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باالخره بانک مرکزی به هش�دار کارشناس�ان پاس�خ مثبت 

داد و در تازه ترین تصمیم، نرخ سود سپرده گذاری 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد این...

 بانک مرکزی برای دومین بار در کمتر از ۱۰ روز
نرخ سود را افزایش داد

چرا نرخ سود باال رفت؟
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این روزها هنگ کردن هسته معامالت باعث اعتراض سهامداران شده است

»باگ« بزرگ بورس
این روزها به موازات رشد خیره کننده بورس و ورود هرچه بیشتر سهامداران به بازار سرمایه، زیرساخت های بورس جوابگوی حضور 
میلیونی سهامداران نیست و در بسیاری از اوقات شاهد کندی هسته معامالت هستیم. این اتفاق موجب اعتراض سهامداران شده 
و مطالب��ه آنان از سازمان ب��ورس به عنوان متولی بازار سرمایه این است که سامانه های معامالتی به روز شود تا دیگر شاهد چنین 
اختالالتی نباشیم. البته این اختالل در سامانه های معامالتی چندان عجیب نیست و طراحی زیرساخت های کنونی بورس مربوط به 
سال های گذشته است که بازار سرمایه هنوز با این میزان رشد بازدهی و تعداد سهامداران مواجه نبود؛ کما اینکه کارشناسان بازار 
سرمایه هسته معامالتی فعلی بورس را قدیمی و متعلق به سال 2005 میالدی می دانند که از یک شرکت فرانسوی خریداری شده 
و تحریم ه��ا باع��ث شده تا این شرکت فرانسوی از به روزرسانی آن سر باز زند. در همین زمینه، علیرضا کدیور با بیان اینکه بیش از 
۱5 س��ال از راه ان��دازی هسته معامالت فعلی بورس تهران می گذرد، به فرارو گفت: آن زمان با توجه به اینکه حجم معامالت بورس 
بسی��ار ک��م بود در قیاس با امروز و همچنین فعاالن بسیار کمتری نیز حضور داشتند، هسته معامالت جوابگوی سفارشات بود، اما 

االن با توجه به وضعیتی که وجود دارد، دو راه حل بیشتر وجود ندارد. اول اینکه سامانه معامالتی فعلی ارتقا یابد، یا اینکه سامانه...

شیوع کرونا باعث کاهش 54درصدی سفرهای ایرانیان در فصل بهار شده است
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»بلومبرگ« گزارش داد

کرونا چطور چشم انداز نفت را تغییر داد؟

اکوسیستم اقتصاد دیجیتال شتاب گرفت
مایکروسافت تیمز چیست و چگونه با آن کار کنیم؟

4 دلیل اصلی شکست استارت آپ ها
مک دونالد ابزار تبلیغاتی برگرکینگ

تغییرات جدید در انتظار اینستاگرام 
سئو و رتبه گرفتن در گوگل چقدر زمان می برد؟

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

روزهای سیاه فیس بوک 

یادداشت
کسری بودجه، نقدینگی 
و بالی خانمان سوز تورم

از ح��دود ی��ک س��ال قبل، 
مورد  در  هشداره��ای ج��دی 
تشدید کسری بودجه دولت و 
پیامد آن برای رشد پایه پولی 
و نقدینگ��ی و به تبع آن، تورم 
داده شده و به  تدریج که جلوتر 
آمده ای��م، ای��ن هشدارها ابعاد 
وسیع ت��ری یافته است. در این 
زمینه، حتی نمی توان تمایزی 
بین اقتصاددانان با گرایش های 
مختلف مشاه��ده کرد و حتی 
تمای��زی می��ان صاحب نظران 
دستگاه ه��ای  درون 
تصمیم گی��ری و صاحب نظران 
آزاد و منتق��د نمی ت��وان قائل 
ش��د. نکته مه��م آن است که 
تقریب��ا تمرک��ز اکثریت قریب 
به اتف��اق صاحب نظران هم بر 
کس��ری بودجه و پیامد تورمی 
آن بوده است و هشدار در مورد 
وقوع تورم های شدید و ابرتورم.
ب��ه  نوشت��ار،  ای��ن  در 
و  سیاسی��ون  اظهارنظره��ای 
دان��ش  فاق��د  صاحب نظ��ران 
و  نمی پردازم  اقتصاد  تخصصی 
بحث را ب��ه گفت وگوی درون 
می کنم.  مح��دود  اقتصاددانان 
ب��رای انسجام بح��ث، در قالب 
چند نکت��ه دسته بندی شده به 
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ادامه از همین صفحه
* اینک��ه کسری بودجه ب��اال، نامتناسب با توان تولی��د اقتصاد و فزاینده 
زیانب��ار است و پولی ک��ردن کسری بودجه فزاینده م��ا را به پرتگاه می برد، 
هی��چ تردیدی نیست و اساس��اً ضرورت ندارد در م��ورد آن بحث کنیم، اما 
به طور مشخص هنگامی که صحبت از افزایش کسری بودجه می کنیم، به طور 
طبیعی در خ��أ بحث نمی کنیم و ناظر به شرایط اقتصاد به تحلیل کسری 
بودج��ه می پردازیم، هم از نظر شرایط سیکلی اقتصاد و هم از جهت نسبت 
کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی. می دانیم هنگامی که اقتصاد در رکود 
اس��ت به طور طبیعی کسری بودجه اجتناب ناپذیر است و معقول نیست که 
دول��ت در شرایط رکودی به سیاست انقباضی روی آورد تا از کسری بودجه 
پرهی��ز کند. می دانیم که اقتصاد ایران مطابق هر معیاری که استفاده کنیم، 
در رکود است. این رکود هم محصول تحریم های نفتی و شوک منفی عرضه 
و تقاض��ای مرتبط با آن است که به  طور سنتی نقش مسلط در شکل دادن 
نوسانات اقتصادی ای��ران داشته است و هم محصول ناترازی هایی بلندمدت 
است که در دهه ۱390 با قطع جریان نفت برای پوشاندن و به تأخیر انداختن 
آن ناترازی ها، بروز و ظهور شدیدتری یافته است. در این شرایط رکودی که 
کسری بودجه حتی به طور طبیعی هم اجتناب ناپذیر بوده است، شیوع کرونا 
ضربه دیگری به اقتصاد ایران وارد ساخته است که آن نیز به تشدید کسری 
بودج��ه دامن می زند و این پدیده ای مخت��ص ایران نیست و اگر امکان پذیر 
ب��ود باید دولت کسری بودجه بیشتری برای مقابله با کرونا متحمل می شد. 
اگر کسری بودجه اجتناب ناپذیر شده است، فعال صحبت از اینکه چرا دولت 
دچار کس��ری بودجه شده، سؤال بی فایده ای اس��ت و مسئله باید بر تأمین 
کس��ری بودجه متمرکز شود. کسری بودجه نیز ب��ا توجه به امکان ناپذیری 
تأمین آن از دنیای خارج، از سه طریق انتشار اوراق و فروش آن به اشخاص و 
نهادهایی غیر از بانک مرکزی، فروش دارایی های دولت، و استقراض مستقیم 
ی��ا غیرمستقیم از بانک مرکزی قابل تأمین اس��ت. ارجح است که دولت در 
این مقطع نگران پایداری مالی و انباشت بدهی نباشد چون نرخ تورم از نرخ 
سود اوراق باالتر است و اصرار بر این مسئله از سوی همه ما ضرورت دارد. اما 
می دانیم که تأمین بیش از حد کسری بودجه از این طریق، تنگنای مالی برای 
کسب وکارها را به هم��راه دارد و منبع نامحدودی نیست. فروش دارایی های 
دول��ت نیز در این شرایط ض��رورت دارد و باز هم باید بر آن اصرار ورزید، اما 
همه می دانند ک��ه اوال از دست دادن دارایی های سودآور دولت که متقاضی 
فراوان دارد در سال های بعد، دولت را از درآمد آن محروم می کند و مشکالتی 
نیز از منظر نهادهای نظارتی به  همراه دارد که امکان توسل گسترده به این 
روش را ه��م دچار محدودیت کرده است. استقراض مستقیم دولت از بانک 
مرکزی قانونا منع شده است، اما می دانیم که دولت با استقراض از بانک ها و 
آنگاه توسل بانک ها به منابع بانک مرکزی همواره به شکل غیرمستقیم از منابع 
بان��ک مرکزی استفاده کرده است، با این حال، در ماه های اخیر که بسیاری 
از صاحب نظران نگرانی بیشتری راجع به کسری بودجه بروز داده اند، این نوع 
استقراض غیرمستقیم عاملی برای رشد پایه پولی در مقایسه با سال های قبل 
نبوده است، اما عامل دیگری که در یک سال اخیر نقش مهمی در رشد پایه 
پولی داشته است و ماهیتا مانند استقراض دولت بوده و در عین حال ماهیتا 
در شرای��ط کنونی با استقراض مستقیم دولت تفاوتی ندارد، افزایش خالص 
دارایی ه��ای خارجی بانک مرکزی از ناحیه استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی و عواید ارزی غیرقابل استفاده دولت بوده است که مطابق تکالیف قانونی 
رخ داده و همان ط��ور ک��ه اشاره شد، اجتناب ناپذیر ب��وده است. با همه این 
توضیحات، تردیدی در این نیست که باید اصرار کرد تا جایی که امکان دارد 

)نه آنچه آرمانی مطالبه ما است( دولت با انتشار اوراق و فروش دارایی کسری 
بودجه را تأمین کند و دولت و مجلس نیز تا سرحد امکان از ایجاد هزینه های 
جدید و غیرضروری پرهیز کنن��د. بانک مرکزی عالوه بر آنکه عملیات بازار 
ب��از را راه ان��دازی کرده است تا به  تدریج سیاس��ت پولی به سمت شیوه های 
نوین مورد استفاده در دنیا تغییر مسیر دهد و از جمله از پولی شدن کسری 
بودجه جلوگیری کند، حتی با به عهده گرفتن کارگزاری فروش اوراق دولت 
سع��ی کرده است ب��ه دولت کمک کند تا سهل ت��ر و کم هزینه تر به فروش 
اوراق بپ��ردازد و در همین مدت سپری شده از س��ال ۱399 حدود 23000 
میلیارد تومان اوراق از ای��ن طریق فروش رفته است. اقدامات بانک مرکزی 
ب��رای جلوگیری از پولی شدن کسری بودج��ه باید ادامه یابد، اما باید توجه 
داشت که حتی با خودداری بانک مرکزی از پولی کردن کسری بودجه دولت، 
وجود کسری بودجه گسترده به طور غیرمستقیم و از جمله از کانال عملیات 

بازار باز برای کنترل نرخ سود به رشد پایه پولی منجر خواهد شد.
* برخ��ی از تحلیلگران تأکید زی��ادی بر افزایش بی سابق��ه پایه پولی و 
نقدینگی در دوره اخیر داشته اند. در اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی باالست 
و نامطل��وب، جای هیچ تردیدی نیست، اما نکت��ه بااهمیت آن است که ما 
اقتصاددانان در به کارگیری مفاهیم و داده ها بسیار حرفه ای باشیم. به عنوان 
نمونه، بسیار دیده شده است که صاحب نظران کشور به افزایش کاماًل متفاوت 
حج��م نقدینگی در سال های مختلف پرداخته اند، مثالً بسیار شنیده ایم که 
اقتصاددانان��ی اش��اره می کنند که در یک سال در ده��ه ۱390 معادل 20 
س��ال در گذشته نقدینگی خلق شده اس��ت یا بسیار شنیده ایم که افزایش 
ساالنه حجم نقدینگی در سال های ۱392 تا ۱396چند برابر افزایش حجم 
نقدینگی در کل ده��ه ۱380 بوده است یا مثالً شنیده ایم که در سال های 
۱397 ت��ا ۱399 افزایش حجم نقدینگی معادل کل نقدینگی تاریخ ایران 
است یا مثاًل زمانی می شنیدیم که اشاره می شد به زودی نقدینگی از ۱000 
هزار میلیارد تومان عبور می کند و مدتی بعد از آن اشاره می شد که نقدینگی 
ب��ه زودی از 2000 هزار میلیارد تومان عبور می کند یا بسیار شنیده ایم که 
روزی ح��دود ۱000 میلیارد تومان نقدینگی خلق می شود و مواردی از این 
دس��ت. واضح است که اقتصاددان��ان آشنا با مفاهیم اسم��ی و دارای روند 
می دانن��د این مقایسه تصویر کاماًل ناصحیحی از تحوالت کّمیت های پولی 
نش��ان می دهد و مثاًل با نرخ رشد 20درصدی ب��رای نقدینگی، حدوداً سه 
سال و نیم نقدینگی دو برابر می شود و مثاًل از ۱000 هزار میلیارد تومان به 
2000 هزار میلیارد تومان می رسد، در حالی که نرخ رشد متوسط نقدینگی 
ای��ران بسیار بیش از این بوده و این بدان معناست که در غالب دوره ها پس 
از هر سه سال و نیم حجم نقدینگی دو برابر شده است. اگر به گذشته های 
خیلی دور برنگردیم و سال های ابتدای دهه ۱380 را که اتفاقاً دوران نسبتاً 
باثباتی از نظر اقتصادی محسوب می ش��ود، در نظر بگیریم، از سال ۱338 
که داده های اقتصاد کالن موج��ود است تا سال ۱380 معادل 320905.7 
به حجم نقدینگی افزوده شده است، در حالی که از ۱380 تا ۱383 معادل 
364909.9 به حجم نقدینگی افزوده شده است، یعنی در طول چهار سال 
بیش از کل آن دوره 42ساله به حجم نقدینگی افزوده شده است. مشابه این 
برای سال ۱370 تا ۱373 هم صادق است و مثاًل برای سال ۱390 تا ۱393 
نیز صادق است. معلوم است چنین تحلیلی که افزایش نقدینگی در هر کدام 
از آن چه��ار سال را بسیار غیرعادی جل��وه می دهد، کاماًل تصویر اشتباهی 
اس��ت. این موضوع در مورد سال های اخیر و دو سال اخیر نیز مصداق دارد. 
برای اقتصاددانان، دقیق و حرفه ای آن است که از آمار نرخ رشد کمیت های 
پولی استفاده کنند نه از مقدار ریالی آن. براساس نرخ رشد، در سال ۱397 

ن��رخ رشد پایه پولی همان متوسط بلندم��دت آن است و در سال ۱398 از 
متوسط بلندمدت آن فاصله گرفته و بیشتر شده است و همین موضوع در 
م��ورد رشد نقدینگی هم ص��ادق است، به این معنا ک��ه در سال ۱397 از 
متوسط بلندمدت آن کمتر بوده است و در سال ۱398 از متوسط بلندمدت 
آن بیشت��ر بوده است. حتماً م��ا باید نگران باشیم و حتماً اگر دولت و بانک 
مرکزی به دالیلی مانند فشار کسری بودجه و جلوگیری از تعمیق رکود موقتاً 
به انقباض پولی متوسل نشده اند، باید به این سمت حرکت کنند و به  طور 
مشخص راه اندازی عملیات بازار باز و هدف گذاری تورم باید در میان مدت و 
بلندمدت منجر به کاهش چشمگیر رشد نقدینگی نسبت به شرایط کنونی 
شود )البته در کنترل تورم رشد نقدینگی بااهمیت است مستقل از اینکه از 
کجا سرچشمه می گیرد و آن هم نه کنترل ساالنه رشد نقدینگی که منسوخ 
ش��ده است بلکه کنترل متوسط رشد نقدینگی در میان مدت و بلندمدت(. 
من هم به عن��وان اقتصادخوانده ای که از بسیاری اقتصاددانان کنونی کشور 
خیلی آموخته ام، تردید ندارم که باید ظرف مدت نه چندان طوالنی بتوانیم 
به ط��ور ساختاری زمینه کاهش رشد نقدینگ��ی را فراهم کنیم، وگرنه باید 
یقین داشته باشیم که نرخ تورم قابل کاهش معنا دار نیست، در عین حال، 
ی��اد گرفته ام که مشکالت ساختاری و ناترازی های ریشه دار اقتصاد ایران به 
هیچ وجه در یک دوره حتی ۱0ساله هم رفع نخواهد شد و با پذیرفتن این 
محدودیت باید دنبال اقداماتی برای اندکی بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش 

درد و رنج مردم باشیم.
* بسی��اری از ما اقتصاددانان کمتر به این موضوع توجه داریم که اقتصاد 
پیوسته در حال تجربه ک��ردن سرچشمه های جدیدی از شوک و بی ثباتی 
اقتص��اد کالن است و تالش می کنیم با نسخه های متعارف به دنبال توضیح 
وقایع جدید باشیم. نمونه آن است که دنیا و به ویژه کشورهای توسعه یافته 
از ش��روع ده��ه ۱390 موفق به کاهش و تقریباً حذف ت��ورم شدند و رشد 
اقتص��ادی هم رضایت بخش و باثبات ب��ود، به گونه ای که از آن تحت عنوان 
Great Moderation ن��ام می بردن��د، اما ناگهان بح��ران 2008 دنیا را 
غافلگی��ر کرد و این در حالی ب��ود که کمتر اقتصاددانی فکر می کرد چنین 
بحرانی و در چنین ابعادی رخ دهد. همین داستان در مورد ایران نیز صادق 
است، در حالی که ما به طور سنتی عادت کرده بودیم که رشد نقدینگی ناشی 
از رش��د پایه پولی )تأکید می کنم ناشی از رشد پایه پولی( که بر اثر تزریق 
درآمده��ای نفتی یا کسری بودجه دول��ت رخ می دهد، اسباب تورم است و 
البت��ه حالتی که ناشی از درآمده��ای نفتی باشد اثر تورمی آن کمتر است، 
ناگه��ان در سال ه��ای ۱393 تا ۱396 با پدیده ای در اقتص��اد ایران روبه رو 
شدی��م که به طور سنتی اسباب ش��وک و بی ثباتی و جهش قیمت ها نبود. 
ای��ن پدیده رشد نقدینگی متأثر از نرخ سود باالی سپرده ها و آن هم متأثر 
از ناترازی نظام بانکی در همراهی با تأکید بر کنترل رشد پایه پولی بود که 
گرچ��ه موقتاً تورم را کنترل کرد اما نیروی بزرگی را برای شوک قیمتی به 
اقتص��اد انباشت کرد و در اولین فرصتی که امکان تحریک انتظارات تورمی 
فراهم شد، ش��روع به تخلیه آثار تورمی خود نمود. این در حالی بود که در 
ابتدا تصور می کردیم آن شیوه رشد نقدینگی مسیر مناسبی است، به همین 
ترتیب، در طول چند م��اه گذشته پدیده ای کاماًل متفاوت در اقتصاد ایران 
پدیدار شد که کمتر توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد و آن هم تحوالت 
ب��ازار سرمایه از ح��دود بهمن ماه ۱398 به بعد ب��ود. در حالی که تا پاییز 
۱398 تحوالت بازار سرمایه امری عادی تلقی می شد و افزایش قیمت سهام 
انعکاس افزایش ارزش جایگزینی بنگاه ها محسوب می شد و عماًل دنباله ُروی 
تغیی��رات نرخ ارز و سایر قیمت ها محس��وب می شد، از حدود بهمن ۱398 

کاماًل تغییر ماهیت داد و به پیشروی افزایش قیمت ها تبدیل شد. این تغییر 
ماهیت از آنجا سرچشمه می گرفت که به دالیلی که در اینجا مجال پرداختن 
ب��ه آن نیست، سه��ام تبدیل به یک دارایی ب��دون ریسک کاهش قیمت و 
بسیار نقدشونده از منظر سرمایه گذاران شد و به این ترتیب مبتنی بر تحلیل 
ناسازگاری زمانی سبب کشاندن پی درپی اشخاص به این بازار و امکان پذیری 
تشدی��د سفته بازی در این بازار شد. آنگاه افزایش قیمت سهام هم از طریق 
اثر ثروتی بسیار شدید آن سبب فشار بر بقیه قیمت ها و به ویژه قیمت بقیه 
دارایی ها شده است و هم سبب فشار برای رشد درونزای کمیت های پولی و 
از جمله حجم نقدینگی شده و خواهد شد و هم انتظارات تورمی را افزایش 
داده اس��ت. ما مدت هاست که نگران هستیم روزی حدود ۱000 میلیارد تا 
۱200 میلی��ارد تومان به نقدینگی اضافه می شود که به معنای ایجاد ثروت 
نقد معادل همین رقم برای صاحبان سپرده است، اما در حال حاضر در بازار 
سه��ام روزانه چن��د برابر این به ارزش سهام اف��زوده می شود و لذا به ثروت 
صاحبان سهام افزوده می شود و طبق تحلیلی که ارائه شد، اکنون سهام یک 
دارایی تقریباً نقد و بدون ریسک کاهش قیمت از منظر صاحبان سهام است، 
در حالی که بسیاری از تحلیلگران، نگران شکل گیری حباب و ترکیدن حباب 
در ای��ن بازار بوده اند که آن ه��م نگرانی بی موردی نیست، اما جنبه زیان بار 
اقتصاد کالنی آن، این خلق ثروت است که فقط انتقال بخش کوچکی از آن 
به بقی��ه بازارها کافی است تا جهش هایی در آنها ایجاد کند که در ماه های 
اخیر کرده است و حتی می توان نشان داد که به شکل درونزا رشد نقدینگی 
را هم به دنب��ال خواهد داشت، این موضوعی است که اقتصاددانان کمتر به 
آن پرداخته اند و این به معنای رخدادی است که ما در گذشته به هیچ وجه 
تجربه نکرده ایم و ما را در درک تحوالت تورمی غافلگیر کرده است. به همین 
دلی��ل است که سعی می کنیم جهش قیم��ت سهام و مسکن و ارز و طال و 
کااله��ای بادوام را به رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت دهیم. این در حالی 
است که رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱398 که از متوسط بلندمدت 
بیشت��ر بوده اند، به ترتی��ب 3۱.3 و 33درصد بوده است که با جهش قیمت 
دارایی ها هیچ سنخیتی ندارد. لذا نمی توان استدالل کرد که رشد نقدینگی 
زی��اد شده و سبب این اندازه جهش قیمت ها ش��ده است و رشد چند صد 
درص��دی قیمت برخی از دارایی ها نیاز به توضیح دیگری دارد. نه تنها رشد 
قیمت برخی دارایی ها نیاز به توضیح متفاوتی دارد که مختصر به آن اشاره 
ش��د، خود این افزایش قیمت دارایی ها سبب فشار بر قیمت ها از طریق اثر 
ثروت، سبب تحریک انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش پول و سیال 
شدن نقدینگ��ی و سبب فشار برای رشد درونزای نقدینگی شده است. این 
پدیده ای است که همه ما را غافلگیر کرده است و اسباب خجالت هم نیست، 
چون اگر اقتصاد ایران در دهه ۱390 دو بار از ناحیه بخش مالی )شامل نظام 
بانکی و بازار مالی( دچار شوک شده است، به دلیل تحول در ساختار اقتصاد 
ایران و ظهور عوامل ناشناخته ای است که سرچشمه های جدیدی از شوک 
به اقتصاد کالن هستند. این مشابه شوک کووید-۱9 به دنیای پزشکی است 
که تا این لحظ��ه درک کاملی از آن حاصل نشده و دنیای سالمت در حال 
تجربه این شوک و سپری کردن آن است. لذا شاید ضرری نداشته باشد که 
اقتصاددانان عزیز کشور و به ویژه نسل جوان تر و پرشورتر از ما، بالفاصله در 
مقابل نوسانات اقتصاد کالن سراغ تحلیل های شناخته شده و جاافتاده نروند 
و جسوران��ه به موشکافی این نوسان��ات بپردازند تا نه تنها به حل مشکالت 
اقتصادی کشور کمک کنند، بلکه حتی به پیشبرد دانش نیز کمک نمایند. 
تحوالت اقتصاد کالن اخیر ایران زمینه تحقیق بکری برای اقتصاددانان جوان 

فراهم کرده است که نباید این فرصت را از دست بدهند.

کسری بودجه، نقدینگی و بالی خانمان سوز تورم

تیمور رحمانی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران



فرص��ت ام��روز: »کنفرانس تج��ارت و توسعه سازم��ان ملل« موسوم 
به »آنکت��اد« در تازه ترین گزارش خود از ب��روز بحران مالی در صنعت 
گردشگری جهان به سبب شیوع کرونا خبر داده و برآورد کرده است که 
صنع��ت گردشگری از زمان شیوع کرونا در چهار ماه گذشته با خسارت 
مال��ی یک تریلی��ون و 200 میلیارد دالری مع��ادل ۱.5درصد از تولید 

ناخالص جهان روبه رو شده است.
»آنکت��اد« همچنی��ن  پیش بینی کرده چنانچه بح��ران کرونا به مدت 
هشت ماه دیگر تداوم داشته باشد، میزان خسارت به 2 تریلیون و 200 
میلیون دالر معادل 2.8درصد از تولید ناخالص در جهان خواهد رسید. 
در بدبینانه تری��ن حالت نیز به گفته »آنکت��اد«، چنانچه بحران کرونا تا 
۱2 م��اه ادامه یابد،  صنع��ت گردشگری با خسارت مال��ی 3 تریلیون و 
300 میلیارد دالری معادل 4.2درصدی تولید ناخالص داخلی در جهان 

روبه رو می شود.
همچنی��ن گزارش ه��ای دیگر نهاده��ای بین الملل��ی از جمله »بانک 
جهانی« از بازخورد وی��روس کرونا در تجارت جهانی حکایت از کاهش 
شدی��د درآمد افراد و افت رشد تولی��د ناخالص داخلی کشورها دارد. به 
اعتق��اد »بانک جهانی«، کرونا به چند روش می تواند بر اقتصاد کشورها 
و به تب��ع آن، اقتصاد جهان��ی تأثیر بگذارد که عب��ارت است از: کاهش 
اشتغال، افزایش هزینه های معام��الت بین المللی، کاهش شدید سفر و 
کاهش تقاضا برای خدماتی که نیاز به ارتباط نزدیک و مستقیم افراد با 
یکدیگر دارد. همچنین »شورای جهانی سفر و گردشگری« به تازگی از 
کاه��ش ۱2 تا ۱4درصدی سفرهای جهان در سه ماهه اول سال 2020 
خب��ر داده و پیش بینی کرده که نزدیک به 50 میلیون شغل در صنعت 

توریسم در این برهه زمانی به واسطه شیوع کرونا از بین رفته اند.
کرونا با صنعت گردشگری ایران چه کرده است؟

در همی��ن حال، صنع��ت سفر و گردشگری ایران ه��م از آسیب های 
کرون��ا در ام��ان نمانده است و ب��ه دنبال شیوع کووی��د-۱9 در سراسر 
کشور و بنا بر آمار اعالم شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دست��ی، 54درصد سفرها نسبت به م��دت مشابه سال گذشته 
کاه��ش یافته و 80 ه��زار شاغلی که ب��ه  صورت مستقی��م در صنعت 
گردشگ��ری فعال هستن��د در صورت عدم حمای��ت و برنامه ریزی بیکار 

می شوند.  در این بین، آنچه در واقعیت و به شکل پایدار می تواند رونق 
دوب��اره گردشگری در ایران را رقم بزند، »وج��ود تقاضای گردشگری« 
اس��ت. این تقاضا برای ای��ران بیشتر تقاضای گردشگ��ری داخلی است 
ت��ا خارجی، اما انتظار م��ی رود که با شروع پی��ک دوم کرونا در کشور، 
آسی��ب این بخش کماکان ادامه داشت��ه باشد. این در حالی است که تا 
پیش از شی��وع کرونا، سفر و گردشگری تبدیل ب��ه یکی از بزرگ ترین 
حوزه ه��ای کسب وک��ار در دنیا شده بود به طوری ک��ه براساس آمارهای 
»ش��ورای جهانی سفر و  گردشگ��ری«، بخش »سفر و گردشگری« بعد 
از »اطالعات و ارتباط��ات« و »خدمات مالی«، سومین بخش اقتصادی 
در جه��ان به لحاظ رش��د اقتصادی در سال 20۱9 ب��وده است. سفر و 
گردشگری با صنایع وابسته به گردشگری درمجموع حدود ۱0.3درصد 
از تولی��د ناخال��ص داخلی و ۱0.4درصد از کل اشتغ��ال دنیا را در سال 
20۱9 ب��ه خ��ود اختص��اص داده و همچنی��ن سهم مستقی��م سفر و 
گردشگ��ری از تولید ناخالص داخلی جه��ان 3.2درصد و سهم مستقیم 

اشتغال آن 3.8درصد از کل اشتغال جهان بوده است.
در ای��ران بعد از افت شدید سهم گردشگری در اقتصاد )از نظر تولید 
ناخالص داخلی و اشتغال( از سال 200۱ به 2002 و سپس روند تقریباً 
ثاب��ت آن، اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور از سال 20۱۱ تا 20۱9 
رون��دی فزاینده داشته است. به طوری ک��ه براساس آمار ثبت شده برای 
کشور، سهم مستقیم سفر و گردشگری در اشتغال از 3.8درصد در سال 
200۱ به ۱.6درصد در 2002 تنزل کرده و از ۱.5درصد در سال 20۱۱ 
ب��ه 2.4درصد در 20۱9 بهبود یافته اس��ت. همچنین سهم کل سفر و 
گردشگ��ری در اشتغال از ۱0.3درص��د در سال 200۱ به 5.2درصد در 
2002 تنزل کرده و از 4.9درصد در سال 20۱۱ به 7.3درصد در 20۱9 
بهب��ود یافته است. شاخص بع��دی، سهم مستقیم سفر و گردشگری در 
GDP اس��ت و آمارها نشان می دهد سه��م مستقیم سفر و گردشگری 
در تولی��د ناخال��ص داخلی از 4درصد در س��ال 200۱ به ۱.7درصد در 
س��ال 2002 تنزل کرده و از ۱.6درصد در سال 20۱۱ به 2.5درصد در 

20۱9 بهبود یافته است.
همچنین سهم کل سفر و گردشگری در GDP از 9.7درصد در سال 
200۱ ب��ه 5درصد در سال 2002 تنزل کرده و از 4.6درصد در 20۱۱ 

به 6.8درصد در 20۱9 بهبود یافته است.
به گزارش مرک��ز پژوهش های اتاق ایران، وضعیت صنعت گردشگری 
در ایران در سال های اخیر با بهبود قابل توجهی روبه رو بوده است. به طور 
مثال، جذب گردشگران خارج��ی افزایش یافته و در سال ۱396 تعداد 
4600 هزار گردشگر خارجی، در سال ۱397 تعداد 7800 هزار نفر و در 
۱۱ ماه��ه سال گذشته 8700 هزار گردشگر خارجی وارد کشور شدند. 
سرمایه گ��ذاری در حوزه گردشگری نیز به  ش��دت افزایش یافته است، 
به طوری که در حال حاضر حج��م سرمایه گذاری در صنعت گردشگری 
200 ه��زار میلیارد تومان اس��ت و 500 هتل در حال احداث نیز وجود 
دارد ک��ه بخشی از آن ها هتل های 5 ست��اره هستند. تعداد بوم گردی ها 
نی��ز حدود پنج برابر افزایش داشته و از 400 واحد در دو سال پیش به 

2000 واحد در حال حاضر رسیده است.
ایران در کجای صنعت توریسم جهان ایستاده است؟

براس��اس گ��زارش رقابت پذیری سف��ر و گردشگری، رتب��ه ایران در 
شاخص رقابت پذیری سف��ر و گردشگری از سال 20۱۱ هر دوره بهبود 
یافت��ه به طوری ک��ه از رتب��ه ۱۱4 در سال 20۱۱ به رتب��ه 98 در سال 
20۱3، رتبه 97 در سال 20۱5 و رتبه 93 در سال 20۱7 رسیده است.

همچنی��ن در سال 20۱9 با چهار پله صعود نسبت به سال 20۱7 در 
رتب��ه 89 جهان از بین ۱40 کشور مورد بررس��ی قرار گرفته است. در 
سال 20۱9 نی��ز نمره ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری 
3.5 از 7 ب��وده که در مقایسه با سال 20۱7، این نمره 3.4 درصد نمره 
بهبود یافته است. ایران در می��ان کشورهای خاورمیانه نیز رتبه هشتم 
)از ۱۱( را در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری به خود اختصاص 

داده که نسبت به سال 20۱7 تغییری نداشته است.
همچنی��ن در سال 20۱9، ای��ران در ۱0 رک��ن از ۱4 رکن شاخص 
رقابت پذی��ری سفر و گردشگری بهبود داشته که بیشترین میزان بهبود 
آن نسب��ت به سال 20۱7 مربوط به رکن آمادگ��ی فناوری اطالعات و 
ارتباط��ات )نمره 4.5( بوده است. ای��ران در رکن رقابت پذیری قیمت ها 
در س��ال 20۱9 نی��ز با کس��ب نمره 6.7 از 7 باالتری��ن نمره را در بین 
۱40 کشور م��ورد بررسی کسب کرده و رتبه اول در جهان را به دست 

آورده است.

شیوع کرونا باعث کاهش 54درصدی سفرهای ایرانیان در فصل بهار شده است

سال سقوط توریسم

»آنکتاد« اعالم کرده است که صنعت گردشگری جهان از زمان شیوع 
کرونا در چهار ماه گذشته با خسارت یک تریلیون و 200 میلیارد دالری 
روبه رو شده است. همچنین به گفته »شورای جهانی سفر و گردشگری«، 
درآم��د حاص��ل از صنعت گردشگری در جه��ان در 20 سال گذشته از 
490 میلی��ارد دالر ب��ه یک میلیارد و 600 میلی��ون دالر افزایش یافته 
اس��ت. این در حالی است ک��ه از زمان شیوع کرونا در جهان این درآمد 
به نصف مبل��غ مذکور کاهش یافته و تبع��ات اقتصادی بسیار شدیدی 
برج��ای گذاشته اس��ت، به طوری که با بسته ش��دن مرزها و ممنوعیت 
پروازهای خارج��ی، جهانگردان ناگزیر برنامه های خ��ود را لغو کرده اند 
و بازدیدکنندگ��ان داخل��ی نیز به منظور رعایت مق��ررات فاصله گذاری 
اجتماع��ی و نگرانی از حضور در مراکز تراکم جمعیت، از بازدید بناهای 
تاریخی و جاذبه های گردشگ��ری امتناع نموده اند؛ موضوعی که کاهش 

50درصدی درآمد گردشگری در جهان را به دنبال داشته است.
به گزارش ایرنا، اتخاذ تدابی��ر پیشگیرانه در برخی از کشورها،  اعمال 
محدودیت ه��ای جدید برای سفر و  کاهش درآم��د مصرف کننده سبب 
ش��ده تا می��زان رشد صنعت جهانگردی با کاه��ش روبه رو شود. اگرچه 
برخ��ی از کشورها به تدریج فعالیت های مربوط به صنعت گردشگری را 
آغ��از کرده اند،  اما شمار دیگری از کشورها فعالیت های گردشگری خود 
را کامال به حالت تعلیق درآورده ند. در نتیجه، تعلیق صنعت گردشگری 
بر زندگی مردم کشورهایی که این صنعت تنها منبع درآمد آنها به شمار 

می آید، تاثیر بسیار مخربی گذاشته است.
در ح��ال حاضر تولی��د ناخالص داخلی کشورهای��ی مانند جامائیکا و 
تایلن��د ب��ه سبب تعلیق صنعت گردشگری ناش��ی از  کرونا به ترتیب با 
کاهش ۱۱درصدی و 9درصدی روبه رو شده است. همچنین پیش بینی 
شده تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند کنیا، مصر و مالزی به سبب 

کرونا با کاهش 3درصدی روبه رو شود.
گفتن��ی است کرونا تنها بر اقتصاد کشورهایی کوچک تاثیرات مخرب 
نداشت��ه، بلکه کشورهای بزرگ نیز مانند فرانسه،  یونان، ایتالیا،  پرتغال،  
اسپانی��ا و آمریکا به سبب رکود صنعت گردشگ��ری متحمل میلیاردها 
دالر خسارت شده اند. در میان کشورهای مختلف نیز تایلند، جامائیکا و 
کرواسی با بیشترین میزان بیکاری در صنعت گردشگری روبه رو شده اند.
براس��اس آمارهای »ش��ورای جهانی سفر و گردشگ��ری«، کشورهای 

فرانس��ه،  اسپانی��ا، آمریک��ا، چین و ایتالی��ا جزو پنج کش��ور اول دارای 
بیشترین تعداد گردشگر خارجی هستند. در واقع، کشورهایی که زمانی 
میزب��ان مسافران خارج��ی بودند، این روزها به ش��دت از شیوع ویروس 
کووی��د-۱9 آسیب دیده ان��د؛ به گونه ای که به جز چی��ن به عنوان مبدأ 
انتشار ویروس، آمریکا، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا یعنی پنج کشوری که به 
 عنوان مقاص��د پرطرفدار گردشگری مطرح بودند، آمارهای باالیی را در 

تعداد مرگ ومیر ناشی از ابتال به ویروس کرونا گزارش داده اند.
محدودیت ه��ای ناشی از کرونا باعث ایجاد مشکالت زیادی در اقتصاد 
ای��ن کشورها و البته دیگ��ر کشورها به ویژه آنهایی ش��ده که بر سفر و 
گردشگ��ری تکی��ه دارند. در بی��ن پنج کشور نخس��ت فهرست مقاصد 
گردشگ��ری، اسپانیا آسی��ب بیشتری از کرونا دیده اس��ت. گردشگران 
بین المللی در اسپانیا سالیانه حدود 8۱ میلیارد دالر پول خرج می کنند. 

این رقم حدود ۱6درصد از کل صادرات اسپانیا به شمار می آید.
مخارج گردشگران در ایتالیا حدود ۱0درصد صادرات این کشور است. 
البت��ه این اعداد و ارق��ام در مقایسه با تأثیری ک��ه کرونا بر گردشگری 
جزیره سنت لوسیا داشته کاماًل رنگ می بازند. پرداخت های گردشگران 

خارجی در این جزیره بیش از 8۱درصد صادرات آن است.
خبرگ��زاری فرانسه نیز از ضرر 27 میلی��ون یورویی برج ایفل خبر و 
گزارش داده که برج ایفل پس از یک تعطیلی 3.5 ماهه به دلیل شیوع 
کرون��ا، از اوایل تیرماه پذیرش بازدیدکنن��ده را تحت تدابیر پیشگیرانه 
از س��ر گرفته است ولی بازدیدکنندگ��ان فقط مجاز هستند از دو طبقه 
از ای��ن بنای تاریخی سه طبق��ه دیدن کنند و به منظ��ور اتخاذ تدابیر 
پیشگیران��ه گردشگران برای باالرفتن از این برج فلزی 324 متری، باید 

از پله ها استفاده کنند و مجاز به استفاده از آسانسور نیستند.
همچنین ب��ه گفته پاتریک برانک��و روییوو، مدیرکل ب��رج ایفل، این 
پربازدیدتری��ن بن��ای جهان از قرنطینه و خانه نشین��ی که از ماه مارس 
)اسفند 98( آغاز شد، تاکنون 27 میلیون یورو ضرر کرده است. پاریس 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. کاخ ورسای که از 6 ژوئن )۱7 خرداد( 
به روی بازدیدکنندگان باز شد هنوز تا شرایط عادی فاصله زیادی دارد. 
ای��ن جاذبه گردشگری این روزها ب��رای جلوگیری از شیوع کرونا روزانه 
حداکث��ر 4 هزار و 500 بازدیدکننده می پذیرد؛ آماری که در مقایسه با 
20 هزار نفری که تابستان هر سال از این کاخ بازدید می کنند، چندان 

رضایت بخش نیست. موزه لوور پاریس که از 6 ژوئیه )۱6 تیر( بازگشایی 
می شود نیز خود را برای کاهش قابل توجه تعداد باردیدکنندگان آماده 

کرده است.
در ای��ن میان، ایران نیز از آسیب ه��ای کرونا در بخش گردشگری در 
ام��ان نمانده است.  امسال کرونا به عن��وان مهمان ناخوانده گردشگری 
جه��ان،  باعث شده تا از امکان��ات گردشگری ایران ب��ا حداقل ظرفیت 
استفاده شود و حتی یکی دو ماه استفاده از این امکانات به صفر نزدیک 

برسد.
در این خص��وص، جمشید حمزه زاده، رئیس جامع��ه هتلداران ایران 
آسی��ب و زیان صنعت گردشگری کشور با شیوع بیماری کرونا در چهار 
م��اه گذشت��ه را خسارتی ۱00درص��دی اعالم کرد و گف��ت: هتلداران 
استان ه��ای مختلف کشور در چه��ار ماه گذشته و در پی شیوع بیماری 

کرونا 60 هزار میلیارد ریال خسارت دیدند.
او خسارت کرونا به صنعت گردشگری به ویژه هتلداری ایران را عمیق 
خوان��د و گف��ت: هنوز هم با وج��ود اعالم آغاز فعالی��ت هتل ها و مراکز 

اقامتی، خسارت کرونا به این بخش از صنعت گردشگری ادامه دارد.
رئیس جامع��ه هتلداران ایران، خواستار همدل��ی و همراهی دولت با 
سرمایه گذاران زیان دیده صنعت گردشگری به خصوص جامعه هتلداران 
ش��د و اضافه کرد: بخ��ش خصوصی صنعت گردشگ��ری باید بتواند در 

وضعیت پساکرونا به ارائه خدمات بپردازد.
از س��وی دیگر، ایرالین ها یکی دیگر از فع��االن اقتصادی بودند که از 
کرون��ا آسیب جدی دیدن��د. پروازهای به مقاص��د داخلی و خارجی در 
اسفن��د به حداق��ل رسید و فرودگاه ها به حالت نیم��ه تعطیل درآمدند. 
اگرچه رئیس سازم��ان هواپیمایی کشور اعالم کرده که محدودیت های 
ورود گردشگ��ران خارج��ی به تدریج و ب��ا توجه ب��ه دستورالعمل های 
بهداشت��ی در حال کاهش است و به زودی شاه��د بازگشت گردشگران 

خارجی به کشورمان خواهیم بود.
علی عاب��دزاده همچنین از امض��ای موافقت نامه ه��ای بهداشتی بین 
کشوره��ا در زمینه جلوگیری از شیوع کرونا و رفع محدودیت پروازهای 
خارج��ی خبر داد و گفت ک��ه شرکت های خارجی اکن��ون منتظرند تا 
پروتکل های بهداشتی میان کشورها امضا و توافق ها انجام شود تا بتوانند 

مسافران را طبق پروتکل های خاص بهداشتی و پزشکی جابه جا کنند.

