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قیم�ت دالر ب�ه روند کاهش�ی خ�ود ادام�ه داد و از ۳۲ هزار 
و ۲۰۰ توم�ان در روز یکش�نبه ب�ه کمت�ر از ۲۹ ه�زار توم�ان 
در روز سه ش�نبه رس�ید. ه�ر اس�کناس در روز سه ش�نبه 
 در صرافی ه�ای بانک�ی ب�ا افت ۲ ه�زار و ۵۰۰ تومان�ی به رقم

۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان عقب نشینی کرد. در این روز...

سقوط قیمت سکه و دالر
روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

پایان رکود اقتصادی ایران 
از سال بعد

فرصت امروز: به نوش��ته صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران س��ال آینده از رکود خارج می ش��ود. صندوق بین المللی پول در 
جدیدترین به روزرسانی گزارش »دورنمای اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی« اعالم کرد که بخش بزرگی از کشورهای این 
منطقه از جمله ایران، س��ال آینده وضعیت اقتصادی بهتری را تجربه خواهند کرد. به گفته صندوق بین المللی پول، ش��یوع کرونا و 
کاهش قیمت نفت در حالی هم رشد اقتصادی و هم توانایی مالی کشورهای منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده که این کشورها 
در سال آینده میالدی، به وضعیت بهتری دست پیدا خواهند کرد. صندوق بین المللی پول در گزارش خود، رشد اقتصادی سال قبل 
ایران را منفی ۶.۵ درصد، رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال را منفی ۵ درصد و رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد را 
مثبت ۳.۲ درصد تخمین زده است. به گفته صندوق بین المللی پول، تورم امسال ایران ۳۱ درصد خواهد بود که این رقم سال آینده 
به ۲9.۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی سال قبل عراق نیز مثبت ۴.۴ درصد، رشد...

تأثیر کرونا بر محیط کسب وکار به تدریج کم می شود

آخرین اثر کرونا بر کسب و کارها
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دکتر مجید قاسمی در »اولین کنفرانس علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی« مطرح کرد

رابطه پیچیدگی اقتصادی و توسعه ملی

  1۰ ویژگی مهم افراد خالق که علم ثابت کرده است
دوربین اپل 1۲ مورد توجه فیلم بردار مطرح هالیوودی

صنعت خودرو حوزه جدید برند هوآوی
4 خدمت متنوع برای حفظ مشتریان

چرا کمپین های بازاریابی شکست می خورند؟
موتور جست و جوگر گوگل هوشمندتر خواهد شد

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

مترجم جدید فیس بوک 1۰۰ 
زبان مختلف را با یادگیری 

ماشین ترجمه می کند

دریچــه
برق مجانی به شرط روشن 

کردن یک المپ
تهرانی ها از فردا منتظر 

برق رایگان باشند
از روز پنجش��نبه یک��م آبان 
ماه طرح برق امید اجرا خواهد 
شد که براس��اس آن مشترکان 
برق پایتخت که الگوی مصرف 
برق را رعایت کنن��د، عالوه بر 
تخفی��ف در بهای برق مصرفی، 
در ص��ورت کاه��ش مصرف به 
رقمی کمت��ر از ۱۰۰ کیلووات 
س��اعت در ماه های گرم س��ال 
ش��امل خ��رداد، تیر، م��رداد و 
شهریور و کمتر از ۸۰ کیلووات 
س��اعت در س��ایر ایام سال، از 
تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبض 
برق خود بهره مند خواهند شد.

ش��هریور  آنک��ه  از  پ��س 
امس��ال، پیش��نهاد وزارت نیرو 
درخصوص طرح ب��رق امید در 
هیأت دولت به تصویب رس��ید، 
دستورالعمل های آن نهایی شد 
و س��رانجام این طرح از ابتدای 
آبان ب��ه صورت رس��می کلید 
خواهد خ��ورد. رفت��ار مصرفی 
مش��ترکان در قرار گرفتن آنان 
در ط��رح برق امید موثر اس��ت 
ه��دف این ط��رح حمای��ت از 
مش��ترکانی است که در مصرف 
برق خ��ود، به الگوه��ای طرح 
برق امید مخصوص مش��ترکان 
خانگ��ی اس��ت و الگوه��ای آن 
نی��ز از عملکرد خ��ود مردم در 

گذش��ته  س��ال های 
۳استخراج شده و...

چهارشنبه
۳۰ مهر
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درحالی رکوردهای کرونایی کش��ور به طور مداوم شکسته می شود 
و در آخری��ن آمار ۳۲۲ نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا در ۲۴ س��اعت 
گذش��ته فوت کرده اند که وزیر بهداش��ت از عدم رعایت پروتکل های 
ضدکرونا ش��اکی اس��ت و با انتقاد از دستگاه های اجرایی از آنها سوال 
کرده که چند نفر را جریمه کرده اید و چه تعداد از جاده ها را بسته اید؟

دکتر س��عید نمکی در تازه ترین صحبت هایش در س��تاد اس��تانی 
مدیری��ت بیماری کرونا در آذربایجان غرب��ی، از ناهماهنگی ها و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی انتقاد کرد و گفت: »اگر این بال شکسته 
م��ا را ترمیم نکنن��د، اپیدمی در این مملکت جمع نمی ش��ود و ما ته 

رودخانه باید جنازه جمع کنیم.«
نمک��ی با بیان اینکه »به س��یاه چاله ای نیفتیم ک��ه در آمدن از آن 
دشوار باشد«، ادامه داد: »در اواخر دی ماه که خبر حضور این ویروس 
را در کش��ور چین شنیدم با توجه به دو سابقه علمی و اجرایی که در 
گذشته داش��تم؛ یکی سابقه برخورد با اپیدمی هایی مانند ماالریا و ... 
در روزهای س��خت سیستان و بلوچستان در ۳۰ سال قبل و یکی هم 
س��ابقه علمی به عنوان یک ایمنولوژیست، می دانستم که این ترکیب 
نامیمون، ترکیب وحشتناک و هراسناکی برای بشریت است. دوستانم 
را اوای��ل بهم��ن ماه صدا زدم و گفتم بای��د حواس مان را جمع کنیم. 
زی��را با یکی از پیچیده ترین موجودات مواجهیم و گفتم موجودی که 
می بین��م با تمام موجوداتی که تاکنون مطالعه کردم، متفاوت اس��ت. 
ح��ال اینکه این موج��ود از کجا آمده را کالبدش��کافی نمی کنم. زیرا 
مش��کلی را از ما حل نمی کند، به جز اینکه به یک سیاه چاله سیاسی 

و بین المللی بیفتیم که کار ما نیست.«
* داغ سربازها و ژنرال های بزرگی را بر دل دارم

وزیر بهداش��ت ب��ا بیان اینک��ه »در آن زمان اعالم ک��ردم که باید 
خودمان را برای درگیری س��نگین با این ویروس آماده کنیم«، گفت: 
»این نگاه و عدم س��هل انگاری باعث ش��د که گام های بلندی برداریم. 
در سنگرهای نظامی می گوییم که اگر دشمن را حقیر شمردی، بازی 
را باختی، اگر به جنگ با روباه می روی با سالح شیر برو. اگر خودت را 
برای یک اپیدمی سهمگین آماده کردی، اما کوچک بود، اشکال ندارد. 
اش��تباهی که اروپایی ها کردند. میزان تخت ما در طرح تحول سالمت 
اضافه ش��د، اما هنوز هم شاخص تخت حدود ۱.۵ است. در حالی که 
در ضعیف ترین کش��ور اروپایی هف��ت تخت به ازای هزار نفر جمعیت 

است و پرستارشان سه برابر ماست.«
نمک��ی ادامه داد: »در این مدت داغ عزی��زان زیادی را بر دل دارم. 
فقط داغ سرباز بر دل ندارم، بلکه داغ ژنرال های بزرگی را بر دل دارم. 
دکتر زارع را که همشهری من بودم از دست دادم که مانند پروانه دور 
بیماران مبتال به کرونا می گش��ت، دکتر حسنی و... را از دست دادیم. 
برای دفاع از این عاش��قان بی بدیل نمی توانم بنش��ینم تا کاستی های 
دیگران را کس��ی به حساب این عزیزان بنویسد. اگر حرفی می زنم در 
اثبات حقانیت راهی که وزارت بهداش��ت خردمندانه طی کرده است، 
به دلیل دفاع از حیثیت شهدای سالمت است. در تمام زندگی ام اجازه 
ندادم اهانت یا کم لطفی به خانواده یا ش��هید از دس��ت رفته ای شود. 

این وظیفه اخالقی من است تا زمانی که زنده ام.«
او با اش��اره به تدابیر وزارت بهداشت در ابتدای اپیدمی کرونا گفت: 
»وزارت بهداش��ت برنامه ریزی مفصلی انجام داد، همه را جمع کردیم. 
اولی��ن بار آمدیم و گفتی��م راه های هوایی به چی��ن را ببندیم. وقتی 

ای��ن حرف را می زدم عده ای با لبخندها و نگاه های عاقل اندر س��فیه 
می کردند، به ما نگاه می کردند که چه می گویی. یکی از عزیزان به من 
گفت که ش��اهد بودم که در ابتدای اپیدمی اعالم کردی که آتشی بر 
نیستان این کشور خواهد افتاد که دامن تک تک خانواده ها را خواهد 
گرف��ت. در بهمن ماه ایس��تادم تا در ۳۶ ورودی ای��ن مملکت گیت 
بازرس��ی بگذاریم. بعد از گرفتاری در گرداب قم، بعد از دو هفته تازه 
تعدادی کیت PCR به صورت چمدانی یکی از دوس��تانم از ژنو آورد، 
ام��ا در روز اول بهمن ماه کیت PCR را برای شناس��ایی کووید-۱9 
در انستیتو پاس��تور طراحی کردیم و ۵۷ دانشجوی خودمان را که از 

ووهان آوردیم، در همینجا تست کردیم.«
نمکی با اشاره به اینکه »بعد از ورود ویروس، دکتر جان بابایی را به تک 
تک استان ها فرستادم که تخت آماده کنند«، افزود: »بر همین اساس ۲ 
هزار تخت آی سی یو و 9۰۰ ونتیالتور در عرض دو هفته آماده شد. این 
رکورد در تاریخ جهان هم بی بدیل است. اولین موارد ویروس را شناسایی 
کردیم. روزهای بس��یار س��ختی بود. روزنگار این ایام سخت را نوشته ام، 
بعض��ی از تلخی ها، تنهایی ها، غربت ها و ع��دم درک متقابل ها آدم را به 
شدت می سوزاند. کمبود لباس و ماسک و... و در اوج غربت این سرزمین 
و در اوج بی رحمی دشمن. بعد از واقعه کربال، ملت شیعه چنین ظلمی را 

که امروز ما تحمل می کنیم، نکرده است.«
* آمار ایران از شفاف ترین آمارهای کرونا در دنیاست

وی ادام��ه داد: »فرق ما با دفاع مقدس این بود که در دفاع مقدس 
خط را می شناختیم و می دانستیم دشمن از کجا می آید، اما در اینجا 
نمی دانستیم صمیمی ترین دوس��ت بمب ویروس است. نمی دانستیم 
حریم کجاس��ت و ناگه��ان نقطه نقطه بمب های وی��روس می خورد و 
نابود می کرد. از قم به گیالن از گیالن به نیش��ابور و... کجا دانند حال 
ما سبکباران ساحل ها. هیچ کس نمی تواند عمق درد جامعه پزشکی و 
پرس��تاران را در این ایام در اوج تحریم، اوج خالی بودن خزانه و بانک 

مرکزی را درک کند.«
نمکی افزود: »با جیب خالی هم مملکت را اداره کردن، کار بس��یار 
س��ختی است. درس��ت است که در ش��رایط وفور منابع، مدیریت کار 
آسانی نیست، اما در شرایط بی پولی و بی ارزی هم مدیریت بسیار کار 
صعبی است. ما ارز نداشتیم، ریال نداشتیم، مطالبات پرستار و پزشک 
در کارانه ماه ها گذشته بود، اما این قوم شریف و نجیب، یکبار نگفتند 
که ما بستانکاریم، بلکه  گفتند ما به ملت ایران بدهکاریم. وقتی همه 
ف��رار کردند، اینها مثل پروانه به آتش زدند و دور بیمار طواف کردند، 
وقتی عده ای پول پارو کردند، اینها در بیمارستان ها رنج جارو کردند، 
وقت��ی عده ای در هوای خوش رمیدند، اینها بر س��ینه بیمار خمیدند 
و مبتال ش��دند. در یک ش��هر من روزانه ۱۲ تا ۱۳ پرستار دارد مبتال 

می شوند.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه »آمار ایران از شفاف ترین آمارهای کرونا 
در دنیاس��ت«، ادامه داد: »اگر در کمتر از ۶۰ روز توانس��تیم بستری 
را ب��ه ۲۰ درصد کاه��ش دهیم و میزان مرگ و میرم��ان را به کمتر 
از ۴۰ نفر در روز برس��انیم، ب��ا کمک ف��داکاری خدمتگزاران عرصه 
س��المت بود ک��ه هیچ وقت از خاطره مملکت گم نخواهد ش��د. ما در 
عرض دو ماه به یک دس��تاورد عظیم رسیدیم. ما تنها کشوری بودیم 
ک��ه با بی پولی و تحریم، خنجر از پش��ت دش��من را ب��ا گرای داخلی 
داشتیم. مانند دفاع مقدس که به صدام از داخل گرا می دانند تا سنگر 

بچه ه��ای ما را بزند، در این دوران ه��م در داخل افراد وطن فروش و 
ناجوانمرد، گرا می دادند که VOA، بی بی س��ی و ایران اینترنشنال 
ما را بزند؛ تا زمانی که موج خودش��ان را گرفت��ار کرد. البته ما هرگز 
برای دردمندی هیچ فردی روی زمین خوش��حال نیستیم، اما دیدید 
که پش��ت در بیمارستان ها و در پارک های ش��ان چه افتضاحی به بار 
آمد، کش��ورهایی که ۱۰ برابر ما تخت داش��تند، آی س��ی یو داشتند 
و ۲۰ برابر ما پرس��نل داش��تند که حقوقش را به موقع می گرفت. بعد 
هم اعالم کردند که ایران تعداد مرگ ها را به درس��تی اعالم نمی کند، 
اما خدا را شاهد می گیرم که یکی از شفاف ترین آمارهای جهان، آمار 
جمهوری اس��المی اس��ت که تماما قابل دفاع و مبتنی بر به روزترین 

مستندات است.«
* هزینه روزانه ۱۰ میلیارد تومانی در اوج تحریم ها

ب��ه گفته نمکی، »البته در اوج این گرفت��اری و فراز و فرود عزیزان 
زیادی هم به کمک ما آمدند. نیروهای مسلح و ... در روزهای اول در 
دفترم نشس��ته بودم که سردار سالمی زنگ زد که ما با همه بچه های 
سپاه هستیم. فرمانده ناجا زنگ زد که ما هستیم، از بسیج زنگ زدند 
که ما با همه بچه های بس��یج هس��تیم. نیروی انتظامی با همه قدرت 
آمد و روز ۱۳ به در فرمانده ناجا تا چهار صبح کف خیابان بود. از همه 
مهمتر نفس قدس��ی مردی به نام مقام معظ��م رهبری بود که آنقدر 
دلگرم کننده بود و حمایت های شان ما را سرافراز کرد که نمی توان آن 
را وصف کرد. در عین حال کمک های مومنانه، سازمان های مردم نهاد 
و ... انجام شد و یک موج عظیمی شکل گرفت که برای این سرزمین 

افتخار آفرید.«
وزیر بهداش��ت با اشاره به هزینه روزانه ۱۰ میلیاردی در اوج تحریم ها 
گفت: »معتقدم که آنچه را که باید در وزارت بهداشت به کار می گرفتیم، 
گرفتیم. گرچه با یک رویکرد جدید داریم کار را آغاز می کنیم. به طوری 
ک��ه در حوزه بیماریابی، وقتی طرف را یافتیم با چه ضمانت اجرایی باید 
ایزوله کنی��م که دیگران را آلوده نکند ک��ه در این زمینه پیش نویس ها 
را آم��اده کردیم و تعداد تس��ت های مان را افزایش می دهیم. امروز روزانه 
۱۲۰۰ تست را به روزی ۲۵ هزار تست رسانده ایم. انجام روزانه ۲۵ هزار 
تست یعنی روزی ۶.۵ میلیارد تومان هزینه. حال می خواهیم این میزان 
را به ۴۰ هزار تست برسانیم یعنی روزی ۱۰ میلیارد تومان هزینه. حال 
در حصر اقتصادی و وقتی ۱۰ ماه کارانه پرستاران را عقب هستیم، روزی 
۱۰ میلیارد هزینه تست برای من تحریم زده هزینه کمی نیست. به هر 
حال شروع کردیم و تمام موارد مثبت در سامانه سیب ثبت شده و ردیابی 
می شوند، تمام افرادی که با موارد مثبت ارتباط داشتند، پیگیری می شوند 
و ردیابی های مکرر ادامه دارد تا در مراحل اولیه بیماری را زمین گیر کنیم. 
کاری که در دوره قبل با سامانه سیب و در کنار بسیج و با ۴۰۳۰ انجام 
دادیم و ۸۰ میلیون نفر را در مرحله اول غربالگری کردیم و با ۳۲۰ هزار 
اکیپ و در مرحله دوم بیش از ۴۰ میلیون افراد پر ریس��ک و در مرحله 
سوم حدود ۳۴ میلیون نفر را غربالگری کردیم. مجددا باید این اقدامات را 

با همدلی با سایر دستگاه ها انجام دهیم، اما اینها کافی نیست.«
* تهران منبع ویروس است، اما یک اتوبوس هم اضافه نشد

او در ادامه انتقادهای خود گفت: »یکی از دردهای درونم این است 
که نمی توان اپیدمی را با خواهش جمع کرد. طرف بمب ویروس است 
و وقتی به او می گوییم چرا ماس��ک ن��زدی، می گوید به کرونا اعتقاد 
ندارم! چند وقت اس��ت که ما داریم التم��اس می کنیم، اما کدام یک 

از پروازهای ما منطبق با پروتکل های بهداش��تی است؟ نمی دانم چه 
کسی باید اینها را حل کند. چند ماه است که داریم خواهش می کنیم؟ 
چقدر من و همکارانم باید التماس کنیم؟ کجای دنیا وزیر بهداش��ت 
و پرسنل بهداشت و درمان دارند التماس می کنند. در کشورهایی که 
در جمع کردن اپیدمی توفیق حاصل کردند، وزیر بهداشت می نویسد 
و می خواهد و همه مکلف به اجرا هس��تند. اینجا وزیر بهداش��ت تمنا 
می کن��د، خواهش می کن��د و زانو می زند، اما کس��ی گوش نمی دهد. 
ک��دام یک از اتوبوس های ما منطبق با اصول پروتکل های بهداش��تی 
اس��ت؟ در تهران اعالم کرده ایم که داخل ش��هر منبع توسعه ویروس 
اس��ت که با جهش هایی که ویروس پیدا کرده، قدرت س��رایتش ۱۰ 
برابر شده است. گفتند تا پایان اردیبهشت اتوبوس اضافه می شود، اما 

یک اتوبوس هم اضافه نشد.«
نمک��ی ادامه داد: »اعالم ش��د که هر کس ماس��ک نزن��د، جریمه 
می ش��ود. من در س��ه چهار روز قبل در خیابان تماش��ا کردم که ۴۰ 
درص��د از افرادی که در اتوبوس بودند ماس��ک نزدند، آیا می توان به 
ای��ن صورت عفونت جمع کرد؟  فقط من و همکارانم باید ته رودخانه 
جن��ازه و زخمی جمع کنیم؟ بیماری که نه دارو دارد و نه واکس��ن و 
فقط راهش پیش��گیری و فاصله گذاری است. از عالم ترین دانشمندان 
ویروس شناس��ی بپرس��ید که این ویروس کی تمام می شود، می گوید 
نمی دانم. بپرس��ید ک��ی دارو پیدا می کن��د، می گوی��د نمی دانم، اما 
می گوید یک چیز را می دانم که این ویروس با پیشگیری قابل کنترل 
اس��ت. پیشگیری هم ش��امل فاصله گذاری، ماسک، شستن دست و... 

است.«
* وزیر بهداشت به تنهایی نمی تواند این وضعیت را جمع کند

وزیر بهداشت با بیان اینکه »من در میان مردم حضور دارم، می روم 
می بینم نانوا می گوید چه کنم همه بیرون در هم و بدون فاصله گذاری 
هس��تند«، افزود: »ایها الناس بدانید که من به عنوان وزیر بهداش��ت 
نمی توانم به تنهایی این اپیدمی و وضعیت را جمع کنم و جمع کردن 
آن اصل بس��یار فراتر از این می خواهد. روزی چند اتوبوس از مرزهای 
جنوب شرق این سرزمین را با انواع آلودگی طی می کند و به چالدران 
می آید. م��ن که نمی توانم جلویش را بگیرم، کجا باید اجازه ندهد که 
اینها بیایند؟ اینها پرواز که نمی کنند، بلکه در طول این س��رزمین با 
خودش��ان آلودگی می آورن��د. در کجای دنیا اج��ازه چنین تخلفی را 
می دهند؟ نه یک روز و دو روز، بلکه آمار دارم که تعداد زیادی از اینها 
در خانه های افراد در شمال استان شما پذیرایی می شوند تا بتوانند از 
مرز خارج ش��وند. من آمارش را دارم و خیلی چیزهای دیگر هم دارم 

که صالح نمی بینم رو کنم.«
نمک��ی در انته��ا گفت: »اگر روزی قرار باش��د که ع��دم توفیق در 
مدیریت اپیدمی را به حس��اب وزارت بهداش��ت بنویس��ند، دهانم باز 
خواهد ش��د و خواهم گفت که چه کسانی چه کردند. اجازه نمی دهم 
که خون ش��هید س��المت پایمال دغدغه های دیگر ش��ود. دو یا س��ه 
اتوبوس می خواهد از مرزی خارج ش��ود، استاندار آنها را جمع می کند 
و به اردوگاهی در ورامین می فرستند و دوباره برمی گردند و کل مسیر 
را آلوده کرده و در آنجا ما کانون آلودگی داریم. اینها دردهایی اس��ت 
ک��ه اگر برای عالجش فکر نکنیم، این اپیدمی ما را گرفتارتر می کند. 
مدتی حرف نزده بودم و این درد دل ها داش��ت خفه ام می کرد و اینجا 

که همدالن و همرزمان خودم را دیدم، حرف هایم را گفتم.«

انتقاد وزیر بهداشت از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

چند نفر را جریمه کردید و چه تعداد از جاده ها را بستید؟



معموال رویکردهای مختلفی برای ترس��یم توس��عه اقتصادی کشورها 
اس��تفاده می ش��ود، اما از آنجایی که این رویکرده��ا عمدتا مالی بوده و 
تح��ت تأثیر نوس��ان های اقتص��ادی نظیر تورم و رکود ق��رار می گیرند، 
بنابرای��ن قابلیت توضی��ح و آزمون فرضیات و تئوری ه��ای اقتصادی را 
ندارن��د. از همین رو، به خاطر پیچیدگی های��ی که در عرصه اقتصاد در 
حال رخ دادن اس��ت و همینطور شناخت بهتر موقعیت کشورها، نیاز به 
روش ه��ا و ابزارهای کارآمدتر برای تجزیه و تحلیل اقتصادی احس��اس 
ش��د و در چند سال گذش��ته توجه پژوهش��گران اقتصادی بر شاخص 
پیچیدگی اقتصادی متمرکز ش��ده اس��ت. در واق��ع، رویکرد پیچیدگی 
اقتص��ادی، اقتصاد را نه به عنوان یک سیس��تم در حال تعادل، بلکه به 
عنوان سیس��تمی می بیند که در حال حرکت بوده و به طور مداوم خود 

را از نو می سازد.
در ای��ن راس��تا، »اولی��ن کنفرانس مل��ی علم، فن��اوری و پیچیدگی 
اقتص��ادی« چن��دی پیش ب��ه همت مرک��ز تحقیقات سیاس��ت علمی 
کش��ور برگزار ش��د. ازجمله س��خنرانان این کنفرانس یک روزه که ۲۲ 
مهرم��اه به صورت مجازی در دانش��گاه الزهرا برگزار ش��د، دکتر مجید 
قاس��می مدیرعامل بانک پاس��ارگاد و رئیس دانش��گاه خاتم بود که در 
مورد پیچیدگی اقتصادی و توس��عه ملی صحبت کرد. به اعتقاد قاسمی، 
ارتق��ای س��طح پیچیدگی اقتص��اد، موضوعی مهم در سیاس��ت گذاری 
اقتصادی اس��ت و ه��ر اندازه امتیاز کش��وری در پیچیدگ��ی اقتصادی 
باالتر باش��د، جایگاه آن کش��ور در جهان باالتر خواهد بود. گزیده ای از 
صحبت های او در »نخس��تین کنفران��س ملی علم، فناوری و پیچیدگی 

اقتصادی« را در ادامه می خوانید.
* از اقتصاد پیچیدگی تا پیچیدگی اقتصادی

قاسمی سخنان خود را با چند سوال درخصوص توانمندی های کشور 
آغاز کرد و با اش��اره به قرارگیری محصوالت ایران در ش��مار ۱۰ درصد 
محص��والت برتر فنی جهان و تعداد کش��ورهایی که ب��ه محصوالت ما 
نیاز دارند، گفت: »بررس��ی ها نش��ان می دهد، اقتصادهایی که به لحاظ 
تولید و صادرات از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند، از نظر شاخص 
»نابراب��ری زندگی« در وضعیت بهتری قرار می گیرند و عدالت اقتصادی 

در آنها بیشتر برقرار است.«
او بر اهمیت ارائه پاسخی شفاف به این پرسش های ساده و مهم تاکید 
ک��رد و ادامه داد: »اقتصادی که در پاس��خ به این پرس��ش های کلیدی 
امتی��ازی به دس��ت نیاورد، اقتص��ادی پوی��ا و دارای پیچیدگی برازنده 
نیس��ت. هر چقدر امتیاز کش��ور در پاسخ به این س��ؤاالت بیشتر باشد، 
جایگاه اقتصاد آن کش��ور در جهان، از نظر وضعیت پیچیدگی اقتصادی 
باالتر خواهد بود. در همین راس��تا، اگر کش��وری امتیازی کسب نکند و 
به صورت حیاتی به دیگران وابسته باشد، آنگاه مدیریت اقتصادی کشور 
ب��ا بحران مواجه ش��ده و دیر یا زود، به دلیل فق��دان مقاومت محوری، 

همانند کشور ما، با وضعیت دشواری مواجه خواهد شد.«
رئی��س دانش��گاه خاتم درباره موض��وع پیچیدگی اقتص��ادی توضیح 
داد: »اقتص��اد پیچیدگی« نش��ان دهنده وضعیتی اس��ت ک��ه در آن از 
»علم پیچیدگی« برای حل مس��ائل اقتصادی اس��تفاده می شود. منطق 
این پیوند این اس��ت که اقتصاد یک هویت ایس��تای پیوس��ته در حال 
تعادل نیس��ت؛ بلکه هویتی پویا دارد که پیوس��ته خود را برای رسیدن 
ب��ه وضعیت جدید تعادل��ی، تعدیل می کند. اقتصادهای��ی که به لحاظ 
تولید و صادرات از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند، از نظر شاخص 
»نابراب��ری زندگی« در وضعیت بهتری قرار می گیرند و عدالت اقتصادی 
در آنها بیشتر برقرار است. از این رو پرداختن به ارتقای سطح پیچیدگی، 

یکی از مباحث مهم در بحث سیاست گذاری های اقتصادی است.«
مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد س��پس به بررسی رتبه شاخص پیچیدگی 
اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر پرداخت و گفت: »برای 
رس��یدن به س��طح برازنده ای از پیچیدگی، در بحث مدیریت اقتصادی 
کش��ور پیگیری هدفمند چند محور مهم، الزامی اس��ت. دانش بنیانی و 
پیش��تازی بخش دانش بنیان اقتصاد، درون زاسازی فعالیت های کلیدی 
اقتصادی و عدم وابس��تگی به اقتصاده��ای بیرونی در برخی از حوزه ها، 
ارتقای توانمندی س��رمایه انسانی و معیارسازی برای شناسایی و پایش 

دقیق عملکردها در زمان برازنده، از جمله این محورها هستند.«
* تکنولوژی و فناوری باید مبتنی بر دانش بنیانی باشد

قاسمی با تأکید بر اینکه »تکنولوژی و فناوری به تنهایی کافی نیست 
بلکه باید مبتنی بر دانش بنیانی همراه با پیشتازی باشد«، ادامه داد: »در 
بحث دانش بنیانی، تصور این اس��ت که اگ��ر اقتصاد از فناوری های برتر 
بهره مند ش��ده  باش��د، می تواند اقتصادی دانش بنیان باشد. در حالی که 
برخ��ورداری از فناوری های برتر برای نیل به اقتص��اد دانش  بنیان الزم 
اس��ت، اما کافی نیس��ت، چراکه اقتصاد دانش بنی��ان باید مالک بخش 
معناداری از دانش��ی باش��د که از آن برخوردار است. اگر فناوری وجود 

داش��ته باش��د اما دانش بنیانی را که منجر به آن فناوری ش��ده اس��ت، 
نداش��ته  باش��یم، درجه کش��ور به لحاظ پیچیدگی اقتصاد کاهش پیدا 
می کند. این بدان معناست که دانش باید در شمار بخش های درون زای 

اقتصاد کشور باشد.«
وی ب��ه تجربه ای موفق در گروه مالی پاس��ارگاد در این حوزه اش��اره 
کرد و گفت: »ش��رکت میدکو از ش��رکت های گروه مالی پاسارگاد برای 
اولین بار در کش��ور توانس��ت مس کاتد را با روش »تانک بایولیچینگ« 
)کشت باکتری( در مجتمع بابک مس ایرانیان تولید کند. این امر باعث 
ح��ذف دو کارخان��ه بزرگ از فرآیند تولید م��س کاتد و کاهش ۳۵ الی 
۴۰ درصدی قیمت تمام ش��ده این محصول ش��ده اس��ت. ما به لحاظ 
بهره برداری از این تکنولوژی در کش��ور نم��ره قبولی گرفته ایم، اما باید 
گفت که حق امتیاز این تکنولوژی به صورت انحصاری متعلق به کش��ور 
دیگری بود و ش��رکت میدکو در بدترین شرایط تحریم، با قبول ریسکی 
بزرگ توانس��ت این اقدام ارزش��مند را انجام دهد. جالب اس��ت بدانید 
که در پی این اقدام، مهندس��ان جوان در ش��رکت میدکو، یک باکتری 
ترکیبی جدید با بهره وری بیشتر نسبت به باکتری پیشین ابداع کرده اند 

که حق امتیاز آن متعلق به خود شرکت میدکو است.«
به گفته قاس��می، »بحث مدیریتی، مورد دیگری اس��ت که منجر به 
تکمیل پیچیدگی اقتصاد در این تکنولوژی ش��ده اس��ت، به این مفهوم 
که با توجه به هزینه و ریسک بسیار باال، این اقدام با شرط اخذ انحصار 
این تکنولوژی در منطقه غرب آس��یا انجام ش��ده است. در واقع، همت، 
جسارت و ریسک پذیری مدیریتی به همراه یک الگوی نهادینه )ساختار 
مالی حامی س��اختار تخصصی و تجربه صنعتی کش��ور( منجر به کسب 
این موفقیت ش��ده اس��ت.  این موفقیت آنقدر ارزشمند است که کشور 
شیلی طی بیانیه ای اعالم کرد نوآوری تکنولوژی استفاده شده در ایران، 
برداشت از معادن غنی مس شیلی در اعماق زمین را که تاکنون توجیه 
اقتصادی نداش��ته، توجیه پذیر کرده اس��ت. این در حالی است که نظام 
مدیریت اقتصاد کالن کش��ورمان هنوز درخص��وص این موفقیت بزرگ 

واکنشی نشان نداده است.«
او ب��ا بیان اینکه »بانک  پاس��ارگاد با ایجاد ارزش افزوده در کش��ور به 
افزایش تولید و اشتغال زایی همت گمارده است«، افزود: »در حال حاضر 
در ش��رکت میدکو ۳۸۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول 
به کار هس��تند و ش��هرهایی نظیر ش��هر بابک و زرند کرمان با اجرای 
پروژه های میدکو، به یک ش��هر صنعتی پیشرفته تبدیل شده اند. پروژه 
خط ص��ادرات گاز ایران به عراق، نمونه دیگ��ری از اقدامات گروه مالی 
پاسارگاد است. این طرح یک س��رمایه گذاری ۲.۲ میلیارد دالری است 
که بانک  پاس��ارگاد به علت محدودیت در بودجه دولت، مسئولیت آن را 
از طریق هلدینگ گس��ترش انرژی پاسارگاد پذیرفت و با سرمایه گذاری 
در آن، ط��رح را ظرف مدت ۱۸ ماه به بهره برداری رس��اند که رکوردی 
 BOT در اج��رای چنین پروژه های س��نگینی بود. این پ��روژه به روش
انجام ش��د، یعنی گروه  مالی پاسارگاد پس از بهره برداری از این طرح و 

بازگشت سرمایه گذاری، آن را به خود وزارت نفت بازخواهد گرداند.«
* پاسخ مستدل قاسمی به منتقدان بنگاه داری بانک ها

قاس��می خطاب به کسانی که بانک  پاسارگاد را به بنگاه داری محکوم 
می کنن��د، گفت: »آنچه به عنوان بنگاه داری در بانک  پاس��ارگاد مطرح 
می شود به این صورت اس��ت که توضیح دادم. اگر این بنگاه داری است 
من دس��ت آن بنگاه دار بانکداری را می بوسم که این گونه اقدامات را در 
کش��ور انجام دهد. نکته این اس��ت که فعالیت هایی ک��ه در گروه مالی 
پاسارگاد انجام شده در واقع، بنگاه داری نیست، بلکه سرمایه گذاری های 
بسیار مهمی است که توانسته دانش پروری، دانش بنیانی و ارزش افزوده 
در اقتص��اد ملی را گس��ترش دهد که در بن��د دوم اقتصاد مقاومتی نیز 
بر آن تأکید ش��ده اس��ت. باور ما این اس��ت که می توانیم این حرکت را 
فراگیر کنیم و با توسعه وابستگی اقتصادهای دیگر به اقتصاد کشورمان، 
پیچیدگی اقتصاد ملی را ارتقا ببخشیم و به تبع آن، اعتبار جهانی برای 

میهن اسالمی عزیزمان خلق کنیم.«
رئیس دانش��گاه خاتم س��پس به بحث پیشتازی اش��اره کرد و گفت: 
»مهمتر از دانش بنیانی، بحث پیش��تازی اقتصاد دانش بنیان و پیشگامی 
دانش در فعالیت های اقتصادی اس��ت. پیش��تازی اقتصاد دانش بنیان به 
این مفهوم اس��ت که کش��ور با تکیه بر تحوالت درون زای دانش��ی خود 
پیوس��ته س��ازوکار اقتصاد را تعدیل می کند و چرخه نوآوری خود را در 
کوتاه تری��ن زمان ممکن به بخش تولید س��وق می دهد. زمانی که بخش 
دانش بنیان پیش��تاز می ش��ود تحوالت درون زای اقتص��ادی با توجه به 
نوآوری های متکی به دس��تاوردهای دانش��ی کشور به شکلی مداوم رخ 
می دهن��د. محص��والت جدیدی که در این مس��یر نو تولید می ش��وند، 
محصوالتی هستند که در ارزیابی های پیچیدگی اقتصادی امتیاز کسب 

می کنند.«
او در ادامه سخنانش به اهمیت بحث درون زاسازی تأکید کرد و گفت: 
»بحث درون زاس��ازی یکی از مباحث اقتصادی است که کشورمان باید 
به آن عنایت ویژه داش��ته باش��د. رشدهای اقتصادی برونزا که برخاسته 

از افزایش فروش ثروت های نفتی اس��ت، به دلی��ل فقدان مکانیزم های 
درون زاس��ازی و حرکت درون زا در چرخه اقتصادی کش��ور، فقط تأثیر 
عب��وری دارند و بر ارتقای رش��د درازمدت کش��ور اثر مح��دودی باقی 
می گذارند. همه ما شادی مدیریت اقتصادی کشور را در جریان رسیدن 
به رشد ۱۲ درصدی ناشی از تحوالت نفتی به یاد داریم. این خوشحالی 
تنها یک س��ال طول کشید و این رشد به یک افت شدید تبدیل شد. از 
جمله س��ؤاالتی که در این خصوص باید به آن پاس��خ دهیم، این است 
که چه مقدار از این رشد به ارتقای نرخ رشد بلندمدت این کشور منجر 
شده اس��ت؟ چرا امروز دلیل همه آس��یب ها، تحریم های آمریکا عنوان 
می ش��ود؟ خود ما چگونه عمل کرده ایم؟ توجه داش��ته  باش��ید شرکت 
میدکو در همین ش��رایط تحریم، با جس��ت وجو و مطالعه در دنیا، این 
اقدام��ات ارزش��مند را انجام داده  اس��ت. آیا مدیریت اقتصادی کش��ور 
نمی توانس��ت حدس بزند که رش��د برون زا پایدار نیست؟ اقتصادی که 
مقاوم��ت محور طراحی نش��ود، از درون زایی و س��المت الزم برخوردار 

نخواهد شد.«
* سرمایه انسانی عامل خالق سرمایه دانشی است

قاس��می سرمایه انسانی را عامل خالق سرمایه دانشی دانست و ادامه 
داد: »ارتقای سرمایه انسانی به معنای ارتقای چرخه خلق دانش و ایجاد 
س��ازوکارهای دانش بنیانی است. به  عنوان مثال، اولین استارت آپ ایران 
در گروه مالی پاسارگاد با نام فناپ ایجاد شد. در حال حاضر ۴۵۰۰ نفر 
از سرمایه  انس��انی باهوش و بااستعداد کشور در هلدینگ فناپ فعالیت 
و به ۵ بانک دیگر ه��م در بخش نرم افزار بانکی)Core-Banking( و 
اج��رای آن خدمات ارائه می دهند. این هلدینگ، در بحث ادغام ۵ بانک 
در بانک سپه در رقابتی نفسگیر با شرکت های مختلف پیروز میدان شد 
و در حال حاضر کار مهم مهاجرت نرم افزار این بانک را با موفقیت انجام 
داده و در فرآیند ادغام این بانک ها مشارکت دارد. فناپ اکنون می تواند 
به عنوان عرضه کننده Core-Banking در س��طح دنیا مطرح باش��د. 
در ح��ال حاض��ر 9۶.۵ درصد از تراکنش های بانک  پاس��ارگاد از طریق 
بانکداری مجازی و الکترونیک انجام می ش��ود. این امر باعث شده بانک 
پاس��ارگاد به لحاظ توانایی خدمات دهی همانند بانکی که در بیش از ۶ 
هزار شعبه فعالیت دارد، عمل کند. عالوه بر این فناپ برای اولین بار در 

