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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا بانک های دولتی تمایلی به فروش اموال مازاد خود ندارند؟

تنگنای فروش اموال 
مازاد در بودجه 1402

فرصت امروز: براســاس یکی از بندهای بودجه سال آینده، بانک های دولتی موظف هستند که نسبت به فروش 
اموال مازاد خود به تشــخیص وزیر اقتصــاد اقدام کنند. همچنین به بانک ها اجازه داده می شــود که با تصویب 
هیأت وزیران در طرح های مهم کشــور سرمایه گذاری کنند. این بند از الیحه بودجه سال 1402 شامل دو حکم 
مهــم درخصوص »فروش اموال مازاد بانک های دولتی« و »ســرمایه گذاری بانک های دولتی در طرح های مهم و 
راهبردی« اســت و می تواند تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص 

ایجاد کند. جالب آنکه بند »ز« تبصره دوم الیحه بودجه سال آینده بدون تغییر به تصویب کمیسیون تلفیق...

کدام استان کمترین هزینه مسکن را دارد؟

شرایط بازار مسکن در پایان سال
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هر ساله 4 تا ۷  میلیارد دالر کاال با روش کولبری و ته لنجی به کشور وارد می شود

8 چالش واردات غیررسمی

8

مدیریتوکسبوکار

نگـــاه
ارزش یوتیوب می تواند از 
نتفلیکس بیشتر باشد
 جدایی یوتیوب
از آلفابت؟

حدود 10 روز پیش، مدیرعامل 
یوتیوب پس از ۹ ســال فعالیت از 
مدیریت دومین وب سایت محبوب 
جهــان و بزرگ تریــن ســرویس 
اشــتراک گذاری ویدئو کناره گیری 
کرد. »سوزان وجسیکی« که نشریه 
»تایم«، او را به عنوان قدرتمندترین 
زن در دنیــای اینترنــت برگزید، 
شــانزدهم فوریه در یــک ایمیل 
داخلی به کارمندانــش اعالم کرد 
کــه می خواهد بیشــتر اوقاتش را 
با خانــواده  بگذرانــد و روی حوزه 
ســالمت و پروژه هــای شــخصی 
قرار  تمرکــز کند.  مورد عالقه اش 
او، »نیــل موهان«  اســت معاون 
جایگزین وی شــود. »وجسیکی« 
در ایمیــل خود اعــالم کرد که به 
کمک  جانشــینی  فرآیند  انجــام 
می کند و در بلندمــدت به عنوان 
مشــاور در گوگل و آلفابت حضور 
خواهد داشت. »سوزان وجسیکی« 
سپس به جزییاتی درباره پیوستن 
به گــوگل و روزهای ابتدایی دوران 
کاری خود در این شرکت پرداخت 
و درباره زمانی نوشت که این موتور 
جست وجو )که مالک یوتیوب است( 
توســط دو فارغ التحصیل دانشگاه 
اســتنفورد یعنی »لــری پیج« و 
»سرگی برین« راه اندازی شد: »من 
پتانسیلی را در آنچه آنها راه اندازی 

کرده بودند، می دیدم که 
2بی اندازه هیجان انگیز...
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شماره   21۹8
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فرصت امروز: باور عمومی این اســت که افراد ثروتمند 
شادتر هســتند یا دست کم رضایت بیشــتری از زندگی 
دارند. درست اســت که پول و درآمد بیشتر بدون تردید 
هر شخصی را شادمان می کند، اما مطالعات نشان می دهد 
که خالف این گزاره هم درســت است؛ یعنی افراد شادتر، 
پول بیشــتری به دســت می آورند. با این حال، احساس 
خوشــبختی و شــادمانی تنها به ثروت و اقتصاد مربوط 
نمی شود و جیب پر از پول تنها مالک شادی و رضایت از 
زندگی به شــمار نمی رود، وگرنه کشورهای شاد جهان در 
فهرست گالوپ باید تماما کشورهای ثروتمند و توسعه یافته 
باشند؛ در حالی که همیشــه اینطور نیست. همین مهم 
نشان می دهد که احساس شادی در جامعه مستلزم وجود 
عوامل دیگری اســت که از درآمد و ثروت مهمتر هستند، 
مانند حمایــت اجتماعی، ارزش های زیســت محیطی و 
آزادی های فردی. مولفه های مهمی که در ســه کشــور 
فنالند، دانمارک و ایســلند به عنوان شادترین کشورهای 

جهان در سال 2022 میالدی کامال به چشم می خورد.
جدای از ایــن بحث که به حوزه جدیــد و نوظهوری از 
اقتصاد به نام »اقتصاد شــادی« مربوط می شــود، قطعا راه 
انداختن کسب و کار و درآمدزایی در کشورهای شاد جهان 
از کشورهای غمگین و عبوس راحت تر و آسان تر است؛ کما 
اینکه از دالیل عمده شادی مردم در کشورهای شاد، همین 
سطح رفاه آنها و آسانی راه اندازی کسب وکارهای خصوصی 

اســت. فنالند در سال گذشته میالدی برای پنجمین سال 
متوالی به عنوان شادترین کشور جهان شناخته شد. ایران 
نیز با رتبه 110 پایین تر از کشورهایی همچون عراق، ونزوئال، 
نیجر، لیبریا و گامبیا ایستاد. سوال این است که فنالند، این 
کشــور کوچک اروپایی چگونه در پنج سال اخیر به عنوان 
شــادترین کشور جهان رسیده اســت؟ »فرانک مارتال« از 
متخصصان روان پزشکی در مطلبی برای »سی ان بی سی« 

درباره دالیل شادبودن مردم در فنالند نوشته است.
چرا مردم شادمان هستند؟

در سال 2022 از شــهروندان 156 کشور جهان درباره 
امتیازی که آنها به ارزش زندگی خود می دهند، سوال شد. 
بدترین امتیاز صفر و باالتریــن امتیاز 10 بود. جدا از این 
درباره چیزهای دیگری هم از مردم جهان سواالتی پرسیده 
شد. چیزهایی مثل حمایت اجتماعی، انتظاری که درباره 
طول عمر خود دارند، سخاوتمندی و عدم وجود فساد، از 
دیگر نکاتی بود که در این پرســش ها مطرح شد. برآیند 
پاســخ های مردم به این پرســش ها در پنج سال گذشته، 
معرفی فنالند به عنوان شادترین کشور جهان بوده است، 
اما داستان فنالند از زاویه دید یک متخصص روان پزشکی 
و فیلســوف اجتماعی که درباره اصل های شادکامی بشر 
مطالعه و تحقیق می کند، محدود به این پرسش ها نیست. 
»فرانک مارتال« می گوید که مردم اغلب از او درباره چرایی 
شادبودن شهروندان در فنالند سوال می پرسند. او توانسته 

به سه عامل مهم درباره شادبودن مردم فنالند اشاره کند. 
دالیلــی که هرچند از امور تجاری و اقتصادی فاصله دارد، 
اما از زمینه سازها در این موضوع برای بهره برداری بیشتر از 
بازارها و به سود رسیدن کسب و کارهاست، اما نکته مهم 
درباره این ســه عامل تاثیرگذار، این است که مردم فنالند 
هرگز دست به این کارها نمی زنند. در واقع، اجتناب مردم 
در این کشور کوچک اروپایی از انجام این سه کار است که 

از نظر »مارتال« به شادبودن آنها منجر شده است.
خود را مقایسه نمی کنیم

یک مثــل معروف در فنالند وجــود دارد که می گوید، 
هیچ وقت خودت را مقایســه نکن و شادی ات را جار نزن. 
فنالندی ها شادبودن را در قلب خود حفظ می کنند به ویژه 
زمانی که بحث مســائل مادی و ثروت پیش می آید، آنها 
کمتر از شــادبودن به دلیل ثروتمندبودن حرف می زنند. 
»مارتال« می گوید یکبار یکــی از ثروتمندان در فنالند را 
دیده اســت که فرزندش را در کالسکه اش گذاشته بوده و 
آن را هل می داده تا وارد ایســتگاه مترو شــود. برای این 
فرد ثروتمند، خرید یک دســتگاه خــودروی مدل باال و 
رفت و آمد با آن هیچ محدودیتی نداشــته، اما او حمل و 
نقل عمومی را انتخاب کرده بود. این در واقع، چهره همه 
افراد موفق در فنالند اســت. آنها شبیه به دیگران زندگی 
می کنند، همین! »مارتــال« می گوید که برای تقویت این 
ویژگی و هرچه شــادتر بودن باید بر چیزهای شاد تمرکز 

کرد و از موفقیت ظاهری فاصله گرفت. نخستین گام برای 
خوشحالی، این است که معیارها و استانداردهای خودتان 
را بسازید، به جای اینکه خودتان را با دیگران مقایسه کنید.

بی خیال طبیعت نشده ایم
»مارتال« می گوید که در سال 2021 میالدی، 87 درصد 
از مردم فنالند از اهمیت طبیعت در زندگی شان گفته اند. 
شهروندان فنالندی گفته اند که طبیعت به آرامش فکری، 
انرژی و راحتی آنها کمک کرده است. در تابستان کارمندان 
برای چهار هفته تعطیل هســتند. خانواده ها در این مدت 
کوله بارشــان را می بندند و به دل طبیعت می روند. هرچه 
امکانات رفاهی در مقصد کمتر باشد، برای آنها بهتر است. 
آنها در این تعطیالت چهار هفته ای، خودشان را در طبیعت 
بدون برق و گاز غرق می کنند. مناطق ســبز و پارک ها در 
بسیاری از شهرهای فنالند، بخش عمده ای از شهر را شکل 
می دهند. »مارتال« می گوید که خودش در هلسینکی در 
نزدیکی پارکی زندگی می کند و هر روز برای پیاده روی به 
این پارک می رود. به گفته او، صرف زمان بیشتر در طبیعت 
به بهبود روحیه و شادابی آدمی کمک می کند. پس برای 
هرچه بیشتر شادبودن باید راه هایی برای ارتباط بیشتر با 
طبیعت پیدا کرد. »مارتال« توصیه می کند که »حتی اگر 

می توانید چند تا گل و گیاه برای خانه جور کنید.«
چرخه اعتماد را نمی شکنیم

»فرانک مارتال« می گوید، نتایج بررسی ها نشان می دهد 

که هرچه ســطح اعتماد در جامعــه ای باالتر برود، مردم 
در آن جامعه شــادتر هستند. برای سنجش سطح اعتماد 
در جوامع، یک آزمایش ســاده اجرا می شود. آزمایشی به 
اسم »کیف پول گمشــده«. این آزمایش در سال 2022 
در کشــورهای مختلف جهان اجرا شده است. 1۹2 کیف 
پــول را در 16 شــهر بزرگ رها کرده اند. در هلســینکی 
در فنالنــد، از 12 کیف پول گمشــده، 11 کیف پول به 
صاحبش بازگردانده شده اســت. مردم فنالند به یکدیگر 
اعتمــاد دارند و با هم صادقانه رفتار می کنند. اگر لپ تاپ 
خود را در کتابخانه جا گذاشته اید یا تلفن همراه تان را در 
قطار گم کرده اید، جای نگرانی نیست. می توانید اطمینان 
داشته باشید که گمشده های شما به شما باز می گردد. در 
فنالند، سطح امنیت و اعتماد به اندازه ای باالست که حتی 
بچه ها بدون نظــارت در بیرون از خانه بازی می کنند و با 

اتوبوس های عمومی به مدرسه می روند.
بــه این فکر کنید که چطور می توانید در جامعه خود را 
به دیگران نشــان دهید؟ چطور می توانید اعتماد بیشتری 
برانگیزید؟ چطور می توانید بــه تقویت چرخه اعتماد در 
جامعه کمک کنید و از سیاســت هایی حمایت کنید که 
به صداقت هرچه بیشتر در ســطح جامعه دامن می زند؟ 
کارهای کوچکی مثل باز کردن در برای غریبه ها و تعارف 
جای نشســتن در قطار و مترو به دیگران هم می تواند به 

اعتماد هرچه بیشتر مردم به یکدیگر کمک نماید.

»اگر برای تغییرات اقلیمی فکری نکنیم، نوه های ما در 
دنیایی بزرگ می شــوند که به طرز فاجعه باری از امروز ما 
شرایط بدتری دارد.« این جمله را »بیل گیتس« می گوید. 
مردی که اخیرا خبرهایی درباره نوه دار شــدنش منتشــر 
شده است. پدربزرگ شدن به اندازه ای روی »بیل گیتس« 
اثر گذاشــته که او را دســت به قلم کرده تا درباره آینده 
جهان، نسل های بعدی و زشــتی ها و زیبایی های زندگی 
بنویسد. نکته مهم اینکه او در این نوشته ها بیش از گذشته 
احساســی است و به نظر می رســد پدربزرگ شدن، قلب 
»بیل گیتس« را به تپیدن های بیشــتر واداشته است. او 
در یادداشــتی که یک شب در وبالگ شخصی اش منتشر 
کرد، نوشت: »این روزها طور دیگری به جهان اطرافم نگاه 
می کنــم. آن هم از زمانی کــه دختر بزرگم به من خبری 

شگفت انگیز را رساند. من سال آینده پدربزرگ می شوم.«
»جنیفر« 26 ســاله، بزرگترین دختــر »بیل گیتس« 
اســت. او و همســرش »نایل ناصر« در سال 2023، تولد 
نخســتین فرزند خود را انتظار می کشند. »بیل گیتس« 
می گوید حتی با نوشــتن این جمله که »من سال آینده 
پدربزرگ می شوم« هم احساساتی می شود. این کارآفرین و 
میلیاردر 67 ساله که از سال 1۹70 میالدی و با راه اندازی 

مایکروسافت به این ثروت رسیده، این روزها را متفاوت از 
همیشــه دنبال می کند. او نوشت: »این تغییر و تحوالت، 
کار مــن را هم تغییر داده اســت. این روزها به دنیایی که 
نوه ام قرار اســت در آن زندگی کند، فکر می کنم. همین 
باعث شده بیشــتر به فرزندان و نوه های دیگر فکر کنم و 
اینکه چطور می توانند در دنیای آینده دوام بیاورند و شکوفا 

شوند.«
او در ادامه این یادداشــت به طــور خالصه به کارهایی 
که »بنیاد گیتس« به نفع کودکان در سراسر جهان انجام 
داده، اشاره می کند. مقابله با فقر در جهان، بهبود دسترسی 
به امکانات آموزشــی، آمادگی برای مقابله با همه گیری و 
مبارزه با فلج اطفال و ایدز از جمله کارهایی است که »بنیاد 
گیتس« در این مدت انجام داده است، اما یکی از مهمترین 
کارهای انجام شده در این بنیاد، توجه و تالش برای مقابله 
با تغییرات اقلیمی است که از محل سرمایه گذاری مشترک 

با شرکت های فعال در حوزه انرژی انجام شده است.
»گیتس« در ادامه نوشــته اش به لــزوم توجه رهبران 
جهان بــه تغییرات اقلیمی اشــاره کرده کــه بر زندگی 
نســل های آینده اثرگذار اســت: »می توانــم راه حل های 
مقابله بــا تغییرات اقلیمــی را در دو جمله خالصه کنم. 

نخست، باید تا ســال 2050، انتشار گازهای گلخانه ای را 
محدود و در نهایت حذف کنیم. این هوای سنگین به رنج 
این روزهای بشر تبدیل شده اســت. اگر نتوانیم گازهای 
گلخانه ای را به صفر برسانیم، نوه های ما در شرایطی بدتر 
از ما زندگی می کنند.« او سپس از پیامدها و چالش های به 
صفر رساندن نشر گازهای گلخانه ای نوشته است: »به صفر 
رساندن انتشار گازهای گلخانه ای، سخت ترین کاری است 
که بشــر انجام داده است. برای انجام این کار باید فیزیک 
اقتصاد را دگرگون کنیم. اینکه چطور چیزی را می سازیم و 
حمل می کنیم، تولید برق، رشد گیاهان و غذا، گرم ماندن 
و ســرد کردن محیط، همه اینها در کمتر از سه دهه باید 

تغییر کنند.«
توجه موســس مایکروسافت به تغییرات اقلیمی، زمانی 
جلب شــد کــه »بنیاد گیتــس« در جریان انجــام امور 
خیرخواهانه با کشــاورزان مزارع کوچک، همکاری اش را 
آغاز کرد.  این بنیاد برای ســازگاری هرچه بیشتر اقلیم ها 
ســرمایه گذاری می کــرد. از کارهای مهم این شــرکت، 
کمک به مردم برای ســازگاری هرچه بیشتر با گرم شدن 
زمین بود. این کمک ها در حالی انجام می شــد که بیشتر 
شرکت های تجاری نســبت به آن بی توجه بودند؛ چراکه 

خبری از هیچ ســودی در این زمینه نیست. »گیتس« در 
یادداشت تازه اش درباره تغییرات اقلیمی به این موضوع هم 
اشاره کرده و نوشته است: »ایده مقابله با تغییرات اقلیمی 
از جایی آغاز شد که فهمیدیم مردم فقیرتر از این تغییرها 
رنج بیشتری می برند. اما کسب وکارها به طور طبیعی برای 
استفاده از ابزارهای در اختیارشان، انگیزه ای برای کمک به 
این مردم ندارند. برای مثال، یک شــرکت فعال در زمینه 
کشاورزی به تولید نوع تازه ای از گوجه فرنگی تمایل نشان 
می دهــد که قرمزتر از انواع قبلی و به آســانی هم کمبود 
آن احساس نمی شود، اما کمتر شرکتی به تولید محصولی 
مثل کاساوا تمایل نشان می دهد که در خشکسالی یا سیل 
هم رشد می کند و تولید آن با هزینه کمتر برای کشاورزان 
در سراســر جهان، درآمد بیشــتری به همراه دارد.« او در 
ادامه می گوید حاال وظیفه بنیادش این است که مطمئن 
شود مردم فقیر از مهارت های نوآورانه به اندازه کشورهای 
ثروتمند ســود می برند. مهارت هایی که بــرای مقابله با 

تغییرات اقلیمی باید از آنها بهره جست.
همه فعالیت هــای »بیل گیتس« در زمینــه مقابله با 
تغییــرات اقلیمی در قالب امور داوطلبانه و بشردوســتانه 
نیســت. او  می گوید انسان دوســتی به تنهایی نمی تواند 

تولید گازهــای گلخانه ای و کربن را به کمترین ســطح 
برساند. سودآوری شرکت ها، موضوعی نیست که »گیتس« 
در جریان مقابله با تغییرات اقلیمی به آن بی توجهی کند، 
اما او معتقد اســت ســرمایه گذاری در شرکت هایی که به 
منابع پایدار در فعالیت های اقتصادی توجه می کنند، باید 
افزایش پیــدا کند. در این بین، جــذب نوآوری هایی که 
می تواند انتشــار گازهای گلخانه ای را به کمترین ســطح 
در شرکت ها برساند، در اولویت است؛ نوآوری هایی که در 

جریان رقابت اهالی فناوری مطرح می شود.
با وجــود توجه افرادی مثل »بیل گیتس« به مســئله 
انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی، شرایط جهان 
از ایــن منظر خوب نیســت. آخریــن آمارهایی که حتی 
»گیتس« هم در یادداشــتش به آن اشــاره کرده، نشان 
می دهد در ســال های 2021 تا 2022، انتشــار گازهای 
گلخانــه ای افزایش پیدا کــرده و از 51 میلیون تن به 52 
میلیون تن رسیده است، اما این افزایش به ناامیدی جهان 
تجارت در مقابله با این تغییرات منجر نشــده است. »بیل 
گیتس« می گوید در دو سال گذشته تنها 70 میلیارد دالر 
در استارت آپ هایی سرمایه گذاری شده که در زمینه انرژی 

پاک فعالیت می کنند.

تغییرات اقلیمی به روایت موسس مایکروسافت
دنیایی که بیل گیتس برای نوه اش آرزو می کند

3 کاری که مردم فنالند برای شادبودن انجام نمی دهند

پیشران شادی

راهنمایی ضروری برای کارآفرینان
انجام چندین کار به طور همزمان کابوسی است که هر کسی را به وحشت می اندازد؛ به ویژه اگر همراه با مسئولیت های 
سنگین نیز باشد. اینطور وقت ها حتی خط کشیدن دور رویاهای بزرگ کارآفرینی نیز امر دور از ذهنی نیست؛ چراکه خیلی 
وقت ها کارآفرینان حتی از پس یک کار تک و تنها هم به درستی برنمی آیند. با این حساب نتیجه انجام چندین کار یا به 
قول معروف مولتی تسکینگ نگفته پیداست. کارآفرینان معموال توصیه های بی شماری درباره ضرورت تمرکز بر روی یک کار 
مشخص در طول روز شنیده اند و چه بسا آن را سرلوحه کارشان قرار می دهند، اما آیا واقعا خداحافظی با مولتی تسکینگ 
امکان پذیر است؟ هرچه باشد ما در دنیایی زندگی می کنیم که رقابت میان برندها حتی از سرعت نور هم بیشتر است. در 
چنین سناریویی تمرکز صرف روی یک کار مثل این است که با یک دوچرخه ساده قصد رقابت با موتورسیکلت های آخرین 

مدل را داشته باشیم! بی شک هیچ کس دوست ندارد در طول روز کلی کار با هم انجام دهد. البته همیشه وسوسه ای...



