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واکسن کرونا، قوی ترین محرک اقتصادی در سال 2021 است

نسبت کرونا و جهان 
به روایت »فورچن«

فرصت امروز: روزهای سخت و دشوار کرونایی، یکی پس از دیگری در دنیا سپری می شود و در آخرین آمارها 
تعداد مبتالیان به کرونا تاکنون به بیش از 114 میلیون نفر رسیده و بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر نیز قربانی 
ویروس کووید-19 در سراس��ر جهان ش��ده اند. در حالی واکسیناسیون کرونا در اغلب کشورهای جهان آغاز شده 
اس��ت که به گفته اقتصاددانان، واکسن کرونا، مهمترین محرک اقتصادی سال 2021 خواهد بود و سرنوشت این 
سال را واکسن تعیین خواهد کرد. هرچند پیش بینی می شد که مسیر احیای اقتصاد جهانی به صورت V شکل...

قیمت مسکن تهران در بهمن ماه از 28 میلیون تومان گذشت

تورم داغ مسکن در میانه زمستان
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2
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در زیرزمین سیاه و پنهان اقتصاد ایران چه می گذرد؟

حجم 30 درصدی اقتصاد سایه در ایران

چگونه تبلیغات اینستاگرامی تأثیرگذار و موفقی داشته باشیم؟
مدیران بزرگ با داشتن چه خصوصیاتی به موفقیت رسیده اند؟

بهبود وضعیت کسب و کار با به روز رسانی های ضروری
الزامات تولید محتوا در سال 2021

ترکیب رسانه های   اجتماعی و تبلیغات محیطی
چگونه ذهن خود را برای خالقیت بازسازی کنیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

افزایش تولید خودروهای 
الکتریکی نیاز به نیروی کار را 

کاهش می دهد

5

فرصت امروز: ریزش بازار سـرمایه در دهمین روز اسفندماه 
نیـز ادامه یافت و نماگر این بازار در روز یکشـنبه بیش از 8 

هزار واحد افت کرد. شـاخص کل بـورس تهران با 
این افت 8 هزار و 601 واحدی تا رقم یک میلیون...

افت 8 هزار واحدی بورس تهران
در دهمین روز اسفندماه

چرا بورس از سکه افتاد؟

دریچـه
نهنگ ها چطور بر قیمت 
بیت کوین اثر می  گذارند؟

بازی نهنگ ها
در بازار بیت کوین

ب��ازار ارزه��ای مج��ازی با 
پرچمداری بیت کوین در سال 
ب��ازاری  به  می��الدی   2021
پرطرفدار برای سرمایه گذاران 
خ��رد و کالن جه��ان تبدیل 
ش��ده اس��ت، به ط��وری که 
از ای��الن ماس��ک گرفت��ه تا 
بی��ل گیتس درب��اره ارزهای 
کرده اند  اظهارنظر  دیجیتالی 
تغیی��ر  را  ب��ازار  جری��ان  و 
داده ان��د. قیمت بیت کوین در 
یک هفته گذش��ته به آستانه 
60 هزار دالر رس��ید، اما روز 
گذشته با چند هزار دالر افت 
در کان��ال 47 ه��زار دالر در 

حال نوسان است.
ح��ال س��وال ای��ن اس��ت 
ک��ه دلی��ل این هم��ه افت و 
خیز قیمت ای��ن ارز مجازی 
محبوب چیس��ت؟ در پاس��خ 
ب��ه این پرس��ش، تحلیلگران 
از نهنگ ها در بازار بیت کوین 
به عن��وان بازیگران اصلی در 
نمایش��نامه نوس��ان نرخ این 
ارز مجازی ی��اد می کنند، اما 
نهنگ ه��ا در بازار بیتکوین به 
چه کس��انی گفته می شود و 
این نهنگ ها چط��ور بر بازار 

اثر می گذارند؟
بیت کوین  ب��ازار  در  نهنگ 

به ش��خص یا نهادی 
2گفته می شود که...
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با وجود پافشاری هایی که برای ورود خودروهای مناطق آزاد به غیر از خودروهای آمریکایی 
به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل وجود داشت، در نهایت این پیشنهاد در مجلس 
شورای اسالمی رأی نیاورد و ورود خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد. 
به گزارش ایس��نا، واردات خودرو از س��ال 1۳97 ممنوع است و حتی در مناطق آزاد با وجود 
قوانین خاص خود امکان واردات خودرو وجود ندارد که عمده دلیل آن به شرایط ارزی و ارزبری 
باالی واردات خودرو برمی گردد. اما در جریان ارائه الیحه بودجه و بررسی آن حواشی در رابطه 
با واردات خودرو وجود داش��ت؛ به طوری که چندی پیش در جریان بررسی الیحه بودجه در 
کمیسیون تلفیق نمایندگان تاکید داشتند که واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی 
انجام ش��ود. بر این اس��اس در بند الحاقی به تبصره 6 بودجه دولت مکلف ش��د که به منظور 
تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در 
مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با 
لحاظ معیارها، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات 
خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. همچنین مصوب 
شد که نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید 
طوری تنظیم ش��ود که در مقایس��ه قیمت های بازار، منجر به س��ود بیش از 20 درصد برای 
واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت های بازار و وارداتی، 
دولت می تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

آنچ��ه از این مصوبه تلفیق برمی آمد درآمدی بی��ن 10 تا 17 هزار میلیارد تومان از حقوق 
ورودی برای دولت پیش��بینی شده بود اما به هر صورت واکنش مسئوالن یا سازمان برنامه و 
بودجه را داش��ت که نش��ان می داد  موافقتی با این موضوع ندارند. از سویی تاکید داشتند که 
امکان چنین درآمدی از محل واردات خودرو از مناطق آزاد وجود ندارد و از سویی مطرح بود 
که تردد خودروهای لوکس مناطق آزاد در سرزمین اصلی با توجه به شرایط موجود می تواند 

با خود تبعاتی داشته باشد.

این جریان به نحوی پیش رفت که در نهایت در بررسی الیحه بودجه در صحن علنی مجلس 
با مخالفت نمایندگان همراه و به طور کلی حذف شد. بر این اساس هیچ گونه واردات خودرویی 
از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد پیشبینی شده برای دولت از 
این محل حذف خواهد ش��د. در حال حاضر آنچه دولت در بودجه از درآمد از حقوق ورودی 
پیش بینی کرده بود، حدود 2000 میلیارد تومانی است که آن هم به جریان تعیین تکلیف و 
ترخیص خودروهای مانده در گمرک برمی گردد، نه واردات جدید. این در حالی اس��ت که در 
تازه ترین مصوبه مجلس حقوق ورودی خودروهای س��واری در س��ال آینده حداقل ۸6 درصد 

ارزش گمرکی آن تعیین شده است.
همچنین از دیگر رخدادهای بودجه ای در مجلس، بحث اینترنت و پیام رسان »شاد« است. 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی پس از مصوبه افزایش مالیات از اپراتورها، به جلوگیری از 
افزایش قیمت اینترنت تاکید داش��تند و اکنون با کاهش تعرفه پیام رس��ان های داخلی،  ارزان 
کردن اینترنت را مطرح کردند، این در حالی اس��ت که مس��ئوالن حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات معتقدند نه تنها اطالق اینترنت به ترافیک پیام رسان داخلی صحیح نیست، بلکه با 
این مصوبه، اس��تفاده از شاد که رایگان بوده، از این پس صرفا با پرداخت هزینه ممکن است. 
موضوع قیمت اینترنت اگرچه همواره مورد مناقش��ه بوده و کاربران هم درخواست رسیدگی 
به آن و کاهش قیمت را داش��تند، اما از هفته گذش��ته و با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی، وجه تازه ای به خود گرفت. داستان از این قرار بود که سه شنبه 5 اسفندماه، 
محمدج��واد آذری جهرمی، وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات از افزایش چش��مگیر قیمت 
بسته های اپراتورها در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی  بر افزایش ۳000 میلیارد 

تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه ها از جمله صداوسیما خبر داد.
او تصویری از متن این مصوبه منتشر کرد که در آن عنوان شده بود: حق االمتیاز و حق السهم 
دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافته و به حساب 
درآمد عمومی ردیف 1۳0404 نزد خزانه داری کل واریز می ش��ود. منابع حاصل به میزان ۳0 

ه��زار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای 
مجازی هزینه می ش��ود. مس��ئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات ص��وت و تصویر فراگیر و 
نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر )ساترا( سازمان 

صداوسیما است.
پس از آن، نمایندگان مجلس به این اظهارات واکنش نش��ان دادند. سیدمحس��ن دهنوی، 
عضو هیأت رئیسه مجلس اینطور عنوان کرد که مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف 
می کند؟ حق السهم دولت از اپراتورها بسیار باالست اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی کند، 
ای��ن حوزه به حیات خلوتی برای عده ای تبدیل ش��ده ک��ه از آن برای فعالیت های انتخاباتی 
اس��تفاده می شود. این عضو کمیس��یون تلفیق ادامه داد: در این بند قید خواهد شد دولت و 
اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند لذا اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال 
از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه های اینترنت نیز در 
کمیس��یون تلفیق رد ش��د لذا مجلس حامی ثبات در قیمت ها خواهد بود. پس از آن اما وزیر 
ارتباطات با بیان اینکه حرف هایی که می زنند نادرس��ت اس��ت، گفت: برخی می گویند دولت 
دنبال گران کردن اینترنت است. اگر دولت دنبال این کار بود به مصوبه مجلس نیازی نداشت 
و خودمان اختیار گران کردن اینترنت داریم و به مجوز مجلس نیازی نبود. وقتی سهامداران 
اپراتورها دو س��ه ماه قبل قیمت ها را باال بردند، دولت محکم ایس��تاد و قیمت ها برگشت. ما 
چهار سال قیمت را ثابت نگه داشته ایم االن هم استراتژی ما همان است و محکم می ایستیم 

تا قیمت افزایش نیابد.
او در واکنش به این رویکرد مجلس مبنی بر اینکه آنها دنبال گران کردن اینترنت نیستند، 
گف��ت: چگونه به بنگاه اقتصادی می توان گفت 10 درص��د مالیات را افزایش دهد، اما قیمت 
تمام شده را افزایش ندهد. ریاضی ما اینقدر خوب نیست که این معادله را درک کنیم؛ البته یک 

فرمول وجود دارد که بنگاه تعطیل شود و توسعه ارتباطات تعطیل شود.
آذری جهرمی درباره ادعای نمایندگان مجلس درباره کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد 

این وزارتخانه نیز ادامه داد: بگویند کم اظهاری کجا بوده اس��ت. گزارش تفریغ بودجه را اعالم 
کنند. 6400 میلیارد تومان به عنوان درآمد عمومی باید به خزانه واریز می کردیم. شرکت همراه 
اول، شرکت مخابرات ایران بورسی هستند و درآمد آنها در بورس اعالم می شود و این درآمد 

شفاف است و مردم می توانند ببینند و مگر می شود درآمدی باشد که اظهار نشود؟
در ادامه این رویدادها نیز روز شنبه مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اس��المی در توییتر نوشت: تصویب اینترنت بس��یار ارزان در مجلس! مجلس مصوب کرد که 
قیمت اینترنت برای پیام رس��ان های داخلی 20 درصد قیمت آن برای پیام رسان های داخلی 
باش��د. مجلس هفته پیش تصویب کرده بود که اینترنت گران نش��ود. اکنون تصویب کرد که 

اینترنت پیام رسان های داخلی به یک پنجم قیمت برسد.
این توییت هم به واکنش مس��ئوالن در وزارت ارتباطات منجر ش��د، چنانچه حسین فالح 
جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توییتر نوشت: با مصوبه دولت، 
هم اکنون »ش��اد« رایگان اس��ت. برخی دیگر از پیام رسان ها هم با توافق با اپراتورها، ترافیک 
خود را رایگان کرده اند. مصوبه شما ضدرایگان بودن پیام رسان های داخلی است. ضمنا اطالق 

اینترنت به ترافیک پیام رسان داخلی صحیح نیست. اینترنت، اینترنت است.
آذری جهرمی هم در اینس��تاگرام خود نوشت: مجلس شورای اسالمی مصوب کرده دولت 
مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از »پیام رسان های داخلی« 20 درصد نرخ تعرفه 
»پیام رسان های خارجی« تعیین و وصول کند. سپس نماینده مردم تهران در مجلس مدعی 

شد که مجلس، اینترنت بسیار ارزان را تصویب کرده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: دولت مدت هاست استفاده از »شاد« را رایگان کرده است. چون 
در مصوبه جدید مجلس، دولت »مکلف« شده قیمت پیام رسان داخلی را 20 درصد اینترنت 
لحاظ کند، عمال دولت دیگر »اجازه« رایگان کردن »شبکه دانش آموزی شاد« را ندارد و از سال 
بعد استفاده از شاد صرفا با پرداخت هزینه ممکن است؛ به همین راحتی. مصوبه ای ضدسعدالت 

اجتماعی و مخالف مردم مناطق محروم.

نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار می گوید اگر مؤلفه دس��تمزد هم به عنوان یکی از 
مؤلفه های قیمت تمام ش��ده کاال و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، 
همانند سایر مؤلفه ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت، 
اما اگر به دس��تمزد نگاه اقتصادی داشته باش��یم و نگاه مان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم 

همیشه مدعی خواهد بود.
عل��ی خدای��ی در یک برنام��ه صبحگاهی در س��یما، وضعیت فعلی دس��تمزد کارگران را 
هشداردهنده خواند و گفت: براساس قانون کار مرجع تعیین کننده دستمزد کارگران شورای 
عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نماینده های کارگری، کارفرمایی و دولت است. این 
شورا باید براساس دو مؤلفه دستمزد کارگران را تعیین کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم 
است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب می شود و براساس آن مزد تعیین شده بدون ویژگی های 
جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینه های زندگی را تأمین کند و این هزینه ها که حداقل 

هزینه های خانواده برای زندگی سالمت هست، سبد معیشت نام دارد.
به گفته وی، برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود 9 میلیون تومان بود که در جلسه 
کمیته دس��تمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رس��می عدد 6 میلیون و ۸95 تومان به 
عنوان حداقل های زندگی خانوار ۳.۳ نفری مشخص شد که این عدد برای حداقل های زندگی 
در ش��هر تهران پایین اس��ت و در مراکز کالنشهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست. در 
استان تهران برآورد هزینه ها رقمی بیش از 10 میلیون و 200 هزار تومان را نشان می دهد و 
در اس��تان قم این عدد حدود 7 میلیون و 400 هزار تومان است بنابراین نرخ مسکن بر روی 
این عدد در ش��هرها تأثیرگذار است و بیش از 2.5 میلیون تومان هزینه خوراک هست که در 

سراسر کشور هزینه برابر دارد.
او با اشاره به  اینکه در حال حاضر مزد کارگران برای خانواده ۳.۳ نفری کمتر از 2 میلیون 
و 700 هزار تومان اس��ت و وضعیت فعلی برای کش��ور هشداردهنده اس��ت، افزود: دستمزد 

کارگران با دو فرزند 2 میلیون و ۸00 هزار تومان و کارگران بدون فرزند 2 میلیون و 600 هزار 
تومان است. دستمزد امسال کارگران ۳7 درصد هزینه های خانوار را پوشش می دهد و شرکای 
اجتماعی، طرف دولتی و نماینده های کارفرمایان باید همکاری های الزم را داش��ته باشند که 

قدرت خرید از دست رفته کارگران به آنها برگردد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به مخالفت کارفرمایان با رقم پیشنهادی 
گفت: در سال گذشته رقم سبد معیشت 4 میلیون و 950 هزار تومان بود که اختالف هزینه ها 
از سال گذشته تا به امروز بیش از یک میلیون و 900 هزار تومان است. هزینه زندگی کارگران 
نیز همانند سایر مؤلفه های تولید که مدیریت شده است، باید توسط کارفرمایان مدیریت شود و 
طرح موضوع توان پرداخت دستمزد از سوی کارفرما بحث اشتباهی است که منجر به تحمیل 
معیش��ت س��خت به کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شده است. بیش از 42.5 میلیون نفر 
از مصرف کننده ها و خریداران تولیدات کارفرمایان کش��ور همین کارگران هس��تند و در سال 
گذشته کارفرمایان ما در ردیف مواد اولیه تولیدات خود و سایر هزینه ها افزایش ۳00 درصدی 
داش��تند. اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه های قیمت تمام شده کاال و خدمات 
حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه ها مدیریت خواهد شد و 
کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت و اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم 

و نگاه مان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.
خدایی ادامه داد: دستمزد در بعد اجتماعی مشخص خواهد شد، خانواده های کارگری ما با 
توجه به درآمد پایینی که دارند، ردیف های ضروری هزینه های خانوارشان حذف شده است و 
آمارهای موجود درخصوص خانواده های کارگری هشداردهنده است و این خانواده ها بودجه ای 
برای هزینه تفریحات، سرگرمی، آموزش و بهداشت ندارند. سرانه مصرف شیر در کشور ما در 
سال 1۳۸۳ حدود 210 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال بود و این عدد به کمتر از ۸0 کیلوگرم 
در سال رسیده است و در سال 1۳۸7 که شاهد هدفمندی یارانه ها بودیم و در سال 1۳91 و 

1۳96 که خیزش نرخ ارز را داشتیم، کاهش سرانه مصرف شیر بیشتر بود. نکته اول آسیب این 
کاهش سرانه مصرف شیر است که وزارت بهداشت هشدارهای الزم را ارائه کرده است و آسیب 
دوم به چرخه تولید شیر در کشور وارد خواهد شد که قسمتی از تولید و اشتغال ما به واسطه 

کاهش سرانه مصرف شیر از بین رفت.
ب��ه اعتق��اد وی، صحبت از اخراج کارگران یا دس��تمزد توافقی کمت��ر از حقوق قانونی به 
واس��طه افزایش دستمزد کارگران مطرح می شود و باید بررسی شود که چند درصد کارگاه ها 
و کارخانه های ما این مش��کل را دارند. کارفرمایانی که این ادعا را دارند باید توضیح دهند که 
در زم��ان افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حمل ونقل و انرژی را چه کردند چراکه درخصوص 
دستمزد بزرگنمایی می شود و کارفرمایان در بحث حقوق اختیار و اجازه مدیریت دارند و در 

بحث تولید مدیریت کارفرما کمتر هست.
نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار خاطرنش��ان کرد: براساس برآوردهای رسمی سهم 
دس��تمزد کارگران به صورت میانگین در قیمت تمام ش��ده کاال و خدم��ات حدود 5 درصد 
هست و با این رقم به بحث بزرگنمایی دستمزد می رسیم و قبل از سال 1۳۸4 میانگین سهم 
دس��تمزد در قیمت تمام ش��ده کاال و خدمات بیش از 17 درصد بود. همچنین تنها مؤلفه ای 
که در آن سال ها تغییر قیمت می داد، نرخ دستمزد کارگران بود و در آنها سال ها به دو دلیل 
افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شد. دلیل اول تأثیر مستقیم افزایش دستمزد بر 
قیمت تمام شده کاال بود و دلیل دوم هم بار روانی ناشی از افزایش دستمزد بود که منجر به 
بار روانی درخصوص تورم می ش��د که در ش��رایط فعلی هر دو مؤلفه از بین رفته است. سهم 
دستمزد در قیمت تمام شده کاال کمتر از 5 درصد است و اگر دستمزد کارگران 100 درصد 
افزایش یابد، نهایتاً منجر به تورم 5 درصدی خواهد ش��د. درخصوص بار روانی هم مس��ائلی 
چون نرخ ارز، طال، خودرو و... گوی سبقت را از بحث دستمزد گرفته اند که در نتیجه بار روانی 
نیز ایجاد نخواهد کرد. هر س��الی که دس��تمزد باالتر تصویب شد، تورم سال آینده پایین تر از 

دستمزد تعیین شده بود. تورم ایجاد شده در کشور هیچ رابطه معناداری با افزایش دستمزد 
کارگران ندارد و افرادی که مدعی افزایش تورم به واس��طه افزایش دستمزد کارگران هستند، 

باید به آمارها دقیق تر نگاه کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد

دستمزد کارگران در وضعیت هشدار

آخرین خبرهای بودجه ای از بهارستان



فرصت امروز: روزهای س��خت و دشوار کرونایی، یکی پس از دیگری در 
دنیا س��پری می ش��ود و در آخرین آمارها تعداد مبتالیان به کرونا تاکنون 
ب��ه بی��ش از 114 میلیون نفر رس��یده و بیش از 2 میلی��ون و 500 هزار 
نفر نی��ز قربانی ویروس کووید19- در سراس��ر جهان ش��ده اند. در حالی 
واکسیناسیون کرونا در اغلب کشورهای جهان آغاز شده است که به گفته 
اقتصاددانان، واکسن کرونا، مهمترین محرک اقتصادی سال 2021 خواهد 
بود و سرنوشت این سال را واکسن تعیین خواهد کرد. هرچند پیش بینی 
می ش��د که مس��یر احیای اقتصاد جهانی به صورت V شکل باشد، اما به 
تازگی مش��خص شده که حرکت احیای اقتصاد جهان به صورت U شکل 
اس��ت، یعنی اقتصادها پس از س��قوط، دوره طوالنی تری را در قعر بحران 

کرونا گذرانده و سپس با سرعت اندکی به سوی احیا حرکت می کند.
آیا تا پیش از این تصور می کردید که س��ال 2020 چنین س��الی باشد؟ 
خیلی ه��ا فکر نمی کردند، اما اگر خیال می کنید که س��ال 2020 به هیچ 
وجه قابل پیش بینی نبود، کامال اش��تباه می کنی��د. حدود یک دهه قبل 
بود که واگیرشناسان هشدار دادند که هر یکصد سال یک بار یک بیماری 
واگیردار می تواند حیات زمین را به نابودی بکشاند و پیشرفته ترین کشورها 
هم آماده این شرایط نخواهند بود. حاال آنچه پیشتر به داستان های علمی-
تخیلی شبیه بود، به واقعیت پیوس��ته است و دست کم برای سال 2021 
می توان دس��ت به پیش بینی زد. هر ساله نویسندگان مجله »فورچن« در 
ش��ماره ای ویژه به پیش بینی وقایع ماه های آینده می پردازند و جنبه هایی 
از سال پیش رو را در پنج حوزه کسب وکار، سیاست، بین الملل، تکنولوژی 
و فرهن��گ عامه ترس��یم می کنند. طبق پیش بین��ی »فورچن«، برخی از 
چالش های سال 2021 به سال 2020 شبیه خواهد بود، اما بعضی از آنها 

کامال تازه هستند.
سال خوب بنگاه ها و سال بد نفت و زنان

اولین بخش از پیش بینی های مجله »فورچن« به حوزه اقتصاد، بازارها و 
کسب وکار در سال 2021 اختصاص دارد؛ سالی که به اعتقاد نویسندگان 
این نشریه، »سال خوب شرکت های بزرگ و سال بد نفت و زنان« خواهد 
بود. به نوش��ته نویسندگان »فورچن«، بهای نفت در پایان سال 2021 به 
حدود هر بش��که 50 دالر خواهد رس��ید. حتی اگر اقتصاد جهانی بتواند 
کامال خود را احیا کند، تقاضا برای نفت به روزهای قبل از کرونا بازنخواهد 
گش��ت. علتش این اس��ت که همچنان گروه های زیادی از مردم از راه دور 
کار خواهند کرد و نه با هواپیما به س��فرهای تجاری خواهند رفت و نه با 
ماشین به محل های کار. تنها چیزی که کمک می کند بهای نفت بیش از 

این سقوط نکند، تقاضا از طرف بازارهای نوظهور و در حال توسعه است.
همچنی��ن بیت کوین در س��ال 2021 رکود می ش��کند و به ارزش 50 
هزار دالر هم می رس��د اما مثل همیشه سقوط خواهد کرد. انتظار می رود 
بیت کوین بعد از این سقوط روی 20 هزار دالر آرام بگیرد. از سوی دیگر، 
بعد از انتخابات نوامبر که مش��خص ش��د اوضاع کنگره تغییر نکرده و قرار 
نیست مجلس قدرتمندی از بایدن حمایت کند )دموکرات ها اکثریت خود 
را در مجلس نمایندگان حفظ کردند و س��نا دست جمهوری خواهان باقی 
ماند( بازارها نفس راحتی کشیدند. اصوال در آمریکا وقتی کنگره ناکارآمد 
اس��ت بازارهای آمریکا بهتر عمل می کنند چون خبری از تصویب قوانین 
نظارتی و دخالت دولت نیس��ت. احتماال در س��ال 2021 به خاطر همین 
کنگره بایدن نخواهد توانست معافیت های مالیاتی دوران ترامپ را لغو کند 

و این به  شدت به سود شرکت های بزرگ خواهد بود.
سال 2021 همچنین سال س��ختی برای زنان خواهد بود، چراکه کرونا 
ضربه س��نگینی به بازار کار زد، اما این ضربه عادالنه نبود زنان بیش��ترین 

میزان بیکاری را تجربه کردند. یک علت اصلی این روند این بود که مادران 
مجبور شدند در خانه  بمانند و از بچه ها مراقبت کنند. بین فوریه 2020 تا 
اکتبر حدود 2.2 میلیون زن یا بیکار شدند و یا دنبال کار می گشتند. سال ها 
طول خواهد کشید که این زن ها دوباره بر سر کار برگردند و حتی آن موقع 

هم با حقوق های کمتر و مشاغل سطح پایین تر روبه رو خواهند شد.
از تور خداحافظی پلوسی تا جانشینی برنی

بخش دوم پیش بینی های مجله »فورچن« به حوزه سیاست مربوط است 
و به اعتقاد تحلیلگران این نشریه، »حتما در واشنگتن چهره های جدیدی 
خواهید دید، اما وضع زیاد تغییر نمی کند.« نانسی پلوسی ۸0 ساله، حدود 
دو دهه است که دموکرات ها را در مجلس نمایندگان رهبری می کند. حاال 
زمان خداحافظی است اما او تاکنون نامی از جانشین خود بر زبان نیاورده. 
ممکن است یکی از این افراد به عنوان رهبر جدید دموکرات ها معرفی شود: 

حکیم جفریز، چری بوستوس، تیم رایان و لیندا سانچز.
از سوی دیگر، میچ مک کانل رهبر جمهوری خواهان در سنا بدون تعارف 
هر طرحی را که دموکرات ها به س��نا بفرستند سالخی می کند و با کسی 
شوخی ندارد. درست است که ممکن است آدم ها تغییر کنند، اما این یکی 
بعد از پیروزی جو بایدن شبیه آدم های متحول به نظر نمی رسد. گروهی از 
دموکرات ها امیدوارند که س��ابقه طوالنی حضور بایدن در سنا باعث بهبود 

رابطه مک کانل با دولت بایدن شود، اما ما این را تقریبا بعید می دانیم.
همچنین برنی سندرز، سناتور چپ گرای ایالت ورمانت 79 ساله است و او 
هم مثل نانسی پلوسی کم کم باید از صحنه خداحافظی کند. دموکرات های 
جناح ترقی خواه به زودی درخواهند یافت که رهبرش��ان بیشتر از آنکه به 
انتخابات ریاست جمهوری بعدی نزدیک باشد به بازنشستگی نزدیک است. 
نکته اینجاست که آنها هیچ سناتوری را در حد و اندازه های سندرز ندارند. 
البته چندین سیاستمدار ترقی خواه جوان داریم که در سطح ایالتی فعالیت 
دارند )مثل جولیا س��االزار سناتور ایالت نیویورک( که ممکن است سندرز 

در سال 2022 از او حمایت کند تا وارد سیاست فدرال شود.
اما سرنوش��ت دونالد ترامپ چه خواهد ش��د؟ درس��ت است که ترامپ 
نمی تواند به این راحتی ها بی خیال کاخ س��فید ش��ود، اما به احتمال زیاد 
روزی را خواهی��د دی��د ک��ه او تلویزیون خ��ود را راه انداخت��ه و دکورش 
ش��بیه اتاقش در کاخ س��فید است. اگر ترامپ در یک چیز خوب باشد آن 
س��رگرم کردن مردم است. ترامپ در سال 2021 با تلویزیون کابلی راست 
افراطی »One America News Network« همکاری خواهد کرد و 
برنامه خودش را راه خواهد انداخت. او در این تلویزیون به رفیق سابقش، 

فاکس نیوز هم رحم نخواهد کرد.
سال تلگرام و واتس اپ و اینترنت خصوصی

س��ومین بخش پیش بینی های »فورچن« به حوزه تکنولوژی اختصاص 
دارد و س��ال 2021 س��ال تلگرام و واتس اپ و اینترنت خصوصی خواهد 
بود. شبکه های اجتماعی در سال های اخیر آنقدر از حریم خصوصی ما نفع 
برده اند و آن را نقض کرده اند که تعداد زیادی از مردم تصمیم گرفته اند عمر 
خود را بیش��تر در کانال های خصوصی تر اپ های پیام رسانی مثل تلگرام و 
واتس اپ و دیسکورد تلف کنند. این روند طی ماه های آینده و با راه افتادن 

جو شدیدتر علیه غول ها از جمله فیس بوک شدت خواهد گرفت.
در این سال همچنین خودروهای بدون راننده باز هم آدم می کشند. در 
سال 201۸ بود که یک خودروی اوبر به عنوان اولین ماشین بدون راننده 
 »Waymo« دنیا با یک عابر پیاده تصادف کرد و او را کشت. حاال شرکت
چندی��ن خودروی بدون راننده در آریزونا دارد و تس��ال قول داده نرم افزار 
رانندگی اتوماتیک را برای همه ماش��ین هایش بفرس��تد. نکته اینجاست 

که این تکنولوژی هنوز نوجوان اس��ت و ربات ه��ا هنوز نمی توانند جلوی 
تصادفات را بگیرند. بنابراین منتظر باشید که خودروهای بدون راننده باقی 

شرکت ها هم یکی دو رهگذر بی خبر را بکشند.
در س��ال 2021 گ��وگل نیز ب��ا دادگاه ضدانحصار به تفاهم می رس��د و 
گوش��ی های هوشمند تاشو محبوب می ش��وند. پرونده ضد انحصار وزارت 
دادگس��تری آمریکا علیه گوگل آنچنان گسترده نیست. مثال بیش از یک 
دهه است که گوگل به اپل پول می دهد تا کاربران آیفون هر بار که خواستند 
در اینترنت جست وجو کنند این کار به طور اتوماتیک با گوگل انجام شود. 
احتماال نتیجه محاکمه گوگل در آمریکا شبیه نتیجه محاکمه اش در اروپا 
شود. احتماال از این به بعد موقعی که گوشی جدید خریدید، در تنظیمات 
اولیه از شما خواهند پرسید که چه موتور جست وجویی را ترجیح می دهید.
در این بین، اسمارت فون های تاشو نیز قصد دارند کوچک بودن موبایل ها 
را ب��ا صفحه نمایش بزرگ تبلت ها ترکیب کنن��د و از تکنولوژی نوظهور 
صفحه  نمایش های تاش��و اس��تفاده می کنن��د، اما نس��خه های اولیه این 
گوش��ی ها از ش��رکت های مختلف چند ویژگی مش��ابه داشتند: همه آنها 
ظریف بودند و خیلی زود بال سرش��ان می آم��د و همه گران قیمت بودند: 
از موتوروالی 1500 دالری تا سامس��ونگ 2 هزار دالری، اما شرکت هایی 
مثل موتوروال، ش��یائومی و سامسونگ به شدت در حال کار روی این نوع 
از گوش��ی ها هستند تا بتوانند آنها را با قیمت پایین در مقیاس باال عرضه 
کنند. انتظار داشته باشید که دست کم یکی از این شرکت ها گوشی تاشوی 

زیر 1000 دالری خود را سال 2021 به بازار عرضه کند.
سالی که چین تمام دنیا را واکسینه می کند

بخش بعدی پیش بینی »فورچن« در س��ال 2021، به حوزه بین الملل 
مربوط است؛ »سالی که چین دنیا را واکسینه می کند و بوریس می رود.« 
اگر فکر می کنید که چهار سال گذشته )بعد از رأی مردم بریتانیا به خروج 
از اتحادیه اروپا( اوج هرج و مرج در انگلیس بوده اش��تباه می کنید. س��ال 
2021 تازه مش��خص خواهد شد که انگلیس��ی ها خود را به چه دردسری 
انداخته اند. انگلیس هنوز نتوانسته برای برگزیت آماده شود، به خصوص در 
بخش زیرس��اخت های مرزی. پس انتظار صف های کیلومتری ماشین های 
باری را در مرزها و بنادر انگلیس و فرانس��ه داشته باشید. به احتمال زیاد 
ش��اهد کمبود غذا و دارو هم خواهیم بود. این در حالی اس��ت که هویت 
سیاسی بوریس جانسون به موفقیت برگزیت گره خورده و کسب و کارهای 
انگلیس��ی خیلی زود متوجه خواهند ش��د که این پروژه چ��ه آینده ای را 
برای ش��ان رقم خواه��د زد. )و انتظار نمی رود این آینده خیلی درخش��ان 

باشد.( امسال انتظار داریم نخست وزیری جانسون به پایان خود برسد.
در س��ال 2021 همچنین واکسن س��ازان چینی بیش��تر از شرکت های 
غربی به دنیا واکس��ن می رس��انند. ش��رکت های چینی در حال حاضر در 
فاز سوم آزمایش واکسن ها هستند و روی تکنولوژی هایی تمرکز کرده اند 
که واکسن ش��ان به اندازه واکس��ن های غربی نیازمند حم��ل و ذخیره در 
یخچال های پیش��رفته و گران نباشد. این یعنی کشورهای در حال توسعه 

دنیا به دنبال واکسن های چینی خواهند بود.
سال 2021 شاید گرم ترین سال جهان هم باشد. دمای نزدیک به سطح 
زمی��ن در س��ال 2020 احتماال رکورد گرمای نحس س��ال 2016 را زده 
اس��ت و انتظار می رود اوضاع س��ال 2021 بدتر باش��د. این موضوع که با 
وجود تعطیلی های کارخانه ها و قرنطینه ها و نبودن ماش��ین ها در جاده ها 
جهان همچنان به سمت گرما پیش رفته است، نشانه خوبی نیست. نکته 
اینجاس��ت که گازهای گلخانه ای طی س��ال ها جمع ش��ده اند و یک سال 

کاهش آنها، کمک خاصی به محیط زیست زمین نمی کند.

واکسن کرونا، قوی ترین محرک اقتصادی در سال 2021 است

نسبت کرونا و جهان به روایت »فورچن«

بیل گیتس هفته گذش��ته در نخستین دیدار خود در اپلیکیشن چت 
صوتی کالب هاوس که تنها با دعوت امکان پذیر اس��ت، ش��رکت کرد و 
به س��واالت مختلفی پاسخ داد. اندرو راس سورکین، خبرنگار از گیتس 
مصاحبه کرد و از آنجا که اپلیکیشن کالب هاوس فعال تنها برای سیستم 
عامل iOS وجود دارد، طبیعتا یکی از پرسش های مطرح شده این بود 
که گیتس معموال از آیفون اس��تفاده می کند و آی��ا iOS را به اندروید 
ترجیح می دهد؟ گیتس در پاس��خ گفت: »من معموال از گوشی اندروید 
اس��تفاده می کنم زیرا مایلم همه چیز را دنبال کن��م. اغلب از آیفون ها 
اس��تفاده می کنم اما گوشی که حمل می کنم اندروید است.« بنیانگذار 

مایکروس��افت س��پس توضیح داد که »بعضی از تولیدکنندگان اندروید 
نرم افزار مایکروسافت را به صورت از پیش نصب شده عرضه می کنند که 
کار را برای من راحت می کند. آنها درباره نحوه متصل شدن نرم افزار به 
سیس��تم عامل منعطف تر هستند. به همین دلیل به استفاده از اندروید 
عادت کرده ام.« پل دیویس��ون، یکی از موسسان کالب هاوس که برای 
مدت کوتاهی در چت روم بود، به گیتس و سورکین اعالم کرد که نسخه 
اندروید این اپلیکیشن در دست طراحی است. گیتس در مصاحبه ای که 
در س��ال 2019 داش��ت اذعان کرده بود باخت مایکروسافت به اندروید 
به عنوان پلتفرم گوشی اس��تاندارد غیراپل یکی از بزرگترین اشتباهات 

همه زمان ها بود که این شرکت مرتکب شد. استیو بالمر در فاصله سال 
2000 تا 2014 مدیرعامل مایکروسافت بود و به آیفون خندیده بود، اما 
اپل لبخند آخر را داشت زیرا ویندوزفون هرگز نتوانست سهم بازار قابل 
توجهی در میان سیس��تم های عامل موبایل پیدا کند و نهایتا رها ش��د. 
در مصاحبه کالب هاوس، گیتس گفت که رابطه راحتی با اس��تیو جابز، 
مدیرعامل سابق اپل نداشته است، اما وی را شخصیت منحصر به فردی 
خواند. س��ایر موضوعاتی که در این بحث آنالین مطرح ش��دند، بحران 
سالمت جهانی، تغییرات اقلیمی و کتاب جدید گیتس با عنوان »چگونه 

از یک فاجعه اقلیمی جلوگیری کنیم؟« بودند.

