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شاخص بورس تهران با رشد 38 هزار واحدی به میانه كانال یك میلیون و 400 هزار واحد رسید

رشد دسته جمعی 
شاخص ها

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در س��ومین روز هفته هم روندی صعودی داش��ت و با رشد 38 هزار واحدی به میانه کانال 
يک میلیون و ۴00 هزار واحد رس��ید. در ش��رايطي که بیش از 10 روز اس��ت همه بازارها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و هر روز 
خبر از کاهش قیمت خودرو، طال، سکه و حتي دالر مي رسد، بورس در بازار اقتصادي کشور يکه تازي مي کند؛ چنانکه روز دوشنبه 
با رش��د 38 هزار واحدی روی رقم يک میلیون و ۴۶۵ هزار واحد ايس��تاد. بورس در ماه هاي گذشته به شدت پرنوسان و نزولي بود 
و روند صعود مجدد آن از دو هفته پیش و کمي بعد از اعالم نتیجه انتخابات آمريکا ش��روع ش��د. در اين بین، با شروع دور جديد...

ایرانی ها 2 دقیقه در روز كار داوطلبانه انجام می دهند
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در عصر كرونا

3

4

2

بانك جهانی گزارش داد

ضربه های كووید-19 بر كسب و كارها

ایده های كارآفرینی برای نسل جوان
روش جدید نمایش تبلیغ در اینستاگرام 

بهترین كتاب هاي تاریخ براي بالگرها
اصول همكاري با آژانس هاي تبلیغاتي

جمعه سیاه متفاوت آمازون 
زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL چیست؟
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یادداشت

 وقتی تحلیل ها
 رنگ می بازند

س��ال 99 يک سال استثنايی 
در تاريخ بورس بود تا جايی که 
تح��والت بازار را ب��ه قبل و بعد 
از اين سال تقس��یم بندی کرد. 
در گذش��ته افراد فع��ال در بازار 
مح��دود و شناخته ش��ده بودند 
و مصطل��ح بود ک��ه می گفتند 
ب��ازار کوچکی  ب��ازار س��رمايه 
است. ش��دت گرفتن تحريم ها 
در س��ال گذش��ته، محدودت��ر 
ش��دن ارتباطات تج��اری ايران 
با س��اير کش��ورها، عرضه کمتر 
اجن��اس و مايحت��اج مردمی و 
کاه��ش واردات موجب ش��د تا 
انتظ��ارات تورمی م��ردم باالتر 
رود و ذهن ه��ا آم��اده پذيرش 
بحران شود. در يک سال گذشته 
کم ش��دن مراودات تج��اری و 
محدوديت ه��ای تحريمی ورود 
ارز ب��ه کش��ور را مخت��ل کرد. 
زمانی که طرف عرضه به مشکل 
برمی خ��ورد و طرف تقاضا س��ر 
جای خود می ماند، باعث کشش 
رو به باالی قیمت ها می ش��ود. 
با افزايش قیم��ت دالر مردم به 
اين س��مت حرک��ت کردند که 
نقدينگی شان را تبديل به دارايی 
کنند که يکی از بهترين محل ها 
برای اي��ن کار ب��ورس و خريد 

سهام شرکت ها بود.
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فرصت امروز: بیشتر از 10 روز از شروع دور جديد محدوديت های مقابله با کرونا 
می گذرد و آن گونه که وزير بهداشت می گويد، اجرای اين محدوديت ها باعث شده 
ک��ه پ��س از يک ماه، م��رگ و میر روزانه کرونا در کش��ور به زير ۴00 نفر برس��د. 
چهارمین روز از هفته دوم محدوديت های کرونايی در حالی سپری می شود که اغلب 
مشاغل و کسب وکارها با اين محدوديت ها همراهی کرده اند. حاال نتیجه مثبت اين 
محدوديت ها در حال ظهور اس��ت و آن گونه که سعید نمکی وزير بهداشت ابتدای 
اين هفته اعالم کرده، موارد روزانه مرگ کرونا در کشور بعد از حدود يک ماه به زير 

۴00 نفر رسیده است.
وزير بهداشت همچنین روز گذش��ته )دوشنبه( در اجالس روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی نسبت به در پیش بودن پیک زمستانه کرونا هشدار داد و گفت: »مردم 
به تله قديمی عادی انگاری شرايط نروند و با تصور اينکه شرايط بهتر شده، ما را از 

اجرای دقیق پروتکل ها دور نکنند.«
وزير کشور نیز در حاشیه نشست کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
از درگیری 3 درصد مردم با کرونا در باالترين تخمین ها خبر داد و گفت: »به خاطر 
اين 3 درصد مجبوريم 9۷ درصد مابقی را در ش��رايط خاص قرار دهیم.« به گفته 
عبدالرضا رحمانی فضلی، »تمام هم و غم ما اين است که اين 3 درصد از خودشان 

مراقبت کنند تا بقیه بتوانند به راحتی به زندگی خود ادامه دهند.«
در اجرای پروتكل های بهداشتی مماشات نكنید

وزير بهداش��ت با اش��اره ب��ه پیک اخیر بیم��اری کرونا و با بی��ان اينکه »توفان 
سهمگینی بود و خوشبختانه در اکثر استان ها داريم به تعادل جديد بازمی گرديم«، 

گفت: »مردم به تله قديمی عادی انگاری شرايط نروند و با تصور اينکه شرايط بهتر 
شده، ما را از اجرای دقیق پروتکل ها دور نکنند.«

دکتر س��عید نمکی در اجالس روسای دانش��گاه های علوم پزشکی با بیان اينکه 
»اگر توانس��تیم تعداد مرگ و میر و موارد بس��تری را کاهش دهیم فقط در س��ايه 
رعايت دقیق پروتکل ها و زحمات کادر بهداش��ت و درمان کشور است«، ادامه داد: 
»خوشبختانه علی رغم پیش بینی های سازمان های علمی جهانی که در اين ماه و ماه 
آينده مرگ باالی 800 تا 1000 نفر را برای ما پیش بینی کرده بودند و پیش بینی 
آنها در مورد آمريکا و کشورهای اروپايی درست از آب درآمد، اما اين پیش بینی ها به 

دلیل مداخالت به موقع در کشور ما در حال عکس شدن است.«
او همچنین نس��بت به در پیش بودن پیک زمستانه کرونا هشدار داد و با تاکید 
ب��ر لزوم نظارت مس��تمر بر اجرای پروتکل های ضدکرونا گف��ت: »در اين مرحله با 
هیچ کس مماشات نکنید. ما پیک زمستانه ای را مانند تمام جهان پیش روی خود 
داريم. در استان های جنوبی االن هوا معتدل تر است ولی با پیشروی به سمت سرما 
م��ردم به داخل خانه ها رفته و درب ها و پنجره ها را می بندند و ش��یوع بیماری باال 
می رود بنابراين براساس اعالم رنگ هر منطقه شامل قرمز، زرد و نارنجی منطبق بر 

دستورالعمل ها، پروتکل ها را بیشتر رعايت کنند و نظارت را افزايش دهند.«
بح��ران کرونا اما در حالی بس��یاری از مش��اغل خدماتی ازجمله گردش��گری و 
هتل��داری را در چند ماه اخیر ب��ا زيان روبه رو کرده ک��ه وزارت میراث فرهنگی و 
گردش��گری با همکاری وزارت بهداش��ت به دنبال اجرای طرحی است تا زيان های 
بخش��ی از هتلداران را کاهش دهد. در اين طرح قرار اس��ت هتل هايی که داوطلب 

هستند واحدهای اقامتی خود را برای بستری بیماران مبتال به کرونا اختصاص دهند.
وزير بهداش��ت درباره جزيیات اجرای اين طرح و اهمیت قرنطینه بیماران گفت: 
»در حوزه قرنطینه دستگاه های مختلفی مانند عزيزان گردشگری و میراث فرهنگی 
همکاری داشتند و مراکزی شناسايی شدند اما خواهش ما از روسای دانشگاهی اين 
است که تخمین بزنند و اعالم کنند چند درصد بیماران امکان قرنطینه خانگی دارند 
و چن��د درصد اين امکان را ندارند، م��ا نبايد به کارگر فصلی و فردی که در فضای 
بسیار کوچک با جمعیت باال زندگی می کند، اصرار به آنگونه قرنطینه کنیم. فضای 
قرنطینه با اس��تفاده از ظرفیت هتل ها تامین می ش��ود تا موارد موردنظر مردم هم 
فراهم شود. به نسبت تعداد تخت ها تیم پزشکی و پرستاری برای مراقبت از بیماران 
در نظر گرفته ش��ده است.« نمکی در پايان گفت: »ترديد ندارم در پايان اين طرح 
دستاورد بسیار خوبی خواهیم داشت. ما ايستاده ايم تا باز هم به مرگ های دو رقمی 

و تک رقمی کرونا بازگرديم.«
تنها 3 درصد از مردم درگیر بیماری كرونا هستند

به موازات صحبت های وزير بهداشت، وزير کشور و فرمانده عملیاتی قرارگاه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا نیز روز گذشته از درگیری 3 درصد مردم با بیماری کرونا خبر 
داد و گفت: »مجموعه افرادی که در باالترين، بدترين و پرريسک ترين حالت مبتال 
به کرونا تخمین می زنیم ش��امل 3 درصد مردم می شود و 9۷ درصد مردم سالم و 

پاک هستند.«
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مقابله 
با کرونا با بیان اينکه »تمام هم و غم ما بايد اين باش��د که اين 3 درصد را مراقبت 

کنیم«، افزود: »خود اين 3 درصد از خودشان مراقبت کنند تا آن 9۷ درصد بتوانند 
به راحتی به زندگی خود ادامه دهند و بدون دغدغه و استرس واقعا زندگی کنند.«

او يادآور ش��د: »به خاطر اين 3 درصد مجبور می ش��ويم 9۷ درصد را در شرايط 
خاص قرار دهیم بنابراين از مردم و به خصوص کسانی که مبتال شدند می خواهم که 
خودمراقبتی داشته باشند و قرنطینه را رعايت کنند درمان خود را پیگیری کنند و 
از تماس و ارتباط با ديگران پرهیز کنند. ساده ترين، کوتاه ترين و موثرترين راه اين 
اس��ت که ماسک بزنند، فاصله اجتماعی را رعايت کنند و تا می توانند در تجمعات 
شرکت نکنند و اگر اين کارها را انجام دهیم با اقدامات بسیار خوبی که تاکنون انجام 

شده، در آينده نزديک تر گام های بلندتر و موثرتری خواهیم برداشت.«
رحمانی فضلی ضمن قدردانی از رسانه ها نیز گفت: »موضوع کرونا موضوع جديد و 
متنوعی است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی و بهداشتی و درمانی دارد 
و در اين ش��رايط آگاه سازی، همراه سازی و اقناع سازی مردم به جز کمک رسانه ها 
امکان پذير نیست. البته رسانه ها خوب کار کردند و انتظار داريم که با تجربیاتی که 

آموخته اند گام های بعدی را موثرتر بردارند.«
وزير کشور همچنین شنبه ش��ب با حضور در يک برنامه زنده تلويزيونی به ارائه 
گ��زارش از اجرای يک هفته ای طرح محدوديت های کرونايی پرداخت و گفت: »در 
1۶0 ش��هر که طرح محدوديت تردد و فعالیت صنوف اجرا می ش��ود، روند ابتالی 
بیماری کرونا رو به پايین است و اکنون در استان بوشهر فوتی ها به صفر رسیده و 
در خراس��ان جنوبی از 1۶ تا 1۷ فوتی در روز به ۶ و ۷ نفر رسیده ايم و روند خوبی 

در حال اجرا است.«

فرصت امروز: آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کشور ارائه می شود. 
برخی اين رق��م را ۷00 هزار میلیارد تومان و برخی ديگر 1000 هزار میلیارد 
توم��ان تخمین می زنند. از آنجا که درآمدهای نفت��ی دولت در حال حاضر به 
حداقل رس��یده و به دلیل هزينه های هنگفت پروژه ه��ای نیمه تمام، دولت به 
تنهايی قادر به تکمیل و نگهداری آنها نیست، از چند سال پیش زمزمه ها برای 
واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی بر سر زبان ها افتاد، اما با وجود 
اينکه حدود چهار سال از تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام با واگذاری آن به 
متقاضی��ان بخش خصوصی می گذرد، اين موضوع به دلیل ضعف های قانونی و 
نبود مکانیزم اصولی آنچنان که بايد و ش��ايد به نتیجه نرسیده و اين در حالی 
است که از دو سال قبل اليحه مشارکت عمومی � خصوصی از سوی دولت به 
مجلس ارائه شده و هم اکنون توسط مجلس يازدهم در حال اصالح است. با اين 
حال، در آستانه تقديم اليحه بودجه سال 1۴00 به مجلس، سرنوشت طرح های 
نیمه تمام کماکان مبهم است و هنوز مشخص نیست که آيا نسخه ای کارآمد 

برای اتمام اين پروژه های نیمه تمام وجود دارد يا نه.
از حوالی سال 139۵ بود که زمزمه های واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش 
خصوصی به گوش رس��ید. آن زمان گفته ش��د که يک��ی از چالش های اصلی 
دولت يازدهم چگونگی اتمام طرح های نیمه تمام است بنابراين شورای اقتصاد 
طب��ق آيین نامه ماده 2۷، به دولت اجازه داد تا بخش��ی از پروژه ها و طرح های 
نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار نمايد، اما با گذش��ت بیش��تر از ۴ 
س��ال از آن زمان، موانع بر سر راه اين واگذاری همچنان باقی است. از يک سو 
دولت به دنبال آن است که با قانع کردن بخش خصوصی، سرمايه های آنان را 
برای مشارکت در تکمیل طرح های نیمه تمام کشور جلب کند و از سوی ديگر 
بخش خصوصی معتقد اس��ت که اراده ای در بدن��ه دولت برای اين واگذاری ها 

وجود ندارد.

اگرچ��ه بارها طی س��ال های گذش��ته از لزوم حضور بخ��ش خصوصی در 
طرح های نیمه تمام سخن گفته شده، اما همچنان اين مسئله با چالش روبه رو 
است. در آبان ماه 139۶ علی عبدالعلی زاده، رئیس »کارگروه پیگیری پروژه های 
نیمه تمام« درباره جزيیات واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، به 
پايگاه خبری اتاق ايران گفت: »ما قبال در حوزه واگذاری ها با مشکالتی مواجه 
بودي��م ولی با اصالح آيین نامه ها و مقررات اين موانع برطرف ش��ده اس��ت. از 
شهريور سال 139۵ تا االن تا حدود زيادی اين موانع برطرف شده است و ۴هزار 

پروژه واگذارشده است اما خیلی از پروژه ها واگذار نشده است.«
او گفته بود که »دولت می خواهد با سیاس��ت تش��ويقی بخش خصوصی را 
برای س��رمايه گذاری در اين عرص��ه وارد کند. تا پروژه های نیمه تمام تکمیل و 
به بهره برداری برس��د. راه هم برای اين واگذاری ها هموار ش��ده است، ساختار 
واگذاری طراحی  شده است و بخش خصوصی می توانند در تکمیل اين پروژه ها 
هم��کاری کنند.« اما مدتی بعد خبر از کارش��کنی دول��ت به میان آمد. همان 
زمان حسین سالح ورزی نايب رئیس اتاق ايران در يک برنامه تلويزيونی گفت: 
»در بدن��ه دولت عالقه ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی 
وج��ود ندارد.« در هر حال، واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با 
توجه به ضعف های قانونی و نبود مکانیس��م اصولی، آنطور که بايد و ش��ايد به 
نتیجه نرس��یده اس��ت، اما از دو سال قبل اليحه مشارکت عمومی � خصوصی 
از س��وی دولت ارائه شده و هم اکنون توس��ط مجلس شورای اسالمی در حال 
اصالح اس��ت. هجدهم آذرماه بود که 139۷ دولت اليحه »مشارکت عمومی � 
خصوصی« را با قید يک فوريت در جلس��ه هیأت وزيران به تصويب رساند. به 
دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد اين اليحه را آغاز کرد که البته به نتیجه 
نرس��ید. سپس مجلس يازدهم در روز 30 شهريورماه امسال از تصويب کلیات 
آن در کمیسیون عمران خبر داد، اما هنوز در صحن علنی به تصويب نرسیده 

اس��ت؛ اتفاقی که بخش خصوصی کماکان منتظر آن است. طبق گفته رضايی 
کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس در 
دوره يازده��م با توجه به اهمی��ت تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام عمرانی، 
به بررس��ی اين اليحه ورود کردند تا با تصويب اليحه، پروژه های مذکور طبق 
ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شوند.  قرارداد مشارکت عمومی � خصوصی، 
قراردادی اس��ت که در آن طرف عمومی )قوای سه گانه( از ظرفیت های طرف 
خصوصی به منظور تامین کاالها و خدماتی که در ش��رح وظايف وی قرار دارد 
استفاده می کند. در اين قرارداد طرف خصوصی مسئولیت سرمايه گذاری برای 
پديدآوری و يا بهره برداری و حسب مورد بهره برداری يا انتقال پروژه را برعهده 
خواهد داش��ت. اين مدل که س��ابقه 100 س��اله در جهان دارد در بسیاری از 
کشورهای دنیا از جمله برزيل اجرا شده که در مقاطعی موفق شد 100 میلیارد 
تومان سرمايه برای اجرای پروژه های زيرساختی جذب کند. همانطور که اشاره 
ش��د، آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کش��ور ايران ارائه می ش��ود. 
بعضی اين رقم را  ۷00 هزار میلیارد تومان و برخی ديگر 1000 هزار میلیارد 
تومان عنوان می کنند، اما آنچه مسلم است، با توجه به خشکی منابع ناشی از 
کاه��ش درآمدها، افت ص��ادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل اين 
طرح ه��ا بودجه کافی در اختیار ندارد بنابراين واگذاری پروژه های نیمه تمام به 
بخش خصوصی برای حل مش��کالت اشتغال و رونق اقتصادی يکی از بهترين 
پیشنهادها برای دولت است. از سوی ديگر، براساس تبصره 19 در بودجه سال 
1398 و 1399 ب��رای اجرايی کردن ماده 2۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، دستگاه های اجرايی مکلف شده  بودند 
از مح��ل منابع بودجه کل کش��ور تمهیدات الزم را ب��رای اجرای طرح جديد، 
نیمه تم��ام و آماده بهره ب��رداری و در حال بهره ب��رداری از طريق انعقاد قرارداد 
واگذاری و يا مشارکت با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها 

فراهم کنند. امسال هم بايد در اليحه بودجه به اين تبصره توجه شود.
محسن چمن آرا، رئیس کمیس��یون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق 
ايران می گويد: خواست بخش خصوصی اين است که دولت سهم بودجه عمرانی 
را در س��ايه بودجه کارهای اجرايی و عمومی قرار ندهد و از طرف ديگر س��عی 
کند به جای تعريف پروژه های جديد، پروژه های نیمه تمام قبلی را تکمیل و به 
بهره برداری برس��اند. در کنار خیلی از مش��کالت و تحريم ها، دولت بايد به اين 
مسئله واقف شود که بودجه عمرانی در جای خود هزينه شود. اگر حل مشکالت 
معیشتی مردم در درازمدت و ريشه ای برای دولت اهمیت دارد، بايد اجازه دهد 
طرح های نیمه تمام تکمیل شود، اين کار در کوتاه مدت اشتغال زايی دارد و در 
درازمدت سبب می شود که سرمايه های راکد به چرخه اقتصاد کشور برگردد و 

اثرات خوبی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
 بخش خصوصی معتقد است: برخی از پروژه های نیمه تمام در صورت تکمیل 
شدن بهره وری خوبی خواهد داشت ولی به شرط اينکه موانع و مشکالت قانونی 

برطرف شود. بايد در بودجه سال آينده به اين نکته توجه کافی شود.
از جمله وزارتخانه هايی که پروژه های نیمه تمام بس��یاری را در اختیار دارد 
وزارت راه و شهرسازی است که بعضا در آغاز اجرا هستند. از جمله اين طرح ها 
می توان به طرح اقدام ملی مس��کن، بازآفرينی 1۴0 هزار هکتار بافت ناکارآمد 
ش��هری، بندر شهید بهشتی چابهار، آزادراه تهران � شمال، راه آهن لرستان به 
خوزس��تان و بسیاری ديگر از طرح های آزادراهی و بزرگراهی اشاره کرد. طبق 
آخرين برآوردها، اجرای پروژه ۴00 هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود 
8۶ هزار میلیارد تومان هزينه دربر خواهد داش��ت. البته اين بررسی مربوط به 
هزينه های تابس��تان امسال اس��ت که برای هر واحد 80 متری به قیمت 2.۷ 
میلیون تومان در هر متر مربع محاس��به شده و ممکن است در آينده افزايش 

پیدا کند.