فرصت امروز: ســاالنه حدود 4 تا 7  میلیارد دالر کاال از طریق کولبری 
و ملوانی یا همان ته لنجی وارد کشــور می شود. در این واردات غیررسمی، 
قوانین تجاری و گمرکی )کولبری( و همچنین ضوابط ارزی و بهداشــتی 
)ته لنجی( رعایت نمی شود. با اینکه هیأت وزیران برای اصالح این رویه ها، 
مصوباتــی را به تصویب رســانده، امــا به دالیل مختلفــی از جمله خأل 
قانونگذاری موفق به ساماندهی آنها نشده است. جالب آنکه با وجود حجم 
باالی واردات با روش کولبری و ملوانی، درآمد اندکی نصیب مرزنشــینان 
و ملوانان می شــود. نتایج یک گزارش رســمی نشان می دهد که »اجرای 
دفعتی و یکباره اصالحات قانونی« و »عدم توجه به اشــتغال و معیشــت 
مناطق مرزی«، نقش موثری در مقاومــت ذی نفعان در اصالح فرآیندها 
داشــته و دولت برای ساماندهی تدریجی این موضوع، فاقد اختیارات الزم 
است. مثال دولت صرفا در حوزه اعطای تخفیف یا معافیت از سود بازرگانی 
دارای اختیار بوده ولی در حوزه مجوزها، ضوابط و حقوق گمرکی نیازمند 
اختیارات قانونی است. در مجموع، واردات کاال از طریق کولبری و ملوانی، 
با هشت چالش مواجه است که عبارتند از: »ورود کاال بدون رعایت ضوابط 
بهداشــتی و امنیتی«، »عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش 
درآمدهای عمومی«، »ورود کاال بدون رعایت ممنوعیت ها و محدودیت ها 
)برای حمایــت از تولید داخلی یا کنتــرل ارز(«، »افزایش تقاضای ارز و 
تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی«، »منفعت بســیار اندک ملوانان و 
مرزنشینان«، »وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و 
روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی«، »تبعات امنیتی و اقتصادی 
مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی« و »عدم توسعه و عدم 
ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته لنجی 

که به مقاومت در برابر اصالح فرآیندها منجر شده است«
واردات ته لنجی یعنی چه؟

ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش »اظهارنظر کارشناســی 
درباره: الیحه ســاماندهی و نظارت بر تجارت مرزی )کولبری و ملوانی( و 
ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان« نشان می دهد که ساالنه حدود 4 الی 7  
میلیارد دالر کاال از طریق کولبری و ملوانی )ته لنجی( وارد کشور می شود. 
واردات از طرق مذکور بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت 
عوارض دولتی صورت می پذیرد. یکی از اهداف اصلی الیحه ارسال شده از 
ســوی دولت با عنوان »ســاماندهی و نظارت بر تجارت مرزی )کولبری و 
ملوانی( و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان«، ساماندهی پدیده های کولبری 
و ملوانی )ته لنجی( اســت که فاقد قانون هســتند. در رویه ته لنجی عمال 
ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادالت مرزی درخصوص واردات کاالی 

همراه ملوان رعایت نمی شــود و به رویه جدیدی تبدیل شــده است که 
براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می شود. رویه کولبری 
نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته 
در سال های 13۹6 و 13۹7 هیأت وزیران مصوباتی را به  منظور اصالح این 
رویه ها به تصویب رساند، اما به دالیلی نظیر خأل قانونگذاری و سایر موارد، 

موفق به ساماندهی آنها نمی شود.
این گزارش درباره واردات از طریق ته لنجی می نویســد: امتیاز کاالهای 
همراه ملوان در ابتدا با هدف کمک به معیشت ملوانان به آنها اعطا شد و 
به ملوانان و خدمه لنج     هــای دارای حداکثر 500  تن ظرفیت، اجازه داده 
شــد تا در کنــار کاالهای اصلی لنج مقــداری از کاالهای معین را جهت 
مصرف شخصی بدون نیاز به تشــریفات و پرداخت عوارض گمرکی وارد 
کشور کنند؛ به این دلیل اصطالحا به این گونه اقالم ته لنجی گفته می شود. 
با کم رونق شــدن بازار لنج     های ســنتی و اعطای سهمیه بیشتر از مصرف 
شــخصی به آنها، این رویه به تدریج به عنوان یک رویه مســتقل از حمل 
محموله بازرگانان شــناخته شده و از نظر حجمی، کل لنج را اشغال کرده 
ولی همچنان از عبارت ته لنجی برای آن اســتفاده می شــود، لذا واردات 
ته لنجی معادل واردات کاال بدون ضابطه اســت. گفتنی است این امتیاز 
صرفا ناظر به لنج های سواحل جنوبی کشور، بندر و اسکله در استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده و طبق آمارهای 
ارائه شــده، عمده فعالیت ته لنجی در استان بوشهر انجام می گیرد. میزان 
واردات ته لنجــی حداقل 3 میلیارد دالر و حداکثر 5 میلیارد دالر تخمین 
زده می شــود. برآوردها نشان می دهد از میان حدود 5 هزار لنج با ظرفیت 
کمتر از 500 تن و 70 هزار ملوان دارای گواهینامه های مربوطه، حدود 2 

هزار لنج و 20 هزار ملوان در زمینه واردات ته لنجی فعال هستند.
کولبری غیررسمی؛ قاچاق کاال

کولبــری رویه     ای اســت به منظور واردات کاال کــه در برخی از مناطق 
مرزی اســتان های آذربایجان غربی کردستان، کرمانشاه و مقدار محدودی 
در سیستان و بلوچستان صورت می گیرد. به نظر می رسد با مصوبه     ای که 
در ســال  138۹ توسط شورای  عالی امنیت ملی صادر شد، واردات از این 
طریق رسمیت یافت و کولبران به وسیله کارت صادرشده از سوی مرزبانی، 
شناســایی و سهمیه تردد آنها کنترل می شد. در آن رویه و طی سال های 
138۹ الــی 13۹6 کاالهایی که معموال حجم و وزن باالیی داشــتند از 
طریق معابر مرزی که صرفا تحت نظارت مرزبانی بوده و ســایر دستگاه     ها 
مانند گمرک در آنجا مســتقر نبودند بر دوش مرزنشــینان حمل و وارد 
کشــور می     شد؛ به همین ســبب به مرزنشــینانی که این اقالم را حمل 

می کنند، کولبر گفته می شود. پس از تصویب آیین     نامه ساماندهی مبادله 
در بازارچه     های غیرمرزی، براساس ادعای مسئوالن ذی ربط، این اقالم صرفا 
از طریق بازارچه     های مرزی و از طریق خودروهای ســبک و سنگین وارد 
می شود و عمال فعل کولبری در بازارچه     های مرزی حذف شده؛ اما بخشی 
از سهمیه  ریالی آن توسط واردکنندگان محلی به حساب مرزنشینان واریز 

می شود.
در ادبیات این مناطق مرزی، کولبری به دو نوع رســمی و غیر رســمی 
تقســیم می شود. کولبران رسمی مشــمول آیین     نامه مصوب سال  13۹6 
هستند، اما در کولبری غیر رسمی، واردات کاال بر دوش کولبران مرزنشین 
از طریق خألهای مرزی و مسیرهای طوالنی و صعب العبور انجام می گیرد. 
در این حالــت هیچ گونه کنترلی بر تردد نوع و حجم و تعداد واردات کاال 
صورت نمی پذیرد و عمدتا اقالم ممنوعه )نظیر ســالح و مشروبات الکلی( 
وارد کشور می شود. به عبارت دیگر، کولبری غیر رسمی را می توان معادل 
قاچاق کاال دانست. آمارهای ضد ونقیضی از تعداد کولبران و میزان واردات از 
این طریق اعالم می شود. تعداد کولبران از 70  هزار تا 100  هزار نفر برآورد 
شده و میزان واردات آنها از یک  میلیارد تا 3  میلیارد دالر در سال تخمین 
زده شــده  است. این اختالف آمار ناشــی از عدم ثبت سیستمی اطالعات 
کولبران، اقالم ورودی و همچنین گسترش پدیده کولبری غیر رسمی است. 
بررســی اخبار و اطالعات این حوزه نشــان می دهد که ساکنان برخی از 
شهرهای مرکزی و متاسفانه تعداد معدودی از بانوان نیز به دلیل مشکالت 

اقتصادی به کولبری روی  آورده اند.
نگاه منتقدان به الیحه دولت

دولت برای ســاماندهی این واردات نیمه رســمی، الیحه ای را تنظیم 
کرده و در الیحه پیشــنهادی دولت به موضوع اجرای تدریجی ساماندهی 
مبادالت مرزی، اختیارات دولت به منظور ســاماندهی پلکانی و اختصاص 
منابع حاصل شده از اجرای طرح به توسعه و اشتغال مناطق مشمول اشاره 
شــده است. به نظر می رســد منتقدان الیحه دولت از دو دیدگاه متفاوت 
نسبت به این الیحه پیشنهادی نقد دارند. دیدگاه اول بر موضوعاتی نظیر 
»کاهــش درآمدهای ملی«، »ضربه به تولیــد ملی«، »عدم رعایت ضوابط 
ارزی بهداشتی، غذایی، امنیتی« و... تاکید می شود، اما دیدگاه دوم که در 
تقابل با دیدگاه نخست قرار دارد، از ناحیه »توسعه محلی« به موضوع ورود 
کرده و ســاماندهی کولبری و ته     لنجی را به منزله »نابودی اقتصاد محلی 
و افزایــش بیکاری در مناطق مرزی« می دانــد. یکی از اصلی ترین دالیل 
عدم امکان ســاماندهی مبادالت مرزی در کشور نیز تقابل این دو نگاه در 

میان تصمیم گیران کشور و عدم پذیرش راهکار میانی است.

هر ساله 4 تا ۷  میلیارد دالر کاال با روش کولبری و ته لنجی به کشور وارد می شود

8 چالش واردات غیررسمی

تورم مسکن در یک سال گذشــته به حدود 33.3 درصد رسیده و 36 
درصد از ســبد هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص داده است. در 
بین 31 استان کشور، کهگیلویه و بویراحمد با 18.6 درصد، کمترین میزان 
هزینه مســکن را در جغرافیایی استانی کشور دارد. به گزارش ایسنا، طی 
12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1401، تورم مســکن، آب، برق، گاز و سایر 
ســوخت ها در کشور 33.3 درصد بوده است. از طرف دیگر طبق گزارشی 
که اواسط ماه گذشته توسط مرکز آمار ارائه شد، مسکن در سال 1400 به 
طور میانگین 36 درصد از هزینه های خانوارهای ایرانی را دربر گرفته است. 
در بین استان های کشور نیز تهران با 47.۹ درصد، البرز با 3۹.4 درصد و 
همدان با 37.۹ درصد، باالترین میزان هزینه خالص مسکن در سبد خانوار 
را به خود اختصاص می دهند. در سوی مقابل اما کهگیلویه و بویراحمد با 
18.6 درصد، خراســان جنوبی با 20.7 درصد و چهارمحال و بختیاری با 

21.7 درصد کمترین هزینه مسکن را دارند.
براســاس گزارش مرکز آمار ایران، استان های خوزستان با 11.1 درصد، 
سیســتان و بلوچســتان با 12.2 درصد و همدان با 26.1 درصد کمترین 
میزان تورم مســکن را در یک ســال منتهی به بهمن ماه امســال از آن 
خود کرده اند. از طرف دیگر در بین اســتان های کشور، سه استانی که در 
بهمن ماه باالترین میزان تورم سالیانه مسکن را به خود اختصاص داده اند 
به ترتیــب یزد با 44.۹ درصد، چهارمحال و بختیــاری با 3۹.5 درصد و 
آذربایجان شرقی با 38.5 درصد بوده اند. استان تهران با 36.8 درصد پس 
از یزد، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شــرقی و کهگیلویه و بویراحمد 
)37.5 درصد( در جایگاه پنجم تورم هزینه های مربوط به مسکن در یک 

سال اخیر قرار داشته است.
جدیدترین آمار ارائه شده درخصوص تورم کاالها و خدمات نشان می دهد 

که در بهمن ماه 1401، تورم ماهیانه مســکن در کل کشور به 2.3 درصد 
رســیده است. این رقم در دی ماه امســال 2.8 درصد بود که از افت 0.5 
درصدی ســرعت رشد قیمت مسکن حکایت دارد. همچنین رشد قیمت 
مسکن کل کشور در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1401 به 34.8 درصد 
رسیده که در مقایسه با رقم 33.7 درصدی ماه گذشته، رشد 1.1 درصد را 
نشان می دهد. در بخش اجاره بها نیز طبق اعالم مرکز آمار، شاخص قیمت 
ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه در بهمن ماه امسال به ترتیب 2.3 درصد، 
41.6 درصد و 34.7 درصد اعالم شــد. این در حالی است که ارقام مذکور 
در دی ماه به ترتیب 2.8 درصد، 3۹.4 درصد و 33.5 درصد بوده اســت. 
معموال رشد قیمت مســکن و اجاره بها، تاثیر منفی بر معیشت خانوارها 
دارد. از این نظر به گفته کارشناســان، کنترل نوسانات بازار مسکن تا حد 

قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها موثر است.
اگرچه این روزها غالبا شــاهد عرضه واحدهای مسکونی با قیمت های 
کاذب در بازار مسکن هستیم، اما بعضا آپارتمان هایی با نرخ های معقول و 

متعارف در مناطق مختلف تهران دیده می شود.
معموال در هفته های پایانی ســال تحت تاثیر انتظارات تورمی، مالکان 
سعی می کنند قیمت واحدهای مســکونی عرضه شده به بازار را افزایش 
دهنــد. صرف نظــر از اینکه چه مقــدار از این نرخ ها واقعی و براســاس 
متغیرهای اثرگذار بر بازار مســکن است، برخی از نرخ ها از منطق و عرف 
بازار خارج می شــود. مثال در منطقه یک طــی روزهای اخیر، آگهی های 
بسیاری با نرخ های پیشنهادی باالی 150 میلیون تومان در هر متر مربع 
دیده می شــود؛ در حالی که قیمت قطعی معامالت براســاس جدیدترین 
آمار در این منطقه 111 میلیون تومان اســت. به همین نســبت شــاهد 
اختالف 30 تا 50 درصد بین قیمت های رسمی و نرخ های مدنظر مالکان 

در مناطق بیست ودوگانه شــهر تهران هستیم. با این حال، دیده می شود 
که فروشــندگان واقعی، کسانی که نیاز به نقدینگی دارند و افراد منصف، 

آپارتمان خود را با قیمت های متعارف و معقول عرضه می کنند.
در دی مــاه 1401، متوســط قیمت هر متر خانه در تهران براســاس 
میانگین حســابی به 52.7 میلیون تومان و طبق میانگین وزنی به 54.۹ 
میلیون تومان رسید. مرکز آمار اعالم کرد که تورم ماهیانه مسکن در تهران 
۹.8 درصد و تورم نقطه به نقطه 66 درصد بود. همچنین 12 هزار و 13۹ 
آپارتمان مسکونی در تهران طی این ماه خرید و فروش شد که از افزایش 
3.1 درصد در مقایســه با ماه قبل حکایت دارد. با توجه به تجربه بازار در 
سال های اخیر، این تعداد خرید و فروش، رونق نسبی بازار را نشان می دهد.
»بیت اهلل ســتاریان«، کارشناس بازار مســکن درباره ماهیت این بازار 
می گوید: خاصیت مســکن این است که نه می شود آن را وارد کرد و نه به 
سرعت آن را ســاخت. تقاضای مطلق طی دهه ها در بازار مسکن انباشته 
شــده و تقریبا همه  افراد جامعه و ســرمایه گذاران هم با توجه به تجربه  
تاریخی، این موضوع را می دانند. او درباره نوسانات قیمت خانه در ماه های 
پایانی سال می افزاید: خرده سرمایه ها را بازارهای ارز و طال جذب می کند 
ولی ارقام بزرگ از کجا ســر در می آورد؟ از هر کسی بپرسید اولین جوابی 
که به شــما می دهد این اســت که پولت را به خرید ملک اختصاص بده. 
برای کنترل بازار مســکن، گام اول این اســت که اقتصاد آزاد را در کشور 
ساری و جاری کنیم. اگر می خواهیم ابزارهای مالی را به کار بگیریم و در 
بخش های تولیدی رونق ایجاد کنیم باید تولید ثروت داشته باشیم. برخی 
افراد اصرار دارند که بعضی مشکالت اقتصادی را به ضعف مدیران نسبت 
دهند؛ اما چالش های موجود زاییده  اقتصاد دولتی و خصولتی است. برای 

تغییر شرایط باید رویکردهای کالن اقتصادی را تغییر دهیم.

کدام استان کمترین هزینه مسکن را دارد؟

شرایط بازار مسکن در پایان سال

نگاه

ارزش یوتیوب می تواند از نتفلیکس بیشتر باشد
جدایی یوتیوب از آلفابت؟

حدود 10 روز پیش، مدیرعامل یوتیوب پس از ۹ سال فعالیت از مدیریت 
دومین وب سایت محبوب جهان و بزرگ ترین سرویس اشتراک گذاری ویدئو 
کناره گیری کرد. »ســوزان وجســیکی« که نشــریه »تایم«، او را به عنوان 
قدرتمندترین زن در دنیای اینترنت برگزید، شــانزدهم فوریه در یک ایمیل 
داخلــی به کارمندانش اعالم کرد که می خواهد بیشــتر اوقاتش را با خانواده  
بگذراند و روی حوزه سالمت و پروژه های شخصی مورد عالقه اش تمرکز کند. 
قرار است معاون او، »نیل موهان« جایگزین وی شود. »وجسیکی« در ایمیل 
خود اعالم کرد که به انجام فرآیند جانشــینی کمک می کند و در بلندمدت 
به عنوان مشاور در گوگل و آلفابت حضور خواهد داشت. »سوزان وجسیکی« 
ســپس به جزییاتی درباره پیوستن به گوگل و روزهای ابتدایی دوران کاری 
خود در این شــرکت پرداخت و درباره زمانی نوشت که این موتور جست وجو 
)که مالک یوتیوب است( توســط دو فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد یعنی 
»لری پیج« و »ســرگی برین« راه اندازی شد: »من پتانسیلی را در آنچه آنها 
راه اندازی کرده بودند، می دیــدم که بی اندازه هیجان انگیز بود و با اینکه این 
شــرکت در آن زمان تنها چند کاربر داشت و هیچ درآمدی نداشت، تصمیم 
گرفتم به آن بپیوندم. این یکی از بهترین تصمیم های زندگی من بوده است.«

همانطور که »وجســیکی« در این ایمیل اشــاره کرد، او جزو نخســتین 
کارمندان شــرکت گوگل اســت و ارتباطی تاریخی با این غول فناوری دارد. 
وی نزدیــک به یــک دهه مدیریت یوتیوب را برعهده داشــت و ســرویس 
اشــتراک گذاری ویدئو را به بزرگ ترین پلتفــرم ویدئویی جهان تبدیل کرد؛ 
اتفاقی که در آن زمان، جهان سرگرمی را شدیدا تحت تاثیر قرار داد و دیدگاه 

عمومی نسبت به مقوله سرگرمی های تصویری را متحول کرد.
با وجود ســروصدایی که خبر کناره گیری »ســوزان وجسیکی« در دنیای 
فناوری بپا کرد، هفته نامه »اکونومیســت« معتقد است که این خبر آنچنان 
که باید و شاید توجه رسانه ها و افکار عمومی را جلب نکرد. »اکونومیست« با 
بیان اینکه یوتیوب می تواند بیشتر از نتفلیکس ارزش داشته باشد، می گوید: 
زمان آن رســیده که یوتیوب از آلفابت خارج شود. به نوشته »اکونومیست«، 
در مقایسه با توجهی که به بازگشت »باب ایگر« به دیزنی و کناره گیری »رید 
هستینگز« از مدیرعاملی نتفلیکس جلب شد، خبری که روز شانزدهم فوریه 
درباره کناره  گیری »سوزان وجسیکی« از مدیرعاملی یوتیوب پس از ۹ سال 
منتشر شد، به ســختی توجه رســانه ها را جلب کرد. این موضوع نشانه دو 
چیز اســت؛ اول اینکه چقدر توجه تحلیلگران وال استریت و فعاالن صنعت 
ســرگرمی به یوتیوب کم اســت، حتی با وجود آنکه این سرویس در صنعت 
پلتفرم های ویدئویی جهان زبانزد است؛ دوم اینکه یوتیوب چقدر تحت الشعاع 
نوسانات و لرزش های ستون های امپراتوری شرکت مادر خود یعنی آلفابت قرار 
دارد. »ساندار پیچای«، رئیس تحت فشار این شرکت این روزها در جبهه های 
مختلف در حال جنگ اســت؛ از تالش مایکروسافت برای کسب سهم بیشتر 
از بازار جســت وجوی اینترنتی به کمک چت بــات »ChatGPT« گرفته تا 
مواجهه با فعاالن ضدانحصار طلبی و دادگاه عالی. به همین دلیل اســت که 
به نظر می رســد اتفاقات مربوط به یوتیوب در حاشیه هستند و چندان مورد 

