کند و پای خود را از این صنعت 
بیرون بکشد و تنها به وظیفه خود یعنی نظارت و سیاست گذاری در صنعت 
خ��ودرو بپردازد، هرچند با توجه به وضعیت��ی که وجود دارد، کوچکترین 

تغییری نیز در این رابطه ایجاد نخواهد شد.

قیمت خودرو کاهش می یابد؟

نقطه اشتراک بین آزادسازی و عرضه در بورس کاال اینجاست که در 
هر دو روش، عمال ش��یوه فعلی نرخ گذاری دستوری حذف خواهد شد. 
در حال حاضر ش��ورای رقابت به  عنوان متولی قانونی، نرخ کارخانه ای 
خودروهای داخلی را براس��اس تورم بخش��ی و پارامترهای مخصوص 
خود، تعیین می کند و خودروس��ازان نیز باید عین��ا با همان قیمت ها 

محصوالت شان را به فروش برسانند.
ب��ه گزارش خودروتک، این در حالی اس��ت ک��ه نرخ های اعالمی از 
س��وی ش��ورای رقابت معموال فاصله بس��یار زیادی با قیمت های بازار 
دارند و این موضوع سبب ایجاد رانتی هنگفت شده است. مسئله دیگر 
اینجاست که خودروسازان می گویند نرخ های تحمیلی از سوی شورای 
رقابت با هزینه های تولید آنها همخوانی ندارد و از همین رو سال هاست 

در زیان غوطه ورند.
به این ترتیب خودروسازان همواره به دنبال قانع کردن سیاست گذار 

بابت کنار گذاشتن این سیاست بوده، اما موفق نشده اند. حال با توجه 
به طرح مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس  کاال، عمال نرخ گذاری 
دستوری حداقل در حدی که خودروسازان زیان نبینند، حذف خواهد 
شد. خود مجلس��ی ها عنوان کرده اند در طرح عرضه خودرو در بورس 
 کاال، قیمت پایه به اندازه ای خواهد بود که خودروسازان زیان نکرده و 
حتی سود نیز ببرند. بنابراین چه خودرو به بورس کاال برود و چه قیمت 
آن آزاد شود، اتفاق مشترکی که در هر دو روش رخ خواهد داد، حذف 

شیوه فعلی نرخ گذاری دستوری است.
به اعتقاد کارشناسان بورس، با عرضه خودرو در بورس  کاال، شورای 
رقابت می تواند همچنان در فرآیند قیمت گذاری حضور داش��ته باشد، 
منته��ا نه با قدرت و نفوذ فعل��ی. به گفته آنها، خودرو مانند هر کاالی 
دیگ��ری باید هنگام عرضه به بورس، دارای قیمت پایه باش��د و تعیین 

این قیمت را می توان به شورای  رقابت نیز سپرد.

این البته در حالی اس��ت که قیمت پایه تنها به منظور درج در تابلو 
ب��ورس در نظر گرفته می ش��ود و نرخ اصلی را عرض��ه و تقاضا تعیین 
خواهد ک��رد. در واقع فاز اصلی عرضه خ��ودرو در بورس  کاال، رقابتی 

است که در بستر نظام عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت.
در کن��ار اینه��ا اما ح��ذف داللی و س��وداگری در بازار خ��ودرو نیز 
می تواند فصل مش��ترک دیگر آزادسازی قیمت و بورسی شدن خودرو 
باش��د. در حال حاضر به دلیل فاصله موجود می��ان نرخ کارخانه و بازار 
خودروها، رانتی هنگفت ایجاد شده که نه به جیب تولیدکننده می رود 

و نه مصرف کننده واقعی، بلکه نصیب سوداگران می شود.
این در حالی اس��ت که چه آزادسازی قیمت رخ بدهد و چه خودرو 
ب��ه بورس  کاال برود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به ش��دت 
افت خواهد کرد و این اتفاق زمینه س��از حذف تدریجی سوداگران بازار 

خودرو خواهد شد.

دو ش��رکت استرالیایی در جهت توسعه باتری خودرو های الکتریکی 
و هواپیما های بدون سرنشین همکاری می کنند.

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانش��جو، دو شرکت استرالیایی 
قرار اس��ت از نانوکامپوزیت برای ارتقای باتری ها استفاده کنند که این 
کار به کاهش وزن باتری ها و بهبود عملکرد آنها ختم می ش��ود. با این 
کار، دامنه اس��تفاده از باتری ها در خودرو های الکتریکی و هواپیما های 

بدون سرنشین افزایش چشمگیری پیدا می کند.
یکی از ش��رکت های جدید استرالیایی به نام ولتا )Vaulta( که در 
حوزه باتری فعالیت می کند، در حال همکاری با شرکت کوئیک استپ 
)Quickstep(، بزرگتری��ن تولیدکنن��ده کامپوزیت های پیش��رفته 
هوافضا است. این دو شرکت به  دنبال توسعه فناوری هوشمندتر برای 

هواپیما های بدون سرنشین هستند.
این دو شرکت استرالیایی تفاهم نامه ای را برای ترکیب فناوری تولید 
س��لول ولتا با توانمندی س��اخت کوئیک اس��تپ امضا کرده اند. این دو 
شرکت به  طور فعال در حال کار روی یک پیشنهاد مشترک برای ارائه 

به وزارت دفاع استرالیا هستند.

دومینیک اس��پونر، بنیانگ��ذار ولتا تالش کرده اس��ت تا در فناوری 
پوش��ش دهی بات��ری تغییراتی ایجاد کند تا با ای��ن کار تعداد قطعات 
موردنیاز برای قرار دادن باتری های اس��تفاده ش��ده در وس��ایل نقلیه 

الکتریکی را از حدود ۲۰ قطعه به چند مورد کاهش دهد.
وی گفت: »کاری که کوئیک استپ در صنعت هوا فضا انجام می دهد 
کامال به سبک تر و بهتر شدن وسایل نقلیه منتهی می شود و ما مشتاقانه 
منتظر تطبیق سیس��تم پوش��ش نوآورانه خود با پروژه های جدید آنها 
هس��تیم.« وی افزود: »ما عاش��ق طراحی و ساخت محفظه های جدید 
هستیم که به تحقق بخش��یدن به چشم انداز های ایجاد فضای جدید، 

به ویژه در کاربرد های دفاعی، کمک می کنند.«
اس��پونر گفت: »کاری که ما در ولتا انجام می دهیم به ش��ما کمک 
می کند تا نیاز های کوئیک استپ را در مسیر تولید باتری های سبک تر 
و قوی ت��ر هموار کند. محفظه های م��ا همچنین برای کاهش ضایعات 

مناسب بوده و حاوی قطعات قابل استفاده مجدد است.«
ولتا یک شرکت فناور در حوزه جعبه های باتری است که در بریزبن 
اس��ترالیا مستقر اس��ت. طراحی تراز اول آنها به تولیدکنندگان وسایل 

نقلیه الکتریکی این امکان را می دهد تا در فرآیند تولید وسایل نقلیه، 
ه��م در هزینه، ه��م در زمان و هم در وزن و فض��ا صرفه جویی کنند، 
در حال��ی ک��ه کارایی در ایمنی و ب��ه کارگیری نیروی کار را بس��یار 
باال می برد. اس��پونر فرصتی را برای جانی دوباره بخش��یدن به طراحی 
باتری ایجاد کرده است. در طراحی های جدید این شرکت، متناسب با 
نیاز های مشتریان، از ترکیب بی نظیری از گرافن و پلیمر استفاده شده  
است. این مواد، به همراه س��ایر کامپوزیت ها، امکان کاهش چشمگیر 
در وزن را فراه��م کرده و اس��تحکام و هدایت گرمای��ی و الکتریکی را 
بهبود می دهند. کاهش تعداد قطعات و اندازه نیز هزینه بسیار کمتری 
را طلب می کند و همچنین فرصت بیش��تری برای اس��تفاده مجدد و 

بازیافت قطعات فراهم می شود.
مارک بورگس، مدیرعامل ش��رکت کوئیک استپ، در این باره گفت: 
»این تفاهم نامه باعث می ش��ود کوئیک اس��تپ در مسیر خود به دنبال 
فرصت های جدید بوده و ش��انس بیش��تری برای حضور موفق در بازار 
داش��ته باشد. امس��ال ما بیشتر به سمت س��رمایه گذاری در تحقیق و 

توسعه مشترک می رویم.«

شباهت آزادسازی قیمت خودرو و عرضه خودرو در بورس

با همکاری 2 شرکت استرالیایی

باتری خودرو های الکتریکی و هواپیما های بدون سرنشین توسعه می یابد
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یک گروه حمایت از حقوق مصرف کننده در انگلس��تان از کش��ف چندین 
وب س��ایت فروش��نده نظرات جعلی برای آمازون خبر داد که با تاکتیک های 

خاص از الگوریتم های آمازون مخفی می مانند.
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، »Which?«، گروه 
حمای��ت از حقوق مصرف کننده در انگلس��تان، 
چند وب س��ایت فروش نظ��رات جعلی »به طور 
عمده« برای آمازون را کشف کرد. این گروه ۱۰ 
سایت شناسایی کرده که هر نظر مثبت را 5 پوند 
)۶.۹۷ دالر( فروخت��ه و در ازای تعریف کردن از 
محصوالت به کاربر محصول رایگان یا کد تخفیف 
می دهند. سخنگوی آمازون می گوید این شرکت 
نظرات جعلی را حذف می کند و علیه افرادی که 

در این کار دخیل هستند، وارد عمل می شود.
Which? می افزای��د فروش��ندگان آم��ازون 
می توانن��د نظ��رات جعل��ی را در قالب »پکیج« 
ب��ا قیمت ۱5 پون��د )۲۱ دالر( و یا پکیج ها را به 

صورت فله ای با قیمت پایه ۶۲۰ پوند )8۶4 دالر( برای 5۰ نظر و یا حداکثر 8 
هزار پوند )۱۱ هزار دالر( برای هزار نظر خریداری کنند. گروه یادش��ده اشاره 

می کند که 5 وب سایت بیش از ۷۰۲ هزار »بررسی کننده محصول« دارند.

بررس��ی کنندگان در ازای ارس��ال نظرات مثبت دس��تمزد نقدی گرفته و 
یا برخ��ی محصوالت را به صورت رایگان یا ب��ا کد تخفیف دریافت می کنند. 
آنها حتی می توانند در برنامه های وفاداری ش��رکت ک��رده و در ازای این کار 
محصوالت باکیفیت از اس��باب ب��ازی کودک 

گرفته تا وسایل ورزشی را دریافت کنند.
وب س��ایت های یادش��ده یک س��ری معیار 
تعریف کرده اند که کاربران باید براس��اس آنها 
نظر دهند تا الگوریتم آمازون مشکوک نشود. از 
جمله این معیارها می توان به نوشتن حداقل دو 

سطر و پیوست کردن تصویر اشاره کرد.
Which? از س��ازمان رقاب��ت و بازاره��ای 
انگلی��س )CMA( ک��ه مس��ئول مب��ارزه با 
سیاست های انحصارطلبانه است خواسته تا علیه 
 ?Which .این وب س��ایت ها وارد عمل ش��ود
می گوید پیش��تر چندین گ��روه در فیس بوک 
شناسایی کرده که در آنها فروشندگان در ازای 
نظرات جعلی مثبت کمیسیون یا کد تخفیف پیشنهاد داده اند. این کشف منجر 
ش��د تا فیس بوک و eBay در قرارداد با CMA واکنش جدی تری به نظرات 

جعلی در پلتفرم های خود نشان دهند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در استان کهگیلویه و بویراحمد بر 
توانمندشدن دانش بنیان ها  برای رقابت با واردات برخی محصوالت، تاکید کرد.
س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که به استان استان 

کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است در پارک 
علم و فناوری این اس��تان در جمع خبرنگاران، 
با اش��اره ب��ه پیگیری های معاون��ت علمی برای 
پیش��گیری از واردات برخی محصوالت فناورانه 
به کش��ور، گفت: عزم��ی جدی ب��رای این کار 
داری��م و تمام تالش خود را برای کاهش واردات 
محصوالتی که توان تولید آنها در کش��ور وجود 

دارد، می کنیم.
رئی��س بنی��اد مل��ی نخبگان ادام��ه داد: 
واردات برخی کااله��ا و محصوالت فناوری 
ک��ه ش��رکت های دانش بنی��ان و توانمن��د 
داخل��ی ظرفیت تولی��د آنه��ا را منطبق با 
اس��تانداردهای مل��ی و بین الملل��ی دارند، 

درس��ت نیست، اما این ش��رکت ها نیز باید توان خود را برای رقابت با 
این محصوالت بیشتر کنند.

ستاری با تاکید بر اینکه نباید در زمین بازی خودمان به رقیب ببازیم، بیان 

کرد: اگر ش��رکت های خالق، دانش بنیان و واحدهای فن��اور نتوانند در ایران 
ب��ا محصوالت خارجی رقاب��ت کنند قطعا برای صادرات محصوالت ش��ان در 
بلندمدت به مشکل برمی خورند. البته ما نیز وظیفه داریم برای کاهش واردات 

این محصوالت فناورانه تالش کنیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در ادامه افزود: برای رسیدن به این هدف 
شرکت های ایرانی باید توان رقابتی خود را 
باال ببرند و در بازار داخلی جای خود را باز 
کنند. پ��س این اقدام فرصتی برای رقابت 
با محصوالت خارجی ایجاد می کند و این 
کار باید در کن��ار وجود برخی محصوالت 
خارجی رخ دهد، یعنی شرکت های ایرانی 

برنده این بازی باشند.
س��تاری با اشاره به پیگیری ها برای رفع این 
مش��کل، گفت: موارد مشابهی در حوزه واردات 
محصوالتی که با توان و کیفیت باال در کش��ور 
تولید می شود، داش��تیم که پیگیری های جدی برای رفع این مشکل کردیم. 
قطعا اگر بدانیم تولیدات این شرکت ها کفاف نیاز کشور را می دهد واردات این 

محصوالت را کاهش می دهیم.

از 7 دالر تا 11 هزار دالر: کشف سایت های فروشنده پکیج نظرات جعلی 
برای آمازون

ستاری: فناوران زمین بازی را به کشورهای دیگر واگذار نکنند تا برنده 
بازار داخلی باشیم

پیام رس��ان بومی بیسفون با ارس��ال اعالن به کاربران خود اعالم کرد که به 
دالیل متعدد تصمیم به توقف فعالیت خود گرفته است. بیسفون از جمله سه 
پیام رسان بومی بود که ابتدای سال ۹۷ وام 5 میلیارد تومانی از وزارت ارتباطات 

دریافت کرده بود.
به گزارش دیجیاتو، پیام رس��ان بومی بیسفون با ارسال یک نوتیفیکیشن به 
کاربران خود اعالم کرده که فعالیتش در ۱5 اس��فند متوقف خواهد شد. متن 

کامل این پیام به این شرح است:
»کاربران عزیز و فهیم بیسفون پس از 8 سال فعالیت در بیسفون به دالیل 
متعدد تصمیم به توقف فعالیت بیسفون گرفته ایم. از شما که همواره همراه و 
پش��تیبان ما در توسعه و گسترش بیس��فون بوده اید بی نهایت سپاسگزاریم و 
امیدواریم بتوانیم پس از رفع مش��کالت مجددا با قدرت به عرصه این خدمات 
بازگردیم. از شما خواهشمندیم اطالعات و فایل های موردنیاز خود را تا پیش 
از ۱5 اس��فند ۱۳۹۹ از بیس��فون بردارید چون پس از این تاریخ دسترسی به 

بیسفون مقدور نخواهد بود. از همکاری شما سپاسگزاریم.«
این پیام رس��ان بوم��ی جزو ۳ 
پیام رس��ان بومی بود که ابتدای 
سال ۹۷ از وزارت ارتباطات وام 5 
میلیارد تومانی دریافت کرده بود. 
در آن زمان تیم اجرایی بیسفون 
در گفت وگو ب��ا دیجیاتو دریافت 
ای��ن وام را در اردیبهش��ت ۹۷ 
تایید کردند و موس��س بیسفون 
نیز در توییت��ر خود مهر تایید بر 
این خبر گذاش��ت. از سوی دیگر 
وزارت ارتباط��ات برخی امکانات 
زیرس��اختی را نی��ز ب��ه ش��کل 
رایگان در اختیار پیام رس��ان های 
بومی قرار داده بود که مش��خص 
نیست بیسفون از این امکانات نیز 

استفاده کرده است یا خیر.
بیسفون در کنار سروش و گپ 
از معدود پیام رس��ان هایی بود که 
ای��ن وام را از دولت دریافت کرده 
این  دریافت کننده  دیگ��ر  بودند. 
وام یعنی س��روش نیز در ماه های 

گذش��ته اخباری مبنی بر فروش آن توسط مالک اصلی اش یعنی صدا و سیما 
به گوش می رس��ید و این روزها با ریزش کاربران نسبت به دوران فعالیتش در 

چند سال پیش روبه رو است.
پیام رس��ان بیسفون توسط شرکت تراشه سبز س��اخته شد و از سال ۹۱ تا 
س��ال ۹۳ کارهای توسعه نرم افزار انجام شد و برای نخستین بار در سال ۹۳ و 
در نمایشگاه تلکام از این محصول رونمایی شد. در الکامپ ۹۳ این نرم افزار به 
صورت رسمی در بستر اندروید و iOS ارائه شد و به تدریج قابلیت چت و گروه 

را نیز به آن اضافه شد.
برای آنکه بیسفون واقعا یک پیام رسان بومی باشد تالش های زیادی شد، از 
جمله همکاری با هنرمندان معروف ایرانی در طراحی بصری این اپلیکیش��ن. 
تیمی به سرپرستی »بزرگمهر حسین پور« طراحی استیکرهای این پیام رسان 
را برعهده گرفت و بخش��ی از طراحی اس��تیکرهای این مجموعه توسط تیم 

شکرستان انجام شد؛ »کارن همایونفر« نیز در طراحی زنگ و صدای اختصاصی 
برای این نرم افزار با تیم بیسفون همکاری کرد.

آخرین به روز رسانی این نرم افزار به 2 سال پیش برمی گردد
عوامل اجرایی تیم بیسفون ادعا داشتند که ویژگی مهمی همچون کانال که 
امروزه در تلگرام جزو ویژگی های محبوب و البته اصلی آن اس��ت را آنها پیش 
از تلگرام راه اندازی کرده بودند. مدیرعامل بیسفون به ایسنا درباره این موضوع 
گفته بود: »ما اولین شرکتی بودیم که در دنیا کانال را طراحی کردیم و تا پیش 
از آن هیچ کانالی در این نوع نرم افزارها وجود نداشت؛ با دوستان ایده پرداز برای 
ایجاد یک شبه رسانه موضوعاتی را مطرح کردیم که بحث کانال به وجود آمد 

و آن را ایجاد کردیم.«
ناگفته نماند که برخی از کارشناسان حوزه تلکام نیز این ادعا را تایید می کنند 
که بیس��فون قبل از تلگرام ایده کانال را ارائه داده، اما نیاز به دریافت مجوز از 
وزارت ارش��اد برای کانال ها، باعث کشیده ش��دن ترمز این قابلیت کلیدی در 

بیسفون شد.
در س��ال ۹4 و پس از آنکه این 
پیام رس��ان به بیش از ۲ میلیون 
کاربر دست پیدا کرد، یک ارتقای 
نرم اف��زاری در آن انج��ام ش��د و 
با یک ری برند دوب��اره، محصول 
جدیدی با نام »بیسفون پالس« 
عرضه شد. در آن زمان گفته شده 
بود که بیسفون پالس قابلیت ارائه 
خدمات به ۱۰ میلیون کاربر را به 
صورت همزم��ان دارد و به زودی 
مواردی چون تب��ادالت بانکی و 
اح��راز هویت نی��ز روی آن انجام 

خواهد شد.
بیلبوردهای تبلیغاتی بیسفون 
در حاشیه نمایش��گاه الکامپ دو 
س��ال پیش و صحب��ت از »تیک 
س��وم« در آن زمان تمام توجه ها 

را به خود جلب کرد.
بیس��فون پالس دس��ت روی 
نقطه حساسی همانند »امنیت« 
گذاش��ته بود و در بخش »درباره 
ما« تاکید کرده بود »به واسطه پروتکل اختصاصی خودمان، مسائل امنیتی در 
زمینه هک و حوزه های مش��ابه را رعایت کرده ایم و به جرأت می توانیم بگوییم 

که امن ترین پیام رسان داخلی هستیم.«
حتی در تبلیغات و بیلبوردهای ش��هری که از این پیام رسان دیده می شد با 
ش��عار »نگران تیک سوم نباش« مواجه بودیم که نشان می داد بیسفون پالس 
می خواهد به کاربران خود ثابت کند هیچ اطالعاتی از آنها به خارج از سرورها 
درز پیدا نخواهد کرد. در هر حال این پیام رسان بعد از فراز و نشیب های فراوان، 
نتوانست به موفقیت برسد و امروزه در آستانه تعطیلی است. نرم افزار بیسفون 
در مارکت ه��ای اندروی��دی گوگل پلی و یا کافه بازار دیده نمی ش��ود و بخش 
پش��تیبانی آن نیز پاسخگو نیست؛ حتی کانال های فعال در این پیام رسان نیز 
آخرین پیام های شان مربوط به ماه های گذشته است. یک پایان آرام برای اولین 

پیام رسان بومی ایران.