چرا بنیانگذار مایکروسافت، اندروید را به آیفون ترجیح می دهد؟

دلیل بیل گیتس برای ترجیح اندروید به آیفون

دریچه

نهنگ ها چطور بر قیمت بیت کوین اثر می  گذارند؟
بازی نهنگ ها در بازار بیت کوین

بازار ارزهای مجازی با پرچمداری بیت کوین در س��ال 2021 
می��الدی به بازاری پرطرفدار برای س��رمایه گذاران خرد و کالن 
جهان تبدیل ش��ده است، به طوری که از ایالن ماسک گرفته تا 
بیل گیتس درباره ارزهای دیجیتالی اظهارنظر کرده اند و جریان 
بازار را تغییر داده اند. قیمت بیت کوین در یک هفته گذش��ته به 
آستانه 60 هزار دالر رسید، اما روز گذشته با چند هزار دالر افت 

در کانال 47 هزار دالر در حال نوسان است.
حال س��وال این اس��ت که دلیل این همه اف��ت و خیز قیمت 
ای��ن ارز مجازی محبوب چیس��ت؟ در پاس��خ به این پرس��ش، 
تحلیلگ��ران از نهنگ ه��ا در بازار بیت کوین به عن��وان بازیگران 
اصلی در نمایش��نامه نوس��ان نرخ این ارز مجازی یاد می کنند، 
اما نهنگ ها در بازار بیتکوین به چه کس��انی گفته می شود و این 

نهنگ ها چطور بر بازار اثر می گذارند؟
نهنگ در بازار بیت کوین به شخص یا نهادی گفته می شود که 
می��زان زیادی بیت کوین نگه می دارد. هم اکنون نزدیک به هزار 
نفر در بازار بیت کوین سهمی بیش از 40 درصد از بازار آن را در 
اختیار دارند و در نتیجه می توانند نرخ بیت کوین را دس��تکاری 
کنن��د. ب��ه این ترتیب، با نوس��ان نرخ بیت کوی��ن در هفته های 
گذشته حاال نهنگ ها بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته اند.
ب��ه گ��زارش »تلگ��راف«، نزدی��ک ب��ه 1۳ درص��د از کل 
بیت کوین ه��ای موج��ود در بازار ب��ه ارزش ۸0 میلیارد دالر در 
یکصد حساب شخصی نگهداری می شود. همچنین 40 درصد از 
مجموع بیت کوین ها که ارزش آن 240 میلیارد دالر تخمین زده 
ش��ده است، در 2 هزار و 500 حس��اب شناخته شده از مجموع 

یکصد میلیون حساب است.
ام��ا نهنگ ها چطور و با چه مکانیس��می ب��ر قیمت بیت کوین 
اثر می گذارند؟ وب س��ایت »کوین دس��ک« اعالم کرده است که 
تنها هزار بیت کوین در 2 هزار و ۳۳4 آدرس نگهداری می شود. 
معامالت این حساب ها به تغییرات عظیم در بازار می انجامد که 
محاسبات س��رمایه گذاران خرد را برهم می ریزد. سایت »کوین 
 »OKEX« دسک« در نوامبر سال 2020، اطالعات صرافی های
را برای رسیدن به توضیحی درباره اثرگذاری نهنگ ها بر نوسان 
بیت کوین مطالعه کرد و در پایان گزارش خود نوشت: »نهنگ ها 
و س��ازمان ها اغلب بیت کوین را در شرایط افت قیمت می خرند 
و زمانی که قیمت باال می رود، آن را می فروش��ند. این امر باعث 
می شود که بخش بزرگی از سرمایه گذاران به سود الزم نرسند.«
 Foot 50 Attack of the« دیوید جرارد، نویس��نده کتاب
Blockchain« و از فعاالن ش��ناخته شده بازار ارزهای مجازی 
نیز در این باره می گوید: »بازیگران بزرگ به راحتی قادر هستند 
قیمت را تغییر دهند. بازار تبادل ارزهای مجازی، محدود است و 
هر یک از نهنگ ها قدرت تخریب آن را دارند. حجم بازار ارزهای 
مجازی باال نیست. هر شیطنتی در این بازار ممکن است؛ چیزی 

که در بازارهای متمرکز وجود ندارد.«
اما آینده بیت کوین چگونه است و این رمزارز محبوب به کدام 
س��و می رود؟ ژانت یلن، وزیر خزانه داری جدید آمریکا به تازگی 
پیشنهاد داده که سیاس��ت گذاران، ارزهای رمزنگاری شده مثل 
بیت کوین را به دلیل احتمال استفاده در فعالیت های غیرقانونی 
مح��دود کنن��د. با این حال به نظر می رس��د دول��ت جو بایدن 
آنقدرها که باید با ارزهای مجازی مخالف نیست، چراکه او گری 
جنسلر، متخصص ارزهای مجازی را به عنوان رئیس کمیسیون 

بورس و اوراق بهادار آمریکا در نظر گرفته است.
البته س��یگنال های دولت فدرال نسبت به ارزهای مجازی  از 
ژانویه سال 2020، گیج کننده بوده است اما اکنون دولت بایدن 
از راه رس��یده و همراهی آن با این جریان، ممکن اس��ت آینده 
رمزارزها را تغییر دهد، اما پرسش های دیگری نیز وجود دارد که 
دولت بایدن باید به آنها پاس��خ دهد. از جمله اینکه آیا صندوق 
ETF مبتنی بر بیت کوین شکل می گیردیا ارز مجازی به عنوان 

اوراق بهادار در نظر گرفته می شود؟
از س��وی دیگر، رمزارزها در چند هفته گذش��ته عملکردهای 
مختلف��ی را ب��ه ثبت رس��اندند. ب��ه گزارش »سی ان بی س��ی«، 
بزرگتری��ن صرافی دیجیتالی آمریکا که قرار اس��ت س��هام خود 
را در ب��ورس نیویورک عرضه کند، به تازگی نس��بت به لو رفتن 
هویت ساتوش��ی ناکاموتو، خالق بیت کوی��ن ابراز نگرانی کرده و 
آن را یکی از بزرگترین ریس��ک ها بر س��ر راه ارزهای دیجیتالی 
دانسته است. ساتوشی ناکاموتو، نام استعاره ای شخص یا گروهی 
اس��ت که بیت کوین را ایجاد کرد و تا اواخر س��ال 2010 نیز به 
توس��عه آن مشغول بود. اگرچه برخی گزارشات اولیه ناکاموتو را 
ش��خصی ژاپنی معرفی کرده اس��ت، اما برخی آن را انگلیسی یا 

اهل یک کشور غربی می دانند.
همچنین برخی از منابع خب��ری از احتمال تحقیق و تفحص 
مراجع قضایی از ایالن ماسک درخصوص توییت های جنجالی او 
در حمایت از دو ارز دیجیتالی خاص خبر داده اند. ایالن ماس��ک 
تاکن��ون در توییت ه��ای متع��ددی از دوج کوی��ن و بیت کوین 
حمای��ت ک��رده و این مس��ئله به صعود ش��دید ای��ن دو ارز در 
معامالت ارزهای دیجیتال دامن زده اس��ت. یک مرتبه دیگر نیز 
حمای��ت وی از ایجاد ارز م��ارس کوین به صعود ارزی به همین 

نام منجر شده بود.  
در عی��ن حال، اندکی پ��س از اعالم حمایت جک دورس��ی، 
مدیرعامل توییتر از بازار ارزهای دیجیتالی، گروه مالی اس��کویر 
که بازوی س��رمایه گذاری ش��رکت دورسی محس��وب می شود 
170 میلی��ون دالر دیگر ب��ه دارایی های خود در ب��ازار ارزهای 
دیجیتالی افزوده اس��ت. اسکویر در سرمایه گذاری جدید خود ۳ 
ه��زار و ۳1۸ عدد بیت کوین خرید ت��ا دارایی های خود در بازار 
ارزهای دیجیتالی را به 5درصد کل وجوه نقدشونده تبدیل کند. 
مجم��وع ارزش ب��ازار جهانی ارزهای دیجیتال��ی در حال حاضر 
1440 میلیارد دالر برآورد می ش��ود که این رقم نس��بت به روز 
قبل 4.41 درصد کمتر ش��ده اس��ت. در حال حاضر 69 درصد 
کل ب��ازار ارزهای دیجیتالی در اختی��ار بیت کوین و 1۳ درصد 
در اختیار اتریوم اس��ت. بیت کوین 12 س��ال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بس��تر بالک چین ایجاد شد و از سال 

2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت.
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فرصت امروز: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن 
پایتخت نشان می دهد قیمت مس��کن تهران در بهمن ماه امسال با رشد 
۳.7 درصدی نس��بت به ماه قبل مواجه شده و به 2۸ میلیون و ۳۸9 هزار 
تومان در هر مترمربع رس��یده است. حجم معامالت مسکن نیز در بهمن 
ماه با رشد 11.4 درصد همراه شده، اما همچنان حدود 70 درصد کمتر از 

حجم معامالت بهمن ماه پارسال است.
به گفته بانک مرکزي، قیمت فروش یک متر مربع از واحدهاي مسکوني 
تهران در بهمن ماه امس��ال نس��بت به بهمن ماه سال گذشته بیش از 97 
درصد رشد کرده و در طول یک ماهه دي تا بهمن نیز نزدیک به 4درصد 
قیم��ت فروش ی��ک متر مربع واحد مس��کوني افزایش پیدا کرده اس��ت. 
همچنین در بهمن ماه امسال ۸ منطقه از 22 منطقه شهر تهران، کاهش 
قیمت مسکن نسبت به دي ماه را تجربه کرده اند. آن گونه که گزارش بانک 
مرکزی نش��ان مي دهد، تعداد معامالت مس��کن در پایتخت در بهمن ماه 
نسبت به دي ماه رونق داشته و بیش از 11 درصد رشد کرده، اما همچنان 
نسبت به عدد سال گذشته در رکود به سر می برد. همچنین در 11 ماهه 
ابتدایي امسال تعداد معامالت آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به حدود 
7۸ هزار واحد مسکوني رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.4 

درصد افزایش را نشان مي دهد.
از کاهش حجم معامالت تا رشد قیمت مسکن

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن شهر تهران نشان می دهد 
تنش قیمتی به بازار مسکن برگشته و در بهمن ماه امسال، میانگین قیمت 
هر مترمربع زیربنای مس��کونی شهر تهران با رشد ۳.7 درصدی نسبت به 
دی ماه مواجه شده است؛ هرچند تعداد معامالت این بازار همچنان 70.5 
درصد کمتر از بهمن س��ال قبل بوده و رک��ود معامالتی این بازار کماکان 
پابرجاس��ت. به نظر می رسد در شرایط فعلی، ثبات نسبی در بازارهای ارز، 
طال و خودرو در کنار وضعیت وخیم بازار سرمایه شرایطی ایجاد کرده که 
تتمه نقدینگی باقی مانده در جامعه به فکر سرمایه گذاری در ایمن ترین بازار 
س��نتی ایران یعنی بازار مسکن باشد و همه پیش بینی های مرتبط با بازار 

مسکن را با شکست مواجه کند.

آن گون��ه که از آمارهای بانک مرکزی برمی آید، در بهمن امس��ال تعداد 
معامالت بازار مسکن ش��هر تهران با 11.4 درصد رشد نسبت به ماه قبل 
به ۳ هزار و 917 معامله رس��یده که البته همچنان 70.5 درصد کمتر از 
مدت مش��ابه سال قبل اس��ت. هم زمان میانگین قیمت مسکن رشد ۳.7 
درصدی نس��بت به ماه قبل و 97.2 درصدی نسبت به بهمن سال قبل را 
تجربه کرده و بهای هر مترمربع زیربنای مس��کونی به 2۸ میلیون و ۳۸9 

هزار تومان رسیده است.
در س��ایه رشد قیمت مس��کن، بازار اجاره نیز طعم تورم داغ را چشیده 
است و شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۳0.6 درصد و در سایر 
نقاط شهری ۳۳.9 درصدی نسبت به بهمن ماه سال گذشته افزایش یافته 
است. نکته مهم دیگر اینکه بررسی توزیع واحدهای معامله شده به تفکیک 
عمر بنا در شهر تهران نشان می دهد سهم واحدهای نوساز و با عمر کمتر 
از 5 سال از معامالت مسکن بهمن ماه امسال به ۳9.4 درصد رسیده است 
که پایین ترین رقم در تاریخ بازار مسکن کشور محسوب می شود. این سهم 
در سال 92 بیش از 52 درصد بود، اما با تضعیف تدریجی تولید مسکن در 
طول سال های متمادی و کاهش عرضه مسکن جدید، عمال سهم نوسازها 

و خانه های جدید در بازار مسکن آب رفته است.
طبق اعالم بانک مرکزی، در بهمن امسال ماه متوسط قیمت فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر تهران 2۸۳.9 میلیون ریال بود که نس��بت به ماه قبل و ماه 
مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۳.7 درصد و 97.2 درصد افزایش را نش��ان 
می دهد. بررسی تحوالت متوسط قیمت مسکن به تفکیک مناطق بیست 
و دو گانه شهر تهران نیز مؤید آن است که در بهمن ماه امسال تعداد هشت 
منطقه از مجموع 22 منطقه پایتخت، کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه 

قبل از آن را تجربه کرده اند.
از محبوب ترین خانه ها تا محبوب ترین محله ها

بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا نشان می دهد که از مجموع ۳917 واحد مسکوني معامله 
شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳9.4 درصدی بیشترین سهم 

را به خود اختصاص داده اند. این رقم در مقایسه با بهمن ماه سال قبل حدود 
۳.۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قیمت باال در 

گروه های 11 تا 15 سال و بیش از 20 سال افزوده شده است.
همچنین تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 11 ماهه 
س��ال 1۳99 به حدود 7۸ هزار واحد مس��کونی رس��ید که در مقایسه با 
مدت مش��ابه سال قبل افزایش��ی 6.4 درصدی را نشان می دهد. در بهمن 
ماه امسال، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۳.9 هزار 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 11.4 درصد افزایش و نسبت به 

ماه مشابه سال قبل 70.5 درصد کاهش نشان می دهد.
در بین مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هرداری تهران نیز بیشترین متوسط 
قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 5۸9.9 میلیون 
ری��ال به منطقه یک و کمتری��ن آن با 119.9 میلیون ریال به منطقه 1۸ 
تعلق داش��ته است. ارقام مزبور نسبت به بهمن ماه سال گذشته به ترتیب 
110 درص��د و 67 درصد افزایش را نش��ان می دهن��د. توزیع جغرافیایي 
»محبوب ترین واحدهاي مس��کوني« تهران نش��ان مي دهد که منطقه 5 
حدود 1۳.5 درصد از کل معامالت را به خود اختصاص داده و پس از این 
منطقه، منطقه 10 و 4 به ترتیب با ۸.7 درصد و ۸.1 درصد از معامالت در 

رتبه هاي بعدي قرار دارند.
بانک مرکزي همچنین در بخش پایانی گزارش خود به شرایط شاخص 
کرایه مسکن اجاره اي در پایتخت پرداخته و نوشته است که در بهمن ماه 
امسال نسبت به دي ماه این شاخص ۳0.6درصد رشد کرده است. شاخص 
کرایه  مسکن اجاره اي در کل مناطق شهري نیز در بهمن ماه امسال نسبت 
به بهمن ماه پارسال حدود ۳4 درصد افزایش پیدا کرده است؛ اتفاق عجیب 
در بازار مسکن اجاره اي که نشان از کاهش قدرت خرید مسکن و افزایش 
تقاضا براي دریافت اجاره توس��ط مالکان واحدهاي مس��کوني دارد. فصل 
زمستان معموال فصل جابه جایي مستاجران نیست، اما با تعطیلي مدارس 
و دورکاري بسیاري از ش��اغالن حاال بازار واحدهاي اجاره اي مسکوني در 
فصل زمستان نیز رونق گرفته و همزمان با افزایش تقاضا، قیمت ها نیز به 

شدت رشد کرده است.

قیمت مسکن تهران در بهمن ماه از 28 میلیون تومان گذشت

تورم داغ مسکن در میانه زمستان

فرص��ت امروز: بررس��ی بخش درآم��دی بودجه س��ال 1400 دیروز در 
مجلس به پایان رس��ید و س��قف درآمدهای دولت در بودجه س��ال آینده 
مشخص شد. نمایندگان مردم روز یکشنبه در دهمین جلسه بررسی الیحه 
بودجه س��ال آینده ب��ا 19۸ رأی موافق، 2 رأی مخال��ف و 4 رأی ممتنع 
از مجم��وع 244 نماینده حاض��ر در صحن مجلس، بخش درآمدی الیحه 

بودجه را تصویب کردند.
به گفته احم��د امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیس��ه مجلس، منابع 
بودج��ه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی های س��رمایه ای 
و مال��ی و مصارف بودج��ه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی 
س��رمایه ای و مالی بالغ بر 10 میلیون و 5۸ ه��زار و 6۳9 میلیارد و 272 
میلیون ریال است که شامل: منابع عمومی بالغ بر 9 میلیون و 107 هزار 
و ۸99 میلی��ارد و ۳60 میلی��ون ریال و درآمد اختصاص��ی وزارتخانه ها و 
موسس��ات دولتی بالغ بر 950 ه��زار و 7۳9 میلیارد و 912 میلیون ریال 
می شود. حاال با پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، بخش هزینه ای بودجه 

سال آینده در دستور کار مجلس قرار می گیرد. 
روز یکشنبه روز پرخبری به ویژه به لحاظ مالیاتی در بودجه سال 1400 
بود. یکی از مهمترین مصوبات مجلس در این روز، معافیت گروه های مهم 
درآم��دی از پرداخت مالیات ب��ود، به طوری که طبق مصوبه مجلس و بنا 
بر اعالم رئیس مجلس، رأی نمایندگان برای معافیت قضات و پزش��کان از 

مالیات همچنان به قوت خود باقی است.
همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد منتفی شد و نمایندگان به منظور 
حمای��ت از تولید داخلی با واردات خودروه��ای خارجی از مناطق آزاد به 
کش��ور مخالفت کردند و رأی ب��ه حذف این بند از الیح��ه بودجه دادند. 
در عی��ن ح��ال با تصویب بند الحاقی 1۳ در تبصره 6، رده های بس��یج  و 
موزه ه��ای دفاع مقدس از پرداخت حق انش��عاب آب و فاضالب، برق، گاز 

و عوارض ش��هرداری معاف ش��دند. نمایندگان س��پس به منظور افزایش 
پایه ه��ای درآمدی بودجه به دولت اجازه دادند در س��ال 1400 با رعایت 
صرفه و صالح بیت المال در غالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس )etf( با ش��روط مندرج در قانون سهام شرکت های دولتی را در 

بورس واگذار کند.
تامی��ن 150 ه��زار میلی��ارد تومان به نفع بازنشس��تگان نی��ز از دیگر 
مصوبات یکش��نبه مجلس بود. نمایندگان با مصوبه ای 150 هزار میلیارد 
توم��ان )1.500.000.000.000.000( درآم��د از محل واگذاری س��هام و 
حق��وق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی س��رمایه ای و طرح های 
س��رمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری 
اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد برای دولت پیش بینی کرد تا بتواند از 
این طریق بخشی از بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی و لشگری 

و تامین اجتماعی را پرداخت کند.
در جریان بررسی این بخش از بودجه، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنام��ه و بودجه که همچ��ون روز قبل در صحن علنی مجلس حاضر بود، 
با این پیش��نهاد مخالفت کرد و آن را تالش برای کم کردن سقف حقوق 
بازنشستگان دانست. اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
در پاس��خ به او درباره تالش مجلس برای کم کردن سقف منابع اعتباری 
بازنشس��تگان گفت: »رفع مش��کالت تأمین اجتماعی کارگران و صندوق 
بازنشس��تگی جزو دغدغه های همیش��گی مجلس بوده اس��ت و هیچ گاه 
مجلس به دنبال این نبوده که مش��کل مردم را حل نکند دولت باید برای 
افزایش حقوق بازنشس��تگان کش��وری از مجلس مجوز دریافت می کرد و 

مجلس با این اقدام موافق بود.«
در س��ال آینده همچنین حقوق ورودی کاالهای اساس��ی افزایش پیدا 
نمی کند. با مصوبه مجلس و در چارچوب تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش 

قیمت کاالی اساسی و مصرفی خانوارها و پس از تصمیم مجلس در عدم 
حذف ارز ترجیحی، نمایندگان تصمیم گرفتند در سال 1400 مبلغ ریالی 
حقوق ورودی کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی 
و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 1۳99 افزایش نیابد. در ادامه 
ای��ن مصوبه نیز حق��وق ورودی خودرو )به غیر از خودروهای راهس��ازی( 

حداقل به میزان ۸6 درصد ارزش گمرکی آن تعیین شد.
از دیگر خبرهای پرحاشیه مجلس، درباره پیام رسان »شاد« بود. آنچنانکه 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات شامگاه شنبه در اینستاگرام خود 
نوشت: »مجلس شورای اسالمی امروز مصوب کرد، دولت مکلف است نرخ 
تعرفه اینترنت را برای اس��تفاده از پیام رس��ان های داخلی 20 درصد نرخ 
تعرفه پیام رسان های خارجی تعیین و وصول کند از این رو با این مصوبه، 
تعرفه اینترنت برنامه ش��اد گران می شود.« نمایندگان مجلس نیز در روز 
یکشنبه برای رفع ابهام از این موضوع و به منظور احترام به افکار عمومی 
با رایگان بودن اینترنت پیام رسان های داخلی مانند شاد و دانشگاه ها مانند 

سال 99 در سال آینده موافقت کردند.
از س��وی دیگر، با الحاق یک ردیف به بند )و( تبصره 2 جرائم مرتبط با 
بازپرداخت تسهیالت کش��اورزان، دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاه ها و 
واحدهای صنایع تبدیلی-تکمیلی از 94 بخش��یده ش��د و اصل آن امهال 
گردید. این مصوبه در راس��تای حمایت از تولید و امنیت غذایی و اقتصاد 
مقاومت��ی می تواند چرخ تولید را به حرکت بین��دازد. نهایتا با این مصوبه 
پرون��ده درآمدهای دولت با رقم 10 میلی��ون و 5۸ هزار و 6۳9 میلیارد و 
272 میلیون ریال بسته شد و نمایندگان پس از این، ردیف های هزینه ای 
بودج��ه 1400 را بررس��ی خواهند کرد. حاال باید منتظ��ر ماند و دید در 
روزهای آینده دخل و خرج کشور در سال 1400 در بخش هزینه ای توسط 

نمایندگان ملت چگونه چکش کاری می شود.

سقف درآمدهای دولت در بودجه سال 1400 مشخص شد

مهمترین تصمیمات بخش درآمدی بودجه

خبرخوان

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد سازگار نیست

در جلس��ه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی 
از برنامه های اجرا ش��ده و در دست اقدام دولت برای ایجاد ثبات در 
بازار ارز از سوی دستگاه های ذی ربط ارائه شد. رئیس جمهور پس از 
ارائه این گزارش با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای 
معیش��تی در زندگی مردم است، گفت: طی سه سال گذشته دولت 
ب��ا مقابله، مبارزه و خنثی س��ازی تحریم ها در جنگ اقتصادی که با 
هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده اس��ت، توانسته با تامین 
کااله��ای ضروری این هدف ش��وم دش��من را خنث��ی کند، اگرچه 
ب��ه علت تحمیل هزین��ه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از س��وی 
تحریم کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت ها شدیم که عوارض 

آن باعث فشار بر معیشت مردم شد.
حس��ن روحانی با تاکید بر فضای جدید به وجود آمده، افزود: در 
این مرحله نباید اجازه دهیم س��ختی ها و فش��ارها بر زندگی مردم 
و معیش��ت آنان تداوم یابد از این نظر باید برای ثبات قیمت کاالها 

به عنوان سیاستی عاجل و اصلی دولت، قیمت ها به تعادل برسد.
رئیس جمهور در ادامه با اش��اره به اینکه دولت همواره در پی آن 
بوده که بتواند ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت فعلی 
را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کش��ور ندانس��ته، تصریح کرد: اخالل 
تحریم ها در مراودات بانکی و ارزی کش��ور و س��ودجویی کاس��بان 
تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمداهلل این فضا 

در حال کمرنگ شدن است.
روحان��ی خاطرنش��ان کرد: دول��ت تالش دارد با ایج��اد اجماع و 
هماهنگی با همه دس��تگاه ها و بخش های مختلف کش��ور و کاستن 
عوارض غیراقتصادی موثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و 
تالش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع تر قیمت 

ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.
رئیس جمهور همچنین با  اش��اره به شرایط جدید ایجادشده در 
روند مذاکرات با کش��ورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا 
مس��دود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد ش��اهد روند کاهشی نرخ 

ارز باشیم.
در این جلس��ه همچنین قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گزارش��ی از عملکرد صادرات و واردات کشور در 11 ماهه سال 99 
ارائه کرد که براساس این گزارش آثار منفی کرونا بر صادرات کشور 
در ماه های اخیر رو به کاهش گذاش��ته اس��ت. روحانی با اش��اره به 
بررس��ی برنامه توس��عه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط جدید 
روابط بین المللی با تاکید بر توس��عه صادرات غیرنفتی برای تحقق 
حق حضور ایران در اقتصاد جهانی، اظهار داش��ت: توسعه صادرات 
غیرنفتی به عنوان یکی از ابزاره��ای توانمند اقتصاد مقاومتی برای 
مقابله با تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت 

است.
او بهبود کیفیت کاالهای تولیدی و همچنین پایبندی به تعهدات 
از س��وی تولیدکنندگان را در افزایش صادرات غیرنفتی ایران بسیار 
حائز اهمیت دانس��ت و تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می کند تا 
سرعت بیشتر در تحقق اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی را 

در دستور کار قرار دهیم.
در ادامه این جلس��ه گزارش��ی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در تنظیم بازار و تامین کاالهای شب عید ارائه و تاکید شد، 
ذخیره س��ازی الزم برای تامین میوه و مواد پروتئینی صورت گرفته 

است و عرضه ویژه این کاالها به زودی آغاز خواهد شد.
رئی��س جمهور با تاکی��د بر اهمیت تعادل ب��ازار و قیمت کاالها، 
وزارت صم��ت را مکلف کرد از همه ابزارهای الزم برای دسترس��ی 

مردم به این کاالها به قیمت منصفانه استفاده کند.

پایان انتخابات فدراسیون فوتبال در دور دوم
عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال شد

ش��هابالدین عزیزی خادم با 49 رأی به عنوان رئیس فدراس��یون 
فوتبال ایران برای چهار سال آینده انتخاب شد. انتخابات فدراسیون 
فوتبال از س��اعت 10 صبح روز یکش��نبه در س��الن اجالس سران 
آغاز ش��د و پس از آنکه انتخابات به دور دوم کش��یده شد، در پایان 
ش��هاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال 
ایران برگزیده ش��د. در دور نخس��ت انتخابات فدراسیون فوتبال و 
پس از ش��مارش آرا، ش��هاب الدین عزیزی خادم ۳5 رأی، کیومرث 
هاش��می 24 رأی، مصطفی آجرلو 1۸ رأی و علی کریمی 9 رأی را 
به خود اختصاص دادند. این در حالی است که در ابتدای شمارش، 
هاشمی دست باالتر را داشت اما به مرور عزیزی خادم به او رسید و 
حتی اختالف را هم بیشتر کرد، اما از آنجا که عزیزی خادم نتوانست 
51 درصد از آرای مجمع را به دس��ت بیاورد، انتخابات به دور دوم 
کشید و او با کیومرث هاشمی رقابت تازه ای را آغاز کرد. در ابتدای 
دور دوم انتخاب��ات نیز علی کریمی و مصطفی آجرلو با عزیزی خادم 
و هاش��می دست دادند و از سالن سران بیرون رفتند تا کارشان در 

انتخابات تمام شده باشد.
س��پس دقایقی بعد دور دوم انتخابات فدراس��یون فوتبال برگزار 
ش��د و این بار ش��هاب الدین عزیزی خادم 47 رأی گرفت و کیومرث 
هاش��می ۳۸ رأی را به خ��ود اختصاص داد ت��ا عزیزی خادم برنده 
انتخابات س��ال 1۳99 فدراس��یون فوتبال لقب گی��رد و برای چهار 
س��ال آینده هدایت فوتبال را برعهده داشته باشد. پس از برگزاری 
انتخابات و همانگونه که از پیش برنامه ریزی شده بود، رئیس جدید 
فدراس��یون فوتبال در نشس��تی خبری ش��رکت کرد و برنامه های 
خود را برای خبرنگاران تش��ریح ک��رد. عزیزی خادم پس از انتخاب 
به عنوان رئیس جدید فدراس��یون فوتبال، از تبلور دموکراس��ی در 
انتخابات س��خن گف��ت و از نگاهی نو و ت��ازه در اداره فوتبال ایران 

حرف زد.
او با بیان اینکه امروز فدراس��یون فوتبال شاهد تبلور دموکراسی 
بود، گفت: از همه عزیزان که در این انتخابات ش��رکت کردند تشکر 
می کن��م و با افتخار می گوی��م که با تعامل با هم��ه ارکان نظام در 
جهت پیش��برد اهداف م��ان قدم برداریم. ما ت��الش خواهیم کرد با 
نگاه��ی نو و فعال در این راه قدم برداریم از همه ش��ما عزیزان که 
تصمیم س��ازان فوتبال هستید هم تش��کر می کنم. ان شاءاهلل با یک 
ن��گاه حرفه ای برنامه هایی که ارائه کردی��م را اجرا می کنیم. من به 
توسعه فوتبال در استان ها توجه ویژهای خواهم داشت و با مشورت 

و تعامل حرکت خواهیم کرد.
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طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی
وام اجاره تا پایان اسفندماه تمدید شد

وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرد متقاضیان تس��هیالت کمک ودیعه 
مسکن تا پایان اس��فندماه فرصت دارند وام خود را دریافت کنند و امکان 
تمدید این زمان وج��ود ندارد؛ پیش از این پایان بهمن ماه آخرین مهلت 

اعالم شده بود که تمدید شده است.
به دنبال مصوبه س��تاد ملی کرونا برای پرداخت وام اجاره به مستاجران 
۸2۸ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند که ۳02 هزار نفر 
نس��بت به دریافت وام اقدام و 2۳0 هزار نفر در بانک های عامل تش��کیل 
پرون��ده دادن��د که  تا 12 بهمن م��اه 191 هزار نفر وام اج��اره را دریافت 
کرده اند. با توجه به طوالنی شدن فرآیند تشکیل پرونده بعضی متقاضیان 
در بانک ها، پایان بهمن ماه مهلت دریافت وام اعالم شد که حاال تا انتهای 

سال تمدید شده است.
براس��اس اع��الم معاون دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی، 
بارها زمان پرداخت وام ودیعه مس��کن تمدید شده است. انتظار این است 
متقاضیانی که تشکیل پرونده دادند در این مدت زمان مراجعه و تسهیالت 
خ��ود را دریافت کنند تا نیازی به تمدید مجدد نباش��د. کما اینکه امکان 
تمدید نیس��ت و بانک ها از این نظر مش��کالتی را دارند. او البته از احتمال 
تصمیم گیری دولت برای تصویب وام جدید اجاره در سال 1400 خبر داده 
و گفته است: اینکه ثبت نام جدیدی برای سال 1400 داشته باشیم منوط 
به تصمیم گیری دولت و منابع موجود است. پرونده وام ودیعه مسکن برای 
پایان اسفندماه بسته می شود و برای سال جدید تصمیمات در سال جدید 

اخذ خواهد شد.
به گفته وی، متقاضیانی که تش��کیل پرونده دادند حائز شرایط دریافت 
وام هس��تند، اما از نظر سیستم بانکی نیز باید بررسی های الزم انجام شود 
تا متقاضیان از نظر دریافت تس��هیالت از نظر قوانین و مقررات مش��کلی 

نداشته باشند.
تس��هیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره 
ب��ه می��زان 50، ۳0 و 15 میلیون تومان، از اوایل مردادماه در س��تاد ملی 
مقابله با کرونا به تصویب رس��ید. س��ود این تس��هیالت 1۳ درصد است. 
نحوه بازپرداخت آن بدین صورت اس��ت ک��ه در روش اول، گیرندگان وام 
)مس��تأجران( می توانند تسهیالت را یک س��اله دریافت کنند و صرفا سود 
آن را ماهانه بپردازند و در پایان س��ال، اصل آن را پرداخت کنند. در روش 
دوم، متقاضیان می توانند وام را س��ه س��اله دریافت کنن��د و در مدت ۳6 
ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مس��تاجران در تهران ماهانه 540 
هزار تومان، کالنش��هرها ۳20 هزار تومان و سایر شهرها 160 هزار تومان 
پرداخت خواهند کرد. با توجه به مش��کالت ایجادش��ده برای خانوارها در 
ش��رایط اقتصادی و بهداشتی کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اجرای 
بند ۳ مصوبات پنجاه و یکمین جلس��ه ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ 
1۳ دی ماه، مهلت پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن   ابتدا تا پایان بهمن و 

سپس پایان اسفندماه تمدید شد.

دالر به کانال 24 هزار تومانی بازگشت
کاهش 80 هزار تومانی سکه

ه��ر دالر در صرافی های بانک��ی در دومین روز هفته 24 هزار و 794 تومان 
معامله شد که قیمت آن نسبت به روز شنبه 454 تومان کاهش داشت. قیمت 
فروش هر یورو نیز با کاهش ۸59 تومانی به 29 هزار و 744 تومان رسید. قیمت 
خرید هر دالر نیز 24 هزار و ۳0۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار و 155 
تومان اعالم شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران نیز 
با کاهش ۸0 هزار تومانی نسبت به روز شنبه همراه بود و به قیمت 11 میلیون 
و 20 هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون 
و 600 هزار تومان به فروش رسید. همچنین نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 
۳00 هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی هم 2 
میلیون و ۳00 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ 
عیار به یک میلیون و 71 هزار تومان و هر مثقال طال به 4 میلیون و 642 هزار 

تومان رسید. انس جهانی طال نیز یک هزار و 7۳5 دالر فروخته شد.

در سال 1400 و برای مقابله با شیوع کرونا
تمهیدات کرونایی بانک مرکزی تمدید شد

تمهیدات ویژه بانک مرکزی که پیش از این با هدف کاهش مراجعه حضوری 
به شعب بانک ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابالغ 
شده بود در سال 1400 نیز ادامه دارد که براساس آن، سقف انتقال وجه کارت 
به کارت شتابی و درون بانکی به 100 میلیون ریال در هر روز افزایش می یابد.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تاکید کرد 
با توجه به ش��رایط خاص بهداشتی کشور و نیز در راستای مدیریت، کنترل 
و پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا، به منظور تسهیل استفاده هموطنان 
از درگاه ه��ای غیرحض��وری و کاهش مراجعات حضوری مردم به ش��عب و 
دس��تگاه های خودپرداز، موارد مقرر در بخشنامه مربوط به 29 آبان 1۳99 در 

سال آتی )1400(  نیز در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعات حضوری 
به ش��عب بانک ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا، سقف انتقال وجه 
کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدأ هر کارت به 100 میلیون ریال در 
هر روز افزایش می یابد. ذکر این نکته ضروری است که میزان کارمزد انتقال وجه 

بیش از ۳0 میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از 
10 میلیون ریال به ۳0 میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی 
دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش 
اس��ت. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده های احتمالی در صورت عدم 
اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. ذکر این نکته ضروری 
است که در صورت پیوستن بانک ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی این 

سقف می تواند تا مبلغ 50 میلیون ریال افزایش یابد.
در کنار این اقدامات، امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی بدون نیاز 
به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال 1400 و به مدت یک سال بالمانع 
اس��ت، همچنین ضروری است اقدامات الزم برای احراز هویت غیرحضوری و 
اطالع رسانی به مشتریان صورت گیرد. از سوی دیگر، سقف صدور کارت هدیه 
تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به 20 میلیون ریال افزایش می یابد. ضروری 
است فرآیندهای افتتاح حساب و دریافت تسهیالت در راستای کاهش زمان 
حضور مشتریان در شعب اصالح شود و مشتریان بتوانند تمام اقدامات الزم نظیر 
تکمیل فرم ها را به صورت غیرحضوری انجام دهند و پس از مراجعه حضوری 
صرفاً برای احراز هویت و با صرف حداقل زمان در کوتاه ترین زمان ممکن امور 

مربوط به انجام رسد.