توجه قرار نمی گیرند.
این موضوع به »سوزان وجسیکی« لطمه می زند. تصمیم او برای واگذاری 
مســئولیتش به یکی از معاونانش، یعنی »نیل موهان« ممکن است در اوج 
موفقیت یوتیوب نباشــد. ترکیبی از رکود بازار تبلیغات و رقابت با اپلیکیشن 
محبوب اشتراک گذاری ویدئوی کوتاه تیک تاک باعث شده تا یوتیوب دومین 
فصل متوالی کاهش درآمد تبلیغات خود را تجربه کند. با این وجود، یوتیوب با 
مدیریت »سوزان وجسیکی«، آنقدر با چشم انداز سرگرمی خود یکپارچه شده 
که برای بســیاری از افراد به مجموعه ای از کتابچه خودآموز، کتاب آشپزی، 
راهنمای مراقبت از کودک، جعبه شــانس، مربی یــوگا، کانال خبری و ابزار 
ســرگرمی تبدیل شده است. این سرویس 2.6 میلیارد نفر کاربر فعال ماهانه 
و الگوی درآمد اشــتراکی ساده اما موثری دارد که میلیون ها نفر تولیدکننده 
محتوا برای کســب درآمد به آن وابسته هستند. این سرویس در واکنش به 
تیک تــاک، »YouTube Shorts« را ارائه کرد کــه به طور میانگین، 50 

میلیارد بازدید در روز دارد.
اطالعاتی که هفته گذشته توسط »بندیکت اونز«، گزارشگر حوزه تکنولوژی 
منتشر شد، به خوبی نشــان داد که این پلتفرم چقدر از مرزهای یک شبکه 
اجتماعی مبتنی بر ویدئو فراتر رفته و بیشتر به جریان اصلی در حوزه تولید 
محتوا تبدیل شده است. در آمریکا اخیرا سهم یوتیوب از تماشای برنامه های 
تلویزیونی از نتفلیکس پیشی گرفته است. تخمین های »اونز« نشان می دهد 
مبلغی که در سال گذشته یوتیوب به تولیدکنندگان محتوای خود  پرداخت، 
تقریبا همان مبلغی اســت که نتفلیکس برای تولیدات هزینه بر خود صرف 
می کند. ستارگان و ســلبریتی های یوتیوبی هم وضعیتی مشابه رقبای خود 

در نتفلیکس دارند.
نیروی عظیم و متحول کننده، تبلیغات سودآور و پیش برنده است. اگرچه 
فروش 2۹ میلیارد دالری تبلیغات یوتیوب در ســال گذشــته، تقریبا برابر 
یک دهم درآمدهای آلفابت بود، اما بررســی های »ریچارد براتون« از شرکت 
تحقیقاتی »Ampere Analysis« نشان می دهد که آنها مقیاس یکسانی 
از بازار 140 میلیارد دالری تبلیغات تلویزیونی جهان دارند. همچنین یوتیوب 
به دلیل داشــتن محتوای اختصاصی خودش در حوزه موسیقی و پادکست، 
رقیبی برای اســپاتیفای به حســاب می آید، ماننــد تلویزیون های کابلی در 
یوتیوب تی وی برنامه های تلویزیونی را ارائه می کند و مانند آمازون و اپل برای 
استفاده از سرویس  پخش آنالین خود حق اشتراک دریافت می کند. یوتیوب 
حتی برای حق پخش زنده مســابقات فوتبال آمریکایی در روزهای یکشنبه، 
14 میلیارد دالر دریافت می کند. به طور خالصه، یوتیوب در تالش اســت تا 
به دری برای ورود به دنیای ویدئوهای منتشرشده روی نمایشگرهای کوچک 
تبدیل شود؛ از کلیپ های تولیدشده توسط کاربران گرفته تا پخش آنالین و 

پخش زنده مسابقات ورزشی.
یوتیــوب انقالبی در صنعت ســرگرمی ایجاد کرد و الگــوی تجاری آن، 
درآمدزایی و ســودآوری خوبی برای گوگل و در ســال های اخیر، آلفابت به 
دنبال داشت. با این اوصاف، آلفابت باید توجه کاملی به یوتیوب داشته باشد و 
آزادی عمل بیشتری برای تجربه مدل های اشتراکی جهت درآمدزایی بیشتر 
به آن بدهد. حاال در شــرایطی که شراکت مایکروسافت با استارت آپ هوش 
مصنوعی »OpenAI« )که سازنده چت بات »ChatGPT« است(، رهبری 
آلفابت بر بازار جســت وجوی آنالین را به خطر انداخته، شاید بهتر است این 
غول تکنولوژی به فکر اســتقالل یوتیوب به عنوان یک شرکت باشد؛ اتفاقی 
که می تواند سیگنال قدرتمندی برای رقبا باشد. ارزش یوتیوب به عنوان یک 
شرکت سهامی عام مستقل می تواند خیره کننده باشد. فروش تبلیغات یوتیوب 
بدون احتساب درآمد حاصل از حق اشتراک 80 میلیون کاربر سرویس های 
موسیقی و پادکست آن، نزدیک به درآمد 32 میلیارد دالری نتفلیکس است. 
»الرا مارتیــن« از بانک ســرمایه گذاری »Needham« تخمین می زند که 
یوتیوب حداقل ارزش 300 میلیارد دالری خواهد داشــت که به اندازه کمی 

بیشتر از نصف ارزش دیزنی و دو برابر ارزش بازار نتفلیکس است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: براساس یکی از بندهای بودجه سال آینده، بانک های دولتی 
موظف هستند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص وزیر اقتصاد 
اقدام کنند. همچنین به بانک ها اجازه داده می شود که با تصویب هیأت وزیران 
در طرح های مهم کشــور سرمایه گذاری کنند. این بند از الیحه بودجه سال 
1402 شامل دو حکم مهم درخصوص »فروش اموال مازاد بانک های دولتی« و 
»سرمایه گذاری بانک های دولتی در طرح های مهم و راهبردی« است و می تواند 
تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت 
خالص ایجاد کند. جالب آنکه بند »ز« تبصره دوم الیحه بودجه سال آینده بدون 
تغییر به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نیز رسیده است. با این حال به نظر 
می رسد با تصویب این بند از الیحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه، 
میزان سلطه مالی دولت بر بانک ها افزایش یافته و دست دولت را برای مداخله 
در ترازنامه بانک های دولتی بازتر می کند. مرکز پژوهش های مجلس در یک 
گزارش کارشناســی به بررسی بند »ز« تبصره دوم الیحه بودجه سال 1402 
پرداخته و میزان فروش این دارایی در بانک های دولتی و خصوصی شده از سال 
13۹4 تا 1401 را حدود 67 هزار میلیارد تومان اعالم کرده است. به گفته نهاد 
پژوهشی مجلس، عواملی نظیر نااطمینانی باال به دلیل تورم، صرفه اقتصادی 
بیشتر سفته بازی، ریسک باالی تولید در اقتصاد و ریسک پایین فعالیت های 
غیرمولد نه تنها باعث انحراف منابع بانکی شده، بلکه پیامد منفی برای سایر 
بازارهای دارایی داشــته است. این گزارش با نقد این بند از بودجه سال آینده 
می گوید که در این سیاست، معیار تشخیص طرح های راهبردی مشخص نشده 
و این امکان وجود دارد که بانک ها با فشار دولت مجبور به پذیرش طرح هایی 
شوند که جنبه حمایتی آن بر جنبه اقتصادی غلبه دارد. بنابراین با تصویب این 

بند به نظر می رسد سلطه مالی دولت بر بانک ها افزایش پیدا می کند.
چرا بانک ها رغبتی به فروش ندارند؟

مرکز پژوهش ها در ادامه سلســله گزارش های بودجه ای خود به بررسی 
»فروش اموال مازاد و سرمایه گذاری بانک های دولتی؛ بند »ز« تبصره »2« 
پرداخته و می نویســد: ضرورت فروش اموال مازاد بانک ها و سرمایه گذاری 
آنهــا در طرح های مهــم و راهبردی بــر همگان واضح و مبرهن اســت. 
صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل های 
بانک مرکزی توان تسهیالت دهی چندانی ندارند، اما همین بانک ها اموال 
و دارایی هــای منجمد فراوانی دارند که در صورت موفقیت در فروش آنها، 
 می توانند از این وضعیت خارج شوند. نرخ باالی تورم و رشد قیمت امالک 
و دارایی ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می کند تا در فروش امالک 
و دارایی هــای مــازاد خود تعلل یا مقاومت کنند؛ زیرا بــاور دارند حفظ و 
نگهداری آن، در بلندمدت برای آنها ســودآورتر است. بانک ها نیز معتقدند 
با وجود هزینه های نگهداری امالک و مســتغالت، کماکان ســود ناشی از 

تغییرات قیمت امالک و مســتغالت بانک، باالتر از ســود ناشی از اعطای 
تســهیالت با نرخ دســتوری و پایین تر از تورم اســت. دلیل دیگری که از 
رغبت بانک ها برای فروش اموال مازاد می کاهد، مشــاعی بودن درآمدهای 
فروش سرمایه گذاری هاســت. در تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، رابطه حقوقی و مالی بین بانک ها و سپرده گذاران این گونه تبیین شده 
اســت: »سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها 
وکیل است، در امور مشــارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معامالت 
اقســاطی، مزارعه، مســاقات، سرمایه گذاری مســتقیم، معامالت سلف و 
جعاله مورداســتفاده قرار می گیرد.« بنابرایــن قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، تســهیالت دریافتی از بانک هــا را حاصل ترکیب ســپرده ها و منابع 
متعلق به ســهامداران بانک ها قلمداد کرده و به  تبع آن، ســود حاصل از 
عملیات بانکی نیز درآمد اختصاصی بانک ها نیســت، بلکه درآمد مشاعی 
متعلق به ســپرده گذاران و سهامداران است که باید به نسبت مدت و مبلغ 
ســپرده و سهم منابع متعلق به بانک در عملیات بانکی، بین سهامداران و 
سپرده گذاران بانک ها تقسیم شود. بخشی از اموال و دارایی های غیرمنقول 
مازاد بانک ها به دلیل وثیقه هایی است که بانک به اجبار آن را تملک کرده 
و چون منشــأ آن پرداخت تسهیالت بوده و به تملک دارایی منتهی شده، 
می توان درآمد حاصل از فروش آن را نیز مشاع قلمداد کرد. سازوکار افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز سازوکاری است که سود حاصل 
از نگهداری اموال را پس از پرداخت مالیات مربوطه و گذشت سنوات قانونی 

الزم، به سرمایه سهامدار تبدیل کرده و برای او تثبیت می کند.
کارنامه واگذاری اموال مازاد

همچنین عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر رعایت نسبت های نقدینگی و 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت توسط شبکه بانکی 
و نگرانی مسئوالن بانک ها برای بازخواست های احتمالی پس از واگذاری، 
مزید بر علت هایی شــده تا ترازنامه بانک هــا به مجموعه ای از دارایی های 
غیرنقدشونده تبدیل شود. البته تاکنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی 
یــا وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص میزان اموال مازاد به تفکیک 
بانک ها منتشــر نشده اســت، اما معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی طی 
مصاحبه ای میزان اموال مازاد اعم از اموال غیرمنقول و ســهام بانک های 
دولتی و خصوصی شــده را بیش از 200 هــزار میلیارد تومان عنوان کرد. 
درخصوص میزان واگذاری این اموال نیز گزارش جامعی درخصوص میزان 
اموال مازاد کل بانک ها وجود ندارد، اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، فروش اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده از سال 13۹4 
تا قبل از 1401، حدود 67 هزار میلیارد تومان بوده است؛ 33 هزار میلیارد 
تومان ســهام غیربانکی و 33 هزار میلیارد تومــان امالک مازاد به فروش 

رفته اســت. در متن الیحه بودجه ســال 1402 اشاره شده است که »به 
بانک های دولتی اجازه داده می شود تا با تصویب هیأت وزیران در طرح های 
مهم و راهبردی کشور ســرمایه گذاری کنند«. در این حکم ضمانت اجرا 
و تحقق هدف محدودســازی کامل فعالیت های سفته بازانه و فاقد ارزش 
افزوده اقتصادی، به دلیل تصویب طرح های مهم و راهبردی کشور از سوی 
هیأت وزیران تامین شــده است. با این وجود به دلیل اینکه شاخص های 
معینی درخصوص انتخــاب طرح های راهبردی از غیرراهبردی نمی دهد، 
ناقص به نظر می رسد و عمال آن را موکول به صالحدید هیأت وزیران کرده 
اســت. همچنین این حکم می تواند به انتخاب طرح ها و پروژه هایی منجر 
شود که سودآور نبوده و توجیه اقتصادی آنها برای بانک، محل ابهام باشد؛ 
زیرا مخاطب این حکم، بانک های دولتی هستند و اعضای هیأت مدیره این 
بانک ها، در قبال تصمیم هیأت وزیران امکان ســر باز زدن ندارند و ممکن 
است با فشار دولت مجبور به پذیرش برخی از پروژه هایی شوند که جنبه 

حمایتی آن پروژه ها بر جنبه اقتصادی آن غلبه دارد.
ورود دولت به ترازنامه بانک ها؟

فروش اموال مازاد بانک های دولتی موجب افزایش نقدشوندگی ترازنامه 
بانک های دولتی شــده و توان تسهیالت دهی بانک ها را افزایش می دهد؛ 
زیرا دلیل توان تســهیالت دهی محدود، وجود امــوال مازاد و منجمد در 
ســبد دارایی بانک اســت، اما صدر بند »ز« تبصره »2« الیحه و الزام به 
فروش اموال مازاد، حکم جدیدی نیســت و عالوه بر این الزم است ابهام 
موجود در متن درخصوص »به تشخیص رئیس مجمع عمومی« رفع شود. 
همچنین درخصوص ســرمایه گذاری بانک های دولتی، به نظر می رســد 
کــه نحوه انتخاب طرح های مهم و راهبردی همچنان مبهم اســت و نیاز 
به شــاخص و معیار دارد. همچنین ضمن پذیرش امکان ســرمایه گذاری 
بانک ها، باید نســبت های نظارتی و مالی )سرمایه موردنیاز پروژه(، حدود 
زمانی ســرمایه گذاری )خروج از پروژه( و همچنیــن اختیارات نهاد ناظر 
بانک ها یعنی بانک مرکزی توســط قانون تعیین تکلیف شــود. بر همین 
اســاس، مرکز پژوهش ها برای اصالح این بند از الیحه بودجه سال آینده 
پیشــنهاد کرده که »در صورت عدم واگذاری اموال مازاد بانک های دولتی 
ظرف مدت شــش ماه پس از ابالغ این قانون، مســئولیت واگذاری اموال 
مذکور )اعم از تعیین قیمت و عاملیت فروش(، به سازوکار واگذاری اموال 
مازاد دولت منتقل می شــود و دولت موظف است بالفاصله پس از فروش 
اموال فوق، درآمد حاصل را به حســاب بانک هــا واریز کند. همچنین به 
بانک های دولتی اجازه داده می شود در طرح های صادراتی و پیشران دارای 
جریان درآمدی مصوب هیأت وزیران و در چارچوب مصوب شورای پول و 

اعتبار ناظر به مدیریت ریسک بانک، سرمایه گذاری کنند.«

چرا بانک های دولتی تمایلی به فروش اموال مازاد خود ندارند؟

تنگنای فروش اموال مازاد در بودجه 1402

در پی تصویب بسته پیشــنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات 
الزم بــرای مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی، به نظر می رســد روند 
کاهشــی قیمت دالر در روزهای آتی ادامه داشته باشد. به گزارش ایسنا، 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و به ریاست رئیس 
جمهوری در شامگاه یکشنبه تشکیل جلسه داد و بسته پیشنهادی بانک 
مرکزی برای دریافت اختیارات الزم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش 

پول ملی تصویب شد.
البته تا لحظه انتشار این گزارش، جزییاتی از این اختیارات اعالم نشده 
است، اما سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هم اندیشی 
نقش مالیات در مسئولیت های اجتماعی گفت: بانک مرکزی به مجموعه ای 
از اختیارات جدید برای مداخله ارزی موثر نیاز داشــت که شــب گذشته 
)یکشــنبه شب( در شورای عالی هماهنگی سران قوا مطرح و با اختیارات 
ویژه موافقت شد. به گفته خاندوزی، یکی از این اختیارات ویژه که رئیس 
کل بانک مرکزی خواهان آن بود و مورد موافقت قرار گرفت، این است که 
همه صنایع کشور حتی بخش های دولتی و زیرمجموعه های وزارت نفت، 
صمت و همه صادرکنندگان کشــور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه 

تمکین و همراهی کنند.
او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای صرافی ها ترتیباتی را به کار گرفته 
که ساز و کار خود را دارد، افزود: همه صنایع کشور باید در زمینه بازگشت 
ارز از قواعد بانک مرکزی تمکین کنند. بانک مرکزی ترتیبات خود را هم 
برای بانک های دولتی که صرافی دارند و هم برای صرافی های تضامنی به 
کار گرفته است که ساز و کارهای خود را دارد. به گفته وی، بانک مرکزی 

به مجموعه ای از اختیارات جدید برای مداخله ارزی موثر نیاز داشــت که 
شب گذشته در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح و با اختیارات 

ویژه موافقت شد که جزییات آن باید از سوی بانک مرکزی اعالم شود.
وزیــر اقتصــاد همچنین در نشســت هم اندیشــی نقــش مالیات در 
مسئولیت های اجتماعی گفت: برخالف جریان سازی ها و فضاهای رسانه ای 
در مورد طرح مولدسازی که پیامدهای مخرب اعتمادسوز و امیدسوز دارد، 
از روز تصویــب، ابالغیه طرح وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد اگر ملک 
مازادی وجود دارد لزوما طرف پیمانکاران نباید دولتی باشــد و تکمیل و 

توسعه مدارس می تواند توسط خیرین صورت بگیرد.
خاندوزی با تاکید بر توجه به ماده 172 قانون مالیات های مستقیم افزود: 
شرکت ها و فعاالن اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشی از 
وظیفه پرداخت مالیات خود را ادا کردند. دولت برای اهداف عام المنفعه دو 
ابزار در اختیار دارد. یک، ابزار حمایتی مانند یارانه، وجوه بالعوض، بودجه 
در اختیار نهادهای حمایتی و پوشش فقرا و بیماران و… و ابزار دوم، شیوه 
حمایت غیرمستقیم دولت است؛ یعنی به جای عاملیت دولت، بازیگرانی که 
خود عامل هســتند از سوی دولت مورد حمایت قرار می گیرند. ماده 172 
از جنس دوم است. از ســال 1366 که قانون مالیات بعد از انقالب تغییر 
کرد تا امروز مسیر حمایت از این ماده گشاده تر شده است. در ابتدا دامنه 
شمول محدودتری داشت اما به مرور گشاده تر شد. در هشت سال قبل از 
سال 1400 ، 25 نهاد از حمایت ها استفاده می کردند و در دولت جدید 25 

نهاد خیریه به فهرست مشوق های مالیاتی اضافه شدند.
او با اشــاره به آمارهای ســال های اخیر توضیح داد: شرکت ها و فعاالن 

اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشــی از وظیفه پرداخت 
مالیات خود را ادا کردند. در ســال قبل بیش از 6 هزار شرکت در اقتصاد 
ایران و یک هزار شــخص حقیقی به جای پرداخت مالیات از انجمن های 
خیریه استفاده کردند. همچنین در سال قبل حدود 5 هزار میلیارد تومان 
از مجموع درآمدی که ســازمان می توانست شناســایی و 1200 میلیارد 
مالیاتی که می توانســت وصول کند از طریق انجمن های خیریه به جامعه 
تزریق شــده اســت. همانطور که دولت نگران کاهش مالیات واحدهای 

تولیدی نبود، از حمایت از حوزه خیرین نیز نگران نیست.
همچنین در ادامه این نشســت نیز داوود منظور، رئیس ســازمان امور 
مالیاتی با تاکید بر ظرفیت ایجادشــده توسط قانون مالیات مستقیم برای 
انجام مســئولیت اجتماعی گفت: ســازمان امور مالیاتــی افتخار دارد به 
مودیانی که عالقه مند هستند به توسعه دانشگاه ها، مراکز علمی و اجتماعی 
مشــارکت کنند با پذیرفتن هزینه های انجام شده پشتیبانی های الزم را 
انجام دهد. به گفته منظور، وزیر اقتصاد بر استفاده بیشتر از ظرفیت ماده 
172 قانون مالیات های مســتقیم تاکید دارد و بالغ بر 25 مجوز در دوره 

ایشان صادر شده است.
در ارتباط با بسته اختیارات بانک مرکزی، پیگیری ها از این بانک مرکزی 
نشــان می دهد که این جزییات به زودی اعالم و اجرا می شود؛ لذا باید در 
ادامــه دید که بانک مرکزی با توجه به اختیارات ویژه ای که از ســران قوا 
برای مهار قیمت ارز گرفته است، در بازار ارز چه اقداماتی خواهد کرد و این 
اختیارات ویژه در روزها و هفته های آتی، چقدر ترمز قیمت در بازار ارز را 

می کشد و دست سودجویان  را کوتاه می کند؟

در پی تصویب اختیارات ویژه به بانک مرکزی

دالر چقدر پایین می آید؟

بانکنامه

قیمت سکه بیش از یک میلیون ریخت
سکه در نیمه کانال 32 میلیونی

هر قطعه ســکه بهــار آزادی طرح جدید با یــک میلیون و 600 
هزار تومان کاهش در روز دوشــنبه با قیمــت 32 میلیون و 400 
هزار تومان معامله شــد. براســاس نرخ های اعالمی اتحادیه صنف 
فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۹00 هزار تومان کاهش نســبت به روز 
قبــل با قیمت 30 میلیون و 100 هزار تومان خرید و فروش شــد. 
همچنین نیم سکه 18 میلیون تومان، ربع  سکه 11 میلیون و 600 
هزار تومان و ســکه یک گرمی 6 میلیون و 400 هزار تومان قیمت 
خورد. عــالوه بر این، در بازار طال نرخ هــر گرم طالی 18 عیار 2 
میلیــون و 730 هزار تومان و قیمت هــر مثقال طال 11 میلیون و 
830 هزار تومان تعیین شد. بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی 

یک هزار و 810 دالر و ۹4 سنت اعالم شد.
همچنین در سومین روز از فعالیت مرکز مبادله ارز و طالی ایران، 
قیمت هر اسکناس دالر 43 هزار و ۹2 تومان و نرخ حواله دالر 37 
هزار و 471 تومان اعالم شد. براســاس معامالت بازار مبادله ارز و 
طالی ایران، قیمت هر اســکناس دالر در روز دوشنبه 8 اسفندماه 
43 هزار و ۹2 تومان و قیمت حواله دالر 37 هزار و 471 تومان، هر 
اسکناس یورو 45 هزار و 452 تومان و بهای حواله یورو 3۹ هزار و 
523 تومان، هر اســکناس درهم 11 هزار و 733 تومان و هر حواله 

درهم 10 هزار و 203 تومان کشف شد.