»فرصت امروز« از كاهش مرگ و میر كرونا با همراهی كسب وكارها گزارش می دهد
پیك زمستانه كرونا در پیش است

الیحه مشاركت عمومیـ  خصوصی روی میز مجلس
تكلیف پروژه های نیمه تمام چه می شود؟

احسان حاجی علی اكبر
كارشناس بازار سرمایه



فرص��ت امروز: بان��ک جهانی در مقاله  ای که به تازگی منتش��ر کرده، 
به بررس��ی اث��رات کوتاه مدت پاندمی کرونا بر کس��ب و کارها با تمرکز 
بر کش��ورهای در حال توس��عه پرداخته و آن را از س��ه منظر عملیات، 
فروش و اش��تغال بررسی کرده است. يافته  های اين مقاله، درک بهتری 
نس��بت به میزان ش��وک وارده به بنگاه ها، مجراهای اثرگذاری کرونا بر 
کس��ب  و کارها و چگونگی تطبیق بنگاه ها با شرايط کنونی ارائه می دهد. 
نتايج اين پژوهش براس��اس داده هايی اس��ت که توسط بانک جهانی و 
موسس��ات زيرمجموعه آن در ۵1 کش��ور جهان ط��ی ماه های آوريل تا 
آگوس��ت 2020 جمع آوری شده است و بیش از 100 هزار کسب و کار 

را دربر می گیرد.
بانک جهانی در اين مقاله به ۵ يافته مهم اش��اره می کند: کوويد-19، 
ش��وک شديد و گس��ترده  ای را به بنگاه ها در سراس��ر جهان وارد کرده 
ک��ه با اثر منفی مان��دگار بر روی فروش آنها همراه بوده اس��ت؛ تعديل 
اشتغال نیز اغلب به دلیل مرخصی ها و کاهش ساعات کاری و همچنین 
اخراج کارکنان در تعداد کمی از بنگاه ها اتفاق افتاده اس��ت؛ بنگاه های 
کوچک تر به طور نامناس��بی در حال روياروي��ی با محدوديت های مالی 
بیش��تری هس��تند؛ بنگاه ها برای پاس��خ به بحران کووي��د-19 به طور 
فزاينده  ای به دنبال راه حل های ديجیتال هستند و نهايتا عدم اطمینان 
زيادی نسبت به آينده وجود دارد، به ويژه در میان بنگاه هايی که کاهش 
بیش��تری را در فروش خود تجربه کرده  اند که می  تواند با از دست دادن 

شغل نیز همراه شود.
تاثیر كووید-19 بر عملیات كسب وكارها

ب��ه اعتقاد بانک جهانی، بحران کرونا از س��ه منظر عملیات، فروش و 
اش��تغال بر کسب وکارها موثر بوده است. در اين راستا، بانک جهانی در 
ادامه مقاله خود به بررس��ی هر يک از اين اثرات س��ه گانه به طور مجزا 
پرداخت��ه و ابتدا اثرات کوويد-19 بر عملیات کس��ب و کارها را ارزيابی 
کرده اس��ت. به گفته بانک جهانی، احتمال اينکه يک کس��ب و کار در 
زم��ان اوج بحران کووي��د- 19 و تا چهار هفته بع��د از آن همچنان باز 
باش��د، کمتر از 30 درصد اس��ت، اما اين رقم پ��س از دوران اوج کرونا 
و ۶ هفت��ه بع��د از آن به تقريبا ۷۵ درصد می رس��د، اما گردش��گری و 
س��اير کسب و کارهای کوچک عموما با احتمال بیشتری بسته خواهند 
ش��د. ۶ هفته پ��س از همه گیری کوويد- 19، احتمال پیش بینی ش��ده 
برای باز بودن کس��ب و کارهای مرتبط با گردش��گری همچنان زير ۷۵ 
درصد اس��ت. )خدم��ات اقامت و هتل ۵8 درص��د و خدمات تامین غذا 
۷۵ درص��د(. به لحاظ اندازه بنگاه ها نی��ز تفاوت هايی در میزان احتمال 
ب��از بودن آنها بع��د از ۶ هفته از همه گیری کرونا وج��ود دارد. اين رقم 
در بنگاه های خرد، ۷9 درصد، بنگاه های کوچک 82 درصد و بنگاه های 

متوسط 8۶ درصد است.
تاثیر كووید- 19 بر فروش كسب وكارها

اثر منفی کوويد- 19 بر وضعیت فروش بنگاه ها، زياد و گس��ترده بوده 
اس��ت. به طور متوس��ط حدود 8۴ درصد بنگاه ها در کش��ورهای مورد 
بررسی، طی 30 روز پیش از نظرسنجی در مقايسه با مدت مشابه سال 
2019، کاهش فروش داش��ته اند. هر کش��ور به طور متوسط تقريبا ۴9 
درصد کاهش در فروش را نسبت به مدت مشابه سال 2019 )با انحراف 

استاندارد 0.2۵( داشته است.
اگرچ��ه بیش��ترين اثر کوويد- 19 در زمان اوج بح��ران بوده، اما افت 
ف��روش بنگاه ه��ا حتی تا 10 هفته پس از آن نیز ادامه داش��ته اس��ت. 
بررسی ها نشان می دهد متوسط کاهش فروش در ۴ هفته نخست بعد از 
اوج بحران، بین ۶0 درصد تا ۷۵ درصد اس��ت. در ماه های بعدی، میزان 
افت فروش به ۴۷ درصد در هفته هش��تم، ۴۷ درصد در هفته دوازدهم 
و ۴3 درصد بعد از هفته ش��انزدهم کاهش می يابد. نتايج نشان می دهد 
علی رغ��م اينکه تقريبا 90 درصد کس��ب وکارها پس از 10 هفته از اوج 
همه گیری باز هس��تند، اثر منفی کووي��د- 19 بر روی فروش همچنان 

مشاهده می شود.
اختالف معن��اداری میان کش��ورها به لحاظ اثر بح��ران کوويد- 19 
ب��ر روی فروش وجود دارد. در برخی کش��ورها مانن��د آفريقای جنوبی، 
بنگالدش، س��ريالنکا، تونس و نپال، متوسط کاهش فروش بیش از ۶0 
درصد اس��ت )با پراکندگی معناداری بین صدک های دهم و نودم(. اما، 
با توجه به اينکه نظرس��نجی در دوره های زمانی متعدد و در بنگاه هايی 
انجام ش��ده که به لحاظ بخش و ان��دازه متفاوت بوده اند، کنترل آنها به 
لحاظ اين ويژگی ها اهمیت دارد. با درنظرگرفتن معیارهای اندازه بنگاه، 

بخش، زمان نظرسنجی و اثرات ثابت هر کشور، تغییرات مهمی بر روی 
ارزش مورد انتظار تغییرات فروش مش��اهده می شود. با اين مفروضات، 
آفريقای جنوبی، همچنان کش��وری با بیشترين افت مورد انتظار فروش 
اس��ت و بعد از آن، بنگالدش، نپال، هندوراس، هند و اردن با متوس��ط 

افت بیش از ۶0 درصدی فروش قرار دارند.
تفاوت ه��ای مهمی می��ان بخش های گوناگون مرتبط با گردش��گری 
وج��ود دارد که بیش��ترين اثر منفی را از کوويد- 19 متحمل ش��ده اند. 
چنین نتايجی به دلیل لزوم ارتباطات رودررو در اين نوع فعالیت هاست. 
عالوه بر اين، اين فعالیت ها به دنبال اقداماتی که در رابطه با کوويد- 19 

انجام شده، محدوديت های بیشتری را اعمال کرده اند.
علی رغم تفاوت های موجود میان کش��ورها، بخش ها و اندازه بنگاه ها، 
اثر ناهمگن قابل توجهی نیز میان ش��رکت های درون اين گروه ها وجود 
دارد که نش��ان می دهد شوک واردشده به کسب و کارها در شرکت های 
مش��ابه، اثر متفاوتی داش��ته اس��ت. در واقع، تنها ح��دود 19 درصد از 
تغییرات فروش نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل توسط کشور، بخش، 
اندازه بنگاه، تعداد هفته های قبل و بعد از اوج شیوع کوويد- 19 توضیح 
داده ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر، 80 درصد تغیی��رات فروش مربوط 
به عوامل غیرآش��کار از جمل��ه توانمندی های بنگاه ه��ا در فناوری ها و 

شیوه های مديريتی است.
تاثیر كووید- 19 بر اشتغال كسب وكارها

بانک جهانی در گام س��وم به بررس��ی اثرات بحران کرونا بر اش��تغال 
کسب و کارها پرداخته و نوشته است که پاسخ اشتغال به شوک کوويد- 
19 بس��یار متفاوت بوده است؛ به طوری که بسیاری از بنگاه های بزرگ 
در اين ش��رايط به کارکنان خود مرخصی داده و يا س��اعات کاری و يا 
دس��تمزد را کاهش داده اند و تعداد کم��ی از بنگاه ها نیز کارکنان خود 
را اخراج کرده اند. بررس��ی ها نش��ان می دهد که ۴3 درصد از کس��ب و 
کارهای مورد مطالعه، در اين شرايط به کارکنان خود مرخصی داده، 32 
درصد س��اعات کاری را کاهش داده اند، در 2۴ درصد از بنگاه ها س��طح 
دس��تمزد کاهش يافته و 19 درصد از کسب وکارها نیز اخراج کارکنان 

را در اين دوره زمانی تجربه کرده اند.
بحران كرونا؛ ورشكستگی و بقای بنگاه ها

عموم��ا پس از ب��روز يک دوره بحران، افزايش ش��ديد ورشکس��تگی 
بنگاه ه��ا و افراد رخ خواه��د داد. بنگاه های موج��ود در اقتصادهای در 
حال توس��عه ب��ا بازارهای مالی کم عمق تر، بیش��تر در معرض ريس��ک 
ورشکستگی و مشکالت نقدينگی قرار دارند. علی رغم اينکه جريان های 
نقدی و فروش بنگاه ها به طور معناداری کاهش يافته، آنها همچنان بايد 
هزينه های ثابت عملیاتی نظیر اجاره بها و بهره را پرداخت کنند. اين در 
حالی است که بسیاری از ش��رکت ها با محدوديت های نقدينگی حادی 
روبه رو هستند که درنهايت ممکن است به مشکالت بدهی تبديل شود.
به نوش��ته بانک جهانی، بررس��ی اثر کوويد- 19 بر روی ورشکستگی 
و نقدينگی بنگاه ها، درج��ه ای از ناهمگنی میان بنگاه ها را در نقدينگی 
نش��ان می دهد. تقريبا 88 درصد بنگاه ها در آفريقای جنوبی ورشکسته 
ش��ده اند و يا انتظار ورشکس��تگی آنها وجود دارد؛ در حالی که اين رقم 

برای اندونزی فقط 13درصد گزارش شده است.
اگرچه میزان دسترس��ی بنگاه ها به منابع مالی نقد می تواند وضعیت 
نقدينگ��ی آنه��ا را نش��ان دهد، ول��ی نبود اين ن��وع منابع ب��ه معنای 
ورشکس��تگی نیس��ت، زيرا در ص��ورت نیاز اي��ن بنگاه ه��ا می توانند با 
ف��روش دارايی ه��ای غیرنقدی خود نیاز مالی را برط��رف کنند. بنگاه ها 
در اقتصادهای با س��طح درآمد متوسط باال که از نظام مالی توسعه يافته 
برخوردار هس��تند، ب��رای انجام عملیات کس��ب و کار خ��ود نیازی به 
نگهداری بخ��ش زيادی از منابع مالی به صورت نقد ندارند، بلکه آنها با 
اتکا به بازارهای مالی و با اطمینان به کارايی و نظم اين بازارها، نیازهای 

مالی خود را تامین می کنند.
انتظار می رود بنگاه های کوچک تر حتی در کش��ورهای پیشرفته بیش 
از س��اير بنگاه ها با فش��ارهای مالی ناشی از کوويد- 19روبه رو شوند. به 
عن��وان نمون��ه، در اياالت متحده آمريکا ۵0 درص��د بنگاه های کوچک، 
کمت��ر از 1۵ روز ذخی��ره نقدينگی دارند و حت��ی بنگاه های کوچک و 
متوس��ط س��الم و کارآمد نیز کمتر از دو ماه ذخاير مالی دارند بنابراين 
احتمال ورشکس��تگی بنگاه های بزرگ تر کمتر اس��ت و طی مدت زمان 
طوالنی تری قادر خواهند بود که هزينه  های خود را با وجه نقد پوش��ش 
دهند. در نهايت، بنگاه های بزرگ تر به مدت ۶۵ روز، بنگاه های متوسط 

به مدت ۵۶ روز و بنگاه های کوچک و خرد به ترتیب به مدت ۵3 روز و 
۵0 روز قادر خواهند بود هزينه های خود را پوشش دهند.

همچنی��ن احتم��ال افزايش معوق��ات بانکی و ديرک��رد در پرداخت 
بدهی ه��ا برای بنگاه های ب��زرگ 3۶ درصد و برای بنگاه های متوس��ط 
۴۵ درصد اس��ت که از رقم مشابه در ساير بنگاه ها کمتر است. اين رقم 
برای بنگاه های خرد و کوچک تقريبا مشابه بوده و به ترتیب برابر با ۵3 

درصد و ۵0 درصد است.
عالوه بر اين، بررسی ها نشان می دهد که در خالل بحران کوويد- 19، 
بنگاه هاي��ی که در بخش هايی فعالیت دارند که کاهش س��طح تقاضا در 
آنها بیش��تر بوده، با مش��کالت مالی شديدتری مواجه شده اند. به عنوان 
نمونه، انتظار می رود که حدود ۶2 درصد و ۵۶ درصد بنگاه های مربوط 
به ارائه خدمات اقامت و تهیه غذا دچار ورشکس��تگی شوند؛ درحالی که 
اين رقم ب��رای بخش های خدمات مالی و خدم��ات فناوری اطالعات و 

ارتباطات به ترتیب حدود 3۵ درصد و ۴3 درصد است.
پاسخ بنگاه ها به تبعات بحران كرونا

ب��ه طور کلی، تقريبا ۴9 درصد بنگاه ها به طور گس��ترده تری از فناوری 
اس��تفاده کردند و يا ترکیب محصوالت خ��ود را تغییر دادند. متداول ترين 
پاس��خ قاطع بنگاه ها به شوک کوويد- 19، گسترش استفاده از پلتفرم های 
ديجیتال بوده است؛ اگرچه اين پاسخ در کشورها، بخش ها و بنگاه ها متفاوت 
بوده اس��ت. چالش مهم همه گیری کوويد- 19، شوک بزرگی است که به 
تقاضا وارد شده و در عین حال توانايی بنگاه ها را برای انجام فعالیت های مهم 

کسب وکار نظیر فروش حضوری محدود کرده است.
بررسی ها نشان می دهد حدود 22 درصد بنگاه ها استفاده از اينترنت، 
شبکه های اجتماعی و پلتفرم های ديجیتال را افزايش داده اند و حدود 8 
درصد آنها شروع به استفاده از اين ابزارها کرده اند )مجموعا 3۴ درصد(. 
1۷ درص��د بنگاه ها در زمینه تهیه تجهیزات جدي��د، نرم افزار يا راهکار 
ديجیتالی برای پاس��خگويی به همه گیری کوويد- 19 س��رمايه گذاری 
کرده اند. ش��وک اين همه گیری به وضوح انطباق فناوری را افزايش داده 
است و چنین رويدادی می تواند در آينده بهره وری را نیز افزايش دهد.

نظرس��نجی بانک جهانی دو نوع تعديل مربوط به نوآوری در محصول را 
اندازه گیری می کند )به عنوان نمونه، تغییرات در ترکیب محصول و خدمات 
بنگاه(. حدود ۵ درصد از بنگاه ها به دنبال ايجاد تنوع در برخی محصوالت يا 
خدمات مرتبط با سالمت بودند. حدود 21 درصد از بنگاه ها ترجیح دادند که 
تغییری در برخی محصوالت يا خدمات خود ايجاد کنند و يا انواع جديدی 
را به محصوالت و خدمات اضافه کنند. به عبارتی، يک چهارم بنگاه ها، نوعی 
از نوآوری محصول را از طريق معرفی محصول يا خدمات جديد و يا تغییر 

ويژگی های محصول يا خدمت فعلی انجام دادند.
البته افزايش اس��تفاده از پلتفرم ديجیتالی براس��اس ان��دازه بنگاه ها 
متفاوت بوده اس��ت. راهکارهای ديجیتالی در میان بنگاه های کوچک تر 
کمتر اس��تفاده می ش��ود. احتمال اس��تفاده يا افزاي��ش بهره برداری از 
فناوری های ديجیتال��ی يا س��رمايه گذاری در راه حل های ديجیتالی با 
افزايش اندازه بنگاه، افزايش می يابد. عالوه بر اين، در کشورهای گوناگون 
نیز پاس��خ ها متفاوت بوده است. به عنوان نمونه، سهم بنگاه هايی که از 
پلتفرم های آنالين اس��تفاده کردند از 11 درصد در غنا تا 81 درصد در 

اندونزی متغیر است.
موضوع جالب اين است که پاسخ بنگاه  ا به بحران کوويد- 19 معموال 
به صورت يک بسته ارائه می شود؛ به عنوان مثال، بنگاه هايی که استفاده 
از فناوری را توس��عه داده اند، اقدام به متنوع سازی محصوالت مرتبط با 
س��المت کرده اند و يا تغییری در خدم��ات و محصوالت خود داده اند، با 
احتمال بیش��تری برای پاس��خ به کوويد- 19، در راهکارهای ديجیتال 
نیز س��رمايه گذاری می کنند. طبیعتا بنگاه ها برای سرمايه گذاری بیشتر 
در فناوری های ديجیتال نیاز به سرمايه گذاری در ابزارهای ديجیتال به 

منظور بهبود زيرساخت های اين حوزه دارند.
به طور کلی، نگرانی بس��یاری از کشورها اين است که بحران کوويد- 
19 می تواند اثرات مخربی داش��ته باش��د و چش��م انداز رشد را تضعیف 
کن��د، اما در واقع، با توجه به اينکه اين بحران می تواند رش��د بهره وری 
را ب��ا مکانیس��م های گوناگونی از طريق کاهش انگیزه ه��ا يا منابع برای 
س��رمايه گذاری در ن��وآوری و همچنین تخصیص نادرس��ت منابع بین 
بنگاه ه��ا و بخش ها تضعیف کند، بنابراين به توصیه بانک جهانی، رش��د 
به��ره وری می تواند مس��یر مهمی برای تجزيه و تحلی��ل بحران و اثرات 

آن باشد.

بانك جهانی گزارش داد

ضربه های کووید-19 بر کسب و کارها
استارتآپها

3 استارت آپ برای خرید كاال از فروشگاه های خارجی
ایرانیان هنوز از آمازون كاال می خرند

با وج��ود اينکه ش��رايط تحري��م، واردات کاالی خارجی را به 
کشور در چند سال گذشته دش��وار کرده است، استارت آپ های 
خريد کاال از خارج همچنان فعال هستند و به فعالیت خود ادامه 
می دهند. چهارس��وق، مالتینا و لک لک از جمله استارت آپ های 
فع��ال در زمین��ه خريد کاال از فروش��گاه های خارج��ی در ايران 

هستند.
* چهارس��وق: استارت آپ چارسوق که در تهران تاسیس شده 
از جمله اين کس��ب وکارهاس��ت که با ايده خريد از سايت هايی 
مث��ل آمازون از پنج س��ال پی��ش کار خود را آغاز کرده اس��ت. 
چهارس��وق می گويد از بیش از يک هزار فروش��گاه اينترنتی در 
جهان برای مشتريان در ايران خريد می کنند، بیش از شش سال 
س��ابقه در انجام اي��ن کار دارد و تاکنون بیش از ۵0 هزار کاال را 
از خارج از ايران خريده و به مش��تريان داخلی تحويل داده است. 

