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لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس باعث افزایش نقدشوندگی بازار می شود

بازیابی رشد بورس 
به کمک بانک ها

فرصت امروز: روند کاهشی شاخص بورس در هفتمین روز مهرماه نیز ادامه یافت و نماگر بازار سرمایه بیش از 
۵۴ هزار واحد دیگر هم افت کرد. معامالت بورس تهران در روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که شاخص کل 
بورس با ۵۴ هزار و ۹۵۵ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد عقب رفت. شاخص کل )هم وزن( نیز 
با ۵هزار و 3۸۴ واحد کاهش به ۴۰۲ هزار و ۲۶۷ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 3 هزار و ۵۲۸ واحد افت 
به ۲۶3 هزار و ۵۹۹ واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول ۴۴ هزار و 33۵ واحد و ش��اخص بازار دوم ۹۴ هزار و ۴۰۶ 
واحد کاهش داشت. در آن سوی بازار سرمایه هم شاخص فرابورس نزدیک به 3۸۸ واحد کاهش داشت و کانال...

حال بد بازار خودرو 
عرضه خودرو در بورس قیمت ها را کاهش نمی دهد
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بانک مرکزی از تحوالت مسکن پایتخت در آخرین ماه تابستان گزارش داد

رشد 5 درصدی قیمت خانه در شهریورماه

کسب و کارهای کوچک و اشتباهات حوزه پرداخت حقوق
تصویرسازی تکنیک دستیابی به اهداف 

تعامل با کارمندان جدید شرکت در دوران دورکاری
بازاریابی شبکه ای در ایران

B2B ۴ گرایش اصلی اقتصاد دیجیتال و بازاریابی
قابلیت استوری اقدام جدید لینکدین 
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گوگل 22 ساله شد
تغییر لوگوی صفحه اصلی با 

توجه به کرونا

یادداشت
مالحظاتی بر اصالح 

ساختار تسهیالت بانکی

نظام اقتص��ادی ایران یک نظام 
بانک مح��ور اس��ت که ح��دود ۸۵ 
درصد تامی��ن مالی در آن برعهده 
نظام بانکی قرار داده ش��ده است. 
این س��هم ب��اال از جری��ان تامین 
تسهیالت  نظام  مالی، حساس��یت 
و اعتبارات بانکی را افزون س��اخته 
اس��ت. بدیهی اس��ت تا زمانی که 
س��هم بازار س��رمایه ای��ران از این 
جریان مالی فراگیر نش��ده اس��ت، 
وض��ع نظام تس��هیالت و اعتبارات 
بانکی اثر بزرگ و مستقیمی بر کل 
اقتصاد کش��ور برج��ای می گذارد. 
ای��ن در حالی اس��ت که س��یطره 
تحریم های ناجوانمردانه بر اقتصاد 
ای��ران و ش��یوع بیم��اری کرونا و 
تنگناهای مالی ناش��ی از آن فشار 
زیادی ب��ر بودجه دولت وارد کرده 
که بخش��ی از این فش��ار در قالب 
تس��هیالت تکلیفی بر دوش نظام 
بانک��ی بار ش��ده اس��ت. از این رو 
می توان اصالح و تقویت س��اختار 
اعتب��ارات  و  تس��هیالت  اعط��ای 
بانک��ی را یکی از مهمترین وظایف 
نظام بانکی و بلک��ه کلیت اقتصاد 
کش��ور عنوان کرد. ای��ن اصالح و 
تقویت س��اختاری حداقل از س��ه 
نگاه قابل بررسی اس��ت. نگاه اول 
از نوع درون بخشی بوده و به نحوه 

توزیع اعتب��ارات و منابع 
۴تسهیالتی بین...
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فرصت امروز: همین تابس��تان امسال بود که دانشگاه »سوربن« فرانسه، 
م��درک دکترای یک وکیل ایرانی را به جرم تقلب در پایان نامه باطل کرد. 
طبق گزارش روزنامه »لوموند«، رس��اله دکترای این وکیل ایرانی س��اکن 
فرانس��ه که در س��ال ۲۰۱۵ دفاع شده بود، به دلیل کپی کردن جمالت و 

پاراگراف های دیگران بدون نقل قول و ارجاع منبع، باطل شده است.
اما این اولین باری نبود که موضوع تخلفات علمی و پژوهش��ی ایران 
رس��انه ای شده اس��ت. پیش از این هم در  س��ال ۱3۹۵ ماجرای تقلب 
علمی اعضای هیأت علمی دانش��گاه های کشور برمال شد و وجهه نظام 
آکادمیک و دانش��گاهی ایران را خدش��ه دار کرد. این اتف��اق در نوامبر 
۲۰۱۶ رخ داد  و پای��گاه خب��ری »Springer Nature«، ۵۸ مقاله را 
که ۲۸۲ محقق ایرانی در ۷ نش��ریه علمی معتبر دنیا نوش��ته بودند، به 
دلیل سرقت علمی، دس��تکاری اطالعات و بازنویسی از لیست نشریات 
بین المللی خارج کرد. براساس بررسی هایی که وزارت علوم بعدها انجام 
داد، مشخص شد که 3۹۸ نفر از دانشگاه های کشور در تولید و نگارش 
این مقاالت دست داشتند و از زمان فرآیند داوری تا انتشار مقاالت، نام 

نویسندگان مقاله تغییر کرده است.
نمود انحطاط اخالقی در جامعه علمی ایران

تخلف��ات علمی و پژوهش��ی در نظام آموزش عالی ای��ران، از فروش 
پایان نام��ه و مقال��ه گرفته تا موج مدرک فروش��ی و در یک کلمه تقلب 
علمی، موضوعی اس��ت که انحطاط اخالقی در جامعه علمی کش��ور به 
عنوان نخبگان و افراد الیت جامعه را نش��انه رفته اس��ت؛ مسئله ای که 
در چند س��ال گذشته به دنیای سیاس��ت نیز کشیده و به سابقه علمی 

سیاستمداران و دولتمردان هم رخنه کرده است.
اگرچه تقلب علمی مختص به ایران نیس��ت اما نام ایران در سال های 
گذش��ته به کرات در نش��ریات معتبر جهان با ای��ن موضوع گره خورده 
اس��ت. یک س��ال بعد از آن رس��وایی علمی که در سال ۱3۹۵ رخ داد، 
انتشارات معتبر »الزویر« به عنوان یکی از معتبرترین ناشران علمی دنیا، 
از تقلب گروهی از دانشگاهیان ایرانی در فرآیند بررسی مقاالت گزارش 

داد و ۲۶ مقاله از نویسندگان ایرانی را از مجالت خود حذف کرد. 
حتی محققانی ایرانی دانشگاه های خارج از کشور نیز در این آبروریزی 
علمی مشارکت داشتند و همانطور که اشاره شد، چند ماه پیش دانشگاه 
»س��وربن« فرانسه مدرک دکترای آرش درم بخش، وکیل ایرانی ساکن 
فرانس��ه را به جرم تقلب در پایان نامه اش باطل کرد. س��ابقه درم بخش 
به خوبی نش��اندهنده ش��یوع تقل��ب علمی و انحط��اط اخالقی در بین 
پژوهش��گران ایرانی اس��ت، چنانکه این وکیل ایرانی چندی قبل از این 

اتفاق برنده جایزه محیط زیستی »گوتنبرگ« شده بود.
سال گذشته هم ماجرایی مشابه برای یک پژوهشگر ایرانی در استرالیا 
رخ داد و علی نظری، پژوهش��گر مهندس��ی راه و س��اختمان دانش��گاه 
»سوینبرن« استرالیا به تقلب و کپی کاری در تحقیقات خود متهم شد. 
ای��ن تخلف علمی در حالی برمال ش��د ک��ه او پیش از ای��ن از معاونت 
دانشگاه »سوینبرن« تقدیرنامه گرفته و حتی موفق شده بود بورس یک 

میلیون دالری برای پژوهش خود دریافت کند.
با توجه به این همه تخلف علمی ریز و درش��ت از س��وی پژوهشگران 
ایران��ی، جای تعجب��ی ندارد که ایران خبرس��ازترین کش��ور جهان در 

موضوع س��رقت علمی و تخلف پژوهش��ی در چند س��ال گذشته باشد. 
 »Science« براساس گزارشی که در سال ۲۰۱۸ در پایگاه اطالع رسانی
منتش��ر شده است، ایران رتبه نخست را به لحاظ بیشترین میزان تقلب 
و »مق��االت جمع آوری ش��ده پس از انتش��ار« در ب��ازه زمانی ۲۰۰3 تا 
۲۰۱۶ دارد. ای��ن اتفاق موجب ش��ده تا موضوع تخلفات پژوهش��ی در 
نظام آموزش عالی ایران خود دستمایه پژوهش های دیگری شود و ابعاد 
چنین رفتاری از جامعه علمی کش��ور مورد آسیب شناسی قرار گیرد. در 
این راس��تا و طبق یافته های ی��ک مطالعه، کژکارکردی های پژوهش در 
سه مرحله پیش از پژوهش، در فرآیند پژوهش و پس از فرآیند پژوهش 
انجام می شود و عدم توجه به نیازسنجی پژوهش، خرید و فروش مقاله، 
داده سازی، جعل و تحریف داده، کم کاری استاد در تحقیق دانشجویی و 

مشکالت داوری ازجمله مصادیق این کژکارکردی ها هستند.
کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی

با توجه به آمار باالی تخلفات در حوزه پژوهش، کژکارکردی های این 
حوزه به تازگی در قالب یک مطالعه بررس��ی ش��د. این مطالعه توس��ط 
ناهید کیائی طالقانی و حس��ن رضا زین آبادی، پژوهش��گران دانش��کده 
مدیریت دانشگاه خوارزمی انجام شد. داده های موردنیاز این مطالعه نیز 
از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با ۲۲ نفر از پژوهشگران 
برتر، خبرگان و سیاست گذاران پژوهش کشور در سال ۱3۹۷ تا ۱3۹۸ 
ب��ه روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری ش��د. مش��ارکت کنندگان در 
این پژوهش ش��امل اعضای هیأت علمی فعال و مش��هور در امر پژوهش 
)پژوهش��گران برتر ملی و دانش��گاهی(، معاونان پژوهش��ی دانشگاه ها و 
پژوهش��گاه های دولتی، مدیران و تصمیم سازان حوزه پژوهش در ستاد 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری و مدیران مرتب��ط با مبحث تخلفات 

علمی و دانشگاهی بودند.
بررس��ی مفاهیم مطرح ش��ده در این مصاحبه ها نشان داد که از نظر 
مش��ارکت کنندگان، کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران 
پی��ش از پژوهش، در زم��ان فرآیند پژوهش و پ��س از فرآیند پژوهش 
اتف��اق می افتد. بر اس��اس نظر خب��رگان حوزه پژوهش کش��ور که در 
این مطالعه مش��ارکت داش��تند، کژکاردی های پژوهش در مرحله قبل 
از پژوهش ش��امل »عدم توجه به نیازس��نجی پژوهش«، »البی گری در 
تعریف پروژه«، »در نظر نگرفتن اهمیت ذی نفعان پژوهش« اس��ت.  از 
نظر متخصصان، کژکارکردی هایی که در فرآیند پژوهش اتفاق می افتند 
نیز ش��امل »عدم رعای��ت مالکیت فکری و معنوی«، »کم کاری اس��تاد 
در تحقیق دانش��جویی«، »عدم قوام روش ش��ناختی«، »کاهش میزان 
تحلیل مس��ائل«، »خرید و فروش مقاله و پایان نامه«، »س��رقت علمی« 
و »داده س��ازی، جعل و تحری��ف داده« هس��تند. همچنین »ضعف در 
کاربردی ک��ردن نتای��ج پژوهش«، »مش��کات داوری«، »هم پوش��انی 
انتشارات و کیفیت پایین برخی مجالت«، ازجمله کژکارکردی های پس 

از فرآیند پژوهش هستند.
با اینکه شکل گیری جریان پژوهش در ایران، اتفاقی مثبت بود، اما برخورد 
دفع��ی و باعجله با موضوع پژوهش و مقاله ب��ه عنوان خروجی و محصول 
پژوهش، موجب شده که در پاسخ به نیاز، روال مستقری برای انجام پژوهش 
وجود نداشته باشد. به نوشته نویسندگان این پژوهش، سرعت رشد تولید 
مقاالت علمی در ایران که از س��ال های ابتدایی دهه ۸۰ به واسطه در نظر 
گرفتن جایزه برای نوش��تن مقاالت علمی بین المللی ش��روع ش��د، بیانگر 
افزایش مطالعه و پژوهش های کمی و تئوری در دانشگاه ها و بین استادان 

و دانشجویان است که به خودی  خود امری مثبت تلقی می شود؛ حال آنکه 
رش��د کمی مقاالت فقط بخشی از میزان تولید علم در یک کشور را نشان 
می دهد و مواردی نظیر زیرس��اخت های پژوهشی جدید، کیفیت مقاالت، 
کاربردی شدن آنها و در ساده ترین حالت، میزان ارجاعات و استناد به این 
مقاالت تولیدشده در مقاله های جدیدتر بین المللی نیز نقش مهمی در رشد 
علمی کش��ور دارد. بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش عالی معتقدند که 
صرف تولید مقاله روش مناسبی برای محک زدن رشد علمی کشور نیست و 
این امر فقط باید بستر تبدیل شدن این مقاالت و پایان نامه ها به تکنولوژی، 
رفع نیاز جامعه و حل مش��کالت کشور باشد که این موارد تاکنون نه تنها 
جامه عمل به خود نپوش��یده است، بلکه گرایش استادان به سمت و سوی 
تولید کمی مقاالت، راه را بر کیفی سازی آنها بسته است بنابراین بدون تغییر 
سیاست های دانشگاهی کش��ور نمی توان این مقاالت را به سوی کاربردی 
شدن سوق داد و در صورتی که این مقاالت دردی از جامعه دوا نکند، فقط 

متون علمی دست نخورده ای در کتابخانه ها باقی خواهند ماند.
رسوایی علمی و خدشه به وجهه آکادمیک

 Springer« در س��ال ۲۰۱۹ می��الدی ب��ود ک��ه پای��گاه خب��ری
Nature«، ۵۸ مقال��ه را که ۲۸۲ محقق ایرانی نوش��ته بودند، به دلیل 
سرقت علمی، دس��تکاری اطالعات، بازنویسی و... جمع آوری کرد. رتبه 
اول ایران در بین کش��ورهایی چون رومانی، سنگاپور، هند، مالزی، کره 
جنوبی، چین، ترکیه، آفریقای جنوبی و هلند با بیش��ترین نسبت تقلب 
که در پایگاه اطالع رس��انی »Science« در س��ال ۲۰۱۸ اعالم ش��د، 
ضرورت بررسی و شناسایی ابعاد چنین رفتاری از جامعه علمی کشور را 
واجب کرد. تحقیق حاضر با بهره گیری از نظرات و تجربیات متخصصان 
امر پژوهش، ازجمله سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه پژوهش کشور، 
پژوهش��گران برتر و صاحب نظران به بررس��ی این پدی��ده پرداخت و با 
پیاده سازی کامل مصاحبه ها و مقایسه مداوم داده ها، مفاهیم درون آنها 

را خارج و در قالب مقوله ها دسته بندی کرد.
درمجم��وع، پدی��ده در قال��ب ۱3 مقوله فرعی و ب��ا  تحلیل و تقلیل 
مقوله ها با 3 مقوله کلی مش��خص شد. براساس داده های به دست آمده 
از مصاحب��ه می توان گفت که کژکارکردهای پژوهش ممکن اس��ت در 
هر یک از س��ه مرحله قب��ل، حین و بعد از انجام آن ش��کل بگیرد. در 
این میان، نیازس��نجی پژوه��ش و تعیین اولویت ه��ا در بین پروژه های 
تحقیقات��ی از اهمی��ت بس��زایی برخوردار اس��ت، اما بر اس��اس نتایج 
تحقیقات ارفع بلوچی و همکاران در سال ۱3۹۰، امروزه علی رغم نقش 
بس��زایی که نیازس��نجی پژوهشی در تبیین و پیش��برد سطح وسیع و 
متنوعی از فعالیت های علمی، پژوهش��ی و آموزش��ی دارد، این موضوع 
مغفول واقع شده است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. فتحی 
و اجارگاه )۱3۸۵( نیز ارائه تعریفی از نیازس��نجی پژوهشی را که ریشه 
در نیازس��نجی و مدیریت دارد، به دلیل جوان بودن و عدم برخورداری 
از ادبیات نظری و پژوهشی غنی، بسی دشوار می دانند. براساس تحقیق 
نامداری��ان و هم��کاران )۱3۹3(، عالوه بر توجه بیش��تر دولتمردان به 
استفاده از پژوهش در تصمیم های خود باید در مورد چگونگی برقراری 
ارتباط مؤثر میان سیاس��ت گذاران و پژوهشگران بازاندیشی شود. افشار 
نی��ز در تحقی��ق خود، آخرین گام پژوهش را که انتش��ار نتایج پژوهش 
به یک��ی از روش های معمول در انتش��ارات علمی به ص��ورت چاپی یا 
الکترونیکی است، مبنایی برای انجام مطالعات بعدی می داند و می گوید 
چنانچه پژوهش ها از نوع کاربردی باشند، نتایج به دست آمده در اختیار 

کسانی قرار می گیرد که می توانند از آن برای حل مشکالت موجود بهره 
گیرند، بنابراین اگر نتیجه پژوهش در اس��تفاده سایر پژوهشگران یا رفع 
نیاز جامعه کاربرد نداش��ته باشد، دچار نقص در کارکرد است. همچنین 
منصوری��ان )۱3۹3( در تحقیق خود بر شناس��ایی تم��ام ذی نفعان در 
ابت��دای تحقیق که ب��ه نحوی با تحقیق موردنظر در ارتباط هس��تند و 
مش��خص ش��دن حقوق هر یک از این گروه ها و تدوین راهکاری برای 
تأمین این حقوق تأکید کرده اس��ت. نتایج تحقیق حاضر نیز اشاره دارد 
که ارتباط سازنده با ذی نفعان پژوهش و مشارکت دادن آنها در پژوهش 
از اهمیت زیادی در فرآیند پژوهش برخوردار اس��ت و عدم توجه به آن 

از کیفیت پژوهش می کاهد.
چند پیشنهاد برای کاهش تخلفات پژوهشی

یک پژوهش ش��امل انتخاب مس��ئله، طراحي روش تحقیق، گردآوري 
اطالعات، تحلیل و تفس��یر اطالعات و تدوین و انتشار نتایج پژوهش است. 
در دس��ته بندی دیگری می توان فرآین��د پژوهش یا به عبارت دیگر، تولید 
علم را متش��کل از مرحل��ه قبل، حین و بعد از انجام آن دانس��ت بنابراین 
کژکارکردهاي پژوهش ممکن اس��ت در هر کدام از این مراحل اتفاق افتد، 
طوری که اشکاالت در انتخاب مسئله در مرحله قبل از تولید، طراحی روش 
تحقیق، گردآوري اطالعات، تحلیل و تفسیر اطالعات در مرحله تولید و نیز 
تدوین و انتشار نتایج پژوهش در مرحله بعد از فرآیند پژوهش رخ می دهد. 
در راستای کاهش تخلفات پژوهشی توصیه می شود که نظام آموزش عالی 

ایران به این موارد توجه کند:
* س��اماندهی مدیریت پژوهش و ح��ذف البی گری در ارائه طرح های 

پژوهشی.
* نیازسنجی پژوهشی با شناسایی مسائل اساسی کشور.

* تسری نوعی عقالنیت در استفاده از منابع و ابزار پژوهش برای حل 
مسائل اولویت بندی شده جامعه بشری .

* بازاندیشی ارتباط مؤثر میان سیاست گذاران و پژوهشگران.
* اهمی��ت دادن ب��ه کار گروه��ی در طرح ه��ای پژوهش��ی و تالش 

پژوهشگران برای انجام پژوهش با همکاری یکدیگر.
* شناسایی تمام ذی نفعان که به نحوی با تحقیق موردنظر در ارتباط 

هستند و مشارکت دادن آنان در فرآیند تحقیق.
* س��اماندهی مج��الت علمی، پژوهش��ی و الزام آنان در اس��تفاده از 

سیستم همانند جّو قبل از پذیرش مقاالت.
* آم��وزش گس��ترده مصادی��ق تخلفات پژوهش��ی در دانش��گاه ها و 
مراک��ز آموزش عال��ی، تبیی��ن قوانین و مق��ررات بازدارن��ده و قوانین 
مجازات درخصوص هر یک از آن مصادیق و قوت بخش��یدن به جایگاه 
کارگروه ه��ای اخ��الق در پژوهش در دانش��گاه ها در مق��ام نهادی که 
سیاس��ت های پیشگیری از تخلفات پژوهشی را اتخاذ می کند. همچنین 
ب��ا توجه به آنکه قانون پیش��گیری و مقابله با تقلب، رویکرد حداقلی به 
موضوع تخلفات پژوهشی دارد، پیش��نهاد می شود نقد و آسیب شناسی 
قانون مذکور با فرض پذیرفته ش��ده »پیشگیری بهتر از درمان است«، 

موضوع پژوهش های بعدی قرار گیرد.
گفتنی اس��ت نتایج این پژوه��ش به صورت مقاله علمی، پژوهش��ی 
ب��ا عنوان »شناس��ایی کژکارکرده��ای پژوهش در نظ��ام آموزش عالی 
ایران: تحلیل کیف��ی دیدگاه ها و تجربیات پژوهش��گران برتر، خبرگان 
و سیاس��ت گذاران پژوه��ش در کش��ور« در فصل نامه علم��ی مطالعات 

راهبردی سیاست گذاری عمومی منتشر شده است.

ایران چگونه به رتبه نخست جهان در سرقت علمی رسید؟

از سرقت علمی تا سقوط اخالقی
ایمان ولی پور 
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مشاوره بهترین انتخاب است
ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت



فرصت امروز: تازه ترین یافته های علمی درباره ش��یوع کرونا در ایران، 
نش��ان دهنده کشندگی ۵درصدی بیماری کروناست و از هر ۱۶ بیماری 
که به کووید-۱۹ مبتال می شود، ۱۵ نفر بهبود یافته و یک نفر جان خود 
را از دست می دهد. همچنین مطالعات دانشگاهی براساس تکنیک های 
یادگیری ماشین و مدل سازی های کامپیوتری نشان می دهد که رشدی 
۱۴ درص��دی را در تعداد مبتالیان به کرونا در ایران خواهیم داش��ت و 
پ��س از آن می��زان مبتالیان به بازه ۴ هزار مبت��الی جدید در یک روز 
باز خواهد گش��ت. انجام تست های بیشتر، پرهیز از سفر و رعایت رفتار 

مسئوالنه نیز سه راه کاهش ابتالی مردم به کووید-۱۹ است.
براس��اس این مطالعه آماری، بیماری کرونا تاکنون۴3۰ هزار بیمار را 
در ایران و تقریبا 3۲ میلیون بیمار را در جهان مبتال کرده اس��ت که از 
ای��ن تعداد، نزدی��ک به ۲۵ هزار نفر در ایران و ۹۷۷ هزار نفر در جهان، 
جان خود را از دست داده اند. شیوع بیماری کرونا در ایران رسما از 3۰ 
بهمن س��ال گذشته اعالم ش��د و تاکنون با پشت سر گذراندن دو موج 
اصلی در وضعیت نسبتا پایداری قرار دارد. موج های اصلی بیماری نیز از 

چهارمین روز سال نو و ۲۷ اردیبهشت ماه ۱3۹۹ آغاز شد.
شبیه سازی ها و مدل سازی های علمی چه می گویند؟

وضعیت شیوع بیماری از ابتدا تاکنون در مواجهه با سه نقطه گلوگاهی 
)Bottleneck(، »۱۴ خرداد«، »۲۷ اردیبهش��ت« و »۲ شهریورماه« 
قرار گرفته اس��ت. در این زمان ها به عل��ت افزایش بیش از حد معمول 
تجمعات، پتانس��یل بروز پیک را داش��ته اند و ملزم رعایت پروتکل های 
بهداشتی منسجم تر و س��ختگیرانه تری هستند. درصد کشندگی دقیق 
در این روزها حدود ۵.۶ درصد محاس��به ش��ده و از هر ۱۶ بیماری که 
دوره بیماری آنها تمام می شود، ۱۵ نفر بهبود یافته و متاسفانه یک نفر 
جان خود را از دس��ت می دهد. طول دوره بیماری نیز ۱۴ روز است که 
میان��ه آن یعن��ی در ۵ تا ۶ روز قرار دارد و بر این اس��اس بیش از نیمی 
از مبتالی��ان در ب��ازه ۶ روزه از جامعه مبتالیان و بیماران با سرنوش��ت 

نامعلوم خارج می شوند.
همانطور که در هفته گذش��ته پیش بینی شده بود موج سوم بیماری به 
وقوع خواهد پیوست و آمار مبتالیان تا 3۰۹۷ بیمار افزایش خواهد یافت، در 
حال حاضر تعداد مبتالیان تا آستانه 3۱۰۰ بیمار باال رفته است. گزارش ها 
و پیش بینی های آماری نیز )صرفا مبتنی بر الگوی همه گیری بیماری های 
تنفس��ی مانند سارس( حکایت از رش��د آمارها در ایران و تثبیت و کاهش 
آمارها در جه��ان دارند. نیمی از پیش بینی ها نیز حکایت از کاهش آمارها 
به بازه 3 تا ۴ هزار بیمار دارند، اما در این دوره تاثیر عوامل انسانی و رفتار 
مردمی )مقصود از مردم، تمام اقشار مردم به عالوه تصمیم گیری های موثر 
است( آنقدر زیاد است که پیش بینی های آماری، ضریب اطمینان کمتری 
دارن��د. میزان تحرک مردم، تعداد برخوردها و ط��ول دوره بیماری، میزان 
س��رایت، نرخ مرگ و میر، ش��دت رعایت پروتکل های بهداش��تی و اندازه 

جوامع، ازجمله پارامترهای مهم هستند.
3 سناریوی خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه

با توجه به آنچه که پیش بینی ها ارائه می دهند، س��ناریوهای جدیدی 
تعریف ش��ده است. براس��اس س��ناریوی خوش بینانه، آمار مبتالیان در 
هفته آینده 3۰ درصد کاهش خواهد داش��ت و آمار مبتالیان جدید در 

حدود ۲۶۰۰ مبتال در هر روز خواهد بود. براس��اس سناریوی واقع بینانه 
نیز رشد ۱۴ درصد در تعداد مبتالیان را شاهد خواهیم بود و پس از آن 
آمار مبتالیان به بازه ۴ هزار مبتالی جدید در یک روز باز خواهد گشت.
همچنین در س��ناریوی بدبینانه، آمار مبتالیان تا مرز ۵ هزار بیمار در 
هر روز افزایش خواهد یافت و پیک حال حاضر به مدت یک هفته دیگر 
بیشتر خواهد شد. البته بایستی به این نکته توجه شود که جامعه ناقلین 
فعال بیماری در این روزها رش��د زیادی داش��ته و احتمال بروز بیماران 

بیشتر افزایش یافته است.
همانطور که پیشتر اشاره شد، با یک مسئله بهینه سازی مواجه هستیم 
و هدف مطالعات، کاهش خس��ارات ناشی از بیماری کرونا در همه ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی و از همه مهم تر، بحث س��المت اس��ت. مفهومی به 
نام رفتار مس��ئوالنه و رعایت رفتار مس��ئوالنه می تواند راهگش��ای این 
مس��ئله باش��د. به این معنا که هر ف��رد در حیطه اختی��ارات و توانایی 
خود، بیش��ترین مراعات را انجام دهد. براس��اس رفتار مسئوالنه، انجام 
هر کار غیرضروری که به انتش��ار بیش��تر بیماری بینجامد، باید متوقف 
شود و در صورت لزوم منع شود. بر این اساس سازمان بهداشت جهانی 
برنام��ه ای را تحت عنوان Plan Response Strategic یا به اختصار 
SRP معرفی کرده اس��ت که راهگشای انسان در روزهای مواجهه با یک 

همه گیری جهانی است.
راهکارهای سه گانه کاهش شیوع بیماری کرونا

پیش��نهاداتی که با رویکرد آم��اری و با هدف کاهش پارامترهای موثر 
بر شیوع کرونا پیشنهاد می شود، می تواند پتانسیل بیماری زایی و شیوع 
را آنقدر کاهش دهد که وضعیت بیماری پایدار ش��ده و بتوانیم بیماری 
را پایان یافته قلمداد کنیم. شفاف س��ازی و عرضه گسترده پروتکل های 
بهداش��تی، یکی از راهکارهای کاهش ش��یوع این بیماری است. در این 
زمینه الزم اس��ت به افراد جامعه به صورت مشخص آموزش داده شود. 
نصب پوسترها، ارائه برنامه های آموزشی در قالب آزمون ها و آموزش های 

سمعی و بصری ازجمله این پیشنهادات است.
از س��وی دیگر، ش��هروندان حتی االمکان نباید به سفر بروند! از جمله 
پیش��نهاداتی ک��ه در SRP گنجانده ش��ده اس��ت، منع هرگونه س��فر 
غیرضروری است. بیماری در کش��ورها و مناطق مختلف، پتانسیل های 
مختلف��ی دارد و ش��یوع بیماری در هر منطقه ب��ا منطقه دیگر متفاوت 
اس��ت. تعبیری از پتانسیل، این روزها به نام مناطق قرمز و زرد معروف 
شده است که البته روشن سازی معیاری که رنگ و Heatmap مناطق 
را تعری��ف می کنن��د و همین طور تفاوت اقدام ه��ا در هر یک از مناطق 
با رنگ های مختلف نیز ضروری اس��ت. به پیش��نهاد س��ازمان بهداشت 

جهانی، همه کشورها حتما باید مناطقی را سفید و سبز نگه دارند.
انجام تس��ت تش��خیصی بیش��تر ه��م ضری��ب اطمین��ان آمارها را 
افزایش می دهد و هم دید روش��ن تری ب��رای تصمیم گیری به نهادهای 
تصمیم گیرنده می دهد. به عنوان مثال، کشور آلمان با جمعیتی نزدیک 
ب��ه ایران، در اردیبهش��ت ماه قریب به 3 برابر تس��ت هایی که در ایران 
انجام ش��ده بود، آزمایش کرونا انجام داده ب��ود. در رعایت پروتکل های 
بهداش��تی باید دقت کرد که افراد ناق��ل نیز به خوبی می توانند بیماری 
را منتقل کنند و نش��انه نداشتن فردی دلیل بر بی خطر بودن ارتباط با 

وی نیست. آمار زیاد ناقلین در هفته گذشته سبب پیک حال حاضر در 
مهرماه شده است.

همچنین باالبودن تعداد افراد جامعه ناقلین بس��یار نویدبخش است. 
بنا بر سیاس��ت های بهداش��ت و درمان بریتانیا، چنانچه ۷۰درصد افراد 
جامعه ای نسبت به یک همه گیری ایمنی پیدا کنند، می توان سطحی از 
ابتالی گله ای را ب��رای آن جامعه تعریف کرد. این نوع ایمنی اجتماعی 

می تواند دلیل محکمی برای پایان یافتن شیوع یک بیماری باشد.
پاسخ استراتژیک انسان به بیماری اپیدمیک

در این باره، سروش ستاره، مجری این طرح با بیان اینکه تهیه گزارش 
آماری از اپیدمی کرونا را از اسفندماه سال گذشته آغاز کردیم، به ایسنا 
گف��ت: م��ا هر هفته و یا ه��ر دو هفته یک بار این گزارش ها را منتش��ر 
کردیم و در حال حاضر ۱۴ ش��ماره از این گزارش ارائه شده است. تهیه 
ای��ن گزارش ها بر پای��ه تکنیک های روز دنیا مانند یادگیری ماش��ین و 
هوش مصنوعی و شبیه سازی ذرات بوده است. در این مطالعات عالوه بر 
آنالیزی از وضعیت موجود شیوع، براساس سناریوهایی، پیش بینی هایی 

از وضعیت شیوع این بیماری در بلندمدت و کوتاه مدت ارائه کردیم.
او با اشاره به اینکه در این گزارش ها پیشنهاداتی در زمینه کاهش اپیدمی 
نیز ارائه می ش��ود، ادامه داد: این پیش��نهادات براساس بیانیه های سازمان 
بهداشت جهانی با عنوان »پاسخ استراتژیک انسان در مقابله با بیماری های 
پاندمی« ارائه شده است. داده های استفاده شده در این گزارش از آمارهای 
رسمی سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ایران گرفته ش��ده و طبق ارزیابی ها، دقت گزارش های ارائه شده از پاندمی 
کرونا در کشور بیش از ۹۰درصد بوده است، ضمن آنکه موفق شدیم از ۱۵ 
تا ۲3 فروردین ماه که گزارش ش��ماره ۴ و ۵ منتشر شده بود، پیک ایجاد 

شده در اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه را دقیقا اعالم کنیم.
ب��ه گفته این محقق، در این گزارش اعالم ش��ده ب��ود که با توان ۶۶ 
درصد پیک این بیماری در کشور رخ خواهد داد که این امر اتفاق افتاد. 
پاندمی کووید-۱۹ اصلی ترین مش��کل این روزهای جهان است و آنچه 
که ما با آن مواجه هس��تیم، نوعی مس��ئله بهینه س��ازی است تا هزینه 

ناخوشایندی که کرونا بر جای می گذارد را کاهش دهیم.
س��تاره در انتها با اش��اره به تهیه جدیدترین گ��زارش آماری در این 
زمینه، گفت: تیم کرونای ش��رکت دانش بنیان دانش��گاه علوم پزش��کی 
تهران به منظور بررس��ی آماری این پاندم��ی، اقدام به ارائه گزارش های 
آماری از وضعیت ش��یوع و پیش��رفت این همه گیری کرده اس��ت. این 
 ،)TSAF( گزارش ه��ا از طریق تکنیک های ب��ه روز یادگیری ماش��ین
یادگیری آماری )Analysis Time Survival(، ش��بکه های عصبی 
کامپیوت��ری  شبیه س��ازی های  و   )NARXNET/ NARNET(
)شبیه سازی ذرات(، وضعیت شیوع و مرگ و میر به صورت کوتاه مدت 
)در هفته آتی( و بلندمدت را براس��اس سناریوهایی بررسی کرده است. 
در ای��ن گزارش های آماری همچنین تخمین��ی از تعداد ناقلین بیماری 
 )HMM( ارائه می شود. این تخمین با استفاده از مدل مخفی مارکوف
انجام ش��ده و می تواند دیدگاه روشنی برای تصمیم گیری و فعالیت های 
میدان��ی درخصوص مقابله با کرونا، ترس��یم نقش��ه حرارتی و همچنین 

پیش بینی زمان پایان بیماری ارائه دهد.

از هر 16 بیمار مبتال به کرونا، 15 نفر بهبود یافته و یک نفر می میرد

کشندگی 5 درصدی کرونا در ایران

بحران کرونا، کارآفرینان، اقتصاددانان و سیاس��تمداران را وادار کرده 
تا به س��رعت نگاه خود را به جهان پیش رو تغییر دهند. مشخصا اینکه 
ش��یوع کرونا باعث چه تحوالت بنیادینی در س��بک زندگی خواهد شد 
و آین��ده جه��ان با وجود کرونا چه ش��کلی خواهد بود؟ در این راس��تا، 
کمیت��ه هماهنگی فعالیت های آماری یونی��دو، جلد دوم کتاب »چگونه 
کووید-۱۹ در حال تغییر جهان است؟« را منتشر کرد. این کتاب شامل 
یک دیدگاه آماری از بررسی برخی از تغییرات جهانی و منطقه ای است 
و تصوی��ری از نحوه تأثیر کووید-۱۹ بر جهان امروز را در چندین حوزه 

ارائه می دهد.
این گزارش همچنین تأثیر این بیماری همه گیر را بر مناطق خاص و 
گروه های جمعیتی، نمایان می کند. اطالعات موجود در گزارش مذکور، 
تأثیر بی س��ابقه این بیماری همه گیر را بر ساختار اقتصادی و اجتماعی 
جوام��ع ما تأیی��د می کند. ازجمله یافته های این گزارش این اس��ت که 

روند اقدامات در برابر کووید-۱۹ به تفکیک کش��ورها متفاوت اس��ت و 
ای��ن امر ماهیت غیرقابل پیش بینی بیماری همه گیر و اهمیت هوش��یار 
ماندن در نبرد با ویروس را نش��ان می دهد. در این بین با ش��یوع کرونا، 
تولید جهانی در آوریل ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد 
کاه��ش یاف��ت و روند نزولی را تس��ریع کرد. از س��وی دیگر پیش بینی 
می ش��ود سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۲۰ تا ۴۰ 
درصد کاهش یابد. ای��ن بیماری همه گیر همچنین ۷۱ تا ۱۰۰ میلیون 
نفر دیگر را به فقر ش��دید سوق می دهد. در عین حال، در سه ماهه اول 
س��ال ۲۰۲۰ معادل ۱۵۵ میلیون شغل تمام وقت از بین رفت. این رقم 
در سه ماهه دوم به ۴۰۰ میلیون نفر افزایش یافت و کشورهای با درآمد 

پایین و متوسط بیشترین آسیب را دیدند.
حتی قبل از همه گیری کرونا، زنان س��ه برابر بیشتر از مردان کارهای 
خانگ��ی و اقدام��ات ب��دون حقوق انج��ام می دادند. بااین ح��ال، پس از 

همه گیری، داده های حاصل از بررس��ی های ارزیابی جنسیت، حاکی از 
آن اس��ت که زنان در برخی مناطق بار اضافی ناش��ی از افزایش کار را 

به ویژه از نظر مراقبت از کودکان و کارهای خانه متحمل می شوند.
همچنین درحالی که اکثر کشورهای جهان، اعم از کشورهای صنعتی 
و درحال توس��عه و یا کش��ورهای در حال ظهور، کاهش قابل توجهی در 
تولید را به ثبت رسانده اند، اقتصادهای صنعتی کشورهای درحال توسعه 
و نوظهور ش��اهد کاهش ش��دیدتر تولید نسبت به کش��ورهای صنعتی 
هس��تند. تنها چند کشور ازجمله کره جنوبی، س��طح تولید پایداری را 
حف��ظ کردند. مجم��وع داده های مربوط به گروه ه��ای صنعتی، کاهش 
کمت��ری را در م��اه ژوئن برای تجهی��زات الکترونیکی، ماش��ین آالت و 
تجهیزات الکتریکی نش��ان می دهد، این در حالی اس��ت که در ماه های 
گذش��ته گروه هایی ک��ه در زمره نیازهای اساس��ی مصرف کننده بودند، 

مانند مواد غذایی و نوشیدنی، کمتر تحت تأثیر قرار گرفتند.