بانکنامه

فرصت امروز: اقتصاد سایه، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان و بازار سیاه از دیگر 
اس��امی اقتصاد غیررسمی اس��ت؛ اقتصادی که خارج از چارچوب های قانون عمل 
می کن��د و درآمدهای مالیاتی دولت را می بلعد. ویژگی اصلی اقتصاد غیررس��می، 
عدم ثبت آن در حساب های رسمی است و پدیده هایی نظیر فرار مالیاتی و قاچاق 
از مصادیق بارز آن اس��ت. توسعه اقتصاد غیررسمی، منشأ مشکالت بسیاری برای 
کشورهاس��ت. مهمترین اثر نامطلوب اقتصاد غیررس��می، زیر سوال بردن اقتصاد 
حقیقی و کوچک نمایی اقتصاد در آینه آمارهاس��ت ک��ه قدرت پیش بینی پذیری 

اقتصاد را کاهش می دهد و توان برنامه ریزی را از سیاست گذاران سلب می نماید.
تا امروز تالش های بسیاری برای تخمین اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف 
انجام شده است. در ایران نیز تخمین ها و برآوردها درخصوص حجم اقتصاد سیاه 
اغلب متفاوت است و عمده مطالعات، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را دو سوم تولید 
ناخالص داخلی برآورد کرده اند. در گزارش حاضر، یکی از مطالعات اخیر در برآورد 
حجم اقتصاد س��ایه در ایران موشکافی ش��ده است. در این مطالعه از منطق فازی 
برای تخمین حجم اقتصاد سایه و پنهان در کشور بهره گرفته شده و نویسندگان 
در پایان، حجم اقتصاد غیررسمی ایران را بین 6 تا ۳0 درصد تولید ناخالص داخلی 

برآورد کرده اند.
پیشینه مطالعاتی اقتصاد سایه در ایران

تاکنون مطالعات زیادی در زمینه تخمین اقتصاد غیررس��می در ایران و جهان 
صورت گرفته است. یک بررسی در سال 2000 نشان می دهد که اقتصاد غیررسمی 
در مص��ر و تایلند نزدیک ب��ه 75 درصد از تولید ناخالص داخلی این کش��ورها را 
تش��کیل می دهد و این رقم در آمریکای التین 25 تا ۳5 درصد است. یک بررسی 
دیگر در سال 200۳ هم نشان می دهد که اقتصاد غیررسمی در ایتالیا معادل 25 

درصد تولید ناخالص داخلی کشور چکمه است.
در ایران نیز نخس��تین تحقیق علمی در مورد برآورد اقتصاد زیرزمینی، در سال 
1۳69 توس��ط فیروزه خلعتبری انجام ش��د. او بازه 2۸ ساله بین سال های 1۳40 
تا 1۳6۸ را مورد بررس��ی قرار داد و حجم اقتصاد زیرزمینی کش��ور را 6۸ درصد 
تولید ناخالص داخلی و ۸.۳2 درصد از درآمد اقتصاد رسمی برآورد کرد. همچنین 
در مطالعه ای دیگر طاهرفر در س��ال 1۳76 با اس��تفاده از دو روش نس��بت نقد و 
تقاضای پول، حجم اقتصاد غیررسمی ایران را بین 1۸ تا ۳6 درصد اقتصاد رسمی 

تخمین زد.
عرب مازار یزدی نیز در س��ال 1۳۸0 با استفاده از روش شاخص های چندگانه، 
حجم اقتصاد غیررسمی ایران را در دوره زمانی 1۳47 تا 1۳77 برآورد کرد. به گفته 
وی، حجم اقتصاد غیررس��می ایران در این دوره زمانی به طور میانگین 11 درصد 
تولید ناخالص داخلی بوده اس��ت. اسفندیاری و جمال منش نیز در سال 1۳۸1 با 
استفاده از روش تابع تقاضای پول حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را طی دوره 1۳55 
تا 1۳79 برآورد کردند. براساس مطالعه آنها، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران از 9.6 

درصد اقتصاد رسمی در سال 1۳56 به 17.22 درصد در سال 1۳7۸ رسیده است.
همچنین س��لیمی فر و کیوان فر در س��ال 1۳۸9 در مطالع��ه ای، حجم اقتصاد 
غیررس��می ایران را )با اس��تفاده از روش ش��کاف درآمدی( در دوره زمانی 1۳61 
تا 1۳۸7 تخمین زدند. نتایج این تحقیق، روند افزایش��ی اقتصاد غیررس��می را در 
دوران جنگ تحمیلی تأیید می کند، چنانکه طبق نتایج این مطالعه، بیشترین حجم 
اقتصاد غیررس��می مربوط به س��ال 1۳6۸ با 6۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و 
کمترین مقدار مربوط به س��ال 1۳72 ب��ا 9.27 درصد تولید ناخالص داخلی بوده 

است.

اخباری نیز در سال 1۳90 با استفاده از رویکرد فازی اقتصاد غیررسمی ایران را 
در س��ال های 1۳50 تا 1۳۸9 برآورد کرد. او در مطالعه اش از سه متغیر نرخ موثر 
مالیات، نرخ بیکاری و حداقل دس��تمزد واقعی به عنوان متغیرهای موثر بر حجم 
اقتصاد غیررس��می اس��تفاده کرده و حجم اقتصاد غیررسمی ایران را بین ۳ تا ۳۳ 

درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زد.
همانط��ور که دیده می ش��ود، به کارگیری ش��اخص منطق فازی ب��رای برآورد 
ش��اخص اقتصاد غیررسمی دارای س��ابقه مطالعاتی محدود در ایران بوده است و 
بیشتر مطالعات خارجی نیز برای سادگی محاسبات از دو متغیر نرخ موثر مالیات 
و ش��اخص مقررات دولت اس��تفاده کرده اند و به پی��روی از آنها در اکثر مطالعات 
داخلی نیز از همان دو متغیر و پایگاه قواعد مطالعات خارجی استفاده شده است، 
اما مطالعه حاضر از محدود مطالعات داخلی و خارجی است که از سه متغیر برای 

برآورد شاخص اقتصاد غیررسمی استفاده کرده است.

حجم اقتصاد زیرزمینی ایران با منطق فازی
کش��ورهای در حال توسعه اغلب در کنار بخش رسمی خود شاهد فعالیت های 
غیررسمی اقتصادی هستند. اقتصاد غیررسمی برخالف اقتصاد رسمی، قانون های 
مصوب را نمی پذیرد و محیط کاری خود را براساس ضوابط رفتاری درون این اقتصاد 
مشخص می کند بنابراین اقتصاد غیررسمی یک متغیر مهم در سیاست گذاری های 
اقتص��ادی و سیاس��ت های مالی در هر اقتصاد اس��ت، بنابراین اط��الع از اندازه و 

ویژگی های آن برای سیاست گذاران اقتصادی ضروری است.
در این میان، پژوهش��گران در تازه ترین بررسی حجم اقتصاد غیررسمی از سال 
1۳55 تا 1۳95، از روش منطق فازی اس��تفاده کردند. در این روش از س��ه متغیر 
که اثرگذاری آنها بر حجم اقتصاد غیررس��می در مطالعات تجربی بین المللی ثابت 
شده، استفاده شده است. بررسی سه متغیر بیکاری، شاخص مقررات دولت و نرخ 
موثر مالیاتی از س��ال 1۳55 تا 1۳95 نش��ان می دهد حجم اقتصاد غیررسمی در 
این سال ها از 6 درصد تا ۳0 درصد در نوسان بوده و در این دوره به طور میانگین 
مع��ادل 17.4 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده اس��ت، یعنی بیش��ترین اندازه 
اقتصاد غیررسمی مربوط به سال 1۳95 و کمترین آن مربوط به سال 1۳56 بوده 
است. این شاخص همچنین در دوره مورد مطالعه بین 0.164 و 0.۸12 )شاخص 
از یک محاسبه می شود( در نوسان بوده و سپس با قرار دادن سال 1۳60 به عنوان 
مقدار پایه، سری اقتصاد غیررسمی ایران به عنوان درصدی ازGDP استخراج شده 
است. طبق نتایج این مطالعه، حجم اقتصاد غیررسمی بین 6 تا ۳0 درصد در نوسان 
بود که بیانگر گسترده بودن این بخش در ایران است، یعنی اندازه اقتصاد غیررسمی 

در این دوره زمانی به طور میانگین 17.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
با توجه به اینکه وجود فعالیت های غیررس��می باعث کاهش پایه مالیاتی دولت 
و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می ش��ود و همچنین تالش دولت برای کاهش 
وابس��تگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و مشکالت کشور در صادرات نفت و 
وجود تحریم های خارجی، به نظر می رس��د دول��ت باید با بهبود قوانین و مقررات 
مالیاتی و قوانین موجود و تالش برای کاهش نرخ بیکاری از ورود افراد به بخش های 
غیررسمی جلوگیری کند و فعالیت های غیررسمی را به سمت رسمی شدن هدایت 
کند و با این کار ضمن گسترش پایه مالیاتی، فشار مالیاتی بر فعالیت های رسمی 

موجود را کاهش و درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.
به اعتقاد نویسندگان این مطالعه، شوک واردشده از ناحیه اشتغال و افزایش نرخ 
بیکاری و همچنین چارچوب های مالیاتی بهبودنیافته به فعالیت های غیررس��می 
در اقتصاد دامن زده اس��ت و اگر دولت برای کاهش وابس��تگی بودجه عمومی به 
درآمدهای نفتی برنامه ری��زی کرده، باید با کاهش نرخ بیکاری از ورود نیروی کار 
به بخش های غیررسمی جلوگیری کند. این مطالعه با عنوان »برآورد حجم اقتصاد 
غیررسمی ایران: رویکرد منطق فازی« در نشریه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی 

صنایع در پاییز امسال منتشر شد.

در زیرزمین سیاه و پنهان اقتصاد ایران چه می گذرد؟

حجم 30 درصدی اقتصاد سایه در ایران

در آخرین تحوالت بودجه س��ال آینده، 5 مالیات مهم به الیحه بودجه 
1400 اضافه ش��ده که مالیات بر خودرو ها و مس��کن لوکس و مالیات بر 
بالگر ه��ا از جمله آنهاس��ت. هرچند این مصوبات نیاز ب��ه تصویب نهایي 
در صحن علني مجلس و البته تایید ش��وراي نگهب��ان دارد، اما روي هم 
رفته، منابع درآمدي جدیدي براي دولت آینده گش��وده شده است. البته 
انتقاداتی هم به این مالیات های جدید در س��ال آینده وارد ش��ده اس��ت، 
ازجمله اینکه این مالیات ها ش��باهتی به مدل رایج و متعارف سیاست های 
مالیاتی ندارد؛ به گونه ای که برای امالک، اخذ مالیات س��االنه علی القاعده 
به معنای دریافت مالیات از همه مالکان اس��ت نه اینکه زیر یک  درصد از 
کل واحدهای مسکونی )فقط خانه های باالی 10 میلیارد تومان(، مشمول 

این مالیات شوند.
طبق مصوبه مجلس در سال 1400، واحدهای مسکونی و باغ ویالهای 
گران قیمت مش��مول مالیات بر دارایی می ش��وند و واحدهای مسکونی با 
ارزش روز معادل 10 میلیارد تومان و بیش��تر )نسبت به مازاد 10 میلیارد 
تا 15 میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد 15 میلیارد تومان تا 25 
میلیارد تومان دو در هزار، نسبت به مازاد 25 میلیارد تومان تا 40 میلیارد 
تومان س��ه در هزار، نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان چهار 
در هزار، نسبت به مازاد 60 میلیارد به باال پنج در هزار( مکلف به پرداخت 
مالیات خواهند شد. مطابق با جزییات این مصوبه البته واحدهای مسکونی 
در حال س��اخت و واحدهای مس��کونی در س��ال تملک مشمول این نوع 

مالیات نمی شوند.
همچنین خودروهایی که در پایان هر س��ال مجموع ارزش آنها بیش از 
10 میلیارد تومان باش��د مشمول مالیات ساالنه خودرو می شوند: تا مبلغ 
یک میلیارد و 500 نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد، تا مبلغ 
۳ میلیارد نس��بت به مازاد یک میلیارد و 500 تومان دو درصد، تا مبلغ 4 
میلیارد و 500 نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان سه درصد و نسبت به مازاد 

4 میلیارد و 500 تومان چهار درصد.
سوال این است که هدف مجلس از مالیات بر خانه و خودروهای لوکس 
چیست؟ در پاسخ به این سوال، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: هدف 
از مالی��ات بر خانه  و خودروهای لوکس بازتوزیع ثروت اس��ت. نرخ این دو 
ن��وع مالیات باید تصاعدی می بود و در نرخ گ��ذاری این مالیات ها نیز باید 
دق��ت زیادی صورت گیرد، زیرا خطا در این زمینه می تواند موجب انتقال 

نقدینگی و سرمایه از یک بازار به بازار دیگر شود.
وحید ش��قاقی شهری در این باره به ایسنا، گفت: برای اخذ مالیات باید 
چند محور را مدنظر قرار دهیم که اولین محور آن مش��خص کردن هدف 
خود از پایه های مالیاتی اس��ت، زیرا مالیات س��ه هدف مشخص دارد که 
ش��امل افزایش درآمدهای پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری 
از احتکار و س��فته بازی است. هر کدام از س��ه هدف مالیاتی پایه مالیاتی 
مخصوص به خود را می خواهد که هدف مجلس برای اخذ مالیات از خانه 

و خودروهای لوکس بازتوزیع ثروت است.
او با بیان اینکه عمدتا احتکار برای خانه های با متراژ پایین رخ می دهد، 
گفت: در دنیا زمانی که می خواهند مسکن را مشمول مالیات قرار دهند، با 
نرخ های پلکانی حرکت می کنند که در این زمینه باید مجلس و دولت در 

آینده به تفاهم برسند و روش متعارف در دنیا را اجرا کنند.
این کارشناس اقتصادی با اعالم اینکه خانه های باالی 10 میلیارد حجم 
کمی از بازار مسکن را تشکیل می دهد، افزود: در بخش مسکن برای اخذ 
مالیات بر ثروت باید به سمت مالیات تصاعدی با نرخ های تصاعدی حرکت 

کنیم. به عبارت دیگر، از یک قیمتی پایین تر نرخ آن صفر و از یک قیمت به 
باال نرخ ها تصاعدی می شود که در این زمینه بهتر می بود دولت و مجلس 

طرح جامع تری در نظر می گرفتند.
به گفته وی، مکانیزم نرخ تصاعدی به عدالت نزدیک تر است و برای اخذ 
مالیات از خودروها نیز باید نرخ تصاعدی در نظر گرفته می شد. همچنین 
باید خیلی نسبت به نرخ های مالیاتی دقت صورت گیرد زیرا نرخ گذاری ها 
می تواند جابه جای��ی نقدینگی بین دارایی های مختل��ف را ایجاد کند؛ به 
گونه ای که خیلی  از افراد ممکن است خودروهای لوکس خود را بفروشند 
و به س��مت خرید مس��کن، طال یا ارز برود. همچنین ممکن است فردی 
خودروی باالی یک میلیاردی خود را بفروش��د تا مشمول مالیات نشود و 

خودروی 100 میلیونی تا یک میلیاردی بخرد که با این امر، تقاضا در این 
نوع خودروها و قیمت آنها نیز افزایش می یابد.

شقاقی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه مانع احتکار مسکن می شود، 
ادامه داد: برای خانه های با متراژ کمتر که احتکار در آنها صورت می گیرد، 
به پایه مالیاتی چون مالیات بر خانه های خالی و عایدی سرمایه نیاز است. 
هر کدام از اهداف مالیاتی پایه های مالیاتی مختص به خود را می خواهند 
و بسیاری از پایه های مالیاتی هم می تواند به بازتوزیع ثروت و هم افزایش 
درآمد دولت نیز منجر شوند. باید سیاست های اقتصادی، وارداتی، تولیدی 
و  کنترل یارانه ای کشور با پایه و نرخ های مالیاتی هماهنگ شوند که دولت 

باید سعی کند طرح جامعی در این زمینه ایجاد کند.

نگاهی به مالیات های جدید مجلس در بودجه 1400

پیشنهادی برای توزیع ثروت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مالباختگان بورس به سراغ رمزارزها می روند
دو راهه بورس و بیت کوین

پس از افت ش��اخص بورس و ضرر و زیان س��نگین س��هامداران، 
رمزارزه��ا به ویژه بیت کوین به عنوان محلی برای س��رمایه گذاری و 
جایگزین بازار س��رمایه تبدیل شد و س��رمایه گذاران بدون توجه به 
ریزش شاخص بورس و با اکتفا به رشدهای غافلگیرکننده رمزارزها، 
س��رمایه های خود را وارد این ب��ازار کرده اند و این ب��ازار به عنوان 
نخس��تین گزینه سرمایه گذاری در جهان، در کسب بازدهی از دیگر 

بازارها سبقت گرفته است.
به این ترتیب، کس��انی که در چند وقت اخیر بخش��ی از سرمایه 
خ��ود را در بازار س��هام از دس��ت داده اند، ب��دون توجه به صحبت 
کارشناس��ان که بارها اعالم کرده اند رمزارزها گزینه مناس��بی برای 
س��رمایه گذاری نیس��تند، با تصور جبران ضررهای متحمل ش��ده، 
س��رمایه های خ��ود را وارد این ب��ازار کرده اند و امیدوار به کس��ب 

بازدهی های چشمگیر در این بازار هستند.
حاال بیت  کوین در سرمایه گذاری، مسیری مشابه با بازار سرمایه را 
در پیش گرفته و با شکستن مقاومت های پیش رو وارد دوران رونق 
شده، اما شاید سرنوشت سرمایه گذاری در این بازار چندان متفاوت 
ب��ا وضعیت هم اکنون بورس نباش��د و به همین دلیل کارشناس��ان 
به این مالباختگان بورس��ی که به س��راغ بیت کوین رفته اند، هشدار 
می دهند. چنانچه یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به وجود 
نوسان در معامالت رمزارزها و بازار سهام، به مقایسه سرمایه گذاری 
در این دو بازار پرداخته و می گوید: در بازار جهانی پیش بینی ش��ده 
ک��ه رمزارزها وارد یک فضای حباب گونه ش��ده اند و م��ردم باید با 

احتیاط بیشتری برای سرمایه گذاری در این بازار اقدام کنند.
امیرعلی امیرباقری به خطرهای تهدیدکننده س��رمایه گذاری در 
رمزارزها اش��اره کرد و به ایرنا، گفت: س��رمایه گذاری در رمزارزها و 
کسب بازدهی کالن از این بازار از جمله مسائلی است که به  تازگی 
بس��یار به گوش می رسد، این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که 
رمزارزها در زمره س��رمایه گذاری هایی قرار دارند که می توانند جزو 

پرریسک ترین بازارها برای سرمایه گذاری محسوب شوند.
او ب��ا بیان اینک��ه هیچ گونه معیاری برای ارزش گ��ذاری رمزارزها 
وج��ود ندارد، ادامه داد: به هیچ عنوان وجود مبنا برای ارزش گذاری 
این رمزارزها امکان پذیر نیس��ت و با معیار ارزش گذاری در بازارهای 
دیگ��ر نمی توان اقدام به محاس��به قیمت ذاتی ای��ن رمزارزها کرد 
ت��ا از این طریق معامالت توجیه پذیر ش��وند. ب��ه گفته وی، وجود 
نوسان های شدید در رمزارزها ناشی از عدم وجود قیمت ذاتی است 
و فقط نیروی عرضه و تقاضا بر این بازار موثر و تعیینکننده مس��یر 
معامالت است. در بازار جهانی نیز پیش بینی شده که بازار رمزارزها 
وارد یک فضای حباب گونه ش��ده است و س��رمایهگذاران باید برای 

سرمایهگذاری در این بازار احتیاط کنند.
امیرباقری به سرازیر شدن سرمایه ریالی به سمت رمزارزها اشاره 
کرد و گفت: این س��رمایه ها باید به صورت ارزهای خارجی از کشور 
خارج ش��وند، اما در ش��رایط کنونی که کشور در تنگنای ارزی قرار 
دارد  این عمل نمی تواند اقدامی شایسته باشد. بانک مرکزی و سایر 
نهادهای نظارتی باید دقت مضاعفی داش��ته باشند تا مانع از خروج 
ارز از کش��ور و به خطر افتادن سرمایه سرمایه گذاران در این فضای 

ملتهب شوند.

نگاه

فرصت امروز: ریزش بازار سرمایه در دهمین روز اسفندماه نیز ادامه یافت 
و نماگر این بازار در روز یکش��نبه بیش از ۸ هزار واحد افت کرد. شاخص 
کل ب��ورس تهران ب��ا این افت ۸ هزار و 601 واحدی تا رقم یک میلیون و 
1۸5 هزار واحد عقب رفت. در این روز سایر شاخص ها نیز عملکردی نزولی 
داش��تند و ش��اخص کل )هم وزن( با یک هزار و 2۸ واحد کاهش به 4۳2 
هزار و ۳7۳ واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با 671 واحد افت به 2۸2 
هزار و 451 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 7 هزار و ۳۳2 واحد و شاخص 

بازار دوم 1۳ هزار و ۸14 واحد کاهش داشت.
در معام��الت ای��ن روز بیش از 2 میلیارد و 7 میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار ب��ه ارزش 24 هزار و 776 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
نمادهای پتروشیمی بوعلی س��ینا )بوعلی(،  سرمایه گذاری سیمان تامین 
)س��یتا(،  تامین س��رمایه امین )امین(،  بانک اقتصاد نوسن )ونوین(، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد(، سیمان صوفیان )سصوفی( و داده گستر عصر نوین 
های وب )های وب( ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه کانه فلزی هم 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۳۳7 میلیون و ۳0۸ 
هزار برگه س��هم به ارزش 4 هزار و 750 میلیارد ریال داد و س��تد شد. در 
آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود 66 واحد کاهش داشت 
و بر روی کانال 16 هزار و 920 واحد ایس��تاد. در این بازار 65۸ میلیون و 
94۸ هزار برگه سهم به ارزش 72 هزار و 210 میلیارد ریال داد و ستد شد.

رونق و ریزش بورس در ابتدا و انتهای سال
شاید عجیب باش��د که پس از رشدهای خیره کننده و کانال شکنی های 
متعدد ش��اخص بورس در نیمه نخس��ت س��ال 99، حاال بورس تهران در 
آخرین ماه این سال هنوز به مدار صعود در اسفندماه نرسیده است؛ اتفاقی 
که ش��اید برای بسیاری از س��هامداران و تازه واردان بورسی که با تشویق 
دولتمردان به س��راغ سرمایه گذاری در این بازار در سال جاری آمده بودند 
به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود. حال سوال اغلب آنها این است که بورس 

تهران چگونه از سکه افتاد؟
به گزارش ایس��نا، روزهای چراغ قرمز بازار س��رمایه با همه تدابیری که 
برای بهبود وضعیت این بازار به کار گرفته شده تمامی ندارد و در اولین روز 

این هفته )ش��نبه 9 اسفندماه( شاخص کل برای چندمین بار در ماه های 
گذشته به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد عقبگرد کرد. می توان گفت 
ق��رار گرفتن چن��د دلیل در کنار هم نهایتا باعث خ��روج نقدینگی از این 
بازار ش��ده تا صف فروش سهم ها دیگر خریداری نداشته باشند! حتی نگاه 
بلندمدت به بازار سرمایه که از سوی مسئوالن به سهامداران توصیه می شد 
کارآمد نبود و روزهای قرمز بازار وارد هفتمین ماه خود شده است؛ ریزشی 
که از میانه مردادماه آغاز شد و شاخص کل بورس را از 2 میلیون واحد تا 
یک میلیون و 200 هزار واحد کاهش داد و هرچند در میانه های راه تا یک 
میلیون و 500 هزار واحد افزایش یافت اما در این کانال دوام نیاورد و حاال 
هفته هاس��ت که بین دو کانال یک میلی��ون و 100 و یک میلیون و 200 

هزار واحد در نوسان است.
حتی تغییر دامنه نوس��ان و تبدیل آن به دامنه نوس��ان نامتقارن مثبت 
شش و منفی دو درصد نیز کارساز نبود و هرچند ترمز ریزش شارپی بازار 
کشیده شد اما در نهایت شاخص کل بورس دوباره به کانال یک میلیون و 
100 هزار واحد عقبگرد کرد. این درحالی است که در ماه های ابتدایی سال 
دولتمردان مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کردند و درحالی 
که بازارهای موازی جذابیتی نداش��تند، مردم تحت تاثیر این تش��ویق ها، 
سرمایه های سرگردان و خرد خود را وارد بازار سرمایه کردند به امید اینکه 
از تورم موجود در جامعه عقب نمانند و بتوانند س��رمایه های خود را حفظ 
کنند. در آن ماه ها نقدینگی بس��یاری وارد بازار سرمایه شد، به طوری که 

ارزش معامالت تا حدود 24 هزار میلیارد در روز افزایش یافت.
شاخص بورس به مدار صعود باز می گردد؟

این در شرایطی بود که درهای صادرات نفت به دلیل تحریم و صادرات 
غیرنفتی به دلیل ش��یوع کرونا روی دولت بس��ته شده بود و دولت از نظر 
تامی��ن منابع مالی در تنگنا قرار داش��ت بنابراین در روزه��ای رونق بازار 
س��رمایه، دولت توانست بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را از این بازار 
تامین کند، اما در نهایت و با تلنگر اختالف وزرای نفت و اقتصاد در مورد 
عرضه پاالیش��ی یکم، اس��تارت ریزش بازار در مردادماه زده شد و تاکنون 
نیز ادامه دارد؛ اتفاقی که منجر به از بین رفتن سرمایه و در نهایت اعتماد 

سهامداران شد و در حال حاضر کار به جایی رسیده است که حجم روزانه 
معامالت تا 2 الی ۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اس��ت، یعنی چیزی 
حدود یک دهم حجم معامالت تیرماه. در واقع باید گفت نقدینگی از بازار 

سرمایه خارج شده است.
از سوی دیگر، انگیزه خرید در بازار وجود ندارد. حقوقی ها درحال فروش 
هس��تند تا سود شناس��ایی کنند و صورت مالی را با سود شناسایی خوب 
ببندند. این روزها بیشتر از آنکه فروشنده ها به چشم بیایند، نبود خریدار 
به چش��م می آی��د! در بس��یاری از روزها صف فروش س��هم های بزرگ و 
شاخص ساز توسط حقوقی ها جمع می شود، اما خریدار نیست و همه اقدام 
به فروش سهم می کنند، در نهایت منابعی که برای جمع کردن صف های 

فروش در نظر گرفته شده بود تمام می شود!
همه این عوامل در کنار ش��رایط اقتصاد کالن و سیاس��ت خارجه قرار 
می گیرد تا به روزهای قرمز بازار بیشتر دامن بزند! وضعیت برجام همچنان 
مشخص نیس��ت و به نظر می رس��د ایران قصد دارد برنامه های هسته ای 
صلح آمیز خود را توس��عه دهد و همواره ابهامات بازار س��رمایه را از حالت 
تعادل خارج می کند. این در حالی اس��ت ک��ه دولت در حال فروش اوراق 
خ��ود در بازار ابزاره��ای نوین فرابورس اس��ت و از این طریق تامین مالی 
می کند، در نتیجه در حال حاضر به بخش س��هام کاری ندارد بنابراین به 
نظر نمی رسد که با حفظ شرایط موجود، بازار سرمایه تا پایان سال وضعیت 

متفاوتی با این روزها پیدا کند.

افت 8 هزار واحدی بورس تهران در دهمین روز اسفندماه

چرا بورس از سکه افتاد؟
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رفع مشکالت ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان از محل ورود موقت

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران 
گفت با تالش های انجام شده، تا حدی  مشکالت ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان از محل ورود موقت حل ش��ده و تا پایان امسال کامال 

رفع خواهد شد.
احس��ان قم��ری ش��امگاه روز9 اس��فندماه در مراس��م تقدی��ر از 
صادرکنندگان برتر استان زنجان که در محل استانداری زنجان برگزار 
شد، با بیان اینکه کشور در سال  جاری با دو مشکل اساسی تحریم های 
ظالمانه و ش��یوع ویروس کرونا مواجه ش��د که در نیمه اول امسال، 
صادرات را تحت الش��عاع خود قرار داده بود، اظهار کرد: با تالش های 
بخش خصوصی و مدیریت بخش  دولتی، اکنون تقریباً همه مرزهای 
کش��ور باز اس��ت و تجارت خارجی کش��ور روند طبیعی خود را طی 

می کند.
وی با بیان اینکه کاهش 25 تا 26 درصدی صادرات خارجی کشور 
طی نیمه اول امسال، اکنون به کمتر از 12درصد رسیده است، افزود: 
اساس سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی؛ درون زایی و برون گرایی 
اقتصاد است. این دو تنها با صادرات انجام می شود، همان طور که مقام 
معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید دارند، امروز صادرکنندگان به 
عنوان س��ربازان خط مقدم صادرات در حال فعالیت بوده و پیشرانان 

توسعه همه جانبه کشور هستند.
این مس��ئول با بیان اینکه به دلیل همس��ایگی با 15کش��ور، یک 
موقعی��ت سوق الجیش��ی در ایران وج��ود دارد، تصری��ح کرد: طبق 
مطالعات انجام ش��ده، میزان واردات ساالنه 15 کشور همسایه ایران 
از دنیا؛ 1600 میلیارد دالر اس��ت، بنابراین از مجموع ظرفیت واردات 
کشورهای همسایه، ایران ظرفیت تولید و صادرات 100 میلیارد دالر 
به 15 کشور را دارد، گفتنی است اکنون از ایران به کشورهای همسایه 

حدود 24 میلیارد دالر کاال صادر می شود.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران 
با بیان اینکه علی رغم فش��ارهای واردشده برای جلوگیری از صادرات 
ایران، تولید صادرات محور در کش��ور انجام می شود، ادامه داد: از 12 
آبان ماه امسال مس��ئولیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و رفع 
مشکالت آنان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

قمری با بیان اینکه اگر اعتقاد داریم که بخش خصوصی صادرکننده، 
سرباز صادرات است، باید موانع موجود نیز رفع شود، اظهار کرد: برخی 
از موانع موجود برون زا بوده و یکسری متغیرهایی است که در اختیار 
هیچ کس نیس��ت و ش��رایط ایجاب می کند ممانعت ها وجود داشته 
باش��د، اما یکس��ری ممنوعیت ها و محدودیت ها وجود دارد که شاید 
در بخش های کارشناس��ی مش��کل وجود داشته باشد که باید حل و 

رفع شود.
وی با بیان اینکه شاید استان زنجان بیشترین صادرات را در محل 
ورود موق��ت دارد، افزود: با تالش های انجام ش��ده در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان زنجان تا 
حدی مش��کالت ایفای تعهدات ارزی  صادرکنن��دگان از محل ورود 

موقت حل شده و تا پایان سال کاماًل رفع خواهد شد.
این مس��ئول با بیان اینکه مشکالت صادرات ریالی و رفع تعهدات 
ارزی صادرکنندگان با دس��تورالعمل تکمیلی که در چند روز آینده 
توسط  وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ خواهد شد رفع می شود، 
تصریح کرد: گفتنی است ایده هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درخصوص اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده با استقبال مواجه شده و 

ادامه پیدا خواهد کرد.

معادن پرزرق و برق، اما راکد!
 مس��یرهای کوهستانی و پر از فراز و نشیب به گنج هایی می رسد 
که در دل خاک این مرز و بوم نهفته اس��ت، وجود معادن پرزرق و 
برق طال تا معادن متعدد س��نگ های قیمتی موردنیاز برای احداث 
س��اختمان ها در کش��ور می تواند گویای این ادعا باش��د، راهی بس 
طوالنی و پرمشقت از اکتشاف موادمعدنی تا رسیدن به عیار واقعی 
در این معادن وجود دارد، اما متاس��فانه ای��ن امر مورد غفلت واقع 

شده است.
به گزارش ایس��نا، ظرفیت های عظیمی در معادن کش��ور نهفته 
اس��ت و ب��ه جرأت می ت��وان گفت که اس��تفاده بهین��ه از ظرفیت 
معادن موجود می تواند راهی مطمئن برای نجات کشور از نوسانات 
اقتصادی باش��د، اما متاس��فانه برخی س��وء مدیریت ها در این حوزه 
موجب شده است که نتوانیم از این ظرفیت در راستای تامین مواد 

اولیه، اشتغال، فرآوری موادمعدنی و ... استفاده کنیم.
کشور ایران یکی از ذخایر بالقوه مواد معدنی را در خاورمیانه به خود 
اختصاص داده اس��ت، محدودشدن صادرات نفتی در سال های اخیر 
موجب ش��د که گرایش به سمت اکتش��اف از معادن برای ارزآوری و 

تامین مواداولیه واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند.
در طول دهه های گذش��ته مجوزات اکتش��اف از معادن سراس��ر 
کشور صادر شد، اما متاس��فانه بنا به دالیل گوناگون معادن واگذار 
ش��ده به بهره برداران عمال دچار رکود ش��دند و هیچ استخراجی از 
این معادن انجام نمی ش��ود، قطعا فعال شدن بخشی از معادن راکد 

می تواند رونق و اشتغال را در این مناطق به همراه داشته باشد.
یک��ی از نکاتی که پ��س از اس��تخراج از معادن باید م��ورد توجه 
متولیان امر قرار بگیرد، بحث فرآوری مواد معدنی اس��ت، متاس��فانه 
عمده موادمعدنی اس��تخراج ش��ده از معادن چهارمحال و بختیاری 
برای فرآوری به سایر استان ها و حتی خارج از کشور ارسال می شود، 
فرآوری موادمعدنی عالوه بر ایجاد اشتغال می تواند ارزش افزوده این 

محصول را نیز باال ببرد.
مهرداد قاس��می، معاون صنایع معدنی س��ازمان صنعت، معدن و 
تج��ارت چهارمحال و بختی��اری در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص 
وضعی��ت معادن اس��تان، اظهار کرد: مواد معدنی موجود در اس��تان 
محدود  و بیش��تر موادمعدنی در حال استخراج استان شامل سنگ 

گچ، سنگ الشه و سنگ های تزئینی در حوزه ساختمانی است.
وی با اش��اره به اینکه خاک نسوز از مواداولیه پرکاربرد برای صنایع 
فوالد اس��ت، گفت: با اس��تفاده از این خاک آجرهای نسوز موردنیاز 
برای کوره ها تولید می شود، این ماده معدنی پس از استخراج توسط 
بهره بردار به س��ایر استان ها برای فرآوری ارسال می شود، خاک نسوز 
اس��تخراج شده در چهارمحال و بختیاری بخشی از نیاز صنایع فوالد 

کشور را تامین می کند.