کشور، سیستم ERP را پیاده سازی کرده  است.«
ب��ه اعتقاد مدیرعامل بانک پاس��ارگاد، »بحث الگوس��ازی برای ایجاد 
سازوکار ارتقای پیچیدگی اقتصادی کشور، موضوع مهمی است که باید 
در بخ��ش خصوصی ب��ه آن توجه ک��رد. نباید برای ای��ن کار به انتظار 
اقدامات دولت نشست. دولت باید با مقررات زدایی به این امر کمک کند 

و سد راه قرار نگیرد.«
او س��پس به تشریح اقدامات مجموعه دانش��ی پاسارگاد پرداخت و 
گفت: »مجموعه دانشی پاسارگاد در چند محور برای شدت بخشیدن 
به دانش بنیانی و افزایش و رش��د سطح پیش��گامی بخش دانش بنیان 
فعال ش��ده  است. تالش بر این است که بتوانیم دانشی از جنس دانش 
موردنیاز دنیای فردا را ایجاد کنیم. این نقطه ش��روع حرکت به سمت 
آینده اس��ت. راه ما در دس��تیابی به این خواسته، این است که بتوانیم 
فرهیخت��گان ایرانی را در نقاط مختلف جه��ان جذب کنیم و امکانات 
موردنیاز آنان را برای خلق دانش فراهم سازیم. در صورت دستیابی به 
دانش جدید، این یافته در کوتاه ترین زمان به نوآوری تبدیل می ش��ود 
و در این مس��یر همه فعاالن از س��هم بری عادالنه ای به صورت قانونی 
برخ��وردار خواهند ش��د. فرهیختگان نقش��ی دوگان��ه در این فرآیند 
برعهده دارند. از یک س��و عامل خلق دانش  بنیانی هس��تند و از سوی 
دیگر باید به جوانان این کش��ور بیاموزند که خالق شوند و با تعمق به 

فرآیند دانش بنیانی بیندیشند.«
* برای ارتقای سطح پیچیدگی اقتصادی چه باید کرد؟

رئیس دانش��گاه خاتم در مورد ساماندهی فرآیند پیچیدگی اقتصادی 
نیز گفت: »س��رمایه گذاری در این مس��یر ضروری اس��ت. تجهیز برای 
فناوری ه��ای همگرا )به عنوان کلید آینده جهان( یکی از خواس��ته های 
ماست. ترکیب چهار گروه فناوری نانو، بیو، اینفو و کاگنو و همگام سازی 
این مجموعه از الزامات است. در حال حاضر، مؤسسه رهیافت های نوآور 
برتر پاس��ارگاد در دانشگاه خاتم ایجاد شده  است. در بخش آموزش نیز 
دانش��گاه خاتم موفق شده س��ومین س��ال همکاری خود را با دانشگاه 
س��وربن )پیر و ماری کوری( فرانسه سپری کند و مدرک دو دانشگاهی 

به دانشجویان ایرانی ارائه کند.«
قاس��می در پایان با بیان اینکه »اعتبار ما س��رمایه  انس��انی فرهیخته 
و متعهدی اس��ت که کمر همت بس��ته تا نوآوری را در کش��ور نهادینه 
س��ازد«، گفت: »باورمان این اس��ت که هر بنگاه اقتصادی باید به دانش 
و ارتقای س��طح پیچیدگی اقتصادی بیندیش��د و اگر بخواهیم در بحث 
پیچیدگی اقتصاد کش��ور، قدمی رو ب��ه جلو برداریم باید اقتصاد خود را 
درون زا کنیم و آن چیزی را که به نوآوری، دانش بنیانی و پیش��تازی در 
دانش بنیانی مربوط می شود، به عنوان مبنای اثرگذاری همه فعالیت های 

علمی در بحث پیچیدگی اقتصادی قرار دهیم.«

دکتر مجید قاسمی در »اولین کنفرانس علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی« مطرح کرد

رابطه پیچیدگی اقتصادی و توسعه ملی
دریچه

شاخص پیچیدگی اقتصادی چه چیزی را می سنجد؟
رتبه ایران در اطلس پیچیدگی اقتصادی

سنجش کشورهای مختلف از نظر پیچیدگی محصوالت تولیدشده در 
آنها، یکی از معیارهای میزان پیچیدگی و توسعه یافتگی اقتصادهاست. 
یافته های آماری از »ش��اخص پیچیدگی اقتصادی« نشان می دهد که 
ای��ران جایگاه خوبی در این زمینه ندارد، به طوری که ایران در س��ال 
۲۰۱۲ در بین ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۱۰ جهان ایستاد و تنها ۳۴ رتبه 
با آخرین کشور فهرست یعنی عراق و سودان جنوبی فاصله داشت. در 
سال ۲۰۱۶ نیز ایران از نظر شاخص پیچیدگی اقتصادی از بین ۱۲۷ 

کشور در جایگاه ۸۷ جهان قرار گرفت.
از سال ۲۰۰۸ میالدی بود که گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد 
و ام آی تی شروع به مطالعه درباره رشد اقتصادی براساس ایده »فضای 
محص��والت« و پیچیدگی اقتصادی کردن��د و مطالعات آنها به تعریف 
و اس��تخراج »ش��اخص پیچیدگی اقتصادی« و »ش��اخص چشم انداز 

پیچیدگی« برای سنجش کشورهای جهان منتهی شد.
به اعتقاد این پژوهش��گران، مهم تری��ن عامل تعیین کننده میزان 
توسعه یافتگی هر کش��وری، میزان دانش شکل گرفته در آن کشور 
اس��ت. دان��ش به معنای اطالعات مس��بوق به تجربه اس��ت؛ یعنی 
چگون��ه انج��ام دادن کارها که در عمل و تجربه ش��کل می گیرد و 
تف��اوت ماهوی با اطالع��ات نظری و علم��ی دارد. انتقال دانش به 
 راحتی ممکن نیس��ت و براس��اس تجربه بلندمدت شکل می گیرد. 
رهیاف��ت این گروه در کمی کردن مفهوم مجموع دانش کش��ورها 
بس��یار جالب اس��ت. طبق تحلیل این گروه، میزان دانش کشورها 
نسبت مس��تقیمی با انواع محصوالت تولیدشده در آنها دارد. تولید 
هر محص��ول نیازمند داراب��ودن دانش های خاصی اس��ت و هرچه 
تولی��دات یک کش��ور متنوع تر باش��د؛ یعنی دانش مجتمع ش��ده 

بیشتری در آن کشور وجود دارد.
سوالی که اینجا مطرح می شود، این است که تنوع محصوالت تولیدی 
هر کش��ور را چگونه باید اندازه گرفت؟ دو مس��ئله مهم در این رابطه 
مطرح اس��ت: یکی اینکه چه داده هایی از تولید کش��ورها در دسترس 
اس��ت و دیگر اینکه مبن��ای اندازه گیری و مقایس��ه تنوع محصوالت 
چیست؟ بهترین داده های قابل دسترس از تولید کشورها، آمار صادرات 
کشورهاس��ت که از پایگاه داده آماری تجارت کاالی س��ازمان ملل به 
 دست می آید. اگر شاخص پیچیدگی اقتصادی را تعریفی خاص از تنوع 
کاالها در نظر بگیریم که براس��اس ارزش گذاری هر کاال تعریف شده 
اس��ت، بر این مبنا، شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور، متوسطی 
از ارزش های کاالهای صادراتی آن کشور است. ارزش هر کاال براساس 
تعداد یا تنوع کشورهایی که آن کاال را تولید و صادر می کنند )که آن 
را پراکندگی تولید کاال می نامیم( و همچنین ارزش کاالهای صادراتی 
دیگر آن کشور ها محاسبه می ش��ود. ارزشی که سبب می شود میزان 
قابلیت ها و دانش الزم برای تولید محصوالت وارد معادله شود؛ ارزشی 

که نمادی از میزان پیچیدگی تولید کاال است.
استدالل این اس��ت که کاالهایی که توسط تعداد کشورهای کمی 
تولید می ش��وند، کاالهای پیچیده تری هس��تند و تولید آنها نیازمند 
قابلیت ها و دانش بیش��تر و پیچیده تری اس��ت و در مقابل، کاالهایی 
که توسط کش��ورهای زیادی تولید می شوند، قابلیت ها و دانش کمتر 
و س��اده تری الزم دارند. به منظور تعیین ارزش درست کاالهای خاص 
معدن��ی نظیر الماس و طال که توس��ط کش��ورهای مع��دودی صادر 
می شوند، اما تولیدشان نیازمند دانش زیادی نیست، در محاسبه ارزش 
هر کاال، عالوه بر تعداد کشورهایی که آن کاال را صادر می کنند، تنوع 
کااله��ای صادرات��ی دیگر آن کش��ورها و ارزش آن کاالهای دیگر نیز 
مدنظر قرار می گیرد. این محاس��به ب��ه  صورت ریاضی تا آنجایی ادامه 

می یابد تا عدد حاصل به سمت یک عدد همگرا شود.
برای مثال، در مقایسه وضعیت صادرات کاالهای دو کشور سوئیس 
و مصر، جمعیت مصر ۱۱ برابر س��وئیس اس��ت، اما با توجه به اینکه 
درآمد سرانه سوئیس ۸ برابر بیشتر از مصر است، سطح تولید ناخالص 
داخلی مشابهی دارند. براساس دسته بندی اطلس پیچیدگی اقتصادی 
در س��ال ۲۰۱۰ هر دو این کش��ورها حدود ۱۸۰ نوع محصول صادر 
می کردند. چطور تنوع صادرات می تواند نمایانگر اختالف توسعه یافتگی 
اقتصادی آشکار بین این دو کشور باشد؟ محصوالت صادراتی مصر به 
طور متوس��ط توسط ۲۸ کشور دیگر نیز صادر می شوند، در حالی که 
محصوالت صادراتی س��وئیس به طور متوسط توسط ۱9 کشور دیگر 
صادر می شوند. عالوه بر این، کشورهایی که کاالهای مشابه با سوئیس 
ص��ادر می کنند تنوع صادراتی باالیی دارند، در حالی که کش��ورهایی 
که کاالهای مشابه با مصر صادر می کنند تنوع صادراتی پایینی دارند. 
به این ترتیب رتبه ش��اخص اقتصادی سوئیس به مراتب باالتر از مصر 
می شود )رتبه سوئیس در بین ۱۲۸ کشور در سال ۲۰۱۰ دوم و رتبه 

مصر ۶۷ بود.( 
بر این اس��اس، شاخص پیچیدگی اقتصادی میزان دانشی را که در 
س��اختار تولیدی هر اقتصاد مجتمع شده منعکس می کند. بررسی ها 
نش��ان می دهد ارتباط بس��یار نزدیکی بین درآمد س��االنه کشورها و 
پیچیدگی آنها وجود دارد، به طوری که ش��اخص پیچیدگی حدودا ۷۸ 
درصد از تغییرات درآمد س��رانه کش��ورها را با کنترل صادرات منابع 
طبیعی توضیح می دهد. موضوع جالب دیگر اینکه شاخص پیچیدگی 

می تواند میزان رشد اقتصادی را تا حد باالیی پیش بینی کند.
گفتنی است نخس��تین اطلس پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۱ 
و براس��اس اطالعات صادرات سال ۲۰۰۸ منتشر شد. نسخه دوم این 
اطلس نیز در س��ال ۲۰۱۳ و براس��اس اطالعات صادرات سال ۲۰۱۰ 
منتشر شد. در این اطلس رتبه بندی شاخص های پیچیدگی برای ۱۲۸ 
کش��ور جهان که باالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و 
آمار تجارت آنها به صورت قابل اعتماد ثبت شده و بیش از یک میلیارد 
دالر در سال بوده، محاسبه شده است. در نسخه اول اطلس، ایران در 
رتبه ۱۱۸ جهان ایس��تاد یعنی فقط باالتر از ۱۰ کشور آفریقایی قرار 
داش��ت، اما در نسخه دوم  اطلس به رتبه 9۶ جهان رسید. ۱۲ کشور 
نخست جهان در آخرین نسخه اطلس پیچیدگی اقتصادی عبارتند از 
ژاپن، آلمان، س��وئیس، استرالیا، سوئد، کره جنوبی، فنالند، جمهوری 
چک، انگلستان و سنگاپور، فرانسه و آمریکا. ۱۰ کشور انتهای فهرست 
نیز که اکثرا آفریقایی هستند عبارتند از: نیجریه، آنگوال، گینه، کامرون، 
جمهوری کنگو، سودان، موریتانی، گینه نو، یمن و اتیوپی. در منطقه 
خاورمیان��ه نیز اردن )با رتبه ۴۵(، لبنان )با رتبه ۴۷( و امارات متحده 
عربی )با رتبه ۴۸( باالترین رتبه ها را دارند و الجزایر )با رتبه 9۵(، ایران 
)با رتبه 9۶(، لیبی )با رتبه ۱۱۶( و یمن )با رتبه ۱۲۱( در جایگاه های 

بعدی ایستاده اند.
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فرصت امروز: نتایج پایش ملی محیط کسب وکار در تابستان 99 نشان 
می دهد که تأثیر کرونا بر محیط کسب وکار به تدریج کم و کمتر می شود. 
طبق نتایج پایش محیط کسب وکار، رقم شاخص ملی در فصل تابستان 
امسال به ۶.۰۵ واحد رسیده که نسبت به فصل بهار ۰.۴ واحد بدتر شده 
اس��ت. همچنین فعاالن اقتصادی به طور متوس��ط، میزان تأثیر کرونا بر 
محیط کس��ب وکار را ۶.۶۲ واحد ارزیابی کرده اند که در مقایسه با فصل 
بهار ۰.۴۸ واحد بهبود یافته اس��ت. در تابستان امسال، فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پایش به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی 
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی سیاس��ت ها، 
قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کس��ب وکار« و »دش��واری 
تأمین مالی از بانک ها« را نامناس��ب ترین مؤلفه های محیط کس��ب وکار 

کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.
به گفته مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران، نتایج پایش ملی محیط 
کسب وکار ایران در تابستان از رسیدن عدد این شاخص به ۶.۰۵ واحد )نمره 
۱۰ بدترین ارزیابی است( حکایت دارد که مساعدتر از وضعیت این شاخص 
در ارزیابی فصل گذش��ته )بهار ۱۳99 با میانگین ۶.۰۱( اس��ت. به اعتقاد 
فعاالن اقتصادی همچنین مؤلفه های »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات 
قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی سیاس��ت ها، قوانین و مقررات و 
رویه های اجرایی ناظر بر کس��ب وکار« و »دشواری تأمین مالی از بانک ها« 

نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار در تابستان بوده است.
جغرافیای استانی کسب و کار در تابستان ۹۹

براساس یافته های این طرح، استان های کردستان، کرمان و سیستان  
و بلوچس��تان ب��ه ترتی��ب دارای بدترین وضعیت محیط کس��ب وکار و 
اس��تان های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی به ترتیب دارای بهترین 
وضعیت محیط کس��ب وکار نس��بت به سایر اس��تان ها ارزیابی شده اند. 
بررسی ها همچنین نشان می دهد که میانگین ظرفیت تولیدی )واقعی( 
بنگاه های اقتصادی مش��ارکت کننده در فصل تابس��تان معادل ۳۷.۳۱ 

درصد بوده که نسبت به همین میزان در فصل بهار )۳۵.۵۷ درصد(، با 
افزایش تقریبی ۲ واحدی مواجه شده است.

فع��االن اقتص��ادی به ط��ور متوس��ط، می��زان تأثیر کرونا ب��ر محیط 
کس��ب وکار را ۶.۶۲ واحد ارزیابی کردند که در مقایس��ه با همین مقدار 
در فصل بهار )۷.۱ واحد( تا حدودی بهبود یافته است. الزم به ذکر است 
که ش��اخص کل کش��ور، شاخص استانی و سایر ش��اخص ها نیز در این 
فصل با در نظر گرفتن این عامل محاس��به و گزارش ش��ده اند. در فصل 
تابس��تان ۱۳99، میزان آسیب وارده بر کس��ب وکارها از شیوع ویروس 
کرونا در اس��تان های اردبیل )۸.۷۵( ایالم )۷.۷۲(، لرس��تان )۷.۵۸( و 
خوزستان )۷.۴۷(، بیشترین مقدار و در استان های سمنان )۵.۳۱(، قم 
)۵.9۸(، فارس )۶.۱۲( و قزوین )۶.۱۳(، کمترین مقدار نسبت به سایر 

استان ها توسط فعاالن اقتصادی ارزیابی شده اند.
براساس نتایج این پایش در تابستان ۱۳99، وضعیت محیط کسب وکار 
در بخش کش��اورزی )۵.9۳( در مقایسه با بخش های خدمات )۶.۱۱( و 
صنعت )۵.9۴( مناس��ب تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت های 
اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت های 
»اطالعات و ارتباطات«، »حمل ونقل و انبارداری« و »س��المت انسان و 
مددکاری اجتماعی« دارای بدترین وضعیت محیط کس��ب وکار بوده اند 
و رش��ته فعالیت های »آموزش«، »سایر فعالیت های خدماتی« و »تولید 
صنعتی )س��اخت(« بهترین وضعیت محیط کس��ب وکار را در مقایسه با 

سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
وضعیت محیط کس��ب وکار کشور برحس��ب تعداد کارکنان شاغل در 
بنگاه ه��ا به گونه ای اس��ت که بنگاه ه��ای با ۶ تا ۱۰ نف��ر کارکن )۶.۱( 
دارای بدتری��ن وضعی��ت و بنگاه ه��ای با ۱۰۱ ت��ا ۲۰۰ کارکن )۵.۶۷( 
دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی 
ش��ده اند. همچنین وضعیت محیط کس��ب وکار کش��ور برحس��ب سال 
تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه های کمتر از ۲ سال، بدترین وضعیت 

)۶.۱۳( و در کارگاه ه��ای بیش��تر از ۱۶ س��ال، دارای بهترین وضعیت 
)۵.9۲( ارزیابی شده اند.

وضعیت شاخص کسب وکار براساس نظریه شین
براس��اس نظری��ه عمومی کارآفرینی ش��ین، ش��اخص مل��ی محیط 
کس��ب وکار ای��ران در تابس��تان ۱۳99، عدد ۶.۱۵ )ع��دد ۱۰ بدترین 
ارزیابی اس��ت( به دس��ت آمده اس��ت که بدتر از وضعیت این شاخص 
در ارزیابی فصل گذش��ته )بهار ۱۳99 با میانگین ۶.۱( اس��ت. میانگین 
ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۳9 اس��ت که در ارزیابی فصل گذش��ته 
عدد ۶.۳ حاصل ش��ده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.9۶ 

است که در فصل گذشته عدد ۵.9۳ ارزیابی شده بود.
بر این اس��اس، همانند فصل گذش��ته محیط جغرافیایی با عدد ۵.۳ 
و محی��ط مالی ب��ا عدد ۸.۳۵ به ترتیب مس��اعدترین و نامس��اعدترین 
محیط ها براس��اس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. الزم به ذکر 
اس��ت که شاخص ش��ین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در 

محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل برخوردار است.
در بین رش��ته فعالیت های اقتصادی برحس��ب طبقه بندی استاندارد 
ISIC.rev۴ در فصل تابستان، فعالیت های »سایر فعالیت های خدماتی 
ش��امل تعمی��رات رایان��ه و کاالهای ش��خصی و خانگی، آرایش��گاه ها، 
شست وش��و و خشکشویی منس��وجات، خدمات سونا، ماس��اژ و گرمابه 
)۸.۴۵(«، »تأمی��ن جا و غذا ش��امل هتل ها، اقامتگاه ها و رس��توران ها 
و تاالره��ای پذیرایی )۸.۱۴(« و »اداری و خدمات پش��تیبانی ش��امل 
آژانس های توریس��تی و مسافرتی، مؤسس��ات حمل مسافر و مؤسسات 
کرایه لوازم، ابزار و ماش��ین آالت )۷.۸۶(« بیش��ترین آسیب را از شیوع 
ویروس کرونا متحمل شده اند. در مقابل رشته فعالیت های »مالی و بیمه 
)۵.۲۸(«، آب رس��انی، مدیریت پس��ماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه 
)۵.۵۸(« و »اس��تخراج مع��دن )۵.۷۸(« کمترین آس��یب را از ش��یوع 

ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها متحمل شده اند.

تأثیر کرونا بر محیط کسب وکار به تدریج کم می شود

آخرین اثر کرونا بر کسب و کارها
استارتآپها

یک اتحادیه آلمانی به دنبال 4 روز کاری است
برنامه آخر هفته

س��اعت کاری و روزهای کاری همیش��ه جزو مهم تری��ن دغدغه های 
کارگران و کارکنان شرکت ها بوده، اینطور تصور می شود که هرچه کمتر، 
بهتر. اما کارگران الزاما به دنبال س��اعاِت کارِی کمتر نیستند، آنچه آنها 
واقعا می خواهند، افزایش حقوق اس��ت حتی اگر به قیمت هر روز رفتن 
به سر کار تمام شود. به گزارش »اکونومیست«، وقتی در دوران رکورد و 
بحران اقتصادی قرار دارید، قطعا زمان مناسبی نیست که از رئیس خود 
در ش��رکت، درخواس��ت کنید حقوق تان را افزایش دهد، اما به هر حال 
ش��رکت ها باید اقدامی را در دس��تور کار خود قرار دهند تا به نوعی این 
قضیه جبران شوند. یک شرکت استارت آپ آلمانی، تصمیم گرفته به شیوه 
دیگری این قضیه را برای کارکنان خود جبران کند. مدیرعامل این شرکت 
به صورت رسمی و حتی در روزنامه های سراسری آلمان اعالم کرده که به 
زودی ساعات کاری در این شرکت را به ۴روز در هفته کاهش خواهد داد. 
در واقع هر کس��ی که می خواهد در شرایط فعلی در این شرکت مشغول 
به کار شود، کافی است تنها ۴روز در هفته سر کار بیاید.  البته کارگران 
آلمانی نمی توانند از حال برای تعطیالت آخر هفته خود تصمیم بگیرند. 
بسیاری از کارفرمایان نسبت به این ماجرا پاسخی نداده اند. در واقع آنها 
هم به فکر رفته اند و در حال بررسی این پیشنهاد هستند. البته به احتمال 
زیاد این پیش��نهاد به محلی برای بحث و چالش تبدیل ش��ود. واقعیت 
این اس��ت که یک روز کمتر کار کردن، می تواند به قدری مهم باشد که 
افزایش نیافتن حقوق را به چشم نیاورد. مطرح شدِن این پیشنهاد از طرف 
اتحادیه کارگران باعث شده روسای شرکت ها و تمامی کارفرمایان سکوت 
و درباره این پیش��نهاد فکر کنند. اگر این اتفاق رخ بدهد می توان گفت 
عمال یک مرحله جدید در تاریخ کار آلمان حادث ش��ده  اس��ت. اتحادیه 
اروپا هم اعالم کرده موافقت در این زمینه می تواند به نقطه عطفی برای 
تحوالت جدی در امور کاری تبدیل شود. البته ناگفته نماند که کارگران 
هم در یک دهه گذشته تالش زیادی برای کاهش ساعات کاری داشته اند، 
اما این تالش همیش��ه بی نتیجه مانده بود. اکنون می توانند امید داشته 

 باشند که دست کم یکی از آرزوهای شان اجابت خواهد شد.
اگر تصور می کنید هیج کارگری واکنش��ی به س��ه روز تعطیلی نشان 
نخواهد داد، بهتر است دوباره فکر کنید. قطعا بسیاری از کارگران به دنبال 
کاهش س��اعات کاری خود هستند، اما این باعث نمی شود که با افزایش 
نیافتن حقوق خود هم موافق باش��ند. در واقع آنچه کارگران می خواهند 
در نهایت همان حقوق است. اکثر آنها می دانند که کاهش ساعات کاری 
می تواند با کاهش درآمد و در نتیجه با کاهش حقوق آنها همراه شود. به 
همین دلیل است که به احتمال زیاد با این پیشنهاد مخالفت خواهند کرد. 
همین حاال هم بسیاری از شرکت ها از جمله استارت آپ ها تالش می کنند 
ساعات کاری را برای کارکنان خود کم کنند تا از این طریق خرج کمتری 
روی دست ش��ان باقی بمان��د. در واقع آنها تالش می کنند به نوعی خرج 
کارگر را از سر خود باز کنند. اما قطعا در یک شغل معمولی حتی با درآمد 
پایین، عادی ترین مسئله این خواهد بود که ساعات کاری در حد همان 
۵روز در هفته باقی بماند. همه تقریبا اطمینان دارند که کاهش س��اعات 
کاری و روزهای کاری می تواند منجر به کاهش درآمد و حقوق شان شود. 
در نتیجه بدون فکر با آن مخالفت خواهند کرد.  در شرکت آلمانی ای که 
این قضیه مطرح شده، کارگران به این دلیل با این جریان موافقت کرده اند 
که می دانند به دلیل کرونا، وضعیت مالی شرکت شان خوب نبوده  است. 
آنها موافقت کرده اند که حقوق شان افزایش پیدا نکند، اما به جای آن، یک 
روز کمتر به سر کار بیایند. آنها به خاطر کرونا، این شرایط را پذیرفته اند و 
همان طور که می دانید، کرونا یک شرایط پایدار نیست و هر وقت وضعیت 
ب��ه حالت عادی بازگردد، این کارگران هم به دنبال افزایش حقوق ش��ان 
خواهند بود و برای شان اهمیتی نخواهد داشت که یک روز اضافه بیایند 
یا کم. ساعات کاری و روزهای کاری همیشه می توانند معیار خوبی برای 
بررس��ی وضعیت یک شغل باش��ند. زیاد بودن یا کم بودِن آن، می تواند 
نشان دهنده شرایط مالِی آن شرکت باشد.  کارگران آلمانی، مشکلی فراتر 
از ساعت های کاری دارند. برای آنها صنعت خودروسازی در حال حاضر در 
اولویت است. شرکت آلمانی ای که کاهش ساعت های کاری را در دستور 
کار خود قرار داده تصور می کند از این طریق می تواند شرایط را مدیریت 
کند، اما واقعیت این است که این قبیل اقدامات، صرفا شرایط را پیچیده تر 
خواهد کرد. در واقع عمال هیچ لطفی به فرد نخواهد کرد. اگر کسانی  که 
این طرح و پیش��نهاد را مطرح کرده اند، بیش از این روی پیشنهاد خود 
پافشاری کنند، احتماال کارگران آنها را مجبور خواهند کرد که مرخصی 

اجباری بگیرند.

نیمه روشن دورکاری در استارت آپ ها
امکان مکان زدایی از کسب وکار

از بهار سال ۲۰۲۰، نحوه عملکرد و رفتار کسب وکارها با پاندمی کرونا 
برای همیشه تغییر کرده اس��ت. بعضی از این تغییرها خوب و بعضی 
دیگر چندان بد نبود، اما یک نکته روش��ن درباره اپیدمی کرونا، شتاب 
خدمات ارتباطات و انتقال دیجیتال است، یعنی استفاده از هر نوع ابزار 
دیجیتال برای تس��هیل کارها و اجرای فاصله گذاری اجتماعی. در این 
بین، افزایش اعتماد مردم به خدمات دیجیتال، معانی بس��یاری برای 
استارت آپ ها دارد. جو پروکوپیو، یک کارآفرین است که طی یادداشتی 
در سایت builtin درباره نیمه روشن دورکاری در استارت آپ ها نوشته 
است. گزیده ای از نوشته او را در ادامه می خوانید. نیمه پُر دورکاری این 
اس��ت؛ کس��ب وکار دیگر محدود به مکان نیست. در ۱۰ سال گذشته 
هیچ فرصتی به اندازه امروز برای مکان زدایی از کسب وکار فراهم نشده 
بود. البته پیش از این هم امکان مکان زدایی از کسب وکار فراهم شده 
بود اما تنها مانع، اعتماد مردم بود. پیش از کرونا و اعتماد کمتر مردم 
به فضای دیجیتال، س��رمایه گذاران عالق��ه ای به انجام پروازهای مکرر 
برای دیدن محیط کارِ اس��تارت آپی که درخواست سرمایه داشت را از 
خود نش��ان نمی دادند. سرمایه گذاران به ویژه در آمریکا فکر می کردند 
روی اس��تارت آپ هایی سرمایه گذاری کنند که دورتر از ۲۰ مایلی آنها 
نباشد. مسئله اصلی مالقات های نفر به نفر برای درک موقعیت واقعی 
اس��تارت آپ و روند پیشرفت کار بود. سرمایه گذاران نمی خواستند هر 
سه ماه یک بار برای سروکله زدن با استارت آپ ها سفر کنند. آنها فکر 
می کردند چرا باید چند روز برای س��رمایه گذاری در استارت آپ ها در 
مناط��ق دور وقت صرف کنند، اما ام��روز با اعتماد به فضای دیجیتال 
امکان سرمایه گذاری در نقاط دورتر باال رفته است. در این شرایط دیگر 
اهمیتی ندارد که استعدادها از نیویورک به سانفرانسیسکو می روند یا از 
یک کشور به کشور دیگر. با اعتماد به فضای دیجیتال استعدادها مثل 

سرمایه گذاران در یک نقطه از کشور متمرکز نمی ماند.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

از روز پنجش��نبه یکم آب��ان ماه طرح برق امید اجرا خواهد ش��د که 
براس��اس آن مش��ترکان برق پایتخت که الگوی مص��رف برق را رعایت 
کنند، عالوه بر تخفیف در بهای برق مصرفی، در صورت کاهش مصرف 
به رقمی کمتر از ۱۰۰ کیلووات س��اعت در ماه های گرم س��ال ش��امل 
خرداد، تیر، مرداد و شهریور و کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در سایر ایام 
سال، از تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبض برق خود بهره مند خواهند شد.

پس از آنکه ش��هریور امسال، پیش��نهاد وزارت نیرو درخصوص طرح 
برق امید در هیأت دولت به تصویب رس��ید، دستورالعمل های آن نهایی 
ش��د و س��رانجام این طرح از ابتدای آبان به صورت رسمی کلید خواهد 
خورد. رفتار مصرفی مش��ترکان در ق��رار گرفتن آنان در طرح برق امید 
موثر اس��ت هدف این طرح حمایت از مش��ترکانی اس��ت که در مصرف 
برق خود، به الگوهای طرح برق امید مخصوص مش��ترکان خانگی است 
و الگوهای آن نیز از عملکرد خود مردم در س��ال های گذشته استخراج 
ش��ده و در این زمینه تخفیف ۱۰۰ درص��دی بهای برق در طرح »برق 
امید« برای مش��ترکان کم مصرف در نظر گرفته شده است. همچنین با 
توجه به اینکه تعرفه های برق پلکانی اس��ت، حتی مش��ترکان پرمصرف 
نی��ز می توانند با رعایت نکات مدیری��ت مصرفی، از افزایش مصرف برق 
جلوگیری ک��رده و با ورود به طبقه خوش مصرف ها، بهای کمتری برای 
برق بپردازند. مش��ترکانی هم که در محدوده خوش مصرفی هس��تند با 

انجام اقداماتی ساده می توانند مشمول طرح برق امید شوند.
البته این طرح منتقدانی هم دارد و به اعتقاد کارشناس��ان، طرحی س��ر 
درگم است که بنا دارد برای ۳۰ میلیون نفر اجرایی شود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، با یک دو، دو تا چهارتای س��اده می توان به این موضوع 
پی برد که این برق رایگان تا چه حد می تواند به کاهش قیمت ها و بیش از 
آنکه در مستمندان امیدی ایجاد کرده باشد برای سیاست گذاران برق امیدی 
باشد، به طوری که مدیران وزارت نیرو و سخنگوی صنعت برق کشور طرح 
ب��رق رایگان را مانند یک معج��زه در کاهش مصرف برق می دانند، اما باید 
هدف از اجرای این طرح را کاهش هزینه خانوار ها دانست یا وزارت نیرو با 

این همه بدهکاری هوس خیرات کردن را؟

طرح برق رایگان البته در زمان انقالب هم از س��وی امام خمینی )ره( 
مطرح شده بود، ولی بعد از گذشت چندسال مجدد از سوی وزارت نیرو 
این طرح به س��ر زبان ها افتاد. رجبی مش��هدی س��خنگوی صنعت برق 
کش��ور در این زمینه درباره اجرایی شدن طرح برق امید گفت: در واقع 
هدف اصلی ما در طرح برق امید شناس��ایی مش��ترکان کم مصرف است 
که این مش��ترکان شامل تخفیف هایی می ش��وند. در فاز نخست اجرای 
طرح امید برای آنکه مردم نخواهند خیلی هزینه کنند تا وس��ایل برقی 
خود را تغییر دهند، تنها کافی است که روش درست استفاده از وسایل 
را بدانند و تا حد امکان از وسایل غیرضروری استفاده نکنند، پیش بینی 
ما این اس��ت که با اس��تفاده صحیح از وسایل برقی تا ۱۰ درصد کاهش 

مصرف برق را داشته باشیم.
س��خنگوی صنعت برق کش��ور اضافه کرد: در طرح امید به مشترکان 
۶ ماه فرصت داده می ش��ود که خود را در گروه مشترکان خوش مصرف 
قرار دهند و اگر توانس��تند در مدت نیم سال میزان مصرف برق خود را 
اصالح کنند، مش��مول تخفیف ۱۰ درصدی قیمت برق خواهند شد در 
حال حاضر حدود ۱۵ درصد مشترکان ما، مشترکان پرمصرف هستند و 
اگر این مشترکان خود را جزو خوش مصرف ها نکنند، در گروه مشموالن 
افزای��ش ۱۰ درصدی تعرفه برق قرار خواهن��د گرفت. طبق تصمیمات 
اتخاذش��ده از ابتدای هر س��ال ۷ درصد به تعرفه کل مش��ترکان برق و 
۱۶درصد به تعرفه برق مشترکان پرمصرف افزوده می شود و این افزایش 
۱۰ درصدی که بعد از ۶ ماه ش��امل مشترکان پرمصرف می شود، عالوه 

بر افزایش سالیانه تعرفه برق است.
به گفته س��خنگوی صنعت برق کش��ور، از پنجشنبه یک آبان امسال 
برق مش��ترکان کم مصرف رایگان خواهد ش��د به طوری که قبض برق 
این دس��ته از مش��ترکان صفر خواهد بود و تا زمانی که این مش��ترکان 
مصرف ش��ان را زیر ۱۰۰ کیلو وات ساعت در ماه نگه دارند، الزم نیست 
پول��ی را بابت برق بها بپردازند. به مش��ترکانی که پایین تر از ۱۰۰ کیلو 
وات س��اعت در ماه برق مصرف می کنند کم مصرف گفته می ش��ود، به 
عبارت دیگر ۲.۸ میلیون مش��ترک خانگی، ماهیانه زیر ۱۰۰ کیلو وات 

س��اعت برق مصرف می کنند. این تخفیف صرفا ش��امل سکونتگاه های 
دائمی در حال بهره برداری شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه های 
عش��ایری می شود. س��کونتگاه های خالی از س��کنه و غیردائم نظیر باغ 

ویال ها مشمول این تخفیف نمی شوند.
در همی��ن زمینه، آلبرت بغزیان کارش��ناس انرژی درخصوص اجرای 
طرح ب��رق رایگان گفت: ه��دف اصلی وزارت نی��رو در این خصوص را 
نمی دان��م و نمی دانیم کی اجرا و تا چه وقتی اجرا می ش��ود. به نظر من 
هدف اجرای طرح برق رایگان یک جنبه تبلیغاتی دارد و مشخص نشده 
این طرح تا چه زمانی اجرا می شود، شاید با روی کار آمدن دولت جدید 

این طرح از بین برود.
به اعتقاد این کارشناس انرژی، دولت به جای رایگان کردن برق مشترکان 
کم مص��رف بهتر اس��ت روی مص��ارف خوراکی که نیاز اولیه مردم اس��ت 
تجدیدنظر کنند. وقتی برق را مجانی می کنید، باید مراقب باش��ید میزان 
مصرف کنترل شود. مسئله بهینه سازی انرژی بسیار مهم است. سال هاست 

برای کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور هزینه می شود.
از س��وی دیگر، متاس��فانه صنعت برق سال هاس��ت دچ��ار بی تعادلی 
اقتصادی ش��ده و این مس��ئله جدی اس��ت به طوری ک��ه دخل وخرج 
ای��ن صنعت به هم نمی خورد، یکی از مهم ترین و اصلی ترین مش��کالت 
صنعت برق، نبود تعادل منابع و مصارف اس��ت و عمده منابع مالی این 
صنعت از محل فروش برق به دست می آید. برق رایگان در این طرح به 
مشترکان کم مصرف اختصاص می یابد همچنین به گفته رضا اردکانیان 
وزیر نیرو اگر مش��ترکان پرمصرف خود را به جرگه کم مصرفان برسانند، 
می توانند از این طرح بهره مند ش��وند به ط��وری که در این طرح مقرر 
ش��ده از مشترکین خوش مصرف قدردانی شود و از مشترکین پرمصرف 
هم خواس��ته ایم ت��ا با انجام کار هایی از عنوان پرمصرف دور ش��ده و به 

خوش مصرف ها بپیوندند.
گفتنی اس��ت مش��ترکان می توانند با مراجعه به پای��گاه اینترنتی به 
نش��انی bargh-omid.ir ضمن آش��نایی کامل با جزییات این طرح، 

پاسخ سواالت خود را نیز درخصوص طرح برق امید، دریافت کنند.