اپل می خواهد وارد بازار خودروهای الکتریکی شـود، اما هنوز نتوانسـته سـازنده ای 
بـرای آن پیـدا کند. به نظر می رسـد کوپرتینویی ها هنوز به دنبال شـریک مناسـبی 

هستند و احتماال تا شش ماه آینده سازنده خودروی اپل مشخص می شود.
بـه گزارش دیجیاتو، یکی از تحلیلگـران »Wedbush« به نام »دنیل ایوز« به تازگی 
اعـالم کرده مذاکرات میـان اپل و هیوندای به عنوان بخشـی از فرآینـد انتخاب یک 
شریک محسوب می شود. ایوز همچنین به مذاکره با نیسان هم اشاره کرده ؛ مذاکره ای 
که البته از سـوی ژاپنی ها رد شـده. به اعتقاد این تحلیلگر، این مذاکره هم بخشـی از 

استراتژی کنونی اپل است.
ایوز پیش بینی کرده اپل به احتمال حداقل 85 درصد طی سـه تا شـش ماه آینده به 

طور رسـمی شـریکش را معرفی خواهد کرد و سازنده خودروی الکتریکی آن مشخص 
می شود:

»به باور ما، اپل در نهایت شـریک اسـتراتژیک خود در دنیای خودروهای الکتریکی 
را در 2021 معرفـی می کند که زمینه را برای رشـد کوپرتینویی هـا در این بازار فراهم 

خواهد کرد.«
با توجه به سـرمایه گذاری گسـترده خودروسـازان در بازار خودروهـای الکتریکی، 
حضور قدرتمند تسـال در بازار و همچنیـن برنامه های رئیس جمهور جدید آمریکا، جو 
بایدن برای نوسـازی ناوگان حمل و نقل دولت، به اعتقاد ایوز اکنون بهترین زمان برای 

اعالم خبر ورود اپل به این بخش از بازار محسوب می شود.

پیام رسان بومی بیسفون پس از 8 سال فعالیت تعطیل می شود

اپل همچنان به دنبال شریکی برای تولید خودروی خود می گردد

دریچــه

 Nothing کارل پی، هم بنیان گذار وان  پالس که مدتی پیش اس��تارت آپ
را تأسیس کرده است، برند اسنشیال را خرید.

به گزارش زومیت، ماه گذشته کارل پی )هم بنیان گذار وان پالس( اعالم کرد 
که استارت آپی به نام Nothing تأسیس کرده است. کمی بعد مشخص شد 
این اس��تارت آپ قصد دارد اولین ایرپاد خود را در فصل تابس��تان راهی بازار 
کند. یکی از اهداف این Nothing تش��کیل اکوسیس��تم خاص خود است تا 
بتواند دس��تگاه های مختلف را به هم متصل کند. این هدف کمی آشنا به  نظر 
می رس��د؛ چراکه تا مدتی پیش  اسنش��یال )Essential( هم قصد داش��ت 

چنین کاری انجام بدهد.

برند اسنشیال توسط هم بنیان گذار 
وان  پالس خریداری شد

چهار شنبه
29 بهمن 1399

شماره 1729
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با مش��ارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دومین نمایشگاه و 
همایش تخصصی حمایت از س��اخت داخل در صنعت پتروشیمی آغاز به کار 
کرد. دستاوردهای قابل توجه دوره نخست »نمایشگاه حمایت از ساخت داخل 

در صنعت پتروش��یمی«، متولیان این رویداد را 
به برگزاری دومین دوره آن با مشارکت بازیگران 
این عرصه ترغیب کرد. بر همین اس��اس نیز روز 
۲۷ بهمن ماه س��ال ۹۹، این رویداد فناورانه در 
کیش کار خود را آغاز کرد و تا ۲۹ بهمن  ماه نیز 

ادامه دارد.
از جمله دستاوردهای دوره پیشین این رویداد 
می توان به »حضور بیش از ۱۶۰ شرکت داخلی«، 
»برگ��زاری ۱۷ نشس��ت تخصص��ی ب��ا حضور 
نمایندگانی از  معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج 
فارس، سازندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی و 
شرکت های دانش بنیان«، »برگزاری بیش از 4۰۰  

نشست بین مشارکت کنندگان« و »عقد بیش از ۲4 تفاهم نامه« اشاره کرد.
همه شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس ضمن حضور در این نمایشگاه، 
نیازمندی های خود را به تولیدکنندگان تجهیزات و ش��رکت های دانش بنیان 

ارائه و شرکت های فناور و توانمند داخلی نیز ظرفیت های دانشی و تخصصی 
خود را به این ش��رکت ها عرضه می کنند. این کار فضا و ش��رایط را برای آغاز 
همکاری میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان این تجهیزات فراهم می کند.

س��تاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با 
مشارکت در این رویداد زمینه را برای »برگزاری 
پنل های تخصصی«، »معرفی نیازهای صنایع و 
س��ازمان ها«، »برگزاری نشس��ت های رودررو 
در زمین��ه ح��ل چالش ها و نیازه��ای فناورانه 
این ح��وزه«، »ارائ��ه توانمندی  ش��رکت های 
دانش بنیان ح��وزه پتروش��یمی« و در نهایت 
»تقدیر از شرکت های فناور برتر و برگزیده دوره 

پیشین« را فراهم کرده است.
این س��تاد با ه��دف شناس��ایی چالش ها و 
نیازهای فناورانه صنایع و س��ازمان های حوزه 
پتروش��یمی و ارائ��ه توانمندی ش��رکت های 
دانش بنی��ان و فناور و ش��تاب دهنده های ح��وزه آب و ان��رژی در این رویداد 
همکاری کرده است تا شبکه ای میان اجزای اصلی زیست بوم فناوری و نوآوری 

در حوزه آب و انرژی شکل گیرد.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مرکز خالق ریز ازدیادی با 
هدف توسعه کشت بافت گیاهان دارویی، زینتی و تزیینی افتتاح شد.

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه سفرهای 
اس��تانی خود که با هدف بررسی روند پیشرفت 
طرح ه��ای فناورانه کش��ور ص��ورت می گیرد به 
اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد رف��ت تا ضمن 
افتت��اح مراکز نوآوری، از آخرین دس��تاوردهای 
دانش بنیان ه��ای این اس��تان دی��دن کند. این 
س��فر یک روزه با حضور در پارک علم و فناوری 
استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز می شود. بازدید 
از نمایش��گاه محصوالت فناورانه و دانش بنیان، 
بازدید از پیشرفت پروژه مجتمع نوآوری و افتتاح 
مجازی مرکز رشد دهدشت از برنامه های ستاری 
در پارک این استان است. مرکز رشد دهدشت در 
5۰۰ متر مربع مساحت راه اندازی شده و میزبان 
4۰ واحد فناور در حوزه های مختلف فناورانه ای 

چون نفت، گاز، گیاهان دارویی، آی تی، آی سی تی، صنایع دستی، گردشگری و 
... است. سپس معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد یاس��وج می رود تا مرکز خالق ریز ازدیادی کشت بافت گیاهان دارویی، 

زینتی و تزیینی این دانشگاه را افتتاح کند. مرکزی که با استفاده از تجهیزات 
آزمایشگاهی امکان تکثیر گیاهان در محیط آزمایشگاهی و انتقال آن به گلخانه 
را فراهم می کند. در این مرکز هر نوع گیاه زینتی و ثمرده امکان رشد و تکثیر 
دارد. بازدی��د از پردیس دانش��گاه و واحدهای 
مستقر در مرکز رشد از دیگر برنامه های دیگر 
حضور در دانش��گاه آزاد اسالمی است. دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج نیز با افتتاح سیستم برق 
خورشیدی خود میزبان بعدی ستاری در سفر 
به استان کهگیلویه و بویراحمد است. سیستمی 
که یک نیروگاه کوچک ۳۰ کیلوواتی است که 
در مرکز رش��د این دانش��گاه ایجاد شده است 
و ب��رق موردنیاز این مرک��ز را تامین می کند. 
سپس معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
از واحدهای مس��تقر در این مرکز رشد دیدن 
می کند. رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه سفر 
یک روزه خود به این اس��تان جنوبی کشور که 
در امتداد رش��ته کوه های زاگرس و دنا قرار گرفته اس��ت به دانش��گاه یاسوج 
می رود تا در کنار بازدید از آزمایش��گاه مرکزی دانشگاه، مرکز نوآوری دانشگاه 

را افتتاح کند.

مرکز خالق »ریز ازدیادی« کهگیلویه و بویراحمد کار خود را آغاز می کندتوانمندی فناوران به صنایع معرفی شد

در فرآیند برنامه ریزی توسعه صنایع خالق، هر کشوری باید با توجه به ساختار 
اقتصاد ب��ازار جهانی، الگوی اقتصادی- فرهنگی مبتنی ب��ر مزایای رقابتی بومی 

طراحی کند.
تب��ار مفهوم صنایع خالق به اصطالح »صنعت فرهن��گ« برمی گردد که برای 
نخستین بار توسط دو نظریه پرداز برجسته مکتب فرانکفورت، آدورنو و هورکهایمر، 
در نق��د کاالیی ش��دن فرهنگ در دوران س��رمایه   داری به  کار رف��ت. از نظر این 
اندیش��مندان، تولی��د انبوه محصوالت فرهنگی که بی��ش از هر چیز نتیجه غلبه 
منطق سرمایه  داری به عنوان وجهی از سلطه تمام عیار خرد روشنگری در تبدیل 
طبیعت به ابزاری تهی و بی جان است، به پیدایش ابتذال فرهنگی و گسترش هنر 

عامه پسند انجامیده است.
نوعی »فست فود« که راه بر هر نوع تأمل جدی و تعالی فکری در عرصه فرهنگ 
می بندد و به تحمیق توده ها و یکسان س��ازی اذهان در جهت تداوم وضع موجود 
اقتصادی و سیاسی منجر می گردد. نتیجه این فرآیند »انحالل اثر هنری و انحالل 

واکنش زیبایی شناختی« است.
تضاد میان صنعت و فرهنگ که مفروض نظری متفکران مکتب فرانکفورت در 
نقد »صنعت فرهنگ« بود، از زمان طرح مباحث نظری این حوزه فکری در دهه 
4۰ میالدی به گفتمان مس��لط بر مباحث روشنفکری و محافل آکادمیک تبدیل 
شد، اما به تدریج از دهه ۶۰ میالدی، هژمونی آن بر فضای روشنفکری رنگ باخت.
نقدهای اندیشمندان مکتب فرانکفورت، به رغم جذابیت های نظری با واقعیت -

های عملی و روند اقتصاد جهانی که تولید و توزیع گسترده همه کاالها از مقومات 
آن بود، س��ازگار نبود، به ویژه از آن روی که در این نظرورزی ها نش��انی از راه  حل 
مشخص و قابل حصول برای برون  شد از وضعیتی که اصحاب مکتب فرانکفورت به 

مهمیز نقد رادیکال خود کشیده بودند، دیده نمی  شد.
برخی از نویسندگان منتقد دیدگاه مکتب فرانکفورت به طرح این نظر پرداختند 
که پیامد تولید گس��ترده محصوالت فرهنگی، نه تنها ابتذال و انحطاط فرهنگ و 
هنر نیس��ت، بلکه این فرآیند به ترویج محت��وای فرهنگی در میان عموم مردم و 
ش��کوفایی اقتصادی یاری می رس��اند و با دموکراتیزه کردن جریان تولید و توزیع 
محتوا در حوزه فرهنگ، انحصار دولت ها بر کنترل و هدایت افکار عمومی را از بین 

برده و امکان مقاومت در برابر گفتمان قدرت را ایجاد می کند.
در دهه های پایانی قرن بیس��تم، تحوالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و توسعه 
تکنولوژی  های ارتباطی، زمینه مس��اعدی برای رشد و شکوفایی صنایع فرهنگی 
فراهم س��اخت. در یک تغییر نگرش اساس��ی به صنایع فرهنگی، این اصطالح در 
ده��ه 8۰ میالدی، دیگر بار معنایی منفی را که در خاس��تگاه اولیه خود، صنعت 
فرهنگ، مضمر بود، حمل نمی  کرد و مفهوم صنایع فرهنگی با داللت ضمنی مثبت 

مورد استفاده قرار گرفت.
س��تایش ابعاد و نتایج اقتصادی رش��د صنایع فرهنگ��ی، تحلیل زنجیره ارزش 
آن، تأکید بر نقش مؤثر این صنایع در ایجاد کس��ب و کارهای بزرگ، متوس��ط و 
کوچک، جهانی، منطقه ای، بومی و محلی و... و مهمتر از همه، رمزگشایی از صنایع 
فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین پیش��ران های کلیدی توسعه در جهان آینده، 
از جمله مضامینی اس��ت که در این مقطع، بجد مورد توجه پژوهشگران، فناوران 

و کارآفرینان قرار گرفت.
ای��ن وجهه نظر تازه فقط به دانش��گاه ها و کس��ب  و کارها مح��دود نماند و در 
سیاست های رسمی و برنامه  های جاری دولت ها تجلیات آشکاری پیدا کرد. در آغاز 
دهه ۱۹8۰، برخی دولت های غربی مانند دولت فرانسه خط مشی حمایت از کسب 
و کارهای اقتصادی مبتنی بر خالقیت های فرهنگی و هنری را در پیش گرفتند و 

سازمان یونسکو با نگرش مثبت به صنایع فرهنگی بسط و ترویج گفتمان صنایع 
فرهنگی پرداخت. به تدریج کشورهای غیرغربی از جمله برخی دولت  های آسیایی 
و آفریقایی مانند کره جنوبی، چین، س��نگاپور، ترکیه، آفریقای جنوبی و ... نیز به 
جرگه کشورهای برخوردار از سیاست توسعه صنایع فرهنگی پیوستند و اقدامات 
معتنابهی در جهت تدوین سیاست  های توسعه صنایع فرهنگی با اختصاص بودجه 

و تقویت زیرساخت ها و نظایر آن انجام دادند.  
این تحوالت ژرف، راه بر تطور مفهوم صنایع فرهنگی به صنایع خالق که آشکارا 
داللت ضمنی مثبت دارد، باز کرد. اس��تفاده از این مفهوم، گویا برای نخستین بار 
در انگلستان و در سندی با نام نقشه صنایع خالق در سال ۱۹۹8 به کار رفت؛ این 
نامگذاری، حکایت از رویکردی خوش بینانه و چشم  اندازی کارآفرینانه به این صنایع 
داشت؛ حسب تعریف مستتر در این عنوان، صنایع خالق، فناوری هایی هستند که 
موتور محرکه شان ابتکارات و خالقیت ذهنی، مهارت عملی و استعداد فردی و به 
طور کلی تمام فعالیت هایی است که به صورت بالقوه می توانند، منشأ خلق ثروت و 

فرصت های شغلی با استفاده از دارایی های فکری محسوب شوند.
همین تعریف مبنای دس��ته بندی های سایر کشورها قرار گرفت. مواردی مانند 
طراحی و معماری، صنایع دس��تی، تبلیغات، نرم افزارهای س��رگرمی مشارکتی، 
موسیقی، اجرا )نمایش(، هنرهای تجسمی، انتشارات، صنایع دیداری و شنیداری 
و ... در این طیف جای می گیرند. علی رغم تعاریف متنوعی که توس��ط کشورهای 
مختلف از این مفهوم شده در اینکه صنایع خالق بر بنیان خالق و طراح بنا شده 
اس��ت و تاکیدش بر خالقیت فردی و در عین حال توجه به نقش��ه های سیاستی 

کشوری یا شهری است مشترک هستند.
درخصوص گردش مالی قابل توجه صنایع خالق در اقتصاد جهانی سخن بسیار 
رفته اس��ت. همچنان که در بسیاری از یادداشت ها، گزارش ها و سخنرانی ها ذکر 
شده، براس��اس آمار ارائه شده توسط CISAC )کنفدراسیون بین المللی انجمن 
نویس��ندگان و مؤلفان(، در حال حاضر، ح��دود ۲۲5۰ میلیارد دالر، گردش مالی 
حوزه صنایع خالق است که ۳درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل 

می دهد.
بنابرای��ن در اهمیت اقتص��ادی و اثرگذاری فرهنگی � سیاس��ی صنایع خالق 
تردی��دی وجود ندارد. حتی منتقدان نئومارکس��یت صنایع خ��الق )میراث داران 
مکتب فرانکفورت( که اساسا مفهوم صنایع خالق را گمراه کننده و برساخته  موهوم 
نگرش لیبرالی � تکنوکراتیک می دانند نیز بر این واقعیت )به زعم آنان تلخ( صحه 
می گذارند، در خاتمه این یادداشت، در قالب برخی نکات، پاره  ای مالحظات درباره 

صنایع خالق، در اختیار مخاطبان عالقه  مند قرار می گیرد.
۱ � هرچند همچنان صنایع خالق آماج برخی نقدهای متفکران چپ است، اما 
این نقدها عمدتاً خاس��تگاهی فلسفی و جوهری دارند و با واقعیت های ملموس و 

الزامات اقتصاد مدرن سازگار نیستند.
 ۲ � توسعه صنایع خالق، مستلزم پذیرش ساختار اقتصاد بازار جهانی یا حداقل 
بخش های مهمی از آن اس��ت. اگر چین، س��نگاپور، کره جنوبی و... در این زمینه 
کامی��اب بوده ان��د، در نتیجه تن در دادن به این مناس��بات و آث��ار مترتب بر آن، 
ش��فافیت در مناسبات با دنیا، تسهیل س��رمایه  گذاری خارجی و نقش آفرینی در 

اقتصاد جهانی است.
۳ � هر کش��وری از جمله ایران در برنامه ریزی برای توس��عه صنایع خالق باید 
مزای��ای رقابتی خ��ود را در نظر بگیرد و الگوی اقتصادی � فرهنگی متناس��ب با 
مقتضی��ات داخلی طراحی کند، اما تحق��ق امر بدون ارتباط با نظام جهانی، تامل 
در تاریخ طوالنی توسعه تکنولوژی و گشودگی نسبت به تجربه تازه در این حوزه، 
تغییر در ذهنیت و بسط »خرد تکنولوژیک«، تغییر ساختارهای ضدتوسعه، تضمین 
حق مالکیت فردی و معنوی، ایجاد نظام انگیزشی مشوق تولید و مبتنی بر رقابت 

امکانپذیر نیست.

طور رسـمی شـریکش را معرفی خواهد کرد و سازنده خودروی الکتریکی آن مشخص 
می شود:

»به باور ما، اپل در نهایت شـریک اسـتراتژیک خود در دنیای خودروهای الکتریکی 
را در 2021 معرفـی می کند که زمینه را برای رشـد کوپرتینویی هـا در این بازار فراهم 

خواهد کرد.«
با توجه به سـرمایه گذاری گسـترده خودروسـازان در بازار خودروهـای الکتریکی، 
حضور قدرتمند تسـال در بازار و همچنیـن برنامه های رئیس جمهور جدید آمریکا، جو 
بایدن برای نوسـازی ناوگان حمل و نقل دولت، به اعتقاد ایوز اکنون بهترین زمان برای 

اعالم خبر ورود اپل به این بخش از بازار محسوب می شود.

به گفته این تحلیلگر، همکاری با شـرکت های بزرگی مانند هیوندای، تسـال، فورد یا 
فولکس واگن می تواند یک همکاری طالیی برای دهه آینده باشـد. ایوز همکاری اپل با 
هیونـدای و فولکس واگن را ایـده آل می داند، چراکه این دو خودروسـاز دارای پلتفرم 
خودروهـای الکتریکی ماژوالر هسـتند. با این وجود مذاکره اپل با هیوندای شکسـت 

خورده و فولکس واگن هم گفته ترسی از خودروی اپل ندارد.
ایـوز قیمت 175 دالری سـهام اپل در 12 ماه آینده را پیش بینـی کرده که مبتنی بر 
ارزیابی های Webbush برای 2022 اسـت. در صورتی که کوپرتینویی ها در 2021 خبر 
ورود بـه بـازار خودروهای الکتریکی را اعـالم کنند، به احتمال زیـاد با افزایش ارزش 

سهام مواجه می شوند.

توسعه صنایع خالق به یاری مزایای بومی

اپل همچنان به دنبال شریکی برای تولید خودروی خود می گردد

یادداشـت

یک نماینده مجلس بر گسترش شرکت های خالق در شهرستان ها تاکید کرد 
تا شاهد افزایش اشتغال زایی باشیم. اسماعیل حسین زهی، نماینده مردم از حوزه 
انتخابیه خاش، گفت: یکی از موفق ترین پروژه های اقتصادی اجراشده در سال های 
اخیر، موضوع ش��رکت های دانش بنیان و خالق است. سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری به دلیل دیدگاه جوان و دانش��گاهی که دارد، توانس��ت 
به یکی از مدیران موفق کشور تبدیل شود و از این آزمون سربلند بیرون بیایید. 
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه افزود: شرکت های دانش بنیان و خالق 
توانس��ته اند یک مدل موفق از اقتصاد ملی، اش��تغال زا و ثروت آفرین را به نمایش 
بگذارند و همین مسئله ایجاب می کند تا قوه مجریه و مقننه از طریق هم افزایی، 

حمایت از این شرکت ها را در اولویت قرار دهند.

شرکت های خالق مدل موفقی از 
اقتصاد اشتغال زا را نمایش دادند

مهدی روزخوش
پژوهشگر حوزه صنایع خالق و فرهنگی



بدون ش��ک اینترنت باعث شده اس��ت تا بازاریابی وارد مرحله جدیدی 
ش��ود. در این بین اینس��تاگرام طی چند س��ال اخیر، به مهمترین شبکه 
اجتماعی جهان تبدیل ش��ده است. در این رابطه اتهامات بسیاری متوجه 
فیس بوک بوده و یوتیوب را نیز نمی توان یک ش��بکه اجتماعی به حساب 
آورد. درواقع علی رغم تالش های مدیران این ش��بکه برای نزدیک تر کردن 
خود به استانداردهای یک شبکه اجتماعی، با این حال هنوز نمی توان آن 
را جزو این گروه قلمداد کرد. در این راس��تا یکی از سواالت همیشگی این 
است که با توجه به فعالیت تعداد بسیاری از افراد که زمینه رقابتی باالیی 
را به وجود آورده است، چگونه می توان در این شبکه با کاربران میلیاردی 
به مخاطبان باال دس��ت پیدا کرد. اگرچه همواره روش های پرهزینه وجود 
دارد که بدون شک نیز تاثیرگذار هستند، با این حال امکان استفاده آسان 
توس��ط همگان میس��ر نبوده و به همین خاطر در این مقاله قصد بررسی 

راهکارهای تاثیرگذار و در عین حال رایگان را داریم. 
1- ایجاد صفحه تجاری

ایحاد صفحه تجاری اقدامی بسیار ساده و در عین حال تاثیرگذار است 
که به ش��ما امکانات بسیار خوبی را خواهد داد. در این راستا الزم است تا 
گزینه کسب و کار خود را به صورت دقیق وارد نمایید. در هر زمانی تنها با 
طی کردن یک مرحله، می توانید صفحه خود را به حالت عادی برگردانید. 