در چهارسوق بیش از 100 پیش فاکتور در روز صادر می شود.
* مالتینا: استارت آپ مالتینا خود را مسیر اصلی خريد ايرانیان 
از آمازون معرفی کرده است. اين شرکت مدعی است ارزان ترين 
هزينه تمام ش��ده برای خريد از آمازون را با اس��تفاده از خدمات 
اين سايت، تجربه می کنید. بعضی کاالها در مالتینا حتی با وجود 
هزينه حمل و نقل از فروشگاه های داخلی ارزان تر است يا بعضی 
کاالهايی که در ايران وجود نیس��ت را می توان از مس��یر مالتینا 

خريد.
* ل��ک لک: اس��تارت آپ لک ل��ک از ديگر س��ايت های خريد 
از فروش��گاه های خارجی اس��ت. ل��ک لک بی��ش از ۶9 هزار و 
۶۵0 س��فارش را به دس��ت مشتريان رس��انده است. لک لک در 
معرفی خود نوش��ته اس��ت: »بنیانگذاران گروه لک لک، جمعی 
از فارغ التحصیالن دانش��گاه تهران هستند که در سال 138۴ با 
تاسیس شرکت نسک آور ايمن فعالیت خود را درخصوص تامین 
کتاب های خارجی برای اهالی علم و فرهنگ آغاز کردند. هش��ت 
س��ال تجربه موفقیت آمی��ز در حوزه خريد و ارس��ال کتاب های 
خارجی، تیم نس��ک آور بر آن ش��د تا با تکی��ه بر تجربیات خود 
س��رويس لک لک را در غالب ش��رکت نوين ايده پردازان لک لک 
ارائه نمايد. لک لک، سفارشات شما را از هر جای دنیا می خرد و 
در کوتاه ترين زمان ممکن به آدرس تان تحويل می دهد. گس��تره 
جغرافیايی لک  لک در سراس��ر دنیا روز به روز گسترده تر شده و 
خوشحالیم که امروز در کشورهای آمريکا، کانادا، آلمان، انگلیس، 
فرانسه، ايتالیا، سوئد، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، ژاپن و 
کره جنوبی دفاتر نمايندگی گروه لک  لک را تاسیس کرديم تا با 
توجه به محدوديت های حاصل از تحريم ارزی و مشکالت ارسال 
کاال به کش��ور، سرويس خريد آنالين از سايت های خارجی را به 

ايرانیان داخل کشور ارائه دهیم.«

اوبر طرح تعیین قیمت توسط راننده را كلید زد
تغییر در نخستین تاكسی یاب اینترنتی جهان

ش��رکت اوبر، نخستین تاکس��ی ياب اينترنتی و از ارزشمندترين 
شرکت های اس��تارت آپی جهان تصمیم دارد، تعیین قیمت توسط 
رانندگان را به طور آزمايش��ی در اس��ترالیا اجرا کند. در اين طرح، 
رانندگان اوبر به عنوان پیمانکاران مستقل می توانند قیمت خود را به 

متقاضیان پیشنهاد کنند.
ب��ه گزارش »فايننش��ال ريوي��و«، دارا خسروش��اهی، مديرعامل 
اوبر در گفت وگو با رس��انه ها اعالم کرده اس��ترالیا نخستین جبهه 
در تغییرهاي��ی اس��ت ک��ه اين ش��رکت می خواهد در ش��یوه های 
خدمات رسانی خود اعمال کند. خسروشاهی گفت: »ما می خواهیم 
م��ردم به اوبر فکر کنند، همینطور که از آن اس��تفاده می کنند. هر 
جايی که بخواهید برويد، يا هر چیزی که بخواهید بخريد، ما در حال 
رفتن به آنجا و خريد آن هستیم. ما به خرده فروشی ها، داروخانه ها، 
مجتمع ها و .. می رويم و هرچه بخواهید را يک ساعت بعد، به خانه 

شما می رسانیم.«
خسروشاهی درباره تعیین قیمت ها توسط راننده ها ادامه داد: »يک 
راننده می تواند نرخ بااليی را پیش��نهاد کند اما يک راننده می تواند 
کمترين میزان نرخ را پیشنهاد کند تا خیلی زود به يک سفر برسد. 
تعیین قیمت توسط رانندگان، برای توانمندسازی آنان اجرا می شود 
و اگر اين طرح در اس��ترالیا که يکی از مهمترين بازارهای ماس��ت، 

عملیاتی شود، در ديگر بازارها هم آن را اجرا می کنیم.«
تعیین قیمت برای انجام سفر توسط رانندگان در راستای شناسايی 
آنان به عنوان پیمانکار مستقل است که انجام می شود. در ماه نوامبر، 
در فرآيند تصويب يک قانون مربوط به اقتصاد گیگ، دو رويکرد در 
اين باره با هم مقابله کردند اما در نهايت، قانون به نفع اوبر تصويب 
ش��د. مخالفان تالش می کردند کارکنان در اقتصاد گیگ به عنوان 
نیروی کار ش��رکت هايی مثل اوبر طبقه بندی شوند. خسروشاهی، 
شیوه کار اوبر با رانندگان را منعطف توصیف کرده و گفته بسیاری 
به دلیل همین انعطاف تمايل به همکاری با اوبر دارند. خسروشاهی 
گفت: »شما می توانید در يک پلتفرم کار کنید، از آن خارج شويد و 
برای رقبای اوبر کار کنید. ش��ما رئیس خود هستید درحالی که  از 

مزايايی مثل بیمه تصادف و ازکارافتادگی هم بهره مند می شويد.«
کسب وکار اوبر، در يک سال گذشته از همه گیری کرونا متأثر شده 
است. از زمان همه گیری اين بیماری، اوبر با چالش های بسیاری رو 
به رو شده و برای مقابله با آن، ابتکاراتی به خرج داده است. آمارها از 
عملکرد اوبر در سه ماه اخیر نشان می دهد انجام سفر در اين مدت 
۵2 درص��د کاهش يافته درحالی که تحويل مرس��وله 190 درصد 
بیش��تر شده که به کسب درآمد 3۵ میلیارد دالری انجامیده است. 
با توجه به رش��د بخش تحويل مرسوله، اوبر قصد دارد سهم اين دو 
بخش را در کس��ب وکار خود به ۵0-۵0 برساند. اوبر امیدوار است 
با به نتیجه رس��یدن واکس��ن کرونا و کاهش محدوديت های تردد 
در ماه های آينده، زيان ناش��ی از همه گیری در ماه های گذش��ته را 

جبران کند.
شیوه تازه اوبر برای تعیین قیمت توسط رانندگان اين تاکسی ياب 
اينترنتی، می تواند نحوه تعامل مالی ديگر استارت آپ های اين حوزه 
را تغییر دهد. در ايران، اسنپ و تپسی از شرکت های فعال در حوزه 
تاکسی يابی اينترنتی  هستند که  تحوالت اوبر می تواند آنها را به فکر 

تغییر در رويه تعیین قیمت ها بیندازد.
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فرصت امروز: کرونا الگوی گذران وقت مردم را تغییر داده است و اين امر 
را می ت��وان از گزارش تازه مرکز آم��ار ايران دريافت. الگوی گذران وقت در 
تابس��تان 99 نشان می دهد اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد به طور 
متوس�ط 1۶ دقیقه و فعالیت »رسی�دگی و خودمراقبتی« با ۴ دقیقه نسبت 
به فص�ل ب�هار زم�ان بیشتر و فعالی�ت »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، 
تمرين های ورزشی« با 1۴ دقیقه و »يادگیری« با 11 دقیقه زمان کمتری به 
خود اختصاص داده است. همچنین مقايسه الگوی گذران وقت بین مردان 
و زنان گويای اين مطلب است که زنان نسبت به مردان در يک شبانه روز 
3 ساعت و ۵8 دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از 
۴ ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص 
می دهند. در يک کالم، شهروندان ايرانی در تابستان گذشته به طور متوسط 

چهار ساعت اوقات فراغت و دو تا پنج ساعت صرف اشتغال کردند.
تابستان خود را چگونه گذرانده اید؟

مرک��ز آمار نتايج ط��رح آمارگیری از گذران وقت تابس��تان 1399 را 
منتش��ر کرد. طرح آمارگیری گذران وق��ت يکی از طرح های مهم مرکز 
آمار ايران اس��ت که با مراجعه به خانوارها و با هدف دس��تیابی به شیوه 
گذران وقت افراد 1۵ س��اله و بیش��تر س��اکن در نقاط ش��هری کشور، 
ش��ناخت نوع و مدت  زمان فعالیت های انجام ش��ده توس��ط آنها در يک 
ش��بانه روز به اجرا درآمده اس��ت. براساس نتايج اين طرح که در دومین 
هفته ش��هريورماه امسال )10 تا 18 ش��هريور( اجرا شد، مقايسه الگوی 
گذران وقت بین مردان و زنان نش��ان می دهد، زنان نسبت به مردان در 
يک ش��بانه روز 3 س��اعت و ۵8 دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی 
بدون مزد و بیش از ۴ س��اعت زمان کمتری به اش��تغال و فعالیت های 

مرتبط برای مزد اختصاص می دهند.
بررس��ی نتايج طرح در تابستان 99 نشان می دهد که متوسط بیشترين 
زمان صرف ش��ده در ش��بانه روز به ترتیب، به گروه فعالیت »رس��یدگی و 
خودمراقبت��ی« با 11 س��اعت و ۴2 دقیقه )ش��امل خوابی��دن، خوردن و 

آش��امیدن، مراقبت های بهداشتی– پزشکی، س��فر مرتبط با فعالیت های 
رس��یدگی و خودمراقبت��ی و ...(، »فرهن��گ، فراغت، رس��انه های گروهی، 
تمرين های ورزش��ی« با ۴ ساعت و 13 دقیقه )شامل بازديد از رويدادهای/ 
مکان های فرهنگی، تفريحی و ورزش��ی، سرگرمی ها، شرکت در ورزش ها، 
استفاده از رسانه های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلويزيون، 
گوش دادن به راديو، س��فر مرتبط با فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی و 
تمرين های ورزشی(، »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« با 2 ساعت 
و ۵۶ دقیقه )ش��امل اش��تغال در ش��رکت ها، نهادهای دولتی و مؤسسات 
غیرانتفاعی، اش��تغال در بنگاه های اقتصادی خانگی تولید کاالها، اشتغال 
در خانوارها و بنگاه های اقتصادی خانگی ارائه خدمات، فعالیت های فرعی و 
وقفه های مرتبط با شغل، جست وجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد 
مرتبط با شغل(، »خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« 
با 2 س��اعت و ۵1 دقیقه )شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، 
خري��د کردن برای اعضای خان��وار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی 
و ...( و»معاش��رت، ارتباط، مش��ارکت اجتماعی و آداب ورسوم دينی«  با 1 
س��اعت و 3۷ دقیقه بوده اس��ت. همچنین آن طور که از نتايج اين بررسی 
به دس��ت آمده است، کمترين زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به »کار 
داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و ساير کارهای بدون مزد« با 2 دقیقه است.

تفاوت مردان و زنان در الگوی گذران وقت
در بین مردان، بعد از فعالیت »رس��یدگی و خودمراقبتی«، متوس��ط 
بیش��ترين زمان صرف ش��ده در ش��بانه روز به ترتیب مرب��وط به گروه 
فعالیت، »اش��تغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« با ۵ س��اعت و 21 
دقیقه، »فرهن��گ، فراغت، رس��انه های گروهی، تمرين های ورزش��ی« 
با ۴ س��اعت و 2۴ دقیقه و »معاش��رت، ارتباط، مش��ارکت اجتماعی و 

آداب ورسوم دينی« با 1 ساعت و 2۷ دقیقه بوده است.
همچنین در بین زنان، متوس��ط بیش��ترين زمان صرف ش��ده بعد از 
رس��یدگی و خودمراقبتی، به ترتیب مربوط ب��ه »خدمات خانگی بدون 

مزد برای اعضای خانوار و خانواده« با ۴ ساعت و ۴8 دقیقه و »فرهنگ، 
فراغت، رس��انه های گروهی، تمرين های ورزشی« با ۴ ساعت و 3 دقیقه 
است. مقايس��ه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گويای اين مطلب 
است که زنان نس��بت به مردان در يک شبانه روز 3 ساعت و ۵8 دقیقه 
وقت بیش��تری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ۴ س��اعت زمان 

کمتری به اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می دهند.
آیا الگوی گذران وقت تغییر كرده است؟

مقايس��ه الگوی گذران وقت فصل تابستان با فصل بهار نشان می دهد 
اش��تغال و فعالیت ه��ای مرتبط برای مزد به طور متوس���ط 1۶ دقیقه و 
فعالی��ت »رس��ی�دگی و خودمراقبت��ی« ب��ا ۴ دقیقه نس��بت به فص�ل 
ب�ه��ار زم�ان بیش��تر و فعالی�ت »فرهنگ، فراغت، رس��انه های گروهی، 
تمرين های ورزش��ی« با 1۴ دقیق��ه و »يادگیری« ب��ا 11 دقیقه زمان 

کمتری به خود اختصاص داده است.
بررس��ی الگوی گذران وقت در چهار فصل )پايیز و زمس��تان 98 و بهار 
و تابس��تان 99( نشان می دهد بیش��ترين زمان صرف شده برای گروه های 
فعالیت گذران وقت در گروه »اش��تغال و فعالیت ه��ای مرتبط برای مزد« 
مربوط به فصل تابستان با 2 ساعت و ۵۶ دقیقه، در گروه »خدمات خانگی 
بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« مربوط به فصل زمستان با 3 ساعت 
و 3 دقیقه، در گروه های »خدمات مراقبتی بدون مزد برای خانوار و خانواده« 
ب��ا 33 دقیقه، »يادگیری« با ۴3 دقیقه و »معاش��رت، ارتباط، مش��ارکت 
اجتماعی و آداب ورس��وم دينی« با 1 س��اعت و ۴۶ دقیقه مربوط به فصل 
پايیز در گروه »فرهنگ، فراغت، رس��انه های گروهی، تمرين های ورزشی« 
مربوط به فصل زمس��تان با ۴ س��اعت و 29 دقیقه و در گروه »رسیدگی و 
خودمراقبتی« با 11 ساعت و ۴2 دقیقه مربوط به فصل تابستان بوده است. 
در دو گروه فعالیت »تولید کاال برای استفاده نهايی خود« و »کار داوطلبانه 
بدون مزد، کارآموزی و س��اير کارهای بدون مزد« تفاوت چشمگیری بین 

فصول ديده نمی شود.

ایرانی ها 2 دقیقه در روز كار داوطلبانه انجام می دهند

الگوی گذران وقت در عصر کرونا
بانکنامه

در نیمه نخست امسال
تسهیالت بانكی به بخش بازرگانی 2 برابر شد

جديدترين آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نش��ان می دهد که تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش 
بازرگانی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش 
از دو برابر ش��ده و بخش صنعت و معدن نیز بعد از بخش خدمات بیشترين 
سهم از تسهیالت بانکی را به خود اختصاص داده است. طبق اين آمار در نیمه 
نخست امسال در مجموع ۶9۶ هزار و ۷20 میلیارد تومان تسهیالت از سوی 
بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن 
و س��اختمان، بازرگانی، خدمات و ساير بخش های متفرقه پرداخت شده که 
نسبت به تس��هیالت 382 هزار و 1۴0 میلیارد تومانی در مدت مشابه سال 
قبل 82.3 درصد افزايش داش��ته اس��ت. در اين میان تسهیالت پرداختی به 
بخش صنعت و معدن با افزايش ۷9.8 درصدی در شش ماهه نخست امسال، 
به 212 هزار و 8۴0 میلیارد تومان رس��یده اس��ت. مقدار اين تسهیالت در 
شش ماه اول سال گذشته 118 هزار و 3۷0 میلیارد تومان بوده است. سهم 
تس��هیالت پرداختی بانک ها و موسس��ات اعتباری به بخش صنعت و معدن 
از کل تس��هیالت پرداخت شده به بخش های کش��اورزی، صنعت و معدن،   
مس��کن و س��اختمان، بازرگانی، خدمات و ساير بخش های متفرقه در شش 
ماهه نخست سال گذشته، 31 درصد بوده که امسال اين رقم به 30.۵ درصد 
رس��یده اس��ت. اين در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک 
مرکزی )ش��ورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست های پرداخت تسهیالت 
بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت 
پرداختی س��االنه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴0درصد باشد. همچنین 
تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در نیمه 
نخست سال گذش��ته ۶8 هزار و 920 میلیارد تومان بوده که با 10۵ درصد 
افزايش به 1۴1 هزار و 2۷0 میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال جاری 
رس��یده است، با اين حال س��هم بخش بازرگانی از کل تسهیالت پرداختی 
به بخش های يادش��ده از 18 درصد در ش��ش ماه اول س��ال 1398 به 20.3 
درصد افزايش يافته است. در اين میان بیشترين تسهیالت پرداختی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری به بخش خدمات اختصاص يافته که در نیمه  نخست 
امسال س��هم 3۵.1 درصدی از کل تسهیالت پرداختی را به خود اختصاص 
داده که معادل 2۴۴ هزار و ۵۵0 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 
در س��ال گذشته، 82.2  درصد افزايش داشته است. بعد از بخش خدمات و 
صنعت و معدن، به ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن 20.3، ۷.2 و 
۵.۷ درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری را دريافت 
کرده اند. البته تسهیالت پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب 
۵۶.۴ و 38.۷ درصد نس��بت به ش��ش ماهه اول سال گذشته افزايش داشته 

و به ۴9 هزار و 8۶0 میلیارد و 39 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده است.

مهلت ثبت نام امروز به پایان می رسد
آخرین مهلت درخواست وام یك میلیونی

س��خنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه را آخرين 
روز درخواست تسهیالت يک میلیون تومانی از سوی سرپرستان خانوار 
اعالم کرد و گفت آخرين مهلت ارسال پیامک درخواست تسهیالت يک 
میلیون تومانی از سوی سرپرستان خانوار مشمول امروز سه شنبه 11 آذر 
به پايان می رس��د. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمس 
ادامه داد: سرپرس��تان خانواری که درخواست استفاده از تسهیالت يک 
میلیون تومانی کرونايی را دارند تا امروز سه ش��نبه 11 آذر می توانند کد 
ملی خود را بدون هیچ واژه اضافه ای به صورت فارسی يا انگلیسی از تلفن 
همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره ۶3۶9 ارسال کنند.
به گفته سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی افرادی که 
در نوبت قبل، تسهیالت کرونای معیشتی دريافت کرده اند و درآمد ثابت 
ندارند، می توانند متقاضی دريافت تسهیالت يک میلیون تومانی باشند. 
اف��راد دارای درآمد ثابت از جمله کارمندان دولت، ش��رکت های دولتی 
يا نهادهای عمومی غیردولتی، بازنشس��تگان، بیمه پرداز سازمان تامین 
اجتماعی يا س��اير صندوق های بازنشستگی شامل اين طرح نمی شوند. 
همچنین بازپرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه يک میلیون تومانی با 

اقساط 30 ماهه و از منابع يارانه معیشتی ماهانه خانوار خواهد بود.

بزرگ ترین ریزش قیمت ماهانه طال در 4 سال اخیر رقم خورد
ریزش ادامه دار قیمت طال

قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه بازار جهانی کاهش يافت و تحت 
تاثیر خوش بینی بازار به س��اخت واکس��ن های موف��ق و بهبود اقتصادی 
س��ريع تر، در مس��یر ثبت بزرگ ترين کاهش قیمت ماهانه در چهار سال 
اخیر قرار دارد. به گزارش ايس��نا، به��ای هر اونس طال برای تحويل فوری 
1.2 درصد سقوط کرد و به 1۷۶۶ دالر و 2۶ سنت رسید. بهای معامالت 
اين بازار از ابتدای نوامبر تاکنون ۵.9 درصد کاهش داش��ته که بزرگ ترين 
کاهش ماهانه از نوامبر س��ال 201۶ تاکنون اس��ت. در بازار معامالت آتی 
آمري��کا، هر اون��س طال با 0.۵ درصد کاهش، به 1۷۷2 دالر و ۶0 س��نت 
رسید. به گفته مايکل مک کارتی، استراتژيست ارشد شرکت »سی ام سی 
مارکتس«، واکس��ن باعث خوش بینی به بهبود اقتصادی شده و جذابیت 
سرمايه گذاری در دارايی های امن مانند طال را تضعیف کرده است. شکسته 
شدن مرز 1800 دالر هم اين تصور را قوت بخشیده و باعث کاهش بیشتر 
قیمت ها شده است. خوش بینی به عرضه واکسن کوويد 19 ارزش دالر را به 
پايین ترين حد در بیش از دو سال اخیر رسانده و بازارهای سهام جهانی را 
در مسیر رکورد رشد ماهانه قرار داده است. عامل ديگری که ريسک پذيری 
ب��ازار را تقويت کرد، آماری بود که نش��ان داد فعالیت کارخانه ای چین در 
نوامبر با سريع ترين روند در بیش از سه سال اخیر توسعه پیدا کرده است. 
براساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران اکنون منتظر اظهارات جروم پاول، 
رئیس بانک مرکزی آمريکا هستند که هفته جاری به بیان توضیحاتی در 
کنگره آمريکا می پردازد. به گفته مک کارتی، اين ريسک که بانک مرکزی 
برنامه آمريکا خريد اوراق قرضه را کند يا حتی متوقف کند، دلیل ديگری 
برای احتیاط معامله گران نسبت به چشم انداز طال است. طال پناهگاه امن 
دارايی در برابر تورم ناش��ی از تدابیر محرک مالی محسوب می شود. بانک 
سیتی انتظار دارد ريزش قیمت طال در دسامبر ضعیف شود و اين فلز در 
مرز 1۷00 دالر حمايت پیدا کند و سپس در مدت سه تا شش ماه بعدی 
حرکتش به س��مت مرز 2000 دالر را تجديد کند. در بازار س��اير فلزات 
ارزشمند، هر اونس نقره برای تحويل فوری 3.2 درصد سقوط کرد و به 21 
دالر و 9۶ س��نت رسید. هر اونس پالتین برای تحويل فوری با 0.9 درصد 
کاهش، در 9۵۴ دالر و ۶۴ س��نت ايس��تاد. هر اونس پاالديم برای تحويل 

فوری با 0.۴ درصد کاهش، 2۴1۶ دالر و 22 سنت معامله شد.
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صد و هشتادمین نشست اوپک در حالی برگزار می شود که اختالف در 
بین برخی اعضا باعث ش��ده تا قیمت نفت کاهش بیش از 1.۵ درصدی 
را در بازارهای جهانی تجربه کند. هفته گذش��ته قیمت نفت تحت تاثیر 
موفقیت در س��اخت واکسن کرونا، رشدی ۷ درصدی را به ثبت رساند؛ 
رش��دی که البته زير سايه اختالف در اوپک آن هم در آستانه برگزاری 

صد و هشتادمین نشست آن اتفاق افتاد.
اخت��الف در اوپک باعث ش��ده تا نگرانی ها نس��بت ب��ه تمديد توافق 
کاهش تولید ۷.۷ میلیون بش��که ای نفت ناکام بماند و از ابتدای س��ال 
آين��ده می��الدی  عرضه نفت به بازارهای جهانی بیش��تر ش��ود.  اين در 
حالی اس��ت که همچنان زمانی قطعی برای توزيع جهانی واکسن کرونا 
و بازگش��ت اقتصاد به شرايط پیش از ش��یوع کوويد-19 اعالم نشده و 
افزايش عرضه در ش��رايطی رخ خواهد داد که همچنان فاکتورهای موثر 
بر رشد تقاضا در جهان ديده نمی شود. به همین دلیل قیمت نفت برنت 
که هفته گذشته تا باالی ۴8 دالر در هر بشکه باال رفته بود، روز گذشته 
)دوش��نبه( با کاهش 1.8 درصدی به ۴۷ دالر و 30 سنت در هر بشکه 

رس��ید. نفت ش��اخص آمريکا نیز افتی 1.۷ درصدی را به ثبت رساند و 
۴۴ دالر و ۷۶ سنت در هر بشکه قیمت خورد.  