اخبـــار

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی پس از مصوب��ه افزایش مالیات از 
اپراتورها، به جلوگیری از افزایش قیمت اینترنت تاکید داشتند و اکنون با 
کاهش تعرفه پیام رسان های داخلی،  ارزان کردن اینترنت را مطرح کردند، 
این در حالی است که مسئوالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات معتقدند 
نه تنها اطالق اینترنت به ترافیک پیام رسان داخلی صحیح نیست، بلکه با 
این مصوبه، اس��تفاده از ش��اد که رایگان بوده، از این پس صرفا با پرداخت 

هزینه ممکن است.
به گزارش ایسنا، موضوع قیمت اینترنت اگرچه همواره مورد مناقشه بوده 
و کاربران هم درخواست رسیدگی به آن و کاهش قیمت را داشتند، اما از 
هفته گذشته و با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، وجهه 
تازه ای به خود گرفت. داس��تان از این قرار بود که سه ش��نبه 5 اسفندماه، 
محمدج��واد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- از افزایش 
چشمگیر قیمت بسته های اپراتورها در صورت تصویب مصوبه کمیسیون 
تلفیق، مبنی بر افزایش ۳000 میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص 

آن به برخی دستگاه ها از جمله صداوسیما خبر داد.
او تصویری از متن این مصوبه را منتشر کرد که در آن عنوان شده بود: 
حق االمتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی 
ب��ه میزان 10 درص��د افزایش یافته و به حس��اب درآم��د عمومی ردیف 

1۳0404 ن��زد خزانه داری کل واریز می ش��ود. منابع حاصل به میزان ۳0 
هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی و 
نظارت در فضای مجازی هزینه می ش��ود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده س��ازمان 

تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر )ساترا( سازمان صداوسیما است.
پ��س از آن، نمایندگان مجل��س به این اظهارات واکنش نش��ان دادند. 
سیدمحس��ن دهنوی -عضو هیأت رئیسه مجلس- اینطور عنوان کرد که 
مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می کند؟ حق السهم دولت 
از اپراتورها بس��یار باالس��ت اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی کند، این 
حوزه به حیات خلوتی برای عده ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت های 

انتخاباتی استفاده می شود.
این عضو کمیسیون تلفیق همچنین اظهار کرد: در این بند قید خواهد 
شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند، لذا اجازه 
نخواهی��م داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد 
حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد 

شد لذا مجلس حامی ثبات در قیمت ها خواهد بود.
دولت برای گران کردن اینترنت، نیازی به مجوز مجلس ندارد

پس از آن اما وزیر ارتباطات با بیان اینکه حرف هایی که می زنند نادرست 

اس��ت، گفت: برخی می گویند دولت دنبال گران کردن اینترنت است. اگر 
دول��ت دنبال ای��ن کار بود به مصوب��ه مجلس نیازی نداش��ت و خودمان 
اختی��ار گران کردن اینترنت را داریم و به مجوز مجلس نیازی نبود. وقتی 
س��هامداران اپراتورها دو س��ه ماه قبل قیمت ها را باال بردند، دولت محکم 
ایستاد و قیمت ها برگشت. ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشته ایم االن 

هم استراتژی ما همان است و محکم می ایستیم تا قیمت افزایش نیابد.
او در واکنش به این رویکرد مجلس مبنی بر اینکه آنها دنبال گران کردن 
اینترنت نیس��تند، اظهار کرد: چگونه به بنگاه اقتصادی می توان گفت 10 
درصد مالیات را افزایش دهد، اما قیمت تمام شده را افزایش ندهد. ریاضی 
ما اینقدر خوب نیست که این معادله را درک کنیم؛ البته یک فرمول وجود 

دارد که بنگاه تعطیل شود و توسعه ارتباطات تعطیل شود.
آذری جهرمی درباره ادعای نمایندگان مجاس درباره کم اظهاری وزارت 
ارتباط��ات از درآمد این وزارتخانه نیز عنوان کرد: بگویند کم اظهاری کجا 
بوده اس��ت. گزارش تفریغ بودج��ه را اعالم کنند. 6400 میلیارد تومان به 
عن��وان درآمد عمومی باید به خزانه واریز می کردیم. ش��رکت همراه اول، 
شرکت مخابرات ایران بورسی هستند و درآمد آنها در بورس اعالم می شود 
و این درآمد شفاف است و مردم می توانند ببینند و مگر می شود درآمدی 

باشد که اظهار نشود؟

اینترنت ارزان نشده، »شاد« هم پولی می شود؟

طب��ق اعالم معاون فنی گمرک ایران، اولین محموله واکس��ن کرونای 
واردشده از چین با حداقل زمان ممکن از سوی گمرک ترخیص و تحویل 

وزارت بهداشت شده است.
به گزارش ایس��نا، در ساعت های ابتدایی روز یکشنبه همزمان با دهم 

اسفندماه محموله دیگری از واکسن کرونا وارد کشور شد.
آنط��ور که مهرداد جمال ارونق��ی - معاون فنی گمرک ایران - در این 

باره به ایس��نا گفته، این محموله ساخت کش��ور چین شامل 250 هزار 
دز واکس��ن بوده است. وی گفت که واکسن های چینی سومین محموله 
واکس��ن های وارداتی در مدت اخیر است و مانند دو محموله قبلی تحت 
نظارت مسئوالن گمرک ایران تشریفات گمرکی آن در حداقل زمان و از 
پای پرواز صورت گرفته و بالفاصله به نمایندگان وزارت بهداشت تحویل 

داده شده است.

این در حالی است که پیش از این دو محموله واکسن کرونا از روسیه 
وارد کش��ور ش��ده بود که اولین محموله 16 بهمن م��اه به فرودگاه امام 
خمینی )ره( رسید و حاوی چهار پالت واکسن اسپوتنیک روسی به وزن 
حدود 640 کیلوگرم و ساخت کشور روسیه بود.  دومین محموله نیز 25 
بهم��ن ماه، وارد فرودگاه امام خمینی )ره( ش��د که این محموله ۳242 

کیلویی نیز واکسن اسپوتنیک ساخت کشور روسیه بود.

در جلسه روز یکش��نبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از 
برنامه های اجراش��ده و در دست اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار 

ارز از سوی دستگاه های ذی ربط ارائه شد.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه 
دغدغه دولت کاهش و رفع فش��ارهای معیشتی در زندگی مردم است، 
گفت: طی س��ه س��ال گذش��ته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی سازی 
تحریم ه��ا در جن��گ اقتص��ادی که با ه��دف ایجاد قحط��ی و ناامنی 
اقتصادی بوده است، توانسته با تامین کاالهای ضروری این هدف شوم 
دش��من را خنثی کند، اگرچه به عل��ت تحمیل هزینه اضافی بر روابط 
بانکی و تجاری از س��وی تحریم کنندگان، دچار نوس��انات ناخواس��ته 

قیمت ها شدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم شد.
حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی با تاکید بر فضای جدید 
ب��ه وجود آمده، اف��زود: در این مرحله نباید اجازه دهیم س��ختی ها و 
فشارها بر زندگی مردم و معیشت آنان تداوم یابد از این نظر باید برای 
ثبات قیمت کاالها به عنوان سیاس��تی عاجل و اصلی دولت، قیمت ها 

به تعادل برسد. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه دولت همواره 
در پ��ی آن ب��وده که بتوان��د ارز را به قیمت واقع��ی آن نزدیک کند و 
قیمت فعلی را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور ندانسته، تصریح کرد: 
اخالل تحریم ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان 
تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمداهلل این فضا در 
حال کمرنگ شدن است. روحانی خاطرنشان کرد: دولت تالش دارد با 
ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه ها و بخش های مختلف کشور 
و کاس��تن عوارض غیراقتصادی موثر بر فضای اقتصادی کش��ور و بازار 
سرمایه و تالش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع تر 

قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.
رئیس جمهور همچنین با  اشاره به شرایط جدید ایجادشده در روند 
مذاکرات با کش��ورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود 

کرده بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.
ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی در راستای اجرای سیاست اقتصاد 

بدون نفت

 در این جلس��ه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش��ی از 
عملکرد صادرات و واردات کش��ور در 11 ماهه س��ال 99 ارائه کرد که 
براساس این گزارش آثار منفی کرونا بر صادرات کشور در ماه های اخیر 

رو به کاهش گذاشته است.
رئیس جمهور با اش��اره به بررسی برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با 
توجه به شرایط جدید روابط بین المللی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با تاکید بر توس��عه صادرات غیرنفتی برای تحقق حق 
حضور ایران در اقتصاد جهانی، اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی 
به عن��وان یکی از ابزاره��ای توانمند اقتصاد مقاومتی ب��رای مقابله با 

تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت است.
روحان��ی بهبود کیفیت کااله��ای تولیدی و همچنی��ن پایبندی به 
تعهدات از س��وی تولیدکنندگان را در افزایش صادرات غیرنفتی ایران 
بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می کند 
تا سرعت بیشتر در تحقق اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی را 

در دستور کار قرار دهیم.

واکسن چینی ترخیص و تحویل شد

قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد سازگار نیست و رو به کاهش خواهد بود

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

رشد 2 تا 4 میلیون تومانی قیمت ها در بازار خودرو
 خبری از تب و تاب خریدهای نوروزی نیست

با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی سال خرید و فروش خودرو با 
التهابات کمی روبه رو شده است، به نحوی که در هفته های گذشته 
معامالت در بازار خودرو به صفر رسیده بود، اما ناامیدی از کاهش 
بیش��تر قیمت ها باعث ش��د تا خرید خودرو در ب��ازار اندکی رونق 
پیدا کند. البته معامالت نس��بت به س��ال های گذش��ته آن هم در 
اس��فندماه همچنان بسیار کم است ولی نسبت به ماه های گذشته 
که معامله ای در بازار انجام نمی ش��د تا ح��دودی رونق پیدا کرده 
اس��ت. به گزارش تس��نیم، در بازار دیروز پراید 111 با رش��د یک 
میلیون تومانی 12۸ میلیون تومان، پراید 1۳1 با رشد یک میلیون 
تومانی 111 میلیون تومان و تیبا دو با رش��د یک میلیون تومانی 
129 میلیون تومان معامله می ش��د. عالوه بر این سمند ال ایکس 
با رش��د 2 میلیون تومانی 177 میلیون تومان س��مند ال ایکس با 
موتور ای اف س��ون با رشد 4 میلیون تومانی 200 میلیون تومان 
و سمند س��ورن با رش��د یک میلیون تومانی 2۳۸ میلیون تومان 
قیمت گذاری ش��د.  در محصوالت پژو نیز رش��د قیمت ها از یک تا 
دو میلیون تومان بوده اس��ت. به نحوی که پژو 206 تیپ دو 1۸5 
میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 24۸ میلیون تومان و پژو 

206 صندوقدار 2۳4 میلیون تومان به فروش می رسید.

عرضه خودرو در بورس باید بدون سقف قیمت باشد
 کاهش قیمت در بلندمدت

یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت عدم تعیین سقف قیمت و 
دامنه نوس��ان، تداوم عرضه در بورس و عرضه همه محصوالت در 

بورس از جمله الزامات ورود خودرو به بورس کاال است .
یکی از مهمترین برنامه هایی که برای س��امان دادن به صنعت و 
بازار خودرو طی ماه های گذش��ته تدوین شده، طرح مجلس تحت 
عن��وان »طرح تحول بازار و صنعت خودروی س��بک« اس��ت که 
چندی پیش کلیاتش تصویب شد؛ طراحان معتقدند با اجرای این 
طرح می توان به متعادل شدن قیمت ها و حذف رانت و واسطه گری 
امیدوار بود. یکی از اصلی ترین بندهای این طرح، عرضه خودرو در 
بورس اس��ت که به گفته حجت اهلل فیروزی، سخنگوی کمیسیون 
صنای��ع و معادن مجلس، هدف آن فروش خودرو به قیمت واقعی، 

حذف دالالن از بازار و افزایش کیفیت و کمیت خودرو است.
ب��ا این حال اگرچه مزایای عرضه خودرو در بورس انکارنش��دنی 
است، اما با توجه به حساسیت موضوع نیاز است نمایندگان الزاماتی 
را جهت ساماندهی عرضه و افزایش دسترسی مصرف کننده واقعی 
به خ��ودرو در نظر بگیرند تا هم تولیدکنن��ده و هم مصرف کننده 
منتفع شوند. در این رابطه، علی موسوی کارشناس صنعت خودرو 
در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داش��ت: در حال حاضر عرضه 
خودرو در بورس کاال در دس��تور کار کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس قرار دارد، اما باید چند الزام رعایت شود؛ یکی اینکه سقف 
قیمت به هیچ شکلی نباید لحاظ شود، زیرا در صورت تعیین سقف 
قیمت چه به صورت دامنه نوس��ان و چه به صورت سقف مشخص 
برای هر خودرو باعث تش��کیل صف می ش��ود و بورس از خاصیت 
می افتد. وی افزود: عالوه بر آن افرادی می توانند ش��رکت کنند که 
ش��رایط مشخصی داشته باشند مثل قیودی که در حال حاضر نیز 
هست همچون داشتن گواهینامه و یا اینکه در یک مدت مشخصی 
خودرو نخریده باش��ند. موسوی گفت: در شرایطی که عرضه کمتر 
از تقاضا اس��ت، این گون��ه قواعد کمک می کند که خودرو دس��ت 
مصرف کننده واقعی برس��د و دسترسی مصرف کننده واقعی باالتر 
رود. این کارش��ناس صنع��ت خودرو افزود: از س��وی دیگر عرضه 
خ��ودرو در بورس باید تداوم اجرا هم داش��ته باش��د؛ هدف اصلی 
عرضه خودرو در بورس این اس��ت ک��ه منابعی که در حال حاضر 
به دس��ت دالالن می رسد به جیب دالالن واریز نشود و این منابع 
صرف افزایش تولید ش��ود. باید در نظر داشت که این مسئله یک 
مقدار زمانبر است و شاید شش ماهی طول بکشد تا اثر خود را در 
تولید نش��ان دهد از این رو باید تداوم عرضه رخ دهد تا با افزایش 

تولید، قیمت در بازار شروع به ریزش  کند.
وی ب��ا بیان اینکه همچنین تعیین کف عرضه کمک می کند که 
کس��ی سوءاس��تفاده نکند، تصریح کرد: مهمتر از همه موارد این 
اس��ت که همه محصوالت در بورس کاال عرضه ش��ود تا با بس��ته 
ش��دن در پشتی، افراد خاصی نتوانند با توجه به روابطی که دارند 
از درب پشتی کارخانه خودرو را به صورت غیررسمی تهیه کنند.

مخالفت مجلس با واردات اتوبوس های دست 
دوم

عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی ضمن ابراز 
مخالفت با واردات اتوبوس های دس��ت دوم گفت از توانمندی الزم 
برای ساخت اتوبوس در داخل کشور برخوردار هستیم و می بایست 

از این پتانسیل حداکثر بهره را ببریم.
اقبال ش��اکری در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، ضمن ابراز 
مخالفت با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر واردات اتوبوس  
دست دوم اظهار داشت: براساس بازدید اخیری که همراه با رئیس 
شورای ش��هر و نمایندگان مجلس از دو ش��رکت اتوبوس سازی و 
واگن ته��ران و پارس به عمل آمد، صنعت اتوبوس س��ازی داخلی 
با وجود برخورداری از س��طح باالیی از امکانات متوقف ش��ده و با 

بیکاری دست و پنجه نرم می کند.
وی با تاکید بر اینکه می بایس��ت در راس��تای فعال سازی صنایع 
داخل��ی حرکت کنیم، اف��زود: اگر توانای��ی واردات این اتوبوس ها 
وجود دارد، باید در قالب قرارداد فاینانس و به شکل محدود باشد.

نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات، پردیس و اسالمش��هر در 
مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: از ظرفیت و توانمندی س��اخت 
داخلی در حوزه اتوبوس س��ازی برخوردار هس��تیم و می بایست از 

این پتانسیل حداکثر بهره را ببریم.
ش��اکری بیان کرد: در اس��تفاده از نقدینگی موجود در خارج از 
کش��ور از طریق فاینانس می بایس��ت به گون��ه ای عمل نماییم که 
ش��رکت های داخلی فعال شوند نه اینکه ش��رکت های خارجی به 
عن��وان رقیب داخلی ها ع��رض اندام نمایند و ان��دک تحرکی که 

سازندگان داخلی دارند، از بین برود.

با وجود پافش��اری هایی که برای ورود خودروهای مناطق آزاد به غیر از 
خودروهای آمریکایی به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل وجود 
داش��ت، در نهایت این پیشنهاد در مجلس رأی نیاورد و ورود خودروهای 

لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد.
به گزارش ایس��نا، واردات خودرو از سال 1۳97 ممنوع است و حتی در 
مناطق آزاد با وجود قوانین خاص خود امکان واردات خودرو وجود ندارد که 

عمده دلیل آن به شرایط ارزی و ارزبری باالی واردات خودرو برمی گردد.
اما در جریان ارائه الیحه بودجه و بررسی آن حواشی در رابطه با واردات 
خودرو وجود داش��ت؛ به طوری که چندی پیش در جریان بررسی الیحه 
بودجه در کمیس��یون تلفیق نمایندگان تاکید داشتند که واردات خودرو 
از مناطق آزاد به س��رزمین اصلی انجام شود. بر این اساس در بند الحاقی 
به تبصره 6 بودجه دولت مکلف شد که به منظور تنظیم بازار خودروهای 
واردات��ی، ضمن شناس��ایی خودروهای خارج��ی غیرآمریکایی موجود در 

مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو 
در داخل کشور و با لحاظ معیارها، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ قانون 
نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. همچنین مصوب شد که نرخ سود 
بازرگانی متناس��ب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو 
باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمت های بازار، منجر به سود بیش 
از 20 درصد برای واردکنندگان نش��ده و در صورت مشاهده روند فزاینده 
تفاوت میان قیمت های بازار و وارداتی، دولت می تواند متناسب با افزایش 

قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
آنچه از این مصوبه تلفیق برمی آمد درآمدی بین 10 تا 17 هزار میلیارد 
تومان از حقوق ورودی برای دولت پیش بینی ش��ده بود، اما به هر صورت 
واکنش مس��ئوالن یا س��ازمان برنامه و بودجه را داش��ت که نشان می داد 
موافقتی با این موضوع ندارند. از س��ویی تاکید داش��تند که امکان چنین 

درآمدی از محل واردات خودرو از مناطق آزاد وجود ندارد و از سویی مطرح 
بود که تردد خودروهای لوکس مناطق آزاد در س��رزمین اصلی با توجه به 

شرایط موجود می تواند با خود تبعاتی داشته باشد.
این جریان به نحوی پیش رفت که در نهایت در بررسی الیحه بودجه در 
صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان همراه و به طور کلی حذف شد.
بر این اساس هیچ گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی 
صورت نخواهد گرفت و درآمد پیش بینی ش��ده ب��رای دولت از این محل 
حذف خواهد شد. در حال حاضر آنچه دولت در بودجه از درآمد از حقوق 
ورودی پیش بینی کرده بود، حدود 2000 میلیارد تومانی است که آن هم 
به جریان تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک برمی گردد، 
نه واردات جدید. این در حالی است که در تازه ترین مصوبه مجلس حقوق 
ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل ۸6 درصد ارزش گمرکی 

آن تعیین شده است.

لوکس ها به سرزمین اصلی نیامدند!

مجلس در الیحه بودجه 1400 این امکان را برای دولت فراهم کرد 
تا از خودروهای لوکس مالیات دریافت کند، اما مشخص نیست هدف 
نمایندگان از ایجاد این مس��یر جدید، کسب درآمد برای دولت است 
ی��ا اینکه آنها اهداف دیگری را دنبال می کنند. همچنین این دس��ت 
مصوب��ات تبعاتی را برای بازار به  دنبال دارد بنابراین به  نظر می رس��د 

این مصوبه نقاط کوری داشته باشد.
به گزارش پدال نیوز، مجلس ش��ورای اس��المی در جریان بررس��ی 
الیح��ه اصالح��ی بودجه 1400 در ش��رایطی ب��رای دومین بار دولت 
را مل��زم به مالیات س��تانی از خودروهای لوکس ک��رد که این مصوبه 
همراه با فرمول پیوست تبعاتی برای بازار وارداتی ها در پی دارد. آنچه 
مش��خص است با توقف سه س��اله واردات خودرو، محصوالت خارجی 
موج��ود در بازار ب��ا قیمت های کاذبی روبه رو ش��د به طوری که برخی 
از خودروه��ای معمولی خارجی نیز همراه با افزایش قیمت برچس��ب 
»محص��ول لوکس« به خود گرفت و با قیم��ت باالیی در بازار معامله 
  ش��د. بدین ترتیب خودروهایی که تا قبل از سال 97 با تعرفه، مالیات 
و عوارض باال در بازار خودرو کش��ورمان ب��ه  نام محصوالت لوکس به  
ف��روش می رفت در دوران تحریم قیمت های میلیاردی به خود گرفت 
و این در ش��رایطی است که حاال مجلس با برچسب لوکس های بازار، 
الحاقی��ه ای را تصویب کرده که س��ال آینده دولت ب��ا فرمولی خاص 
باید به مالیات س��تانی از این محصوالت بپردازد. آنچه مش��خص است 

دولت با عوارض و تعرفه های باال از یک س��و زمینه افزایش قیمت این 
محصوالت را در بازار فراهم کرده و از سوی دیگر با توقف واردات نیز 
به رش��د قیمت سرسام آور این خودروها دامن زده است. بدین ترتیب 
مصوبه مجلس نیز پازل وارداتی ها را به نحوی کامل کرد که مشتریان 
دیگ��ر انگیزه ای ب��رای خرید این نوع محصوالت نخواهند داش��ت. به 
گفت��ه برخی از فع��االن بازار، مالیات س��تانی از خودروهای لوکس در 
ش��رایط آزادس��ازی واردات توجیه کننده مقررات دولت و مجلس در 
این زمینه اس��ت حال آنکه در ش��رایط توق��ف واردات اخذ مالیات با 
تبعات زی��ادی در بازار همراه خواهد بود. یکی از این تبعات همانطور 
که عنوان ش��د کاهش انگیزه خرید این خودروها اس��ت، مش��تریان 
محص��والت خارجی طبق مصوبه مجلس باید به  طور س��االنه مالیات 
مشخصی را به دولت بپردازند، این مالیات جدای از مالیات های جاری 
محاس��به می شود، بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصوالت 
خارجی تحمی��ل می کند. در این زمینه عنوان می ش��ود که همراه با 
کاهش مشتریان خودروهای وارداتی ممکن است شاهد ریزش قیمتی 
این نوع محصوالت نیز باش��یم، اما عالوه بر مش��تریان، فروشندگان و 
معامله گران بازار وارداتی ها نیز از مصوبه کنونی مجلس متأثر خواهند 
شد. آنچه مشخص است با وجود توقف سه ساله واردات خودرو، بازار 
خری��د و فروش محص��والت خارجی همچنان پررونق اس��ت و حتی 
شاهد اوج گیری تعداد نمایشگاه های خودروهای وارداتی در یک  سال 

گذش��ته بوده ایم، با این حال مصوبه مجلس معامالت این خودروها را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما الحاقیه مصوب ش��ده توسط نمایندگان 
مجلس در آخر هفته گذش��ته در جریان بررسی بخش هایی از الیحه 
اصالح��ی بودج��ه 1400 جدای از تبعات آن بر ب��ازار خودرو، از دید 
بس��یاری از کارشناسان خالی از اشکال نیس��ت. آنچه مشخص است 
مالیات س��تانی در دنیا با اهداف خاصی ص��ورت می گیرد که از جمله 
مهمترین آنها، »تامین منابع پایدار برای دولت«، »تحقق سیاست های 
مرتبط با تنظیم و ساماندهی بازار« و »بازتوزیع ثروت بین دهک  های 
پردرآمد و کم درآمد« اس��ت، این در حالی است که با خطاهای مکرر 
در تعریف مالیات های جدید، تحقق این اهداف به نوعی زیرسوال رفته 
اس��ت. بر این اس��اس مالیات از خودروهای لوکسی که طی سه سال 
گذشته دولت مانع از واردات آن به کشور شده و همچنین با عوارض و 
تعرفه سنگین نیز خود زمینه افزایش قیمت آن را فراهم کرده، به طور 
حتم نمی تواند تامین کننده منابع پایدار برای دولت باش��د. از س��وی 
دیگر مالیات ها بیشتر با هدف تنظیم یا ساماندهی بازار در دستور کار 
قانون گذاران ی��ا دولت ها قرار می گیرد حال آنکه مصوبه اخیر مجلس 
ب��ه  طور حتم نمی تواند منجر به س��اماندهی بازار خودروهای وارداتی 
شود. آنچه مشخص است ساماندهی یا تنظیم بازار محصوالت خارجی 
تنها با کاهش تعرفه و همچنین آزاد س��ازی واردات محقق می شود و 

مالیات ستانی نمی تواند در این زمینه کارایی داشته باشد.

مع��اون فنی گمرک آخرین وضعیت خودروهای موجود در گمرکات 
کشور را تشریح کرد.

ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، مهرداد جم��ال ارونقی 
مع��اون فنی و امور گمرکی ایران با اش��اره به وضعیت دپوی خودرو ها 
در گمرکات کش��ور تصریح کرد: مصوبه ای در 29 بهمن س��ال 9۸ به 
گمرک ابالغ شد و براساس آن به خودرو های متعددی که در گمرکات 
کش��ور وجود داشت اجازه ترخیص ترخیص داده شد. در آن زمان 12 
هزار و 261 دس��تگاه خودرو در بنادر و گمرکات کش��ور دپو شده بود. 
در دی ماه س��ال 97 مصوبه ای تدوین ش��د که براس��اس آن 7 هزار و 
150 دستگاه خودرو ترخیص شد و متعاقب آن 5 هزار و 10۸ دستگاه 

خودرو در بنادر به صورت دپوشده باقی ماند.

ارونقی گفت: مجددا مصوبه ای در تاریخ 29 بهمن سال 9۸ ابالغ شد 
و گمرک ترخیص خودرو ها را به استناد این مصوبه آغاز کرد. 4۸ هزار 
خودروی سواری در گمرکات کشور  به مرحله پروانه رسیده بودند، اما 
ب��ا توجه به احتمال اتمام مهلت ترخیص به این خودروها اجازه خروج 

از گمرک داده نشد.
ای��ن مقام مس��ئول در گم��رک تصریح ک��رد: با وج��ود اینکه تمام 
تشریفات گمرکی و حقوق ورودی این خودروها واریز شده بود و هیچ 
مش��کلی برای ترخیص وجود نداش��ت و فقط مهلت ترخیص به اتمام 
رسیده بود، هزار دستگاه خودروی سواری از محل مصوبه ای که در 29 

بهمن 9۸ ابالغ شده بود، اجازه ترخیص پیدا کردند.
مع��اون امور فنی گمرک تصریح کرد: برای 4۸ دس��تگاه خودرو نیز 

پرونده قضایی تشکیل و از سوی مرجع رسیدگی کننده به پرونده آنها 
رسیدگی ش��د. ارونقی گفت: برای ۳40 دستگاه خودروی سواری هم 
که به گمرک اظهار و برای آنها تشریفات گمرکی الزم انجام شده بود، 
اما به مرحله صدور پروانه نرسیده بودند اجازه ترخیص داده شد. عالوه 
بر این ۳40 دستگاه خودرو،  170 دستگاه خودروی دیگر هم که حائز 

شرایط مصوبه بودند به گمرک اظهار و ترخیص شدند.
او تاکی��د کرد: 227 دس��تگاه خودرو اروندی در گمرک خرمش��هر 
وجود داش��ت که 7۳دستگاه از این خودرو ها سفارش ساخت آمریکا و 
154 دستگاه باالی 2500 سی سی بودند. از میان این خودروها 144 
دس��تگاه با ابالغ معاونت حقوقی ریاس��ت جمه��وری به گمرک اجازه 

ترخیص پیدا کردند.

دریافت مالیات از خودروهای لوکس چه تبعاتی را می تواند متوجه بازار کند؟

جدیدترین آمار از تعداد خودرو های الکچری در گمرکات
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ارائه دهن��دگان خدمات مهاج��رت از ابتدای ش��یوع کرونا به ط��ور مداوم 
ظرفیت های رزرو را کاهش داده اند و شرایط وضعیت نامشخصی دارد.

نظرسنجی و جمع آوری نتایج از پاسخ 12۳ دانشگاه،  مدرسه، 91 نماینده، 
14 انجم��ن و 9 ارائه دهن��ده خدمات مهاجرتی 
آمریکا نش��ان داد ک��ه ارائه دهندگان پیش بینی 
می کنند که به طور میانگین تا تابس��تان س��ال 
درخواس��ت های  از  ح��دود 66درص��د   2022

مهاجرت پیش از شیوع کرونا محقق می شود.
میانگی��ن درآمدی که ش��رکت کنندگان این 
نظرس��نجی انتظار دارند در ماه های ژانویه تا مه 
2021 دریاف��ت کنند 2۳درص��د کمتر از مدت 

مشابه در سال 2019 است.
در این گزارش آمده اس��ت: کشورهای میزبان 
مهاج��ران بین الملل��ی مقص��د به ط��ور مداوم 
انتظ��ارات خود را از رزروها، هر س��ه ماه یک بار  
کاه��ش می دهند؛ موضوعی که نش��ان می دهد 

همچنان خأل مهاجرت در اثر شیوع ویروس کرونا وجود دارد.
نظرس��نجی سه ماهه پایانی س��ال 2020 از دانشگاه های ایالت مالت اعالم 
کرده است که انتظار می رود 20درصد از درآمد 2019 را در ژانویه-مه 2021 

و ۳۳درص��د از درآمد در ژوئن-آگوس��ت 2021 نصیب دانش��گاه ها و مدارس 
ش��ود؛ همچنین آخرین بررسی نشان می دهد که مدارس کشور اکنون انتظار 
دارند 2۳درصد از درآمد را در ماه های ژانویه-مه 2021 و ۳9 درصد در ژوئن-

آگوست 2021 به دست بیاورند. در مقایسه با 
پیش بینی های گزارش قبلی، سایر دانشگاه ها و  

انتظار ثبت نام کمتری دارند.
نماین��دگان خدم��ات مهاج��رت در آس��یا 
14درص��د از می��زان رزروها را برای تابس��تان 
پیش بین��ی می کنن��د. در این گ��زارش آمده 
اس��ت: پیش بینی های تخمینی نشان می دهد 
که انتظار می رود دانش��جویان و دانش آموزان 
بین المللی با س��رعت بس��یار کندتری نسبت 
به بزرگس��االن بازگردند. دانشکده و کارگزاران 
انتظ��ار دارند تابس��تان 2022 به ترتیب 54 و 
52 درصد از رزروهای س��ال 2019 را به دست 
بیاورن��د. این گزارش ادامه داد: صنعت آموزش 
بین المللی، تحت فش��ار همه گیری ویروس کرونا، تحت فشار زیادی قرار دارد 
و واضح اس��ت که برخی از فعاالن حوزه مهاجرت های بین المللی دانشجویی 

نتوانند از این وضعیت جان سالم به در ببرند.

یک نماینده مجلس گفت ظرفیت بسیار خوبی در مجلس شورای اسالمی 
برای حمایت از شرکت های خالق ایجاد شده است.

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی، گفت: ش��رکت های خالق و 
فناوری های نرم جایگاه رفیعی در پیشبرد اقتصاد 
کشور دارند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
نیز نس��بت به اهمی��ت فعالیت این ش��رکت ها 
در اقتصاد کش��ور آگاهی دارن��د. نماینده حوزه 
انتخابیه ش��هربابک ادامه داد: به نظر می رس��د 
که عموم نمایندگان مجلس، ش��ناخت خوبی از 
حوزه فعالیت اینگونه شرکت ها دارند و این خود 
بستر بسیار مناسبی ایجاد کرده است تا حمایت 
حداکثری از شرکت های دانش بنیان و خالق در 
مجلس شورای اس��المی شکل بگیرد. این عضو 
قوه مقننه ضمن تاکید بر بسترهای مناسب رشد 
فعالیت ش��رکت های خالق، گفت: بدون شک در 

قوانین حمایتی مصوب مجلس، نام ش��رکت های خ��الق و جوانان خالق نیز 
باید در کنار ش��رکت های دانش بنیان در قوانین حمایتی قرار داده شود، پس 
از انجام بحث های کارشناسی الزم در این زمینه، می توان قوانینی دارای تاثیر 

قابل توجه تصویب کرد. حسینی قطب آبادی، در ادامه با اشاره به ظرفیت بالقوه 
گس��ترده موجود در شهربابک، افزود: در این ناحیه از کشور، بسترهای بسیار 
خوبی در حوزه های فرهنگی مانند میراث فرهنگی، گردشگری، گیاهان دارویی 
و دیگ��ر حوزه ها وجود دارد که می تواند زمینه 

فعالیت شرکت های خالق باشد.
وی همچنی��ن گف��ت: منتظ��ر هس��تیم با 
گس��ترش بیشتر فعالیت ش��رکت های خالق، 
جوانان موم��ن و خالق، این حوزه انتخابیه نیز 
بتوانند ایده ها و نوآوری های خود را در قالب یک 
شرکت خالق شکوفا کنند. بعد از تصویب قانون 
بودجه در ابتدای س��ال بعد، امیدوار هستیم تا 
فضا برای بررسی هرچه دقیق تر قانون حمایت 
از شرکت های خالق و دانش بنیان و نوآور مهیا 
شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی، ضمن تش��ریح زمینه های 
حاکمیتی گسترش شرکت های خالق و نوآور 
بیان کرد: آمادگی کامل دارم تا به عنوان نماینده مجلس، در سطح مجلس و 
در حوزه انتخابیه ش��هربابک، هر کمک و حمایتی که الزم باشد را برای رشد 

هرچه بیشتر شرکت های خالق به عمل آورم.

 ظرفیت مناسبی در مجلس ایجاد شدتصویر آینده مهاجرت های بین المللی همچنان مبهم است

فاز نهایی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی برای استفاده 
از روش ه��ای نوین درمانی با حضور مع��اون  علمی و فناوری رئیس جمهوری 

افتتاح شد.
این مرکز مستقر در پژوهشگاه رویان پلی میان مراحل آزمایشگاهی و پیش 
بالینی توس��عه محصوالت مبتنی بر س��لول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
تا رس��یدن به مرحله درمانی و تولید صنعتی محصول در مقیاس باال اس��ت. 
ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها با اس��تقرار در این مرکز و استفاده 
از خدمات آن در مس��یر توس��عه محصوالت این ح��وزه گام برمی دارند. پس 
زیرساخت های قوی علمی برای توسعه محصوالت مبتنی بر پزشکی بازساختی 
در آن ارائه می شود تا مراحل تولید و کنترل کیفیت محصوالت سلول درمانی، 
ژن درمانی و مهندسی بافت و نیز تضمین کیفیت محصوالت مربوطه به خوبی 

اجرایی شود.
 ایجاد شرکت های دانش بنیان در مجموعه رویان ضروی است

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری با حضور در پژوهش��گاه 
روی��ان و رونمای��ی از س��ه ط��رح پیش 
بالین��ی این مرکز، با اش��اره ب��ه جایگاه 
مجموعه پژوهشی رویان در کشور، گفت: 
این مجموع��ه نقش مهمی در توس��عه 
زیس��ت بوم حوزه س��لول های بنیادی و 
پزش��کی بازس��اختی دارد و همیشه در 

پژوهش های پایه پیشرو است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
ادام��ه داد: ای��ن مجموعه ی��ادگار کاظم 
آش��تیانی اس��ت و محققان برجسته  ای 
در آن فعالیت می کنند. از اینکه می بینم، 
بح��ث ژن درمان��ی به ص��ورت جدی در 
کش��ور برای درمان بیماری س��رطان و  
در این مجموعه در حال پیگیری اس��ت 

خوشحال هستم.
رئیس بنیاد ملی نخب��گان همچنین 

بیان کرد: این مجموعه روزی پیشتاز حوزه سلول درمانی بود و امروز به بحث 
ژن درمانی ورود کرده اس��ت. امیدواریم ظرف یک س��ال آینده تاییدیه بازار را 
ب��رای فرآورده خود دریافت کنند. این اتفاق بزرگی در حوزه تحقیقات بالینی 

مرز دانش است.
ستاری با بیان اینکه هر بار از مجموعه پژوهشی رویان بازدید می کنم، پروژه 
و اتفاق جدیدی را شاهد هستم، گفت: خیلی اتفاق خوبی است که این مجموعه 
به صورت پویا کار می کند و کم کم به س��مت ایجاد ش��رکت های دانش بنیان 
می رود تا بتواند از این طریق، بخش قابل توجهی از درآمد و بودجه پژوهش های 

پایه خود را تامین کند این  خوداتکایی در آینده رویان نقطه قوت خواهد بود.
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به حمایت های معاونت 
علم��ی و فن��اوری از فعالیت های ای��ن مجموعه، بیان کرد: ب��ا توجه به اینکه 
جهاد دانش��گاهی و پژوهش��گاه رویان حجم کارآزمایی پی��ش بالینی باالیی 
در حوزه حیوانات دارند، بیمارس��تانی تخصص��ی با حمایت معاونت علمی در 
ش��هر پردیس ایجاد خواهد شد. این مجموعه نخستین بیمارستان تخصصی 
برای نخستی س��انان در منطقه است. این مجموعه در حوزه های مختلف علوم 

شناختی، داروهای زیستی، واکسن و ... فعالیت می کند.

معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری همچنین بی��ان کرد: پول بخش 
خصوصی در حوزه پژوهش کارساز است. با پول دولتی تحقیق انجام می شود، 
اما نتیجه بخش نیس��ت باید از توان و پ��ول خصوصی برای انجام پژوهش ها و 

تحقیقات کاربردی استفاده کنیم.
 اقتصاد دانش بنیان را در کشور توسعه دهیم

همچنین حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم، گفت: 
یکی از مش��کالت مجموعه رویان به حوزه قراردادهای نخست برمی گردد که 
معموال جایی یا کسی ریسک آن را نمی پذیرد. از دکتر ستاری درخواست داریم 

این مشکل را حل کند.
به گفته وی، ما در تالش��یم تا زمینه را برای ایجاد شرکت های دانش بنیان 
در ح��وزه فعالیت مان فراهم کنی��م تا با این کار زمینه فراگیر ش��دن اقتصاد 
دانش بنیان در کشور فراهم شود . با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و صندوق توسعه ملی تامین مالی پروژه های خود را سرعت دادیم.
 آین��ده س��رطان به س��مت درمان با 

سلول های ایمنی حرکت کرده است
در ادامه امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد 
توس��عه علوم و فناوری های س��لول های 
بنیادی نیز در این مراس��م، گفت: آینده 
درمان سرطان به جای شیمی درمانی و 
رادیوتراپی به سمت درمان با سلول های 
ایمنی حرکت می کند. این سلول ها انواع 
مختلفی دارد که برخی از آنها را می توانیم 

در درمان سرطان استفاده کنیم.
وی همچنین افزود: درمان س��رطان با 
سلول های ایمنی یکی از روش های جدید 
علمی در دنیا اس��ت. این کار یک پروژه 
بس��یار پیچیده و سخت است که در دنیا 

نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
حمیدی��ه ادامه داد: س��رطان یکی از 
مش��کالت نظام س��المت در دنیا اس��ت 
و همچن��ان در بی��ش از نیم��ی م��وارد 
تومورهای بدخیم پاسخ درستی به درمان های معمول در این زمینه نمی دهند، 
اما امیدواریم با س��لول های ایمنی این بیماری را یک گام به درمان نزدیک تر 
کنیم. وی همچنین بیان کرد: در این مدل درمانی سلول های ایمنی به جنگ 

با سلول های سرطانی می روند تا درمان قطعی این بیماری را سرعت دهند.
 طرح ها را بشناسیم

س��ه طرح پایان یافته در س��ال 99 توسط پژوهش��گاه رویان رونمایی شد. 
پروژه هایی که توسط محققان جهاد دانشگاهی به ثمر نشسته است و امیدها به 
درمان بیماری ها را در کشور افزایش داده است. از جمله این طرح ها می توان به 
پروژه استفاده از سلول های ایمنی در درمان سرطان اشاره کرد که با همکاری 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران بر روی 5 بیمار مبتال به تومور بدخیم مغزی 

کارآزمایی بالینی شده است.
همچنین تولید موش تراریخته کوویدسا که می تواند در بررسی نتایج داروها 
و واکسن های موثر در درمان کرونا مورد آزمایش قرار گیرد نیز دیگر پروژه این 
مجموعه اس��ت. تولید فرآورده های س��لول و ژن درمانی برای درمان سرطان 
بیم��اران و فرآورده کارا 19 که به درمان س��رطان کمک می کند نیز محصول 

دیگری بود که رونمایی شد.

شـرکت کامیون سـازی دایملر تراکس اعالم کرد افزایش تولید خودرو الکتریکی در 
سـال های آینده باعث از بین رفتن هزاران شغل در کارخانه های ساخت پیشرانه  خواهد 

شد.
بـه گزارش زومیت، مدیرعامل شـرکت دایملر تراکـس )Daimler Trucks( اعالم 
کرد حرکت به  سـمت تولید خودروهای الکتریکی )وسایل نقلیه  پاک( به از دست رفتن 
هزاران شغل در کارخانه های ساخت پیشرانه  این شرکت در آلمان تا سال 2033 منجر 
خواهد شـد. به گزارش اتوبالگ، مارتین داوم پنجشـنبه  هفته  گذشته در تماس تلفنی 
با خبرنگاران گفت: »این کار اصال انقالبی نیسـت که یک شـبه رخ دهد؛ بلکه تحول و 

تکامل است.«
قطعات متحرک خودروهای الکتریکی بسیار کمتر از نمونه های موجود در پیشرانه های 
احتراق  داخلی سـنتی است و با تغییر تولید خودروسـازان انتظار می رود کارخانه های 

تولید پیشرانه و سیستم محرکه  آنها به  مرور  زمان افراد کمتری را به  کار گیرد. 

در این کنفرانس تلفنی سؤال شد که »اهداف کاهش انتشار دی اکسیدکربن اتحادیه  
اروپـا برای کارخانه های تولید پیشـرانه های خودرو در آلمان بـرای دایملر تراکس چه 
عواقبی خواهد داشـت؟« و مارتین داوم گفت آنها تا سال 2033 چندهزار کارگر کمتر 
خواهنـد داشـت. داوم دقیقا نمی گوید چه تعداد از مشـاغل تحت تأثیـر قرار خواهند 
گرفـت، اما هم اکنون حـدود 14،000 نفر در کارخانه های تولید پیشـرانه  دایملر تراکس 
در آلمان مشـغول به کار هسـتند. داوم گفت: »این موضوع فاجعه نیست. می توانیم از 
تغییرات جمعیتی و توافق نامه های داوطلبانه )جداسازی( استفاده کنیم. هیچ فردی را 

به  اجبار اخراج نخواهیم کرد.« 
 )Cummins( داوم خاطرنشـان کرد معامله ای که اوایل این هفته با شـرکت کامینز
اعالم شـد، از سـال 2025 یا 2026 صرفه جویی درخورتوجهی به  همراه خواهد داشت. 
قرار اسـت این شـرکت آمریکایی پیشرانه های متوسـط را برای دایملر توسعه و تولید 
کنـد. داوم گفـت: »بسـیار صرفه جویـی خواهیم کرد. ایـن موضوع کمـک مثبتی به 

ستاری: »ژن درمانی« برای درمان بیماری های صعب العالج در کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد و بیمارستان تخصصی نخستی سانان راه اندازی می شود

افزایش تولید خودروهای الکتریکی نیاز به نیروی کار را کاهش می دهد

دریچــه

تصاویری فاش شده اند که نشان می دهند موتوروال قصد دارد در سال جاری 
 Moto One و Moto Watch و Moto G میالدی ساعت های هوشمند

را به بازار عرضه کند. 
ب��ه گزارش زومیت، س��ال گذش��ته  میالدی، بازگش��ت س��اعت موتو ۳60 
موتوروال را ش��اهد بودیم که از سیس��تم عامل Wear OS استفاده می کرد؛ 
بااین حال، آن را یکی از ش��رکای تجاری موت��وروال با نام eBuyNow تولید 
کرده بود. از قرار معلوم موتوروال و eBuyNow در حال گسترش فعالیت های 
تجاری هس��تند و قصد دارند در سال جاری میالدی، سه ساعت دیگر با برند 

Moto به بازار عرضه کنند.

موتوروال امسال 3 ساعت دیگر 
عرضه می کند

دوشنبه
11 اسفند 1399

شماره 1737
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یک شرکت خالق توانست با ارائه یک سامانه جامع، صدها نفر را به مطالعه 
تشویق کند.

فرش��ید واحدیان موحد، مدیرعامل شرکت خالق رس��ا ایده ویرا گفت: در 
ح��ال حاضر با پیش��رفت فناوری، م��ردم وقت 
کمتری برای مطالعه کتاب ها، به ویژه کتاب های 
حجیم دارند. همچنین قیمت کتاب های کاغذی 
نیز افزایش یافته و عالوه بر این حجم کتاب ها و 

منابع منتشرشده بسیار زیاد است.
مدیرعامل ش��رکت خالق رسا ایده ویرا، ادامه 
داد: در این راس��تا تیم تحقیقات این شرکت، با 
بررسی بازار، یک س��امانه در این حوزه طراحی 
کرد تا جوابگوی نیاز این عرصه باشیم. اپلیکیشن 
بوکاپو به مخاطب خالصه صوتی و متنی کتاب ها 
را ارائ��ه می کند. عرضه صوت��ی و متنی خالصه 
کتاب ه��ا در کش��ورهای توس��عه یافته، یک امر 
مرسوم است و در کشور ما نیز با استقبال زیادی 

از سوی کاربرهای مجازی، روبه رو شد.
وی افزود: ما در شبکه های مجازی بیش از 600 هزار دنبال کننده داریم. آنها 
پس از آشنایی با خدمات این سامانه، معموالً مشترک استفاده از آن می شوند. 

در س��امانه کاربر با پرداخت یک اشتراک ساالنه یا ماهانه به خالصه صوتی و 
متنی صدها کتاب دسترسی دارد.  بسیاری از مدیران بخش خصوصی و دولتی 
نیز که زمان کافی برای مطالعه ندارند، از خدمات این سامانه استفاده می کنند.
واحدی��ان موحد، در ادامه ب��ا توضیح دیگر 
کارکردهای این سامانه گفت: برخی کاربرها نیز 
با خواندن خالصه چن��د کتاب از یک موضوع 
مشخص، یک کتاب را که برای آنها بهتر است، 
انتخاب می کنند. خالصه کتاب ها نه براس��اس 
تعداد صفحات، بلکه براساس عمق مطالب تهیه 

می شود.
مدیرعامل ش��رکت خالق رس��ا ای��ده ویرا، 
همچنین بیان کرد: ممکن است خالصه کتاب 
بین ۳0 تا 50 دقیقه باش��د. برای هر کتاب نیز 
همزمان ه��ر دو خالصه متن��ی و صوتی ارائه 
می شود. ما هر ماه خالصه کتاب های جدیدی 
را به آرشیو سامانه اضافه می کنیم. این کتاب ها 
در حوزه های مختلفی مانند سبک زندگی، مدیریت، رشد فردی، مهارت های 
ارتباطی و ده ها موضوع دیگر است. امیدوار هستیم در آینده نزدیک یا توسعه 

بیشتر سامانه، خدمات جدیدتری به مخاطب ارائه کنیم.

یک ش��رکت دانش بنیان، تجهیزات ابزاردقیق مطالعات منابع آبی را 
با یک دهم قیمت نمونه مشابه خارجی تولید کرد.

حامد رض��وی خسروش��اهی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان نیک 
ن��ام الکترونی��ک رایان، گفت: این ش��رکت 
ابزاردقیق  ارائه دهن��ده خدمات  دانش بنیان 
برای مطالعات آب های زیرسطحی، سطحی 
و ایس��تگاه های هواشناس��ی اس��ت. در این 
حوزه ه��ا محصوالت و خدم��ات مختلفی به 

نهادها و سازمان ها، عرضه می کنیم.
مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنی��ان نی��ک 
ن��ام الکترونیک رای��ان در ادامه افزود: یکی 
از محص��والت م��ا، انواع دس��تگاه های دیتا 
الگر)ثب��ات داده( و م��ودم مخص��وص آن 
است. در ایستگاه های هواشناسی، داده های 
مختلفی مانند رطوبت، می��زان بارندگی یا 
خش��کی هوا، وج��ود دارد که توس��ط این 

دستگاه اطالعات اخذ شده و از طریق مودم ویژه به مرکز داده ، ارسال 
می ش��ود. این فع��ال دانش بنی��ان در ادامه ضمن تش��ریح محصوالت 
مختل��ف تولیدش��ده در این مجموع��ه، گفت: یکی دیگ��ر از تولیدات 

ش��رکت، مجموعه پارکینگ هوشمند اس��ت. در پارکینگ های سنتی، 
مشتری یا مس��ئول پارک، باید محل های مختلف را به صورت بصری 
چک کند تا یک جای خالی پارک در یکی از طبقات بیابد، با استفاده 
از این سیس��تم اما فرآین��د پارک بهینه تر 
می شود. وی افزود: در این سیستم در هر 
محل پارک، یک سنسور قرار می گیرد که 
خالی یا پر بودن آن را مش��خص می کند، 
این سیس��تم از ابتدای ورود ماشین آن را 
به محل اولین جای پارک خالی راهنمایی 
می کن��د. همچنین می توان در ورودی هر 
طبق��ه، از طریق یک نمایش��گر محل های 
وج��ود جای پارک را مش��خص ک��رد، تا 
نیازی به آن نباشد تا راننده شخصاً دنبال 
جای پارک بگردد. رضوی خسروشاهی، با 
تاکی��د بر لزوم توجه ب��ه نیازهای فناورانه 
بخش ه��ای مختل��ف، گف��ت: در زمین��ه 
ابزاردقیق، در س��ال قبل و س��ال جاری، خدمات خوبی از س��وی این 
شرکت عرضه شد و قراردادهای مختلفی با نهادهایی مانند شرکت های 

آب منطقه ای استان ها و سازمان محیط زیست منعقد شد.

مسیر تحقیقات منابع آبی با تجهیزات ایران ساخت هموار شدخالق ها برای گسترش کتاب خوانی سامانه طراحی کردند

آرش پ��ور زرگ��ر / مدیرعامل ش��رکت بین��ا آزمای س��پاهان عضو 
ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری: با پیش��رفته ترین تجهیزات ایران  ساخت، ارزیابی و 
س��نجش، مقاومت مصالح، آنالیز و کیفیت سنجی فرآورده های تولیدی 
اندازه گیری می ش��ود. این کار به ارتقای کیفیت محصوالت ارائه ش��ده 
منجر خواهد شد و اطمینان به این تولیدات را در بازار افزایش می دهد.
یک��ی از نیازه��ای صنای��ع، ارائه خدم��ات فناورانه س��ریع و دقیق 
آزمایش��گاهی اس��ت. کاری که کیفیت و دقت این خدمات را افزایش 
می ده��د. در دنیا این تجهیزات آزمایش��گاهی به کار گرفته می ش��ود 
تا نتایج ارائه ش��ده قابل اس��تنادتر شود و محصوالت تولیدی با کیفیت 
باالتری به صنایع به عنوان مواد اولیه و به بازار برای مصرف ارائه شود. 
اس��تفاده از این تجهیزات نقش��ی موثر و مان��دگار در تضمین کیفیت 
تولی��دات صنعتی دارد. در ایران نیز مجموعه های فناوری هس��تند که 
با در اختیار داش��تن توان علمی و تجهیزات پیشرفته می توانند در این 

مسیر گام بر دارند.
مجموعه ه��ای آزمایش��گاهی که تجهی��زات مدرن و اس��تانداردی 
برای بررس��ی تولیدات صنعتی و خدمات��ی دارند، می توانند به افزایش 
اطمینان جامعه به محصوالت ایران س��اخت کمک کنند و مخاطبان، 
مش��تریان و کاربران ایرانی را به س��مت اس��تفاده از محصوالت بومی 
سوق دهند. این محصوالت نقش پررنگی در جهش تولید کشور دارند 

و استفاده از محصوالت ایرانی را در کشور توسعه می دهند.
تجهیزات آزمایش��گاهی که برای ارزیابی و سنجش تولیدات استفاده 
می شوند با استانداردهای ملی و بین المللی تطابق دارند و نتایج حاصل 
از آن کامال مس��تند و مقبول اس��ت. مجموعه های مختلفی در کشور 

وج��ود دارند که ای��ن خدمات را ارائ��ه می کنند. ش��رکت بینا آزمای 
سپاهان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز یکی از مجموعه های فناوری است که 
با استفاده از نیروی انسانی دانش آموخته و تجهیزات پیشرفته، خدمات 

آنالیز و کیفیت سنجی فرآورده های تولیدی را به صنایع ارائه می کند.
ای��ن مجموعه دانش  بنیان تالش می کند تا ب��ا ارائه خدمات فناورانه 
س��ریع و دقی��ق آزمایش��گاهی، صنایع��ی را ک��ه در حوزه هایی چون 
ژئوتکنی��ک، تولی��د فرآورده ه��ای پلیمری، فل��زات گران به��ا و دیگر 
حوزه ه��ای فناوران��ه فعالیت می کنند را همراهی کند و با اس��تفاده از 
پیش��رفته ترین تجهیزات ایران  س��اخت در حوزه ارزیابی و س��نجش 
مقاوم��ت مصالح مانند آجر، بتن، قیر و آس��فالت، ش��ناخت ماهیت و 
س��اختار مواد شیمیایی، سنجش کیفیت و عیار فلزات گران بها به ارائه 

خدمات بپردازد.
اس��تفاده از تجهیزات فناوران��ه در کنار جذب و آم��وزش نیروهای 
متخصص و کارآمد به عنوان دو زمینه برای ارائه خدمات دانش  بنیان در 
حوزه های یاد ش��ده است. این مجموعه فناور با فراهم کردن تجهیزات 
مناسب و به روز، توانس��ته در زمینه هایی چون شناخت نفودپذیری به 
روش بار ثابت و بار افتان، تعیین پتانس��یل تورم و نشس��ت خاک های 
چس��بنده، طبقه بندی خاک و ارزیابی مواد شیمیایی و معدنی کارآمد 
عمل کند. برای شناخت و سنجش میزان مقاومت مصالح به تجهیزات 
و روش های ارزیابی گوناگونی نیاز اس��ت ک��ه  مجموعه کاملی از این 
خدمات ارائه ش��ود. تعامل میان طرف عرضه و تقاضا بر بس��تر شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی و عرضه خدمات باکیفیت از دیگر 

اهداف این مجموعه است.

کسب وکارهای دانش بنیان و خالق از طرح نشان ایرانی2 ایران ساخت 
که با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان آغاز شد، استقبال 
کردند. با مش��ارکت بیش از 52۸ ش��رکت دانش بنیان، شرکت خالق، 
واحد فناور و مخترع از طرح نشان ایرانی 2 ایران ساخت ، حدود 200 
واجد شرایط این طرح توانستند، دستاوردهای فناورانه و نوآورانه خود 

را بر بستر رسانه جام جم معرفی کنند.
 حمایت رسانه ای از شرکت های دانش بنیان و خالق

طرح نش��ان ایرانی 2 ایران س��اخت با حمایت س��تاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان و توس��عه صنایع نرم و خالق، از 5 بهمن ماه س��ال 
جاری با همکاری مؤسس��ه فرهنگی مطبوعاتی جام جم آغاز ش��د، تا 
ش��رکت های دانش بنیان، خالق، نوآور و همچنین مخترعان بر بس��تر 

رسانه بتوانند توانمندی های شان را معرفی و ترویج کنند.
طرح نش��ان ایرانی 2 ایران ساخت، طیف گسترده ای از فعاالن کسب 
و کاره��ای دانش بنی��ان، تیم های جوان و خالق را که با س��رمایه های 
حداقلی کار می کنند و نیاز به حمایت و پش��تیبانی دارند زیر پوش��ش 
خ��ود قرار می دهد تا بتوانند کس��ب و کار خود را به مخاطبان معرفی 
کنن��د. در این طرح، روزنام��ه جام  جم با معرف��ی رایگان محصوالت، 
توانمندی های شرکت های نوپا، دانش بنیان، خالق و فناور و مخترعان 
دارای اختراعاتی با ظرفیت صنعتی شدن، از قصه تالش فناوران داخلی 

برای به ثمر رساندن ایده های ناب کسب وکار بگوید.
با ن��گاه به ض��رورت رونق کس��ب و کارهای دانش بنی��ان و خالق، 

براس��اس سند ابالغی گام دوم انقالب واژه جوان بیش از 40 بار تکرار 
ش��ده این ط��رح، حمایت از نوآوری های جوانان خ��الق و کارآفرین را 
مورد توجه قرار داده اس��ت. س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و 
توسعه صنایع نرم و خالق، با هدف حمایت عملی از جوانانی که با ابزار 
علم و فناوری به تولید محصوالت یا خدمات دانش بنیان می پردازند اما 
سرمایه ای برای معرفی توانمندی خود ندارند، در یک همکاری نوآورانه 
با مؤسس��ه فرهنگی مطبوعاتی جام جم، گامی در مسیر شکوفایی این 
ش��رکت ها بردارد. طرح نشان ایرانی 2 ایران س��اخت با هدف حمایت 
رس��انه ای، ترویج��ی و تبلیغاتی در ش��رکت های دانش بنیان و خالق، 
اس��تارت آپ ها، استعدادهای برتر و نخبگان از 5 بهمن ماه سال جاری 
آغاز ش��ده است تا بستری برای شناخت عموم جامعه از توانمندی این 

فعاالن ایجاد کند.
 معرفی رایگان توانمندی های فعاالن دانش بنیان و خالق

در ای��ن ط��رح به هر ش��رکت یا فعال فن��اور که مورد تایید س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری باشد، اعتبار تبلیغاتی ۳00 میلیون 
ریالی اختصاص می یابد. ش��رکت های تاییدشده پس از تایید ثبت نام، 
برای گفت وگو به روزنامه جام جم دعوت می شوند. محتوای تولیدی از 
ش��رکت ها به طور رایگان انجام می شود و در روزنامه به چاپ می رسد. 
این معرفی برای ترویج هرچه بیشتر توانمندی شرکت های دانش بنیان 

از طریق فضای وب و به طور اختصاصی نیز انجام می شود.

در این کنفرانس تلفنی سؤال شد که »اهداف کاهش انتشار دی اکسیدکربن اتحادیه  
اروپـا برای کارخانه های تولید پیشـرانه های خودرو در آلمان بـرای دایملر تراکس چه 
عواقبی خواهد داشـت؟« و مارتین داوم گفت آنها تا سال 2033 چندهزار کارگر کمتر 
خواهنـد داشـت. داوم دقیقا نمی گوید چه تعداد از مشـاغل تحت تأثیـر قرار خواهند 
گرفـت، اما هم اکنون حـدود 14،000 نفر در کارخانه های تولید پیشـرانه  دایملر تراکس 
در آلمان مشـغول به کار هسـتند. داوم گفت: »این موضوع فاجعه نیست. می توانیم از 
تغییرات جمعیتی و توافق نامه های داوطلبانه )جداسازی( استفاده کنیم. هیچ فردی را 

به  اجبار اخراج نخواهیم کرد.« 
 )Cummins( داوم خاطرنشـان کرد معامله ای که اوایل این هفته با شـرکت کامینز
اعالم شـد، از سـال 2025 یا 2026 صرفه جویی درخورتوجهی به  همراه خواهد داشت. 
قرار اسـت این شـرکت آمریکایی پیشرانه های متوسـط را برای دایملر توسعه و تولید 
کنـد. داوم گفـت: »بسـیار صرفه جویـی خواهیم کرد. ایـن موضوع کمـک مثبتی به 

داشـته های مان می کند. نـه فردا، اما تا سـال 2025 یا 2026 پس انـداز درخورتوجهی 
خواهیم کرد.«

مارتین داوم گفت انتظار دارد معامالت بیشتری بین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان 
انجام شـود تا سـازندگان کامیون مجبور نباشـند تمام هزینه های تولید را برای طیف 
گسـترده ای از کامیون های تجاری متحمل شوند. دایملر پنجشنبه هفته  گذشته اعالم 
کرد تجارت کامیون این شـرکت در سه ماهه  چهارم، به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا، 
با فروش 121،000 دسـتگاه بهبود یافته است. فروش سـه ماهه  چهارم دایملر تقریبا دو 
برابر این رقم در سـه ماهه  دوم بود؛ هرچند این شـرکت نیز همانند سـایر شرکت ها از 

همه گیری ویروس کرونا متأثر شده است.
دایملر تراکس پیش بینی می کند در سال 2021، به طور درخورتوجهی درآمد بیشتری 
از سـال 2020 کسـب خواهد کرد و بازدهی فروشش در مقایسه  با سال 2020، از 2 به 6 

تا 7 درصد افزایش می یابد.

عیارسنجی فرآورده های تولیدی

حمایتی رسانه ای و ترویجی؛ بیش از 500 فعال دانش بنیان و خالق در »نشان 
ایرانی 2 ایران ساخت« مشارکت کردند

افزایش تولید خودروهای الکتریکی نیاز به نیروی کار را کاهش می دهد

یادداشـت

به نظر می رس��د گوگل نتوانسته است به انتظارات خود از سرویس استادیا در 
سال 2020 دست پیدا کند و به همین دلیل، استودیوهای بازی سازی این شرکت 
تعطیل شده اند. به گزارش زومیت به نقل از ورج، بلومبرگ و وایرد در گزارش هایی 
مختلف به مشکالت سرویس استریم بازی استادیا اشاره کرده اند. این گزارش تنها 
چند هفته پس از بسته شدن استودیوهای بازی سازی استادیا منتشر شده است 
و به سرمایه گذاری نکردن گوگل روی استادیا و استودیوهای داخلی این سرویس 
 Developer Confrence اش��اره دارد. فیل هریسون، مدیر بخش استادیا، در
2019 اعالم کرده بود که گوگل سرمایه گذاری زیادی روی سرویس استادیا انجام 
داده اس��ت، اما براس��اس گزارش وایرد، ماه ها طول کش��ید تا برای ساخت بازی 

توسعه دهنده استخدام کند. 

گزارش ها از ریشه ای بودن مشکالت 
گوگل استادیا حکایت دارند



اعمال تغییر در حوزه کس��ب و کار امری ضروری اس��ت. هیچ کسب و 
کاری امکان ادامه فعالیت در بازار بدون اجرای برخی از تغییرات اساس��ی 
را ندارد. همین امر بسیاری از برندها را به فکر اعمال تغییرات مداوم برای 
بهبود وضعیت شان انداخته است. بدون تردید اعمال تغییر در عرصه کسب 
و کار شامل فرآیندهای بسیار زیادی می شود. این امر برای برخی از کسب 
و کارها ش��رایط بسیار دشواری را به ارمغان آورده است. برخی از تغییرات 
مانند طراحی شعار تبلیغاتی یا کمپین بازاریابی تازه به طور منظم ضروری 
اس��ت، با این ح��ال دامنه دیگری از تغییرات به این اندازه واضح نیس��ت. 

درست به همین خاطر کارآفرینان توجه اندکی به آنها می کنند. 
اگر کس��ب و کار ش��ما نی��ز نیاز به اعم��ال تغییرات و برخ��ی از به روز 
رسانی های ضروری دارد، باید از یک نقطه مشخص کارتان را شروع کنید. 
هدف اصلی این مقاله بررسی برخی از تغییرات اساسی برای بهبود کیفیت 

کاری و همچنین تضمین ماندگار در بازار کسب و کار خواهد بود. 
1. افزودن کانال های متعدد در زمینه پشتیبانی از مشتریان

رضایت مش��تریان از برند مهمترین دارایی هر کس��ب و کار محس��وب 
می ش��ود. ماجرای دنیای کس��ب و کار در ارتباط با مشتریان بسیار ساده 
اس��ت. اگر ی��ک برند مش��تریانش را راضی نگه ندارد، به س��ادگی امکان 
تاثیرگذاری بر روی آنها را از دس��ت خواهد داد. این امر یک رویکرد رایج 
در میان برندهای مختلف و از همه مهمتر مشتریان است. رفتار مشتریان 
براس��اس میزان توجه دریافتی از سوی برندها تغییر پیدا می کند بنابراین 

باید نسبت به ارائه خدمات مناسب به مشتریان اقدام کرد. 
پشتیبانی از مشتریان پس از فرآیند خرید اهمیت زیادی دارد. برخی از 
برندها پس از پایان فروش محصول شان به طور کامل مشتریان را فراموش 
می کنند. این امر اغلب اوقات مشکالت زیادی برای کسب و کارها به همراه 
خواهد داش��ت. بنابراین باید همیشه مشتریان را در کانون توجه کسب و 
کارمان قرار دهیم. در غیر این صورت شانسی برای ادامه فعالیت کاری در 

بازارهای مختلف نخواهیم داشت. 
یکی از راهکارهای مناس��ب ب��رای ایجاد تغییرات کارب��ردی در زمینه 
پش��تیبانی از مشتریان مربوط به افزودن کانال های ارتباطی متعدد است. 
اگر کسب و کار شما در شبکه های اجتماعی محدودی حضور دارد، باید به 
فکر توسعه حضورتان باشید. همچنین راه اندازی سامانه گفت وگوی آنالین 
صوت��ی یا متنی نیز ایده مناس��بی خواهد بود. کس��ب و کارها باید تمام 
توان ش��ان برای ارائه خدمات پش��تیبانی به مشتریان در سریع ترین زمان 
ممکن را صرف نمایند. امروزه مش��تریان تمایلی برای ابراز نارضایتی شان 
ندارند. در عوض به سرعت نسبت به ترک یک برند اقدام می کنند. با این 
حساب اگر به موقع فکری برای وضعیت بازاریابی برندمان نکنیم، به سرعت 

با مشکالت عمیق نظیر ریزش مشتریان برند مواجه خواهیم شد. 
حضور در شبکه های اجتماعی برای تمام برندها اهمیت دارد. اگر کسب و 
کار شما متمایل به ارائه خدمات جانبی به صورت تخصصی است، راه اندازی 
یک صفحه رسمی برای پشتیبانی از مشتریان ایده جذابی خواهد بود. این 
امر پیام مش��خصی مبنی بر اهمیت مش��تریان حتی پس از فرآیند خرید 

مخابره خواهد کرد. 
2. افزایش ارزش پیشنهادهای برند

هر کس��ب و کاری برای رفع یکی از مشکالت مشتریان در بازار حضور 
دارد. اگر یک کسب و کار به طور کامل نسبت به رفع مشکالت مشتریان 
ناتوان باشد، به سرعت جذابیتش برای مشتریان از بین خواهد رفت. ساالنه 
ش��مار باالیی از کسب و کارها در بازارهای مختلف با مشکالت مالی و در 
نهایت ورشکس��تگی مواجه می شوند. این امر یک واکنش طبیعی از سوی 

مشتریان در بازارهای مختلف به کیفیت پایین خدمات برند است.

برخی از کس��ب و کارها در مدت زمانی طوالنی نسبت به ارائه خدمات 
مطابق با تحول نیازها و سلیقه مشتریان اقدام نمی کنند. شاید این امر در 
نگاه نخس��ت مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه نداشته 
باشد، اما در بلندمدت موجب دلسردی مشتریان می شود. هر کسب و کار 
باید در بازه های زمانی مختلف اقدام به ایجاد تغییر در نحوه ارائه خدمات و 
تولید محصوالتش نماید. در غیر این صورت شانسی برای حضور مداوم در 

بازار کسب و کار نخواهد داشت. 
ارزش خدمات هر برند به طور معمول از سوی مشتریان مورد شناسایی 
قرار می گیرد. وقتی مشتریان در بازارهای مختلف در تالش برای خرید یک 
محصول هستند، همیشه به س��راغ برندهایی با دامنه وسیعی از خدمات 
ارزشمند می روند. این امر جایگاه کسب و کارها را به طور قابل مالحظه ای 
تغییر می دهد، با این حس��اب اگر یک برند در تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان اس��ت، باید نس��بت به ایجاد تغییرات اساسی در خدمات 
جانبی اش اقدام نماید. یکی از بهترین مثال ها در این میان برند هوم دپونت 
اس��ت. کارمندان این برند همیشه به دنبال فروش لوازم خانگی باکیفیت 
به مش��تریان هستند. نکته جالب در این میان برگزاری برخی از دوره های 
آموزش��ی از سوی مدیران ارشد این برند است. دوره های موردنظر با هدف 
ارائه اطالعات تکمیلی به مش��تریان در مورد نح��وه تعیین دکور منزل و 

همچنین شیوه کار با وسایل برند می شود. 
بدون تردید برگزاری دوره های آموزشی هدف اصلی هوم دپونت نیست. 
این برند سود اصلی اش را با فروش لوازم خانگی کسب می کند. نکته مهم 
در این میان تالش دس��ت اندرکاران این برند برای افزایش ارزش خدمات 
کس��ب و کارشان است. این امر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف 

دارد. 
پیش��نهاد برندها برای مشتریان همیش��ه دارای ارزش قابل مالحظه ای 
نیس��ت. برخی از برندها به دلیل ارزیابی اش��تباه از سلیقه و نیاز مشتریان 
اقدام به ارائه پیشنهادهای نادرست می کنند. شاید این امر در نگاه نخست 
بس��یار ساده به نظر برسد، اما در بلندمدت موجب ریزش شدید مشتریان 
می شود. مسئله اساسی در این میان تالش برای ایجاد تغییرات در خدمات 
و پیشنهادات برندمان به طور مداوم است. فقط در این صورت امکان جلب 
نظر مخاطب هدف و بهبود مداوم وضعیت برند فراهم خواهد شد. در غیر 
این صورت مواجهه با ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. این نکته به طور ویژه ای با توجه به افزایش سطح 
رقابت در بازارهای مختلف مدنظر کسب و کارها قرار گرفته است بنابراین 
تالش برای ایجاد تغییرات اساسی در کیفیت و ارزش پیشنهادهای برندمان 

برای مشتریان امری ضروری خواهد بود. 
3. نوسازی ابزارها و محصوالت کسب و کار

معرف��ی یک محصول ت��ازه به بازار جذابیت های بس��یار زی��ادی برای 
مش��تریان یک برند به هم��راه دارد. اگر به نح��وه فعالیت برندهای بزرگ 
توجه نمایید، اغلب آنها دس��ت کم س��الی یک بار اقدام به ارائه محصوالت 
ت��ازه می کنند. این امر با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف صورت 
می گیرد. اگر یک برند هیچ تغییر و نوآوری در محصوالتش نداشته باشد، 
به تدریج از یاد مش��تریان خواهد رفت. این رویداد بدترین شکس��ت برای 
برندها محسوب می شود، با این حساب باید به طور مداوم نسبت به آپدیت 

و افزودن امکانات تازه به محصوالت برند اقدام کرد. 
برخی از محصوالت دارای کاربرد بسیار زیادی هستند. همچنین هزینه 
باالی تهیه آنها موجب عالقه مشتریان برای استفاده مداوم و طوالنی از آنها 
می شود. بنابراین ارائه نسخه های جدید و فراموشی محصوالت قدیمی ایده 
جذابی نخواهد بود. بسیاری از برندها به دلیل بی توجهی به مشتریان دارای 
محصوالت قدیمی شان مورد انتقاد هستند. تحلیل اصلی برندها نسبت به 
فراموشی مش��تریان دارای محصوالت قدیمی مربوط به فقدان سودآوری 
توجه به آنهاست. نکته مهم در این میان امکان سودآوری در عرصه کسب 

و کار با اس��تفاده از ایده های جذاب برای تعامل با مشتریان است. یکی از 
ایده های جذاب در این میان افزودن برخی از آپشن ها به محصوالت قدیمی 
است. اگر کسب و کار شما در زمینه تولید رایانه های شخصی فعالیت دارد، 
رونمای��ی از پردازنده یا رم تازه برای رایانه ه��ای قدیمی برند ایده جذابی 
خواهد بود. این امر موجب ترغیب مش��تریان ب��رای صرف هزینه و به روز 

رسانی محصوالت قدیمی شان می شود. 
اگر کسب و کار شما در زمینه طراحی نرم افزار فعالیت دارد، به روز رسانی 
مداوم محصوالت برند اهمیت خواهد داش��ت. امروزه ش��رکت های بزرگ 
نرم اف��زاری دنیا به طور مداوم، به طور معمول ماهانه، اقدام به ارائه آپدیت 
برای نرم افزارهای شان می کنند. این امر موجب تاثیرگذاری بهینه بر روی 

مشتریان و حفظ آنها برای خریدهای بعدی می شود. 
شرکت مایکروس��افت بیش از هر نکته دیگری به دلیل عرضه سیستم 
عامل ویندوز دارای شهرت جهانی است. نکته مهم در این میان آپدیت های 
منظم برای این محصول اس��ت. مایکروس��افت برای نس��خه های مختلف 
ویندوزش به طور ماهانه به روز رس��انی هایی را منتش��ر می سازد. این امر 
کمک شایانی به کاربران برای تجربه ای بی دردسر از کار با ویندوز می کند. 
کسب و کارهای مختلف باید انگیزه باالیی برای ارائه خدمات جانبی به 
مشتریان شان داشته باش��ند. یکی از ایده های مناسب در این میان به روز 
رسانی های کاربردی است. اگر نرم افزاری که به بازار عرضه کرده اید، دارای 
محدودیت هایی است، باید نس��بت به رفع آنها در قالب به روز رسانی های 
کارب��ردی اقدام نمایید. این امر جایگاه کس��ب و کار را به بهترین ش��کل 

ممکن توسعه می دهد. 
4. استفاده از مطالعات و پژوهش های کاربردی

مطالعات حوزه بازار یکی از بخش های کلیدی در کسب و کارهای مدرن 
محس��وب می شود. بس��یاری از برندها هنوز هم به شیوه های سنتی اقدام 
ب��ه بازاریاب��ی و ارائه محصوالت می کنند. این امر حت��ی در مورد طراحی 
محصوالت و پاسخ به نیازهای مشتریان نیز مصداق دارد. مهمترین مسئله 
در ای��ن میان ایجاد تغییرات مداوم در کس��ب و کار براس��اس ارزیابی از 
وضعیت دیگر برندهاس��ت. شاید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب به 
نظر برس��د، اما بس��یاری از برندها در طول زمان با اتکا به اطالعات بسیار 
قدیمی ش��ان اقدام به تعامل با مخاطب هدف می کنند. این امر مشکالت 