با شیوع کرونا، درآمد گردشگری جهان 5۰درصد کاهش یافت

خسارت یک تریلیون دالری کرونا به گردشگری

دریچه

محدودیت سفر همچنان برقرار است
ایران در قرنطینه سفر

ب��ا وجود بازگشایی تدریج��ی مرزها و برقراری دوب��اره برخی پروازهای 
بین الملل��ی، قرنطین��ه مساف��ران ایران��ی در خان��ه همچنان ادام��ه دارد. 
رئی��س انجمن صنفی دفاتر خدم��ات مسافرتی ایران نی��ز می گوید: هنوز 
محدودیت ه��ای سف��ر ب��رای شهروندان ایران��ی برداشته نش��ده و فعال از 

سفرهای توریستی خبری نیست.
بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر پروازهای بین المللی که از مقصد 
ایران برقرار است، تنها مسافرانی را جابه جا می کنند که پاسپورت یا کارت 
اقامت کشور مقصد را داشته باشند. برخی از این مسافران حتی الزم است 
پی��ش از خروج، کارت سالمت تهیه کرده یا تست کرونا بدهند. حرمت اهلل 
رفیع��ی، رئیس انجمن صنفی دفاتر مساف��رت هوایی و جهانگردی در این 
ب��اره به ایسنا، می گوید: هنوز هیچ ایرالی��ن و یا کشوری، مسافر توریستی 

از ایران نمی پذیرد.
به گفته او، در دوران کرونا تنها ایرالین خارجی که به ایران پرواز داشت 
و البت��ه بیشتر شهرون��دان ایرانی را به کشور بازمی گردان��د، به قطر تعلق 
داشت که پروازهای محدود آن با قیمت گزاف کماکان ادامه دارد و بیشتر 
مسافران��ی از آن استفاده می کنند که در کشور دیگری اقامت یا کار دارند 
و ناچارن��د سفر بروند. با توافق ایران و ترکیه برای بازگشایی مرز هوایی دو 
کشور، گفته اند پروازهای این مسیر باز می شود اما فعال ترکیه مسافرانی را 

می پذیرد که در این کشور اقامت یا اجازه کار داشته باشند.
رفیع��ی درباره ح��وزه شینگن و شرایط سف��ر اتباع ایرانی ب��ه اروپا نیز 
می گوید: بخ��ش ویزا در سفارتخانه های کشوره��ای اروپایی هنوز فعالیت 

خود را از سر نگرفته اند و فقط به موارد استثنائی رسیدگی می کنند.
سفارتخانه های اتحادیه اروپا که از اسفندماه، پس از تایید شیوع کرونا در 
ایران تعطیل شده اند قرار بود از ۱5 ژوئن )26 خردادماه( خدمات دهی ویزا 
را در ایران از سر بگیرند، اما در اطالعیه دیگری زمان بازگشایی بخش هایی 
از کنسولگری ها و بخش های صدور ویزا را به ۱5 تیرماه موکول کردند. در 
این اطالعیه تاکید شده که محدودیت های ورود به کشورهای عضو اتحادیه 
اروپ��ا و حوزه شینگ��ن همچنان برای اتباع کشوره��ای ثالث ازجمله اتباع 
ایرانی، برقرار است و فقط به آن دسته از درخواست ها رسیدگی می شود که 

به »ویزای ملی« مربوط باشد و شامل محدودیت های ورود نشود. 
اتحادیه اروپا به تازگی محدودیت پروازی و سفر با ۱4 کشور را برداشته 
است، اما حداقل 50 کشور را از جمله ایاالت متحده آمریکا، برزیل، روسیه، 
عربستان، ترکیه و ایران را در فهرست »قرمز« قرار داده و مرزهای خود را 

به روی شهروندان این کشورها باز نکرده است.
با وجود چنی��ن محدودیتی، در حال حاضر پروازهایی از ایران در مسیر 
اروپ��ا برقرار است، ام��ا طبق اطالعیه شرکت ه��ای هواپیمایی تنها افرادی 
می توانن��د با این پروازها سفر کنند که پاسپ��ورت و یا کارت اقامت کشور 
مقصد را داشته باشند و قبل از سفر هم کارت سالمت تهیه کنند و پس از 

ورود در محل سکونت شخصی، ۱4 روز قرنطینه شوند.
ام��ارات ک��ه یکی از مقصده��ای توریستی و تج��اری ایرانی ها محسوب 
می ش��ود از اسفندماه 98 مرزهایش را روی تم��ام گردشگران جهان بسته 
و هن��وز تصمیم قطعی درباره زمان بازگشای��ی مرزهایش نگرفته است، اما 
دپارتم��ان گردشگ��ری و بازاریاب��ی دوبی این احتم��ال را مطرح کرده که 
مرزه��ای امارات به تدری��ج و از ماه جوالی )تیرماه( به روی گردشگران باز 
شود و ممکن است این روند تا ماه سپتامبر )شهریورماه( ادامه داشته باشد.
وضعی��ت در دیگر مرزهای زمینی و هوایی برای مسافران ایرانی متفاوت 
نیس��ت، عراق که یک��ی از پرترددترین مرزهای مشت��رک را با ایران دارد، 
هنوز ب��ه تصمیم قطعی درب��اره بازگشایی مرزهایش ب��ه روی مسافران و 
زائ��ران ایرانی نرسیده است. این کشوره��ا در ماه گذشته در چندین نوبت 
ناچار ب��ه قرنطینه شهر نجف شد؛ جایی که حرم امام علی )ع( در آن قرار 
دارد. مرزهای هوایی و زمینی سوریه نیز که پیش از شیوع کرونا در ایران، 
سفره��ای زیارتی به آن از سر گرفته شده ب��ود، کماکان به روی مسافران 
ایران��ی بسته است. روسیه ه��م از اسفندماه 98 پروازهای خود را در مسیر 
ایران مح��دود و مدتی بعد متوقف کرد، تنها مسافرانی از مبدأ ایران اجازه 
سف��ر به روسیه را دارند که وی��زای تجاری این کشور یا گذرنامه اوراسیا را 
داشته باشند. روسیه هم اکنون ص��دور ویزای توریستی را برای شهروندان 
ایران��ی متوقف ک��رده است و حتی با شیوع کرونا، ص��دور ویزای آنالین را 
ب��رای بسیاری از کشورها از جمله ایران محدود کرده است. بررسی جدول 
پروازها در دیگر مسیرها نیز نش��ان می دهد محدودیت سفر به کشورهای 
کوی��ت، گرجستان، ارمنست��ان، ترکمنستان، تاجیکست��ان، عمان، لبنان، 
جمهوری آذربایجان، ازبکست��ان، تایلند و مالزی همچنان برای شهروندان 

ایران برقرار است.

با ابتالی 2.56۰ نفر دیگر در کشور
شمار مبتالیان از 24۰ هزار نفر گذشت

سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت شدن تست کرونای 2560 نفر دیگر 
در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت از شنبه تا روز یکشنبه و 
براس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، 2 هزار و 560 بیمار جدید مبتال به 
کووید-۱9 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 295 مورد بستری شدند.
دکت��ر سیما س��ادات الری، سخنگ��وی وزارت بهداشت با بی��ان اینکه 
مجموع بیماران کووید-۱9 در کشور به 240 هزار و 438 نفر رسید، افزود: 
متاسفان��ه در طول 24 ساعت گذشته، ۱63 بیمار کووید-۱9 جان خود را 
از دس��ت دادن��د و مجموع جان باختگان این بیم��اری به ۱۱ هزار و 57۱ 
نف��ر رسید. همچنین خوشبختانه تاکنون 20۱ هزار و 330 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
ب��ه گفت��ه سخنگ��وی وزارت بهداش��ت، 3۱68 نف��ر از بیم��اران مبتال 
ب��ه کووید-۱9 در وضعیت شدی��د این بیماری تحت مراقب��ت قرار دارند. 
همچنی��ن تاکن��ون یک میلی��ون و 794 ه��زار و 727 آزمایش تشخیص 

کووید-۱9 در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم رعایت موازین بهداشت فردی 
و اجتماع��ی، فاصله گ��ذاری اجتماعی و به ویژه استف��اده از ماسک، گفت: 
استان های خوزستان، آذربایجان های غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، 

هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایالم در وضعیت قرمز قرار دارند.
او با تاکید بر اینکه ماسک باید برای همه سنین استفاده شود و یکی از 
وسایل ضروری هنگام خروج از منزل باشد، گفت: استان های تهران، فارس، 
اصفه��ان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان 

در وضعیت هشدار قرار دارند.
گفتنی است پیش از این باالترین میزان مرگ و میر روزانه در کشورمان 
ع��دد ۱62 بود ک��ه تقریبا یک هفته پیش رقم خ��ورده بود؛ عددی که بار 

دیگر شکسته شد و رکورد مرگ و میر ارتقا یافت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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س��ؤال مهمی که این روزها به دلی��ل شیوع کرونا مطرح می شود، آن 
است که آیا سرعت تغییر سوخت جهان از نفت افزایش می یابد؟ زندگی 
در محدودیت ه��ای رفت وآمد، طعم دنیایی را می دهد که بنزین کمتری 
می سوزان��د، با مصرفی ک��ه حدود یک چهارم کاهش پی��دا کرده است، 
ساکنان شهرها از لس آنجلس تا دهلی از هوای پاک لذت می برند. البته 
ب��ا کم شدن محدودیت ها همه چیز به حالت عادی برنمی گردد. بسیاری 
از کارگ��ران از مسافرت کردن منصرف شده ان��د و صحبت هایی مطرح 
می ش��ود که سفر هوایی هرگ��ز بهبود نمی یابد. از س��وی دیگر به نظر 
می رسد که م��ردم ترجیح می دهند به جای پ��رواز از سفرهای جاده ای 
استف��اده کنند. در همی��ن زمینه، »بلومب��رگ« در گزارشی به بررسی 
ای��ن مسئله پرداخت��ه که کرونا چطور چشم ان��داز جهانی نفت را تغییر 

داده است.
* آیا تقاضای نفت به اوج خود رسیده است؟

احتماال. وقت��ی شیوع کرونا قطارها، هواپیماه��ا و اتومبیل را متوقف 
ک��رد، حتی روسای شرکت های بزرگ ان��رژی گفتند که این  یک نقطه 
عطف در تقاضای نفت جهان است. قبل از این ماجرا، مدیران شرکت ها 
پیش بینی می کردند که اوج تقاضای نفت در اواخر سال 2020 به وقوع 
می پیوندد، درحالی که پیش بینی های دیگ��ران به دهه های آینده تعلق 
داش��ت. در حال حاضر مشخص نیست اشته��ای نفت و قیمت هایی که 
ب��ا آن همراه بود، برخواهد گشت یا نه. در مجموع به نظر می رسد امید 

زیادی به تقاضا وجود ندارد.
* حق با چه کسی است؟

بخش��ی از تقاضای نفت به این بستگی دارد که همه گیری کرونا مانع 

از تح��رک و تجارت در ماه ه��ا و سال های آینده می شود چراکه بیش از 
60درص��د نفت برای حمل ونقل و ترابری استفاده می شود. البته در این 
دوره سؤال ه��ای جالبی درباره تغییر عادت ه��ا و بروز عادت های جدید 
مطرح می ش��ود. بیشتر پیش بینی می شد که ب��ا ثروتمندشدن مردم و 
تمایل  شان به پرواز بیشتر، تقاضای نفت رشد می کند، اما بحران کووید- 
۱9 تقاضای سوخت جت را بیشتر از سایر محصوالت نفتی کاهش  داده 
اس��ت، چنانکه دیو کالهون مدیرعامل شرک��ت بوئینگ، انتظار سه ساله 
ب��رای بازگشت مساف��ران را مطرح کرده است. هم زم��ان شرکت تسال، 
جایگزی��ن شرکت تویوتا به عنوان باارزش ترین خودروساز جهان در سال 
2020 ش��ده است، چراکه اشتیاق به سرمایه گذاری در شرکت هایی که 

وسایل نقلیه الکتریکی تولید می کنند، بیشتر شده است.
* چه چیزهایی تغییر کرده است؟

شیوع بیماری کرونا، زنجیره تأمین وابسته به کامیون هایی با سوخت 
دیزل و کشتی ها را مختل کرده است. سازمان تجارت جهانی پیش بینی 
ک��رده است که در سال 2020، حمل ونق��ل و حمل بار در مسافت های 
طوالن��ی حداقل ۱3درصد کاهش خواه��د یافت. پیش از شیوع ویروس 
کرونا، فشار به صنعت نفت با توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس در سال 
20۱5 و رشد سرمایه گذاری در پروژه های سبز افزایش  یافته بود. آژانس 
بین الملل��ی انرژی اعالم کرده است که به  احتمال  زیاد انتشار دی اکسید 
کرب��ن امسال کاه��ش می یابد، ام��ا کاهش محدودیت ه��ای رفت وآمد 

می تواند دوباره آن را با رشد همراه کند.
از آنجایی  که مردم ترجیح می دهند به  جای استفاده از اتوبوس، قطار 
و مت��رو از خودروی شخصی خود استف��اده کنند و متقاضیان سفرهای 

خارج��ی هم در کشورشان باقی  مانده اند، اتومبیل ها میزان انتشار را باال 
خواهند ب��رد. از طرفی هم نفت ارزان می توان��د تغییر به سمت وسایل 
نقلیه برقی را آهسته کند، کاهش رشد اقتصادی هم به این معناست که 

پول کمتری برای فناوری های جدید وجود خواهد داشت.
* قیمت نفت چطور است؟

دقیقا در حالی  که بحران فعالیت های اقتصاد بروز پیدا می کند، جنگ 
قیمت��ی هم در ماه مارس به راه افتاد. با شروع سال، قیمت نفت نزدیک 
ب��ه 70 دالر در ه��ر بشکه بود که سپس به زی��ر 25 دالر رسید. قیمت 
معام��الت آتی نفت ایاالت متحده حتی به زیر صفر دالر هم سقوط کرد. 
ای��ن آشفتگی با دعوای مسکو و ریاض و فروپاشی اتحاد تولیدکنندگان 
نفت اوپک و روسیه رخ داد؛ پیمانی که سه سال از بازارهای نفت جهانی 

حمایت کرده بود.
* این برای تولیدکنندگان نفت چه معنایی دارد؟

شرکت ه��ای انرژی در حال تنظیم مج��دد دیدگاه های خود هستند. 
شی��ل برای اولی��ن بار از زمان جن��گ جهانی دوم س��ود سهام خود را 
کاهش داد. به گفت��ه کارشناسان بازار نفت، ممکن است ایاالت  متحده 
دیگ��ر هرگ��ز به رکورد ۱3 میلی��ون بشکه نفت در روز ک��ه اوایل سال 
2020 تولی��د می کرد، برنگردد. اعضای اوپ��ک می توانند نفت خام را با 
یک سوم هزینه نفت شیل تولید کنند. برای کشورهایی که بیشتر درآمد 
دولت ش��ان به نفت وابست��ه است، مانند نیجری��ه و ونزوئال، قیمت های 
نف��ت پایین، فلج کننده است، اما سایر کشورهای وابسته به نفت ازجمله 
عربست��ان و روسیه، ذخایر ارزی قابل توجهی برای کمک به این کاهش 

قیمت ها دارند.

»بلومبرگ« گزارش داد

کرونا چطور چشم انداز نفت را تغییر داد؟
ارتباطات

پیامک های واریزی که برای کالهبرداری می آیند
کالهبرداری پیامکی

پ��س از صفحات »فیشینگ« و پیامک هایی که ب��ا موضوع روز یا به نام 
ی��ک سامانه می رسیدند، در نوعی از کالهب��رداری پیامک هایی در شمایل 

یک پیام واریز مبلغی پول به حساب شما ظاهر می شود.
به گزارش ایسنا، این بار نه همانند حمالت »فیشینگ« برای انتقال وجه 
ب��ه سراغ درگاه های پرداخت اینترنتی می روید و نه به بهانه دریافت جایزه 
یک مسابقه پای دستگاه عابربانک کشیده می شوید، بلکه پیامکی برای شما 
ارسال می شود که در لحظه اول احتماال شما را هیجان زده می کند و شاید 
حتی به فکر فرو ببرد که این مبلغ مربوط به حقوق تان است، واریز وام تان 
و یا بازگشت قرض به یکی از دوستان تان! اما درواقع در آستانه قرار گرفتن 

در دام جدیدترین نوع از کالهبرداری پیامکی هستید.
مشترکان��ی که در وضعیتی مشابه ق��رار گرفته اند، می گویند که پیامکی 
مبن��ی بر اینکه مبلغی به حساب شان واریز ش��ده دریافت کرده اند و بعد با 
آن ها تماس گرفته می ش��ود و گفته می شود که مبلغ، اشتباهی به حساب 
آن ه��ا واریز شده است و بنابراین پول را به شماره کارتی که اعالم می شود، 
برگردانن��د. این در حالی  است که پیامک واریز وجه اصال از سامانه پیامکی 
بان��ک ارسال نش��ده و از شماره تلفنی متفرقه ارسال ش��ده است که البته 
ظاهرا کالهب��رداران برای فریب بیشتر از شم��اره تلفن های نسبتا رند و با 
تک��رار چند صفر پشت سر ه��م استفاده می کنند، تا به خیال شان اختالفی 

میان این پیامک با پیامک های بانک به نظر نرسد.
اما ماجرا از چه قرار است؟ پیش از این هم گفته شده بود که در سناریوی 
ذکرش��ده، در واقع کالهبردار از فرد دیگری یک پیش پرداخت گرفته است 
و قرار نیست کاالیی به سوژه خود تحویل بدهد. او برای اینکه دنبال نشود، 
شماره کارت شما را به سوژه خود داده است. سوژه وجه پیش پرداخت را به 
کارت شما واریز می کند و شما به کالهبردار برمی گردانید. در برخی موارد 
حت��ی شما وجه را به یک مغازه که کالهبردار در آن منتظر خرید طالست 
واریز می کنید بنابراین هیچ اثری از او باقی نخواهد ماند و شما و طال فروش 

مسئولیت جرم را خواهید داشت.
در برخ��ی از نمونه های ارائه شده این دست پیامک ها، شماره و موجودی 
حس��اب مشترک در پیامک آمده اس��ت اما اینکه این کالهبرداران از اعداد 
احتمالی استفاده می کنند یا اطالعات صحیح را از طریق فیشینگ، نشست 
احتمال��ی اطالعات مشتریان بانک و ... به دس��ت می آورند، هنوز مشخص 
نیست.  البته اطالعاتی از حساب بانکی نظیر موجودی و شماره حساب، از 
مواردی است که مشتریان کمتر به حفظ آن  توجه می کنند چون معتقدند 
که امکان دسترسی به حساب آن ها را فراهم نمی کند، اما در واقع می تواند 
موجب جلب اعتماد در حین کالهبرداری هایی نظیر آنچه گفته شد، باشد. 
هرچن��د که این شی��وه، نخستین راه کالهب��رداری پیامکی از حساب های 
بانک��ی نیست. فریب دادن از طریق پیامکی که ب��ه سامانه »همتا« نسبت 
داده می شود نیز از دیگر روش هایی است که برای کالهبرداری از مشترکین 

استفاده می شود.
پس از اجرای طرح رجیستری، ارسال پیامک هایی به اسم همتا به همراه 
آدرس ه��ای جعلی و صفحه هایی که مانند سامانه همتا طراحی شده، اتفاق 
ت��ازه ای نیست اما هر بار به روشی صورت می گیرد. پیش از این بارها اتفاق 
افت��اده که پیامکی ب��رای برخی افراد ارسال و از آنه��ا خواسته شده جهت 
جلوگی��ری از قطع شدن تلفن همراه، مبلغ��ی را پرداخت کنند. در یکی از 
جدیدتری��ن نمونه های این کالهبرداری، با هدای��ت کاربران به سایت های 

فیشینگ، اطالعات را از آنها درخواست می کنند.
البته ماج��رای کالهبرداری های پیامکی در همین ج��ا خاتمه نمی یابد، 
کاف��ی است چن��د روزی موضوع��ی در جامعه م��ورد توجه ق��رار گیرد تا 
کالهبرداران آن را دستمایه خود قرار دهند، سایتی جعلی به وجود آورند و 
افراد را به واسطه پیامک به سمت آن هدایت کنند. به عنوان نمونه، »ثبت 
ن��ام برای سهام عدالت، یارانه و طرح معیشتی«، »ثبت نام سهمیه یا کارت 
سوخ��ت«، »افزایش سهمیه سوخت مسافربره��ای اینترنتی« و... از جمله 

موضوعاتی هستند که تاکنون دستمایه کالهبرداری های پیامکی شده اند.
موض��وع »آزادسازی سه��ام عدالت« و »ثبت ن��ام در سامانه سجام« نیز 
از دیگ��ر م��واردی است که سبب شده است در روزه��ای اخیر پیامک های 
مختلفی تحت ای��ن عناوین یا تحت عنوان یک کارگزاری بورسی به دست 
مشترکی��ن برسد. برخ��ی از مشترکین حتی می گویند تع��دد پیامک های 
این چنین��ی گ��اه به حدی است که نمی توان پیامک های��ی که به راستی از 
س��وی سامان��ه اصلی ارسال می ش��ود را تشخیص داد. در ای��ن میان البته 
عده ای پ��س از راه اندازی سیستم »رمز دوم یکبار مصرف« گمان می کنند 
ک��ه دیگر صفح��ات »فیشینگ« و در پ��ی آن کالهبرداری های پیامکی ای 
ک��ه به این صفح��ات ختم می شوند، معن��ا نخواهد داشت و ب��ا وجود رمز 
یکب��ار مص��رف، امکان کالهب��رداری از بین رفته است ام��ا واقعیت چنین 
نیس��ت.  پیش تر یک کارشن��اس فناوری اطالعات در این ب��اره گفته بود: 
اگرچ��ه فیشینگ با فعال شدن رمز پویا کاه��ش یافته است، اما رمز یکبار 
مصرف به هیچ وجه امنی��ت ۱00درصدی را فراهم نمی کند و حتی همان 
سایت هایی ک��ه سرویس های درگاه بانکی می دهن��د، می توانند رمز یکبار 
مص��رف هم ارائه دهند و حساب تان را خالی کنند. در هر حال در شرایطی 
که کالهبرداران از هر موضوعی راهی برای فریب و از هر اطالعاتی مسیری 
ب��رای کالهبرداری پیدا می کنند، همواره توجه ب��ه هویت پیامک هایی که 
دریاف��ت می کنیم، صفحاتی ک��ه از طریق آنها پرداخت انجام می دهیم و ... 

از نکات ضروری هستند.

از ابتدای سال تاکنون
واردات موبایل 3 برابر شد

دبیر ش��ورای اطالع رسانی گمرک اعالم کرد از ابت��دای سال تا امروز 2 
میلیون و 404 هزار و 933 دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که حدود 
سه براب��ر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است. سید روح اهلل 
لطیف��ی، سخنگوی گمرک درباره برخ��ی از خبرها مبنی بر کمبود واردات 
تلف��ن همراه گفت: برخالف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت های مختلف 
مطرح می کنن��د آمار رسمی واردات گوشی تلفن هم��راه نشان می دهد از 
ابتدای امسال تا ۱5 تیرماه، 2 میلیون و 404 هزار و 933 دستگاه با 9۱8 

اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است.
به گفت��ه وی، واردات تلفن هم��راه در مدت مشابه س��ال گذشته 864 
ه��زار و 208 دستگ��اه به ارزش 73 میلیون و 635 ه��زار و 860 دالر بود، 
در صورت��ی که ارزش تلف��ن همراه در مدت سه ماه و نی��م ابتدای امسال 
373میلی��ون  و 336 ه��زار و 590 دالر اس��ت که از لح��اظ ارزش نسبت 
ب��ه مدت مشابه س��ال گذشته 407درصد رشد و از لح��اظ تعداد نیز رشد 
۱78درص��دی داشته اس��ت. طبق اعالم گمرک، سخنگ��وی این مجموعه 
گف��ت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در 

عرضه تلفن همراه در بازار به وجود آید.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

خانه ه��ا هر روز گران تر می شوند و توان خرید مردم کمتر. صحت این 
مسئله را می توان با بررسی گزارش های بانک مرکزی از رشد روز به روز 

قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران نیز دریافت.
به گزارش ایرنا، مقایس��ه قیمت خرید و اجاره واحدهای مسکونی در 
سه ماهه نخس��ت امسال خبر از افزای��ش افسارگسیخته قیمت امالک 
می ده��د. در فروردین م��اه امسال، متوسط قیمت ه��ر متر مربع واحد 
مسکون��ی ۱5 میلیون و 300 هزار توم��ان بود. این قیمت در ماه بعدی 
یعن��ی اردیبهشت ب��ا افزایش ۱۱درصدی به متوس��ط هر متر مربع ۱6 
میلیون و 970 ه��زار تومان رسید. خردادماه نیز با رشد ۱۱.6درصدی، 
متوسط قیم��ت واحد مسکونی را به نزدی��ک ۱9 میلیون تومان در هر 

متر مربع رساند.
* حداقل معامالت در فروردین با شیوع کرونا

بازار مسکن سال جدید را با افت شدید معامالت آغاز کرد. مسکن نیز 
همانند دیگر بازارها، متأثر از همه گیری ویروس کرونا و محدودیت های 
قانونی، تعطیل شد و معامالت در آن به حداقل خود رسید. در نخستین 
ماه امس��ال، تنها هزار و 243 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شد 
ک��ه نسبت به اسفندماه سال گذشت��ه 87.8درصد و نسبت به فروردین 
ماه س��ال گذشته برابر با 63.7درصد کاه��ش را نشان می دهد. گفتنی 
اس��ت ک��ه در اسفندماه سال 98 ح��دود ۱0 ه��زار و 2۱4 واحد و در 

فروردین این سال، 3 هزار و 423 واحد مسکونی معامله شد.
خری��داران در م��اه فروردین بابت خرید و ف��روش هر متر مربع واحد 

مسکون��ی، متوس��ط ۱5میلی��ون و 300 هزار تومان هزین��ه کردند که 
نسبت به ماه قبل 2.۱درصد کاهش داشته است. اگرچه بازار مسکن در 
فروردین ماه، با کاهش قیمت نسبت به اسفندماه مواجه بود اما همچنان 
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، خرید و فروش مسکن با 35.7درصد 

افزایش قیمت انجام گرفت.
با توج��ه به ارزش ریالی واحدهای مسکون��ی در فروردین ماه امسال، 
کرایه مسک��ن واحدهای مسکونی اجاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 
در شه��ر تهران 28.7درص��د و در کل مناطق شه��ری 3۱درصد رشد 

قیمت را تجربه کرد.
اردیبهش��ت ماه اما بازار مسکن روی دیگری از معامالت را نشان داد. 
در این ماه برخ��الف فروردین که معامالت بسیار ناچیزی انجام گرفت، 
در پی کاه��ش التهاب همه گیری کرونا و رف��ع ممنوعیت های تجاری، 
بازار مسکن متحول شد و با رشد عجیب بیش از 800درصدی معامالت 
نسب��ت به فروردین م��اه، جان دوباره ای گرف��ت. براساس گزارش بانک 
مرک��زی، در حالی ک��ه در فروردین ماه شاهد انج��ام تنها هزار و 243 
معامل��ه ملکی بودی��م، در دومین ماه فصل بهار تع��داد واحدهای مورد 
معامل��ه با 806درصد رشد نسب��ت به نخستین ماه امسال به ۱۱ هزار و 

3۱0 واحد مسکونی معامله شده افزایش یافت.
ام��ا این افزایش تنها در تعداد معامالت نبود. با رشد معامالت، قیمت 
مسک��ن نیز به شکل عجیب��ی افزایشی شد به طوری ک��ه در ماه مورد 
گ��زارش، متوسط قیم��ت خرید و فروش یک متر مرب��ع زیربنای واحد 

مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۱6 
میلی��ون و 972 ه��زار تومان بود که نسبت به م��اه قبل ۱۱درصد رشد 
و نسب��ت به ماه مشابه سال قب��ل 33.9درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنی��ن بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شه��ری در اردیبهشت ماه امسال نشان دهن��ده رشد به ترتیب 

28.5درصدی و 3۱.3درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
قیمت ها در خردادماه به حداکثر رسید

ب��ا عادی تر ش��دن شرایط عموم��ی، معامالت مسک��ن در خردادماه 
ب��ه حالت ع��ادی خود بازگشت ام��ا قیمت ها سر به فل��ک گذاشت. در 
خردادم��اه امسال، ه��ر متر مربع واحد مسکونی ب��ا متوسط قیمت ۱8 
میلی��ون و 950 هزار توم��ان به فروش رسید تا رک��ورد گرانی در بازار 
مسک��ن زده شود. رشد قیمت در این ماه نسبت به ماه قبل ۱۱.6درصد 

اما نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.5درصد بوده است.
براس��اس گزارش بان��ک مرکزی، در این ماه، ۱0 ه��زار و 778 واحد 
مسکونی در شهر تهران معامله شد که نسبت به خردادماه سال گذشته 
80.۱درصد افزایش را نش��ان می دهد چراکه در خرداد سال 98 حدود 
5 ه��زار و 986 واحد مسکونی معامله شده  است. همچنین قیمت اجاره 
واحده��ای مسکونی شهر ته��ران در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 28.2درصد افزایش یافت��ه است و البته مستاجرها بابت واحدهای 
مسکون��ی در کل مناطق شهری در این م��اه، نسبت به ماه مشابه سال 

30.۱درصد بیشتر هزینه کرده اند.

ب��ا وجود آنک��ه از 2۱ اردیبهش��ت امسال به دنب��ال رشد قیمت های 
پیشنهادی در بازار ملک، سایت های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع 
شده ان��د نرخ های اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس 

را در پی داشته است.
به گ��زارش ایسنا، نوسان بازار مسکن و خودرو ک��ه از ابتدای امسال 
تشدی��د ش��د، دستگاه قضایی را ب��ر آن داشت تا سایت ه��ای اینترنتی 
را از درج قیم��ت مسک��ن و خ��ودرو منع کند. بر این اس��اس از اواسط 
اردیبهشت، ارائ��ه قیمت خودرو ممنوع شد و 2۱ اردیبهشت نیز پلیس 
فت��ا، سایت ها و اپلیکیشن های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد 
ک��ه هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایت ها 
امک��ان مشاهده قیمت برای آگهی هایی که از س��وی کاربران، نشان دار 

می شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.
ام��ا ظاهرا سایت ها درخصوص نرخ های اج��اره محدودیتی برای خود 
قائ��ل نیستند و قیمت ها در این بخ��ش قابل مشاهده است؛ البته بنا به 
گفت��ه یک نماینده مجلس، درج ن��رخ اجاره نیز ممنوع است. روز شنبه 
سی��د البرز حسینی، سخنگ��وی کمیسیون عمران مجل��س با انتقاد از 
تداوم قیمت گذاری آگهی اج��اره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: 
اخی��را با دستور دستگاه قضایی، سایت ه��ای اینترنتی از درج قیمت در 
آگه��ی خرید و فروش و اج��اره مسکن منع شدند، ای��ن اقدام با هدف 
کاهش تالط��م و باثبات سازی بازار صورت گرفت، ام��ا متأسفانه شاهد 

هستیم که این سایت ها اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.
با وج��ود آنکه برخ��ی کارشناسان هر ن��وع نرخ گ��ذاری دستوری یا 
محدودی��ت ب��رای ارائه قیمت ه��ا در بازار مسکن را مانع��ی برای ایجاد 
شفافی��ت می دانن��د، برخی دیگ��ر معتقدند که کارب��ران نباید به شکل 
بی حس��اب و کتاب و ب��دون هویت مشخص، امک��ان نرخ گذاری و ارائه 
قیمت ه��ای دلبخواهی را داشته باشند. اوای��ل خردادماه و پس از آنکه 
نرخ ه��ا از آگهی ه��ا برداشته شد، به دلیل انتظ��ارات تورمی و همچنین 
امتن��اع مالکان از فروش، حج��م فایل های عرضه شده ب��ه بازار مسکن 
به ط��ور محسوسی کاهش یاف��ت. گروهی از فروشندگ��ان تحت تاثیر 
برداشت��ن قیمت از آگهی های سایت های اینترنتی، به زعم خود شرایط 
کنون��ی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت 
ف��روش را به حالت تعلی��ق درآوردند. از سوی دیگر عده ای دست باال را 
گرفتن��د و نرخ ها را به شکل نجومی باال بردند. همان روزها معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی گفت: مجموعه و گروه ذی نفع در سایت های اینترنتی 
نسب��ت به درج قیمت های غیرواقعی اق��دام کرده اند و تا زمانی که بازار 

مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمت ها را نخواهیم داد.
محمود محم��ودزاده، درباره نقش سایت های اینترنتی اجاره و فروش 
ام��الک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: ع��ده ای به دنبال التهاب در 
بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت ها هم کاذب است 
و اساسا با این قیمت ها معامالتی هم صورت نمی گیرد. از این رو حذف 

قیم��ت از سایت های اینترنتی در معامالت مسکن چه در بخش اجاره و 
چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

با ای��ن حال به دلیل نوسانات بازارهای م��وازی، قیمت خانه در شهر  
تهران در خردادم��اه ۱۱.6درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در 
منطقه ی��ک قیمت قطعی از حدود 33 میلیون تومان در اردیبهشت به 

حدود 4۱ میلیون تومان در خرداد رسید.
ام��ا درباره من��ع درج قیمت در آگهی های ف��روش  ملک، سید البرز 
حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی 
دستگ��اه قضای��ی در حکم عدم درج قیمت در آگه��ی خرید و فروش و 
اج��اره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگی��ری از بروز تنش در بازار 
مسک��ن بود، زیرا قیمت گ��ذاری در این سایت ها در بروز تالطم و گرانی 

مسکن موثر است.
او افزود: عملکرد سایت های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن 
با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین 
مسئله زمینه س��از افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی 
در شرای��ط کنونی هی��چ توجیهی ن��دارد که مسکن ب��ه چندین برابر 

قیمت گذاری شود.
از  ط��رف دیگر، دولت در ست��اد ملی کرونا  مصوب��ه ای را ابالغ کرد 
ک��ه براساس آن حداکثر سقف  اجاره بها در ته��ران 25درصد، در سایر 

کالنشهرها 20درصد و در دیگر شهرها ۱5درصد تعیین شد.

نگاهی به تحوالت بازار مسکن پایتخت در فصل بهار

خرید خانه رویا می شود؟

با وجود منع از درج قیمت

سایت های اینترنتی همچنان قیمت گذاری می کنند

دوشنبه
16 تیر 1399

شماره 1576



سکه به قیمت ۱۰ میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسید
جوالن سکه 8 رقمی

فرصت ام��روز: پس از آنکه روز شنبه ب��راي اولین بار در تاریخ 
اقتص��ادي ایران، قیمت هر قطعه سک��ه بهار آزادي 8 رقمي شد 
و از م��رز ۱0 میلیون توم��ان عبور کرد، این روند در روز یکشنبه 
تثبیت شد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
آزاد تهران به قیمت ۱0 میلیون و 500 هزار تومان فروخته شد. 
همچنی��ن قیمت هر قطعه سکه تمام به��ار آزادی طرح قدیم به 
9 میلی��ون و 500 هزار تومان رسید. نی��م سکه نیز 5 میلیون و 
200 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون تومان و هر قطعه سکه یک 
گرم��ی هم یک میلیون و 550 هزار تومان قیمت گذاری شد. هر 
گرم طالی خام ۱8 عیار نیز 934 هزار و 942 تومان و هر مثقال 

طال 4 میلیون و 50 هزار تومان به فروش رسید.
ن��رخ ارز نی��ز همچن��ان در مسیر رش��د ق��رار دارد و دالر در 
صرافی ه��ای بانکی 750 تومان افزایش قیمت داشت و به قیمت 
2۱ ه��زار و 650 تومان فروخته شد. ن��رخ خرید دالر در تابلوی 
صرافی ه��ای بانکی در حالی 2۱ ه��زار و 500 تومان بود که نرخ 
فروش آن نیز 2۱هزار و 650 تومان در تابلوی صرافی های بانکی 

درج شد.
تجرب��ه تاریخی اقتص��اد ایران نشان می ده��د افزایش نرخ ارز 
هم��واره رابط��ه ای مستقیم با افزایش قیم��ت سکه و طال داشته 
است، یعنی هرگاه نرخ ارز در ایران روندی افزایشی داشته قیمت 
سکه و طال نیز به موازات آن افزایش داشته است. اگر سه مقطع 
زمان��ی سال های 90، 97 و 99 را به عن��وان برهه زمانی جهش 
قیمت سکه و طال در نظ��ر بگیریم، مشاهده خواهیم کرد که در 
هر س��ه مقطع زمانی ابت��دا قیمت دالر افزای��ش یافته و سپس 
قیم��ت سکه و طال با جهش مواجه ش��ده است بنابراین می توان 
گف��ت دلیل اصل��ی افزایش قیمت طال و سک��ه در شرایط فعلی 
افزای��ش نرخ دالر است که البته همزمان��ی آن با افزایش قیمت 

جهانی انس در دوران شیوع کرونا مزید بر علت شده است.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:
بازی با قیمت ارز، سکه و سهام، عملیات 

روانی دشمن است
رئیس جمهور گفت با وج��ود شرایط سخت به وجود آمده 
ناش��ی از جنگ اقتصادی ب��ا دشمنان در دو س��ال گذشته، 
آرزوی دیرین��ه مردم و نخبگ��ان در تحقق اقتصاد بدون نفت 
پی ریزی شده و با وجود تالطم ها و تکانه های شدید اقتصادی 
ناش��ی از تحریم های ظالمان��ه و شیوع وی��روس کرونا، روند 
شاخص های اصلی اقتصاد کشور در بخش تولید و صادرات به 

خوبی پیش می رود.
به گ��زارش پایگاه اطالع رسانی دول��ت، حسن روحانی روز 
یکشنب��ه در جلسه ست��اد اقتصادی دولت، ب��ا بیان اینکه در 
این جنگ اقتصادی دشمنان و بحران ناشی از شیوع ویروس 
عالمگیر کرونا، مردم در شرایط سختی قرار گرفته اند و دوران 
دشواری را طی می کنیم، افزود: همه ما با احساسی که نسبت 
به وطن، نظام و انقالب داریم با شکیبایی در مقابل مشکالت 
و سختی ها مراحل رسیدن به هدف مهم اقتصاد بدون نفت را 
طی می کنیم و پیروزی در این مسیر نیازمند وحدت، انسجام 

و همراهی همه اقشار گروه ها و مردم است.
رئی��س جمهور با اش��اره به اینک��ه دشمنان ای��ن مردم و 
سرزمین در یک عملیات روان��ی پیچیده با تشدید فشارهای 
اقتص��ادی به دنبال به شکست کشان��دن تجربه اقتصاد بدون 
نف��ت در کشور ما هستند، گفت: از ی��ک طرف مشکل برای 
ص��ادرات نفت ما به وج��ود آورده اند و ب��ا حداکثر توان مانع 
از انتقال دارایی های م��ان به داخل کشور می شوند و از طرف 
دیگر شبانه روز الق��ا می کنند سیاست های اقتصاد بدون نفت 
موفق نب��وده و اقتصاد ایران تحت تحریم های اعمال شده در 
ح��ال شکست اس��ت و نشانه های آن را ه��م نه شاخص های 
اصلی که صرف��اً نوسانات قیمت برخی کاالها و نرخ ارز اعالم 
می کنند. در حالی که شاخص های اصلی نشان از عدم توفیق 

آنان در شکست ایران دارد.
روحانی افزود: تبیین و تحلیل موفقیت های کشور در مقابله 
با تحریم  و تحقق اقتصاد بدون نفت، نه تجلیل از موفقیت های 

دولت بلکه تکریم عزت و مصالح ملی است.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت نقش دستگاه های تبلیغی 
و رسانه ه��ا به ویژه ص��دا و سیما و فضای مجازی در مقابله با 
جنگ روانی دشمنان، اف��زود: رسانه ها و دستگاه های تبلیغی 
بای��د با اقدامات هوشمندانه و ب��ا اطالع رسانی، آگاهی بخشی 
و قدرت اقناع باال، اج��ازه ندهند مردم اسیر عملیات روانی و 

القائات دشمنان در مورد اقتصاد کشور قرار گیرند.
روحان��ی ب��ا بی��ان اینکه طی سه س��ال گذشته ب��ا اعمال 
تحریم های ظالمانه، نبود صادرات نفت و مشکالت ایجادشده 
در م��ورد وص��ول دارای هایی ارزی ای��ران در خارج از کشور، 
قیم��ت ارز کنترل ش��ده است، گفت: در ماه ه��ای گذشته با 
مسدودشدن مرزها ب��ه دلیل شیوع ویروس کرونا وقفه ای در 
صادرات و واردات کاال ایجاد شد اما ملت شریف ایران مطمئن 
باشند که با بازگشت مب��ادالت تجاری به روال قبل از کرونا، 
در ماه ه��ای آینده بازار ص��ادرات و واردات به حالت طبیعی 
بازخواه��د گشت و به یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم 

رسید.
در ای��ن جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت 
ب��ازار ارز و برنامه ریزی ه��ای در دست اق��دام این بانک برای 

مدیریت بازار ارز ارائه کرد.
عبدالناص��ر همتی با اشاره به روند مثب��ت صادرات نفت و 
فرآورده ه��ای نفتی و نی��ز صادرات غیرنفت��ی، اقدامات بانک 
مرک��زی برای برگش��ت ارز صادرکنندگان و نی��ز استفاده از 

منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور را تشریح کرد.
رئیس جمهور نیز اقدامات فوری بانک مرکزی جهت کنترل 
و مدیری��ت بازار ارز و ضرورت برگشت هرچه سریع تر ارزهای 

صادرکنندگان به چرخه اقتصاد را مورد تاکید قرار داد.

