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دولت با اصالح الیحه بودجه و مجلس با بررسی 1۰ روزه آن موافقت کرد 

تعامل پاستور و بهارستان 
در بودجه ۱۴۰۰

فرصت امروز: پس از آنکه مجلس کلیات بودجه سال آینده را به رغم بررسی دو ماهه رد کرد و آن را به پاستور 
بازگرداند، دولت اعالم کرد که اصالحیه بودجه را در اولین فرصت به بهارس��تان ارس��ال خواهد کرد. مجلس نیز 
دیروز با یک فوریت نحوه بررسی الیحه جدید بودجه ۱4۰۰ موافقت کرد و از آنجا که طبق آیین نامه فرصت 45 
روزه برای بررس��ی دوباره الیحه بودجه وجود نداش��ت، نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق، 5۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی 
ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر با بررس��ی ۱۰ روزه بودجه موافقت کردند. به این ترتیب به نظر می رس��د 

بودجه سال ۱4۰۰ با تعامل هرچه بیشتر پاستور و بهارستان در اندک فرصت باقیمانده تا پایان سال نهایی...

 شاخص بورس در بیستمین روز بهمن ماه
 22 هزار واحد رشد کرد

 لبخند بورس
به تصمیمات جدید
5

3

4

شمارش معکوس برای خداحافظی با کارت های بانکی

کهربا رونمایی شد

راهکارهای ارتقای رضایت شغلی در خدمات مراقبتی
۶ توصیه که به پیشرفت شما در مسیر شغلی کمک می کند

بسته بندی محصوالت و بنای آینده برند
بی بی سی بیلبوردش را آتش زد

بازاریابی بهتر با ابزارهای ویرایش ویدئوی حرفه ای
چالش بازاریابی B2B در لینکدین 

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت پلتفرم »ویوا« 
را به منظور مدیریت دورکاری 

راه اندازی کرد

یادداشت
کرونا با اقتصاد کشورهای حاشیه 

خلیج فارس چه کرد؟

 دورنمای اقتصاد خاورمیانه
در سال 2۰21

فرصت امروز: در سال ۲۰۲۰، 
در  داخل��ی  ناخال��ص  تولی��د 
خاورمیانه و آفریقای شمالی 5 
درصد کاه��ش یافت. اختالالت 
قاب��ل توج��ه مربوط به ش��یوع 
کرون��ا با کاهش ش��دید قیمت 
و تقاضای نف��ت، افزایش یافته 
اس��ت. این کاهش به رشد کند 
منطقه و افت درآمد س��رانه که 
پی��ش از همه گی��ری رخ داده 
بود، افزوده است. انتظار می رود 
با کنت��رل همه گیری و کاهش 
قرنطین��ه ای،  محدودیت ه��ای 
افزای��ش تقاض��ای جهانی نفت 
از  سیاس��تی  حمایت ه��ای  و 
کشورها، رش��د در سال ۲۰۲۱ 
ب��ه متوس��ط ۲.۱ درصد بهبود 
یاب��د. ب��ا ای��ن وج��ود، انتظار 
می رود ک��ه همه گیری ویروس، 
صدم��ات اقتص��ادی پای��داری 
در منطق��ه ایجاد کند و رش��د 
بالق��وه را کاهش دهد. ش��یوع 
مجدد کووی��د- ۱۹، اختالالت 
بیش��تر مرب��وط ب��ه تنش های 
ژئوپلیتیکی و بی ثباتی سیاسی، 
فشار نزولی وارد بر قیمت نفت 
را افزایش داده و فش��ار مازاد بر 
تراز پرداخت ها از ریس��ک های 
مهم این چشم انداز است. طبق 
آمارها، رشد اقتصادی ایران در 

ح��دود  س��ال ۲۰۲۰ 
2منفی ۳.7 درصد...

2۶ جمادی الثانی 1442 - سـال هفتم
شماره   1724- 1۶صفحه - 5۰۰۰۰ ریال

Tue.9 Feb 2021

فرصت امروز: فرهاد دژپسند و علیرضا رزم حسینی طی یکی دو روز 
گذش��ته در برنامه های تلویزیونی به مناسبت دهه فجر به وضعیت این 
روزه��ای اقتصاد ایران اش��اره کردند و یکی از وضعیت بازار س��رمایه و 
دیگری از انتقال آب به معادن و بازار خودرو سخن گفت. به  گفته وزیر 
صمت، بوروکراس��ی سخت اداری در کشور در کنار قوانین مازاد، مسیر 
تولید را س��خت کرده است. وزیر اقتصاد هم از سرنوشت صندوق »دارا 
یکم«  سخن گفت و اینکه »برای ETFها به گونه ای برنامه ریزی می کنیم 
که نوسانات آن به سهامدار کمترین ضرر را برساند.« در گزارش حاضر، 
ابتدا به مهمترین بخش از صحبت های رزم حسینی درباره انتقال آب به 
معادن و وضعیت خودروس��ازان نگاهی می کنیم و سپس به آنچه وزیر 
اقتصاد درباره وضعیت بازار سرمایه و بازار پول گفته است. ابتدا مهمترین 

بندهای سخنان وزیر صمت را می خوانید.
* با تکمیل سه خط پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج فارس به فالت 
مرکزی ایران، در مجموع 55۰ میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج 

فارس به فالت مرکزی ایران انتقال می یابد.
* اجرای این طرح با مس��ئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ معدنی کشور اجرا می شود و عملیاتی 
ش��دن این طرح، اتفاق بزرگ و تحول عظیمی را در استان های مسیر 