بسیار زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت. 
اس��تفاده از اطالعات تازه برای حضوری بهتر در بازار کسب و کار امری 
ضروری محسوب می شود. بسیاری از برندها نسبت به ارائه خدمات مناسب 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با کمبود اطالعات کاربردی مواجه 
هس��تند. راهکارهای پیش روی هر برند در این شرایط از دو حالت خارج 
نیست. راهکار نخس��ت تالش برای گردآوری داده های اولیه و تبدیل شان 
به اطالعات کاربردی و موردنیاز برند است. این امر اغلب اوقات مورد توجه 
برندهای بزرگ و دارای بودجه های مالی کالن قرار می گیرد. اگر کس��ب و 
کار ش��ما دارای بودجه و توانایی س��ازمانی قابل مالحظه ای نیست، انجام 
دوره های تحقیقات بازار مدت زمانی بس��یار زیادی طول خواهد کش��ید. 
با این حس��اب باید به دنبال اس��تفاده از داده های رایگان یا کم هزینه در 

فضای آنالین بود.
امروزه بس��یاری از پلتفرم ه��ای آنالین نظیر گوگل حجم مناس��بی از 
اطالع��ات را ب��ه طور رایگان در اختیار برندها ق��رار می دهد. این امر برای 
بسیاری از کسب و کارها داری اهمیت است. اگر برند شما در عرصه کسب 
و کار امکان صرف هزینه های قابل مالحظه برای برگزاری دوره های تحلیل 
بازار یا گردآوری اطالعات را ندارد، اس��تفاده از اطالعات طبقه بندی ش��ده 
گوگل و دیگر پلتفرم ها کاربردی خواهد بود. این امر هزینه های برند را به 

طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 
5. به روز رسانی تصویر برند

لوگو و نمادهای اصلی برند نخس��تین المان تعاملی میان کس��ب و کار 

و مش��تریان اس��ت. امروزه اغلب مش��تریان برندها را با لوگوی شان مورد 
شناس��ایی قرار می دهند. با این حس��اب طراحی لوگو به طور کاربردی و 
تاثیرگذاری امری حیاتی خواهد بود. نحوه تاثیرگذاری بر روی مشتریان با 
استفاده از طراحی لوگو و جلوه های بصری تفاوت قابل مالحظه ای با دیگر 
حوزه ها دارد. مهمترین مس��ئله در این میان ناتوان��ی برندها برای اعمال 
تغییرات قابل مالحظه در لوگوی شان است. این امر فقط در بازه های زمانی 
طوالنی امکان پذیر است. دلیل آن نیز کامال روشن است. اگر لوگوی برند به 
طور مداوم مورد تغییر و تحول قرار گیرد، جلوه آشنای آن برای مشتریان از 
بین خواهد رفت بنابراین سطح تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور قابل 

مالحظه ای کاهش خواهد یافت. 
اس��تفاده از نظرخواهی ه��ا به طور مداوم دارای اهمیت اس��ت. برخی از 
برندها بدون توجه به نظر مشتریان ش��ان اقدام به ایجاد تغییرات اساس��ی 
در نحوه فعالیت ش��ان می کنند. این امر ش��امل به روز رسانی لوگو و دیگر 
جلوه های بصری کس��ب و کار نیز می شود. مهمترین مسئله در این میان 
تالش برای اس��تفاده از نظرات مشتریان به منظور ایجاد بهترین تغییرات 

است. 
امروزه برخی از برندها برای نمایش سازگاری شان با محیط زیست اقدام 
به اس��تفاده از نمادهای زیس��ت محیطی و همچنین طیف رنگ سبز در 
لوگوی ش��ان می کنند. شاید این امر در نگاه نخس��ت بسیار ساده به نظر 
برسد، اما تاثیرگذاری قابل مالحظه ای بر روی مشتریان برند به همراه دارد. 
نظرخواهی از مش��تریان باید به طور قابل مالحظه ای براساس طراحی 
پرسش های کاربردی صورت گیرد. یکی از اشتباهات برندها در این زمینه 
اس��تفاده از کلیشه های رایج اس��ت. نظرخواهی از مشتریان باید براساس 
شناس��ایی نقاط ضعف برند و تالش برای رفع شان مطابق با نظر مشتریان 
ص��ورت گیرد. در غیر این ص��ورت تاثیرگذاری مورد انتظ��ار را به همراه 

نخواهد داشت. 
6. اهمیت دوره های آموزشی برای اعضای تیم شرکت

نحوه رفتار و عملکرد اعضای ش��رکت در تعیی��ن جایگاه برند در بازار و 
همچنین میزان رضایت مشتریان دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی 
از برندها نس��بت به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان نمی دهند بنابراین 
مواجهه با نارضایتی مش��تریان از کیفیت عملکرد کارمندان شرکت امری 
طبیعی خواهد بود. کارمندان ش��رکت درست مانند مدیران ارشد نیاز به 
دوره های آموزش��ی مطابق با سطح سازمانی شان دارند. اگر این امر مدنظر 
مدیران ارش��د یک شرکت قرار نداشته باشد، وضعیت کسب و کار به طور 

قابل مالحظه ای ناگوار خواهد شد. 
برگ��زاری دوره های آموزش��ی برای اعضای ش��رکت اغل��ب اوقات کار 
دش��وار و پیچیده ای نیست. بس��یاری از برندها به سادگی امکان برگزاری 
چنین دوره هایی را دارند. مهمترین مس��ئله توجه به تاثیر برگزاری چنین 
دوره هایی بر روی کیفیت نهایی برند است بنابراین باید نسبت به برگزاری 
منظم چنین دوره هایی اقدام کرد. شاید در نگاه نخست هزینه مالی چنین 
دوره هایی بسیار زیاد باشد، اما در بلندمدت تاثیرش بر روی وضعیت برند 

محسوس خواهد بود. 
تداوم در به روز رسانی های ضروری

بدون تردید به روز رس��انی های بس��یار زیادی برای کسب و کارها قابل 
تعیین و طراحی اس��ت. نکته اساس��ی در این میان توج��ه به آپدیت ها و 
تغییرات ضروری است. برخی از تغییرات و به روز رسانی های ضروری برای 
هر کسب و کار در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. اگر برندها نسبت به 
اعمال تغییرات موردنظر به طور مداوم توجه نمایند، بسیاری از مشکالت 
کسب و کارشان بدون دردس��ر و هزینه های گزاف حل خواهد شد. کلید 
موفقیت در این عرصه تداوم در زمینه اجرای به روز رس��انی ها در بازه های 

زمانی مشخص است. 
noobpreneur.com :منبع
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ش��روع س��ال جدید با تداوم ویروس کرونا همراه بوده اس��ت. به همین 
خاطر نیز بدون شک نیاز به تغییرات گسترده خواهد بود. یکی از این موارد 
کمرنگ ش��دن خرید حضوری و افزایش چشمگیر فروش اینترنتی است. 
در این رابطه مهمترین اقدام این اس��ت که مخاطب جذب کرده و با این 
اقدام شانس فروش باالتری را داشته باشید، با این حال آیا تاکنون به این 
موض��وع فکر کرده اید که چه عاملی اصلی ترین نقش را در جذب مخاطب 
ایفا می کن��د؟ در ادامه پنج موردی را بررس��ی خواهیم کرد که باید جزو 

اولویت های شما در زمینه تولید محتوا باشد. 
1-وبالگ نویسی

در اختیار داشتن محتوای ارزشمند در کنار توجه به اصول سئو، کمک 
خواهد کرد تا محتواهای ش��ما به خوبی دیده شوند. در این زمینه توصیه 
می شود که تنها به سایت خود محدود نبوده و از سیاست پست مهمان نیز 
اس��تفاده نمایید. همچنین نباید از اختصاص بودجه مناسب، غافل شوید. 
درواق��ع تولید محت��وا در حال حاضر مهمترین اقدام بازاریابی محس��وب 

می شود که الزم است تا به آن توجه ویژه ای را داشته باشید. 
2-ساخت ویدئو

در حال حاضر سریع ترین راه برای کسب شهرت، تولید محتوای ویدئویی 
اس��ت. علت این امر نیز به خاطر محبوبیت بس��یار باالی آن در مقایس��ه 
با س��ایر محتواها اس��ت. در زمینه سئو نیز اس��تفاده از ویدئو بسیار مهم 

اس��ت. این نکته را به خاطر داش��ته باشید که مش��اهده کردن، به مراتب 
س��اده تر از مطالعه بوده و به همین خاطر نیز باید به آن بیشترین توجه را 
داشته باشید. در این زمینه حتی ترجمه نمونه های تولیدشده خارجی نیز 
سیاستی هوشمندانه خواهد بود، با این حال توصیه می شود که در تولیدات 
خود، تنوع داشته باشید. آمارها در این زمینه نیز بسیار امیدوارکننده است. 
ب��ر این اس��اس 70 درصد از مش��تری ها، حداقل یک ویدئ��و از برند را به 

اشتراک می گذارند. 
3-محتوای صوتی 

از نکاتی که کمتر به آن توجه شده است، محتواهای صوتی است. درواقع 
امروزه اس��تفاده از زمان های مرده، به امری بسیار مهم تبدیل شده است. 
در این راستا تنها اقدامی که می تواند همزمان با انجام کارهای دیگر باشد، 
محتواهای صوتی هستند. بدون شک شما می توانید با ساخت پادکست و 
حتی کتاب صوتی، محبوبیت خوبی را به دس��ت آورید. درواقع این بخش 
خصوصا در چند سال اخیر، با سرعت رشد فوق العاده ای همراه بوده است. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که برای این دسته از 
محتواها الزاما نباید به کس��ب و کار خود محدود باشید. درواقع اگر هدف 
شما دیده شدن بیشتر برندتان باشد، حتی ایجاد کتاب صوتی از یک کتاب 
مطرح نیز می تواند ش��ما را به این هدف برساند. درواقع در این زمینه نیز 
اگر تنوع خوبی را داش��ته باش��ید، بدون شک شانس موفقیت باالیی را به 

دست خواهید آورد. 
4-بازاریابی ایمیلی

اگرچه تا سال 2019 آمارها در رابطه با بازاریابی ایمیلی بیانگر رشد 

منفی بوده اس��ت، با این حال این مس��ئله کامال تغییر کرده و توجهات 
به این بخش بار دیگر زیاد ش��ده اس��ت. با توجه به این امر که تمامی 
اف��رادی که از اینترنت اس��تفاده می کنند، ایمیل نی��ز دارند، به همین 
خاطر نیز آمارها بیانگر آن اس��ت که یک دالر س��رمایه گذاری در این 
بخ��ش، با س��ودآوری 40 دالری همراه خواهد ب��ود. همچنین برطبق 
نظرس��نجی ها، بی��ش از ۸0 درص��د بازاریاب ها به ای��ن موضوع تاکید 
داش��ته اند که بازاریابی ایمیلی در سال گذش��ته، با نتایج بسیار خوبی 

برای آنها همراه بوده است. 
5-شبکه های اجتماعی

به عن��وان نکته آخر توصیه می ش��ود ک��ه برای تولی��د محتوا حتما 
به ش��بکه های اجتماعی نیز توجه داش��ته باش��ید. درواقع اگر بخواهیم 
بیش��ترین کارب��رد افراد از اینترنت را نام ببریم، بدون ش��ک این بخش 
انتخابی بدون رقیب خواهد بود. آمارهای جهانی در این زمینه حاکی از 
آن است که افراد بیش از سه ساعت از زمان یک شبانه روز را به صفحات 
خود در ش��بکه های اجتماعی مختلف اختصاص می دهند. این امر باعث 
می ش��ود تا شانس دیده شدن بسیار خوبی را داشته باشید. در این راستا 
محبوب ترین شبکه های اجتماعی ش��امل: فیس بوک)2 میلیارد و 700 
میلی��ون کاربر(، یوتیوب)2 میلی��ارد و 100 میلیون کاربر(، واتس اپ)2 
میلیارد کاربر(، فیس بوک مس��نجر)یک میلیارد و ۳00 میلیون کاربر(، 
وی چت)یک میلیارد و 206 میلیون کاربر( اینس��تاگرام )یک میلیارد و 

15۸ میلیون کاربر( و تیک تاک با 6۸9 میلیون کاربر است. 
business2community.com  :منبع

آیا بهبود تعامل با مخاطب به دغدغه ای برای شما نیز تبدیل شده است؟ 
بدون شک این مس��ئله باید جزو اولویت هر برندی باشد. فراموش نکنید 
ک��ه س��ال جدید نیز همراه با ت��داوم ویروس کرونا بوده و این مس��ئله به 
معنای آن است که تعامل به مخاطب، به بستر اینترنت محدود شده است. 
تحت این ش��رایط باید توجه به این امر که افراد از زمان فراغت به مراتب 
بیشتری نیز برخوردار هستند، سرگرم کردن آنها امری بسیار مهم خواهد 
بود. درواقع مسئله بازی سازی و ایجاد سرگرمی، از جمله مواردی است که 
در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و هنوز بسیاری از برندها نسبت 
به اهمیت آن، غافل هس��تند. به همین خاطر نیز می توانید در این زمینه 
ش��انس موفقیت باالیی را داش��ته باشید، با این حال این مسئله ابدا امری 
ساده نبوده و این مسئله خود یکی از دالیل عدم استقبال همگانی از این 
مقوله اس��ت، با این حال در این مقاله قصد داریم تا با چند توصیه، مسیر 

را هموارتر سازیم. 
1-هر بازی نیاز به برنده دارد 

ب��ه صورت کلی تفاوت چندانی ندارد که چه مدل از بازی را برای ایجاد 
س��رگمی انتخاب کرده اید. نکته ای که هرگز نباید فراموش شود این است 

که هر بازی باید رقابت در آن وجود داش��ته باش��د. در این راس��تا وجود 
برنده، امری بسیار مهم است. نمونه ساده این مسئله را می توان سوال هایی  
دانست که برندها در استوری های اینستاگرام از مخاطبان خود می پرسند، 
با این حال در زمینه ایجاد سرگرمی، شما باید به مواردی فراتر از این اقدام 
فکر کنید. در نهایت نکته ای که نباید فراموش کنید این است که برای فرد 

برنده جایزه ای را تعیین کنید تا افراد تمایل به ادامه دادن داشته باشند. 
2-شناخت مخاطب برگ برنده است

ممکن است نمونه های موفق جهان این تصور را در شما ایجاد نماید که 
با تکرار طرح، می توانی نتایج مش��ابه را به دست آورید، با این حال آمارها 
در این زمینه خالف این امر را به اثبات می رساند. در این راستا انتخاب نوع 
بازی، باید با توجه به ویژگی های جامعه هدف باش��د. در این راس��تا حتی 
گروه سنی و جنسیت نیز می تواند از جمله عوامل موفقیت شما باشد. در 
این راس��تا تحلیل اقدامات انجام ش��ده در حوزه شما، می تواند یک اقدام 

هوشمندانه باشد. 
3-جذابیت را فراموش نکنید 

مهمترین نکته در رابطه با بازی ها این اس��ت که جذابیت داشته باشند. 
درواقع هیچ چیز نباید باعث شود تا این موضوع کمرنگ شود. در این راستا 
شما دو گزینه را خواهید داشت؛ نخست آنکه به صورت فصلی اقدام کرده 
و همواره به دنبال پیداکردن موارد جدیدتر باش��ید و یا آنکه یک بازی را 

برای همیشه ادامه دهید. این مسئله می تواند همراه با اضافه کردن شاخ و 
برگ باشد. همچنین الزم است تا در بازی خود، به دنبال کسب درآمد نیز 
باشید. در این راستا می توان گزینه های موفقی نظیر فورتنایت را نام برد که 
انواع گزینه ها را دارند تا از افراد پول دریافت نمایند، با این حال شما باید 
این اقدام را به شکلی متفاوت انجام دهید. درواقع شما باید به نحوی اقدام 
کنید که احس��اس نیاز به محصوالت شما در بین افراد شکل گیرد. برای 
مثال مسابقه عکاس��ی توسط برند نیکون یکی از اشکال ساده بازی سازی 
برای مشتری محسوب می شود که باعث خواهد شد تا افراد احساس نیاز به 
مدل های جدیدتر و لنزهای بهتر را داشته باشند. همچنین چنین اقدامی 

خود باعث جذب مشتری های جدید نیز خواهد شد. 
4-از شروع نترسید 

در نهایت توصیه می ش��ود که برای شروع در این زمینه خود را محدود 
نکنید. درواقع راز موفقیت این است که سریعا ایده را به اجرا درآورده و در 
مسیر، اقدام به اصالح آن نمایید. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید 
که بازار منتظر شما نخواهد ماند و ایده امروز ممکن است فردا توسط فردی 
دیگر به اجرا گذاشته شود. همچنین در حین به اجرا درآوردن طرح خود، 
متوجه نکاتی خواهید شد که هیچ گاه قبل از طی کردن این مرحله، نسبت 

به آنها آگاهی پیدا نخواهید کرد. 
business2community.com :منبع
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ترکیب رسانه های   اجتماعی و تبلیغات 
محیطی

ای��ن هفت��ه، مدی��ر رس��انه های اجتماع��ی The Drum، امی 
هوس��تون، به تحقیق درباره این موضوع مهم پرداخته است که چرا 
رس��انه های اجتماعی و تبلیغات خارج از خانه یک ترکیب بازاریابی 

مفید و موثر به شمار می  روند.
از بس��یاری جهات، رون��د تکامل تبلیغات خ��ارج از خانه ارتباط 
مس��تقیمی با ارتباطات انس��انی دارد. از زمان ش��روع تمدن  ها، ما 
ب��رای انتقال پیام خود به دیگران دس��ت به تصویرس��ازی زده ایم و 
نظریه های مختلف بر این اس��اس ش��کل گرفته ان��د که مصری ها با 
اس��تفاده از سنگ نوش��ته   های هیروگلیف��ی برای انتش��ار اطالعات 
بوروکراتیک )امور اداری و کاغذب��ازی( به اولین تمدن   هایی تبدیل 
شدند که در فضا  های خارج از خانه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
به نظر می  رس��د که حتی چند هزار س��ال دیگر هم این مفاهیم 
هن��وز اهمی��ت و ارزش ف��راوان خ��ود را حفظ کرده باش��ند: برای 
آگاهی بخشی از تبلیغات عمومی در مقیاس بزرگ بهره ببرید، با این 
وجود ترکیب حضور پررنگ در رس��انه های اجتماعی و دز باالیی از 
خالقیت کاری خواهد کرد تا همواره در بهشت بازاریابی قدم بزنید.
ط��رح ای��ن ایده که تبلیغات خ��ارج از خانه و حض��ور پررنگ در 
رسانه  های اجتماعی مفید و موثر واقع می  شوند شاید چندان جدید 
نباش��د، اما بررس��ی و ذکر دالیل آن جالب توجه است. در حقیقت، 
جادوی رس��انه های اجتماعی در به اش��تراک گذاشتن محتوا نهفته 
است. آگهی  های تبلیغاتی بی عیب و نقص و متمدنانه   ای که از طریق 
منابع خبری به نمایش درمی  آیند ممکن اس��ت همواره مورد توجه 
دیگ��ران قرار بگیرند، اما تجربه مش��اهده چیز  های خاص در زندگی 

واقعی حسی بی نظیر به انسان می  دهد.
به اعتقاد نویس��نده، این حس نوستالژی است که محور جذابیت 
تبلیغ��ات خارج از خانه را تش��کیل می  دهد زیرا اوایل س��ال 2000 
میالدی، دوران اوج تعال��ی خالقیت در این نوع تبلیغات بود. از آن 
زم��ان تا امروز، مردم ای��ده تبلیغات را در خالص ترین ش��کل خود 
دوس��ت داش��ته اند، اما همچنان مایلند که آگهی  های تبلیغاتی را با 
همفکران شان به اشتراک بگذارند و این محتوا قابلیت آن را دارد که 

به خوراک رسانه  های اجتماعی تبدیل شود.
تبلیغات خ��ارج از خانه در حالی امکان آش��نایی با دنیای واقعی 
را فراه��م می-کنن��د که یک تصوی��ر، ویدئو یا یک ش��عار می  تواند 
اساس��ا چیز  های زیادی را درباره یک سازمان به شما بگوید. داشتن 
ویژگی های ش��ناخته ش��ده برند و هدفمندبودن آن، مخاطبان را به 
س��وی خود جذب می  کند. در نتیجه اف��راد با یکدیگر ارتباط برقرار 
می  کنند و همین امر باعث می  ش��ود تا احساس کنند بخشی از یک 
مکالمه بزرگتر هستند. این بعد قصه گویی کلید به حداکثر رساندن 

تاثیر بازاریابی چند رسانه ای است.
تبلیغ��ات دیجیتال خارج از خانه عرصه دیگری اس��ت که به طور 
خاص ش��باهت -های آن با رس��انه های اجتماعی بس��یار به چش��م 
می  آید. محتوای هر دوی آنها با هم قابل مقایس��ه هستند و بنابراین 
از نقش پررنگ آن در هر دو کانال نمی-توان گذش��ت. اس��تفاده از 
فیلم  ه��ای کوتاه بی صدا که پیام برند را به گوش افراد می رس��انند، 
به ش��رکت  ها این اجازه را خواهند داد تا آهسته و پیوسته از فضای 

خارج از خانه به فضای آنالین نقل مکان کنند.
طی سالیان متمادی، بسیاری از برند  ها با تبلیغات جامع و فراگیر 
ب��ه جایگاه خوبی دس��ت پیدا کرده اند. کمپین خ��ارج از خانه مک 
دونال��د، محصول آژان��س تبلیغات��ی »Leo Burnett«، به خاطر 
فضای مینیمالیس��تی و در عین حال بالفاصله قابل تشخیص خود، 
در کانال های اجتماعی مورد س��تایش قرار گرفت. ایده »بریف یک 
دقیقه ای« س��ام هنینگز برای تبلیغات کیت کت )اگرچه حقیقتا در 
زندگی واقعی اجرا نمی  ش��د( به دلیل قابلیت باز بودن، هوشمندی 
و خصوصیات اولیه آن، به س��رعت توس��عه یافت. بیلبورد تبلیغاتی 
خاص آژانس »Adam&EveDDB« نیز در فضای خارج از خانه 
عطر و طعم انفجاری عصاره مخمر »Marmite« را تبلیغ کرد و به 

موضوعی داغ در میان همگان تبدیل شد.
چ��ه وجوه اش��تراکی بین ای��ن کمپین ها وجود دارن��د که باعث 
ایجاد چنین عالقه ای در رسانه   های اجتماعی خواهد شد؟ نویسنده 
معتقد اس��ت که موضوع فوق به مصرف کنندگانی بس��تگی دارد که 
می  خواهند شاهد تحقق ایده های خالقانه آینده نگرانه باشند و آنها 
باید نظر بدهند که آیا کار به خوبی انجام شده است یا خیر. خالقیت 
تخیل افراد را به تصویر می کشد و طرح و توسعه ایده های استثنائی 
قابل شناس��ایی در هر دو دنیای آنالین و آفالین را تضمین خواهد 

کرد.
ب��ه گفته اعضای انجمن توییتر The Drum، اتخاذ یک رویکرد 
همه جانب��ه در برنامه ریزی رس��انه ای، یقینا میزان آگاهی از کمپین 
را افزایش می  دهد. رس��انه اجتماعی مکانی عالی برای به اش��تراک 
گذاش��تن آگهی ه��ای تبلیغاتی خارج از خانه با دیگ��ران و در کنار 
آن، گس��ترش یک پی��ام تبلیغاتی باالی خط��ی )تبلیغات از طریق 
رس��انه های سراسری و کثیراالنتش��ار یا همان ای تی ال( به روشی 
کامال مصرف کننده محور محس��وب می  ش��ود بنابراین این دو رسانه 

می-توانند در کنار هم قرار بگیرند.
رس��انه های اجتماعی راهی عالی برای افراد است که به کمک آن 
می  توانند مثل برند  ها و کمپین های ش��ان ب��ه زندگی روزمره طرف 
مقابل راه یابند. به این ترتیب، ارتباط دوطرفه میان برند و مخاطبان 

نسبت به گذشته عادالنه تر و سرگرم کننده تر خواهد شد.
thedrum.com/mbanews :منبع

دوشنبه
11 اسفند 1399

شماره 1737



مدیران بزرگ با داشتن چه خصوصیاتی به 
موفقیت رسیده اند؟

موفقی��ت در زندگی هر کس��ی به ن��وع مختلفی نم��ود پیدا 
می کن��د، ام��ا اگر ب��ه زندگی افراد موف��ق نگاه کنی��م، متوجه 
می شویم تمامی آنها چند خصوصیت مشترک دارند. با ما همراه 

باشید تا خصوصیات مشترک مدیران موفق را بشناسید.
مدیریت همانند دیگر ش��غل ها به اصول و ویژگی های خاصی 
نی��از دارد. اکنون س��وال مطرح می ش��ود، آیا مدی��ران موفق با 
ویژگی ه��ای منحصر به ف��رد به دنی��ا می آیند یا خودش��ان این 

ویژگی ها را به دست می آورند؟
مدیر موفق کسی است که توانایی تغییر شرایط نامناسب را به 
ش��رایط بهتر داشته باشد. در زمان مساعدبودن شرایط مدیریت 
کار چندان سختی نیس��ت، اما در زمان بروز بحران و مشکالت 

فراوان چطور می توان نقش یک مدیر موفق را ایفا کرد؟
اگر ب��ه زندگی مدی��ران و کارآفرینان بزرگ ن��گاه بیندازیم، 
متوجه می ش��ویم سبک های متفاوتی برای مدیریت وجود دارد. 
ه��ر مدی��ر دارای نقطه نظرات و عملکرد مخت��ص به خود بوده 
و ش��یوه مدیریت هر یک با دیگری متفاوت اس��ت. برای اینکه 
بتوانید مدیر موفقی باش��ید باید خود را بهتر بشناس��ید و برای 
رف��ع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت تان تالش کنید. پس از آن، 
بهترین س��بک مدیریتی را با توجه به خصوصیات شخصی خود 

برگزینید.
اکنون برخی از ویژگی های مدیران موفق و س��ه نکته ای را که 
برای تبدیل ش��دن به یک مدیر موفق بای��د به آنها توجه کنید 

معرفی می کنیم.
نقاط ضعف خود را برطرف کرده و نقاط قوت تان را ارتقا دهید

آی��ا برای انگیزه بخش��ی ب��ه کارمن��دان از راهکار پ��اداش و 
مجازات اس��تفاده می کنید؟ آیا این توانایی در ش��ما وجود دارد 
که با س��خنرانی های انگیزش��ی و گفتن جمالت انگیزش��ی به 
کارمندان تان انگیزه و امید دهی��د؟ باور دارید باید با کارمندان 
با خش��ونت برخورد کرد یا معتقدید کارمندان خودشان باید به 

مرور زمان همه چیز را یاد بگیرند؟
با پاس��خ دادن به این س��واالت از س��بک مدیریت و رهبری 
خود ش��ناخت بهتری پیدا می کنید. اطالع از این موضوع اولین 
قدم برای بهبود بخشیدن به استراتژی های مدیریتی است. پس 
بهترین کار، تحقیق و تفحص تکنیک هایی است که با شخصیت 
و ش��رایط شما هماهنگی دارد. س��پس تمامی این تکنیک ها را 
در کن��ار افراد تیم تان اج��را کنید. اگر تکنیکی در مورد ش��ما 
جواب نداد به س��راغ راه دیگری بروی��د. از تجربیات جدید فرار 
نکنید و روند یادگی��ری را طی کنید. به احتمال زیاد می توانید 
روش های متفاوت مدیریت را تجربه کنید. بیشتر افراد می توانند 
در ش��رایط خاص واکنش مناس��بی از خود نشان دهند، این به 

تنهایی نشان دهنده ویژگی یک مدیر نیست.
یک��ی از خصوصی��ات فوق العاده مدیران موف��ق توانایی اتخاذ 
تصمیمات مناس��ب برای رس��یدن به نتایج موردنظرشان است. 
وقتی این مراحل را با موفقیت پشت س��ر گذاشتید، به مرور نوع 
رفت��ار و عملکردتان تغییر می کند و این مس��ئله س��بب تغییر 

شرایط کسب و کار شما نیز خواهد شد.
در ارتباط با افراد مختلف، سراغ سبک های متفاوتی از 

مدیریت بروید
مدیریت افراد می تواند س��خت و چالش برانگیز باش��د. یکی از 
اصول مدیریت موفق این است که بدانید چگونه و در چه زمانی 
س��بک مدیریت خود را به منظور رفع مش��کالت و چالش های 

موجود کسب و کارتان تغییر دهید.
خیل��ی از کارمن��دان از طریق انگیزش ه��ای درونی همکاری 
خوبی جهت رس��یدن به اهداف شرکت دارند، این درحالی است 
ک��ه برخی دیگر از آنها برای افزایش انگیزه به دنبال راهکارهای 
بیرونی می روند. اس��تعداد و مهارت های اعض��ای تیم وقتی که 
احس��اس کنند مورد توجه قرار نمی گیرند، درک نمی شوند و از 
انگیزه  الزم بهره مند نیس��تند مسئله  چندان مهمی نخواهد بود. 
یکی از رفتارهای مدیران موفق این اس��ت که خود را با شرایط 
جدید و اعضای تیمش وفق دهد و به س��مت پیش��رفت و ترقی 

در حرکت باشد.
از تجربیات مدیران موفق استفاده کنید

گاهی اطالع از س��بک مدیریت مناس��ب ب��رای ایجاد تغییر و 
موفقیت کافی نبوده و به اطالعات بیش��تری جهت ادامه  مسیر 
نیاز خواهید داشت. در این مواقع بهتر است لیستی از مدیران و 
مربیان موفق تهیه کنید و به س��بک مدیریتی آنها توجه کنید و 
ببینید در شرایط یکسان سراغ چه اقداماتی رفته اند. در صورت 

نیاز با آنها تماس بگیرید و از تجربیات شان بهره مند شوید.
inc/ucan :منبع
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اینس��تاگرام در ابتدا تنها یک ش��بکه اجتماعی معمول��ی بود که تعداد 
محدودی از کاربران تصاویر کمی در آن به اشتراک می گذاشتند، اما اکنون 
بیش از 400 میلیون کاربر فعال دارد که به جز اش��تراک گذاری تصویر، با 
هم تبادل نظر نیز می کنند و به عنوان یکی از بهترین رسانه های اجتماعی 
در سراس��ر دنیا به  حساب می آید. عالوه بر آن، اینستاگرام بهترین پلتفرم 
برای تبلیغات و بازاریابی کس��ب و کارهاس��ت. در ادامه با ما همراه باشید 
ت��ا 10 نکته مهم برای موفقیت تبلیغات اینس��تاگرامی را معرفی کنیم تا 
بازگشت سرمایه فوق العاده ای داشته باشید بیشتر از اینکه حتی تصورش 

را کنید.
اخیراً تحقیقی توسط س��ایت »ای مارِکِتر« )emarketer( انجام شده 
که نش��ان می دهد تا سال 2017 میالدی درآمد تبلیغات اینستاگرامی در 
دنیا، بیش از 2.5 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت، این رقم 10 درصد کل 

درآمد تبلیغاتی فیس بوک را دربر می گیرد.
این واقعیت را در نظر بگیرید، توسعه و پیشرفت اینستاگرام برای اهداف 

کسب و کارتان بسیار مهم است. 
قالب های رایج تبلیغات اینستاگرامی

ابتدا به اصول اولیه تبلیغات اینستاگرامی می پردازیم.
تبلیغات تصویری

مالکان کس��ب و کاره��ا می توانند از طریق تصویره��ای زیبا خود را در 
مع��رض نمایش قرار دهند. ب��رای این منظور باید کاری کنید تا افراد دید 
بهتری نس��بت به برند ش��ما پیدا کنند. هر کاری می توانید انجام دهید تا 

اینستاگرام فضایی ساده، زیبا و خالقانه در اختیارتان قرار دهد.
تبلیغات ویدئویی

تبلیغات ویدئویی در اینس��تاگرام به همان اندازه مؤثر است که تبلیغات 
تصویری تأثیرگذار است، چراکه به جز امکانات جلوه های تصویری، صدا و 
حرکت را هم در اختیار دارید. هم اکنون در اینستاگرام می توانید ویدئوهایی 
به مدت یک دقیقه و در قالب »landscape« )افقی( به اشتراک بگذارید.