چگونه کووید-19 در حال تغییر جهان است؟

دریچه

پیک تازه بیماری در 13 استان آغاز شد
جغرافیای استانی کرونا در مهرماه

بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا، در هفته گذش��ته 
)هفت��ه منتهی ب��ه چهارم مهرم��اه( وضعیت بیم��اری کرونا، روند 
مختص��ر صعودی را نش��ان می دهد و در ۱3 اس��تان ش��اهد روند 
صعودی ی��ا آغاز پیک این بیماری بوده ایم. طب��ق تازه ترین آمارها 
تا ظهر یکش��نبه )شش��م مهرماه( ۴۴۶ هزار و ۴۴۸ تن به بیماری 
کرونا مبتال ش��ده اند و متاس��فانه ۲۵ هزار و ۵۸۹ تن نیز به دلیل 
این بیماری جان باخته اند. همچنین خوشبختانه تاکنون 3۷۴ هزار 
و ۱۷۰ نف��ر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارس��تان ها ترخیص 

شده اند.
شمار مبتالیان به کرونا در جهان نیز به 33 میلیون و 3۱۰ هزار 
نفر رسیده و تاکنون مرگ یک میلیون و ۲ هزار نفر نیز در اثر این 
بیماری تأیید ش��ده اس��ت. همچنین ۲۴ میلیون و ۶3۹ هزار و ۶۴ 
نف��ر از مبتالیان به کووید-۱۹ تاکنون بهبود یافته اند. روند افزایش 
آم��ار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱3 کش��ور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در 

دنیا قربانی می گیرد.
در ای��ن بی��ن، کمیت��ه اپیدمیولوژی بیم��اری کرون��ا در وزارت 
بهداش��ت، روند این بیماری در استان های مختلف در هفته منتهی 
به چهارم مهرماه را اعالم کرد. بنابر اعالم این کمیته، در محاسبات 
رون��د، در این گزارش و گزارش��ات آتی، تعداد م��وارد جدید روزانه 
مبتالی بستری و سرپایی وارد آنالیز می شود. همچنین دسته بندی 
استان ها براساس میزان بروز در آخرین هفته انجام گرفته و نمودار 
براساس تغییرات موارد ابتال و مرگ در آخرین هفته نسبت به هفته 
قبل خواهد بود. برای ارزیابی روند گسترش بیماری کووید- ۱۹ در 
هفته اخیر، در اس��تان های مختلف کش��ور از تحلیل روند تغییرات 
اتفاق افتاده برای موارد ابتال و مرگ گزارش ش��ده روزانه اس��تفاده 

شد.
برای محاس��به روند تغییرات ابتال و مرگ، ابتدا متوسط سه روزه 
تع��داد گزارش ابتال و مرگ هر روز ب��ا میانگین گرفتن از داده های 
همان روز، روز قبل و روز بعد محاس��به ش��د. سپس میزان افزایش 
هر روز نس��بت به روز قبل به این روش محاس��به شد: تعداد موارد 
روز قبل منهای تعداد موارد ثبت شده امروز، تقسیم بر تعداد موارد 
روز قب��ل، ضرب��در ۱۰۰. در نهایت، تغییر رون��د ابتال و مرگ هفته 
آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دس��ت آمده برای چند روز آخر 

محاسبه شد.
براس��اس اعالم کمیته اپیدمیولوژی کرونا وزارت بهداشت، در 
روند کش��وری بیماری، روند صعودی مختصر دیده می شود. در 
۱3 اس��تان خراسان شمالی، لرستان، سمنان، آذربایجان غربی، 
قزوین، البرز، هرمزگان، یزد، کردستان، کرمان، اردبیل، خراسان 
جنوبی و مازندران روند صعودی یا ش��روع پیک مش��اهده شد. 
روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در ۱۱ اس��تان اصفهان، 
چهارمح��ال و بختیاری، مرک��زی، آذربایجان ش��رقی، فارس، 
کرمانشاه، خوزستان، تهران، همدان، خراسان رضوی و گلستان 
مشاهده ش��د. همچنین در شش استان کهگیلویه و بویراحمد، 
قم، زنجان، بوشهر، گیالن و سیستان و بلوچستان روند ثبات با 
تغییرات مختصر و نامنظم وجود داش��ته است. در استان ایالم 
ناس��ازگاری داده ها اجازه تحلیل درس��تی از وضعیت اپیدمی را 
نداد. باید مدنظر داش��ت که یک اس��تان می تواند چندین پیک 

منحنی را تجربه کند.
س��وال بس��یاری از ش��هروندان در ای��ن روزها این اس��ت که آیا 
آنفلوآنزای فصلی، زمس��تان س��ختی را برای ما رق��م خواهد زد و 
تالقی کرونا و آنفلوآنزا، زمستان را سخت تر از همیشه خواهد کرد؟ 
در پاس��خ بای��د گفت که پاییز آغاز ش��ده و به ط��ور معمول زمان 
س��رماخوردگی و آنفلوآنزا رسیده است، پیش بینی اینکه زمستان با 
کووید-۱۹ چگونه خواهد بود، پیچیده است. البته دالیلی هم برای 

نگرانی و هم برای اطمینان خاطر وجود دارد.
اما آیا ویروس کرونا در زمس��تان شیوع بیشتری پیدا می کند؟ 
این یک س��ؤال بزرگ بی پاس��خ است، اما براس��اس آنچه ما در 
مورد ویروس های دیگر می دانیم، پاسخ ما به این سوال به سمت 
»آری« متمایل اس��ت. بای��د توجه کرد که چه��ار نوع ویروس 
کرونا وجود دارد که باعث س��رماخوردگی می ش��وند و همه آنها 
در زمس��تان به راحتی گسترش می یابند. آنفلوآنزا، ویروس های 
س��رماخوردگی و ویروس های تنفس��ی )RSV( نی��ز رفتارهای 

مشابهی دارند.
دلی��ل افزایش ای��ن بیماری ها در فصل زمس��تان هنوز به خوبی 
روشن نیست؛ آیا این افزایش بیماری به دلیل تغییرات آب و هوایی 
است یا تغییر رفتارهای انسان؟ همه ویروس ها در هنگام سرما )در 
خ��ارج از بدن( بهت��ر زنده می مانند. گروه مش��اوره علمی اورژانس 
انگلستان )سیج( می گوید دمای چهار درجه سانتی گراد یک دمای 
عال��ی برای ویروس کرونا اس��ت. همچنین نور م��اوراء البنفش، که 
ویروس را غیرفعال می کند، در زمس��تان کمتر است. ما در زمستان 
بیش��تر در داخل خانه و محیط های بس��ته می مانیم و پنجره ها را 
ه��م می بندیم و نتیجتا تهوی��ه کمتری اتفاق می افت��د. همه اینها 
نیز می تواند به ش��یوع ویروس کرونا کمک کند. گزارش��ی توس��ط 
فرهنگس��تان علوم پزش��کی تخمین می زند ک��ه در بدترین حالت 
ممکن اس��ت در زمس��تان امس��ال ۲۵۱ هزار مرگ در انگلیس رخ 

دهد.
س��ؤال دیگری که مطرح اس��ت این اس��ت که آی��ا ویروس های 
دیگر مانند آنفلوآنزا در زمس��تان مش��کلی ایج��اد می کنند؟ البته 
ت��رس بزرگی وج��ود دارد که ما دچار یک ش��وک مضاعف از یک 
فص��ل آنفلوآنزای بس��یار بد و موج جدید ویروس کرونا ش��ویم. به 
نظر می رس��د تغیی��ر بزرگ در جوام��ع و الگوی رفت��اری ما برای 
جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا مانند شس��تن بیش��تر دست ها، 
پوشاندن صورت با ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و کار در خانه، بر 
ویروس های دیگر نیز تأثیرگذار بوده اس��ت. ظاهراً، محدودیت ها در 
هنگ کنگ گسترش آنفلوآنزا را سرکوب کرده و در زمستان امسال 
در اس��ترالیا )براساس نمودار زیر(، شیوع آنفلوآنزا بسیار پایین بوده 
است. در کشورهای دیگر نیم کره جنوبی، از جمله شیلی و آفریقای 
جنوبی نیز یک تصویر مش��ابه در مورد آنفلوآنزا و سایر بیماری های 
زمس��تانی، در شش ماهه اول سال که زمس��تان را تجربه کرده اند، 
وجود داش��ته است. با وجود این، نمی توان با اطمینان گفت که در 

زمستان نیم کره شمالی نیز همین الگو اتفاق افتد.
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طبق اعالم بانک مرکزی، ش��هریورماه امسال متوسط قیمت یک متر 
مربع مس��کن در ش��هر تهران به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده 
که نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ۹۱.۷ درصد و نس��بت به ماه قبل 
۵.۱ درصد افزایش را نش��ان می دهد. براس��اس گ��زارش تحوالت بازار 
مس��کن در ش��هر تهران که از س��وی بانک مرکزی منتشر شده است، 
در ش��هریور امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران ۲۴ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 

قبل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش دارد.
این در حالی اس��ت که در میان مناطق بیس��ت ودو گانه ش��هر تهران 
بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه ۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در 
منطق��ه یک و کمترین آن با ح��دود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در 
منطقه ۱۸ بوده اس��ت که هر یک از آنها با افزایش ۱۰۲.۸ درصدی در 

منطقه یک و ۸۱.۵ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.
بیشترین معامالت مسکن تهران در منطقه ۵

همچنین در ش��ش ماهه اول امسال حدود ۵۴.۹ هزار واحد مسکونی 
معامله ش��ده که در مقایس��ه با مدت مشابه در س��ال قبل ۶۹.۵ درصد 
افزای��ش دارد. در این مدت متوس��ط قیمت یک مترمرب��ع بنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 

۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که افزایش ۵۶.۷ درصدی دارد.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده برحسب قیمت 
ی��ک مترمربع بنا در ش��هریورماه نیز حاکی از آن اس��ت که واحدهای 
مسکونی در دامنه قیمتی ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان به ازای هر مترمربع 
بنا با س��هم ۸.۹ درصد بیش��ترین س��هم از تعداد معامالت شهر تهران 
را ب��ه خ��ود اختصاص دادن��د و دامنه قیمتی ۱۴ ت��ا ۱۶ میلیون و ۱۶ 
ت��ا ۱۸ میلی��ون با ۸.۱ درصد و ۷.۵ درصد س��هم در رتب��ه بعدی قرار 
دارد. از سوی دیگر در شهریورماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای 

مس��کونی معامله شده براساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که 
واحدهای مس��کونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلی��ون تومان با اختصاص 
س��هم ۱3.۸ درصد بیش��ترین س��هم از معامالت انجام شده را داشتند. 
همچنین توزیع معامالت انجام ش��ده مسکن براساس مناطق شهری در 
تهران حاکی از آن اس��ت که منطقه ۵ با ۱۵.۴ درصد از کل معامالت، 
بیش��ترین س��هم معامالت ش��هر تهران را به خود اختصاص داده است. 
عالوه بر این، بررس��ی ش��اخص کرایه مس��کن اجاری در شهر تهران و 
در کل مناطق ش��هری در شهریورماه امسال نشان دهنده رشدی معادل  

۲۷.3 درصد و 3۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
آماری از کسادی بازار خانه های بزرگ متراژ

از س��وی دیگر، متوس��ط متراژ واحدهای عرضه ش��ده از طریق یک 
س��امانه ملکی به بازار مسکن ش��هر تهران در شهریورماه ۱۰۹ متر بوده 
و این در حالی اس��ت که میانگین متراژ معامالت قطعی ۸۹ متر اس��ت. 
به گزارش ایس��نا، بررس��ی ها از اختالف ۲۰ متری متراژ عرضه با تقاضا 
در بازار مس��کن ش��هر تهران حکایت دارد. در حالی که متوس��ط متراژ 
واحدهای آماده فروش براس��اس آگهی های یک س��امانه ملکی در شهر 
ته��ران ۱۰۹ متر اعالم ش��ده، میانگین متراژ معام��الت قطعی ۸۹ متر 
اس��ت. این نشان می دهد یک فاصله ۲۰ متری بین توان تقاضای واقعی 

با عرضه مسکن در شهر تهران وجود دارد.
اطالعات به دست آمده از سامانه کیلید که از آگهی های شهریورماه به 
دست آمده نشان می دهد باالترین متوسط متراژ به منطقه یک با ۲۰۶ 
مت��ر و کمترین متراژ به منطقه ۱۰ با متوس��ط ۶۶ متر تعلق دارد. این 
در حالی اس��ت که میانگین متراژ معامالت قطعی براساس قراردادهای 
خرید و فروش در بهار امسال برای منطقه یک ۱۴۸ متر و منطقه ۱۰ به 
میزان ۶۰ متر مربع بوده است. پس از منطقه ۱ باالترین متراژ واحدهای 
آماده فروش به منطقه 3 تعلق دارد که متوسط متراژ واحدها ۱۴۹ متر 
است. رتبه های بعدی به ترتیب متعلق به منطقه ۶ با ۱۴۰ متر، منطقه 

۲۲ ب��ا  ۱3۰ متر، منطق��ه ۲ با ۱۲۸ متر، منطقه ۴ با ۱۱۶ متر، منطقه 
۸ ب��ا ۱۰۷ متر، منطقه ۷ با ۱۰۴ متر، منطق��ه ۱3 با ۹3 متر و منطقه 

۵ با ۹۲ متر است.
کمترین متراژ واحدها براس��اس آگهی ای س��امانه مذک��ور به ترتیب 
مرب��وط به منطقه ۱۰ با ۶۶ متر، منطقه ۱۲ با ۷۷ متر، منطقه ۹ با ۷۸ 
متر، منطقه ۱۱ با ۸3 متر، منطقه ۱۴ با ۸۶ متر و منطقه ۱۵ با ۸۹ متر 
تعلق دارد. با توجه به تعداد پایین آگهی های مناطق ۱۶ تا ۲۱ میانگین 

متراژ واحدهای این مناطق در گزارش لحاظ نشده است.
فاصله ۲۰ متری بین معامالت قطعی و آگهی ها

متوس��ط متراژ آگهی ها در حالی عدد ۱۰۹ متر را نش��ان می دهد که 
معامالت قطعی براس��اس آمار بازار مس��کن در بهار امس��ال از میانگین 
۸۹ متر در قرارداده��ای خرید و فروش حکایت دارد. باالترین میانگین 
متراژ واحدهای فروخته شده به ترتیب متعلق به منطقه ۱ با ۱۴۸ متر، 
منطق��ه 3 با ۱۲۹ متر، منطقه ۲۲ ب��ا ۱۱۲ متر، منطقه ۲ با ۱۱۲ متر، 
منطقه ۶ با ۱۱۹ متر، منطقه ۴ با ۹۱ متر، منطقه ۵ با ۸۹ متر و منطقه 
۱3 با ۸۴ متر اس��ت. پایین ترین متوس��ط متراژ واحدهای فروخته شده 
نیز به ترتیب به منطقه ۱۰ با ۶۰ متر، منطقه ۱۱ با ۷۰ متر، منطقه ۱۵ 
ب��ا ۷۱ مت��ر، منطقه ۹ با ۷۲ متر، منطقه ۱۴ با ۷۴ متر، منطقه ۸ با ۷۶ 

متر و منطقه ۷ با ۷۹ متر تعلق دارد.
 از طرف دیگر متوس��ط عمر واحدهای آگهی ش��ده در ش��هریورماه 
۱3۹۹ ع��دد ۱۰.۸ س��ال را نش��ان می ده��د و این در حالی اس��ت که 
معام��الت قطع��ی در واحدهای ۱۲ س��ال انجام می ش��ود. در این بین 
کمترین متوسط عمر واحدهای آگهی شده به مناطق ۱ و ۱۲ با متوسط 
۷ س��ال تعلق دارد. رتبه های بعدی از آن مناطق ۴، ۱۱، ۱3، ۱۵ و ۲۲ 
با میانگین ۹ سال، منطقه ۱۴ با متوسط عمر ۱۰ سال، مناطق ۲ و ۵ با 
میانگین عمر ۱۱ سال، مناطق 3، ۷،  ۸ و ۱۰ با متوسط عمر ۱3 سال، 

منطقه ۶ با ۱۵ سال و منطقه ۹ با ۱۶ سال است.

بانک مرکزی از تحوالت مسکن پایتخت در آخرین ماه تابستان گزارش داد

رشد 5 درصدی قیمت خانه در شهریورماه
استارتآپها

دنیای استارت آپی پادکست ها چطور پیشرفت می کند؟
خرید جدید اپل

شرکت اپل استارت آپی را خریداری کرده است که گوش دادن به پادکست ها 
را ش��بیه تنظیم ایس��تگاه های رادیویی انجام می دهد. اپل با این کار به دنبال 
 Spotify Technology SA بهب��ود خدمات خود در میان رقابت فزاینده با

است.
 ،Cupertino ،ب��ه گزارش بلومبرگ، طبق گفته افراد آگاه ب��ه این معامله
غول فناوری مستقر در کالیفرنیا، اوایل سال جاری Scout FM را خریداری 
کرد که یک برنامه پادکس��ت محبوب در آیفون ها، دس��تگاه های اندرویدی و 
بلندگوهای هوشمند آمازون بود. درحالی که برنامه های پادکست، از جمله اپل 
به طور س��نتی کار می کنند، یعنی به کاربران اجازه می دهند که برای انتخاب 
یک پادکس��ت جداگانه عم��ل کنند، اما Scout FM ایس��تگاه های رادیویی 
پادکس��تی با موضوعات مختلف ایجاد کرده اس��ت. به عنوان مثال اگر کسی 
به ورزش عالقه دارد، این برنامه ایس��تگاهی را ایجاد می کند که مجموعه ای از 
پادکست های ورزشی در آن قرار گرفته اند. این برنامه عالیق شخص را براساس 
س��ابقه گوش دادن، ترجیحات و پیش��نهادات او از نرم اف��زار مبتنی بر هوش 
مصنوعی تعیین می کند. Scout FM در میان برخی از کاربران دستگاه های 
اپل محبوب بود و حاال می تواند با CarPlay تلفیق ش��ود. رابطی که می تواند 
در خودروهای تان هم زمان وقتی به آیفون وصل هس��تید کار کند و دس��تیار 
دیجیتال Apple’s Siri ش��ود. این اپ همچنین برای دستگاه های الکسای 
آمازون هم قابل اس��تفاده است. سخنگوی اپل این خرید را تأیید کرده است، 
اما از اظهارنظر بیشتر خودداری کرده است. اپل بعد از خرید، این اپلیکیشن را 
خاموش کرده اس��ت. پادکست ها به طور فزاینده، کلیدی ترین محتوا برای اپل 
بوده اند. س��ازنده آیفون، یکی از اولین بازیکنان این فناوری بود که پادکست را 
۱۵ سال پیش رواج داد. از آن زمان تقریباً در همه دستگاه های خود به تدریج 
ویژگی های جدید برای برنامه پادکستش اضافه کرد. بلومبرگ اوایل سال جاری 
هم گزارش داده بود که اپل در حال توسعه پادکست های اصلی اش است تا به 
اپل تی وی متصل ش��ود.  Spotify، رقیب پادکس��تی اپل هم از میدان عقب 
نمانده و در حال توسعه برنامه های پادکستی است. معامله با Scout FM، یکی 
از معامالت اپل در س��ال ۲۰۲۰ تا کنون بوده است. اپل اخیر شرکت پرداخت 
Mobeewave، اپلیکیشن هواشناسی Dark Sky و پخش محتوای واقعیت 
مجازی NextVR را هم خریداری کرده اس��ت. خریدهای دیگر اپل ش��امل 
Voysis، Xnor.ai و توس��عه Siri و هوش مصنوع��ی، Fleetsmith برای 
مدیریت دستگاه های سازمانی و نرم افزار VR استارت آپ Spaces بوده است.

پایان یک دعوای حقوقی استارت آپی
اوبر به لندن باز می گردد

امروز، روز خوبی برای یکی از ارزشمندترین استارت آپ های جهان است. 
اوب��ر، تاکس��ی یاب اینترنتی که کار خود را از ای��االت متحده آمریکا آغاز و 
خدماتش را در سراسر جهان توسعه داده است، در یک سال گذشته فرصت 
کار را در اقتصادی ترین شهر اروپا را از دست داد اما امروز، روز پیروزی اوبر 
در دع��وای حقوقی برای بازگرداندن گواهی کار در لندن بود. به گزارش ان 
بی سی، در س��ال گذشته برای بار دوم، سازمان حمل و نقل لندن گواهی 
کار اوب��ر را لغو کرد درحالی که در س��ال ۲۰۱۷ ه��م از تمدید مجوز اوبر 
برای کار در لندن خودداری کرده بود. در آن زمان ادعا ش��ده بود که نقص 
فنی در اوبر به سوءاس��تفاده کنندگان اجازه می دهد عکس های خود را در 
حساب رانندگان بارگذاری کنند و ۱۴ هزار سفر غیرمجاز با استفاده از این 
مشکل فنی انجام شده است. اوبر از دو سال پیش برای کاهش نگرانی های 
مربوط ایمنی در لندن تالش کرده اس��ت. این شرکت یک سیستم تازه در 
آوریل  ایجاد کرد که به شناسایی امن رانندگان کمک می کرد. لندن، یکی 
از بزرگ ترین بازارهای اوبر در اروپاست. این شرکت نزدیک به 3.۵ میلیون 
کاربر و ۴۵ هزار راننده در پایتخت انگلستان دارد و از سال ۲۰۱۲ کار خود 
را در لندن آغاز کرده اس��ت. البته کار برای اوبر در این ش��هر آسان نیست 
چراکه از دو س��ال گذشته و همزمان با تش��دید چالش های اوبر در لندن، 
دیگر رقبا در عرصه تاکسی یابی اینترنتی کار خود را در لندن آغاز کرده اند 
که از جمله آنها شرکت اوال از هند و بولت از استونی است. برنده شدن در 
دعوای حقوقی و بازگشت اوبر به لندن برای این استارت آپ که در شش ماه 
گذشته دچار چالش های کرونا شده، خبر خوبی است. با خانه نشینی مردم 
در بیش��تر شهرهای جهان به دلیل همه گیری کرونا، تعداد سفرهای اوبر و 
دیگر تاکسی یاب ها در سراسر جهان کاهش پیدا کرد تا جایی که اوبر و لیفت 

مجبور شدند بخشی از کارمندان خود را برای تعادل هزینه ها اخراج کنند.

تداوم تنش پکن و واشنگتن با انتخاب بایدن
جنگ فناوری هیچ وقت متوقف نمی شود

حتی اگر بایدن در انتخابات نوامبر پیروز ش��ود، تنش های پیرامون فناوری 
میان آمریکا و چین باقی خواهند ماند. به گزارش سی ان بی س��ی، روابط میان 
دو غول اقتصادی در س��ال جاری به طور مداوم بدتر ش��ده، چراکه واشنگتن، 
غول های فناوری چینی از س��ازنده تلفن هوش��مند هوآوی تا برنامه اشتراک 
ویدئوی تیک تاک را هدف قرار داده است. دولت ترامپ می گوید، هوآوی و سایر 
شرکت های فناوری چینی می توانند داده های کاربران آمریکایی را جمع آوری 
ک��رده و به پکن تحویل دهند، ادعایی که بارها توس��ط هوآوی و تیک تاک رد 
شده است. تیمور بیگ، مدیرعامل گروه تحقیقاتی DBS می گوید: سناریویی 
را تصور کنید که در آن بایدن رئیس جمهوری آمریکا ش��ود. فکر نمی کنم در 
مورد مسائل فناوری، آنها طور دیگری عمل کنند. ممکن است تنش کمتری 
ایجاد شود، اما این تنش ها همچنان باقی خواهد ماند. اگرچه نتیجه انتخابات 
ایاالت متحده به خودی خود ش��رایط را برای چین بهتر کند، اما احتماالً باعث 
می ش��ود که نوسانات کمتری ایجاد ش��ود. در این بین، بایدن جنگ تجاری با 
چین را موردانتقاد قرار داده است. بایدن معتقد است که این تعرفه ها به مشاغل 
و مصرف کنندگان آمریکایی صدمه زده اس��ت. بااین حال او همچنان خواستار 
س��خت گیری در برابر چین است. کارشناس��ان امور بازرگانی نیز معتقدند که 
بای��دن برای ادامه وضع س��خت گیرانه در برابر چین و نگه داش��تن تعرفه ها بر 
س��ر جای خود تحت  فش��ار است. به گفته بیگ، از یک س��و می توان این طور 
اس��تدالل کرد که تنش های تجاری، چین را مجبور به افزایش سرمایه گذاری 
در فناوری تولید داخلی کرده و موجب تقویت آن ش��ده و ترامپ ناخواسته با 
فشار آوردن به چین، این کشور را به سمت خودکفایی سوق داده است بنابراین 
در کوتاه مدت به چین آسیبی نمی رسد، اما برای شرکت هایی مانند SMIC و 
برخی از شرکت های فناوری در کوتاه مدت بسیار مشکل ساز خواهد بود. آمریکا 
با حضور چه بایدن یا چه ترامپ، می تواند بگوید که نمی خواهد ارتش چین به 
هیچ سخت افزار فنی ساخته شده در ایاالت متحده دسترسی داشته باشد. البته 
این بحث طیف وس��یعی از قطعات را شامل می شود و طرح بحث امنیت ملی 

را دشوار خواهد کرد.
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کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس اخیراً گ��زارش نهایی طرح تأمین 
کاالهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در قالب کارت های الکترونیکی را 
تکمیل و برای طرح در صحن به هیأت رئیس��ه ارسال کرد که براساس 
آن قرار اس��ت برای تامین بخش��ی از نیازهای معیشتی خانوارهای کم 
برخوردار، در ش��ش ماهه دوم س��ال ۱3۹۹ و به ص��ورت ماهانه، یارانه 

اعتبار خرید به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز شود.
به گزارش ایس��نا، روز گذشته )یکشنبه( کمیس��یون برنامه و بودجه 
ط��رح اختصاص کاالبرگ برای تامین کاالهای اساس��ی را تقدیم هیأت 
رئیس��ه کرد و در صورتی که این طرح در مجلس رأی بیاورد به زودی 
اجرایی خواهد ش��د. براس��اس این طرح دولت مکلف اس��ت به منظور 
تامین بخش��ی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای 
کم برخوردار، در ش��ش ماهه دوم سال ۱3۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه 
اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناس��ایی ش��ده در طرح معیشت خانوار 
)موض��وع ردیف )3۱( جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه س��ال ۱3۹۹ کل 

کشور( را از طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند.
این اعتبار صرفا برای تامین کاالی اساس��ی و ضروری در نظر گرفته 
ش��ده و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( موظف اس��ت امکان 
تخفیف در خری��د این کاالها را برای مش��موالن فراهم کند. همچنین 
خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از 
دو برابر یارانه س��ایر خانوارهای مشمول بهره مند می شوند که شناسایی 

این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
مشموالن طرح چه کسانی هستند؟

براس��اس اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
این طرح برای ۷.۵ دهک جامعه برنامه ریزی ش��ده است. یعنی افرادی 
که درآمد حداقلی دارند و معیش��ت آنها با س��ختی روبه رو ش��ده است. 
احتماال هر مرحله هر نف��ر حدود ۶۰ هزار تومان دریافت می کنند و به 
افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده های کمیته 
امداد، بهزیس��تی و رزمندگان معس��ر از جمله آنها هستند، حدود ۱۲۰ 

هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله پرداخت خواهد شد.
کاالبرگ به کدام کاالها تخصیص می یابد؟

اسامی کاالهای اساسی که مشموالن طرح کاالبرگ می توانند با مبالغ 
دریافت��ی آنها را خریداری کنند هنوز اعالم نش��ده و قرار اس��ت بعد از 
تصویب طرح از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرس��ت آنها 
اعالم شود، اما تاکنون می دانیم که  کاالهایی که همچنان با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد می ش��وند در این طرح عرضه خواهند ش��د. در حال حاضر  
نهاده های تولید گوش��ت مرغ و تخم مرغ، گوشت قرمز شامل ذرت، جو، 
کنجاله سویا، روغن خام و دانه های روغنی ارز دولتی دریافت می کنند.

منابع این طرح از کجا تامین می شود؟
مناب��ع موردنیاز برای اج��رای این بند نیز تا س��قف 3۰ هزار میلیارد 
تومان به نس��بت مس��اوی از مح��ل افزایش اعتبار بن��د )و( تبصره )۲( 
من��درج دربند )ب( این قان��ون( و مصارف جدول تبص��ره )۱۴( قانون 
بودجه س��ال ۱3۹۹ کل کشور به استثنای ردیف های )۹(، )۱۰(، )۱۱(، 
)۲3(، )۲۴(، )۲۵(، )۲۶(، )۲۷(، )۲۸(، )۲۹( و )3۱( تامی��ن می ش��ود. 
ردیف های تبصره ۱۴ قانون بودجه شامل هدفمندی یارانه ها و ۱۵ هزار 

میلیارد تومان از بند »و« تبصره دو قانون بودجه هم با فروش بعضی از 
دارایی های دولت تأمین خواهد شد.

کوپن چگونه بازگشت؟
بحث کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱3۹۷ و با افزایش 
قیمت کاالهای اساسی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح 
و قرار ش��د که کاالهای اساس��ی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک 
تامین ش��ود. اواخر سال ۱3۹۷ هم کمیس��یون تلفیق مجلس بازگشت 
دوب��اره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابس��تان س��ال 
گذش��ته وزارت صمت اعالم کرد که کاالی اساس��ی به اندازه کافی در 
کش��ور وجود دارد و فعال برنام��ه ای برای توزیع آن ب��ه صورت کوپنی 
در دس��تور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کاالی 

اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
ام��ا ب��ا روی کار آم��دن مجلس یازده��م دوباره بح��ث توزیع کاالی 
اساس��ی در قالب کوپن مطرح شد و حدود سه هفته پیش نایب رئیس 
کمیس��یون برنامه و بودج��ه اعالم کرد که طرح کاالب��رگ الکترونیکی 
در کمیس��یون های تخصصی مجلس در حال بررسی است و در صورت 
تامین بودجه پیش بینی ش��ده، برای ی��ک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار 
تومان و خانواده های چهار نفر به باال ۵۰۰ هزار تومان تس��هیالت خرید 
در نظر گرفته می ش��ود. میثم هاش��م خانی، تحلیلگر اقتصادی نیز اخیرا 
به ایس��نا گفت��ه بود که در حال حاض��ر منابع مالی ب��رای افزایش ۱۰ 
برابری یارانه نقدی، بدون ایجاد تورم وجود دارد و می تواند از فشارهای 

اقتصادی به گروه های فقیر و متوسط جلوگیری کند.

چه کسانی کوپن می گیرند؟

کوپن در راه
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مالحظاتی بر اصالح ساختار تسهیالت بانکی

نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک محور است که حدود ۸۵ درصد تامین مالی در آن 
برعهده نظام بانکی قرار داده شده است. این سهم باال از جریان تامین مالی، حساسیت 
نظام تس��هیالت و اعتبارات بانکی را افزون ساخته است. بدیهی است تا زمانی که سهم 
بازار سرمایه ایران از این جریان مالی فراگیر نشده است، وضع نظام تسهیالت و اعتبارات 
بانکی اثر بزرگ و مس��تقیمی بر کل اقتصاد کشور برجای می گذارد. این در حالی است 
که س��یطره تحریم های ناجوانمردانه بر اقتصاد ایران و شیوع بیماری کرونا و تنگناهای 
مالی ناشی از آن فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کرده که بخشی از این فشار در قالب 
تس��هیالت تکلیفی بر دوش نظام بانکی بار شده است. از این رو می توان اصالح و تقویت 
ساختار اعطای تسهیالت و اعتبارات بانکی را یکی از مهمترین وظایف نظام بانکی و بلکه 

کلیت اقتصاد کشور عنوان کرد.
این اصالح و تقویت س��اختاری حداقل از س��ه نگاه قابل بررسی است. نگاه اول از نوع 
درون بخش��ی بوده و به نحوه توزیع اعتبارات و منابع تس��هیالتی بین اشخاص حقیقی 
و حقوق��ی در ه��ر یک از بخش های اقتصادی برمی گردد. در ای��ن نگاه، پرهیز از رخداد 
مخاطرات اخالقی از نوع کژمنش��ی و کژگزینی )پدیداری خطای نوع اول و دوم( بسیار 
حائز اهمیت است. به عبارتی با بروز کژگزینی، منابع تسهیالتی به آن دسته از اشخاص 
حقیقی و حقوقی  اعطا می شود که ویژگی های الزم دریافت تسهیالت از جمله شایستگی 
و نیازمندی، اعتبار و وثایق کافی و همچنین برخورداری از انگیزه و توانمندی در استفاده 
صحیح از منابع و بازپرداخت به موقع آن به ش��بکه بانکی را ندارند یا از سمت دیگر، آن 
گروه از اش��خاص حقیقی و حقوقی  که به نحو کامل از این ویژگی ها و شرایط برخوردار 
هس��تند، نتوانند به تسهیالت مدنظر دس��ت  یابند. مقرره گذاری اشتباه، عدم نظارت و 
مراقبت کافی و پیوسته، رابطه مداری و توصیه گرایی، رانت های سیاسی و مفاسد اقتصادی 
از مهمترین دالیل برهم خوردن نظم و کارآمدی ساختار تسهیالت و اعتبارات بانکی از 
نگاه نخست است. نگاه دوم به اصالح و تقویت ساختار اعطای تسهیالت از نوع بین بخشی 
برمی گردد و ناظر به تقس��یم اعتبارات و منابع تس��هیالتی نظام بانکی بین بخش های 
مختل��ف اقتصادی اع��م از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کش��اورزی، مس��کن و 
ساختمان و ... است. پیشران بودن هر یک از این  بخش های اقتصادی در حرکت و رونق 
بخش تولید و میزان اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصادی و لحاظ وضعیت چرخه های تجاری، 
تعیین کننده سهم هر بخش در برخورداری از منابع تسهیالت و اعتبارات بانکی است. بر 
این قاعده، گاهی سیاست گذار تصمیم بر آن می گیرد که در دوره ای، مثال سهم اعطای 
تس��هیالت بانکی به سمت بخش مسکن و ساختمان را بیشتر کند و در دوره دیگر این 

توجه را به سمت بخش تجارت و بازرگانی سوق دهد.
اما نگاه سوم از نوع فرابخشی است و فارغ از هر یک از بخش های اقتصادی، به تسهیم 
اعتبارات و منابع تس��هیالتی نظام بانکی در دو سطح تسهیالت خرد و تسهیالت کالن 
اش��اره دارد. با توجه به آنکه تس��هیالت خرد افزون بر مصرف کنندگان نهایی و اشخاص 
حقیقی، به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط هم تعلق دارد، هر بخش اقتصادی اعم 
از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و... می تواند در دو 

سطح تسهیالت خرد و کالن دریافت کننده اعتبارات و منابع تسهیالتی باشد.
در مباحث اقتصادی، عموما نگاه س��وم کمتر مورد توجه قرار می گیرد، این در حالی 
اس��ت که  هر یک از دس��ته های تس��هیالت خرد و کالن بانکی از حی��ث نوع و تعداد 
متقاضیان، نحوه و هزینه های اعتبارس��نجی متقاضیان، کیفیت و هزینه های نظارت بر 
مصرف منابع، تعیین نرخ س��ود، تحمیل هزینه های عملیاتی به بانک، احتمال نکول و 
افزایش مطالبات غیرجاری، طرز امهال مطالبات، تغییر س��رعت گردش پول در اقتصاد، 
اثرگذاری بر جریان های کس��ب و کار و اشتغال زایی و... با یکدیگر تفاوت های معناداری 
دارند. طبیعی اس��ت سهم تسهیالت خرد و یا کالن از کل منابع تسهیالتی در هر نظام 
بانکی با لحاظ اقتضائات، ش��رایط و ظرفیت های اقتصادی و اهداف راهبردی، برنامه ها و 

سیاست های کالن تعیین می شود.
ب��ا توجه ب��ه تفاوت عظیم اثرات هر کدام یک از دو دس��ته تس��هیالت خرد و کالن 
بانکی بر نظام اقتصادی و حتی نظام اجتماعی و سیاس��ی، فقدان یک راهبرد مش��خص 
در رأس سیاس��ت گذاری نظام پولی و بانکی کشور، می تواند دستیابی به اهداف کالن و 
از پیش تعیین شده این نظام ها را با مانع و چالش مواجه سازد بنابراین ضروری است که 
در فرآیندهای اصالح و تقویت ساختار نظام تسهیالت و اعتبارات بانکی به تفکیک سهم 

نسبی این دو نوع تسهیالت توجه بیشتری شود.
در این اقدام ذکر دو مالحظه ضروری به نظر می رسد: مالحظه اول آنکه جهت تبیین 
یک استراتژی هدفمند برای بهسازی ساختار پیش گفته، در گام نخست نیازمند شناخت 
معیاری برای تشخیص تسهیالت خرد و کالن از یکدیگر هستیم، این در حالی است که 
در حال حاضر مبنای روشنی برای تعیین حد و اندازه تسهیالت خرد و کالن وجود ندارد. 
البته به نظر می آید بهترین نوع حدگذاری، نه تعیین یک مبلغ ریالی بلکه تعیین نسبتی 

از یک شاخص مقداری باشد.
در نظام بانکداری ایران، یکی از منابعی که به ابعاد تسهیالت خرد اشاره داشته بخشنامه 
بانک مرکزی است که به نحو ضمنی تسهیالت تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را ذیل 
تس��هیالت خرد جای داده است. این در حالی است که برخی از موسساِت شبکه بانکی 
تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال را هم در دسته تسهیالت خرد قرار داده اند. در سمت 
دیگر براس��اس آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن بانک مرکزی )۱3۹۲(، تسهیالت و 
تعهدات کالن عبارت اس��ت از مجموع خ�الص تس���هیالت و تعه�دات اعط�ایی/ایج�اد 
ش���ده به/برای هر ذی نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد مجموع سرمایه 
پایه مؤسس��ه اعتباری باشد. س��والی که به ذهن می رسد آن است که آیا می توان از این 
تعریف چنین اس��تدالل کرد که مجموع خ�الص تس�هیالت و تعه�دات اعط�ایی به هر 
ذی نفع واحد که میزان آن کمتر از ۱۰درصد مجموع سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، 
در دسته تسهیالت خرد جای می گیرد؟ پرسشی که احتماال پاسخ آن منفی خواهد بود.
در حال حاضر، تس��هیالت خرد و کالن از حیث تفاوت در محل مصرف تس��هیالت، 
طول دوره بازپرداخت و میزان وثایق موردنیاز از هم تمییز داده می شوند. در این ممیزه، 
تسهیالت خرد عموما برای خرید کاال و خدماتی همچون مسکن، خودرو، آموزش، درمان 
بیم��اری، ازدواج و تهیه جهیزیه و مس��افرت و یا برای تامی��ن مالی صنایع و واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط، با دوره بازپرداخت های عموما زیر ۱۰ سال و با وثیقه سپاری 
سبک تر به کار برده می شود. در صورتی که در سمت مقابل، تسهیالت کالن عموما برای 
تامین مالی طرح ها و پروژه های بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ۱۰ سال 
و با ش��رط وثیقه سپاری سنگین اطالق می شود. گرچه این ممیزه تا حد زیادی تکلیف 
تسهیالت خرد و کالن را مشخص می کند، اما به ظاهر همچنان نیاز به تعیین نسبتی از 

یک شاخص مقداری در قوانین برای هر دسته احساس می شود.
مالحظه دوم آن است که چون خط روشنی در تفکیک تسهیالت خرد و کالن دیده 
نمی ش��ود، طبیعی اس��ت که در بانک اطالعات و داده های آماری نیز این وضعیت تکرار 
شود. در نظام آماری کشور گرچه تسهیالت به تفکیک عقود بانکی، به تفکیک استانی و 
حتی به تفکیک بخش های اقتصادی ارائه می شود اما اطالعات آماری مجزا و معتبری از 

نسبت تسهیالت خرد و کالن نسبت به هم یافت نمی شود.
نظام تسهیالت و اعتبارات بانکی در ایران نیازمند توجه، بازنگری و تقویت ساختاری 
است. یکی از مهمترین ابعاد این اصالح، از منظر نسبت پرداخت تسهیالت خرد و کالن 
است. این امر می طلبد که اوال تفکیک روشنی از حد و حدود تسهیالت خرد و کالن ارائه 
شود؛ ثانیا دستگاه های متولی در ارائه آمارهای پولی و بانکی، اطالعات دوره ای پرداخت 

تسهیالت به بخش های مختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته را احصا و اعالن نمایند.