طالی جهانی در پایین ترین سطح 2ماهه
دالر مانع از رشد طال شد

قیمت طال در روز دوشــنبه با کاهــش ارزش دالر افزایش یافت، 
امــا پس از آنکه آمارهای اقتصادی ایاالت متحده در هفته گذشــته 
نگرانی ها را در مورد افزایش بیشــتر نــرخ بهره فدرال رزرو افزایش 
داد، نزدیک به پایین ترین ســطح خود از اواخر دســامبر در نوسان 
بــود. بهای هر اونــس طال با 0.7 درصد افزایــش به 1811 دالر و 
۹0 ســنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با 0.04 
درصد افزایش به 1812 دالر و ۹0 ســنت رسید. همچنین شاخص 
دالر 0.1 درصــد کاهش یافت و قیمت شــمش را برای خریداران 
سایر ارزها کمتر کرد. داده های روز جمعه نشان داد که هزینه های 
مصرف کننده که بیش از دو ســوم فعالیت اقتصادی ایاالت متحده 
را تشــکیل می دهد در ماه گذشــته 1.8 درصــد افزایش یافت که 

بیشترین افزایش را از مارس 2021 داشت.
شــاخص هزینه های مصرف شخصی )PCE( پس از افزایش 0.2 
درصدی در ماه دسامبر، ماه گذشته 0.6 درصد افزایش یافت. جانت 
یلــن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده روز شــنبه بــه رویترز گفت: 
داده هایی که نشــان می دهد تورم به طور غیرمنتظره ای در ژانویه 
جهش کرده اســت، حاکی از آن اســت که مقابله بــا تورم به کار 

بیشتری نیاز دارد.
براساس گزارش رویترز، در حالی که شمش به عنوان یک محافظ 
تورم در نظر گرفته می شــود، افزایش نرخ ها جذابیت آن را کاهش 
می دهد. بازارهای پول انتظار دارند که نرخ هدف فدرال رزرو در ماه 
جوالی از بازه فعلی 4.5 درصد تا 4.75 درصد به 5.4 درصد برسد. 
قیمت طال در اوایل این ماه بــه باالترین حد خود از آوریل 2022 
رسید، اما پس از داده های ایاالت متحده حدود 150 دالر از دست 
داده اســت. در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز بهای هر اونس نقره با 
0.2 درصد افزایش به 20.80 دالر و پالتین با 0.4 درصد افزایش به 
۹12 دالر و 67 ســنت رسید و پاالدیوم 1.4 درصد افزایش یافت و 

به 1422دالر و 30 سنت رسید.

آخرین قیمت ها از بازار رمزارزها 
بیت کوین در سطح 23 هزار دالر

داده های زنجیره ای بیت کوین شباهت های کلیدی را بین افزایش 
قیمت بیت کوین در سال 201۹ و 2023 نشان می دهد. به گزارش 
اینوست، افزایش اخیر قیمت بیت کوین )BTC( از 16 هزار و 500 
دالر بــه رقم 25 هزار دالر را می توان به فشــار کوتاه در بازار آتی 
و بهبودهــای اخیر اقتصاد کالن نســبت داد. در حالی که قیمت ها 
افزایش یافته اســت، داده ها نشان می دهد که بسیاری از خریداران 
عالقه مند )از جمله نهنگ ها( در حاشیه مانده اند. صعود اخیر به 25 
هزار دالر، شــباهت های زیادی با رالی بازار نزولی در ســال 201۹ 
داشــت که شــاهد افزایش 330 درصدی قیمت بیت کوین بود که 
از پایین ترین ســطح 3250 دالری نوامبر 201۹ به حدود 14 هزار 
دالر رسید. به تازگی بیت کوین نسبت به پایین ترین میزان خود در 

نوامبر 2022، حدود 60 درصد افزایش یافته است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.08 
تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل 1.3۹ 
درصد بیشــتر شده اســت. در حال حاضر 42.21 درصد کل بازار 
ارزهــای دیجیتال در اختیار بیت کوین بــوده که در یک روز 0.02 
درصد افزایش داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 
ساعت گذشــته 34.72 میلیارد دالر است که 5.06 درصد کاهش 
داشــته اســت. حجم کل در امور مالی غیرمتمرکز در حال حاضر 
3.77 میلیارد دالر اســت که 10.86درصد از کل حجم 24 ساعته 
بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام ســکه های پایدار اکنون 
30.62 میلیارد دالر است که 88.20 درصد از کل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

شرایط جدید عرضه خودرو در بورس
طبق شــرایط جدید عرضه خودرو در بــورس کاالی ایران، باید 
خرید خودرو توســط واسطه غیرممکن شــود. نمایندگان مجلس 
در روز دوشنبه تصویب کردند که شــرکت های خودروساز داخلی 
و عرضه کنندگان خودروهای خارجی باید شرایط خودروهای عرضه 
شــده در بورس را به گونه ای تعیین کنند که خرید خودرو توسط 
واسطه غیرممکن شود. بر همین اساس، نمایندگان در ادامه بررسی 
بخش درآمدی الیحه بودجه ســال 1402 کل کشــور با بندهای 
الحاقی )11(، )12( و )13( تبصره 6 را بررسی و برخی از این بندها 

را تصویب کردند که موضوع مذکور در بند الحاقی 13 آمده بود.
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فهرست 22 بانک برای ثبت نام خودروهای وارداتی اعالم شد
شرایط جدید عرضه خودروی بورسی

براســاس اطالعات منتشرشــده، 12 بانک جدید دیگر عالوه بر 10 
بانک قبلی معرفی شــده طی دو مرحله، جهت واریز وجه علی الحساب 
500 میلیون تومان، به سامانه فروش خودروهای وارداتی اضافه شد؛ بر 
این اساس جمعا 22 بانک مورد تایید هستند. به گزارش ایسنا، مرحله 
اول ثبت  درخواست برای خرید خودروهای خارجی وارداتی، »ثبت نام  
و انجام فرآیند نوبت دهی متقاضیان است« که از ظهر روز شنبه )ششم 
اســفندماه( آغاز شده و واریز و مسدود کردن مبلغ 500 میلیون تومان 
در حســاب وکالتی فرد متقاضی نزد بانک های تعیین شــده، یکی از 

شرایط الزامی در این فرآیند اعالم شده است.
همانطور که گفته شــده بود، برای تحقق این پیش شرط ثبت نام در 
ســامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی )موجودی حساب بانکی 
500 میلیــون تومانی به طور علی الحســاب(، متقاضیان بایســتی با 
مراجعه به شــعب بانک های منتخب )تجارت، ملــت، صادرات، ملی و 
قرض الحسنه مهر ایران( فرم مسدودی 500 میلیون تومان برای خرید 
خــودروی خارجی را پر می کردند. پس از آن، پنج بانک دیگر شــامل 
بانک های ســپه، کشــاورزی، صنعت و معدن، رفاه و توسعه تعاون نیز 
معرفی شــدند و این امکان برای متقاضیان فراهم شــد که مبلغ 500 

میلیون تومان را در حساب های خود در این بانک ها مسدود کنند. 
اکنــون 12 بانک جدید نیز به 10 بانک  معرفی شــده قبلی شــامل 
اقتصاد نوین، آینده، پارســیان، پست بانک، دی، رسالت، رفاه کارگران، 
سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، مسکن و موسسه اعتباری ملل نیز اضافه 
شده اند. بر این اســاس متقاضیان می توانستند برای خرید خودروهای 
وارداتی از ظهر ششم اســفندماه برای ثبت درخواست خود به سامانه 

یکپارچه تخصیص خودرو به آدرس saleauto.ir مراجعه کنند. 
گفتنی اســت مطابق شــرایط جدید عرضه خــودرو در بورس کاال، 
باید خرید خودرو توســط واســطه غیرممکن شود. نمایندگان مجلس 
در روز گذشــته مصوب کردند که شــرکت های خودروســاز داخلی و 
عرضه کنندگان خودروهای خارجی باید شرایط خودروهای عرضه شده 
در بورس را به گونه ای تعیین کنند که خرید خودرو توســط واســطه 
غیرممکن شــود. بر همین اســاس، نمایندگان در ادامه بررسی بخش 
درآمدی الیحه بودجه سال 1402 کل کشور با بندهای الحاقی )11(، 
)12( و )13( تبصره 6 را بررسی و برخی از این بندها را تصویب کردند 

که موضوع مذکور در بند الحاقی 13 آمده بود.

رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح کرد
حواشی طرح مولدسازی

رئیس سازمان خصوصی سازی توضیحاتی را در مورد حواشی مطرح 
شــده پیرامون طرح مولدســازی ارائه کرد و گفت چگونه شــایعات را 
تکذیــب کنیم که مردم باور کنند؟ اطالعات شــفاف مولدســازی در 
سامانه  ثبت شده و هر انتقال مالکیتی حتی به اندازه یک ریال از دولت 
به غیردولت روی تابلوی شــفاف بازار رقابتــی می رود که همه بتوانند 

مشارکت کنند.
به گزارش ایســنا، حســین قربان زاده در جلســه پرســش و پاسخ 
دانشجویی حول مصوبه مولدســازی دارایی های دولت که در دانشگاه 
صنعتی شــریف برگزار شــد، در مورد مصوبه مذکــور توضیح داد: به 
حضرت عباس اشــتباه منتقل شده است. کار درست پیگیری می شود. 
تاکنون هم اتفاقی نیفتاده است. مولدسازی از دو سال قبل و از چهارم 
آذرمــاه 13۹۹ که رهبری گفتنــد مطرح اســت. در آن زمان، آقای 
دژپســند در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را 
مطرح کردند، من در آن زمان نماینده یکی از اعضای ســران قوا بودم، 
آقــای فرهاد رهبر و آقــای نهاوندیان هم بودند. این طرح در جلســه 
مقدماتی مطرح شــد اما به نتیجه نرسید. بعد از آن موضوع سلف نفتی 

مطرح شد که بورس را به هم ریخت و بعد هم دولت تغییر کرد.
وی ادامه داد: موضوع در دولت جدید دوباره مطرح شــد. نکته ای که 
مقام معظم رهبری با عتاب و خطاب گفته بودند این را تشکیل دهید. 
این اتفاق سالیان سال انجام نشده است. با اینکه برای شرکت ها هیأت 
واگذاری داشتیم. درحال حاضر مهمترین نقطه تمرکز رونق پروژه های 
عمرانی نیمه تمام اســت که رکورد به رکورد مشخص می شود. چگونه 

شایعات را تکذیب کنیم که مردم باور کنند؟
رئیس ســازمان خصوصی ســازی افزود: مراحل شناسایی، تشخیص 
دارایی مازاد، تثبیت مالکیت، مطالعه بازار و ارزش افزایی و قیمتگذاری 
قبل از اجرای مولدسازی انجام می شود. در ابتدا وزارتخانه ای پیشنهاد 
می دهد و اعالم می کند از نظر من که دســتگاه تخصصی هستم فالن 
ملک مازاد اســت. پس از آن شماره رهگیری در سامانه سادا ) سامانه 
جامع اموال دستگاه های اجرایی( بررسی می شود، اگر تطبیق پیدا کند 
به هیأت می رود و این به آن معنا نیســت که فروش می رود. در مرحله 
تثبیت مالکیت مشــخص می شود ملک سند دارد یا خیر، معارض دارد 

یا خیر. بعد به مرحله قیمتگذاری می رود.
قربان زاده گفت: به ما گفتند مولدســازی پشــت درهای بسته انجام 
می شــود درحالی که اطالعات شفاف در سامانه ای ثبت شده است. هر 
انتقال مالکیتــی حتی به اندازه یک ریال از دولــت به غیردولت روی 
تابلوی شفاف بازار رقابتی می رود که همه بتوانند مشارکت کنند. وقتی 
یک دارایی حبس است کسی توجه ندارد اما تا روی کانتر می رود برای 

همه سوال می شود.

بورسنامه

فرصــت امروز: بورس تهــران پس از تحمل یک مــاه بی رمق در میانه 
زمســتان، با ورود به اسفند و همصدا با رشــد دالر و انتظارات تورمی در 
مسیر صعود قرار گرفته اســت. آخرین فراز بورس در معامالت هشتمین 
روز اســفندماه، با رشــد 0.61 درصدی نماگر اصلی و ایستادن در ارتفاع 
یک میلیون و 80۹ هزار واحد ثبت شد تا میزان بازدهی نماگر اصلی تاالر 
شیشــه ای از ابتدای سال تاکنون به حدود 30 درصد برسد. با این وجود، 
نماگر هم وزن بازار در معامالت روز گذشــته ریــزش کرد و با افت 0.28 

درصدی به تراز 534 هزار واحد رسید.
نماگر اصلی بورس، هفته نخســت اسفند را با رشد 8.64 درصد پشت 
سر گذاشت تا پس از هفت هفته متوالی به بیشترین رشد هفتگی دست 
یابد و در نیمه کانال 1.6 میلیون واحد بایستد. شاخص کل هم وزن نیز با 
رشــد 6 درصد در هفته گذشته، بیش از 28 هزار واحد افزایش ارتفاع داد 
و در تراز 503 هزار و 232 واحد ایستاد. نماگر اصلی بازار سپس در اولین 
روز هفته جاری، به بازدهی 4.۹6 درصد رسید تا با رسیدن به سطح یک 
میلیون و 700 هزار واحد، سومین رشــد تاریخی در مقیاس روزانه را به 
ثبت برســاند. نماگر هم وزن هم 22 هزار و 461 واحد معادل 4.46 درصد 
افزایش یافت و در سطح 525 هزار و 663 واحد ایستاد. در ادامه این روند 
و در معامالت یکشــنبه، شاخص کل بورس با رشد 3.77 درصد به کانال 
1.8 میلیونی وارد شد و شاخص هم وزن با رشد 2.04 درصد در تراز 536 
هزار واحد قرار گرفت. نهایتا در معامالت دوشــنبه، شاخص کل 4 هزار و 
840 واحد معادل 0.61 درصد باال تر از روز قبل ایستاد و سطح یک میلیون 
و 80۹ هزار واحد را نمایش داد. شاخص هم وزن هم که تصویر دقیق تری 
از وضعیت بازار را نشان می دهد، 1۹08 واحد معادل 0.28 درصد کاهش 

یافت و در تراز 500 هزار واحد عقب نشینی کرد.
3 مسیر شاخص بورس تهران

شــاخص کل بورس تهران در دادوســتدهای دیروز، روزی پرنوسان 
را پشــت سر گذاشــت و در حالی که در ســاعات ابتدایی معامالت به 

کانال یک میلیون و 700 هزار واحد سقوط کرده بود، در ساعات میانی 
توانســت روندی صعودی به خود بگیرد و تــا یک میلیون و 818 هزار 
واحد نیز افزایش یابد، اما در نهایت این صعود بی جان شــد و شــاخص 
کل در رقم یک میلیون و 80۹ هزار واحد ایســتاد. در جریان معامالت 
دوشــنبه بورس تهران، شــاخص  کل بورس پس از چند مرتبه نوسان 
و تغییر مســیر، در نهایت رشد کرد، اما شــاخص هم وزن ریزش کرد.   
شــاخص کل در 40 دقیقه ابتدایی معامالت، روند نزولی داشــت و به 
کانال 1.7 میلیونی سقوط کرد، اما در ادامه رشد کرد و ضمن بازگشت 
به کانال 1.8 میلیونی تا قله یک میلیون و 818 هزار واحدی پیشــروی 
کرد. اما در 45 دقیقه پایانی مجددا رو به پایین حرکت کرد و در نهایت 
شــاخص کل در سطح یک میلیون و 80۹ هزار و 26۹ واحد ایستاد که 
نســبت به روز یکشنبه، 4 هزار و 840 واحد رشد داشته است. شاخص 
هم وزن بورس هم هزار و ۹08 واحد نســبت به روز یکشنبه پایین آمد 
و در رقــم 534 هزار و 464 واحد ایســتاد. شــاخص کل فرابورس هم 

سبزپوش شد و با 42 واحد افت به رقم 22 هزار و 714 واحد رسید.
در پایان دادوســتدهای این روز، 235 نماد رشــد قیمت و 420 نماد 
کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 36 درصد بازار رشد قیمت را تجربه 
کردند و 64 درصد بازار افت قیمت داشــتند. ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار برای دومین روز پیاپی منفی شــد و 547 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شــد که نســبت به روز قبل، افزایش 
۹3 درصدی داشــته است. در معامالت روز دوشنبه بیشترین خروج پول 
حقیقی به ســهام فوالد )شرکت فوالد مبارکه( اختصاص داشت که ارزش 
تغییــر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 7 میلیارد تومان بود. فملی دومین 
رتبه خروج را داشت و پس از آن، نمادهای فخوز، شبندر و ذوب بیشترین 
خروج پول حقیقی را ثبت کردند. در ســوی دیگر، خودرو بیشترین ورود 
پول حقیقی را داشــت و وثوق، خســاپا و خزامیا در رتبه های بعدی جای 

گرفتند.

تقاضای حقیقی برای خودرو
نمادهای فارس، تاپیکو و پارس بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس 
داشتند و در مقابل میدکو، پارسان و شپدیس بزرگان قرمزپوش بازار دوشنبه 
بودند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، زاگرس و انتخاب بیشترین تأثیر کاهنده 
و نمادهای کگهر، هرمز و فغدیر بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند. در 
بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز شستا بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و 
فوالد در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نمادهای خودرویی با ورود پول حقیقی و 
بزرگان گروه فلزات اساسی با خروج پول حقیقی مواجه شدند. در فرابورس نیز 

نمادهای انتخاب، کرمان و دی پرتراکنش ترین نمادها بودند.
در معامالت دیروز، 81 نماد صف خرید داشتند و 56 نماد با صف فروش 
مواجه بودنــد. ارزش صف های خرید با افت 50 درصدی به 682 میلیارد 
تومان و ارزش صف های فروش با 10 درصد کاهش به 320 میلیارد تومان 
رسید. ارزش معامالت کل بازار ســهام به 221 هزار و 14 میلیارد تومان 
رسید. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 204 هزار و 744 میلیارد 
تومان بود که ۹3 درصد از ارزش کل معامالت بازار را در این روز شــامل 
می شــود. همچنین ارزش معامالت خرد سهام نیز با کاهش 23 درصدی 
به نسبت روز معامالتی قبل به رقم 12 هزار و 112 میلیارد تومان رسید. 
در معامالت دوشــنبه، نماد خودرو )شرکت ایران خودرو( بیشترین ارزش 
معامالت بازار ســهام را نیز به خود اختصــاص داد که ارزش معامالت آن 
816 میلیارد تومان بود. پس از خودرو نیز فوالد بیشترین ارزش معامالت 
را داشت و شستا رتبه سوم بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص 
داد و پس از آن دو نماد خساپا و شپنا  در رتبه های بعدی بیشترین ارزش 
معامالت قرار گرفتند. در جدول حجم معامالت نیز ســهام شستا با تعداد 
3 میلیارد و 374 میلیون و 128 هزار و 863 ســهم در صدر قرار گرفته 
است. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معامالت بازار قرار گرفت و رتبه 
سوم به خساپا تعلق داشت. دو نماد خگستر و فوالد نیز در رتبه های بعدی 

بیشترین حجم معامالت بازار قرار داشتند.