در همی��ن حال، برخی از رس��انه ها گزارش داده ان��د که اوپک پالس 
احتماال در نشس��ت اين هفته خود افزايش تولید را به تعويق می اندازد، 
چراکه اخبار مثبت واکسن تحت الشعاع تعطیلی های سراسری برای موج 
جدي��د کرونا و حفاری های جديد ش��یل در اي��االت  متحده قرار گرفته 
اس��ت.  به گزارش »سی ان بی س��ی«، ائتالف معروف به اوپک پالس که 
از بزرگ ترين تولیدکنندگان نفت خام جهان تش��کیل  ش��ده است، روز 
دوش��نبه و سه ش��نبه جلس��ه دو روزه ای را برای بحث در مورد مرحله 
بعدی سیاس��ت های تولیدی خود برگ��زار می کند. آنها ماه آوريل زمانی 
که قیمت نفت س��قوط عجیب وغريبی را تجربه کرد، بزرگ ترين کاهش 
تولید را رقم زدند. اين کاهش 9.۷ میلیون بشکه در روز بود که ماه اوت 
به ۷.۷ میلیون بش��که کاهش يافت. طبق توافق، برنامه ريزی شده بود تا 
افزايش تولید 2میلیون بش��که در روز در ماه ژانويه اجرا ش��ود که حاال 
احتماال به تأخیر می افتد. البته میان تحلیلگران اختالف نظر وجود دارد 

که اين تعويق سه ماه خواهد بود يا شش ماهه.
کارولین بین، اقتصاددان ارش��د در Capital Economics معتقد 
اس��ت که »جلسات دوشنبه و سه شنبه هیچ شگفتی ايجاد نمی کند. ما 
فکر می کنیم که قیمت نفت برنت تا پايان س��ال 2021 به ۶0 دالر در 

هر بشکه خواهد رسید.«
البته به نظر می رس��د اگر اخباری درباره واکس��ن و بازگشايی اقتصاد 
پ��س از بحران وي��روس کرونا مطرح ش��ود، می ت��وان در پیش بینی ها 
تجديدنظر کرد. بس��یاری از ناظران بازار هر دو ش��اخص نفتی را برای 
س��ال آينده حدود ۵0 دالر در هر بشکه در نظر گرفته اند، چراکه تقاضا 
پس از ش��وک ماه م��ارس و آوريل به آرامی افزايش  يافته اس��ت. همان 
زمانی که عربس��تان سعودی و روس��یه جنگ قیمتی راه انداخته بودند، 
قیمت نفت اياالت متحده در اولین موج همه گیری کرونا به قلمرو منفی 
رس��ید، اما معامالت آتی نفت خام برنت در حال حاضر ۴8.18 دالر در 
هر بشکه است. معامالت آتی نفت وست تگزاس اينترمديت هم ۴۵.۵2 

دالر در هر بشکه بوده است.

يک ماه و نیم اخیر ماه های پرتالطمی برای بازار ارز ايران بوده است. 
س��قوط قابل توج��ه نرخ ارز در ابت��دای آبان ماه در حال��ی اتفاق افتاد 
ک��ه قیمت دالر حتی س��قف 32 هزار توم��ان را نیز ديده ب��ود، با اين 
حال روند ريزش��ی قیمت ها در بازار ارز س��بب شد نرخ هر دالر آمريکا 
در صرافی ه��ای بانکی در فاصله زمانی به 22 ه��زار تومان کاهش يابد. 
هرچند افزايش تقاضا در بازار از يک سو و شايعات مطرح شده در کنار 
تالش دالالن، س��بب شد بازگشتی افزايش��ی در قیمت دالر رخ دهد و 
در مرحله دوم کاهش قیمت ها از محدوده 28 هزار تومان کلید بخورد.

 آلبرت بغزيان، کارش��ناس اقتصادی در تحلی��ل وضعیت بازار ارز به 
خبرآنالين، گفت: دور دوم کاهش قیمت ارز از نیمه آبان کلید خورده و 
با توجه به کاهش آهس��ته و آرام قیمت ها در بازار می توان انتظار داشت 

که اين روند ادامه يابد.
او با اش��اره به اينکه فش��ارهای حداکثری ترامپ ب��ر اقتصاد ايران در 
حال پايان گرفتن اس��ت، توضیح داد: بسیاری از افراد با شکست ترامپ 
پیش بین��ی می کردند اتفاق��ی غیرقابل پیش بینی در ب��ازار ارز به وقوع 
بپیون��دد اين در حالی اس��ت که ن��رخ ارز برمبن��ای وضعیت اقتصادی 
داخلی در کنار فش��ار تحريمی تعیین می شود و طبیعی است که حذف 

فشارهای تحريمی می تواند تا حدی به کاهش قیمت ارز منجر گردد.
به گفته وی، عرضه دالر به بازار در حال انجام اس��ت و از سوی ديگر 

بازارساز با سیگنالی مهم مبتنی بر حفظ فاصله قابل توجه نرخ خريد و 
فروش دالر، اين پیش بینی را تقويت می کند که نرخ ها همچنان کاهشی 

باقی خواهند ماند.
بغزيان در پاس��خ به اين س��وال که قیمت دالر تا چ��ه کانالی امکان 
کاهش دارد، گفت: به نظر می رس��د قیمت دالر می تواند حتی تا حدود 
20 هزار تومان کاهش يابد اما نکته مهم اينجاس��ت که روشن شود چه 
عوامل��ی بر افزايش قیمت ارز در ايران موثر بوده اند. از يک س��و ذخاير 
بلوکه شده ايران در ساير کشورها فشاری را متوجه اقتصاد ايران کرد و 
از سوی ديگر کاهش فروش نفت و درعین حال کاهش صادرات غیرنفتی 
در اثر شیوع کرونا به بازار ارز فشار وارد کردند، اما بايد توجه داشت که 
آزادسازی ذخاير بلوکه شده و ايجاد شرايطی برای فروش بیشتر نفت در 
کن��ار افزايش صادرات غیرنفتی همه و همه با يک نکته مهم بايد همراه 

باشند و آن نکته امکان برگشت ارز به کشور خواهد بود.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران ادامه داد: در شرايط کنونی الزم است 
ايران تمام تالش خود را برای حل مشکل اف ای تی اف و خروج از لیست 
س��یاه اين کنوانسیون به کار بگیرد، چراکه برگشت پول به داخل کشور 
اس��ت که می تواند چرخ های اقتصاد را به حرکت دربیاورد. آزادس��ازی 
ذخاير بلوکه ش��ده و افزايش ص��ادرات نفتی و غیرنفت��ی بايد همراه با 
حل اين مش��کل باش��د که اولوي��ت اصلی و مهمی ب��رای اقتصاد ايران 

تلقی می شود.
او درب��اره اينکه قیمت واقعی دالر با توجه به ش��رايط کنونی اقتصاد 
چقدر اس��ت، گفت: طبیعی اس��ت پاس��خ ب��ه اين س��وال نیازمند کار 
کارشناس��ی خواهد بود اما برای تش��خیص قیمت واقعی دالر يا هر ارز 
ديگری چند راهکار س��اده نیز وجود دارد که يکی از اين راهکارها اتفاقاً 
اين است که ببینیم آيا نوسان روزانه قیمت ارز برای توده مردم اهمیت 
دارد يا خیر. هر زمان ش��ما احساس کرديد نیازی به چک کردن نوسان 
روزان��ه قیمت ارز نداريد و نبايد مدام میزان حقوق و دس��تمزد خود را 

بسنجید، بدانید که نرخ ها در بازار به نرخ واقعی نزديک است.
به گفته اين کارشناس اقتصادی، مولفه دوم چرخیدن چرخ های تولید 
اس��ت، هر زمان تولید کش��ور در ش��رايط مطلوبی بود و تولیدکننده با 
بحران تامین م��واد اولیه يا افزايش غیرمترقبه هزينه تولید روبه رو نبود 
بدان معناس��ت که ن��رخ ارز نزديک به نرخ واقعی اس��ت. بحران کنونی 
اقتصاد ايران بحران ارز اس��ت چراکه ما در شرايط فعلی با مشکل تقاضا 
روبه رو نیس��تیم و کمتر کارخانه دار يا تولیدکننده ای است که بگويد به 
دلیل اينکه مش��تری ندارم و کاالی من را نمی خرند قادر به ادامه تولید 
نیستم. منظور اين است که غالباً در حوزه عرضه مشکل ايجاد شده که 
اين مش��کالت بخشی ناشی از مش��کالت ارزی موجود در کشور است و 

بايد سیاست گذار برای حل آن اقدام عاجل نمايد.

احتمال تعویق افزایش تولید نفت از سوی اوپك

اختالف در اوپك نفت را ارزان كرد

مانع بزرگ بر سر كاهش قیمت ارز

دالر تا كجا كاهش می یابد؟
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وقتی تحلیل ها رنگ می بازند
ادامه از صفحه اول

در تحلیل وضعیت ش��رکت ها و تحلیل EPS آنها، قیمت بیشتر دالر، برابر 
با سود ريالی باالتر شرکت هاست و اين موضوع کلیت بازار را بهبود می بخشد. 
اين موضوع در يک س��ال گذشته تحريک کننده بود تا بورس را به عنوان يک 
موقعیت اس��تثنايی جلوه دهد. رشد عجیب نقدينگی دست مردم هم يکی از 
موضوع��ات مهم بود و روزی 1000 ت��ا 1100 میلیارد تومان تولید نقدينگی 

جديد داشتیم که بايد در محلی سرمايه گذاری می شد.
از طرفی رش��د قیمت در بازار س��رمايه اثرپذيری اجتماعی خیلی کمتری 
نس��بت به رش��د قیمت در بازارهای موازی مانند مسکن و ارز دارد. اگر قیمت 
دالر 20 تا 30 درصد رش��د کند کل 80 میلیون جمعیت کش��ور از آن متأثر 
می ش��وند و قیمت ها جابه جا می ش��ود و اثر مخرب دارد، اما رشد 30 تا 100 
درصد در بازار سرمايه کسی را دچار مشکل نمی کند. همچنین محدوديت هايی 
که بانک مرکزی برای خريد و فروش دالر گذاشته بود، موجب شد تا خريد دالر 
محدود شود و ورود نقدينگی به بازار ارز برای پول های درشت غیرممکن شود.
همه اين عوامل در کنار اين موضوع که دولت مشکل کسری بودجه دارد و 
بايد به نوعی اين کسری بودجه ها را جبران و نقدينگی را مهار می کرد، موجب 
ش��د تا بهترين و جذاب ترين گزينه را پررنگ کند که همان بازار سرمايه بود. 
نقدينگی که برای تبديل به مس��کن و خودرو کافی نبود، می توانست در بازار 

سرمايه تبديل به دارايی شود.
اي��ن اتفاق افتاد که نس��بت فعاالن بازار به ش��دت متفاوت ش��د يعنی اگر 
در دو س��ال قبل بخش عمده معامالت روزانه توس��ط ش��رکت های حقوقی و 
اش��خاص حقیقی بزرگ انجام می ش��د و ۶0 تا ۷0 درصد گردش معامالت را 
اين فعاالن انجام می دادند، اين نس��بت در يک س��ال گذشته شروع به تغییر 
کرد و از 3میلیون کد س��هامداری فعال از دو سال گذشته به مرز 10 میلیون 

کد بورسی رسید.
از طرف ديگر دولت موضوع سهام عدالت را مطرح کرد و عمدتاً ۵0 میلیون 
س��هامدار عدالت هم درگیر بازی ش��دند. بخش عمده بازار را افراد حقیقی که 
در مرحله آش��نايی با بازار سرمايه بودند، تشکیل دادند. زمانی که وزنه فعاالن 
تاثیرگذارتر و باتجربه تر س��بک تر ش��د و جای خود را به افراد حقیقی نابلد و 
غیرحرفه ای داد، عماًل تحلیل رنگ خود را از دست داد. چون نقدينگی به بازار 
هجوم آورد و بارها بس��یاری از فعاالن حرفه ای با وجود تحلیلی که داشتند، از 

رشد شاخص ها جا ماندند.
در يک س��ال گذش��ته مدل بازی عوض شد و مدل براساس تحلیل سهم و 
تحلیل تکنیکال و بنیادی نبود، در اين ش��رايط فقط تحلیل نقدينگی بود که 
می توانست جواب دهد. در ادامه کنترل کردن چنین سیل نقدينگی کار راحتی 
نبود و بعد از ش��اخص يک میلیون و ۵00 هزار واحد، دولتمردان به اين فکر 
افتادند که بايد جلوی اين مسیر را گرفت بنابراين قوانین و مقررات را محدودتر 
کردن��د. اعتبار خريد کارگزاری ها را کم کردند؛ همچنین مجوز صندوق های با 
درآمد ثابت برای سرمايه گذاری را پايین تر آوردند. احساس خطر کردند که اين 
سیل ممکن است مشکل ساز شود و شايد تبعات اجتماعی داشته باشد. چند 
تصمیم منفی و تمايل به ترمز کش��یدن بازار موجب شد، فروش از روی ترس 
شروع شود و مردم به هر قیمتی پول شان را خارج کنند. در اين شرايط به نظر 
می آيد بخش عمده اصالح يا ريزش ها انجام شده اما هنوز به اتمام نرسیده است.

با فش��ار و فروش هايی که وج��ود دارد نمی توان قطعی در م��ورد کف بازار 
صحبت کرد. از لحاظ تحلیل تکنیکال، شاخص يا حمايت يک میلیون و ۵00 
هزار واحدی، اعدادی هس��تند که می توانند از لحاظ روان��ی ارزندگی را برای 
معامله گران بازار ايجاد کنند. بازار مدتی به صورت نوس��انی عمل می کند و به 
تعال می رسد و راه خود را پیدا می کند. در مجموع ما بعد از همه اين اتفاق ها 
اکن��ون بازاری را با تعداد افراد بیش��تری داريم که بس��یاری از آنها با ماهیت 
بازار آش��نا ش��ده اند. اين رشدها و افت ها موجب ش��د تا بازار سرمايه موضوع 
روزمره مردم شده و از اين به بعد بورس يک بحث مغفول عجیب، ناشناخته و 
مهجور نیس��ت؛ با اين شرايط می توان گفت بازار نسبت به سال گذشته بسیار 
بازار عمیق تری شده است. سرمايه گذاری از طريق صندوق های سرمايه گذاری 
و قرارداده��ای س��بدگردانی می تواند هیجانات بازار را کم کن��د و اقدام از اين 
روش های غیرمستقیم می تواند برای سهام اولی هايی که فرصت و شناخت کافی 

ندارند، بهترين انتخاب باشد.

یادداشت

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در سومین روز هفته هم روندی 
صعودی داش��ت و با رشد 38 هزار واحدی به میانه کانال يک میلیون و 
۴00 هزار واحد رسید. در شرايطي که بیش از 10 روز است همه بازارها 
تعطیل و نیمه تعطیل هس��تند و ه��ر روز خبر از کاهش قیمت خودرو، 
طال، سکه و حتي دالر مي رسد، بورس در بازار اقتصادي کشور يکه تازي 
مي کند؛ چنانکه روز دوش��نبه با رش��د 38 ه��زار واحدی روی رقم يک 

میلیون و ۴۶۵ هزار واحد ايستاد.
بورس در ماه هاي گذش��ته به ش��دت پرنوسان و 
نزول��ي بود و روند صعود مجدد آن از دو هفته پیش 
و کم��ي بعد از اعالم نتیجه انتخابات آمريکا ش��روع 
شد. در اين بین، با شروع دور جديد محدوديت های 
کرونايی و با تعطیلي ديگر بازارها، اين روند صعودی 
شتاب گرفت؛ موضوعي که روند دو ماهه اخیر بورس 
آن را به خوبي نش��ان مي دهد، تا جايي که شاخص 
در اواي��ل مهرماه روي عدد يک میلیون و ۵00 هزار 
واح��د بود و بعد در نیم��ه آبان تا مرز يک میلیون و 
100 هزار واحد هم نزول کرد، اما پس از آن روندي 
صعودي در پیش گرفت و روز يکش��نبه اين هفته از 

مرز يک میلیون و ۴00 هزار واحد عبور کرد.
تحوالت بورس در دو هفته گذش��ته بس��یاري از 
س��رمايه گذاران را دوباره به اين بازار که حتي کرونا 
هم نتوانسته آن را شکست دهد، امیدوار کرده است. 
آمار ها نش��ان می دهد جمع کل س��ود شرکت های 
بورس با يک رش��د 13درصدی در يک  ماه گذشته 
نزديک به 22هزار میلیارد تومان افزايش يافته است.

همچنین آمار ها نش��ان می دهد جمع کل درآمد 
ش��رکت های بورس با يک رش��د عجیب در آبان ماه 
امس��ال به 191ه��زارو 8۷9میلیارد تومان رس��یده 
است. جمع کل درآمد شرکت های بورس در مهر ماه 
1۶9ه��زار و 9۴3میلی��ارد تومان ب��ود و به  معنای 
اين اس��ت که درآمد ش��رکت های بورس ظرف يک 
 ماه تحت تأثیر افزايش قیمت محصوالت ش��رکت ها 
نزدي��ک به 22ه��زار میلی��ارد تومان يعن��ی رقمی 
معادل 13درصد افزايش يافته است. آمار های بورس 
تهران همچنین نش��ان می دهد که جمع کل درآمد 
شرکت های بورس در يک س��ال گذشته نزديک به 

۷۵درصدی يعن��ی رقمی معادل 82هزار میلی��ارد تومان افزايش يافته 
اس��ت. آبان ماه پارس��ال جمع کل درآمد ش��رکت های بورس در سطح 
110هزار میلیارد تومان بود. با افزايش میزان س��ودآوری ش��رکت های 
 P/E(بورس هم اکنون میانگین نس��بت قیمت به درآمد کل بازار س��هام
TTM( به س��طح 23درصد رسیده است. کاهش اين نسبت تحت تأثیر 
افزايش س��وددهی ش��رکت ها منجر به جذاب تر شدن قیمت ها می شود 

و می تواند يک محرک پر قدرت برای رشد شاخص های بورس باشد.
در اي��ن بین کارشناس��ان بر اين باورند که در ماه ه��ای باقی مانده از 
س��ال  جاری روند رو به رشد س��ودآوری شرکت های بورس حتی شتاب 
بیش��تری می گیرد چراکه اثر عمومی گران��ی محصوالت در صورت های 
مالی شرکت های بورس هنوز محاس��به نشده است. بررسی های آماری 
هم نش��ان می دهد احتماال اين روند رو به رش��د همچنان ادامه خواهد 
داش��ت، چراکه مطابق گزارش های مرکز آمار ايران تورم تولید کننده که 
نوع��ی تورم پیش نگر اس��ت و از آينده خبر می ده��د همچنان در حال 

افزايش است.
روز پنجش��نبه گذش��ته نیز 1000 میلیارد تومان از صندوق توس��عه 
ملی به صندوق تثبیت بازار س��رمايه تزريق ش��د و اين اتفاق بر اعتماد 

س��رمايه گذاران ب��ه ب��ورس تاثی��ر مثبت خواهد گذاش��ت. ب��ه اعتقاد 
کارشناس��ان، اولین اثری که اين تزريق پول خواهد داشت اين است که 
چون صندوق تثبیت س��رمايه براساس سیاس��ت های توسعه و حمايتی 
ب��ورس ش��روع به خري��د عمدتا س��هام های بزرگ می کن��د، هم حجم 
معام��الت به ش��دت افزايش پی��دا می کند و هم از آنجا ک��ه با عملیات 
بازارگردان��ی دامنه قیمت تصويب می ش��ود، اين تثبی��ت قیمت باعث 

می شود جلوی نوسان و يا کاهش های شديد گرفته شود. 
شاخص کل بورس تهران روز گذشته )دوشنبه( 38 هزار و ۶۵۶ واحد 
رش��د کرد و به رقم يک میلیون و ۴۶۵ هزار واحد رس��ید. شاخص کل 
)هم وزن( نیز با ۶ هزار و 9۴2 واحد افزايش به ۴1۷ هزار و ۷88 واحد 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۴هزار و ۵۴۵ واحد رشد به 2۷3 هزار و 
۵۷۴ واحد رسید. شاخص بازار اول 30 هزار و 1۶۵ واحد و شاخص بازار 
دوم ۷1 هزار و 323 واحد افزايش داش��ت. در معامالت اين روز بیش از 
1۵ میلیارد و 3۵0 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 181 

هزار و 3۵2 میلیارد ريال داد و ستد شد.
نمادهای صنايع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با ۴ هزار و ۴13 
واح��د، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با 2 هزار و ۶۴3 واحد، ش��رکت 
س��رمايه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با يک هزار و ۷۴۶ واحد، نفت 
و گاز پتروش��یمی تامی��ن )تاپیکو( با يک ه��زار و ۴۷۵ واحد، معدنی و 
صنعت��ی گل گهر )کگل( با ي��ک هزار و ۴39 واح��د، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با يک هزار و 280 واحد و ش��رکت 
س��رمايه گذاری غدي��ر )وغدير( با ي��ک هزار و 1۴2 
واح��د، ايران خ��ودرو )خودرو( با ي��ک هزار و 122 
واحد و گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با 
ي��ک هزار و 10۴ واحد بیش��ترين تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای سرمايه گذاری صندوق 
بازنشس��تگی )وصن��دوق( با 19۴ واح��د، خدمات 
انفورماتی��ک )رانف��ور( با 1۷0 واح��د، قند اصفهان 
)قصفه��ا(، پس��ت بانک ايران )وپس��ت( با ۵2 واحد 
و گ��روه دارويی برکت )برکت( ب��ا ۵0 واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص همراه بودند.
تامی��ن  س��رمايه گذاری  نماده��ای  همچنی��ن 
اجتماعی، ايران خودرو، پااليش نفت اصفهان، فوالد 
مبارکه اصفهان، بانک تج��ارت، گروه دارويی برکت 
و س��رمايه گذاری س��یمان تامین ازجمله نمادهای 
پربیننده بورس بودند. گروه خودرو هم در معامالت 
اين روز صدرنش��ین برترين گروه های صنعت شد و 
در اي��ن گروه ۴ میلیارد و ۴13 هزار برگه س��هم به 
ارزش 21 هزار و 202 میلیارد ريال داد و ستد شد.