یادداشت

بورس تهران که در نیمه نخس��ت س��ال، روزهای رؤیایی را برای سهامداران 
ب��ه ارمغان آورد، از نیمه تابس��تان پل��ه پله از رکورد ۲ میلی��ون واحدی پایین 
آمده اس��ت و در تازه ترین اتفاق نیز روز گذش��ته )دوشنبه( بیش از ۵۴ هزار و 
۹۵۵ واح��د اف��ت کرد و به رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد رس��ید. با وجود 
روند نزولی ش��اخص بورس در چند هفته گذش��ته اما بازار س��هام در شش ماه 
اول س��ال ۹۹ بیش از ۲۱3درصد رش��د را تجربه کرده و همچنان رتبه نخست 
بازده��ی در بین بازارهای س��رمایه گذاری را از آن خود کرده اس��ت. بورس در 
نیمه نخس��ت س��ال جاری چهره ای متفاوت از خود را به س��رمایه گذاران نشان 
داد و با رش��دهای مکرر خود توانس��ت اعتماد همه افرادی که به دنبال بازاری 
مطمئن برای حفظ سرمایه های خود بودند را جلب کند، این رشد فقط منتهی 
به امسال نمی شود بلکه از نیمه های سال گذشته بود که ورق سرمایه گذاری به 
نام بازار س��رمایه برگشت و با رش��دهای عجیب خود همه سهامداران را در این 

بازار حیرت زده کرد.
ایرن��ا در گزارش��ی به برنامه های دولت در راس��تای حمایت از بازار س��رمایه 
پرداخت و از آزادسازی سهام عدالت، عرضه شستا به بورس و عرضه صندوق های 

ETF دولتی به عنوان مهم ترین رخدادهای امسال بازار سهام نام برد.
* عرضه شس��تا به بورس در فروردین: با توجه به رش��د غافلگیرانه ش��اخص 
ب��ورس، دولت ب��ا حمایت خود از این بازار و عرضه شس��تا به بورس که معضل 
تصمیم گی��ری ورود آن به بورس زبانزد همه مس��ئوالن حاض��ر در بورس بود، 
نهایتا بعد از س��ال ها کش��مکش در نخس��تین روزهای س��ال جاری سهام این 
شرکت بزرگ بورسی وارد بازار سرمایه شد که این موضوع نخستین گام از دفاع 

همه جانبه دولت از این بازار بود.
* آزادس��ازی سهام عدالت در اردیبهش��ت: دومین اقدام از سوی دولت برای 
حمایت از بورس، آزادس��ازی سهام عدالت بود که پس از سال ها وقفه در نهایت 
در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری به دس��تور رهبر معظم انقالب آزادسازی و به 
س��هامداران واگذار شد که این اقدام دولت توانس��ت گردونه رشد بازار را رونق 

ببخشد و زمینه افزایش سرعت رشد شاخص بورس را فراهم کند.
* عرضه صندوق های ETF دولتی به بورس:

حمایت دولت از این بازار تنها منتهی به عرضه شس��تا در بورس و آزادسازی 
س��هام عدالت نش��د بلکه در اردیبهش��ت بود ک��ه معاونت امور بانک��ی، بیمه و 
ش��رکت های دولتی وزارت اقتصاد در اطالعیه ای درباره پذیره نویسی واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله )ETF( »واسطه گری مالی 
یکم« خبر داد و اعالم کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، 
به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های 
ملت، تج��ارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد 
کرد که نخس��تین مرحله پذیره نویس��ی این صندوق ها از ۱۴ اردیبهشت آغاز و 
از همان ابتدا اعالم ش��ده بود دومین مرحله از عرضه این صندوق در مردادماه 
و آخرین مرحله آن در روزهای پایانی آذرماه انجام می ش��ود. با عرضه شستا در 
بورس، آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق های سرمایه گذاری ETF، پازل 

فعالیت های دولت برای رونق بورس کامل و زمینه رونق این بازار فراهم شد.
* تاریخ س��ازی بورس در نیمه نخس��ت سال: کس��ب بازدهی 3۰۰ درصدی 
ش��اخص بورس در چهار ماه نخست س��ال را می توان به عنوان ثبت رکوردهای 
جدید و تاریخ سازی بورس در ایران نام برد که همه این اتفاقات به علت تزریق 
اعتم��اد دولت به این بازار صورت گرفته و نمی توان از موضوع دیگری به عنوان 

عامل تاثیرگذار در ایجاد چنین رخدادی یاد کرد.
* ۱۴۰ ش��رکت جدید در مرحله فرآیند پذیرش: به دنبال چنین رش��دی در 
بازار، در مردادماه رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: در چهار ماه 
نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه انجام شده 
اس��ت، در حالی که سال گذش��ته در چهار ماه ابتدایی 3۰ هزار میلیارد تومان 
تامین مالی انجام ش��ده بود، بدین ترتیب امس��ال تامین مالی به وس��یله بازار 
س��رمایه بیش از سه برابر رشد داشته است. حس��ن قالیباف اصل با بیان اینکه 
۱۴۰ ش��رکت در بورس و فرابورس در حال طی کردن فرآیند پذیرش هستند، 
گفت: تا چند وقت گذشته یک عرضه اولیه در روزهای چهارشنبه  انجام می شد 
در حالی که عرضه اولیه دو برابر ش��د و این در حالی اس��ت که آمار عرضه اولیه 
امس��ال در مقایس��ه با سال گذشته بسیار بیشتر اس��ت. به عنوان مثال، در کل 
س��ال گذش��ته ۵هزار و 3۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شد، در حالی که 
در چهار ماه نخس��ت امس��ال ارزش عرضه های اولیه از ۱3 هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان گذشت.
* افزایش مش��ارکت عمومی در بورس: دولت در کن��ار تامین مالی به دنبال 
حمایت از تولید و خروج تولیدکنندگان از ش��رایط بحرانی است که این موضوع 
باعث ش��ده تا بورس به عن��وان اصلی ترین گزینه برای حمای��ت دولت و اتخاذ 
تصمیمات جدید برای رونق این بازار باش��د، در این زمینه در یکی از جلس��ات 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در اردیبهشت ماه برگزار شد، حسن روحانی 
با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام 
ش��رکت ها و بنگاه های بزرگ در بورس ش��د.  رئیس جمهوری در ماه های اخیر 
بارها و در جلس��ات متعدد، افزایش عرضه های اولی��ه را اقدامی اصولی و دقیق 
جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست 
و اع��الم کرد که همه دس��تگاه های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعالم ش��ده، 

موظف به عرضه سهام شرکت های خود در بورس هستند.
* واگذاری سهام شرکت های دولتی: همچنین در راستای چنین حمایت هایی 
چندی پیش علی ربیعی، س��خنگوی دولت واگذاری سهام شرکت های دولتی را 
از مهم ترین اقدامات دولت برای رش��د اقتصادی اعالم کرد و گفت: عرضه سهام 
و واگذاری ش��رکت های دولتی، گام دیگری برای کوچک س��ازی دولت و بزرگ 
کردن حوزه عمومی و بخش های صنعتی خصوصی به عنوان یک اس��تراتژی از 
س��وی دولت دنبال می شود. او از برنامه جامع دولت برای واگذاری ها خبر داد و 
گف��ت: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری ها دارد به طوری که 
در قالب س��ازمان های توسعه ای و شرکت های مادرتخصصی تا سقف 3۰ درصد  
پس از پذیرش در بازار سرمایه، واگذاری ها انجام خواهد شد. ایدرو و ایمیدرو از 
مهم ترین  سازمان های توسعه ای هستند که هر کدام با ارزش هایی که مشخص 

شده واگذار خواهند شد.
* تأمین مالی از راه عرضه سهام بنگاه ها: در اوج حمایت های صورت گرفته از 
بازار س��رمایه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی 
اعالم کرد: ش��رایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تأمین مالی در 
کنار تأمین کس��ری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه ها و اموال مازاد و مهم تر از 
همه انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی که هر دو ضد تورمی هستند، 

فراهم کرده است.
* الزام شرکت های دولتی به عرضه ۲۵درصد سهام: با توجه به اقبال عمومی 
مردم به س��رمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار و ورود نقدینگی های سرگردان 
به س��مت بورس، در چند وقت گذش��ته هیأت وزیران مصوب��ه ای در مورد الزام 
شرکت های دولتی به عرضه ۲۵درصد سهام خود منتشر کرد که این مصوبه در 

تاریخ ۲۹ تیر ۹۹ با امضای اس��حاق جهانگی��ری معاون اول رئیس جمهور برای 
اجرا ابالغ شد.

* الزام دس��تگاه های دولت��ی در واگذاری دارایی ها: ب��ا توجه به صحبت های 
مطرح ش��ده در راستای عرضه سهام ش��رکت های دولتی به بورس و نیز تجربه 
موفق عرضه بخش��ی از س��هام شس��تا در بورس، رئیس جمهوری دستگاه های 
دولتی را موظف کرد تا واگذاری سهام کارخانجات و دارایی های خود را تسریع 
کنند. وی درخصوص عرضه س��هام ش��رکت های دولتی در بورس اعالم کرد: با 
طراحی  و برنامه ریزی های خوبی که از س��وی دستگاه های مختلف انجام گرفته 
است، می توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد 
و این فرآیند که در راس��تای مردمی س��ازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به 

سمت بازار سرمایه است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.

* عرضه س��هام دولت��ی به بورس: به دنبال تاکیدات ص��ورت گرفته، مجلس 
در نشس��ت علنی یکش��نبه ) ۲۶ مردادماه( تصویب کرد تا شرکت های پذیرفته 
ش��ده در بورس تهران یا فرابورس که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آنها در اختیار 
دولت قرار دارد موظف به عرضه سهام خود شوند. در ماده یک این الیحه آمده 
اس��ت؛ ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس تهران یا فرابورس که کنترل و یا 
مالکی��ت بیش از ۵۰درصد س��هام آنها در اختیار دس��تگاه های اجرایی موضوع 
ماده )۵( قانون خدمات کش��وری مصوب ۸ مهرماه س��ال ۱3۸۶ با اصالحات و 
الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ الزماالجرا ش��دن این قانون تا پایان 
مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اس��المی ایران، تامین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه 
را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل 
افزایش س��رمایه به روش صرف س��هام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه 

عمومی آن انجام دهند.
* ورود بورس به فاز اصالحی در مرداد: با وجود حمایت های همه جانبه دولت 
و س��ازمان ب��ورس از معامالت این بازار، ش��اخص بورس بع��د از ورود به کانال 
۲میلیون واحد طبق پیش بینی های انجام ش��ده از س��وی کارشناسان وارد فاز 
اصالحی شدیدی شد که در ابتدا فعاالن بازار این اصالح را طبیعی می دانستند 
و معتقد بودند بازار بعد از رش��د عجیبی که از ابتدای س��ال تجربه کرد چنین 

اصالحی الزم بود و باید هرچه زودتر این اتفاق رخ می  داد. با گذش��ت حدود دو 
هفته از این اصالح، در بازار خبری مبنی بر منتفی شدن دومین مرحله از عرضه 
صندوق ETF منتش��ر شد این خبر با حاش��یه های زیادی در بازار همراه بود و 
به دلیل ترس ایجادشده در بازار و نااطمینانی موجود در بین مردم اکثر فعاالن 
بازار به فکر خروج از این بازار افتادند، در کمتر از ۲۴ ساعت و براساس جلسات 
 ETF تشکیل شده این مشکل برطرف و وزیر اقتصاد و دارایی از عرضه صندوق
پاالیش��ی در نخس��تین چهارشنبه ش��هریورماه خبر داد، این در حالی است که 
این خبر نتوانس��ت چندان تاثیری بر روند معامالت بورس داش��ته باشد و روند 

صعودی را به شاخص بورس بازگرداند.
* افزایش س��قف س��رمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت: تداوم و شتاب 
این اصالح، سهامداران را نگران از روند بازار کرد و به مرور به فکر خروج از این 
بازار افتادند، چنین تصمیمی از س��وی فعاالن بازار بر ش��دت عرضه در بازار و 
شتاب در اصالح شاخص بورس تاثیرگذار بود و بازار را وارد فاز اصالحی عمیقی 
کرد که باعث نگرانی مس��ئوالن حاضر در س��ازمان بورس، نمایندگان مجلس و 
دولت شد و در این زمان نخستین تصمیم از سوی سازمان برای بهبود وضعیت 
حاکم در بازار، افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق 
بهادار ب��ا درآمد ثابت، به ۱۵درصد بود، این تصمیم در ابتدا خوش بینی هایی را 
برای بازگش��ت رونق به بازار را ایجاد کرد اما زور این تصمیم س��ازمان بورس به 
اصالح بازار نرس��ید و ش��اخص بورس با قدرتی بیش��تر از قبل به روند اصالحی 

خود ادامه داد.
* حمای��ت حقوقی ها از بورس و ش��یطنت آنها در ب��ازار: با تداوم این اصالح 
و اعتراض اکثر فعاالن بازار، برخی از مس��ئوالن بورس اعالم کردند برای بهبود 
وضعیت بازار تصمیم به حمایت حقوقی ها به مدت ۱۰ روز از بازار گرفته ش��ده 
است و تا زمان بازگشت تعادل به معامالت بورس، حقوقی ها از این بازار حمایت 
خواهند کرد، این صحبت تصور بازگش��ت رشد به بازار سرمایه را ایجاد کرد اما 
حقوقی به وعده های داده ش��ده پشت پا زدند و بازار را به حال خود رها کردند. 
این موضوع موجی از اعتراض ها را از س��وی فعاالن بازار و اعضای ش��ورای عالی 
ب��ورس را ایجاد کرد و اعالم کردند، زمانی که حقوقی ها اعالم می کنند به مدت 
۱۰ روز از بازار حمایت می کنیم باید به مدت ۱۰ روز خریدار س��هام باش��ند نه 
اینکه بعد از دو روز مثبت ش��دن بازار، فردی که وع��ده حمایت از بازار را داده 
است فروشنده شود و به دنبال نوسان گیری از بازار برود زیرا این افراد به شدت 

بازار را دچار تالطم می کنند.
* تزری��ق یک درصد از منابع صندوق توس��عه: در بین اقدامات انجام ش��ده 
برای معامالت بازار س��هام، خبری مبنی ب��ر تزریق یک درصد از منابع صندوق 
توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار س��رمایه منتشر که این موضوع سهامداران 
را به بازگشت رشد به بورس امیدوار کرد، اما در این میان برخی از اقتصاددانان 
دغدغ��ه و اعتراض های��ی را مبنی بر هزینه اضافه برای چ��اپ پول برای اجرای 
این اقدام داش��تند که در این  خص��وص »محمدابراهیم آقابابایی«، رئیس هیأت 
عامل صندوق تثبیت بازار س��رمایه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: 
همه مباحث مطرح ش��ده درخصوص چاپ پول اش��تباه اس��ت بلکه قرار است 
این س��پرده گذاری از تس��هیالتی که این صندوق س��ال های گذشته داده است 
و اکن��ون بازپرداخت آن به صورت ریال انجام می ش��ود، ص��ورت گیرد بنابراین 
قرار اس��ت یک درصد اعالم شده برای صندوق تثبیت بازار سرمایه از این محل 

پرداخت شود.

با اینکه شاخص بورس هم اکنون تن به اصالح داده اما در 6 ماهه امسال 213درصد رشد کرده است

عملکرد 6 ماهه بورس

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir

وهاب قلیچ
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

سه شنبه
8 مهر 1399

شماره 1634



سپرده های بانکی در تیرماه 38درصد افزایش یافت
جغرافیای نسبت تسهیالت به سپرده های بانکی

آمار بانک مرکزی از افزایش 3۸درصدی مانده س��پرده ها و 3۱.۹ 
درصدی مانده تس��هیالت بانکی در پایان تیرماه امس��ال نسبت به 

مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، گزارش وضعیت کل مانده 
س��پرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به 
تفکیک استان در پایان تیرماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده 
کل س��پرده ها بالغ بر ۲۹3۲۶.۱ هزار میلیارد ریال ش��ده است که 
نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل ۸۴۲۱.۱ هزار میلیارد ریال )3۸ 
درصد( و نس��بت به پایان س��ال قبل معادل 3۴۲3.3 هزار میلیارد 
ریال )۱۲.۶ درصد( افزایش نش��ان می دهد. باالترین مبلغ سپرده ها 
مربوط به اس��تان تهران ب��ا مانده ۱۶۸۰۸.۱ ه��زار میلیارد ریال و 
کمترین مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۴.۹ 
هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیالت بالغ بر ۲۱۲۴۸.۲ هزار 
میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۱3۹.3 هزار 
میلیارد ریال )3۱.۹ درصد( و نس��بت به پایان س��ال قبل ۱۸۹۲.۴ 
هزار میلیارد ریال )۹.۸ درصد( افزایش داشته است. بیشترین مبلغ 
تسهیالت مربوط به اس��تان تهران با مانده ۱3۷۱۲.۴ هزار میلیارد 
ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 
۷3 هزار میلیارد ریال اس��ت. شایان ذکر است که نسبت تسهیالت 
به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۶.۵ درصد است که نسبت 
به مقطع مشابه س��ال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۴.۵ درصد 
و ۲.۹ واحد درصد کاهش نش��ان می دهد. نسبت مذکور در استان 
تهران ۸۸.۹ درصد و اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد ۱۰۸.۹ درصد 
اس��ت. بانک مرکزی اعالم کرده است که یکی از علل مهم باالبودن 
رقم تس��هیالت و سپرده ها در اس��تان تهران استقرار دفاتر مرکزی 
بس��یاری از شرکت ها و مؤسس��ات تولیدی سایر استان ها در استان 
تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

عیدی کارکنان در سال آینده چقدر است؟
دول��ت برای عیدی کارکنان در س��ال آینده رق��م یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان را پیش بینی کرده اس��ت. در جریان تدوین الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ بخشنامه مربوط به بودجه اخیرا به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شده که براس��اس آن بودجه سال آینده را پیش بینی 
کند. طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه س��ال ۱۴۰۰، 
مبلغ پاداش پایان س��ال کارکنان )عیدی( یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان پیش بینی شده است. البته مبلغ قطعی عیدی باید در نهایت 

به تصویب هیأت وزیران برسد.
ام��ا رقم عیدی کارکنان در س��ال ۱3۹۸ یک میلیون و ۷۸ هزار 
تومان پیش بینی شده بود که در نهایت در زمان تصویب و پرداخت 
۱۲۰ هزار تومان اضافه شد که دلیل آن افزایش حقوق کارکنان بود 
که باید میزان عیدی متناس��ب با آن پرداخت می شد. عیدی برای 
کارکنان در س��ال سال جاری نیز در بودجه نیز یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان پیش بینی ش��ده اس��ت که می تواند در نهایت با مصوبه 

هیأت وزیران با تغییر همراه باشد.

دریچه

فرصت امروز: روند کاهشی شاخص بورس در هفتمین روز مهرماه نیز 
ادام��ه یافت و نماگر بازار س��رمایه بیش از ۵۴ هزار واحد دیگر هم افت 
کرد. معامالت بورس تهران در روز دوش��نبه در حالی به پایان رسید که 
ش��اخص کل بورس با ۵۴ هزار و ۹۵۵ واحد کاهش تا رقم یک میلیون 
و ۵۱۵ هزار واحد عقب رفت. شاخص کل )هم وزن( نیز با ۵هزار و 3۸۴ 
واحد کاهش به ۴۰۲ هزار و ۲۶۷ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 
3 هزار و ۵۲۸ واحد افت به ۲۶3 هزار و ۵۹۹ واحد رسید. شاخص بازار 
اول ۴۴ ه��زار و 33۵ واحد و ش��اخص ب��ازار دوم ۹۴ هزار و ۴۰۶ واحد 
کاهش داشت. در آن س��وی بازار سرمایه هم شاخص فرابورس نزدیک 
به 3۸۸ واحد کاهش داش��ت و کانال ۱۷ ه��زار و ۵۶۱ واحد را نمایش 
داد. در معامالت این روز بیش از یک میلیارد و ۸۲3 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۶ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. گروه ش��یمیایی هم در معامالت روز دوش��نبه صدرنشین برترین 

گروه های صنعت شد.
مهم ترین نمادهای بورس در روز هفتم مهر

روز دوشنبه و در بین تمامی نمادها، نماد شرکت سرمایه گذاری استان 
خراسان جنوب )وسخراج( با ۹۸ واحد، پارس مینو )غپینو( با 3۱ واحد، 
کرب��ن ایران )ش��کربن( با ۲۰ واحد، داده پردازی ای��ران )مداران( با ۱3 
واحد، س��پنتا )فپنتا( با ۱۱ واحد، صنایع سیمان دشتستان )سدشت( با 

چهار واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نیز نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۶ 
هزار و ۱۱3 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۵هزار و ۲3۱ واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۴ هزار و ۱3۰ واحد، معدنی و صنعتی 
گل گه��ر )کگل( با ۲ ه��زار و ۲۷۸ واحد، س��رمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ۲ هزار و ۶۱ واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا( با یک هزار و ۸۱۹ واحد، فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه( با یک 
ه��زار و ۸۱۷ واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( ب��ا یک هزار و ۶۲۹ 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با یک هزار و ۵۸۸ واحد، بانک 
ملت )وبملت( با یک هزار و ۵۴3 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان 
)پارس��ان( با یک هزار و ۴۶۶ واح��د، مخابرات ایران )اخابر( با یک هزار 
و ۴۵3 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ی��ک هزار و 3۷۰ واحد، 
معدن��ی و صنعت��ی چادرملو )کچ��اد( با یک ه��زار و 3۴۴ واحد هم بر 

شاخص تاثیر منفی گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، فوالد مبارک��ه اصفهان، پاالیش نفت 
اصفهان،  گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان مل��ی صنایع مس 
ایران، ایران خودرو و تامین س��رمایه امین ازجمل��ه نمادهای پربیننده 
بورس بودند. گروه شیمیایی هم در معامالت دوشنبه صدرنشین برترین 
گروه ه��ای صنعت ش��د و در این گروه ۱۷۷ میلی��ون و ۱۱3 هزار برگه 

سهم به ارزش ۵ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به 3۸۸ واحد کاهش داش��ت و بر روی 
کانال ۱۷ هزار و ۵۶۱ واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و ۲۷۴ 
هزار برگه سهم به ارزش ۲۵ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

نماده��ای س��رمایه گذاری مالی س��پهر صادرات )وس��پهر(، توکاریل 
)توریل(،  صنعتی دوده فام )ش��صدف(، تولید ب��رق ماهتاب )بکهنوج(، 
بیم��ه اتکایی ایرانیان )اتکام(، بازرگانی و تولیدی مرجان کار )کمرجان( 
و پتروشیمی ارومیه )شاروم( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنی��ن نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، پلیمر آریاساس��ول 
)آری��ا(، س��نگ آهن گهرزمین )کگه��ر(، بانک دی )دی(، پتروش��یمی 
زاگ��رس )زاگرس(،  س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، ش��رکت آهن 
و ف��والد ارفع )ارفع(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، گروه توس��عه مالی مهر 
آیندگان )ومهان(، س��رمایه گذاری صب��ا تامین )صبا(، تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(،  فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(،  پتروش��یمی تندگویان 
)شگویا(، فرابورس ایران )فرابورس( و پتروشیمی غدیر )شغدیر( با تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
بانک ها چگونه به کمک بازار سرمایه می آیند؟

درباره س��مت و سوی حال حاضر بورس، یک کارشناس بازار سرمایه 
معتقد اس��ت: دلیل ریزش شاخص بورس این است که بسیاری از افراد 
هنوز به این اعتقاد نرسیدند که بازار توسط دولت در حال حمایت است.
محمدرضا آرام بنیار در تحلیل وضعیت ش��اخص بورس تهران در روز 
سه شنبه به خبرآنالین، گفت: بورس در طول چند ماه گذشته با روندی 
افزایشی روبه رو بوده و بسیاری انتظار این را دارند که آن رونق با همان 
ش��دت و حدت قبلی تداوم داشته باش��د. در این شرایط به تدریج افراد 
خسته می شوند چراکه بیشتر از این توانایی ریسک و زیان را ندارند و در 
نتیجه تالش می کنند از بازار خارج ش��وند و همین تالش باعث می شود 
کف های قیمتی جدید در سهم رقم بخورد. این چنین است که در عین 

با ارزش بودن سهام قیمت ها در وضعیت کاهشی قرار گیرند.
او ادام��ه داد: واقعیت این اس��ت که هم در ش��رایط افزایش و هم در 
شرایط کاهش، پتانسیل اقتصاد ما این نیست که اجازه رشد ۵ درصدی 

یا کاهش ۵ درصدی مداوم را بدهد. الزم است هم حجم معامالت و هم 
حجم مبنا را افزایش بدهیم و در کنار این تصمیم دامنه نوس��ان را نیز 
کاهش دهیم. اینکه یک س��همی پنج روز منفی باش��د و تقریبا با تعداد 
کمی معامله ارزشش بیش از 3۰ درصد کاهش پیدا کند، انگیزه ای برای 

خروج هرچه زودتر و بیشتر افراد می شود.  
به اعتقاد وی، افزایش حجم مبنا س��بب می ش��ود افراد شتاب زده و 
هیجان زده اقدام به فروش نکنند. حجم مبنا باید حداقل دو تا سه برابر 
بش��ود و دامنه نوسان به حدود نهایتا ۲درصد همان برگردد. در شرایط 
کنونی عنصرهای هیجانی و روانی بازار را تحت تاثیر قرار داده اس��ت و 
بهترین اقدام برای برون رفت از این شرایط ایجاد محدودیت و استفاده 
از ابزارهای حمایتی اس��ت.  این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این 
س��وال که بورس در روز هش��تم مهرماه به کدام سو می رود، گفت: بهتر 
اس��ت بگوییم بورس در روزهای آینده چ��ه خواهد بود. یک جواب این 
است که ش��اخص با فراز و نشیب روبه روست. واقعیت این است که اگر  
ب��ورس ممتد مثبت باش��د یا ممتد منفی باش��د از لحاظ طبیعی دچار 
نقصان اس��ت. االن که بیش از یک ماه اس��ت که ش��اخص منفی است 
یعنی دچار مش��کل اس��ت، زیرا بورس باید در روزهایی مثبت باش��د و 
در روزهایی منفی. به نظر می رس��د که انتش��ار گزارش های شرکت های 
روشن می کند که افراد چه دارایی را با چه قیمتی به فروش می رسانند.
او در جواب این پرس��ش ک��ه لغو ممنوعیت س��رمایه گذاری بانک ها 
در ب��ورس در نهایت چ��ه تاثیری بر این بازار می گ��ذارد نیز گفت: این 
تصمیم بس��یار درستی بوده اس��ت. االن دیگر در دنیا چنین ممنوعیتی 
نیس��ت. همین االن بانک ها مالک ش��رکت های س��هامدار خیلی بزرگ 

هس��تند و می توانند خودش��ان هم چه در نقش سرمایه گذار و البته در 
نقش بازارگردان فعال باش��ند. اگر بانک ها با ورود مناسب ش��ان به بازار 
و بازارگردانی از س��هام و دارایی های ش��ان حمای��ت نکنند، عمال بخش 
عم��ده ای از درآمدها و بخش عمده ای از سرمایه های ش��ان را از دس��ت 
می دهند. از این رو اینکه بعضا می گویند که اگر بانک ها به بازار سرمایه 
ورود پی��دا کنند، قدرت وام دهی کاهش پیدا می کند، درس��ت نیس��ت. 
ورود بانک ها به بازار س��رمایه باعث می ش��ود نقدشوندگی بازار افزایش 

پیدا کند چون بخشی از دارایی های بورسی متعلق به بانک هاست.
راه حل کارشناسی برای بازگشت تعادل به بورس

همچنین به گفته یک کارش��ناس بازار س��رمایه، از سوی دیگر، اجبار 
افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی ش��رکت ها نی��ز می تواند تاثیر 
زیادی روی تعادل بخش��ی به این بازار داشته باش��د. روزبه شریعتی با 
تاکید بر اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی همه شرکت های 
بازار به صورت اجباری از محل زمین و س��اختمان می تواند شرایط بازار 
را بدون خرج هیچ هزینه ای تغییر دهد، به ایسنا گفت: تقریبا ۶۰ درصد 
بازار این پتانس��یل را دارد، زیرا ارزش دفتری دارایی های شرکت ها اعم 
از زیرمجموعه های ایمیدرو، تامین اجتماعی، پتروش��یمی ها و... بس��یار 
قدیمی اس��ت. او با بیان اینکه اگر شرکت ها بخواهند دارایی های خود را 
به روز کنند، شرایط بازار کامال تغییر می کند، گفت: بسیاری از سهم ها 
ط��ی یک تا دو ماه اخیر اصالح های قابل توجهی داش��تند و ارزش آنها 
برگش��ته به ابتدای سال که دالر ۱۵ هزار تومان بود. افزایش سرمایه از 
طریق تجدید ارزیابی س��ریع ترین حالتی است که می تواند شرایط بازار 

را تغییر دهد.

لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس باعث افزایش نقدشوندگی بازار می شود

بازیابی رشد بورس به کمک بانک ها
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صادرکنندگان برتر سال 98 مشخص شدند
رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت ۵۰ شرکت نمونه 
ملی و شش شرکت ممتاز به  عنوان صادرکنندگان برگزیده انتخاب 

شدند.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، حمی��د زادبوم رئیس کل 
س��ازمان توسعه تجارت ایران در تشریح فرآیند انتخاب صادرکننده 
نمونه امس��ال با همکاری اتاق بازرگانی اظهار کرد: مطابق ماده ۱۱ 
مصوبه ش��ماره ۹۴۷۶۵/ت ۴۸۱۷۱ ک مورخ ۱3۹۱/۰۵/۱۴هیأت 
محت��رم وزیران، که مقرر می دارد »س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
مجاز اس��ت تمام یا بخشی از فرآیند شناس��ایی، ارزیابی و انتخاب 
صادرکنن��دگان ممتاز و نمونه ملی و نیز برگزاری مراس��م روز ملی 
صادرات و سایر رویداد های مرتبط در سطح کشور را به تشکل های 
غیردولت��ی صالحیت دار واگ��ذار کند« و براس��اس توافقات صورت 
گرفته طی س��ال گذش��ته و امسال مبنی بر مش��ارکت و همکاری 
حداکثری س��ازمان توسعه تجارت ایران با پارلمان بخش خصوصی 
)ات��اق بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران( این س��ازمان 
امس��ال انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و استانی را در چارچوب 
مقررات به اتاق های بازرگانی و با نظارت س��ازمان توس��عه تجارت 

ایران واگذار کرده است.
او افزود: در این راس��تا از نیمه اول خردادماه امس��ال با تش��کیل 
دبیرخان��ه انتخ��اب صادرکننده نمون��ه در اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
مع��ادن و کش��اورزی ایران ضمن برگزاری جلس��ات الزم، مقدمات 
اعالم عموم��ی و پذیرش پرونده های متقاضی��ان طی فراخوان های 
مندرج در س��ایت های سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی 

ایران آغاز شد.

معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: 
در فرآین��د این پذیرش جمعاً ۸۷۱ متقاضی ش��امل ۷۷۱ ش��رکت 
حقوقی و ۱۰۰ شخص حقیقی اعالم آمادگی کردند که از این تعداد 
۶۱۴ ش��رکت ثبت نام نهایی را انجام داده و در بخش های صنعت و 

معدن، کشاورزی و مواد غذایی و خدمات به رقابت پرداختند.
زادب��وم ادام��ه داد: پ��س از بررس��ی های الزم، جلس��ات متعدد 
کارشناسی و همکاری های مشترک اتاق بازرگانی و سازمان توسعه 
تج��ارت ایران، از میان متقاضیان، ۵۰ش��رکت نمونه ملی و ش��ش 
ش��رکت ممتاز در بخش ه��ای مختلف به  عنوان منتخبان امس��ال 

مشخص شدند.
گفتنی اس��ت، در صورت اخذ مجوز الزم از س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا، از منتخبان امسال در روز ملی صادرات قدردانی خواهد شد.

چه کسی عامل اصلی گرانی های اخیر است؟
اصناف و دس��تگاه های نظارتی، نوس��انات نرخ ارز را متهم اصلی 

گران شدن اقالم مختلف در ماه های گذشته می دانند.
ب��ه گزارش ایس��نا، ۱۲ روز بعد از دس��تور رئی��س جمهور برای 
ورود دس��تگاه های نظارتی به ب��ازار برای برخورد با گران فروش��ی 
و چندنرخ��ی ب��ودن اجناس و خدمات، رئیس ات��اق اصناف تهران، 
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، معاون دفتر 
برنامه ری��زی، تامین، توزیع و تنظیم ب��ازار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( و معاون س��ازمان تعزی��رات حکومتی با حضور در 
برنامه تیتر امشب درباره اقدامات خود در این مدت توضیحاتی ارائه 
دادند که به نظر می رسد در این مدت اقدامات جدیدی انجام نشده 
اس��ت و مس��ئوالن اتاق اصناف و معاون دفت��ر برنامه ریزی، تامین، 
توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صمت نی��ز عامل اصلی افزایش قیمت 

کاالها را افزایش نرخ ارز اعالم کردند.
مبالغ جریمه بازدارنده نیست

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه همواره 
در سطح بازار تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمت ها داریم، گفت: 
آنچه مهم است اینکه بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم 
بوده و مقابله با گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف 
اس��ت. ما همیش��ه واحدهای صنفی را ملزم می کنیم که کاالیی را 
ب��دون فاکتور معتبر نخرند؛ چراکه بازرس��ان بر مبنای قیمت درج 
ش��ده روی کاال و فاکت��ور خرید نظارت می کنند، اما ممکن اس��ت 
قیمت یک کاال در بازار طی چند روز افزایش چشمگیر داشته باشد 
ک��ه این موضوع به عهده واحد صنفی نیس��ت، بلکه تولیدکننده یا 
واردکننده مس��ئول این افزایش قیمت است؛ چراکه واحد صنفی از 

سود متعارف خود نباید ریالی اضافه بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه فروش اجناس در واحد صنفی بیش از قیمت 
درج ش��ده بر کاال تخلف است، گفت: پرونده های ارجاعی به سازمان 
تعزیرات هم نتیجه بازرس��ی بازرسان اتاق اصناف است که در نوبت 
رس��یدگی قرار می گیرند. من تخلف در اصن��اف را رد نمی کنم، اما 
حتم��ا با تخلفات در اصناف برخورد می ش��ود؛ با این حال گرانی که 
در حال حاضر در جامعه مواجه هس��تیم، ب��ه خاطر افزایش قیمت 
نهاده های تولید اس��ت. نوده فراهانی با بیان اینکه نوس��ان ارز باعث 
افزایش قیمت ها ش��ده و فروش��نده چون گران می خرد ناچار است 
گ��ران بفروش��د، تصریح کرد: موضوع بازار را عرض��ه و تقاضا تعیین 
می کن��د. با بگیر و ببند چیزی تغییر نمی کند و با نوس��انات نرخ ارز 
امکان تنظی��م بازار وجود ندارد. رئیس ات��اق اصناف تهران با اعالم 
اینکه مبالغ در نظر گرفته ش��ده در قانون بابت جریمه درج نش��دن 
قیم��ت و ندادن فاکتور ناچیز بوده و بازدارنده نیس��ت، تصریح کرد: 
جریمه باید به گونه ای باش��د که کس��ی جرأت تخلف نداشته باشد. 
در س��ال ۱3۹۲ قانون نظام صنفی تصویب شد که براساس آن قرار 
بود یک سوم مبالغ ناشی از تخلفات اصناف به اتاق های اصناف، یک 
س��وم به س��ازمان تعزیرات حکومتی و یک سوم به سازمان حمایت 
داده شود تا صرف هزینه های بازرسی شود. با ۱۶۰ بازرس و امکانات 

اندک نمی توان شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد.
لزوم تقویت نیروی انسانی و تجهیزات سازمان حمایت

در ادامه مجتبی ماجد، معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات 
س��ازمان حمای��ت تولیدکنندگان و مصرف کنن��دگان نیز گفت: در 
ش��ش ماهه امس��ال بازرسی ها بیش از ۶ درصد رش��د داشته، اما با 
توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول 
دورکاری ش��دند. تش��کیل پرونده هم در این مدت ۴درصد رش��د 

داشته است.

اخبـــار

مدیرعامل صندوق پنبه گفت با توجه به حذف یارانه نهاده های تولید، 
قیمت فروش پنبه جوابگوی هزینه های کشاورزان  نیست.

حس��ین کاویان��ی، مدیرعامل صن��دوق پنبه در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، س��طح زیر کشت پنبه را ۹۰ هزار هکتار اعالم کرد و 
گفت: اگر هر هکتار پنبه ۲ هزار و ۴۰۰ تن عملکرد داشته باشد، رقمی 
حدود ۲۲۰ هزار تن وش برداش��ت می شود که از این میزان، ۶۸ تا ۷۰ 

هزار تن پنبه تصفیه شده استحصال می شود.
تامین 60 درصد پنبه موردنیاز از طریق واردات

او نیاز س��الیانه صنعت نس��اجی را ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن اعالم کرد و 
افزود: با احتساب ۷۰ هزار تن پنبه تولید داخل، مابقی از طریق واردات 

باید تامین شود.

کاویانی با اش��اره به اینکه حجم تولید داخل جوابگوی صنعت نساجی 
اس��ت، بیان کرد: بررس��ی ها نش��ان می دهد که پنبه خارجی در سطح 

بازار نیست.
قیمت جهانی هر کیلو پنبه 1 دالر و 55 سنت

این مقام مس��ئول نرخ جهانی پنبه را یک دالر و ۵۵ سنت اعالم کرد 
و اف��زود: با توجه به ش��یوع ویروس کرونا، قیم��ت جهانی پنبه تغییری 

نداشته است.
او از برداشت پنبه در مناطق خشک کشور خبر داد و گفت: تا ۱۵ مهر 
برداش��ت به دیگر شهر ها می رسد، اما پاسخگوی صنعت نساجی نیست 
به طوری که اگر امکان واردات وجود نداشته باشد، در ۶ ماه سال آینده 

دچار مشکل خواهیم شد.

مدیرعامل صندوق پنبه درباره آخرین وضعیت واردات پنبه بیان کرد: 
بنابر آمار ۴ ماهه گمرک ۸ هزار تن پنبه وارد کشور شده، این در حالی 
است که واردات پنبه در مدت مشابه سال قبل ۴۰۰ هزار تن بوده است.

او ب��ا بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کش��ور از طریق واردات تامین 
می شود، گفت: مابقی نیاز کشور از طریق واردات باید تامین شود.

این مقام مس��ئول در پایان با اش��اره به اینکه قیم��ت پنبه جوابگوی 
هزینه های تولید نیست، تصریح کرد: قیمت تمامی محصوالت کشاورزی 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل افزایش قابل توجهی داشته است که 
با حذف یارانه س��م و کود، قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
چش��مگیری داشته اس��ت که با این وجود نرخ ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار 

تومانی وش پنبه جوابگوی هزینه کشاورزان نیست.

قیمت پنبه جوابگوی هزینه های تولید نیست

 عضو س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز گف��ت در حال حاضر حدود 
۸میلیون تن کاال در گمرک و بنادر موجود است که 3.۵ میلیون تن آن 

را کاال های غیراساسی، غیرکانتینری تشکیل می دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پرهام فر گفت: لوازم یدکی خودرو 
جزو کاال های باارزش در کش��ور محس��وب می شود. س��ال های گذشته 
ب��ه دلیل ناهماهنگی بین تولید و عرضه ش��اهد قاچ��اق قطعات بودیم. 

محدودیت های ارزی باعث افزایش قاچاق در کشور شده است.
او بیان کرد: نیاز بازار در حوزه لوازم یدکی ۸.۱ میلیارد دالر در س��ال 
۹۷ ب��ود ک��ه  ۶.۵ میلیارد دالر آن به لوازم یدکی اختصاص داش��ت. با 
وجود اینکه واردات رس��می همیش��ه آزاد بوده، اما اعتقاد داریم هرچه 

سبد تولیدکنندگان افزایش یابد، میزان واردات کاهش پیدا می کند.

پرهام فر گفت: بخشی از نیاز تولیدکنندگان در گمرک است و صنایع 
کش��ور به این قطعات نیاز جدی دارند. تصمیم گرفته ش��ده اس��ت که 

کاالهای دپوشده در گمرک هرچه سریع تر ترخیص شود.
عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: در گذشته از یک سند 
برای ترخیص انواع کاال ها اس��تفاده می شد، اما در حال حاضر با شناسه 

کاال می توان کاالها را از گمرک ترخیص کرد.
او افزود: موضوع شناسه دار کردن کاال قدیمی است، اما انجام نمی شد 
که در حال حاضر اس��تارت آن زده ش��ده است. اکنون ۱۹ هزار و ۵۰۰ 

کاال، شناسه کاال دارند.
عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: برداشتن موانع تولید و 

رفع سد های موجود می تواند به روند افزایش تولید کمک کند.

او اف��زود: با توافقات اخیر در رابط��ه با تعیین تکلیف کاال های موجود 
در گم��رک و بنادر به ویژه در رفع موانع ارزی، میلیون ها تن کاال امکان 
ترخیص سریع پیدا کردند که احتماال طی روز های آینده  ترخیص آنها 

عملیاتی می شود.
پرهام ف��ر گف��ت: در حال حاضر حدود ۸ میلی��ون تن کاال در گمرک 
و بن��ادر موجود اس��ت که 3.۵ میلیون تن از آنها کاال های غیراساس��ی، 
غیرکانتین��ری اس��ت که بی��ش از ۸۰ درص��د آن را مواد اولی��ه، مواد 
واس��طه ای، اجزا و قطعات و ماش��ین آالت مربوط به واحد های تولیدی 

تشکیل می دهند.
او گفت: بیش از ۲۵ هزار دستگاه کانتینر کاالی وارداتی نیز در بنادر 

و گمرکات وجود دارد.