تقاضای حقیقی برای خودرویی ها

رشد بورس آرام شد

جذب ســرمایه کار آســانی نیســت، اما بعضی از کارشناســان مدعی 
هســتند اگر نکاتی که به شما می گویند را اجرا کنید، می توانید به آسانی 
از صندوق های سرمایه گذاری جســورانه پول بگیرید. »میخاییل باالبانو« 
موسس استارت آپ ویکتوری، تا امروز 2.2 میلیون دالر سرمایه جذب کرده 
اســت. او در وب سایت »maddyness« در مطلبی در این باره می گوید: 
»درباره اینکه چطور آسان تر سرمایه جذب کنم، کم نکته نشنیده ام. نکاتی 
که اگر به آنها بگوییم بد، راســت نگفته ایم.« از نظر این فعال استارت آپی، 
این نکات برای کســب وکارهای نوپا خطرناک هســتند. سه توصیه او از 
این قرار اســت: »از صندوقی که به شما پول نمی دهد، نخواهید شما را به 
ســرمایه گذار دیگری توصیه کند«، »پیش از جلسه با سرمایه گذار، درباره 
دیگر سرمایه گذاری های آن حسابی اطالعات بگیرید« و »به جای مالقات 

با سرمایه گذاران، با مشاوران ارتباط بگیرید«.
* نخســتین توصیه خطرناک: از صندوقی که به شما پول نمی دهد، 
نخواهید شما را به سرمایه گذار دیگری توصیه کند. تصمیم سرمایه گذار 
به عوامل زیادی بســتگی دارد. صنعتی که اســتارت آپ شــما در آن 
کار می کنــد، موقعیــت جغرافیایــی که محصول و خدمــات را در آن 
می فروشــید، مرحله ای که در آن قــرار گرفته اید، همه اینها در تصمیم 
ســرمایه گذار اثر دارد. اگر یک سرمایهگذار دست رد به سینه شما بزند، 
این به معنای بی تمایلی دیگران نیســت. من در یکی از دوره های جذب 
ســرمایه 1.2 میلیون دالر پول گرفتم، آن هم از سرمایه گذاری که یکی 
از صندوق های جســورانه به من معرفی کرده بود. اگر ســراغ صندوقی 
رفتید و او نخواســت به شما ســرمایه بدهد، شانس معرفی تان به دیگر 
شرکای سرمایه گذار توســط همان صندوق را از دست ندهید. بسیاری 
از صندوق های ســرمایه گذاری جســورانه به »معرفی شما به دیگران« 
در ایمیل و تماس های تلفنی با شــما اشــاره می کنند. حتی اگر خود 
صندوق ها هم نگویند، شــما می توانید در آغاز مذاکرات برای طرح این 

درخواست مقدمه چینی کنید.
* دومین توصیه خطرناک: پیش از جلســه با سرمایه گذار، درباره دیگر 
ســرمایه گذاری های آن حسابی اطالعات بگیرید. به من توصیه می کردند 
آخریــن اخبار مربــوط به صندوق ســرمایه گذاری که قرار اســت با آن 
مذاکره کنم را بخوانم. من ســاعت ها وقت برای خوانــدن درباره آخرین 
ســرمایه گذاری های صندوق، میزان آن، مشخصات دیگر شرکای صندوق 
و... صرف کردم. همه این کارها وقت تلف کردن بود. هیچ نیازی به دانستن 
این نکات ندارید. تنها نکته ای که باید بدانید این است که این صندوق در 
صنعتی که کار می کنید و در مرحله ای که اســتارت آپ شــما قرار گرفته 

اســت، سرمایه گذاری می کند یا نه. دیگر نکات را در تماس تلفنی به شما 
می گویند. به جای هدر دادن وقت در این باره، طرح تجاری، بخش مالی و 

چشم انداز شرکت را تقویت کنید.
* سومین توصیه خطرناک: به جای مالقات با سرمایه گذاران، با مشاوران 
ارتباط بگیرید. این مزخرف ترین توصیه ای اســت که شنیدم. هیچ فرقی 
بین ســرمایه  گذار و مشاور  نیست. ممکن است به هر کدام از آنها معرفی 
شــوید و با هر کدام ارتباطاتی برقرار کنید. مهم این است که شانس خود 
را امتحان کنید. در هیچ کدام از دوره های جذب سرمایه با مشاورها حرف 

نزدم، اما اینکه الزم است با آنها حرف بزنید یا نه، بستگی به فرآیندی دارد 
که توســط صندوق های سرمایه گذاری جسورانه برای مالقات و مذاکره با 
شما طراحی شده است. بسیاری از مشاوران سرشناس برای صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه کار می کنند، اما من تعداد زیادی را هم می شناسم 

که در سرمایه گذاری های کوچک مشغول هستند.
بنابراین در مجموع می توان گفت که جذب سرمایه نه سخت است و نه 
آســان. این یک کار چالش برانگیز است و ناامیدی در آن جایی ندارد. باید 

برای صحبت با سرمایه گذاران جسارت به خرج بدهید.

3 توصیه استارت آپی برای پول گرفتن از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه

جذب سرمایه آسان است؟
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نویسنده: علی آل علی
گوگل برای خیلی از مردم اولین تجربه شــان در دنیای اینترنت را رقم زده 
است. به عالوه، زندگی بدون ســرویس های گوناگون گوگل بی نهایت سخت 
و حتی ترسناک به نظر می رســد. از ارسال ایمیل های کاری گرفته تا تماس 
ویدئویی با دوســتان و پیدا کردن مســیرهای دلخواه، همه و همه آدم را به 
ســوی خدمات گوگل روانه می کند. با این حســاب صحبت از رقبای گوگل 
کمی عجیب به نظر می رسد؛ چراکه به نظر هیچ رقیبی برای این برند دوست 

داشتنی به چشم نمی خورد؛ البته فقط در نگاه نخست!
همانطور که گوگل زمانی با کنار زدن رقبایی مثل یاهو دل کلی از کاربران 
در سراسر دنیا را به دست آورد، کلی کارآفرین دیگر هم با رویاهای مشابه در 
تالش برای به چالش کشیدن گوگل هستند. نکته جالب اینکه خیلی وقت ها 
این گوگل نیست که دست برتر را دارد و رقبا حسابی این برند باسابقه را کیش 

و مات کرده اند. 
ما در این مقاله سراغ بعضی از مهمترین رقبای گوگل در دنیای تکنولوژی 
رفته ایــم. برای اینکه کارمان دقیق تر پیش برود، یک دســته بندی ســاده از 

حوزه های مورد بررسی ارائه کرده ایم:
صنعت تبلیغات

موتورهای جست وجو
صنعت گوشی هوشمند

حوزه های باال مهمترین عرصه هایی هســتند که گوگل ســال های ســال 
روی شــان ســرمایه گذاری کرده اســت. اگر شما هم دوســت دارید کمی با 
پشــت صحنه فعالیت گوگل و نحوه رقابتش با دیگران آشنا شوید، این مقاله 
درس های زیادی برای تان دارد. پس در ادامه با ما همراه باشید تا کارنامه گوگل 

را زیر ذره بین ببریم. 
رقبای گوگل در صنعت تبلیغات

وقتــی درباره تبلیغات حرف می زنیــم، اول از همه چه چیزی به ذهن تان 
می رسد؟ بی شک دیگر دوره و زمانه تبلیغات کالسیک گذشته و کسی حتی 
ســراغ آنها را هم نمی گیرد. در عوض شــبکه  های اجتماعی با کلی امکانات 

بازاریابی و تبلیغات گزینه اول هر کسی محسوب می شود. 
گوگل خودش یکی از غول های حوزه شــبکه های اجتماعی اســت و اصال 
بخش زیادی از سودش نیز به خدمات تبلیغاتی در این حوزه مربوط می شود، با 
این حال فیس بوک نیز رقیب مهمی برای این برند محسوب می شود. به عالوه، 
در حوزه تبلیغات کلیکی آمازون از سال های قبل خط و نشان های زیادی برای 
گوگل کشیده اســت. ما در ادامه سعی می کنیم بدون حاشیه رفتن به مرور 

وضعیت رقابت تبلیغاتی گوگل با فیس بوک و آمازون بپردازیم. 
گوگل Vs فیس بوک

فیس بوک برای همه مردم دنیا یادآور دوران نوستالژیک شبکه های اجتماعی 
است. زمانی که نه خبری از تماس های صوتی و تصویری بود و نه حتی کاربران 

میلیاردی عضو این پلتفرم ها شده بودند. آن وقت ها فیس بوک و توئیتر تقریبا 
تنها گزینه های مطرح در بازار بودند و بین کاربران جنگ و دعوای همیشگی بر 
سر آنها جریان داشت. از آن زمات تا حاال فیس بوک عالوه بر خرید اینستاگرام 

و واتس اپ، کلی خدمات تبلیغاتی نیز چاشنی کارش کرده است. 
براســاس گزارش موسســه استاتیســتا، پلتفرم های زیرمجموعه شرکت 
متا )همان فیس بوک ســابق!( بالغ بر 2.45 میلیــارد کاربر فعال روزانه دارند. 
دقیقا به پشــتوانه همین کاربران مارک زاکربرگ بلندپروازی های جالبی در 
عرصه تبلیغات داشته اســت. مثال خدمات تبلیغاتی متا دیگر مربوط به یک 
پلتفرم خاص نیســت. در عوض شما می توانید به طور همزمان در فیس بوک، 
اینســتاگرام و واتس اپ کمپین های مرتبط با هم را مدیریت کنید. این وسط 

تیم فنی متا هر کمکی که الزم باشد را به شما ارائه می دهد. 
مقایسه وضعیت گوگل با فیس بوک کمی عجیب به نظر می رسد. با این حال 
کامال غیرممکن نیست. در اولین نگاه، هر دو پلتفرم کاربران بی نهایت زیادی 
دارند. بنابراین جایی برای نگرانی نســبت به اوضاع آنها نیست. البته هر کدام 
از آنها سلطه شــان را در بخش خاصی از صنعت تبلیغات توسعه داده اند. مثال 
وقتــی درباره گوگل حرف می زنیم، تبلیغات کلیکی و الگوی تبلیغات مبتنی 
بر کلیدواژه حوزه تخصصی آن اســت. فیس بوک حتی به گرد پای گوگل نیز 
در این زمینه نمی رسد. البته در بُعد شبکه های اجتماعی و خدمات تبلیغاتی 
در آنها فیس بوک هم تنوع بیشــتری دارد و هم اینکه خدمات جانبی عالی به 

آنها ارائه می کند. 
اگر شــما به عنوان یک بازاریاب این مقایســه را با هیجان فراوان مشاهده 
می کنید، باید بگویم همه چیز به الگوهای بازاریابی تان بستگی دارد. فیس بوک 
به خاطر ســابقه گســترده اش در دنیای مارکتینگ به طور طبیعی گزینه ای 
جذاب تر برای طرفداران پلتفرم های آنالین محســوب می شــود. این درست 
جایی اســت که گوگل هرچه تالش کرده حتی یک قدم هم پیشرفت نداشته 
اســت. یوتیوب با اینکه سیستم های متنوعی برای پرداخت سهم تبلیغاتی به 
تولیدکنندگان محتوا دارد اما در مقایسه با زیرمجموعه های متا هنوز کاربران 
زیادی را جذب نکرده است. به عالوه، فیس بوک هم تقریبا هیچ عالقه ای برای 
به چالش کشیدن گوگل در زمینه تبلیغات کلیکی ندارد؛ چراکه اصال فضایی 

برای نمایش چنین تبلیغاتی ندارد. 
چالش اصلی در تبلیغات کلیکی از ســوی آمازون برای گوگل ایجاد شــده 

است. جایی که هم کاربران جهانی دچار تردید می شوند هم مارکترها!
گوگل Vs آمازون

اگر هنوز وضعیت رقبــای گوگل توجه تان را جلب نکرده اســت، احتماال 
نبرد میــان آمازون با گــوگل میخکوب تان خواهد کرد؛ چراکــه هر دو آنها 
ســرمایه گذاری وســیعی بر روی تبلیغات کلیکی و کلیدواژه محور داشته اند. 
نکته جالب اینکه آمازون نه یک شــبکه اجتماعی یا موتور جســت وجو، بلکه 
فروشگاهی آنالین است. با این حساب طبیعتا نباید رقابتی میان آن با گوگل 

وجود داشته باشد، اما دنیای دیجیتال شگفتی های خاص خودش را هم دارد!
احتماال شما هم بارها و بارها همینطور بی هدف در آمازون به مرور محصوالت 
مختلــف پرداخته اید. این امر در میان خیلی از مردم دنیا رواج دارد. به همین 
خاطر آمار شگفت انگیز 300 میلیون کاربر فعال در روز برای سایت آمازون به 
ثبت رسیده است. نمایش تبلیغات در آمازون از زمانی که این فروشگاه آنالین 
محبوبیت زیادی در سراسر دنیا پیدا کرد، تبدیل به یک امر رایج شد. حاال نه 
تنها شرکت های دارای محصول در آمازون، بلکه خیلی از کسب و کارهای دیگر 

نیز در آمازون مشغول تبلیغات گسترده هستند. 
آمازون با ورود هوشمندانه به دنیای تبلیغات کلیکی نه تنها از طریق فروش 
محصوالت سود می کند، بلکه سهم گسترده ای از بازار تبلیغات دیجیتال را نیز 
کسب کرده است. با این حساب هیچ دلیلی ندارد آمازون را رقیبی بزرگ برای 

گوگل به حساب نیاوریم. 
نکته مهم درباره رقابت نفســگیر آمازون با گوگل، پیشــتازی گوگل است. 
براساس گزارش رسمی تیم فنی آمازون، این برند تنها 8 درصد از کل صنعت 
تبلیغات کلیکی ســهم دارد. بنابراین گوگل هنوز موقعیت بســیار بهتری در 
مقایســه با آمازون دارد. تنها نکته نگران کننده در این میان رشد بسیار سریع 
آمازون در زمینه جلب نظر برندها برای نمایش تبلیغات شان است. به طوری 
که اگر این روند تا چند ســال دیگر ادامه پیدا کند، گوگل احتماال باید فکری 

اساسی برای وضعیتش کند. 
رقبای گوگل در حوزه موتورهای جست وجو

گــوگل قبل از اینکه کلی شــهرت برای خودش پیدا کنــد، به عنوان یک 
موتور جســت وجو کارش را شروع کرد. خب اغلب خاطرات ما از گوگل هم با 
همین نکته هماهنگی دارد. البته بعدها گوگل کلی کارش را توسعه داد و حاال 
دیگر فقط یک موتور جســت وجوی ساده نیست. به همین خاطر همه رقبای 

قدیمی اش از جمله یاهو دیگر سهم چشمگیری در بازار ندارند. 
شــاید نتیجه وضعیت رقبای گوگل در زمینه موتورهای جست وجو از قبل 
روشــن باشــد اما مرور این موارد درس های مهمی برای کارآفرینان خواهد 
داشت. به عالوه، ظهور موتورهای جست وجوی تازه گاهی گوگل را به چالش 

نیز کشیده است!
گوگل Vs یاهو

فیلم های وسترن کالسیک همیشــه حال و هوای خاصی به آدم می دهد. 
مرور نبردهای ســینمایی با چاشنی گذر زمان طوری آدم را مجذوب خودش 
می کند که نگو و نپرس. اگر شــما هم طرفدار دوآتیشــه سینمای کالسیک 
هستید، احتماال ماجرای نبرد قدیمی گوگل با یاهو نیز حسابی هوش از سرتان 

خواهد برد. 
یاهو به عنوان یکی از اولین شــرکت های حوزه خدمات آنالین از اوایل دهه 
۹0 میالدی کارش را شــروع کــرد. آن زمان نه رقیب جدی برای یاهو وجود 
داشت و نه حتی کسی فکر ظهور یک برند قوی تر را می کرد. به همین خاطر 

یاهو حســابی در بازار یکه تازی کرد و حسابی طرفداران تازه ای برای خودش 
دســت و پا کرد. البته این ماجرا با ورود به هزاره جدید دوام چندانی نداشت. 
ظهور گوگل به عنوان یک موتور جست وجوی تازه برای خیلی ها خبر عجیبی 
بود؛ چراکه گوگل درست کارش را زمانی شروع کرد که یاهو در اوج شهرت و 
محبوبیت قرار داشت. در طول 20 سال اخیر گوگل روز به روز سهم بیشتری 
از کاربران برای خودش دست و پا کرده است. البته در این میان تنوع خدمات 
گوگل را نیز باید مدنظر داشــته باشــیم. هرچه باشد وقتی آدم درگیر فضای 
ســرویس های مختلف گوگل می شــود، دیگر دل کندن از آن خیلی سخت 

خواهد بود. 
اگر یاهو سرمایه گذاری خوبی بر روی توسعه خدماتش داشت، احتماال امروز 
هم شــاهد رقابتی بزرگ میان آنها با گوگل بودیم. با این حال استراتژی یاهو 
کامال متفاوت بود. به همین خاطر آنها در حد یک موتور جست وجو که نهایت 
نوآوری اش راه اندازی ســرویس ایمیل است، باقی ماند. شاید تنها درس مهم 
این وضعیت، اهمیت توسعه مداوم کسب و کار باشد. وگرنه دیر یا زود از بازار 

رقابت کنار گذاشته خواهیم شد. 
 گوگل Vs بینگ

بینگ رقیبی جدی برای گوگل در دنیای موتورهای جســت وجو محسوب 
می شــود؛ چراکه این برند از ســال ها قبل بر روی الگویی متفاوت از نمایش 
محتوا برای کاربران تمرکز کرده است. زمانی که مایکروسافت با عالقه عمومی 
به گوگل مواجه شد، برای اینکه کاربران ویندوز تجربه ای از محیط یک دست 
خدمات این شــرکت داشته باشند، دست به طراحی بینگ زد. البته آن اوایل 

همه این موتور جست وجو را با نام MSN می شناختند. 
اگر گوگل با ســرمایه گذاری بر روی هوش مصنوعی و طراحی الگوریتمی 
پیچیده سعی در نمایش نتایجی شخصی سازی شده برای کاربران دارد، بینگ 
راه متفاوتی را در پیش گرفته اســت. بر این اساس بینگ به جای اینکه فقط 
روی تجربه کاربران زوم کند، به محبوبیت عمومی یک محتوا و میزان رضایت 
کلی کاربران از آن توجه کرده است. نتیجه کار هم تقریبا عالی از آب درآمده 
اســت؛ چراکه خیلی از کاربران، حداقل در آمریکا، به جای گوگل سراغ بینگ 

رفته اند. 
بی شک تعداد کاربران گوگل با بینگ اصال قابل مقایسه نیست. با این حال 
همینکه آنها جســارت پیگیری الگویی تازه در دنیای موتورهای جست وجو را 
داشــته اند، درس مهمی برای کارآفرینان دارد. اگر شما هم دائما برای شروع 
رقابت با برندهای بزرگ شک دارید، باید یکبار برای همیشه اوضاع را به سود 
خودتان تغییر دهید. البته این به معنای بی گدار به آب زدن نیست. در عوض 
با ایده های دســت اول کارتان را شروع کرده و کمی فرصت بیشتر به خودتان 
دهید. با این دست فرمان نه تنها چشم انداز جذابی پیش روی تان خواهد بود، 

بلکه دیگر الزم نیست همیشه نگران آینده برندتان باشید. 
ادامه در صفحه آخر

مرور بر رقابت فشرده میان غول های دیجیتال

رقبای گوگل در حوزه تکنولوژی
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اخبار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد؛
پایش رصد اشتغال در قرارگاه  اشتغال آذربایجان شرقی

تبریز - فالح: سامانه رصد اشتغال در قرارگاه  اشتغال استان آذربایجان شرقی 
مورد پایش قرار می گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: اطالعات بیش از ۵۰ هزار نفر در سامانه رصد اشتغال ثبت شده که معادل 

۱۱۵ درصد بیش از سه برابر اشتغال سال گذشته می باشد.
دکتر حسین فتحی ضمن اشاره به تعهدات این قرارگاه با بیان اقدامات بعمل 
آمده در استان افزود: از اقدامات مهم این قرارگاه، بررسی و راستی آزمایی و پایش 
اشتغال در استان است که مشخص شود اشتغال ایجاد شده یا نه که در مرحله 

پایش اشتغال مورد بررسی قرار می گیرد. فتحی افزود: مشاغل خانگی به عنوان بسترساز نظام کسب و کار و تحول در کسب و کارهایی 
است که در این راستا بعمل آمده است. وی تصریح کرد: سهم استان ۱۲۷ میلیارد تومان می باشد که تمام آن جذب شده و ۹۰ درصد 
تسهیالت به متقاضیان معرفی شده توسط بانک های عامل پرداخت شده است که با پرداخت این تسهیالت برای پنج هزار نفر  فرصت 
شغلی در استان ایجاد شده است. وی افزود: موضوع بعدی تبصره ماده ۱۶ جز یک که مربوط به نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و 
بهزیستی است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان می باشد و جز دوم شامل ۱۳ دستگاه متولی که در حوزه اشتغال نقش آفرینی می کنند که در 
این راستا ۲۶ هزار میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال سهم این استان می باشد که اکثر طرح ها توسط دستگاه های اجرایی به بانک های عامل 
معرفی شدند که در مرحله پرداخت تسهیالت هستند. دبیر کارگروه اشتغال استان با ارائه گزارشی از پرداخت تسهیالت در استان گفت: 
عملکرد برخی از بانک های عامل رضایت بخش بوده و به سرعت تسهیالت را پرداخت می کنند اما برخی از بانک ها تاکنون تمایلی برای 
پرداخت این تسهیالت نداشته اند. وی افزود: اگر قانون بودجه ۱۴۰۲ جز یک و جز دو بند ب تبصره ۱۶ پایدار و ادامه داشته باشد در سال 
جدید این تسهیالت پرداخت خواهد شد و شاهد تحول عظیم در حوزه اشتغال خواهیم بود. فتحی با اشاره به روند اجرایی این تسهیالت در 
استان گفت: برای هر ۱۵۰ میلیون تومان یک نفر اشتغال ایجاد می شود اگر تمامی تسهیالت پرداخت شود در حوزه خود اشتغالی و توسعه 
و تکمیل آن بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی را به دنبال خواهد داشت.  وی ادامه داد: به ازای هر ۱۵۰ میلیون تومان یک نفر اشتغال در 
نظر گرفته شده است بخش خود اشتغالی و بخشی برای تثبیت اشتغال موجود است برای افرادی که کارگاه دارند یا کافرما هستند بخواهد 
توســعه و تکمیل کند اینها هم برای تثبیت اشــتغال و موضوع هم برای اشتغال جدید است که برای بیش از ۱۷ هزار نفر اشتغال در پی 
داشته باشد که در دو بخش خود اشتغالی و کارفرمایی به میزان  ۲۶۰۰ میلیارد تومان سهم استان است که به ازای هر یکصدوپنجاه میلیون 
تومان یک اشتغال جدید ایجاد خواهد شد که  موجب پایدارسازی اشتغال و تثبیت اشتغال موجود استان خواهد بود که یک اقدام عملی 
محسوب می شود. وی با اشاره به اینکه در پی ایجاد اشتغال جدید هستیم، افزود: برای تداوم تولید اولویت با تثبیت اشتغال موجود است.