برق مجانی به شرط روشن کردن یک المپ

تهرانی ها از فردا منتظر برق رایگان باشند
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همتی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی:
ان شاء اهلل نرخ ارز کنترل می شود

رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش نرخ ارز را کاهش درآمدهای 
ارزی کش��ور دانست و گفت عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یافته 

و خرید اسکناس در بازار ارز به حداقل رسیده است.
عبدالناصر همتی در جلس��ه ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی ضمن تقدیر از صادرکنندگان خوش��نام و خدمات آنها به 
اقتصاد کش��ور، گفت: طی روزهای اخیر روزانه حدود ۱۵۰ میلیون 
دالر توس��ط صادرکنندگان در س��امانه نیما عرضه می ش��ود که در 
کنار منابع بانک مرکزی تأمین ارز واردات ش��تاب گرفته اس��ت. با 
مشورت اتاق بازرگانی و هماهنگی با وزارت صمت به زودی اقدامات 
ویژه ای برای استفاده حداکثری از منابع صادرکنندگان برای تامین 

ارز موردنیاز واحدهای تولیدی انجام خواهیم داد.
رئی��س کل بانک مرکزی ادامه داد: دلی��ل افزایش نرخ ارز صدور 
بخش��نامه های متع��دد ارزی نبوده اس��ت بلکه دلی��ل آن کاهش 

درآمدهای ارزی کشور است.
طب��ق اعالم بانک مرکزی، رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار با بیان 
اینکه از صادراتی که برای ما ارزآوری داشته باشد حمایت می کنیم، 
گف��ت: لذا ما اص��ال قصد نداریم که در ش��رایط فعل��ی اقتصاد، به 
صادرکنندگان فش��ار وارد کنیم و یا آنها را برای رفع تعهد ارزی به 

قوه قضائیه معرفی کنیم.
عالی ترین مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: مشکالت ناشی 
از تحری��م و اث��رات آن بر ص��ادرات را اط��الع دارم و علت کاهش 
صادرات ما در ۶ ماهه ابتدای س��ال دقیقا مشخص است و ان شاء اهلل 
در نیمه دوم س��ال جه��ش خوبی در این زمینه خواهیم داش��ت و 
ان شاء اهلل نرخ ارز نیز کنترل می شود و شرایط بازار در خصوص نرخ 
ارز مثبت تر ش��ده است و نکته دوم اینکه عرضه ارز در سامانه نیما 

بسیار بهتر شده است.

سقوط قیمت سکه و دالر
قیم��ت دالر به روند کاهش��ی خود ادام��ه داد و از ۳۲ هزار و 
۲۰۰ تومان در روز یکش��نبه ب��ه کمتر از ۲9 هزار تومان در روز 
سه شنبه رس��ید. هر اسکناس در روز سه ش��نبه در صرافی های 
بانک��ی با افت ۲ ه��زار و ۵۰۰ تومانی به رق��م ۲۸ هزار و ۲۰۰ 

تومان عقب نشینی کرد.
در ای��ن روز صرافی ه��ای بانک��ی ه��ر دالر را ۲۸ هزار و ۲۰۰ 
توم��ان فروختند، این در حالی اس��ت که نرخ خرید دالر در این 
صرافی ه��ا با اختالف حدود ۲ هزار تومانی ۲۶ هزار و ۲۰ تومان 
اعالم ش��د. قیمت فروش یورو نیز در صرافی های بانکی ۳۳ هزار 
و ۵۰۰ توم��ان اعالم ش��د که کاهش ۲ ه��زار و ۳۰۰ تومانی را 
نسبت به روز دوش��نبه تجربه کرد. نرخ خرید یورو نیز ۳۱ هزار 

و ۳۲۰ تومان درج شد.
به دنبال کاهش قابل توجه قیمت دالر، قیمت سکه تمام  بهار 
آزادی طرح جدید نیز با افت بیش از یک میلیون تومانی به بهای 

۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.
روز سه ش��نبه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید به بهای ۱۴ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم 

۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید. 
همچنین قیمت نیم س��که به��ار آزادی ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان، ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه 
گرمی ۲ میلیون و ۷۰۰ میلیون تومان تعیین ش��د. در بازار طال 
نی��ز قیمت طالی ۱۸ عیار در هر گرم ه��م یک  میلیون و ۲۸۳ 
هزار تومان معامله ش��د. انس جهانی طال نیز به قیمت یک هزار 

و 9۰۷ دالر اعالم شد.

بانکنامه

فرصت امروز: به نوش��ته صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران س��ال 
آینده از رکود خارج می ش��ود. صندوق بین الملل��ی پول در جدیدترین 
به روزرس��انی گ��زارش »دورنمای اقتص��اد منطقه خاورمیانه و آس��یای 
مرکزی« اعالم کرد که بخش بزرگی از کش��ورهای این منطقه از جمله 
ایران، س��ال آینده وضعیت اقتصادی بهت��ری را تجربه خواهند کرد. به 
گفته صندوق بین المللی پول، شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت در حالی 
هم رش��د اقتصادی و هم توانایی مالی کش��ورهای منطقه خاورمیانه را 
تحت تاثیر قرار داده که این کشورها در سال آینده میالدی، به وضعیت 

بهتری دست پیدا خواهند کرد.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود، رش��د اقتصادی س��ال قبل 
ایران را منفی ۶.۵ درصد، رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال را منفی 
۵ درصد و رش��د اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد را مثبت ۳.۲ 
درصد تخمین زده اس��ت. به گفته صندوق بین المللی پول، تورم امسال 
ای��ران ۳۱ درصد خواهد بود که این رقم س��ال آین��ده به ۲9.۳ درصد 

کاهش پیدا خواهد کرد.
برآورد رشد اقتصادی کشورهای دیگر منطقه

به گفته صندوق بین المللی پول، رش��د اقتصادی س��ال قبل عراق نیز 
مثبت ۴.۴ درصد، رش��د اقتصادی پیش بینی ش��ده امسال منفی ۱۲.۱ 
درصد و رش��د اقتصادی پیش بینی ش��ده برای سال بعد این کشور هم 
مثبت ۲.۵ درصد خواهد بود. رش��د اقتصادی عربستان نیز در سال قبل 
مثبت ۰.۳ درصد، رش��د اقتصادی پیش بینی ش��ده امس��ال منفی ۵.۴ 
درصد و رش��د اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده این کشور نیز 

مثبت ۳.۳ درصد خواهد بود.
امارات نیز س��ال گذش��ته رش��د اقتصادی ۱.۷ درص��دی را تجربه کرد. 
امسال نیز به رشد منفی ۶.۶ درصدی دست یافت و سال آینده نیز به رشد 
اقتصادی مثبت ۱.۳ درصد دست پیدا خواهد کرد. همچنین پاکستان سال 
قبل رش��د اقتصادی ۱.9 درصدی را تجربه کرد. امس��ال نیز به رشد منفی 
۰.۴ درصدی دس��ت یافت و س��ال آینده نیز به رشد اقتصادی مثبت یک 
درصد دست پیدا خواهد کرد. براساس برآورد صندوق بین المللی پول، رشد 
اقتصادی افغانستان نیز در سال قبل ۳.9 درصد، رشد اقتصادی پیش بینی 
شده امسال منفی ۵ درصد و رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد 

این کشور هم مثبت ۴ درصد خواهد بود.

آذربایجان نیز س��ال گذش��ته به رش��د اقتصادی ۲.۲ درصدی دست 
یافت، امس��ال به رش��د منفی ۴ درصدی می رسد و س��ال آینده نیز به 
رش��د مثبت ۲ درصدی دست خواهد یافت. ارمنستان هم سال گذشته 
رش��د اقتصادی ۷.۶ درصدی را تجربه کرد. امس��ال نیز به رش��د منفی 
۴.۵ درصدی دس��ت یافت و س��ال آینده نیز به رش��د اقتصادی مثبت 
۳.۵ درصد دس��ت پیدا خواهد کرد. درنهایت نیز کشور گرجستان سال 
گذش��ته رش��د اقتصادی ۵.۱ درصدی را تجربه کرد. امسال نیز به رشد 
منفی ۵ درصدی دس��ت یافت و سال آینده نیز به رشد اقتصادی مثبت 

۵ درصد دست پیدا خواهد کرد.
پیش بینی نفت 4۰ تا ۵۰ دالری در سال آینده

صندوق بین المللی پول همچنین در ادامه این گزارش پیش بینی کرد 
که قیمت نفت در س��ال میالدی آینده رش��د چندانی پیدا نکرده و در 
محدوده ۴۰ تا ۵۰ دالر در هر بشکه باقی خواهد ماند و درنتیجه  فشار 
روی صادرکنندگان نفت خاورمیانه مضاعف می شود. صندوق بین المللی 
پول در به روزرس��انی گ��زارش »دورنمای اقتصاد منطق��ه خاورمیانه و 
آس��یای مرکزی« اع��الم کرد تولید ناخالص داخلی این منطقه امس��ال 
۴.۱ درصد افت می کند، یعنی پیش بینی اخیر ۱.۳ درصد در مقایسه با 
پیش بینی آوریل ۲۰۲۰ این نهاد مورد بازبینی نزولی قرار گرفته اس��ت. 
انتظار م��ی رود اقتصادهای صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا آسیب بیشتری دیده و ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ کوچک شوند، 
ازجمله ۶ کش��ور عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس )ش��امل بحرین، 
کویت، عمان، قطر، عربس��تان س��عودی و امارات متحده عربی( با افت 
۶درصدی اقتصادهای ش��ان در سال ۲۰۲۰ روبه رو می شوند و سپس به 

طور میانگین رشد ۲.۳ درصدی در سال ۲۰۲۱ خواهند داشت.
اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم ۷درصد کوچک شد و تحت 
تاثیر س��قوط قیمت نفت و شیوع پاندمی ویروس کرونا، نرخ بیکاری در 
این کشور به رکورد باالیی صعود کرد. طبق گزارش صندوق بین المللی 
پول، چش��م انداز ضعیف احیای اقتصاد جهانی و قیمت های پایین نفت 
فاینان��س صادرکنندگان نف��ت خاورمیانه را همچنان تحت فش��ار قرار 

می دهد و ریسک های نزولی غالب بوده و دورنما را تیره کرده اند.
این وام دهنده جهانی خاطرنش��ان ک��رد در کوتاه مدت تا میان مدت، 
م��ازاد عرضه و ذخایر بزرگ همچنان مایه نگرانی مانده اند و تقاضا برای 

نفت با وجود بهبود ترافیک جاده ای، به دلیل حجم اندک ترافیک هوایی 
پایین می ماند. منحنی معامالت نفت نش��ان می دهد که قیمت ها از ۴۱ 
دالر در س��ال ۲۰۲۰، به س��وی ۴۸ دالر در هر بش��که در میان مدت 
افزایش پی��دا می کنند و حدود ۲۵ درصد پایین میانگین قیمت س��ال 

۲۰۱9 می مانند.
جهاد آزور، مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی 
پول به شبکه »سی ان بی سی« گفت: پیش بینی ها برای قیمت های نفت 
بین ۴۰ تا ۴۵ دالر برای اوایل س��ال آینده و برای کل سال ۲۰۲۱ بین ۴۰ 
تا ۵۰ دالر است. این قیمت تقریبا نصف قیمت ۸۰ دالر است که عربستان 

سعودی برای متوازن کردن بودجه اش به آن نیاز دارد.
قیمت نفت مهمتری��ن عامل برای احیای اقتصاد صادرکنندگان نفت به 
خصوص کشورهایی مانند عربستان س��عودی، عراق، ایران، امارات متحده 
عربی، بحرین و کویت اس��ت که این کاال عمده درآمدهای شان را تشکیل 
می دهد. اگرچه قیمت های نفت از س��قوط تاریخی که در مارس داش��تند، 
بهبود پیدا کرده اند اما شاخص نفت برنت همچنان حدود ۴۰ درصد پایین تر 
از س��طح قیمت پیش از شیوع ویروس کرونا مانده است و در معامالت روز 

دوشنبه بازار لندن ۴۲ دالر و ۸۷ سنت در هر بشکه معامله شد.
دورنمای تیره اوپک درباره قیمت و تقاضای نفت

دورنمای تقاضا برای نفت در بحبوحه موج جدید شیوع ویروس کرونا 
ک��ه همه مناطق جهان را فراگرفته و ابهامات نس��بت به بس��ته محرک 
مالی آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری این کشور ضعیف مانده است. 
آژانس بین المللی انرژی در سپتامبر دورنمای تقاضای جهانی برای نفت 
در س��ال ۲۰۲۰ را ب��ه 9۱.۷ میلیون بش��که در روز کاه��ش داد که در 
مقایسه با سال گذشته ۸.۴ میلیون بشکه در روز کاهش نشان می دهد. 
اوپک دورنمای تیره تری را برای امسال متصور است و پیش بینی خود از 
تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ را ماه گذشته به 9۰.۲ میلیون 
بش��که در روز کاهش داد که 9.۵ میلیون بش��که در روز کاهش ساالنه 
نش��ان می دهد. این گروه دورنمای تقاضا ب��رای نفت را ضعیف توصیف 
کرده و هش��دار داده که ریس��ک ها باال مانده و به س��مت نزول متمایل 
هستند. براساس گزارش ش��بکه »سی ان بی سی«، آزور بر تنوع سازی 
اقتصادی و ادامه اقدامات ایمنی در برابر ش��یوع ویروس کرونا به عنوان 

اقدامات کلیدی برای تحکیم اقتصادهای منطقه تاکید کرد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

پایان رکود اقتصادی ایران از سال بعد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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بانک ها تا ۲ سال دیگر کامال مجازی می شوند
حذف کارت بانکی فیزیکی

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعالم اینکه در تالش هستیم 
تا یکی دو س��ال آینده نئوبانک را در کش��ور اجرا کنیم، گفت نئوبانک 
نوعی از بانکداری دیجیتال است که دیگر با آن  بانک ها شعبه نخواهند 
داش��ت و کامال مجازی می شوند. همچنین به دنبال پروژه ای هستیم 
تا کارت بانکی فیزیکی حذف شود و بر روی موبایل قرار گیرد و دیگر 

نیازی به حمل آن نباشد.
مهران محرمیان در یک برنامه تلویزیونی از پیش��رفت ها، چالش ها و 
خدمات وی��ژه بانکداری الکترونیک گفت و توضیح داد: مردم، نرم افزار 
موبایل بانک و آدرس س��ایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل 
مناسب و معتبر دریافت کنند، تا قربانی سودجویان و کالهبردان نشوند.
به گفته وی، شمول مالی )financial inclusion( به این معناست 
که چه درصدی از مردم حس��اب بانکی دارند و از خدمات بانکی و به 
خصوص خدمات بانکداری الکترونیک بهره مند شوند. خوشبختانه در 
این زمینه ما جزو کشورهای خوب دنیا هستیم. برای مثال در دورترین 

نقاط کشور دسترسی به این شبکه با هیچ محدودیتی مواجه نیست.
محرمی��ان ادام��ه داد: نئوبانک ها )neobank( نوع��ی از بانکداری 
دیجیتال هستند؛ بدین معنا که بانک، دیگر شعبه ندارد و کاماًل مجازی 
اس��ت. برای مثال در آسیا ۱۱ بانک به این سبک وجود دارد. ما نیز در 
تالشیم بانک هایی از این دست طی یک یا دو سال آینده داشته باشیم.

به اعتقاد معاون بانک مرکزی، در دنیا و نیز در ایران راه حل فنی برای 
تجمیع کارت های بانکی بر روی یک فضا در دسترس است اما مسئله 
عمده مسائل کسب وکاری و حقوقی است که مانع از این امر می شود. 
به دنبال پروژه ای هس��تیم که به واسطه آن فیزیک کارت حذف شود. 
به این ترتیب کارت بانکی براس��اس استانداردهای بین المللی بر روی 
موبایل قرار می گیرد و دیگر نیازی به حمل کارت نیست. این در حالی 
است که با اجرای رمز دوم پویا در سال گذشته، جرایم مختلف در حوزه 
فیش��ینگ کاهش یافت. برهمین اساس برخی جرایم به صفر رسید و 

برخی دیگر حدود 9۰ الی 9۵ درصد کاهش داشت.
او در ادامه با بیان اینکه مردم نرم افزار موبایل بانک و آدرس س��ایت 
و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناس��ب دریافت کنند، تاکید 
کرد: متأسفانه این روزها بسیاری اینترنت بانک را از طریق گوگل و سایر 
جست وجوگرها، جست وجو می کنند و سپس براساس الگوریتم هایی 
که توسط افراد کالهبردار استفاده می شود، سایتی کاماًل مشابه با درگاه 
یا س��ایت واقعی در نتایج نمایش داده می ش��ود و پ��س از آن با ورود 

اطالعات توسط مردم، حساب شان خالی می شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: درگاه هایی که در زمینه 
ش��رط بندی و قمار و ... استفاده می شوند، عمدتاً اجاره ای هستند. باید 
هش��دار دهم که این کار غیرقانونی اس��ت و متأسفانه افراد با دریافت 
مبالغ��ی درگاه را در اختی��ار دیگ��ران قرار می دهن��د. در حال حاضر 
شناسایی هوش��مند درگاه ها را در دستور کار داریم و کارگروه هایی را 
فعال کردیم و همکاری نزدیکی با پلیس فتا و دادستانی در این زمینه 
داریم. برخورد با این مس��ئله به دلیل حجم و گس��تردگی آن برای ما 
حائز اهمیت اس��ت و این نوید را می دهم که به زودی شاهد این قبیل 

سایت ها نباشیم.
محرمی��ان در پایان با بیان اینکه دو فناوری هوش مصنوعی و کالن 
داده )big data( موجب تحول بانکداری جهانی اس��ت، خاطرنش��ان 
ک��رد: در فناوری هوش مصنوعی، درگاه های بانکی و همچنین تحلیل 
و پردازش��ی ک��ه در ادارات مرکزی بانک ها انجام می ش��ود به صورت 
هوشمند اس��ت. به طور مثال برای احراز هویت از این فناوری در این 

زمینه می توان بهره گرفت.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: حرکت نزولی ش��اخص بورس تهران در بیست و نهمین 
روز پاییز هم ادامه یافت و ش��اخص کل ب��ورس بیش از ۴۲ هزار واحد 
کاه��ش یاف��ت. به نظر می رس��د نگاه ب��ورس در این روزه��ا به نتیجه 
انتخاب��ات آمریکا گره خورده و در چنین ش��رایطی ب��ه نظر می آید که 
روند کنونی بورس تهران دس��ت کم ت��ا دو هفته آینده و موعد برگزاری 

انتخابات ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند.
در روز سه ش��نبه اغلب ش��اخص های بورس��ی روند نزولی داشتند و 
ازجمله ش��اخص کل بورس با ۴۲ ه��زار و 9۷۰ واحد افت به رقم یک 
میلیون و ۴۱9 هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل )هم وزن( هم با ۵هزار 
و ۶9۳ واح��د کاه��ش به ۳9۴ هزار 9۵۷ واحد و ش��اخص قیمت )هم 
وزن( با ۳هزار و ۷۳۰ واحد افت به ۲۵۸ هزار و ۷۶۴ واحد رس��ید. در 
آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس نزدیک به بیش از ۲۶۶ 
واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال ۱۷ هزار و هشت واحد ثابت ماند. 
در معامالت این روز بیش از ۴ میلیارد و ۱۵ میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۴۳ هزار و ۸9۲ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
گروه بانک ها صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 
یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۶ هزار و ۲۴۷ میلیارد 
ریال داد و ستد ش��د. همچنین ایران خودرو، بانک ملت، پاالیش نفت 
اصفه��ان، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنای��ع مس ایران، بانک تجارت 
و گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان ازجمله نمادهای پربیننده 

بورس بودند.
عرضه سهام عدالت بالی جان بازار سهام شد

ای��ن روز ها گ��ره زدن وضعیت اقتصادی کش��ور به نتیج��ه انتخابات 
آمریکا مزید بر علت ش��ده تا بس��یاری از س��رمایه هایی که قصد ورود 
به بازار س��رمایه را داش��تند، با توجه به اصالح شاخص بورس، بازگشت 
مجدد خود به بازار را منوط به مش��خص شدن نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا کنند. در نتیجه در چنین ش��رایطی به نظر می رس��د 
رون��د کنونی بورس تا دو هفت��ه آینده و موعد برگزاری انتخابات آمریکا 

ادامه داشته باشد.
در این زمینه، همایون دارابی با اشاره به اینکه »برای افت بورس تنها 
یک دلیل را نمی توان ذکر کرد«، به »فرارو« گفت: »چند عامل دست به 
دس��ت هم داد که بورس به این وضعیت دچار شود، اولین دلیل مربوط 

به عرضه های سهام عدالت به دلیل عدم برنامه ریزی درستی که در این 
زمینه انجام گرفت، ش��اهد هس��تیم که عرضه ها شدت گرفت، در حالی 
ک��ه خریداری برای آن وج��ود ندارد، باید تدبیر بهت��ری برای مدیریت 
س��هام عدالت اندیشیده ش��ود، از سویی آزادس��ازی قسمت دوم سهام 
عدالت نیز بس��یار بی موقع بود، باید دولت تمامی پیش��نهاداتی که برای 

سهام عدالت مطرح می شود را بررسی کند.«
او با بیان اینکه »اگر چاره ای برای سهام عدالت صورت نگیرد، بازار در 
آینده نیز باز هم با مش��کل روبه رو می شود«، ادامه داد: »در حال حاضر 
رقمی در حدود 9۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش کل سهام عدالت است، 
ای��ن رقم چیزی قریب یک دهم ارزش کل بورس و فرابورس را ش��امل 
می شود، بنابراین نقدشوندگی این سهام، آن هم در شرایطی که بازار در 
ش��رایط اصالحی قرار دارد، بسیار مش��کل است، از سوی دیگر به دلیل 
مش��کالت اقتصادی که وجود دارد، افراد زیادی درخواست فروش سهام 
خود را کرده اند، بنابراین این فشار فروش یک ریسک بسیار بزرگ برای 
بورس حس��اب می شود؛ ریس��کی که حداقل همچنان سایه آن بر روی 

بورس باقی خواهد ماند.«
داراب��ی با تاکید بر اینکه »بازارگردانی ه��ای که به تازگی در برخی از 
نماد های بورس��ی انجام شده اس��ت، گره ای از بازار را باز نخواهد کرد«، 
گفت: »به دلیل اینکه ارزش صف های فروش در یک روز به حدود ۱۳۵ 
هزار میلیارد تومان می رس��د، جمع کردن چنی��ن صف هایی با منابعی 
که بازارگردان ها در اختیار دارند، امکان پذیر نیس��ت، از سوی دیگر این 
بازارگردانی باید مس��تمر باشد و منابع عظیمی این کار می طلبد که در 

حال حاضر چنین مسئله ای نمی تواند محقق شود.«
او با اشاره به اینکه »قیمت گذاری دستوری در محصوالتی مانند فوالد 
به ضرر بورس اس��ت«، اضافه کرد: »بعد از اینکه قیمت گذاری دستوری 
در بازار خودرو انجام شد، مشاهده کردیم که این مسئله چه بالیی را بر 
س��ر این بازار آورد، حال تکرار این موضوع در بازار فوالد نیز چیزی جز 
رانت به وجود نخواهد آورد و تاثیر این مس��ئله در بورس را نیز ش��اهد 
هستیم که گروه فلزات اساسی چند وقتی است که درجا می زنند، حتی 
در روز های��ی که کلیت بورس مثبت بود، حال در چنین ش��رایطی باید 
دید، آیا مسئوالن امر از این اشتباهات درس خواهند گرفت یا همچنان 

به اجرای آن اصرار خواهند ورزید.«

تاثیر انتخابات آمریکا و افزایش سود بانکی در بورس
داراب��ی با بی��ان اینک��ه »زمزمه افزایش نرخ س��ود بانک��ی نیز دیگر 
مسئله ای است که باعث افزایش ریسک بازار سرمایه شده است«، ادامه 
داد: »اگر نرخ سود با افزایش معناداری روبه رو شود، قدر مسلم نقدینگی 
از بازار های موازی به سوی بانک ها روانه خواهد شد، زیراکه شما در سر 
هر ماه یک سود قطعی و بدون ریسک را دریافت می کنید و بنابراین در 
چنین شرایطی افراد شاید ریسک حضور در بازاری مانند بورس را قبول 

نکنند و ترجیح بدهند، بدون ریسک سود سپرده را دریافت کنند.«
ای��ن فعال بازار س��هام، انتخابات آمریکا را نی��ز در کوتاه مدت عاملی 
تاثیرگذار بر روی بورس دانست و یادآور شد: »در حال حاضر نقدینگی 
زیادی به اصطالح در حاش��یه بازار پارک شده که منتظر تعیین تکلیف 
انتخابات آمریکا اس��ت، برای اینکه پول های پارک ش��ده به بازار سرازیر 
شوند، نیاز به یک محرک قوی دارند، که نتیجه انتخابات آمریکا می تواند 
این محرک باشد، از س��ویی پیش بینی می شود، روند رکودی و نوسانی 
بورس تا زمان انتخابات آمریکا همچنان ادامه داش��ته باش��د، تا بعد از 

مشخص شدن نتیجه مشاهده کرد که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.«
وی با اش��اره به اینکه »عرضه ها ی حقوقی های بازار مزید بر علت ش��ده 
که ب��ورس به این حال و روز بیفتد«، گفت: »باالخره از این ش��رایطی که 
ایجادشده کسی راضی نیست و باید دید که این روند تا چه زمانی ادامه پیدا 
خواهد کرد، متاس��فانه یکی از آفت های بازار رفتار های هیجانی است که از 
طرف همه سر می زند، آن زمانی که شاخص در باالی ۲ میلیون واحد بود، 
معامالت بسیار هیجانی بود و االن نیز معامالت در روند نزولی همین وضع 
را دارد، بورس بیش از حد با نزول همراه ش��ده، اما متاسفانه عواملی که به 
آنها اشاره شد، موجبات آن را فراهم آورده که این فاز اصالحی بورس بسیار 
اذیت کننده و ناامیدانه برای سهامداران ّخرد باشد، به طوری که برخی از آنها 

امروز به دنبال فرصت خروجی از بورس هستند.«
ب��ه اعتقاد دارابی، »در ح��ال حاضر وضعیت بورس طوری ش��ده که 
حمایت های اندکی که برخی از حقوقی ها انجام می دهند، به هیچ عنوان 
جوابگوی حمایت از بازار نیست، این در حالی است که همین حقوقی ها 
در مقاطع��ی با عرضه هایی که انجام داده اند، باعث ایجاد هیجان فروش 
ش��ده اند، به طور کلی اگر مدیریت بهتری بر روی بازار انجام می گرفت، 

امروز شاهد به وجود آمدن چنین وضعیتی نبودیم.«

چرا بورس تهران به کوره پول سوزی تبدیل شد؟

افت ۴۲ هزار واحدی شاخص بورس
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وزارت صنعت:
 بیش از ۳ هزار واحد صنعتی

به بهره برداری رسید
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که از ابتدای امس��ال تا 
پایان شهریور ماه ۳ هزار و ۵۵ واحد صنعتی ایجادی و توسعه ای در 
سراسر کشور افتتاح شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

رشد ۱.۴ درصدی داشته است.
به گزارش روز سه ش��نبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نیمه 
نخس��ت امس��ال ۱۸ هزار و ۷۶۶ فقره جواز تاسیس صنعتی، صادر 

شد که از رشد ۴۷ درصدی برخوردار شد.
همچنین صدور ۲۸۷ هزار و ۱۰۱ فقره پروانه صنفی، ۱۱۴ هزار و 
9۰۵ گواهی امضای الکترونیکی و ۱۶ هزار و ۲۶۵ فقره نماد اعتماد 
الکترونیک��ی در مدت یاد ش��ده، به ترتیب با رش��د ۵۸.۷ درصدی، 
۵۴ درصدی و ۱9۴ درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

همراه بوده است.
ع��الوه بر این در مدت مزبور ۲ هزار و ۲۸9 فقره کارت بازرگانی، 
۱۴ فق��ره پروانه بهره ب��رداری نرم افزار، ۱۴۶ ج��واز خدمات فنی و 
مهندس��ی، ۷9 پروانه فنی و مهندس��ی، هفت فقره جواز تاس��یس 
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و سه فقره پروانه پژوهش مرکز 

پژوهش های صنعتی و معدنی صادر شد.
ص��دور گواه��ی تحقیق و توس��عه با ۵۷ فق��ره و پروانه تحقیق و 
توس��عه با 9۳ فقره در ۶ ماهه ابتدایی امس��ال نیز به ترتیب با رشد 

۵۷ درصدی و 9۳ درصدی همراه بود.
ب��ه گزارش ایرنا،  وزارت صنع��ت، معدن و تجارت برنامه های این 
وزارتخان��ه در س��ال 99 را در ۷ محور اصل��ی و ۴۰ پروژه عملیاتی 

تدوین و ابالغ کرده است.
 بخش��ی از این برنامه ادامه و تکمیل اقدام ها و فعالیت های سال 

گذشته وزارتخانه است که با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
 مهمترین جهت گیری در س��ال 99 نهضت ساخت داخل، توسعه 
صادرات، تمرکز بر صنایع پیش��ران، هدایت سرمایه های مردمی به 

سوی تولید و... اعالم شده است.
 توسعه ساخت داخل، مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، 
توسعه فناوری و محصوالت دانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی 

لجستیک از جمله محورهای برنامه های سال 99 است.
 پروژه هایی مثل توسعه تجارت الکترونیک و تکمیل زنجیره تولید 

از موضوع های بااهمیتی است که در سال 99 دنبال می شود.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:
فعال سازی 4۵۰۰ معدن غیرفعال، اشتغال زایی 

۸۸۸ هزار نفر را در پی دارد
قائم مقام رئیس س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید کشور گفت: با 
فعال سازی ۴۵۰۰ معدن غیرفعال نیز شاهد اشتغال زایی ۸۸۸ هزار 
نفر خواهیم بود که ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم خواهد بود.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از وزارت صمت، بابک دین 
پرس��ت در مورد دس��تور کار نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید کشور، اظهار داشت: در جلسه امروز ستاد تسهیل، 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی و بانک مرک��زی، درخصوص نحوه 
اجرای دستورات رئیس جمهور برای بازگشت ۲۰۰۰ واحد تولیدی 
تملک ش��ده توسط ش��بکه بانکی گزارش مشترکی را ارائه خواهند 
نمود. قائم مقام رئیس س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: 
همچنین در نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
برنامه ه��ای وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص فعال س��ازی 
۱۵۰۰ واح��د صنعتی غیرفعال از مجموع ۱۰ ه��زار واحد صنعتی 

راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی تشریح می شود.
دین پرس��ت روند احیا، مولدسازی و تعیین تکلیف قانونی حدود 
۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیرفعال از مجموع ۱۰ هزار معدن کش��ور را 
دیگر دس��تور کار نود و هش��تمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید کشور عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزارت کشور 
تصریح کرد: براس��اس برنامه از پیش تعیین شده و با احیای ۱۵۰۰ 
واحد صنعتی راکد در سال 99، برای قریب به ۲۷ هزار نفر اشتغال 

ایجاد خواهد شد.
دین پرس��ت اعالم ک��رد: همچنین با فعال س��ازی ۴۵۰۰ معدن 
غیرفعال نیز شاهد اشتغال زایی ۸۸۸ هزار نفر خواهیم بود که ۱۱۱ 

هزار مورد آن اشتغال مستقیم خواهد بود.

کاهش صادرات بر اثر سیاست گذاری های 
سخت ارزی و تجاری

نای��ب رئی��س ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره ب��ه عوامل مختلف 
تاثیرگذار بر صادرات کشور گفت سیاست های سخت ارزی و تجاری 

سیاست گذاران باعث کاهش صادرات در سال جاری شده است.
حس��ین سالح ورزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس،  در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مبنی 
ب��ر اینکه چرا علی رغم افزایش قیم��ت ارز که عاملی برای افزایش 
صادرات اس��ت، در نیمه نخس��ت سال جاری ش��اهد افت صادرات 
بودیم، گفت: اگرچه نرخ ارز و افزایش قیمت آن عامل تقویت کننده 
صادرات اس��ت و باید افزایش قیم��ت ارز باعث افزایش صادرات در 
سال جاری می شد اما عوامل دیگری نیز دخیل و سهیم در وضعیت 

صادرات هستند.
نای��ب رئی��س اول اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه ش��یوع 
وی��روس کرونا و محدودیت های ناش��ی از آن ب��ر کاهش صادرات 
در نیمه نخس��ت امس��ال اثرگذار بوده است، افزود: اما مهمتر از آن 
اثرگذاری مجموعه سیاست های تجاری و ارزی کشور است که نقش 

مستقیم و موثری بر افزایش و یا کاهش صادرات دارد. 
وی بی��ان داش��ت: تنگ تر ش��دن حلقه تحریم ها و اث��رات آن بر 
اقتصاد کش��ور طی دو س��ال اخی��ر، سیاس��ت گذاران را  مجبور به 
اتخاذ تصمیمات سختی کرده است که این تصمیمات باعث کاهش 

صادرات در نیمه اول سال شد.

اخبـــار

طب��ق اعالم معاون فن��ی گمرک کاالهای طبقه بندی ش��ده در گروه 
)۲۷( کاالیی که ممنوع الورود ش��ده اند تحت شرایطی با رعایت مقررات 
مربوطه، ترخیص خواهند ش��د. به گزارش ایس��نا، طی چند سال اخیر 
ب��ا تغیی��ر در ضوابط و ش��رایط واردات کاالها به وی��ژه در حوزه ارزی، 
برخی کاالها با مش��کل ترخیص از گمرک مواجه شده و حتی در دسته 
کااله��ای ممنوع الورود قرار گرفتند. کاالهای گ��روه )۲۷( از جمله آنها 
هستند که دارای اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص نداشتند.

در بی��ن کاالهای گروه )۲۷(دپوش��ده اقالمی از قبی��ل پکیج، الیاف، 
کیسه فیلتر صنعتی، پارچه، لوازم بهداشتی و دیگ آب گرم وجود دارد 
که بارها صاحبان کاالهای این گروه به گمرک ایران مراجعه و خواستار 

تعیین تکلیف کاالهای خود شده بودند.
آنطور که مهرداد جم��ال ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – اعالم 
ک��رده متعاقب مکاتبات انجام ش��ده با مراجع ذی رب��ط از جمله وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و نیز بان��ک مرکزی، در نهای��ت با ترخیص 
کااله��ای موجود در گمرکات ک��ه از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی 

خارج شده اند مشروط به شرایطی موافقت شده است.
وی با اش��اره به مکاتبه ای ک��ه چندی پیش گمرک ای��ران با وزارت 
صم��ت در رابطه با وضعیت ترخیص کاالهای گروه )۲۷(داش��ته، گفت: 
در این رابطه اعالم شد که ترخیص کاالهای مشمول گروه )۲۷( دارای 

اولویت ارزی غیرفعال که مش��مول حقوق مکتسبه ماده )۱۱( آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می ش��وند، مشروط به بررسی و 
تایید اصالت بارنامه و قبض انبار توس��ط گمرک و منوط به تایید منشأ 

ارز بانک مرکزی است.
ارونقی با اشاره به ماده )۱۱( آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
و واردات در رابط��ه با کاالهای مش��مول ممنوعی��ت ترخیص از گمرک 
اظهار ک��رد: طبق مفاد این م��اده در آیین نامه اجرای��ی قانون مقررات 
ص��ادرات و واردات، کاالهای��ی ک��ه ممن��وع اعالم می ش��ود در صورت 
انطباق با شرایط اشاره شده در متن این ماده، با رعایت مقررات قبل از 

ممنوعیت توسط دولت، قابل ترخیص خواهند بود.
شرایط ترخیص کاالهای گروه )۲۷(

معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به سه شرط اصلی و اساسی 
در راستای ترخیص کاالهای مشمول گروه )۲۷( که به گمرکات اجرایی 
ابالغ ش��ده اس��ت، توضیح داد: اصال��ت قبض انب��ار و بارنامه کاال برای 
گم��رکات اجرای��ی محرز ب��وده و کاال در گمرک موجود باش��د، کاالی 
وارده مشمول یکی از شرایط ماده )۱۱(آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صادرات و واردات باش��د و همچنین منش��أ ارز کاالی مربوطه از سوی 

بانک مرکزی مورد تأیید قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای احراز سه شرط تعیین شده برای ترخیص کاالهای 

گروه )۲۷( مقرر ش��ده گمرک، اطالعات مربوط به قبض انبار و بارنامه 
کاالهای موجود مش��مول این گ��روه کاالیی را ب��ه وزارت صمت، ارائه 
کند. همچنی��ن دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، نس��بت 
به بررس��ی و تطبیق شرایط مربوط به کاالهای گروه )۲۷( با مفاد ماده 
)۱۱( آیین نام��ه اجرایی قانون مقررات صادرات اقدام کرده و در صورت 
احراز ش��رایط، مراتب را به بانک مرکزی اعالم کند و متعاقب انجام این 
مراحل، بانک مرکزی نس��بت به تأیید منش��أ ارز این اقالم با حساسیت 

الزم، اقدام تا امکان ترخیص کاال از گمرک فراهم شود.
صاحبان کاال مراجعه کنند

ارونق��ی اف��زود: بنابراین صاحبان کاالهای مش��مول گ��روه )۲۷(که 
کاالهای ش��ان در گمرکات کشور موجود است باید با مراجعه به گمرک 
مربوطه، مشخصات اظهارنامه های خود را ارائه کرده و گمرکات مکلفند 
اطالعاتی که در این خصوص مدنظر است را تکمیل و در اسرع وقت به 

گمرک ایران ارسال کنند.
ای��ن مق��ام مس��ئول در گمرک ای��ران همچنین از تمام��ی صاحبان 
کااله��ای گروه )۲۷( دپوش��ده در بنادر و گمرکات درخواس��ت کرد تا 
با مراجعه به گمرکات اجرایی مربوطه و پیگیری اعالم مش��خصات این 
اقالم به گمرک ایران، روند بررس��ی و ترخیص کاالهای حائز شرایط را 

تسریع کنند.

کاالهای ممنوع الورود ترخیص می شوند

عض��و هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران با اش��اره به امتیازهای 
ناصحیح به برخی واحدهای تولیدی گفت این امتیازها اش��تباه فاحش 
اس��ت و اگر به این فرد تس��هیالت ارزان قیمت تعلق گیرد، به طور قطع 

شاهد هدررفت منابع خواهیم بود.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری خبرآنالین، این روزها واحده��ای تولیدی با 
مش��کالت بسیاری دس��ت و پنجه نرم می کنند؛ مش��کالتی که به باور 
فع��االن اقتصادی، گاهی آنه��ا را تا مرز تعطیلی برده اس��ت. به اعتقاد 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهمترین مشکل واحدهای 
تولیدی در حال حاضر ضعف مدیریت اس��ت و معضل کمبود نقدینگی 

در درجه های سوم و چهارم قرار می گیرد.
در ای��ن خص��وص، مه��دی پورقاضی، عض��و هیأت نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی تهران در گفت وگو ب��ا خبرگزاری خبرآنالین، ب��ا بیان اینکه 
مش��کالت مهمتری از بح��ث نقدینگی در تولید وج��ود دارد، گفت: در 
ح��وزه مدیریت صنایع کوچک و متوس��ط و حت��ی بنگاه های تولیدی 

بزرگ، موضوع سوءمدیریت و رانت پررنگ شده است.
وی اف��زود: متاس��فانه برخی مدیران واحده��ای تولیدی در دهه های 

اخیر با اخذ رانت فعالیت می کنند، رانت هایی همچون تسهیالت ارزان، 
ارز ارزان، مواد اولیه ارزان و این خود مهم ترین دشمن تولید است.