2-پروفایل خود را تکمیل کنید
پروفایل ش��ما باید حاوی اطالعات کاملی باش��د. این امر شامل معرفی 
حوزه کار، شعار برند، آدرس و پل های ارتباطی خواهد بود. نکته مهمی که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که برای بیو اینستاگرام، محدودیت 
کلمه خواهید داشت. به همین خاطر تا حد امکان اصل اختصار را رعایت 
نمایید. با توجه به این امر که شما تنها قادر به قرار دادن یک لینک خواهید 

بود، توصیه می شود که آن را به سایت اختصاص دهید. 
3-از نمایش خودتان غافل نشوید 

یک��ی از اش��تباهات رایج افراد این اس��ت ک��ه صفحه خ��ود را تنها به 
محصوالت محدود می کنند. این امر در حالی است که در خرید اینترنتی، 
اعتمادسازی اصل اول محسوب می شود. در این راستا توصیه می شود که به 
صورت مداوم تمامی افراد تیم را در معرض نمایش قرار دهید. این امر باعث 
می شود تا مخاطب ارتباط بهتری را بتواند برقرار نماید. درواقع بدترین نوع 
رفتار این است که از شبکه خود به عنوان تابلوی تبلیغاتی استفاده کنید. 
در این راستا نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
با برندهایی که در سطح شما هستند، تعامل داشته باشید. این امر کمک 

خواهد کرد تا امکان جذب مخاطب یکدیگر، امکان پذیر باشد. 
۴-تنها به اینستاگرام محدود نباشید

یکی دیگر از نکاتی که الزم اس��ت تا به آن توجه نمایید این اس��ت که 
نباید خود را تنها به فعالیت در اینس��تاگرام محدود نمایید. برای مثال با 
شرکت در یک همایش و یا ایجاد کارت های تبلیغاتی، می توان صفحه خود 

را تبلیغ نمود. با این حال در این زمینه اس��تفاده از ایمیل، می تواند کامال 
رایگان باش��د. همچنین فراموش نکنید که از ظرفیت های مخاطبان فعلی 

خود برای جذب افراد بیشتر نیز استفاده نمایید. 
5-با اطرافیان خود شروع نمایید 

در ابت��دا برای آنکه جامعه مخاطبان خود را در مدت زمانی کم ش��کل 
دهید، بهتر است که از نزدیکان و دوستان خود استفاده نمایید. این افراد به 
واسطه ارتباطی که با شما دارند، بدون هیچ گونه چشم داشتی و به بهترین 
شکل، اقدام به تبلیغ شما خواهند کرد و این امر باعث می شود تا شروعی 
درخش��ان را داشته و بتوانید سرعت رشد باالتری را تجربه نمایید. درواقع 
س��خت ترین اقدام این اس��ت که به هزار دنبال کننده اول خود دست پیدا 
کنید که بدون شک چنین اقدام رایگانی، شما را در رسیدن به این هدف 

یاری خواهد کرد. 
6-ارتباط با مخاطب را افزایش دهید 

یکی از اش��تباهات رایج ادمین های صفحات تجاری این است که تصور 
می کنند مخاطب صرفا بازدیدکننده اقدامات بوده و تنها زمانی باید با آنها 
ارتب��اط برقرار کرد که قصد خرید دارند. درواقع تصور غلط این اس��ت که 
مخاطب باید شروع کننده ارتباط باشد. این امر در حالی است که واقعیت 
کامال متفاوت بوده و الزم اس��ت تا این اقدام توس��ط شما انجام گیرد. در 
این راس��تا تفاوتی ندارد که افراد تا چه اندازه با ش��ما ارتباط دارند، ش��ما 
باید ش��رایطی را مهیا کنید که آنها به طرفداران شما تبدیل شده و تحت 
این ش��رایط می توانید اطمینان داشته باشید که سایر رقبا قادر به جذب 
آنها نخواهند بود. این مسئله بدون شک زمانبر بوده و توصیه می شود که 

حداقل سه نفر به صورت تقسیم وظایفی اقدام نمایند. 
7-از محتواهای کاربران غافل نشوید 

شما باید با برنامه هایی نظیر ایجاد چالش و کمپین، مخاطب را به سمت 
واکنش نش��ان دادن س��وق دهید. برای مثال عکاسی از محصول، یکی از 
ساده ترین و رایج ترین موارد در این زمینه محسوب می شود. در این  راستا 
حتی می توان یک هایالیت اس��توری را ب��ه آن اختصاص داد. با این حال 
پست کردن آنها همراه با تگ کردن صفحه هر یک از افرادی که محتواها 

را ارسال می کنند، بدون شک جذابیت باالتری را خواهد داشت. 
8-حداقل با یک اینفلوئنسر همکاری داشته باشید

این امر که یکی از افراد تیم شرکت، اینفلوئنسر باشد، باعث خواهد شد 
تا اقدامات شما بازخورد به مراتب بهتری را پیدا کند. برای مثال می توانید 
از یک اینفلوئنس��ر به عنوان ادمین صفحه خود اس��تفاده نمایید. این امر 
بدون شک تاثیر بسیار خوبی را به همراه خواهد داشت، با این حال امروزه 
شیوه های مختلفی برای همکاری با این افراد شکل گرفته است. برای مثال 
می توانید این موضوع را ذکر کنید که به ازای هر ۱۰۰ دنبال کننده جدیدی 
که به صفحه شما اضافه شود، مبلغی را پرداخت خواهید کرد، با این حال 
با توجه به این امر که امروزه مسئله دنبال کنندگان تقلبی به صورتی کامال 
جدی مطرح است، بهتر است که این اقدام به عنوان درصدی از فروش های 
جدید باش��د. این امر درست اقدامی اس��ت که گوگل آن را برای سرویس 

تبلیغاتی خود انجام می دهد. 

9-به کیفیت محتواهای خود توجه داشته باشید 
به صورت کلی مهمترین عاملی که باعث موفقیت ش��ما خواهد شد، 
کیفیت محتوا اس��ت. در این راس��تا توصیه می ش��ود که تنها به دنبال 
مواردی باش��ید که ارزش انتش��ار باالیی را دارن��د. درواقع اگر کمیت 
برای ش��ما اولویت باش��د، پس از مدتی نه تنها مخاطب جدید به دست 
نخواهید آورد، بلکه با ریزش شدید آنها نیز مواجه خواهید شد. در کنار 
این مس��ئله ش��ما باید اصل تنوع را نیز رعای��ت نمایید. این امر کمک 
خواه��د کرد تا بتواند س��الیق مختلفی را جذب نمایید. در این راس��تا 
ش��ما تنها به تولید محتوا محدود نبوده و می توانید به بازنشر و ترجمه 
نمونه های موفق نیز بپردازید، با این حال توجه داش��ته باش��ید که در 
این اقدام، ش��ما بای��د منبع اصلی را به خوبی ذکر کنید تا با مش��کلی 

مواجه نشوید. 
10-تصاویر را اصل اولیه بدانید 

هر شبکه بر یک اصل مبتنی است. برای مثال توییتر به متن های کوتاه، 
یوتیوب به فیلم و تیک تاک به فیلم های بس��یار کوتاه توجه دارد. در این 
رابطه اینستاگرام نیز عکس را مورد توجه اصلی خود قرار داده است. درواقع 
نخستین چیزی که مخاطب شما با آن مواجه می شود، همین مورد است. 
به همین خاطر نیز ش��ما باید در تالش برای افزایش کیفیت تصاویر خود 
باشید. در این راستا با آگاهی از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای ویرایش، حتی 
ب��ا دوربین گوش��ی های همراه خود نیز می توانید تصاویر بس��یار خوبی را 
ثبت نمایید. در این راس��تا برخی از س��ایت ها نیز وجود دارد که استفاده 
از عکس های آنها هیچ گونه مشکل حقوقی نداشته و می تواند در برخی از 
شرایط، کمک بسیار خوبی برای شما باشند. با این حال فراموش نکنید که 

اولویت شما باید خودکفایی باشد. 
11-از زمان مناسب غافل نشوید

در این رابطه نوع مخاطبان، تنها اصل موجود محس��وب می شود. برای 
مث��ال ممکن اس��ت در یک منطقه و برای یک گ��روه از مخاطبان هدف، 
ش��ب ها بهترین زمان برای فعالیت باش��د و برای ی��ک صفحه دیگر، تایم 
طالی��ی به بعدازظهر اختصاص پیدا کن��د. در این زمینه اگرچه می توانید 
تس��ت های مختلفی را داشته باش��ید با این حال در اینستاگرام داده های 
مختلف��ی برای پیداک��ردن این زمان طالیی نیز وجود دارد. درواقع ش��ما 
قبل از ش��روع پس��ت گذاری، الزم است تا زمان مناس��ب را بررسی و پیدا 

کرده باشید. 
12-به صورت مداوم سوال بپرسید 

برای این امر که تعامل خوبی با مخاطبان شکل گیرد، سوال کردن اصلی 
بسیار مهم خواهد بود. این امر اقدامی است که در تمامی پست های خود و 
مجموعه استوری ها باید رعایت شود. این امر باعث خواهد شد تا مخاطب 
به واکنش نشان دادن سوق پیدا کرده و نظر خود را دارای اهمیت باالیی 
بداند. در کنار این مسئله شما باید طرحی برای افزایش وفاداری مشتریان 
خود داش��ته و میان افراد باس��ابقه با آنهایی که به تازگی اضافه ش��ده اند، 

تمایز قائل شوید. 
wordstream.com :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

راهکارهای رایگان برای افزایش مخاطبان اینستاگرام 

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

خرید گیاه از آمازون، امکانی جدید و نوآورانه

اس��تفاده از انواع گیاهان خانگی برای تغییر دکور اتاق ها و به طور 
کلی خانه ایده بس��یار جذابی به نظر می رسد. امروزه به دلیل شیوع 
وی��روس کرونا خرید حضوری ان��واع گل و گیاه بدل به یک چالش 
مهم شده است. اگر شما نیز مانند بسیاری از مردم در سراسر دنیا به 
نگه��داری از گیاهان مختلف در خانه تان عالقه دارید، آمازون گزینه 
جدیدی برای شما رونمایی کرده است. اگرچه از مدت ها قبل فروش 
گل و گیاه در آمازون شروع شده بود، اما عرضه آنها به صورت کامل 
و همراه با گلدان مدنظر قرار نداش��ت. اکنون کاربران آمازون امکان 
ثبت سفارش انواع گل و گیاه پرورش یافته و آماده برای تزئین دکور 

داخلی منزل شان را دارند. 
ب��دون تردی��د مس��ئله کیفیت و بهداش��ت خری��د آنالین گل و 
گیاه در ش��رایط کنونی اهمیت بس��یار زیادی دارد. آمازون به طور 
مستقیم پرورش و عرضه چنین محصوالتی را برعهده ندارد، بلکه به 
نمایندگی برخی از برندها اجازه فعالیت در این راس��تا را داده است. 
این امر تردیدها در میان کاربران برای خرید گل و گیاه از آمازون یا 

مراجعه حضوری به برخی فروشگاه ها را مطرح ساخته است. 
ما در موسس��ه Travel + Leisure به دنبال پاسخگویی دقیق 
ب��ه تردید کاربران در م��ورد گل و گیاه های مختلف رفته ایم. بر این 
اس��اس برخی از محص��والت موجود در آمازون را ب��ا نمونه های در 
دسترس بازار مقایس��ه کرده ایم. نکته مهم در این میان بسته بندی 
مناس��ب گل و گیاه به منظور حفظ کیفیت در فرآیند ارسال است. 
این نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی است. بسیاری از گل و گیاه و 
همچنین محصوالت خوراکی در ابتدا دارای کیفیت بسیار مناسبی 
در انب��ار هس��تند، ام��ا در فرآیند ارس��ال دچار آس��یب های جدی 
می ش��وند. آمازون در همین راستا بس��ته بندی متفاوتی برای انواع 
گل و گیاه طراحی کرده است. این امر نقش مهمی در جلب رضایت 
کاربران و ترغیب ش��ان به سوی سفارش آنالین این نوع محصوالت 

خواهد داشت. 
travelandleisure.com :منبع

ورود غیرمنتظره َون آمازون به خانه مشتری 

در هفته گذش��ته یکی از ون های تحویل سفارش��ات برند آمازون 
در ش��هر روزول در ایاالت متحده به ط��ور غیرمنتظره ای وارد خانه 
یک مش��تری نگون بخت ش��د. ب��دون تردید این عبارت بیش��تر به 
داس��تان های تخیلی ش��باهت دارد. اگر تصاوی��ر متعددی در مورد 
این حادثه در دس��ترس قرار نداشت، باور این امر بسیار دشوار بود. 
براس��اس گزارش پلیس ش��هر روزول خودروی تحویل سفارش��ات 
آم��ازون به دلی��ل نقص فنی در سیس��تم ترم��ز وارد خانه یکی از 
مش��تریان شده است. خوشبختانه حادثه موردنظر مصدومیتی برای 
راننده و س��اکنان در خانه نداش��ته اس��ت. برند آمازون هنوز اعالم 
موضع رس��می در قبال این حادثه نداش��ته اس��ت، ب��ا این حال به 
احتم��ال زیاد عالوه بر هزینه تعمیر خان��ه موردنظر گزینه ای دیگر 
برای دلجویی از مش��تری نگون بخت مطرح خواهد کرد. به هر حال 
ورود به خانه مش��تریان و آسیب رس��اندن به آن تحت هر شرایطی 

تاثیر منفی بر روی وضعیت برند خواهد داشت. 
11alive.com :منبع

کمپین برند پاندار اکسپرس برای سال نوی 
چینی

برند پاندار اکسپرس یکی از فست فودهای محبوب در سراسر دنیا 
محسوب می ش��ود. این برند با داش��تن بیش از ۲۲۰۰ شعبه فروش 
غذای چینی در سراس��ر ایاالت متحده یکی از مهمترین برندها برای 
مهاجران چینی این کشور محسوب می شود. پاندار اکسپرس هر سال 
کمپین خاصی برای بزرگداش��ت س��ال نوی چین��ی برگزار می کند. 
امس��ال وضعیت جش��ن س��ال نوی چینی به دلی��ل محدودیت های 
کرونایی متفاوت از گذش��ته است. همین امر کار تیم بازاریابی پاندار 
اکس��پرس را دش��وار کرد.  یک��ی از ایده های اصل��ی بازاریابی پاندار 
اکسپرس برای سال نوی میالدی مربوط به ارائه تخفیف های گسترده 
به مش��تریان در صورت سفارش آنالین از طریق سایت برند بود. این 
امر در سال های گذش��ته فقط در صورت مراجعه حضوری مشتریان 
روی م��ی داد، با این حال امس��ال رعایت پروتکل های بهداش��تی امر 
بس��یار مهمتری از حضور مشتریان در کنار هم است.  ویدئوی اصلی 
کمپین پاندار اکس��پرس ب��ر روی نحوه یادگیری ک��ودکان چینی- 
آمریکایی در مورد س��ال نوی چینی اس��ت. ب��دون تردید زندگی در 
آمری��کا تاثیر فرهنگی قابل مالحظه ای بر روی کودکان دو رگه دارد. 
بر این اس��اس ویدئوی موردنظر با هدف آموزش سنت های چینی به 
خانواده های آسیای ش��رقی طراحی شده است. بدون تردید استفاده 
از المان ه��ای فرهنگی بومی برای ش��هروندان چینی تبار بازار ایاالت 
متحده جذابیت بس��یار زیادی خواهد داش��ت. این امر حتی کاربران 
چینی را نیز به ویدئوی کمپین پاندار اکس��پرس جلب کرده اس��ت.  
تاکید بر روی س��فارش آنالین و عدم خروج غیرضروری از خانه برای 
بس��یاری از برندها مهم است. این امر از سوی سازمان های بهداشتی 
نی��ز به طور مداوم مورد تاکید قرار می گیرد، با این حس��اب وضعیت 
کمپین پاندار اکس��پرس به طور کامل قابل درک اس��ت. این کمپین 
در پایان ویدئی رس��می اش از خانواده ها و شهروندان تقاضای ماندن 
در خانه برای س��ال نوی چینی را مطرح می کن��د. با توجه به عرضه 
تخفیف های گس��ترده از س��وی پاندار اکس��پرس در صورت سفارش 
آنالین پیام بهداشتی این کمپین به طور مناسبی مخابره شده است.
marketingdive.com :منبع
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امروزه در شبکه های اجتماعی به علت باالرفتن رقابت و حضور صفحات 
مختلف، تنها نوآوری و اقدامات جدید اس��ت ک��ه می تواند مزیت رقابتی 
باش��د. در این راس��تا یکی از موارد جذاب، استفاده از مخاطب در راستای 
تامین بخشی از نیاز شما برای تولید محتوا است، با این حال آیا تاکنون به 
این موضوع فکر کرده اید که چند راه برای این امر وجود دارد؟ درواقع این 
مسئله به سوال اصلی بسیاری از ادمین های صفحات برندها در شبکه های 
اجتماعی تبدیل شده است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که چنین اقدامی، باالترین حد وفاداری به شما و رضایت مخاطب را 
ب��ه همراه دارد. درواقع مخاطب هیچ گاه نمی خواهد که صرفا بازدیدکننده 
اقدامات باش��د. در این راس��تا پیش از هر اقدامی الزم است تا به سه نکته 
توجه داش��ته باش��ید. ۱-ایجاد هش��تگ های کمپینی: این موضوع باعث 
می شود تا افراد با تکرار این هشتگ در پست های خود، شما را از اقدامات 
آگاه س��اخته و ارتباط الزم را میان اقدام و شما ایجاد نمایند. درواقع شما 
الزم اس��ت تا برای اقدام خود یک و یا چند هش��تگ مش��خص را داشته 
باش��ید تا محتواها در دسته بندی های موردنظر شما قرار گیرند. ۲-مطرح 
کردن س��وال: مخاطب تا زمانی که درگیر نش��ود، ابدا اقدامی را برای شما 
انجام نخواهد داد. در این راستا جهت ایجاد آمادگی ذهنی و درگیر کردن 
مخاطبان با اهداف موردنظر، الزم اس��ت تا به صورت مداوم در پست های 
خود س��واالتی را مطرح کنید. درواقع ایجاد آمادگی ذهنی، مرحله بسیار 
مهمی بوده و این اقدام ش��ما می توان��د چنین وضعیتی را به خوبی ایجاد 
نماید. همچنین الزم اس��ت تا در مرکز توجهات قرار بگیرید، ۳-همکاری 
با اینفلوئنس��رها: این امر باعث خواهد شد تا افراد بیشتری به سمت شما 
تمایل پیدا کنند. در این راس��تا بهتر است که به هماهنگ بودن کسب و 
کار خود با حوزه کار اینفلوئنس��رها نیز توجه داش��ته باش��ید. بدون شک 
فردی که در زمینه تکنولوژی، اینفلوئنسری توانا است، بهترین گزینه برای 

برندهای فعال در این زمینه خواهد بود. با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، 
در ادامه راهکارهایی را برای اس��تفاده از مخاطب در زمینه تولید محتوا را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-بازنشر

یکی از س��اده  ترین اقدامات این اس��ت که اس��توری ها و پس��ت های 
کاربرانی که برای ش��ما تولید محتوا انجام داده اند را بازنشر نمایید. این 
مس��ئله بسیار س��اده بوده و تنها کافی است که از افراد بخواهید تا شما 
را تگ نمایند. این مس��ئله کمک خواهد ک��رد تا در چند ثانیه، صاحب 
یک پس��ت جدید شوید. با این حال مس��ئله اصلی در این زمینه، نحوه 
ایجاد تمایل برای چنین اقدامی است. درواقع اگرچه برخی از مشتریان 
بن��ا به دالیلی نظیر عالقه به حوزه کاری ش��ما، ای��ن اقدام را به صورت 
خودجوش انجام خواهند داد، با این حال برای کس��ب نتایج حداکثری 
الزم اس��ت تا چالش و یا مس��ابقه ای را ایجاد نمایید. این مسئله کمک 
خواهد کرد تا افراد به مراتب بیشتری به سمت چنین اقدامی سوق پیدا 
کنند. در نهایت اگر حوزه های را از قبل به خوبی مشخص کرده باشید، 
این مس��ئله کمک خواهد کرد تا از تکراری شدن بیش از حد محتواها، 

جلوگیری شود. 
2-همکاری

در برخی از شرایط ممکن است مخاطب نتواند محتوای موردنظر شما را 
تولید کند و یا کیفیت کار آنها ابدا مورد رضایت نباشد. تحت این شرایط 
می توانید آنها را در مراحل کار خود درگیر نمایید. برای مثال اس��تفاده از 
آنها به عنوان مدل عکس و یا بازیگر کلیپ های خود، یکی از س��اده ترین 
موارد محسوب می شود. این اقدام نیز می تواند به صورت قرعه کشی از بین 
عالقه مندان باشد تا افراد همواره برای خود شانسی را قائل شوند. در نهایت 
چنین اقدامی باعث می ش��ود تا هزینه های شما نیز کاهش پیدا کند. اگر 
تعداد مخاطبان باالیی را داش��ته باش��ید، می توانید حتی از افراد حرفه ای 
نظیر عکاس ها نیز به صورت رایگان استفاده نمایید. دلیل تمایل آنها برای 

همکاری این است که چنین اقدامی، تبلیغ آنها نیز خواهد بود. 