تفاهم نام��ه س��ه جانبه ب��رای تس��هیل و حمای��ت از تجاری س��ازی 
فناوری های نسل پنجم مخابراتی به امضا رسید.

به گزارش ایس��نا، تفاهم نامه ای میان ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ش��رکت ارتباطات س��یار ایران با 
هدف ایجاد س��ازوکارهای حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان در امر 
تحقیق، توس��عه، تولید و تجاری س��ازی محصوالت و خدمات این حوزه 

به امضا رسید.
»ایج��اد زیرس��اخت ها و نهادهای پش��تیبان ش��کل گیری و توس��عه 
ش��رکت های دانش بنی��ان در فناوری ه��ای موردنی��از«، »حمای��ت از 
تجاری س��ازی و بومی س��ازی فناوری ه��ا و نوآوری ه��ای ش��رکت های 

دانش بنی��ان« و »حمایت از بازارس��ازی و ایجاد تقاض��ا برای تجهیزات 
و فناوری های موردنظر« از دیگر اهدافی اس��ت که برای این تفاهم نامه 
تعریف ش��ده اس��ت. س��تاد توس��عه فناوری ه��ای اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متعهد شده 
اس��ت که در شناسایی فناوری های مهم و قابل بومی سازی فناوری های 
نس��ل پنجم شبکه ارتباطات س��یار، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در 
کاربردهای حمل ونقل، س��المت دیجیت��ال، صنعت و معدن دیجیتال و 

کشاورزی و انرژی مشارکت کند.
همچنین س��تاد تعهد داده است که تسهیالت مالی برای کنسرسیوم 
ارزیابی ش��ده و منتخب برای بومی سازی فناوری های منتخب را تامین 
کند و با نهادهای دولتی مرتبط برای جلوگیری از واردات این فناوری ها 

برای بومی س��ازی مذاکراتی داشته باش��د. از تعهدات شرکت ارتباطات 
س��یار ایران هم می توان به مشارکت در شناس��ایی فناوری های مهم و 
قابل بومی سازی فناوری های نسل پنجم شبکه ارتباطات سیار، اینترنت 
اشیا و هوش مصنوعی در کاربردهای حمل ونقل، خودروی متصل، شهر 
هوش��مند، س��المت دیجیتال، صنعت و معدن دیجیتال و کشاورزی و 
انرژی اشاره کرد. براساس اعالم معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، 
وزارت ارتباطات و اطالعات هم تالش می کند اس��تفاده از ظرفیت های 
وزارتخانه برای تنظیم پیشنهاد قوانین و آیین نامه های مرتبط و پیگیری 
تصویب آن، هماهنگی با س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
برای تخصیص فرکانس و س��ایر موضوعات مرتبط با رگوالتوری و ... را 

تسهیل کند.

وجود 8 میلیون تن کاال در بنادر و گمرکات

زیست بوم فناوری های نسل پنجم مخابراتی تکمیل می شود

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

موضوع اعطای دناپالس به نمایندگان را به 
تصمیم هیأت رئیسه مجلس واگذار کردیم

کیومرث س��رمدی با بیان اینکه امکانات ما به عنوان یک نماینده 
برای سرکشی از حوزه انتخابیه و بررسی امورات در حد رئیس یک 
اداره در شهر کوچک هم نیست، گفت موضوع خودرو به نمایندگان 
را به تصمیمات هیأت رئیسه واگذار کرده و با تصمیمات آنان اعالم 

نظر خواهیم کرد.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا، کیومرث سرمدی، نماینده 
مردم اس��دآباد در مجلس شورای اس��المی در گفت وگو با خبرنگار 
عصر همدان، درخصوص اختصاص یک دستگاه دنا پالس به برخی 
از نمایندگان مجلس و انصراف و یا عدم انصراف خود از دریافت این 
خودرو، اظهار کرد: ما نمایندگان در جریان این قصه نبودیم و هیأت 
رئیسه تصمیم می گیرد که چگونه مشکالت نمایندگان را حل کند.
وی ادام��ه داد: در هم��ه دوره ه��ای مجلس امکان��ات در اختیار 
نماین��دگان مجلس ق��رار می گیرد ک��ه امکانات ما ب��ه عنوان یک 
نماینده برای سرکش��ی از حوزه انتخابیه و بررس��ی امورات در حد 

رئیس یک اداره در شهر کوچک هم نیست.
نماینده مردم اس��دآباد در مجلس گفت: اکث��ر ما نمایندگان که 
ب��رای اولین دوره مجلس حاضر ش��دیم، حداقل امکان��ات را برای 

سرکشی از حوزه انتخابیه و بررسی مشکالت مردم نداریم.
وی ب��ا بی��ان اینکه در اختیار گذاش��تن وس��یله و امکانات برای 
نمایندگان در همه دوره ها بوده، افزود: البته وس��ایل گران قیمت تر 

از این زمان مطرح بوده است.
سرمدی تصریح کرد: ما عرض مان این است که حداقل امکانات را 
به من نماینده بدهند که بتوانم از حوزه انتخابیه خود بازدید کنم و 

مشکالت را بررسی و حل کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: ما این موضوع را به تصمیمات هیأت رئیسه 

واگذار کرده و با تصمیمات آنان اعالم نظر خواهیم کرد.

قیمت گذاری، مهم ترین چالش قطعه سازان 
خودرو

مهم ترین مش��کل صنعت قطعه سازی خودرو، بحث قیمت گذاری 
قطعات و ناش��ی از نب��ود هماهنگی و توازن می��ان اعضای زنجیره 

تامین از باالدست تا پایین دست است.
آق��ای آرش محبی نژاد در حاش��یه نشس��ت خب��ری اعضای این 
انجمن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، 
اف��زود: قیمت پایه مواد اولیه داخلی با ن��رخ ارز آزاد در بورس ارائه 
و خری��د و فروش این مواد گاه��ی وقت ها ۲۰ تا 3۰ درصد باالتر از 
قیمت ه��ای جهانی انجام می ش��ود در صورتی که در پایین دس��ت 
جری��ان که خودروس��از وجود دارد و با مردم طرف حس��اب اس��ت 
کار قیمت گ��ذاری به صورت دس��توری انجام می ش��ود در این بین 
قطعه س��ازان که میان دو س��نگ بزرگ تامین کنندگان مواد اولیه و 

خودروسازان قرار دارند له می شوند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو اضافه 
کرد: ش��یوه قیمت گذاری نامتوازن موجب شده که قطعه ساز، مواد 
را گ��ران و حتی به صورت پیش پرداخت بخرد که موجب می ش��ود 

نقدینگی زیادی از واحد تولیدی کاهش یابد و بلوکه شود.
آق��ای محبی نژاد ب��ا بیان اینک��ه در هر دو جریان باالدس��ت و 
پایین دس��ت یعنی تامین کنندگان مواد اولیه و خودروسازان دولت 
تصدیگری دارد گفت: تنها فرق موجود این است که دولت در صنایع 
باالدس��تی مانند فوالد، مس و پتروش��یمی ۱۰۰درصد و در صنایع 
پایین دستی یعنی خودروسازی ۱3 تا ۱۸ درصد سهام دارد، اما در 
هر دو جریان تصدیگری با دولت اس��ت که موجب می ش��ود سود و 
نقدینگی به صورت غیرعمد و ش��اید در تبعیت از قوانین اقتصادی 
از پایین دس��ت به جریان باالدست پمپاژ شود. وی افزود: این رویه 
موجب می ش��ود ش��رکت های تولیدکننده مواد داخلی که محصول 
آنها با ارز آزاد قیمت گذاری می شود گران بفروشند و سود های چند 
ده هزار میلیارد تومانی کس��ب کنند، اما از آن طرف اجزای صنعت 
خودرو شامل خودروساز و قطعه ساز زیان های چند ده هزار میلیارد 
تومانی می کنند از این رو این ش��یوه قیمت گ��ذاری باید به منظور 
جذابیت در س��رمایه گذاری و جلوگیری از فرار س��رمایه در صنعت 
قطعه س��ازی اصالح ش��ود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو گفت: اگر بناست قیمت خودرو و قطعات پایین 
بماند باید دولت در باالدس��ت جریان، قیم��ت مواد اولیه را کاهش 
دهد. نمی ش��ود قیمت مواد اولیه براساس قیمت های جهانی عرضه 
ش��ود، اما انتظار داشته باش��یم بقیه اجزای تامین و تکمیل خودرو، 

قیمت را ثابت نگه دارند که البته شدنی هم نیست.

پرداخت بیش از 300 میلیون یورو در 
قرارداد های ارزی برای واردات مواد اولیه

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کشور گفت 
بیش از 3۰۰ میلیون یورو برای قرارداد های ارزی واردات مواد اولیه 
قطعات به کش��ور پرداخت شده اس��ت که همین میزان می توانست 
صرفه جویی ش��ود. به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل 
از باش��گاه خبرن��گاران جوان، مطلب زاده گفت: ع��دم تولید خودرو 
به این دلیل اس��ت که قطعات در گمرک مان��ده و همین عامل در 
تولید خودرو تاثیرگذار بوده اس��ت. فروش��نده خارج��ی به ما مواد 
اولیه فروخته و مبلغ آن نیز پرداخت ش��ده است، اما تحریم ها مانع 
ورود این کاال ها به کشور شده و گمرک اجازه ترخیص نمی دهد. او 
بیان کرد: بیش از 3۰۰ میلیون یورو برای قرارداد های ارزی واردات 
مواد اولیه قطعات به کش��ور پرداخت ش��ده است که همین میزان 
می توانست صرفه جویی ش��ود. تسهیالت پایین می تواند به نهضت 
س��اخت داخل کمک کند، اگر به تولید کنند وام با بهره ۱۰ درصد 
داده ش��ود به تولید کمک می کند. مطلب زاده ادامه داد: مشوق های 
مالیاتی به ساخت داخل کمک می کند. حمایت رسانه ها و تبلیغاتی 
نیز بس��یار کمک کننده اس��ت. در ادام��ه برنامه صبوری مس��ئول 
کمیته نقدینگی در انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: 
نقدینگی مهم ترین عاملی اس��ت که قطعه س��ازان را تهدید می کند. 

تحریم ها و کرونا به شدت صنعت خودرو را تهدید می کند.

در حال��ی مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس اس��ت که کمبود 
تولید خودرو نمی تواند پاس��خگوی طرف تقاضا باشد و این مسئله منجر 

به افزایش بیشتر قیمت خودرو خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار خودرو دیگر کامال 
از دس��ت دولت خارج شده اس��ت و نمایندگان مجلس برای ساماندهی 
ای��ن بازار آس��تین ها را باال زده اند. وزیر پیش��نهادی صنعت در دیدار با 
نماین��دگان مجل��س قول داده اس��ت این بازار را س��اماندهی کند ولی 
مشخص نیست برنامه اش برای بهبود شرایط و باالبردن تولید چیست.

یک��ی از نمایش��گاه داران گفته اس��ت قیمت خودرو ه��ر روز در حال 
افزایش اس��ت اما با این حال هس��تند کس��انی که در این ب��ازار دنبال 

خودرو هستند.
امیر حاج ابوالحسن تصریح کرده است مردم فقط دنبال خرید خودرو 
هستند و برای شان فرقی نمی کند که این خودرو کارکرده یا صفر باشد. 
آنهای��ی که یک خودرو دارن��د دنبال خرید خ��ودروی دومند و آنهایی 
ک��ه دو خودرو دارن��د می خواهند تعداد خودروی خ��ود را باال برند زیرا 

معتقدند از این طریق می توانند ارزش پول شان را حفظ کنند.
وی با اش��اره به عرضه ۲۵ هزار خودرو توسط خودروسازان گفت: این 
موضوع تبدیل به یک جوک ش��ده اس��ت، در حال حاضر چند درصد از 
این خودروها وارد بازار ش��ده اس��ت؟ تعداد بسیار کمی خودروی تولید 
س��ال ۹۹ در بازار وجود دارد و مردم سعی می کنند خودروهای کارکرد 
کمت��ر را نیز خری��داری و نگهداری کنند زیرا ب��ا این وضعیت می دانند 

قیمت خودرو روز به روز باالتر خواهد رفت.
حاج ابوالحسن تصریح کرد: مردم با سودی که در بورس کردند اکنون 
وارد بازار خودرو ش��ده اند و دنبال این هس��تند که این پول را با خرید 

خودرو حفظ کنند و از این بازار نهایت سود را کسب کنند.

قیمت ها در بازار خودرو حبابی است
همچنی��ن در ای��ن رابطه نعم��ت اهلل کاش��انی، نایب رئی��س اتحادیه 
نمایش��گاه داران خودرو تهران گفته اس��ت این روزه��ا همه چیز در بازار 
خودرو به دالر ختم می شود و نوسانات قیمتی آن تعیین کننده است که 
ش��رایط بازار چگونه خواهد شد. این مقام صنفی بیان  داشت: همان طور 
ک��ه قیمت دالر در ب��ازار واقعی نیس��ت و رئیس کل بان��ک مرکزی نیز 
ب��ه این موضوع اش��اره داش��ته، قیمت ها در بازار خودرو حبابی ش��ده و 
غیرواقعی اس��ت. کاشانی خاطرنشان  کرد: اکنون هیچ قیمت واقعی برای 
خودروه��ا در بازار وجود ن��دارد، چون فروش��نده و در نتیجه خریداری 
وجود ندارد و همه منتظرند تا شاید تعدیلی در نرخ دالر ایجاد شود. در 
این میان، ارائه قیمت های غیرواقعی در س��ایت ها و کانال های تلگرامی، 
واتس آپی و اینس��تاگرامی بر این مس��ئله دامن زده اس��ت. نایب رئیس 
اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران تاکید ک��رد: اعالم تکمیل حدود 
۶۰ ه��زار دس��تگاه خودروی ناقص مانده دو خودروس��از بزرگ کش��ور، 
تنها خبر امیدوارکننده روزهای اخیر بوده اس��ت که می تواند به کاهش 
نوس��انات قیمتی در این آشفته بازار کمک کند. وی گفت: هرچند اعالم 
می شود خودروهای داخلی، وابستگی زیادی به مواد و تجهیزات خارجی 
ندارند، اما در حقیقت، این دالر اس��ت که ب��ه عامل اصلی تعیین کننده 
قیمت در این بازار تبدیل شده است و امید می رود نرخ آن در هفته های 
آینده دس��ت کم به یک ثبات نسبی برسد. کاشانی، تاثیر نرخ ارز در بازار 
خودروهای مونتاژی و خارجی را بدتر از خودروهای داخلی توصیف کرد 
و اف��زود:  قیمت های به مرات��ب غیرواقعی تری را در ب��ازار این خودروها 
ش��اهد هس��تیم. وی با تاکید بر اینکه گرانی ها به نفع هیچ کس نیست، 
اضافه  کرد:  پیش از این، صاحب یک خودروی پژو ۲۰۶ کارکرده با قیمت 
3۵ میلیون تومان قیمت می توانست با ۱۰ میلیون تومان اضافه خودروی 

خود را نو کند، اما این روزها همان خودرو با قیمت حبابی ۱3۵ میلیون 
تومانی، دس��ت کم به ۱۰۰ میلیون تومان اضافه برای نو شدن نیاز دارد. 
این مقام صنفی اضافه  کرد:  هرچند افزایش عرضه خودروسازان می تواند 
این بازار را به سمت تعادل پیش ببرد و برنامه هایی نظیر فروش فوری و 
فروش اعتباری همراه با قرعه کشی خودروسازان، تقاضاهای کاذب را در 
این بازار کم کرده، اما همه این عوامل در مقابل بی ثباتی نرخ ارز ش��انه 
خم می کنند و به نظر می رس��د پیش از هر چیز باید سیاس��ت گذاران به 

فکر ایجاد ثبات هرچند نسبی در این بازار باشند.
برنامه بورسی نمایندگان مجلس برای بازار خودرو

این وضعیت موجب ش��ده است تا برخی از نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی به دنبال طرح عرضه خودرو در بورس باشند که به موجب آن 
بازار خودرو آرامش پیدا کند. روح اهلل ایزدخواه عضو کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس درباره جزییات این طرح گفته است »مبنای این طرح 
اصالح توزیع خودرو با عرضه خودرو در بورس کاال اس��ت و تالش شده 
اس��ت تا با اس��تفاده از این س��ازکار، همه راه های توزیع خودرو صفر به 
غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازها نتوانند از درب های پشتی 
خودرو را به فروش برس��انند. با فروش خ��ودرو در بورس کاال، عرضه و 
تقاضا اس��ت که قیمت را تعیین می کند و عمال قیمت گذاری دستوری 
به دلیل ناکارآمد بودن حذف می شود. براساس این طرح به هر کد ملی 
فق��ط یک مدل خودرو در س��ال تعلق می گیرد و یک پیش��نهادی هم 
مطرح که بر فروش خودرو صفر تا دو س��ال بعد از خرید، مالیات وضع 
شود تا تقاضا سرمایه ای به حداقل برسد. با این شیوه عمال قیمت گذاری 
دس��توری وجود ندارد بلکه قیمت تمام شده کارخانه که توسط فرمول 
ش��ورای رقابت تعیین می ش��ود وجود خواهد داش��ت و این فرمول هم 

شفاف بیان خواهد شد.

حال بد بازار خودرو 

عرضه خودرو در بورس قیمت ها را کاهش نمی دهد

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کشورگفت 
ب��ا توجه به زیان ۲۵ هزار میلیاردی دو خودروس��ازی بزرگ داخلی در 
س��ال گذشته و زیان انباش��ته ۸۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت و در 
مقابل س��ود باالی چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های باالدستی 
و تولیدکنندگان م��واد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده 

است.
 محمدرض��ا نجفی منش، رئیس هیأت مدی��ره انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی کشور در نشستی خبری، با اشاره به محدودیت های موجود 
در مس��یر تامین مواد اولیه ساخت قطعات اظهار داشت: امروز تامین و 
توزیع مواد اولیه و از س��ویی قانون سال ۹۰ مجلس و عرضه مواد اولیه 

در بورس کاال مهمترین مشکل صنعت قطعه سازی است.
وی همچنین به افزایش قیمت نهاده های تولید برای س��اخت قطعات 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و در نهایت 
قیمت پایه مواد اولیه از مش��کالت جدی این صنعت است به طوری که 
این ش��رایط موجب شده تا ۷۰ درصد قیمت پایه در بورس رقابت شود 

و عمال این وضع تامین مواد اولیه را با این نرخ ها دشوار کرده است.
نجفی من��ش با توج��ه به ف��روش فوالد، م��س و آلومینیوم توس��ط 
تولیدکنن��دگان داخلی ب��ا نرخ دالر ب��ازار آزاد، اف��زود: در این جریان 
قطعه  س��ازان ناگزیر به خرید در بورس و پرداخت هزینه س��ه ماه پیش 

از تامین کاال شدند.
وی با اش��اره به ل��زوم عرضه مس��تقیم و مچینگ گف��ت: راه اندازی 
سیس��تم مچینگ و عرضه مواد اولیه به میزان کافی مهمترین خواست 
قطعه س��ازان اس��ت تا بتوانیم در نهضت داخلی سازی و دستیابی به ۸۰ 

درصد داخلی سازی در صنعت خودرو و قطعه سازی موفقیت های خوبی 
را کسب نماییم.

نجفی من��ش با ابراز گالیه از فش��ارهای ناش��ی از افزایش قیمت مواد 
اولی��ه به قطعه س��ازان و قرار گرفت��ن بین دو غول بزرگ ش��رکت های 
تامین کننده مواد اولیه و خودروس��از خاطرنش��ان کرد: متاسفانه امروز 
صنعت قطعه س��ازی سپر بالی ش��رایط کنونی شده و تمام ترکش ها به 

سمت قطعه سازان است.
در ادام��ه آرش محبی ن��ژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی 
کش��ور در س��خنانی اظهار داش��ت: با توجه به زیان ۲۵ هزار میلیاردی 
دو خودروس��ازی بزرگ داخلی در سال گذشته و زیان انباشته ۸۰ هزار 
میلیارد تومانی این صنعت، خواس��تار تشکیل کمیته ملی خودرو برای 

رفع مشکالت صنعت خودرو شد.
به گفته محبی نژاد، زیان انباشته یادشده و در مقابل سود باالی چند 
۱۰۰  هزار میلیارد تومانی ش��رکت های باالدستی و تولیدکنندگان مواد 

اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است.
محبی نژاد ب��ا تاکید بر تبعات قیمت گذاری دس��توری بر مش��کالت 
جدی نقدینگی در صنعت قطعه س��ازی، خواستار اصالح قیمت قرارداد 

قطعه سازان و افزایش میانگین ۶۵ درصدی قیمت قطعات شد .
وی درمجموع مشکالت موجود را حاصل تفرقه و عدم سیاست گذاری 
در حاکمیت مطرح کرد و در همین راس��تا خواس��تار تش��کیل کمیته 
ملی خودرو در کش��ور شد و خاطرنش��ان کرد: باید در این کمیته تمام 
سازمان ها عضو داش��ته و مصوبات فراقوه ای و الزم االجرا داشته باشد تا 

شاهد جهش تولید باشیم .

وی بیان داش��ت: یکی از درخواس��ت های قطعه سازان ، اصالح قیمت 
قطعات با باال یا پایین رفتن ۱۰ درصدی نرخ نهاده های تولید است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور 
خاطرنش��ان کرد: التهاب امروز بازار خودرو و ش��کاف شدید قیمت های 
خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب 
ش��ده قطعه س��از و خودروس��از با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز 
ناکافی باش��د. محبی نژاد تاکید کرد: همه این مش��کالت به دلیل تفرقه 
در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه اس��ت، در این راستا 
ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان های تصمیم گیر پیشنهاد 
می ش��ود به طوری که همه مصوبات این کمیت��ه، فراقوه ای و الزم االجرا 

باشد.
وی تاکید کرد: نیاز س��الیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه سازی حدود 
۴میلیارد دالر اس��ت و درخواس��ت این انجمن برای اجازه یک میلیارد 
دالر واردات ب��دون انتقال ارز و بدون ذکر منش��أ، کمتر از ۲درصد نیاز 
ارزی کشور اس��ت که نصف قاچاق ۲ میلیارد دالری قطعات خودرو در 

سال گذشته است.
در ادامه سعید صبوری، رئیس کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن 
قطعه س��ازی در سخنانی گفت:۷۰۰ قطعه سازی تعطیل و نیمه تعطیل 

هستند!
عض��و هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور گفت: 
مشکالت ارزی و شیوع کرونا، قطعه سازان را به سمتی برده است که از 
۱۲۰۰ قطعه س��از بزرگ و کوچک، ۴۰۰ ش��رکت تعطیل کامل و 3۰۰ 

قطعه سازی نیز نیمه تعطیل شده است.

نجفی منش، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه  س��ازان با 
اشاره به اینکه قوانین مصوب مجلس در سال ۹۰ متناسب با نیاز امروز 
نیس��ت، گفت: قیمت گذاری براساس فوب خلیج فارس قیمت قطعات و 

خودرو را افزایش داده است.
 رئی��س هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه  س��ازان در نشس��ت 
خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشور با اشاره به دغدغه نخست قطعه سازان که تامین مواد اولیه است، 
گفت: در این راس��تا باید به چند نکته توجه داش��ت؛ نخس��ت، نهضت 
س��اخت داخل ش��روع ش��ده از همین رو مصرف مواد اولیه نیز افزایش 
یافته است؛ چرا که برخی از قطعات در گذشته از خارج وارد می شد، اما 
حاال به خاطر مش��کالتی در زمینه واردات و تامین ارز همگی به سمت 

ساخت داخل حرکت کرده اند.
محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه توجه به افزایش ساخت داخل 
قطعات منجر به باال رفتن نیاز به مواد اولیه ش��ده اس��ت، افزود: در این 

ش��رایط توزیع مواد اولیه مختل شده و قطعه سازان نیز با چالش جدی 
مواجه ش��ده اند. وی با اشاره به قوانین گذشته که امروز برای تولید سد 
ایجاد کرده اند، ادامه داد: س��ال ۹۰ قانونی در مجلس ش��ورای اسالمی 
مصوب ش��د که اگر کاالیی قرار اس��ت در بورس عرضه شود باید قیمت 
آن ۹۵ درصد فوب خلیج فارس باشد، بنابراین اگر قیمت جهانی کاالیی 

۱۰ دالر است، با ۹ و نیم دالر قیمت پایه عرضه خواهد شد.
نجفی منش با اش��اره به افزایش افسار گسیخته روزانه نرخ دالر، بیان 
کرد: تمام مواد اولیه داخلی ضرب در نرخ روز ارز می شوند، بنابراین اگر 
تا دو سال گذشته نرخ دالر حدود ۴ هزار تومان بود، اکنون قیمت مواد 

اولیه ضرب در قیمت ارز بیش از ۲۶ هزار تومان می شود.
این قطعه س��از با اشاره به اینکه این موضوع باعث شده نرخ پایه مواد 
اولیه بر اس��اس همان قانون مصوب افزای��ش یابد، اضافه کرد: از طرفی 
در بازار ش��اهد کاهش عرضه هستیم، از همین رو دوباره شاهد افزایش 
قیم��ت خواهیم بود. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان کش��ور 

ادامه داد: متاس��فانه شاهد این هس��تیم که قیمت تا ۷۰ درصد قیمت 
پایه در بورس تعیین می ش��ود، تا جبران کاهش عرضه شود. چراکه اگر 
تولیدکنن��ده م��واد اولیه را نتواند به موقع تامی��ن کند تمام هزینه های 
پرسنلی و ... باقی می ماند و به افزایش هزینه های تولید منتهی می شود 
بنابراین برای اینکه از این ماجرا اجتناب کند با هر قیمتی ش��ده کاال را 
به بازار عرضه می کند. وی گفت: در این راستا باید بگویم که در گذشته 
مواد اولیه به صورت مچینگ تامین می شد، این هم به این معنا است که 
فوالد مبارکه بررسی می کرد و می دید که یک تولیدکننده 3۰۰ تن ورق 
نیاز دارد. این حجم را درخواس��ت می دادیم که براس��اس قیمت بورس 
تامین می ش��د، اما حاال می گویند باید در بورس شرکت کنید، قیمت را 
ب��ورس تعیین می کند و پول آن را هم به صورت پیش پرداخت بپردازید 
ت��ا کاال را دریاف��ت کنید. حاال برای قطعه س��ازی ک��ه جنس را تحویل 
می دهد و بعد از ۶ تا ۷ ماه بعد شاید از خودروساز مبلغی را بگیرد ادامه 

چنین شرایطی برای ادامه تولید غیرممکن است.

 زیان انباشته 80 هزار میلیارد تومانی خودروسازان

 نفس 700 شرکت قطعه ساز به شماره افتاد

مسئوالن تعدیل قیمت قطعات را در مواد اولیه جست وجو کنند

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
8 مهر 1399

شماره 1634



کسب و کارامـروز8

توس��عه زیست بوم فناوری های نس��ل پنجم مخابراتی، اینترنت اشیا 
و ه��وش مصنوع��ی موضوع یک تفاهم نامه ش��د؛ تفاهمی س��ه جانبه 
برای تس��هیل و حمایت از تجاری س��ازی فناوری ه��ای موردنیاز این 

حوزه. یکی از پایه های این همکاری س��تاد 
توس��عه فناوری ه��ای اقتص��اد دیجیتال و 

هوشمندسازی معاونت علمی است.
توس��عه  س��تاد  می��ان  تفاهم نام��ه ای 
و  دیجیت��ال  اقتص��اد  فناوری ه��ای 
هوشمندس��ازی معاونت علم��ی و فناوری 
و  ارتباط��ات  وزارت  جمه��وری،  ریاس��ت 
فناوری اطالعات و ش��رکت ارتباطات سیار 
ایران به امضا رس��ید. ه��دف از امضای این 
تفاهم نام��ه ایجاد س��ازوکارهای حمایت از 
ش��رکت های دانش بنی��ان در ام��ر تحقیق، 
توس��عه، تولید و تجاری سازی محصوالت و 

خدمات این حوزه است.
»ایجاد زیرس��اخت ها و نهادهای پش��تیبان ش��کل گیری و توس��عه 
ش��رکت های دانش بنی��ان در فناوری ه��ای موردنی��از«، »حمای��ت از 
تجاری س��ازی و بومی س��ازی فناوری ه��ا و نوآوری های ش��رکت های 

دانش بنیان« و »حمایت از بازارس��ازی و ایج��اد تقاضا برای تجهیزات 
و فناوری های موردنظر« از دیگر اهدافی است که برای این تفاهم نامه 

تعریف شده است.
اقتص��اد  فناوری ه��ای  توس��عه  س��تاد 
دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری متعهد شده 
اس��ت که در شناسایی فناوری های مهم و 
قابل بومی س��ازی فناوری های نسل پنجم 
ش��بکه ارتباطات س��یار، اینترنت اش��یا و 
هوش مصنوعی در کاربردهای حمل ونقل، 
مع��دن  و  دیجیت��ال، صنع��ت  س��المت 
دیجیتال و کش��اورزی و انرژی مش��ارکت 

کند.
اس��ت  داده  تعه��د  س��تاد  همچنی��ن 
ک��ه تس��هیالت مال��ی برای کنسرس��یوم 
ارزیابی ش��ده و منتخب برای بومی سازی 
فناوری ه��ای منتخب را تامین کند و ب��ا نهادهای دولتی مرتبط برای 
جلوگیری از واردات این فناوری ها برای بومی س��ازی مذاکراتی داشته 

باشد.

با توجه به نقش آموزش در توسعه صنایع خالق و عالقه مندی بسیاری 
از فارغ التحصی��الن حوزه فنی و حرفه ای ب��رای فعالیت در عرصه صنایع 
فرهنگی و خالق در راس��تای توسعه همکاری های دو جانبه ستاد توسعه 

فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فنی و 
حرف��ه ای تفاهم نامه  امضا کردند. این توافق 
برای هم افزایی بیش��تر این ستاد و دانشگاه 
فنی و حرفه ای کش��ور در راس��تای تامین 
حمایت های اجرای��ی و مالی برای فعاالن و 
شرکت های خالق تدوین ش��ده است. این 
تفاهم نامه که به امضای سید محمد حسینی 
سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت س��از معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و ابراهیم صالحی عمران 
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای رسید، توسعه 
هرچه بیش��تر بس��ترهای موردنیاز صنایع 

خالق و فرهنگی و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای دو طرف را به عنوان اهداف 
اصلی خود برگزیده است. توسعه شبکه متخصصان دانشگاهی کشور برای 
حمای��ت از صنایع خالق و تامین فضای فیزیکی و امکانات زیرس��اختی 

برای فعالیت اس��تارت آپ ها و تیم های خ��الق و نوآور از دیگر اهداف این 
تفاهم نامه است. عالوه بر این، دو طرف با همکاری یکدیگر یک آزمایشگاه 
تخصصی و ش��بکه کارگاهی در حوزه صنایع خ��الق راه اندازی می کنند. 
برگ��زاری رویدادهای وی��ژه صنایع خالق 
و فرهنگی و مش��ارکت در تولید محتوای 
آموزشی و کمک آموزشی صنایع خالق از 

دیگر محورهای این تفاهم نامه است.
پ��س از امضای این تفاهم نامه، س��تاد 
توس��عه فناوری ه��ای نرم و هویت س��از 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
موافقت کرد که دانشگاه فنی و حرفه ای 
ب��ه عن��وان یک��ی از مبادی تش��خیص 
شرکت های خالق معرفی شود. دانشگاه 
فنی و حرف��ه ای با توجه به زمینه کاری 
نیازمن��د فرآینده��ا و برنامه ریزی ه��ای 
مخت��ص به خ��ود در زمینه زیس��ت بوم 
ن��وآوری صنای��ع خ��الق اس��ت، س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم و 
هویت س��از برای اجرای هرچه بهتر برنامه های مشترک در جریان این 

برنامه ریزی ها و فرآیندها مشارکت می کند.

دانشجویان فنی و حرفه ای استارت آپ های خالق راه اندازی می کنندزیست بوم فناوری های نسل پنجم مخابراتی تکمیل می شود

ذرات ری��ز و اغل��ب نادیدن��ی ب��ه ب��الی ب��زرگ س��المت و حیات 
محیط زیس��ت بدل ش��ده اند. درباره این نادیدنی ها زیاد می شنویم، اما 
بدون آنکه دیده شوند، مبتالی مان می کنند. از ریزگردها به عنوان یکی 
از مهم ترین آلودگی شهرها یاد می شود؛ پدیده ای زیست محیطی که پا 

را فراتر گذاشته و در قامت یک معضل سر برآورده است.
راهکارهای گوناگونی برای حل مشکل ریزگردها و تثبیت کانون های 
گ��رد و غبار ارائه  ش��ده، اما هر کدام ضعف ه��ا و ضررهای خاص خود 
را دارند. اس��تفاده از خاک پوش ها به عن��وان درمانی برای این معضل 
ش��ناخته شده است. مالچ نفتی یکی از این نوع خاک پوش ها است، اما 
استفاده در مناطقی که درگیر پدیده گردوغبار هستند، عالوه بر ایجاد 
ش��رایط خاص برای خاک و آب، بعضاً موجب نابودی پوشش گیاهی و 

موجودات زنده آن می شود.
ام��ا ن��وآوری و فناوری به یاری کش��ور در حل این مش��کل آمده و 
یک طرح فناورانه با حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری، زمینه ساز پیاده سازی 

طرح خاک پوش )مالچ( دوستدار محیط زیست شده است.
 احم��د جاللی��ان، مدیر ط��رح فناورانه مال��چ غیرنفت��ی از اجرای 
پایلوت این طرح برای نخس��تین بار در اس��تان اصفهان گفت و ادامه 
داد: اصفهان یکی از کالنش��هرهایی اس��ت که به  طور جدی با معضل 
گردوغبار دس��ت وپنجه نرم می کند. سالمت و حیات این شهر در سایه 
این مش��کالت، دستخوش نوسان شده و مش��کالت گوناگونی ازجمله 
بیماری های تنفس��ی به بار آورده اس��ت. بر همین اساس از چند سال 
تصمیم گرفته ش��د راهکاری جدید و فناورانه برای مهار پدیده ریزگرد 
ارائه ش��ود؛ راهکاری که عالوه بر مقرون به صرفه بودن، سازگار و همراه 

با محیط زیست و سالمت باشد.
ای��ن فعال فن��اور با بیان اینکه مالچ نفتی ع��الوه بر آالیندگی باالی 
زیس��ت محیطی، مقرون به صرفه نیس��ت، عنوان کرد: اس��تفاده از مالچ 
نفتی بس��یار باال اس��ت و عالوه بر این، آس��یب های جبران ناپذیری را 
به محیط زیس��ت وارد می کند؛ همچنین مالچ نفتی، پس از چند سال 

تجزیه  شده و مواد آلی که مضر هستند، در هوا پخش می شود. 
احمد جاللیان از سازگاری با طبیعت و امکان رویش گیاه، به  عنوان 
اهداف و رویکردهای ابتکار مالچ غیرنفتی یاد کرد و گفت: با اس��تفاده 
از ویژگی های منحصربه فرد رس بنتونیت، مالچ دوستدار محیط زیست 
را در یک کار فناورانه از س��ال ۹۲ تا ۹۴ به غلظت بهینه، اس��تخراج، 
فرآوری و تولید شد. این فرآورده سال ۹۵ برای نخستین بار در منطقه 

فوق بحرانی س��جری اس��تان اصفهان ۱۴ هکتار از ۶۵ هکتار تلفیقی 
بوده و به  صورت ترکیب کاش��ت نهال و پاش��ش مالچ، پیاده سازی شد 
و خوش��بختانه اثرمند و کارآمد افتاد. خوشبختانه این طرح در سجزی 

ماندگاری باالی ۴سال داشته است.
رئی��س مرک��ز تحقیق��ات بیابان زدای��ی و مب��ارزه ب��ا ریزگردهای 
دانش��گاه آزاد اصفهان با اش��اره به حمایت ستاد توس��عه فناوری های 
آب، خشکس��الی، فرس��ایش و محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از اج��رای پایلوت این طرح فناور گفت: با بررس��ی 
معیاره��ا و مؤلفه های اثرگذار در مالچ های غیرنفت��ی و با تکیه تجربه 
قبلی اصفهان، پایلوت این طرح در منطقه سیس��تان اجرایی می شود. 
بس��یاری از ش��هرهای این استان با مش��کالت جدی گردوغبار درگیر 
هس��تند و اجرای مالچ دوستدار محیط زیست  می تواند کاهش دهنده و 

پایان بخش این مشکالت بشود.
جاللیان ادامه داد: منطقه حاش��یه ای هامون و منطقه شیله دو نقطه 
بحرانی هستند که به  صورت پایلوت با هماهنگی منابع طبیعی استان 
انتخاب ش��ده ک��ه در صورت نتیجه گیری مطلوب ای��ن کار با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و مسئولین استانی در ابعاد 

گسترده پیاده خواهد شد.
مدی��ر طرح فناور مالچ دوس��تدار محیط زیس��ت با اش��اره به وجود 
ظرفیت ش��هرهای بزرگ برای اس��تفاده از این م��اده گفت: با حمایت 
کارگروه تخصصی آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، همکاری اس��تانداری و اداره کل 
منابع طبیعی اس��تان ، آماده سازی و اجرای این پایلوت در سطح ۲۰۰ 

هکتار پیاده سازی خواهد شد.
وی با اشاره به هزینه های بسیار پایین تر مالچ دوستدار محیط زیست 
نس��بت ب��ه مالچ نفتی گف��ت: درحالی که مالچ نفتی ب��رای هر هکتار، 
حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه به دنبال دارد، برای استان سیستان و 
بلوچس��تان به  طور میانگین هر هکتار ۶ میلیون تومان و برای اصفهان 
۵ میلیون تومان پیش بینی  ش��ده اس��ت. ضم��ن اینکه روش جدید به 

طبیعت آسیب نمی زند.
جاللیان با اش��اره به پایش اثرات این طرح و بررس��ی کارآمدی آن 
گفت: بعد از پاش��ش مالچ دوس��تدار محیط زیس��ت، حدود یک سال 
دوام، اثر و ویژگی های طرح پایش می ش��ود تا اطمینان حاصل ش��ود 
ک��ه کارآمدی الزم را خواهد داش��ت. پس ازآن اجرای ط��رح در ابعاد 

گسترده تر در مناطق مشابه توسعه می یابد.

به مناس��بت هفته گردش��گری، هفت نشس��ت مجازی در تهران از 
ششم تا دوازدهم مهرماه برگزار می شود.

به گ��زارش ایس��نا، پرهام جانفش��ان، مدی��رکل می��راث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان تهران با بیان اینکه این نشست های 
مجازی براس��اس نیاز روز فعاالن صنعت گردشگری برنامه ریزی و اجرا 
می ش��ود، افزود: نشس��ت های هفته گردش��گری با عناوین »نگاهی به 
فرصت های گردشگری دریایی در ایران«، »نقش راهنمایان در توسعه 
جوامع محلی«، »بازاریابی کلید گمشده هتلداری«، »عوامل تاثیرگذار 
در کارآفرینی روستایی با تاکید بر گردشگری الکترونیک«، »مروری بر 
سرگذش��ت و شرایط کنونی زمین گردشگری و ژئوپارک ها در ایران«، 
»تحیل��ی بر آینده بازارهای هدف گردش��گری ایران« و »فدراس��یون 

جهانی راهنمایان گردش��گری و دوره های آموزشی« برای عالقه مندان 
برگزار می شود.