عض��و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر 
ش��د: متاس��فانه وجود رانت مانع توجه به بهره وری، ن��وآوری و انتقال 
تکنولوژی ش��ده اس��ت. قاضی پ��ور درخصوص رفع مش��کل واحدهای 
تولی��دی گف��ت: مدیران باید به ن��وآوری، خالقیت و ارتق��ای بهره وری 
نیروی انسانی برای رفع مشکل تولید فکر کنند. وی با بیان اینکه در هر 
صورت منابع ریالی و ارزی کشور محدود است و توقع نامحدودبودن آن 
غیرمنطقی اس��ت، افزود: این منابع محدود باید در جای درست هزینه 
ش��ود و اگر این منابع محدود به واحده��ای تولیدی که ضعف مدیریت 
دارند، اختصاص یابد در واقع منابع در دسترس نیز از بین خواهد رفت.
عضو هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اضافه 
ک��رد: مدیر واحد تولیدی ک��ه بدون توجه به به��ره وری و صرفا با اخذ 
تس��هیالت در صدد اس��ت بنگاه اقتصادی خود را فعال نگه دارد، بیشتر 
گرفتار سیس��تم بانکی خواهد ش��د و در نتیج��ه بدهی های آن افزایش 

می یابد و شرایط برای این واحد تولیدی سخت تر می شود.

رئیس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید علت واقعی 
مشکل صنایع را پیدا کرد و برای آن راه حل ارائه کرد. امروز اکثر مدیران 
صنعتی تاکید دارند مشکل ش��ان سرمایه در گردش است، در حالی که 

اینطور نیست.
قاضی پور عنوان کرد: تزریق سرمایه مشکلی را برای تولیدکننده حل 
نمی کن��د و فق��ط بدهی های آنها را افزایش و زمان تس��ویه را به تعویق 
می اندازد. وقتی واح��د تولیدی نتواند محصول خود را به قیمت معقول 
بفروش��د، دوباره با کس��ری مواجه می ش��ود؛ چراک��ه هزینه هایی چون 
پرداخت حقوق و مواد اولیه همچنان برای این گونه واحدها وجود دارد.

وی با اش��اره ب��ه امتیازهای ناصحیح ب��ه برخی واحده��ای تولیدی 
از جمل��ه نادی��ده گرفتن میزان بدحس��ابی و چک های برگش��تی آنها 
خاطرنش��ان کرد: این امتیازها اشتباه فاحش اس��ت؛ چراکه مدیر بنگاه 
اقتص��ادی که دارای چک های متعدد برگش��تی اس��ت، در واقع به این 
معناست که نتواسته مدیریت مالی خود را به نحوه صحیحی انجام دهد 
و اگر به این فرد تس��هیالت ارزان قیمت تعلق گیرد، به طور قطع شاهد 

هدررفت منابع خواهیم بود.

مدیرکل امور اس��تان های وزارت صنع��ت، معدن و تجارت گفت نیمه 
نخس��ت امس��ال بیش از ۳۰ میلیارد دالر کاال از کشور صادر شده است 

که بنزین و متانول از اقالم مهم صادراتی بوده است.
به گزارش ایرنا، ایرج حسن پور روز سه شنبه در آیین معارفه سرپرست 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس��ان شمالی اظهار داشت: مقصد 
بیش از ۷۴ درصد کاالهای صادراتی کش��ور، پنج کش��ور چین، امارات، 

عراق، ترکیه و افغانستان است.
وی وضعیت کنونی صادرات کش��ور را مطل��وب خواند و گفت: میزان 
صادرات کاال از کش��ور تا ۲۲ مهرماه جاری به ۳۶ میلیارد دالر رس��یده 

است. وی با  اشاره به برخی از آثار تحریم ها و مشکالت اقتصادی گفت: 
دشمن تالش دارد تا با تحریم ها، تمام روزنه های تنفس اقتصادی کشور 
را ببندد. وی با اش��اره به جهش تولید اقالم بهداش��تی در کشور گفت: 
با ش��یوع کرونا، با کمبود اقالم بهداشتی روبه رو بودیم، اما اکنون تولید 

ماسک از روزی ۲۰۰ هزار عدد به ۱۴ میلیون عدد رسیده است.
مدیرکل امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 
در روزه��ای کرونایی، تامین اقالم اساس��ی و مایحتاج مردم مورد توجه 

بوده و وجود کاالها در بنادر کشور از موفقیت های این وزارت است.
حس��ن پور در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به ظرفیت های 

مرزی اس��تان خراسان ش��مالی گفت: این استان تاکنون از مرزی بودن 
خود بهره ای نبرده اس��ت که ضروری اس��ت خراسان ش��مالی مراودات 
تج��اری م��رزی خ��ود را محقق کند اما ای��ن امر مورد موافقت کش��ور 

ترکمنستان نبوده است.
مدی��رکل امور اس��تان های وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: 
برقراری مراودات تجاری از مرز خراسان شمالی باید بجد پیگیری شود.
در این آیین با قدردانی از خدمات رضا فیروزه، رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراس��ان شمالی، علی اصغر رضازاده به عنوان سرپرست 

این سازمان معرفی شد.

تحلیل یک عضو اتاق بازرگانی از مشکالت واحدهای تولیدی

اعطای امتیازهای اشتباهی به واحدهای تولیدی بحران زاست

بیش از ۳۰ میلیارد دالر کاال از کشور صادر شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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برندگان قرعه کشی ۸ محصول فروش 
فوق العاده سایپا امروز اعالم می شود

مراس��م قرعه کش��ی طرح فروش فوق العاده هشت محصول سایپا 
برگزار ش��د و اس��امی منتخبان پس از تایید نهایی توسط نهادهای 

نظارتی ظهر چهارشنبه اعالم می شود.
به گزارش روز سه ش��نبه گروه س��ایپا، مراس��م قرعه کشی هشت 
محصول این گروه خودروس��ازی شامل س��ایپا ۱۵۱، دو مدل تیبا، 
ساینا، سه مدل وانت نیسان و پادرا پالس با حضور نهادهای نظارتی 

و مسئوالن این شرکت خودروسازی برگزار شد.
در ط��رح فروش س��ایپا ۷۲۴ هزار و ۶۸۴ نفر ش��رکت کردند که 

۷۱۷ هزار و 99۷ نفر واجد شرایط شناخته شدند.
ظرفیت محصوالت عرضه ش��ده گروه خودروسازی سایپا در این 
طرح فروش، ۷هزار خودرو اس��ت و برای آنک��ه حقی از متقاضیان 
خرید خودرو ضایع نشود و توزیع خودروها براساس قرعه کشی باشد 

همین تعداد هم به عنوان رزرو در نظر گرفته شدند.
در این طرح ۵۰۰ دستگاه خودرو تیبا صندوق دار عرضه می شود. 
عالوه بر آن یک هزار دس��تگاه تیبا۲، ۵۰۰ دستگاه ساینا، یک هزار 
دستگاه سایپا ۱۵۱، ۳۰۰ دستگاه نیسان تک سوز، یک هزار و ۸۰۰ 
دستگاه نیسان تک س��وز آپشنال، یک هزار و ۸۰۰ دستگاه نیسان 

دوگانه سوز و ۱۰۰ دستگاه پادرا پالس عرضه خواهد شد.
هرچند گروه خودروس��ازی س��ایپا برای منتخب��ان طرح فروش 
فوق العاده پیامک ارس��ال می کند، اما برای اطمینان بیشتر ضرورت 
دارد ثبت نام کنندگان به س��ایت س��ایپا مراجعه کنن��د. منتخبان 
فرصت دارند که تا ۷۲ ساعت پس از اعالم نتایج نسبت به پرداخت 

کل وجه براساس خودرویی که درخواست دادند، اقدام کنند.

چرا ظرفیت ثبت نام خودرو در زمان 
قرعه کشی حذف شده است؟

معاون فروش ایران خ��ودرو درخصوص علت حذف ظرفیت ثبت 
نام خودرو در زمان قرعه کشی توضیحاتی ارائه داد.

بابک رحمانی معاون فروش ایران خودرو در گفت و گو با  خبرنگار 
صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
درخصوص علت حذف ظرفیت ثبت نام خودرو در زمان قرعه کشی، 
گف��ت: نیازی به اع��الم ظرفیت برای خودروه��ای ثبت نامی وجود 
ندارد زیرا مش��تریان براس��اس نوع بخش��نامه و خودرو در ثبت نام 

شرکت می کنند.
مع��اون فروش ایران خودرو بیان کرد: هدف از انجام قرعه کش��ی 
این است که شبه برگزاری مسابقه از بین برود. اگر بخواهیم ظرفیت 
را در مراحل قرعه کشی اعالم کنیم افراد به یک خودرو خاص هجوم 
می آورند و بیش��تر ثبت نام می کنند و تقاضا برای خودروهای دیگر 

کم می شود.
رحمانی با تاکید بر اینکه تعداد ظرفیت خودروها برای خودروساز 
و ناظران مش��خص اس��ت، گفت: تعداد ظرفیت خودروها را قبل از 
ش��روع ثبت نام مش��خص می کنیم و این آمارها به دست ناظران و 
س��ازمان های نظارتی می رسد و جای هیچ ش��ک و شبهه ای وجود 
ندارد، فقط تعداد ظرفیت ها اعالم عمومی نمی ش��ود تا افراد بتوانند 
براس��اس عالق��ه و نیاز خود، خودروی موردنظ��ر را انتخاب کنند و 

درگیر مسائل دیگر نشوند.
پس از اعالم زمان قرعه کش��ی، ظرفیت ثب��ت نام خودروها اعالم 

عمومی می شود
او ادامه داد: پس از اعالم زمان قرعه کشی، ظرفیت خودروها اعالم 
عمومی می ش��ود و آمار نهایی در اختیار سازمان های نظارتی که در 
مراحل قرعه کش��ی حضور ندارند، قرار می گیرد. قرعه کش��ی کامال 

تصادفی است و تمام افراد شانس برابر دارند.

 تسال خودروهای ساخت چین را
به اروپا صادر می کند

ش��رکت تسال در دسامبر سال گذشته تحویل خودروهای ساخته 
ش��ده در کارخان��ه ش��انگهای چین را آغ��از ک��رد و در همین ماه 
خودروهای ساخت چین را به کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا 

و سوئیس صادر خواهد کرد.
 به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از رویترز، شرکت تسال در 
روز دوش��نبه اعالم کرد صادرات خودروهای مدل ۳ س��اخت چین 
را ب��ه بیش از ۱۰ کش��ور اروپایی در ماه ج��اری آغاز خواهد کرد و 
به جمع تعداد فزاینده خودروس��ازانی خواهد پیوس��ت که از چین 

به عنوان قطب صادرات برای خودروهای برقی استفاده می کنند.
 این خودروس��از آمریکایی که در دس��امبر س��ال گذشته تحویل 
خودروهای س��اخته شده در کارخانه ش��انگهای چین را آغاز کرده 
بود، در همین ماه خودروهای س��اخت چین را به کش��ورهایی مثل 

آلمان، فرانسه، ایتالیا و سوئیس صادر خواهد کرد.
 خودروس��ازیBMW ، رقیب آلمانی تس��ال ه��م آماده صادرات 
خودروی برقی مدل ix۳ می ش��ود. این خودرو هم در یک کارخانه 
مشترک در شنیانگ چین ساخته شده و به اروپا صادر خواهد شد.
 ش��رکت تسال حتی در شرایطی که تنش ها بین واشنگتن و پکن 
رو به افزایش بوده، در چین توس��عه یافته است. کارخانه شانگهای 
اولین کارخانه خودروسازی تسال در خارج از آمریکاست و هدف آن 

تولید ۱۵۰ هزار خودرو در سال است.
تس��ال طی بیانیه ای اعالم کرد: »حمایت دول��ت چین از صنعت 
خودروس��ازی، ش��رکت های نوآوری داخلی و تمایل مش��تریان به 
فناوری های جدید، چین را تبدیل به بهترین بازار برای خودروهای 

برقی هوشمند کرده است.«
این ش��رکت سازنده خودروهای برقی در ماه گذشته میالدی ۱۱ 
ه��زار خودروی مدل ۳ در چین، بزرگ تری��ن بازار خودروی جهان، 
فروخت��ه و حاال در حال س��اخت یک کارخانه جدید در ش��انگهای 
برای تولید خودروهای مدل Y اس��ت.  ص��ادرات خودروی مدل ۳ 
در ش��رایطی صورت می گیرد که تسال در حال ساخت یک کارخانه 
آلمان��ی در برلین اس��ت و دولت آلم��ان 9۰۰۰ یورو ب��رای خرید 

خودروهای برقی از جمله مدل۳ یارانه پرداخت می کند.

مع��اون صنای��ع وزارت صنعت، مع��دن و تجارت برنامه ه��ای وزارتخانه 
متبوعش برای س��اماندهی بازار خودرو را تش��ریح کرد. به گزارش ایس��نا، 
مهدی صادقی نیارکی درباره گرانی خودرو در بازار، گفت: نخستین وظیفه  
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در حوزه خ��ودرو، توجه به تولید و عرضه 
خودرو از طریق ساماندهی وضع موجود خودروسازان است، این وزارتخانه با 

پیگیری موضوعات در صدد تداوم تولید در این شرکت ها است.
عرضه 1۵۳ هزار دستگاه خودرو به بازار تا پایان سال در 

برنامه های فروش فوق العاده خودروسازان
وی با بیان اینکه تولید به ریال نیاز داشته و در حوزه قطعات وارداتی 
نیازمند ارز است، افزود: پس از پیگیری تداوم تولید در خودروسازی ها، 
وزارت صم��ت نحوه عرضه خودرو به ب��ازار را پیگیری می کند که برای 

تحق��ق این مهم برنامه ای تحت عنوان »عدالت در توزیع و واقعی کردن 
تقاضا« تدوین ش��ده اس��ت. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اضافه کرد: مقرر اس��ت تا پایان س��ال ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو 
با تحویل س��ه ماهه، )ماهانه حدود ۲۵ هزار دس��تگاه( در برنامه فروش 
فوق العاده خودروس��ازان به بازار عرضه ش��ود تا بخشی از تقاضای بازار 

پاسخ داده شود.
گرانی خودرو ناشی از نقدینگی و سوداگری است

صادق��ی نیارک��ی در گفت وگو با خبرگزاری خانه مل��ت با بیان اینکه 
فاصله حاش��یه بازار و قیمت های مصوب توس��ط ش��ورای رقابت ناشی 
از نقدینگی و س��وداگری اس��ت و این امر موجب رشد چشمگیر قیمت 
خودرو ش��ده اس��ت، ادامه داد: این موضوع در طرحی که در کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس تحت عنوان طرح ساماندهی و تحول بازار خودرو 
در دس��ت بررسی دارد، پیگیری می ش��ود، ما نیز پیشنهادات مشخصی 
مانند عایدی سرمایه و گسترش پایه های مالیاتی جدید داریم تا خودرو 

به دست مصرف کننده واقعی به عنوان کاالی مصرفی بادوام برسد.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در تالش هس��تیم 
با همکاری با کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس مدل و فرمولی برای 
س��اماندهی بازار خودرو تدوین کنیم تا از یک س��و خودروسازان دچار 
زیان و ضرر نشده و سود منطقی به دست آورند تا بتوانند در پلتفرم های 
جدید سرمایه گذاری کنند و از سوی دیگر نحوه عرضه به گونه ای باشد 
که سرمایه های سرگردان وارد این بازار نشده و انگیزه ای برای سوداگری 

در بازار ایجاد نشود.

معاون صنایع وزارت صمت تشریح کرد

برنامه های وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو

براس��اس مصوبه کمیس��یون اقتصاد دولت درباره الیحه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم که در حال بررسی و تصویب در هیأت دولت است، 

خودروهای باالی یک میلیارد تومان مشمول مالیات می شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براس��اس پیش نویس 
الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم که در کمیسیون اقتصاد دولت 
ب��ه تصویب رس��یده و مراحل بررس��ی نهایی در هی��أت وزیران را طی 

می کند وضعیت اخذ مالیات از خودرو مشخص شد.

براساس مصوبه این کمیسیون، کلیه مالکین )اعم از اشخاص حقیقی 
و حقوق��ی( ان��واع خودروهای س��واری و وانت دو کابین دارای ش��ماره 
انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت 
تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال 

باشد، به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می باشند.
- تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال یک درصد
- تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال ۲درصد

- تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال ۳درصد
- نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال ۴درصد

تبصره ۱- مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده، قیمت روز انواع خودرو 
با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان 
دی ماه هر سال برای اجرا در همان سال تعیین و اعالم می شود. مأخذ مزبور برای 
انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان و تا پایان سال تولید یا وارد می شوند، بالفاصله 

پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شد.

بهبود صنعت خودرو، توسعه صنایع نوین و پیمانکاری های تخصصی
مع��اون وزی��ر صمت و رئیس جدید هیأت عامل س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازی صنایع ایران گف��ت تمرکز و توس��عه پیمانکاری های بزرگ 
تخصصی با توجه به ش��رایط ویژه بین الملل��ی محور جدید فعالیت های 

این سازمان است.
به گزارش ایس��نا به نقل از ش��اتا، محسن صالحی نیا با اشاره به دانش 
انباش��ته و تجرب��ه نیم قرن فعالیت و بیش از دو ده��ه انجام پروژه های 
عظی��م پیمانکاری از جمله در حوزه ان��رژی، بهره گیری از این ظرفیت 

مل��ی در حوزه های تخصص��ی را از محورهای جدی��د فعالیت ایدرو در 
ش��رایط ویژه بین المللی کنونی برش��مرد که به توانمندس��ازی ش��بکه 
پیمانکاران فرعی کش��ورمان در قالب الگوهای بومی spx و گس��ترش 

سهم ساخت داخل منجر می شود.
مع��اون وزیر صمت همچنین بهبود کیفیت و کمیت تولید در صنعت 
خودروس��ازی و صنای��ع حم��ل و نقل را ب��ه عنوان مح��ور مهم دیگر 
اقدامات ایدرو ارزیابی ک��رد و افزود: تالش برای تامین حداکثر رضایت 
مصرف کنندگان،  توس��عه پلتفرم مشترک، ثبات و کاهش التهابات بازار، 

تعمیق ساخت داخل خودروهای سواری و تجاری به عنوان دیگر محور 
اساسی فعالیت های ایدرو در دستور کار است.

به گفته صالحی نیا همچنین ش��تاب بخش��ی به اجرا و روزآمدسازی 
پروژه های توسعه صنعتی براساس آمایش سرزمین در مناطق محروم با 
شیوه های نوین تامین منابع و مشارکت حداکثری بخش های غیردولتی 
به عالوه تمرکز بر صنایع نوین، رس��وخ فناوری و توسعه انقالب صنعتی 
چهارم در س��پهر تولید کش��ور از جمله برنامه های اصلی این س��ازمان 

توسعه ای در دوره جدید خواهد بود.

با تولید ۱.۷ میلیون خودرو، باید به مردم برای خرید التماس کنیم!
نرخ فوالد ۵برابر، مس ۸برابر و مواد پتروشیمی ۳برابر شده که قیمت 
نهای��ی خودرو افزایش یافته، این در حالی اس��ت ک��ه این مواد ارزبری 
ندارن��د و نباید با افزایش نرخ ارز، با افزای��ش چندبرابری قیمت مواجه 
ش��وند؛ س��نگ آهنی که از معادن کشور به  دس��ت می آید، به نرخ ارز 

وابستگی ندارد.
 ب��ه گزارش دنیای خ��ودرو، ش��رایط صنعت قطعه  ب��ه بحث قیمت 
خودرو و آزادس��ازی یا عرضه در بورس کاال گره خورده اس��ت. در این 
بین بس��یاری معتقدند با آزادس��ازی قیمت ها می توان هم وضعیت بازار 
را س��امان داد و ه��م خودروس��ازان و قطعه س��ازان را از وضعیت فعلی 
خ��ارج کرد. درحال حاضر قیمت خودرو با توجه به نرخ نهاده های تولید 
محاسبه نمی ش��ود و همین موضوع باعث شده است زنجیره تامین نیز 
با چالش مواجه ش��ود. در همین زمینه، با آرش محبی نژاد، دبیر انجمن 

صنایع همگن قطعه سازی کشور به گفت وگو پرداختیم.
آزادس��ازی قیمت ها و همچنین کش��ف قیم��ت در بورس کاال مطرح 
ش��ده است. اگر با آزادسازی و نشس��تن تورم بر قیمت ها، بهای فروش 
خ��ودرو برای کارخانه به صرفه ش��ود و به عنوان  مثال قیمت یک خودرو 
ک��ه درحال حاضر در کارخان��ه به صورت دس��توری ۲۰۰میلیون تومان 
قیمت گذاری شده اس��ت، با آزادسازی و بحث تورم ۴۰۰میلیون تومان 
ش��ود، باتوجه به کاهش قدرت خرید مشتریان، آیا این مسئله بر تولید 

تاثیر منفی نمی گذارد؟
 ۱۰۰درصد بر تولید تاثیر خواهد داشت، البته با در نظر گرفتن دو تبصره؛ 
تبصره ش��ماره یک آنکه درحال حاضر مردم در بازار آزاد همین میزان پول 
را پرداخت می کنند و شاهدیم برخی خودروها تا ۶۰۰میلیون تومان هم در 
بازار معامله می شوند. اما آیا این پول باید به جیب دالل برود؟ چرا به زنجیره 
تامین ورود نکند؟ تبصره دوم این  اس��ت؛ وقتی قیمت گذاری آزاد باش��د، 
ب��ازار قیمت ها را پایین می آورد تا به نرخ کارخانه برس��د. کارخانه که قرار 
نیست به قیمت بازار برسد. زیرا وقتی صحبت از قیمت گذاری آزاد می کنیم، 
یعنی اینکه بهای نهاده های تولید محاسبه شود. یعنی با یک سود معقول 

خودروساز خودرویش را عرضه کند.
 آیا درحال حاضر قیمت نهاده های تولید محاسبه نمی شود؟

 خی��ر. درحال حاض��ر ه��م نرخ مبنا مش��کل دارد و ه��م فرمولی که 
ش��ورای رقابت ارائه کرده، براساس اشتباهی است که باعث شده هزینه 

خودروساز و قطعه ساز در آن لحاظ نشود.

 درنهایت، به نظر من راهکار اصلی، نرخ گذاری برمبنای یک درصد زیر 
قیمت حاشیه بازار است. وقتی ما حاشیه بازار را منهای ۵درصد در نظر 

می گیریم، ابتدا نرخ بازار به آن شکاف ۵درصدی کاهش پیدا می کند.
 مس��ئله مهم دیگر اینکه تا وقتی تقاضای کاذب داریم،  محال اس��ت 
عرضه وتقاضا در کش��ور به تعادل برس��د. زیرا به خ��ودرو به عنوان یک 
کاالی سرمایه ای برای حفظ ارزش پول نگاه می کنیم. ضمن اینکه توان 
خرید مردم هم به ش��دت محدود و هزینه کرد مردم برای مایحتاج ش��ان 
به ش��دت از درآمد آنها بیشتر شده، این شکاف به راحتی پرشدنی نیست 

و درواقع  اقتصاد مریض ماست که این اتفاق را رقم می زند.
 چه راه یا راهکارهایی برای حل این مشکل وجود دارد؟

 دو راه برای حل این مسئله وجود دارد؛ دولت تورم باالی۸۰درصدی 
را بپذیرد و اجازه دهد درآمد مردم به همان اندازه باال برود یا باید توان 
خری��د م��ردم را با کارت های اعتباری و م��واردی از این قبیل باال ببرد. 

البته این کار هم اثر تورمی دارد.
 در این شیوه باید بپذیریم تورم باال در کشور وجود دارد. اگر نخواهیم 
تورم موجود در کشور را قبول کنیم، باید قیمت نهاده های داخلی تولید 
را ب��ه نرخی ک��ه مردم توانایی خرید دارند، عرض��ه کنیم تا آنها بتوانند 

خودرو و قطعه با بهای مناسب خریداری کنند.
 قیم��ت ف��والد ۵برابر، مس ۸برابر و موادپتروش��یمی ۳برابر ش��ده و 
درنتیج��ه قیمت نهایی خ��ودرو افزایش یافته، این در حالی اس��ت که 
ای��ن مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با جهش چندبرابری 

قیمت مواجه شوند.
 سنگ آهنی که از معادن کشور به دست می آید، به نرخ ارز وابستگی 
ندارد. وابستگی و چسبندگی شرکت های تولیدکننده مواد اولیه به نرخ 
ارز در حد ۱۰تا ۲۰درصد نگهداری، تعمیرات و تجهیزت و مواد افزودنی 

است.
 دولت س��ودهای کالن ناش��ی  از افزایش نرخ ارز را در ش��رکت های 
مواداولیه از دس��ت می دهد و هزینه  آن  را خودروساز و قطعه ساز تامین 
می کنند. خودروس��از و قطعه س��از ای��ن هزینه ها را مس��تقیما با زیان 
پرداخ��ت می پردازند، مردم هم با باال رفتن قیمت ه��ا در بازار آزاد این 
هزین��ه  را پرداخت می کنند و خرید خودرو از کارخانه با قیمت کمتر و 

به صورت قرعه کشی برگزار می شود.
  در بح��ث کااله��ای واردات��ی یعنی م��واد اولیه خارج��ی و قطعات 

نیم ساخته با چه مشکالتی روبه رو هستید؟

 از یک س��و ب��ا انباش��ت کاال در گمرکات مواجهیم و ازس��وی دیگر با 
کمبود منابع ارزی روبه رو هستیم. البته امکان حل این مشکل را داریم، 
اگر بخش خصوصی اجازه واردات کاال بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ 

آن را در اختیار داشته باشد، خود این خأل را پر می کند. 
 بخش دیگر مربوط به خودروهای دپوشده کف پارکینگ هاست که تا پیش 
 از تعطیالت تابستانی به ۱۵۰هزار دستگاه رسیده بود، البته درحال حاضر به 

۱۰۰هزار دستگاه کاهش یافته اما همچنان این میزان باالست.
  برای تولید این خودروها با کمبود چه قطعاتی روبه رو هستید؟

 نوع��ی پلیمر برای تولید موردنیاز اس��ت که پی��ش از این به صورت 
۱۰۰درصد وارداتی بود. به تازگی یکی از پتروش��یمی ها به شکل خیلی 
محدود این پلیمر را تولید می کند و تحویل می دهد، اما هنوز به واردات 

نیاز است.
 درحال حاض��ر به اندازه آنچه خودروس��ازان از داخل می خرند،  تولید 
انجام می ش��ود. اما آنچه در رون��د واردات اتفاق می افتد، نه تامین ارزی 
دارد و ن��ه مکانیس��م آن را؛ این اس��ت که تامین قطعات��ی مانند اقالم 

الکتریکی چراغ با مشکل روبه رو می شود.
 بیش��ترین مشکل در بخش هایی اس��ت که وابستگی ارزی یا وارداتی 
داریم. قطعات های تِک، برقی، ایربگ، ای سی یو و یک سری قطعات قوای 
محرکه کلیات کس��ری خودروهای تولید داخل به شمار می روند. کمبود 
قطع��ه دو تاثی��ر در تولید دارد؛ وقتی یک قطعه موجود نیس��ت، تولید 

متوقف می شود یا حجم تولید کاهش می یابد.
  آیا صنعت خودرو توان رس��یدن به تولید یک میلیون دس��تگاهی و 

عبور از آن را دارد؟
 همان طور که گفته ش��د، نرخ نهاده های تولید در برخی موارد ۵برابر 
ش��ده، درحالی که نقدینگی صنعت خودرو چنین افزایش��ی نداشته، در 

نتیجه با چالش روبه رو شده ایم و تیراژ کاهش یافته است.
 پس اگر درحال حاضر بخواهیم با تیراژ بیش از یک میلیون دستگاهی 
تولید کنیم که قابل قیاس با سال ۱۳9۷ باشد، به حداقل ۴برابر نقدینگی 
نیاز داریم که نه ش��رکت های قطعه ساز می توانند این حجم نقدینگی را 
تامین کنند و نه خودروس��ازان. بانک ها هم که به صورت انقباضی عمل 
می کنند، س��رمایه  جاری خودروس��از و قطعه س��از هم روزبه روز کاهش 
می یابد و س��االنه چند ۱۰هزار میلیارد توم��ان ضرر می کنند. تمام این 
مس��ائل مانند موریان��ه به جان صنعت خ��ودرو افتاده اس��ت و به نظر 

می رسد یک باره این صنعت از درون پوک  شود.

خودروهای باالی یک میلیارد تومان مشمول مالیات می شوند
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خودروسازان داخلی

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
30 مهر 1399

شماره 1649



کسب و کارامـروز۸

یک محصول ایران س��اخت از رنج یک بیماری  پوس��تی کاست. تجمع 
اعصاب محیطی زیر پوست، حساسیت های بیمار را افزون می کند و مشکل 
پوستی را دردناک تر بنابراین ساخت دارویی که بتواند با کمترین عارضه 

ای��ن بیم��اری را درمان کند، اکنون توس��ط 
یک ش��رکت دانش بنیان ممکن ش��ده است. 
بیماری های گوناگونی هس��تند که پوس��ت 
را درگی��ر می کنند اما پس��وریازیس یکی از 
همین  بیماری های ش��ایع پوس��تی است که 
خارش و عالمت حس��ی به همراه ندارد، اما با 
پالک های قرمز و پوسته ریزی خود را نمایان 
می کند. این بیماری مرتبط با سیستم ایمنی 
بدن است و با خطا در ارسال پیام های عصبی، 
رش��د سلول های پوستی را تسریع می کند. با 
این عارضه، س��لول های پوست که به صورت 
مس��تمر از الیه های زیرین به طرف س��طح 
حرکت می کنند، به ش��کل پوسته های مرده 

از بدن دفع می ش��وند. اگرچه این فرآیند باید به ش��کل عادی حدود یک 
ماه ادامه داش��ته باش��د، اما در بیمار مبتال به پسوریازیس، چرخه حیات 
س��لول های پوست سرعت بیش��تری می گیرد و الیه های سلول مرده در 

سطح پوست جمع می شوند؛ الیه هایی که بیماری پسوریازیس را تشکیل 
می دهند. ش��رکت دانش بنیان مام اصفه��ان با تولید یک کرم گیاهی که 
از ترکیبات گیاهی تشکیل ش��ده، راه را بر کاهش عارضه ها و درمان این 
بیم��اری هموار کرده اس��ت. ک��رم گیاهی 
پسوس��رام با اس��تفاده از یک فرموالسیون 
گیاهی و بافت س��بکی ک��ه دارد، می تواند 
به داخل پوس��ت نفوذ کن��د و ضمن حفظ 
رطوبت، س��لول های مرده را از روی پوست 
جدا و روند پوس��ته ریزی را متوقف کند. از 
دیگر عوارض پس��وریازیس خارش ناشی از 
پوس��ته ریزی اس��ت که این دارو همچنین 
دارای خ��واص ضدالتهابی این عارضه را نیز 
درم��ان می کند. در ی��ک کارآزمایی بالینی 
انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
کرم گیاهی پسوس��رام در بیماران مبتال به 
پسوریازیس تجویز ش��د و در نهایت  نتایج 
حاصل از این مطالعه نش��ان داد عالئم بیماری برطرف ش��ده و در مدت 
۶ ماه بیماران دریافت کننده داروی پسوس��رام عالئمی از عود و برگش��ت 

بیماری را نیز نشان ندادند.

ورود کارآفرینی به مرحله جدید فناورانه، رهاورد زیست بوم فناوری 
و نوآوری در کش��ور اس��ت. فرهنگ��ی جدید از اش��تغال زایی که همه 
معادالت قدیمی و س��نتی آن را تغییر داد و جامعه را به س��متی برد 

که کارآفرینی فناورانه به فرهنگی عمومی 
بدل شود. تامین اشتغال یکی از ضروریات 
برای مدیریت و راهبری هر کشوری است. 
اساس درآمدزایی و چرخش اقتصادی در 
همه دنی��ا را کار و کارآفرین��ی می دانند؛ 
ب��ا  و  دور  روزگاران  از  ک��ه  موضوع��ی 
شکل گیری زندگی جمعی به شکلی بدوی 
و مح��دود پا گرفت و امروز به جدیدترین 
ش��کل خود یعنی »کارآفرین��ی فناورانه« 
رسیده است. اتفاقی که در دل دارایی های 
علمی و تخصص��ی و ظرفیت های فناورانه 
گل کرد و به بار نشس��ت. پایه این کار هم 
تخصص و توان علمی کس��انی است که با 

کس��ب مهارت به دنبال توس��عه کار و تجارت خود هس��تند. به دنبال 
یافت��ن حلقه های تکمیلی زنجیره ش��کل گرفته ای از تخصص ش��ان، 
ت��ا بتوانند خدماتی کامل ت��ر و پخته تر به متقاضیان ش��ان ارائه کنند. 

خدمات��ی در مرز دانش و مبتنی بر زندگی روزمره مردم. روزگاری بود 
که کارآفرینی چرخه محدودی داشت و دست هر کسی به این چرخه 
ارزش آفرین و اقتصادی نمی رسید، اما با شکل گیری زیست بوم فناوری 
و نوآوری، این رویداد فناورانه به دس��ت 
متخصص��ان افتاد ت��ا از دل خود جهانی 
کوچک اما ارزش��مند از نیروی انس��انی 
و ظرفیت های تخصص��ی بیرون بیاورند. 
این مفه��وم موجب خل��ق موقعیت ها و 
ارزش های اقتصادی بیش��تر و بهتر شده 
اس��ت. کارآفریني، کانون کار و تالش و 
توسعه اس��ت. این موتور محرکه را مبدأ 
اقتصادی کش��ورها می دانند که  توسعه 
اگر فرهنگ درس��تی داش��ته باشد و به 
خوبی از ظرفیت های آن اس��تفاده شود؛ 
اس��اس پیشرفت را در کش��ور محکم تر 
می کند و ش��اخص های توس��عه را ارتقا 
می ده��د. ام��ا کارآفرینی فناورانه پا را از این ه��م فراتر می گذارد و به 
دنی��ای خالقیت و نوآوری ورود می کند. خالقیت هایی با منش��أ علم و 

دانش که از ورای تفکری نوآورانه بروز می کند.

تغییر فرهنگ کارآفرینی در کشور؛ اشتغال زایی فناورانه شدکاهش عارضه های پوستی؛ یک محصول ایران ساخت به یاری بیماران آمد

باید از خاک جزیره هرمز صیانت شود تا از خام فروشی آن جلوگیری شده و ارزش افزوده 
برای مردم آن منطقه در پی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت  جمهوری، مدتی است که 
طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی را آغاز کرده 
است. ایرناپالس درباره این طرح با کامبیز مهدی زاده، مدیر طرح و مشاور عالی معاون علمی 

و فناوری رئیس جمهوی گفت وگو کرده است.
 مهدی زاده می گوید: خاک هرمز گران ترین خاک جهان اس��ت. فرم خوراکی این خاک 
معروف به گلک بوده که برای تهیه ترشی، سس، نان محلی و لوازم آرایشی و بهداشتی از 

آن استفاده می شود.
وی همچنین اظهار می کند: هرمز بهش��ت زمین شناس��ان دنیاس��ت، با دارابودن منابع 
منحصر به فرد زمین شناس��ی و معدنی، با توجه به ژئوتوریس��م و تکیه بر ایجاد و توس��عه 
خانه های بوم گردی، در جذب گردش��گران به این منطقه، می تواند درآمدزایی چشمگیری 

برای مردم منطقه ایجاد کند.
 در ادامه مشروح گفت وگو با مهدی زاده را می خوانید.