3-اشتراک گذاری
یکی دیگر از حالت هایی که ممکن اس��ت با مخاطبان خود داشته باشید این 
است که آنها محتوا را به صورت مستقیم برای شما ارسال کنند. تحت این شرایط 
شما می توانید تغییرات الزم را بر روی آنها اعمال کرده و سپس منتشر نمایید. در 
این زمینه بهتر است که از مخاطبان خود بخواهید تا تجربه خود نسبت به استفاده 
از محصول را برای شما در قالب ویدئو ارسال کنند. این موضوع در جلب اعتماد 
مشتریان جدید، تاثیر بسیاری را خواهد داشت. به صورت کلی باید به این نکته 

توجه داشته باشید که تاثیر ویدئو، به مراتب بیشتر از عکس است. 
۴-ایجاد صفحه جداگانه 

برای این امر که پوشش خوبی نسبت به اقدامات کاربران خود داشته باشید، 
ممکن است صفحه اصلی فضای کافی را نداشته باشد. تحت این شرایط شما 
می توانید صفحه ای را برای این موضوع ایجاد کرده و تنها موارد منتخب را در 
صفحه اصلی قرار دهید. این مسئله باعث خواهد شد تا افراد به نوعی وارد رقابت 
ش��ده و تمایل بیشتری برای بهبود کیفیت عکس ها و فیلم های خود، داشته 
باشند. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی 
اگر استوری را به چنین اقدامی اختصاص داده اید، الزم است تا هایالیت داشته 
باش��ید. این امر کمک خواهد کرد که پس از ۲4 ساعت، این محتواها ناپدید 

نشده و همواره امکان مشاهده آنها وجود داشته باشد. 
5-قدردانی

به عنوان نکته پایانی الزم است تا مراتب قدردانی را نسبت به این دسته 
از مخاطبان و مش��تریان خود به عمل آورید. درواقع تنها اش��تراک گذاری 
کافی نبوده و الزم اس��ت تا طرحی را داش��ته باش��ید تا افراد به تداوم این 
اقدام، تمایل زیادی را داشته باشند. همچنین فراموش نکنید که مشتری 
می تواند حتی در س��ود ش��ما نیز سهیم باش��د. درواقع نباید تصور کنید 
که س��ودآوری صرفا باید از س��مت آنها باشد. در این راستا شما می توانید 
طرح هایی را داشته باشید که براساس آن با چنین فعالیت هایی، مشتریان 

در خریدهای بعدی خود، با تخفیف مواجه خواهند شد. 
wordstream.com :منبع

س��ال ۲۰۲۱ برای بس��یاری از برندها همراه با امیدواری برای بازگشت 
به شرایط اقتصادی مناسب است. اغلب کسب و کارها در شرایط ناشی از 
کرونا در س��ال گذشته میالدی ضررهای بسیار زیادی را متحمل شده اند. 
این امر اقتصاد جهانی را در ش��وک و رکودی بی س��ابقه فرو برده اس��ت. 
اکنون نگاه بسیاری از برندها به بهبود وضعیت بازارهای جهانی به منظور 
بازگشت روند فعالیت شان به حالت عادی است. بی تردید بازگشت دوباره و 
سریع به حالت عادی برای بسیاری از برندها غیرممکن است، با این حال 
امیدواری ها برای دس��ت کم رهایی از وضعیت ناگوار سال گذشته افزایش 
یافته است. لینکدین به عنوان پلتفرم مخصوص کارآفرینان و کسب و کارها 
در تازه ترین اقدامش انتش��ار مجله ای دیجیتالی را در دستور کار قرار داده 
است. مجله »بازگشت به رشد در ۲۰۲۱« به طور انحصاری به عنوان مجله 

مکمل لینکدین طراحی و در دسترس کاربران قرار گرفته است. 

مجله لینکدین ش��امل توصیه های بس��یار زیادی در حوزه کسب و کار، 
بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف اس��ت. همین امر موجب افزایش توجه 
به لینکدین در طول یک هفته اخیر ش��ده است. کمک به کسب و کارها 
برای بازیابی ش��رایط عادی و رهایی از مش��کالت حوزه کسب و کار نکته 
بسیار مهمی محس��وب می شود. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها هنوز 
شرایط فعالیت مناس��ب دوباره را پیدا نکرده اند. بی تردید مشکالت بسیار 
زیادی پیش روی کسب و کارها برای بازگشت به شرایط به نسبت عادی 
وجود دارد. نکته مهم در این میان اس��تفاده از توصیه های حرفه ای است. 
مجله لینکدین در برخی از بخش ها به بررس��ی راهکارهایی برای بازاریابی 
و بهبود فروش در ش��رایط کنونی بازارهای جهانی و محلی پرداخته است. 
همچنین مصاحبه هایی با برخی از صاحبان کسب و کار نیز در برنامه مجله 

رسمی لینکدین قرار دارد. 
لینکدین در مورد اس��تراتژی اش برای راه اندازی مجله »بازگش��ت به 
رشد در ۲۰۲۱« اینگونه توضیح داده است: »سال ۲۰۲۱ موقعیت بسیار 
مهمی برای بازاریابی B۲B محس��وب می ش��ود. بسیاری از برندها امید 

زیادی به س��ال جدید دارن��د. این امر در کنار اس��تفاده از تکنیک های 
بازاریابی مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امکان بهبود 
وضعیت بازاریابی برندها را به همراه خواهد داش��ت. نخس��تین ش��ماره 
از محله لینکدین در 4۷ صفحه طراحی ش��ده اس��ت. عمده موضوعات 
این ش��ماره مربوط به شیوه های بازیابی کسب و کار و راه اندازی دوباره 
اس��تارت آپ ها پ��س از ش��رایط ناگ��وار کنونی اس��ت. همچنین برخی 
اینفوگرافی ها برای کس��ب اطالع کارآفرینان از شرایط بازارهای جهانی 

نیز مدنظر قرار گرفته است. 
اهمیت ارتباطات در دوران کرونا بر هیچ کس پوشیده نیست. لینکدین در این 
میان پلتفرمی تخصصی برای کارآفرینان محسوب می شود. این پلتفرم در طور 
سال های اخیر توسعه زیادی داشته است. اکنون با رونمایی از مجله »بازگشت 
به رشد در ۲۰۲۱« مدیران ارشد لینکدین پا را یک قدم فراتر گذاشته اند. هدف 
اصلی لینکدین در ادامه تبدیل شدن به یک مرجع معتبر اطالعاتی و محتوایی 

برای کارآفرینان در بازارهای مختلف خواهد بود. 
socialmediatoday.com :منبع

رونمایی لینکدین از بازگشت به رشد در 2021
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معضل پساکرونا برای کسب وکارها: بازگشت 
به محل کار یا ادامه دورکاری؟

س��ال ۲۰۲۰ با ش��یوع ویروس کرونا موجب شد سازمان ها بدون 
در نظ��ر گرفتن توانایی  و قابلیت های محل کار، به »دورکاری« روی 
بیاورند. این تغییر شیوه کار برای برخی صنایع آسان بود، اما برخی 
دیگر با این ش��یوه بیگانه بودند که مش��کالت زی��ادی برای آنها به 

دنبال داشت.
آمار و داده های یک س��ال دورکاری کارمندان نش��ان می دهد که 
این ش��یوه کاری نتایج مثبتی داش��ته اس��ت. طبق آمارها، بیشتر 
کارکنان در حالی که از خانه مش��غول انجام کارها هس��تند، عالوه 
ب��ر رضایت از انعطاف پذیری این سیس��تم، بهر ه وری بیش��تری هم 

داشته اند.
این موضوع باعث ش��ده برخی س��ازمان ها تصمیم بگیرند س��ال 
۲۰۲۱ و س��ال های بع��د ه��م فعالیت ها را به ط��ور دورکاری ادامه 
دهند. با این وجود، برخی صنایع هنوز با مش��کالت دورکاری دست 
و پنجه نرم می کنند و مشتاق هستند برای بهبود فرهنگ، همکاری 
و توانایی ها در تجارت با مشتریان، به همان سیستم سابق برگردند.

ب��دون توج��ه ب��ه صنع��ت خاص��ی، دورکاری در برخ��ی مواقع 
چالش ه��ای جدیدی از جمله فرس��ودگی ش��غلی، فعالیت بیش از 
ح��د و مزاحمت های اضافه )مخصوصا ب��رای خانواده هایی که فرزند 

محصل دارند( برای کارمندان به وجود آورده  است.
با ورود به س��ال ۲۰۲۱ و توزیع واکسن کرونا، به بسیاری از افراد 
در نیمه اول س��ال واکس��ن تزریق می شود. با این وجود این معضل 
بسیار بزرگ برای سازمان ها و شرکت ها به وجود خواهد آمد که چه 
زمانی و چگونه به نحوه کار س��ابق خود برگردند. س��ه نکته اساسی 

این معضل بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهد:
فناوری دورکاری

ش��رکت ها س��رمایه گذاری قابل توجه��ی در زمین��ه توانایی ها و 
زیرس��اخت ها انج��ام داده اند ت��ا بتوانند محیط کار مناس��بی برای 
دورکاری کارمندان خود فراهم کنند. این س��رمایه گذاری ها ش��امل 
تجهیزات دفاتر خانگی آنها و به وجود آوردن نوعی دسترس��ی برای 
اطمین��ان از انجام کار در محیط خانه می ش��ود بنابراین با توجه به 
ادامه روند دورکاری و انجام کارها از س��وی کارمندان، پشتیبانی از 

آنها امری ضروری محسوب می شود.
شرکت هایی که در این فناوری ها سرمایه گذاری نمی کنند با خطر 
عقب ماندگی روبه رو خواهند شد. مسئله  دیگری که باید به آن توجه 
داش��ت، بهره وری کارمندان است. س��ازمان ها برای ماندن در خط 
مق��دم فناوری باید راهی برای حفظ به��ره وری کارمندان دورکار و 

حضوری خود پیدا کنند.
برنامه های تفریحی

بس��یاری از سازمان ها قبل از همه گیری و ش��یوع ویروس کرونا، 
س��رمایه گذاری زیادی ب��رای ارائه برخ��ی برنامه ه��ای تفریحی به 
کارمن��دان خ��ود در مح��ل کار انجام دادن��د. این برنامه ها ش��امل 
س��الن های ورزش��ی، اتاق های بازی و س��ایر امکاناتی بود که باعث 
می ش��د کارمندان با آنه��ا در محل کار خود اس��تراحت کنند. این 
امکان��ات و مزای��ا که اغل��ب به عن��وان یکی از مش��وق های اصلی 
ش��رکت ها برای پیدا کردن اس��تعدادهای جدید محسوب می شود، 
در یک س��ال گذشته و با دورکاری، کمتر مورد استفاده قرار گرفت. 
با این وجود این س��وال پیش می آید که اگر کارمندان به دورکاری 
ادامه دهند، این فرهنگ سازمان ها از بین خواهد رفت؟ باید به این 
نکته مهم اش��اره کرد که عدم وج��ود اجتماعات حضوری، می تواند 
روی روحیه کارکنان و احس��اس کلی آنها نس��بت به سازمان تاثیر 

منفی داشته باشد.
انعطاف پذیری در مقابل همکاری

س��ازمان ها و ش��رکت هایی که در انتخاب شیوه کار خود در سال 
۲۰۲۱ موف��ق بوده اند، باید تعادل میان همکاری و انعطاف پذیری را 
هم بهینه کنند. یکی از راه هایی که در این رابطه وجود دارد، تعیین 
لحظات مناس��ب و به موقع برای استفاده از دفاتر است. در واقع در 
ای��ن مدل ترکیب��ی، کارمندان تنها در زمان ه��ای منطقی در دفاتر 
حض��ور پیدا خواهند کرد و کار آنها ای��ن انعطاف پذیری را دارد که 
در صورت نیاز، به طور دورکاری انجام ش��ود. شناسایی فرصت هایی 
که موجب می ش��ود کارمندان در محل کار حاضر باشند، احتماال به 
س��ازمان، نوع کار و خود تیم بستگی دارد، اما هدف کلی استفاده از 

دفاتر تقویت همکاری و خالقیت خواهد بود.
هر چقدر کس��ب وکار ها در سال ۲۰۲۰ با مش��کل روبه رو شدند، 
تصمیم تغییر نحوه کار در آن زمان کامال مشخص بود. از آنجایی که 
وجود اجتماعات در محل کار خطر بزرگی برای س��المت کارمندان 
محس��وب می ش��د، دورکاری تنها گزینه منطق��ی و موجود بود. در 
حال حاضر فرآیند واکسیناس��یون به طور گس��ترده در حال انجام 
است و سازمان ها باید نحوه کار خود را متناسب با نیاز و ترجیحات 
کارمن��دان خود تنظیم کنند و در عین حال از وجود محیطی بهینه 

برای فعالیت های شغلی خود اطمینان حاصل کنند.
Fast Company/digiato :منبع
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عرصه فناوری واقعیت مجازی دارای پتانسیل بسیار زیادی برای میزبانی 
از کسب و کارهای مختلف است. براساس گزارش موسسه دیجی کپیتال، 
تا سال ۲۰۲4 ارزش حوزه واقعیت مجازی بالغ بر ۶۷ میلیارد دالر خواهد 
بود. این امر به معنای ضرورت توجه هرچه بیش��تر کس��ب و کارها به این 
حوزه اس��ت. اکنون ارزش کلی اس��تارت آپ های ح��وزه واقعیت مجازی 
نزدیک به ۳۶ میلیارد دالر است. شاید برخی از کارآفرینان این حوزه را نوپا 
و نیاز به زمان برای وسعه قلمداد کنند، اما همین حاال نیز حوزه موردنظر 

یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری سودآور محسوب می شود. 
واقعیت مجازی برای بازاریاب ها امکان تعامل بهینه با مخاطب هدف را 
به همراه دارد. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر به دنبال راهکاری 
برای تعامل نزدیک با مخاطب هدف هس��تند. این امر با توس��عه فناوری 
واقعیت مجازی بهترین فرصت برای بازاریاب ها را به همراه داش��ته است. 
ب��دون تردید یادگیری ش��یوه های طراحی اس��تارت آپ در حوزه واقعیت 
مجازی برای بس��یاری از برندها دارای جذابیت اس��ت. مشکل اساسی در 
این میان عدم اعتماد برخی از کارآفرینان به این حوزه اس��ت. این امر در 
کن��ار عدم درک درس��ت از حوزه موردنظر و همچنین برداش��ت طراحی 

استارت آپ در حوزه واقعیت مجازی به طور نادرست است. 
هدف اصلی در این مقاله آش��نایی با برخی از استارت آپ های موفق در 
حوزه واقعیت مجازی اس��ت. این امر ش��ناخت بازاریاب ها و کارآفرینان از 
کس��ب و کارهای این ح��وزه را به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش خواهد 
داد. همچنی��ن موجب تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف می ش��ود. 
س��ال ۲۰۲۱ از بسیاری جهات با س��ال های گذشته متفاوت است. اکنون 
کس��ب و کارها به ش��یوه ای قدرتمند برای تعامل با مشتریان، به ویژه در 
حوزه بازاریابی، نیاز دارند. استفاده از فناوری واقعیت افزوده یکی از بهترین 
گزینه ها برای س��ازگاری هرچه بهتر با شرایط کنونی خواهد بود. در ادامه 
برخی از اس��تارت آپ های موفق در حوزه واقعیت مجازی را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
1. مجیک لیپ

مجیک لیپ یکی از کس��ب و کارهای موف��ق در حوزه واقعیت مجازی 
اس��ت. ارزش این استارت آپ براس��اس تخمین هاب اسپات نزدیک به ۶ 
میلیارد دالر اس��ت. بدون تردید چنین ارزشی برای یک استارت آپ دارای 

کمتر از یک دهه قدمت بسیار مطلوب به نظر می رسد. 
تخص��ص اصلی مجیک لی��پ طراحی کنفرانس ه��ای واقعیت مجازی 
است. بس��یاری از برندها در طول دوران کرونا با مشکل برگزاری جلسات 
به صورت تعاملی و نزدیک با نمونه های واقعی مواجه ش��ده اند. این امر در 
برخی از موارد مشکالت بسیار عجیبی برای برندها به همراه داشته است. 
ب��دون تردید برگزاری جلس��ات کاری از طریق اس��کایپ یا دیگر اپ های 
ارتباطی به اندازه کافی تاثیرگذار نیست. درست به همین دلیل استارت آپ 

مجیک لیپ مورد توجه دامنه وسیعی از برندها قرار گرفته است. 
اس��تفاده از یک هدس��ت ساده برای اتصال به س��رورهای مجیک لیپ 
مهمترین پیش��نیاز برای کس��ب و کارها و کارآفرینان محسوب می شود. 
استفاده از یک هدست ساده واقعیت مجازی امکان برگزاری دامنه وسیعی 
از جلس��ات آنالین را به همراه خواهد داشت. مزیت اصلی این استارت آپ 
امکان شبیه سازی بسیار واقعی جلسات عادی است. این امر برای بسیاری 

از برندها در دوران کرونا اهمیت اساسی دارد. 
بی تردید بحث جلس��ات کاری به صورت منظم پیش از دوران کرونا نیز 
مطرح بوده است. بس��یاری از برندها به دلیل تاسیس شعبه های مختلف 
در سراس��ر دنیا یا شهرهای مختلف یک کشور امکان گردهمایی منظم با 
حضور تمام مدیران را ندارند بنابراین اس��تفاده از استارت آپ مجیک لیپ 
برای چنین کسب و کارهایی ضروری خواهد بود. این امر به مثابه شیوه ای 

برای تاثیرگذاری مناسب بر روی حاضران در جلسه کاری خواهد بود. 
2. نیانیک

نیانیک نخستین بار در سال ۲۰۱۶ با رونمایی از اپ پوکمن گو به شهرت 
رسید. این بازی در بسیاری از کشورها به طور مداوم دانلود و خریداری شد. 
از آن زم��ان تا به حال وضعیت نیانی��ک در بازارهای مختلف به طور قابل 
مالحظه ای بهبود یافته است. همین امر بسیاری از بازاریاب ها و کارآفرینان 

را نسبت به حوزه اصلی فعالیت نیانیک عالقه مند کرده است. 
تمرکز اصلی استارت آپ 4 میلیارد دالری نیانیک بر روی تولید بازی های 
س��رگرم کننده با اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده و مجازی اس��ت. اگر 
نگاهی به بازی های تولیدی این برند داش��ته باشید، شاید برخی از آنها را 
در گذشته امتحان کرده باشید. بی شک استفاده از فناوری واقعیت افزوده 
و مجازی در حوزه بازی س��ازی به اندازه کافی نوآورانه است. کنسول های 

بازی پلی استیشن و ایکس باکس از سال های قبل ابزارهای مجزایی برای 
استفاده کاربران به منظور تجربه واقعیت مجازی را طراحی کرده اند. با این 
حساب مشکلی برای اجرای چنین بازی هایی در دو نسل اخیر کنسول های 

بازی وجود نخواهد داشت. 
برخی از کسب و کارها به طور مداوم در تالش برای استفاده از فناوری 
واقعی��ت اف��زوده و مج��ازی در حوزه های کاربردی و تخصصی هس��تند. 
استارت آپ نیانیک با یک هدف ساده اقدام به استفاده از این فناوری کرده 
است. درست به همین خاطر فناوری موردنظر تاثیرگذاری بسیار مطلوبی 
بر روی مخاطب هدف پیدا کرده اس��ت. س��رگرمی همیشه برای کاربران 
در سراسر دنیا مهم بوده است. این امر با نگاهی به توسعه صنعت گیم به 
خوبی درک می شود بنابراین کسب و کارها باید بیش از هر زمان دیگری 
نسبت به استفاده از مزیت های فناوری واقعیت مجازی در حوزه سرگرمی 

اقدام نمایند. 
برخی از برندها برای بازاریابی اقدام به طراحی برخی از بازی های ساده 
برای مخاطب هدف می کنند. شاید در نگاه نخست این امر برای بازاریابی 
بسیار پرهزینه باش��د، اما به لطف توسعه عرصه برنامه نویسی و همچنین 
فناوری واقعیت مجازی امکان توس��عه این فناوری تا حدود زیادی وجود 

دارد. 
3. الیت تریک

الیت تریک در سال ۲۰۱۳ به طور رسمی به عنوان استارت آپی نوآورانه 
شروع به کار کرد. نکته جالب در این میان تاسیس نخستین دفتر رسمی 
این برند در س��ال ۲۰۱۶ است. این امر به معنای پیگیری اهداف کسب و 
کار برای مدت ۳ سال به صورت غیرمتمرکز است. بسیاری از برندها شروع 
به کار بدون دفتر مرکزی را غیرممکن تصور می کنند، با این حساب شاید 
عرصه کنونی کس��ب و کار برخی از امور غیرممکن را بدل به گزینه هایی 

واقعی و در دسترس کرده باشد. 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا ب��رای ارزیاب��ی وضعیت کمپین های ش��ان در 
شبکه های اجتماعی و طراحی کمپین های موفق نیاز به اطالعات دقیق و 
مناسب دارند. اگر برندها نسبت به این نکته واکنش مناسبی نشان ندهند، 
مشکالت بسیار زیادی پیش روی شان قرار خواهد گرفت. استارت آپ الیت 
تریک با هدف س��اماندهی وضعیت بازاریابی برندها و اپ های کاربردی در 

زمینه بازاریابی وارد بازار شده است. 
الیت تریک با ارائه آمارهای دقیق و همچنین کمک به بازاریاب ها برای 
تولید محتوای بازاریابی براس��اس فناوری واقعیت مجازی موفق به کسب 
سود بسیار زیادی شده است. ارزش کنونی این استارت آپ نزدیک به یک 
میلیارد دالر اس��ت. با این حساب مشاهده موفقیت این برند در بازارهای 