 دبیرخانه چهارمین جشنواره محصوالت فرهنگی فیروزه 
در خوزستان آغاز به کار کرد

اهواز - شــبنم قجاوند: دبیر خانه چهارمین جشــنواره فیروزه در اســتان خوزستان 
همزمان با هشــتمین دوره این جشنواره در سراسر کشور،آغاز به کار کرد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان، مجید منادی معاون فرهنگی و رسانه  
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان ضمن اعالم این خبر گفت:از آنجایی که یکی از 
دغدغه های مهم مسئوالن فرهنگی کشور حمایت از کاالها و محصوالت فرهنگی با الگوی 
ایرانی و اســالمی است،باید با شناســایی هنرمندان و صنعت گران گمنام و نوپا نسبت به 
حمایت و گســترش این محصوالت در بین مردم جامعه تالش کنیم. وی گفت: این دوره از 
جشنواره با سه رویکرد ایده های استارتاپی، کسب وکارهای نوپا و کسب و کارهای تجاری 
شــده و فعال در دو مرحله تعیین برگزیدگان استانی و در ادامه تعیین و تقدیر برگزیدگان 
ملی برگزار خواهد شــد .  منادی با اشاره به زمان برگزاری جشنواره ملی فیروزه اعالم کرد: 
عالقمندان و فعاالن می توانند آثار خود را تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ در سامانه مربوط به جشنواره 
بارگذاری کنند. وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خوزستان قصد دارد ضمن 

آشنایی با توانمندی های موسسات و مجموعه های فرهنگی بزودی برخی برنامه های جانبی آموزشی و توانمندسازی را برگزار کند.

ارزش صادرات قم ۲۳ درصد رشد کرد
قم- خبرنــگار فرصت امروز: مدیــرکل گمرکات قم گفــت: از ابتدای 
ســال جاری تا پایان بهمن ماه، ارزش صادرات قم از ۳۱۸ میلیون و ۱۸۲ هزار و 
۱۶۵ دالر فراتر رفت که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷ درصد 
رشد داشته است. اسفندیار دریکوند مدیرکل گمرکات قم بیان داشت: این میزان 
صادرات در مدت فوق در قالب هفت هزار و ۵۲۹ اظهارنامه و به وزن ۳۴۹ هزار 
تُن انجام شد در حالی که سال گذشته در این مدت ۲۵۷ میلیون و ۱۵۱ هزار 
و ۷۲ دالر کاال در قالب پنج هزار ۳۷۶ اظهارنامه و به وزن ۲۶۳ هزار و ۶۷۷ تُن 
از گمرکات قم صادر شده بود. وی افزود: درحوزه واردات نیز در این مدت،  ۳۳۴ 

میلیون و ۵۷۱ هزار و ۲۷۰ دالر کاال در قالب ســه  هزار و ۱۲۲ اظهارنامه و به وزن ۶۴ هزار تُن از طریق گمرکات اســتان قم وارد کشــور 
شده است که حجم اصلی آن را کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در واحدهای تولیدی تشکیل 
می دهد. وی ادامه داد: گمرکات استان قم در زمینه ترانزیت کاال با سایر گمرکات کشور نیز فعال است و در همین رابطه از ابتدای سال تا 
پایان بهمن ماه در بخش ترانزیت ورودی ۸۳ هزار و ۴۴۲ تُن کاال در قالب سه هزار و ۴۳۶ اظهارنامه و در بخش ترانزیت خروجی سه هزار و 
۵۳ تُن کاال در قالب ۲۵۱ اظهارنامه میان گمرکات قم با سایر گمرکات ترانزیت شده است. دریکوندی با اشاره به این که فعالیت های تجاری 
در قم روند رو به رشدی دارد، گفت: در همین رابطه درآمد کل گمرکات استان نیز در این مدت به ۱۰ میلیون و ۳۱۹ هزار و ۶۳۷ میلیون 

ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۳۰۱ درصد افزایش، رشد بسیار چشمگیری را نشان می دهد.

مراسم تقدیر از مجاهدت ها و رشادت های همکاران جانباز و فرزندان 
شهدای شاغل در منطقه چالوس برگزار شد

ساری – دهقان : مدیر منطقه چالوس در مراسم گرامیداشت اعیاد شعبانیه 
و در تجلیل از جانبازان گفت: اکنون نیز با تالش شــبانه روزی و با نیت خدایی 
و در راستای امید بخشی، اعتماد سازی و خدمت رسانی به هموطنان عزیز، جهاد 
اقتصادی انجام می دهید. بــه گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس، در این مراسم که با حضور 
مدیر، معاونین و جمعی از رؤسای واحدها و همکاران جانباز و فرزندان شهدای 
شــاغل در سالن کنفرانس منطقه برگزار شــد، تورج امانی مدیر منطقه ضمن 
گرامیداشت اعیاد شعبانیه و به ویژه سالروز والدت با سعادت حضرت ابوالفضل 

العباس )ع( و روز جانباز، حضور جانبازان، ایثارگران و فرزندان شهید شاغل در شرکت را فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان 
کرد. امانی افزود: شما همکاران عزیز که در زمان ۸ سال دفاع مقدس جهاد کرده اید، اکنون نیز با تالش شبانه روزی و با نیت خدایی و در 
راستای امید بخشی، اعتماد سازی و خدمت رسانی به هموطنان عزیز، جهاد اقتصادی انجام می دهید که باعث می شود منطقه چالوس به 
عنوان منطقه توریستی و پرترددترین منطقه کشور همواره سوخت رسانی پایدار و بدون وقفه ای داشته باشد. در پایان این مراسم از جانبازان 

و فرزندان شهدای حاضر، با اهدا لوح تقدیر و شاخه گل و کارت هدیه تقدیر بعمل آمد.

کشف 18 قبضه سالح و 161 فشنگ جنگی در مرز دهلران
ایالم-هدی منصوری: سرهنگ ستاد"فرج رستمی"فرمانده مرزبانی استان ایالم گفت: در راستای تشدید اقدامات کنترلی و اشراف 
اطالعاتی در حوزه هنگ مرزی دهلران در پی خبر واصله از منابع و مخبرین مبنی بر حمل و استفاده از سالح های  غیرمجاز توسط افراد 
بومی با همکاری اطالعاتی انتظامی استان خوزستان و  انتظامی شهرستان  دهلران بالفاصله موضوع در دستور کار  قرار گرفت.وی افزود: 
مامورین عمل کننده  توسط وسایل هوشمند اپتیکی و الکترونیکی   تعداد ۱۸قبضه سالح شامل ۷قبصه کالش ۸ قبضه برنو ۲قبضه یوزی 
و۱قبصه سیمینوف و ۱۶۱عدد فشنگ  کشف و ضبط شد. فرمانده مرزبانی ایالم در این خصوص اظهار داشت: هوشیاری نیروهای امنیتی 
بویژه مرزبانان در مرز و برخورد قاطع دستگاه قضائی زمینه جوالن و قاچاق اسلحه در منطقه را نخواهیم داد و برابر قانون با قاچاقچیان 

برخورد خواهد شد.

 ۲ مقام برتردر مسابقات قرانی توسط شرکت کنندگان 
منطقه گلستان کسب شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از کسب یک مقام اول و 
یک مقام دوم در مرحله نیمه نهایی بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم توسط شرکت کنندگان گلستانی خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، مرتضی مقدس گفت: مهدی سنجه وینی)فرزند همکار محمد علی سنجه 
وینی( در گروه ۵ و در رشــته تفســیر قران کریم موفق به کسب مقام اول و محمد مهدی بهرام زاده در گروه همکاران و در رشته قرائت 
تقلیدی مقام دوم را کسب کردند.وی افزود: مقام های اول هر رشته به مسابقات مرحله نهایی که در مشهد مقدس برگزار می شود اعزام 

می شوند که از منطقه گلستان مهدی سنجه وینی در این مسابقات حضور خواهد یافت.

تبریز - فالح: رئیس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شرقی 
گفت: برای تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان در ۲۰ نقطه شهر تبریز و 

شهرستانهای استان کاالهای اساسی با قیمت دولتی توزیع خواهد شد.
اکبر فتحی، با تفکیک مسئله گرانی و گران فروشی گفت: گرانی برای 
همه مردم محسوس و ملموس است و در انواع کاالها نیز ممکن است 
رخ بدهد اما گران فروشی مبحثی جداگانه است که در برخی مناطق رخ 
می دهد. وی با اشــاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در سطح کشور، 
گفت: در آذربایجان شــرقی کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، گوشت 
قرمز را در محدوده ۲۶۰ الی ۲۷۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده اند و در 
همین محدوده قیمتی قرار دارد و کنترلی که توسط بازرسان نیز انجام 
می شود برای این محدوده قیمتی است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان شرقی افزود: در مقایسه با تهران و استان های هم جوار با توجه 
به تأمینی که در زمینه دام زنده انجام  شده است، قیمت ها کنترل  شده 
است. وی افزایش قیمت گوشــت را ناشی از افزایش قیمت تمام شده 
آن دانســت و ادامه داد: مواد اولیه فرآیند تولید گوشــت قرمز افزایش 
پیداکرده اســت، البته این قیمت برای ما نیز قابل قبول نیست چراکه 
مردم با خرید گوشت قرمز با این قیمت تحت  فشار قرار می گیرند. وی 
راهکار ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برای کاهش قیمت 
گوشــت قرمز را عرضه گوشت منجمد اعالم کرد و گفت: خوشبختانه 
گوشــت منجمد به میزان الزم ذخیره سازی شده است و طی دو هفته 
اخیر نیز در فروشگاه های زنجیره ای استان و شرکت های تعاونی مصرف 
ادارات به  صورت گسترده با قیمت ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار تومان توزیع شده 
اســت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی باال بودن وزن 
گوشت های منجمد توزیع شده در بازار را یکی از مشکالت این گوشت ها 
دانست و افزود: برای این مسئله نیز به  زودی راهکاری در کمیته اقدام 
مشــترک تنظیم بازار پیش بینی خواهیم کرد تا در صورت امکان این 
گوشــت ها را مجدد قطعه بندی کنیم و در بسته بندی های خاص قرار 
دهیم تا اگر کســی تمایل داشــت با وزن پایین تری گوشت خریداری 
کند، مشکلی نداشته باشد. وی در خصوص وضعیت بازار گوشت مرغ 
گفت: خوشبختانه مدتی بود که گوشت مرغ با قیمتی پایین تر از قیمت 
مصوب تنظیم بازار، عرضه می شــد و حدود ۴ روز اســت که به قیمت 
مصوب خود که ۶۳ هزار تومان اســت، رســیده است که البته همین 
مسئله نیز ما را مجاب کرده است تا عرضه مرغ منجمد را آغاز کنیم و 
کاالهــای راهبردی نیز به حد کافی ذخیره کرده ایم و این محصول در 
تمامی فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود. وی با اشاره به پیش بینی 
عرضه نمایشگاهی بعضی از اقالم برای بازار شب عید، بیان کرد: برخالف 
ســالیان گذشته که فقط میوه شــب عید را توزیع می کردیم در سال 
جاری، گوشت و مرغ منجمد نیز توزیع خواهد شد که در این خصوص 
۲۰ نقطه شهر تبریز و مراکز شهرستان ها شناسایی شده آماده سازی های 
الزم صورت گرفته است غرفه دار این نمایشگاه ها مشخص شده است و 

شــهرداری ۱۸ اسفندماه این نقاط را تحویل می دهد و ما تا ۲۰ اسفند 
نسبت به تجهیز این نمایشگاه ها اقدام خواهیم کرد. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: محصوالت پروتئینی و کاالهایی 
که موردنیاز بازار ماه مبارک رمضان است از قبیل برنج تایلندی با قیمت 
هر کیلو ۱۸ هزار تومان، برنج هندی با قیمت هر کیلو ۳۵ هزار تومان، 
مرغ منجمد با قیمت هر کیلو ۴۵ هزار تومان، گوشــت منجمد قرمز با 
قیمت هر کیلو ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و شکر به قیمت دولتی عرضه 
خواهد شد تا مردم به  راحتی با مراجعه به این مناطق بتوانند مایحتاج 
خود را تهیه کنند. وی با اشــاره به ذخایر باالی گوشت و مرغ منجمد 
در استان، گفت: مردم عزیز در این خصوص هیچ نگرانی نداشته باشند، 
چراکه کاالهای راهبردی به میزان کافی ذخیره  شــده اســت و اخیراً 
واردات گوشت نیز انجام  شده است و هم اکنون نیز گوشت و مرغ منجمد 
در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود و امکان تأمین از استان های 
دیگر توسط شرکت پشتیبانی امور دام نیز وجود دارد از طریق واردات 
دام و گوشت گرم نیز می توانیم قسمتی از نیاز را تأمین کنیم تا تعادلی 
بین عرضه و تقاضا ایجاد شــود. وی در خصوص افزایش قیمت دالر و 
تأثیر آن بر سفره معیشت مردم، گفت: باید به این مسئله توجه کنیم که 
دشمن همه توان خود را در جنگ اقتصادی با ما متمرکز کرده است و 
این تمرکز نمود خود را در قیمت ارز مشخص می کند. رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی میزان عرضه و تقاضا را نیز بر روی 
قیمت ارز مؤثر دانســت و افزود: با تورم روانی ایجادشده هرچه میزان 
اشــتیاق مردم برای خرید ارز افزایش پیدا کند، قیمت آن نیز افزایش 
خواهد یافت. وی ادامه داد: قیمــت مواد پروتئینی متأثر از نهاده های 
دامی است که به صورت وارداتی تأمین می شود و برای تأمین آن نیز ارز 
هزینه می شود. تصمیمی که اخیراً گرفته شده است مبنی بر تخصیص 
ارز نیمایی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی تا میزانی تأثیرات 
افزایش قیمت ارز بر این کاالها کاهش می یابد و خوش بین هستیم به 
این وسیله در خصوص تثبیت قیمت کاالهای اساسی انجام شود. وی 
افزود: فرآیند شناسایی واردات کنندگان این حوزه و تأمین ارز نیمایی 
برای آن ها، باعث شد تا نوسانات ارز تا حدی بازار محصوالت پروتئینی 

را تحت تأثیر قرار دهد اما از روز گذشته، بارگذاری نهاده های دامی با ارز 
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شده است. رئیس سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم کنترل قیمت های نهاده های دامی در 
خصوص واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده می کنند، گفت: نهاده 
هایی که با ارز نیمایی وارد می شود باید از قیمت تمام شده پایین تر باشد 
و تثبیت قیمت در حوزه کاالهای اساســی را با این سیاست می توانیم 
پیش ببریم. وی نظارت بر بازار را یک مطالبه به حق دانست و اظهار کرد: 
تشدید نظارت ها می تواند بر قیمت ها مؤثر باشد اما نباید فراموش کنیم 
که قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی صرفاً محدود به قیمت نهاده ها 
نیســت و عوامل دیگری از قبیل نیــروی کار، بهای انرژی، هزینه های 
محل نگهداری و علوفه داخلی نیز در قیمت تمام شده مؤثر است و اما 
امیدواریم با تخصیص ارز نیمایی بتوانیم نوسان قیمت کاالهای اساسی 
را به حداقل برسانیم. وی با اشاره به تأکید استاندار و عزم سازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان شرقی بر افزایش نظارت ها در بازار شب عید و ماه 
رمضان، گفت: با توجه به افزایش مصرفی که در این ایام به ســیاق هر 
ســال داریم، نظارت ها را تشدید خواهیم کرد و البته باید گفت تشدید 
نظارتی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم در افزایش تعداد پرونده ها 
به خوبی خود را نشان می دهد و در این خصوص از ظرفیت های بازرسان، 
بســیج اصناف و بسیج ادارات نیز استفاده خواهیم کرد. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت رعایت انصاف در 
تحلیل، گفت: بعد از مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، برای کنترل 
تبعات افزایش قیمت ناشــی از اجرای این طرح یارانه ۴۵ هزارتومانی 
نزدیک به ۱۰ برابر شد، هرچند که مردم ما سزاوار بیش از این هستند 
اگرچه که من ادعا نمی کنم ایــن یارانه، تمام نیازهای یارانه بگیران را 
تأمین می کند اما دولتمردان نیز تالش خود را تا آنجا که توانســته اند، 
انجام داده اند. وی در خصوص افزایش قیمت پیاز گفت: ما همه ساله در 
این بازه با افزایش قیمت پیاز روبرو می شویم اما چون قیمت کلی پیاز 
پایین بود، آن چنان محسوس نبود اما افزایش قیمت سال جاری ناشی 
از عدم برنامه ریزی نیست. بلکه امسال پیاز کاران جنوب کشور به دلیل 
شرایط آب و هوایی نتوانستند به  موقع پیاز برداشت کنند و روانه بازار 
کنند. وی با اشاره به عرضه مرغ منجمد ذخیره سازی شده توسط دولت 
به قیمت ۴۰ هزار تومان به فروشنده، گفت: دولت برای تنظیم بازار مرغ 
منجمدی که در اختیار خود دارد را ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت داده 
اســت و این نوع مرغ به قیمت ۴۵ هزارتومان به دســت مصرف کننده 
می رسد. وی در پایان گفت: در برخی اقالم نیز قیمت ها تا میزان قابل 
قبولی کنترل شد همانطور که تخم مرغ هر کیلو ۴۳ تومان قیمت گذاری 
شــده بود اما در ۶ ماه گذشته از ۳۹ هزار تومان افزایش قیمت نداشته 
اســت و گوشت گرم مرغ نیز که قیمت آن ۶۳ هزارتومان تعیین شده 
بود در بازه ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان قرار داشت و به  تازگی به قیمت واقعی 

خود رسیده است

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان بوشهر خبر داد: به منظور اجرای طرح ملی اقتصادی 
قرارگاه طرح کاال برگ الکترونیکی در اســتان بوشــهر شــد. مصدق 
کشاورزی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: قرارگاه 
طرح کاال برگ الکترونیکی با مشارکت اداره کل صنعت معدن و تجارت، 

جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری به دبیری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل 
شده است. وی افزود: طرح کاالبرگ الکترونیکی در چهار استان کشور به 
صورت آزمایشی اجرا شد و براساس نتایج حاصل شده از اجرای این طرح 
در استان ها مقرر شد به زودی شاهد اجرای طرح کاال برگ الکترونیکی 
در کل استان ها باشیم بنابراین ضروری است با تشکیل قرار گاه بستر الزم 
برای اجرای هرچه بهتر این طرح ملی در استان فراهم شود. کشاورزی 
ادامــه داد: اداره کل صنعت معدن وتجارت نقش مهمی در شناســایی 
ومعرفی فروشگاه های زنجیره ای وسایر فروشگاه ها مجهز به دستگاه خود 
پرداز برای مشارکت در این طرح ملی دارد. مصدق کشاورزی اضافه کرد: 
سازمان جهاد کشاورزی نیز در نیاز سنجی و تامین اقالم مورد نیاز مردم 

به ویژه در تامین ۱۰ قلم کاالی اساسی وظایف سنگینی عهده دارا است 
لذا انتظار داریم این دو دستگاه اجرایی از همه توان و ظرفیت شان برای 
فراهم ساختن بســتر الزم به منظور اجرای طرح کاال برگ الکترونیک 
استفاده کنند. کشاوزی اظهار داشت: این طرح اختیاری است و هر کدام 
از مشمولین که تمایل نداشته باشــند می توانند یارانه خود را بصورت 
نقدی دریافت و همه اصناف می توانند رایگان در این طرح شرکت کنند 
و شــخصی که مبلغ یارانه به حسابش واریز می شود طرف حساب این 
طرح اســت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح 
کرد: در خصوص مباحث مالیاتی اصناف ذکر این نکته الزم اســت که 
این موضوع اصالً به سامانه های مالیاتی متصل نیست و ارتباطی ندارد و 

مباحث مالیات هم نخواهد داشت.