حمایت از استارت آپ ها و طرح های نو در حوزه معدن یکی از اهداف طرح ذکر شده، در 
این زمینه چه اقداماتی انجام ش��ده و آیا اس��تارت آپی بوده که به تولید محصول یا خدمت 

نهایی برسد؟
در راس��تای عملیاتی شدن این هدف و نیز شناس��ایی گلوگاه های حوزه زمین شناسی، 
معدن و صنایع معدنی این طرح، فراخوانی در این حوزه اعالم شد. از زمان اعالم فراخوان تا 
به امروز ۲۰ طرح برای ما ارسال شده و تیم کارشناسی و ارزیابی در حال بررسی و حمایت 

از این طرح ها هستند که می تواند به محصول و خدمت برسد یا خیر.
از میان طرح های ارس��الی تاکنون سه طرح کاربردی بوده که شاخص ترین آنها ساخت 
دس��تگاه حفاری تونل با مقطع کوچک است که طبق برآوردهای اولیه، هزینه ساخت آن 

کمتر از نصف دستگاه های وارداتی مشابه از چین است.
از دیگر اقدامات عملیاتی، براس��اس تفاهم نامه س��ه جانبه ای ک��ه میان معاونت علمی و 
 فناوری ریاس��ت جمهوری، معاونت معدنی وزارت صمت و س��ازمان نظام مهندسی معدن 
منعقد شده، بسته به نوع طرح ها و نوع حمایت ها برای تسریع در پیشبرد اهداف مخترعان 
و نوآوران، این معاونت از ابزارهای حمایتی با توجه به عقد تفاهم نامه اس��تفاده کرده و آنها 
را به مجموعه های مرتبط معرفی می کند. عالوه بر این به تازگی این معاونت، از ایمینو نیز 
حمایت هایی داشته است. برخی از طرح های با قابلیت اجرا به فراخور، برای بهره برداری از 

تسهیالت و تجهیزات، به این مرکز معرفی خواهند شد.
انجام مطالعات کانی شناسی و تحقیقات روی مواد معدنی از اهداف طرح برشمرده شده 

است. در این حوزه تاکنون چه توفیقاتی به دست آمده است؟
همچنان که گفته ش��د، براساس فراخوان یادشده و طرح هایی که به دست ما می رسد، 

طرح های کاربردی و بنیادی منتج به محصول مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
 به تازگی رهبر معظم انقالب در سخنانی بر جلوگیری از خام فروشی تاکید کردند و در 
این رابطه فروش خاک جزیره هرمز را مثال زدند. مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های 
حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی نیز پیش از این در گفت وگویی، به این مسئله 
اش��اره کردن��د. در این طرح چ��ه برنامه ای برای جلوگیری از ف��روش خاک در نظر گرفته 

شده است؟
در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب در حوزه جزایر هرمز و قشم، تمرکز بر این 
جزایر را از اولویت های خود در طرح توس��عه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، 
معدن و صنایع معدنی تعریف کردیم. به مثابه اولین برنامه، نسبت به تهیه مجموعه مستند 
»رخساره زمین« با هدف شناساندن و معرفی ظرفیت های ژئوپارک، ژئوتوریسم و گردشگری 
معدن اقدام کردیم که نخس��تین قس��مت آن یعنی جزیره هرمز، در آبان ماه برای رونمایی 
و نمایش عمومی آماده خواهد بود. مس��تندهای بعدی این مجموعه، معرفی و شناساندن 

»باداب سورت« و جزیره قشم خواهد بود.
برنامه مشخص این طرح طبق رسالت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تکیه 
بر فناوری ها و نوآوری ها، به مثابه مهمترین ابزار جلوگیری از خام فروشی است. بدین ترتیب 

که با بهره از این فناوری ها می توانیم ارزش افزوده را داخل کش��ور داش��ته باشیم؛ یعنی به 
جای اینکه خام فروشی صورت گیرد و به عنوان مثال سنگ خام از کشور صادر شود و بعداً 
از ایتالیا و اس��پانیا همان س��نگ فرآوری شده، به کشور وارد شود، بهتر است بسترهایی با 
رویکردهای نوآورانه و فناورانه فراهم شود. در حال حاضر نیز شرکت هایی هستند که در این 

زمینه گام های مؤثری برداشته اند.
 آیا امکان بازفرآوری و تکثیر یا ساخت نمونه آزمایشگاهی موادی وجود دارد که در خاک 

جزیره هرمز برای استفاده در صنایع مختلف به کار برده می شود؟
خاک هرمز گران ترین خاک جهان است. فرم خوراکی این خاک معروف به گلک بوده که 
برای تهیه ترشی، سس، نان محلی و لوازم آرایشی و بهداشتی از آن استفاده می شود. باید 
از این خاک صیانت و از خام فروش��ی جلوگیری شود و ارزش افزوده برای مردم آن منطقه 
در پی داش��ته باش��د. این امر همان گونه که اشاره کردم تنها با توسعه زیست بوم فناوری و 
نوآوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی و بهره از توان و دانش شرکت های 

دانش بنیان، قابل حصول خواهد بود.
 برای مردم محلی طرح های جایگزین اش��تغال زایی دیده شده تا ترغیب شوند دست از 

فروش خاک جزیره هرمز بردارند؟
بی ش��ک ما برای جلوگیری از خام فروشی مصر هس��تیم و با تکیه بر ابزارهای فناورانه، 
دانش بومی و توان جوانان کشور به دنبال ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه خواهیم بود. 
در این راس��تا ما هدف اصلی را توسعه گردش��گری پدیده های زمین شناسی و گردشگری 

معدن در نظر گرفته ایم.
نیاز است نرم افزارهای گردشگری برای معرفی جاذبه های زمین شناسی و معدن جزیره 
هرمز طراحی ش��ود تا هنگامی که گردش��گران به این منطقه سفر می کنند با سردرگمی 
مواجه نش��ده و همچنین از خطرات احتمالی جغرافیایی آگاه ش��وند تا در کمترین زمان 

بیشترین بهره را داشته باشند.
این امر خود نیاز به طراحی و توس��عه زیرس��اخت های فناورانه برای معرفی هر پدیده 
زمین شناس��ی در این منطقه دارد که به وس��یله آن می توان اطالعات منحصر به  فردی در 
اختیار گردشگران منطقه قرار داد که این امر خود سبب ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان 

فناور و صاحبان ایده در آن منطقه خواهد شد.
برای نمونه در حال حاضر در دوبی امارات برای جذب گردشگر کوه مصنوعی ایجاد شده 
اس��ت؛ زیرا هیچ نوع جاذبه گردشگری و ژئوتوریس��تی ندارد. با این حال ما در کشور و در 
جزایر خود از جمله هرمز که بهشت زمین شناسان دنیاست، با دارا بودن منابع منحصر به فرد 
زمین شناسی و معدنی، با توجه به ژئوتوریسم و تکیه بر ایجاد و توسعه خانه های بوم گردی، 
در جذب گردش��گران به این منطقه، می توانیم درآمدزایی چشمگیری برای مردم منطقه 
ایج��اد کنیم. با توجه به فرمایش رهبر معظم درباره فقر و رنج مردم این منطقه، این اقدام 

می تواند کمک مؤثری به کاهش آالم و فقر مردم شریف جزیره هرمز کند.
 صنایع مس آلودگی هایی جدی برای آب وهوا در پی دارند، از جمله آلودگی سفره های 
آب زیرزمینی توس��ط پساب صنایع مس یکی از نگرانی های جدی در این زمینه است. در 

طرح شما راهکاری برای کاهش این آلودگی ها در نظر گرفته شده است؟
به طور عمومی مس در آب، غذا و هوا موجود اس��ت و در حالت طبیعی هنگام خوردن، 
نوشیدن و تنفس، این ماده را وارد بدن می کنیم. البته که چون عنصر کمیابی است مقدار 
متناسب آن برای سالمت انسان ضروری است، اما اگر در بدن از حدی باالتر رود، سالمت 
را ب��ا خطر مواجه می کند. در گذش��ته افرادی که در خانه هایی با لوله کش��ی مس زندگی 
می کردند، روزانه مقدار مس زیادی وارد بدن شان می شد. در زمین شناسی پزشکی به این 
مورد »تب فلز« گفته می شود و از پیامدهای آن می توان به سوزش چشم و دهان، سردرد، 
تهوع، اسهال، آسیب به کبد و کلیه ها اشاره کرد. به طور کلی اثرات جانبی افزایش مس در 
بدن، به ۴ دسته اثرات حاد، مزمن، سرطان زایی و تولید مثلی )نسلی( تقسیم بندی می شود.

یکی از راهکارهای این طرح تمرکز بر علم نوین زمین شناسی پزشکی است که کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. به این ترتیب که با حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه در این 
حوزه، تالش داریم از ایده های جدید به منظور ارتقا و توسعه رشته و نیز کاهش آلودگی های 
بیماری های ناشی از عناصر زمین شناسی همچون ازدیاد مس در بدن، گام مؤثری برداریم.

تالش برای صیانت از گران ترین خاک جهان

مترجم جدید فیس بوک ۱۰۰ زبان مختلف را با یادگیری ماشین ترجمه می کند

دریچــه

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با کم��ک نیروهای بومی، اقدام به 
توسعه بازار دانش بنیان ها در کشورهای منطقه می کند. بازاری سودآور که به رونق 
اقتصادی کمک می کند. برای اجرای این کار هم از توان شرکت های متقاضی بهره 
خواهد برد. تربیت نیروی انسانی متخصص یکی از اولویت های زیست بوم فناوری 
و نوآوری در کش��ور اس��ت؛ نیرویی که ابزار مهم و تاثیرگذار در توس��عه و رونق 
کش��ور است. تامین نیروی انس��انی در داخل و خارج از کشور هدفی است که در 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می شود. با توجه به توسعه سطح 
توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان ایرانی و ابراز عالقه دولت کشورهای 
منطقه برای اعزام کارآموز به شرکت های دانش بنیان، فرصت مناسبی برای تربیت 

کارآموزان خارجی در این شرکت ها را فراهم کرده است.

کارآموزان بومی به یاری رونق صادرات 
دانش بنیان ها می آیند

فیس بوک از نرم افزار مترجم منبع باز مبتنی بر یادگیری ماشین جدید خود رونمایی کرد. 
سیس�تم جدید مبتنی بر هوش مصنوعی، برای نخس�تین بار بدون واسطه قرار دادن زبان 

انگلیسی می  تواند برای ترجمه متون به 1۰۰ زبان زنده دنیا به کار گرفته شود.
به گزارش دیجیاتو، در سیستم قدیمی ترجمه فیس بوک، ابتدا باید متن به زبان انگلیسی 
ترجمه و س�پس به س�ایر زبان ها مجددا ترجمه می ش�د، ولی در سیس�تم جدید مبتنی بر 
هوش مصنوعی، زبان انگلیس�ی دیگر واسطه نیست و با این حساب دقت و کیفیت ترجمه 

نیز باالتر می رود.
نرم اف�زار منب�ع باز ه�وش مصنوعی، ب�ه منظور تس�هیل تامین محتوا برای ش�بکه های 
اجتماعی توسعه یافته تا بتواند محتوای بهتری را به 16۰ زبان برای بیش از ۲میلیارد کاربر 
در سراس�ر جهان ارائه دهد. »آنجال فن«، دس�تیار تحقیق این پروژه در پست وبالگ اعالم 

کرد: »توس�عه سیستم جدید، نقطه عطفی طی س�ال های اخیر است که از هوش مصنوعی 
فیس بوک برای ترجمه ماشینی استفاده می کند.«

آنجال فن اعالم کرد که با توجه به اینکه دیگر نیازی به اس�تفاده از ترجمه واس�طه وجود 
ندارد،  این سیس�تم دقیق تر از قبل متن ها را ترجمه می کند. وی در ادامه صحبت های خود 
اضافه کرد: »در سیس�تم قدیمی با واسطه، زبان انگلیس�ی محوریت داشت و برای ترجمه 
از زبان های مختلف به یکدیگر، ابتدا متن باید به انگلیس�ی ترجمه می شد. برای مثال برای 
ترجمه متنی از چینی به فرانسوی، ابتدا متن باید از چینی به انگلیسی و سپس از انگلیسی 

به فرانسوی ترجمه شود.«
در سیس�تم جدید مبتنی بر هوش مصنوعی، واس�طه از بین م�ی رود. در نتیجه با حذف 
واس�طه بودن زبان انگلیس�ی، کیفیت ترجمه نیز ارتقا پیدا خواهد ک�رد. آنجال فن در این 
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توفان ش��ن که می آید با خودش خسارات زیادی به بار می آورد. در 
همین اس��تان خوزس��تان ما نیز هر سال ش��هرها، روستاها و خطوط 
ارتباط��ی بس��یاری در دام آن می افتن��د، اما از ح��دود نیم قرن پیش 

ب��ا راهکارهایی مانند مالچ پاش��ی و کنترل 
بیولوژیک )نهال کاری( برای کنترل حرکت 

شن ها اقدام شد.
این اقدام باعث ش��ده اس��ت تا مناطقی 
با س��ابقه عملی��ات تثبیت ش��ن و کنترل 
بیولوژیک��ی متف��اوت دو تا چهل س��ال در 
بخش های مختلف ش��ن زارهای خوزس��تان 

شود.
در همین راس��تا برای تعیی��ن مهمترین 
عوام��ل موثر بر برگش��ت به حال��ت پایدار 
شن های روان تثبیت شده و مدلسازی زمان 
و سرعت برگشت آن در منطقه پژوهشی با 
پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و 

فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد.
محققان دانش��گاه علوم پزش��کی و منابع طبیعی خوزستان در این 
پژوهش به دس��تاوردهای خوبی دس��ت یافتند. آنها در تحقیقات خود 

پوش��ش گیاهی و خاک های مالچ پاش��ی شده را بررس��ی کردند. این 
تحقیقات بر روی پوش��ش های مالچ پاش��ی ش��ده با قدمت زمانی از ۵ 

تا ۵۰ سال انجام شد.
 بی��ژن خلیلی مقدم مج��ری این طرح 
پژوهشی گفت: در انجام این پژوهش پاسخ 
به این سوال که آیا مالچ پاشی برای محیط 
زیست آسیب زا اس��ت یا خیر مدنظر قرار 
گرفت بنابراین نمونه برداری از پوشش های 
مالچ پاشی شده در بازه های زمانی مختلف 
چون ۵ س��ال، ۲۰ س��ال و ۵۰ سال آغاز 
ش��د. پس از آن نیز تمام خواص فیزیکی، 
مکانیک��ی و ش��یمیایی خاک و پوش��ش 
گیاهی آن مناطق بررسی شد. نتایج نشان 
داد پوش��ش گیاهی عمدتا در این مناطق 
احیا ش��ده اس��ت. همچنین مالچ ها ذرات 
گ��رد و غبار را ب��ه دام می اندازند و با این 
اقدام باعث بازگشت رس و سیلت به خاک می شوند. این رس ها بیشتر 
از نوع س��وزنی هستند و جدا شدن آنها از خاک باعث آسیب رساندن 

به ریه می شود.

داده های یک پژوهش نش��ان می دهد فضای دانش��جویان بین المللی 
متأث��ر از پیامده��ای ش��یوع کرونا اس��ت. در حالی ک��ه بخش آموزش 
بین الملل��ی کانادا از تصمی��م دولت در زمینه کاه��ش محدودیت های 

س��فر برای دانش��جویان بین المللی استقبال 
کرده اس��ت، اما همچنان بسیاری در تالش 
و دس��ت وپنجه ن��رم ک��ردن با مش��کالت، 
ب��رای پذی��رش و ادامه رون��د تحصیل خود 
هس��تند. در یک بح��ث گس��ترده در مورد 
موقعیت و سیاس��ت آم��وزش بین المللی در 
کانادا، ش��رکت کنندگان به بررسی وضعیت 
درخواس��ت دانشجویان بین المللی، باز شدن 
مرزه��ا، کار در مقط��ع تحصیالت تکمیلی و 
امنیت دانشجویان پرداختند. اداره مهاجرت، 
پناهندگان و ش��هروندی کان��ادا اخیراً اعالم 
کرده اس��ت ک��ه دانش��جویان بین المللی از 
۲۰ اکتبر می توانند وارد کانادا شوند. الریسا 

ب��زو، مدیر اجرای��ی و مدیرعامل دفتر آم��وزش بین الملل��ی کانادا، در 
مورد بازگش��ایی مرزها گفت مسئله محدودیت س��فر برای دانشجویان 
بین الملل��ی از چند ماه قبل یک بخش بزرگ حمایتی در بخش ما بوده 

اس��ت. بزو توضیح داد که مؤسس��ه های آموزش��ی با ایالت ها و مناطق 
ب��رای ایجاد برنامه های آمادگی برای بازگرداندن دانش��جویان همکاری 
کرده ان��د.  بنابراین این برنامه های آمادگی می تواند از یک مؤسس��ه به 
مؤسس��ه دیگر متفاوت باشد، اگرچه برخی 
از موضوعات اساس��ی وجود دارد که از نظر 
ایمنی آمادگی برای حمایت از دانشجویان 
در زمینه قرنطینه فدرال در بدو ورود، برای 
همه آنها اعمال می ش��ود. مارتین بصیری، 
مدیرعامل ApplyBoard توضیح داد که 
تغییر سیاس��ت های مهاجرتی مشکل را به 

طور کامل حل نمی کند.
وی گفت: باید به یاد داش��ته باشیم اکثر 
دانشجویانی که هم اکنون به کانادا می آیند، 
به ویژه برای تحصیل در دانش��گاه، از هند، 
بنگالدش، پاکستان ، سریالنکا، ویتنام به این 
کشور می آیند. اکثر آنها ملزم به انجام آزمون 
آیلتس یا آزمون تافل هستند، اما این مراکز تعطیل هستند یا با ظرفیت 
۲۵ تا ۳۰ درصد کار می کنند. همچنین درب کنسولگری ها و مراکز ارائه 

خدمات ویزا بسته است و بنابراین اساساً رفع محدودیت هاً تأثیری ندارد.

مشکالت دانشجویان بین المللی همچنان باقی استناگفته هایی از مالچ نفتی؛ آالیندگی در حد مجاز است

رضا بابازاده / عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه: گندم یکی از کاالهای استراتژیکی 
است که خودکفایی پایدار در تولید آن می تواند در ابعاد مختلف به اقتصاد کشور 
کمک کند. درحالی که مقایسه اعداد و ارقام موجود حاکی از آن است که تا رسیدن 
به خودکفایی پایدار کش��ور در تولید این محصول استراتژیک راه زیادی باید طی 
ش��ود. براس��اس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، در ۳ ماهه نخست سال 9۳ 
گندم به ارزش ۷۵۱ میلیون دالر وارد کشور شده است که ۶ درصد سهم واردات 
را به لحاظ ارزش��ی دارد. یکی از چالش های عمده کشور در این حوزه، رسیدن به 
خودکفایی استوار گندم و امکان صادرات آن با توجه به تقاضای کشورهای منطقه 
است. همچنین نکته مهم دیگر این است که در صورت تحقق صادرات، ترانزیت و 
سوآپ گندم در ایران، هم سرمایه داران به سمت احداث سیلوهای بیشتر و تولید 
مواد غذایی مشتق از گندم حرکت می کنند و هم کشاورزان عالقه مند به افزایش 
تولید گندم از طریق سیستم های آبیاری کارا و اختصاص زمین های بیشتر زراعی 
به کاش��ت گندم خواهند بود. طبق آمار منتشرش��ده از مرکز آمار ایران، در سال 
۱۳9۳ مس��احت زیر کش��ت گندم ۶ میلیون و ۴۷۵ ه��زار و ۶۴۳ بود که از این 
مساحت ۲ میلیون و ۶۸ هزار و ۶۷۲ هکتار متعلق به سطح زیر کشت آبی و مابقی 

مربوط به سطح کشت دیمی است.
همچنی��ن می��زان زمین زراعی اختصاص داده ش��ده به کاش��ت گندم تقریبا 
۴۵ درصد اس��ت، بنابراین امکان توسعه کاش��ت گندم به نحوی که تنوع کاشت 
دو محصول عمده دیگر یعنی جو و برنج نیز رعایت ش��ود در کش��ور وجود دارد. 
همچنین با تبدیل تدریجی سطح زیر کشت دیمی که ۷۰ درصد سطح زیر کشت 
گندم را تش��کیل می دهد به سطح زیر کشت آبی میزان محصول ۲ برابر افزایش 

می یابد بنابراین برنامه ریزی مناسب برای تعیین مساحت زیر کشت بهینه گندم 
و نیز تعیین مکان و ظرفیت س��یلوها تاثیر بسزایی در خودکفایی گندم و تجارت 

آن دارد.
براس��اس مطالعه امکان س��نجی انجام شده به وسیله ش��رکت مادر تخصصی 
بازرگانی دولتی، در ایران با توجه به موقعیت استراتژیکی آن در منطقه می توان از 
طریق بهبود سیستم های ذخیره گندم و ظرفیت آن استفاده از سیستم های آبیاری 
مناسب و افزایش سطح برداشت گندم و بهبود سیستم حمل و نقل ریلی و جاده ای 

سهم بیشتری از بازار گندم کشورهای متقاضی را تامین کرد.
برای تحقق این امر گزینه های ترانزیت، س��وآپ و صادرات گندم باید در ایران 
عملی ش��وند. موقعیت استراتژیک ایران از آنجایی نشأت می گیرد که فرآیندهای 
س��وآپ، ترانزیت و صادرات گندم کشورهای شمالی ایران به کشورهای متقاضی 
جنوبی و غربی ایران وقتی مس��یر ایران برای حمل و نقل انتخاب شود با حداقل 
هزینه شکل می گیرد. به عنوان مثال، در سال جاری ۳۰۰ هزار تن گندم قزاقستان 

از طریق ایران به کشور امارات ترانزیت شد.
بنابراین در صورت برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری از پتانسیل موجود در 
کشور می توان تجارت گندم را در سطح بین المللی در ایران رقم زد که به نوبه خود 
باعث بهبود وضعیت اش��تغال و سایر شاخص های اقتصادی خواهد شد. ذکر این 
نکته ضروری است که در سال های قبل تمامی تجار فعال در زمینه تجارت گندم، 
عدم امکان تعامل با بانک های خارجی را به عنوان مشکل حاد در این زمینه بیان 
داشته اند و با برطرف شدن این مشکل در سال های اخیر، امکان تبدیل شدن ایران 

به مرکز تجارت غالت منطقه فراهم شده است.

نخس��تین نمونه واکس��ن کرونا مبتنی بر ویروس سرخک در کشور تولید شد. 
این واکس��ن به عنوان نس��ل پیش��رفته و سوم ساخت واکس��ن و فناوری در مرز 
دانش ش��ناخته می شود. این واکسن در آزمایش��گاه جامع دانشگاه علوم پزشکی 
تهران رونمایی ش��د. بابک نگاهداری، مدیر گروه بیوتکنولوژی پزش��کی دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران در مراس��م معرفی این واکس��ن نوترکیب، با اشاره به تولید 
نمونه اولیه واکسن کرونا در کشور، گفت: نخستین نمونه واکسن کرونا مبتنی بر 
ویروس س��رخک در کشور تولید شد. این واکسن به عنوان نسل پیشرفته و سوم 
س��اخت واکس��ن و فناوری در مرز دانش شناخته می شود. وی افزود: این واکسن 
توسط شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور و دانشگاه علوم پزشکی تهران و با 
حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد اجرایی فرمان امام 
خمینی تولید شده است. به گفته نگاهداری، تولید این واکسن یک دستاورد بزرگ 
فناورانه است که ایران را به لیست کشورهای در حال ساخت واکسن کرونا افزود. 
این کار با تالش ۲۰ نفر از متخصصان و فارغ التحصیالن داخلی و مشارکت شرکتی 
خارجی انجام شده است. واکسن کرونا از ویروس زنده تکثیرشونده و با مهندسی 
ژنوم ویروس تولید شده است. مدیرعامل شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور 
ادامه داد: برای این کار ابتدا ژن ویروس کرونا سنتز و استخراج و به ویروس سرخک 
وارد شد. این کار یک ویروس جدید و نوترکیب ایجاد کرد. این واکسن تولید شده 

جدید هم برای سرخک و هم برای کرونا قابل استفاده است.
وی همچنین بیان کرد: آبان ماه امسال وارد فاز حیوانی این واکسن می شویم. این 
کار هم در داخل و هم بیرون از مرزهای کش��ور انجام می شود تا در صورت تولید 
انبوه، قابلیت رقابت با محصوالت خارجی را داشته باشد. مدیر گروه بیوتکنولوژی 
پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران در ادامه گفت: این فن��اوری در اختیار  

شرکت هایی از آلمان، روسیه و فرانسه و دو شرکت آمریکایی است.
به گفته وی، این واکسن برمبنای دو ژن N و S ویروس کرونا تولید شده است 

و تا آخر س��ال فاز انسانی و صنعتی آن را هم در دستور کار داریم. تولید انبوه آن 
هم پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و با 
همکاری س��تاد اجرایی فرمان امام  خمینی آغاز می شود. نگاهداری افزود: واکسن 
مبتنی بر روش های تولیدی قدیمی توسط چین با قیمتی بین ۱۵ تا ۶۰ دالر به 
فروش می رسد اما محصول ما با قیمتی معادل ۶ تا ۱۰ دالر به بازار عرضه می شود. 
یعنی ی��ک دهم قیمت محصوالت خارج��ی. مدیر گروه بیوتکنولوژی پزش��کی 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران ادامه داد: این واکس��ن مبتنی بر ویروس سرخک 
تولید ش��ده اس��ت. ایران هم سابقه طوالنی در تحقیقات و پژوهش های علمی در 
مورد سرخک دارد، بنابراین می توان گفت این واکسن یک محصول کامال ایمن و 
قابل اعتماد اس��ت. وی افزود: پیش بینی می کنیم این واکسن امکان جایگزینی با 
واکسن فعلی سرخک اطفال را هم داشته باشد. مدیرعامل شرکت دانش بنیان هوم 
ایمن زیس��ت فناور همچنین بیان کرد: به دلیل نیاز جامعه این واکسن به صورت 
تزریق در عضله تولید شده است، اما در آینده امکان تولید آن به شکل اسپری هم 
وجود دارد. به گفته نگاهداری، این واکس��ن امکان تولید یک میلیون دز در ماه را 
دارد، اما اگر شرایط فراهم شود می توانیم ماهی تا ۱۰ میلیون دز هم تولید کنیم. 
وی افزود: این محصول با تالش جوانان این مرز و بوم تولید شده و حاصل اعتماد به 
جوانان است. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی حمایت های قابل توجهی 
از این جوانان داشت و به ظرفیت های دانشی آنها اعتماد کرد. این واکسن هم مزد 
باور به  آنها است. مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
اش��اره به دیگر تولیدات این ش��رکت، گفت: ما تاکنون ۳ محصول استراتژیک در 

حوزه ویروس های نوترکیب تولید کرده ایم اما به آنها جنبه خبری ندادیم .
به گفته نگاهداری، امروز باید از این دستاورد می گفتیم چون جامعه به امید نیاز 
دارد. باید مردم بدانند که جوانان شان با تالشی شبانه روزی به دنبال تولید واکسن 

کرونا و حذف این  بیماری از کشور هستند.

بر پایه ویروس مهندسی شده سرخک

 نمونه اولیه واکسن نسل جدید کرونا ساخته شد

خودکفایی استوار

مترجم جدید فیس بوک ۱۰۰ زبان مختلف را با یادگیری ماشین ترجمه می کند

یادداشـت

نخس��تین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اس��المی با حمایت س��تاد 
توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و با هدف ایجاد پیوندی فناورانه میان علوم انسانی و هوش 

مصنوعی برگزار می شود.
 هوش مصنوعی دریچه ای تازه به سوی دنیای دیجیتال و علوم نوین است؛ 
دنیای��ی با پیچیدگی های فناورانه که مزای��ا و معایب گوناگونی دارد. مثال این 
علم نوین ش��یوه هایی ارائه می کند که به حل مس��ائل دشوار یا پرهزینه علوم 

انسانی می انجامد. 
می توان علوم انسانی را با استفاده از این علم روز توسعه داد.

علوم اسالمی با هوش مصنوعی پیوند 
می خورد

کرد: »توس�عه سیستم جدید، نقطه عطفی طی س�ال های اخیر است که از هوش مصنوعی 
فیس بوک برای ترجمه ماشینی استفاده می کند.«

آنجال فن اعالم کرد که با توجه به اینکه دیگر نیازی به اس�تفاده از ترجمه واس�طه وجود 
ندارد،  این سیس�تم دقیق تر از قبل متن ها را ترجمه می کند. وی در ادامه صحبت های خود 
اضافه کرد: »در سیس�تم قدیمی با واسطه، زبان انگلیس�ی محوریت داشت و برای ترجمه 
از زبان های مختلف به یکدیگر، ابتدا متن باید به انگلیس�ی ترجمه می شد. برای مثال برای 
ترجمه متنی از چینی به فرانسوی، ابتدا متن باید از چینی به انگلیسی و سپس از انگلیسی 

به فرانسوی ترجمه شود.«
در سیس�تم جدید مبتنی بر هوش مصنوعی، واس�طه از بین م�ی رود. در نتیجه با حذف 
واس�طه بودن زبان انگلیس�ی، کیفیت ترجمه نیز ارتقا پیدا خواهد ک�رد. آنجال فن در این 

مورد توضیح می دهد:
»در مدل جدید، معنای متن بهتر منتقل می ش�ود. سیس�تم مبتنی بر یادگیری ماشینی 
توانس�ته امتیاز 1۰ را از نظر عملکرد از سیس�تم متریک »جایگزین ارزش�یابی دوزبانه« یا 

»BLEU« برای ترجمه های ماشینی دریافت کند.«
براساس اعالم  فیس بوک، تقریبا هر روز به صورت متوسط ۲۰ میلیارد متن در فید خبری 
فیس بوک ترجمه می ش�ود. ش�رکت امیدوار است با سیس�تم جدید کیفیت ترجمه ها ارتقا 

پیدا کند و کاربران بیشتری از این سیستم استفاده کنند.
آنجال فن معتقد اس�ت که ترجمه ماشینی می تواند مرزهای زبان را بشکند و مردم جهان 
را گردهم آورد. همچنین وی معتقد است با این رویکرد می توان اطالعات معتبر را خصوصا 

در مورد کووید- 1۹ در اختیار داشت و از محتوای جعلی در امان ماند.



تمام��ی کس��ب و کاره��ای موفق در زمین��ه فروش، ع��الوه بر اینکه 
مش��تریان فعلی خ��ود را حفظ می کنند بلکه س��عی دارند مش��تریان 

جدیدی را نیز به جمع مشتریان خود اضافه کنند.
حفظ مشتریان فعلی و اضافه کردن مشتریان جدید کار آسانی نیست 
و الزم اس��ت برنامه های حساب شده و دقیق در این زمینه وجود داشته 
باش��د تا بتواند ش��ما را در راه رس��یدن به این هدف کمک کند. غالباً 
برای اینکه بتوانید مش��تریان خود را حفظ کرده یا مش��تریان جدید را 
ج��ذب کنید باید خدمات ویژه ای را در هر مرحله برای مش��تریان خود 
در نظر بگیرید. وجود خدمات و تنوع در نوع خدماتی که ارائه می دهید 
در حفظ مش��تریان تان نقش بس��یار مهمی دارد. در این مقاله به انواع 

خدماتی که برای مشتریان باید در نظر بگیرید می پردازیم.
1- خدمات قبل از فروش

برخ��ی از خدم��ات خود را باید قب��ل از اینکه اقدام ب��ه فروش کنید 
به مش��تریان خ��ود ارائه دهی��د. به عنوان مث��ال، اش��انتیون هایی که 
تولیدکنندگان یا فروش��ندگان در خدمت مش��تریان قرار می دهند تا با 
محصول آنها آش��نا شوند بسیار مفید است و جزو این دسته از خدمات 
به حس��اب می آی��د. می توانید در یک فضای کاماًل آماده ش��ده از قبل، 
محصوالت خود را برای اس��تفاده مشتریان ارائه دهید. آنها می توانند از 

نزدیک محصول ش��ما را ببینند و با آن کار کنند تا بهتر بتوانند تصمیم 
بگیرند که محصول شما برای آنها مناسب است یا نه؟

در بس��یاری از موارد که با فروش��نده هایی مواجه می ش��وید که بخش 
کوچکی از محصول خود را به عنوان اشانتیون در اختیار شما قرار می دهند 
تا آن را استفاده کنید از این نوع خدمات استفاده می کنند. خدمات قبل از 
فروش تا حد زیادی می تواند نگرش و تصمیم مشتریان شما را تغییر دهد.

۲- خدمات حین فروش
هن��گام ف��روش محص��والت، خدمات رفاهی ک��ه به مش��تریان ارائه 
می دهید بس��یار مهم اس��ت. به عنوان مثال، در بس��یاری از فروشگاه ها 
ش��ما شاهد پارکینگ و س��ایر خدمات رفاهی به مشتریان هستید. این 
دس��ته از خدمات دقیقاً در حوزه خدمات حین فروش قرار می گیرند و 
انگیزه خوبی برای مش��تریان هستند تا آنها برای خرید به فروشگاه شما 
مراجعه کنند. ب��ه کلیه خدماتی که در حین فروش محصول در اختیار 
مش��تریان قرار می گیرد خدمات حین فروش گفته می ش��ود. خدماتی 
همچون پارکینگ، حمل محصوالت و تحویل در درب منزل مشتریان و 

… همگی از این دسته هستند.
۳- خدمات پس از فروش

مهمترین نکته ای که وجود دارد این اس��ت که بسیاری از فروشنده ها 

تصور می کنند امر فروش و ارتباط آنها با فروختن محصول تمام می شود 
در حال��ی که پس از فروش محصول، خدمات ش��ما باید همچنان ادامه 
داشته باشد. به عنوان مثال، گارانتی ها و ضمانت نامه هایی که شما برای 
مش��تریان در نظر می گیرید تا در صورت پیش آمدن خرابی یا مشکلی 
بتوانند از خدمات حمایتی و پش��تیبانی شما استفاده کنند بسیار مفید 
و از این دسته از خدمات هستند. ضمانت نامه غالباً در ترغیب مشتریان 

برای خرید و ترغیب و حفظ آنها بسیار مهم هستند.
4- خدمات بدون فروش

به نظر مش��اوره بازاریابی، به خدماتی که به مش��تریان خود می دهید 
تا در آینده همچنان به فروش��گاه ش��ما مراجعه کنند یا جزو مشتریان 
محصول ش��ما ش��وند، خدمات بدون فروش گفته می شود. این روش را 
برای مش��تریانی که در آینده می توانند جزو مش��تریان شما شوند ارائه 

می دهند.
در واق��ع جذب مش��تریان جدید از این طریق اتف��اق می افتد. برخی 
تصور می کنند این گونه خدمات فقط موجب صرف بودجه های ش��رکت 
می ش��ود و جزو هزینه ها به حس��اب می آید. در حالی که این دس��ته از 

خدمات جزو سرمایه گذاری های شما برای آینده محسوب می شوند.
qmpmarketing :منبع

نویسنده: س��کینه حجازی فر / کارشناس ارشد کارآفرینی: گاهی ارتباط 
برقرار کردن با دیگران را بی اهمیت تلقی می کنیم و این شروع مسیر اشتباه 
در دنیای کس��ب و کار ماست. »گس��ترش شبکه ارتباطی« دروازه ورود به 
موفقیت در کسب و کار است. به قول پدرم »زندگی تمرین کردنی است...« 
بس��یاری از مهارت ها را می توان با تمرین و تکرار آموخت از جمله مهارت 
»چگونگی ارتباط برقرار کردن.«  ممکن است با خود فکر کنید برخی افراد 
ذاتا در این کار توانا هستند و برخی دیگر نه. البته که برخی افراد ذاتا افراد 
اجتماعی تری هستند و در ارتباط برقرار کردن با دیگران موفقترند اما این 

مهارت را می توان با تمرین و تکرار تقویت کرد.
اگر حس می کنید جزو آن دس��ته از افرادی هس��تید ک��ه ارتباط برقرار 
کردن برای تان سخت است خواندن این مطلب می تواند به شما کمک کند.

چگونه دایره ارتباطاتم را در محیط کسب و کار بهبود بخشم؟
۱-نقاط قوت افراد را به آنها یادآوری کنید:

اگر کاری کنید تا شخصی احساس مهم بودن کند، ناخواسته نسبت به 
شما رفتار دوستانه تر و صمیمی تری خواهد داشت. توجه کنید که منظور از 
این نکته مجیزگویی نیست تنها می خواهد یادآوری کند که انسان ها فارغ از 
سن و جنسیت و مقام و ... به دیده شدن عالقه مند هستند. هر انسانی نقاط 
قوتی دارد بنابراین برای آنکه به همکاران تان حس خوبی بدهید کاری را که 
به خوبی انجام می دهند، به آنها بگویید. مثال اگر همکارتان همیشه به موقع 
در جلسات حضور پیدا می کند و به قولی »آن تایم« است این ویژگی مثبت 

را به او بگویید. ش��نیدن تعاریف واقعی و مثبت از زبان شما باعث می شود 
ارتباط خوبی بین تان برقرار شود.

۲-شنونده خوبی باشید:
یکی دیگر از راه های ایجاد حس مهم بودن در افراد این است که برای آنها 
شنونده خوبی باشیم. وقتی به حرف همکاران و دیگر افرادی که در کسب و 
کار با آنها درگیر هستید گوش می دهید افراد شما را شایسته تقدیر می دانند 

و در خاطر آنها خواهید ماند.
۳-قبل از جلسات کمی مطالعه کنید:

اگر احساس می کنید وقتی در جلسات کاری هستید حرفی برای گفتن 
ندارید کافی اس��ت در حوزه کاری خود کم��ی مطالعه کنید. روزی پانزده 
دقیق��ه مطالعه از منابع موثق باعث می ش��ود در جریان نوآوری ها، اخبار و 
حوادث حوزه کاری خود باشید و در زمان لزوم بتوانید از این اطالعات برای 
موضوع صحبت اس��تفاده کنید. هدف از این راهکارها جلب توجه و موارد 
منفی نیس��ت بلکه به دلیل اهمیت گس��ترش دایره ارتباطات در موفقیت 
شغلی اس��ت. یکی از پیش��نیازهای این مسئله داش��تن یک گفت وگوی 
خوب است و برای این منظور مطرح کردن موضوعی مشترک برای شروع 

گفت وگو الزامی است.
۴-قبل از جلسه، اطالعات اجمالی درباره طرف مقابل تان داشته باشید:

 اگر با شخص خاصی جلسه دارید قبل از روز جلسه درباره عالقه مندی ها 
و ش��خصیت طرف مقابل تحقیق کنید تا بتوانید برای روز جلس��ه موضوع 

مش��ترکی برای صحبت پیدا کنید. وجود شبکه های اجتماعی پیدا کردن 
این اطالعات درباره همکاران، رقبا و دیگر افراد حوزه کس��ب و کار شما را 

آسان تر کرده است.
۵-قابل اعتماد باشید:

در صورتی در محیط کار از س��وی هم��کاران مورد پذیرش و عالقه قرار 
می گیرید که قابل اعتماد و حامی باشید.