مختلف و همکاری با برندهای گوناگون امری طبیعی است. 
تولید محتوای بازاریابی در شبکه  های اجتماعی همیشه امری دشوار بوده 
است. بسیاری از برندها پس از مدت زمانی کوتاه دیگر اقدام به تولید محتوا 
برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی نمی کنند. این امر در طول بازه های 
زمانی طوالنی دردس��رهای بس��یار زیادی از نظر تعامل با مخاطب هدف 
برای برندها به همراه دارد. تازه ترین اقدام در این راستا استفاده از فناوری 
واقعیت مجازی به منظور تغییر نوع تعامل میان برند و مخاطب هدف است. 
بازاریابی با اس��تفاده از محتوای واقعیت مجازی تازگی قابل مالحظه ای 
دارد. درس��ت ب��ه همین خاطر مخاط��ب هدف در بازاره��ا و پلتفرم های 
مختلف اجتماعی به این نوع محتوا جلب می ش��وند. اگر کسب و کار شما 
نیز مشکالت بس��یار زیادی برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف دارد، 
اس��تفاده از فناوری واقعیت مجازی و همکاری با استارت آپ الیت تریک 

گزینه مناسبی خواهد بود. 
Surgical Theater .۴

تئاتر جراحی یک از اس��تارت آپ های جذاب در حوزه پزشکی محسوب 
می ش��ود. امروزه بیشترین آمار مرگ و میر در کشورها به دلیل تصادفات 
رانندگی نیس��ت، بلکه اشتباهات پزش��کی عامل مهمی در مرگ بیماران 
محس��وب می شود. براساس گزارش موسسه هاپکینز مدیسین، اشتباهات 
پزش��کی و همچنین فقدان دسترس��ی به امکانات مناس��ب برای درمان 
بیماران مش��کالت مهمی در سراسر دنیا محس��وب می شود. استارت آپ 
Surgical Theater در ط��ول س��ال های اخیر بر روی توس��عه فناوری 
واقعیت مجازی برای کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از اشتباهات پزشکی 

تمرکز داشته است.  
اغلب اشتباهات پزشکی در طول عمل های جراحی روی می دهد بنابراین 
با کاهش اشتباهات در طول عمل های جراحی امکان نجات جان میلیون ها 
نفر در س��ال وجود خواهد داش��ت. امروزه بسیاری از پزشک های تازه کار 
برای کس��ب آمادگی به منظ��ور اجرای عمل های جراح��ی از ویدئوهای 
آموزشی و همچنین جراحی هایی با استفاده از ماکت های مختلف استفاده 
می کنند. اگرچه این ش��یوه ها دارای کارب��رد و تاثیرگذاری باالیی بر روی 

تجربه پزش��کان و جراح های مختلف است، اما با ش��رایط واقعی جراحی 
فاصله بسیار زیادی دارد. درست به همین خاطر گاهی اوقات تاثیرگذاری 
موردانتظار را به همراه ندارند. این امر در طول سال های اخیر بدل به نوعی 

معضل اساسی برای پزشکان شده است. 
اس��تارت آپ Surgical Theater در ط��ول س��ال های اخیر بر روی 
توس��عه عمل های جراحی شبیه سازی شده تمرکز داشته است. این امر به 
بهترین ش��کل ممکن امکان ارتقای مهارت جراح های تازه کار را به همراه 
دارد. بر این اس��اس دیگر اشتباهات پزشکی و جراحی در طول عمل روی 
نخواهد داد. بدون تردید گاهی اوقات در عمل های جراحی اشتباهاتی روی 
می دهد. مهمترین نکته در این می��ان ارتقای کیفیت آموزش جراح ها به 
 Surgical منظور پیشگیری از مشکالت تا جای ممکن است. استارت آپ
Theater در همین راس��تا موفق به جلب همکاری بیمارستان ها و مراکز 

آموزشی مختلف در سراسر دنیا شده است. 
یکی از مهمترین ن��کات در زمینه ارائه ابزارهای کمکی دیجیتال توجه 
به امر به روز رس��انی است. استارت آپ Surgical Theater در این راستا 
عملکرد بسیار موفقی داشته است. این استارت آپ به طور مداوم در تالش 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و بهب��ود کیفیت جراحی های 
شبیه س��ازی شده از مدل های تازه اس��تفاده می کند. درست همین نکته 
موجب تفاوت قابل مالحظه میان نس��خه های اولیه این ابزار و نسخه های 
اخیر ش��ده اس��ت. گردآوری دامنه وسیعی از اطالعات از سوی پزشکان و 
جراح ه��ای متخصص کیفیت نهایی این اب��زار را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش داده است. 
ش��اید هیچ کدام از جراح ه��ا به اندازه متخصصان ح��وزه مغز و اعصاب 
از اس��تارت آپ Surgical Theater اس��تقبال نکرده باش��ند. دلیل این 
امر امکان شبیه س��ازی فوق پیش��رفته جراحی های این حوزه در این ابزار 
اس��ت. برخی از مراکز آموزشی در سراسر دنیا برای انتقال بهتر مفاهیم و 
تکنیک های جراحی از این ابزار استفاده می کنند. با توجه به کاربرد باالی 
ابزار Surgical Theater در طول سال های آینده شاهد رواج بیشتر آن 

در میان کاربران، بیمارستان ها و پزشکان خواهیم بود. 
Virtual Spaces .5

فروش یک ساختمان مسکونی یا تجاری که هنوز به طور کامل ساخته 
نشده است، یکی از مشکل ترین کارهای دنیا محسوب می شود. بسیاری از 
خریداران عالقه ای برای پرداخت هزینه به عنوان پیش خرید امالک ندارند. 
همین امر مش��اوران حوزه فروش مس��تغالت را با مشکالت زیادی مواجه 
کرده اس��ت. بسیاری از پروژه های ساخت و س��از به طور اساسی بر روی 
پول حاصل از پیش فروش اتکا دارند بنابراین هرگونه مشکلی در این زمینه 

تبعات بسیار ناگواری به همراه خواهد داشت. 
بدون تردید مش��تریان در زمینه امتناع از خرید واحدهای مس��کونی و 
تجاری در دس��ت س��اخت دالیل محکمی دارند. یکی از مهمترین دالیل 
در این میان فقدان منظره و ساختاری مشخص برای مشاهده است. اغلب 
مشتریان بدون مشاهده ساختمان موردنظر از وجه درونی و بیرونی اقدام 
به خرید نمی کنند بنابراین کسب و کارها باید شیوه ای منحصر به فرد برای 

پیش فروش ساختمان ها داشته باشند. 
استارت آپ Virtual Spaces در طول سال های اخیر همکاری نزدیکی 
با موسسه های مشاوره امالک و ساخت و ساز داشته است. این امر به دلیل 
ارائه نمایی کامل از ساختمان ها براساس نقشه اولیه شان است. بسیاری از 
مهندس ها و مشاورهای امالک دردسرهای زیادی برای توضیح مشخصات 
هر ساختمان برای مشتریان براساس نقشه اولیه دارند. این امر با استفاده 
از یک هدست واقعیت مجازی به طور کامل رفع شده است. امروزه بسیاری 
از اس��تارت آپ ها در جهت ساده سازی شرایط کسب و کار گام برمی دارند. 

همین امر شرایط فعالیت برای آنها را بسیار ساده و جذاب کرده است. 
اس��تارت آپ Virtual Spaces در زمینه شبیه س��ازی ساختمان های 
نیمه کاره یا در دست ساخت فعالیت دارد. نکته مهم در این میان ساخت 
چنین س��اختمان هایی به صورت مجازی اس��ت. با این حساب مشاوران 
امالک و مهندسان برای نمایش طرح نهایی به سرمایه گذارها یا خریداران 

دچار دردسر نمی شوند. 
بسیاری از برندهای بازاریابی و تبلیغات در طول سال های اخیر بر روی 
مشاهده ساختمان های به طور کامل و سپس پیش خرید تاکید داشته اند. 
بدون تردید این امر برای هر خریداری عجیب به نظر می رسد. نکته مهم در 
این میان اتکای اغلب این آژانس های تبلیغاتی و مشاوره بر روی محصول 
Virtual Spaces است. بنابراین در خرید بعدی خانه یا دفتر کار امکان 
مشاهده نس��خه کامل شده اش بدون نیاز به ش��کیبایی برای اتمام پروژه 

وجود خواهد داشت. 
Virtual Speech .6

یکی دیگر از استارت آپ های جذاب در زمینه استفاده از فناوری واقعیت 

مجازی مربوط به Virtual Speech اس��ت. این استارت آپ در راستای 
بهبود کیفیت جلس��ات کاری طراحی شده است. نکته مهم در این میان 
کمک به س��خنران ها برای تمرین متن ش��ان پیش از شروع مراسم اصلی 
اس��ت. بسیاری از افراد دارای دلهره بس��یار زیادی به هنگام سخنرانی در 
جمع های بزرگ هس��تند. چنین نگرانی و اس��ترس باالیی در میان اغلب 
افراد یافت می ش��ود بنابراین واکنشی غیرمنتظره از سوی افراد محسوب 
نمی ش��ود. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب 
هدف نیاز به ارائه سخنرانی ها به طور دقیق و تاثیرگذاری دارند. در غیر این 
صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 
استارت آپ Virtual Speech با شبیه سازی مراسم سخنرانی از سوی 
افراد به آنها برای غلبه بر ترس و نگرانی ش��ان کمک می کند. بدون تردید 
این امر عجیب و تعجب برانگیز به نظر می رسد. سخنرانی مجازی به معنای 
شبیه سازی شرایط ارائه سخنرانی به صورت واقعی برای افراد است. این امر 
با تمرین و تکرار مداوم موجب کاهش ترس و استرس افراد برای حضور در 

جمع و بیان سخنرانی می شود. 
 Virtual استفاده از هدست های واقعیت مجازی برای دسترسی به اپ
Speech ضروری اس��ت. خوشبختانه کاربران امکان استفاده رایگان برای 
ی��ک هفت��ه از اپ موردنظر را دارند بنابراین پی��ش از خرید نهایی امکان 

ارزیابی شرایط از سوی کاربران فراهم خواهد بود. 
اپ Virtual Speech قابلیت س��ازگاری با بس��یاری از دستگاه های 
هوش��مند را دارند بنابراین اگر هدست مان با گوشی هوشمند، تلویزیون و 
رایانه مان هماهنگ باش��د، امکان اجرای اپ موردنظر در آنها وجود خواهد 
داش��ت. یکی از نکات جالب در این میان امکان شخصی سازی المان ها در 
اپ Virtual Speech اس��ت. همچنین امکان تبدیل سخنرانی به ارائه 
مش��ترک یا حتی کنفرانس خبری نیز هس��ت. این امر موجب کمک به 

کارآفرینان و سخنران ها برای بیان بهتر پیام های شان خواهد شد. 
7. نئوِربِل

ذهن انس��ان ب��ر روی تمام فعالیت های روزانه کنترل دارد. بس��یاری از 
فیلم ه��ای علمی- تخیلی در طول دهه های اخیر بر روی جلوه هایی نظیر 
کنترل تمام فعالیت های دیجیتال با ذهن انس��ان تمرکز داشته است. این 
مفاهیم ش��اید در نگاه نخست بسیار عجیب و سینمایی به نظر برسد، اما 
در طول چند سال اخیر بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده 
است. استارت آپ نئوربل با طراحی یک هدست واقعیت مجازی گام مهمی 
در راستای تبدیل ایده اصلی بسیاری از فیلم های علمی- تخیلی به عرصه 
واقعیت برداش��ته است. این امر شامل کنترل کارکردهای هدست فقط با 
اس��تفاده از توانایی ذهنی اس��ت. به عبارت دیگر، نیازی به بیان مطالب، 
استفاده از کنترلر خارجی و دیگر ابزارهای کمکی نیست. تنها نکته مهم در 
این میان تمرکز بر روی کارهای مدنظرمان است. هدست جادویی موسسه 

نئوربل تمام کارهای موردنظر را ساماندهی خواهد کرد. 
افراد برای جست وجو و پخش یک موسیقی به طور معمول اقدام به سرچ 
در موتورهای جس��ت وجو می کنند. این امر با اس��تفاده از هدست نئوربل 
حال��ت متفاوتی به خود خواهد گرفت. بر این اس��اس کاربران فقط با فکر 
کردن به پخش موسیقی موردنظرش��ان آن را در استریو خانگی یا دست 
کم هدست ش��ان گوش خواهند داد. این فناوری نوآوری های بسیار مهمی 
در خود دارد. درس��ت به همین خاطر مورد توجه گس��ترده کاربران قرار 

گرفته است. 
8. ویوید ویژن

برخی از اپ ها و اس��تارت آپ های ح��وزه واقعیت مجازی بر روی کمک 
به پزش��کان تمرکز دارن��د. نکته مهم در این میان کمک ب��ه افراد دارای 
ناتوانی های مختلف اس��ت. استارت آپ ویوید ویژن با هدف کمک به افراد 
دارای نارس��ایی های بینایی طراحی شده است. اگر تنبلی چشم در مدت 
زمانی کوتاه مورد توجه و درمان قرار نگیرد، مش��کالت بس��یار زیادی به 
همراه خواهد داش��ت. اغلب اوقات آگاه��ی از بیماری های مربوط به حوزه 
بینایی کار س��اده ای نیس��ت. اس��تارت آپ ویوید ویژن با طراحی برخی از 
بازی های ساده امکان تشخیص سریع و بی دردسر انواع بیماری های بینایی 
بدون نیاز به حضور پزشکان متخصص را فراهم کرده است. هدف اصلی از 
طراحی این اس��تارت آپ کاهش آمار وحشتناک بیماری های حوزه بینایی 
در سراسر دنیاس��ت. این اپ در قدم نخست موفقیت های بسیار زیادی را 
نیز به همراه داش��ته است بنابراین استارت آپ موفق و سودآوری محسوب 
می ش��ود.  حوزه واقعیت افزوده تنوع بسیار زیادی در طول سال های خیر 
پیدا کرده است. بسیاری از برندها هنوز برای ورود به این عرصه تردیدهایی 
دارند. بررسی استارت آپ های مطرح در این مقاله به خوبی اهمیت حضور 
در این عرصه را نشان می دهد بنابراین کسب و کارها باید در کمترین زمان 

ممکن نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه اقدام نمایند. 
blog.hubspot.com :منبع

استارت آپ های موفق در حوزه واقعیت مجازی

به قلم: کلیفورد چی کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

اصفهان – قاسم اسد: با حضور معاون استاندار، فرماندار اصفهان 
و سایر مقامات استانی و محلی  عملیات احداث پکیج تصفیه خانه 
فاضالب تودشک آغاز شد، همچنین12 کیلومتر  خط انتقال آب به 
روستای جشوقان و مخازن آب روستاهای چیرمان و  آبچویه به بهره 
برداری رســید. معاون استاندار در مراسم کلنگ زنی احداث پکیج 
تصفیه خانه فاضالب تودشک گفت: در شرایط سخت اقتصادی که با 
شدیدترین تحریم ها روبرو هستیم اجرای چنین پروژه های سنگینی 

که هزینه قابل توجهی در بردارد، بسیار قابل تقدیر است .
حســین سیســتانی راه اندازی پکیج فاضالب در این منطقه را 
ضروری برشمرد و اعالم کرد: به منظور کاهش آالینده های زیست 
محیطی و ارتقای سطح بهداشت عمومی، راه اندازی پکیج فاضالب 
در محله نوبنیاد و مسکن مهر شهر تودشک ضروری به نظر می رسد.
وی خواســتار سرعت بخشــیدن به اجرای این پروژه شد و بیان 
داشــت: انتظار می رود مسئوالن امر در شرکت آبفا استان اصفهان، 
نهایت تالش خود را به منظور در مدار قرار دادن این پکیج در ماههای 
اول سال آینده به خرج دهند تا مردم این منطقه هر چه زودتر تحت 

پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند.
فرماندار اصفهان با اشاره به تامین آب شرکت شهرک های صنعتی 

منطقه کوهپایه گفت: به منظور اشتغال پایدار و جذب سرمایه گذار، 
خوب است که شرکت آبفا و شرکت شهرکهای صنعتی در کوهپایه 
در تامین آب شــرب همکاری داشته باشــند. این درحالیست که 
تخصیص پساب تصفیه خانه فاضالب تودشک نیزکه حدود 4 لیتر در 
ثانیه است می تواند بخشی از آب مورد نیاز شهرک صنعتی تودشک 
را برطرف نماید. مدیر آبفا کوهپایه در مراســم کلنگ زنی احداث 
تصفیه خانه فاضالب تودشک گفت: احداث پکیج تصفیه فاضالب به 
روش لجن فعال با ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز آغاز شده 

و مبلغ قرارداد اولیه این پروژه  حدود دو میلیارد تومان برآورد شده 
اســت. عباس رحیمی با بیان اینکه با راه اندازی پکیج تصفیه خانه 
فاضالب  تودشک جمعیتی بالغ بر 2 هزار و 500 نفر تحت پوشش 
این تصفیه خانه قرار می گیرند، اعالم کرد: با راه اندازی  این پکیچ  
ساکنان محله نوبنیاد و مسکن مهر تودشک تحت پوشش خدمات 

شبکه فاضالب قرار می گیرند.
وی پیرامون اجرای شبکه فاضالب در محله نوبنیاد و مسکن مهر 
تودشک عنوان کرد: طول شــبکه فاضالب در این محله ها حدود 
13 کیلومتر اســت که تا کنون 5 کیلومتر آن اجرا شده و با تامین 
منابع مالی، 7 کیلومتر باقی مانده در آینده نزدیک در دســتور کار 

قرار می گیرد.
رحیمی افزود: احداث مخزن100 متر مکعبی روستای چیرمان با 
اعتباری بالغ بر 115 میلیون تومان و مخزن 50 متر مکعبی آبچویه 

با هزینه ی 95 میلیون تومان عملیاتی شد. 
مدیر آبفا کوهپایه با بیان اینکه تامین پایدار آب شرب روستاییان 
از مهمترین پروژه های در حال اجرا می باشــد خاطرنشان ساخت: 
از ابتدای ســال تاکنون 17 روستا در منطقه کوهپایه تحت پوشش 
آب شرب پایدار قرار گرفته اند و از مدار آبرسانی سیار خارج شدند. 

اراک - خبرنــگار فرصت امــروز: مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی، گفت: در جهت توسعه 
و ارتقاء زیرســاخت های ارتباطی استان بیش از 
100 کیلومتر فیبر نوری، 1۶ کیلومتر کابل مسی 
، ۶300 پورت دیتای خانگی و 11000 شــماره 

تلفن ثابت اجرا شده است.
،محمد مهدی ملک حســینی، مدیر مخابرات 
منطقه مرکزی در آیین اهــدای جوایز برندگان 
همراه اول در استان مرکزی در تشریح عملکرد  
ده ماهه مخابرات استان در سال 99 با تبریک فرا 
رسیدن دهه مبارک فجر، گفت: در جهت توسعه 
و ارتقاء زیر ســاخت های ارتباطی استان بیش از 
100 کیلومتر فیبر نوری، 1۶ کیلومتر کابل مسی ، 
۶300 پورت دیتای خانگی و 11000 شماره تلفن 

ثابت اجرا شده است.
ملک حسینی اظهار کرد: در بخش شبکه تلفن 
همراه مخابرات منطقــه مرکزی به نمایندگی از 
طرف شرکت ارتباطات ســیار ایران ) همراه اول 

( با ســرمایه گذاری پیش از 510  میلیارد ریالی 
نسبت به توســعه و بهینه سازی 42 سایت تلفن 
همراه در ســطح استان برای ارائه اینترنت همراه 

اول اقدام کرده است.
وی ادامه داد: همچنین با تأســیس 7 سایت 
برای ایجاد پوشش مکالمه و اینترنت در مناطق 
اکبرآباد و حصار شازند ، امان آباد اراک ، حکیم آباد 
و مهمانشــهر شــهید ناصری زرندیــه ، منطقه 
پتروشیمی شازند و محدوده خیابان قیام و بلوار 

نواب صفوی شهر اراک اقدام کرده است.
مدیر مخابرات منطقه مرکــزی بیان کرد: در 
راستای توســعه خدمات اینترنتی بدون سیم در 
مناطق روستایی ۶ ســایت wifi در روستاهای 
منجیقان، چناقچی علیا، چارحد، ورچند ،تیره و 
بند امیر از توابع شهرستان زرندیه با صرف اعتباری 

بالغ بر 22 میلیارد ریال اقدام کرده است.
ملک حسینی به اقدامات صورت گرفته در حوزه 
شبکه تلفن ثابت ، اینترنت پرسرعت و شبکه فیبر 

نوری اشاره کرد و گفت: مخابرات منطقه مرکزی 
با سرمایه گذاری بالغ بر 300 میلیارد ریال در سال 
جاری ، نسبت به تأسیس ، توسعه و بهینه سازی 
شــبکه تلفن ثابت ، اینترنت پرســرعت و شبکه 
فیبر نوری اســتان اقدام کرده که این اقدامات به 
افزایش ســطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه 
به هم استانی های شده اســت. وی ادامه داد: در 
همین راستا اقداماتی را برای مسکن مهر نوبران، 
مســکن مهر الغدیر مهاجران، خیابان های شهید 
صیاد شــیرازی و شهید چمران دلیجان، شهرک 
قائم فرمهین، تعاونی مســکن مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی موســوم به بام ساوه و مجتمع 
اقاقیا ساوه ، خیابان های آزادگان و شهید قدوسی 
مامونیه، مجتمع طبیعت شهرک گردو و مجتمع 
 FTTH تعاونی مسکن کارکنان تعزیرات اراک، و
در شهر صنعتی مامونیه ، شهر صنعتی نوبران – 
آهنگران ساوه – مجتمع های فردوس و برج سازه 
، پارسیس ، تریتا ، آسمان ،کیان ، کوی مهر ساوه 