بانکنامه

باالخره بانک مرکزی ب��ه هشدار کارشناسان پاسخ مثبت داد و در 
تازه ترین تصمیم، نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانک��ی نزد این بانک را ب��ا یک واحد درص��د افزایش، ۱3درصد 

تعیین کرد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، برای دومین ب��ار در کمتر از ۱0 روز، بانک 
مرک��زی در راستای کنت��رل نقدینگی و تنظیم بازاره��ا، تصمیم به 
افزایش نرخ سود گرفت. آن طور که بانک مرکزی اعالم کرده؛ آخرین 
اطالعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد 
رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف 
دیگ��ر، نرخ تورم از هدف اعالم ش��ده )22درصد( فاصله دارد. بر این 
اساس، هی��ات عامل بانک مرکزی در راستای اج��رای قانون پولی و 
بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنجشنبه مورخ ۱2 

تیرماه ۱399، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
ب��ر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد )6( و )۱۱( 
دستورالعم��ل »عملیات بازار باز و اعط��ای اعتبار در قبال اخذ وثیقه 
توس��ط بانک مرکزی«، نرخ سود سپرده گ��ذاری بانک ها و موسسات 
اعتب��اری غیربانکی نزد بانک مرکزی را ب��ا یک واحد درصد افزایش، 

۱3درصد تعیین کرد.
ای��ن تصمیم با هدف کاهش دامنه داالن ن��رخ سود و هدایت نرخ 
تورم به سمت نرخ هدف، اتخاذ شده و از روز شنبه ۱4 تیرماه ۱399 
اج��را می شود. ضمن اینکه ن��رخ سود اعتبارگی��ری بانک ها از بانک 
مرک��زی 22درصد است. البته پیش از این هیات عامل بانک مرکزی 
در روز چهارشنب��ه مورخ 4 تیرم��اه ۱399، کف داالن نرخ سود را از 

۱0 به ۱2درصد افزایش داده بود.
توضیح رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود

در همی��ن خص��وص، عبدالناصر همتی، رئیس ک��ل بانک مرکزی 
عص��ر جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: کارشناسان اقتصادی 
در این روزها چند نکته را برجسته کرده اند که شایسته است توضیح 
الزم داده ش��ود. این کارشناسان، رشد نقدینگی سال 98 و سه  ماهه 
اول 99 را بسی��ار زیاد می دانند. رشد پای��ه پولی سال گذشته بیش 

از متوس��ط 50 س��ال اقتصاد بوده است، اما ب��ا وجود کسری بودجه 
قابل توج��ه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد 
8.8درصد آن در سه ماهه اول سال99 نیز چندان فاصله معناداری با 

رشدهای فصلی سال های قبل ندارد.
رئیس کل بان��ک مرکزی افزود: البته رش��د نقدینگی همواره یک 
پدی��ده ساختاری در اقتص��اد ایران بوده است. نکت��ه مهم این است 
ک��ه حجم نقدینگی موجود و حتی رشد کنونی آن، نمی تواند موجب 
آن ت��ورم باالیی شود که پیش بینی می کنند، چراکه بخشی از همین 

نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.
همت��ی یادآور شد: در واق��ع، فروش دارایی و انتش��ار اوراق دولت 
و تامی��ن مالی کسر بودجه از اوراق، به معن��ای استفاده از نقدینگی 
موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته 
الزم اس��ت سیاست های احتیاطی کالن در بقی��ه بخش های اقتصاد 
ک��الن بادقت اعم��ال شود ت��ا از انباشت ریسک ه��ای سیستماتیک 

جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی خنثی نشود.
وی تاکی��د ک��رد: تا آنجایی ک��ه به مدیریت پول��ی و ارزی مربوط 
می شود، می توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعا 
بهت��ر از سال های قبل مدیریت می شود و مسیر اعمال سیاست پولی 
نی��ز به سمت نرخ سودی پیش می رود که در ب��ازار بین بانکی و در 
دامنه داالن کف و سقف، که بین ۱3 و  22درصد خواهد بود، توسط 

بانک مرکزی مدیریت می شود.
هشدار کارشناسان به پایین بودن نرخ بهره بانکی

پی��ش از این، کارشناسان و تحلیلگ��ران اقتصادی نسبت به پایین 
ب��ودن نرخ بهره بانک��ی هشدار داده بودند. به اعتق��اد آنها، نرخ بهره 
منف��ی 20درصد، بازار دارایی ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و 
ح��اال در حال به هم زدن بازار ارز است. سید محمد صادق الحسینی 
در ای��ن باره گفته ب��ود: زمانی که بانک ها برای ن��رخ ۱5درصد سود 
بانک��ی تصمیم گرفتند، گفتم این یعنی افزایش نرخ ارز. آن روز دالر 
۱6 ه��زار و 200 تومان بود بنابراین ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر 
۱5درصد خطاست. سریعا باید اوراق منتشر و نرخ سود بین بانکی به 

کانالی باالتر هدایت شود.
سیام��ک قاسمی، اقتص��اددان نیز اعتقاد داشت: ن��رخ سود بانکی 
حقیق��ی در شرایط فعلی منف��ی 20درصد است و ای��ن یعنی پولی 
ک��ه در بانک گذاشته می شود، حداقل 20درصد در یک سال آینده از 

ارزشش کم می شود.
میث��م رادپور، اقتص��اددان و کارشن��اس بازار ارز ه��م تاکید کرد: 
یک��ی از ریشه های اصلی افزایش ن��رخ ارز در کشور، پایین بودن نرخ 
به��ره بانک��ی است؛ به طوری که نرخ بهره واقع��ی یا همان نرخ سود 
سپرده ه��ای بانکی منف��ی است. با لحاظ نرخ ت��ورم جاری نرخ بهره 
واقع��ی به منفی 20درص��د می رسد که در طول تاری��خ کم سابقه یا 

بی سابقه است.
سناریوهای آتی برای کنترل رشد نقدینگی

بررسی ه��ا نشان می ده��د در کمتر از ۱0 روز، ن��رخ بهره کف دو 
ب��ار ب��ه سمت تورم ه��دف تغییر ک��رد. این رویکرد نش��ان می دهد 
سیاست گذار پولی به دنبال آن است که رشد نقدینگی و انبساط پولی 
را کنترل کند و به مرور به سمت قبض نقدینگی برود؛ چراکه هرچه 
سپرده پذی��ری نزد بانک مرکزی بیشتر ش��ود، قبض نقدینگی هم با 

احتمال بیشتری تحقق می یابد.
گزارش ه��ا نشان می ده��د برخی گمانه زنی ها حاک��ی از این است 
که سیاست گ��ذار به دنبال ایجاد قرینه در کری��دور است؛ بدین معنا 
که میانگین کف و سق��ف داالن، معادل نرخ سود سیاستی موردنظر 
بانک مرکزی برای تورم هدف باشد. گفته می شود نرخ بهره سیاستی 
ح��دود ۱8درص��د در نظر گرفته شده است بنابرای��ن امکان دارد که 
برای قرینه شدن نرخ، یک درصد دیگر هم به کف داالن افزوده شود.
به گفته کارشناس��ان، در ادامه باید به بانک ها اجازه دهند که نرخ 
سپ��رده و تسهیالت را هم متناسب ب��ا نرخ بهره سیاست گذار تنظیم 
کنن��د. این اق��دام موجب می شود که هم فضا ب��رای سیاست گذاری 
بیشتر باز شود، هم انبساط پولی کمتر شود و هم اگر ابزارهای دیگر 
مورد استفاده قرار گیرند، به سمت انقباض نقدینگی حرکت کنیم که 

تسکینی بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.

گرفت��ن تسهیالت آن هم  از نوع قرض الحسن��ه برای شهروندان عادی 
از جمل��ه مواردی است که سختی های خ��اص خود را دارد؛ حال اگر از 
ن��وع وام ازدواج باشد، مشکالت آن با شروط متنوع و متفاوت هر بانک، 

دوچندان می شود.
ب��ه گزارش ایرناپالس، بررسی ه��ای میدانی نشان می دهد بانک ها هر 
ک��دام شرط های متفاوتی برای اخذ ای��ن وام پیش روی مشتریان خود 
قرار می دهند. ب��ه طور نمونه بانک صادرات چهار ضامن کارمند رسمی 
ک��ه دو نفر آنها باید گواهی کسر از حق��وق ارائه کنند و همین طور 60 
میلی��ون تومان سفته برای هر نفر و گواه��ی اشتغال به کار درخواست 

می کند.
بان��ک تجارت دو نفر ضامن کارمن��د دولتی برای هر نفر و همین طور 
گواهی اشتغال به کار را الزامی می داند. البته در این بانک برعکس بانک 
ص��ادرات، متقاضی در صورت داشتن شغل دولتی و ارائه گواهی کسر از 

حقوق می تواند ضمانت همسر خود را داشته باشد.
بانک سپه می گوید اگر کارمندی باالی 5 میلیون تومان در ماه حقوق 
دریافت کرده و بدهکاری هم نداشته باشد، یک ضامن کافی است اما در 

غیر این صورت باید دو نفر کارمند رسمی ضمانتش کنند.
بان��ک قرض الحسنه رسالت تنها ی��ک ضامن و یک چک از متقاضیان 

وام قرض الحسنه ازدواج دریافت می کند.
بان��ک ملی نیز حاض��ر به پرداخت وام قرض الحسن��ه ازدواج براساس 
شرای��ط موجود در قانون بودجه ۱399 یعن��ی یک ضامن و یک سفته 

است و برای هر نفر تنها یک ضامن طلب می کند.
البت��ه در قان��ون تأکید شده اگر زوجین ه��ر دو در یک بانک ثبت نام 

کرده باشند، تنها یک ضامن معتبر برای آنها کفایت می کند.
ب��ا این حال یک��ی از متقاضی��ان وام ازدواج می گوی��د: بانک ملت را 
انتخ��اب کردم و دو ضامن بردم که یک��ی از آنها کارمند و دیگر کاسب 
اس��ت. رئیس شعب��ه می گوید یک ضامن دیگر هم بی��اور و خودت هم 
نام��ه ای ارائه کن که مشخص کند کجا کار می کنی. این در حالی است 
که م��ن با خودروی شخص��ی مسافرکشی می کن��م و نمی توانم چنین 

نامه ای ارائه کنم.
متقاض��ی دیگری هم اظه��ار می کند: زمانی که رفت��م بانک و فیش 
حقوق��ی ضامن را که 5میلیون تومان خالص دریافتی داشت ارائه کردم، 
گفتند این کم اس��ت و باید حداقل فیش ۱2 میلیون تومانی بیاوری یا 
دو ضام��ن داشته باشی. اما م��ن همین فیش 5 میلیون تومانی را هم با 
بدبختی و کلی خواهش و تمنا گرفتم. از کجا فیش حقوقی ۱2 میلیون 
تومان��ی بیاورم؟ لطفاً نجومی بگیرها را معرف��ی کنید تا بلکه بتوانیم از 
آنه��ا فیش بگیریم. رفت��م شعبه را عوض کردم، چ��ون اکثراً می گفتند 
فالن شعبه سخت می گیرد، با این حال شعبه دیگر نیز گفت اصاًل مبلغ 
فی��ش ضامن مهم نیست، شما باید هر کدام دو ضامن بیاورید. یعنی در 

مجموع  چهار ضامن!
این شرایط سختگیرانه برخ��ی بانک ها برای اعطای وام قرض الحسنه 
ازدواج ک��ه برخالف قانون بودجه س��ال ۱399 است، عماًل موجب شده 
برخ��ی از جوانان متقاضی دریاف��ت وام ازدواج نتوانند شرایط الزم برای 
دریاف��ت ای��ن وام فراهم کنند و ب��ه ناچار از دریافت ای��ن وام ضروری 
منص��رف شوند، اما این همه سخت گیری ها ب��رای چیست؟ آیا بانک ها 

واقعاً با کمبود منابع مواجه هستند؟
ای��ن در حال��ی است ک��ه در طول سال ه��ای گذشت��ه، درصد قابل 
توجهی از سپرده ه��ای قرض الحسنه پس انداز صرف پرداخت تسهیالت 
قرض الحسن��ه نشده است. در حالی که در ط��ول این سال ها صف های 
طوالنی ب��رای دریافت تسهی��الت قرض الحسنه به وی��ژه ازدواج شکل 
گرفته و نظام بانکی همواره کمبود منابع را علت عدم پرداخت این گونه 

تسهیالت برشمرده است.
آمارها نشان می دهد در سال گذشته 8۱درصد متقاضیان وام تا پایان 
دی ماه )به مدت ۱0ماه( قادر به دریافت وام ازدواج در کل کشور شده اند 

و بقیه ب��ه دلیل قرار دادن شرایط بسیار سخت گیرانه بانک ها در تأمین 
ضام��ن معتبر امکان اخذ ای��ن وام را نداشته اند. اما ب��ا نگاهی به منابع 
قرض الحسن��ه و نسبت آن ب��ا میزان تسهی��الت قرض الحسنه می توان 
دریاف��ت که تا چه میزان خ��أ قوانین یا نظارت ضعیف موجب شده که 

انحراف در این منابع مردمی و خیرخواهانه شکل گیرد.
طبق گزارشی ک��ه مرکز پژوهش های مجلس انج��ام داده، در برخی 
سال ها کمت��ر از نیمی از مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم 
ک��ه با نیت خیر جهت کمک به نیازمندان در نظام بانکی سپرده گذاری 
شده بود، صرف پرداخ��ت قرض الحسنه شده و مازاد آن بدون کمترین 
هزینه ای در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است. البته در سال های اخیر 
ب��ه دلیل تغییر فرهنگ اقتصادی، ت��ورم و تأسیس بانک های خصوصی 
و همین ط��ور تصویب برخی قوانین، نسب��ت تسهیالت قرض الحسنه به 
سپرده های قرض الحسنه پس ان��داز افزایش یافته است، اما این موضوع 
تنها در م��ورد سپرده های قرض الحسنه پس انداز صادق است و با اینکه 
در سال ه��ای گذشته تسهی��الت قرض الحسنه هم��واره از سپرده های 
قرض الحسنه پس انداز کمتر بوده، اما به دلیل قوانین موجود کشور هیچ 
مق��دار از سپرده ه��ای قرض الحسنه جاری به تسهی��الت قرض الحسنه 
اختص��اص داده نش��ده است. این در حالی است ک��ه حجم سپرده های 
قرض الحسنه جاری بسیار بیشت��ر از سپرده های قرض الحسنه پس انداز 
است. طبق آمار بانک مرکزی، کل مانده تسهیالت قرض الحسنه اعطایی 
بانک ه��ا و مؤسسه های اعتب��اری در پایان سال گذشت��ه، ۱۱5.7 هزار 
میلیارد تومان بوده است. در حالی که مانده قرض الحسنه پس انداز آنها 
۱44.8ه��زار میلیارد تومان است بنابراین نسب��ت تسهیالت اعطایی به 

پس انداز 79درصد می شود.
این نسب��ت در سال ۱397 به میزان 76 و در سال ۱396، 74درصد 
ب��وده است. ای��ن نسبت ها از س��ال ۱385 که رق��م آن 55درصد بود، 

به ص��ورت تدریجی در این سال ها افزایش یافت ت��ا اینکه در ۱395 به 
حدود 97درصد رسید، اما همان طور که مشاهده می شود، دوباره روندی 

نزولی به خود گرفته است.
 ام��ا اگر سپرده ه��ای قرض الحسنه جاری را هم ب��ه رقم سپرده های 

پس انداز اضافه کنیم، روی دیگری از سکه نمایان می شود.
در س��ال ۱398 مبلغ سپرده های ج��اری قرض الحسنه 3۱8.2 هزار 
میلی��ارد تومان بوده که اگر به مبل��غ سپرده های پس انداز اضافه کنیم، 
463 ه��زار میلیارد توم��ان می شود. در این صورت نسب��ت یادشده به 
ع��دد 24درصد می رسان��د. یعنی فق��ط 24درصد از ک��ل سپرده های 
قرض الحسن��ه در این سال به صورت تسهیالت قرض الحسنه اعطا شده 

است. این رقم در سال ۱385 و ۱386 به میزان ۱6درصد بوده است.
مرک��ز پژوهش ه��ا در گ��زارش یادش��ده تأکی��د ک��رده، »در واقع با 
مالحظ��ه ترازنامه بانک ها مشخص می شود در مقابل بدهی ارزان قیمت، 
دارایی های��ی با سوددهی باال )اعم از تسهی��الت و سرمایه گذاری( برای 
سهام��داران بانک ه��ا ایجاد شده اس��ت. در واقع بانک ها ن��ه متناظر با 
سپرده ه��ای ج��اری، تسهیالت قرض الحسن��ه پرداخ��ت کرده اند و نه 

صاحبان سپرده را در سود حاصل از آن سهیم کرده اند.«
قانون��ی ک��ه بانک ها را مل��زم به پرداخ��ت تسهیالت مطاب��ق منابع 
ج��اری قرض الحسنه کرده بود، تبصره 29 قان��ون بودجه کل کشور در 
س��ال ۱395 است ک��ه در آن بانک ها موظف شدن��د نسبت سهم خود 
از مجم��وع سپرده ه��ای قرض الحسن��ه پس انداز و ج��اری در پرداخت 
تسهی��الت قرض الحسنه مشارک��ت کنند، اما همانط��ور که در گزارش 
مرک��ز پژوهش های مجلس ب��ه آن اشاره شده، همچن��ان شبکه بانکی 
از اجرای ای��ن قانون امتناع کرده اند و حتی بان��ک مرکزی نیز تکلیفی 
برای پرداخ��ت تسهیالت قرض الحسنه مطابق بخشنامه به شبکه بانکی 

صادر نکرده است.

بانک مرکزی برای دومین بار در کمتر از ۱۰ روز نرخ سود را افزایش داد

چرا نرخ سود باال رفت؟

چرا شرایط وام قرض الحسنه ازدواج، سلیقه ای است؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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بانکی ها صدرنشین معامالت بورس شدند
رشد 34 هزار واحدی بورس در نیمه تیرماه

شاخ��ص بورس در پانزدهمین روز تیرماه بیش از 34 هزار واحد صعود کرد 
و از م��رز یک میلیون و 655 هزار واحد گذشت. گروه بانک ها هم در معامالت 
ای��ن روز صدرنشین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 3 میلیارد و 
654 میلیون برگه سهم به ارزش 20هزار و 227 میلیارد ریال داد و ستد شد.

شاخص کل بورس در روز یکشنبه 34 هزار و 64 واحد رشد کرد و در نهایت 
در ارتفاع یک میلیون و 655 هزار واحد ایستاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با 5 
هزار و 396 واحد افزایش به 469 هزار و 922 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 
3 ه��زار و 555 واح��د رشد به 309 هزار و 643 واحد رسید. شاخص بازار اول 
3۱ هزار و 738 واحد و شاخص بازار دوم 40 هزار و 835 واحد افزایش داشت. 
در معامالت این روز بیش از 9 میلیارد و 399 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش ۱53 هزار و 304 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 326 واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با 2 هزار و 698 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک 
ه��زار و 942 واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و 688 واحد، نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 807، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار 
و 73۱ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و 564 واحد 
و پاالیش نفت تهران )شتران( با یک هزار و 48۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نمادهای خدمات انفورماتیک )رانفور( با 284 واحد، بورس 
اوراق به��ادار تهران )بورس( با 2۱۱ واحد، نفت بهران )شبهرن( با ۱49 واحد، 
سیمان تهران )ستران( با ۱29 واحد، بانک ملت )وبملت( با ۱۱7 واحد، پارس 
دارو )دپ��ارس( با 77 واحد و گروه صنعتی ب��ارز )پکرمان( با 75 واحد با تاثیر 
منفی بر شاخص همراه بودند. همچنین نمادهای بانک ملت، ملی صنایع مس 
ای��ران، بانک تج��ارت، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نف��ت اصفهان، فوالد 

مبارکه اصفهان و ایران خودرو از جمله نمادهای پربیننده بورس بودند.
شاخص فرابورس نیز بیش از 298 واحد رشد داشت و بر روی کانال ۱7 هزار 
و 285 واح��د ثابت ماند. در ای��ن بازار 3 میلیارد و 470 میلیون برگه سهم به 

ارزش بیش از 7۱ هزار و 9۱5 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای سن��گ آهن گهرزمی��ن )کگه��ر(، پتروشیمی م��ارون )مارون(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، سرمایه گذاری صباتامین 
)صبا(، تولید نیروی برق دماون��د )دماوند( و پاالیش نفت الوان )شاوان( تاثیر 
مثب��ت بر شاخص این ب��ازار را داشتند. همچنین نمادهای سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، اعتباری ملل )وملل(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، 
توکاریل )توریل(،  بیمه کوثر )کوثر(، کشت و دام قیام اصفهان )زقیام(، سیمان 

الر سبزوار )سبزوا( با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
هومن عمی��دی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص روند معامالت یکشنبه 
بازار به ایرنا گفت: با توجه به حرکت بورس بر مدار نرخ ارز و گزارشات سه ماه 
شرکت ها، معامالت در گروه هایی که گزارش معقولی را ارائه کردند و از افزایش 
نرخ برخوردار بودند مثبت خواهد بود و همچنین گروه هایی که به دنبال نرخ ارز 
فروش محصوالت صادراتی و قیمت داخلی آنها خوب است و از شرایط مطلوبی 

برای فروش برخوردارند، می توانند مورد توجه سهامداران در بازار قرار گیرند.
او با بیان اینکه کلیت بازار اصالح کوچکی دارد و نقدینگی تا حدودی دست 
به دست خواهد شد، افزود: برخی از سهم های کوچک بازار بیش از اندازه رشد 
داشتند و از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند؛ به همین دلیل باید در انتظار اصالح 
قیمت بر روی این سهم ها بود. به نظر می رسد بحث سود بانکی دیگر چندان 
جذابیتی برای سپرده گذاران ندارد، به همین دلیل نقدینگی ها در بازار سرمایه 
ماندگ��ار است و قیمت ارز هم فعال در حدود قیمتی 20 تا 2۱ هزار تومان در 

نوسان خواهد بود.
وی ب��ا بیان اینکه نقدینگی های موجود در بازارهای موازی چندان مثبت و 
موثر نیستند که بتوانند این بازارها را تحت تاثیر قرار دهند، گفت: با توجه به 
چنین موضوعی نقدینگ��ی در بورس ماندگار است و پیش بینی چندانی برای 
ورود نقدینگی به این بازارها صورت نگرفته است. به نظر نمی رسد که در بازار با 
اصالح بلندمدتی همراه شویم بلکه اصالحی کوتاه مدت شکل می گیرد که می 
توان نام آن را دست به دست شدن سهام گذاشت که باعث ورود سهامداران و 

نقدینگی های جدید در بازار می شود.

نماگربازارسهام

ای��ن روزها به م��وازات رشد خیره کننده ب��ورس و ورود هرچه بیشتر 
سهام��داران به بازار سرمای��ه، زیرساخت های ب��ورس جوابگوی حضور 
میلیون��ی سهام��داران نیس��ت و در بسی��اری از اوق��ات شاه��د کندی 
هست��ه معامالت هستیم. این اتفاق موج��ب اعتراض سهامداران شده و 
مطالب��ه آنان از سازمان بورس به عنوان متول��ی بازار سرمایه این است 
ک��ه سامانه های معامالتی به روز شود تا دیگ��ر شاهد چنین اختالالتی 

نباشیم.
البته ای��ن اختالل در سامانه های معامالتی چن��دان عجیب نیست و 
طراحی زیرساخت ه��ای کنونی بورس مربوط به سال های گذشته است 
ک��ه بازار سرمایه هن��وز با این میزان رشد بازده��ی و تعداد سهامداران 
مواجه نبود؛ کما اینک��ه کارشناسان بازار سرمایه هسته معامالتی فعلی 
ب��ورس را قدیمی و متعلق به س��ال 2005 میالدی می دانند که از یک 
شرک��ت فرانسوی خریداری شده و تحریم ه��ا باعث شده تا این شرکت 

فرانسوی از به روزرسانی آن سر باز زند.
هسته معامالتی بورس جوابگوی نیاز امروز نیست

در همی��ن زمینه، علیرض��ا کدیور با بیان اینکه بی��ش از ۱5 سال از 
راه اندازی هسته معامالت فعلی ب��ورس تهران می گذرد، به فرارو گفت: 
آن زمان با توجه به اینکه حجم معامالت بورس بسیار کم بود در قیاس 
ب��ا امروز و همچنی��ن فعاالن بسیار کمتری نیز حض��ور داشتند، هسته 
معامالت جوابگوی سفارشات بود، اما االن با توجه به وضعیتی که وجود 
دارد، دو راه ح��ل بیشتر وجود ندارد. اول اینک��ه سامانه معامالتی فعلی 
ارتقا یابد، یا اینکه سامانه معامالتی جدیدی جایگزین شود، در غیر این 
صورت وضعیت فعلی ادام��ه خواهد داشت و هنگی هسته و اختالل در 
سفارش��ات اجتناب ناپذیر است، از سوی دیگر این وضعیت ممکن است 
ب��ه نفع ع��ده ای از سهامداران تمام شود و در مقاب��ل نیز این مسئله به 

زیان برخی دیگر شود.
ای��ن کارشناس ب��ازار سرمایه ادامه داد: زمانی ک��ه اختالل در هسته 
معامالتی وجود دارد، سهام��داری که سفارش خود را ارسال می کند از 

سامانه معامالتی کارگزاری، ممکن است این سفارش مبتنی بر واقعیت 
و آن چی��زی که بر روی تابلوی معامالتی رد و بدل می شود نباشد، روز 
شنبه به عین��ه این موضوع را مشاهده کردیم که هنگی هسته بسیاری 
از صف ه��ای خری��د را جمع آوری کرد، اما این مسئل��ه به این راحتی ها 

قابل حل نخواهد بود.
به گفته وی، سازمان بورس اقداماتی نظیر حداقل تغییر هر سفارش از 
ریال به تومان یا تغییراتی دیگر را انجام داد به امید اینکه فشار از روی 
هسته برداشته شود، اما به دلیل اینکه فشار ارسال سفارش باالست، باز 
هم هست��ه تاب نیاورد، بنابراین تنها راهی ک��ه وجود دارد این است یا 

هسته ارتقا یابد، یا اینکه سامانه تغییر پیدا کند.
کدیور با اشاره به اینک��ه تغییر سامانه معامالتی نیز با پیچیدگی های 
زیادی روب��ه رو است، یادآور شد: اگر شرکتی داخل��ی نیز بتواند چنین 
برنامه ای را بنویسد، باید این سامانه جدید برای مدتی به طور آزمایشی 
فعالی��ت کند و مسائل ایمنی و همچنین باگ ها و خطا های آن مشخص 
ش��ود، تا اگر این تست ها موفقیت آمیز ب��ود، بعد از آن هسته معامالتی 

جدید جایگزین هسته فعلی شود. 
زیرساخت های بورس برای این حجم معامالت فراهم نیست

حمیدرضا افشار، کارشناس بازار سهام نیز در گفت وگو با فرارو با اشاره 
ب��ه اینکه برای راه اندازی و توسع��ه هر صنعتی ابتدا باید زیرساخت های 
آن مهی��ا و آماده ش��ود تا مسیر ترقی آن را هموار کند، گفت: حال باید 
دی��د که آیا ای��ن بستر در بازار سرمایه مهیا شده یا خیر؟ که جواب این 
سوال با مراجعه به حتی یک روز معامالتی در بورس به وضوح مشخص 

است که منفی خواهد بود.
او ادام��ه داد: از س��ال گذشته ما با هجوم عجی��ب و غریب نقدینگی 
ب��ه بازار سرمایه روبه رو شدیم و تع��داد افراد درگیر به طرز چشمگیری 
افزای��ش داشت، به طوری که شاید سال گذشت��ه برای هر عرضه اولیه 
حدود 20هزار نف��ر شرکت کننده داشتیم، ول��ی در همین عرضه اولیه 
اخیر نماد سیتا ما با حدود 4.5 میلیون کد شرکت کننده روبه رو بودیم.

افش��ار با اشاره به اینکه در زمانی نه چندان دور ارزش معامالت حتی 
ب��ه 200 میلی��ارد تومان هم نمی رسید، گفت: اما ح��ال این رقم روزانه 
بی��ش از ۱0هزار میلی��ارد تومان است، از سویی ق��در مسلم بازاری که 
تمام��ی عملیات ه��ا به صورت مجازی و الکترونی��ک انجام می گیرد و با 
تغییر این حج��م از معامالت روبه رو می شود، نیاز به بستری حرفه ای تر 

و سریع تر دارد.
ای��ن کارشن��اس بورس اضاف��ه ک��رد: در این مدت یکس��ری قوانین 
خلق الساع��ه وضع شد مانند تغییر ساع��ت معامالت یکسری نماد ها که 
مسلما مره��م این مسئله نمی تواند باشد، ح��ال اینکه این موضوع چرا 
در دستور کار سازم��ان بورس قرار نگرفته و باعث وارد شدن خدشه به 
چه��ره بازار شده، نیاز به بررسی از ط��رف نهاد های ذی ربط دارد، چون 
مسلما با این حجم از معامالت و کارمزد ها بحث تامین بودجه نمی تواند 

مطرح باشد.
کارگزاری ها خدمات درستی به مشتریان ارائه نمی کنند

او همچنی��ن با بیان اینکه این روز ها بسیاری از سهامداران از خدمات 
کارگزاری ه��ای بزرگ گله و شکایت بسیاری دارن��د، ادامه داد: یکی از 
ایرادتی که از نگاه افراد حقیقی تازه وارد به بورس می توان مطرح کرد، 
بح��ث خدم��ات کارگزاری ها قلمداد می شود، در ای��ن رابطه بحث هایی 
نظیر پذی��رش، آموزش، اعتبارات، خدمات بعد از عضویت و پاسخگویی 
در بعض��ی کارگزاری ه��ا حالت تاسفب��اری دارد و نیاز ب��ه نظارت های 

بیشتری از طرف کانون کارگزاران دارد.
افش��ار در انتها با بیان اینکه انحص��اری بودن صنعت کارگزاری دلیل 
اصل��ی این کمبود ه��ا است، گفت: عدم آموزش صحی��ح پرسنل و عدم 
نظ��ارت صحی��ح به نح��وه خدمت رسانی و برخ��ورد با ارب��اب رجوع و 
همچنین تخصیص ندادن اعتبارات به خصوص به افراد حقیقی با سرمایه 
اندک مسئله ای است که نیاز به اراده ای جدی از طرف سازمان بورس و 
کان��ون کارگزاران دارد تا با برقراری عدالت، چهره خوشایندتری از بازار 

سرمایه به جامعه نشان داده شود.

این روزها هنگ کردن هسته معامالت باعث اعتراض سهامداران شده است
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فاز نخست افزایش سرمایه چکاوه کلید خورد
تامین مواد اولیه در شرایط کرونا

مدیرعامل گ��روه صنایع کاغذسازی کاوه گف��ت افزایش سرمایه 
فعلی به منظور رف��ع موانع اجرایی پروژه بیستون بسیار موثر بوده، 
ضمن��ا انجام این مرحله از افزایش سرمایه قطعا باعث توقف فرآیند 
تجدی��د ارزیاب��ی دارایی های شرک��ت نخواهد بود و ای��ن موضوع 
همانگون��ه که در جلسه مجمع سالیان��ه به سهامداران اطالع رسانی 
شد، با جدیت علی رغم مشکالت ناشی از کرونا ادامه خواهد یافت.
امی��ر سامان اسفندیاری در گفت و گو با نبض بورس، درخصوص 
مرحل��ه نخست افزای��ش سرمایه )چکاوه( اظهار ک��رد: این افزایش 
سرمای��ه بخشی از فرآیند افزایش سرمای��ه کاوه است که در دست 
انجام است و فوریت آن مورد تاکید بوده چراکه ادامه فرآیند اجرای 
پ��روژه بیستون وابسته به ای��ن موضوع است و  نبای��د بیش از این 

طوالنی شود.
وی ادام��ه داد: خوشبختانه در حال حاض��ر هلدینگ سلولزی به 
ص��ورت روزانه پیگیر مسائل شرکت هاست و این خود کمک بزرگی 
در انجام هرچ��ه سریع تر موضوعاتی مانند افزایش سرمایه و اجرای 
پروژه شرکت ها و مباحث کنترل تولید و فروش و ... است و معتقدم 
با این عزم جدی که در هلدینگ سلولزی وجود دارد، آینده بهتری 

در انتظار شرکت های سلولزی زیرمجموعه شستا خواهد بود.
مهن��دس اسفندیاری افزود: ن��وع نگرش مدی��ران ارشد شرکت 
سرمایه گ��ذاری تامین اجتماعی )شست��ا( همانطوری که از عملکرد 
ایشان طی حضور در این شرکت مهم با وظیفه مدیریت سرمایه های 
بین نسلی مشخص شده، نسبت به بازار سرمایه و بورس بسیار مثبت 
و سازن��ده بوده و حرکت مجموع��ه در جهت ورود زیرمجموعه های 

خود به بورس خود گواه این مدعاست.
مدیرعامل صنایع کاغذسازی کاوه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر 
ب��ا دقت نظر بسیار بیشتری از حق��وق سهامداران خرد شرکت های 
زیرمجموع��ه مراقب��ت می شود تا منافع جمع��ی سهامداران خرد و 

کالن همزمان در غالب تصمیم گیری ها حفظ و صیانت شود.
وی تاکی��د کرد: از همی��ن رو سهامداران ک��اوه اطمینان داشته 
باشند ک��ه افزایش سرمایه فعلی به منظور رفع موانع اجرایی پروژه 
بیستون بسی��ار موثر بوده و آورده نقدی سهام��داران قطعا موجب 
تسری��ع در ام��ور پروژه بیست��ون نیز خواهد شد، ضمن��ا انجام این 
مرحله از افزایش سرمایه قطع��ا باعث توقف فرآیند تجدید ارزیابی 
دارایی ه��ای شرکت نخواهد بود و ای��ن موضوع نیز همانگونه که در 
جلس��ه مجمع به سهامداران اطالع رسان��ی شد، با جدیت علی رغم 
مشک��الت ناشی از کرونا ادام��ه خواهد یافت تا ب��ه امید پروردگار 
متع��ال و حمایت های هلدینگ سلول��زی، تاپیکو و شستا که دید و 
نگ��رش بسیار خوبی به شرکت های سلولزی در این مدت اخیر پیدا 
کرده اند مراحل بعدی افزایش سرمایه شرکت را تا رسیدن به اهداف 
عال��ی ترسیم شده با قدرت به پی��ش خواهیم برد. وی با بیان اینکه 
از هم��ه سهامداران محترم خواه��ش می کنیم همانطور که تاکنون 
از ای��ن سهم حمای��ت کردند به حمایت خود ادام��ه دهند، تصریح 
ک��رد: قطعا نتیجه مثبت این صبوری و حمایت را در کنار سهامدار 
عم��ده درک  خواهن��د کرد چون صنعت کاغ��ذ بسته بندی صنعتی 
استراتژیک است و هیچ تولیدی بدون بسته بندی نمی تواند به دست 
مصرف کنن��ده برس��د از سوی دیگر کشوره��ای همسایه هم جهت 
بسته بن��دی کاالهای خود به کاغذ احتیاج دارند لذا شواهد نشان از 

آینده ای روشن برای محصوالت کاغذی کشور دارد.
مهن��دس اسفندی��اری با بی��ان اینکه خوشبختان��ه شرکت سال 
گذشت��ه از زیان خارج شده و با انجام این افزایش سرمایه و به امید 
خ��دا و تالش تمام ارکان این مجموع��ه در سال جاری کال از زیان 
انباشت��ه و شمول م��اده ۱4۱ خارج خواهیم ش��د، ادامه داد: ضمنا 
برای اولین بار پس از چندسالی که شرکت به دلیل کمبود نقدینگی 
نتوانست��ه بود دپوی مناسبی از آخال داشته باشد حداقل برای یک 
م��اه دپوی الزم را جمع آوری کرده و این خود از نگرانی درخصوص 

تامین مواد اولیه به ویژه در شرایط بیماری کرونا می کاهد.

کانی های غیرفلزی، دارای بیشترین سهم از 
واحدهای فعال صنعتی

جدیدتری��ن آمار منتشرش��ده از سوی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که تا پایان سال گذشته مجموعا 72 
هزار و 25۱ واحد فعال با اشتغال 2میلیون و 429 هزار و 8۱6 نفر 
در گروه های مختلف صنعتی و معدنی در کشور فعالیت می کنند که 
بیشترین تعداد این واحدها در گروه محصوالت کانی های غیرفلزی 
فعالی��ت می کنند . به گ��زارش ایسنا، براساس ای��ن آمار بیشترین 
واحدهای فع��ال در گروه کانی های غیرفل��زی است که ۱5 هزار و 
822 واح��د در آن وج��ود دارد. همچنین گ��روه محصوالت غذایی 
و آشامیدن��ی و گروه محصوالت از الستی��ک و پالستیک با فعالیت 

8682 و 7524 واحد در رده دوم و سوم قرار می گیرند.
گروه های��ی که کمترین واحد فعال را دارند نیز شامل جمع آوری، 
تصفی��ه و توزیع آب با سه واحد، تولید انرژی با ۱2واحد و فاضالب، 
دف��ع زباله، بهداشت محیط و سای��ر فعالیت های مشابه با ۱6 واحد 
است که به ترتیب ۱۱4، ۱62 و 37۱ نفر در آن ها شاغل هستند و 

کمترین میزان اشتغال را در بخش های مختلف دارند.
کدام بخش ها بیشترین اشتغال را دارد؟

در این میان گ��روه کانی  های غیرفلزی بیشتری��ن اشتغال را نیز 
ب��ه خود اختصاص داده،  به  طوری  که 382 هزار و 837 نفر در این 
بخش فعالیت می کنند. گروه محصوالت غذایی و آشامیدنی و گروه 
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی نیز با اشتغال 362 هزار و 223 

و 200 هزار و 358 شاغل هم در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
ته��ران، اصفهان و خراسان رضوی تا پایان سال گذشته به ترتیب 
9785،   8585،   5294 واح��د فع��ال داشتند ک��ه بیشترین تعداد 
واح��د در بین استان ها است و اشتغال ای��ن استان ها در واحدهای 
فعال صنعتی و معدنی نیز به ترتیب 402 هزار و 9۱5، 262 هزار و 

498 و ۱93 هزار و 290 نفر است.
همچنی��ن منطقه آزاد کیش با دو واحد فعال، منطقه آزاد چابهار 
ب��ا 73 واحد و منطق��ه آزاد ماکو با 84 واحد کمترین واحد فعال را 
در بی��ن استان ه��ا دارند که به ترتی��ب 70، ۱4۱6 و 2330 نفر در 

آن ها مشغول هستند.

اخبـــار

رئیس مرکز توسع��ه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی درخصوص 
ویدئوی منتشرشده در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد.