۶-اسامی را به خاطر بسپارید:
اسامی افرادی که با آنها جلسات ادامه دار دارید و یا به هر دلیلی در بخشی 
از فرآیند کسب و کار خود مکررا به آنها رجوع می کنید به خاطر بسپارید. 
به خاطر س��پردن نام افراد اعتماد به نفس تان را در معاشرت های اجتماعی 

و کاری باال می برد.
۷-به ویژگی های مثبت در شخصیت افراد بیشتر توجه کنید:

همواره به یاد داشته باشید برای داشتن ارتباط خوب با همکاران نیاز نیست 
به سبک زندگی و شخصیت آنها عالقه مند باشید. در واقع باید تالش کنید 
با کسانی که مورد عالقه شما نیستند ارتباط مناسبی داشته باشید برای این 
کار به نکات مثبت شخصیت آنها بیش از نقاط آزاردهنده شخصیت شان توجه 
کنید. به خودتان یادآوری کنید آنها بخش��ی از زندگی کاری شما هستند و 
پذیرش تفاوت سلیقه، شخصیت و سبک زندگی آنها به شما کمک می کند 

شبکه ارتباطی گسترده ای داشته و در کار خود موفق تر باشید.
modirinfo :منبع

»گسترش شبکه ارتباطی« دروازه ورود به موفقیت در کسب و کار

دوربین اپل 1۲ مورد توجه فیلم بردار مطرح 
هالیوودی

در تاریخ گوش��ی های هوش��مند س��ابقه نداش��ته اس��ت که یک 
فیلم ب��ردار مطرح، از دوربین یک محصول تعریف نماید، با این حال 
امانوئل لوبزکی، فیلم بردار مطرح برنده جایزه اسکار این محصول را 
مورد تحسین خود قرار داده است. درواقع به نظر او این شرکت گام 
بلندی را برای کاهش اختالف دوربین های فیلم برداری تخصصی با 
نمونه های به کار رفته آن در گوش��ی های هوشمند، برداشته است. 
در این راس��تا اپل ۱۲ چند روز گذش��ته به صورت رس��می معرفی 
شده و بیشتر توجه آن نیز به امکانات و کیفیت دوربین آن خصوصا 
در تصویربرداری و فیلم برداری در ش��ب بوده اس��ت. در این راستا 
ام��کان ضبط فیل��م باکیفیت خارق العاده ۴k نی��ز از دیگر مواردی 
است که بدون ش��ک مورد توجه جدی کاربران قرار خواهد گرفت. 
در این راستا آقای لوبزکی تنها به تحسین محصول بسنده نکرده و 
ویدئویی از فیلم برداری با آن را نیز منتش��ر کرده است. این موضوع 
باعث شد تا شایعاتی مبنی بر همکاری او با یکی از پروژه های جدید 
س��رویس تلویزیون اپل نیز منتشر ش��ود. در پایان ویدئو وی اعالم 
کرده است که دیگر برای تهیه فیلم های خارق العاده، به دوربین های 
تخصصی و گران قیمت محدود نخواهیم بود و می توان با این گوشی 
جدی��د، اقدامات بس��یاری را انج��ام داد که بدون ش��ک اقدامی به 
مراتب مقرون به صرفه تر محس��وب ش��ده و به علت حجم کوچک 
آنها، اقدام فیلم برداری در هر ش��رایطی را مهیا می س��ازد. در رابطه 
با اهمیت این تحس��ین و وجهه ای که برای برند اپل به همراه دارد 
تنها کافی اس��ت که بدانید لوبزکی تاکنون ۸ بار نامزد جایزه اسکار 
بهترین فیلم برداری شده است که نتیجه آن ۳ اسکار برای فیلم های 
Gravity و Birdman و The Revenant اس��ت. ب��ه همی��ن 
خاط��ر پیش بینی می ش��ود که این اقدام، منجر به توجه بیش��تر به 
محصول جدید اپل ش��ود. درواقع در شرایط حال حاضر که ویروس 
کرونا به معضلی برای تمامی برندها تبدیل ش��ده اس��ت، این اقدام 

خبر بسیار خوبی برای مدیران اپل خواهد بود.  
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صنعت خودرو حوزه جدید برند هوآوی

با توجه به تحریم های آمریکا که باعث مشکالت جدی برای واحد 
تولید گوش��ی های هوشمند برند هوآوی شده است، به نظر می رسد 
ک��ه راهکار مدیران این ش��رکت برای فرار از ش��رایط حال حاضر، 
ورود به عرصه ای جدید با س��ودی تضمین ش��ده باش��د. این امر به 
معن��ای کاهش تمرکز بر روی تولید گوش��ی های هوش��مند و یا به 
فروش رس��اندن کامل این بخش برای ورودی قدرتمند به حوزه ای 
جدی��د خواهد بود. در این رابطه اگرچ��ه می توان چندین گزینه را 
نام برد، با این حال بنا بر شایعه های منتشرشده به نظر می رسد که 
ش��انس حضور در عرصه تولید قطعات خودروهای هوشمند، باالتر 
از س��ایر گزینه ها باشد. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که بر طبق پیش بینی ها تا چند سال آینده، 
اتومبیل های خودران با سوخت پاک، جایگزین نمونه های رایج حال 
حاضر خواهند ش��د. این امر به معنای یک بازار جهانی بوده و بدون 
ش��ک فعالیت در این زمینه با آینده ای تضمین شده همراه خواهد 
بود. در این راس��تا ارزان بودن نیروی کار در چین، ش��رایط الزم را 
برای هوآوی به وجود آورده اس��ت. با این حال بعید اس��ت که این 
ش��رکت، قصد تولید اتومبیل را نیز داش��ته باش��د. به همین خاطر 
برای موفقیت نیاز دارد که حداقل با چند برند مطرح، قرارداد امضا 
کن��د. حال باید دید که آیا تا پایان س��ال، ای��ن احتمال به واقعیت 

تبدیل خواهد شد؟ 
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سامسونگ بار دیگر عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده تلفن همراه را به دست آورد 

در م��اه گذش��ته و در زمانی که جهان در بدتری��ن روزهای خود از 
نظر بحران کرونا به سر می برد، آماری منتشر شد که حیرت بسیاری 
را به وجود آورد. براس��اس آن هوآوی با رشدی خیره کننده، به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده گوشی های هوشمند جهان معرفی شد، با این 
حال در جدیدترین آمار، سامسونگ بار دیگر این عنوان را به نام خود 
ثبت کرده اس��ت. درواقع طی ۷ س��ال اخیر هیچ برندی موفق نشده 
بود که س��لطه سامسونگ را با خطری مواجه سازد. تحت این شرایط 
ممکن اس��ت تص��ور کنید که رقیبی جدی برای ای��ن برند کره ای به 
وجود آمده است. با این حال تحریم های آمریکا، هوآوی را وارد بحرانی 
کرده اس��ت که به نظر نمی رسد که از آن بتواند خارج شود. به همین 
خاطر نیز هم اکنون صحبت از فروش واحد تولید گوشی های هوشمند 
و وارد ش��دن به حوزه های دیگر اس��ت. به همین خاطر سامس��ونگ 
را بای��د همچنان برن��دی بدون رقیب تلقی نمود. در این راس��تا تنها 
نکته ای که باعث ش��ده است تا در ماه گذشته سامسونگ عنوان خود 
را به ش��یائومی بدهد، بحران کرونا و تعطیلی واحدهای تولیدی بوده 
اس��ت. درواقع چین به عنوان نخس��تین کش��وری که از بحران کرونا 
نجات یافته، شرایط خوبی را برای شروع مجدد فعالیت های شیائومی 
به وجود آورد. درواقع این مسئله را چندان نمی توان به پیشرفت های 
این برند نسبت داد. حال باید دید که تا پایان سال، سامسونگ تا چه 

حد می تواند موفقیت های خود را تداوم بخشد.
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اس��تفاده از محتوای ویدئویی در عرصه بازاریابی رواج بسیار زیادی میان 
برنده��ا دارد. اغلب کاربران در زمینه مش��اهده محتوای بازاریابی تمایل به 
فرمت ویدئو دارند. این امر مس��یر جذابی پی��ش روی برندها قرار می دهد. 
امروزه اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی در میان مردم گس��ترش قابل 
مالحظه ای پیدا کرده اس��ت. اغلب مردم برای ارتباط با هم از ش��بکه های 
اجتماعی مانند واتس اپ، توییتر، اینستاگرام و فیس بوک استفاده می کنند. 
در این میان برخی از شبکه های اجتماعی تازه تاسیس مانند تیک تاک نیز 
شهرت باالیی کسب کرده اند. براساس گزارش موسسه Wyzowl، کاربران 
ش��بکه های اجتماعی به طور میانگین هفته ای ۱۶ س��اعت به مش��اهده 
محت��وای ویدئویی اختصاص می دهن��د. بازاریابی با اس��تفاده از محتوای 
ویدئویی ش��انس افزایش توجه کاربران را به همراه دارد. درس��ت به همین 
خاطر در طول س��ال های اخیر بازاریابی ویدئویی محبوبیت بس��یار باالیی 
در میان برندها پیدا کرده است. پیش از این اغلب برندها به دنبال طراحی 
تبلیغاتی متنی بودند، اما شبکه های اجتماعی و تحول در فناوری اینترنت 

موجب شروع دوره تازه ای در عرصه بازاریابی شد. 
طراحی محتوای بازاریابی ویدئویی براس��اس شیوه های مختلفی صورت 
می گیرد. بسیاری از برندها هزینه الزم برای بازاریابی ویدئویی را با استفاده 
از پس ان��داز یا بودجه های اضطراری ش��ان تامین می کنند. با این حس��اب 
بهره برداری حداکثری از ویدئوهای بازاریابی دارای اهمیت فراوانی اس��ت. 
اگر کس��ب و کارها در این مس��یر از شیوه ها و توصیه های مناسب استفاده 
نکنند، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ش��ان ناموفق خواهد بود. هدف 
اصلی مقاله کنونی بررسی برخی از نکات اساسی در زمینه سرمایه گذاری بر 
روی الگوی بازاریابی ویدئویی در شبکه های اجتماعی است. در ادامه برخی 

از مهمترین نکات در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. طراحی ویدئوی معنادار برای طرفداران برند

ویدئوهای بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای افزایش آگاهی کاربران 
پیرامون کسب و کار کاربرد فراوانی دارد. بسیاری از برندها به دنبال کسب 
مشتری یا مخاطب تازه برای خود هستند. این امر جذابیت های بسیار زیادی 
دارد. مهمترین مسئله در این میان توجه به طرفدارهای فعلی کسب و کار 
است. بسیاری از برندها دست کم دامنه ای محدود از طرفدارها و مشتریان 
وف��ادار دارند. توجه مداوم به این دس��ته از مخاطب هدف در فرآیند تولید 
محتوای بازاریابی دارای اهمیت فراوانی اس��ت. اغلب سود کسب و کارها از 
س��وی مشتریان وفادار تامین می شود بنابراین بی توجهی به آنها در فرآیند 

بازاریابی نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت. 
تولید محتوای ویدئویی باید همراه با کاربرد قابل مالحظه برای مخاطب 
هدف باش��د. ایراد اصلی برخی از برندها س��رمایه گذاری بر روی ویدئوهای 
غیرکاربردی است. کاربران نیز با مشاهده چنین ویدئوهایی کمترین توجه و 
تمایلی برای تعامل با برند نشان نمی دهند. طراحی محتوای جذاب و تعاملی 
برای مخاطب هدف دارای پیچیدگی زیادی نیست. مهمترین مسئله در این 
میان آگاهی از س��لیقه مخاطب هدف و تالش برای تولید محتوای جذاب 
برای آنهاست. راهکار دیگر در این میان شناسایی نیازهای اساسی مشتریان 
و مشکالت ش��ان در زندگی روزمره برای پاس��خگویی به آنهاست. معرفی 
کمپین ه��ای بازاریابی ویدئویی در قالب آموزش های آنالین همیش��ه ایده 
جذابی محسوب می شود. این امر عالوه بر مشتریان وفادار، توجه مشتریان 

تازه را نیز جلب خواهد کرد. 
یکی از بهترین عملکردها در زمینه طراحی ویدئوهای بازاریابی آموزشی 
مربوط به برند FabFitFun است. این برند در زمینه تولید و معرفی لوازم 
آرایشی، بهداشتی و فیتنس فعالیت دارد. اکانت های این برند در شبکه های 
اجتماعی اغلب اوقات مشغول معرفی محصوالت تازه و موردنیاز مشتریان 
است. جالب اینکه اغلب محصوالت براساس سطح نیازهای مختلف مشتریان 
دسته بندی می شود بنابراین اگر مشتریان دارای بودجه محدود برای خرید 
لوازم موردنیازشان باشند، بازهم پیشنهادهای مناسبی در صفحه این برند 

پیدا خواهند کرد. 
۲. استفاده از ویدئوهای قبلی برای موفقیت در ویدئوهای جدید

بازاریابی ویدئویی در ش��بکه های اجتماعی از مدت ها قبل مدنظر برندها 
قرار داشته است. بسیاری از برندها در این حوزه تجربه های متفاوتی و حتی 
متعارضی دارند. برخی از کمپین های بازاریابی به دلیل استفاده از المان های 
جذاب مورد توجه مخاطب هدف قرار می گیرد، اما برخی دیگر با بی توجهی 
تمام کاربران رو به رو می ش��ود. فهم دلیل واکنش های متفاوت کاربران به 
محتوای بازاریابی کار سختی نیست. شاید این امر تا یک دهه پیش بسیار 
س��خت بود، اما امروزه با معرفی ابزاره��ای دارای هوش مصنوعی و توانایی 

یادگیری ماشینی بسیاری از سختی های عرصه بازاریابی رفع شده است. 
امروزه بازاریاب ها امکان ارزیابی بازخورد کاربران نس��بت به کمپین های 
ویدئویی قبلی ش��ان در کمترین زمان ممکن را دارند. این امر جلوه جذابی 
از فعالی��ت بازاریابی برندها به نمایش می گ��ذارد. یادگیری اصول بازاریابی 
ویدئویی و تالش برای رفع مشکالت کمپین های قبلی همیشه تاثیر مثبتی 
ب��ر روی بازاریابی برندها دارد. یکی از ابزارهای مفید برای ارزیابی وضعیت 
کمپین ه��ای بازاریابی در کمترین زمان ممکن نرم افزار یکپارچه موسس��ه 
Sprout Social اس��ت. این ابزار امکان ارزیابی دقیق اطالعات مربوط به 
محتوای بازاریابی را فراهم می سازد. اگر یک کمپین دارای ویدئوی رسمی 
بازاریابی باش��د، آن ویدئو به احتمال زیاد در شبکه های اجتماعی متعددی 
بارگذاری شده است. ارزیابی وضعیت بازدید و میزان تعامل کاربران با ویدئو 
به صورت سنتی بسیار دشوار است. ابزارهای بازاریابی با استفاده از فناوری 

هوش مصنوعی به سادگی این کار دشوار را انجام می دهند. 
نتیجه استفاده از ابزارهای حرفه ای در حوزه بازاریابی دسترسی سریع و 
ساده به اطالعات کاربردی برای برندهاست بنابراین دیگر نیازی برای نگرانی 
در مورد نحوه گردآوری اطالعات در مورد کمپین های قبلی نیست. مسئله 
اساسی در این بخش استفاده از اطالعات مربوط به کمپین های قبلی برای 
افزایش تاثیرگذاری کمپین های بعدی است. این امر اغلب مورد بی توجهی 
برندها قرار می گیرد. بنابراین مشاهده کاهش تمایل کاربران برای تعامل با 

برندها در بازه های زمانی طوالنی امری طبیعی خواهد بود. 
اس��تفاده از اب��زار گوگل تح��ت عن��وان Google Analytics به طور 
رایگان دسترسی به برخی از اطالعات مهم در زمینه کسب و کار را فراهم 
می س��ازد. بسیاری از برندها به دلیل کیفیت باالی خدمات این سرویس و 
امکان استفاده رایگان از آن به همکاری با گوگل تمایل دارند. در هر صورت 
کمپین های تازه یک برند باید با استفاده از اطالعات مربوط به کمپین های 

قبلی از کیفیت باالتری بهره مند باشند. 

۳. تعیین سطح تاثیرگذاری مورد انتظار
هر کمپین بازاریابی و ویدئویی با هدف تاثیرگذاری خاص بر روی مخاطب 
هدف طراحی و تولید می ش��ود. بس��یاری از برندها اهداف اصلی شان را به 
طور دقیق مشخص نمی کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها 
به ارمغان می آورد. برخی از کسب و کارها در فرآیند بازاریابی و تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف فقط به دنبال طراحی ویدئوهای جذاب هس��تند. 
این امر هیچ هدفی پش��ت سرش ندارد. با این حساب مشاهده عدم تغییر 
وضعی��ت برندها در طول بازه های زمانی طوالنی امری طبیعی خواهد بود. 
تعیین هدف پیش از طراحی محتوای بازاریابی به تمام فعالیت های بعدی 

نظم می دهد. 
برخی از اهداف برندها ش��امل افزایش تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در 
زمینه خرید محصوالت، آش��نایی بیشتر با برند یا حتی بیان کیفیت باالتر 
محصوالت شان است. به عنوان مثال، هدف اخیر در مورد بیان کیفیت باالتر 
محصوالت را در نظر بگیرید. وقتی هدف یک برند جلب نظر مش��تریان با 
کیفیت برتر محصوالتش باش��د، بازاریابی ویدئویی از طیق نمایش پش��ت 
صحنه تولید محصول کمک ش��ایانی خواهد کرد. این امر در صورت عدم 

تأمل قبلی درباره هدف کمپین بازاریابی امکان ناپذیر می شد. 

استفاده از فرمت هایی نظیر گیف یا انیمیشن در بازاریابی ویدئویی تازگی 
دارد. بس��یاری از برندها وقتی از محتوای ویدئویی صحبت می کنیم، فقط 
به قالب های کلیش��ه ای و رایج فکر می کنند. هرچه توانایی یک برند برای 
طراحی ویدئوهای تازه و جذاب بیش��تر باشد، تاثیرگذاری باالتری بر روی 
مخاطب هدف خواهد داشت. توییتر به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی 
محبوب همیشه مورد توجه برندها قرار داشته است. استفاده از فرمت گیف 
در توییتر در راستای بازاریابی بهتر یک امر ضروری در دوره کنونی محسوب 
می ش��ود. کاربران به طور معمول واکنش بس��یار بهتری در قبال محتوای 
ویدئویی نشان می دهند بنابراین برندها باید این امر را به طور دقیق تر مدنظر 

قرار دهند. 
یک��ی از جذابیت های تولید محتوای ویدئویی مانند گیف یا انیمیش��ن 
در ش��بکه های اجتماعی عدم نیاز به مهارت های باالس��ت. امروزه بسیاری 
از بازاریاب ها بدون هیچ گونه مهارتی در زمینه س��اخت انیمیش��ن اقدام به 
طراحی نمونه های جذاب می کنند. مسئله اساسی در این میان استفاده از 
ابزارهای س��اده و جذاب اس��ت. اشتباه برخی از برندها مراجعه به ابزارهای 
بس��یار حرفه ای مانند مجموعه نرم افزارهای ادوبی است. وقتی بازاریاب ها 
مه��ارت چندانی در ح��وزه طراحی ویدئو ندارند، باید از ابزارهایی س��اده و 
کاربردی اس��تفاده نمایند. در غیر این صورت امکان ایجاد تاثیر موردنظر از 

بین خواهد رفت. 
4. ضرورت تعیین اهداف اصلی

وقتی برندها در حال طراحی و توس��عه محتوای ویدئویی ش��ان هستند، 
اهداف نقش اساسی بازی می کنند. امروزه اهداف بسیار متنوعی برای برندها 
در زمینه بازاریابی وجود دارد. بدون تردید اصلی ترین هدف هر برند کسب 
فروش بیش��تر است. با این حال برخی اهداف اصلی دیگر نیز در این میان 
قابل مالحظه اس��ت. افزایش آگاهی پیرامون برند، اقناع بهتر مش��تریان و 
جلب نظر دامنه ت��ازه ای از کاربران از جمله رایج ترین اهداف اصلی برندها 

محسوب می شود. 
اهمیت اساس��ی اه��داف کمک به ارزیابی هرچه س��اده تر و بهتر نتیجه 
کمپین بازاریابی اس��ت. بسیاری از برندها در این زمینه اقدام به استفاده از 
ابزارهای پیچیده برای ارزیابی نتیجه کمپین شان می کنند. مسئله اساسی 
در این میان شخصی سازی معیارهای ارزیابی وضعیت برند است. در غیر این 
صورت هیچ کسب و کاری امکان بررسی دقیق نحوه تاثیرگذاری محتوای 

ویدئویی بر روی مشتریانش را نخواهد داشت.
ابزارهای رایج در زمینه ارزیابی وضعیت ویدئوهای بازاریابی به طور معمول 
بر اساس معیارهای کلیشه ای اقدام به ارزیابی کمپین می کنند. این امر هیچ 
کمکی به برندها برای توس��عه کیفیت خدمات ش��ان نخواهد کرد. اگر یک 
کس��ب و کار به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تحقق اهدافش 
اس��ت، باید ۲ نکته را مدنظر قرار دهد. نکته نخس��ت مربوط به استفاده از 
معیارهای شخصی برای بازاریابی بهتر است. نکته دوم نیز امکان استفاده از 
ابزارهای بازاریابی دارای هوش مصنوعی است. این امر امکان شخصی سازی 
ارزیابی کمپین را فراهم می کند. ش��اید تنها نکته منفی در مورد ابزارهای 
دارای هوش مصنوعی نیاز به پرداخت هزینه به نسبت باال برای بهره مندی 
از خدماتش باش��د. به جز این نکته س��ایر خدمات چنین ابزارهایی بسیار 

جذاب و کاربردی است. 
۵. دعوت مخاطب به سوی عملی خاص

تولید محتوای ویدئویی در ش��بکه های اجتماع براساس اهداف مشخص 
صورت می گیرد. تالش برای ترغیب مخاطب هدف به س��وی عملی خاص 
باید در تمام کمپین های بازاریابی رعایت شود. در غیر این صورت محتوای 
بازاریابی برند برای مخاطب هدف فقط در حکم اندکی س��رگرمی اس��ت. 
بسیاری از برندها هیچ برنامه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا 
دع��وت از آنها برای انجام عملی خاص ندارند. نتیجه این امر افزایش مداوم 

هزینه های برند و نیاز به سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی خواهد بود. 
دعوت از مخاطب هدف به سوی عملی خاص اغلب در بخش های پایانی 
ویدئوهای بازاریابی بروز پیدا می کند. این المان باید فشار قابل مالحظه ای 
بر روی مخاطب هدف ایجاد کند. در غیر این صورت تاثیرگذاری موردنظر 
را ایجاد نخواهد کرد. بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و ترغیب آنها به س��وی عملی خاص از المان اجبار استفاده 
می کنند. این امر تاثیر مناسبی بر روی مخاطب هدف ندارد. در عوض کسب 
و کاره��ا باید به دنبال راهکارهایی برای تاثیرگذاری مطلوب و مناس��ب بر 
روی مخاطب هدف باشند. برخی از برندها در این زمینه اقدام به همکاری 
با اینفلوئنسرها و سلبریتی های مختلف می کنند. مهمترین مسئله در این 
همکاری ها مهارت افراد موردنظر با ماهیت کمپین بازاریابی برند است. اگر 
این نکته مدنظر قرار نگیرد، تمام فرآیند بازاریابی و تالش برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف بی فایده خواهد بود. 
6. ساده سازی دسترسی مخاطب به ویدئوها

هرچه دسترسی مخاطب هدف به ویدئوهای بازاریابی برند ساده تر باشد، 
واکنش بهتری از سوی کاربران دریافت خواهد شد. بسیاری از برندها در این 
مسیر با مشکالت عمده ای نظیر تمرکز بر روی یک شبکه اجتماعی یا انتشار 
انحصاری محتوا در وبالگ برند مواجه هستند. امروزه اغلب برندها فقط در 
تعداد محدودی از شبکه های اجتماعی اقدام به ایجاد اکانت رسمی می کنند. 
این امر ب��رای برندهایی با بودجه اندک توجیه اقتص��ادی دارد. مهمترین 
مسئله در این بخش ضرورت حضور برندها در شبکه های اجتماعی محبوب 
مشتریان است. پلتفرم هایی نظیر توییتر، اینستاگرام و یوتیوب باید در محور 

کانونی فعالیت بازاریابی برندها قرار گیرد. 
نکته بعد درخصوص دسترسی ساده مخاطب هدف به ویدئوهای بازاریابی 
مربوط به توجه به نحوه مش��اهده ویدئوها از س��وی مخاطب هدف است. 
اغلب کاربران به هنگام مشاهده ویدئوهای بازاریابی آنها را بدون صدا پخش 
می کنند بنابراین اس��تفاد از زیرنویس برای ویدئوهای بازاریابی و همچنین 
توجه به س��اختار روان و بدون نیاز به صدای آنها ضروری خواهد بود. این 
امر اغلب مورد غفلت برندهای مختلف قرار می گیرد بنابراین مشاهده ارتباط 

گرفتن اندک کاربران با ویدئوهای بازاریابی امری طبیعی خواهد بود. 
ام��روزه برندهای بزرگ در زمینه تولید محتوای بازاریابی مهارت بس��یار 
زیادی دارند. اگر کس��ب و کار شما در این زمینه با هرگونه مشکلی مواجه 

شد، الگوبرداری از برندهای بزرگ و موفق بهترین ایده خواهد بود. 
۷. غفلت از سئو ممنوع

س��ئو محتوای بازاریاب��ی اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از برندها فرآیند 
مدیریت سئو را فقط محدود به سایت های رسمی و وبالگ می دانند. امروزه 
در ش��بکه های اجتماعی نیز س��از و کار مش��خصی برای نمایش محتوای 
مختلف ب��ه مخاطب هدف وجود دارد. به عنوان مث��ال، یوتیوب به عنوان 
بزرگ ترین پلتفرم ویدئویی دنیا دارای نرخ حیرت انگیز ۳ میلیارد جست وجو 
در ماه است. اگر برندها تمایل به نمایش محتوای شان برای مخاطب هدف 
دارند، باید به خوبی نس��بت به استفاده از تکنیک های مدیریت سئو توجه 

نشان دهند. این امر فراتر از کاربست کلیدواژه های مناسب است. 
ام��روزه دیگ��ر کارب��ران از کلیدواژه های متن��ی برای یافت��ن محتوای 
موردنظرشان اس��تفاده نمی کنند. اغلب کاربران به جای تایپ کلیدواژه ها 
از دستیارهای صوتی و همچنین بخش ویدئوهای پیشنهادی سود می برند. 
معن��ای این امر ضرورت س��ازگاری برندها با ش��یوه های ت��ازه بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. بسیاری از برندها در این زمینه 
مهارت و تجربه قابل مالحظه ای ندارند. همین امر کار آنها را دشوار خواهد 

کرد. 
اس��تفاده از ابزار مدیریت بازاریابی Sprout Social فرصت مناس��بی 
در اختیار برندها برای مدیریت بهینه محتوای بازاریابی ش��ان قرار می دهد. 
بسیاری از برندها در این مسیر نیازمند استفاده از ابزارهای هوشمند هستند. 
چالش اساسی انتخاب ابزاری مطمئن با هزینه نهایی اندک است. دسترسی 
به توصیه های حرفه ای در زمینه مدیریت سئو و ارزیابی مداوم کیفیت سئو 
مطالب از جمله خدمات گسترده ابزار مورد بحث است بنابراین در صورت 
مشاهده مشکالت عمده در این زمینه باید نسبت به کاربست شیوه های تازه 
در حوزه بازاریابی اقدام نمایید. در غیر این صورت شاید فرصت های بسیاری 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست دهید.
۸. ارزیابی عملکرد کلی ویدئوی بازاریابی

ویدئوهای بازاریابی دارای عملکردهای کلی نیز هس��تند. اغلب کسب و 
کارها در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ایده های مختلفی دارند. 
ارزیاب��ی میزان تحقق اه��داف و ایده های هر برند در فرآیند بازاریابی امری 
رایج در میان کسب و کارها محسوب می شود. این امر شیوه های مختلفی 
نظیر تعیین معیارهای شخصی س��ازی شده برای برند را به پیش می کشد. 
مس��ئله دیگر در این میان مرب��وط به وضعیت کلی ویدئوه��ای بازاریابی 
اس��ت. معیارهای رایج در این بخش ش��امل میزان الیک، کامنت و بازنشر 
هر محتوای بازاریابی اس��ت. اگر رتبه هر کدام از معیارهای فوق باال باشد، 
وضعیت بازاریابی برندها در نمای کلی بهبود یافته است. متاسفانه بسیاری 
از برندها در عمل تمایلی به ارزیابی وضعیت کلی کمپین های بازاریابی شان 
ندارن��د بنابراین اطالع��ات آنها از وضعیت بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف همیشه ناقص است. 
۹. تداوم در زمینه تولید محتوای جذاب

بازاریابی ویدئویی در شبکه های اجتماعی باید به عنوان امری بلندمدت 
مدنظر قرار گیرد. بسیاری از برندها نسبت به استفاده از شیوه های مختلف 
ب��رای بازاریابی ویدئویی در قالب کوتاه مدت اقدام می کنند. این امر موجب 
ش��هرت اندک برندها در دوره های کوتاه و س��پس فراموشی شان از سوی 
مخاطب هدف می شود. برندهای بزرگ همیشه اقدام به بازاریابی با استفاده 
از ویدئوهای جذاب می کنند. این امر در دهه های متمادی مدنظر برندها قرار 
داشته است بنابراین برندهای دیگر نیاز باید در بلندمدت اقدام به استفاده از 
مزیت بازاریابی ویدئویی نمایند. در غیر این صورت بهره برداری مناسبی از 

سرمایه گذاری شان نکرده اند. 
sproutsocial.com  :منبع

اجزای اساسی در فرآیند بازاریابی
چرا کمپین های بازاریابی شکست می خورند؟

بازاریاب��ی فرآیندی توس��عه یافته در طول دهه های اخیر اس��ت. 
بس��یاری از جنبه های زندگی انس��ان در طول دهه های اخیر تغییر 
یافته اس��ت. برخ��ی از جنبه ها به دلیل اهمیت ی��ا بهره مندی بهتر 
از فناوری های نوین موج تحول بس��یار بهتری را تجربه کرده اند. در 
این میان صنعت بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد. امروزه عرصه 
بازاریابی نس��بت به یک دهه پیش تغییرات بسیار زیادی را به خود 
دیده اس��ت. اغلب بازاریاب ها برای موفقیت مداوم نیازمند یادگیری 
نکات تازه و مهارت های متعدد هستند. بسیاری از تیم های بازاریابی 
در زمین��ه تولید محتوای جذاب و تعامل برانگیز برای مخاطب هدف 
دچار مش��کالت عمده هس��تند. تحول عرصه بازاریابی در این میان 
گاهی اوقات موجب س��خت تر شدن چالش های پیش روی کسب و 
کارها می شود. پاسخ به این پرسش که چرا کمپین های بازاریابی به 
مشکل می خورند، گام اساسی در راستای پرهیز از چنین سرنوشت 
ناگواری خواهد بود. در ادامه برخی از اجزای اساسی فرآیند بازاریابی 
مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. اجزای موردنظر نقش اساس��ی در 
زمینه تعیین شکست یا موفقیت کمپین های بازاریابی ایفا می کند. 

میزان همکاری میان اعضای تیم بازاریابی
ایجاد تیم بازاریابی گرایشی رایج در میان کسب و کارها محسوب 
می ش��ود. مهم ترین نکته پس از تشکیل تیم بازاریابی میزان تعامل 
مناس��ب آنها با هم اس��ت. اگر اعضای تیم بازاریابی همکاری و فهم 
مشترکی نداشته باشند، فرآیند تولید محتوا بدل به معمایی پیچیده 
خواهد ش��د. تقویت همکاری و شناخت بهتر بازاریاب های شرکت از 
هم مهمترین گام در راس��تای موفقیت کمپین های بازاریابی خواهد 

بود. 
معمای محتوا

اهمیت کیفیت و کمیت محتوای بازاریابی به معنای سلطه مداوم 
مفهوم »محتوا« بر عرصه بازاریابی اس��ت. اه��داف برندها در زمینه 
بازاریابی و فعالیت تبلیغاتی متفاوت اس��ت، ام��ا همه آنها به دنبال 
ف��روش و جل��ب نظر هرچه بهتر مخاطب هدف هس��تند. این امر با 
توجه به کیفیت و کمیت محت��وای بازاریابی امکان پذیر خواهد بود 
و بی توجه��ی به هر کدام از معیارهای م��ورد بحث در ادامه فعالیت 

برندها ایجاد مشکالت اساسی خواهد کرد. 
کانال های ارتباطی با مخاطب هدف

انتخ��اب کانال ه��ای ارتباطی مناس��ب برای ارتب��اط با مخاطب 
ه��دف اغلب مورد غفلت برندها ق��رار می گیرد. اگر بهترین محتوای 
بازاریابی نیز در کانال های ارتباطی نامناس��ب بارگذاری شود، توجه 
چندانی ایج��اد نخواهد کرد. اغلب برندهای موف��ق برای بارگذاری 
محتوای بازاریابی شان از مدت ها قبل به دنبال آگاهی از پلتفرم های 
مورد عالقه کاربران هس��تند. این ام��ر نقش مهمی در نتیجه نهایی 

کمپین های بازاریابی ایفا می کند. 
اهمیت داده های اولیه

تولید محتوای بازاریابی بدون ارزیابی س��لیقه و نیازهای مشتریان 
امکان ناپذیر اس��ت. همین امر اهمیت داده های اولیه و تازه را بیشتر 
می کند. برخی از برندها برای تولید محتوای بازاریابی به طور مداوم 
به داده ها و اطالعات قدیمی شان تکیه دارند. این امر شرایط بازاریابی 
برای آنها را به شدت دشوار خواهد کرد. کسب اطالعات تازه و تالش 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با همان اطالعات پرهیز از 

شکست فرآیند بازاریابی را تضمین خواهد کرد. 
entrepreneur.com :منبع

موتور جست و جوگر گوگل هوشمندتر 
خواهد شد

یکی از مش��کالت قدیمی کاربران در رابطه با پیداکردن موسیقی 
موردنظر آنها این اس��ت که اطالعات آن را به یاد نمی آورند. اگرچه 
ش��ما با جست و جوی قسمتی از متن آن نیز می توانید به موسیقی 
مدنظر خود دسترس��ی پیدا کنید، با این حال مش��کل اصلی زمانی 
به وجود می آید که شما قادر به نوشتن درست متن آن نیز نباشید. 
ای��ن امر خصوصا برای م��واردی که به زبان های خارجی هس��تند، 
بس��یار اتفاق افتاده اس��ت. در این راس��تا پیدا کردن موس��یقی ای 
بی کالم نیز دش��واری های خاص خود را دارد. ب��ه همین خاطر نیز 
گوگل در رویداد Search On اعالم کرده اس��ت که از ماه آینده، 
برای رفع این مش��کل به روز رس��انی های الزم را بر موتور جس��ت و 
جوگ��ر خود ایجاد خواهد کرد. برطبق ای��ن تغییر می توان با زمزمه 
کردن موس��یقی موردنظر، به آن دسترسی پیدا کرد. درواقع هوش 
مصنوعی جدید گوگل، قادر به تش��خیص ریتم شما و تطبیق دادن 
آن با موارد منتشرش��ده از سراسر جهان خواهد بود. بدون شک این 
موضوع می تواند جذابیت بس��یار باالیی را به همراه داشته باشد و به 
افزایش فاصله گوگل با س��ایر رقبای خود منجر شود. حال باید دید 
که این طرح جذاب در عمل تا چه اندازه مطابق ادعاها خواهد بود.
cnn.com :منبع

ایستگاهبازاریابی ارزیابی بهترین توصیه ها در بازاریابی ویدئویی

بهترین استفاده از محتوای ویدئویی در بازاریابی شبکه های اجتماعی
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اقدامات جالب کشورهای مختلف برای نجات 
صنعت گردشگری

بحران کرون��ا بیش از هر چیزی به صنعت گردش��گری ضربه 
وارد کرده است. درواقع عدم سفر به معنای از دست رفتن امکان 
س��ودآوری بسیاری از برندها و حتی کشورها است. در این رابطه 
این صنعت یکی از منابع درآمدی مهم تقریبا تمامی کش��ورهای 
جهان بوده و این مس��ئله باعث ش��ده است تا شاهد راهکارهایی 
برای بهبود اوضاع باش��یم. در این راستا چند نمونه از جالب ترین 
آنها را بررسی خواهیم کرد. این امر می تواند به ایده ای برای سایر 
کش��ورها و برندها تبدیل ش��ود تا به جای تسلیم شدن در برابر 
این بحران، به ش��رایط ایده آل سابق خود نزدیک شوند. در این 
راستا فراموش نکنید که تداوم فعالیت های شما باعث خواهد شد 
تا در صورت بروز یک بحران دیگر، سختی های به مراتب کمتری 
را داشته باشید. تحت این ش��رایط بهترین آینده در انتظار شما 

خواهد بود. 
1-مکزیک 

ش��اید بتوان جاذبه اصلی این کشور را جزایر کاراییب دانست 
که هر ساله سود قابل توجهی را برای این کشور به همراه داشته 
اس��ت. در این راس��تا با توجه به این امر که هنوز برای پایان این 
ویروس زمان مش��خصی تعیین نشده است، مسئوالن این کشور 
جهت عدم بیکاری گس��ترده و قطع یکی از منابع درآمدی اصلی 
خ��ود، اقامت و اس��تفاده از حمل و نقل را ب��رای دو روز رایگان 
کرده اس��ت. همچنین تخفیف های ویژه ب��رای بلیت بخش های 
گردش��گری مختلف خود نیز اعمال کرده است. برای این امر که 
ط��رح آنها به خوبی بتواند نتایج مورد انتظار را به همراه داش��ته 

باشد، کمپین هایی نیز ایجاد شده است. 
۲-ایتالیا 

برای بهبود اوضاع در منطقه گردش��گری سیس��یل، مسئوالن 
این کش��ور نصف بهای بلیت های هواپیم��ا را پرداخت می کنند. 
همچنی��ن تمامی بلیت ها نیز رایگان ش��ده اس��ت. در کنار این 
موض��وع یک س��وم از هزینه هتل ها نیز توس��ط دولت پرداخت 
می ش��ود. آمارها نیز بیانگر آن اس��ت که این طرح تا به امروز به 
خوبی مورد توجه افراد قرار گرفته اس��ت. درواقع برای کش��وری 
که تا چند ماه گذش��ته کانون اصلی کرونا در اروپا بوده اس��ت، 
چنین اقداماتی جهت ترغیب افراد برای سفر به این کشور، کامال 

ضروری خواهد بود. 
۳-پرتغال 

تس��ت دو مرحله ای رایگان کرونا، تنها استراتژی کشور پرتغال 
ب��رای نجات صنعت گردش��گری خود بوده اس��ت. در این رابطه 
افراد ۷۲ س��اعت قبل از پرواز به این کش��ور باید آزمایش کرونا 
بدهن��د. همچنین پس از رس��یدن به ف��رودگاه نیز این آزمایش 
تکرار خواهد ش��د که هیچ ی��ک از آنها هزینه ای را برای افراد به 
همراه ندارد. این مس��ئله کمک خواهد کرد تا ورود توریس��ت با 
احتمال شیوع بیشتر ویروس کرونا همراه نباشد. با این حال این 
طرح یک ایراد بزرگ داش��ته و آن عدم انجام این تس��ت هنگام 
خروج مس��افر اس��ت. این امر باعث خواهد شد تا احتمال آن که 
افراد ناقل پنهان این بیماری در کشور خود باشند، افزایش یابد. 
به همین خاطر احتماال طی چند روز آینده، این طرح اصالحاتی 

را خواهد داشت. 
4-قبرس

مسئوالن قبرس به مسافران تضمین داده اند که در صورت ابتال 
ب��ه ویروس کرونا، تمامی هزینه ه��ای درمانی آنها رایگان خواهد 
ب��ود. در کنار این موض��وع آنها تا زمان بهب��ودی کامل، تمامی 
هزینه های آنها برعهده دولت اس��ت. با این حال در هنگام ورود 
افراد آزمایش های الزم انجام می شود تا افراد سودجو از این طرح 

سوءاستفاده نکنند. 
۵-ایسلند 

طرح ایس��لند هنوز به مرحل��ه اجرا درنیام��ده و آنها در حال 
حاضر پذیرای توریس��ت نیس��تند. با این حال مسئوالن در نظر 
دارند تا این امکان را تا چند هفته دیگر مهیا س��ازند. اس��تراتژی 
آنها نیز بر پایه رایگان کردن تست کرونا خواهد بود. با این حال 
اگر در این کش��ور به این ویروس مبتال شوید، قرنطینه ۱۴ روزه 
رای��گان با باالتری��ن امکانات را تجربه خواهی��د کرد. با این حال 
ب��رای اطمینان از نتیجه بخش بودن این طرح، احتماال یک دوره 
یک ماهه به صورت آزمایش��ی ش��اهد آن خواهد بود. به همین 
خاطر در صورت عدم دس��تیابی به معیارهای موردنظر، احتماال 
قبرس برای مدت زمان طوالنی تری صنعت گردش��گری خود را 

به حالت تعلیق در می آورد. 
6-یونان 

ب��ا توجه به این امر که تقاضا برای س��فرهای هوایی با کاهش 
شدیدی از زمان ش��یوع جهانی ویروس کرونا، همراه بوده است، 
این امر طبیعی اس��ت که هزینه بلیت نی��ز کاهش پیدا کند. در 
این راس��تا تنها اقدام یونان، کاهش بلیت هواپیماها است که در 
رابطه با آن نیز رقم دقیقی مشخص نشده و این طرح احتماال از 

دو هفته دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد. 
۷-ازبکستان 

مسئوالن این کشور استراتژی پرداخت خسارت را مورد توجه 
قرار داده اند. درواقع اگر در این کش��ور مبتال به کرونا ش��وید، با 
خس��ارت ۳۰۰۰ دالری مواجه خواهید ش��د، ب��ا این حال برای 
این امر که مش��مول این طرح شوید، الزم است که حتما از یک 

راهنمای محلی استفاده کنید. 
تمام��ی این اقدامات خ��ود می تواند به ایده ای برای کش��ورها 
و یا حت��ی برندهای دیگر نیز تبدیل ش��ود. درواقع در ش��رایط 
س��خت حال حاضر، ضروری است که به دنبال خالقیت و ایجاد 
طرح های جدید باشید. در غیر این صورت به نابودی حرفه خود 
نزدیک خواهید ش��د. این نکته را نیز فرام��وش نکنید که بنا بر 
پیش بینی ها کرونا آخری��ن ویروس همه گیر جهانی نخواهد بود. 
به همین خاطر الزم است تا از همین امروز به دنبال راهکارهایی 
باش��ید. درواقع بدترین اقدام این اس��ت که برای روزهای بهتر، 

صبر نمایید. 
insider.com :منبع

رهبری
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به قلم: راشل هوسیه  خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

همان ط��ور که می دانید بهترین راه یادگی��ری، مطالعه درباره افرادی 
است که پیش از ما در زندگی و کارشان موفق بوده اند.