، تعدادی از مراکز آموزشی شهرهای اراک و ساوه 
انجام داده اســت. مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
در بخش دیگری از ســخنان خود، تلفن ثابت را 
ضــرر ده اعالم کرد و ادامه داد: کارکرد 110 هزار 
مشترک تلفن ثابت در استان صفر است در حالی 
که مخابرات منطقه برای نگهداری آن ها هزینه 
های قابل توجهی صــرف می کند و این موجب 
به هدر رفتن ســرمایه ملی می شود. وی عدم به 
روز رســانی تعرفه های تلفن ثابت را عامل ضرر 
دهی و عامل بازدارنده در توسعه و سرمایه گذاری 
های بیشتر عنوان کرد و گفت: میانگین کارکرد 
هر خط تلفن ثابت ۸ هزار تومان اســت در حالی 
که مخابرات تنها برای نگهداری کابل های آن خط 

15 هزار تومان هزینه می کند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: دکتر الری- سخنگوی وزارت 
بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن را به جهت پیشرفت بالغ بر 
95 درصد آن در اجرای موفق طرح غربالگری و بیماریابی شهید حاج 
قاســم سلیمانی تقدیر کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن )وب دا(، صبح امروز وبینار بررسی وضعیت طرح 
مدیریت و کنترل اپیدمی کووید 19 به شیوه محله و خانواده محور ) 
طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی( با حضور دکتر سیما سادات 
الری، معاون وزیر بهداشت و جمعی از روسای دانشگاه ها و دانشکده 
های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد. دکتر ارسالن ساالری- 
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در این وبینار  با اشاره به نتایج و 
دستاوردهای طرح شهید سلیمانی در گیالن اظهار کرد: این طرح، 
کمک شایانی به کاهش موارد بستری بیماری های تنفسی در استان 

داشته و همچنان ادامه دارد.
وی با اشــاره به همکاری های بسیج و سپاه در اجرای موفق طرح 
شهید قاسم سلیمانی در گیالن، افزود: دو هزار و 391 نفر از پرسنل 

مراکز بهداشت و همچنین ۶ هزار و 773 نفر از داوطلبین بسیجی در 
اجرای طرح شهید سلیمانی گیالن مشارکت داشتند.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه اغلب جمعیت 
گیالن در طرح شهید سلیمانی مورد غربالگری قرار گرفته اند، گفت: 
خوشبختانه بالغ بر 95 درصد جمعیت گیالن در طرح محله و خانه 
محور  طرح شهید سلیمانی توسط تیم های عملیاتی مورد غربالگری 

قرار گرفتند. وی با بیان اینکه 91 درصد موارد مشــکوک توســط 
پزشک ویزیت شدند، گفت: به طور میانگین حدود 5.1 نفر به ازای 
هر مورد مثبت شناسایی شده در طرح شهید سلیمانی، مورد  ردیابی 

تماس قرار گرفته اند و این ردیابی ها همچنان ادامه دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه 93 درصد موارد 
مشکوک تست شــده تحت قرنطینه خانگی قرار گرفته اند، گفت: 
100 درصــد موارد مثبت کووید19، ایزوله خانگی و تحت مراقبت 
قرار گرفته اند. دکتر ســاالری با اشاره به وضعیت سالمت جمعیت 
غربالگری شده در طرح شهید سلیمانی نیز بیان کرد: هشت درصد 
موارد مشــکوک شناسایی شده، سالمند و هفت درصد نیز بیماری 
زمینه ای داشتند.  رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به آمار 
بازدید تیم های نظارتی در شهرســتان های استان، گفت: از ابتدای 
طرح تاکنــون، 174 هزار و ۶79 بازدید توســط تیم های نظارتی 
بهداشت محیط و هالل احمر انجام شده که هفت هزار و 70 فقره، 

منجر به صدور اخطار و 5۶7 مورد نیز پلمب صورت گرفته است.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان بوشــهر از تخلیه و بارگیری چهل میلیون تن کاال درمدت 
ده ماهه ســال99 در بنادر استان خبرداد. به گزارش روابط عمومی 
ســیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در 
اینباره گفت: در دهه ماه گذشــته سال 99   چهل میلیون تن کاال 
نفتی و غیر نفتی دربنادر استان بوشهر تخلیه و بارگیری شده است 
که از این میزان نه میلیون و چهارصدو چهل و نه هزار ونهصدو نود 
و هشــت تن مربوط به بخش غیر نفتی و سی میلیون و دویست و 
هشتاد دو هزار چهارصد و چهارده تن مربوط به بخش نفتی میباشد. 
ارجمند زاده افزود: در همین مدت حجم تخلیه و بارگیری کانتینر در 

بنادر یکصد و نود و سه هزار و هشتصد و هشت تی ای یو  بوده است. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: در بازه زمانی 

دهه ماهه سال  99 تعداد شناورهای ورودی به بندر بوشهر 5901 
فروند بوده از از این میزان  تعداد 1۶77 مربوط به شناورهای باالی 
هزارتن و تعداد4224  شناورهای زیر هزار تن میباشد. وی اضافه کرد 
: همچنین تعداد شناورهای خروجی از بنادر نیز تعداد 59۶۸ فروند 
بوده که از این میزان تعداد1۶۸1 مربوط به شناورهای باالی هزارتن 
و تعداد 42۸7  فروند آن شــناورهای زیر هزار تن میباشد. ارجمند 
زاده بیان کرد : در موضوع جابجایی مسافر از بنادر استان نیز حجم 
جابجایی مسافر در ده ماه سال  تعداد 21541۸ نفر بوده از این تعداد 
1075۶5 نفــر  مربوط به مســافران ورودی و تعداد 107۸53 نفر   

مسافران خروجی بوده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیــس اداره فرهنگی و کتاب 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم از آغاز ثبت نام در طرح 

زمستانه کتاب 99 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قــم، روح اهلل کریمی رئیس اداره فرهنگی و کتاب اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان قم در این خصوص گفت: با آغاز ثبت نام 
طرح زمستانه کتاب 99 از یکشنبه 2۶ بهمن، همه کتابفروشی های 
کشور می توانند تا روز سه شنبه 5 اسفند با مراجعه به سامانه اینترنتی 
tarh.ketab.ir نســبت به ثبت نام در طرح زمستانه کتاب 1399 

اقدام کنند. وی تاکید کرد: ســقف خرید برای هر خریدار در طرح 
زمســتانه کتاب99، همچون طرح پاییزه 200هزار تومان اســت و 
خریــداران می توانند از 25 درصد یارانــه خرید کتاب در این طرح 
بهره مند شــوند. کریمی خاطرنشان ساخت: کتابفروشی های عضو 
طرح های قبلی خانه کتاب و ادبیات ایران، برای تایید شــرکت در 
طرح زمســتانه کتاب99 نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است 
با مراجعه به پنل کاربری خود شــرایط شــرکت در طرح را تایید و 

اطالعات خود را کنترل و ویرایش کنند.
وی در پایان گفت: اســتان قم در طرح پائیزه کتاب، با حضور 70 

کتابفروشی، رتبه چهارم کشور در میزان مشارکت کتابفروشی ها را 
به دســت آورده بود و امیدواریم در طرح زمستانه با مشارکت جمع 
بیشتری از این عزیزان، همچنین استقبال گسترده تر عالقه مندان به 

کتاب و کتاب خوانی مواجه باشیم.

با حضور معاون استاندار و  فرماندار اصفهان  صورت گرفت:

 آغاز احداث پکیج تصفیه خانه فاضالب تودشک و بهره برداری 
از تاسیسات آبرسانی در 3 روستای  کوهپایه

مدیر مخابرات منطقه مرکزی خبر داد:

 اجرای بیش از 1۰۰ کیلومتر فیبر نوری 
در جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی استان

تقدیر سخنگوی وزارت بهداشت از عملکرد موفق گیالن در طرح شهید سلیمانی

ارجمند زاده عنوان کرد:

تخلیه و بارگیری چهل میلیون تن کاال در بنادر استان بوشهر

رئیس اداره فرهنگی و کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم خبر داد:    

ثبت نام در زمستانه کتاب ۹۹ آغاز شد

محمد حسینی تختی خبر داد :
افزایش ضریب ایمنی بنادر کوچک در مواجهه با حوادث غیر مترقبه 

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی 
شهید باهنر و شرق استان گفت: عملیات احداث سیستم اطفاء حریق 
بندر ســیریک با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد میلیارد به پایان رسید 
و ســایر بنادر شرق اســتان  نیز تا پایان سال به این سیستم تجهیز 
خواهند شــد. به گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، "حمید رضا محمد حسینی تختی"  با اشاره به روند تکمیل 
سیستم اطفاء حریق  بنادر شرق بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
اظهارداشت: سیستم اطفاء حریق بندرگاه سیریک با اعتباری بالغ  بر20 میلیارد تومان پس از نصب و انجام تست های نهایی  وارد 
مدار شــد. وی افزود : بر اســاس برنامه، پایان سال موعد مقرر بهره برداری از سیستم اطفاء حریق سایر بنادر شرق استان است . 
محمد حسینی تختی ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در پروژه اطفاء حریق بندرگاه چند منظوره سیریک اظهار داشت: در 
این پروژه  ســه هزار و 200 متر لوله از نوع فوالدی و پلی اتیلن، نصب ایســتگاه شناور، ساخت 2 دستگاه ساختمان پست برق و 
پست پاساژ، نصب 3 عدد پمپ )دیزل پمپ،الکترو پمپ،جوکی پمپ(  و همچنین 22 عدد برج مانیتور تاور نصب و بهره برداری 
از آن آغاز گردید. این مقام مسئول تجهیز بنادر کوچک در جهت تامین ایمنی محوطه های عملیاتی، اسکله ها، انبارها و همچنین  
پیشگیری از حوادث احتمالی وجلوگیری از آسیب های جانی و مالی،  را از مهمترین اهداف اجرای پروژه های سیستم اطفاء حریق 

در بنادر تحت مالکیت عنوان کرد.

 دانش و تجربه شرکت گاز خراسان رضوی 
در حوزه مدیریت بحران بهینه کاوی شود

مشهد - صابر ابراهیم بای: رییس ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
شــرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب که خراسان رضوی از نظر 
نیروی انســانی، تجهیزات و ویژگی های اقلیمی یکی از استان های 
منحصر به فرد کشور است خواستار بهینه کاوری، دانش، تجربه و درس 
آموزی این شرکت در حوزه مدیریت بحران شد.  غالمرضا بهمن نیا روز 
سه شنبه 21 بهمن ماه 99 در مراسم رونمایی از سامانه های جدید 
شــرایط اضطراری)مدیریت بحران( شــرکت گاز خراسان رضوی در 
مشهد گفت: خراسان رضوی یکی از شرکت های پیشرو و پیشتاز در حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل است که می تواند مورد 
بهینه کاوی دیگر شرکت های گاز استانی هم قرار گیرد. وی با بیان این مطلب که دانش، تجربه و درس آموزی شرکت گاز خراسان 
رضوی باید توسعه یابد و به دیگر استانهای کشور نیز منتقل شود گفت: شرکت های گاز استانی اقدامات بسیار خوب و شاخصی را 
در حوزه مدیریت بحران انجام داده اند که در این بین اقدامات گاز خراسان رضوی نشان دهنده پیشگامی این شرکت در خدمت 
رسانی و آمادگی الزم در شرایط بحرانی است. رییس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب که 
اقدامات خراسان رضوی مبتی بر برنامه ریزی و فرماندهی پیشگیرانه است افزود: خراسان رضوی برای رسیدن به یک آمادگی خوب 
و پیشگیری و تقویت زیرساخت ها و کمترین آسیب در زمان بحران های غیرمترقبه تالش های خوبی را انجام داده و از قابلیت 

های خوبی هم برخوردار است. وی گفت: شرکت گاز به عنوان یکی از بازیگران اصلی تامین انرژی در کشور شناخته می شود. 

به همت شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد
عملیات نصب چراغ های روشنایی دو پل بزرگ شهری در مسجدسلیمان 

اهواز - شبنم قجاوند: چراغ های روشنایی 2 پل بزرگ و پر تردد شهر 
مسجدسلیمان با همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اصالح 
و تعویض شــدند .  بمنظور ایمن بخشی و تأمین روشنایی الزم جهت تردد 
خودروها و عابرین پیاده و در راســتای عمل به مســئولیت های اجتماعی با 
دستور مدیرعامل این شرکت ، عملیات تعویض چراغ های روشنایی پل های 
هشت بنگله و شهید چمران ) اسکاچ ( انجام شد . طی این اقدام که به همت 
اداره خدمات مهندسی مدیریت خدمات انجام شد چراغ های هالوژنی قبلی 
جمع آوری و  چراغ های LED که عالوه بر کاهش مصرف کمتر برق در مقایسه با چراغ های پیشین از میزان نور بیشتری برخوردار 

می باشند جایگزین شدند تا عبور و مرور عابرین پیاده و خودروها با ایمنی بیشتری صورت گیرد.

براساس ارزیابي ستاد اقامه نماز مازندران انجام شد: 
  تقدیر نماینده ولي فقیه و استاندار مازندران 

از مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا
ساری- مرآتی : براساس نتایج ارزیابي ستاد اقامه نماز استان مازندران، 
عملکرد ســال گذشته شــوراي اقامه نماز نیروگاه شهیدسلیمي نکا در بین 
دستگاههاي اجرایي استان، حائز امتیاز عالي شد. به همین مناسبت آیت ا... 
محمدباقر محمدي الئیني نماینده ولي فقیه و احمد حسین زادگان استاندار 
مازندران با ارسال لوح سپاس مشترک براي محسن نعمتي رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، از اقدامات و تالشهاي انجام شده در 
نیروگاه جهت توسعه و ترویج فرهنگ نوراني نماز و تحقق برنامه هاي ابالغي 
ستاد اقامه نماز تقدیر و تشکر نمودند.  هیأت هاي ارزیابي ستاد اقامه نماز به منظور سنجش میزان پیشرفت برنامه ها و انطباق 
فعالیتها با  " نظام جامع برنامه ریزي و توسعه و ترویج فرهنگ نماز "، عملکرد شوراهاي اقامه نماز دستگاههاي اجرایي را در دو سطح 
استاني و کشوري مورد ارزیابي قرار میدهند.  مراسم اهداء لوح شرکتهاي برگزیده صنعت آب و برق مازندران طي ارتباط تصویري 
حجت االسالم قرنفلي مسئول امور فرهنگي و دیني وزارت نیرو و حضور حجت االسالم عباسعلي ابراهیمي رئیس ستاد اقامه نماز 

استان در شرکت برق منطقه اي مازندران برگزار شد.

دیدار با خانواده های معظم شهدا
 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن با خانواده های معظم شهدا 

دیدار کردند
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: دیدار با خانواده های معظم شهیدان 

واالمقام عبدا... صمدی، سیامک اخترکاویان و سید کاظم سیادتی.
بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن به همراه تعدادی 
از مدیران شــرکت در برنامه های جداگانه ای با خانواده های معظم شهیدان 
واالمقام عبدا... صمدی، سیامک اخترکاویان و سید کاظم سیادتی در منازلشان 
دیدار کردند. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در این دیدارها ضمن 
تشکر از رشادت های شهدای انقالب اسالمی و ۸  سال دفاع مقدس،گفت: به 
یقین آرامش و امنیت امروزمان مدیون تالش ها و ایثارگری ها و از خودگذشتگی های دیروز شهدای معظم، آزادگان، ایثارگران و 
رزمندگان می باشد. وی افزود: ما هرچه داریم به برکت خون شهیدان است و اگر هر لحظه و هرثانیه هم به فکر شهیدان و خانواده 
های بزرگوار شهدا باشیم، ذره ای نمی توانیم کار بزرگ آن ها را در حق ملت شریف ایران جبران کرده باشیم. مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای گیالن ضمن آرزوی سالمتی برای خانواده معظم شهدا با اهداء لوح های سپاس و هدایایی به خانواده های این شهیدان 

سرافراز، از صبر، استقامت و شجاعت ایشان قدردانی کرد.

 اجرای طرح مبارزه با زمین خواری در گلستان 
۴۹ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: جانشین انتظامی گلستان با اشاره به اجرای سومین مرحله طرح مبارزه با زمین خواری گفت: 49 
هکتار از اراضی ملی استان به ارزش ۶0 میلیارد ریال که به صورت غیرقانونی تصاحب شده بود، رفع تصرف شد.سرهنگ فرزاد تاجره 
در این باره اظهار داشت: در راستای اجرای سومین مرحله از طرح سراسری مبارزه با پدیده زمین خواری، مراتب در دستور کار ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.وی افزود: با تالش بی وقفه و همکاری سازمان های ذیربط، ماموران موفق شدند بیش از 49 
هکتار از اراضی ملی را که به صورت غیرقانونی در سطح استان تصرف شده بود آزادسازی کنند.جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان 
بیان داشت: برابر اعالم کارشناسان ارزش ریالی زمین های آزاد شده ۶0 میلیارد ریال برآورده شده است.سرهنگ تاجره با تاکید بر مقابله 
بی امان پلیس با سودجویان و مجرمان، گفت: در این راستا ۶ متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

چهارشنبه
29 بهمن 1399
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از مشکالت رایج در زمینه جریان وجوه نقد آگاه باشید و برنامه هایی را 
تعیین کنید تا در صورت نیاز از آنها استفاده کنید؛ این مشکالت می توانند 

کسب و کار شما را به ورطه  نابودی بکشانند.
اگ��ر فکر می کنید که جری��ان وجوه نقد از اهمی��ت چندانی برخوردار 
نیست، پس باید بگوییم که از هر ۱۰ کسب و کار، ۹ مورد از آنها به خاطر 

استراتژی های غلط درباره جریان وجوه نقد با شکست مواجه می شوند.
مدیریت جریان وجوه نقد با درک درست و شفاف از محل ورود و خروج 
وجه نقد در کسب و کار آغاز می شود. عالوه بر این، باید مراقب اتفاقات در 
درازمدت باش��ید تا با هیچ گونه مشکلی در زمینه جریان وجوه نقد روبرو 
نش��وید. شما همچنین باید برنامه هایی را تعیین کنید تا به محض ظهور 
مش��کالت، آنها را برطرف و کنترل کنید. در ادامه به برخی از مش��کالت 

جریان وجوه نقد اشاره شده است.
1. عدم سودآوری

آیا می دانس��تید که تنها 4۰ درصد از کس��ب و کارها سودآور هستند؟ 
و حتی بدتر، س��ود و زیان ۳۰ درصد از کسب و کارها با هم برابر می شود 
)نقطه سر به سر( و ۳۰ درصد از کسب و کارهای دیگر نیز پول خود را از 

دست می دهند. )این آمار مربوط به ایاالت متحده آمریکاست(
عدم سودآوری یکی از دالیل اصلی شکست کسب و کارها محسوب می 
شود؛ با این حال برخی از صاحبان کسب و کار بر این باورند که اگر تجارت 
آنها در حال حاضر س��ودآوری دارد، به این معناست که هرگز با مشکالت 
جریان وجوه نقد روبرو نخواهند شد. اما حقیقت این است که تمامی کسب 
و کارهای س��ودآور با هر میزانی از سود و درآمد، ممکن که در مسیر بروز 
مش��کالت جریان وجوه نقد قرار بگیرند؛ که در نهایت به بس��تن درهای 
شرکت منجر می شود، به ویژه در شرایطی که هزینه های زیادی روی هم 
انباشته شده و به طور مداوم سود خود را روی کسب و کار سرمایه گذاری 
می کنید. به یاد داشته باشید که تنها در شرایطی یک کسب و کار سودآور 
را در اختیار دارید که درآمدها همچنان به حس��اب های بانکی اضافه می 
شوند، در حالی که تمام هزینه ها را پرداخت کرده اید. حال چطور می توان 
از عدم س��ودآوری فاصله گرفت: به دنبال فرصت هایی که به س��ودآوری 
منجر می ش��وند، باش��ید؛ برای مثال می توان به مواردی همچون افزایش 
قیمت محصول، مشاوره دادن، اضافه کردن محصول یا خدمات جدید، ارائه 

تخفیف و یادگیری مداوم مهارت ها اشاره کرد.
2. پرداخت های دیرهنگام

در ی��ک دنیای بی نقص و کامل، مش��تری ها صورتحس��اب های خود 

را ب��ه موقع و س��ر وقت پرداخ��ت می کنند. اما متاس��فانه چنین چیزی 
واقعیت ندارد. زمانی که قبل از دریافت مبالغ خدمات یا محصوالت، روی 
درآمدهای آن حساب کرده باشید، ممکن است که با مشکل جریان وجوه 
نقد مواجه شوید. در حقیقت، کسب و کارهای کوچک به طور میانگین، ۷۲ 
روز را تا دریافت صورتحساب های ارسالی منتظر می مانند. همین مساله 
می تواند کس��ب و کار شما را به خطر بیندازد چرا که خود شما نیز نمی 

توانید صورتحساب هایتان را به موقع پرداخت کنید.
چطور می توان از بروز مش��کل پرداخت های دیرهنگام جلوگیری کرد: 
بهترین شیوه برای صدور صورتحساب را انتخاب کنید. برای مثال می توانید 
از نرم افزارهای صورتحساب مبتنی بر حافظه کلود استفاده کنید، چندین 
فرم پرداخت را به کار بگیرید، پیگیری مشتریانی که بدهی خود را به موقع 
پرداخت نکرده اند و برنامه ریزی برای مشتریانی که از پرداخت بدهی خود 