ب��ه گزارش ایسنا، چن��دی پیش ویدئویی در فض��ای مجازی منتشر 
شد که در آن یک��ی از شرکت های کمباین سازی داخلی مدعی شد که  
واردات کمبای��ن برنج ب��ا ارز 4200 تومانی خط تولید داخلی را متوقف 
می کن��د. در این ویدئو همچنین مطرح شده بود که علت اینکه کمباین 
داخلی نمی تواند با نمون��ه خارجی آن رقابت کند، به کیفیت  آن ربطی 

ندارد و موضوع پیگیری برخی افراد برای واردات آن است.
در واکن��ش به این اظهارات رئی��س مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم کرد که این شرکت حدود پنج ماه است که حتی 
یک پیش فاکتور  برای کمباین غالت صادر نکرده و به دلیل اینکه کشور 
در س��ال به 2500 کمباین برنج نیاز دارد، جامعه کشاورزی را نمی توان 

معطل تولیدات محدود یک شرکت کرد.
کامبی��ز عباسی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه برنج دومین غذای 
اصلی مردم کشور است، گفت: در کشور حدود 620 هزار شالیزار داریم. 
در ابت��دای دولت ۱0 تا ۱5درصد اراضی مکانیزاسیون بودند و در 75 تا 
90درص��د اراضی کشت و کار دستی انجام می شد، در حالی که از سال 

۱392 ت��ا به امروز 75 تا 80درصد اراضی مکانیزه شدند و کشت و کار 
با ماشین انجام می شود. وی با اشاره به اینکه در بخش برنج کشور یک 
میلیون و 200هزار بهره بردار داریم که این جمعیت با خانواده های شان 
جامعه 6 میلی��ون را تشکیل می دهند، اظهار کرد: ابتدای دولت تکلیف 
ش��د که شیوه کش��ت و برداشت برنج تغییر کن��د و مکانیزه شود، زیرا 
برازن��ده نظام جمهوری اسالم��ی نبود که مردم در شالیزارها و در گل و 
الی فرو بروند. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی 
در ادامه به ادعای  مطرح شده توسط یکی از شرکت های کمباین سازی 
کش��ور اشاره کرد و گفت: شرکت کمباین س��ازی ایران مدعی است که 
واردات کمباین برنج به تولید داخل ضرر می زند و هیچ گونه حمایتی از 
تولی��دات داخل نمی شود. باید به این نکته توجه کرد که کشور در سال 
ب��ه 2500 کمباین برنج نیاز دارد و جامعه کشاورزی را نمی توان معطل 

تولیدات محدود یک شرکت کرد.
ب��ه گفته وی در سال ۱397 با تغییر سیاست های ارزی، هیات دولت 
با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به این نتیجه رسید که کمباین برنج 
و نشاک��اری باید ارز دولتی بگیرند و چ��ون این شرکت ها نتوانستند ارز 
دریاف��ت کنند، معت��رض هستند. عباسی در ادام��ه گفت: سال ۱397 

شرکت کمباین سازی ایران یک��ی از واردکنندگان کمباین از چین بود. 
بع��د از مدتی اعالم کرد که قصد تولی��د کمباین دارد و نیمه دوم سال 
۱398 ی��ک نمونه ساخت. این نمونه پس از رفع ایرادات تاییدیه گرفت 
و ای��ن کارخانه اولین کمباین برنج خ��ود را عرضه کرد. البته 80درصد 

قطعاتی که در تولید کمباین استفاده می شدند، وارداتی بودند.
وی با اشاره به اینکه این شرکت ۱2 کمباین برنج ساخته  است، گفت: 
از پایان سال ۱398 تاکنون به دلیل اینکه ارز دولتی به واردات کمباین 
تعل��ق نگرفت، ای��ن شرکت حتی یک دستگاه ه��م تحویل نداده  است. 
حدود پنج ماه است که یک پیش فاکتور هم برای کمباین غالت توسط 

این شرکت صادر نشده است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
آنه��ا معترض هستند که چ��را کمباین کامل ارز دولت��ی می گیرد ولی 
وزارت صمت ب��رای  واردات قطعات آن ارز تخصیص نمی دهد. البته ما 

اعالم کردیم که این موضوع را باید از وزارت صمت پیگیر شوند.
وی در پایان گفت: کاالیی که 80درصد آن وارداتی است تولید داخل 
نیس��ت و قیمتی که آنها برای کمباین اع��الم کرده اند 2.5 برابر قیمت 

نمونه های وارداتی است.

جامعه کشاورزی را نمی توان معطل تولیدات محدود یک شرکت کرد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت بازار لوازم 
خانگی عمال از کنترل وزارت صمت خارج شده و عماًل معاونت حمایت 

از مصرف کنندگان وزارت صمت در کما به سر می برد.
سی��د غنی نظری در جلسه علنی روز یکشنب��ه و بعد از ارائه گزارش 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه به دلیل ضعف 
برنامه ری��زی دو وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت و خارجه به سمت 
وابستگی به بیگانگان در حال حرکت هستیم، قیمت ها ساعت به ساعت 

باال می رود و شما هم مثل ما تماشاگر هستید.
وی ادام��ه داد: در این شرایط اگر معیشت مردم برای رئیس جمهوری 
مهم است چرا علت عزل رضا رحمانی را بیان نمی کنید و پس از او هنوز 

وزیر را معرفی نکرده اید؟
این نماینده مجلس افزود: نقش رایزن های بازرگانی در سایر کشورها 
بسیار مهم اس��ت که می توانیم با استفاده از آنها برای 600 میلیون نفر 
جمعیت در کشورهای همسایه بازاریابی کنیم اما اقدام خاصی نمی شود 

و در کشوری مانند عراق فقط یک رایزن داریم.
وی ادامه داد: سرپرست وزارت صمت به جای گزارش در مورد قیمت 
مرغ و تخم مرغ و ارزاق در مورد تولید ماسک گزارش می دهد، اقدام شما 
در راست��ای کنترل قیمت خودرو چیست، چرا ب��رای شکستن انحصار 
خودروس��ازی اقدام نمی کنید، علی رغم اظهارنظر شما مبنی بر افزایش 
30درص��د تولید الستیک شاهد افزایش قیم��ت الستیک هستیم. بازار 

لوازم خانگی عمال از کنترل وزارت صمت خارج شده و یخچال به قیمت 
پرای��د خرید و فروش می ش��ود. گرانی در کشور بی��داد می کند و عماًل 
معاون��ت حمایت از مصرف کنندگان وزارت صمت در کما به سر می برد، 

بازرسان شما در بازار حضورشان دردی را از گرانی درمان نمی کند.
این عضو کمیسیون اقتص��ادی مجلس در پایان گفت: برنامه شما در 
مورد واحدهای تولیدی غیرفع��ال چیست، چرا وزارت صمت در زمینه 
مع��ادن اردبیل به خصوص معادن خلخال و کوث��ر اقدامی نمی کند در 
حال��ی که می توان بیش از 2 ه��زار فرصت شغلی ایجاد کرد. دولت باید 
پیگی��ر اقتصاد و رفاه باشد اما امروز رفاه عمومی برای مردم باقی نمانده 

و باید تالش کنیم تا شرایط بهبود یابد.

میرتاج الدین��ی، نایب رئیس کمیسی��ون برنامه و بودجه مجلس گفت 
برخ��ی شرکت ه��ا در ب��ازار بورس به ص��ورت صوری سرمای��ه خود را 
افزای��ش می دهند و این موضوع نگران کننده است زیرا با ایجاد نوسانات 
سرمایه ه��ای مردم، ماجرای موسسات مال��ی و اعتباری در کشور پیش 

خواهد آمد.
ب��ه گزارش ب��ازار به نق��ل از خانه مل��ت، حجت االس��الم محمدرضا 
میرتاج الدین��ی نای��ب رئی��س کمیسی��ون برنامه، بودج��ه و محاسبات 
مجل��س، با بیان اینکه باید از انتقال تمام نقدینگی جامعه به سمت یک 

ب��ازار اجتناب ک��رد، گفت: این موضوع امک��ان دارد، تبعات منفی برای 
جامعه در پی داشته باشد. وی ادامه داد: برخی شرکت ها در بازار بورس 
گاه��ی به صورت صوری سرمایه خود را افزایش می دهند و این موضوع 
نگران کننده است زی��را با ایجاد نوسانات در سرمایه های مردم، ماجرای 

موسسات مالی و اعتباری در کشور پیش خواهد آمد.
میرتاج الدینی با اشاره به اینکه بازار بورس از ثبات مشخصی برخوردار 
نیس��ت، اظهار کرد: مردم بای��د با احتیاط عمل کرده و مسئوالن دولتی 
هم به درستی ب��ازار سرمایه و ورود نقدینگی را به بازار بورس مدیریت 

کنن��د زیرا انتقال سرمای��ه  جامعه به این شکل به ص��ورت مستقیم به 
سمت واحدهای تولیدی نمی رود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: 
کارشناسان مسائ��ل اقتصادی در عرصه ورود نقدینگی جامعه به سمت 
بازار بورس نگران ب��وده و هشدار می دهند که مسئوالن و مردم مراقب 
باشن��د، بنابرای��ن با وجود اینکه موضوع بورس ب��ه صورت تخصصی در 
کمیسی��ون اقتصادی بررسی می شود اما ما ه��م در کمیسیون برنامه و 

بودجه حتما به آن خواهیم پرداخت.

خرید و فروش یخچال به قیمت پراید!

انتقال تمام نقدینگی جامعه به سمت یک بازار تبعات منفی دارد

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

دولت راه های ارتباطی خود با صنعت خودرو 
را بازتعریف کند

عض��و هیأت علم��ی دانشگاه عل��م و صنعت ای��ران عامل اصلی 
نوسانات بازار خودرو را عدم تناسب میان عرضه و تقاضا عنوان کرد.
غالمرضا موالیی منش در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اظهار 
داشت: خودروس��ازان از گذشته چشم انداز بلندمدت به بومی سازی و 
توسعه صنعت خودرو نداشته اند و اکنون به دلیل تحریم ها دچار افت 
تولید ش��ده و قادر به پاسخگویی نیاز بازار نیستند بنابراین در چنین 
شرایطی نوسانات بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند. وی 
در ادام��ه به عوامل مؤثر ب��ر التهاب بازار خودرو اش��اره کرد و گفت: 
طرح قرعه کشی برای کنترل بازار خودرو مانند مسکن عمل می کند و 
ممکن است با از بین رفتن اثر این مسکن بازار خودرو مجددا متالطم 
شود. همچنین افزایش نرخ ارز می تواند بر این امر اثرگذار باشد چراکه 
تأمین بخش��ی از مواد اولیه موردنیاز در صنعت خودرو از خارج انجام 
می شود و افزایش نرخ ارز می تواند بر قیمت خودرو در بازار تأثیرگذار 
باشد. مضاف بر اینکه خودروسازان مدعی هستند محصوالت خود را با 
ض��رر بسیاری به فروش می رسانند و با افزایش قیمت دالر دچار زیان 
بیشتری ش��ده و به همین دلیل تمایلی به عرض��ه خودرو در چنین 
شرایطی ندارند. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تشریح 
کرد: با افزایش عرضه می توان به بازار خودرو کمک کرد که این امر از 
طریق واردات و تولیدات داخل میسر خواهد شد. با شرایط فعلی امکان 
واردات وجود ندارد و با توجه به کاهش ارزش پول ملی واردات به ضرر 
اقتصاد ملی کشور است. تنها راه افزایش تیراژ تولیدات داخلی است که 
خوشبختانه زمینه و پتانسیل آن در کشور وجود دارد و همکاری خوبی 
میان وزارت دفاع و خودروسازان برای افزایش تیراژ صورت گرفته اما تا 
رسیدن به نیاز واقعی فاصله زیادی وجود دارد. موالیی منش در پاسخ 
ب��ه این پرسش که پیش بینی شما از بازار خ��ودرو در آینده چیست، 
تصری��ح کرد: با توجه به شرایط فعلی و ع��دم تناسب عرضه و تقاضا 
نمی توان پیش بین��ی کوتاه مدتی انجام داد اما با حمایت دولتمردان و 
تالش های شرکت های دانش بنیان افق روشنی را می توان برای صنعت 

خودرو پیش بینی کرد.
این کارشناس حوزه خودرو در پایان ضمن ابراز امیدواری به ظرفیت 
کشور برای توسعه صنعت خودرو گفت: در حال حاضر صنعت خودرو 
تضعیف و زیانده شده و نیازمند تدابیر ویژه حاکمیتی از سوی دولت، 
مجل��س و دیگر مراجع است. با توجه ب��ه اینکه پتانسیل بسیاری در 
میان جامعه دانشگاهی کشور برای توسعه صنعت خودرو وجود دارد، 
ه��ر یک می توانند بخشی از این صنع��ت را متحول کنند اما به دلیل 
سوءمدیری��ت و برنامه ریزی های نادرست در گذشته موفقیتی حاصل 
نشده، بنابراین الزم است دولت راه های ارتباطی خود با صنعت خودرو 
را بازتعری��ف کند و استراتژی های بلندم��دت را جایگزین راهکارهای 

مقطعی مانند قرعه کشی کند.

دلیل عدم دسترسی خودروسازان به 
کاتالیست چیست؟

دبی��ر انجمن کاتالیست ای��ران از مازاد تولی��د کاتالیست خودرو 
در کش��ور خبر داد. سیدعلی میرمحم��دی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، بی��ان کرد: نه تنها کمبود کاتالیس��ت خودرو در کشور 
وج��ود ندارد بلکه با م��ازاد تولید کاتالیست مواج��ه هستیم که به 
دلی��ل عدم خرید کاتالیس��ت توسط خودروس��ازان در حال حاضر 
کارخانجات با ظرفیت کمتری فعالیت می کنند. وی ادامه داد: دلیل 
ع��دم دسترسی خودروسازان به کاتالیست کمبود آن نیست چراکه 
سال هاس��ت خودروس��ازان از کاتالیست های تولی��د داخل استفاده 
می کنن��د اما ممک��ن است خودروس��ازان به دلیل ع��دم پرداخت 
بده��ی خود به تولیدکنندگ��ان کاتالیست در خری��د آن با موانعی 
رو ب��ه رو ش��ده باشند. ضمن اینک��ه انجمن کاتالیس��ت ایران طی 
جلسات��ی که با وزارت صمت داشته ب��رای تولید کاتالیست خودرو 
ب��ه میزان نی��از در کشور اع��الم آمادگی کرده اس��ت و حتی قادر 
هستیم کاتالیست خودروهای��ی که در معاینه فنی نیازمند تعویض 
هستند را تأمین کنیم. دبی��ر انجمن کاتالیست ایران اظهار داشت: 
طب��ق قانون، واردات کاالهایی ک��ه امکان تولید آن در کشور وجود 
دارد، ممن��وع است اما خودروسازان همچن��ان تمایل به استفاده از 
کاتالیست ه��ای وارداتی دارند. این در حالی است که کاتالیست های 
تولید داخل ب��ه کشورهای دیگر صادر می شود و جای تعجب است 
که خودروسازان مدع��ی کمبود کاتالیست در کشور بوده و تصمیم 
به مصرف کاتالیست های وارداتی داشته باشند. میرمحمدی با بیان 
اینکه باید کشور به س��وی بومی سازی قطعات خودرو حرکت کند، 
گف��ت: شایسته نیست در کشوری که سال هاست در صنعت خودرو 
فعالی��ت می کند همچنان خودروسازان آن به دنبال واردات قطعات 
باشن��د و می بایس��ت تاکنون جه��ش خوبی در ای��ن زمینه صورت 
می گرف��ت بنابرای��ن دولت می بایس��ت زمینه بومی س��ازی قطعات 
خ��ودرو را فراهم کند تا در صنعت خ��ودرو به جایگاه مناسبی نائل 
آیی��م. وی درخصوص کیفی��ت کاتالیست های داخل��ی خاطرنشان 
ک��رد: کاتالیست های تولید داخل از کیفیت خوبی برخوردار است و 
انجمن کاتالیست ای��ران عالوه بر تولید کاتالیست خودرو در زمینه 
تولی��د کاتالیس��ت در صنعت نف��ت و گاز، روغن نبات��ی، فوالد و ... 
فعالیت می کند و این نشان می دهد که کاتالیست خودرو در مقابل 
کاتالیس��ت صنایع دیگر ب��ا سهولت بیشتری تولی��د می شود. دبیر 
انجم��ن کاتالیست ایران ضمن انتق��اد از خودروسازان تصریح کرد: 
اگر خودروسازان ب��ا تولیدکنندگان کاتالیست همکاری کرده بودند 
تاکن��ون تمامی قطعات کاتالیست در داخل تولید شده بود اما علی 
رغ��م تالش یک ساله انجمن در زمین��ه بومی سازی قطعه مونولیت 
در کشور به دلیل مشکالتی که در این مسیر وجود دارد مانند عدم 
پرداخ��ت مطالبات کاتالیست سازان تاکن��ون موفق به داخلی سازی 

مونولیت نشده ایم.
میرمحم��دی در پایان با اشاره ب��ه پیشرفت صنعت کاتالیست در 
سال ه��ای اخیر تشریح کرد: به طور معم��ول ساالنه حدود سه نوع 
کاتالیس��ت به تولیدات ما افزوده می ش��ود و در حال حاضر بیش از 
۱00 ن��وع کاتالیست ب��ا ظرفیت ۱20 هزار ت��ن در سال در کشور 
تولی��د می شود و در زمینه خودرو ساالنه بیش از 2 میلیون ظرفیت 
تولید کاتالیست در کشور وجود دارد بنابراین از دولت محترم انتظار 
داریم که با تأمین نقدینگی و ایجاد فرصتی برای صادرات کاتالیست 

زمینه رشد بیشتری را برای صنعت کاتالیست کشور فراهم آورد.

ماجرا از مردادماه ۱397 آغاز شد؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت 
متح��ده که اردیبهشت م��اه همان سال از توافق برج��ام خارج شده بود 
و وع��ده اعمال شدیدترین تحریم ها را به ای��ران داده بود، در نخستین 
گام های خود، صنع��ت خودروسازی ایران را که پس از برجام به حیاط 
خل��وت شرکت های اروپایی تبدیل ش��ده بود تحریم کرد و به دنبال آن 
خروج شرکت های فرانسوی، آغاز مشکالت بزرگ تری برای خودروسازان 

کشور به خصوص دو برند بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا بود.
به گزارش پدال نیوز، گرچ��ه در ماه های ابتدایی اعمال این تحریم ها 
خودروس��ازان توانستن��د ب��ا استف��اده از قطع��ات موج��ود در انبارها، 
خودروهای سف��ارش داده شده را به مشتریان خ��ود تحویل دهند، اما 
ب��ا تداوم تقاضا در بازار خ��ودرو و همچنین تشدید تحریم ها، رفته رفته 

موضوع خودرو در حال تبدیل شدن به یک بحران در کشور شد.
از س��وی دیگر با انتشار تصاویری از پارکینگ های خودروسازان بزرگ 
کشور که بیانگر وجود حجم بسیار زیادی خودرو در پارکینگ کارخانه ها 
ب��ود، ای��ن پرسش در اذهان ایج��اد شده بود که با وج��ود این حجم از 

خودروها چرا تحویل به مشتریان صورت نمی گیرد؟
پاس��خ این سوال در ناق��ص بودن خودروها و ع��دم تجهیز با قطعات 
واردات��ی بود ک��ه با اعمال تحریم ها واردات آنه��ا به کشور محدود شده 
ب��ود. قطعاتی مانند کامپیوتر خ��ودرو )ECU(، کیسه هوا و سنسور آن، 
سنسوره��ای مختلف خودرو مانند سنسور اکسیژن، گیربکس اتوماتیک 
و ... که تا پیش از این توسط دفاتر تدارکات خودروسازان از خارج کشور 
تهی��ه می شد، اکنون در تنگنای تحریم امک��ان خرید آن فراهم نبود و 
خودروه��ای فاقد این قطعات نی��ز در پارکینگ های خودروسازان ناقص 
مانده و رسوب کرده بود به طوری که حتی در مقطعی بین 200 تا 300 

هزار خودرو در پارکینگ ها معطل برخی قطعات تحریمی مانده بود.
نقطه آغاز یک مطالبه

از س��وی دیگر این چالش صنع��ت خودروسازی کش��ور، همزمان با 

رونمای��ی برخی دستاوردهای دفاعی در حوزه خودرویی مانند خودروی 
ضد مین و کمین طوفان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
بود که باعث ایجاد پرسش هایی در ذهن آحاد افراد جامعه شده بود که 
اگ��ر صنایع دفاعی ما توان تولید خودرو دارند، چرا صنایع خودروسازی 

ما از چنین قابلیتی برخوردار نیستند؟
خودرو ضد مین و کمین طوفان

ای��ن پرسش رفته رفت��ه با نمایان شدن جنبه ه��ای دیگری از قدرت 
دفاع��ی کش��ور در حوزه های دیگر مانند ح��وزه موشکی و موشک باران 
مواض��ع تروریست های تکفی��ری در سوریه و پ��س از آن موشک باران 
پایگ��اه آمریکایی عین االسد که حاکی از سطح باالی فناوری در صنایع 
دفاعی کشور ب��ود، تبدیل به یک مطالبه عمومی ب��رای ورود نیروهای 
مسلح به موضوع خودروسازی شد به طوری که در سامانه »فارس من« 
خبرگ��زاری فارس بیش از 37 سوژه ب��زرگ و کوچک با عناوینی چون 
ورود سپاه و نیروه��ای مسلح به خودروسازی با قریب به 40 هزار امضا 

برای این کمپین ها ثبت شده است.
مطالب��ه مردمی برای ورود نیروهای مسل��ح به بحث خودروسازی در 
کش��ور از سوی دیگ��ر این پرس��ش را در اذهان ایج��اد می کند که آیا 
در ش��رح وظایف نیروهای مسلح اساسا ماموریت��ی برای ورود به حوزه 

خودروسازی تعریف شده است؟
پاس��خ به این پرسش کلید معمای مطالبه م��ردم در این موضوع است؛ 
براساس وظایف تعریف شده در قانون اساسی برای نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران اعم از ستاد فرماندهی کل قوا، ارتش جمهوری اسالمی ایران،  
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اصلی ترین ماموریت نیروهای مسلح 
پاس��داری از استقالل و تمامیت ارضی کشور، پاس��داری از انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی ایران و دف�اع از ح�اک�م�یت ملی و استقالل و وحدت و 

تمامّیت ارضی، در م�ق�اب�ل ب�ی�گ�ان�گ�ان است.

از سوی دیگر از آنجایی که ن�ی�روه�ای م�س�لح از توان فنی و صنعت 
پیشرفت��ه برخوردار هستند، به موج��ب قانون در زم�ان ص�لح با رعایت 
جنب��ه اصلی ماموریتی شان یعنی حفظ توان و آمادگی رزمی، می توانند 

ای�ن ت�وان و اس�تعداد را در امور غیرنظامی استفاده کنند.
کلی��دواژه مشترک آنچه در قانون برای بهره من��دی از توان نیروهای 
مسل��ح در حوزه ه��ای غیرنظامی آمده است، »ب��ه درخواست دولت« و 

»حفظ آمادگی رزمی« است
ب��ه همین منظور در اصل ۱47 قانون اساسی کشور آمده است:      دولت  
بای��د در زمان  صلح  از اف��راد و تجهیزات  فنی  ارتش  در کارهای  امدادی ، 
آموزش��ی ، تولی��دی و جهاد سازندگی ، ب��ا رعایت  کام��ل  موازین  عدل  

اسالمی  استفاده  کند در حدی  که  به  آمادگی  رزمی  آسیبی  وارد نیاید.
در م��اده ۱0 اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز این موضوع 
اینگونه آمده اس��ت: مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بالیا و 
حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به 
درخواست  دول��ت و با رعایت کامل موازین عدل اسالمی در زمان صلح 
در حدی که به تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی رزمی الزم را برای 

انجام مأموریت های  خود از دست ندهد.
نیروهای مسلح طبق ماموریت های مصرح در قانون اساسی، وظیفه ای 

برای ورود مستقیم به خودروسازی ندارند.
حفظ آمادگی رزمی؛ اصلی ترین ماموریت نیروهای مسلح

کلی��دواژه مشترک آنچه در قان��ون اساسی درب��اره ارتش جمهوری 
اسالم��ی ای��ران و اساسنامه سپاه پاس��داران برای بهره من��دی از توان 
نیروهای مسلح در حوزه های غیرنظامی آمده است، یکم »به درخواست 
دولت« و دوم تاکید بر »حفظ آمادگی رزمی« است. در حقیقت نیروهای 
مسل��ح زمانی می توانند توان خود را صرف امور غیرنظامی کنند که اوال 
این موضوع به درخواست دولت باشد و ثانیا به ماموریت اصلی آنها یعنی 
حفظ آمادگی رزمی و حفظ توان بازدارندگی کشور آسیبی وارد نشود.

ورود نیروهای مسلح به خودروسازی؛ قانون چه می گوید؟

دبی��ر انجمن صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان گفت با 
حرکت های جدیدی که در خودروسازی های کشور آغاز شده، بازگشت 
به اف��ق چشم ان��داز پیش بینی ش��ده در زمینه خودرو ه��ای تجاری را 

شاهدیم.
ب��ه گزارش راهب��رد معاص��ر، 3۱ خردادماه گذشته ق��رارداد تولید و 
تحوی��ل 250 دستگاه اتوبوس و مینی بوس با هدف تجهیز ناوگان حمل 
و نقل عمومی بین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و شهردار تهران 

امضا شد.
 همچنی��ن در این مراسم، تفاهم نامه تحویل 500 دستگاه اتوبوس به 

ارزش یک هزار میلیارد ریال امضا شد.
 در ای��ن پیوند، »آرش محبی نژاد« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرن��ا، افزود: نهض��ت داخلی س��ازی و تعمیق ساخت داخ��ل اکنون به 
خودرو ه��ای دیزلی کشور نی��ز تسری پیدا ک��رده و تفاهم نامه هایی که 
ب��ه  تازگی گروه صنعتی ایران خودرو برای تامین اتوبوس و مینی بوس با 

شهرداری تهران منعقد کرده، گویای همین مسئله است.
 ب��ه گفته این مقام صنفی، این چنی��ن قرارداد ها و تفاهم نامه هایی نه 
فقط نی��از مصرف کنندگان داخلی به خودرو ه��ای سنگین و تجاری را 
می تواند حل کند، بلکه زنجیره تامین خودروسازان را نیز با خود همراه 
و منتفع خواهد کرد تا بلوغ تولید خودرو های تجاری را نظیر خودرو های 

سواری شاهد باشیم.

 وی بی��ان  داش��ت: با تفک��رات جدیدی ک��ه در مجموع��ه مدیریت 
ایران خ��ودرو حاکم شده و همچنین بازسازی ساختاری این خودروساز، 
تحوالت اساسی در این مجموعه انتظار می رود و در این زمینه، زنجیره 
تامی��ن خودروس��ازی و قطعه سازان نیز به ی��اری خودروسازان خواهند 

پرداخت.
 محبی نژاد ی��ادآوری  کرد: در افق چشم ان��داز ۱404 تولید ۱2 هزار 
دستگ��اه خودروی تج��اری در کش��ور هدف گذاری ش��ده و هرچند با 
روندی که در سال های اخیر شاهد بودیم دستیابی به این اهداف دور از 
دسترس بود، اما ب��ا حرکت های اخیر امیدواریم تا بازگشت به ریل افق 

۱404 را در بخش خودرو های تجاری نیز شاهد باشیم.
 وی گف��ت: در سال های گذشته برخی سیاست گذاری ها و تصمیمات 
اشتب��اه و همچنی��ن تحریم ها و کرونا )که در ماه ه��ای گذشته مزید بر 
علت شده(، هدف گذاری تولید خودرو های تجاری را از مسیر خود خارج 
ک��رده بود، اما اکنون به همت خودروسازان و قطعه سازان و البته کمک 
قوای سه گانه کش��ور می توان گفت که مجددا در مسیر از پیش تعریف 

شده قرار گرفته ایم.
 دبی��ر انجمن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان تاکید کرد: 
قطعه س��ازان برای تامین قطعات این خودرو ه��ا در همه بخش ها حتی 
موتور و ق��وای محرکه آن ها آمادگی کامل دارن��د و همان توانمندی ها 
و ظرفیت ه��ای موجود در بخش خودرو ه��ای سواری، در بخش تجاری 

قابل توسعه است.
 وی اظه��ار داش��ت: اگر شرای��ط محیطی الزم فراه��م شود، صنعت 
قطعه س��ازی ثابت کرده ک��ه می تواند خودش را در سط��ح بین المللی 
مط��رح کند و کمک ب��ه ساخت پ��روژه K. ۱32 )جدیدترین محصول 

سواری ایران خودرو( تبلور این توانمندی است.
 در ۱2 ماه��ه پارس��ال، تولی��د ون و مینی ب��وس و میدل باس با افت 
83.2درص��دی و کاهش 36.7درصدی در مقایسه با سال 97 به ترتیب 

به 2۱7 دستگاه و یک هزار و 48 دستگاه رسید.
 در سال��ی که گذشت خودروس��ازان 535 دستگاه اتوبوس و 3هزار و 
25۱ دستگ��اه کامیون، کامیون��ت و کشنده تولید کردند که در مقایسه 
ب��ا سال 97 به ترتیب کاه��ش 6 درصدی و اف��ت 67.2درصدی نشان 

می دهد.
 بر پایه آمار ه��ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دو ماهه امسال 
اف��ت 8.2درصدی تولید مینی ب��وس و میدل ب��اس در مقایسه با مدت 
مشاب��ه پارسال را شاهد بودی��م به طوری که تنه��ا 89 دستگاه از این 
خودرو ه��ای تجاری تولید شد، اما تولی��د اتوبوس با رشد 200درصدی 

به ۱47 دستگاه رسید.
 در فروردین و اردیبهشت ماه امسال همچنین 674 دستگاه کامیونت، 
کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با دو ماهه پارسال 

رشد ۱4.2درصدی را نشان می دهد.

بازگشت خودروسازان به ریل افق ۱4۰4
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پ��س از 9 سال جنگ حقوقی، دادگ��اه فدرال اخیرا حکمی داده که 
براس��اس آن، رهگی��ری کاربران توسط فیس ب��وک می تواند به عنوان 

نقض قانون ضدشنود تلقی شود.
به گ��زارش دیجیات��و، در سال های اخیر 
شاهد بحث ه��ای زیادی پیرامون فیس بوک 
و سیاست ه��ای نامناسب آن بودیم و عالوه 
بر حضور مدیرعامل آن، مارک زاکربرگ در 
سنا، شرکت های ب��زرگ نیز اخیرا تبلیغات 
در ای��ن شبکه اجتماع��ی را به علت پخش 
محت��وای نژادپرستان��ه ب��ه ص��ورت موقت 

متوقف کرده اند.
به گزارش Gizmodo، ویجت »الیک« 
در فیس ب��وک اطالع��ات کاربران��ی ک��ه از 
ای��ن شبکه اجتماع��ی بازدی��د می کنند را 
جم��ع آوری می کن��د و داشتن ی��ا نداشتن 
حساب نی��ز تفاوتی در ای��ن موضوع ایجاد 

نمی کند. چنین موضوع��ی جدید نیست و در سال 20۱۱ برای اولین 
ب��ار دادخواستی علی��ه آن تنظیم شد، اما حک��م آن اخیرا اعالم شده 

است.

فیس بوک از مدت ها قبل با نقل کردن بخشی از قانون شنود فدرال 
که شن��ود را به عنوان رهگی��ری ارتباطات تعری��ف می کند، در حال 
دف��اع از خود است. در منطق ای��ن شرکت، جمع آوری اطالعات بدون 

رهگیری مداوم با شنود متفاوت است.
ب��ا وج��ود چنی��ن موضوع، قض��ات در 
نهمین دادگاه تجدیدنظر چنین موضوعی 
را نپذیرفتن��د و به این علت که فیس بوک 
اطالع��ات کاربرانی ک��ه روی دکمه الیک 
کلیک نکرده بودند را نیز جمع آوری کرده، 
از نظر فنی گفته ای��ن شبکه اجتماعی را 
رد کردند. برداشت و جمع آوری اطالعات 
براساس حکم دادگ��اه به معنای رهگیری 

است.
حکم جدید دادگ��اه تکان دهنده است، 
چراک��ه با حکم قبل��ی تف��اوت دارد. این 
پرونده در سال 20۱7 بسته شد، زمانی که 
قاض��ی آن، »ادوارد دیوال« اعالم کرد که کاربران می توانند با استفاده 
از حالت »ناشناس« یا نصب ادبالکر، به راحتی از خود محافظت کنند. 

همین موضوع باعث دادگاه تجدیدنظر جدید شد.

اینستاگ��رام و فیس بوک از امروز بنرهایی تبلیغی به پلتفرم های شان 
می افزایند که کاربران را به پوشیدن ماسک تشویق می کند.

به گ��زارش زومیت، فیس بوک رسما اع��الم کرد پیام هایی تبلیغاتی 
مبنی ب��ر پوشیدن ماسک ب��ه اینستاگرام 
و فیس ب��وک می افزاید و ت��الش می کند 
با تشوی��ق کاربرانش به این ک��ار، از روند 
رو به رشد گست��رش وی��روس کووید-۱9 
جلوگیری کند. این پیام ها در فیس بوک در 
ب��االی فید اخبار و در اینستاگرام، باالتر از 

فید اصلی به  نمایش در می آیند.
کاربران می توانن��د از طریق این بنرها، 
تازه ترین اخب��ار و اطالعات مراکز کنترل 
و پیشگی��ری بیماری را ب��ه  دست آورند و 
مستقیما از شبکه  اجتماعی مختص اخبار و 
اطالعات ویروس کووید-۱9 استفاده کنند. 

محتوای بنر فیس بوک از این قرار است:
ب��ا استفاده از ماسک ص��ورت از گسترش بیم��اری کرونا جلوگیری 
کنید. وقتی خارج از خانه هستید، حتما با ماسک، دهان و بینی خود را 
بپوشانی��د. برای کسب اطالعات بیشتر، به cdc.gov یا مرکز اطالعات 

کووید-۱9 مراجعه کنید.
با کمی تفاوت و تقریبا مشابه همین متن در پیام اینستاگرام نیز تکرار 
ش��ده است. این طور به  نظر می رسد ک��ه اضافه شدن بنرهای تبلیغاتی 
یادش��ده پاس��خ روش��ن فیس ب��وک به 
انتقادهایی باشد که این شبکه  اجتماعی 
را به ارائه  اطالعات نادرست درباره  بیماری 
کرونا و زدن ماسک متهم می کرد. مرکز 
کنت��رل و پیشگی��ری بیماری ها موسوم 
به CDC که زیر نظ��ر وزارت بهداشت 
و خدمات انسان��ی ایاالت متحده آمریکا 
فعالی��ت می کن��د، ل��زوم زدن ماسک را 
در مکان ه��ای عموم��ی، به خصوص در 
مکان هایی که امکان رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی وجود ندارد، به  عنوان تنها روش 
برای پیشگیری از سرایت بیماری معرفی 

کرده است.
این بنرها با رویکرد بهداشتی از امروز در بخش باالی اپلیکیشن های 
فیس بوک و اینستاگرام به  نمایش درمی آید و کاربران می توانند آن ها را 

مشاهده کنند.

اینستاگرام و فیس بوک استفاده از ماسک را به کاربران خود یادآوری می کنندفیس بوک در دادگاه به سال ها شنود کاربران متهم شد

محمدعل��ی لطیفی: رئیس کارگروه بیوتکنولوژی محیط زیست ستاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری

دهه  در  آن،  امروزی  معنای  به  شهری  پسماند  مدیریت  سیستم 
۱930 در کشوره��ای صنعت��ی پدید آمد. تا ده��ه ۱970، پسماند به 
عن��وان دورری��ز نگاه ميشد. در این شیوهها معایب متعدد بهداشتي، 
محیط زیستي، اقتصادی و زیبایيشناختي وجود داشت که در سایه 
آگاهيهای عمومي، سیستمهای جدید  افزایش  و  فناوران��ه  تحوالت 
به  دنیا  کشورهای  سایر  و  صنعتي  کشورهای  در  پسماند  مدیریت 

تدریج توسعه یافت.
در این دگرگونيها توجه به مسائل زیست محیطي و شرایط سیاسي 
و اقتصادی آن، مسائلي مانن��د صرفهجویي در مصرف مواد و انرژی و 
بازیافت آنها از پسماند شهری به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و 
به مرور زمان فرآیند پردازش و بازیافت پسماند جایگاه کلیدیتری در 

مدیریت پسماند پیدا کرد.
پایدار« مطرح شد و  در دهه 80 و 90 میالدی، مسئل��ه »توسعه 
صاحبنظران به این نتیجه رسیدند که بدون لحاظ کردن سه جنبه 
اقتصادی، محیط زیستي و اجتماعي، نميتوان امید داشت که منابع 

محدود کره  زمین پاسخگوی نیازهای نسلهای بعدی نیز باشد.
شروع مدیریت پسماند در ایران را ميتوان مصادف با تأسیس اولین 
است که در آن  بدیهي  دانست.  شهرداری در کشور در سال ۱290 
زمان در ایران نیز همانند سایر نقاط دنیا، پسماند ماده ای »زائد« تلقي 

ميشد که تنها الزم بود از محیط زندگي انسانها دور شود.
شهرهای  در  شهرداریها  که  فعالیتهایي  با   ۱360 دهه  اوایل  از 
بزرگ برای گسترش و توسعه خدمات شهری آغاز کردند، نشانههایي 

از تحول در سیستم مدیریت پسماند در ایران مشاهده شد. پس از آن 
و تا به امروز گرچه تالشهایفراواني برای ارتقای شیوههای مدیریتي 
و تشکیالتي و سازماندهي انجام گرفته است و پیشرفتهای مشهودی 
با سیستمهای مدیریت  اما هنوز  زمینهها مشاهده ميشود،  در همه 

پسماند در کشورهای صنعتي دنیا فاصله قابل توجهي وجود دارد.
از لحاظ تاریخي، مهمترین ضرورتها در رابطه با پسماند، سالمت 
و ایمني بوده است. به گونهای که پسماند باید به نحوی مدیریت شود 
که حداقل خطر را برای سالمت انسان داشته باشد، اما جوامع امروزی 
نیازهای گستردهتری را مطرح کردند، پایداری زیست محیطي )چرخه 
بازگشت مواد به طبیعت( از طریق بازیافت و استفاده مجدد آن و بازده 

اقتصادی جزو مهم ترین آن است.
ای��ن کار با دو هدف مه��م حفظ منابع طبیعي زمین و جلوگیری از 
آلودگي محیط زیست ص��ورت می گی��رد. آلودگي حتي در مقادیر کم 
آن باعث تغییر در وضعیت محیط زیست )اتمسفر، آب و خاک و …( 
می ش��ود و به طور حتم با ورود پسماند به چرخه طبیعت )مانند نشت 
موارد(  و سایر  زیرزمیني  به سفرههای آب  از محلهای دفن  شیرابه 
محیط زیست به ویژه فضاهای شهری دچار آسیب جدی ميشود؛ لذا 
نیاز فوری به یک استراتژی جامع مدیریت پسماند برای کاهش فشار 

وارد بر محیط زیست، با هزینهای مقرون به صرفه وجود دارد.
اتخاذ رویکرد یکپارچه و جامع کاهش پسماند تولیدی و یا مدیریت 
و  محیط زیست  دوس��ت دار  پایدار،  روشي  به  شده  تولید  پسماند 
اقتصادی با توجه به سیستم جهان طبیعت و محیطهای شهری نیز از 

ضرورتهای توجه به مدیریت پسماند است.
isti.ir :منبع 

بومی س��ازی نرم اف��زار سامان��ه ثبت تخلف��ات چراغ قرم��ز براساس 
خودروهای موجود در کشور با شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری 
در کشور و رونق کسب وکارهای دانش بنیانی میسر شده است؛ اقدامی 
ک��ه تمامی اطالع��ات خودروهای عبوری را ثبت، پ��ردازش و به مرکز 

کنترل ترافیک مخابره می کند.
شرک��ت دانش بنیان روشان طلوع شرق یکی از شرکت های فعال در 
زیست بوم فناوری و نوآوری است که با بومی سازی نرم افزار سامانه ثبت 
تخلفات چراغ قرمز براساس خودروهای کشور توانسته دقت شناسایی 
خودروه��ای عب��وری از چراغ قرمز تقاطع ها در زم��ان غیرمجاز را باال 

ببرد.
 سامان��ه ثبت تخلف��ات عبور از چراغ قرمز ب��ا عکس برداری از تمام 
خودروه��ای عبوری اق��دام به پردازش تصاویر آنه��ا می کند، اطالعات 
هم��ه خودروهای عبوری از جمله رشته پالک، نوع تخلف و زمان عبور 
را به مرکز کنترل ترافیک مخابره و اطالعات را در یک بانک اطالعاتی 
ذخی��ره می کند. در نهایت، با شناسای��ی خودروهای متخلف در محل 
چراغ قرمز تقاطع ها قبض جریمه مربوط به پالک خوانده شده را صادر 
می کند. همچنی��ن، صحنه تخلف به همراه تصوی��ر خودروی متخلف 

ذخیره می شود.