تبلیغات چرخشی
تبلیغات چرخش��ی از تبلیغات تصویری، تأثیرگذارتر و عمیق تر هستند. 
کاربران می توانند با کشیدن انگشت به طرفین روی آگهی های تبلیغاتی، 
تصاویر بیش��تری ببینند و با لمس یک دکمه وارد وب س��ایتی ش��وند و 

اطالعات بیشتری به دست آورند.
10 نکته مؤثر برای موفقیت در تبلیغات اینستاگرامی

هی��چ تضمینی ب��رای موفقیت کس��ب و کارتان وجود ن��دارد، اما با به 
کارگی��ری تکنیک هایی می توانید ش��انس موفقیت خود را ب��اال ببرید. با 
اس��تفاده از 10 تکنیک زیر احتمال پیش��رفت کسب و کار شما از طریق 
تبلیغات اینس��تاگرام به طور قابل توجهی افزایش می یابد. توصیه می شود 
برای تأثیرگذاری بیشتر تبلیغات، این روش ها را به کار ببرید و تمام تمرکز 

خود را روی آنها بگذارید.
1. اشتراک تصاویر طبیعی و قدرتمند

اینستاگرام یک ش��بکه  اجتماعی برای اشتراک گذاری تصاویر است، به 
همین خاطر بر پایه  مسائل بصری پایه ریزی شده است. در تمام صفحات 
کاربری موفق و محبوب در اینس��تاگرام، تصاوی��ر طبیعی و فوق العاده ای 

دیده می شود.
برای اینکه تبلیغات اینستاگرامی تان سبب افزایش فروش، تبلیغات مؤثر 
و برندسازی شود، استفاده از تصاویری با کیفیت باال یک ضرورت به حساب 
می آید. بای��د تصاویری که می خواهید اس��تفاده کنی��د، کاماًل طبیعی و 
اینستاگرامی باشند تا کاربران به خاطر تبلیغاتی بودن شان، به آنها بی توجه 

نباشند.
شرکت »فیالِدلفیا« )Philadelphia( با اشتراک گذاری تصاویری که 
هم هیجان انگیز بود و هم اش��تها را تحریک می کرد، با افزایش فروش 41 

درصدی مواجه شد.
استفاده از تصاویر طبیعی سبب می شود کمپین تبلیغاتی تان به پیشرفت 
برس��د. در این صورت، کاربران اینستاگرام به جای اینکه با سرعت از روی 

تصاویر شما بگذرند، به دقت تماشای شان خواهند کرد.
2. روی برندینگ زوم نکنید

تصاویرتان باید واضح و فوق العاده باش��ند، به طوری که بخشی از دیگر 
عکس ها به نظر برس��ند. پست های تان را نباید طوری منتشر کنید که به 

بازدیدکنندگان این حس را برساند به دنبال فروش چیزی هستید.
قرار دادن لوگوی برندتان روی تصاویر اقدام خوبی است، اما نباید اجازه 
دهید برندتان روی عکس ها س��ایه بیندازد. بلکه عناصر خالقانه عکس تان 

باید برند یا محصول تان را معرفی کند.
شرکت س��ونی در یکی از پست های خود، برندسازِی کمتری نسبت به 
دیگر پس��ت های اینستاگرامی داش��ت. نتیجه  این کار چه بود؟ 4۳ رتبه 
ترفی��ع در یادآوری تبلیغات، 6 رتبه ترفیع در آگاهی از محصول و 6 رتبه 

ترفیع در پیام رسانی.
»نانیگانز«، شرکت پیشرو در حوزه  تبلیغات، در سایت »مارکتینگ لند« 

)Marketing Land( نوش��ته است: »اگر می خواهید لوگوی برندتان را 
در تبلیغات بگنجانید، این کار را با مهارت انجام دهید. در غیر این صورت، 
یک عنصر یا رنگ ش��اخص برای برندس��ازی قوی، برای برندتان انتخاب 

کنید.«
۳. هر چقدر نوشته  داخل عکس کمتر باشد، بهتر است

هر چقدر تبلیغات شما همانند یک پست واقعی باشد، احتمال بازگشت 
س��رمایه تان افزایش خواهد یافت. اینس��تاگرام شبکه  اجتماعی مبتنی بر 
تصویر اس��ت. پس بهتر است به آن به چشم شبکه ای اجتماعی برای هنر 
نگاه کنید. اگر به 10 حس��اب کاربری برتر اینستاگرام در سال 2015 سر 
بزنید، می بینید هیچ متنی در آنها وجود ندارد و تنها در بعضی از پست ها 

لوگو دیده می شود.
البت��ه قان��ون محدودیت 20 درص��دی متن های داخ��ل تصاویر که در 
تبلیغ��ات فیس بوکی وج��ود دارد، در اینس��تاگرام اعمال نمی ش��ود. در 
اینستاگرام تصاویری که تنها با نوشته پر شده اند، بازدیدکنندگان زیادی به 

خود جلب نخواهند کرد.
ش��رکت »ایزی کانوس پرینت��س« )Easy Canvas Prints( که در 
حوزه  تجارت الکترونیک فعالیت دارد و تصاویر را به پرینت های سفارشی 
تبدیل می کند، دس��تاورد فوق العاده از تبلیغات اینستاگرامی کسب کرده 
اس��ت. به نظر ش��ما 55 درصد هزینه  اکتس��اب کمتر و ۳.19 بازگشت از 

هزینه  تبلیغات )بیش از ۳00 درصد بازگشت سرمایه( چطور است؟
4. مختصر و کوتاه بنویسید

به این مسئله واقفیم کاربران شبکه های اجتماعی برای زمانی کوتاه به هر 
چیزی توجه می کنند. شبکه های اجتماعی اخبار و شایعه ها را با کمترین 
نی��از به مطالعه در اختیار کاربران قرار می دهند و اینس��تاگرام هم از این 
قاعده مستثنی نیست، حتی اینستاگرام را می توان شبکه  اجتماعی دانست 

که کاربران تمایل چندانی به خواندن ندارند.
همانطور که تصاویر نباید نوش��ته های زیادی داش��ته باشد، متن همراه 
عکس یا همان »کپش��ن« هم نباید طوالنی شود. در فیس بوک، طول هر 
پست حداکثر 40 کاراکتر است. کپشن های اینستاگرام هم باید به همین 

اندازه باشد و از حدود 40 کاراکتر بیشتر نشوند.
5. تبلیغات آزمایشی قرار دهید

عاملی که سبب شد اینستاگرام به پلتفرمی مؤثر برای کسب و کار تبدیل 
شود، این است که فیس بوک تصمیم گرفت اینستاگرام را به روند تبلیغاتی 

ساده و مؤثر خود اضافه کند.
بدون ش��ک داشتن توانایی هدفمندس��ازی و همان خالقیتی که باعث 
موفقیت تان شده است، عدم قطعیت مربوط به شروع کار یک کانال جدید 

را کاهش می دهد.
خیلی از صاحبان کس��ب و کارها فک��ر می کنند می توان کارهای موفق 
قبلی را تکرار کرد. ش��اید این کار جواب بدهد، اما بهتر است قبل از اینکه 

پول تان را دور بریزید، به سراغ تبلیغات بروید.
ش��اید نیاز است بدانید مخاطبان در اینس��تاگرام چه مواردی را دوست 
دارند و از چه مواردی چشم پوشی می کنند. حتی اگر همان مخاطبان جواِن 
فیس بوکی را دارید، هیچ تضمینی نیست کارهای قبلی در اینستاگرام هم 
جواب دهند. پس چند کمپین کوچک تش��کیل دهید تا بهتر دریابید چه 

کارهایی، واکنش مثبت به دنبال دارد.
6. اینستاگرام متفاوت از فیس بوک است

اینس��تاگرام به فیس بوک تعلق دارد و تجمیع تبلیغ��ات نیز در این دو 
شبکه  اجتماعی یکپارچه است، اما اینستاگرام و فیس بوک از نظر تبلیغات، 
کاماًل مش��ابه هس��تند، هرچند از نظر جمعیت شناس��ی و رفتارشناس��ی 

کاربران شان بسیار متفاوتند.
جمعیت شناسی

جمعیت اینستاگرام بسیار جوان تر از فیس بوک است. 2۸ درصد کاربران 
اینترنتی در اینس��تاگرام فعالیت دارند. زنان بخش گسترده ای از کاربران 
اینستاگرام هستند، در حالی که نوجوانان بخش عمده  مخاطبان این شبکه  

اجتماعی را تشکیل می دهند.
در فیس بوک زنان حضور بیشتری از مردان دارند و گروه سنی عمده  آنها 
بین 1۸ تا 29 س��ال و ۳0 تا 49 س��ال است. نکته  حائز اهمیت این است 
فیس بوک توانسته افراد مسن تر )50 تا 64 سال و باالی 65 سال( را بیشتر 

از اینستاگرام به خود جذب کند.
رفتارشناسی کاربران

تفاوت رفتار در دو شبکه  اجتماعی، به ماهیت هر یک از آنها بستگی دارد. 
اینستاگرام روی تصاویر و ویدئوها متمرکز است، اما محتوایی که در فیس بوک 

به اشتراک گذاشته می شود، از نظر قالب، ترکیبی تر و گسترده تر است.
• احتمال وابس��تگی کاربران به یک برند در اینس��تاگرام دو برابر بیشتر 

است.
• اینس��تاگرام برای هر فالوور، 5۸ برابر بیش��تر از فیس بوک فعالیت به 

دنبال دارد.

ش��ما می توانید از امکانات تبلیغاتی فیس بوک برای پیش��برد کسب و 
کارتان اس��تفاده کنید، اما باید بدانید چطور آن را شخصی سازی کنید تا 

بیشترین وابستگی را داشته باشید.
7. دکمه ای برای ادامه کار تعبیه کنید

در پست های تبلیغاتی اینستاگرام، جایی برای کلیک کردن و ادامه دادن 
 Bio نیس��ت و تنها لینکی که می توان روی آن کلیک کرد، در قس��مت

)اطالعات شخصی فرد( است.
اگر جزو 500 ش��رکت برتر دنیا نباش��ید، احتماالً عالقه مندید نتایجی 
واقعی از تبلیغات تان ببینید. با تبلیغات اینستاگرامی، می توانید دکمه های 
فراخوان )Call To Action-CTA( اضافه کنید تا در جمالت تکراری 

»لینک در بیو« رهایی یابید.
 Sign Up، :ه��ای زیادی وج��ود دارد، از جمله CTA در اینس��تاگرام
 Learn More، Book Now، Shop Now، Contact Us،

.Apply Now و Watch Now، Download
۸. با صفحات فرود غیرواکنشگرا )Unresponsive( مخاطب را اذیت 

نکنید
هیچ چیز به اندازه صفحه  فرود غیرواکنش��گرا نرخ تبدیل یک آگهی را 
کاهش نمی دهد. تصور کنید تبلیغ خیلی خوبی دارید که مورد توجه قرار 
گرفته است، اما با دسترسی به صفحه فروِد نامناسب برای گوشی موبایل، 

تمام کاربران آن صفحه را می بندند.
مواجهه با صفحه  غیرواکنش��گرا روی موبایل همانند این است به سینما 
بروید و ببینید در بوفه  آن هیچ نوشابه یا پاپ کورنی وجود ندارد. این تجربه 
ناخوشایند برای مشتریان است که همانند دیدن صفحه  غیرواکنشگرا روی 

گوشی است.
اینستاگرام یک اپلیکیش��ن موبایلی است. هر کاربری روی CTA شما 
کلیک می کند، انتظار دارد به صفحه  موبایل پس��ند برسد، پس ناامیدشان 

نکنید.
9. از هشتگ ها استفاده کنید

»هش��تگ ها« از تفاوت عمده اینستاگرام و فیس بوک به حساب می آید. 
»هشتگ ها« در فیس بوک خیلی برجسته نیستند، در حالی که عکس این 
قضیه در اینستاگرام وجود دارد. تبلیغات اینستاگرامی باید همانند بخشی 
از جریان طبیعی پست های اینستاگرامی به نظر برسند. پس هشتگ ها را 

وارد پست های اینستاگرام کنید.
هش��تگ گذاری در اینس��تاگرام یک ضرورت اساس��ی است. مطالعه ای 
توس��ط س��ایت »تَِرک ِمیِون« )TrackMaven( انجام ش��ده که نشان 

می دهد پست هایی با 11 هشتگ، بیشترین تبادالت را دارند.
عالوه بر استفاده از چند هشتگ، حتماً از واژه های صحیح استفاده کنید. 

باید در کنار کمیت به کیفیت هم توجه داشته باشید.
در منابع زیر مناسب ترین هشتگ ها پیدا می شود:

Websta •
Hashtagify •

Keyhole •
Org •

یک��ی از آگهی های بانک چندملیت��ی Scotiabank، چند تبلیغی بود 
که از کاربران می خواس��ت چند مورد را در یک فیلم تش��خیص دهند. در 
این کمپین از هشتگ معروف »ThingsOrganizedNeatly« استفاده 

شده بود.
در نهایت، اینستاگرام 20 رتبه افزایش در یادآوری تبلیغات و شش رتبه 

افزایش در آگاهی از برند را برای Scotiabank گزارش کرد.
10. از محتوای تولیدشده توسط کاربران استفاده کنید

اعتماد چیزی است که به آن نیاز دارید تا ببینید تبلیغات منبعی مؤثر و 
بلندمدت برای پیشرفت و توسعه  کسب و کارتان هست یا نه.

ش��اید در این فکر هستید چطور می توانید با استفاده از تبلیغات اعتماد 
ایجاد کنید. محتواهای تولیدش��ده توسط کاربران راهی است که از طریق 

آن می توانید اعتماد به وجود آورید و به فروش بیشتری دست یابید.
دو قال��ب تبلیغاتی ک��ه اعتماد بیش��تری را جلب می کنی��د، »توصیه  
آش��نایان« و »نظرات آنالین مصرف کنندگان« اس��ت. با انتش��ار تصاویر 

مشتریان تان می توانید از هر دو روش بیشترین استفاده را ببرید.
بدین صورت، با استفاده از محتوای تولیدشده توسط کاربران، چهار نکته 

از این فهرست را به آسانی رعایت کرده اید.
اکنون زمان شروع تبلیغات در اینستاگرام است

همین حاال می توانید اولین تبلیغ اینستاگرامی را پست کنید. بهانه تراشی هایی 
چون »من به فیس بوک عالقه  بیش��تری دارم« یا »از امتحان محیطی جدید 
می ترسم« را کنار بگذارید. امروزه تبلیغات اینستاگرامی رشد قابل توجهی دارند 
و این ش��بکه  اجتماعی همواره در حال پیشرفت است. پس هم اکنون به این 

شبکه  اجتماعی بزرگ و تأثیرگذار ملحق شوید.
socialmediatoday/ucan :منبع

چگونه تبلیغات اینستاگرامی تأثیرگذار و موفقی داشته باشیم؟
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهر رشت؛ سید محمد احمدی 
با اشاره به رشد ۷۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی در ۱۱ ماه سال 
۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشــته گفت: از ابتدای فروردین 
تا پایان بهمن ماه ســال جاری، هزار و ۴۵۷ فقره پروانه ساختمانی 
صادر شــده است که این آمار در مدت مشــابه سال گذشته ۸۵۹ 
فقره بوده اســت. شهردار رشت تســریع در امور و بهبود وضعیت 
خدمات رســانی به شــهروندان را بااهمیت خواند و افزود: امیدوارم 
با تســهیل فرایند صدور پروانه های ساختمانی شاهد رونق هر چه 
بیشــتر ساخت و ساز و توسعه شهر در آینده ای نزدیک باشیم. وی 
با اشــاره به تحقق ۹۱ درصدی بودجه در سال جاری اظهار داشت: 
علی رغم رشــد ۱۵۰ درصدی بودجه نسبت به سال گذشته شاهد 
تحقق ۹۱ درصدی در ســال جدید  بوده ایم که در مقایسه بامدت 
مشــابه سال گذشته رشد دوبرابری را شاهد بودیم. شهردار رشت با 
بیان اینکه پیش بینی بخشی از درآمدهای بودجه سال ۹۹، از محل 
وام و صکوک بوده است افزود: شهرداری رشت به دلیل اینکه تعهد 
جدیدی را ایجاد نکنــد از این بخش از درآمد صرفنظر کرد. وی با 
تاکید بر اینکه تحقق بودجه در قیاس با سال ۹۸ با افزایش صد در 
صدی مواجه بوده اســت بیان کرد: سیاست ها و مصوبات تشویقی 
شورای اسالمی شهر رشت، اصالح تعرفه عوارضی، تشکیل کارگروه 
های تخصصی درآمدهای نویــن در معاونت های مالی و اقتصادی 
مرکز و مناطق، تسهیل صدور پروانه های ساختمانی، برنامه ریزی 
برای وصول مطالبات شهرداری، برقراری نظام تخصیص و تالش و 

زحمات همکاران شــهرداری از عوامل این افزایش بوده اســت. وی 
درباره رشد ساخت و ساز ساختمانی علی رغم افزایش تعرفه عوارضی 
گفت: قدرالســهم شهرداری در هزینه های ساخت و ساز نسبت به 
قیمت زمین و مصالح بسیار ناچیز است و این افزایش تاثیری روی 
تمایل و یا عدم تمایل ســازنده ها برای ساخت و ساز نداشته است. 
احمدی به تالش شهرداری برای نظام مندی و شفافیت اشاره کرد 
و بیان داشــت: خزانه داری یکی از واحدهایی است که شفاف سازی 
و انضباط مالی را برای شــهرداری به همراه داشته است. وی افزود: 
بیش از ۲۶۰ حساب شــهرداری را در ۶۴ حساب ادغام کردیم و با 
این کار از عقد قراردادهای غیرضروری اجتناب شــد. وی به بدهی 
های شــهرداری به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: بــا برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
تعهدات شــهرداری با برنامه زمانبندی و به صورت منظم پرداخت 
می شود. درصدد هســتیم تا با تعیین تکلیف بدهی های انباشته، 

تعهــدات جدیدی را در این زمینه ایجــاد نکنیم. وی با بیان اینکه 
درصدد هســتیم تا بدهی های شهرداری رشت به تامین اجتماعی 
تعیین تکلیف شــود افزود: در سال جاری ماهیانه ۱۰ میلیارد ریال 
از بدهی های سنواتی شهرداری رشت به تامین اجتماعی پرداخت 
شــده است. شهردار رشت با اشــاره به بدهی شهرداری به صندوق 
بازنشستگی تصریح کرد: همکاران بازنشسته شهرداری به دلیل بدهی 
این ســازمان به صندوق بازنشستگی در سالهای گذشته با مشکل 
جدی برای دریافت مستمری مواجه بودند که این مشکل در رایزنی 
با صندوق طی نشست های مشترک رفع شد. وی با بیان اینکه ۸۶ 
میلیارد ریال از بدهی های شهرداری به سازمان امور مالیاتی در سال 
جاری پرداخت شد، افزود: دیداری که با رییس سازمان امور مالیاتی 
کشــور برای اعتراض به رویکرد اداره کل امور مالیاتی گیالن و حل 
مشکل بدهی سنواتی مالیاتی شهرداری داشتم منجر به اعزام تیم 
کارشناسی برای رسیدگی به اعتراض شهرداری رشت شد. احمدی 
به پرداخت حقوق، مزایا و معوقات پرســنلی کارکنان اشاره کرد و 
بیان داشت: خوشــبختانه از معدود شهرداری هایی هستیم که در 
این بخش به روز بوده و کلیه معوقات کارکنان را پرداخت کرده ایم. 
شهردار رشت به کاهش هزینه های جاری اشاره کرد و ادامه داد: در 
حال شناسایی قراردادهای باز و تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام 
سنوات گذشته هســتیم. وی با اشاره به تعیین تکلیف بخش قابل 
توجهی از بدهی های شهرداری، گفت: با یک برنامه مناسب بخشی 
از بدهی ها پرداخت شده است و با یک برنامه جامع به استقبال سال 

۱۴۰۰ و اجرای پروژه های کالن می رویم.

بندرعبــاس - خبرنگار فرصــت امروز: نخســتین دوره 
آموزش و آزمون فراگیر مقاوم ســازی شــبکه ی توزیع برق کشور 
به میزبانی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان هرمزگان از ۲۵ الی 
۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ بصورت مجازی برگزار شــد. معاون مهندسی 
شــرکت توزیع نیروی بــرق هرمزگان در مراســم اختتامیه ضمن 
تشــکر از حضور مدعوین و نیز قدردانی از تالش مدیران شــرکت 
توانیر گفت:»برابر فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر حفاظت 
و حراست از ســرمایه های ملی و وجود بیش از ۸۰۰ هزار کیلومتر 
شــبکه های توزیع برق در سطح کشــور که طی سالیان متمادی 
شــکل گرفته و در اختیار ما قرار گرفته هم اکنون وظیفه ماســت 
 که از این ســرمایه نگهداری و آن را در اختیار آیندگان قرار دهیم.«

نیما امیرشــکاری ضمن اشــاره به برگزاری موفــق دوره آموزش 
ناظران پایه ســازی در مرداد و شــهریور امسال به میزبانی شرکت 
توزیــع هرمزگان، آن دوره را دســتاوردی مناســب برشــمرد که 
تجارب بدســت آمده از برگزاری آن ســبب گردید شــرکت توانیر 
 مســئولیت برگزاری دوره کنونی را نیز به هرمــزگان واگذار نماید.

وی در این مراســم گفت: »شرایط محیطی خورنده و بسیار شدید 
در هرمزگان و نیز وجود مخاطرات فصلی از قبیل ســیالب و توفان 

در این اســتان چالش های ویژه ای برای ما بوجود آورده که با تالش 
 همکاران موفق بودیم تا حد مطلوبی آن را تحت کنترل در آوریم.«
امیرشــکاری افزود: »شــرکت توزیع هرمزگان آمادگــی دارد با در 
اختیار گذاشــتن تجارب خود که طی سالیان گذشته بدست آمده، 
از طریــق مختلف از جمله برگزاری دوره های آموزشــی با ســایر 
شرکت های توزیع ســطح کشــور همکاری و تبادل تجربه داشته 
باشــد.« ناظر پایه سازی استان و سرگروه بخش بتن پیش تنیده که 
 مســئولیت برگزاری این دوره را بر عهده داشت  در این دوره گفت:

»در دوره آموزش مقاوم سازی که با هدف تشریح دستورالعمل های 
مقاوم ســازی شــبکه و نیــز آمــوزش هماهنگ کلیه همــکاران، 
تولیدکنندگان، مشــاورین و پیمانکاران صنعت برق برگزار شــد، 
همکاران و شاغالن این حوزه در سطح کشور طی ۵ روز در کالس های 
مرتبط با حوزه ی شغلی خود بصورت مجازی شرکت نمودند.« ابراهیم 
پارسایی، ادامه داد: »در این دوره که هدف آن آموزش ۲۰ رده شغلی 
در سطح توزیع برق از جمله معاونین مهندسی، معاونین بهره برداری، 
مدیران امور، مسئولین مقاوم ســازی، مسئوالن ایمنی، کارشناسان 
گروه ساختمان، کارشناسان پایه ســازی، ناظران مهندسی، ناظران 
بهره برداری، مســئولین کمیته فنی و بازرگانی، مسئولین واحدهای 
طراحی، مدیران امور تدارکات و پشــتیبانی، مســئولین واحدهای 
اتفاق و تعمیرات، مسئولین خودروهای عملیاتی، مسئولین انبارهای 
مرکزی، پیمانکاران اجرای شبکه، پیمانکاران اجرای پست های زمینی، 
پیمانکاران اجرای مقاوم ســازی، نمایندگان مشاورین مقاوم سازی، 
نمایندگان مشــاورین برق و سازه، مســئولین فنی کارگاه های پایه 
سازی بود، در مجموع ۴۴۵۲ نفر از سراسر کشور در این دوره شرکت 
نمودند که با توجه به این اطالعات میتوان از آن بعنوان بزرگترین دوره 

آموزشی و سمینار ملی در سطح شرکت های توزیع کشور یاد کرد.«

اهواز - شــبنم قجاوند: رئیس عملیات بهره برداری شرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز آغاجاری از انجام عملیــات اصالحی و 
تعمیر خطوط لوله جریانی در راســتای پایداری تولید و جلوگیری 
از الودگی های زیســت محیطی خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري، مهندس منوچهر قنواتی 
با اعالم این خبر بیان کرد: یکی از مباحث مهم در حوزه تولید نفت 
و گاز صیانت از تاسیســات، خطوط لوله جریانی و همچنین محیط 
زیست پیرامون این تاسیسات است که با توجه به شرایط عملیاتی، 
اقدامات اصالحی و تعمیرات متعددی از سوی همکاران عملیات بهره 
برداری با مشارکت سایر ادارات در شرکت انجام می شود. منوچهر 
قنواتی ادامه داد: تعمیر و بازســازی خط لوله ۳۰ اینچ گاز خروجی 
واحد بهره برداری شماره یک آغاجاری با مشارکت و همکاری اداره 
تعمیرات و نگهداری خط لوله، تعمیر و بازســازی خط لوله ۸ اینچ 
گاز کمربنــدی آغاجاری را از جمله اقداماتي برشــمرد که در این 
خصوص انجام شدند. وی درخصوص تعمیر و بازسازی خط لوله ۸ 
اینچ افزود: این عملیات با هدف جلوگیری از توقف تولید در میدان 

نفتی آغاجاری، همچنین جلوگیری از آســیب به محیط زیست و 
مناطق مسکونی مجاور تاسیسات، از طریق شناسایی و اولویت بندی 
نقاط بحرانی صورت گرفت و بیش از ۱۸ نقطه آن ایمن سازی شد.  
منوچهــر قنواتی همچنین اجرای فاز اول تعمیر خط لوله ۳۰ اینچ 
ورودی توربین های واحد شــماره ۳آغاجاری را از دیگر اقدامات این 

مجموعه دانســت و عنوان کرد: به دلیــل مجاورت این خط لوله با 
دیواره بتونی امکان تعمیر میسر نبود و جهت تعمیر نقطه اشاره شده، 
برنامه تخریب دیواره وجابجایی فن ها در برنامه قرار گرفت و با کمک 
گرفتن از شرکت های بخش خصوصی و نظارت دقیق همکاران این 

اقدام نیز با موفقیت انجام شد.
 مهندس قنواتی با اشــاره به مباحث زیســت محیطی گفت: از 
اولویت های اصلی مجموعه شرکت آغاجاری مباحث زیست محیطی 
اســت که در همین جهت شناسایی بهتر، دقیق و پیداکردن محل 
آســیب دیدگی خطوط لوله در واحد های بهره برداری شماره ۱ تا ۵ 
آغاجاری با تالش  سرپرستان واحدها ونیروهای تحت پوشش، کلیه 
خطوط نقاط ریســک و خطر به طور کامل شناسایی شده اند و در 
اولویت تعمیر قرار دارند. مهندس قنواتی ضمن قدردانی از تالش همه 
همکاران در ادارات مختلف شرکت که همکاری الزم را در اجرای این 
عملیات ها داشتند گفت: کارشناســان اداره بهره برداری در تمامی 
تاسیسات آمادگی الزم را جهت رفع مشکالت و چالش های پیش رو 
در راستای تولید پایدار و ایمن و بازگشت به تولید حداکثری را دارند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: پدران معنوی فرزندان ایتام و محسنین 
تحت حمایت کمیته امداد قم، به تأسی از پدر یتیمان حضرت علی 
)ع(، فقط در ایام میالد آن حضرت، یک میلیارد تومان به حساب آنها 
واریز کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد استان قم، 
سید محمدرضا میره ای، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته 
امداد استان قم ضمن قدردانی از مردم نیکوکار استان که این نهاد را 
در خدمت رسانی بهتر و بیشتر به ایتام و نیازمندان یاری می کنند 
گفت: پدران معنوی فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته 
امداد قم فقط در ایام میالد پدر یتیمان حضرت علی )ع( یک میلیارد 

تومان به حساب آنها واریز کردند.
میره ای با اشــاره به اینکه در حال حاضــر ۴۷۹۲ فرزند یتیم و 

محســنین تحت حمایت کمیته امداد استان قم هستند افزود: هم 
اکنون بیش از ۲۴ هزار حامی نیک اندیش از این فرندان حمایت می 

کنند که مبالغ مورد نظر خود را هر ماه به حساب آنها واریز می کنند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم با معرفی 
نشانی اینترنتی ekram.emdad.ir گفت: خّیرانی که می خواهند 
از بین کودکان یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد در استان قم 
فرزندی را انتخاب کنند می توانند به این نشــانی مراجعه و پس از 
انتخاب فرزند خود، مبلغ مورد نظرشان را به حساب وی واریز کنند.

وی با بیان اینکه شب عید امسال، افراد بی بضاعت بیش از گذشته 
به کمکهای مردم و خیران نیازمند هستند تصریح کرد: مراجعه به 
دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری، شماره گیری ۰۲۵#*۸۸۷۷* 
و شــماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۱۲۵ درگاههــای پرداخــت 

وجوهات و نذورات به حساب مددجویان این نهاد است.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شــرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلستان از امضا تفاهم نامه همکاری این شرکت با 
دانشگاه آزاد اسالمی گنبد کاووس خبر داد.عیسی افتخاری ضمن اعالم 
این خبرگفت:این تفاهم نامه به منظور استفاده از توانایی های علمی، 

پژوهشی، فناوری و آموزشــی با هدف تقویت و توسعه همکاری فی 
مابین، دسترسی و بکارگیری دانش و فناوری روز در اجرای طرحهای 
پژوهشــی بر اساس موضوعات مرتبط با نیازهای متقابل منعقد شده 
است.وی فراهم سازی زمینه نشستهای پژوهشی مشترک و تعامالت 

علمی و آموزشی با دانشگاه آزاد گنبد کاووس را از محورهای این تفاهم 
نامه برشمرد.افتخاری ضمن قدردانی از تالش همکاران خود در کمیته 
پژوهش منطقه خاطر نشــان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه در مسیر 
اجرایی خود نتایج مطلوبی برای طرفین بهمراه داشته باشد.مدیر شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان اظهار داشــت: انجام 
طرحهای تحقیقاتی و توسعه فناوریهای مورد نیاز شرکت و حمایت از 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی با موضوعات مرتبط با شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی از دیگر موضوعات این تفاهم نامه می باشد.  

شهردار رشت عنوان کرد

رشد ۷۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی در سال جاری

 برگزاری نخستین دوره آموزش و آزمون فراگیر سراسری 
مقاوم سازی شبکه  توزیع برق در هرمزگان

باهدف تولید ایمن و پایدار و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی انجام گرفت؛

اجرای عملیات اصالحی و تعمیر دوخط لوله جریانی در نفت و گاز آغاجاری

در ایام میالد پدر یتیمان، حضرت علی )ع(:
حامیان قمی یک میلیارد تومان به حساب فرزندان ایتام و محسنین واریز کردند

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان با دانشگاه آزاد اسالمی گنبد کاووس

 سه و نیم میلیون تن ظرفیت جذب ماده خام کشاورزی 
در استان مرکزی وجود دارد

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی ، مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکزی نیز گفت: ۲۷۴ پروانه بهره بــرداری برای واحدهای صنایع تبدیلی و 
تکمیلی محصوالت کشاورزی تاکنون در اســتان مرکزی صادر شده و برای 
پنج هزار و ۲۱۳ نفر در این واحدها اشــتغال ایجاد شده است. »علی صفری« 
افزود: با بهره برداری از این واحدها ظرفیت جذب ســه و نیم میلیون تن ماده 
خام کشاورزی در استان مرکزی فراهم شده  است مدیر صنایع تبدیلی سازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی از صدور ۷۸ فقره جواز تاسیس واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در سال جاری خبرداد و گفت: با 
بهره برداری از این واحدها ۳۸۷ هزار تن به ظرفیت جذب مواد خام محصوالت کشاورزی در استان افزوده می شود. وی اعتبار مورد 
نیاز برای بهره برداری از این واحدها را سه هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: یک هزار و ۳۰ نفر اشتغال جدید با بهره برداری 
از این واحدها در استان مرکزی ایجاد می شود. مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه صنایع تبدیلی از جمله حلقه های مهم زنجیره تولید در بخش کشاورزی به شمار میروند قوی تر شدن این بخش افزایش 
تولید و درآمدزایی برای فعاالن این حوزه در بخش های مختلف را به همراه دارد. صفری از اجرای طرح کشاورزی قراردادی در استان 
خبرداد و گفت: این طرح با هدف توسعه و افزایش تولیدات بخش کشاورزی در استان ر حال انجام است. وی افزود: در این طرح 
صاحبان واحدهای صنایع تبدیلی در هنگام کشت با کشاورزان قرارداد منعقد می کنند. مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی 
استان مرکزی ادامه داد: اجرای این طرح آرامش خیال برای فروش محصوالت تولیدی کشاورزان و برنامه ریزی تولید و صادرات برای 
واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان را به همراه دارد. صفری افزود: ۳۳ واحد صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی با ظرفیت 
فرآوری ۳۴۱ هزار تن محصول، امسال در این استان به بهره برداری رسید . وی ادامه داد: ۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال منابع مالی 
از محل آورده بخش خصوصی و تسهیالت بانکی برای بهره برداری از این واحدها هزینه شده که سرمایه گذاری در این بخش در 
سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته  است. مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار 
داشت: ۸۷۰ اشتغال امسال با بهره برداری از واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی ایجاد شد که نسبت به سال گذشته ۲۰۰ درصد 
افزایش یافته  است. صفری گفت: پیش بینی می شود اشتغال ایجاد شده در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مرکزی تاپایان 
سال جاری به یک هزار نفر افزایش یابد و با این مهم ۶۰ درصد تعهدات سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش صنایع تکمیلی 
تحقق می یابد. وی اضافه کرد: میزان جذب مواد خام محصوالت کشاورزی در واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مرکزی از 

ابتدای سال جاری تاکنون پنج درصد نسبت به کل سال گذشته افزایش یافته است.

آغاز جشن نیکوکاری با شعار )عیدی برای همه( در استان بوشهر
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد اســتان بوشهر از آغاز 
مجازی جشــن نیکوکاری با شعار) عیدی برای همه( در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفند 
خبر داد و گفت: امسال با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ناشی از ویروس کرونا، برگزاری 
جشــن نیکوکاری با استفاده از روش های الکترونیکی انجام می شود. به گزارش سایت 
خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر روز شنبه در گفت 
و گو با خبرنگاران اظهار داشــت: جشن نیکوکاری امسال در آستانه سال نو همزمان با 
سراسر کشور در روز احسان و انفاق با شعار) عیدی برای همه( در سراسر استان بوشهر با 
هدف جمع آوری کمک های مردم خّیر و نیکوکار برای نیازمندان هم استانی برگزار می 
شود.  مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه همه ساله به منظور جشن 
نیکوکاری بیش از یکهزار پایگاه ثابت و سیار در مدرسه ها، میدان ها و معابر برپا می شد 
گفت: امسال با توجه به شرایط حاکم بر کشور و پیشگیری از شیوع  ویروس کرونا،جشن 
نیکوکاری در این استان به صورت الکترونیکی برگزارمی شود.  لطفی با تاکید براینکه 
جشن نیکوکاری با هدف ترویج فرهنگ خیر و احسان همچنین تأمین پوشاک شب عید وسایر اقالم مورد نیاز مددجویان تحت 
حمایت برگزار می شود، گفت: این جشن با همکاری صدا  و  سیما و بیش از ۱۰۰مرکز نیکوکاری فعال در استان برگزار می شود.  
لطفی در ادامه خاطر نشــان کرد: نیکوکاران می توانند برای پرداخت ســریع و آســان کمک های خود از طریق شماره گیری کد 
#۰۷۷*۱*۷۷ ۸۸* وجــه مــورد نظر خود را پرداخت کنند و یا اینکه کمــک های کاالیی خود را به دفاتر کمیته امداد و مراکز 
نیکوکار در سراسر استان بسپارند در آستانه سال نو در اختیار نیازمندان هم استانی قرار گیرد.  مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر 
با اشــاره به تالش برای تامین بسته ارزاق شب عید مددجویان تحت حمایت گفت: برنامه ریزی کرده ایم که برای ۳۰ هزار خانوار 
تحت حمایت بسته ارزاق شب عید تا سقف ۳۰۰ هزار تومان تهیه کنیم و برای این کار نیازمند مشارکت مردم نیکوکارهستیم.  وی 
خاطر نشان کرد: در زمان حاضر ۸۶ هزار نفر در قالب ۴۲ هزار خانوار در استان بوشهر تحت پوشش کمیته امداد هستند که این آمار 
چهار درصد جمعیت استان بوشهر را شامل می شود. لطفی در پایان از خیران و نیکوکاران هم استانی درخواست کرد با مشارکت در 
جشن نیکوکاری امسال از روش های شماره گیری کد آسان پرداخت #۰۷۷*۱*۷۷ ۸۸* و یا پرداخت به شماره کارت مجازی 

۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۳۷۰  نوروز شادی را برای هم وطنان نیازمند رقم بزنند.

مدیرعامل توزیع برق گیالن:
طرح برق امید برای اصالح الگوی مصرف و حفظ محیط زیست تدوین شده است

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: هنرمند گفت: برق امید یک فرصت 
استثنایی برای صنعت برق می باشد که با مشارکت مشترکین خانگی برای 
اصالح الگوی مصرف انجام می شود. مدیرعامل توزیع برق گیالن خاطرنشان 
کرد: در این طرح مشــترکین برق به سه دسته کم  مصرف ، خوش مصرف ، 
پرمصرف دسته بندی می شوند و ما  با هدف گذاری مشترکین پر مصرف به 
دنبال این هستیم که ضمن صرفه جویی مصرف مشترکین راهکارهای تغییر 
مشترکین پرمصرف به مشــترکین خوش مصرف را در سطح استان اجرایی 
کنیم . وی تاکید کرد: این طرح با دســتور وزیر نیرو از اول آبان ۱۳۹۹ اجرایی شــده است و در سطح استان گیالن بالغ بر %۷۸ 
مشترکین خانگی بوده  و در ماههای عادی سال حدود ۲۹% مشترکین پر مصرف هستند ولی در ماههای گرم سال حدود %۱۹ 
مشترکین پر مصرف می باشند . هنرمند افزود: هدف اصلی و بزرگ این طرح مشترکین پرمصرف می باشند که قرار است طی 
راهکارهایی که در سایت شرکت به آدرس WWW.gilanpdc.ir گنجانده شده است و به مشترکین مربوطه اطالع رسانی می 
شود نسبت به صرفه جویی حداقل ۱۰% در استان اقدام شود. وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح برق امید مشترکین پرمصرف 
بخش خانگی می توانند برای احداث سامانه های خورشیدی کوچک مقیاس با ظرفیت اسمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ وات با حمایت 
دولت اقدام کنند و برای این موضوع می توانند وام بانکی دریافت کرده تا توسط شرکت های اجرا کننده ذیصالح برای این متقاضیان 
احداث شود. مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت: مشترکین می توانند از طریق اپلیکیشن سامانه برق من با درج شماره شناسه قبض 
خود متوجه شوند که در کدام دسته مشترکین قرار دارند و در صورت عدم دسترسی به گوشی های  هوشمند می توانند با مراجعه 

به سایت شرکت توزیع برق گیالن نیز به آن دسترسی داشته باشند.

بازدید مدیرکل دفتر بودجه و تامین منابع شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی از نیروگاه شهید رجایی

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی فرهور مدیرعامل 
نیروگاه با اشاره به ظرفیت تولید برق در این نیروگاه، به تشریح فرآیند تعمیرات واحدها و توانمندی متخصصان شرکت در طراحی 
و ســاخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای ســیزده گانه پرداخت. در ادامه، صابری مدیرکل دفتر بودجه و منابع شرکت 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، از واحدهای تحت تعمیرات در این نیروگاه بازدید نموده و با حضور در اتاق های فرمان 
نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی با فرآیند تولید برق در این نیروگاه آشنا شد. در این بازدید، مدیرکل دفتر بودجه و تامین منابع 
شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، از تالش های مدیریت و کارکنان این نیروگاه در تامین برق پایدار و خدمت رسانی به 

شهروندان تقدیر نمود.