خودداری می کنند.
3. موارد غیرمنتظره

همیشه هزینه های غیر منتظره ای وجود دارند که شما آنها را پیش بینی 
نکرده اید و باید به آنها رسیدگی کنید. این هزینه ها می تواند مربوط به یکی 
از تجهیزاتی باشد که به تازگی خراب شده، یک بالی طبیعی که به دفتر 
شما آس��یب رسانده، شکایت های مشتریان منفی باف، تغییر مدل کسب 
و کار و یا از دس��ت دادن بهترین کارمند شرکت از دیگر نمونه های موارد 
غیر منتظره هستند. تمام این موارد، به طور قطع تاثیر خود را در جریان 

وجوه نقد نشان می دهند.
چطور می توان با موارد غیر منتظره روبرو شد: پیش بینی اینگونه موارد 
به طور قطع غیر ممکن است. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این 
اس��ت که تا حد ام��کان، اندازه گیری های جلوگیری کننده را انجام دهید. 
برای مثال تهیه پیش بینی جریان وجوه نقد از ۶ تا ۱۲ ماه آینده، شرایطی 
را برای ش��ما فراهم می کند تا مبالغی را برای شرایط اضطراری و سناریو 
های غیرمنتظره کن��ار بگذارید. از گزینه های دیگری که می توانید به کار 
بگیرید می توان به اس��تفاده از بیمه، ارائه بهترین خدمات به مشتریان و 

بازگشت به دوران بهترین عملکرد اشاره کرد.
۴. کسب و کارهای فصلی

این مورد برای برخی از مدل های کسب و کار بدیهی است. برای مثال 
اگر طراح نمای خارجی س��اختمان ها هس��تید و در نورث ایست زندگی 
می کنید، پس مطمئن هستید که به محض فرا رسیدن زمستان، مشتریان 
کمتری با شما تماس خواهند گرفت. گاهی اوقات، نوسانات فصلی به وجود 

می آیند که توان پیش بینی آنها را نداشته اید. برای مثال صاحبان گلخانه 
ها را در نظر بگیرید که بیشترین فروش آنها مربوط به درختان کریسمس 
است؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که سرتاسر سال را با مشکالت مالی 

مواجه شوند.
چطور می توان با نوسانات فصلی روبرو شد: در باال اشاره شد که به پیش 
بینی ۶ تا ۱۲ ماهه جریان وجوه نقد بپردازید، این کار همچنین در زمینه 
نوسانات فصلی نیز کاربرد دارد و باعث می شود که مبلغی را برای پرداخت 
صورتحس��اب های این فصل کنار بگذارید تا کسب و کارتان را در شرایط 
دش��واری قرار ندهید. عالوه بر این می توان ب��ا ایجاد تنوع در مدل های 
درآمدی، یک جریان ورودی دائمی از وجوه نقد را به وجود آورد. این طراح 

در زمستان می تواند خدماتی مثل برف روبی را ارائه دهد.
5. مالیات ها

فرقی نمی کند که نوع فعالیت کس��ب و کار ش��ما چیست و اظهارنامه 
خود را به صورت ماهانه، فصلی یا س��االنه ارائه می کنید، مهم این اس��ت 
که تحت هر شرایطی باید این مراحل قانونی را طی کرده و مالیات خود را 
بدون دیرکرد پرداخت کنید. به یاد داشته باشید که اگر اظهارنامه خود را 
تحوی��ل ندهید و یا خطایی در این روند صورت بگیرد، مورد مجازات قرار 

خواهید گرفت.
حال چطور می توان با مش��کالت مالیاتی مواجه شد: پایان ضرب االجل 
پرداخت مالیات را روی تقویم عالمت گذاری کنید و با مش��اوران مالیاتی 
صحبت کنید. آنها به ش��ما کمک می کنند ت��ا کارهایتان روی یک روال 
بی اش��کال حرکت کند. عالوه بر این، باید مطمئن شوید که مبلغ کافی را 
برای پرداخت مالیات در نظر گرفته اید. ش��اید محسبات پیش بینی شده 
ش��ما با مبلغ واقعی تفاوت داش��ته باش��د، با این حال می توانید با نگاه به 

مالیات سال گذشته، پیش بینی نزدیک به واقعیتی را انجام دهید.
6. عدم تامین بودجه

در شرایطی که کسب و کار شما نتواند انتظارات را برآورده کند و یا اینکه 
درآمدهای ش��ما از میزانی که انتظار می رود کمتر باشد، سرمایه گذاران و 
بانک ها نیز می توانند از تامین سرمایه خودداری کنند. این یکی از موارد 
غیرمنتظره در جریان وجوه نقد است؛ آنها به همین دلیل از تامین هزینه 
های تعمیر تجهیزات خودداری می کنند، چرا که شما را یک کسب و کار 

پرخطر می دانند.
چط��ور باید با عدم تامین بودجه روبرو ش��د: در مراحل آغازین کار که 
تامین بودجه ش��ما را به عه��ده دارند می توانید مبلغ بیش��تری را از آنها 

طل��ب کنید، برای مثال ۲5درص��د. این مبلغ می تواند هر هزینه ضروری 
غیرمنتظره را پوشش دهد.

7. رشد پیش بینی نشده
رش��د یکی از اهداف هر کس��ب و کار به شمار می رود، با این حال رشد 
پیش بینی نشده می تواند شما را شگفت زده کند. به یاد داشته باشید هر 
چقدر که کسب و کار شما رشد کند، پول نقد بیشتری را باید به کارکنان 
خود اختصاص دهید، اموال بزرگ تر و ارائه محصول یا خدمات نیز از دیگر 
عواقب آن به ش��مار می روند. اینها هزینه  هایی هس��تند که نمی توانید تا 

جریان وجوه نقد بیشتر، منتظر آن بمانید.
چطور می توان با مشکالت رشد پیش بینی نشده روبرو شد: به کارگیری 
یک سیس��تم کس��ب و کار در مراحل اولیه و قبل از بروز رشد پیش بینی 
نشده، فرصتی را فراهم می کند که بهترین سیستم برای کسب و کار خود 
را پی��دا کنید. برای مثال پیدا کردن یک نرم افزار صدور صورتحس��اب که 
قابلیت هایی مثل صورتحس��اب های دوره ای، یادآوری های اتوماتیک برای 
پرداختی ها و کارهای اداری که وقت زیادی را به خود اختصاص می دهند 
را از بین خواهد برد. بنابراین، زمانی که از انجام این کارها رها ش��ده اید، 
می توانید روی کارهایی مثل کس��ب درآمد بیشتر برای مقابله با این رشد 

سریع تمرکز کنید.
8. هزینه های پنهان

فرق��ی نمی کند که تا چ��ه اندازه خود را آم��اده کرده اید، به هر حال 
هزینه هایی پنهانی وجود دارند که باالخره چهره خود را نشان می دهند. 
این هزینه ها می تواند اس��تعفای کارکنان، مالیات ها، هزینه  های قانونی 
و حس��ابداری، تعمی��ر و جایگزینی، تاییدیه ه��ا و تصدیق نامه ها، بیمه، 
کارت های اعتباری، بازپرداخت وام و تجهیزات را در بر داش��ته باش��د. 
برخ��ی از اینها در وهله اول، بدیهی و واضح به نظر می رس��ند، اما آنها 
روی هم انباش��ته می شوند، تا زمانیکه مش��کلی را در جریان وجوه نقد 

شما ایجاد کنند.
چطور می توان از بروز هزینه های پنهان جلوگیری کرد: شما نمی توانید 
به طور کل از بروز این مش��کالت جلوگیری کنید. پیشنهاد می کنیم که 
یک منتور یا فردی که کسب و کار مشابهی دارد را پیدا کرده و تجربیات 
آنها در مقابل این هزینه ها را جویا ش��وید. عالوه بر این پیشنهاد می کنیم 
که بودجه  ای را برای آنها در نظر بگیرید تا از هزینه  های هر ماه خود مطلع 

شده و مطابق با آنها برنامه ریزی کنید.
entrepreneur/ucan :منبع 
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استارت آپ های جدید سیلیکون ولی با انتخاب مدلی برای ارائه خدمات 
به ش��رکت های دیگر، جریان درآمدی مناس��بی در دوران س��خت دنیای 

فناوری ایجاد می کنند.
وضعیت کنونی ش��رکت های فعال در حوزه  فناوری ش��اید در نگاه اول 
آنچنان مناسب به نظر نرسد. غول های بزرگ بازار هر کدام درگیر دعواهای 
حقوقی و تنظیم  قانون هس��تند و آینده  ای دشوار پیش رو دارند. به عالوه، 
برخی از آنها در درگیری های سیاسی نیز وارد شده اند. به هرحال در چنین 
وضعیتی، شاید خوش بین ترین کارشناسان و عالقه مندان به دنیای فناوری 
هم پیش��رفت و موفقیت اس��تارت آپ ها را دور از ذه��ن بدانند. در همین 
اوضاع، ش��رایط برای بس��یاری از کارآفرینان آسان به نظر می رسد؛ چراکه 
با مدل های درآمدی مناس��ب، روند رش��د و موفقیت خ��ود را تا حدودی 

تضمین کرده اند.
هنریک دوبوگراس و پدرو فرانچس��کی، دو کارآفرین ۲۳ ساله  فعال در 
سان فرانسیس��کو هستند که هر دو از دانش��گاه استنفورد انصراف داده اند. 
آنها استارت آپی به نام برکس )Brex( راه اندازی کرده اند که درحال حاضر، 
به عنوان یکی از فعاالن خبرساز سیلیکون ولی شناخته می شود. استارت آپ 
 برکس محصولی به صورت کارت اعتباری دارد که برای ارائه  س��رویس به 
اس��تارت آپ های دیگر طراحی شده است. بنیان گذاران برکس به موفقیت 
استارت آپ خود بسیار باور داشتند و امروزه با خدمات بانکی درخورتوجه، 

به بازیگری شناخته شده در میان شرکت های نوپا تبدیل شده اند.
مرکز فعالیت اس��تارت آپ نوپای برکس در سان فرانسیسکو قرار دارد و 
بنیان گذاران آن با جذب میلیون ها دالر سرمایه در جدیدترین دور جذب، 
ارزش��ش را به ۲.۶ میلیارد دالر رس��انده اند. ارزش گذاری جدید ش��رکت 

دارایی هر یک از بنیان گذاران را به 4۳۰ میلیون دالر رسانده است.
برکس را می توان مثالی روش��ن از ان��رژی درخورتوجه در حال جریان 
در سیلیکون ولی دانس��ت. با وجود روزهای نسبتا دشواری که برای دیگر 
فعاالن دنیای فناوری، به ویژه ش��رکت های بزرگ س��پری می شود،  چنین 
اس��تارت آپ هایی نماد فرصت های بیش��ماری هس��تند که هنوز در این 
فض��ا وجود دارد. در نیمه  اول س��ال جاری میالدی، اس��تارت آپ ها موفق 
ش��ده اند 55 میلیارد دالر س��رمایه جذب کنند که از سال ۲۰۰۰ به  بعد، 
این میزان بی سابقه بوده است. نکته  جالب این است که حجم عظیمی از 
استارت آپ های کنونی در حال رش��د، بازار مهمی به نام »استارت آپ های 

دیگر« را هدف قرار داده اند.
استار ت آپ دیگری به نام Certa وجود دارد که مانند برکس، اکوسیستم 
اس��تارت آپی را هدف قرار می دهد. آنها خدمات مدیری��ت دارایی را برای 
کارمندان اس��تارت آپ ها عرضه می کنند و اکنون ۱.۷ میلیارد دالر ارزش 
دارند. از فعاالن مشابه دیگر می توان به Guideline با مأموریت خدمات 
بازنشس��تگی برای اس��تارت آپ ها و همچنین کپی هایی از برکس اش��اره 
کرد. اینترپرایم )InterPrime( از استارت آپ های مشابه دیگر محسوب 
می شود که »سرمایه  ساکن« شرکت های نوپا را مدیریت می کند و اکنون 

بیش از 5۰مشتری دارد.
کانیشکا ماهشواری، از بنیان گذاران اینترپرایم، اعتقاد دارد استارت آپ ها 
بازار مناس��بی هستند و هنوز خدمات زیادی برای ارائه به آنها وجود دارد. 
او که ش��رکتش را در منلوپارک کالیفرنیا تأس��یس کرده اس��ت، بازخورد 
مناس��ب کارمندان و مدیران شرکت های نوپا را هم از دالیل مناسب بودن 

بازار مذکور می داند.
داستان برکس از برزیل، محل تولد دوبوگراس و فرانچسکی، شروع شد. 
فرانچسکی از ۱۲سالگی به طور جدی در دنیای نرم افزار فعالیت می کرد و 
اولین تجربه ها را هم در جیلبریک کردن آیفون به دس��ت آورد. دوبوگراس 
در ۱4 س��الگی شرکت بازی سازی تأسیس کرد که بعدا به  دلیل مشکالت 
کپی رایت تعطیل شد. این دو نفر در توییتر با هم آشنا شدند و استارت آپی 
فعال در حوزه  پرداخت به نام Pagar.me در س��ائوپائولو تأسیس کردند. 
استارت آپ آنها وقتی ۲۰ ساله بودند، به شرکت بزرگ پردازش کارت های 

اعتباری برزیل، Stone، فروخته شد.
بنیان گذاران برکس در سال ۲۰۱5 به سیلیکون ولی رفتند تا در دانشگاه 
اس��تنفورد ادامه  تحصیل دهند. تحصیل در استنفورد برای آنها مانند رؤیا 
بود. هر دو نفر به سریال تلویزیونی Chuck عالقه مند بودند که شخصیت 
اصلی آن هکر فارغ التحصیل اس��تنفورد بود. البته آنها پس از هش��ت ماه، 
رؤی��ای تحصیل در اس��تنفورد را رها کردند. مقصد بعدی، ش��تاب دهنده  
وای کامبینیت��ور )Y Combinator( ب��ود که دوس��تان برزیلی با ایده  

استارت آپی در حوزه  واقعیت مجازی به آن وارد شدند.
دوبوگراس و فرانچسکی پس از مدتی فعالیت در فضای استارت آپی، به 
مشکالت مالی و اعتباری بنیان گذاران پی بردند. آنها به این نتیجه رسیدند 
که سیس��تم س��نتی برای اعطای اعتبار و امتیازهای بانکی به کارآفرینان 
کارآمد نیست. بانک ها از بنیان گذاران مواردی همچون ضمانت نامه و سابقه  
اعتبار درخواست می کردند که با توجه به سن کم اکثر آنها، تأمین کردنی 
نبود. درنهایت، اس��تارت آپ دوستان برزیلی که Veyond نام داشت، به 

حوزه  اعتبارات بانکی وارد شد و امروزه، نام برکس را یدک می کشد.
اید ه  اولیه  برکس ارائه  خدمات اعتباری س��ریع به اس��تارت آپ ها بود تا 
بنیان گذاران بدون نیاز به ارائه  اسناد سنتی، نیازهای بانکی خود را برطرف 
کنن��د. اولین همکاری بانک��ی برکس با بان��ک Sutton در اوهایو بود تا 
کارت های اعتباری از طریق آنها صادر ش��وند. ش��رکت برای حفظ اعتبار 
و امنیت خود به صورت دائمی حس��اب های بانکی مش��تریان را بررسی و 
محدودیت های اعتباری آنها را تنظیم می کند. به عالوه، استارت آپ ها باید 
هزینه های اعتباری خود را به صورت ماهانه پرداخت کنند تا خللی در روند 

تأمین اعتبار ایجاد نشود.
هر استارت آپ تا پنج عضو یا کارمند را به  رایگان به سیستم برکس اضافه 
می  کن��د و پ��س  از آن، هر عضو جدید هزینه پنج دالری در س��ال خواهد 
داش��ت. کانال اصلی درآمد برکس دریافت کارمزد خرید از فروش��ندگان 
خدمات و محصوالت است. بنیان گذاران برکس اکنون به صورت اشتراکی 
مدیریت ش��رکت را برعهده دارند. دوبوگراس وظیفه  مدیریت قراردادهای 
ش��راکت و افزایش س��رمایه و ارتباطات و فرانچس��کی مدیریت فناوری و 

عملیات را برعهده دارد.
آنو هاریهاران، از ش��رکای وای کامبینیتور که در برکس سرمایه گذاری 
کرده اس��ت، رشد آنها را بس��یار س��ریع ارزیابی می کند. از نگاه او، تقاضا 
برای خدمات برکس با سرعت زیادی افزایش یافت و حتی مدیریت تقاضا 
به نوعی از کنترل خارج ش��د. Hims، استارت آپ فعال در حوزه  خدمات 
پزش��کی آنالین و SoFi، اس��تارت آپ فعال در حوزه مدیریت دارایی های 
شخصی وClassPass، استارت آپ فعال در حوزه  سالمت و تناسب اندام، 

از اولین مشتریان برکس بودند.
اس��تارت آپ Boxed یکی از مش��تریان اصلی برکس بود که از س��ال 

گذشته، از کارت های اعتباری آنها برای خریدهای خود، ازجمله انبارداری 
 ،Boxedو تبلیغات دیجیتال، استفاده می کنند. چی هوانگ، مدیر اجرایی
می گوید امکانات خرید اعتباری در کنار فروش نقدی، س��رمایه  مناس��بی 
در اختیار آنها قرار داد که روند رش��د را با س��رعت بیشتری پیش برد. او 
امکان استفاده از خدمات کار به صورت غیرفیزیکی را هم از مزیت های مهم 
برکس می داند. شایان ذکر است Boxed با سرمایه گذاری نزدیک به ۲5۰ 

میلیون دالری، اکنون درآمد ساالنه اش تقریبا ۱۰۰ میلیون دالر است.
الریسا مارانهائو روکا، اولین کارمند استارت آپ برکس و مدیر ارتباطات 
ش��رکت است. او اس��تخدام اولین مهندس��ان در اس��تارت آپ را چالشی 
بس��یار بزرگ می داند که رقابت شدید برای جذب استعداد در اکوسیستم 
اس��تارت آپی، یکی از دالیل آن بود. الریس��ا می گوید در روزهای ابتدایی، 
هیچ کس آنها را نمی ش��ناخت و در نتایج گوگل هم ظاهر نمی ش��دند؛ به  
همین دلیل، جذب متخصصان حرفه ای برای توس��عه  کس��ب وکار بسیار 
دشوار بود. اولین سرمایه گذاری های مهم در برکس در فوریه و اکتبر سال 
گذشته  انجام شد. آنها تنها پس از شش ماه فعالیت، به ارزش یک  میلیارد 
دالر رس��یدند و اصطالحا یونیکورن ش��دند. از میان سرمایه گذاران اصلی 

می توان به پیتر تیل و مکس لوچین، بنیان گذارهای پی پال، اشاره کرد.
برکس پس از جذب س��رمایه چش��مگیر، تمرکز خود را روی تبلیغات 
گذاش��ت و در مکان ه��ای متنوع از ایس��تگاه های اتوب��وس و پایانه های 
فرودگاه ها تا بیلبوردهای ش��هری، لوگو و شعار خود را به استارت آپ های 
دیگ��ر نش��ان داد. دوبوگراس چن��د ماه بع��د در کنفرانس��ی اعالم کرد 
بیلبوردهای ش��هری روش ارزان تری در مقایسه با تبلیغات دیجیتال برای 
جذب کارمندان و مش��تریان بالقوه بودند. او می گوید همین اظهارنظر به 
افزایش قیمت بیلبوردها در سان فرانسیسکو منجر شد. او امروز قانونی دارد: 

»هیچ گاه درباره  تبلیغات مفید و کارآمد صحبت نکنید.«
برکس امروز ۲۲۰ کارمند دارد و احتماال تا پایان سال جاری، تعدادشان 
به 4۰۰ نفر افزایش یابد. افزایش شهرت و اعتبار اولیه به مرور سرمایه گذاران 
بیش��تری را به آنها عالقه مند کرد که البته بنیان گذاران، بس��یاری از آنها 

را رد کردند. نکته  جالب اینکه مدیران برکس از جلس��ه با سرمایه گذاران 
خطرپذیر برای نمایش خدمات خود به اس��تارت آپ های موردحمایت آنها 
استفاده می کردند. یکی از جلسه های برکس با استارت آپ ها در کافی شاپی 
در س��اوث پارک سان فرانسیسکو برگزار ش��د که جمعیت مناسبی در آن 
حضور یافتند. استقبال مناسب از جلسه  معرفی باعث شد برکس سالنی را 

در باالی همان کافی شاپ برای رویدادهای خود در اختیار بگیرد.
برکس برای س��الن رویدادهای خود نام اتاق بیضی )Oval Room( را 
انتخاب کرد که عالوه  بر وجه تس��میه  ای شبیه به اتاق بیضی کاخ  سفید، 
به شکل ساوث پارک نیز بی شباهت نیست. سالن مذکور در میان خدمات 
برکس برای اس��تارت آپ ها ق��رار دارد. از س��رویس های دیگر می توان به 
اعتبار تهیه  فضای ابری و تخفیف در فضاهای کاری WeWork و حتی 

امتیازهایی برای اجاره  اسکوتر برقی اشاره کرد.
رش��د و موفقیت اس��تارت آپ برکس ب��رای بنیان گذارانش ب��ا درآمد و 
ثروت مناسبی همراه بود. بااین حال، ادامه  روند موفقیت و درآمدزایی آنها 
هنوز کامال روش��ن نیس��ت، چراکه درصد زیادی از استارت آپ ها شکست 
می خورند. به  بیان دیگر، مشتریان برکس با احتمال بسیار فراوان شکست 
و خارج ش��دن از روند کاری روبه رو هستند که درنهایت، به کاهش درآمد 

آنها هم منجر می شود.
فرانچس��کی درباره  رفتار شرکتش با اس��تارت آپ های در حال شکست 
اعتق��اد دارد که رویکردی متفاوت با ش��رکت های اعتباری س��نتی انجام 