زمانی که قصد دارید کارآفرین ش��وید، به طور طبیعی اولین کاری که 
انجام می دهید، جس��ت وجوی کارآفرینان و الگوبرداری از آنهایی است 
که قبل از شما به موفقیت رسیده اند. حتی ممکن است تا حدی از آنها 
برای خودتان بت بس��ازید؛ یعنی آنها را بیشتر از آنچه هستند، در ذهن 

خود بزرگ جلوه دهید.
اگرچ��ه ای��ن کارآفرینان موف��ق و محبوب درس های ارزش��مندی را 
ب��ه ما یاد می دهن��د؛ اما ذهن ما توس��ط پدیده ای ک��ه در اصطالح به 
آن »س��وگیری بازماندگی« )Survivorship Bias( گفته می ش��ود، 
می تواند به انحراف کشیده شده و گمراه شود. در حقیقت، این سوگیری 
ممکن است میلیون ها کارآفرین جوان را کاماًل به مسیر اشتباهی سوق 

دهد.
سوگیری بازماندگی چیست؟

 )Survivors( در واقع زمانی که بر روی بازماندگان یا نجات یافتگان
یک گروه از افراد تمرکز بس��یار زیادی داش��ته باشید، ویژگی های مهم 
س��ایر افراد آن گروه را نادیده می گیرید. مفه��وم این موضوع معموالً با 

ارائه یک مثال از هواپیما های جنگ جهانی دوم توضیح داده می شود.
ارتش انگلیس به ماده ای مقاوم در برابر گلوله دسترس��ی داش��ت که 
می توانس��ت قسمت هایی از هواپیما را با آن بپوشاند، اما همه بخش های 

هواپیما را شامل نمی شد.
روش اصل��ی آنها در تعیین مکان قرارگیری ماده ضدگلوله براس��اس 
شناسایی موقعیت مکانی تیر به هواپیماهایی بود که توانسته بودند سالم 
به آش��یانه خ��ود بازگردند. از آنجایی که این مکان ها بیش��ترین اصابت 
گلوله را به هواپیماها نشان می داد، بنابراین دلیل خوبی بود که بهترین 

مکان برای استفاده ماده ضدگلوله در آن قسمت ها باشد. 
اما آنها دچار پدیده سوگیری بازماندگی شده بودند؛ زیرا معیار آنها برای 
تعیین مکان م��اده ضدگلوله هواپیماهای بازمان��ده و نجات یافته از جنگ 
ب��ود. در حالی که راه حل درس��ت و ایده آل این ب��ود که ماده ضدگلوله در 
قس��مت هایی از هواپیما قرار داده شود که بر اثر اصابت گلوله آسیب ندیده 

بودند؛ زیرا این مکان ها عامل اصلی سقوط هواپیماها بوده اند.
از آنجایی که ش��ما نمی توانید بر روی هواپیماهایی که سقوط کرده اند، 
مطالعه ای داشته باشید بنابراین هیچ سوراخ گلوله ای هم ندارید که بتوانید 

آسیب پذیرترین قسمت های هواپیما را به کمک آنها شناسایی کنید.
طرز فکر کارآفرینان موفق

به نظر شما سوگیری بازماندگی چه ارتباطی به کارآفرینی دارد؟

پاسخ این است که وقتی درباره کارآفرینان مطالعه می کنیم، افکار ما 
 Bill(معموالً به س��مت موفق ترین کارآفرینان جهان مانند بیل گیتس
Gates(، ریچ��ارد برانس��ون )Richard Branson(، اس��تیو جاب��ز 
)Steve Jobs(، م��ارک زاکرب��رگ )Mark Zuckerberg(، ای��الن 
ماسک )Elon Musk( و مارک کیوبن )Mark Cuban( سوق پیدا 

می کند.
بدون شک این کارآفرینان ویژگی های مهمی داشته اند که توانسته اند 
به موفقیت های چش��مگیری برس��ند. به راس��تی ای��ن ویژگی های مهم 

چیست؟
)Rogue Thinkers( متفکران سرکش

کارآفرین��ان موفق مانند اف��رادی که در باال به آنها اش��اره کرده ایم، 
کارهای متفاوت انجام داده اند. آنها برای رس��یدن به موفقیت یک مسیر 
ع��ادی و معمول��ی را در پیش نگرفته اند و از ی��ک فرمول خاص پیروی 
نکرده اند. همچنین زمانی که مردم آنها را دیوانه خطاب کردند، دس��ت 
از تالش برنداش��تند و همچنان به مس��یر خود ادامه دادند تا به جایگاه 

موفق ترین افراد جهان دست یافتند.
ریسک پذیر

اگ��ر به زندگی تمام کارآفرینان موفقی ک��ه نام آنها را برده ایم نگاهی 
بیندازی��د، متوجه می ش��وید که همه آنها افراد ریس��ک پذیری بوده اند. 
اگرچ��ه ریس��ک پذیر بودن می تواند نتایج خوبی را برای ش��ما به همراه 
آورد، اما فراموش نکنید که ریسک پذیری جنبه دیگری نیز دارد و فقط 
نباید به جنبه مثبت آن نگاه ش��ود. آیا ش��ما درباره میلیون ها نفری که 
در بخت آزمایی ها شکست خورده اند، شنیده اید؟ فقط تعداد معدودی از 

آنها در این بازی برنده می شوند.
)Extremists( افراط گرایان

این افراد حد وسط ندارند و قطبی بودن را ترجیح می دهند. یعنی به 
جای اینکه مردم حس خنثی و بی طرف به آنها داش��ته باش��ند، ترجیح 
می دهند که آنها را خیلی دوس��ت بدارند یا از آنها متنفر باش��ند. دقیقاً 
در دو قطب کاماًل متضاد. برانگیختن چنین احساسات شدیدی می تواند 
شما را نسبت به اطرافیان تان موفق تر کند؛ زیرا توجه بیشتری را به خود 
جلب خواهید کرد. البته تا زمانی که تعداد روابط مثبت بیشتری نسبت 

به روابط منفی داشته باشید.
چه کسانی را از دست می دهیم؟

در اکث��ر مواق��ع م��ا نمی فهمیم که چرا ب��ا مطالع��ه کارآفرینانی که 
ویژگی ه��ای باال را دارا هس��تند، ب��از هم در نهایت با شکس��ت مواجه 
می ش��ویم. احتم��االً افراد زیادی با این مس��ئله روبه رو ش��ده اند. توجه 

داش��ته باش��ید که ویژگی های گفته ش��ده در باال ضامن موفقیت شما 
نیس��تند. آنها صرفاً جنبه های کم اهمیتی هستند که می توانند به راستی 

ویران کننده باشند.
نادیده گرفتن توصیه ها

س��رکش ب��ودن به مق��دار کم، خ��وب اس��ت. روش های اس��تاندارد 
کس��ب وکار به یک س��ری دالیل اس��تاندارد هس��تند و نادیده گرفتن 
توصیه های افرادی که قبل از شما آمده اند و تجربه دارند می تواند باعث 
نابودی شما شود. شما ممکن است خوش شانس باشید و به طور اتفاقی 
یک روش جدید نوآورانه و تحول آفرین برای دیدن جهان را پیدا کنید، 
اما به احتمال خیلی زیاد، شما به راحتی برخی از معانی، مفاهیم ژرف و 

حکیمانه در این فرآیند را نادیده خواهید گرفت.
بدشانسی

ن��گاه کردن ب��ه افرادی که ریس��ک پذیر بوده اند و توانس��ته اند با این 
ویژگی به موفقیت برس��ند، سرگرم کننده و جالب است، اما این دیدگاه 
میلیون ها کار آفرینی را که ریسک کرده اند و شکست خورده اند را نادیده 
می گیرد. آیا ش��ما داستان های زیادی درباره مالکان کسب وکارهایی که 

در نهایت دچار شکست مالی شده اند، نشنیده اید؟
متخلفین

زمانی که صحبت از دوقطبی ش��دن می شود، به احتمال زیاد رنجش 
و دلخوری بس��یار جذاب می گردد. کارآفرینان جدیدی که بیش از حد 
جس��ور می شوند، ممکن است سرمایه گذاران و مشتریان اولیه را از خود 

دور کنند و شانس شان را برای جذب آنها از دست بدهند.
یک رویکرد متعادل

هی��چ ی��ک از م��وارد گفته ش��ده به این معنا نیس��ت که ش��ما باید 
محبوب تری��ن و موفق ترین کارآفرینان جه��ان را نادیده بگیرید. واضح 
اس��ت که آنها برای رس��یدن به این مرحله، کار های درس��تی را انجام 
داده اند. در عوض، نکته اصلی این است که نشان دهیم چگونه سوگیری 
بازماندگ��ی به طور بالقوه باعث نادیده گرفت��ن پیامدهای منفی و نتایج 

مخرب این طرز فکر و رفتارها می شود.
بنابراین داش��تن رویکرد متعادل به داس��تان کارآفرینان، کلید اصلی 
موفقیت است. به جای اینکه بخواهید مستقیماً از کارآفرینان موردعالقه 
خ��ود الگوب��رداری کنید، برخ��ی از نکات کلیدی و مه��م آنها را بیرون 
بکشید و سپس با روش خودتان از آنها در کسب وکارتان استفاده کنید. 
صرفاً با داش��تن یک رویکرد متعادل است که می توانید مسیر موفقیت 

خودتان را پیدا کنید. 
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مترجم: ش��یدا انصاری: م��اه ژوئن اولین ماهی بود ک��ه من در کارم 
درآمدزای��ی خوبی داش��تم. م��دت طوالنی ب��ود که دلم می خواس��ت 
صورتحسابی با مبلغی قابل توجه برای مشتری بنویسم و این یک نقطه 

عطف در کار و حرفه من بود.
قسمت جالب توجه در مورد رشد کسب وکار، ناشی از تغییر چشمگیر 
در م��دل کس��ب و کار یا فروش اولین محصولم نب��ود بلکه این افزایش 

ناشی از بهبود ذهنیت خودم بود.
در ادامه چند ذهنیتی که باعث شد در کسب و کارم شکست ها را دور 

بزنم را با شما به اشتراک می گذارم:
ذهنیت اول: کسب درآمد برای من سخت نیست:

همیش��ه تصور می کردم برای به دس��ت آوردن درآمدهای ناچیز باید 
س��خت کار کرد. این طرز فکر که »اگر پول به راحتی به دس��ت بیاید، 

احساس افتخار نمی کنی« از سال های نوجوانی همراه من بود.
هنگامی که کس��ب و کار خودم را ش��روع کردم، می بایس��ت قیمت 
خدماتم را به گونه ای تعیین می کردم که مش��تریان بیش��تری را جذب 
کنم. من در حالی فعالیت خود را توسعه می دادم که به عنوان »یک زن 

سختکوش« فقط بتوانم سر پا بمانم.
برای افزایش درآمد، باید باور داشته باشید که در اطراف شما پول به 

قدر کافی وجود دارد و برای به دست آوردن آن نیازی به کامل بودن یا 
انجام کارهای خارق العاده ندارید. فقط کافی است بررسی مناسبی روی 

خدمات خود داشته باشید.
ذهنیت دوم: مانند مالکان کسب و کارهای پردرآمد رفتار کنید:

در نشس��ت و برخواس��ت با کارآفرینانی که درآمده��ای دالری قابل 
توجهی در ماه دارند، یاد گرفتم که آنها نگرش متفاوتی دارند.

افراد با درآمدهای کالن، سیس��تم ها و مراحلی برای هماهنگ کردن 
میزان کار در یک کسب و کار بزرگ را دارند، آنها در کار خود حرفه ای، 
مطمئن و آگاه هس��تند. یک سیس��تم دفترداری دارند و یک حسابدار 
ب��رای کمک به تصمیمات تجاری، دائماً در حال یادگیری هس��تند. در 
نهایت بر ترس های ش��ان غلبه می کنند تا ریس��ک کسب و کار جدید را 

مورد تجربه قرار دهند. آنها همیشه در تالش خود ثابت قدم هستند.
وقتی که من هنوز به س��طح باالیی از درآمد نرس��یده بودم از درآمد 
ثابت خود ناراضی بودم، اما همیشه مانند فردی عمل می کردم که کسب 
و کار م��ورد عالقه من را با همان درآمدزای��ی قابل توجه اداره می کرد. 
گاهی برای ما چندان خوشایند نیست که دست از عادت ها و رفتارهای 
بی ثمر گذشته برداریم اما تنها تغییر در این رفتارها و نگرش ها است که 

می تواند زندگی ما را دگرگون کند.

ذهنیت سوم: من پولی را که هزینه می کنم را پس می گیرم:
نحوه هزینه کردن در مسیر کسب و کارتان  بر درآمد شما تأثیر می گذارد.

من از خرج کردن پول وحش��ت داش��تم. نگران این بودم که پولی که 
خرج کردم هرگز به من برنگردد، بنابراین این بودجه را به ش��دت برای 

خودم یا کسب و کارم سرمایه گذاری می کردم.
دلیل این ترس ها، داشتن یک ذهنیت محدود است. شما فکر می کنید 
پول کم است، بنابراین فرصت های اطراف خود را نمی بینید. این ترس ها 
می تواند باعث ش��وند که هزینه خیلی کمی برای کسب و کارتان کنید. 
اگر ش��ما ارزشی برای کار خود قائل نش��وید و هزینه ناچیزی بپردازید، 

مطمئن باشید که مشتریان کمی نیز خواهید داشت.
اشکالی ندارد که هر از گاهی پول را در مسیر تجربه خرج کنید. شما 

دوباره آن را به دست خواهید آورد.
مطالعه و کار کردن با مربیان و کسب تجربه کاری به من کمک کرده است 
تا به این مرحله برسم، اما برتر از همه اینها تغییر در ذهنیت و طرز تفکر است. 

اگر نگرش درستی ندارید، هیچ دانشی شما را به مرحله بعدی نمی رساند.
چالش بعدی ثابت نگه داشتن درآمد مستمر است و این چالشی است 

که این روزها با آن به شدت درگیرم!
due/modirinfo  :منبع

مدیریت و روان شناسی پول؛ برای درآمدزایی بیشتر طرز فکرتان را تغییر بدهید

 سوگیری بازماندگی )Survivorship Bias( چیست
و چگونه باعث گمراهی ذهن ما از موفقیت کارآفرینان می شود؟

چهار شنبه
30 مهر 1399
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بهره برداری  معــاون  امروز:  بندرعباس - خبرنگار فرصت 
و توسعه آب شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان در بازديد از 
روند اجرای پروژه های آبرســاني شهرســتان خمير، از بهبوِد روند 
تامين آب روستاهاي اين شهرستان خبر داد. سعيد صادقی با اشاره 
به بازديدهای انجام شــده از پروژه ها گفــت: در اين بازديد، روند 
اجرای پروژه ها با حضور کارشناسان، پيمانکاران و مشاوران بررسی 
و تصميمات الزم برای تکميل آن در زمان پيش بينی شــده اتخاذ 
شــد. وی در بازديد از آب شــيرين کن مجتمع کشار گفت: آب 9 
روستا شهرستان خمير از اين مجتمع تامين می شود که با تکميل 
خط انتقال ۳۱۵ به طول ۲۸۰۰ متر وضعيت فشار آب و همچنين 
روزهای بهره مندی مشــترکين از آب شرب افزايش خواهد يافت. 
صادقی ادامه داد، احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و ايستگاه پمپاژ 
چاه ليمو نيز از ديگر پروژه هايی اســت که با پيشرفت فيزيکی 6۰ 
درصد روند تکميل آن ادامه دارد. به گفته وی، با تکميل اين پروژه، 
آب روستاهای کشار زير، سرگپ، دوستنی، انگوران و انگوران تهلو از 
اين محل پمپاژ خواهد شد. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آب و فاضالب استان هرمزگان همچنين از برنامه بازسازی مخزن 

قديمی دو هزار مترمکعبی کشــار خبر داد و گفت: اين مخزن در 
حال حاضر بال اســتفاده مانده که پس از بازســازی مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. وی افزود: وارد مدار شدن اين مخزن به افزايش 
ذخيره آب روستای تحت پوشش کمک زيادی خواهد کرد. صادقی 
همچنين از رفع مشــکل افت فشــار آب در روستاهای درگور، آل 
درويش، کســه و آرابی خبر داد و گفــت: ظرف روزهای آينده آب 

روســتای درگور از خط جدا پمپاژ می شــود که اجرای اين طرح 
باعث افزايش فشــار آب مشترکين روستاهای درگور، آل درويش، 
آرابی و کسه خواهد شد. وی همچنين در بازديد از پروژه های واقع 
در بخش رويدر گفت: ۲۳ کيلومتر از خط انتقال آب کهورستان به 
رويدر انجام و ۱۳ کيلومتر ديگر در حال اجراست. به گفته صادقی، 
با تکميل اين پروژه ، آب مشــترکين رويدر و کهورستان از محل 
آب شــيرين کن تامين خواهد شــد. معاون بهره برداری و توسعه 
آب شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان همچنين با اشاره به 
پروژه های اجرا شــده در گوين، گفت: با همت خيرين يک مخزن 
با ظرفيت ۵۰۰ متر مکعب در اين روستا احداث شده است و برای 
بهره برداری از اين مخــزن، آب و فاضالب ۱6۰۰ متر خط انتقال 
احداث کرده که آب مشترکين گوين از اين محل تامين می شود. 
وی به توســعه شبکه در شهرک نور شهر رويدر اشاره کرد و افزود: 
تاکنون پنج کيلومتر از شبکه توزيع در اين شهرک اجرا شده که سه 
کيلومتر ديگر نيز در دستور کار است. معاون بهره برداری و توسعه 
آب شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان همچنين در اين روز از 

مجتمع کيشی-کرمران بازديد کرد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئيس شورای اسالمی شهر قم رفع 
حادثه، تعميرات، اصالح و بهســازی خط لوله اصلی رينگ غربی قم 
را از روی الزام و جلوگيری از بروز خســارت های ســنگين در آينده 
دانســت.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، 
عبداهلل جاللی از محل حادثه و تعمير شــيرآالت خط ۱4۰۰ رينگ 
غربی قم بازديد کرد و از نزديک در جريان نحوه تعميرات، بهسازی 
و بازسازی آن قرار گرفت. وی در حاشيه اين بازديد، اصل آبرسانی و 
پروژه های مربوط به آن را حائز اهميت دانســت و اظهار داشت: اين 
کار سختی های خاص خود را دارد ضمن اينکه يکی از اساسی ترين 
نيازهای شــهروندان را تأمين می کند. رئيس شورای اسالمی شهر 
قم رفع حادثه خط اصلی آبرســانی ۱4۰۰ را کار بزرگی دانســت و 
خاطرنشان کرد: وقتی مشــاهده می کنيم اين خط لوله نزديک به 
نيمی از شــهر با جمعيت قابل توجهی را تحت پوشش قرار می دهد 
اهميت موضوع را بيش از پيش روشــن می سازد. وی اقدام شرکت 
آب و فاضالب را در رفع حادثه اين خط لوله ارزشمند توصيف کرد و 
گفت: شرکت آب و فاضالب در تالش است قبل از بروز خسارت های 

جدی در شــهر، اين مشکل را رفع کند گرچه ممکن است ساعاتی 
شهروندان با افت فشار و يا قطعی آب مواجه شوند اما انجام اين کار 
برای جلوگيری از خطرات آتی و هدر رفت آب ضروری است. جاللی 
در خصوص ضرورت تعميرات و بازسازی اين خط لوله اذعان داشت: 
در هر نقطه از شهر که با مشکل مواجه می شويم بايد با فوريت و قبل 

از اينکــه حوادث و خطرات ديگری ما را تهديد کند درصدد رفع آن 
برآييــم. وی تعمير و اصالح خط اصلی رينگ غربی قم را نيز از روی 
الزام و اجبار دانست و تأکيد کرد: اگر از روی ضرورت نباشد هيچ گاه 
سازمانی که اصل رضايتمندی آن، در اين است که لحظه ای آب قطع 
نشود درصدد بر نمی آيد برای ساعات و حتی روزهايی قطعی آب را 
داشته باشد و برای خود مشکالتی ايجاد کند. رئيس شورای اسالمی 
شهر قم تصريح کرد: بهانه آوردن و اشکال آوردن در انجام هر کاری 
آســان است اما حل مشکل شهامت و شجاعت طلب می کند که در 
انجام اين پروژه اين اتفاق رخ داده است. وی از شهروندان خواست تا 
پايان عمليات تعميرات و بازسازی اين خط لوله صبور بوده و همکاری 
الزم را داشته باشند تا اين پروژه در زمان تعيين شده به پايان برسد. 
جاللی اقدام شرکت آب و فاضالب را در رفع حادثه و تعمير و بهسازی 
شيرآالت خط لوله ۱4۰۰ رينگ غربی قم قابل تقدير دانست و از تمام 
کسانی که در انجام اين کار تالش می کنند قدردانی کرد. وی در عين 
حال تاکيد کرد: بايد با کار شــبانه روزی و بدون وقفه هر چه زودتر 
اين کار به پايان و قطعی آب در مناطق شهر به حداقل رسانده شود. 

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مديرکل پست استان همدان 
گفت: ۷۱ فروشگاه اينترنتی در استان همدان وجود دارد که اين ميزان 
نسبت به 6 ماه گذشته 6۳ درصد رشد داشته است. به گزارش خبرنگار 
همدان، محمد اميدی در جمع خبرنگاران با بيان اينکه در اســتان 
همدان 4۸۳ واحد پستی وجود دارد اظهار کرد: از اين تعداد ۳9 مورد 
دولتی و 444 مورد خصوصی اســت. وی با بيان اينکه ۱۸4 مورد از 
واحدهای پستی شهری و ۲۲9 مورد روستايی است خاطرنشان کرد: 
در مجموع 9۱ درصد واحدهای پستی به صورت خصوصی مديريت 
و اداره می شوند. مديرکل پست استان همدان با بيان اينکه بر اساس 
اساسنامه و قانون بايد همه نقاط را تحت پوشش قرار دهيم گفت: قالب 
پست های ما و حدود 6۲ درصد روستايی است و پوشش جمعيتی به 
صورتی است که هر ۳ هزار و ۵9۸ نفر تحت پوشش يک واحد پستی 
هستند. وی ميزان مرســوالت وارده و صادره استان طی 6 ماه سال 
جاری را ۲ ميليون و ۲4۱ هزار و ۵۷۰ فقره عنوان کرد و افزود: از اين 
تعــداد يک ميليون و ۲۲6 هزار و 9۷۳ فقره وارده و يک ميليون و ۱4 
هزار و ۵9۷ فقره صادره بوده اســت. اميدی با بيان اينکه طی 6 ماهه 
امسال آمار مرسوالت وارده و صادره ما ۱۱.۵ درصد رشد منفی داشته 

است گفت: علت اين بود که قبل از سال 9۸ توزيع قبوض آب، برق، 
گاز و تلفن از طريق پســت انجام ميشود اما با الکترونيکی شدن اين 
قبوض ميزان توزيع مرسوالت کاهش يافته است. وی با بيان اينکه ۷۱ 
فروشگاه اينترنتی در سطح استان وجود دارد افزود: اين ميزان نسبت 
به 6 ماه گذشته که 4۵ مورد بود، 6۳ درصد رشد داشته که به علت 
شيوع کرونا ميزان اقبال مردم به خريد و فروش اينترنتی زياد است و 
صرفه اقتصادی نيز به همراه دارد. مديرکل پست استان همدان با بيان 
اينکه ۳۳ درصد مرســوالت اينترنتی وارده رشد داشته است تصريح 
کرد: در بحث مرســوالت وارده نيز ۱۸ درصد رشد را شاهد هستيم. 
وی با تاکيد بر اينکه مرسوالت ما از پست نامه ها به سمت بسته، امانت 
و کاال رفته اســت گفت: در استان همدان نسبت به سال گذشته 66 
درصد رشد ارسال بسته و امانت داشتيم که عموما به خريد و فروش 
اينترنتی برمی گردد. اميدی ادامه داد: با شرکت های استارتاپی  که هنوز 
توليدات آنها به توليد انبوه نرسيده قرارداد بسته ايم تا توليدات آنها از 
طريق پست انجام شود زيرا بدون پست جابجايی محصوالتشان هزينه 
زيادی را در برخواهد داشت. اميدی با بيان اينکه در بخش مرسالت 
خارجی مرسوالت صادره ۱۱ درصد و مرسوالت وارده 49 رشد منفی 

داشته است تصريح کرد: با شيوع کرونا پروازهای کل کشورها را تحت 
تاثير قرار داد و خيلی از ابعاد پســت را نيز تحت تاثير گذاشت اما از 
مردادماه با توجه به تالش های انجام شده فعاليت های پستی ۵۱ کشور 
دنيا به روال عادی برگشــته است. وی با بيان اينکه در گذشته همه 
مرسوالت برای تجزيه مبادالت به تهران می رفت و سپس به کل کشور 
ارسال می شد افزود: با توجه به اينکه ديگر فضا و امکانات پاسخگوی 
اين حجم از مبادالت نبود، چهار کاپ منطقه ای در کشور برای تقسيم 
مبادالت شــکل گرفت که يکی از اين کاپ ها همدان است. مديرکل 
پست استان همدان با اشاره به اينکه در حال حاضر بخشی از مرسوالت 
در کاپ غرب کشــور که همدان است دريافت و توزيع می شود افزود: 

۲ ميليارد تومان برای تجهيز مرکز کاپ در همدان مورد نياز است. 

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: بــه گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبيل، سردار اسماعيلی مدير عامل اين شرکت از 
برگزاری مانور مقابله با عمليات خرابکاری در ايستگاه CGS  سيدلر 
شهر رضی از توابع مشگين شهر استان اردبيل خبر داد و گفت : اين 
مانور طبق برنامه زمانبندی و به منظور نکوداشت هفته پدافند غير 
عامل با همکاری واحدهای HSE، امداد، تعميرات، گازبانی و ســاير 
واحدهای درگير اداره گاز رضی و با موضوع آتش سوزی و انفجار در 
اطراف ايستگاه CGS سيدلر رضی برگزار شد.  اسماعيلی آمادگی در 
مقابل تهديدات را از مهمترين اهداف مانورهای برگزار شده برشمرد 
و گفت: اجرای مانور در راســتای آمادگی نيروهای اين شرکت برای 
مقابله با حوادث مختلف امری ضروری است و قطعاً اين اقدام باعث 
افزايش توانمندی نيروها در واکنش به موارد اضطراری می شــود. 
اســماعيلی اداره و مديريت کليه فعاليت هــا از قبيل پيش بينی، 

پيشگيری، کاهش خسارت و ايجاد آمادگی و مقابله با تهديدات را از 
اهداف اين مانور برشمرد و عنوان کرد: با توجه به بحث خطرپذيری 

در تأسيسات گازی بايستی همه کارکنان خود را موظف به رعايت 
موارد ايمنی کنند و در مواقع بحرانی آمادگی الزم را برای مقابله با 
هرگونه حادثه احتمالی داشته باشند. وی مراحل قبل از مانور را بسيار 
با اهمّيت توصيف نمود و اظهار داشت: مشخص کردن محدوده مانور، 
ايستگاههای درگير در مانور، شناخت راههای ورود امن به منطقه، 
مشخص نمودن شيرهائيکه جريان گاز را قطع می کنند و استفاده 
از توان نيروهای عملياتی و انجام فرآيند اطالع رسانی مانور از جمله 
اين مراحل می باشد که بايستی بنحو احسن انجام پذيرد. در پايان 
مدير عامل شرکت گاز استان اردبيل افزود: در حوزه پدافند غير عامل 
و مديريت بحران  اقدامات ارزنده ای در شــرکت گاز اســتان انجام 
شده است که از آنجمله می توان به اجرای مانورهای منتظره و غير 
منتظره، مانيتورينگ ايستگاه های تقليل فشار، پياده سازی سيستم 

امداد مکانيزه و .... اشاره نمود.

ساری - دهقان : سردار مرتضی ميرزايی فرمانده نيروی انتظامی 
اســتان مازندران با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران  و در 
ديدار با دکتر سيد عباس موسوی از تالش های مديريت و کارکنان 
اين دانشــگاه  و مدافعان سالمت در مبارزه با کوويد۱9 تقدير کرد. 
ســردار ميرزايی در اين ديدار خدمات دانشگاه علوم پزشکی استان 
در زمينه پيشــگيری و درمان بيماری کرونا در استان را بسيار مهم 
توصيف کرد  و افزود:  نيروی انتظامی در راســتای پيشــگيری از 
بيماری کرونا با تمامی توان ، خود را در کنار همکاران شــما و ساير 
دســت اندر کاران حوزه سالمت  برای کنترل اين ويروس منحوس 
به کار بســته اســت. فرمانده انتظامی مازندران با تاکيد بر اهميت 
تــالش کادر درمان، گفت: برخود وظيفه دانســتيم تا در اولين روز 
از هفته ناجا با حضور در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی مازندران ضمن تقدير از تالش و ايثارگری مجموعه مديريت 

و کارکنان دانشــگاه علوم پزشکی مازندان و کادر بهداشت و درمان 
اســتان ،  همکاری و همگامی پليس را اعالم  کنيم. سردار ميرزايی 

پزشکان و پرستاران را نوک پيکان مبارزه با بيماری منحوس کرونا 
دانست و با اشاره به تالش های خستگی ناپذير کادر درمان، افزود: 
از خداوند برای کادر درمان و همه کارکنان حوزه سالمت ، عافيت، 
قدرت، صبر و استقات به همراه عاقبت بخيری را خواستار هستيم. در 
ادامه اين ديدار دکتر سيدعباس موسوی رئيس دانشگاه علوم پزشکی 
مازنــدران ضمن تبريک هفته نيروی انتظامی و تقدير از خدمات و 
تالش های شايسته سردار ميرزايی فرمانده نيروی انتظامی استان 
و همکاران ايشان در حفظ سالمت و امنيت جامعه ، با بيان اين که  
از زمان شــيوع بيماری کرونا در استان، نيروی انتظامی با اقدامات 
موثــر از جمله اجرای طرح محدوديت تــردد و کنترل و نظارت بر 
اجرای پروتکل ها و مصوبات ستاد استانی در مقابله با بيماری کرونا 
در راه ســالمت جامعه  گام برداشــتند که همه ما قدردان زحمات 

آنها هستيم.

معاون بهره برداری و توسعه آبفا در بازديد از پروژه هاي آبرساني بندرخمیر؛

روند آبرساني به روستاهاي خمير بهبود مي يابد

رفع حادثه خط اصلی آبرسانی برای جلوگیری از  بروز خسارت های سنگین است

قدردانی از شرکت آب و فاضالب  استان قم و توصیه به مردم

مديرکل پست استان همدان عنوان کرد:
رشد ۶۳ درصدی فروشگاه های اينترنتی در همدان

برگزاری مانور مقابله با خرابکاری در ايستگاه CGS شهر رضی از توابع مشگین شهر استان اردبیل

تقدير فرمانده نیروی انتظامی استان از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مدافعان سالمت

 پااليشگاه گاز ايالم  در خصوص مسائل و مشکالت جامعه 
، موضعی مسئوالنه دارد

ايالم - هدی منصوری: رئيس روابط عمومی شرکت پااليش گاز ايالم از توزيع  4۰۰ بسته  شامل ماسک و مواد ضد عفونی 
در بين اقشار نيازمند در شهر ايالم خبر داد و گفت:در راستای مسئوليت های اجتماعی و کمک به اقشار مردم آسيب ديده در 
اثر  شيوع بيماری کرونا بيش از 4۰۰ بسته شامل مواد ضدعفونی وماسک ۵ عددی در شهر ايالم توزيع شده است.  " منوچهر 
کرميان " با اشاره به اينکه اين واحد صنعتی در خصوص مسائل و مشکالت جامعه ، موضعی فعاالنه و مسئوالنه دارد، افزود: اين 
واحد صنعتی همزمان با انجام ماموريت های سازمانی، تالش می کند در راستای مسئوليت های اجتماعی به مناطق کمتر توسعه 
يافته کمک کند و بر اين اصل اعتقاد دارد که فعاليت موثر در اين حوزه عالوه بر منشاء اثرگذاری مثبت در استان، باعث عمران 
و آبادی درشهر ايالم و روستاهای اطراف می شود. وی با بيان اينکه از زمان شيوع بيماری منحوس کرونا تاکنون پااليشگاه گاز 
ايالم چندين بار به روستاهای اطراف ، شهر چوار و دانشگاه علوم پزشکی کمک های قابل توجهی نموده است، اظهار داشت:ارتقاء 
رضايتمندی جامعه به عنوان مهمترين هدف در حيطه مسئوليتهای اجتماعی شرکت، جزء برنامه های اصلی اين واحد صنعتی 
می باشــد . رئيس روابط عمومی  شرکت پااليش گاز ايالم با اشاره به اينکه مسئوليت های اجتماعی می تواند با هدايت کسب 
و کار به شيوه اخالقی و مسئوالنه در بهره مندی و سود آوری شرکت تاثير گذار باشد،تصريح کرد: مسئوليت اجتماعی از وجوه 
مهم اخالق کسب و کار است که به نقش مثبت شرکت ها در حوزه اجتماعی اطراف خود می پردازد. کرميان خاطر نشان کرد: 
پااليشــگاه گاز ايالم در راســتای انجام مسئوليت های اجتماعی برنامه های مدونی در دستور کار قرار داده که در صورت تامين 

اعتبار، در جامعه محلی هزينه خواهد نمود.

حضور مدير مخابرات منطقه گلستان در آيین بهره برداری از واحدهای 
مسکونی آسیب ديده از سیل

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدير مخابرات منطقه گلستان در آيين بهره برداری از واحدهای مسکونی و بازسازی تاسيسات 
آسيب ديده از سيل شرکت کرد .مهندس غالمعلی شهمرادی مدير مخابرات منطقه گلستان که در حاشيه مراسم بهره برداری از 
واحدهای مسکونی  و بازسازی تاسيسات آسيب ديده از سيل سخن می گفت با اشاره به خدمات مخابرات در زمان سيل فروردين 
9۸ افزود : با تالش همکاران در راستای تامين زيرساختهای  مخابراتی ، هيچ گونه ناپايداری ارتباطات مخابراتی در هنگام وقوع 
سيل سال گذشته مشاهده نشد و دستگاههای اجرايی و مردم به جهت کمک به آسيب ديدگان به راحتی توانستند با استفاده از 
تجهيزات و امکانات مخابراتی ، ارتباطات مطلوب و مناسبی در اختيار داشته باشند .الزم به ذکر است در اين مراسم که در روستای 
چن سولی از توابع شهرستان آق قال و  با حضور استاندار گلستان ، نمايندگان شهرستان گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی 
، فرماندار آق قال و تعدادی از مديران اجرايی برگزار شد واحدهای مسکونی آماده شده جهت تحويل به آسيب ديدگان از سيل ،  از 

طريق ويدئو کنفرانس توسط رئيس جمهور افتتاح شد.