به گفت��ه رضا عسکری مق��دم، مدیرعامل این شرک��ت دانش بنیان، 
شرک��ت ک��ار خ��ود را از س��ال 9۱ در زمینه علوم نوی��ن و به صورت 
تخصص��ی در زمینه پ��ردازش تصویر، شبکه ه��ای عصبی- هوشمند و 
طراحی سیستم ه��ای نوین الکترونیکی در مرک��ز توسعه فناوری های 

پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد شروع کرد.  
وی ادامه داد: محصوالت ما در حوزه طراحي و تولید سامانه پردازش 
تصوی��ر و بینایي ماشی��ن تولید شده است. ام��روز در تمام حوزه هاي 
صنعتي ب��ه این سامانه نیاز است؛ سامانه ای که با هزینه های زیادی از 
دیگ��ر کشورها وارد می شد، ام��ا با تولید بومی این محصول، خروج ارز 

از کشور کاهش یافت.
از جمل��ه محصوالت تولی��دی این شرکت می توان ب��ه سامانه ثبت 
تخلف سرعت، تردد شماره��اي مبتني بر پردازش تصویر، پالک خوان 
سامان��ه ثبت تخلف��ات چراغ قرم��ز، سامانه تشخیص چه��ره، سامانه 

پارکینگ هوشمند، ترددشمار تصویری خودرو و ... اشاره کرد.
محصوالت تولی��دی این شرکت همسان با نیازهای فناورانه داخل و 
خودروهای عبوری ایرانی طراحی و تولید شده است، اما در چشم انداز 
ای��ن مجموعه تا یک سال دیگر این محصوالت آماده صادرات به حوزه 

خلیج فارس هم خواهد شد.

اگرچ�ه موضوع ش�نود و جاسوس�ی از کاربران توس�ط فیس بوک، پرونده ای 9 س�اله 
محس�وب می ش�ود و کمتر کس�ی را می توان پیدا کرد که از جزییات آن باخبر نباش�د. 
با این حال حکم جدید دادگاه بس�یاری از افراد را با ش�گفتی مواجه کرده است. درواقع 
اگرچه برای آخرین بار این پرونده در سال 2۰۱7 مختومه اعالم شد و اقدامات فیس بوک 
عادی تلقی ش�د، با این حال دادگاه جدید اعالم کرده اس�ت که فعالیت های این ش�بکه 
اجتماعی ابدا قابل توجیه نبوده و نقض حریم شخصی محسوب می شود، با این حال این 

موضوع تنها مشکل حال حاضر فیس بوک نبوده و عملکرد دیرهنگام مارک زاکربرگ در 
رابطه با نژادپرس�تی، باعث شده است تا بسیاری از برندهای مطرح، تبلیغات خود را در 
این ش�بکه متوقف کنند. این امر خود ضربه س�نگینی به سودآوری فیس بوک محسوب 
می ش�ود. همچنین با توجه به این امر که برخی از کارش�ناس ها عقیده دارند که درآمد 
اصلی این شبکه بر پایه فروش اطالعات کاربران محسوب می شود. منع اقدامات، جریمه 
سنگین در کنار کنترل فعالیت های فیس بوک می تواند این برند را در شرایط بسیار بدی 

مدیریت دورریزهای شهری

ثبت تخلفات سرعت دانش بنیانی شد

روزهای سیاه فیس بوک 
به قلم: الکس هرن، خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

تولید نمونه آزمایشی محص��والت دانش بنیان پیش از تجاری سازی اقدامی 
ب��رای شناسایی ایرادات و مزیت های محصول موردنظر است. با اختصاص یک 
بسته حمایتی، گسترش تولید آزمایشی محصوالت دانش بنیان دنبال می شود.

تبدیل ایده به محصول نهایی مسیری طوالنی است. در بسیاری موارد الزم 
است تا یک محصول پیش از تولید انبوه به صورت آزمایشی و به شکل نمونه 
)دم��و( تولید شود. ساخت نمون��ه آزمایشی باعث می شود تا معایب و محاسن 
محصول پیش از تولید تجاری مشخص شود.   همچنین، برخی اوقات مشتری 
و سفارش دهن��ده اع��الم می کند که پیش از تولید انب��وه باید نمونه محصول 
را مشاه��ده کند، ب��ه همین خاطر یک نمونه نمایشی )دم��و( برای او ساخته 

می شود تا مشتری با خصوصیات محصول نهایی آشنا شود.

دانش بنیان ها برای ساخت نمونه 
آزمایشی محصول خدمات می گیرند

دوشنبه
16 تیر 1399

شماره 1576
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ژاپ��ن هم مانند چین تالش می کند ت��ا ارز دیجیتال ملی توسعه 
دهد و اولین قدم ها را ب��ا هدف آماده سازی سیستم اقتصادی برای 

دستاورد جدید، برداشت.
ژاپ��ن تصمیم دارد تا با رویکردی منظم 
و منطق��ی، وارد دنی��ای ارزهای دیجیتال 
ش��ود. ارائه  یک رمزارز ملی در این کشور، 
قطعا نیاز به آزمایش های اولیه  متعدد دارد 
تا پایه های اقتصادی ابتدا به  صورت محکم 
توسعه پیدا کنند و هرگونه چالش فناورانه 
نی��ز پیش از ورود به فاز اجرایی، مشخص 
 )BoJ( و برطرف ش��ود. اکنون بانک ژاپن
تصمیم دارد تا با ارائه  آزمایشی ین مجازی 
دیجیت��ال، اجرایی بودن طرح رمزارز ملی 

را آزمایش و عمیقا بررسی کند.
گزارشی که بان��ک ژاپن چند روز پیش 
 Technical Hurdles تح��ت عن��وان

for CBDC منتشر کرد، مراحل بعدی آزمایش روی ارز دیجیتال 
بان��ک مرکزی )Central Bank Digital Currency( را شرح 
می ده��د. در بخشی از گزارش گفته می شود که در صورت موفقیت 

آزمایش  ها، ارز مذکور جایگزین ین سنتی در سیستم اقتصادی ژاپن 
می شود.

بان��ک مرکزی ژاپن هن��وز هیچ برنامه  مشخصی ب��رای ارائه  یک 
ارز دیجیتال ن��دارد. البته ژاپنی ها اعالم 
کرده اند ک��ه بررسی مفهوم ارز دیجیتال 
را با قدرت دنبال می کنند، چون افزایش 
دیجیت��ال،  پرداخت ه��ای  از  استف��اده 
به  خوب��ی در ساختاره��ای کشور دیده 
می شود. بحران وی��روس کرونا، بسیاری 
از ساختارهای کسب وک��اری را در ژاپن 
تغیی��ر داده اس��ت و فع��االن اقتصادی، 
اکنون پرداخت های بدون تماس و حتی 
بدون ک��ارت را به روش ه��ای پرداخت 

دیگر ترجیح می دهند.
آزمایش ه��ای بانک مرک��زی ژاپن در 
ارتباط با ارز دیجیتال ملی، در دو حوزه  
اصل��ی دنبال می شود. آن ها اعتق��اد دارند دو مانع بزرگ، بر سر راه 
پیاده س��ازی گسترده  ایده قرار دارد. مانع اول انعطاف پذیری و مانع 

دوم، دسترسی همه  مردم به ارز مذکور خواهد بود.

شرکت ه��ای دانش بنیان ب��رای ایفای تعهدات ک��اری و مالی خود، 
نیازمند ضمانت نامه بانکی )ضمانت پیمان( هستند. این ضمانت نامه با 

تسهیالت ویژه در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد.
بی��ش از 5 ه��زار شرک��ت  دانش بنی��ان 
مشغ��ول فعالیت هستند ک��ه بیش از ۱۱0 
خدم��ت گوناگون ب��رای توسعه و گسترش 
فعالی��ت توس��ط معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری به آنها ارائه می شود.
ص��دور ان��واع ضمانت نامه ه��ا، بخشی از 
ای��ن خدم��ات بانک��ی و مالی اس��ت که به 
شرکت های دانش بنیان عرضه می شود. سه 
نوع ضمانت نام��ه بانکی شامل »ضمانت نامه 
پیش پرداخ��ت«، »ضمانت نامه حسن انجام 
کار« و »ضمانت نامه شرکت در مناقصه« در 
این بسته خدمت��ی توسط بانک های همکار 
با صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می شود.

معم��والً پس از امض��ای قرارداد بین کارفرم��ا و پیمانکار، مبلغی به 
عن��وان پیش پرداخ��ت برای شروع ک��ار، توسط کارفرما ب��ه پیمانکار 
پرداخت می شود و در مقابل، ضمانت نامه ای معادل وجه پرداخت شده، 

از پیمانک��ار مطالبه خواهد شد، این ضمانت نامه که توسط بانک صادر 
می شود، ضمانت نامه پیش پرداخت نام دارد.

ضمانت نام��ه حسن انج��ام کار نیز همان گونه ک��ه از اسم آن معلوم 
اس��ت از پیمانک��ار دریافت می ش��ود تا او 
کارهای محول ش��ده را به شکل مطلوب و 

مطابق خواست کارفرما انجام دهد.  
همچنین شرکت های دانش بنیان ممکن 
اس��ت به عن��وان یک بنگ��اه اقتصادی در 
مناقصات مختلف شرک��ت کنند. کارفرما 
برگ��زار  را  مناقص��ه  ک��ه  دستگاه��ی  و 
می کن��د، ممک��ن اس��ت از پیمانکار یک 
ضمانت نام��ه بانکی تحت عن��وان ضمانت 
شرک��ت در مناقص��ه دریاف��ت کند که به 
آن »ضمانت نام��ه شرک��ت در مناقص��ه « 

می گویند.  
این س��ه ضمانت نامه که ضمانت پیمان 
نیز خوانده می شوند از سوی بانک های عامل صادر می شوند تا پیمانکار 
بر سر عهد و پیمان خود باقی بماند و تعهدات خود را به شکل درست 

انجام دهد.

دریافت ضمانت بانکی از شرکت های دانش بنیان تسهیل شدژاپن اولین قدم ها به سمت ارز دیجیتال ملی را با عرضه  آزمایشی ین مجازی برداشت

مسابق��ه ملی »فناوری های تجهیزات پزشکی« عنوان رویدادی است که برگزار 
می شود تا حمایت از ایده  های نسل جوان و گسترش کسب و کارهای دانش بنیان 
ای��ن حوزه سرعت گیرد. انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه صنعتی قم این رویداد 
مل��ی را برگزار می کن��د. دانشجویان دارای ایده در ح��وزه فناوری های تجهیزات 
پزشک��ی تا ۱0 مردادماه س��ال جاری برای ارسال طرح های خ��ود فرصت دارند. 
اپلیکیشن های حوزه سالمت، مهندسی بافت و پرینت سه بعدی اندام، دستگاه های 
مورد نی��از در حوزه دندانپزشکی، کیت و دستگاه ه��ای تشخیصی مورد استفاده 
در آزمایشگاه ها، متری��ال و دستگاه های موردنیاز اتاق عمل و بخش مراقبت های 
وی��ژه، تجهیزات موردنی��از پژوهش های مربوط به سلول ه��ای بنیادی و پزشکی 
بازساختی محورهای اصلی ای��ن رویداد است.  داوری طرح ها در دو مرحله انجام 
می شود. تیم های منتخب مرحله نخست، طرح های خود را به صورت حضوری در 

4 شهریورم��اه سال جاری در زمان برگزاری رویداد، ب��رای داوران ارائه می دهند. 
همچنین سه طرح  برگزیده برای تجاری سازی به شتاب دهنده فعال در این حوزه 
معرفی می شوند و برای توسعه و تجاری سازی محصول خود حمایت می شوند. این 
رویداد فرصتی برای دانشجویان صاحب ایده و کارآفرین است تا بتوانند با تبدیل 
ایده ه��ای خود به محصول، به بومی سازی صنعت تجهیزات پزشکی و خودکفایی 
کش��ور در این حوزه کمک کنند و عالوه ب��ر آن نقش بسزایی در سالمت جامعه 
داشته باشند. این رویداد از مجموعه رویداده��ای »کرون آپ« است. »کرون آپ« 
مجموع��ه رویدادهای مجازی برای فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری است. این 
روی��داد ایجاد زیرساختی کارآمد برای گسترش فعالیت های آموزشی و فناورانه را 
به صورت غیرحضوری دنبال می کند. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به 

سایت معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی قم مراجعه کنند.

ب��ا تالش و حمای��ت مرکز تعامالت بین المللی عل��م و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری شرایط برای دسترسی محققان ایرانی به 
آزمایشگاه های سنکروترونی مانند آلبا، سزامی و الترا فراهم شد. این اتفاق 
فرص��ت خوبی برای کاربران ایرانی است تا به آزمایشگاه های تراز اول دنیا 

دسترسی داشته باشند.
برنامه پشتیبانی از اعزام کاربران ایرانی در آزمایشگاه های سنکروترونی 
ب��ا هدف ایجاد یک شبکه حمایتی علمی و مالی از پژوهشگران و صنایع 
کشور برای دسترسی به این آزمایشگاه ها و انجام آزمایش های تراز اول در 

سطح بین المللی تصویب شده است.
ای��ن برنامه با حمایت معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
هدف حمای��ت از محققان ایرانی برای اعزام به آزمایشگاه های بین المللی 
سنکروترونی اجرایی می شود. در همین راستا، مرکز تعامالت بین المللی 
عل��م و فناوری معاونت علمی و فن��اوری و طرح چشمه نور ایران اقدام به 

برگزاری فراخوان حمایت از طرح های پیشنهادی در این زمینه کردند.
برنامه پشتیبانی از کاربران ایران در آزمایشگاه های سنکروترونی عالوه 
ب��ر تامین بخشی از هزینه اعزام پژوهشگ��ران ایرانی به این آزمایشگاه ها، 

راهکاره��ا و مشاوره های علمی را هم ب��ه کاربران اعزامی ارائه می دهد. به 
ای��ن ترتیب امکان دسترسی ساالنه حدود 60 نفر از پژوهشگران، اساتید، 
دانشجویان و صنعتگران کشور برای انجام آزمایش های کاربردی و پیشرفته 

در بهترین و به روزترین آزمایشگاه های دنیا تسهیل می شود.
آزمایشگاه سنکروترونی در واقع یک شتابگر الکترونی دایره ای است که 
در آن از تغییر جهت شتاب الکترون هایی که سرعت آن ها به سرعت نور 
نزدی��ک شده است تابش الکترومغناطیس��ی در محدوده وسیعی از طول 
موج تولید می شود. این تابش الکترومغناطیسی به سمت باریکه خط هایی 
که دورتادور محیط دایره ای شتابگر قرار گرفته اند هدایت شده و هر کدام 
از این باریکه خط ها همانند یک آزمایشگاه مستقل در اختیار پژوهشگران 

قرار می گیرد.
تاب��ش سنکروت��رون در صنایع مختلف��ی مانند پتروشیم��ی، انرژی، 
داروسازی، پلیمر، الکترونیک، معدن، کش��اورزی و صنایع غذایی کاربرد 
دارد و آزمایش های مختلفی مانند مواد، نانوفناوری، شیمی، زیست شناسی، 
فیزی��ک، زمین شناسی، پزشکی، محیط زیس��ت، الکترونیک، مخابرات و 

باستان شناسی در این آزمایشگاه ها قابل اجرا است.

هفتمی��ن استان��دارد بین المللی در ح��وزه فناوری نان��و با موضوع 
بسته بندی ه��ای غذایی پلیمری با مسئولی��ت جمهوری اسالمی ایران 

منتشر شد.
»فن��اوری نانو – فیلم های نانوکامپوزیت��ی پلیمری برای بسته بندی 
غذای��ی ب��ا خ��واص نفوذناپذی��ری – تعیین مشخصه ه��ا و روش های 
اندازه گیری« عنوان این استاندارد بین المللی تدوین شده به مسئولیت 
ایران در زمینه بسته بندی های غذایی پلیمری است. چهار سال تالش 
مستم��ر گروه کاری تشکی��ل شده زیر نظر ستاد توسع��ه فناوری نانو 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منجر به این استاندارد شد.

ای��ن استاندارد با حمایت ستاد توسع��ه فناوری نانو معاونت علمی و 
کمک یک شرکت تولیدکنن��ده بسته بندی های غذایی نانوکامپوزیتی، 
در س��ال ۱395 به سازمان بین المللی استان��دارد )ایزو( پیشنهاد شد. 
سرانج��ام این استاندارد در ماه ژوئن س��ال 2020 منتشر و در سایت 

رسمی سازمان بین المللی استاندارد برای استفاده قرار داده شد.
 رسوخ فناوری نان��و در صنعت بسته بندی مواد غذایی باعث ارتقای 

ای��ن حوزه شده اس��ت. با کاربرد فناوری نانو در ای��ن حوزه ماندگاری 
م��واد غذایی افزایش می یاب��د و در نتیجه آن تولی��د ضایعات در این 
حوزه نی��ز کاهش می یابد. همچنین در این استاندارد بین المللی مورد 
نظر، به ویژگی ه��ای نفوذناپذیری در فیلم های پلیمری نانوکامپوزیتی 
دق��ت شده است که ب��رای بهبود بسته بندی ه��ای غذایی اندازه گیری 
می شود. ویژگی نفوذناپذیری شام��ل انتقال بخار آب و گاز )اکسیژن( 
و گذرده��ی نور مرئ��ی و ماوراء بنفش است. ای��ن استاندارد همچنین 

روش های اندازه گیری مرتبط را توصیف می کند.
اساس تدوی��ن استاندارده��ای بین المللی در سازم��ان ایزو، اجماع 
جهان��ی توس��ط کشورهای عضو اس��ت. کشورهای عض��و کمیته های 
فنی در مراح��ل مختلف تدوین استاندارد نظرات تخصصی مختلفی را 
ب��رای تکمیل و توسعه استاندارد ارائ��ه می کنند. تدوین استانداردهای 
بین الملل��ی معموال سه تا چه��ار سال زمان می برن��د. در کمیته فنی 
استاندارده��ای فن��اوری نانو ایزو، 36 کشور عض��و اصلی و  ۱8 کشور 

عضو ناظر هستند.

هفتمین استاندارد بین المللی در حوزه فناوری نانو به ایران تعلق گرفت

موضوع تنها مشکل حال حاضر فیس بوک نبوده و عملکرد دیرهنگام مارک زاکربرگ در 
رابطه با نژادپرس�تی، باعث شده است تا بسیاری از برندهای مطرح، تبلیغات خود را در 
این ش�بکه متوقف کنند. این امر خود ضربه س�نگینی به سودآوری فیس بوک محسوب 
می ش�ود. همچنین با توجه به این امر که برخی از کارش�ناس ها عقیده دارند که درآمد 
اصلی این شبکه بر پایه فروش اطالعات کاربران محسوب می شود. منع اقدامات، جریمه 
سنگین در کنار کنترل فعالیت های فیس بوک می تواند این برند را در شرایط بسیار بدی 

قرار دهند. تحت این ش�رایط ممکن اس�ت حتی امنیت اطالعات کاربران در دو ش�بکه 
زیرمجموعه به نام اینس�تاگرام و واتس اپ نیز زیر س�وال رفته و آن ها نیز قربانی شوند. 
حال باید دید که ش�رایط برای قدیمی ترین ش�بکه اجتماعی جهان به چه صورت ادامه 
پیدا خواهد کرد. درواقع این ش�رایط خود فرصتی ایده آل برای رقبای سرس�ختی نظیر 

تیک تاک محسوب می شود.
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فرصتی برای دانشجویان و کارآفرینان حوزه تجهیزات پزشکی

 ایده های خود را تجاری سازی کنید

محققان کشور به آزمایشگاه های بین المللی تراز اول تابش سنکروترونی دسترسی می یابند

روزهای سیاه فیس بوک 
به قلم: الکس هرن، خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

ارائ��ه خدمات بهداشت��ی و درمانی سریع تر و شفاف تر ب��ه بیماران با ایجاد 
زیرساخت ه��ای توسع��ه سالمت دیجیت��ال تسهیل می شود و ب��رای توسعه 
سالمت الکترونیک در کشور تحقق این هدف ضروری است. رسیدن به آن به 
حض��ور همه بازیگران این حوزه و تالشی مضاع��ف نیاز دارد، چراکه در ایران 

هنوز زنجیره انسانی و سازمانی این کار تکمیل نشده است.
  اما ست��اد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیت��ال و هوشمندسازی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاست جمهوری در تالش است ت��ا با کمک همه بازیگران 
ح��وزه سالم��ت و فناوری های دیجیتال در کشور، ی��ک زنجیره کاملی از این 

زیست بوم ایجاد کند و هم افزایی ها را بیشتر کند.

 زنجیره سالمت دیجیتال
کامل می شود



بایک��وت می توان��د شدی��دا نتیجه بخش باشد و ای��ن درسی است که 
فیس بوک دارد به آرامی می آموزد.

در اواخ��ر سده هجدهم می��الدی، جنبش طرفداران لغ��و برده داری 
توانستند م��ردم بریتانیا را متقاعد به عدم خری��د محصوالتی کنند که 
توس��ط برده ه��ا تولید شده بودند. این جنبش ج��واب داد. حدودا 300 
ه��زار بریتانیایی از خرید شک��ر ممانعت کردند و به این ترتیب، فشار بر 

برده داران بیشتر و بیشتر شد.
ح��اال اخیرا با کمپی��ن »توقف تنفر ورزی ب��رای کسب سود« مواجه 
شده ایم که از بایکوت به عنوان نوعی ابزار سیاسی استفاده می کند. این 
کمپی��ن مدعی شده که فیس بوک آن ط��ور که باید و شاید با محتویات 
نژادپرستانه و تنفرپراکنانه در پلتفرم شبکه اجتماعی اش مقابله نمی کند.
و افراد پشت این کمپین توانسته اند برخی از بزرگ ترین کمپانی های 
جه��ان را متقاعد ب��ه حذف تبلیغات ش��ان از بستر فیس ب��وک و دیگر 
کمپانی های شبک��ه اجتماعی کنند. تا به ام��روز شنیده ایم که بیش از 
250 کمپانی ب��ه این کمپین پیوسته اند و اکثری��ت آن ها شرکت هایی 
کام��ال نام آشن��ا به حس��اب می آیند: امثال ف��ورد، آدی��داس، پپسی و 
اچ پ��ی. شرکت هایی مانن��د کوکاکوال و استارباکس ه��م جزو نخستین 

مشارکت کنندگان در این کمپین بودند.
از س��وی دیگر سایت خبری Axios گ��زارش کرده که مایکروسافت 
از ماه مه اخیر، تبلیغاتش در فیس بوک و اینستاگرام را به حالت تعلیق 
درآورده و دلیل��ش از این کار، نگرانی نسب��ت به »محتویات نامناسب« 
ب��وده. هرچند که دقیقا منظ��ور مایکروسافت از ای��ن عبارت مشخص 
نیس��ت. و در کنار تم��ام اینها، پلتفرم های آنالین دیگ��ر نظیر ردیت و 
توییچ را داریم که با برداشتن گام های تازه برای مقابله با نفرت پراکنی، 

فشاری مضاعف بر فیس بوک می آورند.
از بین رفتن اعتماد

آیا بایکوت تبلیغاتی می تواند ب��ه فیس بوک آسیب بزند؟ پاسخ کوتاه 
ب��ه این پرسش، بله است - بخش اعظمی از درآمد فیس بوک متعلق به 
تبلیغات است. دیوید کامینگ از شرکت Aviva Investors می گوید 
ک��ه از دس��ت رفتن اعتماد -ب��ه خاطر عدم وجود نوع��ی دستورالعمل 

اخالقی مشخص- می تواند »کسب وکار را نابود کند.«
روز جمعه اخیر، ارزش هر سهم از سهام فیس بوک با کاهش 8درصدی 
همراه بود و ب��ه این ترتیب، مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک حاال 
در تئ��وری حدود 6 میلی��ارد پوند فقیرتر شده اس��ت، اما اینکه چنین 
اتفاق��ی می تواند ضربه ای مهلک تر به فیس ب��وک وارد کرده و تبدیل به 
نوعی بح��ران اگزیستانسیالیستی برای آن شود، هنوز به صورت تمام و 

کمال مشخص نیست.

پی��ش از هر چی��ز باید توجه داش��ت که این نخستی��ن بایکوت یک 
کمپانی شبکه اجتماعی نیست.

در س��ال 20۱7 میالدی، برندهای بزرگ یک��ی پس از دیگری اعالم 
کردن��د که نمایش تبلیغ��ات خود را در بستر یوتی��وب متوقف خواهند 
کرد - به این خاطر که برخی تبلیغات در کنار ویدئوهای نژادپرستانه و 
هوموفوبیک به نمایش درمی آمدند. اکنون که این مقاله نوشته می شود، 
بایکوت یوتیوب به ص��ورت کامل به دست فراموشی سپرده شده است. 
یوتیوب برخی قوانین خود در رابطه با تبلیغات را تغییر داد و با گذشت 
س��ه سال، گوگل، کمپانی مادر یوتیوب ب��دون هیچ مشکل به کار خود 
ادام��ه می دهد و دالی��ل دیگری هم وجود دارد که ب��اور کنیم بایکوت 

فیس بوک آنقدرها که به نظر می رسد آسیب رسان نخواهد بود.
انبوهی از مشتریان تازه

نخستی��ن موضوع این است که بسی��اری از کمپانی های بزرگی که به 
کمپی��ن پیوسته اند، تنها به توقف تبلیغات خود به مدت یک ماه در ماه 
جوالی متعهد شده اند. موض��وع دوم هم که احتماال مهم تر باشد اینکه 
بخش اعظمی از درآمد فیس ب��وک در زمینه تبلیغات، از طریق هزاران 
هزار کسب وکاری به دست می آید که ابعادی متوسط یا کوچک دارند.

خبرگ��زاری سی ان ان گزارش می دهد ک��ه ۱00 برندی که بیشترین 
هزین��ه را ص��رف تبلیغات در فیس ب��وک می کنند،  طی س��ال گذشته 
می��الدی بالغ بر 4.2 میلیارد دالر به این شرکت پرداخته اند که می شود 

حدود 6درصد از درآمد این شبکه اجتماعی از تبلیغات.
تا به این لحظه،  اکثریت قریب به اتفاق کمپانی های متوسط از پیوستن 
ب��ه این کمپین خ��ودداری کرده اند. مت ماریس��ون، مدیر استراتژی در 
آژان��س تبلیغات��ی Digital Whiskey عقیده دارد ک��ه شمار بسیار 
زیادی از کسب وکارهای کوچک »قادر به عدم نمایش تبلیغات نیستند.«

او می گوی��د ب��رای کسب وکاره��ای کوچک -که از پ��س هزینه های 
تبلیغ��ات تلویزیون��ی برنمی آین��د- تبلیغ��ات ارزان ت��ر و هدفمندتر در 
پلتفرم هایی مانند فیس بوک، بسیار ضروری تلقی می شود. »کسب وکار 
م��ا تنها زمانی جواب می دهد که به ای��ن مخاطبان شدیدا هدفمند که 
مخاطبان عامی مدیا نیستند دسترسی داشته باشیم بنابراین به نمایش 

تبلیغات )در فیس بوک( ادامه می دهیم.«
از زوای��ای مختلف که به موضوع نگ��اه می کنیم، فیس بوک مثل یک 
انتخاب درست برای البی گری به نظر می رسد. ساختار فیس بوک باعث 
می ش��ود مارک زاکربرک ق��درت فراوانی داشته و ق��ادر به ایجاد تغییر 

باشد. اگر او چیزی را بخواهد، آن را گیر می آورد.
بنابراین کافی است این کمپین تنها نظر یک نفر را عوض کند.

اما عکس این ماجرا هم محتمل است. برخالف بسیاری از شرکت های 

دیگ��ر، سهامداران نمی توانند فش��ار چندان زیادی ب��ه آقای زاکربرگ 
بیاورن��د. اگ��ر او نخواهد کاری را انج��ام دهد، خیل��ی راحت انجامش 

نمی دهد.
البت��ه تا این لحظه زاکربرگ نشان داده که ب��رای برداشتن گام هایی 
اساس��ی آم��اده است. فیس ب��وک در روز جمع��ه اخیر اع��الم کرد که 
محتوی��ات تنفرپراکنان��ه را عالمت گذاری می کن��د و می گوید طی این 

هفته باید منتظر اعالمیه های دیگری نیز باشیم.
ای��ن تغییرات اما برای اینکه کمپین »توق��ف تنفر ورزی برای کسب 
س��ود« به ک��ارش پایان دهد کافی نخواهد ب��ود و برخی دیگر هم خود 

برای حل مشکل آستین را باال زده اند.
روز گذشت��ه، انجم��ن اینترنتی ردیت، ف��روم The Donald را بن 
ک��رد ک��ه در واقع بخش��ی از تالش این شرک��ت برای پای��ان دادن به 
ک��ار ساب ردیت هایی بود ک��ه مشترکان آن ها رفتاره��ای تهدیدآمیز و 
 The آزاردهن��ده از خود به نمای��ش می گذاشتند. جامع��ه ساب ردیت
Donald ارتباط��ی مستقیم ب��ا دونالد ترامپ، رئی��س جمهور ایاالت 
متح��ده ندارد اما ب��ه صورت گسترده به نشر میم های��ی پرداخته که از 

او حمایت می کنند.
از س��وی دیگر هم پلتفرم استریم توییچ اکانتی را بن کرده که توسط 
گردانندگان کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ مدیریت می شد. این 
وب سایت که از زیرمجموعه های آمازون به حساب می آید اعالم کرده دو 
تا از ویدئوهای ترامپ حاوی محتویاتی بوده که قوانین پلتفرم توییچ در 

رابطه با رفتارهای تنفرپراکنانه را نقض می کنند.
یک��ی از این ویدئوها متعلق به س��ال 20۱5 و پیش از انتخاب ترامپ 
به عنوان رئی��س جمهور است که در آن گفته بود کشور مکزیک،  افراد 
متجاوز را به خاک ایاالت متحده می فرستد. ویدئوی دیگر هم متعلق به 
اوای��ل ماه جاری میالدی است که در آن رئیس جمهور آمریکا داستانی 
تخیل��ی راجع به ورود یک »مرد قلچم��اق اسپانیایی« به خانه یک زن 
آمریکایی را تعریف می کند. توییچ بعد در یک بیانیه گفت که »ما برای 

محتویات سیاسی یا خبرساز استثنا قائل نمی شویم.«
ب��ا تمام این اوصاف، سال ج��اری میالدی قرار اس��ت سالی پرفراز و 
نشی��ب برای تمام کمپانی های شبکه ه��ای اجتماعی باشد، به خصوص 

فیس بوک که همواره توسط کاربرانش مجبور به میانه روی شده است.
اگ��ر ای��ن بایکوت خیلی زود فراموش نشده و ت��ا پاییز پیش رو ادامه 
یابد -و اگر کمپانی های بیشت��ر و بیشتری به کمپین بپیوندند- امسال 
می تواند سال��ی تعیین کننده برای آینده فیس ب��وک و دیگر شبکه های 

اجتماعی باشد.
BBC/digiato :منبع

ما همگی اهمیت آگاهی برند را در حکم دری به  سوی مسیر مشتری 
پذیرفته ایم، اما بیشتر اوق��ات می بینیم که بازاریابان در صنایع مختلف 
در ح��ال رقابت برای دستیابی به آگاهی برند در صدر ذهن مشتریان اند 
ت��ا آنان را به  س��وی خرید و در نهای��ت دفاع هدایت کنن��د. بازاریابان 
هزینه های هنگفتی می پردازند تا مزیت اولیه محبوبیت را ایجاد کنند و 
درنتیجه بر پیشرفت طبیعی مشتریان در مسیر خریدشان، بدون انجام 

دادن واقعی هیچ گونه مداخله ضروری تکیه کنند.
آگاهی برند قطعاً مهم است و مدیران برند این را می دانند. آنان پیوسته 
تحقیقاتی انج��ام می دهند تا میزانی را که بازار برند آنان را واقعاً به یاد 
م��ی آورد و می شناسد رهگیری کنند. به  طور معمول، یادآوری سریع و 
به خصوص در ص��در ذهن، هدف اصلی آن هاست. حتی بعضی معتقدند 
دارابودن سهمی از یادآوری صدر ذهن پیش بینی کننده مناسبی از سهم 
بازار است. این موضوع در بعضی از صنایعی که درگیری مشتری پایین 
و چرخ��ه خری��د کوتاهی دارند صادق است ام��ا در صنایعی با درگیری 

مشتری باال و چرخه خرید طوالنی، آگاهی فقط آغاز کار است.
در این س��و نیز مدیران خدمات در ح��ال رهگیری رضایت و وفاداری 
مشتریان اند. تعداد زیاد مشتریان راضی و خوشحال در شاخص وفاداری 
ب��اال منعک��س می شود. وفاداری خ��ود به  صورت تمای��ل مشتری برای 
توصی��ه برن��دی خاص بازتعریف ش��ده است بنابراین، ه��دف نهایی در 

این س��و دستیابی به تعداد باالی��ی از مشتریانی است که تمایل به دفاع 
از برندهای ش��ان دارن��د، به عبارتی  دیگر، دستیابی به دف��اع برند باالتر 
نسبت به دیگر برندها. با این وجود، شاخص هایی همانند آگاهی و دفاع 
ضعف ه��ای ذاتی دارند. آنه��ا بیشتر بر نتایج تمرک��ز دارند تا بر فرآیند 
رسی��دن به این هدف. ای��ن شاخص ها برای پیگی��ری پیشرفت برند و 
اندازه گیری عملکرد برند و تیم های خدمات مفیدند، اما مدیران خدمات 
و مدیران برند با دشواری هایی در فهم اینکه چرا امتیاز آنها در زمان های 
تعیین شده ب��اال یا پایین می روند مواجه اند. درنتیجه، تغییرات در نتایج 

با هیچ مداخله بازاریابی دنبال نمی شود.
ب��ه  عالوه، مدیران برن��د و مدیران خدماتی در زمین��ه اجرا و تحلیل 
تحقیق��ات ضرورتاً با یکدیگر صحب��ت نمی کنند. به دلیل این سیلوهای 
سازمانی، شرکت ها نمی توانند هیچ همبستگی میان دفاع و آگاهی پیدا 
کنن��د. آنان این بینش ساده اما مهم را ک��ه تا چه میزان توانسته اند در 
تبدی��ل افراد احتماالً آگاه از برند در ب��ازار به مشتری و حتی مدافعانی 
وفادار اثربخش باشند نیز درک نمی کنند. باید مجموعه ای از شاخص ها 
برای حل مشک��الت مربوط به واحدهای اندازه گیری موجود پیشنهاد و 
معرف��ی شود. دو شاخص باارزش برای اندازه گی��ری وجود دارد: نسبت 
عمل خری��د و نسبت دفاع برند. پار میزان موفقیت شرکت ها در تبدیل 
آگاهی برند به خرید از برن��د را اندازه گیری می کند. بار میزان موفقیت 

شرکت ه��ا در تبدیل آگاهی برند به دفاع از برند را اندازه گیری می کند. 
در اص��ل، ما در حال پیگیری تع��داد مشتریانی هستیم که از آگاهی به 

عمل و در نهایت به دفاع می روند.
این دو شاخص ساده از تعدادی از نسبت های مورد استفاده از مدیران 
مالی ب��رای اندازه گیری سالمت مالی الگوب��رداری شده اند، مانند بازده 
حق��وق صاحبان سهام، که میزان س��ودی را اندازه می گیرد که شرکت 
توانست��ه است با سرمایه ای که سهامداران سرمایه گذاری کرده اند تولید 
کن��د. آراوای به سهامداران کمک می کند ت��ا بهره وری پول های شان را 
رهگی��ری کنند. به همی��ن شکل پار و بار به بازاریاب��ان امکان می دهد 
ت��ا به��ره وری هزینه های ش��ان را به خصوص ب��رای ایج��اد آگاهی برند 
اندازه گیری کنند. مشخص است که پار و بار قطعاً واحدهای اندازه گیری 
مناسب ت��ری برای بازگشت سرمایه بازاریاب��ی هستند. در بیشتر صنایع 
بیشترین هزینه های بازاریاب��ی صرف باالبردن آگاهی از طریق تبلیغات 
می ش��ود بنابرای��ن می توانی��م آگاهی برن��د را نماین��ده سرمایه گذاری 
بازاریابی در معادله بازده سرمای��ه بازاریابی تلقی کنیم. از طرفی دیگر، 
ب��ازده مفهومی دووجه��ی است. اولی��ن وجه عمل خری��د است که از 
دید شرک��ت، مستقیماً به فروش تعبیر می ش��ود. دومی دفاع است که 

غیرمستقیم به رشد فروش تعبیر می شود.
hormond :منبع

آگاهی برند، دری به  سوی مشتری

تغییرات جدید در انتظار اینستاگرام 

در بازار پررقیب شبکه های اجتماعی، این امر که به صورت مداوم 
امکان��ات جدید را ارائ��ه کنید، بدون شک بسی��ار مهم خواهد بود. 
در ای��ن رابطه اینستاگ��رام بسیار خوب عمل ک��رده و جدیدترین 
اخب��ار منتشرشده حاک��ی از آن است که در ب��ه روز رسانی بعدی، 
دو امک��ان جذاب پیشنه��اد بالک افراد و نمای��ش تمام استوری ها 
در ی��ک صفحه، اضاف��ه خواهد شد. درواقع اگرچ��ه در نسخه حال 
حاض��ر، فضای بیشتری به نمای��ش استوری ها اختصاص پیدا کرده 
است، با این حال این میزان به عاملی مزاحم برای مشاهده پست  ها 
تبدی��ل شده است. ب��ه همین خاطر نیز قرار اس��ت که یک صفحه 
جداگان��ه به این موضوع اختصاص پی��دا کند. این امر باعث خواهد 
شد تا اف��راد بتوانند به راحتی تمامی استوری ها را مشاهده کرده و 
ب��ه سهولت باالتری، انتخاب کنند که ک��دام یک را مشاهده کنند. 
ای��ن ویژگی در حال حاضر مراح��ل آزمایشی خود را به سر می برد. 
درواق��ع با توجه به مراحل اج��رای طرح های قبلی، به نظر می رسد 
که برخ��ی از کارب��ران در کشورهایی نظیر برزیل، ب��ه این قابلیت 
دسترسی پی��دا کرده و باید منتظر واکنش ه��ا باشیم. در کنار این 
موض��وع، طرح جدید پیشنهاد بالک ک��ردن صفحات است. درواقع 
برای حفظ امنیت کاربران، پیشنهاد برای بالک کردن اضافه خواهد 
شد. معیار انتخاب صفحات نیز براساس الگوهایی نظیر فعالیت شما 
در فیس بوک خواهد بود. برای مثال اگر شما فردی را در فیس بوک 
ب��الک کرده باشی��د، صفحات این اف��راد در اینستاگرام به فهرست 
پیشنه��ادی شما اضافه خواهد ش��د، با این حال به نظر می رسد که 
برای دسترسی به این قابلیت، باید اتصال به فیس بوک را فعال کرده 
باشید. این امر می تواند به نوعی تبلیغ برای فیس بوک به عنوان برند 
م��ادر نیز محسوب شود. حال باید دید که دو طرح فوق، تا چه حد 

مورد استقبال کاربران قرار خواهد گرفت. 
digitalinformationworld.com :منبع

مک دونالد ابزار تبلیغاتی برگرکینگ
تعداد ک��م شعبه های برگرکینگ در مقایس��ه با مک دونالد باعث 
ش��ده تا اگر هوس همبرگر کردید با معضل کمبود رستوران مواجه 
شوید. در حال حاضر امکان دسترسی به ناگت های مرغ از همبرگر 

بیشتر است.
به گزارش ام بی ای نیوز، این واقعیت در شهر هلسینکی، پایتخت 
فنالند، نیز صدق می کند. مک دونالد تقریبا در همه مناطق مسکونی 
شهر شعبه دارد. برای رفع مشکل محرومیت طرفداران برگر کینگ، 
برن��د راه حل هوشمندانه ای را ارائ��ه داده است که از شهرت رقیب 
سنتی خود بهره می برد: برگرکینگ همه شعبه های مک دونالد را به 

محلی برای تبلیغ خدمات بیرون بر خود تبدیل کرده است.
این رستوران فست فود زنجیره ای با نصب آگهی های تبلیغاتی در 
نزدیکی شعبه های رقی��ب، وعده می دهد تا خدمات جدید بیرون بر 
خ��ود را به دوستداران همبرگر عرضه کند. بر طبق آن، از 29 ژوئن 
تا ۱ جوالی، اف��راد می توانند در صورت خرید غذای شان با مراجعه 
به وب سایت مک دونالد، از سرویس رایگان تحویل غذای برگرکینگ 

بهره ببرند.
به گفته کایس��ا کاسیال، مدیر برند برگرکین��گ، به دلیل کمبود 
شعب این رست��وران در مناطق مختلف شهر هلسینکی و آگاهی از 
می��زان باالی عشق به برگرهای آبدار کبابی، حاال دیگر خوشبختانه 

راهی آسان برای حل این مشکل پیدا شده است.