می شود. آنها برخالف شرکت های سنتی در زمان کاهش اعتبار مشتریان 
و نزدیک شدن شکست، اعتبار آنها را قطع نمی کنند. درواقع، برکس حتی 
کارآفرینان شکس��ت خورده را نیز به عنوان مشتریان بالقوه آتی می داند و 
آنها را از برنامه ریزی های خود خارج نمی کند. بنیان گذاران برکس می دانند 
هر کارآفرین اس��تارت آپی شاید روزی دیگر با ایده ای جدید به کسب وکار 

بازگردد.
دوبوگراس اعتقاد دارد سرمایه  گذاری خطرپذیر هنوز به عنوان بازیگری 
مهم در اکوسیس��تم اس��تارت آپی و درنتیجه، در فهرس��ت مشتریان آنها 
حضور خواهد داشت. درواقع، تا زمانی که برکس خدمات سریع و عالی به 
استارت آپ های موردحمایت سرمایه گذاران ارائه کند، بخت جذب مشتری 
دارد. به عالوه آنها با توجه به آمارهای اعتباری شرکت  ها می توانند کاهش 
درآمد یا خطر شکس��ت آنها را متوجه ش��وند که در برنامه ریزی های آتی 

مفید خواهد بود.
برکس امروز استارت آپی غیرس��ودده محسوب می شود و تنها با جذب 
س��رمایه توانایی تأمین هزینه های خود را دارد و در جدیدترین دور نیز از 
شرکت هایی همچون DST Global و Kleiner Perkins حدود ۱۰۰ 
میلیون دالر س��رمایه جذب کرده  اس��ت. دور اخیر، مجموع سرمایه های 
جذب شده در برکس را به ۳۱5 میلیون دالر رساند که بدهی های شرکت 

نیز جزو آن محسوب می شوند.
نیل متا، از س��رمایه گذاران Greenoaks Capital اس��ت که در دور 
جذب س��رمایه  برکس در اکتبر حضور داش��ت. او ای��ده و تجربه کاربری 
عالی برکس را به عنوان دلیلی اصلی س��رمایه گذاری بیان کرده و آن را با 
اولین رویارویی خود با اوبر یا خودروهای تسال مقایسه می کند. متا اعتقاد 
دارد برکس در ابتدای مس��یر فعالیت است و آینده  ای روشن انتظار آنها را 

می کشد.
در س��ال جاری، برکس بخش��ی از تمرکز خود را به خدمت رس��انی به 
ش��رکت های تج��ارت الکترونیک اختص��اص داد که اکن��ون ۳۰درصد از 
کسب وکار آنها را پوشش می دهند. در ماه های گذشته، برخی شرکت های 
سهامی عام پیش��نهادی برای کارت های اعتباری برکس ارائه کرده اند که 
البته با مخالفت مدیران روبه رو ش��ده است. فرانچسکی در پایان مصاحبه 
درب��اره  اس��تارت آپش، حفظ نظم و باقی ماندن در مس��یر اصلی را چالش 
و وظیفه   اصلی برکس می داند. او اعتقاد دارد بس��یاری از استارت آپ های 
س��یلیکون ولی پس از مدتی مأموریت اصلی خود را فراموش می کنند که 

به نوعی اولین قدم ها به سمت شکست را تشکیل می دهد.
مطالعه  داستان استارت آپ برکس نکته  مهمی درباره  ظرفیت چشمگیر 
بازار B۲B برای اس��تارت آپ ها دارد؛ بازاری که در آن شرکت ها هدف قرار 
می گیرند و در صورت ارائه  خدمات و محصوالت مناسب، جریان درآمدی 

پایدارتر و بزرگ تری برای استارت آپ فراهم می کنند.
NYTIMES/zoomit :منبع
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وقتی کوچک تر بودید، دوست داشتید چه کاره شوید؟ 
من می خواستم که باستان شناس شوم. از همان زمان که 
خیلی کوچک  بودم، مصمم بودم که باستان ش��ناس ش��وم. 
قصدم این بود که حتماً باستان ش��ناس ش��وم. هیچ گزینه  

انتخابی دیگری وجود نداشت.
االن هم که بالغ شدم و باستان شناس نیستم.

منظ��ورم را اش��تباه برداش��ت نکنید، زندگ��ی من عالی 
اس��ت. حتی ب��ا اینکه در یون��ان در حال حف��اری مناطق 
س��فالی نیس��تم، اما آن زمانی که متوجه ش��دم رویایم به 
حقیقت نمی پیوندد خیلی ناراحت شدم. دالیل زیادی برای 
باستان ش��ناس نش��دنم وجود داش��ت، اما مهمترین آن به 

روزی برمی گردد که من را از کالج بیرون انداختند.
هی��چ وقت خوابش را هم نمی دیدم ک��ه نتوانم تحصیلم 
را تم��ام کنم. اگ��ر بگویم که یک فاجعه ب��ود، اصاًل اغراق 

نکرده ام.
به طرز باورنکردنی ای برای��م دردناک بود، اما چون مادر 
ش��ده بودم، باید ب��رای فرزندانم آماده می ش��دم و به آنها 
رس��یدگی می کردم. برای اینکه خ��ودم را از ناراحتی این 

موضوع برهانم، دست به کار جدیدی زدم.
مس��یر ش��غلی ت��ازه ای را در پی��ش گرفتم. ه��ر بار که 
ش��رکتی را ترک می کردم یا حکم ترفیع درجه می گرفتم 
یا کار جدیدی را ش��روع می ک��ردم، این فرآیند را در پیش 
می گرفتم: نسخه  گذشته  خودم را پشت سر می گذاشتم تا 

بتوانم کار جدید و چیزهای جدید را شروع کنم.
چطور این کار را انجام دادم؟

م��ن خود گذش��ته ام را رها کردم تا بتوانم مس��یر رو به 
جلویی را در پیش بگیرم.

پشت سر گذاش��تن نسخه های مختلف خودمان، یکی از 
رایج ترین کارها است. وقتی می خواهیم مسیر رو به جلویی 
را برای رس��یدن به چیزی که خوب اس��ت پیش بگیریم، 
چطور می توانیم احساسی جز مثبت اندیشی و نشاط داشته 

باشیم؟ 
مهمت��ر از همه، همه  افراد در زندگ��ی ما می خواهند در 
مورد اینک��ه چقدر تغییر خوب اس��ت صحبت کنند. پس 
طبیعی اس��ت که ما هم بخواهیم خودمان را وقف این نوع 

عقیده و رفتار کنیم.
وقت های��ی دیگ��ری هم هس��ت ک��ه ای��ن کار را انجام 
می دهیم، مخصوصاً اوقاتی که تغییر عمده ای در زندگی ما 
اتفاق افتاده یا دچار مش��کل خاصی شده ایم. اتفاقاتی نظیر 
یک رابطه  عاطفی س��می، آتش گرفت��ن خانه، حتی باردار 

شدن یا ازدواج کردن از این قبیل است.
ب��ه این خاطر که به مرحله  جدی��دی از زندگی مان وارد 
می ش��ویم، تمایل داریم به بخش مثبت آن موضوع بیشتر 
از بقی��ه قس��مت های آن بپردازیم. س��عی خ��ود را بر این 
می گذاریم که گذش��ته خود را همان ج��ا رها کنیم تا یک 
نسخه  جدید از خودمان را رونمایی کنیم. این نسخه  جدید 

ما، رویاهای جدید می طلبد و اتفاقات جدیدی هم دارد.
خودم را گم کرده بودم.

بله قطعاً این فرآیند برای اینکه در آن واحد زندگی خود 
را تغییر دهید، تاثیر لحظه ای خواهد گذاشت، اما متاسفانه 
وقتی صحبت از حل و فصل گذش��ته می ش��ود خیلی هم 

تاثیرگ��ذار نخواهد ب��ود. همچنین این توانایی ش��ما برای 
بهبود بخشیدن آینده تان را محدود می کند.

چیزی که با گذش��ت زمان متوجه آن شدم، این بود که 
هر بار که زندگی خودم را تغییر می دادم، هر تصمیمی که 
می گرفتم، هر بار که گذشته  خودم را ترک می کردم و وارد 
فاز جدیدی از زندگی خودم می ش��دم ی��ا تا بهترین جای 
ممکن مسیر رو به جلو در پیش می گرفتم، در واقع بخشی 
از نیاز ه��ای خودم را نادی��ده می گرفتم و آن را س��رکوب 

می کردم.
ای��ن بی توجهی از طریق تمرکز روی احساس��ات مثبتی 
که درگیر آن می ش��دم تا فرآیند را راحت تر کنم، به وجود 
می آم��د. تمرکز بر روی این عواطف منجر به دور ش��دن از 

هر نوع احساسات متفاوت دیگری می شد.
که در نهایت اصاًل هم مثبت نبود.
عوارض نادیده گرفتن غم و اندوه

به م��رور زمان درگی��ر حاالت عاطفی خودم ش��دم. آن 
هم ب��ه این دلیل که هیچ وقت برای گذش��ته  خودم وقت 

نگذاشتم و آن را به راحتی کنار گذاشتم.
هیچ وق��ت ب��رای رویاهای��ی ک��ه هیچ وقت ب��ه حقیقت 
نپیوس��ت یا اهدافی که هیچ وقت به آنها نرس��یدم یا حتی 
جوامعی که از دست ش��ان دادم س��وگواری نکردم. به این 
نتیجه رسیدم که اگر واقعاً می خواهم از خودم راضی باشم 
و با خودم آشتی کنم، در وهله  اول باید برای گذشته  خودم 

هم ارزش قائل شوم.
سوگواری معموالً در نور مثبت قابل دیدن نیست

در حقیقت واژه  س��وگواری یادآور تصویر لباس مش��کی 
و مرگ اس��ت، اما س��وگواری چی��زی فراتر از این اس��ت. 
سوگواری یک فرآیند س��الم باورنکردنی و چیزی است که 

همه  ما انسان ها باید آن را با آغوش باز بپذیریم.
در ابتدا باید بگویم که سوگواری در هر شخصی متفاوت 
اس��ت. پ��س اگ��ر می خواهید که یاد گذش��ته  خ��ود را با 
نس��خه های قبلی خود گرامی بداری��د، خودتان باید بدانید 
که چطور انجامش بدهید، درس��ت طبق عادات سوگواری 
نوع خ��اص خودتان، اما اگر هم زمان ب��ا اینکه این متن را 
می خوانید از خودتان می پرسید که حاال چطور برای خودم 
س��وگواری کنم، در زیر چند راه سریع انجام این فرآیند را 

برای تان شرح می دهم.
5 قدم برای سوگواری برای خودتان

م��دل معمولی س��وگواری ک��ردن که معم��والً افراد آن 
را قب��ول دارند، مدل کوبلر-راس اس��ت ک��ه 5 قدم برای 

سوگواری را از آن برداشت کردم.
این قدم ها انکار، خش��م، چانه زنی، افس��ردگی و در آخر 
پذیرفتن است. چرخه ای از سوگواری. زمانی که به گذشته  
خود ب��از می گردید و به تغییرات بزرگ��ی که آن زمان در 
زندگ��ی خود ایجاد کردید فک��ر می کنید، این قدم ها برای 
ش��ما به صورت ناخودآگاه تکرار می ش��ود، اما در آن زمان 

خودتان نمی دانستید.
اگر تغییر بزرگی در حال رخ دادن در زندگی ش��ما است 
و با نس��خه  جدیدی از خودتان روبه رو هس��تید، این مدل 

می تواند برای شما مفید واقع شود.
برای احساسات خود وقت بگذارید و آنها را گرامی بدارید 

برای این کار می توانید آنها را یادداشت کنید، با دوستی در 
میان بگذارید یا خیلی س��اده فقط گریه کنید. به خودتان 
این اجازه را بدهید که احساس��ات مختلف را تجربه کنید، 
حتی اگر معتقدید که نباید این احساسات را داشته باشید.
 احساس��ات شما حقیقی و ارزشمند هس��تند. با گرامی 
شمردن آنها، به حرکت رو به جلوی خود ادامه خواهید داد.
 بله، حتی تغییرات مثبت هم نتیجه  س��وگواری هستند. 

این کاماًل طبیعی است.
اگر امروز پس از س��ال ها گذر از نسخه  پیشین و حوادث 
پیش��ین خود، هیچ وقت زمانی برای س��وگواری گذش��ته  
خود اختص��اص نداده اید و حال همانند من دچار اضطراب 
هستید، با مدل کوبلر-راس پیش  رفتن کار بسیار دشواری 
است. به این خاطر که در قلب حادثه ای که باعث سوگواری 

شما شده، قرار نگرفته اید.
ش��ما هن��وز هم فرص��ت گرامی ش��مردن ش��خصی )یا 

اشخاصی( که بوده اید را دارید.
از سوگواری با آغوش باز استقبال کنید

بهتری��ن کاری که برای ش��روع می توانی��د انجام دهید، 
بخش��یدن خودتان اس��ت. اغلب م��ا خودم��ان را به طور 
بی رحمانه ای س��زاوار و مسئول همه دردهایی که کشیدیم 
می دانیم، ام��ا در پس این کینه  ها هیچ چیز خوبی نخواهد 

بود.
هر روز در آینه به چش��مان خ��ود زل بزنید- به خودتان 

نگاه کنید و بابت همه چیز خود را ببخشید.
 می توان��ی از ای��ن جمله در آینه اس��تفاده کنی: » تو را 

می بخشم چون )...(«
با این روند نس��خه های قبلی ات، صدایت را می ش��نوند و 

فراخوانده می شوند.
سپس همه  آن  نس��خه های قبلی ات را به یاد آور، آنها را 
صدا بزن و از آنها تش��کر کن. برای آ ه��ا بنویس یا خودت 
را در گذش��ته  خود تصور کن و با خ��ودت صحبت کن. به 
خودت این اجازه را بده که احساس��ات ناخوشایند را تجربه 
کنی، زیراکه شما سزاوار این هستید که حرکت رو به جلو، 

به سمت آینده ای مثبت را در پیش بگیرید.
سوگواری به من صراحت بخشید

به محض اینکه به سوگواری کردن برای گذشته ام عادت 
کرده بودم، متوجه شدم گره هایی از زندگی ام که تا آن روز 
نامشخص ش��د، برایم واضح ش��د. از اضطراب بیش از حد 
دست برداشتم، زیراکه از غرق شدن در احساس گناهی که 
قباًل می کردم دس��ت کشیدم. حال دیگر بیشتر خودم بودم 

و احساس بهتری به خودم داشتم.
 دیگر به خودم تلقین نمی کردم که چه احساسی باید داشته 

باشم، بلکه با عواطفی که تجربه می کردم راحت بودم.
به خاطر بس��پارید که س��وگواری اصاًل چیز بدی نیست. 
همینط��ور عواطف��ی مانند غمگینی، خش��م ی��ا هر حس 
ناخوش��ایند و سنگین دیگری هم اصاًل بد نیستند. در واقع 
اگر ب��ه خودتان اجازه  دهید همه  این عواطف را به ش��یوه  
س��المی تجربه کنید، یکی از بهترین راه ها برای آش��تی با 
خودتان است. حال نوبت آن است که خود واقعی تان باشید 

و از آن لذت ببرید.
goalcast/ucan :منبع 

5 مرحله  سوگواری کردن برای رها کردن گذشته 

رکوردشکنی هاب اسپات در زمینه سودآوری

هاب اسپات، موسسه فعال در زمینه مشاوره مدیریت روابط با مشتریان، به تازگی به طور رسمی رسیدن 
تعداد کارمندانش به ۱۰۰ هزار نفر را اعالم کرده است. این امر در کنار کسب سود یک میلیارد دالری در 
سال ۲۰۲۰ مهمترین دستاورد هاب اسپات در طول یک دهه اخیر محسوب می شود. این موسسه در طول 
س��ال های اخیر به دلیل توس��عه پلتفرم یکپارچه برای مدیریت کسب و کار شهرت بسیار زیادی به دست 
آورده اس��ت. پلتفرم هاب اس��پات در طول سال های اخیر برای بس��یاری از برندها بدل به ابزاری مطمئن 
برای بازاریابی و مدیریت روابط با مش��تریان شده اس��ت. نکته جالب اینکه تنها ۱5 سال از عمر این برند 
می گذرد. با این حس��اب دستیابی به درآمد یک میلیارد دالری در این مدت زمان عملکرد بسیار مطلوبی 
محس��وب می ش��ود. نکته جالب اینکه وضعیت مالی هاب اسپات در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ هرگز نشانی 

از رکوردشکنی اخیر نداشت. 
ایده اصلی برای تاسیس هاب اسپات براساس تغییر شیوه خرید مشتریان بنا شده است. این امر ارتباط 
نزدیکی با تحلیل رفتار مشتریان و بازارهای مختلف دارد. نیاز کسب و کارهای مختلف برای حفظ ارتباط 
با مش��تریان در دهه های اخیر برجس��ته ترین چالش پیش روی کارآفرینان بوده است. هاب اسپات در این 
مسیر مشاوره و پلتفرم منحصر به فردش را در اختیار تیم های بازاریابی و مدیریت مشتریان قرار می دهد. 
تعامل با مشتریان در اغلب بازارها امری سخت و پیچیده است. بسیاری از برندها به دلیل عدم دسترسی 
به ابزارهای مناس��ب برای بازاریابی به طور مداوم با مش��کالتی مواجه می ش��وند. نکته مهم در این میان 
حضور کارش��ناس های برجس��ته هاب اسپات در کنار برندها برای اس��تفاده از خدمات پلتفرم این موسسه 
است. این امر موجب اعتماد هرچه بیشتر برندها به پلتفرم هاب اسپات، در مقایسه با دیگر پلتفرم ها شده 

است. 
مدیران ارش��د هاب اس��پات بر روی استفاده از ش��یوه های تازه برای ارزیابی وضعیت بازارهای مختلف و 
بهبود روابط میان برندها و مش��تریان تاکید دارند. در همین راس��تا به طور گس��ترده اقدام به استفاده از 
فن��اوری ه��وش مصنوعی به منظور بهبود کیفی��ت بازاریابی برندهای مختلف کرده اند. براس��اس گزارش 
رس��می موسسه هاب اس��پات اکنون نزدیک به ۶۰۰ برند جهانی از خدمات آنها استفاده می کنند. این امر 
به معنای ش��هرت جهانی خدمات هاب اس��پات اس��ت. بحران کرونا تاثیر قابل مالحظه ای بر روی درآمد 
هاب اس��پات در طول نیمه نخس��ت سال ۲۰۲۰ داشت. این امر بس��یاری از کارشناس ها را نسبت به تراز 
مالی این برند مشکوک ساخته بود، با این حال نیمه دوم سال ۲۰۲۰ همراه با افزایش نیاز کسب و کارها 
برای بازاریابی و رابطه هرچه نزدیک تر با مش��تریان ش��رایط را تغییر داد. همین امر موجب رکوردشکنی 
هاب اس��پات در زمینه استخدام کارمند و همچنین کسب سود شد. برنامه اصلی هاب اسپات در این میان 
توس��عه خدماتش و تبدیل پلتفرم فعلی به یک سیس��تم یکپارچه برای ساماندهی تمام نیازهای کسب و 
کارهاس��ت. بدون تردید این ایده همراه با بلندپروازی بس��یار زیادی اس��ت. باتوجه به موفقیت های اخیر 

هاب اسپات ارائه چنین پلتفرمی از سوی این برند بعید به نظر نمی رسد. 
finance.yahoo.com :منبع

چرا بسته بندی سازگار با محیط زیست مهم است؟

استفاده از بسته بندی مناسب برای محصوالت دارای اهمیت باالیی در نگاه مشتریان است. امروزه برخی 
از مش��تریان فقط به دلیل جذابیت بس��ته بندی محصوالت برخی از برندها را به یکدیگر ترجیح می دهند. 
بی ش��ک این امر در نگاه نخس��ت عجیب به نظر می رسد، اما بسیاری از مشتریان به جای جذابیت بصری 
بس��ته بندی محصوالت به مواد اولیه به کار رفته در آنها توجه می کنند بنابراین کس��ب و کارها باید توجه 
ویژه ای به نحوه بس��ته بندی محصوالت ش��ان نش��ان دهند. در غیر این صورت به س��رعت از کانون توجه 

مشتریان خارج خواهند شد. 
آلودگی پالستیکی

یکی از مهمترین مواد اولیه برای بس��ته بندی محصوالت پالس��تیک است. اگرچه استفاده از پالستیک 
به عنوان ماده اولیه در بس��ته بندی محصوالت بس��یار ارزان و ساده است، اما انتقادات بسیار زیادی از نظر 
زیس��ت محیطی برای برندها به همراه دارد. درس��ت به همین خاطر برخی از برندها به س��وی استفاده از 

مواد اولیه جایگزین جهت گیری کرده اند. 
س��االنه ش��مار باالیی از پالس��تیک های دورریخته ش��ده در اقیانوس ها و دیگر آب های بین المللی پیدا 
می شود. اگر آلودگی محیط زیست با همین شدت ادامه پیدا کند، دیگر فضایی برای رشد جانوران دریایی 
و تداوم محیط زیست در دریاها و اقیانوس های مختلف باقی نخواهد ماند. همین امر استفاده از مواد قابل 

تخریب و تجذیه در طبیعت را بدل به امری مهم کرده است. 
بسته بندی های قابل شست و شو

یکی از ایده های جذاب در مورد بس��ته بندی محصوالت اس��تفاده از موادی با قابلیت شست و شو است. 
این امر موجب فراهم س��ازی امکان اس��تفاده چندباره از بسته بندی محصوالت از سوی مشتریان می شود. 
امروزه بس��یاری از برندها به جای س��رمایه گذاری بر روی مواد اولیه قابل بازیافت برای بسته بندی بر روی 
مواد اولیه قابل شس��ت و ش��و سرمایه گذاری می کنند. دلیل این امر امکان اس��تفاده مداوم از بسته بندی 
موردنظر از سوی مشتریان است. این امر موجب ماندگاری بیشتر نام برند در ذهن مشتریان خواهد شد. 
noobpreneur.com :منبع
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