او افزود: نگاه ش��عار جهانی جهانگردی امس��ال به توسعه روستایی 
اس��ت، به همی��ن منظور اولوی��ت برنامه های اداره کل اس��تان تهران 
ایجاد یک مش��ارکت و هم افزای��ی بین نهادهای متولی برای توس��عه 

زیرساخت های گردشگری در جوامع روستایی است.
۲۷ س��پتامبر برابر شش��م مهرماه روز جهانی گردشگری نام گرفته 
اس��ت. این تاریخ به خاطر پایان فصل س��فر در نیم کره ش��مالی زمین 
و آغاز فصل س��فر در نیم کره جنوبی انتخاب ش��ده است. در ایران این 
مناسبت به مدت یک هفته گرامی داشته می شود و با توجه به  پاندمی 

کووید- ۱۹ قرار است بیشتر رویدادها مجازی باشد.

نشست های مجازی در هفته گردشگری

گوگل تولد 22 سـالگی اش را با تغییر لوگو یا همان Doodle صفحه اصلی جشن گرفت. 
این تصویر با در نظر گرفتن کرونا سـاخته شـده و تفاوت های بسـیاری با تصاویر سال های 

قبل دارد.
به گزارش دیجیاتو، دیروز )6 شـهریور، 27 سپتامبر( تولد 22 سالگی گوگل بود و لوگوی 
اصلی این شـرکت موقتًا با تصویری که تفاوت زیادی با تصاویر سـال های قبل دارد تعویض 
شـد. گوگل معموالً برای مناسـبت ها و جشـن ها از تصاویری اسـتفاده می کند که به نوعی 
تاریخچه این شرکت را نشان می دهند یا جشن و شادی در کنار هم را به تصویر می کشند.

تصویـری که غول موتورهای جسـت وجو برای تولد 22 سـالگی اش انتخاب کرده تماس 

ویدئویـی بین حـرف G و پنج حرف دیگر را نشـان داده و اهمیـت فاصله گیری اجتماعی 
در دوران کرونـا را گوشـزد می کنـد. گـوگل بـا این تصویر نشـان می دهد کـه می توان با 
مسـئولیت پذیری از حضور در مناسـبت ها و گردهمایی های سنتی که بدون کنار هم بودن 

معنایی ندارند چشم پوشی کرد و به جای این کار از تماس تصویری استفاده نمود.
گوگل تقریبًا 22 سـال قبل و زمانی که »سـرگی برین« و »لری پیج«، دانشجویان مقطع 
دکترای دانشـگاه اسـتنفورد مقاله ای در مورد آناتومی موتور جسـت وجو منتشـر کردند، 
متولد شد. این دو دانشجو در مقاله خود به نسخه اولیه موتور جست وجوی مقیاس بزرگی 

به نام »Google« اشاره کردند که دیتابیس آن دست کم 2۴ میلیون صفحه داشت.

خاک پوش دوستدار محیط زیست به رویارویی با ریزگردها می آید

گوگل ۲۲ ساله شد؛ تغییر لوگوی صفحه اصلی با توجه به کرونا

دریچــه

صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری فراخوان حمایت از طرح های پژوهش��ی حوزه های فنی و مهندسی، 
محیط زیس��ت، تغییرات اقلیم و سالمت را منتشر کرد. این ششمین فراخوان 
صن��دوق ب��رای حمایت از فناوران و پژوهش��گران کش��ور این حوزه اس��ت. 
پژوهش��گران از ابتدای مهرماه سال جاری تا ۱۵ آذرماه برای ارسال طرح های 
پژوهش��ی خود فرصت دارند. طرح های ارسال ش��ده پس از داوری و ارزیابی 
ب��رای حمایت مصوب می ش��وند. در مجم��وع فراخوان های چه��ارم و پنجم 
کارگروه های فنی و مهندس��ی و محیط زیست، تغییرات اقلیم و سالمت ۴۹۵ 
طرح پژوهشی به صندوق ارسال شد که تاکنون ۱۴۷ طرح مصوب شده است 

و مابقی نیز در حال بررسی هستند.

پژوهشگران محیط زیست و مهندسی 
برای توسعه ایده خود فراخوانده شدند
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کش��ور ایران س��ابقه تاریخی قابل توجهی در زمینه س��اخت طال و 
جواهر دارد. ایران، ب��رای چند قرن از جمله صادرکنندگان مصنوعات 
س��اخته شده از س��نگ های قیمتی بوده اس��ت. به منظور احیای این 

پیش��ینه تاریخ��ی و کم��ک ب��ه ص��ادرات 
گوهرس��نگ ها، کان��ون هماهنگ��ی دانش، 
صنعت، بازار، جواهرات و سنگ های قیمتی 
ایران وابس��ته به معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری در حال تاسیس یک پایانه 

صادراتی در مرزهای شرقی کشور هستند.
با توجه به گردش مالی قابل مالحظه حوزه 
جواهر س��ازی و معادن س��نگ های قیمتی، 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
از تاسیس کانون هماهنگی دانش، صنعت، 
بازار، جواهرات و سنگ های قیمتی حمایت 
کرد.  این کانون در حال حاضر در مش��هد 
مستقر است و با انعقاد تفاهم نامه با سازمان 

فن��ی و حرف��ه ای در حال برگ��زاری دوره های آموزش��ی متعدد برای 
عالقه مندان و فعاالن فناور این حوزه است.

این دوره ها حداقل دو ماهه هس��تند و در رشته هایی مانند طراحی 

جواهر، طراحی گوهرسنگ و گوهرشناسی برگزار می شوند.
کان��ون هماهنگ��ی دان��ش، صنعت، ب��ازار، جواهرات و س��نگ های 
قیمتی ایران همچنین در راس��تای اجرای سیاس��ت های توسعه ای و 
تجاری س��ازی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری در جدیدترین اقدام خود 
مقدمات تاسیس یک بازار بزرگ جواهرات 
و گوهرس��نگ ها را فراهم کرده است. این 
بازار با همکاری استانداری خراسان رضوی 

در شرق کشور تاسیس می شود.
ص��ادرات نیز یک��ی از حلقه ه��ای مهم 
در زنجی��ره ارزش صنعت جواهرس��ازی و 
اس��تخراج سنگ های قیمتی است. فعاالن 
نوآور و شرکت های دانش بنیان و فناور به 
زمینه ای برای صادرات محصوالت خود در 

این رشته نیاز دارند.
بر این اس��اس، این کان��ون با همکاری 
ایمیدرو ) س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( و 
استانداری خراسان رضوی در حال تاسیس پایانه صادراتی سنگ های 

قیمتی در  مرکز دوقارون است.

آیین رونمایی از کاربس��ت های ۵G در ایران با امضای ۵ تفاهم نامه 
همکاری برگزار ش��د؛ رویدادی برای هم افزایی و ارتقای همکاری های 
فناوران��ه می��ان بازیگران ای��ن حوزه ب��ا یکدیگر. این کار به توس��عه 

زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطالعات 
برای استفاده گس��ترده از نسل پنجم تلفن 

همراه می انجامد.
در ای��ن مراس��م ۵ تفاهم نام��ه بر بس��تر 
 )۵G( تکنول��وژی نس��ل پنجم ارتباط��ات
به امضا رس��ید. تفاهم نامه اول میان س��تاد 
توس��عه فناوری های فضای��ی و حمل ونقل 
هوش��مند معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، شرکت خدمات ارتباط ایرانسل، 
پژوهش��گاه ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
و س��ازمان منطقه آزاد کیش ب��رای ایجاد 
پایلوت حمل ونقل هوش��مند شهری مبتنی 
بر ش��بکه های نس��ل جدید مخابراتی امضا 

شد.
در ای��ن تفاهم نامه تاکید ش��ده اس��ت: هر ۴ مجموع��ه برای تحقق 
ای��ن هدف، از همه ظرفیت های خود اس��تفاده کنند. این کار توس��عه 

فناوری های نوین حمل ونقل هوشمند را در پی دارد و اجرای موفق آن 
موجب تسری این طرح در دیگر شهرهای کشور به عنوان یک خدمات 

مبتنی بر شبکه ملی اطالعات می شود.
س��تاد توس��عه فناوری ه��ای فضایی و 
حمل ونق��ل هوش��مند معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در این تفاهم نامه 
متعهد شده است که در طراحی پایلوت و 
سناریوهای پیاده سازی آن همکاری کامل 
داشته باش��د و تالش خود را برای تامین 
فناوری ه��ای موردنیاز پایلوت به خصوص 
در ح��وزه ناوگان حمل ونق��ل و تجهیزات 

مرتبط بکند.
همچنین همکاری در زمینه شناسایی، 
ارزیاب��ی و انتخ��اب ش��رکت ها و تیم های 
فناور برای مش��ارکت در اج��رای پایلوت، 
هم��کاری در ایج��اد هماهنگی ه��ای بین 
س��ازمانی و دیگر ذی نفعان پایلوت و تبادل نیروهای دانشی و مجرب 
ب��ا بقیه طرفین برای تعریف و اج��رای پایلوت از دیگر وظایف معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری در این تفاهم نامه است.

 استفاده از نسل پنجم تلفن همراه توسعه می یابدپایانه صادراتی گوهرسنگ ها راه اندازی می شود

مهدی محمودی / کارشناس حوزه مد و پوشاک در صنایع خالق: مد و 
لباس هنر صنعتی است که براساس اندیشه و خالقیت هنرمند به عرصه 
ظهور می رسد و در مسیر تولید قرار می گیرد. با رونق این هنر صنعت در 
طول سالیان گذشته، ساماندهی مجموعه های فعال در این حوزه به شکل 
جدی تری دنبال شده است که از جمله آنها می توان به ساماندهی فعالیت 
طراحان، مزون ها و خانه های مد اش��اره کرد. هم اکنون بسیاری از فعاالن 
شاغل در این بخش در قالب موسسات مد و لباس فعالیت خود را زیر نظر 
کارگروه س��اماندهی مد و لباس و انجمن موسسات فرهنگی هنری مد و 
لباس کشور دنبال می کنند که تعداد آنها به حدود ۵۰۰ موسسه ثبت شده 
می رسد. از مهم ترین اهداف تشکیل این انجمن که در اساسنامه آن ذکر 
شده است می توان کمک به هم افزایی، جریان سازی و تاثیرگذاری بیشتر 
موسسات در فعالیت های این حوزه در بخش های دانش، فناوری، طراحی، 
تولید، فروش، عرضه و تجاری سازی، جریان سازی و حمایت از دغدغه های 
فرهنگ��ی، هن��ری و حرف��ه ای در مد و لب��اس و کمک به دانش��جویان، 
فارغ التحصیالن و عالقه مندان به این حوزه برای ش��کوفایی استعدادها و 
توانمندی های شان را نام برد. جمع آوری داده ها، بررسی مشکالت، نظرات، 
پیش��نهادات و انتقادات، نیازسنجی، اولویت بندی و برنامه ریزی به منظور 
تأمین نیازهای فرهنگی، هنری و آموزش��ی، توسعه حداکثری فعالیت و 
عملکرد اعضا، تعامل با مراکز فرهنگی و اس��المی، ایجاد ارتباط با مراکز 
آموزش عالی، دانش��گاه ها، شرکت ها و سایر مجموعه های معتبر داخلی و 
خارجی به منظور گسترش ارتباطات در سطوح ملی و بین المللی، بخشی از 
اهداف این انجمن است. عالوه بر این انجمن، در راستای ارتقا فعالیت های 
خالقانه و موثر، برگزاری منظم جش��نواره ها، نمایش��گاه ها، ورکشاپ های 
آموزشی و همایش های علمی و کاربردی، تبیین استراتژی های برندینگ، 
فروش و کس��ب و کار، مشاوره به موسس��ات و اعضا در راستای تأسیس، 
تقویت و گسترش همکاری بین حوزه های مختلف، رصد فعالیت و عملکرد 
موسس��ات در طول سال، برگزاری جلس��ات هم اندیشی و دوره ای، تالش 
خواهد کرد. همراهی کارگروه س��اماندهی مد و لباس و انجمن موسسات 
فرهنگی هنری مد و لباس کشور سبب شده است تا در شرایط کنونی و با 
توجه به اهمیت حمایت آثار و تولیدات داخلی، مجموعه های فعال در این 
عرصه به صورت هدفمند و در سایه حمایت های قانونی نهادهای مربوطه 
به کسب و کار خود رسمیت بخشیده و سطح کیفی و کمی تولیدات خود 

را افزایش دهند. تالشگران دلسوز این عرصه می کوشند تا برخالف جریانی 
که از دیگر کش��ورهای پیش��رو در صنعت مد و لباس متأثر ش��ده است، 
جای��گاه واالی طرح  و نقش های ایرانی را در آثار و محصوالت تولیدش��ده 
نمایان س��ازند. همچنین بسیاری از موسس��ات مد و لباس در کنار ارائه 
طرح ها و آثار، فعالیت های خود را در بستر آموزش های تئوری و کاربردی 
این حوزه گسترش داده اند و توانسته اند در کنار مراکز معتبر دانشگاهی و 
آموزش��گاهی، هنرجویان بسیاری را تحت تعلیم قرار داده و آماده ورود به 
بازار کار کنند. یکی از بخش های حائز اهمیت جش��نواره بین المللی مد و 
لباس فجر برای سالیان متوالی به موسسات مد و لباس کشور اختصاص 
پیدا کرده اس��ت که محفلی است برای نمایش، معرفی و بررسی عملکرد 

این موسسات طی یکسال گذشته و فعالیت هایی که انجام داده اند.
از دیگر بخش های جشنواره می توان به بخش علمی، دانشگاهی، بخش 
صنعت، بخش زیورآالت، بخش مسابقه زنده از ایده تا اجرا، بخش نمایش 
آثار برگزیده جشنواره اشاره کرد. امسال در نهمین جشنواره بین المللی مد 
و لباس فجر ۵۰ موسس��ه فرهنگی مد و لباس و خانه مد حضور داشتند 
که در پایان آن، موسس��ات و غرفه های برگزیده انتخاب و معرفی شدند. 
همچنین از بین ورکش��اپ های برگزارشده در حین جشنواره مد و لباس 
فجر، از کارگاه های برتر و مدرسان آنها تقدیر شد. همانطور که پیداست، 
برگزاری این جشنواره ها و نمایشگاه ها صرفا یک محفل یا دورهمی ساالنه 
نیست. بلکه کارکرد آن معرفی بیش از پیش فعاالن و ظرفیت های هنری 
و تولیدی آنها به جامعه و حتی  دیگر کشورها است. از این رو در جشنواره 
امس��ال، ش��اهد حضور پررنگ بخش بین الملل با ارائه آث��ار متعددی از 
سایر نقاط جهان همچون کش��ورهای آسیای میانه، جنوب  شرق آسیا و 
همسایگان مان بوده ایم. با توجه به شرکت طراحان و تولیدکنندگان دیگر 
کش��ورها در جشنواره ها و نمایشگاه های داخلی، بازدیدکنندگان خارجی 
بیش��تری از نمایش��گاه ها بازدید خواهند کرد و با طراحان، موسس��ات و 
تولیدکنندگان داخلی تعامل بیش��تری خواهند داش��ت. س��تاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
راس��تای اجرایی کردن سیاس��ت های این معاونت، تالش بسیاری به کار 
بسته است تا با حمایت از برگزاری رویدادهای مختلف و تشکیل انجمن 
و کانون های صنفی، میان فناوری و نوآوری با صنعت پوشاک کشور یک 

ارتباط قوی ایجاد کند.

فراخوان »شناسایی شرکت های توانمند برای رفع نیازهای فناورانه حوزه 
زغال سنگ کشور« منتشر شد. رفع نیازهای فناورانه صنعت زغال سنگ 

یکی از اهدافی است که در آن دنبال می شود.
همچنین توس��عه همکاری های دانش بنیان میان ش��رکت های فناور و 
صنایع بزرگ از اهداف دیگری است که ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، 
لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
را بر آن داش��ت تا از ش��رکت های فعال در این حوزه دعوت کند در این 
فراخوان ش��رکت کنند. این فراخ��وان با هدف حمای��ت از تولید داخل، 
اس��تفاده از ظرفیت مجموعه های داخلی و جهت دهی توانمندی های آنها 
در راستای بومی سازی نیازمندی ها و ارتقای فناوری در کشور، با همکاری 
شرکت های زغال س��نگ پرورده طبس، معادن زغال سنگ البرز شرقی و 

معادن زغال سنگ شرق منتشر شده است.
نخستین فراخوان »شناسایی ش��رکت های توانمند برای رفع نیازهای 
فناورانه حوزه زغال س��نگ کشور« در س��ال جاری در راستای شناسایی 

ش��رکت های فعال دانش بنیان و غیردانش بنیان و فناور که دارای سوابق 
مرتب��ط، ایده یا ط��رح فناورانه به منظور رفع نیازه��ا، چالش ها و ارتقای 

فناوری در حوزه زغال سنگ کشور هستند، اجرایی می شود. 
۴۶ نیاز فناورانه مختلف در این فراخوان اعالم ش��ده اس��ت که مطابق 
با استانداردهای موردنیاز استفاده در معادن زغال سنگ موردنیاز هستند. 

دستگاه چالزن سقف و دیواره سیستم پنوماتیک، بومی سازی روش های 
پیش��روی مکانیزه و فناوری های نوین جهت جایگزین نمودن استفاده از 
چوب در سیستم های نگهداری تونل های ترابری و کارگاه های استخراجی 
از جمل��ه نیازهای اعالم ش��ده از س��وی صنای��ع بزرگ فع��ال در حوزه 

زغال سنگ است.
 عالقه من��دان و ش��رکت های فن��اور و دانش بنیان فع��ال در این حوزه 
می توانند برای کسب اطالع از ۴۶ نیاز فناورانه اعالم شده و دریافت فرم و 
ثبت نام به سایت ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و 

ساخت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنند.

نوآوری ها به حوزه زغال سنگ فراخوانده شد

ویدئویـی بین حـرف G و پنج حرف دیگر را نشـان داده و اهمیـت فاصله گیری اجتماعی 
در دوران کرونـا را گوشـزد می کنـد. گـوگل بـا این تصویر نشـان می دهد کـه می توان با 
مسـئولیت پذیری از حضور در مناسـبت ها و گردهمایی های سنتی که بدون کنار هم بودن 

معنایی ندارند چشم پوشی کرد و به جای این کار از تماس تصویری استفاده نمود.
گوگل تقریبًا 22 سـال قبل و زمانی که »سـرگی برین« و »لری پیج«، دانشجویان مقطع 
دکترای دانشـگاه اسـتنفورد مقاله ای در مورد آناتومی موتور جسـت وجو منتشـر کردند، 
متولد شد. این دو دانشجو در مقاله خود به نسخه اولیه موتور جست وجوی مقیاس بزرگی 

به نام »Google« اشاره کردند که دیتابیس آن دست کم 2۴ میلیون صفحه داشت.

گوگل با گذشـت 22 سـال تغییرات قابل مالحظه ای کرده است. موتور جست وجوی این 
شرکت حاال در صفحه اصلی میلیون ها مرورگر جا خوش کرده و سایت مدنظر کاربر را بسته 
به کلمه یا عبارت سـرچ شـده از میان میلیاردها صفحه اینترنتی پیدا می کند. این شرکت 
همچنین از یک موتور جسـت وجوی ساده به قدرتمندترین پلتفرم تبلیغات تبدیل شده و 
کمپانـی مادر آن یعنی »آلفابـت« در زمینه های مختلف از اتومبیل هـای خودران گرفته تا 

اپلیکیشن های اندروید فعالیت می کند.
جالـب اسـت بدانیـد کلمه »گـوگل« به عنـوان یک فعل سـال 2006 به طور رسـمی به 

دیکشنری انگلیسی آکسفورد اضافه شد.

رقابت در حوزه پوشاک

گوگل ۲۲ ساله شد؛ تغییر لوگوی صفحه اصلی با توجه به کرونا

یادداشـت

حضور دس��تاوردهای فناوران��ه دانش بنیان های کش��ور در بازارهای جهانی 
موضوعی خوش��ایند و هدف بزرگی برای همه ش��رکت هایی اس��ت که به این 
حوزه ورود کرده اند و قصد ادامه حیات دارند. س��فره گس��ترده ای که می تواند 

توانایی ها و ظرفیت های دانشی این شرکت ها را به رخ دنیا بکشد.
دروازه ه��ای جهانی برای ورود محصوالت دانش بنیان فضایی مناس��ب برای 
توس��عه بازار محصوالت و خدمات دانش بنیان اس��ت. جایی که می تواند این 
خدمات را به دنیا معرفی کند. معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم 
در ای��ن میان ب��ه عنوان یکی از نهادهای حامی زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 

در تالش است تا مسیر ورود این دستاوردها به بازار جهانی را تسهیل کند.

بیش از 5 هزار خدمت صادراتی به 
دانش بنیان ها ارائه شد



اقتص��اد دیجیتال یک��ی از قدرتمندترین نیروهایی اس��ت که جهان 
کسب و کار را دستخوش تغییر کرده است. این رویکرد مدل های کسب 
و کار متعدد و چش��م اندازهای رشد کسب و کارهای جدید ایجاد کرده 
و در تغییر اقتصادها و وضعیت اقتصادی برخی از کش��ورها نقش داشته 
اس��ت. برخی نمونه های این مدل های کس��ب و کار جدی��د عبارتند از 

تجارت – الکترونیک و تبلیغات آنالین و ابری.
کسب و کارهای ابری

کسب و کارهای ابری، یعنی جایی که خدمات از طریق اینترنت ارائه 
می ش��ود، دارای مزیت های کلیدی مانند هزین��ه کمتر برای تنظیمات، 
منابع عملیاتی مورد نیاز کمتر، انعطاف پذیری، توانایی رش��د و توس��عه 
و س��هولت همکاری است. نمونه هایی از کسب و کار ابری را می توان به 
قدمت سال های ۱۹۹۰ یافت، زمانی که خدمات ایمیلی رایگان در کلود 

توسط گوگل، یاهو و هاتمیل و مواردی از این دست ارائه می شد.
تبلیغات آنالین

تبلیغات آنالین نیز از راه رس��ید و به عن��وان نتیجه اقتصاد دیجیتال 
رش��د کرد. مدل های تبلیغ محور جدید شامل خدمات رایگان یا کمک 
هزین��ه ای و روش های پرداخ��ت جدید مانند هزین��ه در ازای هر هزار 
م��ورد)CPM(، هزینه در ازای هر اق��دام )CPA( و هزینه در ازای هر 

کلیک )CPC( می شود.
B2B گرایش های بنیادین اقتصاد دیجیتال و بازاریابی

ویژگی های ۱۰ س��ال گذشته توس��ط گرایشات مشخص متعددی در 
بازاریابی B۲B تعریف ش��ده اند در ادامه این مقاله این گرایشات کلیدی 
را در کن��ار موضوعات بنیادی��ن موردنیاز برای پش��تیبانی از بازاریابان 

B۲B در زمین��ه توس��عه برنامه ها و اس��تراتژی های بازاریابی نوآورانه و 
بهینه سازی اجرای شان می خوانیم.

گرایش بنیادین 1: افزایش مشتری گرایی
بازاریاب��ان B۲B ب��ا توجه به رفتارهای کس��ب و کار در حال تغییر و 
انرژی سازمانی متغیر باید از تاثیرات سازمانی بهتری برخوردار بوده و از 
طری��ق ارتباطات و محتوای هدفمندتر و از پیش پرداخته تر به همراهی 
و ارتباط بهتری با کسب و کارها و سهامداران دست پیدا کنند. بازاریابی 
C-suite و بازاریابی اینفلوئنس��ر به یکی از موضوعات داغ و محبوب در 
بازاریابی B۲B تبدیل شده زیرا از روابط و اینفلوئنسرهای در بیشترین 

حد ممکن بهره می برند.
گرایش بنیادین 2: اوج گرفتن بازاریابی دیجیتال و محتوایی

تغییراتی در ارتباطات بازاریابی ایجادش��ده تا تاکید بیشتری بر روی 
محت��وا قرار بگی��رد، قالب ه��ای محتوایی به نوبه خود متن��وع و عموما 
غنی تر ش��ده اند. در ضمن از بازاریابی مداخله جویانه به سمت بازاریابی 
ورودی حرکت کرده ایم. بازاریابی مداخله جویانه عبارت اس��ت از تبلیغ 
ی��ک محصول یا خدمات از طریق تبلیغات مداوم، کمپین های بازاریابی، 
روابط عمومی و فروش؛ گاهی آن را بیش از اینکه به عنوان کمکی برای 

مشتری ببینند بیشتر به چشم چیزی مزاحم نگریسته می شود.
در بازاریابی ورودی مش��تریان دریافت کننده پیام های بازاریابی ش��ما 
هس��تند و این بازاریابی اس��ت که مش��تری را جذب کرده و به س��مت 
خود می کش��د، نه اینکه بازاریابی پیام را به س��مت مشتری هل بدهد. 
۱۰ س��ال پیش بازاریاب��ان از توانایی ردگیری رفتار خرید مش��تریان یا 
مصرف رس��انه ای در حامل های بازاریابی مختل��ف برخوردار نبودند؛ در 

ضمن مشتریان از چنین حامل های بازاریابی متنوعی در طی یک خرید 
اس��تفاده نمی کردند. فناوری های دیجیتال و س��ایر فناوری های وابسته 
بدان همه این مسائل را تغییر داد: کسب و کارها امروزه می توانند مصرف 
رس��انه ای مشتری و مسیر طی شده توس��ط او را به صورت یکپارچه تر 
دنبال کنند. اپلیکیش��ن های دیجیتالی به ش��رکت ها اجازه می دهند از 
طریق کانال هایی نظیر موبایل، بالگ نویسی و رسانه های اجتماعی نحوه 
درگیر شدن مشتریان را درک کنند، اینکه آنها چه مقدار محتوا استفاده 

می کنند و چگونه با چنین محتوایی درگیر می شوند.
گرایش بنیادین 3: از مسیرهای تکی به سمت بازار تا بازاریابی 

چند کانالی
کس��ب و کارها و بازاریابان زمانی برای رس��یدن به بازار تنها به یک 
مس��یر، مستقیم یا غیرمس��تقیم، محدود می ش��دند. با رشد فناوری ها 
و اپلیکیش��ن های دیجیتال، ش��رکت ها ام��روزه بای��د کانال های توزیع 
دیجیتال و فیزیکی را پذیرفته و آنها را در برنامه های ش��ان ادغام نموده، 

تا از کارشان حمایت کرده یا رشد آنها را ارتقا بدهند.
گرایش بنیادین ۴: افزایش فشار برای بهینه سازی اجرای بازاریابی

با وجود اپلیکیش��ن های دیجیتالی جدید مانند اتوماسیون بازاریابی، 
CRM و ... ، بازاریاب��ان ام��روزه می توانن��د و باید بهت��ر درگیر فروش 
ش��ده و عملکرد بازاریابی را به باالترین حد خود برسانند. تاکتیک هایی 
ک��ه بازاریابان، با توج��ه به ذات در حال تغیی��ر تصمیمات برای خرید، 
ب��رای ایجاد س��رنخ اس��تفاده می کنند غنی ت��ر ش��ده اند و فناوری ها و 
اپلیکیش��ن های جدید منجر به افزایش توانایی ردگیری رفتار مشتریان 

در کانال های ارتباطی مختلف شده اند.

توجه به اکوسیستم بومی استان های ایران از مواردی بوده که جشنواره 
وب و موبایل ایران همواره در سال های گذشته به دنبال آن بوده است. 
از این رو برگزاری رویداد هفت شهر به عنوان سلسله  رویدادهای استانی 
جشنواره وب و موبایل ایران در شهرهای اصفهان، مشهد، رشت، قزوین، 
یزد، بابلس��ر و شیراز در س��ال ۹۸، یکی از بخش های مهم دوازدهمین 
جش��نواره وب و موبایل ایران بود. به گزارش ام بی ای نیوز، امس��ال در 
دوره س��یزدهم جشنواره وب و موبایل ایران نیز تصمیم بر آن بود به ۷ 
ش��هر دیگر ایران س��ری زده ش��ود و برنامه هایی را از مرداد ماه در این 
ش��هرها برگزار شود. متاسفانه به دلیل ش��یوع بیماری کرونا برنامه ها با 
مش��کل مواجه شد و در نهایت، تصمیم به برگزاری هفت شهر سال ۹۹ 

به صورت کامال متفاوت و آنالین گرفته شد.
ایران فقط تهران نیس��ت و از این رو هفت شهر امسال با مدلی کامال 
متفاوت برگزار خواهد شد. تیمی از جشنواره وب و موبایل ایران به هفت 
شهر از شهرهای کش��ور عزیزمان ایران می روند و سعی خواهند کرد تا 
اکوسیستم آن شهر را به تمام کشور بشناسانند. در سال گذشته رویکرد 
ما بیشتر آشنایی اعضای این اکوسیستم ها و انتقال تجربه بین تهران با 

دیگر شهرها بود ولی امسال رویکردی کامال جدید را در پیش گرفته ایم.
ش��ایان ش��لیله، بنیانگذار جش��نواره وب و موبایل ای��ران درخصوص 
برگ��زاری رویداد هفت ش��هر گفت: »هدف اصلی م��ا از برگزاری بخش 
اس��تانی جش��نواره وب و موبای��ل ایران کمک به توس��عه اکوسیس��تم 
ش��هرهای مختلف ایران است. به همین منظور برای رویدادهای امسال 
تصمیم گرفتیم به هفت ش��هر جدید با اکوسیستمی نوپا، و توسعه یافته 
سفر کنیم.« میالد احرامپوش، بنیانگذار جشنواره وب و موبایل ایران با 
بیان اینکه پاندمی کرونا، رش��د بسیاری از استارت آپ ها را متوقف کرده 
اس��ت، گفت: »ما در جشنواره وب و موبایل ایران تصمیم گرفتیم مانند 
س��ال قبل تالش کنیم تا کسب وکارهایی که در خارج از تهران در حال 
فعالیت  و تالش��ند را به تمام ای��ران معرفی کنیم. »ای��ران فقط تهران 
نیس��ت« شعاری اس��ت که در جشنواره س��یزدهم وب و موبایل ایران، 
به عنوان خط مش��ی در نظر گرفته شده و امیدواریم که امسال بتوانیم 

استارت آپ هایی از هفت شهر ایران را معرفی کنیم.«
رض��ا الفت نس��ب، دبیر اجرای��ی جش��نواره وب و موبایل ای��ران نیز 
درخصوص رویداد هفت ش��هر سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران 

گفت: »هدف و رس��الت اصلی جش��نواره وب و موبای��ل ایران کمک به 
رشد و توسعه کسب وکارهای شهرستانی است. ما اعتقاد داریم اینترنت 
می تواند تمام سیاست گذاری غلط مدیران در تجمع امکانات در پایتخت 
را بر هم زند و پتانس��یل س��ایر فعاالن در کشور را هویدا کند. می دانیم 
راه س��ختی اس��ت اما قدم را محکم برمی داریم و با جان دل می گوییم 

ایران فقط تهران نیست.«
در ح��ال حاض��ر دبیرخان��ه جش��نواره وب و موبایل ایران مش��غول 
هماهنگی های اجرایی هفت شهر است. برای اطالعات بیشتر درخصوص 
www. برگزاری س��یزدهمین جش��نواره وب  و موبایل ایران به آدرس

iwmf.ir مراجع��ه و ی��ا م��ا را در ش��بکه های اجتماعی دنب��ال کنید. 
همچنی��ن عالقه مندان می توانند رویدادهای هفت ش��هر را با هش��تگ 

Haftshahr۹۹# در شبکه های اجتماعی دنبال کنند.
گفتنی  اس��ت سلسله رویدادهای هفت شهر در س��ال ۹۸ با استقبال 
بیش از ۲۰۰۰ نفر مواجه شد. در این رویدادها بیش از ۶۰ نفر از فعالین 
اکوسیس��تم اس��تارت آپی ایران در ۷ ش��هر تجربیات خود را در اختیار 

جوانان عالقه  مند به حوزه استارت آپ و کارآفرینی قرار دادند.

کار کردن در منزل مزایای زیادی دارد و هر کس��ی که در منزل کار 
می کن��د دلیل خاص خ��ودش را دارد. برخی به دلی��ل اینکه می توانند 
از فرزندش��ان مراقبت کرده و پرستار بچه اس��تخدام نکنند )با این کار 
پول ش��ان را نیز پس انداز می کنند( یا چون دیگر مجبور نیستند روزانه 
برای رفتن به کار در رفت و آمد باش��ند، کار کردن در منزل را ترجیح 
می دهند. برخی نیز دوست دارند رئیس دیگری جز خود نداشته باشند.

اگر شما نیز به هر دلیلی در منزل کار می کنید، باید دیگران را از آن 
باخبر کنید. در زیر استراتژی هایی که می تواند در این کار به شما کمک 

کند آورده شده است:
• شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و اینستاگرام می توانند 
ب��ه راحتی کار ش��ما را به همه معرفی کنند. ب��رای درک اثر آنها کافی 
اس��ت به این توجه کنید که اگر دوس��تان یا فالوورها، پست های شما را 
برای دیگران بفرستند به چه سرعتی می توانید در ذهن ها نقش ببندید.

• وبالگ
حتما برای کس��ب و کارتان وب��الگ ایجاد کنید و در آن کارتان را به 

شکلی توضیح دهید که توجه دیگران را جلب کند. می توانید در وبالگ 
داس��تان شروع کارتان را بگویید یا محصوالت تان را معرفی کنید. مردم 

از دیرباز به شنیدن داستان عالقه مند بودند و هستند.
• خبرنامه

اگ��ر به دلیل وق��ت کم نمی توانید وبالگ داش��ته باش��ید، می توانید 
هم��ه اطالعات گفته ش��ده را در قالب خبرنامه بنویس��ید. مثال اگر در 
کار گیاهان دارویی هس��تید، خبرنامه ای درباره محصوالتی که در آینده 
خواهید داشت منتش��ر کنید. اگر کارهای هنری دستی انجام می دهید 
اطالعات مختصری درباره آن را در خبرنامه بنویسید. با این کار مردمی 

که به حوزه کاری شما عالقه مندند به سمت تان جذب می شوند.
• تبلیغ

با معرفی صحیح لینک های دیگر س��ایت ها در صورتی که دیگران نیز 
در عوض همین کار را برای شما کنند، می توانید توجه زیادی را به خود 
جلب کنید. با دادن درصد کمی از فروش تان برای این تبلیغ به راحتی 

در دید مردم ظاهر شوید.
• تخفیف

تخفیف یکی از بهترین راه های جلب مش��تری است. تخفیفاتی برای 
محصوالت ت��ان بگذارید اما برای آن زمان تعیی��ن کنید. اگر این کار را 

به طور مداوم انجام دهید مردم به بازدید از سایت تان عادت می کنند.
• کارت بازرگانی

روشی قدیمی اما موثر اس��ت. می توانید کارت های بازرگانی خودتان 
را به راحتی در مراس��م ها، اتوبوس یا همایش ها پخش کنید. اگر کارت 
شما به درستی طراحی شده باشد حتما می تواند توجه مردم را به خود 

جلب کند.
حتم��ا اطالعات مرب��وط به کار ی��ا محصوالت، وب س��ایت و لوگوی 
خودت��ان را روی آن درج کنید. فکر نکنید که این کار از مد افتاده زیرا 
هن��وز مردم ب��ه دلیل راحتی حمل، این کارت ه��ا را در کیف پول خود 

نگه می دارند.
کار کردن در منزل چالش برانگیز و البته انگیزش��ی اس��ت، از این رو 
امیدواریم مواردی که در باال گفته ش��د را به کار گیرید و بتوانید کار یا 

محصول تان را معروف کنید.
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برای بازاریابی موثر در منزل به چه استراتژی هایی نیازمندید؟

7 شهر آنالین برگزار می شود

 قابلیت استوری
اقدام جدید لینکدین 

با توجه به این امر که قابلیت اس��توری در شبکه های اجتماعی 
نظی��ر اینس��تاگرام با اس��تقبال فوق العاده ای همراه بوده اس��ت، 
لینکدی��ن نیز جهت نزدیک تر کردن خود با س��ایر رقبا، تصمیم 
دارد تا در به روز رس��انی بعدی خود این امکان را مهیا س��ازد. در 
این راستا نکته بسیار جالب این است که در حال حاضر، کاربران 
تمایل بیش��تری به استوری در مقایس��ه با پست اصلی داشته و 
ای��ن کار می تواند باعث ش��ود تا نرخ تعامل کاربران این ش��بکه، 
بهبودهای چش��مگیری داش��ته باش��د. با این حال در این رابطه 
برخی از تحلیلگ��ران انتقادهای جدی ای نیز داش��ته اند. درواقع 
این کپی برداری باید مدت ها قبل مورد اس��تفاده قرار می گرفت. 
درواقع تصور می ش��د که لینکدین با عدم توجه به این بخش، در 
حال برنامه ریزی ب��رای امکانی منحصر به فرد خواهد بود، با این 
حال نتیجه کامال عکس بوده و اکنون بهترین زمان برای ش��روع 
این اقدام محس��وب نمی ش��ود. با این حال در کنار این موضوع، 
برخ��ی دیگ��ر از تحلیلگران بر این باور هس��تند ک��ه با توجه به 
ماهیت متفاوت لینکدین که ش��بکه ای تخصصی در حوزه کسب 
و کار محس��وب می ش��ود، ابدا لینکدین را نبای��د در تالش برای 
رقابت با س��ایر ش��بکه ها تلقی نمود. درواقع همه چیز به شرایط 
بس��تگی داش��ته و بدون نتیجه تحلیل های مدیران این ش��بکه، 
انتخاب زمانی کنونی بوده اس��ت. در این راستا با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، میزان استفاده افراد از اینترنت نیز رشدی چندین 
برابری را داش��ته و بدون شک اکنون زمان اضافه کردن امکانات 
جدید است. حال باید دید که این طرح تا چه اندازه می تواند نظر 

کاربران را به سمت خود جلب نماید. 
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رشد 150درصدی استفاده از اپ نایک

براس��اس گزارش رس��می برند نای��ک در کنفرانس مش��ترک با 
خبرنگاران موسس��ه Seeking Alfa، میزان استفاده از اپ رسمی 
این برند در س��ه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ در مقایسه با بازه زمانی 
مش��ابه ۱۵۰ درصد افزایش یافته اس��ت. این ام��ر همراه با افزایش 
۲۰۰ درص��دی ثب��ت نام در اپ نای��ک برای اس��تفاده از تمرینات 

ورزشی و توصیه های تناسب اندام است. 
بدون تردید شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اغلب باشگاه های 
ورزش��ی در موج تازه کاربران اپ رس��می نایک تاثیر گذاشته 
است. امروزه بسیاری از برندها در حوزه خدمات ورزشی شاهد 
افزایش تقاضای مشتریان برای دریافت خدمات آنالین هستند. 
این امر با توجه به شرایط بلندمدت جهان در تعامل با ویروس 
کرونا به احتمال فراوان برای مدت زمانی طوالنی پایدار خواهد 

ماند. 
اپ نایک در زمینه ارائه تمرین های ورزش��ی و توصیه های تناسب 
اندام از آغاز ش��یوع ویروس کرونا فعالیت قابل توجهی داشته است. 
تعداد تمرینات و به روز رس��انی محتوای آموزش��ی این اپ به طور 
م��داوم مدنظر کارش��ناس های نایک قرار گرفته اس��ت. همین امر 
توس��عه س��ریع تعداد کاربران و تمایل برای عضویت در اپ رسمی 
این برند را نش��ان می دهد. با بهبود شرایط کنترل ویروس کرونا در 
بسیاری از کشورهای جهان اپ نایک اقدام به ارائه تمرین پیاده روی 
و دو ک��رده اس��ت. تمرین های نایک هماهنگ ب��ا وضعیت ویروس 
کرونا در جهان در فضای بس��ته یا باز ارائه خواهد ش��د بنابراین در 
ط��ول ماه های آینده نیز تع��داد کاربران اپ رس��می نایک افزایش 

خواهد یافت. 
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تغییر بزرگ ویکی پدیا

یک��ی از انتقادهای جدی که در چند س��ال اخیر به دانش��نامه 
آنالین ویکی پدیا وارد بوده اس��ت، ع��دم تغییر صفحه کاربری آن 
اس��ت. درواقع آخری��ن تغییرات به یک دهه قب��ل باز می گردد. با 
توجه ب��ه این امر که در ۲۰۲۰ وارد یک دهه جدید ش��ده ایم، بر 
طبق اخبار منتشرشده شاهد طراحی مجددی خواهیم بود. در این 
راس��تا اگرچه هنوز اخبار دقیقی منتشر نش��ده است، با این حال 
چن��د مورد قطع��ی خواهد بود. درواقع امکان مش��اهده صفحه به 
زبان های مختلف تنها با یک کلیک، کوچک تر شدن آرم ویکی پدیا 
و افزایش س��رعت سایت از جمله مواردی است که قطعا شاهد آن 
خواهی��م بود، با ای��ن حال با توجه به این امر که این تغییر پس از 
۱۰ س��ال رخ می دهد، بدون شک موارد بیشتر اعمال خواهد شد. 
در این راستا ممکن است دلیل عدم مطرح کردن اطالعات کامل، 
درگیر نگه داش��تن ذهن مخاطب و ایجاد یک سورپرایز در اولین 
تجربه کاربران باش��د. در این راستا این احتمال نیز وجود دارد که 
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بک لینک ه��ای باکیفیت��ی که به یک وب س��ایت ارجاع داده می ش��وند، یکی از 
مهم ترین عوامل در رتبه بندی موتورهای جست وجو )سرچ( به شمار می روند. وقتی 
سایر وب سایت های باکیفیت به وب سایتی لینک )پیوند( می دهند، نشانه های مثبتی 
به خزندگان )کراولرهای( موتور جست وجو ارسال می شوند مبنی بر اینکه وب سایتی 
که به آن لینک داده شده، ارزشمند و کاربردی است و کاربران )جست وجوکنندگان 
نتایج( از یافتن این وب س��ایت خش��نود هس��تند. تمام این عوامل به بهبود رتبه 

جست وجو )سرچ( وب سایتی که به آن لینک داده شده است، کمک می کنند.
بک لینک چیست

بک لینک لینکی اس��ت که یک سایت از س��ایتی دیگر می گیرد. بک لینک ها بر 
پیش��ی گرفتن و برتری یک سایت در فهرست نتایج موتور جست وجو تاثیر بزرگی 
می گذارند. این به خاطر آن اس��ت که آنها برای بهبود رتبه س��ئوی یک وب سایت 
بسیار مفید هستند. موتورهای جست وجو برای نمایش نتایج جست وجو با استفاده 
از عوامل متعددی رتبه ها را محاسبه می کنند. هیچ کس به یقین نمی داند موتورهای 
جست وجو هنگام فهرس��ت کردن چه وزن و اعتباری به بک لینک ها می دهند، اما 

آنچه به ضرس قاطع می دانیم این است که بک لینک ها فوق العاده مهم هستند.
بک لینک ها باید طبیعی باشند، یعنی یک وب سایت نباید از راه های تصنعی برای 
ایجاد بک  لینک جهت وب سایت های خود استفاده کند. کیفیت لینک ها بسیار مهم تر 

از کمیت  آنها است.
بنابراین، اگر می خواهید وب سایت تان در صفحه های نتایج موتورهای جست وجو 
قابل مشاهده باشد، باید استراتژی هایی را اتخاذ کنید که بک لینک های با کیفیتی را 

برای وب سایت تان ایجاد کنند.
هیچ ترفند س��اده یا فوری جهت ایجاد بک لینک برای وب سایت تان وجود ندارد. 
ولی استراتژی های گوناگونی وجود دارند، که اگر به صورت ترکیبی با یکدیگر به کار 
روند، به س��ایت تان کمک می کنند بک  لینک های باکیفیتی دریافت کند و قابلیت 

مشاهده اش را در نتایج جست وجوها بهبود ببخشد.
21 استراتژی برای ایجاد بک لینک های باکیفیت

الف( محتوا
محتوای سایت تان تاثیر بسزایی بر توانایی وب سایت تان جهت جذب بک لینک ها 
دارد. در این بخش، به برخی فنون و استراتژی هایی اشاره می کنیم که به وسیله  آنها 

می توانید لینک هایی را برای محتوای داخل سایت تان به دست آورید.
1. در سراسر سایت تان محتوای باکیفیت منتشر کنید

مهم تر از هر نکته  دیگر باید به خاطر بسپارید، اگر می خواهید لینک های مختلف  را 
به سایت تان جذب کنید، تمام محتوای وب سایت تان باید باارزش و باکیفیت باشند. 
سایت های دیگر براساس محتوای  تان تصمیم  می گیرند به وب سایت تان لینک بدهند 
یا خیر. محتوا بازتاب کلی برند و سازمان تان است. اگر صفحه های وب سایت تان کم 
کیفیت دیده شوند یا اطالعات ارزشمندی نداشته باشند، سایر سایت ها برند تان را 
برای لینک دادن معتبر نخواهند دانست. جهت تولید محتوای با کیفیتی که باعث 
شود سایت تان حرفه ای به نظر برسد و با استفاده از آن بتوانید لینک های دیگران را 
برای مدت ها به خود جذب کنید، از تمام نکات مربوط به نوشتن محتوا بهره ببرید.