بزرگ ترین کالهبرداری از آمازون در اروپا 
چگونه با یک مشت خاک صورت گرفت؟

آم��ازون برگش��ت کاالها را ساده می گیرد و ی��ک مشتری از این 
راحت��ی سوءاستف��اده کرده و با فریب بزرگ تری��ن فروشگاه آنالین 

جهان به وسیله خاک، 370 هزار دالر پول دریافت کرده است.
ب��ه گزارش دیجیاتو ب��ه نقل از BroBible، ی��ک فرد 22 ساله 
اسپانیایی با نقش��ه ای ماهرانه توانست آمازون را فریب دهد و چند 
 James Gilbert« .ص��د هزار دالر پول به حساب خود واریز کند
Kwarteng« از شه��ر »Palma de Mallorc« ب��رای این کار 

کاالهای زیادی سفارش داد.
Kwarteng پ��س از دریافت سفارش��ات و وزن کشی، محتوای 
داخل آن ها را خارج می کرد و با خاک آن ها را پر می کرد. در حقیقت 
وزن این بسته های پر از خاک با وزن آن ها در هنگام دریافت تفاوتی 
نداشت. پس از این کار، آمازون با دریافت درخواست بازگشت کاال، 
بسته ه��ای پر از خاک را تحوی��ل می گرفت. با برگشت کاال، آمازون 

هزینه آن را به حساب Kwarteng واریز می کرد.
این روند به علت عدم بررسی جعبه توسط این شرکت ادامه پیدا 
کرد و جعبه های پر از خاک برای مدت زمان طوالنی درون انبارهای 
بزرگ ترین فروشگاه آنالین جهان قرار گرفتند. عدم بررسی جعبه ها 
ت��ا آنجایی ادامه داشت که Kwarteng توانست با این روش 370 
هزار دالر به جیب بزن��د. این فرد کالهبردار پس از مدتی کاالهای 

سرقتی را به مشتریان فروخت.
پ��س از مدت ها یک��ی از کارمن��دان آمازون یک��ی از جعبه های 
برگشت��ی را مورد بررسی ق��رار داد و با خاک روبه رو شد. در نهایت 
آم��ازون متوجه شد که تمام ای��ن جعبه های پر از خاک توسط یک 
ف��رد برگشت خورده اند. این فروشگ��اه اینترنتی چنین موضوعی را 
به مقامات قانونی اطالع داد و باعث دستگیری فرد کالهبردار شد.

Kwarteng بزرگ تری��ن کالهبرداری از آمازون در اروپا را انجام 
داد، البت��ه نتوانست رکورد جدیدی در جهان به نام خود ثبت کند 
چراک��ه بزرگ ترین فریب این فروشگاه اینترنت��ی مربوط به ایاالت 
متحده آمریکا می شود. در سال 20۱7 یک زوج آمریکایی موفق به 
کالهبرداری ۱.25 میلیون دالری به وسیله دستگاه های الکترونیکی 
ک��ه البته هر دو باید شش س��ال از زندگی خود را در زندان سپری 

کنند.

BRANDکارگاهبرندینگ

آیا بایکوت تبلیغاتی می تواند فیس بوک را به خاک سیاه بنشاند؟
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 بهینه سازی وب سایت و سئ��و یکی از اصلی ترین روش های بازاریابی 
دیجیتال است که کسب وکارهای بسیاری برای افزایش فروش، ترافیک 
و مشتری به س��راغ آن می روند. شاید برای خیلی ها که با سئو آشنایی 
ندارند، این سؤال مه��م در ذهن شان شکل بگیرد که سئو سایت چقدر 
زم��ان می برد تا به نتیجه برسد؟ آن ها مدام به دنبال راهی هستند تا به 

این سؤال مهم پاسخ دهند.
در این مقال��ه، قصد دارم درباره این موض��وع صحبت کنم که مقدار 
زم��ان الزم ب��رای به نتیجه رسی��دن سئو چقدر است؟ ام��ا قبل از آن 
می خواه��م یک مقایسه ای بین استراتژی سئو در گذشته و امروز داشته 

باشم.
سئو جدید در مقابل سئو قدیمی

در قدی��م، استرات��ژی سئو به ای��ن صورت بود ک��ه از تک کلمه هایی 
مانن��د »رستوران« به عن��وان کلمه های کلیدی استف��اده و روی آن ها 
ک��ار می کردند. در این روش، 5 ت��ا ۱0 کلمه کلیدی توسط متخصصان 
سئو انتخاب می شد که در واقع کلمه های کلیدی طالیی آن ها به شمار 
می آمدند و بیشترین حجم ترافیک را برای وب سایت به همراه داشتند.
وقت��ی فردی به عنوان کارفرما سراغ شم��ا می آید و از شما می خواهد 
در کلمه ه��ای کلیدی خاصی در رتب��ه اول گوگل قرار گیرد، بدانید که 
هنوز در الگ��و و استراتژی سال ها قبل گیر ک��رده است. این استراتژی 
که بر پای��ه کلمه های کلیدی »تک کلمه ای« اس��ت، استراتژی منسوخ 
و اشتباه��ی اس��ت و خیلی ک��م پیش می آید که از ی��ک تک کلمه و یا 
حتی گروهی از کلمه های کلیدی تک کلمه ای مرتبط با کسب و کارتان 
ترافی��ک زیادی به سمت وب سای��ت خود روانه کنی��د – یا بهتر است 
 Long( بگویم که آن چیزی که از کلمه های کلیدی طوالنی یا دم دراز
Tail( به دست می آوری��د، به هیچ عنوان قابل مقایسه با این استراتژی 

قدیمی سئو نیست.
نکت��ه آخری ک��ه در این بخش باید بگویم این اس��ت که اگر دوست 
داری��د روی یکس��ری کلمه های کلی��دی محدود تمرک��ز کنید و سراغ 
امتح��ان کردن سئو ام��روزی نروید، باید بدانید اف��راد زیادی را که در 

جست وجوها به دنبال شما هستند، از دست خواهید داد.
امروزه کارب��ران با استفاده از دستیارهای صوت��ی و گفتار محاوره ای 

جست وجوی خود را انجام می دهند.
کارب��ران به جای اینک��ه در جست وجوهای خود از ی��ک یا دو کلمه 
استف��اده کنند، سراغ جمله های بلندت��ر و طوالنی تر می روند و حتی با 

نوشتن سؤال به خواسته خود می ر سند. 
تکنولوژی امروز با تکنولوژی ک��ه سال ها قبل استفاده می شد، بسیار 
ف��رق کرده است. کاربران به جای تایپ کردن، سراغ دستیارهای صوتی 
می رون��د و از این ابزارها برای پیدا کردن جواب سؤال های خود استفاده 
می کنند. حتی افرادی هستند که در جست وجوهای خود تمام جز ییات 

را تایپ می کنند تا خیلی سریع تر به جواب خود برسند. 
کلمه ه��ای کلیدی طوالنی ب��ه دلیل اینکه شام��ل جزییات بیشتری 
نسب��ت به کلمه های کوتاه ت��ر هستند، ترافیک و ن��رخ تبدیل و فروش 
بیشت��ری ب��رای سایت شما دارن��د. به عنوان مث��ال، شخصی که کلمه 
»خری��د آیفون ۱۱« را جست وجو می کند، دقیقاً می داند که چه چیزی 
می خواهد و از این جست وجو چه قصدی دارد، نسبت به کسی که فقط 

کلمه موبایل را جست وجو می کند.
بنابراین برای اینکه در نتایج جست وجو بهترین رتبه را داشته باشید؛ 
در واقع بهترین رتبه ای که برای شما سودآور است، سراغ عباراتی بروید 

که کارب��ر هنگام جست وجو از آن ها استفاده می کند. الزم به ذکر است 
این روش ها روزبه روز در حال رشد و تغییر نیز هستند.

سؤالی که باید درباره مدت زمان سئو بپرسید
با توجه به تفاوت استراتژی سئو در قدیم و جدید، سؤالی که باید در 
م��ورد سئو بپرسید تا بدانید چه زمان��ی می توانید نتایج سئو را ببینید، 
این است که: »چه مدت طول می کشد که سئو نتیجه بدهد و روند آن 

منجر به فروش و تبدیل شود؟«
چه مدت طول می کشد تا سئو نتیجه بدهد؟

دیگ��ر زمان آن رسیده که به این س��ؤال پاسخ دهیم. باید بگوییم که 
تعیین زمان سئو سایت به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و متناسب 

با نوع سایت متفاوت خواهد بود. هنوز به پاسخ سؤال خود نرسیده اید!
حتم��اً می پرسی��د که سئ��و به چه م��واردی بستگ��ی دارد؟ در واقع 
فاکتوره��ای مختلفی روی سئو تأثی��ر دارند که از جمله آنها می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
• چه مدت از شروع کار وب سایت می گذرد 

• چه مقدار وب سایت از قبل سئو شده است 
• ساختار وب سایت چگونه است 

• چه مقدار محتوا در آن منتشر شده است 
• بک لینک هایی که وب سایت دارد 

• و عوامل دیگر…
قطعاً نقط��ه شروع هیچ دو وب سایتی حتی اگ��ر در یک صنعت قرار 
داشت��ه باشند و رقبایی یکسان داشت��ه باشند، یکسان نیست. اما با این 
ح��ال در ادامه، روند اج��رای سئو در ماه های اول را ب��رای شما عنوان 

خواهم کرد که می تواند برای اکثر وب سایت ها یکسان باشد:
• م��اه اول – تحقیق و بررس��ی، تحلیل سایت و بررسی مشکالت آن، 
پی��دا کردن کلمات کلیدی و تدوین استرات��ژی برای آن ها و در نهایت 

برنامه ریزی برای اجرای سئو.
• اگر بررسی وب سایت و تجزیه و تحلیل آن از نظر فنی را سریع انجام 
دهی��د، می توانید مشکالت فن��ی آن را خیلی سریع برطرف کنید. برای 
برخی از وب سایت های بزرگ، ممکن است روند بررسی و تجزیه تحلیل 

یک ماه طول بکشد.
• م��اه دوم – بع��د از تحلیل سای��ت، اجرای کاره��ای مربوط به سئو 
تکنیک��ال آغاز می شود. بع��د از بررسی سایت، ممک��ن است در سایت 
مشکالتی پیدا شود که پیاده س��ازی سئو تکنیکال در آن ها ماه ها طول 

بکشد. 
کارهای دیگ��ر سئو، مانند بررسی لینک ه��ا و محتوای سایت نیاز به 
ماه ه��ا زمان دارند. در ای��ن مرحله، تنها کارهای اجرای��ی سئو را انجام 
می دهی��د و هیچ نشان��ی از تأثیر سئ��و بر روی وب سای��ت را مشاهده 

نخواهید کرد.
• م��اه سوم – در ماه س��وم تمرکز بر روی تولید محت��وا است. تولید 
محت��وا برای وبالگ، س��ؤاالت مت��داول، مقاالت، اطالع��ات مربوط به 
محص��ول، شرکت و ... از جمله کارهایی اس��ت که در این فرآیند جای 

می گیرند. 
در حال��ت ایده آل، روند تولید محتوا بعد از تدوین استراتژی برای آن 
آغ��از می شود. اگر همه چیز خوب پیش ب��رود، در پایان این ماه ممکن 
است پیشرفت در رتبه بندی را مشاهده کنید. اگر این ارتقای رتبه منجر 
ب��ه فروش و تبدیل شود که بهتر. اما اگر این اتفاق نیفتاد نگران نشوید، 

چراکه در این ماه نباید انتظار فروش و تبدیل را داشته باشید.

• م��اه چه��ارم – در این ماه روند تولی��د محتوا ادامه پی��دا می کند. 
وب سای��ت از نظر فنی بهینه می شود و فرآین��د لینک سازی سالم برای 

سایت نیز انجام می گردد. 
در ای��ن ماه شاهد افزایش چشمگیر رتبه ها، ترافیک و تبدیل خواهید 
بود. به یاد داشته باشید که این پیشرفت به اندازه پیشرفتی که باید طی 
۱2 ماه به دست آورید، نیست، اما با این حال به قدری است که بتوانید 

تاثیر سئو را در وب سایت خود مشاهده کنید.
• م��اه پنجم – در این ماه و حتی در اوایل آن، باید شروع به استفاده 
از ق��درت شبکه ه��ای مجازی ب��رای تروی��ج محتوای خ��ود و افزایش 
ترافی��ک دایرکت به سمت وب سایت خود کنید. این کار یکی از راه های 
لینک س��ازی سالم است که به خودی خود افزای��ش تبدیل را نیز برای 
شما به ارمغ��ان می آورد. در این مرحله تولید محتوا کماکان ادامه دارد 
و همچنین می توانید ک��م کم سراغ تبلیغات و رپرتاژ نیز بروید. در این 
ماه می توانید افزایش ترافیک از کانال سئو را به چشم ببینید. پیشنهاد 
می کنم تبلیغاتی که منجر به آگاهی از سایت شما می شود را نیز در این 

مرحله انجام دهید تا کاربران با اسم برند شما آشنا شوند.
• م��اه ششم – در این ماه اگر به 5000 بازدیدکننده یا بیشتر در ماه 
رسیدید، می توانید با بهینه سازی، نرخ تبدیل ترافیک وب سایت خود را 
بیشتر کنید و در نتیجه با افزایش فروش مواجه شوید. البته این ترافیک 
ب��رای همه سایت ه��ا یکسان نیست؛ ب��ه عنوان مث��ال سایت هایی که 
ارائه دهنده خدمات به شرکت ها )B2B(، این عدد بسیار پایین تر است.

از این مرحله به بعد، فعالیت های شما در فرآیند سئو بر روی تولید و 
انتشار محت��وا متمرکز می شود یا حتی می توانید سراغ تکنیک هایی در 
سئو بروید که کاماًل جدید و خالقانه باشند که البته به روز بودن در سئو 
و مطالعه بسیار در حوزه سئو را می طلبد. اجرای این روش های خالقانه 

و نو بسته به نوع فعالیت وب سایت می تواند متفاوت باشد.
ب��ا توجه به موارد باال، بسی��اری از متخصصان سئو، زمان سئو را بین 
چهار تا شش ماه اعالم می کنند. این زمان تقریباً زمان درستی است. اما 
ب��از هم می گویم که سئ��و در بلندمدت )حداقل ۱2 ماه( بهترین نتیجه 
را می ده��د و همچنین از سایتی به سایت دیگر با توجه به قدرت دامنه 
و ط��ول عمر آن متفاوت اس��ت بنابراین سئو را به عن��وان یک فرآیند 

طوالنی مدت در نظر بگیرید تا بهترین نتیجه را به دست آورید.
در سئو زود تسلیم نشوید

می��زان بودج��ه و زمانی که برخ��ی از کسب وکارها ب��رای سئو در نظر 
می گیرند، بسیار ک��م است. موفقیت در سئو، حتی با میزان بودجه باال در 
زمان کم یعنی سه ماه، امکان پذیر نیست. کسب وکارهای بسیاری هستند 
که سئو را به  درستی شروع می کنند، اما پس از دو تا سه ماه از کار دست 
می کشن��د و اعالم می کنند که نتیجه دلخواه را مطابق با زمان و بودجه ای 
که گذاشتند، به دست نیاوردند. این طرز فکر نشان می دهد که آن ها توقع 
غیرواقعی و واهی از سئو دارند. اگر نمی توانید برای مدت زمان 6 تا ۱2 ماه 
برای سئو هزینه کنید، بهتر است به سراغ سرمایه گذاری در کانال دیگری 
بروید. سئو در بازاریابی، کانالی است که جواب گرفتن در آن زمان می برد و 
نیاز به صبر دارد. به همین دلیل نباید به آن به عنوان ابزاری برای افزایش 

سریع تبدیل و فروش نگاه کرد.
در نهای��ت اگر به می��زان کافی در سئو سرمایه گ��ذاری کنید و زمان 
کافی ب��رای جواب گرفتن از آن بگذاری��د، می توانید روی آن به عنوان 

یکی از کانال های اصلی بازاریابی برای بازگشت سرمایه حساب کنید.
forbes/techrasa :منبع

3 ترفند ساده برای 2 برابر کردن فروش شما
تمامی فروشنده ها تالش می کنند تا میزان فروش خود را افزایش 
دهند و قراردادهای بیشت��ری را منعقد کنند؛ تا این جای کار، هیچ 
چی��زی دور از ذه��ن نیست. ام��ا گاهی اوقات، بست��ن قراردادهای 
بیشت��ر را نمی توان به عنوان بهترین روش برای کسب درآمد بیشتر 
دانس��ت. در حقیقت، برای دو براب��ر کردن میزان فروش، بهتر است 
ک��ه میانگین فروش را دو برابر کنید، نه اینکه تنها آمار قراردادهای 

منعقدشده را در نظر بگیرید.
موفق تری��ن اف��رادی که در زمینه ف��روش فعالی��ت می کنند، به 
خوب��ی با این امر آشن��ا هستند. آنه��ا می توانند می��زان سوددهی 
خ��ود را تا اندازه  قابل توجهی افزایش دهن��د، بدون اینکه به دنبال 
چشم اندازهای بیشت��ر باشند. در عوض، آن ه��ا ارزش حاشیه سود 
باالتر را می دانند. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: »کیفیت مهم تر 
از کمی��ت است.« درستی این ام��ر در زمینه  فروش، نمود بیشتری 

دارد.
اگ��ر قصد دارید میزان فروش خ��ود را دو برابر کنید، می توانید از 

این روش های آسان که در زیر بیان می کنیم، استفاده کنید:
۱. ب��ه دنب��ال بزرگ تری��ن مشتری��ان عرص��ه  خ��ود باشی��د و 

کوچک ترین ها را به حال خود بگذارید
بسی��اری از فروشنده ها، مدت زمان زی��ادی از طول خدمت خود 
را با چشم اندازهای سط��ح پایینی که بودجه کمی دارند و یا اعتبار 
تصمیم گی��ری ندارن��د، سپ��ری کرده  اند. از این دس��ت فروشنده ها 
نباشی��د. ترجیحا به سراغ کسانی بروید که در رأس هرم قرار دارند؛ 
این گون��ه از مشتریان، از اعتبار و بودجه ای برخوردارند که می توانند 

به شما پاسخ مثبت دهند.
زمانی که توانستید چنی��ن فروش های پربازدهی را منعقد کنید، 
سپ��س می توانی��د ب��ه قراردادهای کوچک��ی که بازگش��ت اندکی 
در سرمای��ه، زم��ان و انرژی دارن��د، پاسخ منفی بدهی��د. تنها روی 
فرصت های بزرگ تر و چشم اندازهای��ی متمرکز شوید که می  توانند 
در فروش شما، تاثیر بسزایی داشته باشند. فرصت های بزرگ نیز به 
هم��ان اندازه فرصت های کوچک، به صرف زمان و انرژی نیاز دارند، 

اما در نهایت به بازده فوق العاده ای منجر می شوند.
2. به کارگیری تخصص با نظارت بر چالش ها

شما به عن��وان یک فروشنده، دورنمای گست��رده ای از مشتریان 
بالق��وه را در صنع��ت خود دارید. ب��رای منعقدک��ردن قراردادهای 
بزرگ تر، خود را به عنوان متخصصی که واقعا هستید، معرفی کنید. 
در آغ��از جلسه ای که با یکی از این مشتریان ب��زرگ دارید، درباره 
دو ی��ا سه موضوعی که اخی��را در زمینه صنعت شما به وجود آمده، 

اظهارنظر کنید.
اگ��ر صحبت های خود را با چالش هایی که اخی��را در بازار کار به 
وجود آمده، آغاز کنید، در چشم آنها به عنوان یک متخصص واقعی 
دی��ده می شوید. این روش قدرتمند، قدم های اولیه برای فروش های 
ب��زرگ را برمی دارد. نش��ان دادن میزان تخصص خ��ود در مراحل 
اولی��ه عقد قرارداد، از ارزش شما خبر می دهد و مشتریان را ترغیب 

می کند تا از چالش های خود حرف بزنند.
3. هزینه  چالش های مشتریان را محاسبه کنید

شما به مشتری بالقوه خود نشان داده اید که در بازار آنها، اوضاع از 
چه قرار است. حال باید بپرسید که: »آیا هیچ کدام از این مشکالت 
برای شم��ا نیز دردسرآفرین است؟« این یک��ی از روش های آسانی 
اس��ت ک��ه در آن، مشتری ترغی��ب می شود ت��ا از چالش هایی که 

سازمان با آنها روبه روست، صحبت کند.
پرسش ه��ای کاوشگرانه مط��رح کنید تا در تشخی��ص اوضاع به 
شم��ا کمک کنند. مشتریان بالقوه ت��ا اینجای کار، شما را به خوبی 
شناخته ان��د و اگر بتوانی��د چالش هایی که آنها حرفی از آن به میان 

نیاورده اند را تشخیص دهید، خوشحال تر خواهند شد.
به محض اینکه بتوانید چالش های کلیدی آنها را تشخیص دهید، 
زم��ان آن فرا می رسد که این س��وال را مطرح کنید: »این چالش ها 
ب��رای سازمان شما چه هزینه ای دارند؟« ب��ا محاسبه  میزان هزینه 
چالش ه��ا، مشتری نیز به دنبال قیمت گ��ذاری راه حل شما خواهد 
ب��ود. برای مثال، زمانی که یک چال��ش، هزینه  5 میلیون دالری را 
ب��ه همراه دارد، راه حل برطرف کننده آن نیز 500 هزار دالر ارزش 
خواه��د داشت. اینجاست ک��ه ارزش راه حل شما، بازگشت سرمایه 
را ت��ا ۱0 براب��ر افزایش می دهد. به مشتری��ان کمک کنید تا ارزش 
راه ح��ل شما را درک کنند؛ در این ص��ورت است که در آینده نیز 

می توانید فروش بیشتر و حاشیه سود باالتری داشته باشید.
ب��رای پیدا کردن مشتریان کوچک، وق��ت خود را هدر ندهید. به 
س��راغ بزرگ ترین های عرصه  خود بروید و به آنها نشان دهید که در 
ک��ار خود تخص��ص دارید. با به کار بردن ای��ن روش های فوق العاده 
آسان، زم��ان کمتری را ب��رای پیدا کردن مشتری��ان بالقوه، صرف 

خواهید کرد.
entrepreneur/ucan :منبع
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سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغلین 
دورکار کسب وکارهای مجازی راه اندازی شد

موض��وع بیمه اف��راد در فضای دورکار ب��ه بخشنامه ای برای سال 
۱397 برمی گردد و ت��ا امروز اجرای این بخشنامه زمان برده است. 
ق��رار بود که این موض��وع در سال گذشته عملیاتی شود اما ویروس 
کرون��ا باعث شد تا کمی تاخی��ر در اجرای نهایی پیش بیاید. از این 
سامان��ه در نهای��ت صبح دی��روز در نشستی خب��ری مشترک بین 
سازم��ان تامین اجتماعی و اتحادیه کسب وکارهای مجازی رونمایی 

شد.
به گ��زارش دیجیات��و به گفت��ه عض��و اتحادی��ه کسب وکارهای 
مج��ازی، »رضا الفت نس��ب« با راه اندازی این سامان��ه افرادی که با 
کسب وکارهای مجازی به ص��ورت غیراستخدامی کار می کنند و از 
آنها دستمزدی نمی گیرند، می توانن��د از این سامانه استفاده کنند. 
او می گوی��د در حال حاضر در بخ��ش وب سایت کسب وکار معرف و 
در مرحل��ه اول؛ فقط کسب وکارهایی که عضو اتحادیه هستند یعنی 
حدود ۱700 مورد را مشمول این طرح کرده اند، هرچند در مراحل 
بع��دی سایر کسب وکارها نی��ز به این موضوع اضاف��ه خواهند شد: 
»اف��راد در همه نقاط کشور می توانند بعد از تاییدیه آنالین اتحادیه، 
نامه صادرشده برای تایید به جریان افتادن خدمات تامین اجتماعی 
را دریافت  کنند و می توانند با در دست داشتن این برگه، به شعبه ای 

که خودش تعیین کرده مراجعه کنند و مشمول این بیمه شوند.«
ثب��ت نام ب��رای درخواست بیم��ه تامین اجتماع��ی از وب سایت 
اتحادی��ه کسب وکارهای اینترنتی مراح��ل پیچیده ای ندارد و سعی 
ش��ده تا به راحت ترین شکل ممکن ای��ن کار شدنی باشد. »ابراهیم 
شهابی« رئیس اداره تعمیم بیمه های تامین اجتماعی درباره مراحل 
ثب��ت نام در این سامانه و مراح��ل آن می گوید: »بعد از اینکه افراد 
به سازم��ان بیمه تامی��ن اجتماعی معرفی می شون��د در واقع وارد 
پروس��ه ای می شون��د که چرخ این ماج��را به جریان بیفت��د. آنها با 
معرفی نامه و تاییدیه ای که از اتحادیه دریافت می کنند؛ کارشناسان 

ما یک احراز شرایط اولیه از شخص می گیرند.«
به گفته شهابی بعد از بررسی شرایطی چون سن و کار فرد، افراد 
ب��رای گرفتن شماره بیمه و استارت بیمه پ��ردازی معرفی می شوند 
و در نهای��ت به کمیسیون پزشکی ارج��اع داده می شوند و با انجام 

معاینات، احراز شرایط به مرحله نهایی خواهد رسید.
او می گوی��د شرط سنی برای ورود به ای��ن سیستم وجود دارد و 
حداکث��ر سن افراد باید 50 سال باشد، هرچند او تاکید می کند اگر 
اف��راد سابقه بیمه داشته باشند، تع��داد آن سال های بیمه روی این 
س��ن می تواند اضافه شود: »به ط��ور مثال افرادی که سه سال بیمه 
برای ش��ان رد شده می توانند در سن 53 سالگ��ی نیز وارد سیستم 

شوند.«
شهاب��ی می گوید ن��رخ حق بیم��ه در حال حاض��ر 27درصد در 
نظ��ر گرفته شده و مبنای پرداخ��ت آن حداقل ۱.2درصد پرداختی 
سال 99 مصوب شورای عالی ک��ار است، هرچند افراد می توانند به 
خواست خودشان رقم بیشتری پرداخت کنند تا از مزایای بیشتری 
در آین��ده بیمه تامین اجتماعی نیز برخ��وردار شوند: »در واقع رقم 

پرداختی افراد بین ۱.2 حداقل یا حداکثر دستمزد می چرخد.«
ذکر این نکته گفتنی است این گروه از افراد چون فاقد مزدبگیری 
از کارفرما هستند و مرجع مربوطه در این میان در واقع یک کارگزار 
است که آنها را معرفی می کند، این افراد مشمول قانون کار نیستند 

و مزایای بیمه بیکاری را دریافت نخواهند کرد:
»هرچن��د مزایای دیگری در این نوع بیمه در نظر گرفته شده که 
آن پرداخ��ت فرانشیز کمتر و پرداخت سران��ه درمان کمتر و دیگر 
م��وارد است. ناگفته نماند کلیه حمایت ه��ای مقرر در قانون تأمین 
اجتماع��ی به استثنای بن��د »ج« )غرامت دستمزد ای��ام بیماری و 
ب��ارداری( با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از 
متقاضی��ان ارائه خواهد شد: »بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل 
می توانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی 
و ادام��ه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مق��رر در چارچوب بیمه 
صاحب��ان ح��رف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه ب��ه طور اختیاری و … 

اقدام کنند.«
در پایان این رونمایی الفت  نسب در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی 
ب��ر اینکه آیا تخفیفی برای پرداخت حق بیمه ها در نظر گرفته شده 
ی��ا خی��ر، ضمن اعالم این نکت��ه که آنها نتوانستن��د سوبسیدی در 
این ط��رح از سازمان تامین اجتماعی بگیرند، اب��راز امیدواری کرد 
تا پرداخت حق بیمه ها برای این افراد با کمک خود شرکت ها کمتر 
ش��ود: »شاید خود شرکت ها بتوانند به نیروهایی که با آنها همکاری 
بهت��ری دارند در این زمینه کمک کنند و درصدی از پرداختی حق 
بیم��ه آنها را تقب��ل کنند. مبلغ حق بیمه برای اف��راد تقریبا رقمی 
معادل 630 ه��زار تومان خواهد بود که در این شرایط کمی باال به 
نظ��ر می رسد و با مساعدت شرکت ها می ت��وان پرداخت این رقم را 

آسان تر کرد.«

رهبری
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موانعی بر س��ر راه استارت آپ ها وجود دارد که جلوی رشد آن ها 
را می گی��رد. همیشه موانع و مشکالتی جلوی رشد کسب و کارهای 
دنی��ا را می گیرد و حتی ادامه مسیر و حفظ سرعت رشد، با افزایش 
ابعاد کسب و کار همچنان باق��ی است. در استارت آپ ها، شناسایی 
موان��ع رشد اهمیت زیادی دارد؛ موانعی که در صورت عدم شناخت 

آن، ممکن است شرکت در مسیر رشد را به سقوط بکشاند. 
آدیداس یک��ی از بهترین برندهای دنیاست؛ با این حال، این برند 
همواره با موانعی مواجه می شود. این شرکت در مارس سال گذشته 
اع��الم کرد به خاطر کاه��ش فروش در آسیا، ب��ا کاهش درآمد در 
ماه ه��ای آتی رو ب��ه رو خواهد شد. البته ای��ن شرکت در سال های 
اخی��ر، فروش مناسبی در آمریکای شمالی داشت، اما موانعی جلوی 

پیشرفت آن را گرفت.
مدیران کسب و کارهای نوپا قبل از ورود به عرصه کارآفرینی باید 
ب��ه برخی سواالت در ذهن خ��ود پاسخ دهند: چگونه از اعضای تیم 
و موج��ودی فعلی برای حفظ سرعت رشد استفاده کنیم؟ چگونه با 
استفاده از این منابع، زیرساخت قابل اعتمادی بسازیم تا رشد سریع 
و همه جانب��ه را به دنبال داشته باش��د؟ برنامه ریزی برای شناسایی 
موانع موجود اهمیت زیادی دارد. حتما قبول دارید با بی توجهی به 
موانع، نمی توانید آن ها را از میان بردارید و حتی ممکن است باعث 

شوید بزرگ تر شوند.
خیل��ی از کارآفرین��ان و مدیران استارت آپ ه��ا توجهی به موانع 
موج��ود در مسی��ر رشد ندارند و حتی تالشی ب��رای برطرف کردن 
آن ه��ا نمی کنند. منظور از موانع، مشکالت��ی هستند که رشد را به 
ط��ور کامل متوق��ف نمی کنند، ام��ا روی کاهش سرع��ت آن تاثیر 

می گذارند.
هیچ گاه نباید موانع موج��ود را به امید آینده و برطرف کردن آن 
با درآمدهای آتی نادی��ده بگیرید. اگر موانع نادیده گرفته شوند، به 
مرور بزرگ تر می شوند و حت��ی ممکن است تولید را متوقف کنند. 
توقف تولید باعث مرگ استارت آپ می شود؛ پس رفع موانع موجود 
بای��د اولویت اول مدیریت استارت آپ باشد. موانع رشد خود به خود 
ب��ه وجود نمی آید و گاهی تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران سبب 
ایج��اد موانع می شود. در ادامه، چهار موردی را معرفی می کنیم که 

باعث ایجاد موانع در مسیر رشد استارت آپ می شوند.
۱. مدیریت ناکارآمد زمان

خیل��ی از مدی��ران استارت آپ ها تصور می کنن��د زمان زیادی در 
اختیار دارند و هیچ توجهی به برنامه ریزی زمان نمی کنند و معموال 
زمان بی نهای��ت را در تصمیمات خود لحاظ می کنند. این در حالی 
است که زمان ارزشمندترین دارایی هر فرد و گروه است، اما خیلی 

از مدیران بازدهی پایینی در استفاده از آن دارند.
در گ��ام اول، برای مدیری��ت زمان باید عوامل جری��ان کاری در 
کسب و کار خ��ود را درک کنید. سپس کارهایی را شناسایی کنید 

ک��ه باعث هدررفت زمان می شوند. حت��ی می توانید برای شناسایی 
مشکالت کسب و کار، فرآیندهای موجود را با استانداردهای صنعت 
مقایسه کنید و با استف��اده از ابزارهای فناوری مانند خودکارسازی 
یا یادگی��ری ماشین، سرعت انجام فرآیندها را به طور قابل توجهی 

افزایش دهید.

استف��اده از ابزارهای فناوری به منظور مدیریت زمان، به موفقیت 
کس��ب و کارتان کم��ک می کند. زنجیره های تامی��ن یکی از موارد 
مشکل س��از در مدیریت زمان و فرآیندها محس��وب می شود. البته 
رون��د رو به صعود دنیای فن��اوری نشان می دهد در آینده نزدیک با 
ورود ماشین های هوشمندتر و برنامه های حرفه ای مدیریت، بازدهی 
زنجیره ه��ا افزای��ش می یابد. در این بی��ن، شرکت هایی که زودتر از 

دیگر رقبا به دنبال اج��رای راهکارهای سریع و پیشرفته تر هستند، 
موقعیت بهتری در بازار رقابتی خواهند داشت.

2. کمبود سرمایه الزم
سرمایه  ناکافی و ناتوان��ی در تامین منابع موردنیاز، یکی از موانع 
س��ر راه استارت آپ هاست با داشتن پول می توانید هزینه  برنامه های 
نرم اف��زاری یا مشاوره  موردنیاز برای حل مشکالت را تامین کنید. با 
پیشرف��ت کسب و کار، به سرمایه گ��ذاری بیشتر در  بخش فروش و 
تامی��ن منابع برای حوزه های مختلف نیاز خواهد بود. برای رفع این 
مشک��الت، نیاز به پول اس��ت و تنها با پول می ت��وان به این نیازها 

پاسخ داد.
استارت آپ ه��ا ب��ا توجه به حوزه فعالیت خ��ود می توانند از منابع 
مختلف ب��رای جذب سرمایه استفاده کنن��د. شاید بتوانید کسب و 
ک��ار خود را با سرمای��ه  شخصی راه اندازی کنید ام��ا برای ادامه به 

سرمایه گذاران و دریافت وام نیاز پیدا می کنید.
3. فعالیت نامنظم

راه اندازی استارت آپ در وضعیتی که هیاهوی زیادی در بازار قرار 
دارد، بیش از همیشه سخت می شود. تمرکز روی شهرت و بازاریابی 

شما را از هدف اصلی تان دور می کند.
ق��رار گرفت��ن در مرکز توجه هی��چ موفقیتی نصیب ت��ان نخواهد 
ک��رد. ط��ی دوران مختلف، خیل��ی از شرکت هایی ک��ه مورد توجه 
همگ��ان قرار گرفته اند، حتی با داشتن سرمایه های هنگفت شکست 
خورده ان��د. از این بین می توان به شرکت Jawbone اشاره کرد که 

با وجود سرمایه  930 میلیون دالری، دچار شکست شد.
بهتر است مدی��ران استارت آپ ها روی وظای��ف و مسئولیت های 
خ��ود تمرکز داشته باشند. تمرکز روی وظایف موجود و تالش برای 
ح��ل مشکالت جاری باعث توجه و شهرت آن ه��ا خواهد شد. ارائه 
محص��ول خوب و تالش برای رفع مشکالت موجود در مسیر، باعث 
کسب موفقیت های زیادی می شود. باید بدانید موفقیت و شهرت با 

فعالیت مستمر و حفظ روند رشد حاصل می شود.
4. تشکیل شبکه  قوی

ورود ب��ه دنی��ای استارت آپی بدون داشتن شبک��ه ای قوی، باعث 
ب��روز مشکالت عدیده ای خواهد شد؛ ب��ه همین خاطر، شبکه  قوی 
برای رش��د هر کسب و کار الزم است. بیشتر استارت آپ های موفق 
دستاورده��ای خود را به دلیل داشتن شبکه  قوی مدیران می دانند. 
توسعه  شبکه قوی نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد و با سال ها فعالیت، 

صبر و تالش برای ایجاد جامعه در پیرامون ایده شکل می گیرند.
ب��رای ایجاد شبکه ای قوی برای کسب و ک��ار، باید اهداف کسب 
و ک��ار را مشخص کنی��د. اگر برند شما مناطق کوچک را برای رشد 
و ف��روش در نظر گرفته است، روی موقعیت های محلی برنامه ریزی 

کنید و در همان محل به دنبال پشتیبان باشید.
entrepreneur/ucan :منبع

با شی��وع ویروس کرونا، بسی��اری از مردم در سراس��ر جهان دورکار 
شدن��د و همی��ن موضوع نیاز ب��ه نرم افزارها و برنامه ها ب��رای ارتباط با 
همک��اران و انجام کاره��ا از خانه را افزایش داد که یکی از این برنامه ها، 
Microsoft Teams اس��ت. در ای��ن مطلب به معرف��ی این برنامه و 
قابلیت ه��ای آن می پردازیم و همچنین نحوه ک��ار با مایکروسافت تیمز 

را آموزش می دهیم.
مایکروساف��ت تیمز از س��ال 20۱7 در بازار وجود دارد، اما تا به امروز 
و ب��ا شیوع ویروس کرونا، میان بسی��اری از کاربران شناخته شده نبود. 
حاال که دورکاری کارکن��ان افزایش پیدا کرده، افراد بیشتری به سمت 

این پلتفرم آمده اند. 
مایکروسافت تیمز چیست؟

ای��ن محصول مایکروسافت ی��ک پلتفرم همک��اری و ارتباطات برای 
کس��ب و کارها، تیم های حرفه ای و همچنی��ن سازمان ها است. کاربران 
می توانند در این برنامه به چندین تیم مختلف سوییچ کنند که هر یک 
 Microsoft .از آن ها کاربران و کانال ه��ای مخصوص به خود را دارند
Teams ب��ه عن��وان جایگزین اسلک شناخته می ش��ود، با این حال به 
لطف سازگاری با سایر برنامه ها و نرم افزارهای مایکروسافت قابلیت های 

بیشتری دارد.
برخی از ویژگی های مایکروسافت تیمز به شرح زیر است:

• کانال ه��ای متنی ک��ه اعضای تیم می توانن��د در آن ها عضو شوند و 
دنبال کنند.

• برنامه ریزی و زمانبندی جلسات و کنفرانس ها
• تماس صوتی و تصویری

• اشتراک گذاری نمایشگر در تماس ها
• اشتراک اسناد و همکاری با سایر اعضا

از طریق ادغام با برنامه هایی مانند OneDrive و ورد، شما می توانید 
اسن��اد را درون کانال ه��ای تیمز آپل��ود کنید تا اعض��ا بتوانند آن ها را 

ویرایش کنند.
مایکروسافت تیمز رایگان است؟

ای��ن برنامه در نسخه استاندارد خود رایگان است، اما نسخه های پولی 
ب��رای سازمان های بزرگ تر نیز دارد. نسخه رایگان به ویژگی های زیادی 

مجهز شده که بخشی از آن ها به شرح زیر هستند:
• پیام های متنی نامحدود
• تماس صوتی و تصویری

• ۱0 گیگابایت حافظه ذخیره سازی فایل ها
• 2 گیگابایت فضای ذخیره سازی شخصی برای هر کاربر

• ادغام با برنامه های آفیس
• امکان ادغام با برنامه های شخص ثالث مانند ادوبی و ترلو

• ارتباط و همکاری امن
بیشت��ر کاربران شخص��ی و کسب و کارهای کوچ��ک به ویژگی های 
موردنظ��ر خود در نسخ��ه رایگان دسترسی پیدا می کنن��د و می توانند 
نیازه��ای خود را رفع کنند. در نسخه های پولی که مناسب سازمان های 
ب��زرگ اس��ت، ویژگی های بیشت��ری مانند فضای ذخیره س��ازی باالتر، 

همکاری غنی تر، کنترل ه��ای پیشرفته IT و امنیت در سطح سازمانی 
دارد.