تبریز - فالح: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: شــورای فرهنگ عمومی استان ۴۲ مصوبه در طول سال ۱۴۰۱ 
داشته است. سیدمحمدحسین بالغی در یکصد و ششمین جلسه شورای 
فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی استان در 
طی سال گذشته به لحاظ کمی و کیفی و همچنین کیفیت مصوبات و 

پیگیری آنها به عنوان شورای فرهنگ عمومی برتر انتخاب شده است.
وی افزود: در طول دوازده جلســه شورای فرهنگ عمومی استان در 
طی ســال ۱۴۰۱ که از اردیبهشــت ماه برگزار شده ۳۱ دستور جلسه 
مطرح شــده و این جلســات  ۴۲ مصوبه داشته است. بالغی،  فهرست 
موضوعات محتوایی مطرح شــده در قالب دستور جلسات این شورا را 
شامل؛ زیست عفیفانه با حضور دبیر کارگروه زیست عفیفانه کشور، ایفای 
نقــش در جنگ ترکیبی: کودکان نوجوانان زنان و فضای مجازی، برش 
استانی نقشه مهندسی فرهنگی مشتمل بر پنج مساله اساسی فرهنگی 
اســتان، راه اندازی کارگروه رصد و پیگیری شورا مشتمل بر کمیته های 
تحصصی، راه اندازی اندیشکده  زن و خانواده و اندیشکده قفقاز در تبریز، 
نظام نامه پیوست فرهنگی با حضور دکتر بنیانیان، گذران اوقات فراغت، 

فرهنگ مطالعه و کتابخوانــی، امور فرق و مذاهب و راه اندازی کلینیک 
درمانی معنوی، جمعیت و فرزندآوری، تبیین رویکردها و سیاســت ها 
در حوزه مســائل روز، ارزیابی شورای شهرستان ها و سازمان های عضو، 
تامین بودجه برای شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها و گرامی داشت 
مناسبت های تقویمی عنوان کرد. وی، به برگزاری مرتب جلسات شورای 
فرهنگ عمومی در جلفا، اهر، هریس، ســراب و بستان آباد اشاره کرد و 

گفت: در دیگر شهرستانهای استان نیز جلسات شورای فرهنگ عمومی 
در طی سال جاری به صورت مطلوبی برگزار شده است. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان همچنین،  پیگیری وظایف شورای فرهنگ 
عمومی استان بر اساس آیین نامه، رصد،  تحلیل،  تصمیم گیری، پیگیری و 
نظارت، کاهش فاصله و شکاف میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی، 
گفتمان ســازی بینش فرهنگی برنامه ریــزی و اقدامات بخش دولتی و 
غیردولتی، پیوست های فرهنگی و اجتماعی، تمرکز بر پنج مساله اساسی 
فرهنگی مصوب و رصد اجرای ۳۹ برنامه اولویت دار برش استانی نقشه 
مهندسی فرهنگی، تقویت نقش کارگروه رصد و پیگیری شورای فرهنگ 
عمومی در مرکز استان و شهرستانها،  فعال سازی ظرفیت های اشخاص 
و تشــکل های مردمی و تقویت شورای فرهنگی عمومی شهرستانها را 
از اهم اولویت ها و رویکردهای شــورای فرهنگ عمومی استان در سال 
۱۴۰۲ برشمرد. در این جلسه که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، 
استاندار آذربایجان شرقی مسئوالن دستگاه ها و اعضای حقیقی شورای 
فرهنگ عمومی استان تشکیل شد، سینا طباخی، حافظ کل قرآن و نفر 

اول مسابقات بین المللی قرآن کریم مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.

راهکار سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی؛

عرضه گوشت منجمد برای کاهش قیمت گوشت قرمز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خبر داد

تشکیل قرارگاه طرح کاال برگ الکترونیکی در بوشهر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛

۴۲ مصوبه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان  شرقی در طول سال 1۴۰1

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداري بندرعباس همزمان با اعیاد شعبانیه با حضور 
شهردار اعضاي شــوراي اسالمي شهر بندرعباس و ساکنین محله سه 
راه برق مجموعه زمین هاي ورزشــي و ایستگاه آتش نشاني شماره ۱۱ 
بندرعباس افتتاح شد. شــهردار بندر عباس در این مراسم گفت :تمام 
ظرفیت هاي شــهرداري بندرعباس امــروز در جهت خدمت به مردم 
است،در تالش هستیم که توسعه شهر در همه مناطق محالت و نواحي 
به طور متوازن باشــد. نوباني افزود :عدالت در توسعه محالت و مناطق 
باید بر قرار شود ،این مساله یکي از دغدغه هاي مهم ماست ،امروز شاهد 
افتتاح و بهره برداري از ســه زمین ورزشــي و ایستگاه اتش نشاني در 
محله ســه راه برق هســتیم این حرکت در راستاي برقراري عدالت در 
توزیع منابع و امکانات بوده و قطعا ادامه دار خواهد بود. شــهردار خاطر 
نشان کرد :در کنار این سه زمین ورزشي فرهنگسرا شاهدهم بزودي به 
بهره برداري خواهد رســید ودر حوزه ورزش همگاني هم با همین نگاه 
برگزاري همایش هاي پیاده روي راگه را داریم که هر هفته در یک محله 
برگزار مي شــود. شهردار در بخش دیگري از سخنان خود بیان داشت 
:زیبا سازي شهر در همه مناطق و محالت در راستاي عدالت اجتماعي 

و توســعه محالت أست. ًودر این راستا اســتفاده ازظرفیت هنرمندان 
بندرعباس و محالت براي زیبا ســازي شهر بسیار اثر گذار و موثر بوده 
است. شهردار بندرعباس تاکید کرد :از پیشنهادات و انتقادات شهروندان و 
صاحب نظران براي توسعه شهر استقبال میکنیم زیرا رضایتمندي مردم 
از مسؤلین مهمترین مساله براي مدیران شهري أست و هر نکته نظري 
براي توسعه شهر مفید باشد براي ما حایز اهمیت أست ،و هر جا کوتاهي 

دیده شود در روند خدمات دهي وظیفه داریم رسیدگي کنیم.

شهردار با اشاره به نزدیکي ایام عید نوروز گفت از سراسر کشور ما هر 
ســاله مهمان داریم شهر باید براي مهمان نوازي و استقبال از مهمانان 
اماده باشــدبرنامه هاي زیادي در شــهر براي عمــران و اباداني داریم ، 
مجموعه پلهاي پیامبر اعظم مهرگان نهضت اسفالت زیبا سازي سراسري 
شهر زیبا سازي و ساماندهي ورودیهاي شهر ،بلوار شرقي ،پروژه فانوس 
دریایي ،شــهر بازي توســعه پنجه علي و خانه هاي بومگردي از جمله 
کارهایي هســت که باید به نتیجه مطلوب برســد. شهردار افزود :قطعا 
بندرعباس متفاوتي را خواهید دید و با این اتفاقات چهره شــهر به طور 
کامل دگرگون خواهد شــد،بافت فرسوده شهر بازگشایي ها و نوسازي 
ها و اصالح کالبدي محالت در حال شــکل گیري هســت ،براي بافت 
فرسوده حتما باید نگاه ملي و کشوري داشته باشیم تا بتوانیم نوسازي 
را شروع کنیم. نوباني اظهار داشت :مبلغ اعتبار پروژه هایي که امروز به 
بهره برداري رسید جمعا ۸۰ میلیارد ریال أست که ساختمان فرهنگسرا 
هم در همین مکان به زودي افتتاح خواهد شــد. شهردار بندرعباس در 
پایان عنوان کرد :از شوراي شهر و همه کساني که براي شهر بندرعباس 
دلسوزي و تالش مي کنند تشکر و قدرداني مي کنم و در مسیر شکوفایي 

شهر همواره شهرداري بندرعباس امیدوارانه حرکت خواهد نمود.

همزمان با آغاز اعیاد شعبانیه و شب والدت امام حسین )ع( صورت گرفت

بهره برداري از زمین هاي ورزشي و ایستگاه آتش نشاني شماره 11بندرعباس
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رقبای گوگل در حوزه تکنولوژی
رقبای گوگل در صنعت گوشی هوشمند

گوشی های هوشمند بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره انسان ها را تشکیل می دهد. به طوری که تمام 
شــبکه های اجتماعی و حتی کانال های تلویزیونی حاال یک اپ اختصاصی نیز برای خودشان دارند. همانطور 
که می شــود حدس زد، گوگل در مواجهه با این بازار گسترده همینطور دست روی دست نگذاشته است. از 
سیستم عامل اندروید که رقیبی جدی برای اپل است که بگذریم، گوگل خودش هم دست به تولید گوشی 

هوشمند زده است. 
ما در این بخش مروری به وضعیت رقابت گوگل با دیگر تولیدکنندگان بزرگ گوشی های هوشمند خواهیم 
داشت. اگر فکر می کنید گوگل هیچ وقت شکست نمی خورد، این بخش نظرتان را کامال عوض خواهد کرد. 

گوگل Vs اپل
اسم اپل برای خیلی ها با همایش مشهورش در سال 2007 و سخنرانی کلیدی استیو جابز گره خورده است. 
از آن زمان تا حاال گوشی های آیفون توسعه بی نهایت زیادی پیدا کرده اند. به طوری که ساالنه خیلی ها برای 
رونمایی از نسخه جدید این گوشی ها لحظه شماری می کنند. نکته ای که محصوالت اپل را از بقیه رقبا متمایز 
می کند، سیستم عامل منحصر به فردش است. اگر اغلب مردم گوشی های اندرویدی با باگ های ریز و درشت 
 Stat( دل همه کاربران را برده است. براساس گزارش موسسه استات کانتر IOS دارند، اپل با سیستم عامل
Counter( سیستم اپل نزدیک به 23 درصد از بازار سیستم عامل گوشی های هوشمند را در تصاحب خودش 

دارد. با این حساب ما با رقیبی جدی و کامال سرسخت برای گوگل رو به رو هستیم. 
نکته جالبی که در مورد اپل وجود دارد، تاثیرگذاری بی نهایت باالی آن بر روی بازار گوشــی های هوشمند 
اســت. به طوری که در زمان عرضه سری جدید محصوالت این برند هیچ کس سراغ بقیه برندها نمی رود. به 
همیــن خاطر برخی از رقبا مثل هوآوی حتی بازه های زمانــی دیگری برای معرفی پرچمداران خود در نظر 

گرفته اند. 
اگرچه گوگل چند سالی هست که به طور جدی در تالش برای رقابت با غول های صنعت گوشی هوشمند 
است، اما هنوز راه درازی برای موفقیت در پیش دارد. آنها از نظر نرم افزاری با طراحی اندروید نقش موثری در 
بازار ایفا کرده اند. با این حال باگ های مختلف اندروید هنوز کاربران اپل را مردد نگه داشــته است. به طوری 
که همزمان با افزایش شگفت انگیز قیمت محصوالت اپل، مشتریان قدیمی این برند باز هم حاضر به مهاجرت 

به سوی دستگاه های اندرویدی نیستند. 
شــاید کمتر کسی عادت به مشاهده گوگل در انتهای یک فهرست داشته باشد، اما درباره بازار گوشی های 
هوشمند این برند با 2.28 درصد سهم در رتبه های انتهایی قرار دارد. البته این وضعیت به احتمال زیاد در ادامه 
چندان قطعی نخواهد بود؛ چراکه گوگل سال به سال بودجه بیشتری برای تولید اسمارت فون در نظر می گیرد 
بنابراین به زودی شاهد رقابتی جدی میان گوگل و اپل خواهیم بود. با این حال برنده فعلی ماجرا اپل است.

گوگل Vs سامسونگ
سامســونگ به عنوان یک برند کره ای شــهرتش را تا هزاران کیلومتر آن طرف تر نیز توسعه داده است. از 
آنجایی که بازار گوشــی های هوشمند با حضور برندهای مختلف جذابیت خاصی پیدا کرده، سامسونگ هم 
خیلی زود وارد این بازار شد. البته این برند کره ای از مدت ها قبل گوشی های ساده تولید می کرد، اما حاال به 

حدی کارش را توسعه داده که رقیبی جدی برای اپل محسوب می شود. 
نکته جالب درباره وضعیت گوگل و سامســونگ تبدیل یک همکاری به رقابتی تمام عیار اســت؛ چراکه 
سامسونگ همین حاال هم از سیستم عامل اندروید که تولید گوگل است، استفاده می کند. شاید فکر کنید با 
این حساب سامسونگ باید هرچه زودتر به دنبال جایگزینی برای اندروید باشد، اما ماجرا اصال اینطوری نیست. 

در عوض رقابت سامسونگ با گوگل بیشتر به حوزه تولید گوشی محدود می شود. 
کارآفرینانی که تا حاال تجربه همکاری با رقبای خود را نداشته اند، احتماال در این بخش حسابی گیج خواهند 
شــد؛ چراکه وضعیت سامســونگ و گوگل در چارچوب های معمول قابل توضیح نیست. در حالی گه گوگل 
ســود خوبی از طراحی و آپدیت مداوم اندروید به جیب می زند، وضعیتش در زمینه طراحی و فروش گوشی 
هوشــمند اصال تعریفی ندارد. البته مدیران گوگل با این مســئله مشکل زیادی ندارند؛ چراکه تجربه ناموفق 
همکاری با موتوروال آنها را به ســوی عرضه مستقیم گوشی هوشمند هدایت کرده است. به طور کلی گوگل 
سعی در استفاده درست از برتری اش در زمینه طراحی سیستم عامل و تبدیل آن به برگ برنده برای جذب 
مشتریان به سوی گوشی های هوشمندش دارد. بی شک این پروژه بزرگ نیازمند زمان به نسبت طوالنی است. 

پس قضاوت یکطرفه درباره اوضاع گوگل کمی بی انصافی خواهد بود. 
اگر بخواهیم جمع بندی درباره اوضاع رقابت گوگل و سامسونگ ارائه کنیم، باید گفت سامسونگ در شرایط 
فعلی سهم بی نهایت بیشتری از بازار فروش گوشی های هوشمند دارد. با این حال گوگل تازه پروژه برندینگش 
برای تولید گوشــی را شروع کرده و به این ســادگی ها دست بردار نیست. بنابراین اگر فکر کرده اید گوگل به 

همین راحتی میدان را خالی می کند، سخت دراشتباهید. 
گوگل Vs هوآوی

اختالف و کشــمکش میان آمریکا و چین تاثیرش را حتی بر روی مراودات میان شــرکت های تجاری نیز 
گذاشــته است. به طوری که گوگل از سال 201۹ دیگر به راحتی امکان ارائه الیسنس استفاده از اندروید به 
هوآوی را ندارد. به همین خاطر تیم توسعه و تحقیقات هوآوی سراغ طراحی یک سیستم عامل تازه به اسم 
هارمونی رفته اســت. اگرچه هارمونی در کنار اندروید بر روی اسمارت فون های هوآوی قابل انتخاب است اما 

هنوز کمتر کاربری بدان اعتماد دارد. بنابراین کفه ترازو در مقایسه کلی به سود گوگل تمایل دارد.
تا قبل از ســال 201۹ و اختالف آشــکار میان آمریــکا و چین، هوآوی یکی از برتریــن برندها در حوزه 
گوشی های هوشمند بود. با این حال تحت تاثیر تحریم های مختلف، حاال اوضاع هوآوی تعریف چندانی ندارد. 
به همین خاطر گوگل چند سالی هست که خیالش بابت رقابت با هوآوی راحت شده و دیگر احساس خطری 
از سوی آن ندارد. البته وضعیت بازار چین کامال متفاوت است؛ چراکه در این بازار هوآوی هنوز یکی از برندهای 

بی نهایت محبوب محسوب می شود.
تجربه هوآوی در زمینه توسعه کارش به عنوان تولیدکننده پردازنده و سخت افزار به طراحی گوشی هوشمند 
برای گوگل ســرلوحه بی نهایت مهمی است. اصال به همین خاطر مدیران گوگل ورود به دنیای تولید گوشی 
هوشمند را ایده ای جذاب قلمداد می کنند. همانطور که می بینید، گوگل هم گاهی اوقات از تجربه سایر برندها 
استفاده می کند. پس اگر شما هم در موقعیتی هستید که تردیدهای زیادی نسبت به کارتان دارید، بد نیست 
نگاهی به دور و برتان داشته باشید. اینطوری الگوهای بسیار خوبی برای تقویت احتمال موفقیت تان در بازار 

پیدا خواهید کرد. 
منابع:
/https://www.marketingtutor.net/top-google-competitors
/https://bstrategyhub.com/google-competitors-alternatives
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نویسنده: علی آل علی
انجام چندین کار به طور همزمان کابوســی است که هر کسی را 
به وحشــت می اندازد؛ به ویژه اگر همراه با مسئولیت های سنگین 
نیز باشــد. اینطور وقت ها حتی خط کشــیدن دور رویاهای بزرگ 
کارآفرینــی نیز امر دور از ذهنی نیســت؛ چراکــه خیلی وقت ها 
کارآفرینــان حتــی از پس یک کار تــک و تنها هم به درســتی 
برنمی آیند. با این حساب نتیجه انجام چندین کار یا به قول معروف 

مولتی تسکینگ نگفته پیداست.
کارآفرینــان معمــوال توصیه های بی شــماری دربــاره ضرورت 
تمرکز بر روی یک کار مشــخص در طول روز شنیده اند و چه بسا 
آن را ســرلوحه کارشــان قرار می دهند، اما آیا واقعا خداحافظی با 
مولتی تسکینگ امکان پذیر است؟ هرچه باشد ما در دنیایی زندگی 
می کنیم که رقابت میان برندها حتی از سرعت نور هم بیشتر است. 
در چنین ســناریویی تمرکز صرف روی یک کار مثل این است که 
با یک دوچرخه ساده قصد رقابت با موتورسیکلت های آخرین مدل 

را داشته باشیم!
بی شک هیچ کس دوست ندارد در طول روز کلی کار با هم انجام 
دهد. البته همیشه وسوسه ای حیرت انگیز برای این کار در دل آدم 
پیدا می شود، اما در عمل کمتر کسی می تواند از پس این ماموریت 
غیرممکن بربیاید. این یعنی کارآفرینان با یک پارادوکس مهم رو به 
رو هستند: ضرورت مولتی تسکینگ و ناتوانی در مدیریت همزمان 
چندین کار. البته این پارادوکس فقط تا زمانی ادامه دارد که شــما 

تکنیک های انجام چند کار به طور همزمان را بلد نباشید. 
اگر شما هم بارها و بارها قصد مولتی تسکینگ داشته اید و هر بار 
دست از پا درازتر سر از خانه اول درآورده اید، حاال دیگر زمان تغییر 
فرا رســیده است. کافی است با ما همراه باشید تا در ادامه بعضی از 
مهمترین نکات برای انجام همزمان چند کار را با هم مرور کنیم. آن 
وقت این غول شکست ناپذیر تبدیل به یکی از عادت های روزانه تان 

خواهد شد. 
اصول انجام همزمان چند کار

درک محدودیت ها: ترسیم تصویری واقع گرایانه
کارآفرینی را در نظر بگیرید که نه تنها عالقه زیادی برای موفقیت 
در بازار دارد، بلکه حاضر اســت هر مشــکلی را نیز به جان بخرد. 
احتماال در چنین وضعیتی مولتی تسکینگ ایده چندان بدی نخواهد 
بود. چه بســا کارآفرین قصه ما ســاعت های بیشتری را وقف کار 
کند. البته این فداکاری موفقیت کسب و کارش را تضمین نخواهد 
کــرد؛ چراکه در دنیای کســب و کار همه چیز به این ســادگی ها 
پیش نمی رود. در عوض شــما باید خودتان را برای تعیین اهدافی 

واقع گرایانه آماده کنید. 
وقتی یک معمار قصد طراحی نقشه یک ساختمان را دارد، همیشه 
نیم نگاهی به بودجه در دســترس و زمان مورد انتظار سرمایه گذار 
خواهد داشــت. این ماجرا درباره مولتی تسکینگ نیز مصداق دارد. 
شــما نمی توانید کلی برنامه وقتگیر برای خودتان طراحی کرده و 
انتظار داشته باشــید در مدت زمانی بی نهایت اندک همه را انجام 
دهید. یادتان باشد، شــما هر روز فقط 24 ساعت وقت دارید تا به 
همه کارهای تان برســید. تازه از این زمان هشــت ساعت را خواب 
هستید و باید فکری هم به حال زندگی شخصی تان کنید. پس الکی 
برنامه روزانه تان در محل کار را با کلی کار مختلف پر نکنید. وگرنه 

برنامه تان هنوز شروع نشده شکست خواهد خورد. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم تعداد پروژه های در دسترس 
برای کارآفرینان باید همیشه محدود باشد. بنابراین اگر دو یا سه تا 
کار را به طور همزمان پیش می برید، مشکلی برای تان پیش نخواهد 
آمد. با این حال هر رقمی بیشتر از این جای اما و اگر خواهد داشت!