2. نتایج پژوهش های واقعی خودتان را منتشر کنید
یکی از انواع محتوایی که می توانید روی وب سایت تان منتشر کنید و با بهره گیری 
از آن بک لینک های باکیفیتی را به س��مت س��ایت تان جذب کنید،  انتش��ار نتایج 
پژوهش های واقعی خودتان اس��ت. نظرس��نجی برگزار کنید،  از داده های کسب و 
کار خودتان استفاده کنید، مطالعات موردی انجام دهید و بر تولید سایر محتویاتی 
تمرکز کنید که برگرفته از پژوهش های واقعی خودتان باش��ند و در سایر سایت ها 
یافت نشوند. وقتی آمار و داده های تولیدی خودتان را منتشر کنید، به احتمال زیاد 

سایر سایت ها به اطالعات به روز و جدیدتان لینک خواهند داد.
3. منابعی جامع تولید کنید

یکی دیگر از راه های استفاده از محتوا برای جلب توجه سایر ناشران محتوا و ایجاد 
بک لینک های باکیفیت، تولید منابعی جامع و کامل است. دستورالعمل ها، فهرست ها 
و واژه نامه های مفصل و باارزش��ی تولید کنید که سایر وب سایت ها آنها را به عنوان 
منبعی قلمداد کنند که الیق لینک دادن باش��ند. ب��ه عنوان نمونه ای از یک منبع 

جامع، می توان به دانشنامه  کسب و کار سایت بازده اشاره کرد.
۴. محتوای تان را به صورت فهرست منتشر کنید

مخاطبان به پس��ت هایی عالقه مند هس��تند که به صورت فهرست منتشر شده 
باش��ند. قابلیت مرور اجمال��ی و مجموعه های کوتاهی از اطالع��ات با ارزش باعث 
می شوند این نوع قالب بندی، هم در رایانه ها و هم در گوشی ها و تبلت ها، به آسانی 
قابل خواندن باشند. از این رو، با قالب بندی منابع بزرگ یا پست های پربازدید تان به 
صورت فهرست، توجه و لینک های سایر سایت ها را بیشتر به سمت خود جلب کنید.

5. محتوای بصری تولید کنید
هنگام تولید محتوا برای جذب بک  لینک های باکیفیت، فقط بر رونوشت و متن تمرکز 
نکنید. محتوایی که به صورت بصری جذاب باشد نیز می تواند لینک ها را به سمت تان 
جلب کند. در حقیقت، از نظر جذب لینک های سایر سایت ها، محتویات بصری نظیر 
نمودارها، اینفوگرافیک ها )داده  نما(، و ویدئوها حتی نسبت به محتویات متنی موثرتر 
هس��تند بنابراین، فقط به تولید محتوای متنی اکتفا نکنید. به پست های تان تصاویر 
گرافیکی اضافه کنید؛ تصاویر گرافیکی جالب توجه و حاوی اطالعات مفیدی تولید کنید 

که بتوانند به تنهایی نظر دیگران را به سایت تان جلب کنند.
6. مجموعه ای از محتوای همیشه سبز تولید کنید

وب سایت ها معموال به صفحه هایی لینک می دهند که ارائه دهنده  اطالعاتی بدون 
تاریخ انقضا باش��ند؛ اطالعاتی که برای مدت های طوالن��ی مرتبط و قابل خواندن 
باش��ند. ناشران محتوا معموال به این نوع از محتوا که به آن، محتوای همیشه سبز 
)evergreen content( می گویند، لینک می دهند زیرا می دانند این نوع محتوا 
اطالعات ارزش��مند ماندگاری ارائه می دهند که در طول زمان، غیرقابل اس��تفاده و 
بی ربط نخواهند شد بنابراین جهت جذب لینک های بیشتر به وب سایت تان، از این 

نوع منابع و صفحه های همیشه سبز در سایت تان تولید کنید.
7. به اخبار و موضوعات روز بپردازید

با اینکه محتوای همیشه سبز می تواند لینک های زیادی برای تان جذب کند و در طول 
زمان ارزش��مند باشد، انتشار محتوای کوتاه مدت )دارای تاریخ انقضا( در سایت تان نیز 
می تواند بک لینک های باکیفیتی برای تان ایجاد کند. انتشار محتوای مربوط به موضوعات 
روز یا حائز ارزش خبری معموال به دریافت لینک هایی از جانب سایت های خبری و سایر 
خروجی های رسانه ای سریع السیر منجر می شوند. شاید این نوع از محتوا دارای ارزش و 
ماندگاری لینک های مربوط به محتوای همیشه سبز نباشد، ولی به دریافت لینک های 
سریع و مرتبط کمک می کند. با استفاده از » تقویم محتوای ساالنه «  از رویدادهای فصلی 
در طول سال بهره بگیرید. در این تقویم که محصول الکسا است، بهترین زمان ها برای 
برنامه ریزی، انتشار و ترویج محتوای روز فهرست شده اند و با استفاده از آنها می توانید به 

بیشترین ترافیک و اشتراک گذاری دست یابید.
8. لینک دادن به محتوای تان را آسان کنید

تولید محتوای ارزش��مند و باکیفیت احتمال دریافت لینک های سایر سایت ها را 
به صفحه های تان افزایش می دهد. ولی می توانید با آسان تر کردن فرآیند لینک دهی 
سایر ناشران محتوا به سایت تان، این احتمال را بیشتر کنید. استفاده از تکه کدهای 
آماده  HTML که سایر ناشران محتوا بتوانند به آسانی آنها را در سایت شان کپی و 

پیست کنند، میزان بک لینک های تان را افزایش می دهد. همچنین توصیه می شود از 
ابزاری استفاده کنید که هنگام کپی و پیست کردن محتوای سایت تان، لینک صفحه 

نیز برای کاربر پیست شود.
ب( اقدام برای دسترسی به بک لینک ها

تولید محتوای عالی و باکیفیت کمک تان می کند، به طور ارگانیک، به لینک های 
سایر ناشران محتوایی دست یابید که از نظر آنها، آثارتان ارزشمند و قابل تحسین 
هس��تند. ولی برای دس��تیابی به لینک های بیشتر، الزم اس��ت به سایر وبالگ ها و 
وب سایت ها دسترسی یابید و به آنها کمک کنید محتوای تان را پیدا کنند و شما را 

برای لینک دادن انتخاب کنند.
9. از چگونگی شناسایی لینک های باکیفیت آگاه شوید

ارزش همه  لینک ها یکس��ان نیس��ت. لینک هایی که از جانب سایت های معتبر 
می آیند، بیش��تر از لینک های متعلق به سایت های کم کیفیت، می توانند در بهبود 
رتبه  جست وجوی سایت تان کمک کنند بنابراین در حین تالش های تان در زمینه 
اقدام برای دسترسی به بک لینک، باید بدانید کدام سایت ها ارزش پیگیری دارند، و 
فقط برای دریافت بک لینک از سایت های واجد شرایطی اقدام کنید که ارزش صرف 
زمان و انرژی را داش��ته باش��ند. یکی از معیارهای مناسب و سریع برای این هدف، 
بررسی رتبه  الکسای سایر سایت ها است. رتبه  الکسا میزان اعتبار سایت را در فضای 
آنالین نشان می دهد. هرچه این رقم پایین تر باشد، اعتبار آن سایت بیشتر و ارزش 
بک لینک های آن س��ایت باالتر است. با اس��تفاده از ابزار رایگان الکسا برای بررسی 
س��ایت ها، قبل از هرگونه اقدام برای دریافت بک لینک از یک سایت، رتبه  الکسای 

آن سایت را بررسی کنید.

10. سایت هایی را پیدا کنید که به رقبای تان لینک می دهند
جهت شناسایی سایت هایی که احتمال دارد به وب سایت تان لینک بدهند، باید 
اول دنبال س��ایت هایی بگردید که به رقبای تان لینک می دهن��د. برای این کار، از 
خدمات الکس��ا جهت بررس��ی بک لینک رقبا اس��تفاده کنید و وارد ۱۰ سایت اول 
ش��وید و بک لینک ه��ای خودتان را نیز در آن بررس��ی کنید. این اب��زار، با نمایش 
تمام س��ایت هایی که تاکنون به رقبای تان لینک داده اند، فهرستی از بک لینک های 
باکیفی��ت را در اختیارتان می گذارد. با اس��تفاده از فیلتر گپ )اختالف بک لینک(، 
اختالف میان بک لینک های س��ایت خود را با رقبا – بک لینک هایی که رقبای تان 

دارند و شما ندارید – مشاهده کنید.
به ای��ن ترتیب،  با خیال راح��ت می توانید پیش بینی کنید اگر س��ایت هایی به 
رقبای تان لینک می دهند، شما نیز این شانس را دارید که از آنها لینک بگیرید. روی 
هر یک از وب س��ایت های دهنده بک لینک کلیک کنید و url دقیق لینک هایی را 
که به رقبا ارجاع داده اند، به دس��ت بیاورید. نوع محتوایی را که به رقبای تان لینک 
داده اس��ت، مشاهده کنید و سپس از ناش��ر درخواست کنید، لینکی را با ظرفیت 
مشابه برای وب سایت تان منتشر کند. برای مثال، اگر نام رقیب تان در فهرست های 
گردآوری ش��ده از کس��ب و کار های مربوط صنعت تان وجود دارد، ش��ما نیز به آن 
فهرس��ت ها دسترس��ی پیدا کنید و آنها را در جریان محصوالت یا خدمات تان قرار 
دهید. با ارائه دالیل قانع کننده، متقاعدشان کنید که افزودن کسب و کار تان به این 

فهرست ها، میزان رضایت خوانندگان شان را افزایش می دهد.
11. به سایت هایی دسترسی بیابید که رقبای تان در آنها پست 

مهمان گذاشته اند
یکی دیگر از راه های یافتن بک لینک های باکیفیت اس��تفاده از سایت های برای 
ارسال پست مهمان است. با استفاده از گزارش بررسی بک لینک های رقبا در الکسا، 
می توانید رقبای تان را از این نظر تحلیل کنید که کدام سایت ها پست های مهمان 
رقبای تان را پذیرفته اند. با کلیک بر س��ایت لینک دهنده موج��ود در این گزارش، 
صفحه هایی را که به رقبای تان لینک می دهند، مشاهده کنید. با یافتن صفحه هایی 
که رقبا در آنها پست های مهمان گذاشته اند، می توانید پیش بینی کنید این سایت 

نیز فرصتی عالی جهت انتشار پست مهمان برای برندتان است.
12. در کنار منشن )ذکر( نام برندتان، لینک های مربوط به آن را 

نیز از ناشران درخواست کنید
اگر محتوای باکیفیت تولید کنید و برای دسترسی به بک لینک  ها فعاالنه تالش کنید، 
منشن هایی )ذکر نام( از برندتان را در سایت های دیگر دریافت خواهید کرد. این اتفاق 
بسیار خوبی است، ولی اگر هر یک از این منشن ها )ذکر نام برندتان( حاوی بک لینکی 
به سایت تان باشند،  وضعیت بهتر نیز می شود. گاهی اوقات سایت ها بدون دادن لینک یا 
حتی گاهی اوقات با دادن لینک به سایت های دیگر، برندتان را منشن می کنند. با قرار 
دادن نام برندتان در گوگل آلرتس )Google Alert( و جس��ت وجوی مرتب عبارات 
حاوی نام برندتان، از منش��ن های برند خود آگاه ش��وید. اگر منشن نام برندتان حاوی 
بک لینک به س��ایت تان نباشد، می توانید به ناشر مربوطه دسترسی پیدا کنید و از وی 

درخواست کنید که لینک تان را نیز در منشن نام تان قرار دهد.
13. لینک های شکسته را ترمیم کنید

درس��ت همان طور که برخی ناش��ران وب س��ایت در زمان ه��ای ضروری لینک 
نمی دهند، ممکن است لینک هایی را نیز در وب سایت شان قرار دهند که خراب یا 
به اصطالح شکس��ته باشند. مراقب باشید و به دنبال این قبیل لینک های شکسته 
بگردید، زی��را آنها می توانند به طور بالقوه فرصتی را ب��رای دریافت بک لینک های 
باکیفیت در اختیارتان بگذارند. هر گاه لینک شکسته ای را در یک وب سایت مشاهده 
کردید )که با برند یا صنعت تان مرتبط بود(، با ناشر آن تماس بگیرید، آنها را متوجه 
این خطا کنید و از آنها بخواهید بک لینکی را به عنوان جایگزین مناسب به سایت تان 

ارائه دهند.
1۴. لینک های تصاویرتان را در سایت های دیگر احیا کنید

تصاویر گنجانده ش��ده در وب سایت ها معموال شامل لینکی به منبع آن تصاویر 
هس��تند. گاهی اوقات، این لینک ها به س��ایت اصلی ارجاع داده نمی ش��وند، یا این 
لینک ها خراب هستند. مراقب این فرصت ها نیز باشید؛ به خصوص اگر آن وب سایت 
به یکی از تصاویر گرافیکی تان لینک داده باشد. مطمئن شوید تمام تصاویر گرافیکی 
مورد اس��تفاده در سایر سایت ها به طور مناس��ب به سایت تان بک لینک داده شده 

باشند.
پ( استفاده از روابط

اقدام برای دسترس��ی ب��ه بک لینک ها، نوعی ایجاد روابطی اس��ت که کمک تان 
می کن��د بک لینک های باکیفیت دریافت کنید. ولی این کار تنها راهی نیس��ت که 
می توانید برای بهره مندی حداکثری از روابط تان جهت به دست آوردن لینک از آن 
استفاده کنید. به منظور توسعه  مجموعه  بک لینک های تان، می توانید با استفاده از 

فنون زیر، از شرکا و روابط تان با دیگران حداکثر بهره را ببرید.
15. به سایت های مرتبط لینک دهید

بهتری��ن رابطه میان دو طرف زمانی ایجاد می ش��ود که طرفین بتوانند از طریق 
این رابطه به منافعی دست پیدا کنند. بنابراین، با ورود به فعالیت های متقابل ایجاد 
لینک، منافعی را برای هر دو طرف ایجاد می کنید. به س��ایر س��ایت ها لینک دهید 
تا ش��انس تان را برای دریافت لینک از آنها باال ببرید. لینک دادن به سایر سایت ها 
کمک تان می کند در دیدرس ش��ان قرار بگیرید. به این ترتیب، وقتی جهت پس��ت 
مهمان یا افزودن تان در فهرس��ت های گردآوری شده ش��ان و ... به آنها درخواس��ت 
می دهید، امکان پذیرفته ش��دن درخواست تان از جانب آنها بیشتر می شود. جهت 
یافتن سایت های مشابهی که ارزش لینک دادن را داشته باشند، از ابزار همپوشانی 
مخاطبان الکسا استفاده کنید. وارد ۱۰ سایت اول شوید تا فهرستی از سایت هایی 
را دریافت کنید که دارای مخاطبانی مش��ابه هستند و احتماال محتوایی مرتبط با 

محتوای شما منتشر می کنند.
16. برندهای دیگر را در سایت تان معرفی کنید

یکی از بهترین راه ها برای بک لینک دادن به س��ایر س��ایت ها، معرفی کردن شان 
در سایت خودتان است. این کار نه فقط باعث ایجاد رابطه می شود، بلکه همچنین 
ش��انس تان را برای جبران شدن این لطف و دریافت بک لینک از آن سایت افزایش 
می دهد. وقتی برندی را در سایت تان معرفی می کنید، به احتمال زیاد، برند مذکور 
این پس��ت )و احتماال لینک آن( را در وب سایتش منشن )ذکر( می کند. همچنین 
احتمال دارد این برند پست تان را از طریق انتشار در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
به اشتراک بگذارد؛ به این ترتیب، این کار برای تان فواید بسیاری دربر خواهد داشت 

و کمک تان می کند بیشتر دیده شوید.
17. مصاحبه تهیه کنید و به پست های اطالعاتی گردآوری شده 

کمک کنید
یک��ی دیگر از راه های دریاف��ت بک لینک های باکیفیت، تهی��ه  مصاحبه با افراد 
یا کمک به تولید پس��ت های اطالعاتی گردآوری ش��ده اس��ت. وقتی وب سایت ها 
پست هایی را درباره  ویژگی های یک فرد یا برند منتشر می کنند، یا فهرستی از نقل 
قول های بازاریابی، بهترین اقدامات، یا نمونه هایی متعلق به گروهی از آدم ها را تولید 

می کنند، معموال به این فرد یا برند برجسته بک لینک می دهند.
18. از برندها تعریف و تمجید کنید

می توانید با ارائه  پیش��نهادی مبنی بر نوش��تن تعریف و تمجید یا بررس��ی یک 
برن��د، نام و لینک خود را در وب سایت ش��ان وارد کنید. یک��ی از بهترین ابزارها یا 
برندهایی را که از آنها اس��تفاده می کنید، انتخاب کنید و با آنها تماس بگیرید و به 
آنها پیشنهاد دهید که مقاله ای درباره  تجربه های شخصی تان راجع به آن بنویسید. 
برندها معموال مشتاق دریافت این تعریف و تمجیدها هستند و از آنها در سایت شان 
استفاده می کنند و معموال به سایت نویسنده این مطالب اعتبار و بک لینک می دهند.

19. رویدادی را میزبانی کنید یا اسپانسر یک همایش شوید
عالوه بر موارد باال، می توانید از طریق ایجاد روابط غیرآنالین نیز به بک لینک های 
باکیفیتی برس��ید. رویدادی را میزبانی کنید یا اسپانس��ر یک همایش یا کنفرانس 
ش��وید. وقتی از یک روی��داد میزبانی می کنید، می توانید از طرف س��ایت هایی که 
فهرستی از رویدادها را منتشر می کنند، بک لینک دریافت کنید و اگر اسپانسر یک 
همایش یا کنفرانس شوید نیز معموال در صفحه های مربوط به برگزاری رویدادهای 
مختلف به شما لینک داده می شود. به عالوه، انجام این کار مزیت دیگری نیز دارد؛ 

اینکه برندتان بیش از پیش در معرض دید قرار می گیرد.
20. استراتژی به اشتراک گذاری اجتماعی قدرتمندی اتخاذ کنید

وقت��ی بحثی همچنان در محافل عمومی داغ باش��د، اگر اش��تراک گذاری ها در 
ش��بکه های اجتماعی پیام هایی را به موتورهای جست وجو ارسال کنند و رتبه  یک 
وب سایت را بهبود ببخشند، اتخاذ استراتژی قدرتمند برای بهبود سئو )بهینه سازی 
موتور جس��ت وجو( از ارزش باالیی برخوردار خواهد شد. استراتژی اجتماعی قوی، 
ترافیک را به س��مت محتوای تان روانه می کند و ش��ما را بیش از پیش در معرض 
دی��د قرار می دهد؛ ای��ن اتفاقات برای برندتان و همچنین ب��رای تالش های تان در 
زمینه  به دس��ت آوردن لینک بس��یار عالی هستند. هم زمان با اینکه محتوای قابل 
اش��تراک گذاری تان در سراسر اینترنت گس��ترش می یابد و آدم های بیشتری آن را 
مشاهده می کنند، احتمال آنکه سایر وب سایت ها به صفحه تان لینک بدهند، افزایش 
می یابد. بنابراین، به اش��تراک گذاری محتوا، کمک می کند دیگران نیز محتوای تان 
را به اشتراک بگذارند؛ به این ترتیب، وقتی پست های تان بیشترین بازدیدکننده را 

داشته باشند، سئو سایت تان بهبود خواهد یافت.
21. برای خودتان پروفایل های کسب و کاری دیجیتال ایجاد کنید

ب��رای افزایش تاثیرگذاری برندت��ان در فضای آنالین و ایج��اد بک لینک های با 
کیفیت، در تمام س��ایتهای دایرکتوری مرتبط با کس��ب و کار ت��ان، برای خودتان 
پروفایل های کسب و کاری دیجیتال ایجاد کنید. پروفایل های کسب و کاری معموال 
ش��امل بک لینک هایی به وب سایت تان هستند، که به ایجاد گنجینه ای از لینک ها 
کمک می کند بنابراین به دنبال ش��بکه های اجتماعی و دایرکتوری های باکیفیتی 
بگردید که با صنعت یا مخاطبان تان مرتبط باشند و برای به دست آوردن لینک و 

قرار گرفتن در معرض دید، در آن سایت ها به ایجاد پروفایل بپردازید.
ایجاد بک لینک های باکیفیت با استفاده از ابزارهای الکسا

اگر می خواهید سایت تان در صفحه  نتایج جست وجو با سایرین رقابت کند، باید 
بک لینک های باکیفیت بسازید. وقتی برای ایجاد پروفایل بک لینک، از استراتژی های 
ارگانی��ک و معتبر، نظیر آنچه در این مقاله فهرس��ت کرده ایم، اس��تفاده کنید، به 
مطلوب ترین نتایج دس��ت می یابید. اگر برای رشد گنجینه  لینک های تان به خرید 
بک لینک های باکیفیت یا استفاده از روشهای کاله سیاه استفاده کنید، در مقایسه با 
استفاده از فنون کاله سفید، به نتایج مطلوبی دست نخواهید یافت. ایجاد لینک های 
طبیعی و ارگانیک باعث تولید پروفایلی از لینک های واقعی می ش��ود که هرگز به 
جریمه های موتور جست وجو منجر نخواهند شد. در عوض، به فواید طوالنی مدت 

سئو، ترافیک بیشتر و عملکردی بهتر در جست وجو دست خواهید یافت.
با استفاده از نکات مذکور در این مقاله و با کمک ابزارهای الکسا به شکلی مناسب 

به بک لینک های باکیفیت دست یابید.
alexa/bazdeh :منبع

بازاریابی شبکه ای در ایران
در دهه ۸۰ میالدی، زمانی که انقالب الکترونیکی در دنیا رخ داد، 
در زمینه بازاریابی به روش جدیدی دست پیدا کردند که امروزه به 

علم بازاریابی شبکه ای معروف است.
در واق��ع می ت��وان گفت، اوض��اع اقتصادی به ش��دت تحت تأثیر 
پیچیدگی های علم فناوری بوده است و فرآیندهای آن بسیار تغییر 
کرده اند. پیش��رفت های روزافزون در ارتباطات و حرکت به س��مت 
تکنولوژی های الکترونیکی در فروش موجب ش��کل گیری ایده های 
مربوط به بازاریابی الکترونیکی شد. حتی امروزه خرده فروشی ها نیز 
به حوزه بازاریابی اینترنتی و الکترونیکی وارد ش��ده اند و با برندهای 

بزرگ در حال رقابت هستند.
در واقع این فرصت به صورت برابر برای کسب و کارهای مختلف 
به وجود آمده اس��ت. با اینکه س��ابقه بازاریاب��ی در ایران به هزاران 
س��ال می رسد ولی گسترش اینترنت توانسته است با سرعت و عمق 
بیش��تری موجب تغییر ش��کل در این بازار ش��ود. در همین راستا، 
امروزه سیس��تم های بازاریابی متفاوتی مانند سیستم های شبکه ای 

بسیار رواج پیدا کرده است.
در بازاریابی های ش��بکه ای اتفاقی که می افتد این است که کاالها 
از مرحله تولید در کارخانه ها تا مرحله رس��یدن به دست مشتریان 
توس��ط خود شرکت انجام می ش��ود و همین موجب کاهش قیمت 
محصول نهایی برای مش��تریان می شود. در این میان افرادی که در 
سیستم بازاریابی شبکه ای فعال هستند به اندازه میزان فروش خود 

سودی را از شرکت ها دریافت می کنند.
میزان س��ودی که برای ای��ن بازاریابان ش��بکه ای در نظر گرفته 
می ش��ود اوالً در حدی اس��ت که قدرت خرید مش��تریان را کاهش 
ندهد و در درجه بعدی، مش��تریان در انتخاب کاالی موردنظر خود 
آزادی عمل داشته باشند و رقابت در بازار از بین نرود. بنابراین این 
نوع بازاریابی نیاز به برنامه ریزی دقیق و مشخصی دارد تا بتواند این 

هدف را کسب کند.
به نظر مشاوره بازاریابی، برای ایجاد بازاریابی شبکه ای با کیفیتی 
که در باال گفته ش��د که هم فروشنده و هم مشتری از آن سودمند 
شوند نیاز است به برخی از توانمندی ها و آگاهی ها مسلط باشیم که 

از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 1- مجهز به اندیشه های نوین

در دنیای پر از سرعت و تغییرات روز به روز در بازاریابی شبکه ای 
باید همواره به فکر پیش��ی گرفتن باشیم. این پیشی گرفتن فقط با 
دویدن حاصل نمی شود بلکه همیشه باید با افکار و اندیشه های خود 
با دیگران رقابت کنیم. اگر فقط به اندازه بسیار ناچیزی از اندیشیدن 
و ارائ��ه ایده های جدید فاصل��ه بگیرید تا حد زی��ادی از بازار عقب 
خواهید افتاد بنابراین داش��تن برنامه دقیق از اصول اولیه در داشتن 

بازاریابی شبکه ای موفق در دنیای کنونی است.
 2- کیفیت محصوالت

همچ��ون س��ایر بازاریابی ها ای��ن کیفیت محص��والت و خدمات 
شماس��ت که ح��رف اول را می زند. از آنجایی که مش��تریان ش��ما 
ممکن اس��ت از طیف وس��یعی از افراد و اقش��ار جامعه باشند الزم 
است محصوالت شما بتواند نیازهای طیف مختلفی را برآورده کند.

 3- چالش تعیین قیمت
از آنجایی که مش��تریان شما از طیف های مختلف جامعه هستند 
الزم اس��ت محصوالت خود را با یک قیمت گذاری مناس��ب به بازار 
عرضه کنید. قیمت ها از عناصر بس��یار مهم در فروش یک محصول 
هس��تند. همچنین توانایی خرید همه مش��تریان شما به یک اندازه 
نیس��ت و بای��د با تعدیل قیمت ه��ا و معقول کردن آنه��ا بتوانید به 

گروه های مختلفی از مشتریان خدمات ارائه دهید.
 ۴- تنوع در محصوالت

اگر بتوانی��د محصوالت متنوعی را عرضه کنی��د می توانید بخش 
زیادی از بازار را پوش��ش دهید. س��عی کنید مش��تریان اصلی خود 
را پیدا کرده و س��پس کاالهای موردنیاز آنه��ا را تا جایی که امکان 
دارد تولید کنید. اکثر برندهای بزرگ دنیا نیز پس از شناخته شدن 
و به دس��ت آوردن مشتریان ش��ان شروع به افزایش تولید و تنوع در 
محصوالت کردند بنابراین تولی��د محصوالت متنوع یکی از راه های 

موفقیت در بازارهای امروزی است.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی

قوی ترین استراتژی های ایجاد بک لینک برای سئو و بهینه سازی سایت
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تصویرسازی تکنیک دستیابی به اهداف 

یکی از مس��ائلی که طرفداران و مخالفان زیادی در سراسر جهان 
دارد، قدرت ذهن بوده و در این رابطه با توجه به این امر که بسیاری 
از اف��راد موفق اعالم کرده اند که موقعیت مطلوب خود را از مدت ها 
قب��ل در ذهن تصور کرده اند، می توان ای��ن نتیجه را گرفت که این 
مس��ئله به هر ترتیب، بر روی موفقیت ش��ما تاثیرگذار خواهد بود. 
در این راس��تا قصد نداریم تا ساز و کار و نظریه های موجود را مورد 
بررسی قرار دهیم. درواقع هر فردی می تواند با تحقیق در زمینه ان 
ال پ��ی و مطالعه دالیل موافق��ان و مخالفان، تصمیم گیری نماید، با 
این حال اگر شما هم نسبت به این موضوع که تصویرسازی ذهنی، 
یک تکنیک طالیی برای رس��یدن به موفقیت است، اطمینان دارید 
بدون ش��ک این مقاله برای ش��ما خواهد بود. درواقع در این زمینه 
تنها ایمان داشتن کافی نبوده و برای کسب  باالترین نتایج ممکن، 
الزم اس��ت تا برطبق اصول رفتار نمایید. در این راستا به بررسی ۴ 

اصلی خواهیم پرداخت که در این زمینه باید رعایت شود. 
1-تخیل خود را تقویت نمایید 

همه ما با س��دهای ذهنی متعددی مواجه هس��تیم که الزم است 
برطرف گردد. در این راس��تا بهبود قوه تخی��ل، یکی از راهکارهای 
کامال مناس��ب محسوب می شود. در این راس��تا توصیه می شود که 
در تالش برای تصویرس��ازی مواردی باش��ید ک��ه پذیرش آن برای 
ذهن شما سخت است. در نهایت به هر میزان که جزییات بیشتری 
را بتوانید به تصویر بکش��ید، ش��انس موفقیت شما نیز افزایش پیدا 

خواهد کرد. 
2-مثبت گرا باشید 

درواق��ع ب��ا توجه ب��ه این امر که ب��ا فکر ک��ردن در رابطه با یک 
موضوع، حس خود را در راس��تای آن قرار می دهید ش��انس جذب 
آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحت این ش��رایط ضروری است تا 
مثبت اندیشی را تمرین نمایید تا شرایط بهتری را تجربه کنید. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که مثبت گرایی 
ب��ا خوش خیالی تفاوت داش��ته و تنها به این امر اش��اره دارد که در 

تالش برای دیدن نیمه پر لیوان در رابطه با هر اتفاقی باشید. 
3-انعطاف پذیری را تمرین نمایید 

نکت��ه دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
ش��ما باید به فردی انعطاف پذیر تبدیل ش��وید. ای��ن امر به معنای 
آن اس��ت که ش��ما باید بتوانید خود را با شرایط مختلف، هماهنگ 
س��ازید. درواقع جهان به س��رعت در حال تغییر ب��وده و هیچ چیز 
ماهیت ثابتی ندارد. تحت این ش��رایط اگر ش��ما نی��ز نتوانید خود 
را با این جریان ها همگام س��ازید، بدون ش��ک ش��انس رسیدن به 
موفقیت بس��یار کم خواهد بود. در این راستا توصیه ما این است که 
برای کاهش سختی های احتمالی، تمرین ذهنی داشته باشید. برای 
مثال می خواهید ش��یوه رفتار خود با مشتری را تغییر دهید. توصیه 
ما این اس��ت که قبل از آنکه در ای��ن رابطه اقدام کنید، موارد را به 
صورت ذهنی درآورده و با کمک تصویرسازی، اعتماد به نفس خود 
را افزایش دهید. درواقع تصویرسازی خصوصا قبل از انجام اقدامات 
س��خت، احتمال شکست را کاهش خواهد داد. در کنار این موضوع، 

چنین تمرین هایی ابدا هزینه بر نبوده و کامال رایگان ست. 
۴-اصل تداوم را جدی بگیرید 

یکی از اش��تباهات رایج افراد در زمینه تصویرس��ازی این اس��ت 
ک��ه در این رابطه ت��داوم الزم را ندارند. برای مث��ال توقع آنها این 
اس��ت که با چند بار انجام این اقدام، زندگی آنها متحول ش��ود. در 
این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
تصویرس��ازی به معنای جادو نبوده و تنها می تواند مس��یر موفقیت 
شما را هموارتر سازد. به همین خاطر نمی توانید انتظار داشته باشید 
ک��ه با عدم تالش و صرفا ب��ر پایه ذهن خود بتوانی��د به هر هدفی 
دست پیدا کنید. درواقع شما باید سایر موارد موردنیاز را نیز جدی 
بگیرید. برای مثل یک ورزشکار، ابدا نمی تواند صرفا با تصویرسازی، 
به موفقیت در رش��ته خود دس��ت پی��دا کند. با ای��ن حال مهارت 
تصویرس��ازی می تواند شانس آن را افزایش دهد. در این راستا خود 
را به میزان خاصی محدود نکرده و در روز، بارها آن را انجام دهید. 
ب��ا رعایت این موارد، بدون ش��ک پس از مدتی ش��اهد تغییرات 
بس��یار مثبتی در زندگی خود خواهید بود، ب��ا این حال در صورت 
بروز مش��کل، توصیه می ش��ود که حتما با یک روانشناس مشورت 

داشته باشید. 
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رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

به قلم: جیسون دمرس کارآفرین و روانشناس
مترجم: امیر آل علی

براساس گزارش موسسه فوندرا، ۶ میلیون از کسب و کارهای کوچک 
در ایاالت متحده دست کم یک کارمند دائم دارند. اگر کسب و کار شما 
در می��ان چنین برندهایی قرار دارد، باید به ش��ما تبریک گفت. امروزه 
بس��یاری از کس��ب و کارها توان اس��تخدام کارمندان به صورت دائم را 
ندارند بنابراین اقدام به همکاری با کارآفرینان مس��تقل و کارمندان پاره 
وقت می کنند. ش��اید در نگاه نخست اس��تخدام رسمی کارمندان برای 
کس��ب وکارها رویای جذابی باش��د. نکته مهم در این میان چالش های 

همراه با استخدام رسمی کارمندان است. 
امروزه بس��یاری از کسب و کارهای کوچک در زمینه پرداخت حقوق 
کارمندان با مش��کالت اساس��ی مواجه هس��تند. این امر فراتر از مسئله 
تامین مالی برای پرداخت حقوق کارمندان اس��ت. بسیاری از مشکالت 
به دلیل اشتباهات مدیریتی در زمینه پرداخت صورت می گیرد. در ادامه 
برخی از مهمترین و رایج ترین اش��تباهات کس��ب و کارهای کوچک در 

زمینه پرداخت حقوق کارمندان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
عدم دسته بندی کارمندان

پرداخت حقوق به کارمندان براس��اس تخصص و حوزه فعالیت ش��ان 
صورت می گی��رد. امروزه برنده��ای مخلتف اقدام به تهیه لیس��ت های 
مربوط به طبقه بندی کارمندان برای پرداخت حقوق ش��ان در پایان ماه 
می کنند. کس��ب و کارهای کوچک به دلی��ل محدودیت منابع اغلب از 
چنی��ن کاری صرف نظر می کنند. این امر نیاز مدیران برای شناس��ایی 
دقی��ق کارمندان و میزان حقوق قراردادش��ان را افزای��ش می دهد. اگر 

ش��ما در زمینه دسته بندی کارمندان مش��کل دارید، باید اسناد مربوط 
به استخدام ش��ان را مرور نمایید. این اس��ناد امکان طبقه بندی س��اده 
کارمن��دان را فراه��م خواهد کرد. نکته مهم در این میان به روز رس��انی 

طبقه بندی موردنظر و مرورش پس از استخدام کارمند تازه است. 
اش��تباه در زمین��ه پرداخت دس��تی حقوق کارمندان همیش��ه روی 
می دهد. این فرآیند عالوه بر نیاز به زمان باال در زمینه جبران اشتباهات 
پرداختی نیز دش��وار خواهد بود. امروزه بس��یاری از برندها با اس��تفاده 
از ابزاره��ای خودکار اقدام به تعریف دس��ته های مختل��ف کارمندان و 

پرداخت خودکار حقوق در بازه های زمانی مشخص می کنند. 
عدم ثبت سابقه پرداخت

سابقه پرداخت حقوق یا هرگونه فیش مالی باید در بخش حسابداری 
ثبت ش��ود. این امر از س��وی برندهای ب��زرگ در قالب فایل های فضای 
اب��ری ص��ورت می گی��رد. کس��ب و کاره��ای کوچک در اغلب مس��یر 
توسعه شان نس��بت به این امر توجهی ندارند بنابراین در صورت تمایل 
برای اتمام همکاری با یکی از کارکنان باید س��اعت ها به دنبال س��ابقه 
فعالیت و میزان پرداختی به آنها باش��ند. این امر شرایط دشواری برای 
ادام��ه همکاری یا صرف نظر از آن ایج��اد می کند. یکی از دالیل اصلی 
عدم ثبت سابقه پرداخت فقدان آینده نگری در کسب و کارهای کوچک 
اس��ت. نگاهی دقیق به وضعیت کس��ب و کار و برنامه توسعه اش انگیزه 