در ان س��وی بازار سرمايه، ش��اخص فرابورس نیز 
نزدي��ک ب��ه ۴2۵ واح��د افزايش داش��ت و بر روی 
کان��ال 18 هزار و 2۶1 واحد ثابت ماند. در اين بازار 
3میلیارد و 200 هزار برگه س��هم به ارزش ۵9 هزار 

و 820  میلیارد ريال داد و ستد شد.
نماده��ای پتروش��یمی م��ارون )م��ارون(، بیمه 
پاس��ارگاد )بپ��اس(، س��رمايه گذاری صب��ا تامی��ن 
)صبا(، بانک دی )دی(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، پتروش��یمی تندگوي��ان )ش��گويا(، صنعتی 
مین��و )غصینو(، ف��والد هرمزگان جن��وب )هرمز(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(،  س��رمايه گذاری مالی سپهر صادرات 
)وس��پهر( و پلیمر آريا ساسول )آريا( با تاثیر مثبت بر شاخص اين بازار 

همراه بودند.
همچنین نمادهای نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، دامداری تلیس��ه 
نمونه )تلیس��ه(، پخش البرز )پخش(، کشت و دام قیام اصفهان )زقیام(، 
کشاورزی و دامپروری بینالود )زبینا(، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه 
)ثباغ( و شیر و گوشت زاگرس شهرکرد )زشگرا( تاثیر منفی بر شاخص 

اين بازار را داشتند.

شاخص بورس تهران با رشد 38 هزار واحدی به میانه كانال یك میلیون و 400 هزار واحد رسید

رشد دسته جمعی شاخص ها
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در آبان امسال تحقق یافت؛
تولید بیش از هفتصد میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

قزویــن - خبرنگار فرصت امروز: بیش از هفتصــد میلیون کیلو وات 
ســاعت انرژی خالص در آبان 99 از ســوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی 
تولید و به شــبکه سراسری تحویل شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی، 
آمار و فناوری اطالعات نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در آبان امسال 
گفت: در هشــتمین ماه ســال جاری، به میــزان 748 میلیون و 328 هزار 
کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، 
تولید و به شــبکه سراسری تحویل شده است. روشــنفکر در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی 
در ماه آبان اشــاره کرد و بیان داشــت: از این میزان انرژی تولیدی، 320 میلیون و 879 هزار کیلووات ساعت انرژی 
در واحدهای نیروگاه ســیکل ترکیبی و 427 میلیون و 449 هزار کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار 
تولید شــده است. این میزان انرژی در حالی به دست آمده اســت که فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی آغاز 
شده و هم اکنون 3 واحد گازی و 2 واحد بخاری 250 مگاواتی برای انجام تعمیرات از مدار تولید، خارج شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران :
مشترکین برق میتوانند بدون حضور در امورهای توزیع نیروی برق خدمات 

خود را دریافت کنند
ســاری - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
مازنــدران از دریافت خدمات غیرحضوری برای مشــترکان بدون حضور در 
ادارات برق از طریق ســایت این شرکت و اپلیکیشــن "برق من" خبر داد. 
فرامرز سپری گفت؛ در راســتای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و تحقق 
ارائه خدمات الکترونیکی و تکریم مشــترکین عزیز با محوریت "پویش این 
خانه روشن است" از 9 آذرماه 99 ادارات برق به مشترکین خدمات حضوری 
ارائه نمی دهند و مشــترکین از طریق نرم افزار برق من و یا از طریق سایت 
شــرکت www.maztozi.ir میتوانند درخواســت های خود را ثبت و پیگیری نمایند. وی با اشــاره به اینکه 40 
خدمت از خدمات توزیع برق مازندران در اپلیکیشن برق من وجود دارد افزود؛ مشاهده آخرین قبض، سابقه مصرف و 
پرداخت، خوداظهاری قرائت کنتور، درخواست اصالح نام، درخواست انشعاب جدید، ثبت خاموشی و غیره از خدمات 
این شــرکت در نرم افزار برق من است.گفتنی ســت اقدام و عمل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با پویش "این 
خانه روشــن است" در ۶ سرفصل اصلی خدمات غیرحضوری برق من _ پویش برق امید _ پویش سیم  به کابل _ 

هوشمندسازی شبکه توزیع_ افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها اجرایی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل :
رعایت نکات ایمنی در فصل زمستان را جدی بگیریم

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل 
گفت: با رعایت توصیه هاي ایمني در آغاز فصل ســرما، انشــاءاهلل زمستانی 
بدون حادثه  را خواهیم داشــت. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اردبیل، سردار اســماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره به کاهش نسبي 
دماي هوا و آغاز فصول ســرد بر رعایت نکات ایمني در اســتفاده از وسایل 
گازســوز تاکید کرد و گفت: اگر اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز 
رعایت شود تا حد زیادی از حوادث مرتبط با گاز جلوگیری خواهد شد. وی 
با بیان اینکه عدم توجه به اصول ایمنی نصب و اســتفاده از وســایل گرمایشــی می تواند خطرات زیادی را به همراه 
داشــته باشد، در رابطه با استفاده صحیح و اصولی از وسایل گازسوز از مشترکین درخواست نمود تا در هنگام نصب 
و اســتفاده حتما نکات ذیل را رعایت کنند. شــهروندان باید در نصب وسایل گاز ســوز دقت کافي را داشته و قبل 
از اســتفاده از بخاري باید از باز بودن مســیر دودکش مطمین باشند.  هر وسیله گاز سوز باید یك دودکش مجزا و 
ویژه و حداقل یك متر از کف پشــت بام و لبه دیوار مجاور فاصله داشــته باشــد.  نصب کالهك H مانند در مبادي 
خروجي دودکش ها براي ممانعت از فشار جریان باد و خروج گازهاي سوخت الزامي است.  در نصب بخاري باید از 
دودکش هاي گالوانیزه و ضد زنگ با حداقل تعداد زانو، بست فلزي و شیلنگ استاندارد و مخصوص استفاده شود. به 
هیچ وجه بخاري و شــومینه بدون دودکش در محیط هاي بســته مانند اتاق خواب و آبگرمکن در مکان هایي مانند 
انباري، آشــپزخانه هاي کوچك، حمام یا رختکن و .... نباید نصب شــود. برای گرم کردن اطاق هرگز از اجاق گاز و 
یا ســایر وسایل غیر مجاز استفاده نکنید. نصب هرگونه وسیله گازسوز نظیر بخاری، آبگرمکن، پیك نیك و غیره در 
حمام مغایر اصول ایمنی و ممنوع است. هرگونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان، باید با هماهنگی شرکت 

گاز استان اردبیل و ادارات تابعه این شرکت و تائید مهندس ناظر و از سوی افراد یا شرکت های مجاز انجام شود.

پذیرفته شدن مقاله علمی کارکنان شرکت گاز استان گلستان در سیزدهمین 
کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مقاله علمی کارکنان گاز گلســتان  با عنوان "ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم 
حفاظت کاتدیك با اســتفاده از رویکرد فرآیند زنجیره مارکوف، مطالعه موردی شــرکت گاز استان گلستان" که در 
سیزدهمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران ارائه شد مورد پذیرش قرار گرفت.این مقاله توسط دو نفر از همکاران 
شــرکت آقایان دکتر محمد رضا برنا و مهندس ولی ا... مقصودلو از واحد برنامه ریزی شــرکت گاز اســتان گلستان 
تحریرشده بود که در تاریخ های چهارم و پنجم  آذرماه سال جاری بصورت ویدئوکنفرانسی و آنالین ارائه گردید.  در 
این مقاله دکتر برنا با اشــاره به نکات مهم طرح  گفت: با توجه به کاربرد گســترده قابلیت اطمینان در تحلیل ریسك 
خطوط لوله گاز، حســاس پذیری سیستم حفاظت کاتدیك از نگاه نگهداری و تعمیرات اهمیت باالیی دارد بطوریکه 
با عدم وجود یك سیستم حفاظتی برای خطوط لوله ، این امر می تواند منجر به خوردگی لوله و در نهایت نشت گاز 
و ایجاد هزینه های جانی و مالی زیادی گردد.وی تصریح کرد: در این مقاله ابتدا نرخ خرابی های سیســتم حفاظت 
کاتدیك شرکت گاز استان گلستان در طول سال 1398محاسبه شده و در ادامه ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان 
با استفاده از فرآیند مارکوف انجام گرفت.  دکتر برنا اظهار داشت: با استفاده از مدل ارائه شده ، ابتدا سیستم حفاظت 
کاتدیك براســاس عملکرد خود به سه حالت )مود( ظرفیت کامل، نیمه ظرفیت و حالت ازکارافتاده یا ناپایدار تقسیم 
بندی گردیده  ودر ادامه براساس تخمین ماتریس احتماالت ، نحوه گذار بین مودها در این سه حالت تخمین زده شد؛ 

ضمن اینکه  این مدل توانائی پیش بینی ارزیابی قابلیت اطمینان را برای یکسال آینده  نیزخواهد داشت.

در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:
اتخاذ ترفندهای مهندسی در راستای ارتقای راندمان

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: رئیس مهندسی پاالیش شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس به تشــریح ترفندهای مهندسان این ابرپاالیشگاه 
در راســتای ارتقــای راندمان، افزایش ظرفیت و حفاظت از محیط زیســت 
پرداخــت. »هادی گل بابایــی« از اتخاذ ترفندهای مهندســی برای بهبود 
عملکرد واحدهای فرآیندی پاالیشــگاه در سه ماهه ی دوم سال جاری خبر 
داد و گفت: بررســی، مطالعه و ریشه یابی مشکالت و مسائل به وجود آمده و 
ارائه نظر و راهکارهای مناســب در راستای رفع مشکل یا جلوگیری از وقوع 
مشــکالت مشابه، رویه ای است که استمرار تولید را در ابرپاالیشــگاه ستاره خلیج فارس تضمین کرده است. وی به 
افزایش خوراک پاالیشــگاه در فصل گرما به 405 هزار بشــکه در روز اشــاره کرد و افزود: با تغییرات انجام شده در 
شرایط فرایندی واحدهای تقطیر، خوراک پاالیشگاه افزایش یافت به طوری که کیفیت محصوالت تولیدی نیز مطابق 
با مشــخصات استاندارد حفظ شــد و بدین ترتیب توانتسیم به تعهدات پاالیشگاه در قبال دریافت کنندگان فرآورده 
جامه عمل بپوشانیم. رئیس مهندسی پاالیش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ادامه به تشریح چرایی لزوم نصب 
سیستم مه پاش در کولرهای هوایی واحد 51 پاالیشگاه پرداخت و گفت: دمای باالی هوا در شهر بندرعباس راندمان 
واحد را کاهش و میزان فلرینگ را افزایش می داد که با نصب کولرهای هوایی، عالوه بر قطع جریان فلرینگ، امکان 
افزایش خوراک واحد به 147 هزار بشــکه در روز فراهم شد. وی ارائه ی پیشنهاد استفاده از بخار فشار باال به عنوان 
سیال گرم کننده خوراک در مبدل ها را یکی دیگر از راه های افزایش راندمان واحدهای فرآیندی عنوان کرد و اظهار 
داشــت: با اجرای این طرح دمای خوراک ورودی به برج پیش تقطیر افزایش یافت و موجب راندمان بهتر جداسازی 

در برج شد و از آثار مثبت این طرح می توان به حفظ شرایط عملکردی و ایمنی کوره های واحد نیز اشاره کرد.
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اصفهــان – با هدف حل چالش هــای فناورانه مطرح در 
رویــداد ریورس پیــچ )Reverse Pitch( مرکــز نوآوری 
تحول دیجیتال فوالد، بازدید سه روزه ای از سوی شرکت های 
دانش بنیــان در حوزۀ لجســتیك هوشــمند از خط تولید 
فوالد مبارکه انجام شــد. به گزارش خبرنــگار فوالد با الزام 
و مأموریت مدیریت شــرکت فوالد مبارکه به شرکت ایریسا 
مبنی بر تدوین برنامۀ هوشمندســازی و تحول دیجیتال در 
فوالد مبارکه برنامۀ پنج ســاله ای تدوین شد و در این راستا 
با هدف حل چالش های موجــود در این زمینه، رویداد ارائۀ 
چالش های فناورانه در مهرماه سال جاری در دانشگاه تهران 
برگزار و پیشنهاد های برتر برگزیده شدند و هفت تیم جهت 
حل چالش های لجستیك و آشنایی طی مدت سه روز از خط 

تولید فوالد مبارکه بازدید کردند.
آینده به طور مشخص آیندۀ کسب وکارها و سازمان های 

داده محور است
مدیرعامــل یکــی از شــرکت های دانش بنیــان در حوزۀ 
حمل ونقل هوشــمند طی بازدیــد از خط تولید در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد با بیان اینکه آینده به طور مشــخص متعلق 
به کســب وکارها و سازمان های داده محور است گفت: داده ها 
قطعا در نســل های بعدی اولویت اول را دارند و بازدید امروز 
باعث شــد چالش ها را از نزدیك و به طــور ملموس ببینیم. 
رامیــن محمدی افــزود: امیدواریــم با برگزاری جلســات 
تخصصــی بتوانیم بر اســاس نیازمندی های فــوالد مبارکه 

چالش هــای موجود را پوشــش بدهیم. بنا بــر این گزارش، 
روح اهلل یزدان، معــاون بازرگانی دیگر شــرکت دانش بنیان 
در حوزۀ فناوری اطالعــات نیز با بیان اینکه این بازدید دید 
مثبت تر و واقع بینانه تری به ما داد گفت: طبیعتا برای طراحی 
نرم افزارهای لجســتیکی در فوالد مبارکه نیاز به خالقیت و 

راهکارهای جدید است.
پختگی طرح های پیشنهادی در بازدیدهای میدانی

مدیرعامــل یکی دیگر از شــرکت دانش بنیــان در حوزۀ 
فنــاوری اطالعات با مثبت ارزیابی کــردن بازدید از خطوط 
تولید فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: این بازدید باعث شــد 
با نگاهی متفاوت فرایند لجســتیك فــوالد مبارکه را رصد 
و نقاط چالشــی را بهتر و عمیق تر شناســایی کنیم. محمد 
مســرور افزود: ایــن بازدیدهــا موجب می شــود طرح ها و 

پیشــنهادهای عملیاتی خــود را با پختگی بیشــتری ارائه 
کنیم. بنا بر این گزارش، محمدمهدی شیران، نمایندۀ دیگر 
شــرکت دانش بنیان در حوزۀ اینترنت اشــیا نیز با اشاره به 
اینکه بازدیدهای میدانی باعث می شود راه حل های لحظه ای 
به ذهن برســد گفت: چون پیشــنهاد ها در الیۀ اولیه است، 
بهتر است شرکت های طراح از نزدیك با فرایند و چالش های 
موجود آشنا می شوند تا بتوانند در نگارش ایده های نهایی با 
دید بهتــری عمل کنند. کاهش درصد خطای ایده ها پس از 
بازدیدهای میدانی در ادامۀ ایــن بازدیدها، مدیرعامل یکی 
از شــرکت های دانش بنیان با مثبت ارزیابــی کردن بازدید 
صورت گرفته گفــت: این بازدیدها کمك کــرد چالش های 
اصلی را بشناسیم و به طور شفاف راجع به آن ها با کارشناسان 
و مدیــران فوالد گفت وگو کنیم. حدیث نظری خاطرنشــان 
کرد: بازدید کلی راهگشــای طرح ها و موجب کاهش درصد 
خطای طرح ها و ایده های ما خواهد داد. هادی شهامت، مدیر 
واحد تحقیقات و توسعۀ دیگر شرکت دانش بنیان نیز با بیان 
اینکه دیدن شکل و ابعاد پروژه باعث می شود ابهامات ذهنی 
ما به عنوان طراح برطرف گردد افزود: به دنبال منطبق کردن 
تکنولوژی خودمان بر اســاس نیازمندی های شــرکت فوالد 
مبارکه هستیم که این امر مســتلزم ارتباطات و بازدیدهای 
مستمر است. مدیران شــرکت های دانش بنیان طی سه روز 
بازدید از خط تولید فوالد مبارکه در جلســات تخصصی نیز 
به گفت وگو با مدیران و کارشناسان فوالد مبارکه پرداختند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ستاد شهر هوشمند 
شــهرداری قم گفت: حرکت به سمت شهر هوشمند با توجه 
به توسعه شهرنشینی و پیچیده شــدن مدیریت شهری، یك 
ضرورت مهم است. همایون یزدان پناه در گفتگویی با اشاره به 
برگزاری روز ملی شهرهوشمند  اظهار داشت: بزرگداشت روز 
ملی شهر هوشمند با همراهی شهرداری قم و مرکز تحقیقات 
شهر هوشمند ایران در   پردیس فارابی دانشگاه  تهران برگزار 
می شــود. رئیس ستاد شــهر هوشمند شــهرداری قم افزود:  
مراسم این روز  قرار بود در چهارم آذر برگزار شود اما به دلیل 
محدودیت های کرونایی پس از عادی شدن شرایط مراسم آن 
در زمــان  آینده برگزار خواهد شــد. وی تصریح کرد: در این 
بزرگداشــت دو پنل با عنوان شهر هوشمند و ابعاد و چالش ها 
و شهر هوشــمند و سیاســت ها و راهکارها با حضور اساتید 
برجسته و پژوهشگران و نخبگان و همچنین مهندس محمد 
حسینی رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  شهرداری 
قم ارائه می شــود. یزدان پناه عنوان کرد: در ســال گذشته با 
ایجاد  ارتباط و تعامل بین شهرداری قم و مرکز تحقیقات شهر 
هوشــمند ایران   و یك قرارداد همکاری برای نهادینه نمودن  
اندیشــه ورزی در موضوعات مربوط به برنامه ریزی ، مدیریت 

و اقتصاد و مالی با پردیس فارابی دانشــگاه تهران  منعقد شد 
که از جمله قراردادهایی بود که قبال با دانشگاه قم نیز منعقد 
شد. وی خاطرنشــان کرد: از جمله خروجی های این قرارداد 
در تعامل با پرویس فارابی دانشــگاه تهران ، موضوع توســعه 
هوشــمند سازی در شــهر قم بود که یکی از نتایج  اولیه این 
حرکت  تعیین  یك روز در سال به نام روز ملی شهر هوشمند 
به شمار می رود.  اولین نشست این روز  با همکاری شهرداری 
قم ، شهرداری تهران ،  دانشگاه تهران و مرکز نوآوری نکسترا 
و دیگر نهادهای ذیربط  برگزار خواهد شــد. رئیس ستاد شهر 

هوشمند شــهرداری قم بیان کرد: همزمان با انعقاد قرارداد با 
دانشگاه پردیس، مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران نیز ایجاد 
شــد و دانشــگاه در این باره تالش های خوبی را شروع نموده 
اســت ، این مرکز تحقیقات با 11 کارگروه علمی و تخصصی 
در حوزه های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می پردازد. وی 
تاکید کرد: حرکت به سمت شهر هوشمند با توجه به توسعه 
جمعیت و شهرنشــینی و پیچیده شدن مدیریت شهری، یك 
ضرورت گریز ناپذیر  اســت. یزدان پنــاه عنوان کرد: در حال 
حاضر اکثر شــهرهای بزرگ ایران به سمت هوشمند سازی و 
اهمیت بهره گیری از تجربیات و دســتاوردها حرکت کرده  اند 
و رویداد ســالیانه روز ملی شهر هوشمند فرصتی مهم در این 
مسیر است. وی تصریح کرد: شهر هوشمند یکی از عوامل مهم 
در توســعه پایدار است و باید با نگاهی علمی و پزوهشی مورد 
ارزیابی قرار بگیرد و در این باره نخبگان و پژوهشــگران دارای 
جایگاه مهمی در تبیین ضرورت شهر هوشمند و تالش برای 
تحقق آن هستند. رئیس ســتاد شهر هوشمند شهرداری قم 
خاطرنشان کرد: باید در جهت تحقق شهر هوشمند از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت سطح زندگی در تمام 

ابعاد استفاده نمود.

آذربایجان شرقی – فالح: سرپرست اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی در پیامی شهادت دکتر محسن 
فخری زاده دانشمند هسته ای کشور را به مقام معظم رهبری 
و ملت شــریف ایران و آذربایجان شرقی تسلیت گفت. در متن 

پیام علی پیروزمنش آمده است:
انا هلل وانا الیه راجعون

َ َعلَیِه ۖ َفِمنُهم َمن  ِمــَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَّ
لوا تَبدیاًل﴿احزاب 23﴾ َقضیٰ نَحَبُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظُر ۖ َوما بَدَّ

در میان مؤمنان مردانی هســتند که بر ســر عهدی که با 
خدا بســتند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر 
بردند )و در راه او شــربت شهادت نوشیدند(، و بعضی دیگر در 
انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

شهادت دانشمند برجسته ی هســته ای ایران که جهاد در 
عرصه ی علم را برگزیده بود، قلب عاشــقان اســالم و ایران را 
متاثر کرد؛ بدون شــك  هر قطره از خون پاک این اســوه ی 
مقاومت و ایثار، هزاران جوانه ی عشق به اسالم و ایران را در دل 
امت بزرگ اســالم خواهد رویاند. جامعه فرهنگ، هنر و رسانه 
آذربایجان شرقی، ضمن ابراز همدردی با آحاد جامعه، شهادت 
این دانشــمند برجســته و پرافتخار ایران عزیز را به پیشگاه 
حضرت ولی عصر )عج( روحی و ارواحنا فداه، فرماندهی معظم 
کل قوا )مدظله العالی( و عموم مردم ایران تبریك و تســلیت 
عرض نموده و ضمن محکوم کردن این جنایت دشمنان  زبون، 
اعالم می دارد ملت بزرگ ایــران انتقام قطره قطره خون این 

دالورمرد را از عاملین این جنایت خواهد گرفت.