مدیر جدید دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران معرفی شد
ساری – دهقان : دکتر یخکشی مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت 
آب منطقه ای مازندران با صدور ابالغی ســرکار خانم فاطمه پورکاویان را به 

عنوان مدیر دفتر روابط عمومی منصوب نمودند.
در ایــن ابالغ ضمن آرزوی توفیق برای نامبرده و قدردانی از زحمات آقای 
امراهلل براری مدیر پیشین این دفتر ) روابط عمومی ( بر انجام وظایف محوله 

برابر ضوابط و مقررات ذیربط تاکید شد.
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مترجم: طاهره منیری  شریف  / خالقیت، لزوما یک خصلت ذاتی نیست 
که با آن متولد ش��ده باش��ید، بلکه ویژگی اس��ت که از طریق عادت هم 
می توان آن را به دس��ت آورد. با تمرین مناسب و مداومت بر آن، می توانید 
ذهن خود را به گونه ای بازسازی کنید تا از حداکثر توانایی ذاتی خود برای 

تولید ایده های عالی بهره بگیرید.
بهترین راه برای ساختن ذهن خالق، تمرین است. سرگرمی های خالقانه  
موردعالق��ه  خود را انتخاب کرده و آنها را به طور منظم و حتی االمکان به 
طور روزانه انجام دهید. هرچه بیش��تر عضله  خالقیت خود را انعطاف پذیر 
کنید، به همان اندازه بیش��تر ذهن شما به طور طبیعی نوآور خواهد شد. 
تحقیقات نشان می دهند که تمرین خالقیت، استرس را کاهش داده و حل 

مسئله را بهبود می بخشد.
بازسازی مغز خود را با این 9عادت متحول کننده آغاز کنید تا به زودی 

شاهد انبوهی از ایده های خالقانه و نوآورانه باشید:
1-مشاهده  متفکرانه داشته باشید  

ما با مش��اهده  دنیای پیرامون خود می توانیم توانایی خلق چیزی را به 
دس��ت آوریم. نحوه  درک ما از محیط و اطراف مان به خالقیت ما بستگی 
دارد و این امر، با مشاهده  متفکرانه یا اطالع از جزییات محیط اطراف مان 
آغاز می شود. با بهبود مهارت های مشاهده  خود می توانید انرژی خالق خود 
را ش��کوفا و جزییاتی را که قبال از آنها خبر نداش��تید کشف کنید. با این 
کار ذهن شما باز شده و می توانید احتماالت جدید را نیز در نظر بگیرید و 
تجربه هایی کسب کنید که محرک نوآوری شما باشند. مشاهده متفکرانه 

یعنی توجه دقیق به دنیای اطراف خود داشتن.
اطالع��ات بصری زی��ادی در اطراف ما وج��ود دارد. روی حوزه هایی که 
می خواهی��د در آنها بهب��ود ایجاد کنید تمرکز کنید. دنی��ا مملو از روابط 
و الگوهای جالب اس��ت. س��عی کنید روابط بین چیزها را مشخص کنید. 
ببینید چیزها چطور تشکیل می شوند یا با هم ارتباط دارند و افراد و چیزها 
چه تاثیری بر یکدیگر دارند. این ارتباطات می توانند جرقه ای برای نوآوری 

و فرآیند خالقانه  شما باشند.
2- محیط خود را تغییر دهید

اگ��ر محیط اطراف تان کس��ل کننده و یکنواخت باش��د ممکن اس��ت 
انگیزه تان را از دست بدهید. یک راه آسان برای بازسازی خالقیت تان این 
است که محیط خود را تغییر دهید. گاهی اوقات یک فضای شلوغ می تواند 

الهام بخش باش��د. پس لپ تاپ خود را جمع کرده و یک رستوران یا حتی 
یک پارک پیدا کنید تا بتوانید مدتی در آنجا کار کنید.

ع��الوه بر این، فضای کار خود را به گون��ه ای تنظیم کنید که منجر به 
خالقیت ش��ود. این امر تا حد زیادی به ترجیحات ش��ما بس��تگی خواهد 
داش��ت ولی اطمینان حاصل کنید که یک فض��ای اختصاصی فقط برای 
خالقیت داشته باشید، حال فرقی نمی کند این فضا در دفتر کار باشد یا در 
خانه  خودتان. در فضای کار خود راحتی ایجاد کنید، وضعیت میز و صندلی 
خود را چک کنید تا درس��ت تنظیم ش��ده باش��ند. رنگ آبی برای دکور 
معموال برای ایجاد تفکر خالق خیلی خوب اس��ت ولی باز هم به خودتان 
بس��تگی دارد. برخی افراد در محیط دره��م و برهم خوب کار می کنند و 
معتقدند چنین محیطی، با افزای��ش تفکر غیرمتعارف، خالقیت را بهبود 
می بخش��د. ولی برخی دیگر هم احس��اس می کنند در محیط منظم بهتر 

می توانند تمرکز داشته باشند.
۳- به طور خالقانه قدم بزنید

زندگی بی تحرک برای سالمتی مضر و ورزش برای پرورش تفکر خالق 
بس��یار مفید است. یک پیاده روی س��اده به راحتی عملکرد مغز را بهبود 
بخشیده و خالقیت شما را افزایش خواهد داد. پیاده روی برای توفان مغزی 

خالقانه مفید است و تفکر واگرا یا غیرمتعارف را افزایش می دهد.
ش��ما می توانید پیاده روی را به فرصتی برای تمرین مش��اهده  متفکرانه 

تبدیل کنید.
4- کنجکاوی خود را تقویت کنید

 خالقیت با کنجکاوی شکوفا می شود. توانایی ما برای تعجب کردن، به 
عمق چیزی رفتن و جست وجوی پاسخ ها، خالقیت مان را تحریک کرده و 
افکار نوآورانه  به ذهن مان می آورد. ولی عطش ما برای کسب دانش ممکن 
اس��ت به مرور زمان کاهش یابد و پرس و جوهای مان هم متوقف ش��وند. 
سعی کنید با سوال پرسیدن، قوه  تخیل و خالقیت خود را تحریک کنید.

 کنجکاوان��ه زندگی کنید. موضوع موردعالقه  خود را انتخاب کرده و به 
عمق��ش بروید و در موردش تحقیق کنید. ببینید خط فکری تان ش��ما را 
به کدام س��و می برد. هرچه بیش��تر بدانید، به همان اندازه ذهن تان بیدار 
می ش��ود و دل تان می خواهد بیشتر و بیش��تر یاد بگیرید. در این صورت 
چیزهای جدیدی به ذهن تان خواهند رس��ید ک��ه دیگران به راحتی قادر 

به دیدن آنها نیستند.

5- مقداری تفکر آسمان آبی را تمرین کنید
 تفکر آس��مان آبی یعنی ذهن خ��ود را کامال آزاد ک��رده و بدون هیچ 
محدودیتی توف��ان مغزی به راه بیندازید. ای��ن کار یعنی حرکت فراتر از 
استانداردها، مرزها و آستانه هایی که ما برای خودمان ساخته ایم و در نتیجه 
تولی��د ایده هایی ک��ه محدود به هزینه، تالش، زم��ان، تکنولوژی یا منابع 
نیس��تند. یعنی رهاکردن خودتان از قید و بندها، پیش فرض ها و باورهای 
محدودکننده. این یک روش عالی برای روشن کردن موتور خالقیت شما 

و تحریک افکار نوآورانه است.
با یک س��وال مشخص و یک هدف خاص کار خود را آغاز کنید. یادتان 
باشد هیچ ایده  بدی وجود ندارد. پس خود را به خاطر تفکری که به نظرتان 
بی معنا است س��رزنش نکنید. در این صورت می توانید خارج از چارچوب 

فکر کنید و بدون دور انداختن سریع ایده ها، از آنها بهره برداری کنید.
ایده این اس��ت که خودتان را از قید و بندهایی که تفکر شما را محدود 
می کنند خالص کنید و خالق باشید. سپس به ایده ها نگاه کنید و ایده های 

غیرعملی یا آنهایی که روی هدف متمرکز نیستند را خط بزنید.
6- »تفکر طراحی« را در فرآیند خالقانه  خود بگنجانید

تفک��ر طراحی، رویکردی برای حل مس��ئله  خالقانه و عملی اس��ت که 
با همدلی )درک خواس��ته ها، محدودیت ها و تمای��الت کاربر نهایی( آغاز 
می شود. از آنجایی که تفکر طراحی بر روی انسان ها و درک نیازهای افراد 
و سپس ارائه  راه حل های موثر برای تامین آن نیازها تمرکز دارد، تقریبا در 

هر زمینه  ای می توان از آن استفاده کرد.
فرآیند تفکر طراحی شامل پنج مرحله است: همدلی، تعریف، بیان کردن 
ایده ها، نمونه سازی اولیه و تست. این فرآیند، مهارت های خالقیت و تفکر 
انتقادی را به هم پیوند می دهد و مستلزم این است که طراحان، ایده های 
زیادی تولید کرده و آنها را نمونه س��ازی اولیه کنند تا با شکس��ت راحت 
کنار بیایند. این فرآیند ش��ما را وادار می کند ذه��ن خود را باز نگه دارید 
و بس��یاری از ایده ها را همان ابتدا بررس��ی کنید و فقط روی یکی از آنها 
سرمایه گذاری نکنید. این فرآیند، یک شیوه سیستماتیک و ساختاریافته 

برای حل مسائل است.
7-خلق کردن را تمرین کنید

خالقیت یک مهارت اس��ت و تنظیم دقیق آن به تمرین نیاز دارد. عمل 
خلق کردن چیزی، در واقع ذهن ش��ما را به سمت خالقیت بیشتر سوق 

می دهد. ش��ما می توانید هر روز با به چالش کش��یدن خودتان برای خلق 
کردن )مثال با نوشتن، نقاشی، عکاسی، خوانندگی یا خلق یک موسیقی( 

خالقیت خود را پرورش دهید.
خودت��ان آثارتان را ویرایش نکنید، بلکه این آزادی را به خود بدهید که 
در جهات مختلف حرکت کنید. اج��ازه دهید ایده های تان جریان یابند و 
سپس به طور انتقادی تر به آنها نگاه کنید. خالقیت فرآیندی است که به 

زمان و تالش نیاز دارد.
۸-برای خیال پردازی وقت بگذارید

برای افزایش خالقیت، به ذهن خود اجازه دهید مدتی آزاد و رها باشد. 
خیال پردازی می تواند به حل مسئله خالقانه منجر شود. وقتی ذهن شما 
سرگردان است، به خاطرات، احساسات و بخش های تصادفی از دانش های 
ذخیره ش��ده دسترس��ی پیدا می کند. برای اینکه بتوانید ب��ه طور موثر از 
س��رگردانی ذهن خود بهره مند ش��وید، آن را به سمت حوزه  مدنظر خود 
هدایت کنید. خیال پردازی متمرکز، مس��تلزم این اس��ت که شما ابتدا به 
تحقیق و بررسی در مورد مسئله  یا موضوع موردنظر بپردازید. به هر ایده ای 
که برای تان مطرح می شود به دقت توجه کنید و به سرعت آنها را بنویسید. 
پیاده روی، دوش گرفتن و دوچرخه س��واری، راه هایی برای خلق یک ذهن 

خیال پرداز هستند.
9-یک پورتفولیوی خالقانه )خالصه  خالقانه از آثار خود( ایجاد کنید که 

الهام بخش شما باشد
فک��ر کنی��د و ببینید چه چیزی به ش��ما الهام می بخش��د تا بهترین و 
خالق ترین فرد باش��ید. آیا وبالگ ها، کتاب ها یا ویدئوهای خاصی تفکر و 
ایده های شما را تحریک می کنند؟ آیا فعالیت هایی وجود دارند که همیشه 
باعث آرامش ذهن شما شوند و به شما کمک کنند به روشی غیرمتعارف 

به چیزها نگاه کنید)مثل نوشتن روزنامه، مدیتیشن یا ... (؟
پورتفولیویی ایجاد کنید که تفکر اصلی و انرژی خالقانه  شما را تحریک 
کند. هر روز برای نوش��تن وقت بگذارید. اگر در طبیعت چیز الهام بخشی 
پی��دا کردید س��عی کنید از آن عک��س بگیرید. این عکس ه��ا را در یک 
دفتر مرتب س��ازی کنید. از هر چیزی که برای شما جالب، انگیزه بخش و 
الهام بخش است، برای بازسازی مغز خود استفاده کنید و هر روز خالقیت 

خود را افزایش دهید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

چگونه ذهن خود را برای خالقیت بازسازی کنیم؟

دوشنبه
11 اسفند 1399

شماره 1737



15آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

در حالی که فناوری بالک چین به بسیاری از پروژه های آزمایشی راه پیدا 
کرده است، اما باز هم شرکت ها، نگرانی هایی درخصوص امنیت، پهنای باند 

و نظارت پذیری این تکنولوژی نوظهور دارند.
 IDC در اوایل سال جاری، نتایج منتشرشده توسط شرکت تحقیقاتی
پیش بینی کرد که تا آخر امس��ال 2.7 میلیارد دالر س��رمایه گذاری صرف 
بالک چین می ش��ود که این رقم نسبت به سال 201۸، بیش از ۸0درصد 
خواهد ب��ود. بنا بر اعالم IDC س��رمایه گذاری های مربوط به بخش های 
س��خت افزاری، نرم افزاری و خدمات رس��انی بالک چین تا سال 202۳ به 

15.9میلیارد دالر خواهد رسید. این شرکت افزود:
 همسو ش��دن با فناوری بالک چین در سرویس های مربوط به خدمات 

مالی، تشخیص هویت، تجارت و سایر بازارها امری دلگرم کننده است.
براساس پیش بینی های این شرکت در بازه زمانی 201۸ تا 202۳، تقریبا 
۳0درصد سرمایه گذاری های بازار جهانی بالک چین توسط صنعت بانکی 
صورت خواهد گرفت. در این میان، صنایع تولیدی گسس��ته و فرآیندی، 
20درصد از سهم بازار را درخصوص سرمایه گذاری در بالک چین تصاحب 
خواهند کرد؛ به طوری که تا پایان س��ال 202۳، صنایع تولید فرآیندی، 
س��ریع ترین روند رشد در سرمایه گذاری در فناوری بالک چین را خواهند 
داشت )6۸.۸درصد( و به این ترتیب، صنایع فرآیندی دومین صنعت بزرگ 
 IDC ،س��رمایه گذاری در  بالک چین شناخته خواهد شد. در حالت کلی
انتظار دارد که سرمایه گذاری روی بالک چین تا سال 202۳ رشدی فراتر 

از 60درصد داشته باشد.
به گفته  جیمز وس��تر، مدیر تحقیقات IDC، طی نظرس��نجی اخیر که 
بین مدیران ش��رکت ها انجام شده است، 62درصد شرکت کنندگان اعالم 
کرده اند که بالک چین را در چشم انداز بلندمدت خود در نظر گرفته اند. این 
تعداد نسبت به رقم سال گذاشته افزایش خفیفی داشته است، با این حال، 
55درصد پاسخ دهندگان اعالم کرده اند که پروژه های آنها درگیر بالک چین 
است و 51درصد دیگر در حال پیاده سازی بالک چین هستند. وستر افزود:

 کاربردهای بالک چین، مواردی مانند پرداخت های برون مرزی، مدیریت 
زنجیره تأمین و ردیابی فرآیندها را در بر می گیرد و بس��یاری از شرکت ها، 

این فناوری را از مرحله  آزمایش به اجرا سوق می دهند.
با این حال، طی وبیناری که اخیرا برگزار ش��د، استیس��ی سوهو، مدیر 
تحقیقات IDC به همراه وستر اعالم کردند که بی اعتمادی هایی که نسبت 
به مزایای این فناوری وجود دارد قابل توجه اس��ت. به خصوص هنگامی که 

صحبت از نظارت و دولت به میان می آید. وستر گفت:
به نظر من، بالک چین در حال توسعه است. با این حال، هنوز مجهوالت 
زی��ادی درخصوص چگونگی این توس��عه وج��ود دارد که طبیعی به نظر 
می رس��د. زیرا بالک چین پتانسیل اخال لگری هم دارد و می تواند با همان 
روش��ی که یک نرم افزار س��ازمانی را توسعه داده اس��ت، باعث تخریب و 

اختالل آن هم بشود! بنابراین این بالتکلیفی دور از انتظار نیست.
به عن��وان مثال، وقتی یک ش��رکت برای تبادل اطالعات بین ش��رکای 
تأمین کننده خود، ش��بکه خود را مبتنی ب��ر فناوری بالک چین راه اندازی 
می کند، چه کسی قرار است عهده دار مدیریت سیستم شود یا هزینه ها و 

سودها چگونه باید بین شرکا تقسیم شود.
آنها همچنین با نگرانی های نظارتی و همین طور دخالت سایر سازمان ها 
و فناوری ها مواجه هستند. ضمن اینکه این پرسش ها نیز برای آنها مطرح 
است: »جدول زمانی من چیست؟ چه زمانی قرار است به مزایای استفاده 

از بالک چین دست پیدا کنم؟«
در حالی که بسیاری از شرکت ها تا اعماق پروژه های مبتنی بر بالک چین 
پیش رفته اند، باز هم تا رس��یدن به نقطه  100درصد فاصله  زیادی دارند. 
حتی اگر، در مراحلی از کار، تصور کردند که پروژه به اتمام رسیده است، 
اکنون متوجه ش��ده اند که زمان بیشتری برای پیدا کردن شرکای تجاری 
مناسب نیاز دارند تا بتوانند مطمئن شوند که بالک چین شبکه  هموارتری 

را نسبت به سیستم های قدیمی فراهم کرده است.
البته بالک چین قرار نیس��ت نقش یک واس��طه بین سیس��تمی جدید 
و قدیم��ی را ایفا کن��د؛ بلکه بالک چین مجموعه ای از روش ها اس��ت که 
جری��ان اطالعات را از س��مت سیس��تم های ERP )برنامه ری��زی منابع 
س��ازمان( به فناوری توزیع کننده  خودکار هدایت می کند. به طور معمول، 
در اس��تانداردهای اشتراک گذاری داده ها مانند GSI )که مشهورترین آن 
ماش��ین های بارکدخوان هستند( نوعی قابلیت همکاری بین سیستم های 
داده های قدیمی  و سیس��تم های جدید وجود دارد؛ اما داستان بالک چین 

متفاوت است.
ش��رکتی مانن��د IBM Food Trust که با خرده فروش��ان مطرحی 
مانند والمارت همکاری می کند، فرآیند ردیابی غذا را از زمین کش��اورزی 
به قفس��ه های فروش��گاه انج��ام می دهد. درواق��ع اینجا دیگ��ر خبری از 
اس��تانداردهای GS1 نبود؛ بلکه پای یک فن��اوری کامال جدید در میان 

ب��ود که ضمن فهم اطالعات بخش های مختلف، انتق��ال آنها را به صورت 
الکترونیکی عهده دار می شد.

کوین مک ماهون، مدیر فناوری های نوظهور در مرکز مشاوره  مستقر در 
شیکاگو می گوید:

اینک��ه  از  صرف نظ��ر 
چ��ه  در  بالک چی��ن 
بخش هایی کارآمد اس��ت و 
چه هزینه هایی برای اجرایی 
نیازمند وجود  ش��دن دارد، 
ش��رکای تجاری برای ایجاد 
ش��بکه و همچنین توافقات 
تجاری و قوانین دولتی است.

مک ماهون افزود:
 مواردی مانند وضع قوانین 
دولتی، زمان و انرژی در کنار 
هم و ایجاد یک کنسرسیوم 
برای حل چالش های تجاری 
از  همیش��ه  بالک چی��ن، 
معماهای مجهول مشتریان 

ما بوده است.
س��اهو هم عنوان می کند 
در ح��ال حاض��ر اف��راد در 
حال تحقیق و بررسی روی 
این موضوعات هس��تند که 
طبیعتا س��اده نخواهد بود و 
این مسیر فراز و نشیب هایی 

خواهد داشت.
در  س��رمایه  گ��ردش 

بالک چین
پروژه ها،  اینک��ه  برخالف 
ط��رح  ه��او آزمایش های��ی 
مبتنی بر بالک چین صورت 

گرفته اند، اما باز هم طبیعت و ذات این فناوری، ش��کل خاص و مشخصی 
ندارد. زیرا بالک چین اپلیکیش��نی تجاری برای ارائه  ارزش نیس��ت؛ بلکه 
بس��تری زمینه س��از اس��ت که همین موض��وع، فروش آن را ب��ه مدیران 

سازمان ها دشوار می کند.

وستر گفت:
 معموال یک ش��رکت زمانی دست به س��رمایه گذاری روی یک فناوری 
می زند که بتواند نس��بت درآم��د حاصل از آن را ب��ه هزینه ای که صرف 
می کند، محاس��به کند. وقتی که از این فناوری در یک ش��بکه بین شرکا 
اس��تفاده می کنی��د، ممکن 
اس��ت هزینه  تمام ش��ده آن 
به طور مساوی تقسیم نشود. 
حتی ممکن اس��ت مزایای 
اس��تفاده از آن هم به صورت 

مساوی نباشد.
ک��ه  دیگ��ری  مش��کل 
س��رمایه  بازگشت  مس��ئله 
می کن��د،  پیچیده ت��ر  را 
مقیاس ناپذیری اس��ت؛ زیرا 
خود  ش��بکه های  شرکت ها 
را بر این اس��اس می س��ازند 
که اعضای��ی را به آن جذب 
گس��ترش  را  آن  و  کنن��د 
دهن��د ام��ا در این م��ورد، 
از  مناسبی  برآورد  نمی توان 
فرصت پیش رو داش��ت. با 
ای��ن ح��ال، بالک چین این 
قابلی��ت را دارد که ش��یوه  
مصرف کنن��دگان،  خری��د 
تجاری،  فعالیت های  ردیابی 
تبادل داده ها و حتی توزیع 
نرم اف��زاری بی��ن ش��رکای 

تجاری را تغییر دهد.
حاض��ر،  ح��ال  در 
تحت  سازمانی  نرم افزارهای 
عن��وان یک مج��وز تحویل 
شرکت ها داده می شوند. این 
به آن معنا است که شرکت های خصوصی براساس عملکردهای بانک های 
اطالعاتی مجاز از نرم افزار خود اس��تفاده می کنند. به بیان دیگر، بارگیری، 
دس��تکاری، تغییر و تحلیل داده ها در داخ��ل یک بانک اطالعاتی صورت 

می گیرد.

ممکن است سیستم ERP یک ش��رکت به گونه ای باشد که اطالعات 
مربوط به محصوالتش را بررس��ی کند. س��پس این محصول به ش��رکت 
دیگری ارس��ال می شود که سیستم ERP آن ورودی محصول را در بانک 

اطالعاتی خود ثبت می کند. وستر می گوید:
 این همان داده است، اما نوع بانک اطالعات متفاوت است. حتی ممکن 
اس��ت تأمین کننده  ERP هر دو شرکت یکی باشد، بنابراین شرکت A و 
شرکت B به دنبال داده های یکسان هستند اما از مجوزهای متفاوتی برای 
دس��تیابی به یک هدف مشابه استفاده می کنند. چنین سیستمی چندان 
کارآمد به نظر نمی رس��د. زیرا شرکت ها داده هایی وارد سیستم خود کرده 
و اطالعاتی را تأیید می کنند که قبال به دفعات بی شمار، بارگذاری و تأیید 

شده است.
وی افزود:

 در سیستم های ERP هر تراکنش یا تغییر حالتی به طور خودکار برای 
هر گروه تکرار می ش��ود؛ به همین دلیل بسیاری از عملیات سیستم های 
ERP زائد به نظر می رس��ند. در مقابل، تمام آنچه که در بالک چین الزم 
است یک اپلیکیشن مرورگرمانند است تا آنچه را که اتفاق می افتد نمایش 
دهد. این مش��کل درخصوص بس��یاری از دیگر نرم افزارهای سازمانی که 
حساب های مالی خود را ردیابی می کنند، وجود دارد. بنابراین، بالک چین 

مدل رفتاری نرم افزارهای سازمانی را تغییر می دهد.
س��اهو خاطرنش��ان می کند که پیش از این، بالک چین چگونه توانسته 
اس��ت صنعت خرده فروش��ی را تغییر دهد؛ به این ترتیب که خریداران با 
اس��کن کد QR محصوالت به وس��یله  گوشی های هوشمند، می توانند به 
اطالعات مربوط به محل تولید پوش��اک، مواد غذایی یا س��ایر محصوالت 

دست پیدا کنند.
در حال حاضر، والمارت هم با اس��تفاده از نوعی اپلیکیشن به مشتریان 
خ��ود این امکان را داده اس��ت تا با اس��کن یک کد QR روی برچس��ب 

محصول، تاریخچه  آن را از محل ساخت تا قفسه  فروشگاه ردیابی کنند.
در ماه ژوئن، س��ازمان غذا و داروی ایاالت متحده USFDA اعالم کرد 
که شرکت های مرک، IBM، والمارت و KPMG از شرکای پروژه قانون 
امنی��ت زنجیره  تأمین غذا و دارو )DSCSA( هس��تند؛ آنها این امکان را 
فراهم کرده اند تا داروها و واکس��ن هایی که در ایاالت متحد تولید و توزیع 

می شوند، قابل ردیابی باشند.
در واقع، بالک چین با ردیابی دارو از تولیدکننده به شرکت حمل و نقل تا 
قفسه  فروشگاه، این تضمین را فراهم می کند که داروی تأییدشده، تقلبی 

نیست و فاقد هرگونه آلودگی است.
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چرا بالک چین هنوز یک معما است؟
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برای اینکه کارآفرین موفقی باش��ید باید بتوانید با قدرت 
در مس��یرتان حرکت کنید، زیرا شروع کسب و کار جدید 
فرآیندی طوالنی مدت است و ممکن است استارت آپ شما 
را با س��ختی ها و چالش های زی��ادی رو به رو کند. پس به 
عنوان یک سرمایه گذار، برای انتخاب کارآفرین مناسب باید 
به دنبال نش��انه هایی باشید که در نهایت سبب پیشرفت و 
موفقیت ش��ما ش��ود. در ادامه 9 عادت کارآفرینان بس��یار 

موفق را معرفی می کنیم. 
اغلب کارآفرینان موفق و سرش��ناس مانند هاوارد شولتز 
)اس��تارباکس( و اس��تیو جاب��ز )اپل(، ع��ادات و رفتارهای 
مش��ترکی دارند که در ادامه  مقال��ه تعدادی از آنها را مرور 

می کنیم.
1. کارآفرینان موفق هیچ وقت تس��لیم نمی ش��وند، فقط 

گاهی عقب نشینی می کنند
اغلب کارآفرینان موفق هیچ گاه خود را بازنده نمی بینند. 
آنه��ا اعتقاد دارند اصلی ترین علت شکس��ت در کس��ب و 
کارهای جدید این اس��ت که بیشتر کارآفرینان خیلی زود 
تس��لیم می شوند. ش��اید آنها فکر کنند کارشان به مشکل 
خورده، اما هیچ وقت تس��لیم نمی ش��وند. پس بهتر اس��ت 
کارآفرین��ان جوان و تازه کار هم همی��ن روش را در پیش 

بگیرند.
2. کارآفرین��ان موفق به جای بهانه تراش��ی، از تجربیات 

خود حرف می زنند
کارآفرین��ان موف��ق هیچ وق��ت دنبال کس��ی یا چیزی 
نیس��تند تا تم��ام تقصیرها را به گ��ردن آن بیندازند. بلکه 
همیش��ه آماده اند تا از مش��کالت و چالش ها درس بگیرند. 
ه��اوارد ش��ولتز باور ک��رد موفقیت های اولیه س��بب غرور 
اعض��ای گروه��ش ش��ده و این مش��کل را ب��ا خالقیت و 

برنامه ریزی حل کرد.

۳. کارآفرینان موفق محصوالت قدیمی خود را جایگزین 
می کنند

وقتی پای رقیب در میان باشد، باید انعطاف پذیری باالیی 
از خود نش��ان دهید. استیو جابز همیش��ه محصوالتی که 
چند ماه از عمرش��ان می گذشت را کنار می گذاشت، حتی 
آنهایی که فروش باال داش��تند، با این کار برند اپل توانست 
به محبوبیت برسد. شاید این کار کمی چالش برانگیز باشد 

اما در طوالنی مدت باعث موفقیت خواهد شد.
4. کارآفرینان موفق روی راه حل های خاص تمرکز دارند
بیش��تر اس��تارت آپ ها ی��ک راهکار تخصص��ی در حوزه  
ش��بکه های اجتماعی هس��تند ی��ا از ادغام چن��د پلتفرم 
برای ایج��اد یک پلتف��رم چندمنظوره به دس��ت آمده اند. 
کارآفرینانی که به دنبال موفقیت دائمی هستند، راهکاری 
جدی��د در بازارهای در حد رش��د پی��دا می کنند، هرچند 

ریسک این کار بسیار زیاد است.
5. کارآفرین��ان موفق برای پیدا کردن ش��رکا و راه های 

فروش مکمل، تالش زیادی می کنند
حتی یک طرح خیلی خوب هم برای رسیدن به موفقیت 
نی��از به کمک گرفتن از کانال های توزیع و ش��رکایی که با 
مش��تریان در ارتباط هستند، دارد. کارآفرینانی که نگرشی 
درازمدت دارند، روی هس��ته  رقابت شان متمرکزند تا یک 
برند موفق بس��ازند. آنها می دانند قرار نیست تمام کارها را 

خودشان انجام دهند.
6. کارآفرین��ان موف��ق همان قدر که ب��رای تجارت وقت 

می گذارند، به ارتباطات هم اهمیت می دهند
یک کس��ب و کار موفق به افرادی که می شناسید وابسته 
اس��ت، همان قدر ک��ه به محصولی که ارائ��ه می دهید. این 
اس��تراتژی »بُرد-بُ��رد« می تواند وجه تمای��ز طرح هایی با 

موفقیت همیشگی و پیروزی های کوتاه مدت باشد.

7. کارآفرینان موفق با افراد مثبت و قدرتمند معاش��رت 
می کنند

کارآفرین��ان موفق با کس��انی معاش��رت می کنند که از 
خودش��ان باهوش تر هس��تند و مهارت های بیشتری دارند. 
البته آنها خیلی هم خوش باور نیس��تند، اما به جای این که 
برای انجام نشدن کارها خودشان را اذیت کنند، نگرش شان 

به سوی ایده های جدید است.
۸. کارآفرین��ان موفق اهداف مهمت��ری دارند و خیلی به 

فکر پول درآوردن نیستند
استیو جابز می  خواست دنیا را تغییر دهد و موفقیت خود 
را مدی��ون همین هدف می داند، اما وقتی به س��ود کالنی 
رسید عقب کشید. همیشه باید برای پیشرفت طوالنی مدت 
به دنبال ایده های بهتری باشید، زیرا بهترین موفقیت کاری 

هم نمی تواند کسب و کارتان را تا پایان عمر پیش ببرد.
9. کارآفرین��ان موفق س��خت کار می کنند و از آن لذت 

می برند
کارآفرین��ان موفق تالش بیش��تری می کنند و همیش��ه 
هم به نتایج بهتری می رس��ند. آنها تمرک��ز باالیی دارند و 
اطالعات ش��ان درباره مسائل کلیدی باورنکردنی است. آنها 
همیشه کارهایی را انجام می دهند که شاید حجم آن برای 

افراد عادی قابل قبول نباشد.
ب��رای اینکه کارآفرین موفقی باش��ید، ب��ه تالش و طرز 
فکرت��ان توجه کنید و مراقب باش��ید تم��ام کارها دقیق و 
کامل انجام شود. از مسیر زندگی تان درس بگیرید. اگر یک 
س��رمایه گذار، فردی با ویژگی ه��ای مذکور را مالقات کند، 
قطعاً توجه بیش��تری به طرح های او خواهد داش��ت. آیا تا 
به حال دقت کرده اید عادت های تان چقدر به پیش��رفت تان 

کمک کرده است؟
Entrepreneur/ucan :منبع

9عادت و رفتار مشترک بین کارآفرینان واقعا موفق

امکانات حیرت انگیز عینک هوشمند اپل 
به قلم: اکسل متز / کارشناس فناوری / ترجمه: علی آل علی

ماجرای طراحی و تولید محصوالت متنوع از سوی اپل در طول یک سال اخیر سر و صدای بسیار زیادی 
به پا کرده است. بسیاری از کاربران در طول یک سال اخیر از خودروی ویژه اپل صحبت کرده اند. در این 
میان توجه به محصولی دیگر به نام عینک اپل کمتر بوده است. اپل برای ورود به بازار دوربین های واقعیت 
افزوده اقدام به اس��تفاده از قالب س��نتی عینک ها کرده اس��ت. طرح های اولیه عینگ اپل درس��ت مانند 

عینک های ساده و روزمره است، با این حال پشت این طراحی ساده امکانات بسیار زیادی نهفته است. 
براس��اس گزارش سایت اپل اینسایدر، عینک هوشمند اپل دارای قابلیت فرمان پذیری صوتی است. این 
امر توس��عه بس��یار مهمی در زمینه تولید عینک های هوشمند محسوب می شود. بسیاری از کاربران برای 
کار با دس��تگاه های هوشمندشان به ارائه فرمان های صوتی عادت کرده اند. با این حساب اعمال تنظیمات 

مختلف بر روی این عینک با برخی از فرمان های صوتی نیز امکان پذیر خواهد بود. 
بدون تردید هنوز برخی از امکانات عینک جذاب اپل برای کاربران مش��خص نیس��ت. این امر مربوط به 
سیاس��ت همیش��گی اپل برای پرهیز از بیان دقیق ویژگی های محصوالتش پیش از رونمایی رسمی است. 
همین امر هیجان بس��یار زیادی در میان کاربران مختلف ایجاد کرده اس��ت. یکی از ش��ایعات اساسی در 
مورد امکانات جانبی عینک اپل مربوط به ویژگی مربوط به تمیز ش��دن خودکارش است. این امر اهمیت 
بسیار زیادی برای شفافیت تصاویر واقعیت افزوده در عینک های هوشمند دارد. اپل با ارائه این ویژگی به 

نوعی به مشتریانش برای بهره مندی از بهترین کیفیت ممکن اطمینان داده است. 
عینک اپل در طول یک ماه اخیر انتظارات مشتریان را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده است. عدم 
موضع گیری رسمی برند اپل در این ارتباط بر بسیاری از شایعات دامن زده است. عینک موردنظر یکی از 
محصوالت اپل است. همین امر برای افزایش انتظارات از عینک موردنظر کافی است. با این حساب شاید 
برخی از امکانات مورد بحث در نسخه نهایی وجود نداشته باشد، اما بدون تردید یکی از محصوالت جذاب 

چند سال اخیر در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. 
techradar.com :منبع

توسعه تولید گوشت های سلول بنیاد با جذب سرمایه شرکت موزا
به قلم: مگان پوینسکی / کارشناس بازاریابی و تبلیغات / ترجمه: علی آل علی

شرکت موزا میت یکی از کسب و کارهای فعال در زمینه توسعه تولید و عرضه گوشت های سلول بنیاد 
محس��وب می شود. این برند نخستین بار در سال 201۳ همبرگر دارای گوشت سلول بنیاد را عرضه کرد. 
نخس��تین جذب س��رمایه این شرکت هلندی در همان سال با 10 میلیون دالر صورت گرفت. نکته جالب 
در این میان جذب سرمایه موزا میت در طول هشت سال اخیر به ارزش کلی ۸5 میلیون دالر است. بدون 

تردید این میزان از جذب سرمایه برای چنین کسب و کاری حیرت انگیز است. 
براس��اس اعالم موضع رسمی شرکت موزا میت، سرمایه گردآوری شده از سوی این شرکت در راستای 
توس��عه فرآیند تولید و اس��تفاده از گوش��ت های س��لول بنیاد صورت خواهد گرفت. این امر تحول قابل 
مالحظه ای در بازار فست فود و رستوران داری ایجاد خواهد کرد. بسیاری از گروه های مدنی اعتراض های 
جدی نس��بت به استفاده از گوشت حیوانات دارند. این امر بیشتر با ادعاهای زیست محیطی و حمایت از 
حیوانات صورت می گیرد. اکنون توس��عه اس��تفاده از چنین گوشت هایی برای بسیاری از فعال های محیط 

زیست خبر خوشی محسوب می شود. 
بس��یاری از مشتریان نس��بت به استفاده از گوشت س��لول بنیاد تردیدهای جدی دارند. این امر شامل 
تردید نس��بت به کیفیت و تاثیرات جانبی اس��تفاده از چنین محصولی است. مهمترین نکته در این میان 
آزمایش های فوق تخصصی موزا میت بر روی گوش��ت های س��لول بنیادش است بنابراین نگرانی در زمینه 
تاثیرات اس��تفاده از چنین گوش��ت هایی مطرح نیس��ت. مهمترین نکته در این می��ان تقویت همکاری با 
رس��توران های مهم از س��وی موزا میت و دیگر توسعه دهندگان تولید گوشت های سلول بنیاد است. اخیرا 
سنگاپور به عنوان نخستین کشور استفاده از گوشت های سلول بنیاد در رستوران های مختلفش را شروع 
کرده است. این امر شروعی برای خدمات پردامنه این برند در عرصه های مختلف محسوب می شود. بدون 
تردید در آینده ای نزدیک اس��تفاده از گوش��ت های برند موزا میت و دیگر شرکت های مشابه توسعه قابل 
مالحظ��ه ای خواهد یافت. این امر به معنای افزایش س��رمایه گذاری در چنین حوزه هایی نیز خواهد بود، 
با این حس��اب در آینده ای نزدیک استفاده از گوش��ت های سلول بنیاد بدل به عادتی رایج در میان مردم 

کشورهای مختلف خواهد شد. 
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