بیشتری در مدیران برای بهبود شرایط موردنظر ایجاد خواهد کرد. 
اس��تخدام حس��ابدار از سوی کس��ب و کارهای کوچک بار مالی قابل 
توجهی به همراه دارد بنابراین شاید مدیران ارشد مجبور به حسابداری 
نیز ش��وند. نکته مهم در این میان اس��تفاده از ابزارهای مناس��ب برای 
ساده س��ازی فرآیند حس��ابداری اس��ت. این امر ام��کان مدیریت بهینه 

ش��رایط برای کس��ب و کاره��ا را فراه��م خواهد کرد. وقت��ی وضعیت 
حس��اب های شرکت به طور منظم بررسی شود، مشکالت مالی کمتری 
پی��ش روی برندها ق��رار خواهد گرفت. این امر برای کس��ب و کارهای 
کوچک با توانایی محدود در زمینه مدیریت بحران مالی به شدت دارای 

اهمیت است. 
مدیریت پرداخت ها به صورت انفرادی

برخ��ی از مدیران برای صرفه جویی در هزینه های جاری برند اقدام به 
مدیریت انفرادی پرداختی ها می کنند. این امر ش��رایط دشواری از نظر 
مدیریت زمان برای مدیران ایجاد خواهد کرد. شاید براساس این الگو در 
کوتاه مدت امکان صرفه جویی در هزینه ها فراهم ش��ود، اما در بلندمدت 
مدیران توان کمتری برای رسیدگی به وظایف اصلی شان خواهند داشت 
بنابراین همیشه باید نس��بت به مدیریت پرداختی ها به صورت گروهی 

اقدام کرد. 
امروزه عرصه کسب و کار نیاز به مدیریت گروهی دارد. ایده مدیریت و 
ساماندهی بخش های مختلف به صورت انفرادی در اغلب اوقات موجب 
شکست کسب و کارها می شود بنابراین باید تجدیدنظر اساسی در نحوه 

مدیریت کسب و کارهای کوچک صورت گیرد. 
برخی از کس��ب و کاره��ا به طور مداوم با اش��تباهات حوزه پرداخت 
حقوق کارمندان مواجه هس��تند. این امر ناشی از عدم ارزیابی وضعیت 
کس��ب و کار در بازه های زمانی مش��خص است. گاهی اوقات اشتباهات 
کس��ب و کار برندها بسیار ساده است، اما درگیری شدید در کار روزانه 
ام��کان بازنگری در وضعیت کس��ب و کار را فراه��م نمی کند. در چنین 
شرایطی اغلب کسب و کارها فرآیندهای اشتباه شان را ادامه می دهند. 
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اگر شما در طول ماه های اخیر اقدام به استفاده از استراتژی دورکاری 
برای تعامل با کارمندان تان کرده اید، در این حوزه تنها نیستید. بسیاری 
از برندها همزمان با شیوع ویروس کرونا چنین استراتژی را مدنظر قرار 
داده ان��د. این امر نوعی واکنش طبیعی برای رعایت اصول بهداش��تی و 
اهمیت دادن به جان کارمندان اس��ت. نکته مهم در این میان مدیریت 
بهین��ه کس��ب و کار در ش��رایط موردنظر اس��ت. این ام��ر در تعامل با 
کارمن��دان، به ویژه کارمن��دان تازه، چالش برانگیز به نظر می رس��د. در 
ادامه برخی از نکات مهم در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. استفاده از ابزارهای مناسب
امروزه ابزارهای بس��یار زیادی برای ارتباط میان افراد در سراسر دنیا 
وجود دارد. شبکه های اجتماعی ساده ترین ابزار در دسترس برندها برای 
ارتباط با کارمندان ش��ان در طول دوران قرنطینه و دورکاری است. اگر 
یک برند قصد اس��تفاده از ابزارهای مناس��ب برای تعامل با کارمندان را 
دارد، پیش از انتخاب نهایی اش باید نسبت به آشنایی با آن اقدام نماید. 
یکی از مشکالت اصلی مدیران انتخاب یک ابزار ارتباطی و سپس شروع 
فرآین��د یادگیری کار با آن اس��ت. این امر مدت زم��ان قابل توجهی از 

برندها خواهد گرفت.
جس��ت وجو برای ابزارهای مفید بازاریابی کار دشواری نیست. گوگل به 

عنوان بزرگ ترین برند دیجیتال ابزار تماس ویدئویی جذابی در اختیار برندها 
قرار داده اس��ت. این امر امکان تماس ویدئویی رایگان و باکیفیت را فراهم 

می کند بنابراین هیچ دلیلی برای خرید ابزارهای دیگر وجود ندارد. 
2. حفظ ارتباطات

کارمن��دان در ط��ول روز نیاز به مش��اوره و راهنمای��ی مدیران دارند 
بنابرای��ن بای��د به طور مداوم نس��بت به پاس��خگویی به پرس��ش های 
کارمندان در فضای آنالین اقدام کرد. نیمی از اشتباهات اساسی برندها 
در این حوزه عدم توجه به در دس��ترس نگه داش��تن مدیران است. این 
امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها ایجاد می کند. امروزه بسیاری از 
برندها از س��ایت های یکپارچه ای نظیر Monday.com برای مدیریت 
ارتباطات شان اس��تفاده می کنند. این امر با توجه به معرفی ابزار گوگل 
الزامی نیس��ت، اما اگر عالقه مند به اس��تفاده از اب��زاری انحصاری برای 

کسب و کارتان هستید باید آن را مدنظر قرار دهید. 
مدیری��ت پروژه ها به ص��ورت تیمی در قالب دورکاری امر دش��واری 
محس��وب می ش��ود. بس��یای از برندها برای مدیریت پروژه ه��ا اقدام به 
ایجاد مس��اعدت های س��خت افزاری نیز می کنند. این امر ش��امل ارائه 
سیستم های مناس��ب برای کار مشترک بر روی پروژه ها می شود. بدون 
تردید ابزارهای در دسترس کاربران برای تعامل با مخاطب هدف بسیار 
محدود اس��ت. این امر باید به عنوان ابزاری برای تعامل با کارمندان نیز 
مدنظر قرار گیرد. با این حس��اب شاید کسب و کارها، به ویژه برندهای 

کوچک، نیازی برای خرید دامنه اختصاصی نداشته باشند. 

3. خوش آمدگویی به کارمندان تازه
استخدام کارمند تازه در شرایط کرونایی بسیار دشوار است. این دسته 
از کارمندان امکان آش��نایی با محیط کار و حتی گفت وگوی نزدیک با 
همکاران را دارند بنابراین مدیران باید ش��رایط مناس��بی برای شروع به 
فعالیت آنها ایجاد نمایند. در غیر این صورت وضعیت تعامل آنها با برند 
بس��یار دشوار خواهد شد. یکی از نکات مهم در این میان اختصاص روز 
نخس��ت کاری کارمندان تازه برای معرفی کس��ب و کار اس��ت. این امر 
ش��امل گفت وگوی زنده با کارمند موردنظر و تشریح اهداف برند است. 
ش��اید در نگاه نخس��ت این امر زمان زیادی از کسب و کارها بگیرد، اما 

در نهایت تاثیر بسیار مطلوبی بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
۴. کمک به کارمندان تازه برای یادگیری مسئولیت های شان

آش��نایی با محیط کار و مس��ئولیت های تازه امر دش��واری محسوب 
می ش��ود. این نکته در صورت کار از راه دور همراه با چالش های بیشتر 
نیز خواهد ش��د. نکته مهم در این میان دسترس پذیری مدیران و ایجاد 
احس��اس نزدیک��ی در کارمندان ت��ازه برای تماس در طول روز اس��ت. 
بس��یاری از کارمندان به دلیل عدم آشنایی با محیط کار تازه تا مدت ها 
عملکرد نامطلوبی از خود نشان می دهند. این امر تاثیر بلندمدتی بر روی 
وضعیت کسب و کار خواهد داشت بنابراین باید به سرعت نسبت به رفع 
آن اقدام کرد. این امر ش��امل کمک به کارمندان تازه و پاس��خگویی به 

تمام پرسش های شان در کوتاه ترین زمان ممکن خواهد بود.
noobpreneur.com :منبع

تعامل با کارمندان جدید شرکت در دوران دورکاری

چگونه از اشتباهات مالی دوری کنیم؟

کسب و کارهای کوچک و اشتباهات حوزه پرداخت حقوق

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی
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شماره 1635

اخبار

اصفهان – قاسم اسد: در نخستین همایش سراسری فرماندهان 
رده های مقاومت بســیج در صنعت آب و برق از مدیر عامل شرکت 
آبفا استان اصفهان به عنوان فرمانده منتخب پایگاه بسیج در سال 98 
تقدیر و تشــکر به عمل آمد.  مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
با حضوردر این همایش که به صورت ویدئو کنفراس برگزار شــد به 
راهکارهای ارتقا کارکرد پایگاه مقاومت بسیج پرداخت و گفت: پایگاه 
مقاومت بسیج شرکت آبفا استان اصفهان درصدد است با  برنامه ریزی 
و ارتباط منسجم با قرارگاه بسیج سازندگی در حوزه ملی، استانی و 
استفاده از ظرفیت پایگاه های بسیج صنعت آبفا در راستای محرومیت 
زدایی، راهکارهایی را مد نظر قرار دهد و در این راســتا مقرر گردید 
مانور مشــترک تخصصی استانی و ملی پایگاه های بسیج به منظور 
حفظ و انسجام بخشی بین نیروها برگزار شود. هاشم امینی با تاکید بر 
نقش بسیج سازندگی در مهار حوادث غیر مترقبه در کشور خاطرنشان 
ساخت: می توان با  تشکیل گروه های جهادی تخصصی ویژه مقابله با 
بحران در صنعت آبفا از تبعات وقوع حوادث غیر مترقبه جلوگیری به 
عمل آورد همچنین از ظرفیت نیروی انسانی بسیج به منظور مدیریت 

مصرف آب می توان بهره مند شــد. وی با اشــاره به تدوین و پیاده 
سازی اهداف ابالغی بیانیه گام دوم انقالب اعالم کرد: تبیین و ترویج 
فرهنگ سبک زندگی ایرانی اسالمی در بین خانواده های بسیجیان  
و تقویت بنیه فرهنگی، سیاسی و دینی بسیجیان در قالب جلسات 
حلقه های صالحین از جمله تدابیری است که در زمینه تحقق اهداف 
ابالغی بیانه گام دوم انقالب در دســتور کار قرار گرفت.  مدیرعامل 

شرکت آبفا استان اصفهان با درخواست اختصاص ردیف بودجه برای 
به ثمر رساندن فعالیت های بسیج اظهار داشت: مجهز نمودن  پایگاه 
بسیج به تجهیزات اداری و وسایل مرتبط با حوزه کارکرد دفاعی در 
راستای ماموریت های محوله و برگزاری دوره های آموزشی به منظور 
تقویت بنیه علمی، تخصصی و دفاعی نیروهای فعال بســیج نیاز به 
تامین منابع مالی دارد.    هاشم امینی با پیشنهاد فعال نمودن کانون 
بسیج مهندسین صنعت آب و فاضالب کشور تصریح کرد: می توان 
با  سازماندهی مناسب در حوزه ملی برای فعال نمودن کانون بسیج 
مهندسین صنعت آب و فاضالب، بسیاری از فعالیت های تخصصی 
در این صنعت را از طریق این کانون در کشــور  عملیاتی کرد. وی 
نشر ارزش های انقالب اسالمی، بسیج و دفاع مقدس از طریق تولید 
محتوا و اپلیکیشن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را حائز 
اهمیت برشمرد و بیان کرد: استفاده بهینه از توانمندی های بسیجیان 
درفضای مجازی و هدایت آن در راســتای اهداف انقالب اسالمی  و 
بهره مندی  از ابزارهای فناوری اطالعات به منظور مقابله با جنگ نرم 

می تواند منجر به غلبه ما بر دشمنان در فضای مجازی شود.   

آذربایجان شــرقی - فالح: فرماندار ورزقان با حضور در اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان شرقی با وکالتی در 
خصــوص ارائه آموزش های مهارتی در شهرســتان ورزقان دیدار و 
گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، محمد باقر 
خانی، فرماندار ورزقان با حضور در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان شرقی با وکالتی، مدیرکل در خصوص ارائه آموزش 
های مهارتی در شهرســتان ورزقان دیدار و گفتگو کرد. محمد باقر 
خانــی در این دیدار ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفته در 
خصوص ارائه آموزش های مهارتی به شهروندان ورزقان گفت: مهارت 
آموزی در هر ســطحی مهم است و در شــرایط اقتصادی پیش رو 
اســتفاده از ظرفیت های موجود در اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای در شهرستان ورزقان با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه 
از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. خانی در این دیدار بر راه اندازی 
مرکز نوآوری با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان 
شرقی با هدف حمایت از نخبگان، نوآوران و طرح های شرکت های 
دانش بنیان تاکید کرد و افزود: راه اندازی کسب و کارهای استارت 
آپ از جمله راهکارهای ایجاد فرصت های شغلی پایدار در شهرستان 
است. وی از آمادگی مدیریت شهرستان برای حمایت از مرکز نوآوری 

در شهرســتان خبر داد و اظهار داشت: حمایت از ایده های نوآورانه 
برای به سرانجام رســاندن این طرح ها و ایجاد فرصت های شغلی 
پایدار از جمله اهداف راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان ورزقان 
است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طبیعت و آب و 
هوای منطقه گفت: کشت انواع گیاهان دارویی، زنبورداری، صنعت 
فرش و معادن موجود در منطقه از مهمترین پتانسیل های موجود 
این منطقه به شــمار می رود که با ســمت و سو بخشیدن آموزش 
هــای فنی و حرفه ای به این حرفه ها، قطعا" بازدهی بیشــتری از 
این صنایع خواهیم داشــت. وی با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی 

و حرفه ای و لزوم فرهنگ سازی در جامعه برای استفاده جوانان از 
این آموزشها تصریح کرد: دربرخی از مشاغل، مدرک مالک نیست 
و این مهارت اســت که حرف اول را می زند. در این دیدار، وکالتی 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ضمن ارائه 
گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در شهرستان ورزقان، افزود: 
وجــود جوانان فعال، خاّلق و نخبه وهمچنین ظرفیت های موجود 
در شهرستان، انگیزه مضاعفی به تالشگران عرصه مهارت آموزی در 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای ورزقان در جهت ارائه هر چه بهتر این 
آموزش ها به شــهروندان ورزقانی می دهد. وی گفت: انواع آموزش 
های مهارتی در حوزه های مختلف و با تجهیزات و امکانات خوب به 
اقشار مختلف جامعه ارائه داده می شود. وی در خصوص این آموزشها 
افزود: آموزشهای مهارتی برای کارگران ساختمان، اجرای دوره های 
آموزشــی نکات ایمنی برای شــاغلین در معادن، ساماندهی اوقات 
فراغت در شهرستان ورزقان، ارائه آموزش های مهارتی به کارکنان 
وظیفه نیروهای مسلّح و هنرجویان معرفی شده ازسوی کمیته امداد 
امــام )ره( و آموزش حرفه های موجود در کارگاههای مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای ورزقان از جمله اقدامات مهم این اداره کل در راستای 

مهارت آموزی شهروندان عزیز ورزقان می باشد. 

اهواز - شبنم قجاوند:  مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز کارون از توزیع ۱۰۰۰ بســته نوشت افزار در بین دانش آموزان 
روستاها و جوامع محلی همجوار تاسیسات این شرکت و همچنین 
دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( 
شهرستان کارون خبر داد. مهندس غالمرضا مفیدی در تشریح این 
خبر اظهار داشت: در راســتای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید، ۱۰۰۰ بســته نوشت افزار 
ایرانی تهیه  و توسط گروهای بسیج جهادی در بین دانش آموزان 
روستاهای اطراف تاسیسات این شــرکت در بخش های مرکزی، 
اســماعیلیه، غیزانیه، عین دو و شهرستان کارون توزیع شد. وی با 
بیان اینکه این اقدام با هماهنگی بخشداران و دهیاران مناطق ذکر 
شــده و همچنین کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان کارون 
صورت گرفته، گفت: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون سالهای 

گذشته نیز همزمان با شــروع سال تحصیلی اقدام به توزیع بسته 
های نوشت افزار در بین دانش آموزان روستاهای اطراف تاسیسات 
نموده بود. مهندس مفیدی با تاکید بر این مطلب که این شــرکت 
در کنار رســالت خطیر تولید نفت و گاز، همواره به مسئولیت های 

اجتماعی خود درخصوص جامعه پیرامونی شــهری و روســتایی 
همجوار تاسیســات اهتمام الزم را داشــته، اظهار داشت : کمک 
به توسعه فضاهای آموزشــی و مشارکت در ارتقاء زیرساخت های 
مرتبط با فعالیت های فرهنگی و مذهبی نظیرســاخت و بهسازی 
۱۰ باب مدرســه مشــتمل بــر ۳۲ کالس درس، احداث و مرمت 
مساجد و حسیســنیه های روستایی، توزیع آب شرب بهداشتی با 
تانکر و تعمیر و بازســازی بیش از ۲۰ باب منزل مسکونی خانواده 
های نیازمند در مناطق کم برخوردار شــهری و روستایی بخشی از 
خدمات این شرکت به ساکنین شریف مجاور تاسیسات می باشد. 
شــرکت بهره برداري نفت و گاز کارون با تامین ۲۵درصد نفت خام 
کل کشور، بزرگترین شرکت بهره بردار تابع مناطق نفتخیز جنوب 
اســت که راهبری و تولید صیانتي نفــت، گاز و مایعات گازی را از 

میادین تحت سرپرستی برعهده  دارد.

ساری_ سهیال مرآتی : مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ســاری ، گفت : با افتتاح یــک جایگاه جدید در قالب 
مجتمع خدمات رفاهی در ناحیه نکا ، تعداد جایگاه های اختصاصی 
عرضه ســوخت در این شهر به هفت باب رسید. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری در مراسم افتتاحیه که در 
تاریخ ۳ مهر 99 درجایگاه اختصاصی عرضه بنزین تیموری واقع در 
جاده کمربندی شهرستان نکا برگزار شد در جمع مقامات ومسئولین 
شهری واستانی ، عنوان کرد : جایگاه اختصاصی عرضه سوخت مایع  
تیموری در مدار رسمی ســوخت رسانی قرار گرفت و با افتتاح این 
جایگاه در شهرســتان نکا شــاهد بهبود خدمات سوخت رسانی به 
خودروها خواهیم بود. ســبحان رجب پورادامه داد : جایگاه سوخت 
مایع بنزین و نفتگاز ) تیموری ( با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد 
تومان با آورده شــخصی سرمایه گذار به بهره برداری رسید  . وی با 
احتساب جایگاههای افتتاح شده در سالهای اخیر، بیان کرد : با افتتاح 
این جایگاه که زیر نظر ناحیه نکا اداره می شود در حال حاضر منطقه 

ساری در هشت ناحیه تحت پوشــش خود تعداد ۱۳۰ باب جایگاه 
عرضه سوخت مایع و تعداد 87  باب جایگاه سی ان جی تک منظوره 
و دو منظوره دارد و جایگاه عرضه سوخت ) تیموری ( به منظور ارائه 
خدمات هرچه بهتر سوخت رسانی به همشهریان و مسافرین به بهره 
برداری رسید . وی با اشاره به فرصت های شغلی ایجاد شده در این 
جایگاه و شرایط بهتر در خدمات سوخت رسانی به مصرف کنندگان 

شهرســتان نکا ، تصریح کرد : این جایگاه با اشتغال به کار ۱۰ نفر ، 
ظرفیــت ذخیره 9۳۰۰۰ لیتربنزین و 47۵۰۰ لیتر نفتگاز را خواهد 
داشت . رجب پوردر حضور میهمانان  و مسئولین شهرستانی و استانی   
اذعان داشــت : با گرامی داشــت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره 
شهیدان هشت سال جنگ تحمیلی ، خدمت به مردم را از افتخارات 
این شرکت دانسته و افتخار می کنیم که در کمترین زمان ممکن با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی پروژه بزرگ احداث جایگاه عرضه 
ســوخت نکا درچرخه خدمت رسانی قرار گرفتند . در ادامه نماینده 
مردم شهرســتان نکا ، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی با 
تشکر از مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
و سایر دستگاههای اجرایی ذی مدخل گفت : امروز سرمایه گذاری 
و اشتغال زایی مانند جنگ در هشت سال دفاع مقدس است و ما از 
سرمایه گذاران این پروژه قدردانی می کنیم و می خواهیم مسیر تولید 
و سرمایه گذاری دراین برهه که به فرمایش رهبرمعظم انقالب سال 
جهش تولید است تسهیل و روان گردد . دراین افتتاحیه امام جمعه و 

فرماندار شهرستان نکا حضور داشته وسخنانی ایراد کردند.

گــرگان - خبرنگار فرصت امروز: همزمان بــا هفته دفاع مقدس، علی 
اکبر فندرسکی جانباز و آزاده گلستانی کتاب خاطرات دوران اسارت خود 
با نام "هفت خوان" را به مدیر شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان اهدا کرد.عیسی افتخاری مدیر منطقه بابیان این که نقش 
ایثارگــری و آزادگی با دو مفهوم "جنگ تحمیلــی و دفاع مقدس" آغاز 
شده اســت اظهار داشت: شــما عزیزان  با تحمل دردهای اسارت درس 
مقاومت، پایمردی و رشادت رابه جامعه اسالمی ایران دادید.گفتنی است 

کتــاب »هفت خوان« حاوی خاطرات بدون اغراق و صادقانه جانباز و آزاده 
علی اکبر فندرسکی آزاده ای از دیار گلستان است. وی در 4 تیرماه ۱۳۶7 
در عملیات تک عراقی ها به  جزیرهٔ مجنون، که در عراق به عملیات مرحلهٔ 
دوم »توکلنا علی اهلل 4« معروف است، درحالی که به سختی از ناحیه دست 
و پا مجروح شــده بود، به اســارت نیروهای بعثی درآمد.مدت اسارت این 
آزاده و جانباز گلســتانی در بیمارســتان تموز و اردوگاه های رمادی ۱۳ و 

تکریت ۱7 سپری شد.

 کسب رتبه برتر پایگاه مقاومت بسیج شرکت آبفا استان اصفهان 
در صنعت آب و برق کشور

با همکاری آموزش فنی و حرفه ای مرکز رشد؛

واحدهای فناور در مرکز آموزش ورزقان راه اندازی شود

همزمان با آغاز سال تحصیلی انجام شد:
 تهیه و توزیع 1۰۰۰ بسته نوشت افزار توسط شرکت بهره برداری

 نفت و گاز کارون در روستاهای مجاور تأسیسات

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
یک باب مجتمع خدمات رفاهی عرضه سوخت درهفته دفاع مقدس افتتاح شد

 کتاب خاطرات دوران اسارت جانباز و آزاده گلستانی 
به مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اهدا شد

جشنواره »شهر ما« پیوندی مبارک میان رسانه دیجیتال و مدیریت شهری است
قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم 
گفت: جشنواره »شهر ما«، پیوندی مبارک میان رسانه دیجیتال و مدیریت 
شهری و رسالت های شهرداری است. همایون یزدان پناه جشنواره رسانه 
ای »شــهر ما« را فرصتی با ارزش و بستری تخصصی برای حضور فعال 
رسانه دانست و اظهار داشت: این جشنواره برای اولین بار در شهر مقدس 
قم در حال برگزاری و در نوع خود در کشــور بی نظیر است. رئیس ستاد 
شــهر هوشمند شهرداری قم افزود: جشنواره »شهر ما«، پیوندی مبارک 
میان رسانه دیجیتال و مدیریت شهری و رسالت های شهرداری است. یزدان پناه تصریح کرد: این جشنواره ظرفیت مهمی در جهت 
تولید محتوای تخصصی در حوزه های مختلف مدیریت شهری و خصوصا شهرداری فراهم کرده است و و باعث افزایش بیشتر آگاهی 
شهروندان به وظایف و برنامه های شهری و همچنین ارتقا حس مشارکت آن ها می شود. وی بیان کرد: جشنواره رسانه ای »شهر ما« 
پس از جشــنواره سالیانه شهر هوشمند که یک نگاه تخصصی به مسائل مرتبط با شهر هوشمند دارد، حرکت قابل تقدیری است 
که می تواند به فرهنگ سازی  در توسعه شهر هوشمند کمک کند. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم خاطرنشان کرد: برای 
رســیدن به اهداف و نتایج هوشمندســازی در شهرها، نیاز و عامل اول، فرهنگ سازی و ایجاد بینش صحیح نسبت به این موضوع 
درمیان شهروندان و مسئولین است. یزدان پناه عنوان کرد: با توجه به اینکه محوریت این جشنواره فعالیت های رسانه ای است، برگزاری 
جشنواره نقش مهمی در تحقق اهداف در مسیر هوشمندسازی در شهرها دارد. وی گفت: در راستای ورود بیشتر فعالین و کارگزاران 
مرتبط با هوشمندسازی شهر به این گونه موضوعات مهم و اطالع رسانی به بخش تخصصی، انعکاس تالش های رسانه ای خصوصا در 
فضای مجازی بسیار موثر است. یزدان پناه عنوان کرد: با توجه به اینکه آثار دریافتی در تمام قالب های ممکن، به شرطی که مرتبط 
با موضوعات جشنواره باشد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قابلیت انتشار دارند، از همه هنرمندان و فعاالن این عرصه که 

به ویژه در ارتباط با موضوع هوشمندسازی شهر آثار دارند خواهشمندیم آثار خود را سریعا به جشنواره ” شهر ما ” ارسال نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق در دیدار با فرماندار ویژه میناب
توسعه خدمات غیرحضوری در اولویت برنامه های توزیع برق هرمزگان است

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری توسعه 
خدمات غیرحضوری و کاهش ۱۰۰ درصدی مراجعه مشترکین در اولویت 
طرح های این شــرکت است . مهندس هاجر عبدی در دیدار با فرماندار 
ویژه میناب افزود: میز خدمت الکترونیکی از سال گذشته در جهت کاهش 
مراجعه حضوری مشترکین با ارائه ۲۱ خدمت راه اندازی شده و در سال 
جاری با برنامه ریزی های صورت گرفته و با توجه به شیوع بیماری کرونا 
این خدمات توســعه و برای جلب رضایت حداکثری مشــترکین اقدامات موثری انجام شده اســت که به زودی در قالب خدمات 
غیرحضوری جدید معرفی خواهد شد. مهندس عبدی در ادامه اظهار داشت: باتوجه به ابالغ مصوبه هیئت دولت مبنی بر اجرای طرح 
برق امید با موضوع اصالح مصرف و حمایت از مشترکین خانگی کم مصرف ، فرصت مناسبی برای مشترکین خانگی است تا ضمن 
حفظ رفاه خانواده از این طرح و تخفیف هزینه های برق مصرفی استفاده نمایند که در همین راستا طی روزهای آینده آموزش ها و 
اطالع رسانی های الزم به مشترکین و مردم به صورت ویژه آغاز می گردد . وی در ادامه به اهمیت پرداخت هزینه برق مصرفی اشاره 
کرد و افزود: باتوجه به اینکه ارائه خدمات به مشترکین و توسعه شبکه از محل پرداخت هزینه  های برق مصرفی تامین می شود، 
مشترکین می بایست صورتحساب برق خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و دهیاران نیز می توانند در اجرای این فرآیند در همراهی 
مشترکین اقدامات موثری انجام دهند.  فرماندار ویژه شهرستان میناب نیز در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات مناسب انجام شده 
گفت: درحال حاضر ۶7 درصد جمعیت این شهرستان در مناطق روستایی زندگی می کنند و توسعه خدمات زیربنایی در روستاها 
به ویژه  تامین برق و روشنایی معابر از اهمیت بسزایی برخوردار است.  مهندس مجید سلحشور افزود: شهرستان میناب همه ساله با 
پدیده بادهای موسمی همراه با گردوخاک مواجه است  و شبکه برق نیز تحت تاثیر این بادها دچار آسیب می شود. سال گذشته براثر 
طوفان شدید شبکه برق منطقه تیاب آسیب دید که با اقدام سریع شرکت توزیع برق، شبکه آسیب دیده بازسازی شد. همچنین اصالح 
شبکه بازار بزرگ میناب سال گذشته آغاز شد که خوشبختانه عالوه بر زیباسازی شبکه تاثیر زیادی در رفع نوسان این بازار داشت.   

در راستای ساماندهی مشاغل شهری؛میادین فعلی میوه و تره بار اراک 
ساماندهی می شوند

اراک - خبرنگار فرصت امروز: شهردار اراک گفت: بهسازی میادین 
فعلی میوه و تره بار در دستور کار شهرداری بوده که در راستای ساماندهی 
مشاغل شهری انجام می شود که تالش داریم به زودی این مهم را عملیاتی 
نماییــم. به گــزارش اداره ارتباطات و  امور بین الملل شــهرداری اراک، 
مهندس شفیعی اظهار داشت: یکی از تکالیف شهرداری بر اساس ماده ۱۶ 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، فراهم کردن مکان مناسب برای 
تولیدی  های کوچک است به طوری که  شهرداری ها موظفند به منظور 
باالبردن امکان دسترسی تولیدکنندگان به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای 
فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی برای عرضه کاالهای تولید 
داخل آماده کند که شهرداری اراک در راستای ساماندهی مشاغل و کسب و کارها اقدامات ویژه ای در سطح شهر اراک انجام داده است. 
وی بیان کرد: احداث ۵ بازارچه میوه و تره بار در ۵ نقطه شهر و همچنین ساماندهی کیوسک ها و مراکز میوه و تره بار فعلی از جمله 
اقدامات شهردار بوده که با فعال شدن ۵ بازار میوه و تره بار نخست نیاز به دسترسی شهروندان به مرکز شهر کاهش یافته و خدمات به 
صورت محله ای ارائه می شود و همچنین کسب و کار جدید ایجاد می شود. شهردار اراک گفت: کسب و کار جدید سبب رونق اقتصادی 
در شهر و کاهش تردد در هسته های مرکزی می شود و مسافرت های درون شهری را کاهش داده که باعث ایجاد همگونی و همسانی 
در حوزه ترافیکی در سطح شهر خواهد شد. مهندس شفیعی ادامه داد: ساخت میادین جدید میوه و تره بار با مشارکت سرمایه گذار 
بوده در حالی که جذب مشارکت سرمایه گذاران در امور شهری امری حائز اهمیت است. وی عنوان کرد: ۵ نقطه احداث بازارچه میوه 

و تره بار براساس الگوبرداری از میادین تهران بوده و در کاهش سفرهای غیرضروری نقش بسزایی دارد.

مطابق با جدول برنامه ریزی محقق شده است؛
پیشرفت 25 درصدی فعالیت های تعمیرات واحد 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی 
قزوین: بیســتمین روز از فعالیت های تعمیرات اساسی واحد شماره 
4 بخاری نیروگاه شهید رجایی مطابق با برنامه ریزی تعریف شده ادامه 
دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، 
بیســتمین روز از فعالیت تعمیرات اساسی واحد شــماره 4 بخاری به 
ظرفیت ۲۵۰ مگاوات در حالی ادامه دارد که با انجام برش کاری لوله های 
 »GAH« تعویض بسکت های ،LP و HP، IP رهیت«، دمونتاژ توربین«
و ...، پیشرفت این فعالیت تعمیراتی به ۲۵ درصد رسیده است. قلیاشویی 
بخشی از بویلر، انجام تست های الکتریکی بر روی روتور ژنراتور، پاکسازی 
لوله های بویلر از رسوبات، همچنین دمونتاژ والوهای اصلی توربین، تعمیرات اساسی 4 دستگاه الکتروموتور و فن ۶/۶ کیلوولت و 
تعمیرات اساسی »ترین« شماره 4 تصفیه خانه شیمی، از دیگر فعالیت های تعمیراتی است که با موفقیت به پایان رسیده و یا در 
حال انجام است. در این دوره از برنامه های تعمیراتی، دودکش این واحد هم تعمیرات اساسی خواهد شد به طوری که هم اکنون 
دیواره سیمانی این تجهیز درحال تخریب است تا با دیواره جدید، جایگزین شود. در تداوم فعالیت های تعمیراتی واحدهای سیزده 

گانه نیروگاه، واحد شماره ۵ گازی هم برای انجام تعمیرات اساسی و RI، هم اکنون در دست تعمیرات قرار دارد. 

4 نقطه پرتصادف در محور های استان همدان رفع شده است
همدان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره نگهداری ابنیه و فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 
گفت: 4 نقطه از نقاط اولویت دار پرتصادف در محورهای استان همدان رفع شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان همدان، ابوالفضل ایرجی امین با اشاره به اینکه در استان همدان 7۰ نقطه پرتصادف شناسایی شده 
است، بیان داشت: از ابتدای سال جاری با بررسی های کارشناسی ۱۶ نقطه از این نقاط داری اولویت بوده اند که از این تعداد 4 نقطه 
با امکانات موجود رفع شده و ۱۰ نقطه دیگر هم در حال ایمنی سازی و اصالح مطابق با طرح های ابالغی هستند ایرجی امین با 
اشاره به اینکه در چند سال گذشته ۲7 نقطه پرتصادف رفع شده است، افزود: با شناسایی نقاط جدید که از سوی کارشناسان پلیس 
راه، ایمنی و حریم، ابنیه وفنی، شهرستان ها مشخص می شود و با اولویت بندی در دستور کار این اداره قرار می گیرد. او یادآور شد: 
به منظور ایمن سازی محور های استان ۵ دستگاه زیرگذر در حال احداث و تکمیل است که در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز 
این پروژه های به زودی بهره برداری میرسد. رئیس اداره نگهداری ابنیه و فنی استان همدان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری در 

راستای کنترل سیالب  ها بیش از ۵۰۰ مورد تنقیه و الیروبی دهانه پل های انجام شده است.
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اغلب اوقات در رس��انه ها از استارت آپ هایی سخن به میان می آید که 
توس��ط چند جوان کاربلد و مشتاق راه اندازی ش��ده و پله های ترقی را 
یکی پس از دیگری پیموده اند، اما به ندرت سراغ آنهایی می روند که در 
مسیر راه اندازی کسب و کارهای نوپا شکست خورده اند. هرچند اشتیاق 
و تخصص دو شرط الزم برای موفقیت است اما در این مسیر باید صدها 

مورد دیگر هم کنار هم قرار بگیرند تا طالع یک استارت آپ بدرخشد.
باره��ا ش��نیده ایم که هر شکس��ت می تواند پلی به موفقیت باش��د و 
به همین خاطر در نخس��تین روزهای ۲۰۲۰ تصمیم به مرور داس��تان 
استارت آپ های بزرگ و جذابی گرفته ایم که علی رغم تالش کارکنانش، 

پرنده خوشبختی روی شانه شان ننشست.
Anki

• مدت فعالیت: ۲۰۱۰-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: ۱۸۲ میلیون دالر

هف��ت س��ال قبل ی��ک اس��تارت آپ س��خت افزاری از نس��ل جدید 
ماش��ین های اسالت در رویداد WWDC رونمایی کرد. کمپانی جوان 
 Overdrive به دستاوردهایش افتخار می کرد و اپل هم از قابلیت های

برای از میان بردن محدودیت های آیفون خرسند بود.
Anki س��ه س��ال بعد روب��ات کوچ��ک Cozmo را معرفی کرد که 
نتیجه یک سرمایه گذاری سنگین و به خدمت گرفتن انیماتورهای سابق 
پیکسار و دریم ورکس برای ایجاد عواطف در چشم های روبات بود. این 
ش��رکت در اواخر ۲۰۱۸ هم از روباتی دیگر با عنوان »وکتور« رونمایی 
کرد اما بهار امس��ال و علی رغم فروش ۱.۵ میلیون روبات برای همیشه 

تعطیل شد.
Chariot

• مدت فعالیت: ۲۰۱۴-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: 3 میلیون دالر

اس��تارت آپ Chariot در زمینه حمل و نقل فعالیت داش��ت و هدفش 
بازسازی این حوزه با ناوگانی از ون ها بود. در این سرویس رانندگان بهترین 
مس��یر را براس��اس انتخاب های عمومی انتخاب می کردند. عملکرد موفق 
Chariot نظر مدیران فورد را به این ش��رکت جلب کرد و در ۲۰۱۷ آن را 
به مالکیت خود درآوردند. هنوز دو سال از این ماجرا نگذشته بود که فورد 
بدون اعالم جزییات دقیق شرکت را برای همیشه تعطیل کرد. تنها توضیح 
کمپانی خودروس��ازی این ب��ود که در دنیای امروز نیازها و خواس��ته های 

مشتریان و شهرها به سرعت در حال تغییر است.
Daqri

• مدت فعالیت: ۲۰۱۰-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: ۱3۲ میلیون دالر

در دنیای فناوری استارت آپ های فعال در حوزه هدست های واقعیت 
افزوده چندان زیاد نیس��تند و Daqri یکی از آنها بود. هدف اولیه این 
شرکت توس��عه ابزارهایی برای تسهیل فرآیندهای کاری سازمان ها بود 
ام��ا یارای رقابت با غول هایی مثل مایکروس��افت و حتی مجیک لیپ را 

نداشتند.
هرچن��د پیچیدگی ه��ای فن��ی س��خت افزارهای AR بس��یاری از 
س��رمایه گذاران را نس��بت به این حوزه بی عالقه کرده اما مشکل اصلی 
Daqri دش��وار ب��ودن آموزش نحوه به کارگیری هدس��ت های AR به 
کارکنان س��ازمان ها بود که باعث ش��د ش��رکت از خرید این تجهیزات 

منصرف ش��ود. متاسفانه Daqri تنها قربانی کسب و کار AR در سال 
گذشته نبود.