در راستای طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه صورت گرفت:

بازدید شرکت های دانش بنیان در حوزۀ لجستیک هوشمند از فوالد مبارکه

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم:

 حرکت به سمت شهر هوشمند با توجه به توسعه جمعیت و شهرنشینی
حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها، یک ضرورت مهم است

در پی شهادت دانشمند هسته ای ایران منتشر شد؛

پیامتسلیتسرپرستادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانآذربایجانشرقی

آذربایجان شرقی – پاشائی: اعضای جدید هیات مدیره 
انجمن موســیقی اســتان با حضور سرپرســت اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجان شرقی معرفی شدند. 
در نشســتی که با حضور علی پیروزمنش سرپرست اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان آذربایجان شرقی 
و علــی محرمی معاون هنری و ســینمایی این اداره کل 
برگزار شــد، غالمرضا میــرزازاده، محمدرضــا جدیری، 
یاشــار شــادپور، ارســالن مدرس و جاوید موسی  پور به 
عنوان اعضای جدید هیات مدیره انجمن موسیقی استان 
معرفــی و از تالش های اعضای پیشــین این انجمن نیز 
تقدیر شد. سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اســتان آذربایجان شرقی در این نشســت طی سخنانی 
انجمن موســیقی اســتان را محلی برای همفکری و هم 

افزایی اهالی موسیقی عنوان کرد. علی پیروزمنش حضور 
و همراهی و همفکری پیشکسوتان هنر موسیقی و جوانان 
توانمند در این عرصه را عامل پویایی هنر موسیقی استان 
دانســت. پیروزمنش، توجه به مقوله ی آموزش و ارتقای 
ســطح علمی هنرمندان را اصلی ترین رسالت این انجمن 
برشــمرد. در ادامه یونس حســین خواه رئیس اداره امور 
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان 
شرقی و غالمرضا میرزازاده به ارائه گزارش از فعالیت های 
این انجمن پرداختند. الزم به ذکر اســت در این نشست 
غالمرضا میرزازاده به عنــوان رئیس انجمن و محمدرضا 

جدیری به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب گردیدند.

رشــت- زینب قلیپور: حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن در جلســه کمیته سالمت ضمن مطرح نمودن 
بخشــنامه صادره دولــت مبنی بر تعطیلــی ادارات و کاهش 
حداکثری پرسنل ادارات گاز اظهار داشت: روند خدمت رسانی 
به مردم نباید تعطیل شــود.وی با ضروری برشــمردن اجرای 
بخش نامه صادره بیان کرد: به جز شغل های کشیك و نوبت 
کاری مانند امداد و حراســت، کلیه نفراتی که به تشــخیص 
روســای واحدها و ادارات، دارای کار ضروری نیســتند نیاز به 

حضور در محل کار نمی باشــد.مهندس اکبر در همین راستا 
گفــت: همکارانی کــه دارای بیماری زمینــه ای و همچنین 
پرســنلی که دارای عالئم مشــابه بیماری کرونا هستند نیز 
از حضــور در اداره معاف بوده و نباید در اداره حاضر شــوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه فعالیت کلیه 
واحدها باید با کمترین نفرات به پیش برود اظهار داشت: همه 
نفراتــی که در طول این هفته در محل کار حضور ندارند باید 
به صورت برخط و کامال هوشیار آماده خدمت رسانی به مردم 

باشــند.وی ضمن قدردانی از همکاری شایســته استانداری و 
فرمانــداری ها درخصوص ارائه مجوز تــردد برای خودروهای 
شرکت گاز گفت: ماهیت بسیاری از مشاغل شرکت به نحوی 
است که نیازمند تردد بین شهری می باشند. مهندس اکبر در 
خاتمه با اشــاره به راه اندازی بستر غربالگری کرونا به آدرس 
www.nocorona.ir از همه همکاران درخواست نمود تا با 
مراجعه هفتگی به این ســایت، وضعیت سالمت خود را مورد 

ارزیابی قرار داده و ثبت نمایند.

با حضور سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان؛

اعضای جدید هیات مدیره انجمن موسیقی آذربایجان شرقی معرفی شدند

همه پرسنل شرکت گاز استان گیالن باید به صورت برخط آماده خدمت رسانی باشند 

سه  شنبه
11 آذر 1399

سه شنبهشماره 1676
11 آذر 1399

شماره 1675



روش جدید نمایش تبلیغ در اینستاگرام 

در جديدترين به روز رس��اني اينستاگرام شاهد نمايش پست هايي 
هس��تیم که صفحات آنها در لیس��ت دنبال شده هاي ما قرار نداشته 
است. در پايین اين پست ها، عبارت sponsored مشاهده مي شود 
ک��ه ب��ه معناي تبلیغات��ي بودن آنها اس��ت. در اين راس��تا کاربران 
مي توانن��د تبلیغ��ات را مديريت نمايند. درواقع س��ه حالت در نظر 
گرفته شده است که يا محتوا بیش از حد نمايش داده شده، ارتباطي 
به شما ندارد و در حالت آخر، به صورت کلي نمي خواهید تبلیغي را 
مش��اهده کنید. اين مسئله بدون شک به افزايش درآمد اينستاگرام 
منجر خواهد ش��د. با توجه به اين امر که از اين قابلیت مدت زمان 
زيادي نگذش��ته اس��ت، نمي توان نس��بت به واکنش کاربران، نظر 
دقیقي را اعالم کرد. با اين حال به نظر نمي رسد که با مخالفت هاي 
جدي همراه باش��د. همچنین براي راهکار استفاده از اين بخش نیز 
بیانیه اي صادر ش��ده اس��ت. درواقع اين اقدام  مي تواند کمکي براي 
رشد سريع تر حس��اب هاي تجاري نیز محسوب شود. حال بايد ديد 
که گام بعدي مديران اينستاگرام براي کسب درآمد چه خواهد بود. 
searchenginejournal.com :منبع

ركورد جدید آمازون در زمینه استخدام 

حتي ويروس کرونا نیز باعث نش��ده اس��ت تا سرعت رشد آمازون 
کاهش پیدا کند. در اين راس��تا آمارها حاکي از آن است که آنها در 
سالي که به انتهاي آن نزديک مي شويم، بیش از ۴00 هزار استخدام 
را داشته اند که يک رکوردي تاريخي محسوب مي شود. اين موضوع 
باعث ش��ده اس��ت تا ش��اهد از بین رفتن رکورد 20 ساله والمارت 
باش��یم. در اين راس��تا در صورت تداوم اس��تخدام ها، اين ش��رکت 
مي توان��د عن��وان بزرگترين کارفرماي جهان را نیز به دس��ت آورد. 
با اين حال تنها مش��کلي که اين ش��رکت با آن مواجه است، برخي 
از اعتراض هاي درون ش��رکتي بوده و بدون ش��ک با برنامه اي بهتر 
جهت حمايت بیش��تر از کارکنان، اين مش��کل نیز حل خواهد شد. 
در اي��ن رابطه ذکر اين نکته ضروري اس��ت که موفقیت هاي عظیم 
آمازون باعث ش��ده است تا جف بزوس به نخستین فردي در تاريخ 
تبديل ش��ود که ثروتي بیش از 200 میلیارد دالر را در اختیار دارد. 
درواقع 2020 را بايد طاليي ترين س��ال فعالیت اين شرکت دانست. 
اين امر در حالي اس��ت که اکثر کسب و کارها، روزهاي فاجعه باري 

را سپري مي کنند.  
washingtonpost.com :منبع

جمعه سیاه متفاوت آمازون 

در ش��رايطي که تمامي برندها در حال اجرای اس��تراتژي جمعه 
سیاه هس��تند، به نظر مي رسد که سهم آمازون تنها سیاهي خواهد 
بود. درواقع اعتراض هاي کارگران به بیش��ترين میزان خود رسیده و 
ائتالفي تحت عنوان »آمازون را مجازات کنید« تش��کیل شده است. 
دو دلیل براي اين اتفاق وجود دارد. نخس��ت ناديده گرفتن کارگران 
و انتش��ار گاز گلخانه اي بیش از اس��تاندارد حال حاضر توس��ط اين 
شرکت. درواقع اگرچه آمازون حتي در شرايط سخت ويروس کرونا، 
با موفقیت هاي باورنکردني همراه بوده اس��ت، با اين حال بس��یاري 
بر اين باور هس��تند که اين رش��د در ازاي به خط��ر انداختن جان 
کارگران، به دس��ت آمده اس��ت. اين امر در حالي اس��ت که پس از 
کس��ب موفقیت ها هیچ گونه تغییري در شرايط کارمندان و امتیازي 
ويژه براي آنها، در نظر گرفته نش��ده است. در اين راستا جف بزوس 
به نخس��تین فردي در تاريخ تبديل ش��ده اس��ت که ثروتي بیش از 
200 میلیارد دالر را دارد. اين اعتراض ها در چند کشور نظیر آمريکا، 
آلمان، انگلس��تان، يونان، فرانس��ه، اس��پانیا، فیلیپین و بنگالدش با 
قدرت ادامه دارد. در اين رابطه به نظر مي رسد که اختصاص بودجه 
میلی��اردي براي مقابل��ه با کرونا و حفظ س��المت کارکنان در کنار 
س��هیم کردن آنها در سودآوري فوق العاده شرکت، موردي است که 
طي چند روز آينده ش��اهد اعالم آن توسط بیانیه اي رسمي باشیم. 
در غیر اين صورت، آمازون سال 2020 را به سیاه ترين شکل ممکن، 
به پايان خواهد رس��اند. درواقع اين اعتراضات به معناي ضربه اي بر 
اعتبار برند آمازون محس��وب مي ش��ود که براي رف��ع آن، اقداماتي 

اساسي نیاز است. 
washingtonpost.com :منبع
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آيا ش��ما نسبت به سن و سال تان برای شروع عرصه کارآفرينی ترديد 
داريد؟ بسیاری از افراد برای شروع کسب و کار ترديدهای بسیار زيادی 
دارن��د. اين امر موج��ب به تاخیر انداختن ش��روع فعالیت کارآفرينی از 
س��وی آنها می ش��ود. نس��ل جوان به طور مداوم در تالش برای بهبود 
وضعیت کاری اش اس��ت. نکته مهم در اين میان ترديدهای فراوان اين 
نس��ل برای شروع کسب  و کار مستقل است. بس��یاری از جوانان برای 
شروع کسب و کار مستقل نسبت به سن و سال شان ترديد بسیار زيادی 
دارند. همین امر موجب ايجاد تاخیر فراوان در ش��روع فعالیت کاری از 

سوی آنها می شود. 
امروزه امکان ش��روع کسب و کار مستقل و ورود به عرصه کارآفرينی 
س��اده تر از هر زمان ديگری اس��ت. بس��یاری از مردم برای ورود به اين 
عرصه دست به هر کاری می زنند. اين امر شامل تحمل ساعت های کاری 
س��خت و طوالن��ی و همچنین تالش برای جلب نظر س��رمايه گذارهای 
مختلف اس��ت. اگر در اين میان کارآفرين��ان موفقیت قابل مالحظه ای 

کس��ب نکنند، باي��د به دنب��ال راهکارهای جانبی باش��ند. 
متاس��فانه امروزه بس��یاری از کارآفرينان جوان با مشاهده 
نخس��تین نشانه های شکس��ت در عرصه کسب و کار اقدام 
ب��ه خروج از عرص��ه کار می کنند. اين ام��ر به خوبی وجود 
ش��مار بااليی از کس��ب و کارهای کوچک و شکست خورده 

را بیان می کند. 
راه ان��دازی کس��ب و کار مس��تقل از س��وی کارآفرينان 
همیشه همراه با مشکالت بسیار زيادی است. برخی از افراد 
در اين مسیر نیاز به راهنمايی مداوم دارند. بنابراين بررسی 
نکاتی در زمینه راه اندازی کسب و کار اهمیت بااليی خواهد 
داش��ت. امروزه امکان فعالیت در حوزه های مختلف کسب و 
کار بسیار بیشتر از هر زمان ديگری است. برخی از افراد در 
حوزه های بس��یار جديد کسب و کار مشغول به کار هستند. 
تن��وع گزينه های در دس��ترس کارآفرين��ان مزيت بزرگی 
محس��وب می ش��ود. نکته منفی در اين میان تاکید برخی 
از کارآفرين��ان برای ش��روع به کار در حوزه های س��نتی و 
کلیشه ای است. اين امر شانس آنها برای مواجهه با شکست 
را به ش��دت افزاي��ش می دهد. در ادامه برخ��ی از ايده های 
مناس��ب برای ورود به عرصه کارآفرينی از سوی نسل جوان 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1. تبدیل شدن به اینفلوئنسر آنالین

دنی��ای ديجیت��ال در ط��ور س��ال های اخیر به ش��دت 
توس��عه پی��دا کرده اس��ت. ام��روزه ش��بکه های اجتماعی 
جزئ��ی جدايی ناپذي��ر از زندگ��ی روزم��ره افراد محس��وب 
می ش��ود. بس��یاری از م��ردم در ت��الش ب��رای بازاريابی و 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به تولید محتوا در 
ش��بکه های اجتماعی می کنند. اينفلوئنسرهای بزرگ برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش��نهادهای همکاری 

وسوسه برانگیزی از برندها دريافت می کنند. 
بدون ترديد حضور در ش��بکه های اجتماعی امر ساده ای 
محس��وب می ش��ود. نکته مه��م در اين میان ت��الش برای 
بازاريابی و جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. بسیاری از افراد 

عالقه مند به فعالیت در قالب اينفلوئنس��ر پ��س از مدت زمانی کوتاه با 
شکس��ت های کلی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف مواجه می ش��وند. 
دلی��ل اين ام��ر بی توجهی به س��لیقه مخاط��ب ه��دف و ناتوانی برای 

تاثیرگذاری بر روی آنهاست. 
تالش برای الگوبرداری از ديگران در زمینه فعالیت اينفلوئنسری ايده 
جذابی نیس��ت. هر فرد بايد به دنبال سلیقه اش برای تولید محتوا باشد. 
همی��ن نکته موجب ظهور برخی از اينفلوئنس��رهای بزرگ و بین المللی 
ش��ده است. اگر يک کارآفرين نس��بت به اين امر توجه نشان ندهد، به 
زودی با مشکالت عمیقی مواجه خواهد شد. بسیاری از اينفلوئنسرها به 
دنبال حضور در عرصه های رايج و کلیش��ه ای برای تولید محتوا هستند. 
خالقی��ت در زمینه تولید محت��وا و انتخاب موضوعات کمتر مورد توجه 
شانس افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزايش 

می دهد. 
2. ورود به صنعت عكاسی

بس��یاری از مردم به عکاسی عالقه دارند، با اين حال میان عکس های 
ع��ادی و آث��ار حرفه ای عکاس ها تف��اوت قابل مالحظ��ه ای وجود دارد. 
بس��یاری از مردم با دوربین موبايل اقدام به ثبت عکس می کنند. شايد 
در ن��گاه نخس��ت تفاوتی میان تصاوير ثبت ش��ده ب��ا دوربین موبايل و 
دوربین های حرفه ای وجود نداشته باشد. اين امر به دلیل عدم تخصص 
افراد در زمینه عکاسی اس��ت. عکاس های حرفه ای امکان ثبت لحظات 
فوق العاده زيبا با دوربین های حرفه ای را دارند. اين امر در زمینه ويرايش 

عکس نیز قابل مالحظه خواهد بود. 
ورود حرفه ای به دنیای عکاس��ی نیاز به س��رمايه بسیار زيادی ندارد. 
ي��ک دوربین می��ان رده برای ش��روع کار کافی خواهد بود. بس��یاری از 
کارآفرينان شروع کار به عنوان عکاس را به معنای تهیه يک آتلیه کامل 
می دانند. اين امر با واقعیت عکاس��ی تفاوت معناداری دارد. بس��یاری از 
عکاس های حرفه ای هنوز هم برای آژانس های معتبر عکاس��ی می کنند 

بنابراين راه اندازی آتلیه تنها گزينه پیش روی عکاس ها نیست. 
امروزه س��بک های عکاس��ی دارای تنوع بس��یار زيادی ش��ده است. 
بس��یاری از مردم با نگاهی س��اده به عکس های مختل��ف امکان آگاهی 
از تفاوت سبک عکاس��ی را دارند. اگر شما به ورزش های مختلف عالقه 
داريد، عکاس��ی در زمینه ورزشی گزينه جذابی خواهد بود. اين امر نیاز 
ب��ه حضور در رويدادهای ورزش��ی و ثبت عکس های ج��ذاب دارد. گام 
بعدی فروش عکس ها به خبرگزاری ها يا س��ايت های مختلف است. اگر 
عکس تهیه ش��ده کیفیت بااليی داشته باشد، امکان فروش اش در قبال 

مبلغ باال وجود خواهد داشت. 
عکاسی مس��تند نیز ديگر حوزه جالب برای فعالیت است. بسیاری از 
طبیعتگردها عالقه بااليی به عکاس��ی مس��تند دارند. اين امر در صورت 
آگاهی از برخی تکنیک های پايه عکاس��ی امکان ايجاد آلبوم های جذاب 
را فراهم می سازد. ساالنه شمار بسیار زيادی از گالری ها اقدام به نمايش 
عکس ه��ای جذاب و مختلف می کنند. در اين میان عکس های مس��تند 

مربوط به حیات وحش توجه بسیار زيادی از سوی مخاطب هدف جلب 
می کند. 

3. مربی ورزشی
ورزش جزئ��ی جدايی ناپذير از زندگی مردم اس��ت. بس��یاری از مردم 
ب��ه صورت حرف��ه ای ورزش می کنند. نکته مه��م در اين میان ضرورت 
همراهی ي��ک مربی حرفه ای ب��رای تاثیرگذاری فرآيند ورزش اس��ت. 
بس��یاری از مردم حوصله فعالیت ورزشی در باش��گاه را ندارند. فعالیت 
ورزشی در خانه نیز به اندازه کافی جذاب نیست. در اين میان استخدام 
مربی های ورزش��ی ب��رای تمرين در خانه ايده جذابی به نظر می رس��د. 
چنی��ن مربی هايی با ارائه برنامه های مختل��ف و همراهی افراد در طول 

زمان ورزش امکان راهنمايی ورزشکاران را پیدا می کنند. 
ش��ايد در نگاه نخس��ت فعالیت ب��ه عنوان يک مربی ورزش��ی همراه 
ب��ا جذابیت زيادی نباش��د. نکته مه��م در اين میان امکان ش��رکت در 
دوره های مختلف و افزايش اعتبار به عنوان مربی اس��ت. پس از کس��ب 
اعتبار پیش��نهادهای همکاری با ورزش��کاران از نظ��ر مالی به طور قابل 
مالحظ��ه ای افزاي��ش خواهد يافت. امروزه بس��یاری از مربی های بزرگ 
ورزش��ی در عرص��ه فوتبال ي��ا بس��کتبال از راهنمايی س��اده مردم و 

ورزشکاران آماتور کارشان را شروع کرده اند. 
طراح��ی اپ های ورزش��ی نیز يک��ی ديگر از حوزه ه��ای جذاب برای 
کارآفرينی اس��ت. امروزه بس��یاری از مردم به دلیل شیوع ويروس کرونا 
امکان خروج از خانه و ش��رکت در باش��گاه را ندارند. همین امر موجب 
اضافه وزن بس��یاری از مردم ش��ده است. اگر باشگاه های ورزشی نسبت 
ب��ه ارائه برنامه های تمري��ن در خانه اقدام می کنن��د، کارآفرينان حوزه 
ديجیت��ال نیز امکان طراحی برنامه های س��اده و تعامل��ی برای تقويت 
انگیزه مردم به ورزش را دارند. کسب درآمد از اين طريق بايد با احتیاط 
صورت گیرد. بر اين اس��اس در مراحل ابتدايی بايد س��طح دسترس��ی 
کاربران به تمرين ها باز باش��د. س��پس برای تمرين های حرفه ای امکان 
کس��ب درآمد از افراد وجود خواهد داش��ت. در غیر اين صورت کاربران 

اعتماد کافی به برندها نخواهند کرد. 
4. نویسنده مستقل

مهارت های نگارش��ی در تمام افراد به يک ش��کل نیس��ت. بس��یاری 
از نويس��نده های ب��زرگ بدون نیاز ب��ه تمرکز يا ايده پردازی گس��ترده 
امکان خلق ش��خصیت های جذاب را دارند. نکته جالب اينکه بس��یاری 
از نويس��نده های ب��زرگ حتی در کالس های نويس��ندگی نیز ش��رکت 
نکرده اند. اين امر در صورت توجه افراد دارای استعداد يکی از ايده های 
جذاب محسوب می شود. برخی از افراد در زمینه داستان نويسی مهارت 
بااليی دارند. اين امر در صورت ش��کیبايی آنها امکان تبديل ش��دن به 

کسب و کاری پرسود را دارد. 
انتش��ارات مختلف در سراسر دنیا به دنبال رمان های جذاب برای نشر 
هستند. بازار رمان در طول دهه های گذشته دچار تحوالت زيادی شده 
است. بسیاری از رمان ها ديگر به صورت چاپی عرضه نمی شود. به جای 
آن نمونه های الکترونیکی جای کتاب های کاغذی را گرفته اس��ت. اين 
امر هزينه تهیه کتاب را به شدت کاهش داده است بنابراين افراد امکان 
تهیه کتاب ه��ای مختلف با کمترين هزينه ممک��ن را دارند. همین امر 

سودآوری انتشار رمان را دوچندان کرده است. 
اي��ده کتاب های ه��ری پاتر را در نظ��ر بگیريد. اين اي��ده جذاب در 
ابت��دا يک روياپ��ردازی صرف برای تمرين مهار نويس��ندگی بود، با اين 
حال پس از گذش��ت چند دهه بدل به يک��ی از جذاب ترين کتاب های 
دنیا ش��ده اس��ت. ترجمه اين کتاب به زبان ه��ای مختلف مويد اين امر 
اس��ت. نويس��نده های مبتدی نیازی به ن��گارش کتاب های چند جلدی 
ندارن��د. نکته مهم تقويت مهارت و ايده پ��ردازی مداوم برای جلب نظر 
بنگاه های نشر کتاب است. اين امر با گذشت زمان موجب افزايش اعتبار 

نويسندگان می شود. 
بس��یاری از نويسنده های معتبر به طور مستقل فعالیت می کنند. اين 
امر ش��امل نگارش رمان و س��پس فروش حق انتش��ارش به انتشاراتی 
مش��خص است. بخش��ی از س��ود حاصل از فروش کتاب نیز در اختیار 
مولف قرار می گیرد. فعالیت در اين حوزه برای افراد درونگرا مزيت بسیار 
زي��ادی دارد. اين کس��ب و کار نیاز به ارتباط گس��ترده با افراد مختلف 