نحوه کار با مایکروسافت تیمز
شما می توانید توسط سایت ب��ه این برنامه دسترسی داشته باشید یا 
نرم اف��زار آن را برای کامپیوتر دانلود کنید. مایکروسافت تیمز اندروید و 
iOS نیز توسعه پیدا کرده اند. با این وجود، این برنامه بهترین عملکرد را 
روی کامپیوتر دارد و برای استفاده از آن باید وارد حساب مایکروسافت 

خود شوید.
پس از نصب، باید مایکروسافت تیمز را راه اندازی کنید و سپس در آن 
تیم بسازید یا وارد یک تیم شوید. برای ساخت یک تیم پس از ورود به 
 Join or create« شوید و گزینه »Teams« حس��اب خود، وارد تب
 Create a new« را انتخ��اب کنید و در نهایت روی گزینه »a team

team« کلیک کنید.
 Build a team« شم��ا در این بخش می توانید با کلیک روی گزینه
from scratch«، ی��ک تی��م کامال جدید بسازید یا ب��ا انتخاب گزینه 

...Create from«، یک تیم از گروه های موجود ایجاد کنید.
پ��س از این کار می توانید تیم را خصوصی کنید تا تنها افراد با دعوت 
بتوانن��د عضو آن شوند یا با انتخاب گزینه عمومی، امکان پیوستن افراد 
را ب��ا ارسال درخواست فراهم کنید. پ��س از انتخاب گزینه موردنظر در 
 »Create« بخ��ش تنظیمات، نام تیم خود را وارد کنید و سپس گزینه
را بزنی��د. در نهایت اعضای تیم را ب��ه وسیله لیست مخاطبین یا ایمیل 

به تیم دعوت کنید.
آیا گفت وگوها در مایکروسافت تیمز خصوصی هستند؟

 Microsoft باید بدانید که امکان کنت��رل و برچسب گذاری چت ها در
Teams در ص��ورت تخطی از سیاست های ارتباطی محل کار وجود دارد. 
این ویژگی برای دفاتری که تیمز را با سرویس های مایکروسافت 365 ادغام 

می کنند، در دسترس است. مایکروسافت در این زمینه اعالم کرده:
»شم��ا می توانید ب��رای انطباق گفت وگوها ب��ا سیاست های ارتباطی، 
پیام ها را در یک یا چند پلتفرم ارتباطی به عنوان گروه یا منبع مستقل، 

بررسی کنید.«
در حالت کلی اگر می خواهی��د پیام شما توسط مدیران یا مدیرعامل 

شرکت دیده نشود، آن را درون تیمز ارسال نکنید.
امکان تماس ویدئویی در تیمز وجود دارد؟

این پلتفرم مایکروسافت گزینه های مختلفی برای تماس های تصویری 
دارد که شامل کنفرانس ویدئویی و استریم زنده می شود. شما می توانید 
تصوی��ر پس زمینه را در مایکروسافت تیمز ع��وض کنید. برای برقراری 
تم��اس ویدئویی با اعضای تیم خود، مخاط��ب را انتخاب و سپس روی 

آیکون تماس تصویری کلیک کنید.
کاربران در ای��ن پلتفرم می توانند یک کنفران��س برگزار کنند یا کار 
خ��ود را ارائه دهند. این ویژگی به شما اجازه می دهد که یک کنفرانس 
را ب��رای زم��ان مشخصی تنظی��م کنید و سپس برای اعض��ا، دعوتنامه 
بفرستید. در حال حاضر 9 کاربر به صورت همزمان روی نمایشگر ظاهر 
می شوند، اما مایکروسافت قصد دارد در آینده تعداد آن ها را به 49 کاربر 

افزایش دهد. عالوه بر این موارد، می توانید در جلسات نمایشگر خود را 
با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

اگ��ر می خواهید به ج��ای تماس تصویری، کار خ��ود را ارائه دهید یا 
استریم زن��ده داشته باشید، می توانید در هنگ��ام تنظیم جلسه جدید، 
گزین��ه »New Live event« را انتخ��اب کنی��د. شم��ا همچنی��ن 
می توانی��د در زم��ان برگزاری جلسه، فرد موردنظر ب��رای ارائه کار را از 

میان شرکت کنندگان انتخاب کنید.
در حالی که نسخه استاندارد این پلتفرم به صورت رایگان در دسترس 
اس��ت، می توانید نسخ��ه پریمیوم آن را با اشت��راک مایکروسافت 365 
دریاف��ت کنید. این برنامه همچنین بخش��ی از برنامه ابری آفیس 365 

E3 است.
هزینه استفاده از مایکروسافت تیمز چقدر است؟

اگر نسخه پریمیوم ی��ا سازمانی تیمز را بخواهید، باید آن را از طریق 
اشت��راک آفیس 365 یا مایکروسافت 365 بخرید. هزینه استفاده از این 

پلتفرم به نوع اشتراک شما بستگی دارد.
مایکروساف��ت 365 تجاری پایه هزین��ه ماهانه 5 دالر را از شما طلب 
می کن��د که شامل ویژگی های جدیدی نسبت به نسخه رایگان می شود. 
در این نوع اشتراک امکان پشتیبانی از 250 کاربر در جلسات ویدئویی 

وجود دارد و همچنین می توان جلسات را ضبط کرد.
مدل بع��دی، مایکروساف��ت 365 تجاری استاندارد ب��ا هزینه ماهانه 
۱2.50 دالر اس��ت که شام��ل تمام ویژگی های نسخ��ه قبلی به همراه 
 E3 365 ویژگی های اپلیکیشن و کنترل��ی می شود. در اشتراک آفیس
ک��ه هزینه ماهان��ه 20 دالری دارد، امکان برگزاری رویدادهای بزرگ با 
حض��ور ۱0 هزار نفر، فضای ذخیره سازی اب��ری نامحدود و ویژگی های 

دیگری برای سازمان ها و کاربران فراهم می شود.
موسسات آموزش��ی می توانند اشتراک آفیس A۱ 365 را تهیه کنند 
ک��ه شامل تیمز به صورت رایگان می ش��ود، البته می توانند نسخه پولی 
آن را نیز سفارش دهند. مایکروسافت A3 365 و A5 به ترتیب هزینه 

اشتراک ماهانه 2.5 و 6 دالر دارند.
امنیت مایکروسافت تیمز در چه وضعیتی قرار دارد؟

مشک��الت امنیتی برنامه زوم نگرانی های زی��ادی میان کاربران ایجاد 
کرد، اما آیا مایکروسافت تیمز امنیت باالیی دارد؟

به گفته مایکروسافت، ارتباطات شبکه ای در تیمز به صورت پیش فرض 
رمزگ��ذاری می شوند، ب��ا این حال برخالف برنامه های��ی مانند واتس اپ از 
رمزگ��ذاری سراسری پشتیبانی نمی کند. با وجود این موضوع، پلتفرم های 
مایکروسافت به عل��ت زیرساخت های امنیت��ی از محصوالت شرکت های 
 270۱8 ISO کوچک تر امنیت باالتری دارند. تیمز از استانداردهایی مانند

،ISO 2700۱ و SOC SSAE۱6 ۱ و SOC 2 پشتیبانی می کند.
ب��ا وجود موارد ب��اال، باید بدانید که هیچ پلتف��رم کامال امنی در بازار 
وج��ود ندارد و امکان حمل��ه سایبری به همه آن ها وج��ود دارد. اگر از 
هک شدن حساب خود می ترسید، مایکروسافت قابلیت احراز هویت دو 

مرحله ای را برای شما در نظر گرفته است.
MakeUseOf/digiato :منبع

مایکروسافت تیمز چیست و چگونه با آن کار کنیم؟
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تبری��ز – ماهان فالح: مدیر رواب��ط عمومی شرکت آب و 
فاض��الب آذربایجان شرقی عملکرد این ح��وزه کاری را در 
هفت��ه صرفه جوی��ی در مصرف آب تشریح ک��رد. مهندس 
پورآقاج��ان در تشریح عملکرد و فعالیت های صورت گرفته 
در هفت��ه صرف��ه جوی��ی در مصرف آب گف��ت: کشور ما با 
محدودی��ت مناب��ع آب روبرو بوده و به��ره گیری صحیح از 
این نعم��ت الهی ضروری است لذا آموزش و ترویج فرهنگ 
صحیح مصرف آب در جامع��ه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و در این راستا شرکت آب و فاضالب استان نیز تالش 
م��ی کند تا نگاه جامع��ه و مردم را به موض��وع حیاتی آب 
معط��وف کند . وی افزود: روابط عموم��ی آبفا استان سعی 
دارد ب��ا بهره گی��ری از همکاریهای جمعی و مشارکت های 
همگانی بخصوص با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های 
سازمانهای مردم نهاد نسبت به فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب اق��دام کند .  مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی اضاف��ه کرد: با هماهنگی های انجام شده 
ب��ا صداوسیما، مدیرعامل شرکت آبف��ا از طریق برنامه های 
مختلف رسانه ملی نسبت به ارائه گزارش عملکرد و توصیه 
ه��ا و راهکارهای  صرفه جویی در مصرف آب به شهروندان 
اقدام ک��رد . وی افزود: برنامه ریزی ب��رای حضور مهندس 
علیرض��ا ایمانل��و در برنامه های زنده رادیوی��ی "سحرلر" و 

میزگ��رد رادیویی"دانشیق" در خص��وص لزوم صرفه جویی 
در مص��رف آب نیز از دیگ��ر اقدامات انج��ام یافته روزهای 
اخیر اس��ت. وی ادامه داد: با هماهنگی های بعمل آمده در 
ط��ول هفته صرفه جویی در مصرف آب مدیران و مسووالن 
صنع��ت آب و برق استان با نماین��ده ولی فقیه در استان و 
ام��ام جمعه تبریز دیدار کردن��د و از رهنمودهای ایشان در 
خصوص اهمیت صرف��ه جویی و راههای صحیح استفاده از 
آب و نق��ش، اهمیت و جایگاه آب در زندگی انسانها وآموزه 
های دینی بهره مند شدند . مهندس پورآقاجان گفت: اقدام 

در خص��وص طراح��ی و چاپ و نصب پیامه��ای آموزشی با 
موضوعات صرفه جویی در مصرف آب بصورت بنر و پالکارد 
به مقدار 700 مترمرب��ع، توزیع پوسترهای متنوع به تعداد 
5000 نسخ��ه، دفتر نقاشی، دفت��ر یادداشت، کتاب قصه و 
بست��ه های فرهنگ��ی در خصوص صرفه جوی��ی و راههای 
مصرف صحیح آن انجام گرفت و به تعداد 4000 نسخه سی 
دی ن��رم افزار دبستان آبی بی��ن شهروندان توزیع شد . وی 
افزود: همچنی��ن هماهنگی با ائمه جمعه و جماعات استان 
برای تبیین موضوعات مربوط به آب و اصالح الگوی مصرف 
در نماز جمعه و جماعات در تمامی شهرهای استان از دیگر 
فعالیت های این واحد در هفته صرفه جویی در مصرف آب 
ب��ود. پورآقاجان خاطرنشان کرد: ب��ا عنایت به برنامه کاری 
روابط عموم��ی آبفا استان در خصوص آم��وزش همگانی ) 
چه��ره به چهره ( مدیری��ت مصرف آب با عن��وان ایستگاه 
فرهنگ��ی ک��ودک و خانواده با موضوع ارتق��اء سواد آبی در 
بین شهروندان بعلت شی��وع بیماری کرونا به زمان دیگری 
موکول گردید. همچنین برنام��ه کوهنوردی خانوادگی نیز 
توسط گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان با شعار 
"حف��ظ آب ... حفظ زندگی است " ترتیب داده شده بود که 
ای��ن برنامه نیز بعلت بیماری شیوع دوباره کرونا کنسل و به 

وقت دیگری موکول شد. 

اصفه��ان – قاسم اسد: ش��ورای بین الملل ات��اق بازرگانی 
اصفهان به منظور طرح و بررسی سلسله نشست های »شهروند 
دیپلم��ات «اقدام ب��ه تشکیل جلسه ای با حض��ور، مدیر کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان،نمود.  به گزارش 
روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه علی کرباسی 
زاده، عضو شورای بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید 
بر ض��رورت بهره برداری از ظرفیت ه��ای خواهرخوانده های 
اصفه��ان، بر پررنگ تر شدن سبق��ه و رنگ تجاری و بازرگانی 
خواهرخواندگی تاکید ک��رد. وی معرفی نمایندگانی از سوی 
شهرداری و اتاق بازرگانی به منظور تدوین برنامه اقدام مشترک 
در این زمینه را مهم دانست و افزود: الزم است برنامه و نقشه 
راهی برای ارایه به روسای اتاق های مشترک ایران و شهرهای 
خواه��ر خوانده اصفه��ان تهیه شود. مش��اور عالی رئیس اتاق 
بازرگان��ی اصفهان ایجاد زبان مشت��رک بین بخش خصوصی 
و دولتی برای نهایت استف��اده از پتانسیل های خواهرخوانده 
های اصفهان را ضروری دانست. کرباسی زاده تاکید نمود: اتاق 
بازرگانی اصفهان به اقتصاد شهر اصفهان تعلق دارد و برای رشد 

اقتصادی شهر از هیچ تالش و کمکی دریغ نمی کند. 
ایمان حجتی، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفه��ان نیز گفت: در ماه های گذشت��ه اداره کل ارتباطات و 
اموربین الملل شهرداری اقدامات��ی در راستای تقویت ارتباط 
و ایج��اد فرصت های جدی��د در این حوزه نم��وده است. وی 

تشکیل دیپلماسی بحران، کمپین ضد تحریم توسط مجموعه 
شهرداریها و استفاده از ظرفیت شهرهای خواهر خوانده اصفهان 
و ایجاد بستر مناسبی برای اشتراک گذاری تجربیات شهرهای 
درگیر ویروس کرونا، برقراری ارتباط مجدد با شهرهایی چون 
بارسل��ون و فلورانس با تعامل وزارت ام��ور خارجه را از جمله 
ای��ن اقدامات نام برد.  حجتی افزود: اکنون زمان توسعه روابط 
اصفه��ان با شهره��ای خواهرخوانده بویژه رواب��ط اقتصادی و 
تجاری فرارسیده که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفه��ان به عنوان پارلمان بخش خصوص��ی می تواند در این 
رابطه کمک نماید. وی پروژه شهروند دیپلمات را طرحی برای 
بهره برداری الزم از ارتباط اصفهان با خواهرخوانده ها دانست. 
حجت��ی اف��زود: در این طرح پرونده هر ی��ک از این شهرها با 
حضور کارشناسان خبره مسلط به این شهرها، رایزنان سفارت 
و... موردبررسی قرار خواه��د گرفت. وی مهم ترین هدف این 
پ��روژه را استفاده از پتانسیل های شهروندان اصفهانی در این 
زمین��ه و بهره مندی از آنها به عنوان تسهیل¬گر روابط با این 

شهرها عنوان کرد. 

اه��واز – شبنم قجاوند: مدیر ب��ازار برق شرکت برق منطقه 
ای خوزست��ان با بیان اینکه پیک خرداد ماه سال جاری هفت 
هزار و 896 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه 
س��ال قبل ح��دود ۱/6 درصد کاهش داشت��ه است بیان کرد: 
انرژی مصرفی در سه ماه��ه اول سال 99 برابر نه هزار و 536 
گیگ��اوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود 2 درصد کاهش 
مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. فرامرز 
شادفر گفت : کل تولید برق استان در سه ماهه اول سال جاری 
یازده ه��زار و 3 گیگاوات ساعت بوده ک��ه سهم نیروگاه های 
آبی معادل 40 درص��د و سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل 
ترکیبی 60 درصد ک��ل انرژی تولیدی می باشد. وی افزود: از 
شش ه��زار و 546 گیگاوات ساعت برق تولیدی نیروگاه های 

گازی و حرارتی 4۱ درصد توسط بخش دولتی ) نیروگاه رامین 
و ماهشهر( و 59 درصد توسط بخش خصوصی )نیروگاه های 

زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( تولید شده است. مدیر 
بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: نیروگاه 
ه��ای حرارتی و گازی است��ان در این دوره ب��ه طور متوسط 
در ه��ر روز حدود 70 گیگ��اوات ساعت برق تولید و به شبکه 
تحوی��ل داده اند. شادفر تاکید کرد: گرچه شرکت برق منطقه 
ای خوزستان تمهیدات الزم جهت تامین برق مطمئن و پایدار 
را برای کلیه مشترکین درتمامی فصول سال فراهم کرده اما به 
منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده بهینه از انرژی 
الکتریکی، ضرورت مدیریت مصرف برق و جابجایی مصارف غیر 
ض��روری از ساعات اوج مصرف ساعت )۱4 تا ۱7 و 2۱ تا 23( 
به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری 

الزم و ضروری می باشد .

گرگان - خبرنگ��ار فرصت ام��روز:  مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان در دیدار با فرماندهی انتظامی استان با بیان 
مطلب فوق گفت : لزوم سرکشی مداوم از مالخران ،برخورد جدی 
ب��ا سارقان تجهیزات شبکه ها و تاسیسات برق ، گشت مشترک 
پلیس و برق از مواردی است که به آنها می بایست توجه ویژه شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، علی 
اکبر نصیری افزود : تا کنون فرماندهی انتظامی استان همکاری 
خوب��ی با ارگانهای خدمات رسان باالخص شرکت توزیع نیروی 
برق در سرتاسر استان داشته که همواره مورد تقدیر و تشکر ما 
بوده است.وی افزود : این شرکت آمادگی این را دارد نقاط تاریک 
و خط��ر آفرین از منظر پلیس گلستان در سرتاسر استان مجهز 
ب��ه روشنایی معابر نماید.وی با اشاره به شناسایی نقاط آلوده به 
سرقت تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق در استان اظهار داشت: 
به دنبال این هستیم که با همراهی و مشارکت نیروی انتظامی و 
استفاده از نیروهای خبره و متخصص با طرح  برنامه های متناسب 

با نقاط آلوده از سرقت تجهیزات برق جلوگیری نمائیم.مهندس 
نصی��ری با بیان اینکه مهمترین هدف شرکت توزیع نیروی برق 
است��ان گلست��ان، تأمین برق مطمئن و پای��دار و فراهم نمودن 
رضایتمندی مردم و مشترکین برق استان گلستان است تأکید 
کرد: شرکت برق یکی از شرکت های خدمات رسان است و اینکه 

اف��رادی با سرقت تجهیزات برق و بروز خاموشی به رضایتمندی 
مردم از نظام آسیب وارد کنند پذیرفتنی نیست.سرهنگ فاضل 
دادگ��ر فرماندهی انتظامی گلستان در این دیدار ضمن تشکر از 
فعالیت ها و خدمات مستمر و مفید به شهروندان اظهار داشت: بر 
اساس برنامه های گذشته نیروی انتظامی در خصوص شرکت های 
خدمات رسان وظیف��ه خود می داند که از تجهیزات شرکت برق 
استان گلستان با افزایش گشت ها و حضور هماهنگی حفاظت 
نمای��د و تمام سرقت هایی که انجام شده در سامانه ثبت شده تا 
بتوان آنها را رصد نمود.فرماندهی نیروی انتظامی استان با اشاره 
به اعمال مشوق برای پرسنل پلیس گلستان جهت پیشگیری از 
وقوع سرقت گفت : برای همکاران در پلیس گلستان که بتوانند 
جلوی سرقت را بگیرند و کشفیات انجام دهند عالوه بر عمل به 
وطیفه قانونی خود، مشوق هایی در نظر گرفته شده که این خود 
بیانگر حفظ و حراست از تاسیسات دستگاههای خدمات رسان 

توسط پلیس استان است

ق��م - خبرنگ��ار فرص��ت ام��روز: مدیر شعب��ه برتر بانک 
کشاورزی استان قم که در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی اهتمام بیشتری داشته توسط کمیته امداد استان 

قم تجلیل شد.
آئین تجلی��ل از شعبه برتر بانک کش��اورزی در پرداخت 
تسهی��الت اشتغال پایدار ب��ه مددجویان کمیت��ه امداد در 
ساختم��ان مرکزی این بانک و با حضور مدیران ارشد بانک 

کشاورزی و کمیته امداد استان برگزار شد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، مهندس زبردستی 
مدیر امور شعب بان��ک کشاورزی استان قم ضمن قدردانی 
نیازمن��دان گف��ت: کمیته امداد سکان��دار حمایت از فقرا و از زحم��ات امدادگ��ران کمیت��ه ام��داد در رف��ع مشکالت 

افراد بی بضاعت در کشور است. وی ضمن استقبال از طرح 
توانمندسازی مددجویان کمیته امداد افزود: ما هم در بانک 
کش��اورزی تالش می کنیم تسهیالت اشتغال مددجویان را 
به روش های ساده ت��ری پرداخت کنیم و نقش مؤثری در 

توانمندسازی مددجویان این نهاد مقدس داشته باشیم.
اکبر میرشکار مدیرکل کمیته امداد استان قم نیز در این 
مراس��م با تاکید ب��ر اینکه کمیته امداد حت��ی یک ریال از 
کمک های مردمی را برای امور تشکیالتی و تبلیغاتی صرف 
نمی کند گفت: مهمترین اولویت این نهاد برای مددجویان 
نی��ز توانمندسازی آنه��ا در زمینه های مختل��ف فرهنگی، 

اقتصادی و معیشتی است.

عملکرد شرکت آب و فاضالب استان در هفته صرفه جویی مصرف آب تشریح شد

فرهنگ سازی مصرف بهینه آب، رویکرد مهم روابط عمومی آبفا آذربایجان شرقی

»شهروند دیپلمات« طرحی برای توسعه همکاریهای فرهنگی و اقتصادی با محوریت بخش خصوصی

کاهش پیک برق خوزستان در خرداد ماه

پیشگیری از سرقت تجهیزات و انرژی برق از اهداف مشترک پلیس گلستان و توزیع برق استان است.

تجلیل از شعبه برتر پرداخت کننده تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته امداد قم

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
شرکت ماشین سازی تبریز از مدیریت متعهد و توانمند برخوردار است

تبریز – ماهان فالح: سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایج��ان شرقی در بازدید اعضای کمیت��ه مدیریت بر واکنش های 
کارگ��ری است��ان از مجموع��ه واحدهای تولی��دی و صنعتی لیفتراک 
س��ازی، ریخته گ��ری ماشین س��ازی و سایپا آذربایج��ان در منطقه 
صنعتی غ��رب تبریز،  اظهار کرد: اعضای کمیت��ه مدیریت بر واکنش 
های کارگری استان به منظور رفع موانع تولید، دستیاری و مساعدت و 
همیاری برای توسعه کارخانجات با حضور و بازدید میدانی از واحدهای 
تولی��دی صنعتی استان، با ارائه راهکاره��ای علمی و عملی برای رفع 
موان��ع موجود، توسعه و تحول در جهش تولی��د و آرامش صنعتی تالش می کنند. دکتر حسین فتحی 
اف��زود: در جریان این بازدیدها ضمن بررسی و احصاء مشکالت، راهکارهای الزم اتخاذ و برای عملیاتی 
نم��ودن، تصمیمات الزم اتخاذ می گردد.  وی با تقدیر از تالش های شبانه روزی مدیرانی که علی رغم 
مشک��الت موجود عاشقانه در جهت تثبیت اشتغال، توسعه سرمایه گذاری و رونق تولید تالش می کنند 
ب��ر تعمیم و تس��ری فرهنگ و اندیشه تولید و خالقیت و نوآوری این عزی��زان در راستای جهش تولید 
تاکی��د کرد. فتحی با اشاره به نشست مشترک نمایندگان مجموعه ادارات و سازمانهای تابعه وزارت در 
است��ان و تشکل های بازنشستگی با مجمع نمایندگان آذربایج��ان شرقی در مجلس شورای اسالمی با 
اش��اره به تالش های شبانه روزی مدیرعامل شرک��ت ماشین سازی تبریز بر تعیین تکلیف مالکیت این 
کارخانه تاکید کرد.  وی تصریح کرد: موضوع اهلیت در واگذاری واحدهای مشکل دار بر اساس سیاست 
های اصل 44 قانون اساسی مربوط به واحدهایی است که با سوء مدیریت مواجه هستند، این در حالی 
اس��ت ک��ه شرکت ماشین سازی تبریز از مدیریت متعهد و توانمند و تالشگر برخوردار بوده و در توسعه 
این شرکت و حل و فصل مشکالت گذشته تالش های شبانه روزی ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست. 
فتح��ی ادامه داد: موض��وع عنوان شده پیرامون شرکت ماشین سازی ک��ه در جلسه کمیته مدیریت بر 
واکنش های کارگری نیز جزء مطالبات و درخواست مدیریت گروه صنعتی ماشین سازی بود، در تعیین 
تکلیف مالکیت این شرکت برای توسعه و گسترش فعالیت ها و برنامه ریزی برای ارائه برنامه های موثر 
در ام��ر تولید و به��ره وری بوده است که امیدواریم با تعیین تکلیف مالکی��ت این کارخانه شاهد ایفای 
نق��ش بیشتر ماشین سازی تبریز در شکوفایی صنعتی و اقتص��ادی استان باشیم. الزم به ذکر است در 
این نشس��ت مهدوی فرماندار تبریز، محمدزاده مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، فتحی مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان عضو دستگاههای اجرایی و انتظامی استان و نمایندگان تشکل 
ه��ای کارگری و کارفرمایی در قالب کمیته مدیریت بر واکنش های کارگری حضور داشتند که به بیان 

نقطه نظرات پرداخته و بر رفع موانع موجود تاکید و تصمیمات الزم جهت اجرایی کردن اتخاذ شد.

در 3 ماهه سال جاری محقق شد،
تولید بیش از دو میلیارد و نهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی در 

نیروگاه شهید رجایی
قزوی��ن - خبرنگار فرصت امروز: بیش از دو میلیارد و نهصد میلیون 
کیل��ووات ساع��ت ان��رژی ناخالص در 3 ماه��ه بهار امس��ال از سوی 
واحدهای نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در 3 
ماهه بهار سال جاری، دو میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد 
و بیست و نه هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ناخالص در واحدهای 
سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. از این 
میزان انرژی، یک میلیارد و سیصد و پنج میلیون و یکصد و نود و دو هزار 
کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و یک میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون و 
سیصد و سی و هفت هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است. نیروگاه شهید 
رجایی با دارا بودن ۱3 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، از آمادگی باال برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک 

تابستان امسال برخوردار است.

هشدار رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به افزایش آمار مراجعه 
بیماران کرونایی در استان

س��اری - دهق��ان : برای جلوگیری از بحران ، در دو هفته پیش رو باید 
اقدام��ات پیشگیرانه را در دستور کار خ��ود قرار دهیم  دکتر سید عباس 
موسوی، رئی��س دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به وضعیت بروز 
بیماری کرونا در مازندران با بیان اینکه در سطح استان در زمینه کنترل 
اپیدم��ی ویروس کووید ۱9 اقدامات موفقی انجام شد، به افزایش بیماران 
کرونایی در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: در برخی شهرستان ها مانند 
ام��ل و بهشهر وضعیت قرمز اس��ت و در سایر  شهرستان ها نیز به دلیل 
فاصله اندک بین شهرستانها این نگرانی وجود دارد که در این مناطق آمار 
بیماران افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه اگر نتوانیم در دو هفته پیش رو اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم با 
مشکل جدی مواجه می شویم با اشاره به  اینکه 80 درصد مردم مازندران با این ویروس مواجه نشدند، گفت: 
با توجه به اینکه بسیاری از افراد هنوز مبتال نشدند اگر وضعیت شهرستان ها به سمت قرمز برود با مشکل 
مواجه می شویم. دکتر موسوی نهادینه کردن فرهنگ ماسک زدن را بسیار مهم دانست و بر رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد:  فاصله فیزیکی  حداقل باید فاصله یک متر و نیم رعایت کنیم. وی 
افزود: باید اجتماعات را به هم بزنیم و جاهایی که سبب اجتماعات می شود زمینه ان را فراهم نکنیم. رئیس 
دانشگ��اه علوم پزشکی مازندران یکی از اقدامات مهم این دانشگاه را شناسایی بیماران مبتال و افرادی که با 
بیمار در ارتباط بودند دانست و بیان کرد:  اگر استانداردها بهداشتی را در مجامع عمومی رعایت نکنیم آمار 
ابتال افزایش پیدا می کند. دکتر موسوی در همین زمینه افزود : تمهیدات الزم جهت امادگی بیشتر مراکز 
درمانی و بیمارستان های استان جهت پذیرش بیماران و همچنین برنامه های مختلف در خصوص تشدید 

نظارت های بهداشتی بر واحدهای صنفی در شهرستان ها اتخاذ شد.

قصمی مطرح کرد:
افزایش ظرفیت تولید آب پایدار با تکیه بر دانش بومی/ نصب اولین 

هایپر پمپ طبقاتی شیرین سازی آب دریا در جزیره هرمز
  قزوی��ن - خبرنگار فرص��ت امروز: مدیرعامل شرک��ت آب و فاضالب 
هرمزگ��ان از نصب پمپ فشارق��وی طبقاتی سامانه ه��ای شیرین سازی 
آب دری��ا ب��ا تکیه بر دانش بومی در هرمزگان خب��ر داد. به گزارش روابط 
عمومی آب و فاضالب هرمزگان، امین قصمی افزود: این پمپ توسط یکی از 
شرکت های دانش بنیان کشور ساخته شده که به روش اسمز معکوس اقدام 
ب��ه شیرین سازی آب دریا می کن��د. وی با بیان اینکه این محصول یکی از 
پیچیده ترین پمپ ها از نظر فناوری و جزو تجهیزات پیشرفته محسوب می شود، 
گفت: آب و فاضالب هرمزگان و شرکت رعد آب سرمایه گذار آب شیرینکن 
هرمز با اعتماد به شرکت دانش بنیان مهندسی ماشین های دوار خاور طوس)KEC( این پمپ را در جزیره هرمز 
نصب کردند. مدیرعامل شرکت آبفا تصریح کرد، این محصول از نظر کیفیت و راندمان قابلیت رقابت با محصوالت 
اروپایی را دارد و می تواند ساالنه موجب صرفه جویی ارزی بیش از 5 میلیون دالر شود. وی افزود: فناوری های ویژه 
به کار رفته در ساخت این پمپ امکان بهره برداری در سامانه های شیرین سازی آب دریا با ناخالصی کل)TDS( تا 
ppm 70000 و محدوده فشار خروجی تا 70 بار و ظرفیت ۱0000 مترمکعب آب شیرین خروجی در روز را دارد. 
به گفته قصمی، این دستگاه، آب را با فشار بسیار  در محدوده 60  بار به غشای مخصوص که دارای منافذ ریزی است 
پمپاژ و در نتیجه نمک را از آب دریا جدا می کند. وی ادامه داد، با نصب این پمپ، آب یک هزار و 860 مشترک 
جزیره هرمز تولید و تامین می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان ابراز امیدواری کرد، با به بار نشستن 

این فناوری، زمینه توسعه بیش از پیش دانش بومی فراهم شود.

اخبـــار
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فین ت��ک در سال های اخیر حوزه های متعدد خدمات مالی را متحول 
کرده است و به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های فعالیت استارت آپ های 

فناوری شناخته می شود.
فن��اوری و تمام دستاوردهای آن امروز به عنوان عضوی جدانشدنی از 
زندگی م��ا شناخته می شوند. حوزه های متع��دد خدماتی و تولیدی در 
سال های اخیر توسط این پدیده متحول شده اند. تقریبا همه  زمینه های 
زندگی انسان از تعامل ه��ای اجتماعی تا خرید تحت تأثیر فناوری قرار 

دارد.
از میان حوزه هایی ک��ه توسط فناوری متحول شده اند، خدمات مالی 
هم جایگاه ویژه ای دارند. در سال های گذشته استارت آپ های متعددی 
در ح��وزه  نوظهوری به ن��ام فین تک )Fintech( ظه��ور کرده اند که از 
فن��اوری برای تسهی��ل فعالیت های مالی و اقتص��ادی کاربران استفاده 
 )Financial( می کنن��د. فین تک ترکیب��ی از دو کلمه  خدمات مال��ی
و فن��اوری )Technology( محسوب می شود ک��ه در نام خود، حوز ه  
عملک��رد و ه��دف را شرح می دهد. فین تک به  کارب��ران امکان می دهد 
تا فرآیندهایی همچون سرمایه گ��ذاری، پرداخت و حتی دریافت وام را 

آسان تر انجام دهند.
نس��ل جوان ام��روزی از هر خدمات��ی مبتنی بر فن��اوری و خصوصا 
اینترن��ت استقبال می کنند. آنها با گوشی ه��ای هوشمند رشد کرده اند 
و انجام خدمات مالی ب��ا استفاده از فناوری هایی همچون اینترنت، وب 
و اپلیکیشن ه��ا، می پسندن��د. آنها دوست دارند خدم��ات مالی را مانند 
دیگر خدمات همچ��ون اشتراک گذاری عکس با دوستان، رزرو خدمات 
و درخواس��ت شغل به صورت مدرن و با استفاده از جدیدترین فناوری ها 
انج��ام دهند. استارت آپ ها و دیگر فعاالن حوزه  کسب وکار به این نیاز و 
درخواس��ت کاربران پی برده  اند و سرمایه گذاری عظیمی روی آن انجام 

داده اند.
شهرت فین تک تنها به خاطر رویکرد جدید آن به خدمات مالی نیست. 
ای��ن فناوری ها امکان جم��ع آوری کالن داده را نی��ز فراهم می کنند که 
کاربردهای فراوانی خواهد داشت. تحلیل کالن داده های استخراج شده از 
خدمات فین تک می توان��د منجر به طراحی و تولید محصول و خدمات 
دیگر شود که چرخه  اقتصادی فناوری را تکمیل می کند. در این مطلب 
معرفی کل��ی از فناوری فین تک خواهیم داشت ک��ه آشنایی اولیه را با 

فناوری انقالبی مالی فراهم می کند.
فین تک چیست؟

فین تک در تعریف ساده به فناوری جدیدی گفته می شود که با هدف 
بهب��ود و خودکارسازی ارائه و استف��اده از خدمات مالی توسعه می یابد. 
ای��ن فناوری در الیه های هسته ای تالش می کند تا به شرکت ها، مالکان 
کسب وک��ار و مشتریان نهایی، خدماتی همچون مدیریت بهتر عملیات، 
فرآینده��ا و به طور کلی زندگی مالی بهینه تر را ارائه کند. فناوری که با 
استف��اده از نرم افزارها و الگوریتم ه��ای ویژه در کامپیوترهای شخصی و 

بیش از آن، گوشی های هوشمند ارائه می شود.
عبارت فین تک در ابتدای قرن 2۱ ظهور کرد و بیشتر به فناوری های 
پشت صحنه مدیریت سازمان ه��ای مالی می پرداخت. از آن زمان تغییر 
جه��ت قابل توجهی در فناوری رخ داد ک��ه آن را بیش ازپیش مبتنی بر 
مصرف کننده  نهایی کرد. درنتیجه تعاریف فین تک نیز به مرور مبتنی بر 
مشتری��ان شدند. این فناوری امروز بخش ه��ای متعددی دارد و صنایع 
گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال می توان به آموزش، 
بانکداری مخصوص مشت��ری، جذب سرمایه، فعالیت های غیرانتقاعی و 

مدیریت سرمایه گذاری اشاره کرد.
برخی از دسته بندی های مال��ی، بیت کوین و دیگر رمزارزها را هم در 
زیرمجموع��ه  فین تک قرار می دهند. شاید درحال حاضر بتوان رمزارزها 
را خبرسازترین دسته  فین تک دانست، اما هزینه ها و سرمایه گذاری های 
اصل��ی در صنعت بانکداری جهانی سنت��ی دیده می شود که ارزش بازار 

چندین تریلیون دالری دارد.
درک مفهوم فین تک

از دیدگاه کلی عبارت فین تک را می توان به هرگونه نوآوری اعطا کرد 
که نحوه  انجام تراکنش های مالی کاربران را متحول می کند. نوآوری  های 
موردنظر می توانند شامل موارد سنتی تر همچون حسابداری دوطرفه تا 
پول دیجیتال باشند. البته می توان ادعا کرد که از زمان انقالب اینترنت و 
گوشی های هوشمند، فناوری های مالی رشد انفجاری داشته اند. فین تک 
که زمانی که تنها به آسان سازی فرآیندهای مدیریتی سازمان  های مالی 
می پرداخت، امروز به عنوان خدماتی مخصوص مشتری شناخته می شود 

که تأثیرات گسترده  تر هم دارد.
خدم��ات مالی مبتنی بر فناوری امروزه در نق��اط گوناگون جهان در 
سطوح گسترده ای ارائه می شون��د. به عنوان ساده ترین مثال می توان به 
تب��ادل پول با گوشی هوشمند اشاره ک��رد. نمونه های پیشرفته تر حتی 
نق��د کردن چک، دریافت اعتبار به صورت غیرحضوری، جذب سرمایه و 
مدیریت سرمایه گذاری را ب��دون دخالت نیروی انسانی انجام می دهند. 
آمارها نشان می دهد که یک سوم از کاربران امروز دنیای فناوری حداقل 
از دو سروی��س فین تک یا بیشتر استفاده می کنند. به عالوه آن کاربران، 

فین تک را به عنوان بخش مهمی از زندگی روزمره  خود می شناسند.
کاربرد فین تک

ام��روزه استارت آپ های فین تک ک��ه بیشترین جذب سرمایه را انجام 
می دهن��د، خصوصیات مشترکی دارند: آنها به گونه ای طراحی شده اند تا 
ارائه دهندگ��ان سنتی سرویس های مال��ی را به چالش بکشند و به نوعی 
تهدی��دی برای آنها محسوب شوند. استارت آپ ها چابکی بیشتری دارند 
و به دسته  بزرگ تری از کاربران خدمت رسانی می کنند. به عالوه کاربران 
همیشگ��ی خدمات مالی هم با استفاده از فناوری ها، عملکرد سریع تری 

خواهند داشت.
از میان استارت آپ های نوآور و ساختارشکن صنعت فین تک در سطح 
جهانی می ت��وان به Affirm اشاره کرد که ب��ا هدف حذف کارت های 
اعتب��اری از فرآیند خرید آنالین کارب��ران فعالیت می کند. آنها وام های 
کوتاه م��دت را با روشی جدید به کارب��ران ارائه می کنند تا بدون نیاز به 
کارت های اعتباری، پرداخت های آنالین را انجام دهند. شاید خدمات و 
بازپرداخت های Affirm در ابتدا گران باشند، اما ارائه  کارت و اعتبار به 
مشتریان بدون تاریخچه  اعتباری خدمت قابل توجهی محسوب می شود 

که شاید ارزش هزینه  بیشتر ابتدایی را داشته باشند.
فرآیندهای رهن  و اجاره در کشورهای گوناگون با ساختارهای متفاوتی 
انجام می شوند. دراین میان استارت آپ های هر منطقه تالش می کنند تا 
نقشی در آسان س��ازی فعالیت های اعتباری و مالی رهن و اجاره داشته 

باشن��د.Better Morgage یکی از مشهورتری��ن استارت آپ های این 
ح��وزه محسوب می شود ک��ه انجام فرآیندها به ص��ورت کامال دیجیتال 
را به عن��وان فن��اوری ساختارشکن ارائه می کن��د. فرآیندهای دریافت و 
پرداخ��ت وام هم در این مسیر هدف ساختارشکنی های متعدد هستند. 