به منظور گرامیداشت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی صورت گرفت؛ حضور 
رئیس شورا و شهردار الوند در مرکز فرماندهی انتظامی شهرستان البرز

قزوين - خبرنــگار فرصت امروز: به گــزارش روابط عمومی 
شــهرداری الوند؛ همزمــان با فرارســيدن هفته نيــروی انتظامی، 
مهندس ســهراب ذاکــری رئيس شــورا، دکتــر روح اهلل احمدزاده 
کرمانی شــهردار الوند و رئيس هيات مديره شــرکت شــهر صنعتی 
البــرز و مهنــدس امير حســين پور قائم مقــام شــهرداری الوند با 
حضور در مرکز فرماندهی انتظامی شهرســتان البــرز، ضمن ديدار 
با ســرهنگ منصوری فرمانــده انتظامی شهرســتان، از تالش ها و 
 زحمــات مدافعان امنيت جامعــه تقدير و تجليل به عمــل آوردند.
دکتر احمدزاده کرمانی شهردار الوند در اين جلسه اظهار داشت: حافظه 
تاريخی ملت ايران گواهی می دهد نيــروی انتظامی پس از پيروزی 
انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس و عبور از مقطع سازماندهی 
نوين خود، با هوشمندی و درک درست از الزام ها به نقطه ای غرورآفرين 
از بالندگی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفيت های متنوع رسيده است. همچنين مهندس ذاکری رئيس شورای اسالمی شهر 
الوند نيز در اين ديدار با بيان اينکه بخش عمده ای از تامين امنيت، تحکيم نظم و اجرای قانون و عدالت به عنوان مهمترين ارکان 
ثبات و سالمت نظام اجتماعی بر عهده نيروی انتظامی است، بيان داشت: همه بايد پليس را در تامين و برقراری اين نظم و امنيت 

همراهی و کمک کنيم.

برخورداری 9 شهر و 95 روستای شهرستان دشتستان استان بوشهر از 
نعمت گاز

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدير عامل شــرکت گاز استان بوشهر از گازدار شدن 9 شهر و 9۵ روستای شهرستان 
دشتستان از نعمت گاز خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر مهندس مسلم رحمانی با بيان اين خبر افزود 
:به منظور گازرسانی به اين مناطق ، در مجموع افزون بر ۱64۰ کيلومتر شبکه گذاری انجام گرديده که ۸۰۰ کيلومتر آن در 
شهرها و ۸4۰ کيلومتر نيز در روستاهای اين شهرستان اجرا شده است. وی گفت: با اقدامات صورت گرفته در اين شهرستان 
هم اکنون ۱۰۰ درصد از شهرها و 9۵ درصد از روستاهای دشتستان از نعمت گاز برخوردار می باشند. وی گفت:  تالش های 
بســيار زيادی به منظور توسعه همه  جانبه گازرسانی در اقصی نقاط استان صورت گرفته  است که با گازرسانی به  ۸ روستای 
جديد با 66۰ خانوار در ســال جاری ضريب نفوذ گاز روســتايی شهرستان دشتستان  به 9۸ درصد خواهد رسيد. مدير عامل 
شرکت گاز استان بوشهر در ادامه بيان داشت : همچنين تا کنون ۵۳6۵6 انشعاب در اين شهرستان نصب شده است که تعداد 
۳4۱۰۳ عدد در شهرها و ۱9۵۵۳  انشعاب نيز در روستاها نصب گرديده است. مهندس رحمانی يادآور شد : 4۵۱6۸ مشترک 
نيز در اين شهرســتان در حال استفاده از خدمات گازرسانی می باشند که ۳۳646 مشترک در شهر ها و ۱۱۵۲۲ مشترک در 

بخش روستايی می باشد.   

شرکت گاز استان گیالن در سطح برتر سالمت اداری قرار دارد 
رشت- مهناز نوبری: حسين اکبر مديرعامل شرکت گاز استان گيالن با اعالم خبر دريافت رتبه برتر توسط شرکت گاز استان 
گيالن در زمينه سالمت اداری گفت: اين ارزيابی توسط امور بازرسی شرکت ملی گاز ايران و در ميان ۳۱ شرکت استانی صورت 
پذيرفته اســت و اين شــرکت با کسب نمره 9۳.64 توانست يکی از رتبه های برتر را کسب نمايد.وی با بيان اينکه اين ارزيابی در 
زمينه های آموزش، قانون گرايی، شفافيت، پاسخگويی، شايسته ساالری، انضباط اداری و مالی، الگوی مصرف و بهره وری، استقرار 
و توسعه سامانه های الکترونيک و فناوری های نوين نظارت و کنترل داخلی انجام شده است، بيان کرد: خوشبختانه گاز استان 
گيالن با ارائه مستندات کامل، صادقانه و شفاف در همه اين زمينه ها با ۲۱ درصد افزايش امتياز نسبت به دوره قبل در ميان استان 

های برتر قرار گرفته است.
اکبر از همه پرسنل شرکت گاز استان که سهم به سزائی در کسب اين موفقيت بزرگ داشته اند، قدردانی نمود و اظهار داشت: 
شــرکت گاز گيالن با رعايت شاخص های قانون ارتقای ســالمت اداری و حقوق شهروندی توانسته به اين موفقيت دست يابد.
مديرعامل شرکت گاز استان گيالن در ادامه گفت: عليرغم کسب اين موفقيت بزرگ، مديريت و کارکنان گاز استان گيالن بايد با 
استفاده از گزارش امور بازرسی و پاسخگويی به شکايات شرکت ملی گاز، همچنان در راستای تقويت فرصت های بهبود حرکت 
نمايند. وی در پايان هدف اصلی شرکت گاز استان گيالن را جلب رضايتمندی حداکثری مردم و مشترکين گرامی عنوان نمود و 
گفت: مديريت و کارکنان اين شرکت تمام تالش خود را به کار بسته تا با رعايت هر چه بهتر قوانين و ارائه خدمات صادقانه درجهت 

تحقق اين هدف بزرگ گام بردارد

 تشريح اقدامات مخابرات در جمع اهالی روستای رحمت آباد  
منطقه گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس غالمعلی شهمرادی ، به منظور تشريح اقدامات انجام شده در مخابرات منطقه 
گلستان در جمع اهالی روستايی رحمت آباد حضور يافت .غالمعلی شهمرادی به همراه رحمت ا... نوروزی نماينده مردم علی آباد 
کتول در جمع اهالی روستای رحمت آباد حضور يافت و باتشريح اقدامات انجام شده ، به سواالت آنها پاسخ داد .مدير مخابرات 
منطقه گلستان با اعالم اين مطلب که توسعه ارتباطات سيار در قالب عمليات فاز ۸ در تمامی استان در حال اجرا است گفت 
: با اتمام اين پروژه ۱6۰ سايت جديد تلفن همراه تاسيس و در بسياری از سايت ها ارتقاء تکنولوژی صورت خواهد گرفت .وی 
با تاکيد بر ارائه خدمات مطلوب مناسب بر اساس نياز مشتريان در هر نقطه از استان گفت : توسعه ارتباطات مخابراتی و ارتقاء 
زيرساخت ها بصورت مداوم در دستور کار است و هدف ما اين است که بهترين و به روزترين سرويسهای مخابراتی به مشتريان 
واگذار شود و اتمام فاز۸ توسعه ارتباطات سيار در راستای همين هدف بوده و بی شک تاثير بسزايی در افزايش کيفيت ارتباطات 

تلفن همراه خواهد داشت.
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روانش��ناس مثبت گرای برجسته ای به نام میهای چیکسنتمیهایی در 
۱99۶ در کت��اب خود تحت عنوان » خالقیت: آثار و زندگی 9۱ انس��ان 
برجس��ته« ، به این نکته اشاره می کند که » در تمام فعالیت های انسان، 
خالقی��ت بیش از هر عامل دیگ��ری می تواند ما را به تمام چیزهایی که 
آرزویش را داریم، برس��اند.«  خالقیت به م��ا امکان می دهد ذهن مان را 
گس��ترش دهیم، کارهای جدید و هیجان آور انجام بدهیم و خودمان را 
در مسیری قرار دهیم که ما را یک قدم به سمت رسیدن به تمام توانایی 
بالقوه مان نزدیک تر می کند بنابراین دقیقا چه عاملی باعث می ش��ود به 
آدم خالقی تبدیل شویم؟ آیا برخی از آدم ها خالق به دنیا می آیند و آیا 
خالقیت صرفا مهارتی اس��ت که می توانید آن را پرورش دهید، درست 
مثل ماهیچه های بدن؟ در این نوش��تار با ما همراه باش��ید تا۱۰ ویژگی 

مهم افراد خالق که علم ثابت کرده است را بشناسید.
از نظر چیکس��نتمیهایی، برخی آدم ها دارای خصوصیتی هس��تند که 
آن را می توان ش��خصیت خالق نامید. با اینکه مسلما برخی از آدم ها به 
طور طبیعی با همین استعدادها پا به این جهان می گذارند، انجام برخی 
از اقدامات و تمرین های زیر در زندگی روزانه تان ممکن است کمک تان 

کند به طور کامل به خالقیت بالقوه  خود دست پیدا کنید.
تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا اطالعات بیشتری درباره  نتایج 
پژوهش چیکس��نتمیهایی و ۱۰ مهارتی به دس��ت بیاورید که به اعتقاد 

وی آدم های خالق از آنها بهره مند هستند.
مهم ترین ویژگی افراد خالق

۱. آدم های خالق انرژی زیاد و در عین حال، تمرکز مناسبی دارند
آدم ه��ای خالق انرژی زیادی دارند، هم از لحاظ فیزیکی و هم لحاظ 
ذهن��ی. آنها می توانند س��اعت ها ب��ا تمرکز و توجه کاف��ی بر روی یک 
مس��ئله  خاص کار کنند و با این حال، در تمام مدت، همچنان پرانرژی 

و مشتاق باقی بمانند.
این حرف به این معنا نیس��ت که آدم های خالق بیش فعال یا مجنون 
هستند. آنها افرادی با قدرت تخیل و کنجکاوی باال هستند و می توانند 
مدت زمان زیادی کامال در آرامش و با حوصله  زیاد روی مس��ائل مورد 

عالقه شان فکر و تعمق کنند.
۲. آدم های خالق افرادی باهوش و در عین حال، ساده و بی تکلف هستند
آدم های خالق معموال افرادی باهوش هستند، ولی نتایج پژوهشی در 
۲۰۱۳ نش��ان داده اند، بهره مندی از آی کیوی بسیار باال لزوما به معنای 
داشتن س��طوح باالیی از خالقیت نیست – بلکه خصوصیت های فردی 

نیز نقش مهمی در خالقیت آدم ها ایفا می کنند.
برای مثال، براس��اس نتایج مطالعه  طولی مشهوری که توسط لوئیس 
ترمن بر روی کودکان بااس��تعداد انجام ش��د، کودکانی با آی کیوی باال 
عملکرد عمومی بس��یار خوبی در زندگی خود داش��تند، ولی کودکانی 
با آی کیوی بس��یار باال، دقیقا آنچنان ک��ه انتظار می رفت، نوابغ خالقی 
نبودن��د. تع��داد اندکی از ک��ودکان بااس��تعدادی که در ای��ن مطالعه 
حضور داش��تند، در دوره های بعدی زندگی ش��ان، به س��طوح باالیی از 

دستاوردهای هنری و خالق دست یافتند.
چیکس��نتمیهایی ب��ه این نکته اش��اره می کن��د که براس��اس نتایج 
مطالع��ات، باالترین حد آی کیو از لحاظ داش��تن خالقیت ۱۲۰ اس��ت. 
بهره مندی از آی کیوی باالتر از س��طح متوسط می تواند به معنای باالتر 
بودن س��طح خالقیت باش��د، ولی بهره مندی از آی کیوی باالتر از ۱۲۰ 
لزوما به این معنا نیس��ت که چنین افرادی دارای س��طح دست نیافتنی 

از خالقیت باشند.
به اعتقاد چیکس��نتمیهایی، خالقی��ت نیازمند وجود میزان خاصی از 

خرد و در عین حال، کودکانگی است.
آدم ه��ای خالق افرادی باهوش هس��تند، ولی در عی��ن حال، قادرند 
حس ماجراجویی، کنجکاوی و توانایی خود را برای دیدن جهان اطراف 

با نگاهی تازه به خوبی حفظ کنند.
۳. آدم های خالق افرادی بازیگوش و در عین حال، منظم هستند

چیکسنتمیهایی به این نکته اشاره می کند که بازیگوشی و سرزندگی 
یکی از نشانه های خالقیت است، ولی این حس شادی و هیجان طلبی با 
یک خصوصیت مهم و به ظاهر متناقض تقارن پیدا می کند – پش��تکار 

و ثابت قدمی.
آدم های خالق هنگام کار بر روی یک پروژه معموال به افرادی مصمم 
و استوار تبدیل می شوند. آنها ساعت ها بر روی یک پروژه کار می کنند و 
غالبا تا نیمه های شب به تالش خود ادامه می دهند تا وقتی که از نتیجه  
کار خود راضی ش��وند. مثال رفتارهایی به خاطر بیاورید که در آدم هایی 

مشاهده  کرده اید که آنها را به عنوان هنرمند می شناسید.
از لحاظ ظاهری، هنرمند بودن بس��یار هیجان آور، رمانتیک و باشکوه 
به نظر می رس��د و به باور بسیاری از آدم ها، هنرمند بودن مسلما یعنی 
سر و کار داشتن با چیزهای هیجان انگیز. ولی الزمه  یک هنرمند موفق 
بودن انجام کار و تالش بس��یار اس��ت – مسئله ای که بسیاری از آدم ها 
آن را نادیده می گیرند یا نمی توانند ببینند. با وجود این، یک آدم خالق 
ب��ه خوبی می داند خالقیت حقیقی ش��امل ترکیب��ی از هیجان طلبی و 

سختکوشی است.
۴. آدم های خالق خیال پردازانی واقع بین هستند

آدم های خالق خیال پردازی می کنند و تمام احتماالت و شگفتی های 
جه��ان را در ذهن خود به تصویر می کش��ند. آنه��ا می توانند خود را در 
دنیای تخیل و تصور غوطه ور کنند و در عین حال، همچنان پا بر زمین 
داش��ته باش��ند و واقعیت را لمس کنند. معموال آنها ب��ه عنوان افرادی 
خیال پرداز شناخته می شوند، ولی به این معنا نیست که همواره بر روی 

ابرها زندگی می کنند.
آدم های خالق، از دانشمند گرفته تا هنرمند و موسیقی دان، می توانند 
برای مشکالت واقعی زندگی راه حل هایی خالقانه و زیرکانه ارائه دهند.

چیکس��نتمیهایی در این مورد می گوید، » هنر و علم متعالی نیازمند 
جهش��ی خیال انگیز ب��ه دنیایی متفاوت از دنیای حاضر اس��ت. س��ایر 
آدم های جامعه معموال این ایده های تازه را به ش��کل خیال پردازی هایی 

فانتزی مش��اهده می کنند که به ظاه��ر ارتباطی با دنیای واقعی ندارند. 
البت��ه، آنها هم حق دارند. ولی هدف اصلی و کلی هنر و علم حرکت به 
سمت دنیایی فراتر از آن  چیزی است که آدم های معمولی آن را واقعی 

می پندارند و همچنین، ایجاد واقعیت هایی تازه است.«
۵. آدم های خالق افرادی برونگرا و درونگرا هستند

با اینکه ما غالبا به اش��تباه، هم��ه  آدم ها را صرفا به دو گروه برونگرا و 
درونگرا تقسیم می کنیم، چیکسنتمیهایی معتقد است، خالقیت نیازمند 

ترکیبی از هر دو تیپ شخصیتی است.
ب��ه اعتق��اد وی، آدم های خالق هم برونگرا هس��تند و ه��م درونگرا. 
پژوهش ها نش��ان داده اند، آدم ها معموال یا بیش��تر به سمت برونگرایی 
گرای��ش دارند یا درونگرای��ی و این خصوصیات معموال به ش��کل قابل 

مالحظه ای ثابت می مانند.
آدم ه��ای خ��الق معم��وال هم زمان ه��ر دو خصوصی��ت برونگرایی و 

درونگرایی را از خود به نمایش می گذارند.
آنها هم خوش مش��رب و پرانرژی هس��تند و هم آرام و کم حرف؛ هم 
اجتماعی و هم ساکت. تعامل با دیگران می تواند برای آنها منبعی از ایده 
و الهام باشد و پناه بردن به مکانی ساکت و آرام به آدم های خالق امکان 

می دهد به طور کامل در این منابع خالقیت کندوکاو کنند.
۶. آدم های خالق افرادی مغرور و در عین حال، فروتن هستند

آدم های بسیار خالق معموال همیشه به دستاوردها و موفقیت های  خود 
افتخار می کنند و در عین حال، همواره از جایگاه خود آگاه هس��تند. آنها 
همیشه به سایر آدم هایی که در شغل و حرفه شان مشغول به کار هستند، 
به شدت احترام می گذارند و به خوبی بر اثر و نفوذ نوآوری های گذشته بر 
کار خود واقف هستند. آنها شاهد تفاوت آشکار میان عملکرد خود و سایر 

همکاران شان هستند و با این حال، توجهی به این مسئله ندارند.
طبق مش��اهدات چیکس��نتمیهایی، آدم های خالق معموال آنچنان بر 
ایده ه��ا یا پروژه های فعلی و آینده  خود تمرکز دارند که فرصت چندانی 

برای توجه به دستاوردهای گذشته برای آنها باقی نمی ماند.
۷. آدم های خالق تحت تاثیر تعصبات جنسیتی قرار نمی گیرند

به اعتقاد چیکس��نتمیهایی، افراد خالق معموال، دست کم تا حدودی، 
در برابر کلیش��ه ها و نقش های جنس��یتی متعصبانه ک��ه غالبا از طرف 
جامعه بر افراد تحمیل می ش��وند، مقاومت می کنند. وی معتقد اس��ت، 
دختران و زنان خالق در مقایس��ه با سایر دختران گرایش سلطه جویانه  
بیش��تری دارند، در حالی که پس��ران و مردان خالق در مقایسه با سایر 
افراد مذکر نیروی تهاجمی کمتری از خود نش��ان می دهند و حساس تر 

هستند.
وی در ای��ن م��ورد می گوی��د، » اف��رادی ک��ه از لحاظ روان��ی دارای 
خصوصی��ات آندروجینی هس��تند، در عمل از قدرت واکنش بیش��تری 
برخوردار هس��تند. احتماال افراد خالق نه تنها از توانایی های جنسیتی 
خودش��ان برخوردار هس��تند، بلکه ممکن اس��ت برخی از توانایی هایی 

جنسیتی جنس مخالف را نیز در اختیار داشته باشند.«

۸. آدم های خالق افرادی محافظه کار و در عین حال، سرکش هستند
آدم های خالق ذاتا متفکرانی فراتر از محدودیت ها هس��تند و س��ایر 
آدم ه��ا غالب��ا آنها را به عنوان افرادی همیش��ه مخال��ف و حتی اندکی 
سرکش می شناسند. ولی چیکسنتمیهایی معتقد است، اگر فردی، پیش 
از هر چیز دیگر، نتواند هنجارها و رسوم فرهنگی را درون خود نهادینه 

کند، امکان دارد حقیقتا انسان خالقی باشد.
ب��ه اعتقاد وی، خالقی��ت نیازمند حفظ نگاه س��نتی و در عین حال، 
هنجار شکنی است؛ یعنی فرد خالق باید قادر به تحسین و حتی پذیرش 
گذش��ته و در عین حال، در جس��ت وجوی راه های جدید و بهینه برای 
انجام کارها باشد. آدم های خالق از بسیاری جهات می توانند محافظه کار 
باش��ند و در عین حال، می دانند نوآوری گاهی اوقات به معنای ریسک 

کردن نیز هست.
9. آدم های خالق در انجام کارها افراد پرشور و در عین حال، هدفمند 

هستند
آدم ه��ای خالق فقط از کارش��ان لذت نمی برند – بلکه با تمام ش��ور 
و اش��تیاق عاش��ق کارش��ان هس��تند. ولی صرفا برای انجام کاری شور 
و اش��تیاق داش��تن لزوما باعث نمی ش��ود که نتیجه کارتان بسیار عالی 
باش��د. نویس��نده ای را تصور کنید که آنچنان عاشق نوشته هایش است 
که تمایلی به ویرایش هیچ یک از جمله ها نداش��ته باش��د. آهنگ سازی 
را تصور کنید که تمایلی به بازبینی و تصحیح قطعاتی نداشته باشد که 

نیازمند ویرایش هستند.
آدم های خالق عاش��ق کارشان هس��تند، ولی در عین حال، هدفمند 
عمل می کنند و همیش��ه تمایل دارند به کارهای خود نقادانه نگاه کنند 
و همچنین، از انتقاد نیز استقبال می کنند. آنها قادر هستند آثار خود را 
از زوایای مختلف مش��اهده کنند و همواره در آثارشان در جست وجوی 

بخش هایی هستند که به تصحیح و ویرایش نیاز دارند.
۱۰. آدم های خالق افرادی حس��اس و پذیرای تجربه و در عین حال، 

شاد و خشنود هستند
ب��ه اعتقاد چیکس��نتمیهایی، آدم های خالق معم��وال دارای ذهن باز 
و روحیه ای حس��اس هس��تند؛ ش��خصیتی که هم باعث ایجاد شادی و 
رضایت می شود و هم درد و ناراحتی. خلق یک اثر، رسیدن به ایده های 
جدی��د و پذیرفتن انواع ریس��ک، معموال آدم ه��ا را در معرض انتقاد و 
حتی تمس��خر ق��رار می دهند. صرف زمان و بخش ارزش��مندی از عمر 
و زندگی تان ب��رای خلق ایده یا اثری که مورد قبول جامعه قرار نگیرد، 
نادیده گرفته شود یا حتی مورد تمسخر قرار گرفته شود، می تواند بسیار 

دردناک و حتی ویرانگر باشد.
ولی پذیرای تجربه های خالقانه بودن نیز باعث ایجاد لذت و خشنودی 
در انس��ان می شود. این روحیه می تواند ش��ادی فوق العاده ای در انسان 
ایجاد کند و بسیاری از آدم های خالق باور دارند داشتن چنین احساسی 

به درد و ناراحتی احتمالی ناشی از آن می ارزد.
verywellmind/bazdeh :منبع
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کارهای زیادی در محل کار دارید. مش��تری ها مدام تماس می گیرند 
و می خواهن��د از روند پیش��رفت پروژه مطلع ش��وند. حتی کارهای ماه 
قبل ه��م به اتمام نرس��یده و همه برنامه ریزی تان به هم ریخته اس��ت. 
مثال می خواس��تید در ماه جدید در باشگاه ثبت نام کنید و الغر شوید، 
ام��ا اکنون چنین کاری امکان پذیر نیس��ت. آیا می دانید اگر کارهای تان 
را ب��ه موقع انجام دهید، چقدر حال تان بهتر اس��ت و از احس��اس گناه 
و اس��ترس ناش��ی از آن رهایی می یابی��د؟ می دانید چق��در کارایی تان 
بهبود پیدا می کند و ش��ادتر خواهید ب��ود؟ باید راه حلی برای نجات از 
تلنبارش��دن کارها روی هم، به تعویق انداختن آنها و بی میلی نسبت به 
انجام وظایف تان پیدا کنید و از این نگرانی و استرس خالص شوید، اما 

چگونه چنین کاری امکان پذیر است؟ 
قدم اول این اس��ت، برای یافتن دلیل از زیر کار در رفتن تان چاره ای 
بیندیشید. اگر به این نتیجه برسید که چرا حوصله و رغبتی برای انجام 
وظایف روزانه و دنبال کردن برنامه ریزی تان ندارید، خیلی از مش��کالت 

حل خواهند شد.
دلیل به تعویق انداختن کارها، ترس از اشتباه است

راه حل: تمرکز پیشگیرانه داشته باشید
به هر وظیفه و مسئولیتی می توان دو رویکرد مختلف داشت. رویکرد 
اول، همان نگاهی است که به واسطه آن فکر می کنید با اتمام یک پروژه 
و مس��ئولیت، به نتایج خوبی دس��ت خواهید یافت و مدیرتان را تحت 
تاثیر قرار می دهید. در علم روانشناس��ی، به این نوع تمرکز کردن روی 
 )promotion focus( انجام وظایف و مس��ئولیت ها، تمرکز ارتقایی
گفته می ش��ود. مطالعات حاکی از آن است، اشتیاق و عالقه برای انجام 

وظایف مختلف باعث دستیابی به موفقیت  های بیشتری خواهد شد.
در مقابل ممکن اس��ت از نتایج کارهای تان بترس��ید و دچار اضطراب 
و نگرانی ش��وید. اضطراب و بدبینی س��بب کاهش انگیزه برای رسیدن 
به پیش��رفت می ش��وند و امکان رس��یدن به موفقیت را سلب می کنند. 
برای مقابله با احس��اس ت��رس و دلهره باید وارد عمل ش��وید. در قدم 
اول، ش��ک و دودلی را کنار بگذارید و برای انجام کار اقدام کنید. یعنی 
الزم اس��ت نوع��ی از تمرکز را در خود به وجود آوری��د که به آن تمرکز 
پیشگیرانه )prevention focus( می گویند. در این نوع تفکر باید به 
جای نتیجه گرایی به انجام کار و جلوگیری از ایجاد شکس��ت فکر کرد. 
به عنوان مثال، به جای اینکه به فکر خوشحال یا ناراحت شدن مدیرتان 
باشید، روی جلوگیری از عصبانیت او تمرکز کنید و با اقدامی هوشیارانه 

مانع از این شوید که شما را نیرویی ناکارآمد و غیرحرفه ای بداند.
اکن��ون در این زمینه مثال دیگری می زنیم. در مورد ورزش کردن به 

خودتان بگویید باید ورزش کنم تا تناس��ب اندامم حفظ شود و زیبایی 
بدنم از دس��ت نرود، در این صورت نیرویی در وجودتان به وجود می آید 
که باعث اقدامی فوری می ش��ود. یعنی با تکیه بر انگیزه ای که در خود 
به وجود می آورید، دیگر کارها را به تعویق نمی اندازید و به س��راغ عمل 
می روید. پس الزم اس��ت این نوع تفکر پیش��گیرانه را در خود نهادینه 
کنید. هر چقدر این تفکر بیش��تر در ش��ما رش��د کند، زودتر به دنبال 
انج��ام کارهای تان می روید و از بروز خس��ارت و بی حوصلگی جلوگیری 
می کنید. حقیقت این است، نگرانِی بیشتر برای انجام کارها باعث اقدام 

سریع تر خواهد شد.
البته ممکن است این نوع تفکر و تمرکز برای تان عجیب باشد، خصوصا 
اگر از جمله افرادی باشید که با تمرکز ارتقایی و مثبت اندیشی، کارهای تان 
را به انجام می رس��انید. در هر صورت، تفکر پیش��گیرانه روشی موثر برای 
جلوگیری از به تعویق انداختن کارها و مقابله با کسلی و بی حوصلگی است.

حوصله ندارید کاری را شروع کنید
راه حل: این احساس��ات منفی را نادیده بگیرید و در مس��یر درس��ت 

قرار بگیرید
اولی��ور برکم��ن )Oliver Burkeman( در کتاب »ش��ادی برای 
افرادی که تحمل مثبت اندیشی را ندارند«، می گوید: »وقتی فردی مدام 
به این فکر می کند که نمی تواند صبح زود از رختخواب بلند شود یا توان 
ورزش کردن ندارد، در واقع نشان می دهد هیچ حوصله و انگیزه ای برای 
انجام این کارها ندارد. هیچ کس ش��ما را به تخ��ت نمی بندد تا نتوانید 
صبح زود بیدار ش��وید و مانعی برای باش��گاه رفت��ن ندارید. آنچه باعث 
می ش��ود میل و رغبتی به س��حرخیزی و ورزش کردن نداش��ته باشید، 

نداشتن حوصله  کافی است.
البته برکمن می گوید نباید برای شروع کارها منتظر بمانید تا حوصله 

کافی را به دست آورید بلکه باید دست به کار شوید.
به این موض��وع خوب فکر کنید چون اهمیت زی��ادی در زندگی تان 
دارد؛ اغلب مردم فکر می کنند برای ش��روع یک کار جدید و پا گذاشتن 
در مس��یر باید حال و حوصله کافی پیدا کنند تا انگیزه بیش��تری برای 
پیشرفت داشته باشند، اما این تفکر اشتباه و بازدارنده است. چرا چنین 
تفکری داریم؟ بله درس��ت است، برای ش��روع کارهایی مانند ورزش یا 
س��حرخیزی نیاز به انگیزه و تعهد داریم، اما اینکه منتظر بمانیم حال و 
حوصله کاری را پیدا کنیم و بعد به سراغ آن برویم، کامال اشتباه است.

به عقیده  اولیور برکمن، خیلی از هنرمندان، مخترعان و نویسندگان، 
س��اعاتی را پشت سر گذاش��ته اند که با وجود بی حوصلگی، به کارکردن 

در ساعات مشخصی پرداخته اند.

ب��رای مثال، چاک کل��وز )Chuck Close(، عکاس و نقاش بزرگی 
است و باور دارد:

دنبال الهام گش��تن برای انجام پروژه ها، کار افراد غیرحرفه ای اس��ت. 
هنرمندان واقعی از جا بلند می شوند و کارشان را شروع می کنند.

با این تفاس��یر، اگر یک جا نشسته اید و منتظرید حوصله به سراغ تان 
بیاید، همین حاال از جا بلند شوید و کاری انجام دهید. باور کنید چیزی 

مانع تان نیست.
هی��چ کاری انج��ام نمی دهید، چ��ون همه چیز به نظرتان س��خت و 

خسته کننده است
راه حل: از روش اگر...، آنگاه... استفاده کنید

ش��اید برای تان پیش آمده که با خود بگویید: »این دفعه زودتر کار را 
ش��روع می کنم«، »دفعه بعد بهتر این کار را انجام می دهم« و... . تقریبا 
اکثر افراد برای بهبود عملکردش��ان در دفع��ات بعدی انجام یک کار به 
خودش��ان وعده می دهند، اما حقیقت این است خیلی روی ظرفیت مان 
برای خودکنترلی حساب باز کرده ایم. اگر توانایی بهتر انجام دادن کاری 
در ما وجود داش��ته باش��د، باید همان بار اول به بهترین ش��کل ممکن 
انجام دهیم. بای��د قبول کنیم اراده ما محدودیت هایی دارد. پس خیلی 
س��خت اس��ت خود را به انج��ام کارهایی که مطابق میل مان نیس��ت و 
خس��ته کننده و سخت است، مجبور کنیم. در این شرایط نیاز به راهکار 

موثری داریم: استفاده از راه حل »اگر...، آنگاه...«.
در ای��ن راهکار نیازی به مش��خص کردن مراحل پ��روژه ندارید، بلکه 
باید دقیقا مش��خص کنی��د کار را کجا و چه موقع انج��ام خواهید داد. 
مثال بگویید باید در س��اعت ۱۱ صبح کار به اتمام برس��د و به استادتان 
زن��گ بزنی��د و برنامه ای برای ق��رار مالقات تان ترتی��ب دهید یا اگر در 
جلسه کاری فردا با مدیر، حرفی از ترفیع زده نشد، قبل از پایان جلسه 

خودتان موضوع را مطرح کنید.
اگر از قبل زمان و مکان انجام کارهای تان را مشخص کنید، دیگر هیچ 
کاری را به تعویق نمی اندازید و دچار تعلل نمی ش��وید. با داشتن چنین 

تفکری، اراده خود را تقویت می کنید و به آن پایبند می شوید.
نتایج تحقیقات نش��ان می دهد، استفاده از روش »اگر... آنگاه...«، نرخ 
بهره وری و رسیدن به اهداف را به طور میانگین بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد 

افزایش می دهد.
کالم آخر

همیش��ه در مقاالت روانشناس��ی و انگیزش��ی و فیلم های آموزش��ی 
می گویند مثبت اندیش باش��ید، به دنبال عالقه مندی های تان بروید و.... 
ام��ا راهکارهایی که در این مقاله ارائه ش��د کمی متفاوتند. راهکارهایی 

که روانشناس��ان به صورت کلیشه ای می دهند وقتی به نتیجه می رسند 
ک��ه تصمیم قاطعی برای انجام کار گرفته باش��ید ام��ا راه حل های این 
مقاله مربوط به زمانی اس��ت که حوصله ش��روع کار را ندارید و دس��ت 

روی دست گذاشته اید.
getpocket/ucan :منبع

در جهان امروز تکنولوژی به حدی پیش��رفت کرده اس��ت که آگاهی 
از نبود برخی از س��اده ترین امکانات، هر فردی را به تعجب خواهد برد. 
درواقع عدم وجود س��اعت مچی مخصوص نابینایان در حالی که تعداد 
آنها در سراس��ر جهان بس��یار زیاد است، از جمله نکات منفی بوده و در 
این رابطه یک برند کره ای به نام Dot پس از سالها تحقیق موفق شده 
است تا س��اعتی را تولید نماید که به سادگی امکان درک زمان را مهیا 

س��اخته اس��ت. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
اگرچه تکنولوژی هایی برای کمک به این دس��ته از افراد معرفی ش��ده 
اس��ت، با این حال هیچ یک از آنها به س��اعتی تخصصی منجر نشده و 
به همین خاطر ش��انس موفقیت محصول جدید، بسیار باال خواهد بود. 
در این راس��تا اگرچه در گذشته تالش شده است که با دستیار صوتی، 
به نوعی به افراد نابینا برای آگاهی از زمان کمک شود، با این حال این 
طرح خصوصا در محیط های شلوغ، کاربرد چندانی را نخواهد داشت. به 
همین خاطر دس��تگاه جدید از خط بریل استفاده می کند. در این راستا 
افراد می توانند پیام های ارسال شده در شبکه های اجتماعی خود را نیز 

بر روی صفحه مخصوص این س��اعت که از خط بریل استفاده می کند، 
بخوانند و به آنها پاس��خ دهند. برای این امر ضروری اس��ت که گوش��ی 
تلفن همراه شما از طریق بلوتوث، به ساعت مذکور متصل باشد. امکان 
تنظیم ساعت هشدار نیز از دیگر امکانات این دستگاه محسوب می شود. 
در کنار این موضوع تالش ش��ده است تا قیمت آن نیز کامال مقرون به 
صرفه باش��د تا امکان تهیه آن برای تمامی افراد از سراس��ر جهان مهیا 
ش��ود. حال باید دید که این س��اعت مخصوص، در عم��ل تا چه اندازه 

کاربردی خواهد بود. 
rd.com :منبع

/https://www.rd.com/article/dot-braille-smartwatch
کلمه: نخستین ساعت مچی نابینایان معرفی شد

ش��رح: در جهان امروز تکنولوژی به حدی پیش��رفت کرده اس��ت که 
آگاهی از نبود برخی از ساده ترین امکانات، هر فردی را به تعجب خواهد 
برد. درواقع عدم وجود س��اعت مچی مخص��وص نابینایان در حالی که 

تعداد آنها در سراسر جهان بسیار زیاد است.

نخستین ساعت مچی نابینایان معرفی شد 

وقتی حوصله انجام هیچ کاری را نداریم، چطور پیشرفت کنیم؟

به قلم: براندون اسپکتور نویسنده حوزه تکنولوژی 
مترجم: امیر آل علی
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موفقیت بدون سرمایه زیاد 
داستان یک هتل متفاوت 

تصور بسیاری از افراد در رابطه با موفقیت، در اختیار داشتن منابع مالی زیاد است. درواقع آنها بدون این 
مورد برای خود شانسی را قائل نبوده و این امر یکی از دالیلی اصلی عدم دنبال کردن خواسته ها محسوب 
می ش��ود. این امر در حالی اس��ت که در هر عرصه از کسب و کار، بازار هدف تشنه خالقیت و نوآوری بوده 
و این مس��ئله می تواند حتی برندهای تازه کار را در برابر ابرقدرت ها، به نتیجه ای خارق العاده برس��اند. در 
این راستا جالب است بدانید که اکثر برندهای جهانی حال حاضر، در ابتدا صرفا یک استارت آپ و برندی 
محلی محسوب می شدند. در این راستا آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که از تخت خود به عنوان 
یک اقامتگاه پولس��از اس��تفاده کنید و از این طریق بس��یاری از هتل ها را با مشکل مواجه سازید؟ اگرچه 
ممکن است آن را غیرممکن و یا خوش خیالی بدانید. با این حال واقعیت این است که این ایده هم اکنون 
در کشور سوئیس به نتایج فوق العاده ای دست پیدا کرده است. نام این هتل عجیب null stern بوده و در 
چشم اندازی بکر قرار دارد. برای رفاه بیشتر افراد، خدمتکارها تنها در زمان مشخص پس از طی کردن یک 
مسیر نسبتا طوالنی، اقدام به سرویس رسانی نظیر سرو شام می کنند. درواقع تنها بودن در جنگل همراه با 
تختی باکیفیت تضاد بین راحتی خانه و محیط طبیعت را به وجود آورده است که با استقبال فوق العاده ای 
همراه بوده و صاحبان آن را در کمتر از یک س��ال، به جمع میلیونرها اضافه کرده اس��ت. موقعیت خاص 
این هتل باعث ش��ده اس��ت تا از هر طرف یک نمای خاص وجود داش��ته باش��د که شامل دریاچه، کوه و 
فضای س��بز اس��ت. هزینه هر شب اقامت در آن نیز ۳۱۰ دالر است. نکته بسیار جالب دیگر این است که 
کارکنان این هتل، دوره آموزشی خاصی را می گذرانند که شامل تند راه رفتن در شرایط ناهمواری همراه 
با سینی سفارشات و نحوه مرتب کردن تخت در شرایط بادهای شدید است. نکته مهم دیگر این است که 
گردش��گران برای رس��یدن به هتل خود نیاز به طی کردن مسیری طوالنی داشته و این امر باعث می شود 
تا لذت خواب راحت، چند برابر ش��ود. نام موس��س آن دنیل کاربونیر بوده و اعالم کرده است که ایده های 
جدیدتری را نیز طی س��ال های آینده به اجرا درمی آورد. درواقع وی به خوبی به این موضوع اش��اره کرده 
اس��ت که اقدامات نوآورانه تا ابد جذابیت اولیه را به همراه نخواهد داش��ت و پس از مدتی فاصله گرفتن از 
روزهای طالیی شروع خواهد شد. به همین خاطر ضروری است تا برای موفقیت، همواره نگاهی به آینده 
نیز داشته باشیم. وی در پایان اظهار امیدواری کرده است که داستان او بتواند الهام بخش بسیاری از افراد 

از سراسر جهان برای کنار زدن محدودیت ها باشد. 
businessinsider.com  :منبع
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