ندارد. همچنین س��اعت کاری مش��خصی نیز برای آن قابل بیان نیست 
بنابراي��ن کارآفرينان اين حوزه امکان ايجاد انعطاف پذيری گس��ترده در 

کارشان را دارند. 
5. فروشنده محصوالت دستی

تولید محصوالت دس��تی و سنتی در طول 2 دهه اخیر توسعه بسیار 
زيادی پیدا کرده اس��ت. مردم در اغلب نقاط جهان تمايل فزاينده ای به 
خريد محصوالت دست س��از پیدا کرده اند. بی شک محصوالت دست ساز 
قیمت بس��یار بیشتری در مقايسه با نمونه های ماشینی دارد. بسیاری از 
افراد مايل به ش��رکت در دوره های يادگیری س��اخت محصوالت دستی 
هستند. ساده ترين گزينه در اين میان ساخت سبدهای چوبی است. اگر 
شما مهارت و عالقه بااليی در زمینه محصوالت دستی داريد، گزينه های 

پیچیده تری مانند فرش يا مبلمان نیز گزينه های جذابی خواهد بود. 
قیمت محصوالت دس��تی براساس کیفیت س��اخت و مواد اولیه مورد 
اس��تفاده متفاوت اس��ت. نکته مهم در اين میان امکان استفاده از ذوق 
هنری در اين عرصه است. بس��یاری از محصوالت دست ساز منحصر به 
فرد با قیمت های گزاف در بازارهای مختلف به فروش می رس��د بنابراين 
ورود به اين عرصه گزينه جذابی برای کس��ب درآمد به عنوان کارآفرين 

مستقل خواهد بود. 
بسیاری از افراد دارای مهارت خاصی در زمینه محصوالت 
س��نتی نیس��تند. اگر چنین افرادی بدون شناخت از عرصه 
فعالیت موردنظر وارد آن ش��وند، به احتمال زياد با شکست 
مواجه خواهند شد. ش��رکت در دوره های يادگیری ساخت 
محصوالت دس��تی نیاز به پرداخت هزين��ه بااليی ندارد، با 
اين حال در صورت موفقیت طی دوره های موردنظر آگاهی 
مناس��بی از انواع محصوالت سنتی و دستی خواهیم داشت. 
اين امر به کارآفرينان برای ش��روع کسب و کار مستقل شان 

کمک خواهد کرد. 
6. مدیریت شبكه های اجتماعی

افراد جوان آشنايی مناسبی با شبکه های اجتماعی دارند. 
اين امر نوعی مزيت برای آنها محس��وب می ش��ود. بسیاری 
از برنده��ا و افراد مش��هور در ش��بکه های اجتماعی اکانت 
رس��می دارند، اما توانايی يا زمان موردنیاز برای رس��یدگی 
ب��ه اي��ن اکانت را ندارن��د. يکی از گزينه ه��ای رايج در اين 
می��ان همکاری برندهای بزرگ با افرادی تحت عنوان مدير 
شبکه های اجتماعی است. اين افراد مانند ادمین های صرف 
نیس��تند. تفاوت اصلی آنها مهارت ب��اال در زمینه مديريت 
شبکه های اجتماعی و همچنین تولید محتوای جذاب است. 
اگر ش��ما دارای تجربه ای هرچند کوت��اه در زمینه بازاريابی 
هستید، حضور در اين کسب و کار ايده جذابی خواهد بود. 
بس��یاری از افراد برای حضور در عرصه شبکه های اجتماعی 
نی��از به طی دوره ه��ای خاصی ندارند. نکته مهم ش��ناخت 

کامل شبکه های اجتماعی است. 
اگر ش��ما به عنوان يک بازارياب س��ابقه و مهارت بااليی 
نداري��د، بايد پی��ش از ورود به عرصه مديريت ش��بکه های 
اجتماعی دس��ت کم در يک دوره آموزش��ی شرکت نمايید. 
بس��یاری از افراد ش��رکت در چنین دوره هاي��ی را بی فايده 
قلمداد می کنند. درس��ت به همی��ن خاطر توانايی مديريت 
اکانت های بزرگ را ندارند. شکست در زمینه مديريت اکانت 
برندهای بزرگ به معنای بی اعتباری و ناتوانی برای مديريت 

دوباره چنین برندهايی در بلندمدت است.
7. فعالیت به عنوان طراح تجاری

امروزه راه اندازی کسب و کار از سوی برندهای مختلف نیاز به طراحی 
لوگو، شعار تبلیغاتی و سايت دارد. بسیاری از طراح های گرافیک مهارت 
بااليی در رفع نیاز کسب و کارها دارند بنابراين همکاری با برندها گزينه 

جذابی برای چنین افرادی خواهد بود. 
فعالیت به عنوان طراح گرافیک يا برند نیاز به مهارت بااليی در عرصه 
برنامه نويس��ی ندارند. مهمترين مسئله آش��نايی ابتدايی با نرم افزارهای 
اصل��ی در حوزه طراحی اس��ت. س��پس تمام موارد ب��ه میزان خالقیت 
افراد و توانايی ش��ان برای درک خواسته مش��تريان بستگی دارد. برخی 
از طراح ه��ای بزرگ در کمترين زم��ان ممکن توانايی طراحی مدل های 
جذاب برای برندها را دارند. اين امر ش��هرت و اعتبار آنها را به ش��دت 
افزايش می دهد. اگر افراد در زمینه ارائه خدمات مربوط به طراحی برند 
مهارت بااليی کس��ب کنند، به تدريج شانس زيادی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف پیدا خواهند کرد. اين امر همراه با کس��ب درآمد 

بسیار باال از سوی آنها خواهد بود. 
8. فعالیت در عرصه آموزش آنالین

اگ��ر ش��ما در حوزه ای خ��اص دارای مه��ارت بااليی هس��تید، تهیه 
ويدئوهای آموزشی از آن ايده جذابی خواهد بود. امروزه بسیاری از مردم 
عالقه مند به دريافت توصیه های آموزش��ی هستند. کاربران در برخی از 
موارد حتی اقدام به پرداخت هزينه برای چنین ويدئوهايی نیز می کنند. 
مهمترين مس��ئله در اين میان بیان ساده و روان مهارت هاست. در غیر 

اين صورت افراد تمايلی برای همکاری با شما نخواهند داشت. 
بس��یاری از برندهای بزرگ در زمینه آموزش ابتدا در قالب يک کانال 
يوتیوب فعالیت ش��ان را ش��روع کرده اند. اين امر با گذشت زمان توسعه 
زي��ادی پیدا کرد. نکته اساس��ی در اين می��ان تمرکز بر روی يک حوزه 
مشخص برای تولید محتوای آموزشی است. اشتباه برخی از کارآفرينان 
تمرکز بر روی حوزه ه��ای مختلف و در نهايت ناتوانی برای تاثیرگذاری 
بر روی هیچ کدام از کاربران اس��ت. صفحات آموزش کلی همیشه مورد 
بی توجهی کاربران قرار می گیرد بنابراين بايد بازنگری اساس��ی در نحوه 

فعالیت در اين حوزه صورت گیرد. 
امروزه بس��یاری از افراد متعلق به نسل جوان وارد دنیای کسب و کار 
ش��ده اند. اين امر تمايل به شروع کسب و کار مستقل را به همراه دارد. 
نکت��ه مهم در اين می��ان ترديدهای مداوم برخی از افراد برای ش��روع 
کس��ب و کار مستقل اس��ت. همین امر بدل به موضوعی پیچیده شده 
است. اگر کاربران توانايی مديريت اين حوزه را نداشته باشند، به زودی 
ديگر انگیزه ای برای ش��روع کسب و کار نخواهند داشت. ايده های مورد 
بررس��ی در اين مقاله برای ش��روع کسب و کار مس��تقل از سوی نسل 
جوان مناسب خواهد بود. نکته مهم در اين میان آمادگی برای حضور در 
عرصه کسب و کار و انتخاب حوزه مناسب با سلیقه و تخصص آنهاست. 
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اگرچه بس��یاري از افراد تصور مي کنند که بالگري صرفا در اعتماد به 
نفس جلوي دوربین رفتن، صحبت کردن و نوش��تن خالصه مي شود، با 
اين حال جالب اس��ت بدانید که در حال حاضر يکي از شغل هاي بسیار 
پردرآمد، اين اقدام اس��ت. درواقع ما با يک کس��ب و کار جديد مواجه 
هس��تیم که با سرعت در حال رشد است. تحت اين شرايط تنها افرادي 
مي توانند موفقیتي تضمین شده داشته باشند که آگاهي خود را افزايش 
دهند. در اين رابطه کتاب ها، همواره بهترين منابع جهت افزايش سطح 
آگاهي محس��وب ش��ده و به همین خاطر تعدادي از بهترين هاي حوزه 

بالگری را بررسي خواهیم کرد. 
1-اسرار افراد خبره )2017(
نویسنده: راسل برونسون 

چه عواملي باعث مي ش��ود تا صحبت هاي برخ��ي افراد، کامال تاثیرگذار 
باشد. درواقع چه ويژگي هايي براي يک سخنراني و ارائه مناسب وجود دارد؟ 
راز جلب توجه کدامند؟ چگونه مي توان به عنوان يک باالگر مخاطب خود 
را راضي نگه داش��ت؟ تمامي اين س��واالت موضوع بحث کتاب فوق بوده و 
نويس��نده تالش کرده است تا چالش هاي کار بالگرها را ترسیم و براي هر 
يک از آنها راهکارهايي را معرفي نمايد. درواقع نويس��نده تالش کرده است 
که به اين موضوع برسد که تاثیرگذارترين افراد، آنهايي هستند که شیوه اي 
مخصوص به خود را دارند که براساس ويژگي هاي خود به دست آمده است. 
به نظر وي، اگر به خودتان توجه داش��ته و خودسازي خوبي داشته باشید، 
ديگر تفاوت مخاطبان، باعث ناديده گرفتن ش��ما نخواهد ش��د. درواقع راز 
جل��ب رضايت حداکثري، در پیدا کردن ش��یوه مخصوص به خود به جاي 

تالش براي تقلید از سايرين خواهد بود. 
2-بالگري به سبك مدیران )2017(

نویسنده: امي شماتوئر
بدون شک مديران، گزينه هاي خوبي براي يادگیري بالگرها محسوب 
مي ش��وند. درواقع آنها ق��درت مذاکره، س��خنراني، جل��ب توجه و هر 
چی��زي را که نیاز داريد، در اختیار دارند. اين کتاب تالش کرده اس��ت 
ت��ا پرده از راز آنها برداش��ته و موارد را در قالب ي��ک دوره تمريني، در 
اختیار مخاطبان قرار دهد. همچنین در اين کتاب تالش ش��ده است تا 
راهکارهايي براي رهايي از ترس جلوي دوربین آمدن، ارائه ش��ود. نکته 
جالب ديگر اين اس��ت که نويسنده اين کتاب، خود از مديراني محسوب 

مي شود که در زمینه بالگري نیز کامال موفق و محبوب شده است. 
3-قلم خود را تقویت نمایید )2014(

نویسنده: آنا هدلي
براي يک ويدئوي فوق العاده هیچ چیز به اندازه سناريو ارزش نخواهد 
داشت. درواقع شما مي توانید بهترين فن بیان و امکانات ضبط را داشته 
باش��ید، با اين حال بدون س��ناريوی مناس��ب، به راحتي ناديده گرفته 
خواهید ش��د. مثال اين امر را مي توان در صنعت س��ینما نیز مش��اهده 
کرد. درواقع يک فیلم با بازيگران غیرحرفه اي و کیفیت ضبط نه چندان 
مناس��ب ولي با داس��تاني فوق العاده، مي تواند به موفقیت و حتي کسب 
جوايز برس��د، با اين حال عکس اين قضی��ه ابدا امکان پذير نخواهد بود. 
تحت اين ش��رايط سوال اصلي اين است که چگونه مي توان به نويسنده 

بهتري تبديل شد؟ اين کتاب تالش کرده است تا رازهاي سناريونويسي 
را براي شما افشا نمايد. از ويژگي هاي اين کتاب، وجود مثال هاي جالب 
متنوع اس��ت که درک مفاهیم را س��اده تر کرده و تمارين خوبي نیز در 

هر فصل، قرار دارد. 
4-عادت هاي ضروري براي بالگرها )2018(

نویسنده: سالي میلر، روزا سوفیا
براي موفقیت در هر کاري، يکس��ري عادت ه��ا کامال ضروري خواهد 
بود. اين موارد کمک خواهد کرد تا س��رعت، دقت، کیفیت و عالقه شما 
به انجام اقدامات، به مراتب بیشتر شود. در اين رابطه راننده اي را در نظر 
بگیريد که از تکنیک هاي الزم برخوردار نیست. اين مسئله براي تمامي 
اف��راد در ابتداي يادگیري، رخ داده و منجر به تصور راندن يک اتومبیل 
به عنوان يک اقدام بس��یار س��خت شده است. با اين حال پس از مدتي، 
اين موضوع ابدا فش��اري را به همراه ندارد. عل��ت اين امر نیز يادگیري 
تکنیک هاي الزم است. اين 1۷ مورد، حاصل مصاحبه و تحلیل اقدامات 
صدها بالگر موفق از سراسر جهان بوده و مي تواند سطح شما را دگرگون 
سازد. درواقع اقدام هوشمندانه اين است که از تجربیات افرادي که براي 

رسیدن به آنها سختي زيادي را متحمل شده اند، استفاده نمايید. 
5-چگونه از بالگري كسب درآمد داشته باشیم )2018(

نویسنده: آلن مگناسن 
پول درآوردن در هر کس��ب و کاري يک هنر بوده و بس��یاري از افراد 
تص��ور مي کنند که امکان کس��ب درآمد بالگرها بس��یار مح��دود و از 
راه هاي مش��خصي اس��ت. با اين حال شما حتي مي توانید از اين طريق، 
به يک میلیونر تبديل ش��ده و جالب اس��ت بدانید که همواره روش هاي 
جديدتر کس��ب درآمد، معرفي مي شود. در اين کتاب تالش شده است 
تا راهنمايي جامعي صورت گیرد تا افراد بتوانند در مدت زماني کم، در 
مس��یر کسب درآمد قرار گیرند. در اين کتاب با منابع درآمدي برخي از 
بالگرهاي مطرح نیز آشنا خواهید شد که بدون شک برخي از آنها، شما 
را متعجب خواهد ک��رد. درواقع منابع درآمدي بالگرها، تنوعي باالتر از 

حد تصور شما را دارد. 
6-چگونه به یك اینفلوئنسر تبدیل شویم )2019(

نویسنده: كریس رایلي
در رابطه با دو مقوله اينفلوئنس��ر و بالگر، نظرات مختلفي وجود دارد 
و برخ��ي آنها را يکس��ان مي دانند، ب��ا اين حال بهتري��ن تعبیر از آنها، 
تخصصي بودن موضوعات و انجام شدن تولید محتوا در رابطه با بالگرها 
اس��ت. درواقع يک بالگر در زمینه اي مشخص، تولید محتواي ارزشمند 
را انجام مي دهد. اين امر در حالي است که اينفلوئنسر ممکن است صرفا 
به واس��طه تصاوير خود، مطرح شده باش��د. با اين حال به صورت کلي، 
مي توان اينفلوئنس��ر را يک مرحله قبل از بالگري دانس��ت. براي مثال 
اگر ش��ما يک جهانگرد هس��تید، مي توانید در ابتدا با ارس��ال تصاوير و 
فیلم هايي از س��فرهاي خود، محبوبیت پیدا کنید. با اين حال زماني که 
تولید محتوای شما جنبه آموزش��ي به پشتوانه اطالعات شما را بگیرد، 
وارد حوزه بالگري خواهید ش��د. در اين راس��تا کتاب فوق تالش کرده 
اس��ت تا نگاهي به انواع بس��ترهاي فعالیت اينفلوئنسرها، تفاوت آنها با 
بالگره��ا، حوزه هاي فعالی��ت و راز موفقیت در رابطه ب��ا هر يک از آنها 
بیندازد. درواقع دلیل انتخاب آن در اين فهرس��ت، مطالب ارزش��مندي 

است که در زمینه بالگري نیز عنوان شده است. 

7-راهنماي كسب درآمد بیشتر )2018(
نویسنده: مایكل كارتر

نويس��نده اين کتاب تالش کرده اس��ت تا راهکارهاي کسب درآمد بیشتر را 
معرف��ي نمايد که تمام��ي آنها به اينترنت متکي اس��ت. در اين رابطه از جمله 
توصیه ها، فعالیت در زمینه تولید محتوا و بالگري اس��ت. درواقع شما در تولید 
محتوا مي توانید حتي يک واينر )کمدين هاي اينترنتي( باشید. نکته جالب اين 
کتاب، بررس��ي بودجه موردنیاز، تجهیزات، مهارت ها و منابع درآمدي است که 
مي توانید داشته باشید. همچنین هر يک از اين 10 شاخه فعالیتي، به صورت گام 
به گام، راهنمايي شده است تا افراد بدون مشکل بتوانند کار خود را شروع نمايند. 

8-بالگري مخاطب محور )2017(
نویسنده: هنري جانتیال

در زمین��ه بالگ��ري الزاما نیازي به حضور در جل��وي دوربین نبوده و 
مي توانید محتواي متني ايجاد نمايید، با اين حال سوال اصلي اين است 
که چگونه مطالبي را منتشر نمايید که خوانندگان، به سمت آنها کشش 
الزم را پیدا کرده و عاش��ق سبک ش��ما شوند. در اين راستا تالش شده 
است تا نکات الزم، به خوبي معرفي شود. براي مثال يکي از موارد مهم 
اين اس��ت که اصل اختصار را رعايت نمايی��د. در غیر اين صورت حتي 

بهترين متن، با شانس مطالعه کمي همراه خواهد بود. 
9-سبك زندگي بالگرها )2017(

نویسنده: لورا لین 
اگرچه ممکن است تصور نمايید که بالگري يک شغل ساده محسوب 
می ش��ود. ب��ا اين حال چالش ها و مش��کالتي نیز وج��ود دارد که حتي 
مي تواند زندگي ش��خصي ش��ما را تحت تاثیر قرار دهد. در اين راس��تا 
نويس��نده اي��ن کتاب که خود از بالگرهاي مطرح محس��وب مي ش��ود، 
نگاهي به نیمه تاريک اين حرفه داش��ته و تالش کرده است تا از تجربه 

خود به عنوان راه حلي براي هر يک از آنها، استفاده کند. 
10-شروع از هیچ )2019(

نویسنده: لن پریبیل 
يک��ي از اش��تباهات رايج باالگرها اين اس��ت که خ��ود را محدود به 
شرايطي خاص مي کنند. براي مثال تصور می کنند که سن آنها کم بوده 
و يا امکانات الزم را ندارد. اين امر در حالي است که تنها ابزار موردنیاز، 
ايده خواهد بود. در اين راس��تا بسیاري از مسائل را در حین کار متوجه 
خواهید ش��د. همچنین شروع سريع کمک خواهد کرد تا مطالب تئوري 
را بتوانی��د در عمل امتحان نموده و در مدت زماني کمتر، س��طح خود 
را ارتقا بخش��ید. فراموش نکنید که براي رس��یدن به سطحي که امکان 
کس��ب درآمد وجود داشته باشد، معموال به طي شدن زماني بیش از 3 
س��ال نیاز خواهد بود. به همین خاطر تاخیر ش��ما مي تواند همه چیز را 

پیچیده کرده و منجر به از دست رفتن فرصت هاي موجود شود. 
11-استراتژي هاي تولید محتوا )2016(

نویسنده: سارا آترتون 
بدون آگاهي از استراتژي ها، امکان برنامه ريزي مهیا نخواهد بود. بدون 
اين امر نیز اقدامات ش��ما کامال پراکنده بوده و به هدفي مشخص منجر 
نخواهد ش��د. تحت اين شرايط الزم اس��ت تا آگاهي خود را در رابطه با 
انواع محتوا و استراتژي هاي آن، افزايش دهید که اين کتاب نگاه جامعي 

به آنها داشته است.
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اصول همكاري با آژانس هاي تبلیغاتي

بدون شک هر مديري از اهمیت همکاري با آژانس هاي تبلیغاتي آگاه است، 
با اين حال آيا نسبت به اصولي که در هنگام همکاري با اين گروه ها بايد رعايت 
کنید نیز آگاه هستید؟ بنا بر آمارهاي منتشرشده بیش از نیمي از قراردادهايي 
که در اين زمینه به امضا مي رس��د، با رضايت کامل دو طرف همراه نبوده و 
اين امر باعث خواهد شد تا چنین اقدامي ضرورت به مراتب بیشتري را پیدا 
کند. در اين راس��تا با توجه به ش��رايط حال حاضر که انتشار جهاني ويروس 
کرونا منجر به اس��تفاده به مراتب بیشتر افراد از اينترنت شده است، فرصتي 
خوب جهت ديده شدن بیشتر، مهیا گشته و در اين راستا يک تیم حرفه اي، 
مي تواند شما را به بهترين شکل به اين هدف نزديک کند. در ادامه ۵ موردي 
را بررس��ي خواهیم کرد که باعث خواهد ش��د تا چنین همکاري هايي کامال 

رضايت بخش باشد. 
1-مناسب ترین آژانس را انتخاب نمایید

در ابتدا نکته اي که بايد به آن توجه داش��ته باش��ید اين است که بهترين، 
امري مطلق نبوده و براي هر برندي با توجه به شرايط خود، معناي متفاوتي را 
پیدا خواهد کرد. درواقع اگر تصور مي کنید که اختصاص تمام بودجه شرکت 
ب��راي همکاري با بهترين تیم حال حاضر منطقه خود، اقدامي هوش��مندانه 
است، سخت در اشتباه خواهید بود. در اين راستا توصیه مي شود که نیازهاي 
خود را يادداش��ت کرده و انتظارات را مشخص نمايید. پس از طي کردن اين 
مرحله الزم اس��ت تا موارد را با يکديگر مقايسه نمايید. اين امر باعث خواهد 
ش��د تا قدرت انتخاب درست را به دست آورده و در تصمیمات خود، خطاي 
کمتري را داشته باشید. براي مقايسه فراموش نکنید که از هر آژانس بخواهید 
تا نمونه کار خود را براي ش��ما ارسال نمايند. با اين اقدام مي توانید با حداقل 
يکي از مديران برندهايي که سابقه همکاري را داشته اند، صحبت نمايید که 