از میان استارت آپ های آن حوزه می توان به GreenSky اشاره کرد.
ارائ��ه  خدمات مالی ب��ه شهروندان کشورهای مح��روم از اهداف مهم 
استارت آپ ه��ای فین تک محس��وب می شود. به عنوان مث��ال Tala به 
اف��راد بدون سابق��ه و حساب اعتب��اری در کشورهای درح��ال توسعه، 
وام های جزئی پرداخت می کن��د. فرآیندهای اعتبارسنجی با داده کاوی 
از تراکنش های مالی گوشی هوشمند کاربر انجام می شود. Tala تالش 
دارد تا خدمات وام را بهتر و سریع تر از بانک های محلی، وام دهنده های 

غیرقانونی و دیگر مؤسسه های مالی و اعتباری ارائه کند.
با توج��ه به رویک��رد استارت آپ های فین تک می ت��وان ادعا کرد که 
هرگون��ه خدمات مالی نه چندان مناسب و آسان، ظرفیت ساختارشکنی 
و بهب��ود توسط آنه��ا را دارند. درواق��ع اگر تا امروز برخ��ی از خدمات 
مالی و اعتباری خود را با دشواری های غیرالزامی انجام داده اید، احتماال 
استارت آپ��ی ب��رای رفع آنه��ا وجود خواه��د داشت یا ب��ه زودی متولد 
خواهد ش��د. در کشورهایی که خدمات اعتب��اری را به صورت گسترده 
ب��ه شهروندان خود ارائه می کنند، فین تک حضور و تأثیر بیشتری دارد. 
مفاهی��م اعتب��اری پیچیدگی های سنت��ی باالی��ی دارد و استارت آپ ها 

می توانند آنها را به مفاهیم ساده تری تبدیل کنند.
افق های توسعه  فین تک

مؤسسه ه��ای خدمات مالی تاکنون خدم��ات متنوعی را زیر یک چتر 
و عن��وان ارائه  می کردند. حوزه  فعالیت آنه��ا گستره  وسیعی از خدمات 
مال��ی از بانک��داری سنتی ت��ا وام و رهن و ان��واع فرآیندهای تجاری را 
پوشش می داد. فین ت��ک در پایه ای ترین سطوح خود این سرویس ها را 
از ه��م مجزا می کند. سپ��س ترکیب خدمات ساده  شده ب��ا فناوری، به 
استارت آپ ه��ای فین ت��ک امکان می  دهد تا با بازده��ی باالتری فعالیت 

کنند و هزینه های مرتبط با هر فرآیند را کاهش دهند.
برای توصیف تأثیر فین تکر بر بانکد اری، تجارت، سرمایه گذاری و انواع 
مفاهیم مالی و اعتباری، هیچ کلمه ای بهتر از ساختارشکن وجود ندارد. 
درحال حاضر خدماتی که زمانی تحت سلطه  بانک ها، نماینده های مالی 
آنه��ا و مؤسسه ه��ای عریض و طویل مالی و اعتب��اری بود، به راحتی در 
گوشی ه��ای هوشمند در دسترس کاربران قرار دارند. به بیان دیگر شاهد 

دموکراتی تر شدن خدمات مالی هستیم.
به عنوان نمون��ه ای از استارت آپ های ساختارشکن می توان اپلیکیشن 
تج��ارت سهام Robinhood را مثال زد. در دسته بندی خدمات وام و 
ره��ن و اجاره هم نمونه های متعددی وجود دارند که از میان مهم ترین 
و   Prosper Marketplace، Lending Club می ت��وان  آنه��ا 
OnDeck را ن��ام ب��رد ک��ه فرآیندهای وام دهی شخ��ص به شخص را 
 Kabbage، تسهیل می کنند. در بخش خدمات وام به کسب وکارها نیز
Lendio، Accion و Funding Circle از مشهورترین ه��ا هستند 
که به استارت آپ ها و دیگر انواع کسب وکار، پلتفرم های آسان و سریعی 

را برای مدیریت سرمایه های کاری ارائه می کنند.
استارت آپ ه��ای فین تک عالوه بر خدمات مال��ی، خدمات بیمه ای را 
ه��م ارائه می کنند که البته جزئی از مجموعه  مالی و اقتصادی محسوب 
می ش��ود. از می��ان استارت آپ های بیمه ای می توان ب��ه OScar اشاره 
ک��رد که در ماه مارس سال 20۱8 موفق به جذب سرمایه  ۱65میلیون 
دالری ش��د. چنین سرمایه گذاری نشان دهنده ظرفیت باالی رشد برای 

استارت آپ های بیمه ای خواهد بود.
بانک ه��ای سنتی با مشاهده  پیشرف��ت استارت آپ های فین تک همه  
ت��الش خود را به کار گرفتند تا بیش ازپیش به آنها شبیه شوند. درواقع 
آنها هم به مرور خدم��ات فین تک مخصوص مصرف کننده را به خدمات 
خ��ود اضافه کردند تا هرچه سریع تر با ساختارکنی استارت آپ ها مقابله 
کنن��د. از پیشگام��ان چنین حرکت��ی می توان به بان��ک سرمایه گذاری 
گلدمن ساکس اشاره کرد که در سال 20۱6 پلتفرم وام دهی به مشتری 

را راه اندازی کرده بود.
بسی��اری از کارشناس��ان صنع��ت اعتق��اد دارن��د بانک ه��ای سنتی 

ب��رای تطبیق هرچه بهت��ر با شرایط درحال تغییر دنی��ای اقتصاد، باید 
فعالیت های��ی بیش از سرمایه گذاری عظیم انجام دهند. آنها برای رقابت 
ب��ا استارت آپ های چابک بای��د تغییرات مهم��ی در فرآیندهای تفکر، 

تصمیم گیری و حتی ساختار کلی سازمان های خود ایجاد کنند.
فناوری های جدید در فین تک

فن��اوری پدیده ای پویا و درحال رشد است که پدیده های جدید آن با 
سرعت بسیار باالیی متولد می شوند و رشد می کنند. فناوری های جدید 
همچ��ون یادگیری ماشین، هوش مصنوعی، تحلی��ل رفتاری مبتنی بر 
پیش بین��ی و بازاریابی مبتنی بر داده توانای��ی ایجاد تغییرات عظیم در 

تصمیم گیری های مالی را دارند.
اپلیکیشن ه��ای امروزی مبتنی بر یادگیری، نه تنها رفتار و عادت های 
پنه��ان کاربر را می آموزند، بلکه فعالیت هایی را هم متمرکز بر یادگیری 
آنه��ا انج��ام می دهن��د. کاربران ب��ا یادگی��ری مفاهی��م از طریق این 
اپلیکیشن ه��ا، فرآیندهای هزینه و پس انداز خودکار و ناخودآگاه را بهتر 

انجام می دهند. 
فناوری خدمات خودکار به مشتری، یکی از مهم ترین مفاهیمی است 
که در فین ت��ک استفاده می شود. استفاده از هوش مصنوعی و چت بات 
برای برقراری ارتباط با مشتری و رفع اشکال ها، امروز اهمیت باالیی در 
شرکت های فین تک دارد. به عالوه ثبت تاریخچه  فعالیت ها و تراکنش ها 
ه��م در اقدام های ضد کالهبرداری و موارد مشابه، کاربرد باالیی خواهد 

داشت.
چشم انداز فین تک

استارت آپ ه��ای جهان��ی فین تک در س��ال 20۱6 به صورت مجموع 
4/۱7 میلی��ارد دالر سرمای��ه ج��ذب کردند و تا پایان س��ال 20۱7 به 
سمت شکستن آن رکورد پیش رفتند. CB Insights در گزارش خود 
پیرامون این استارت آپ ها، تع��داد انواع یونیکورن را 26 عدد بیان کرد 
که در مجموع 8/83 میلی��ارد دالر ارزش گذاری شدند. در سال 20۱8 
همی��ن شرکت تعداد استارت آپ ه��ای یونیکورن را در سال گذشته 39 

عدد بیان کرد که 37/۱47میلیارد دالر ارزش دارند.
آمریک��ای شمالی بیشترین تعداد استارت آپ ه��ای فین تک را دارد و 
آسیا ب��ا فاصله ای نزدیک رتبه  دوم را به خود اختصاص می دهد. رکورد 
سرمایه گ��ذاری در استارت آپ های فین تک در فص��ل اول سال 20۱8 
شکست��ه شد که سهم عمده ای از آن به خاطر افزایش سرمایه گذاری در 
آمریک��ای شمالی بود. آسیایی ها نیز رش��د مناسبی را در آن دوره طی 
کردند و شاید آمریکا را پشت سر بگذارند. دراین میان اروپا پس از ثبت 
رکورد نه چندان مناسب در فصل اول 20۱8، در فصل دوم رویکرد خود 

را جبران کرد و رشد سرمایه گذاری در استارت آپ های آن اعالم شد.
در چشم ان��داز آت��ی فین تک، برخ��ی حوزه ها مهم ت��ر از سایر به نظر 
می رسن��د. از میان آنها می توان به موضوعاتی اشاره کرد که حول موارد 

زیر جریان دارند:
• رمزارزها و پول دیجیتال

• فناوری بالک چین که خدمات دفتر کل توزیع شده را با سطح باالیی 
از امنیت به کاربران ارائه می کند.

• قراردادهای هوشمند که با استفاده از یک برنامه کامپیوتری )عموما 
تح��ت بالک چین( اجرای خودکار قرارداده��ا را بین فروشنده و خریدار 

ممکن می کنند.
• بانک��داری ب��از، مفهومی است ک��ه با استف��اده از بالک چین تالش 
می کند تا خدمات و داده های بانکی را در اختیار شرکت های متفرقه قرار 
دهد. آنها با استفاده از این داده ها توانایی توسعه  اپلیکیشن و شبکه های 
گست��رده خواهن��د داشت که بانک ه��ا را هرچه بیشتر ب��ه شرکت های 
متفرقه و مشتریان نهای��ی نزدیک می کند. از میان استارت آپ های این 

حوزه می توان به خدمات یکپارچه  مدیریت پول Mint اشاره کرد.
• فن��اوری موسوم ب��ه Insurtech که تالش می کند ب��ا استفاده از 

مفاهیم فناورانه، صنعت بیمه را ساده  و سریع کند.
• فن��اوری موسوم به Regtech که هماهنگ��ی شرکت های خدمات 
مال��ی را با قوانی��ن مرسوم و استانداردها تسهی��ل می کند. از مهم ترین 
قوانی��ن و تنظیم گری ها هم می ت��وان به فعالیت های ض��د پولشویی و 

قوانین شناخت مشتری )KYC( اشاره کرد.

• روبات های تحلیلگر که پیشنهاده��ای هوشمندانه  سرمایه گذاری و 
خری��د و فروش ارائه می کنند. از می��ان آنها می توان Betterment را 
نام برد که پیشنهاده��ای سرمایه گذاری را خودکار می کند تا با کاهش 

هزینه ها، آنها را در دسترس افراد بیشتری قرار دهد.
• خدمات بانکی به افراد با توانایی های مالی و اعتباری پایین که توسط 
بانک ه��ای سنتی قادر به دریافت خدمات نبوده اند. درواقع سازمان های 
بدنه  مالی و اقتصادی کشورها به برخی از شهروندان خود خدمات ارائه 

نمی کنند که فین تک می  تواند در این زمینه ساختارشکنی کند.
• امنیت سایبری امروز به بخشی کامال الزامی به فین تک تبدیل شده 
است. س��ودآوری باالی جرایم سایبری مالی و ذخیره سازی غیرمتمرکز 
داده ه��ا، فین تک و امنیتی سایب��ری را به مفاهیمی درهم تنیده تبدیل 

می کند.
کاربران فین تک

چهار دسته بندی بزرگ برای کاربران فین تک تعریف می شود: بانک ها 
)به ص��ورت B2B(، مشتری��ان شرکت��ی آنه��ا، کسب وکارهای کوچک 
)B2C( و مصرف کننده های نهایی. روندهای کنونی به سمت بانکداری 
موبایل��ی، افزایش اطالعات در گردش، کالن داده، تحلیل های عمیق تر و 
از هم��ه  مهم تر دسترسی غیرمتمرکز ب��ه اطالعات، فرصت هایی را برای 
ه��ر چهار گروه باال فراهم می کند تا با روش هایی جدید و ساختارشکن، 

به فعالیت های مالی و اعتباری بپردازند.
در دسته بن��دی مصرف کننده ه��ای نهای��ی، کارب��ران جوان تر درک 
بهتری از فناوری فین تک دارند و کاربرد بیشتری را هم از آن استخراج 
می کنند. به هرحال نسل نوجوان و جوان امروزی تمایل بیشتری هم به 
هزینه ک��ردن دارد و همین فرآیند هزینه ک��ردن را ترجیحا در فضای 
آنالی��ن و مبتنی بر فناوری ه��ای جدید انجام می ده��د. البته برخی از 
ناظ��ران صنع��ت اعتقاد دارند تمرک��ز بیش از حد روی نس��ل هزاره و 
نس��ل جوان لزوما به خاطر درک بیشتر و تمای��ل بیشتر آنها به فناوری 
نیست، بلکه ابعاد چنین بازاری بیشتر از نسل های قبلی است. به هرحال 
فین ت��ک امروز در ارائه  خدمات به نسل ه��ای گذشته موفقیت چندانی 

ندارد، چون مشکالت آنها را به خوبی درک نمی کند.
دسته بن��دی کسب وکارها و خصوصا انواع نوپا، کاربردهای متعددی از 
فین تک استخراج می کنند. آنها قبال برای دریافت سرمایه باید درگیری 
زیادی ب��ا بانک ها متحمل می شدن��د. به عالوه آنها ب��رای اضافه کردن 
خدمات مالی به سرویس ه��ا و محصوالت خود موانع متعددی داشتند، 
ام��ا امروز به لط��ف فناوری های متع��دد، تراکنش های مال��ی از طریق 

شرکت های فین تک واسط و زیرساخت های دیگر ممکن شده است.
تنظیم گری قوانین فین تک

خدم��ات مال��ی از قانون مندتری��ن حوزه ه��ای کسب وک��ار در سطح 
جهان��ی محسوب می شوند. به همین دلیل با ظهور و توسعه  شرکت های 
فین ت��ک، دولت ها بی��ش از هر چیز نگران تنظیم گ��ری قانونی فعالیت 
آنه��ا بوده اند. ب��ا ورود و ادغام فن��اوری به فرآینده��ای خدمات مالی، 
مشک��الت تنظیم گری قانون��ی آنها نیز چندبرابر ش��ده است. در برخی 
موارد مشکالت به خاطر ماهیت فناوری و از توابع آن محسوب می شوند، 
اما در بسیاری از نمونه های دیگر، عجله  ذاتی بازیگران صنعت فناوری بر 

ساختارشکنی های مالی، موجب بروز مشکالت قانونی می شود.
خودکارس��ازی فرآینده��ا و دیجیتال��ی کردن داده ه��ا، سیستم  های 
فین ت��ک را در برابر حمله  مجرمان سایب��ری آسیب پذیر می کند. اخبار 
متعدد از نفوذ مجرمان سایبری به شبکه های بانکی و سرقت اطالعات و 
دارایی ه��ای کاربران، نشان دهنده ظرفیت باالی این صنعت برای درآمد 
مجرمان است. مصرف کننده های نهایی خدمات، در چالش های امنیتی 
بیش از همه ب��ه مسئولیت پذیری شرکت های فین تک و همچنین عدم 
استف��اده از اطالعات شخصی و داده ه��ای مالی در مقاصد دیگر اهمیت 

می دهند.
در برخی از نمونه های ظه��ور و رشد استارت آپ های فین تک، شاهد 
برخ��ورد فرهنگ استارت آپی مبتنی بر حرک��ت سریع و ساختارشکنی 
ب��ا فرهنگی سنتی و محافظه ک��ار هستیم. چنی��ن برخوردهایی عموما 
نتای��ج نامناس��ب به هم��راه دارند. به عن��وان مثال است��ارت آپ بیمه ای 
Zenefirts مستق��ر در سان فرانسیسکو که در بازارهای خصوصی بیش 
از یک میلیارد دالر ارزش گذاری شد، در ارائه  خدمات بیمه ای مدرن به 
مشتریان، مرتکب قانون شکنی شد که برخورد جدی مقام های قانونی را 
به همراه داشت. سازمان SEC جریمه ای 980 هزار دالری برای آنها در 
نظ��ر گرفت و سازمان بیم��ه  کالیفرنیا نیز 7میلیون دالر خسارت از این 

استارت آپ دریافت کرد.
تنظیم گری قانونی در دنیای رمزارزه��ا هم چالش های فراوانی ایجاد 
می کند. عرضه اولیه  سکه یا ICO یکی از مدرن ترین فرآیندهای جذب 
سرمای��ه برای استارت آپ ها محسوب می ش��ود که امکان جذب سرمایه 
به صورت مستقیم را از اشخاص فراهم می کند. در بسیاری از کشورهای 
جهان ای��ن فرآیند بدون تنظیم گری قانونی انج��ام می شود و زمینه ای 

برای کالهبرداری شده است.
تن��وع باال در خدمات فین تک و تعدد صنایعی که تحت تأثیر آن قرار 
می گیرن��د، ایجاد راهکاری واحد برای هم��ه  مشکالت موجود را دشوار 
می کن��د. دولت ه��ا در اکثر موارد از قوانین موج��ود و سنتی خود برای 
تنظیم گری فین تک استف��اده می کنند. البته در برخی موارد هم شاهد 
تصوی��ب قوانین جدید یا بهینه س��ازی قوانین قدیمی برای هماهنگی با 

دنیای جدید فین تک هستیم.
کشوره��ای گوناگ��ون در سرتاسر جهان، مراک��زی را برای آزمایش و 
بررسی تأثیر فین تک بر صنایع گوناگون تأسیس کرده اند. از فعالیت های 
قانون��ی مفید هم می توان به تصوی��ب و اجرای قانون GDPR در اروپا 
اش��اره کرد که چارچوبی برای دسترسی سازمان ها به داده های شخصی 
 ICO افراد ایجاد می کند. کشورهای��ی همچون ژاپن و کره جنوبی که
در آنه��ا متداول تر است، قوانین کاربردی و انعطاف پذیری برای استفاده 

از این سبک از سرمایه گذاری تصویب و اجرا کرده اند.
فین ت��ک در میان خیل عظیم فناوری های��ی قرار دارد که برای ایجاد 
تح��ول در جامعه بشری به وجود آمده است. روند آهسته و پیوسته این 
فن��اوری در سال های گذشته باعث شد تا تمام��ی ذی نفعان از کاربران 
ت��ا کسب وکارها و دولت ها، به مرور با ظرفیت و کاربرد آن آشنا شوند. با 
وج��ود تمام چالش های کنونی، رون��د رو به رشد فین تک در کشورهای 
گوناگون خصوصا مناطق درحال توسعه، امید به ساختارشکنی عمیق تر 

از سوی فناوری را زنده نگه می دارد.
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نخستی��ن زیست ب��وم کارآفرین��ی اقتصاد دیجیتال ب��ا حمایت ستاد 
فرهنگ سازی اقتص��اد دانش بنیان و ستاد توسع��ه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی و شرکت دانش بنیان مطهرنت پارس رونمایی 

شد.
به گ��زارش پایگ��اه اطالع رسانی بنیاد مل��ی نخبگ��ان، پرویز کرمی 
دبیر ست��اد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنی��ان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در این نشست بیان کرد: مطهرنت پارس از نخستین 
شرکت ه��ای دانش بنیان در حوزه دیجیت��ال است که صاحب طرح ها و 
ایده ه��ای خالقانه خوبی است. ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان 
ب��رای توسعه و کمک به رش��د و ارتقای زیست ب��وم کارآفرینی اقتصاد 

دیجیتال به حمایت از این شرکت های دانش بنیان پرداخت.
کرم��ی ادام��ه داد: در ای��ن برنامه عالوه ب��ر رونمای��ی از زیست بوم 
کارآفرینی اقتصاد دیجیتال، تفاهم نامه ای نیز میان ستاد فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنی��ان و ستاد توسع��ه فناوری های اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندسازی و شرک��ت دانش بنیان مطهرنت پارس منعقد می شود تا 

توسعه این زیست بوم با شتاب بیشتر انجام شود.
حمایت معاونت علمی از اشتغال پایدار جوانان

مشاور مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری ب��ا اشاره به حمایت 
معاون��ت علمی و فناوری از کسب و کاره��ای نو همچون استارت آپ ها 
در کن��ار حمایت از تحقیق��ات مرز دانش و تجاری س��ازی فناوری ها و 
شرکت های دانش بنیان گفت: معاونت علمی همواره در تالش است تا از 
ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان حمایت کند تا با استفاده از توانمندی 
و خالقیت نیروی انسانی نوآوری شاهد رونق زیست بوم فناوری و نوآوری 
در کش��ور باشیم.  دبیر ستاد توسع��ه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
معاون��ت علمی و فناوری همچنین اب��راز داشت: در این رونمایی نیز دو 
برنام��ه »اپ بازار« و »بوت کمپ زعفران« به عنوان دو بخش از اجزای 
زیست بوم اقتص��اد دیجیتال رونمایی شدند. در پروژه »اپ بازار« تالش 
می شود ت��ا برای افراد توانمند حوزه برنامه نویس��ی بازار جدیدی ایجاد 
ش��ود. در ای��ن اپ بازار از یک سو نیازه��ا و تقاضاها از سوی دیگر افراد 
توانمن��د برای رفع آن معرفی می شوند. البت��ه در کنار آن، این شرکت 
دانش بنی��ان مشاوره های فنی و تخصصی نیز به اف��راد و بازار متقاضی 
ارائ��ه می دهد. کرم��ی همچنین درباره بوت کمپ زعف��ران توضیحاتی 
ارائ��ه داد و گفت: برای توسعه زبان برنامه نویسی زعفران در کشور قطعا 
وج��ود نیروی انسانی توانمند در این حوزه نخستین نیاز است. این بوت 
کم��پ با هدف مهارت افزایی جوانان در حوزه برنامه نویسی در دوره  های 
کوتاه مدت و میان مدت راه اندازی شده است و نوید افزایش مهارت های 
پایه ای و تخصصی و دیجیتال این جوانان را در آینده ای نزدیک می دهد. 
ب��وت کمپ زعفران امک��ان آموزش حضوری ۱00 نف��ر و غیرحضوری 

۱000 نف��ر را انجام می دهد ت��ا این افراد با توانمندی خ��ود وارد بازار 
برنامه نویسی کشور شوند و کسب و کاری راه اندازی و آن را ارتقا دهند.

مش��اور مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری ب��ا بیان اینکه رونق 
زیست ب��وم نوآوری و فناوری در کشور ایجاد بازار و اشتغال برای نیروی 
ج��وان را به همراه دارد، گفت: زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشورهای 
پیشرفت��ه از درآمدزایی و ارزش افزوده باالیی برخوردار است. در کشور 
م��ا هنوز به خوبی این زیست بوم شکل نگرفته است و این اقدام معاونت 
علمی و فناوری در راستای رونق آن است و برای این کار از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها حمایت می کند و خود در اجرا ورودی ندارد. 
همانط��ور که امروز با حمای��ت از این شرکت دانش بنیان و خالق گامی 
برای ارتق��ای زیست بوم کارآفرینی اقتصاد دیجیت��ال برداشته شد تا با 

محصولی ایران ساخت این امر تحقق یابد.
کرم��ی افزود؛ به ط��ور خالصه ما در زنجیره تولی��د اقتصاد دیجیتال 
مراحل آموزش های پای��ه ای، توانمندسازی و ارتقای مهارت، ایجاد بازار 
ک��ار و تولید محتوا توس��ط شرکت ها و اف��راد و در نهایت تسهیلگری، 
امکان و کمک به صادرات این محتواها و اپ ها را مدنظر قرار دادیم و به 

دنبال تکمیل این زنجیره هستیم.
رونق زیست بوم کارآفرینی با وجود صاحبان ایده محقق می شود

در ادام��ه نی��ز مهدی محم��دی، دبیر توسع��ه فناوری ه��ای اقتصاد 

دیجیت��ال و هوشمندسازی معاونت علم��ی و فناوری ریاست جمهوری 
بی��ان کرد: ی��ک زیست بوم برای شکل گیری باید س��ه عنصر کلیدی را 
دارا باش��د. این عناصر قوانین و مقررات )زمین بازی(، بازیگران توانمند 
)همچ��ون نیروی انسان��ی، استارت آپ ها و شرکت ه��ای دانش بنیان( و 
شبک��ه همکاری مناس��ب میان بازیگران را شامل می ش��ود. برای رونق 
زیست بوم کارآفرینی باید زنجیره ای از اقدامات انجام شود تا کارآفرینی 

معنا پیدا کند. وجود صاحبان ایده در این فرآیند اصل مهم است.
محمدی ادام��ه داد: نیروی انسانی موج��ود در کشور برای رونق این 
زیست ب��وم باید توانمند و صاحب مهارت شون��د، بنابراین پیش از ورود 
به مرحل��ه شتابدهی و سرمایه گذاری ریسک پذیر بای��د اقداماتی انجام 
شود. یکی از آنها توانمندس��ازی دانش آموزان در حوزه دیجیتال است. 
زیرا ۱0 س��ال آینده این حوزه تبدیل به مهارت ه��ای پایه ای می شود، 
بنابرای��ن برای این حوزه و ارتقای مه��ارت برنامه نویسی دانش آموزان با 
همکاری ستاد فرهنگ سازی اقتص��اد دانش بنیان از طرح ملی دارکوب 

حمایت کردیم.
وی همچنی��ن عنوان کرد: پس از آن نی��ز با برگزاری بوت کمپ های 
مختلف در مسی��ر توانمندسازی دانشجویان و سای��ر فعاالن این حوزه 
ق��رار گرفتیم. بوت کمپ ها دوره های مهارت محور تخصصی کوتاه مدت 
هستن��د که افراد در آنها دارای مه��ارت تخصصی می شوند و در انتهای 

دوره آن افراد با ایده اولیه خود قدرت خلق ثروت را دارند. در بوت کمپ 
زعفران نیز مسیر مهارت آموزی و ورود به کارآفرینی هموار می شود.

دبی��ر توسعه فناوری های اقتصاد دیجیت��ال و هوشمندسازی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاست جمهوری به برنامه »اپ بازار« نیز اشاره کرد و 
گف��ت: این برنامه نخستین اپلیکیشن برای رفع نیاز فعاالن این حوزه از 
ی��ک سو و نمایش توانمندی افراد از سوی دیگر است تا همکاری میان 

صاحبان تقاضا و توسعه دهندگان را شاهد باشیم.
در ادامه ای��ن مراسم امیر سرکندی، مدیرعام��ل شرکت دانش بنیان 

مطهرنت پارس نیز توضیحاتی درباره این شرکت ارائه داد.
رشد محصوالت »ایران ساخت«

همچنی��ن در پای��ان این مراس��م تفاهم نام��ه همکاری می��ان ستاد 
فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان معاون��ت علمی و ست��اد توسعه 
فناوری های اقتص��اد دیجیتال و هوشمندس��ازی و شرکت دانش بنیان 
مطهرن��ت پارس منعق��د شد. امضای این تفاهم نام��ه در راستای کمک 
به گست��رش زیست بوم کارآفرینی اقتصاد دیجیت��ال و حمایت از رشد 
محص��والت ایران ساخت، کمک به بازار فریلنسرها و تعدیل قیمت های 

بازار با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی انجام شد.
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و کمک ب��ه زیست بوم کارآفرینی، 
کم��ک به هم افزایی و آگاهی بخشی قابلیت ه��ای زیست بوم کارآفرینی، 
همک��اری در برگ��زاری نشست ه��ا، رویداده��ا و برگ��زاری کارگاه های 
آموزشی مهارت محور و مهارت افزایی و آموزش های تخصصی و کاربردی 

از موضوعات این تفاهم نامه همکاری است.
براس��اس این گزارش، این اکوسیستم قصد دارد بازار و اشتغال پایدار 
را ب��ا آموزش، توانمندسازی، تسهیلگ��ری و تضمین بازار ایجاد کند. در 
این مراسم دو بخش از اجزای این اکوسیستم شامل »اپ بازار« و »بوت 

کمپ زعفران« رونمایی شد.
پروژه »اپ بازار« یک��ی از مهمترین پروژه های اکوسیستم کارآفرینی 
اقتص��اد دیجیتال است که در آن تولیدکنندگان اپلیکیشن و متقاضیان 
ساخت نرم افزار موبایل حضور دارند و می توانند در این بستر ایجادشده 
ب��ا یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در ای��ن اپلیکیشن افراد آموزش دیده با 
زعفران و همچنی��ن سایر فریلنسره��ا و تولیدکنندگان اپلیکیشن های 

موبایل می توانند حضور داشته باشند.
در بوت کمپ زعفران نیز افراد عالقه مند یا دارای دانش برنامه نویسی 
ابتدایی می توانند تحت آم��وزش برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایل با 
SDK زعف��ران کد قرار گیرند و با استف��اده از این SDK به کدنویسی 
بپردازند. در این بوت کم��پ شرکت دانش بنیان نرم افزار گستر زعفران 
قص��د دارد ت��ا ۱00 نفر را به صورت حض��وری ۱000 نفر را به صورت 

غیرحضوری آموزش دهد.

با امضای تفاهم نامه زیست بوم کارآفرینی دیجیتال

اکوسیستم اقتصاد دیجیتال شتاب گرفت
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شرکت های فناوری آینده بورس ایران را در دست می گیرند
ورود استارت آپ ه��ا به بورس جزو اخبار مهم ای��ن روزهای اکوسیستم استارت آپی ایران است و به نظر 
می رس��د ک��ه تا پایان تابستان حداقل یکی دو مورد از این شرکت ها توس��ط تابلوهای فرابورس وارد بازار 
سرمای��ه شوند. با این وجود به نظر می رس��د که سرمایه گذاری روی استارت آپ ها جنس متفاوتی از سایر 
شرکت ه��ای حاضر در بورس مانند شرکت های پتروشیمی، نفتی و ... دارد. با این همه عده زیادی اعتقاد 

دارند که تا چند سال آینده، استارت آپ ها به صدر جدول های بورس خواهند رسید.
یکی از همین اف��راد، »محمد قاسمی« مدیرعامل شرکت »توسعه فناوری سوشیانت« است که شریک 
تج��اری کارگ��زاری فارابی است. این فعال بازار سرمایه در گفت وگو با دیجیاتو می گوید آمازون و توییتر و 
بسی��اری از شرکت های حوزه فناوری در دنیا بسیار دیر به سوددهی رسیدند و اساسا فرهنگ شرکت های 
تکنولوژی-مح��ور توج��ه چندانی به سود لحظه ای ن��دارد و به پیشروی و توسعه فک��ر می کند: »فلسفه 
شرکت های فناورانه با فلسفه شرکت های فوالدی و سیمانی و امثالهم کامال متفاوت است و دائما در حال 
رش��د است. استارت آپ هایی که هم اکنون نیز قصد ورود به بورس را دارند، بسیار بزرگ هستند و از ابعاد 
استارت آپ تقریبا خارج شدند و می توانند راه را برای دیگر بازیگران اکوسیستم باز کند و به آن ها انگیزه ای 

بدهد تا بدانند مرحله نهایی رشدشان ورود به بازار سرمایه است.«
قاسم��ی همچنی��ن می گوید که ورود به بورس می تواند به برندین��گ استارت آپ ها کمک بسیار زیادی 
کن��د: »ورود به ب��ورس بهترین مارکتینگ برای شرکت ها است، چرا که عرضه اولیه هر مجموعه در بورس 
مساوی با شناخته  شدن آن ها توسط حداقل سه چهار میلیون کاربر است. همچنین اعتبار این برندها نزد 

شرکت ها و مشتریان به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.«
مدیرعامل سوشیان��ت در پاسخ به این سوال که سوددهی در استارت آپ ها برای سرمایه گذاران بورسی 
آن ها چگونه خواهد بود، می گوید: »قطعا سیستم مانند سوددهی یک شرکت پتروشیمی نخواهد بود، اما 
ابع��اد بسیار بزرگی در درازمدت خواهد داشت. رشدی ک��ه این مجموعه ها در یکی دو سال می کنند گاه 
می توان��د به 600 تا 700درصد برسد ک��ه در هیچ صنعتی این موضوع به چشم نمی خورد. البته برخی از 
استارت آپ ها نیز ریسک شکست باالیی دارند، ولی گزینه های فعلی که قصد ورود به بورس را دارند جزو 

این احتماالت شکست نیستند.«
ب��ه ب��اور قاسمی بورس ایران تا دو سال آینده و با ورود شرکت های استارت آپی و فعاالن حوزه فناوری، 
دستخ��وش تغیی��رات مهمی خواهد شد. او معتقد است که تا س��ه سال آینده 30درصد از ۱0 ارزش برتر 
بورسی ایران متعلق به استارت آپ ها خواهد بود: »این ترند در آمار جهانی 50درصد و بیشتر است، اما در 

ایران با توجه به شرایط خاص، گمان می کنم که به 30درصد برسد.«
گفتن��ی است بر اساس آخری��ن آماری که از س��وی استارت آپ های مختلف و فراب��ورس منتشر شده، 
شرکت های��ی نظیر دیجی کاال، اسنپ، تپسی، کافه بازار، صبا ایده و شیپور قصد ورود به فرابورس را دارند 
و آن ط��ور که شنیده  شده، برخی از اسامی این مجموعه ها تا پای��ان تابستان جاری وارد تابلوی فرابورس 

خواهد شد.
ورود ی��ک کسب وکار به بازار سرمایه یا به عبارت دیگ��ر عرضه سهام شان در بورس، پدیده ای است که 
چند سال است برخی استارت آپ ها به دنبال محقق شدن آن هستند. در بازار سرمایه ایران که در روزهای 
اخیر نیز با رشد بسیار ناگهانی مواجه شده، عمدتا شرکت های تولیدی و صنعتی حضور دارند و ورود این 
استارت آپ ه��ا می توان��د به این موضوع تنوع بخشیده و قدرت انتخ��اب سرمایه گذاران را نیز بیشتر سازد. 
کارشناس��ان بر این باورند که با کمبود سرمایه گذار جسور، استارت آپ های بالغ شده برای رشد آتی خود 
نیاز دارد که منابع مالی خود را از طریق بورس تامین کنند و این موضوع می تواند به یک مسئله برد-برد، 

چه برای آن ها و چه بازار بورس کشور پدید بیاورد.
digiato :منبع

تویوتا باارزش ترین برند خودروسازی جهان در سال 2۰2۰
موسس��ه تحقیقاتی کانتار )Kantar( اخیرا لیست ۱00 برند ب��اارزش جهان در سال 2020 را منتشر 
کرده که در بین آنها نام سه شرکت خودروسازی نیز دیده می شود. بر این اساس تویوتا با حضور در رتبه 
48 این لیست به عنوان ارزشمندترین برند خودروسازی دست پیدا کرده؛ البته در مقایسه با سال 20۱9 

این خودروساز ژاپنی حدود 3درصد از ارزش خود را از دست داده است.
مرس��دس بنز دیگ��ر برند خودروسازی است که در لیست کانتار حض��ور دارد. این کمپانی در رتبه 56 
لیس��ت ایست��اده و از لحاظ ارزش دومین برند خودروساز دنیا محس��وب می شود. رقیب دیرینه مرسدس 
بن��ز یعنی ب ام و هم با کسب رتبه 6۱ سومی��ن برند ارزشمند خودروساز در سال 2020 به شمار می رود. 
طبق محاسبات کانتار ارزش این دو شرکت آلمانی در مقایسه با سال قبل به ترتیب 9 و ۱2درصد کاهش 

یافته است.
گراهام استاپل هرس��ت )Graham Staplehurst( مدیر بخش استراتژی موسسه کانتار در مصاحبه 
ب��ا نشریه اتوموتی��و نی��وز )Automotive News( گفته از سال 2008 به این ط��رف ارزش برندهای 
خودروی��ی مدام رو به کاهش بوده است. وی افزوده صنع��ت خودرو بسیار متفاوت از سایر حوزه ها است، 

چراکه برندهای لوکس در مقطعی رشد خوبی را تجربه کرده و سپس سقوط کرده اند.
از بی��ن تمام��ی برندهای خودرویی که در رده بندی امسال حاضر هستن��د، تسال تنها شرکتی است که 
ارزش آن ب��ا رش��د همراه بوده؛ ارزش این برند آمریکایی ۱۱.35 میلیارد دالر برآورده شده که در مقایسه 
ب��ا سال قبل افزایش 22درص��دی را نشان می دهد. البته همانطور که اش��اره کردیم، با وجود این جهش 

چشمگیر تسال جایی در بین ۱00 برند برتر ندارد.
از میان ۱0 برند خودروسازی که ارزش بیشتری نسبت به بقیه دارند، نیسان با ۱8درصد افت بیشترین 
کاه��ش را تجرب��ه کرده؛ هون��دا، آئودی و ب ام و هم به ترتیب ب��ا ۱5، ۱4 و ۱2 درصد افت پس از نیسان 

قرار دارند.
کانت��ار پیش بینی می کند تسال و دیگر شرکت هایی که ب��ر تولید خودروهای الکتریکی تمرکز کرده اند، 
آین��ده بسی��ار روشنی را پیش رو داشته و احتمال رشد ارزش آنها بیشت��ر از سایر خودروسازان است. در 
س��وی مقابل کمپانی هایی که برنامه مشخصی برای ورود به ب��ازار خودروهای الکتریکی ندارند، با شتابی 

بیشتر ارزش خود را از دست خواهند داد.
در رتبه بن��دی امس��ال موسسه کانتار، آم��ازون همانند سال قبل در صدر ایست��اده؛ ارزش برند آمازون 
اکن��ون 4۱5.8 میلیارد دالر تخمین زده می شود که 32درصد بیشت��ر از سال 20۱9 است. ناگفته نماند 
رتبه های دوم و سوم نیز به اپل و مایکروسافت رسیده است، در رتبه بندی سال گذشته گوگل در جایگاه 

سوم قرار داشت. 
digiato/motor۱ :منبع
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اغل��ب ما وقتی ب��ه سن جوان��ی می رسی��م آرزوی یادگیری 
مهارت های زی��ادی را داریم، اما همیشه مانعی سر راه مان وجود 
دارد، البت��ه در بیشتر مواقع تنها مانع تفک��رات منفی خودمان 
است. گاه��ی نیاز به یک تلنگر داریم. اگر شما هم به یک تلنگر 
اساسی نیاز دارید، ادامه مقاله را بخوانید تا بدانید برای یادگیری 
مهارت ه��ای موردعالقه تان چه کاری باید انجام دهید و چطور از 

یادگیری لذت ببرید.
تاکن��ون این اتفاق برای شم��ا رخ داده است؟ سوار ماشین تان 
می شوی��د، استارت می زنید و گاز می دهی��د، اما ماشین حرکت 

نمی کند. خب، ترمز دستی را نکشیده اید.
شاید االن بگویید روشن کردن ماشین چه ربطی به یادگیری 

دارد؟
اگ��ر ترمز دستی را نکشیده باشی��د یادگیری برای تان سخت 
می ش��ود. ترمزها همانند عقای��د و تفکرات منفی ما هستند. اگر 
آن ه��ا را بشناسی��م و ب��رای همیشه از شرشان خ��الص شویم، 

یادگیری هر چیزی برای مان آسان می شود.
ذهن انسان همانند ماشین است ک��ه مدام در حال یادگیری 
است. یک کودک نوپا را در ذهن تان تجسم کنید؛ در مدت زمان 
کوتاه دو مه��ارت خیلی سخت را یاد می گیرد: راه رفتن و حرف 
زدن. جال��ب است کودک با وجود سن کمی که دارد هر دو را با 
هم یاد می گیرد، حتی می تواند هم زمان دو یا چند زبان را بیاموزد.
یادگیری ه��ر مهارتی کار چندان پیچیده ای نیست، تنها باید 

چهار سوال را از خود بپرسید تا بتوانید آسان تر یاد بگیرید:
۱. چه کسی قرار است در این مسیر رانندگی کند؟

 2. آیا ترمز دستی را کشیده اید؟
 3. به کجا می خواهم برسید؟

 4. نقشه راهی دارید؟
اکنون به ترتیب به چهار سال باال پاسخ می دهیم.

۱. چه کسی قرار است در این مسیر رانندگی کند؟
این سوال انگیزه تان را مشخص می کند. آیا مهارتی که به دنبال 

یادگیری آن هستید و برایش برنامه ریزی می کنید ضروری است؟ 
اگر این چنین است، انگیزه تان خارجی است، یعنی به افراد دیگر 
بستگی دارد. آیا خودتان برای یادگیری این مهارت اشتیاق دارید؟ 

در این مورد، انگیزه تان درونی است.
ب��رای یادگیری یک مهارت، باید انگیزه ت��ان درونی باشد، زیرا 
»بایدها« ب��رای یک فعالیت مستمر نتیجه بخ��ش نیستند. اگر 
انگیزه تان بیرونی است، به دنبال یک انگیزه  درونی بگردید تا در 
مسیر یادگیری قدم استوار بردارید. قبل از هر چیزی از خودتان 
بپرسید: این مهارت جدید برای من و زندگی ام چه فایده ای دارد؟

2. آیا ترمز دستی را کشیده اید؟
آی��ا باورها و تفکرات منف��ی را از خود دور کرده اید تا پتانسیل 
یادگیری ت��ان افزایش یابد؟ یک راه حل آسان برای پاسخ به این 
س��وال وجود دارد: به هر آنچه فک��ر می کنید و می گویید گوش 

کنید.
مثال من خودم متوجه شدم سه باور منفی در ذهنم وجود دارد 

که اجازه نمی دهد به دنبال یادگیری ساخت ویدئو بروم.
باورهای منفی و بازدارنده من:

- »در کارهای فنی تخصصی ندارم«،
- »نمی توانم با نرم افزارهای جدید کار کنم«،

- »به اندازه کافی در کارهای بصری خوب نیستم«.
همین ط��ور که مشخص است، سه ب��اور منفی باعث می شود 
دست از ساخت ویدئو بردارم و این کار برایم غیرممکن شود. این 
باورها تمام جوانب کار را تحت تاثیر قرار داده بود: از فیلمبرداری 
تا تدوین ویدئو و انتشار آن در اینترنت. وقتی متوجه این مسئله 
شدم، به طور جدی طرز تفکرم را تغییر دادم. با خودم تکرار کردم:
- »من به آسانی می توانم با دوربین کار کنم و متخصص شوم«،

- »من به خوبی می توانم با نرم افزارهای جدید کار کنم« و
- »ق��درت چشم هایم ه��ر روز با تمرین ک��ردن بهتر و بهتر 

می شود«.
نتیجه خودم را ه��م غافلگیر کرد. اکنون می توانم مهارت های 

جدید را خیلی زودتر از آنکه انتظار دارم یاد بگیرم.
3. به کجا می خواهم برسم؟

ب��رای اینکه به مقصد برسی��د نیاز به سوخ��ت دارید. اهداف 
روشن می تواند سوخ��ت سفر یادگیری تان را تامین کند. اکنون 
ب��ه این سوال پاسخ دهید: »چ��را می خواهید یک مهارت جدید 

یاد بگیرید؟«
هر چقدر پاسخ به این سوال روشن تر باشد، یادگیری برای تان 
آسان تر خواهد شد. من اکنون به دنبال یادگیری مهارت ساخت 
ویدئو هستم. اگر هدفم را این طور بیان کنم: »می خواهم ویدئوهای 
خوبی بسازم تا در سایت های معتبر منتشر کنم.« هیچ انگیزه و 
حرکتی در م��ن ایجاد نمی شود، چون هدفم مبهم است. اما اگر 
بگویم: »می خواهم پنج ویدئو درب��اره روش های مدیتیشن ارائه 

دهم« یک مقصد مشخص برای پیمودن مسیر یادگیری دارم.
4. نقشه  راه کجاست؟

اگ��ر بدون نقشه قدم بردارید، حت��ی اگر مقصد داشته باشید، 
ب��از هم دچار مشکل خواهید شد. داشتن نقشه  راه به شما نشان 
می دهد چگونه به مقصد موردنظرت��ان برسید، اما چگونه نقشه 
درست کنیم؟ می توانی��د بخش هایی از نقشه را خودتان درست 

کنید و جزییات آن را به کمک یک مربی ترسیم کنید.
نقشه  تهیه شده توسط شما باید شامل موارد زیر باشد:

• سواالت ۱ تا 4 را پاسخ دهید.
• یک مربی پیدا کنید.

• دوستی همراه خود داشته باشید.
• سفرتان را شروع کنید.

• فواص��ل طی ش��ده را اندازه بگیرید و ب��رای آن ها به خودتان 
پاداش بدهید.

وقتی مسیر را گم کنید نقشه  راه به کمک تان می آید. همچنین 
می توانید ببینید کجای مسیر هستید و مرحله  بعدی سفرتان را 

مشخص کنید.
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با کنار گذاشتن ذهنیت منفی، هر چیزی را به آسانی یاد بگیرید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

      دوشنبه   ۱6 تیر ۱399    شماره ۱576   صفحه۱6  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: پاول دروان کارشناس بازاریابی 
ترجمه: علی آل علی