مدیریت زمان مناسب: وقت پرواز می کند!
مدیریــت زمــان برای خیلی ها یــک جور کار لوکــس یا حتی 
غیرضروری محسوب می شــود. اگر شما هم اینطور فکر می کنید، 
ناتوانی تان در تکمیل پروژه های مختلف شــرکت اصال امر عجیبی 
نیست. این روزها خیلی از کارآفرینان به طور مداوم در تالش برای 
مولتی تسکینگ هســتند، اما بدون اختصاص زمان مورد نیاز برای 
هر کار احتماال نتیجه ای بهتر از شکســت نصیب شان نخواهد شد. 
دلیل این امر نیز کامال روشن است: بعضی از کارها را اصال نمی شود 

باعجله جلو برد.
آنچه در انجام همزمان کارها اهمیــت دارد، کاهش اتالف وقت 
به طور حرفه ای اســت. مثال اگر مرور نظرات کاربران در شبکه های 
اجتماعی به طور استاندارد باید یک ساعت در طول روز از شما وقت 
بگیرد، اما به هر دلیلی این کار را در دو ساعت انجام می دهید، باید 
به هر قیمتی شــده اتالف یک ســاعته وقت تان را کم کنید. وگرنه 

نتیجه کار حسابی برای تان گران تمام خواهد شد. 
بی شک هر کسی دوســت دارد مثل قهرمان های افسانه ای همه 
کارها در یک چشــم به هــم زدن انجام دهد، اما تــا وقتی درک 
واقع گرایانه ای از ماجرا نداشــته باشید، همیشه با شکست رو به رو 
خواهید شد. به همین خاطر باید فرق بین کاهش اتالف وقت با زمان 
موردنیاز برای انجام درست کارها را بدانید. خب هرچه باشد کسی 

دوست ندارد نتیجه کارش از نظر کیفی فاجعه بار باشد، مگر نه؟
اولویت بندی کارها: اول کارهای مهم

عکاسی را در نظر بگیرید که باید از چند نفر عکس پرتره بگیرد. 
بی شک در حالت عادی اولویت با کسی است که اول از همه هزینه 
کار را پرداخت کرده باشــد. با این حــال گاهی اوقات اهمیت یک 
مشتری به خاطر احتمال بازگشــت دوباره اش با دست پر یا حتی 
همکاری های بلندمدت بیشتر می شود. اینطور وقت ها یک کارآفرین 
هوشمند به چنین مشتری مهمی توجه بیشتری نشان خواهد داد. 

یکی از مشکالت اساســی کارآفرینان در زمینه مولتی تسکینگ 
انتخاب از بین کارهای مختلف اســت. بی شک هر کاری در جایگاه 
خودش اهمیت خاصی دارد. با این حال قرار نیســت شــما از کار 
و زندگی تــان زده و کاری پیش پا افتــاده را به اولویت های مهمتر 

ترجیح دهید. 
شــاید فکر کنید ما در این بخش فرمول ویژه ای برای شناسایی 
کارهای ویژه داریم. در این صورت باید کمی ناامیدتان کنیم؛ چراکه 
هــر کارآفرینی بهتر از بقیه اوضاع شــرکتش را می داند. پس برای 
یک لحظه هم که شده تعارف را کنار گذاشته و با خودتان روراست 
باشــید. احتماال اولین تالش ها در این راستا چنگی به دل نخواهد 
زد. با این حال خیلــی زود اوضاع تان به طور قابل مالحظه ای بهتر 

خواهد شد. 
ایــن روزهــا هر شــرکتی معیارهای خــاص خــودش را برای 
اولویت بندی کارها دارد. مثال اگر شما به مشتریان قول داده اید هر 

محصول را ســر موقع تحویل دهید، آن وقــت معیار زمان اولویت 
اصلی تان خواهد بود. به طور مشــابه، اگر کیفیت محصول اهمیت 
دارد، شاید اندکی تاخیر در تحویل محصوالت قابل قبول باشد. البته 
به شرط اینکه کیفیت نهایی رعایت شود. بی شک این سناریو خیلی 
ساده است اما چشم اندازی از معیارهای حرفه ای برای اثرگذاری بهتر 
بر روی مشــتریان ارائه می کند. با این حساب شما می توانید بدون 

دردسر کارتان را جلو برده و نگران هیچ چیز هم نباشید. 
برنامه ریزی روزانه: رویاهای دور و دراز ممنوع!

پیشــبرد همزمان چند کار از آن دســت برنامه هایی نیست که 
اول ماه تکلیفش را روشن کنید. در دنیایی که اتفاقات غیرمنتظره 
هر لحظه بازار کســب و کار را دستخوش تحوالت عمیق می کند، 
ســرمایه گذاری بر روی برنامه های بلندمدت چنگی به دل نمی زند؛ 
چراکه با یک تغییر کوچک همه برنامه های شما نقش برآب خواهد 
شد. آن وقت باید با هزاران زحمت دوباره از اول برنامه ای را طراحی 

و اجرا کنید. 
توصیه ما در این بخش برنامه ریــزی روزانه برای انجام همزمان 
چند کار اســت. اینطوری شما توانایی واکنش در برابر اتفاقات تازه 
را خواهید داشــت. به عالوه، دیگر خبری از مشکالت پشت سرهم 
نیز نخواهد بود. با این دســت فرمان شما هر چقدر که الزم باشد، 
وقت برای تغییر جهت فعالیت تان خواهید داشــت. آن وقت دیگر 
خبری از فشارهای عصبی به هنگام اجرای برنامه یا کارهای مختلف 

نخواهد بود. 
توجه به کار تیمی: راهکاری برای کاهش فشار کار

از قدیم گفته اند یک دســت صدا ندارد. شــاید این ضرب المثل 
قدیمــی برای خیلی ها بی معنا باشــد، اما در دنیای کســب و کار 
خیلی ها با پیروی از آن به موفقیت های بزرگ رسیده اند. کافی است 
شــرایطی را در نظر بگیرید که بــه مدیریت تک و تنهای کلی کار 
مختلف با دوســت و همکاران درباره آنها فکر کنید. بی شک اغلب 
مردم دنیا کار یک نفره را دوســت ندارند. هرچه باشد آدم ها تمایل 
شدیدی برای روابط اجتماعی داشته و این امر حتی در دنیای کسب 

و کار نیز به چشم می خورد. 
اگر شما جزو آن دسته از کارآفرینان هستید که همیشه کارها را 
یکه و تنها جلو می برند، بهتر است هرچه زودتر در نحوه فعالیت تان 
تجدیدنظر کنیــد؛ چراکه بدون اصالح ســریع وضعیت کاری تان 
شانســی برای بقا در بازار نخواهید داشــت. این امر می تواند خیلی 
جدی تر از اینها شده و حتی انگیزه تان برای ادامه فرآیند کارآفرینی 

را نیز تحت تاثیر قرار دهد. 
نگرانی درجه اول خیلی از کارآفرینان و حتی مدیران درباره کار 
تیمی عدم اســتقبال کارمندان از این پروژه مهم است. اگر شما هم 
چنین نگرانی هایی دارید، اصال الزم نیســت خودتان را اذیت کنید؛ 
چراکه کارمندان عاشــق همکاری در پیشبرد کارهای مهم شرکت 
هســتند. بنابراین همین که بــه آنها فرصــت و آزادی عمل برای 
نقش آفرینی در حوزه کســب و کارتان را بدهید، اوضاع تان به طور 
چشمگیری بهتر خواهد شد. اینطوری با یک تیر دو نشان می زنید. 
اول از همه اینکه دیگر خبری از فشار کاری شدید در کار همزمان 
نخواهد بــود و از همه مهمتر اینکه کارمندان تان احســاس عالقه 

بیشتری به کارشان خواهند کرد. 
ریتم مناسب تان را پیدا کنید: زیاده روی ممنوع

کسانی که تازه در باشگاه های ورزشی ثبت نام می کنند، معموال 
هفته اول همیشه سر ســاعت در باشگاه حاضر شده و ساعت های 
متمادی تمرین می کننــد. البته این برنامه منظم حتی به یک ماه 
هم نمی رسد؛ چراکه به محض تمام شدن شور و هیجان مربوط به 
باشگاه، دیگر خبری از عالقه ورزشکاران تازه وارد قصه مان نخواهد 
بود. این دقیقا همان اتفاقی است که اغلب اوقات برای کارآفرینان در 
زمینه مولتی تسکینگ روی می دهد. احتماال شما هم بارها و بارها 
دوســتانی را دیده اید که یک یا دو ماه با بی نهایت سرعت ده ها کار 
را همزمان جلو می برند. اگر دقت کرده باشید، تمام آنها بعد از یکی 
دو ماه دیگر تحمل انجام یک کار ســاده را هم ندارند؛ چراکه همه 

انرژی شان تخلیه شده است!
ما در روزنامــه فرصت امروز معتقدیم کارآفرینان باید ســرعت 
مشــخصی برای مولتی تســکینگ داشته باشــند. اگر شما همان 
اول کار تخته گاز به جلو بروید، احتماال در میانه مســیر خستگی 
تحمل ناپذیری مهمان تان خواهد بود. پس ســعی کنید همیشــه 
آهسته و پیوسته حرکت کنید. اینطوری دست کم مطمئن می شوید 

مسیرتان تا آخر ادامه پیدا خواهد کرد. 
ریتم مناســب برای انجام همزمان چنــد کار از هر فردی به فرد 
دیگر متفاوت است. در این میان ویژگی های کاری و سطح مهارت ها 
نیز تاثیرگذار اســت. با این حال در نهایت هر کســی خودش باید 
اوضاع را مدیریت کرده و دست به انجام مولتی تسکینگ بزند. البته 
اگر احســاس کردید نیاز به کمک دارید، همیشه امکان استفاده از 
نظرات دوســتان یا همکاران وجود دارد. پس منتظر چه هستید؟ 
همین حاال ســر صحبت را با همکاران تان درباره مولتی تسکینگ و 
ریتم مناســبش شــروع کنید. قول می دهم حتی چند دقیقه گپ 
زدن با دوستان در این زمینه هم حسابی حال و هوای تان را عوض 

خواهد کرد. 
پرهیز از حواسپرتی: دشمن اصلی مولتی تسکینگ

دانشــجوهایی که آخر ترم نمره های خوبی کســب نمی کنند، 
معموال حواســپرتی را دشمن اصلی کارشــان می دانند. قبول دارم 
خیلی وقت ها این نکات فقط بهانه هایی توخالی هستند اما در دنیای 
کســب و کار عوامل زیادی برای حواســپرتی وجود دارد. به طوری 
که حتی یک ثانیه غفلت هم حســابی کار دست من و شما خواهد 
داد. درست به همین خاطر خیلی از کارآفرینان اصال میانه خوبی با 
مولتی تسکینگ ندارند. دلیل آن هم افزایش حساسیت آدم نسبت به 

المان های پرت کننده حواس است. ماجرا جالب شد، نه؟
هیچ کــس در دنیا کار بیش از اندازه را دوســت ندارد. به همین 
خاطــر تا پای کارهای طوالنی به وســط می آید، ذهن آدم به طور 
ناخودآگاه به المان های حواســپرتی توجه بیشتری نشان می دهد. 
شاید فکر کنید این شرایط فقط برای کارآفرینان تنبل روی می دهد، 
اما راستش را بخواهید، بیشتر یک واکنش طبیعی از سوی ساختار 

ذهنی انسان است. پس نباید خیلی خودمان را سرزنش کنیم. 
از بحث بر ســر اینکه دلیل حواســپرتی در سر کار چیست که 
بگذریم، به نکته مهمتری می رسیم: نحوه مقابله با حواسپرتی. خب 
اگر قرار باشد همینطور بدون برنامه و همراه با حواسپرتی به کارمان 
ادامه دهیم که سنگ رو سنگ بند نمی شود. به همین خاطر ما در 
روزنامه فرصت امروز فرمول خاصی برای تان داریم. اول از همه شما 

باید المان هایی که موجب حواسپرتی تان می شوند را شناسایی کنید. 
این عوامل بسته به نوع فعالیت شما متفاوت خواهد بود. مثال برای 
کسی که عاشقان گل و گیاه است، گلدان های تزئینی در دفتر کار 
نه تنها آرامبخش نخواهد بود، بلکه هر چند دقیقه یکبار حواســش 

را پرت خواهد کرد. 
این روزها خیلــی از کارآفرینان المان های متنوعی در محل کار 
مشاهده می کنند که در کسری از ثانیه حواس شان را پرت می کند. 
اگر نظر ما را بخواهید، شــما باید خیلی زود نســبت به این موارد 
واکنش نشــان دهید. اینطوری کارتان راحت تر از هر زمان دیگری 

شده و دیگر دغدغه حواسپرتی در محل کار را خواهید داشت. 
کمی به خودتان استراحت دهید: نکته ای که همه فراموش 

می کنند
انسان ها شباهتی به ماشین های تمام اتوماتیک ندارند. شاید یک 
خودروی بنز چندین روز پشت سر هم کار کند و هیچ ایرادی پیدا 
نکند، اما ماجرا درباره آدم ها کامال متفاوت است. چه بسا بدون یک 
شب خواب راحت تمام روز کاری شما به هم بریزد. پس یادتان نرود 

مولتی تسکینگ به معنای افتادن از زندگی نیست!
گاهــی اوقات کارآفرینان آنقدر درگیر کارهای روزمره و مدیریت 
کسب و کار می شوند که عمال خودشان را فراموش می کنند. درست 
در چنین وقت هایی باید از یک استراحت به موقع سود برد. اینطوری 
دوبــاره انرژی الزم برای فعالیــت کاری را پیدا کرده و می توانید با 
ســرعتی مناســب به کارتان ادامه دهید. یادتان باشد، هرچه فشار 
کاری روی شما بیشتر شود، احتمال بروز مشکل نیز بیشتر خواهد 
شد. پس الکی دل تان را با کار بیشتر خوش نکنید؛ چراکه هیچ وقت 

اوضاع تان در بازار را بهبود نخواهد بخشید. 
آخرین باری که یک تعطیالت درســت و حسابی داشته اید، کی 
بود؟ اگر جواب دادن به این سوال کلی وقت از یک کارآفرین بگیرد، 
بی شــک نیاز به یک مرخصی درست و حسابی دارد؛ چراکه کمتر 
کســی در بازار بدون حتی یک روز مرخصی و استراحت های گاه و 
بی گاه شانســی برای موفقیت دارد. حتی تیم های فوتبال هم وسط 
و انتهای فصل چند هفته ای اســتراحت به بازیکنان می دهند. پس 
شما هم سختگیری الکی را رها کرده و هرچند وقت یکبار کمی به 

خودتان استراحت دهید. 
بعد از اینکه زمان اســتراحت یا مرخصی تان تمام شــد، بی برو 
برگشــت حال بهترتان را متوجه خواهید شد. با این شرایط نه تنها 
مولتی تســکینگ برای تان پروژه ای غیرممکن نخواهد بود، بلکه به 

سادگی هرچه تمام تر آن را دنبال خواهید کرد. 
دسته بندی کارها: تکنیکی برای افزایش سرعت عمل

بعضی از کارها در طــول روز با هم هماهنگی زیادی دارند. مثال 
تولید محتوا در شــبکه های اجتماعی فرق زیادی با آپدیت سایت 
رسمی برند ندارد. به همین خاطر انجام چنین کارهایی در کنار هم 
ایده بســیار جذابی خواهد بود. ماجرا خیلی ساده تر از آنی است که 

فکرش را هم می کردید، نه؟
خیلی از کارآفرینان اصال میانه خوبی با دسته بندی کارها ندارند. 
بــه همین خاطر عمال چنین موضوعی را مورد بی توجهی قرار داده 
و از کنــار آن می گذرند. از آنجایی کــه مخاطب های ما در روزنامه 
فرصت امروز باهوش ترین کارآفرینان بازار هســتند، اصال نباید دور 
چنین ایده هایی بگردید. در عوض قبل از شروع کار یک دسته بندی 
مختصر و مفید از کارهای روزمره تان داشــته باشید. نتیجه این امر 
مدیریت آسان تر امور در طول روز همراه با انجام همزمان چند کار 

خواهد بود. 
شما را نمی دانم، ولی من که ترجیح می دهم یک روز کامل را به 
کارهای مختلف در حوزه بازاریابی اختصاص دهم و روز بعد ســراغ 
کارهای دیگر بروم. پس شما هم با همین دست فرمان همراه باشید 

تا کارتان راحت تر از هر وقت دیگری شود. 
نظارت تیمی بر کار یکدیگر: تکنیکی جذاب و ساده

وقتی فرد دیگری آدم را زیر نظر دارد، معموال کیفیت کار خیلی 
بیشتر می شود. مثال بازیگری را در نظر بگیرید که در اجرای تئاترش 
از حضور بعضی از کارگردان های بنام دنیا خبر دارد. بی شک بازیگر 
قصه ما در چنین سناریویی بهترین عملکردش را روی صحنه نمایش 
خواهد داد. چه بسا در شب های دیگر که خبری از مهمان های ویژه 
نیســت، دوباره بازیگر قصه ما به حالت سابقش برگردد و خبری از 

بازی های فوق العاده نباشد. 
همانطــور که می بینید، نظارت دیگران روی کار آدم، به ویژه اگر 
ناظران شامل آدم های مهمی باشند، نقشی تکان دهنده در کیفیت 
کار دارد. توصیــه ما در این بخش نیز دقیقا برهمین مبنا قرار دارد. 
شما قرار نیست همیشه طوری رفتار کنید که انگار هیچ کس در بازار 
توجهی به شما ندارد. در عوض از دوستان یا همکاران تان بخواهید 
تا به طور مداوم بر روی کارتان نظارت کنند. شــاید در اولین نگاه 
این ماجرا مثل یک آش بی نهایت شور به نظر برسد اما چند روز که 
بگذرد، به خوبی نتیجه کار را احســاس خواهید کرد. آن وقت دیگر 

ماجرا را شوخی نخواهید گرفت. 
سخن پایانی

انجام همزمان چند کار با هم بیشــتر شبیه هنرنمایی مخصوص 
ابرقهرمان ها در فیلم های ســینمایی اســت، امــا در دنیای امروز 
کارآفرینان چــاره ای به غیر از انجام این ماموریت خطرناک ندارند. 
ما در روزنامه فرصت امروز همیشه معتقدیم زمان مهمترین دارایی 
کارآفرینان اســت و اینطور که به نظر می رســد، در دنیای کنونی 
زمان در دســترس برای موفقیت از همیشــه کمتر است. بنابراین 
شــما چاره ای به غیر از مولتی تسکینگ ندارید. البته این به معنای 

سرنوشت فاجعه بار برای کارآفرینان نیست.
مــا در روزنامه فرصت امــروز امیدواریم نکات مورد بحث در این 
مقاله کمکی هرچند کوچک به شــما برای انجــام همزمان کارها 
کرده باشد. مثل همیشه اگر سوال یا ابهامی درباره نکات این مقاله 
داشتید، کافی است تعارف را کنار گذاشته و با ما در ارتباط باشید. 
آن وقت کارشناس های ما در کوتاه ترین زمان ممکن به کمک شما 

آمده تا مشکل تان را حل کنند.
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