بدون شک در تصمیم گیري نهايي شما تاثیرگذار خواهد بود. 
2-در رابطه با همه چیز صحبت نمایید 

پس از انتخاب آژانس موردنظر ضروري است تا روزي را براي صحبت رسمي 
انتخاب نمايید. در اين جلسه توصیه مي شود که در رابطه با خواسته هاي خود 
صحبت نمايید. درواقع آژانس موردنظر بايد بداند که شما مي خواهید به چه 
دستاوردهايي برسید. اين مسئله کمک خواهد کرد که آنها تجربیات خود را 
نیز در اختیار شما قرار داده و راهکارهايي را معرفي نمايند که ممکن است تا 
قبل از آن، از نظر شما پنهان مانده باشد. همچنین سعي کنید تا مدت زمان 
همکاري را نیز مشخص کرده و مبالغ را طي چند مرحله پرداخت نمايید. در 
اين راس��تا اعالم کنید که در صورت رضاي��ت، امکان عقد قرارداد مجدد و يا 
افزايش مقدار پرداخت نهايي، وجود خواهد داش��ت. اين مسئله باعث خواهد 
ش��د تا انگیزه براي انجام اقدامات بهتر، وجود داشته باشد. در نهايت از مدير 
آژانس بخواهید تا در رابطه با خواس��ته هاي خود صحبت نمايند. براي مثال 
ممکن است آنها بخواهند که از شرکت کلیپي تبلیغاتي را ضبط کنند. تحت 
اين ش��رايط عدم صحبت هاي الزم ممکن است در آينده دلخوري هايي را به 
همراه داش��ته باشد. درواقع در اين مرحله ش��ما بايد با تکنیک ها و اقدامات 

مدنظر آنها آشنا شويد. 
3-همه چیز را مكتوب نمایید

بدترين اشتباه ممکن اين است که قرارداد محکمي را امضا نکنید. اين امر باعث 
خواهد شد تا هر لحظه امکان وقوع اتفاقي وجود داشته باشد که برخالف تصورات 
ش��ما بوده و در اين رابطه نمونه هاي بس��یاري وجود دارد. در اين راستا فراموش 
نکنید که اگرچه نیاز است که به همکاران جديد خود اعتماد داشته باشید، با اين 
حال هیچ چیز را بدون ثبت در قرارداد، رها نکنید. همچنین جلسه اي را تعیین 
نمايید تا کارمندان مهم شرکت، با افراد آژانس آشنا شوند. اين امر باعث خواهد 
شد تا امکان همکاري شکل گیرد. درواقع شما نبايد تیم تبلیغاتي را رها کنید. اين 

امر باعث مي شود تا در نهايت خروجي الزم را به دست نیاوريد. 
4-آمارها را به اشتراك بگذارید 

برخي از مديران در اين رابطه حساس��یت هاي بي موردي داش��ته و تصور 
مي کنند که آمارهايي نظیر میزان بازديد از سايت، اطالعاتي شخصي محسوب 
مي ش��وند. با اين حال چنین مواردي کمک خواهد کرد تا تیم شرکت بتواند 
نس��بت به تاثیر اقدامات خود آگاهي پیدا کرده و در صورت نیاز، تغییراتي را 
اعمال نمايند. به همین خاطر به صورت هفتگي، آنها را از اتفاقات آگاه نمايید. 

5-سختگیري را كنار بگذارید 
اگر بخواهید بیش از حد س��ختگیر باش��ید، هیچ هم��کاري اي را به پايان 
نخواهید رساند. در اين راستا توصیه مي شود که تنها به کلیات توجه داشته و 
در ش��یوه کاري، به آژانس موردنظر آزادي عمل بدهید. اين امر باعث خواهد 
ش��د تا آنها بتوانند در کاري که تخصص دارند، س��بک خود را پیاده نمايند. 
تحت اين ش��رايط اگر نتیجه الزم را به دس��ت نیاورديد، شکايت شما کامال 
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زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL چیست؟
XBRL يا زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذير، يک رويکرد اس��تاندارد جهانی اس��ت که تبادل اطالعات 
و به خصوص گزارش��گری مالی را در سراسر جهان متحول ساخته اس��ت. اين استاندارد شکاف موجود میان 
سیستم های سازمانی را از بین برده و باعث افزايش اثربخشی و کارايی سازمان شده است. اين زبان که عضوی 
از خانواده زبان های »XML« است به منظور معناشناسی متون مرتبط با گزارشگری به هنگام تبادل اطالعات 
بین سیستم های مختلف طراحی شده است. اين استاندارد که توسط سازمان بین المللی XBRL )کنسرسیومی 
 XBRL بین المللی متشکل از بیش از ۶00 شرکت، سازمان و آژانس دولتی که مسئولیت ترويج و نهادينه سازی
را به عهده دارد( توسعه داده شده تأثیر مهمی بر روش انجام کسب و کارها و نحوه گزارش دهی بر جای گذاشته 
است. اين زبان به جای قرار دادن اطالعات مالی در قالب يک متن -صفحه استاندارد اينترنت يا متن چاپی- 
برای هر يک از اقالم داده ها به طور اختصاصی برچسبی مشخص ارائه می دهد که توسط کامپیوتر قابل بازخوانی 
 XBRL است. به عنوان مثال سود خالص يک شرکت برچسب مختص به خود را دارد. کامپیوترها با داده های
هوشمندانه برخورد می کنند. آنها قادر به شناسايی متن اطالعات XBRL ،تجزيه و تحلیل، ذخیره و تبادل آنها 
با ساير کامپیوترها بوده و می توانند اطالعات را به اشکال گوناگون و به صورت اتوماتیک به استفاده کنندگان ارائه 
دهند. با استفاده از برچسب های XBRL پردازش اطالعات توسط نرم افزارهای کامپیوتری به صورت خودکار 
انجام پذيرفته و از فرآيند پرهزينه و دشوار ثبت مجدد در سیستم اجتناب می شود. اين زبان سرعت پردازش 
اطالعات مالی را به طرز چش��مگیری افزايش داده و به کمک کنترل خودکار اطالعات احتمال وجود خطا را 
کاهش می دهد. ش��رکت ها می توانند به منظور صرفه جويی در هزينه ها و افزايش کارايی عملیات جمع آوری 
و گزارش ده��ی اطالع��ات مالی از XBRL اس��تفاده کنند. بدي��ن ترتیب، اس��تفاده کنندگان از اين اطالعات 
)سرمايه گذاران، تحلیلگران، موسسات مالی و مراجع قانونی( در هر نقطه از جهان می توانند در هر لحظه صورت 

وضعیت های مالی را به همراه آخرين تغییرات مشاهده و تجزيه و تحلیل نمايند.
XBRL مفاهیم پایه ای

واژه نامه: واژه نامه ها دربردارنده مفاهیم و توضیحات آنها هستند. اين واژه نامه ها که با نام تاکسونومی نیز شناخته 
می ش��وند، طبقه بندی سلسله مراتبی از موجوديت های يک گزارش مالی-حسابداری هستند. در واژه نامه، به هر يک 
از مفاهیم موجود در يک گزارش مالی برچس��بی اختصاص داده می ش��ود که به درک کامپیوتر از اين مفاهیم کمک 
می کند. معموال کاربران با اين برچسب ها سروکاری ندارند بلکه اين برچسب ها ساختاری به اطالعات می دهد که انتقال 
بین سیستمی گزارشات مالی را امکان پذير می سازد. واژه نامه های XBRL عالوه بر اينکه دربردارنده تعاريفی از مفاهیم 
هستند، ارتباط بین مفاهیم را نیز مشخص می سازند. ذکر اين نکته ضروری است که يک واژه نامه شامل هیچ گونه 
داده ای نیست. سند مصداق: واژه نامه های XBRL فاقد مقادير عددی بوده و تنها دربردارنده مفاهیم و ارتباطات آنها 
هستند. اطالعات کسب و کار يا مقادير عددی در سند مصداق قرار دارند. بدين ترتیب، هر مقدار عددی دارای برچسبی 
معین است که اين برچسب به يک مفهوم و تعريف مشخص در واژه نامه مربوط می شود. اسناد مصداق عالوه بر مقادير 

عددی، اطالعات ديگری نیز در اختیار خواننده قرار می دهند که به زمینه )Context( مرتبط می گردد.
منبع: سازمان بورس و اوراق بهادار

دلیل تعلیق نماد اعتماد الكترونیكی كسب وكارها، استفاده از تصویر به  
جای كد نماد است

بنا به اعالم مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی، کس��ب و کارهای اينترنتی بايد به  جای تصوير ای نماد، از 
کد آن در صفحه اول وب س��ايت خود اس��تفاده کنند تا فیلتر نش��وند. به گزارش زومیت، روز سه شنبه )۴ 
آذرماه( مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی اعالم کرد با اس��تفاده از ابزار پايش��گر هوشمند در ۶ ماه ابتدايی 
سال، تعداد 28۵0 کسب وکار متخلف شناسايی شده که نماد اعتماد الکترونیکی يک هزار و 2۶۶ مورد آنها 
تعلیق ش��ده اس��ت. ازجمله داليل تعلیق نماد جعل نماد اعتماد الکترونیکی عنوان شد. همان زمان بود که 
صاحبان برخی کس��ب و کارها در فضای مجازی نس��بت به تعلیق کسب و کارشان اعتراض کردند و عنوان 
کردند که تمام مراحل دريافت نماد الکترونیکی را به صورت قانونی طی کرده اند. اين افراد از ارسال پیامی 
از س��وی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گاليه می کردند که طی آن به افراد تذکر داده می شد در صورت 
رفع نکردن مشکل، سامانه  آنها فیلتر خواهد شد. حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرده که مش��کل پیش آمده، به  دلیل اس��تفاده از تصوير نماد اعتماد به  جای کد آن بوده اس��ت که 
در اين خصوص، مهرماه اطالع رس��انی ش��ده بود. مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی 1۶ مهرماه اطالعیه ای 
درخصوص اجرای فاز دوم رتبه بندی کس��ب وکارهای اينترنتی منتش��ر و طی آن چنین اعالم کرده بود: 
»کس��ب و کارهای دارای نم��اد اعتماد الکترونیکی که متقاضی ش��رکت در فرآين��د رتبه  بندی و دريافت 
س��تاره  های ای نماد هس��تند، می  توانند با مراجعه به بخش درخواس��ت رتبه  بندی در کارتابل ای نماد خود، 
نس��بت به ش��روع فرآيند مرتبط اقدام نمايند. ذکر اين نکته ضروری است که زين پس دريافت ستاره  های 
نماد از س��طح 2 ستاره تا ۵ ستاره برمبنای درخواس��ت کسب و کارهای محترم و براساس امتیاز دريافتی 
خواهد بود.« بر همین اساس در اطالعیه  جديد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی آمده که فاز دوم رتبه بندی 
نماد اعتماد الکترونیکی به صورت مستقیم به ساختار اعطای ستاره به کسب وکارها در ارتباط است بنابراين 
کس��ب وکارهايی که برخالف »دس��تورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کس��ب وکارهای 
اينترنتی« اقدام به اس��تفاده از تصوير نماد به  جای کد کرده و بدون توجه به اطالعیه های منتشرش��ده، از 
تصوير نماد اعتماد با ستاره های مغاير استفاده کرده اند، توسط زيرسامانه پايشگر هوشمند به صورت خودکار 
مصداق جعل نماد اعتماد الکترونیکی شناسايی و پس از انجام بررسی های الزم، پیامک اطالع رسانی جهت 
اصالح موضوع دريافت کرده اند. در ادامه  اطالعیه اشاره شده است که به  دلیل اهمیت باالی سطوح اعتماد 
در فضای مجازی و تأثیر باالی آن در رفتار مصرف کنندگان نسبت به کسب وکارهای اينترنتی، نماد اعتماد 
الکترونیکی متشکل از ستاره های اعتماد مبتنی بر رتبه بندی طراحی شده و هرگونه تغییر در جزيیات آن 
از نظر حقوقی مصداق جعل نش��ان دولتی است و طبق ماده ۵2۵ قانون مجازات اسالمی مشمول مجازات 
خواهد بود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرده است که کسب وکارها بايد در اسرع وقت به اصالح 
کد نماد در وب س��ايت خود اقدام و به اطالعیه های منتشرش��ده در سايت ای نماد بیش ازپیش توجه کنند. 
براس��اس اطالعیه جديد، از اين پس دريافت س��تاره   نماد اعتماد الکترونیکی از سطح 2 ستاره تا ۵ ستاره 
برمبنای درخواس��ت کسب  وکار و پس از انجام ارزيابی های تخصصی و رتبه  دريافتی خواهد بود؛ همچنین 
شیوه های سابق از جمله کسب ستاره دوم نماد صرفاً با ارائه SSL ديگر منسوخ شده است و کسب وکارهايی 

که در فرآيند رتبه بندی شرکت نمی کنند، امکان استفاده از نماد 2ستاره در وب سايت خود ندارند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اذعان کرده است که طبق وظیفه  ذاتی و قانونی خود، به  منظور حمايت 
از کسب وکارهای سالم و قانونمند و حمايت از حقوق خريداران و مصرف کنندگان، نسبت به اخطار قانونی 
به کس��ب وکارهای متخلف اقدام و صرفاً پس از ارائه مهلت قانونی به  منظور اصالح رفتار و اطالع رس��انی 
کافی و چندباره به صاحب کس��ب وکار، نس��بت به برخورد متناس��ب اعم از تعلیق نماد، مسدودی درگاه، 

مسدودی وب سايت )فیلترينگ( و نهايتاً شکايت کیفری اقدام خواهد کرد.

تبلیغـاتخالق

خودکم بینی ش��بیه س��رطان اس��ت و با يک فکر اشتباه 
آغاز می ش��ود و می  توان��د کل افکار زندگ��ی را آلوده کند. 
اف��راد خودکم بین، معموال توانمندی های خود را نمی بینند 
و خودش��ان و کارهايی که انجام می دهن��د را کم ارزش يا 
ب��ی ارزش می دانند. به همی��ن دلیل در زندگی ش��غلی و 

شخصی با مشکالت بسیاری روبه رو می شوند.
در اي��ن مقال��ه قصد داري��م ۷ راهکار مفی��د و کاربردی 
ب��رای غلبه بر خودکم  بینی و تجربه زندگی ش��ادتر را مرور 
کنیم. زمان آن فرا رس��یده اس��ت که تغیی��ری در زندگی 
ش��غلی و شخصی خود ايجاد کنید. اگر تاکنون تجربه  هايی 

داشته ايد، از همین لحظه شروع کنید.
1-خود را با دیگران مقایسه نكنید

خودتان باشید، همانی که هستید. هر کسی ويژگی های 
منحصر به فرد اخالقی و ش��خصیتی دارد. نبايد به اش��تباه 

خودتان را با ديگران مقايسه کنید.
از س��وی ديگر بايد به اين نکته نیز توجه کنید که گاهی 
ما تنه��ا ويترين و ظاه��ر زندگی س��ايرين را می بینیم. از 
طريق اطالعات منتشرش��ده در شبکه های اجتماعی مانند 

تويیتر و اينستاگرام نمی توان در مورد کسی قضاوت کرد.
گاهی زندگی فرد تفاوت زيادی با آنچه در فضای مجازی 
ديده می شود، دارد. اگر شما محصولی تولید کنید، به مردم 
در مورد مشکالت محصول حرفی نمی زنید. ديگران نیز در 
فضای مجازی، دردها و مشکالت خود را مطرح نمی کنند. 
عموما مردم روزهای بد خود را با ش��ما درمیان نمی گذارند 
و تنها ويتري��ن اتفاقات خوب را به نمايش می گذارند. پس 
خودتان را با بخش نمايشی و مثبت زندگی ديگران مقايسه 

نکنید.
2-اضطراب رسیدن به نتیجه را كنار بگذارید

برخی افراد به ش��دت روی جزيی��ات تمرکز می  کنند و 
اصل موضوع را از دست می  دهند. روی موضوعات بزرگ تر 
و حیاتی تر زمان و ان��رژی بگذاريد و جزيیات را رها کنید. 
اگر در زندگی به دنبال آرامش، ش��ادی و موفقیت هستید، 

روی همین موضوعات متمرکز شويد.
ه��دف اصلی زندگی را دنبال کنید. اگر روی اهداف خود 

تمرک��ز کنید، همان را جذب خواهی��د کرد. زمان و انرژی 
خ��ود را روی اهداف بزرگ بگذاريد. بهترين ها را برای خود 
تجس��م کنید. در اين صورت نگرانی و اضطراب از شما دور 

می شود.
هر روز روی مسئولیت ها و اهدافی که داريد تمرکز کنید. 
س��عی کنید برای هر روز برنامه ای داشته باشید و صبح را 
با انرژی آغاز کنید. هر روز عش��ق را از خود ساطع کنید تا 

همان را از هستی دريافت کنید.
وقت��ی کارها را با انرژی پیش می بريد، ديگر دلیلی برای 

اضطراب و نگرانی در مورد نتیجه کار نخواهید داشت.
3-آگاهانه، مثبت اندیشی را در پیش بگیرید

مثبت انديش��ی نیز مانند بسیاری ديگر از مسائل زندگی، 
يک نوع انتخاب اس��ت. می توانید مثبت انديشی را انتخاب 

کنید و در هر رخدادی، خوب ترين ها را ببینید.
به نیمه پر لیوان نگاه کنید. خطرات و مش��کالت زندگی 
وجود دارند، اما می توانیم با نگاه ديگری به مس��ائل از آنها 

درس بگیريم و وضعیت خود را تغییر دهیم.
زندگی لحظات ش��یرين خودش را ه��م دارد. زمان را از 
دست ندهید و انرژی خود را برای جنگیدن با زندگی هدر 
ندهید. اين انتخاب شما است که در اين لحظه شاد باشید 
يا افس��رده و غمگین؛ پس آگاهانه زندگی ش��اد و همراه با 

آرامش را انتخاب کنید.
4-اگر قول می دهید، عمل كنید

اگ��ر حرف��ی می زنید و قول��ی می دهی��د، آن را به انجام 
برس��انید. اگر قراری با خودتان ي��ا ديگران می گذاريد پای 
حرف تان بايستید يا از همان ابتدا چنین قولی ندهید. حتی 
اگ��ر در درون ب��ا خودتون تصمیم گرفتی��د کاری را انجام 

دهید، به خودتان وفادار باشید و زير حرف تان نزنید.
احساس عدم پايبندی به حرف و قول های تان می تواند از 

درون به شما آسیب برساند.
ب��ه جای مضط��رب بودن، دس��ت به کار ش��ويد و فقط 
کاره��ا را انجام دهید. در طوالنی مدت چنین رويکردی به 
ش��ما حس بهتری می دهد و باعث می شود کمتر احساس 
خودکم بینی کنید. به جای فکرکردن و مضطرب ش��دن در 

مورد وعده ها و قول هايی که به خودتان و ديگران داده ايد، 
آستین را باال بزنید و اقدام کنید.

5-خودتان را بشناسید
هر کس��ی نقاط ق��وت و ضعف خ��ودش را دارد. ديگران 
نمی توانن��د از نق��اط ضعف ش��ما سوءاس��تفاده کنند، اما 
خودت��ان می توانید به رش��د و تقويت ش��خصیت خودتان 

کمک کنید.
ارزش خودتان را بدانید. س��عی کنید بیشتر نقاط قوت و 
ضعف خودتان را بشناسید. شما موجودی ارزشمند هستید 
که بايد بتوانید نقاط قوت خود را بشناسید و آنها را تقويت 
کنی��د. بهترين و باارزش ترين کاری که می توانید را در اين 

دنیا انجام دهید.
وقت��ی خودتان را ب��ه صورتی واقع گرايانه می شناس��ید، 
ديگر غرق در نقاط ضعف خود نمی ش��ويد و کمتر احساس 
خودکم بین��ی می کنی��د. در واقع می دانی��د در کنار نقاط 

ضعف، نقاط مثبتی هم داريد.
6-لیاقت بهترین ها را دارید

وقتی همه کارهای الزم را انجام داده ايد، لیاقت نشستن 
بر س��کوی موفقی��ت را داريد. افکاری که باعث می ش��وند 
خودکم بین��ی را تجربه کنی��د، کنار بگذاريد. ش��ما لیاقت 
بهترين ه��ا را داريد؛ پس نگذاريد افکار بی ارزش ش��ما را از 

جايگاهی که هستید به پايین بکشاند.
7-به خودتان پاداش بدهید

زندگی فقط بیدارش��دن، خوابیدن و کار کردن نیس��ت. 
هر روز کاره��ای مهم و مرتبط با هدف زندگی  تان را انجام 
دهید. وقتی بهترين عملکرد را در هر روز از خود به نمايش 
می گذاريد، بعدا جای پش��یمانی باق��ی نمی ماند و خود را 
س��رزنش نخواهید کرد. برخی افراد بعد از اتمام کار، دچار 
خودخ��وری می ش��وند و کارهايی که انج��ام داده اند را زير 
س��وال می برند. وقتی در لحظه حال و همین امروز بهترين 
کاره��ا را انجام داده اي��د، ديگر دلیلی ب��رای خودکم بینی 
وجود ندارد. دارايی واقعی ش��ما همین امروز اس��ت. امروز 
را در کنت��رل خودتان دربیاوريد و ديروز را رها کنید. برای 
کارهای خوبی که انجام داده ايد به خودتان پاداش بدهید.

7 راهكار مفید و كاربردی برای غلبه بر خودكم بینی
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