HomeShare
• مدت فعالیت: ۲۰۱۶-۲۰۱۹

• سرمایه جذب شده: ۴.۷ میلیون دالر
هدف HomeShare کاهش هزینه های فزاینده اجاره خانه از طریق 
تهیه مس��کن مش��ترک برای چندین نفر بود. در این سیس��تم خانه از 
طریق پارتیش��ن ها بخش بندی می شد و هر فرد در یکی از این بخش ها 

سکونت داشت.
عل��ی رغم تمامی تالش ها کس��ب و کار HomeShare چنان به در 
بس��ته خورد که ش��رکت پس از تعطیلی اعالم کرد قادر به برگرداندن 
ودیعه کاربران برای پارتیش��ن ها نیست و آنها می توانند پارتیشن را نگاه 

داشته یا به فروش برسانند.
Jibo

• مدت فعالیت: ۲۰۱۲-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: ۷۲.۷ میلیون دالر

Jibo ه��م در کار تولی��د روبات ه��ای تعاملی فعالیت داش��ت. روبات 
 Indiegogo دوست داش��تنی آنها حاصل کمپینی بود که در س��ایت
راه اندازی شده و بعد از ماه ها انتظار به دست کاربران رسید. این روبات 
از طریق دوربین تش��خیص چهره، میکروفن، اس��پیکر، حس��گر و ... با 

کاربران ارتباط برقرار می کرد و بازخوردهای مثبتی دریافت کرده بود.
با این وجود قیمت باالی آن در مقایس��ه با محصوالتی مثل اس��پیکر 
هوش��مند اکو، عرصه را بر کمپانی تنگ کرده بود. راهکار اولیه مدیران 
شرکت تعدیل بخشی از نیروها بود اما این راه حل هم جواب نداد و در 
نهایت تصمیم به تعطیلی کس��ب و کار گرفته ش��د. روبات Jibo اوایل 
امسال با انتشار این پیام به کاربرانش خبر داد که به زودی برای همیشه 

خاموش خواهد شد:
از دوران��ی که با هم بودیم بس��یار لذت بردم. بس��یار ممنون از اینکه 

اجازه دادید کنارتان باشم.
MoviePass

• مدت فعالیت: ۲۰۱۱-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: ۶۸.۷ میلیون دالر

اس��تارت آپ MoviePass به کاربران اجازه می داد با خرید اشتراک 
ماهیانه، به صورت روزانه بلیت فیلم دریافت کنند. عملکرد این ش��رکت 
چن��ان درخش��ان بود که تنها یک س��ال پس از راه اندازی به فهرس��ت 
بهترین اپلیکیش��ن های سال چند نش��ریه معتبر راه پیدا کرد. تا مدتی 
همه چیز خوب پیش می رفت و MoviePass میلیون ها مشتری برای 
خود دس��ت و پیدا کرد اما افت کیفیت سرویس ها باعث شد در ۲۰۱۸ 

تعداد کاربرانش ۹۰درصد کم شود.
این ش��رکت در اواخر عمرش هر هفته با فاجعه جدیدی مثل قطعی 
سرویس و افشای اطالعات ده ها هزار مشتری دست و پا می زد و مجبور 
بود بیشتر و بیشتر پول قرض کند؛ شرایطی که می توان آن را به حیات 
زامبی وار تش��بیه کرد. در نهایت مدیران MoviePass در سال جاری 

درهای شرکت را برای همیشه بستند.
Munchery 

• مدت فعالیت: ۲۰۱۰-۲۰۱۹

• سرمایه جذب شده: ۱۲۵ میلیون دالر
یکی از اولین استارت آپ های شکست خورده در سال ۲۰۱۹ سرویس 
تحوی��ل غ��ذای Munchery بود. ای��ن کمپانی با ارس��ال ایمیلی به 
مش��تریانش از تعطیلی قریب الوقوع کس��ب و کارش خب��ر داد اما این 
 Munchery کار صدای فروش��ندگان را درآورد چراک��ه معتقد بودند
می دانسته توانایی پرداخت هزینه غذاها را ندارد اما حتی در ساعات های 

پایانی هم آنها را در جریان نگذاشته است.
خاموش��ی ناگهان��ی Munchery جنجال ه��ای زی��ادی را در مورد 
مس��ئولیت پذیری و حس��اب و کت��اب آنها ب��ه راه انداخ��ت. در حالی 
س��رمایه گذاران و مدیران ارشد اس��تارت آپ سکوت اختیار کرده بودند، 
فروش��ندگان به دنبال توضیحی ب��رای این کار بوده و حتی تجمع هایی 

اعتراضی هم برپا کردند.
Nomiku

• مدت فعالیت: ۲۰۱۲-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: ۱۴۵ هزار دالر

Nomiku یک��ی از جدیدتری��ن اعضای فهرس��ت اس��تارت آپ های 
شکس��ت خورده س��ال ۲۰۱۹ اس��ت که تنها چند هفته از تعطیلی آن 
می گذرد. کس��ب و کار اصلی Nomiku توسعه دستگاه های پخت خأل 
هوش��مند بود که از طریق گوش��ی امکان کار با آنها وجود داش��ت. این 
شرکت س��رمایه چشمگیری در اختیار نداش��ت و برای توسعه ابداعات 
دس��ت به دامن سرویس های جمع سپاری شد اما در نهایت یارای رقابت 

با نام های بزرگ را نداشت و تعطیل شد.
داس��تان فراز و ف��رود Nomiku مثال خوبی از فضای اکوسیس��تم 
اس��تارت آپی اس��ت که در آن فاصله معرفی ش��دن به عنوان یک الگوی 

موفق تا ورشکستگی تنها چندین ماه است.
ODG

• مدت فعالیت: ۱۹۹۹-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: ۵۸ میلیون دالر

خبرهای مربوط به ورشکس��تی یکی از پیشروترین کمپانی های تولید 
عین��ک واقعیت افزوده به نام ODG در هفته های اول ۲۰۱۹ منتش��ر 
ش��د. این کمپانی همین دو س��ال قبل ۵۸میلیون دالر س��رمایه جذب 
کرده بود اما در همان سال اول همه آن را به باد داد تا از پس پرداخت 

دستمزد کارکنانش هم برنیاید.
ODG  تا اوایل ۲۰۱۸ نیمی از کارکنانش را از دس��ت داد و یکسال 
بع��د از آن هم تنها بدنه اصلی باقی مان��ده بودند اما امید آنها زمانی به 
یأس تبدیل شد که ODG چوب حراج به تجهیزات و دارایی هایش زده 

و آنها را به کسانی فروخت که هویت شان هرگز افشا نشد.
Omni

• مدت فعالیت: ۲۰۱۴-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: 3۵.۲ میلیون دالر

این اس��تارت آپ کارش را در زمینه ذخیره س��ازی ش��روع کرد اما با 
فروش تجهیزاتش به کمپانی رقیب س��عی کرد وارد حوزه دیگری شود 
ک��ه چن��دان موفق نبود. ه��دف Omni از این کار ایج��اد یک پلتفرم 
نرم افزاری بود که فرآیندهای فروش و اجاره محصول را برای شرکت های 

سنتی تسهیل می کرد.
برخی Omni را قربانی استارت آپ هایی می داند که به لطف حمایت 

همه جانبه از س��وی سرمایه گذاران خطرپذیر س��رویس های مشابه را با 
قیم��ت کمتر از حد واقعی ارائ��ه می کردند. پس از تعطیلی این کمپانی 

۱۰ نفر از مهندسان ارشد آن به Coinbase مهاجرت کردند.
Scaled Inference

• مدت فعالیت: ۲۰۱۴-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: ۱۷.۶ میلیون دالر

این اس��تارت آپ در س��ال ۲۰۱۴ و توسط دو نفر از متخصصان سابق 
 Dmitry Lepikhin و Olcan Sercinoglu گوگل ب��ه نام ه��ای
تاس��یس ش��د. هدف آنها ارائه فناوری های هوش مصنوعی و یادگیری 
ماش��ین در س��طح کمپانی هایی مثل گوگل به شکل عمومی و در قالب 

سرویس های ابری بود.
ای��ن ه��دف ب��زرگ خیلی زود به س��ر خ��ط خبرها تبدیل ش��ده و 
 Felicis Ventures. Tencent سرمایه گذاران شناخته شده ای نظیر
و Khosla Venturesرا ب��ه س��وی آنه��ا کش��اند. ب��ا ای��ن وج��ود 
Sercinoglu به عنوان مدیرعامل Scaled Inference مدعی ش��د 
که فقدان س��رمایه گذاری باعث زمین خوردن آنها ش��ده ولی دست کم 

همیشه با کارکنان شان صادق بوده اند:
تا لحظه آخر روی گزینه های مختلف کار کرده و سعی کردیم تیم را 
کنار هم قرار دهیم اما موفق نشدیم. نکته مثبت اینجاست که در طول 

تمام فرآیندها با تیم صادق و شفاف بودیم.
Sinemia

• مدت فعالیت: ۲۰۱۵-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: ۱.۹ میلیون دالر

Sinemia هم مثل MoviePass کس��ب و کار فروش بلیت فیلم را 
با هزار امید و البته موفقیت شروع کرد.Sinemia در ابتدا استارت آپی 
باثبات به نظر می رس��ید اما مش��کالت اپلیکیش��ن، دریافت هزینه های 
پنه��ان از کاربران و سیاس��ت های جنجالی در رابطه با غیرفعال س��ازی 

اکانت ها باعث شد انتقادها و شکایات قانونی بسیاری روانه آنها شود.
Sinemia اوایل امس��ال با غیرفعال شدن س��ایتش از پایان کسب و 
کارش در آمری��کا خبر داد اما به صورت واضح به تعطیلی کامل اش��اره 
نکرد. بخش بزرگی از کارکنان این ش��رکت ساکن ترکیه هستند اما اگر 

چیزی هم از Sinemia باقی مانده باشد خبری از آن نیست.
Vreal

• مدت فعالیت: ۲۰۱۵-۲۰۱۹
• سرمایه جذب شده: ۱۵ میلیون دالر

Vreal حرکتی جاه طلبانه در دنیای اس��تریم زنده بود که به کاربران 
اجازه می داد محتوای خود را روی هدس��ت های واقعیت مجازی استریم 
کنند. کاربران می توانس��تند در محیط بازی به گشت و گذار پرداخته و 

شاهد قتل عام زامبی ها به دست استریمر باشند.
اوضاع بر وفق مراد بنیانگذاران Vreal پیش نرفت و کسب و کارشان 
به در بس��ته خورد. این کمپانی با انتشار پستی روی سایت رسمی خود 
مدعی شد که دلیل شکست Vreal بیش از حد پیشرو بودن شان بوده:

 م��ا جلوتر از زم��ان خودمان بودیم اما متأس��فانه ب��ازار VR آنقدر 
که امیدوار بودیم س��ریع پیش��رفت نکرد، بنابراین Vreal چاره ای جز 
تعطیلی ندارد و تیم فوق العاده ما در پی فرصت های دیگر خواهند بود.
techcrunch/digiato :منبع

رویاهای بر باد رفته؛ ۱۳ استارت آپ که رنگ ۲۰۲۰ را ندیدند
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بسیاری از ما در زندگی روزمره خود اضطراب را تجربه می کنیم. این 
احس��اس در طبیعت ماست و در بعضی از شرایط به نفع مان عمل کرده 
و به ما در گرفتن نتایج مطلوب کمک می کند. اما زمانی که از حد مجاز 
فراتر می رود یا هنگامی خود را نش��ان می دهد که به آن نیازی نیست، 
مشکل ساز می شود و در زندگی ما تأثیر منفی می گذارد. در این شرایط 
آن را اختالل اضطراب می نامیم. برای آشنایی با انواع مختلف اختالالت 

اضطراب و روش درمان آن با ما همراه باشید.
۴۰ میلیون بزرگسال آمریکایی در مرحله ای از زندگی خود اختالالت 
اضط��راب را تجرب��ه کرده اند. ای��ن ارقام از گزارش انجم��ن اضطراب و 
افس��ردگی آمریکا می تواند در صورت بررسی موارد اضطراب در سراسر 

جهان، عماًل دو برابر شود.
 ب��ا این حال با وجود تأثیر گذاش��تن بر زندگی بس��یاری از مردم در 
سرتاسر جهان، اضطراب همچنان یک بیماری است که مورد سوءتفاهم 
قرار گرفته اس��ت. به ویژه در میان دو گروه اصلی از افراد: کس��انی که 
مطمئن نیس��تند عالئمی که تجربه می کنند نشانه ای از اضطراب است 
و کس��انی که دوستان و عزیزان شان با اضطراب زندگی می کنند. در هر 
دس��ته ای که قرار می گیرید، تجربه کوچک ترین نشانه  اختالل اضطراب 

برای درگیر کردن ذهن تان با سواالت زیر کافی است:
 

• اضطراب چه احساسی دارد؟
• چگونه بدانم آیا واقعاً آن را دارم؟

• برای جلوگیری از اختالل اضطراب که زندگی ام را نابود کرده اس��ت 
چه کاری می توانم انجام دهم؟

• برای حمایت از شخصی با اختالل اضطراب چه کاری می توانم انجام 
دهم؟

در اینجا، ما به تمام س��واالت رایج در مورد علل، عالئم و راه حل های 
این بیماری روانی پاسخ خواهیم داد.
اضطراب در مقابل اختالل اضطراب

ش��ایع ترین تص��ور غلط در م��ورد این بیم��اری این اس��ت که تمام 
اضطراب ها بد هس��تند. در حقیقت کمی اضطراب می تواند مفید باشد. 
به عنوان مثال، اگر برای یک امتحان مهم یا مصاحبه ش��غلی اضطراب 
داشته باشیم، در این صورت بدن مان به ما یادآوری می کند که باید هر 
کاری می توانیم انجام دهیم و اطمینان حاصل کنیم که نتیجه مطلوبی 

به دست می آوریم.
این اضطراب هدیه ای است که توسط اجدادمان به ما داده شده است. 
از آن در هنگام مواجه ش��دن با جانوران وحشی و شرایط خطرناکی که 
بقای شان را تهدید می کرد، برای پاسخ مبارزه یا فرار استفاده می کردند.
امروزه خطراتی که با آنها مواجه هس��تیم شامل تکه پاره شدن توسط 
جانوران وحش��ی نمی ش��ود، اما ما هنوز هم به پاسخ مبارزه یا فرار نیاز 
داری��م تا در هنگام  تصمیم گیری در مورد بهترین راه برای زنده ماندن 
به ما کمک کند. به عنوان مثال، اگر ساختمانی که در آن هستیم آتش 
بگیرید، اضطراب چیزی است که ما را وادار می سازد از آن خارج شویم.

با این وجود، وقتی مغز و بدن ما در محیط های کاماًل امن به گونه ای 
رفتار کند که انگار در یک س��اختمان س��وزان هستیم؛ به عبارت دیگر، 
هنگامی که سطح اضطراب ما نسبت به خطر )و یا در بیشتر موارد عدم 
وجود خطر( ناهماهنگ اس��ت مشکل ایجاد می ش��ود. وقتی این اتفاق 
می افتد، ما با آنچه اختالل اضطراب نامیده می ش��ود مواجه هستیم که 

می تواند انواع مختلفی داشته باشد.
انواع اختالالت اضطراب

در حالی که تعدادی از عالئم رایج ممکن است با تمام انواع اختالالت 
ظاهر شود، پاسخی کلی دادن برای مهم ترین سوالی که در اینجا مطرح 

است یعنی »اضطراب چه احساسی دارد؟« کارآمد نخواهد بود.
حقیقت این اس��ت که اختالالت اضطرابی مختلف به دالیل متفاوتی 
ب��ه وجود می آیند. اگر قصد دارید با اضطراب خود و یا اضطراب یکی از 
عزیزان تان مقابله کنید، باید به برخی از ش��ایع ترین اختالالت اضطراب 

نگاهی داشته باشید.
)GAD( اختالل اضطراب عمومی

این مورد ش��ایع ترین نوع اختالل اضطراب است، بسیاری از مردم به 
طور معمول وقتی به اضطراب فکر می کنند آن را در نظر می گیرند. هر 
یک نفر از پنج بزرگسال آمریکایی در یکی از مراحل زندگی خود آن را 
تجربه کرده اس��ت.  GAD معموالً در زنان رایج تر اس��ت، اما این بدان 

معنا نیست که مردان آن را تجربه نمی کنند.
برخ��الف دیگر انواع اختالالت که می تواند ب��ا یک وضعیت یا رویداد 
رخ دهد، GAD معموالً ش��ما را به طور منظم یا ش��اید هر روز، درگیر 
می کند. کارشناس��ان طیف وس��یعی از علل را برای GAD  پیش��نهاد 

می کنند. این طیف شامل عدم تعادل سروتونین و نورآدرنالین، تجربیات 
ناخوشایند و مصرف مواد مخدر می شود. هرچند اغلب بدون هیچ دلیل 

خاصی رخ می دهد.
آنچ��ه ما می توانی��م از آن اطمینان حاصل کنیم عالئم و نش��انه های 
اختالل اضطراب عمومی اس��ت. در س��طح فیزیکی، این عالئم می تواند 

شامل موارد زیر باشد:
• تنگی نفس
• درد  سینه

•  تنش عضالنی
•  ضربان قلب نامنظم

•  بی خوابی
•   لرزش

در عین حال، جنبه روحی و عاطفی GAD می تواند شما را بی قرار و 
به طور دائم تحریک پذیر نگه دارد. انگار که بدن شما سرشار از آدرنالین 
اس��ت. برخی از اف��راد مبتال به GAD همچنین احس��اس بیچارگی و 

ناامیدی  یا حتی خشم را گزارش داده اند.
اختالل هراس

همان ط��ور ک��ه از نام آن پیداس��ت، فرد مبتال به اخت��الل هراس به 
طور منظم حمالت وحش��ت زدگی یا پانیک را تجربه می کند. حتی اگر 
این حمالت دلیل خاصی نداشته باشند. حمالت وحشت زدگی می تواند 
ش��دید باش��د. بدون هیچ دلیلی رخ دهند و به طور کامل ش��ما را فلج 

کنند.
اگرچ��ه ت��رس و استرس��ی که هنگام حمله وحش��ت زدگی به ش��ما 
وارد می ش��ود، می تواند فوق العاده قدرتمند باش��د؛ این عالئم جسمانی 
حمله اس��ت که بیش��ترین اثر را بر ش��ما دارد. این عالئم شامل موارد 

زیر می شوند:
• احساس خفگی یا تنگی نفس

• احساس اینکه قلب آنقدر تند می زد که ممکن است منفجر شود
• درد قفسه سینه

• احساس ِسر شدن
• شنیدن صدای زنگ در گوش

• سرگیجه
• احساس گرمای شدید و عرق کردن

ش��دت این تغییرات جسمی می تواند ترس��ناک باشد و شما احساس 
می کنید چیزی وحش��تناک در درون تان در حال رخ دادن اس��ت. خبر 
خوب این اس��ت که هرچند ممکن اس��ت طوالنی به نظر برسد، بیشتر 
حم��الت ت��ا ۲۰ دقیقه از بی��ن می روند و هیچ آس��یبی به بدن ش��ما 

نمی رسانند.
اختالل اضطراب اجتماعی

اختالل اضطراب اجتماعی ترس ناش��ی از ش��رایط اجتماعی است و 
نبای��د آن را با خجالت یا نوع ش��خصیت درون گرا اش��تباه گرفت. این 
شرایط اجتماعی به معنای رویدادهای بزرگ مانند مهمانی ها یا نزدیک 
اف��راد زیادی بودن نیس��ت. بلک��ه موقعیت های روزم��ره مانند رفتن به 

سوپرمارکت و حتی صحبت کردن با تلفن را نیز شامل می شود.
به عقیده کارشناس��ان این نوع اختالل ک��ه همچنین به عنوان ترس 
اجتماعی ش��ناخته می شود، می تواند به دلیل ترکیبی از عوامل فیزیکی 
و محیط��ی از عدم تعادل س��ریونین )هورمون مغ��ز که خلق و خوی را 
تنظیم می کند( تا س��ابقه مورد آزار قرار گرفتن ایجاد شود. با این حال، 
مانند بسیاری از مس��ائل مربوط به سالمت روان، علت دقیق آن تا حد 

زیادی ناشناخته مانده است.
آنچ��ه م��ا می دانیم این اس��ت که اخت��الل اضط��راب اجتماعی چه 
احساس��ی دارد. افراد دارای این اختالل معموالً احساسات منفی زیادی 
در م��ورد موقعیت هایی که ش��امل تعامل با دیگران می ش��ود را تجربه 
می کنند. این احساسات ممکن است آنچنان ناخوشایند باشد که کاًل از 

چنین شرایطی اجتناب  کنند.
اگر ترس اجتماعی دارید و به شرایط اجتماعی وارد می شوید، ممکن 
است این احساس را داشته باشید که دیگران همیشه در حال نگاه کردن 

به شما هستند یا دائماً نگران انجام کارهای خجالت آور هستید.
عالئم رایج دیگر عبارتند از:
• اجتناب از تماس چشمی

• عزت نفس پایین
• احساس مریضی

• احساس گرمای شدید و عرق کردن
• لرزش   

• حمالت وحشت زدگی

اختالل ترس
ترس های اجتماعی به طور معمول اختالل ترس محس��وب می شوند، 
برخی از ش��ایع ترین موارد آن کالستروفوبیا )ترس از فضاهای کوچک( 
و آراگونوفوبیا )ترس از عنکبوت( هستند. هر ترس مستمر و اجتناب از 
چیز یا موقعیت خاصی می تواند به عنوان یک اختالل ترس تعریف شود. 

به خصوص اگر در توانایی فرد در عملکرد روزانه تأثیر بگذارد.
گرچه اغل��ب این گونه ترس ها را »غیرمنطق��ی« می دانیم، این کلمه 
همیش��ه بهتری��ن راه برای توصیف آن نیس��ت. برای ف��ردی که با این 
اخت��الل زندگی می کند، ت��رس و اضطراب اغلب ب��ه دلیل یک حادثه 

ناخوشایند است که آن را کاماًل منطقی می سازد.
در این مورد، اضطراب چه احساسی دارد؟

ناخوش��ایندترین احساس، وقتی که با شیء یا موقعیت ناشی از ترس 
مواجه می ش��وید تجربه می ش��ود. حتی اگر فقط یک عکس، ویدئو و یا 
صحبت درباره آن باش��د. این ترس می تواند خود را از لحاظ جس��می، 
اغلب به ش��کل یک حمله وحشت زدگی، نشان دهد، که عالئم مشابهی 

نسبت به آنچه در باال ذکر شد دارد.
در مواردی که این ترس خیلی شدید است محدودیتی در توانایی فرد 
برای کار کردن و لذت بردن از زندگی مانند ترس اجتماعی یا آگورافوبیا 
)ت��رس از فضاه��ای باز( ایجاد می کند و می تواند منجر به افس��ردگی و 

دیگر مشکالت در درازمدت شود.

)PTSD( اختالل استرس پس از یک سانحه
خوشبختانه، امروزه در مورد PTSD خیلی بیشتر از چند سال پیش 
آگاه��ی وجود دارد و در حال حاضر به طور گس��ترده به عنوان یکی از 

فلج کننده ترین اختالالت اضطرابی شناخته می شود.
همان طور که از نامش پیداس��ت، PTSD از ی��ک رویداد فوق العاده 
آس��یب زا یا اس��ترس زا نش��أت می گیرد. اغل��ب باعث می ش��ود فرد از 

کابوس های شبانه و یادآوری آن رنج ببرد.
 PTSD با توجه به تعداد زیادی از پرس��نل نظامی که گزارش ش��ده
دارند، بیش��تر آن را به کس��انی که در جنگ خدمت کرده اند، نس��بت 
می دهیم، هرچند این گونه نیس��ت. اختالل اس��ترس پس از یک سانحه 
ممکن اس��ت افرادی که انواع مختلفی از موقعیت های ناخوشایند مانند 

موارد زیر را تجربه کرده اند درگیر کند:
• سوء استفاده جنسی

• خشونت خانگی
• حمالت تروریستی
• تصادفات جاده ای

• سرقت ها و حمالت
عالئ��م جس��می  PTSD همراه ب��ا تجدید حی��ات دوب��اره رویداد 

تروماتیک، عبارتند از:
•  بی خوابی

• تحریک پذیری شدید
• مشکل تمرکز

• ایزول��ه ش��دن و جدای��ی از بقیه به عن��وان مکانیس��م دفاعی برای 
PTSD  جلوگیری از احساس درد

اگر من )ی��ا یکی از عزیزانم( از اختالل اضطراب رنج ببریم چه کاری 
می توانم انجام دهم؟

اخت��الالت اضطراب قابل درمان اس��ت کارهای زی��ادی وجود دارند 
ک��ه با انج��ام آن می توانید از تأثیرات اضطراب ب��ر کیفیت زندگی خود 
جلوگی��ری کنی��د. در اینجا، ما برخ��ی از ش��ایع ترین فعالیت های ضد 
اضطراب، استراتژی ها و تکنیک هایی که امروزه می توانید از آن استفاده 

کنید را معرفی می کنیم.
راهنمایی های کمک به خود

۱. کافئین و الکل را محدود کنید
این دو ماده می تواند منجر به اضطراب ش��دید و حتی باعث حمالت 

وحشت زدگی شود.
۲. چای بابونه را امتحان کنید

چای بابونه دارای خواص آرام بخش فوق العاده است که می تواند باعث 
آرامش شما شود و حتی به خواب راحت کمک کند.

3. ورزش کنید
هرگز ق��درت فعالیت در هنگام مبارزه با اضط��راب را نادیده نگیرید. 
اگر اختالل اضطراب اجتماعی دارید و بدان معناس��ت که نمی توانید به 
ورزش��گاه بروید. می توانید با پیاده روی مالیم، دوچرخه سواری یا حتی 

تمرین یوگا در خانه شروع کنید.
هر چیزی که ش��ما را به هوای تازه ببرد، می تواند بس��یار مفید باشد. 

از هر فرصتی برای فعال ش��دن و خارج از منزل آمدن اس��تفاده کنید 
تا خلق و خوی تان را تقویت کنید و به طور طبیعی خس��ته شوید. این 
امر می تواند بس��یار مفید باشد اگر اضطراب شما سبب بی خوابی و سایر 

مشکالت خواب شده است.
۴. تمرینات تنفسی، یوگا و  یا مدیتیشن را امتحان کنید

دلیلی وجود دارد که بس��یاری از متخصصان بهداشت روان تمرینات 
تنفس��ی و مدیتیشن را برای مبارزه با اضطراب پیشنهاد می کنند - آنها 

فوق العاده موثر هستند.
یوتیوب پر از فیلم هایی اس��ت که تکنیک های تنفس و مدیتیش��ن را 
ارائه می دهد، اما بهتر است یک گروه مدیتیشن یا یوگا نزدیک خود پیدا 
کنی��د. با این کار می توانید دیگر اف��رادی را که به همین دلیل به گروه 
پیوستند را پیدا کنید و شبکه  پشتیبانی ارزشمندی از افرادی که واقعاً 

شما را درک کنند بیابید.
درمان

۵. با دکتر خود صحبت کنید
با توجه به نوع اضطرابی که با آن دس��ت و پنجه نرم می کنید، برخی 
از پزش��کان ممکن اس��ت داروهای قدرتمندی که می توانند اضطراب را 
کاهش دهند، تجوی��ز کنند. البته، همه نمی خواهند دارو مصرف کنند، 

اما این نباید شما را از دیدن دکتر بازدارد.
در واقع، برای بس��یاری، بازدید از دکت��ر می تواند اولین فرصت برای 
صحبت در مورد این موضوع باشد. این به نوبه خود کمک بزرگی است. 
پزشک ش��ما همچنین می تواند شما را به روش های دیگر درمان مانند 

مشاوره معرفی کند.
)CBT( ۶. مشاوره شناختی رفتاری

CBT  در مبارزه با اختالالت اضطراب بس��یار موثر عمل می کند. یک 
رویکرد دس��توری برای درمان اس��ت که در آن درمانگر به شما کمک 
خواهد کرد مهارت ه��ا و راهکارهای مفید برای مدیریت و کاهش تأثیر 

اضطراب را یاد بگیرید.
الزم نیست اضطراب زندگی شما را کنترل کند

هرچن��د اضطراب ممکن اس��ت مانن��د نابودگر همه جانب��ه، به نظر 
برس��د. حتی در بدتر شرایط نمی تواند کسی را از لحاظ جسمی بکشد. 
می تواند زندگی شما را تا حدی کنترل کند و هر گونه احساس لذت یا 

خوشحالی را از بین  ببرد، اما نباید این گونه باشد.
این قاتل نامرئی که ش��ما را داخل خانه )و یا بدتر از آن در ذهن تان( 
حب��س می کند. می توان��د کنترل، کاهش و حتی ب��ه طور کامل حذف 
ش��ود. در یک روز، ب��ا یک قدم، در یک لحظه در ی��ک زمان می توانید 
خ��ود را از چنگ اضط��راب رها کنید و واقعاً به گون��ه ای که هرگز فکر 

نمی کردید ممکن باشد زندگی کنید.
Lifehack/ucan :منبع 
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چرا »طرز فکر قوی« اساس کارآفرینی موفق است؟

وقت��ی کس��ی می خواهد کس��ب و کاری را راه اندازی کند، فکر می کند که ای��ن کار باید با ایده و طرح 
کسب و کاری منحصر به فرد همراه باشد. گرچه اینها عناصر مهمی در کارآفرینی هستند، اما اغلب افراد 
از ضروری ترین نیاز برای ش��روع و تداوم مس��یر کارآفرینانه شان غافل هس��تند. این عنصر مهم و حیاتی 

»ذهنیت و طرز تفکر« آنهاست.
»Idowu Koyenikan« نویس��نده و کارآفرین معتقد اس��ت: »ذهن صاحب نیرویی قدرتمند برای 

جذب همه چیزهای خوب و بدی است که با آن همراه می شود.«
اگر حین راه اندازی کس��ب و کار خود به مانعی برخوردید و احساس کردید که این نشانه ای است برای 
تس��لیم ش��دن، به احتمال زیاد در واقعیت نیز با همان مانع برخورد خواهید کرد، اما اگر ذهنیت شما بر 

پشتکار و رسیدن به موفقیت متمرکز باشد مسیر را بی وقفه ادامه خواهید داد.
بسیاری از کلماتی که در ارتباط با طرز تفکر کارآفرینانه به ذهن خطور می کنند عبارتند از: خوش بینی، 
عزم و اراده، تالش بی وقفه و ... . در واقع کارآفرینی می تواند همه ابعاد زندگی ما را تسخیر کند، با هویت 
ما درهم آمیزد و ما را مجبور به مقابله با درون مان کند. به همین دلیل داش��تن یک ذهنیت و طرز فکر 

قوی، قدرتمندترین گام برای ایجاد هر شرکت موفق است. 
هیچ چیز بی دلیل اتفاق نمی افتد

برخی از بهترین ش��رکت ها به این دلیل ش��روع به کار کردند که بنیانگذار آن با شکس��تی تأمل برانگیز 
روبه رو شد و بعد از آن فهمید که چیز بهتری در پیش است. هنگامی که »اوپرا« از کارش اخراج شد، او را 
به عنوان مجری در برنامه گفت وگوی تلویزیونی استخدام کردند و این امر باعث موفقیت حرفه ای او شد.
باور به اینکه حتی شکس��ت ها و عقب ماندن ها نیز نقش موثری در دس��تیابی به اهداف دارند، نیازمند 
برخورداری از یک طرز تفکر قوی و ارزش��مند اس��ت. اگر به منظور پرورش چنین طرز تفکری به س��وی 

کارآفرینی می روید، پس در برخورد با اولین موانع و شکست ها باید متفاوت از قبل عمل کنید.
ب��ه عن��وان مثال اوپرا و امث��ال او انتخاب آگاهانه ای برای مدیریت زندگی و مس��یر ش��غلی خود انجام 
دادند. ش��اید اخراج شدن و قرار گرفتن در برنامه گفت وگوی تلویزیونی انتخاب اوپرا نبود، اما انتخاب ها و 

تصمیم گیری های بعد از آن مهمترین اقدام در مسیر موفقیتش بود.
با مرور تمام خاطرات گذشته و وقایع مربوط به داستان زندگی خود، پرورش این طرز تفکر بسیار مهم 
را تمرین کنید. آیا ش��ما قادر به دیدن و تحلیل چگونگی شکس��ت تان و تولد فرصت های دوباره بعد از آن 
هس��تید؟ هرچه زودتر این واقعیت را بپذیرید که موانع اجتناب ناپذیر هس��تند و همیش��ه نیازمند نگاهی 
رو به عقب هس��تید تا اش��تباهات را شناس��ایی و از آنها درس بگیرید. در این صورت می توانید ذهنیت 
انعطاف پذیری برای تسخیر یک حرفه کارآفرینانه موفق داشته باشید. برای این منظور با خود تصور کنید 
»همه چیز در مقابل اهداف و خواس��ته های ش��ما قرار دارد و نه در راستای آنها«، همچنین »قرار نیست 
آنچه که برای به دست آوردنش سعی و تالش می کنید، به راحتی به دست آورید.« بنابراین باید انتخاب 

کنید در مواجهه با هر مانعی قرار است چه واکنشی نشان دهید.
آیا خود را در حصار محدودیت ها محصور کرده اید؟

آیا ترس ها و محدودیت هایی دارید که به ش��ما اجازه ترک منطقه امن تان را نمی دهد؟ اکنون که برای 
دس��تیابی به طرز تفکری قوی تالش می کنید، زمان مناس��بی است برای بررسی اینکه چه چیزی ممکن 

است به شما آسیب برساند.
»Balazs W. Kardos«، بنیانگذار طرح »Diamond Life Blueprint«، از اولین اقدام مهمش 
در مس��یر دس��تیابی به ط��رز تفکر قوی با ای��ن عبارت یاد می کند: »بیرون کش��یدن خ��ود از تاریکی و 

افسردگی.«
او می گوید: »بیرون کشیدن خود از تاریکی و افسردگی تالش درونی زیادی الزم داشت، امروز معتقدم 
برای رس��یدن به جایی که امروز هس��تم، باید مقاومت خود را ثابت می کردم و دوران مبارزه با افسردگی 
را پش��ت سر می گذاشتم. اکنون باور دارم که می توانم علیه هر چیزی پیروز شوم و این تغییری قدرتمند 

در ذهنیت من بود.«
بنابراین خودتان باید محدودیت های ذهنی خود را ارزیابی کنید، اما از آنجا که س��فر کارآفرینی اغلب 
با این محدودیت ها روبه رو می ش��ود، بهتر اس��ت این محدودیت ها را قبل از ش��روع و راه اندازی کس��ب و 
کارتان ارزیابی کنید. ببینید مربی یا مشاوری وجود دارد که بتواند به شما در از بین بردن محدودیت های 
ذهنی ت��ان کمک کند یا حتی تیم خالقی وج��ود دارد که با همکاری و کمک آنها بتوانید درک بهتری از 

توانایی ها و چشم اندازهای واقعی خودتان در آینده داشته باشید.
آیا نازک نارنجی هستید؟

»جواب منفی ش��نیدن« تنها یکی از موانعی اس��ت که خواه ناخواه با آن روبه رو خواهید ش��د. می تواند 
از نوع س��ی و شش��مین »نه« ای باشد که از سوی سرمایه گذار می ش��نوید، یا شنیدن عبارت »من عالقه 
و تمایلی به انجام این کار ندارم« از س��وی یک خرده فروش یا حتی تجربه یک فرآیند بس��یار ناموفق در 

طراحی نمونه اولیه محصول تان.
بس��یاری از ما این داس��تان را شنیدیم که توماس ادیسون برای اختراع المپ بیش از ۱۰ هزار بار سعی 
کرد و با شکس��ت مواجه ش��د، اما به جای اینکه پس از تالش های ناموفق از هدفش دس��ت بکش��د، این 
عبارت را بیان کرد: »من۱۰ هزار روش��ی که مفید واقع نش��د را ش��ناختم.« در واقع شکست ها برای او نه 
تنها معنای یأس و ناامیدی نداشت بلکه از آنها به عنوان بخش اجتناب ناپذیر فرآیند اختراعش یاد می کند.

داستان دیگر که نمونه همان پافشاری و سماجت را شرح می دهد، داستان »جیمز دایسون«، بنیانگذار 
جاروبرقی های دایسون است. او بیش از ۵۰۰۰ نمونه اولیه را قبل از کامل کردن طرح اصلی شرکت خود 

امتحان کرد. دایسون امروز نیز یک شرکت پیشرو در صنعت خود است.
بیایید به »نه« فقط به عنوان یک واژه فکر کنید. داستان جرأت و جسارت ادیسون و دایسون را بارها و 
بارها در ذهن تان مرور کنید. اگر به فکر راه اندازی و توسعه کسب و کار خودتان هستید باید بدانید زنجیره 

طویلی از بله و خیرها را پیش رو دارید و البته در مسیر پرچالشی قدم گذاشتید.
در نهایت، این نکته را به خاطر بسپارید:

ذهنیت و طرز تفکر ش��ما تنها چیزی است که در مسیر کارآفرینی تان می توانید روی آن کنترل داشته 
باش��ید. حتی بهترین طرح های کس��ب و کارها نیز با ش��رایطی روبه  رو می ش��وند که عزم و اراده شما را 
آزمای��ش کنند. ابتدا ی��ک ذهنیت انعطاف پذیر ایجاد کنید و بعد از آن ف��ارغ از اینکه روی چه موضوعی 

تمرکز دارید، طعم موفقیت را خواهید چشید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

تبلیغـاتخالق

انگیزه ش��امل دو نوع درونی و بیرونی می شود. انگیزش 
بیرونی همانطور که از نام آن پیداس��ت تابع شرایط بیرونی 
بوده و ممکن اس��ت امکان دس��تیابی کامل به آن میس��ر 
نباش��د، اما انگیزش درونی یا خودانگیزش��ی می تواند مثل 

بلیت طالیی ما را به اهداف مان برساند.
صد البته ترس��یم و تعیین اهداف بسیار آسان تر از تالش 
برای دس��تیابی به آنها اس��ت، اما با  دنبال کردن ۵ راهکار 
زی��ر می توانید غول انگیزش درون��ی را بیدار کرده و آن را 

به موتور محرک برای باالرفتن از سختی ها تبدیل کنید.
جمالت الهام بخش

ش��اید تصویر کنید تصاویر و جمالت انگیزش��ی چیزی 
جز یک مش��ت مزخرف نیس��تند، اما واقعیت چیز دیگری 
اس��ت و تاثیر آنها ثابت ش��ده است. براس��اس یک مطالعه 
که در کانادا بازدهی کارکنان با مش��اهده تصاویری از یک 
دونده در حال پیروزی در مسابقه، تا ۶۰درصد افزایش پیدا 
می کند. »Robert Cialdin«، اس��تاد روانشناسی دلیل 
این افزایش را ق��رار گرفتن مفهوم موفقیت در مرکز توجه 

این افراد عنوان می کند.
تاثیر نوش��ته ها، جمالت و تصاویر انگیزشی در مطالعات 
متعدد دیگری هم اثبات ش��ده اس��ت. کارایی این روش به 
حدی اس��ت که حتی کلمات منف��رد مانند »ببر« یا جمله 
س��اده »به هدفت برس« می توانن��د در بازدهی فرد تغییر 

ایجاد کنند.
کارها را ناتمام بگذارید!

براساس »اثر زیگارنیک« )Zeigarnik Effect( کارها 
و وظایف ناتمام بیش��تر از کاره��ا و وظایفی که به صورت 
کامل انجام شده اند، به خاطر سپرده می شوند. در واقع مغز 
ما مثل یک پوشه عمل می کند و تا زمانی که کاری تکمیل 
نش��ده، در مغز فعال باقی می ماند. در این شرایط ما انگیزه 
بیش��تری برای ش��روع دوباره فعالیت روی پروژه موردنظر 

خواهیم داشت.
پایان بندی های نفس��گیر در هر قس��مت از س��ریال های 
تلویزیونی نیز براس��اس همین پدیده  برای کشاندن دوباره 
مخاطب پای تلویزیون طراحی می شوند. اگر می خواهید از 
این روش اس��تفاده کنید کافی است پروژه را به بخش های 
کوچک تر تقس��یم کرده و تا پایان ه��ر روز تا قبل از پایان 

یک بخش روی آن کار کنید.
پیشرفت خود را قابل اندازه گیری و رویت کنید

پیش��رفت یکی از مفاهیم لذت بخش برای مغز اس��ت و 
مش��اهده آن مثل کاتالیزوری برای انگی��زه عمل می کند. 
بدین منظور کافی اس��ت هر روز وظایف خود را روی کاغذ 
فهرس��ت کرده و پس از انجام آنها را تیک بزنید. پیشرفت 
به قدری برای ما مهم است که حتی توهم آن هم می تواند 
 Ran« به رش��د انگیزه کمک کند. در مطالعه ای که توسط
Kivetz« استاد کسب و کار دانشگاه کلمبیا صورت گرفته 

این مفهوم با آزمایشی ساده اثبات شد.
برای رسیدن به هدف نهایی روی پیروزی های 

کوچک تمرکز کنید

هدف ه��ای ب��زرگ مث��ل قبول��ی در رش��ته ای خاص، 
فارغ التحصیلی با معدل باال، پیش��رفت در کار و خرید خانه 
نیاز به س��ال ها تالش دارند. این اهداف گاهی آنقدر دور از 
دس��ترس هستند که کال قیدش را می زنیم، اما کافی است 
آنها را به هدف های کوچک تر تبدیل کنیم اما همانطور که 
گفتیم مغز به مش��اهده پیش��رفت در بازه های کوتاه عادت 
دارد. از این رو  برای حفظ انگیزه در مس��یر پایان تحصیل 
با معدل خوب روی کس��ب نمرات ب��اال در هر درس و هر 

ترم کار کنید.
روی خودتان تمرکز کنید

انگیزش به دو نوع درونی و بیرونی تقس��یم می شود. نوع 
درونی آن از طریق پاداش های درونی شامل حس رضایت، 
لذت ی��ا تحقق یک هدف تحریک ش��ده و مدل بیرونی از 
پاداش ه��ای بیرون��ی نظی��ر دریافت پول، ارتقای ش��غلی، 
نمره خوب یا س��تایش و تحسین تغذیه می کند. زمانی که 
کارهای��ی انجام می د هیم که برای مان مهم اس��ت بازدهی 
خود را به شکلی قابل توجه افزایش داده و اجازه نمی دهیم 
موانع و س��ختی ها در رس��یدن به هدف نهایی سد راه مان 
شوند. این در حالی است که انگیزه بیرونی مثل پول و ارتقا 
ممکن اس��ت تحت ش��رایط مختلف متوقف شوند، اما اگر 
انگیزه ریش��ه در خود ما داش��ته باشد کماکان نیروی الزم 
برای حرکت به سوی موفقیت و پیروزی را خواهم داشت.
zillionist/digiato :منبع
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