انتقال ایجاد خواهد کرد.
* عملی��ات اجرایی جدی ب��رای انتقال آب خلیج ف��ارس در دولت 
یازدهم آغاز شد که رئیس جمهور از صندوق توسعه ملی 4۰۰ میلیون 

دالر تسهیالت برای این طرح گرفته است.
* فاز اول پروژه انتقال آب چند ماه گذش��ته توس��ط رئیس جمهور 
افتتاح ش��د؛ کارفرما و مجری این طرح، بخش خصوصی و شرکت های 
تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اس��ت و به جز 4۰۰ میلیون 
دالر تس��هیالت که اقس��اط آن نیز پرداخت می ش��ود، مابقی هزینه ها 

توسط همین شرکت ها و بخش خصوصی تامین شده است.
* حدود 7۰ درصد از تاسیس��ات آب ش��یرین کن در داخل کش��ور 
س��اخته ش��ده اس��ت؛ در طول اجرای این پروژه نزدیک به ٨۰۰۰ نفر 

مشغول به کار شدند که ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری شده 
است.

* هدف از این پروژه تامین آب واحدهای معدنی بزرگ کش��ور بوده 
است.

* پروژه انتقال آب از استان هرمزگان آغاز و در مسیر کرمان، خراسان 
جنوبی به خراسان رضوی انتقال خواهد یافت و می تواند به توسعه صنایع 
گلخانه ای و واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ این استان ها کمک کند.

- ظرف دو ماه آینده این مسیر انتقال ادامه می یابد و آب دریای خلیج 
فارس به سرچش��مه و اردکان برای مع��ادن چادرملو می رود. طول این 
مسیر ٨۲۰ کیلومتر از بندرعباس در مبدأ تا اردکان و سرچشمه خواهد 

بود و قطر لوله از ۱۰۰۰ میلی متر تا ۱۶۰۰ میلی متر است.
* سهم ایران از آب دریای عمان و خلیج فارس باید افزایش یابد؛ این 
پروژه در همین راستا و از تاکیدات مقام معظم رهبری برای انتقال آب 

خلیج فارس و دریای عمان به استان های مرکزی و شرقی بوده است.
* خط دوم نیز به زودی آغاز می شود که در این خط آب، از هرمزگان 
به کرمان و خراس��ان جنوبی و سرانجام خراسان رضوی )مشهد الرضا( 

می رود و آب به معادن سنگان می رسد.
* طول خط دوم انتقال ۱55۰ کیلومتر و تعداد ایس��تگاه های پمپاژ 

۲۱ است؛ این طرح تا سال ۱4۰4 تکمیل خواهد شد.
* خط دوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا مشهد مقدس 
با حجم سرمایه گذاری 47 هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۲۳۰ 

میلیون متر مکعب در سال است.
* این خط از استان هرمزگان شروع می شود، به استان یزد می رود و 
سرانجام به اصفهان می رسد و شرکت های فوالد، ذوب آهن و صنایع در 

مسیر می توانند از این آب بهره مند شوند.
* ساالنه کش��ور به ۲میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد. اگر بخواهیم 
خودروهای فرس��وده را از رده خارج کنیم به این رقم اضافه خواهد شد 
و همچنین بازار صادراتی خوبی برای صادرات در منطقه و کش��ورهای 

همسایه نیز داریم.

* ب��ا به وجود آمدن تحریم ه��ا، نرخ دالر به یکباره افزایش یافت که 
روی تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو تاثیر گذاش��ت و قیمت 
تمام ش��ده این محص��ول را باال ب��رد. همچنین ش��رکت های همکار 

خودروسازی نیز کشور را ترک کردند.
* تحریم ها فرصت مناس��بی را برای تعمیق ساخت داخل در حوزه 
قطعه س��ازی به وجود آورد که تاثیر خ��ود را در صنعت خودرو خواهد 

گذاشت.
* با حمایت از بخش خصوصی، افزایش رقابت و اتصال به شرکت های 
بزرگ خودروساز دنیا می توانیم خودروی ایرانی، باکیفیت و در شأن ملت 

ایران بسازیم و حتی آن را صادر کنیم.
* شرکت های خودروس��ازی ایران خودرو و سایپا قراردادی را برای 
تعمیق س��اخت داخل در حوزه خودرو و قطعات با وزارت دفاع منعقد 
کردند. اقدامات خوبی در حوزه س��اخت داخل انجام ش��ده است که با 

خنثی سازی تحریم ها به نتایج مثمرثمرتر بیشتری دست می یابیم.
* بوروکراسی سخت اداری در کشور، در کنار قوانین مازاد و مزاحم 
باعث ش��ده است که فضایی در کش��ور به وجود آید تا مسیری سخت 
برای تولیدکنندگان و صنعتگران به وجود آید و مجبور ش��ویم ستادی 
ب��ه عنوان تس��هیل و موانع تولید برای منعطف ک��ردن قوانین به نفع 

تولیدکنندگان ایجاد کنیم.
* قوانین مزاحم کسب و کار را احصا کرده و در اختیار مجلس شورای 
اسالمی قرار داده ایم و امروز مجلس انقالبی می تواند با رفع این قوانین 

مزاحم پیشگام باشد.
* س��امانه جامع تجارت چندین بخش دارد که مهمترین بخش آن 
بخش گمرکی است که در یک ماه گذشته تعامل و همکاری خوبی میان 
گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیش��برد این س��امانه به 
وجود آمده است. اکنون کد شناسه کاال راه اندازی شده است و اطالعات 

کاال در سامانه جامع تجارت ثبت می شود.
* بیش از 55۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها زیرمجموعه سامانه 
جامع تجارت ثبت شده است. اکنون تمامی مراحل ثبت سفارش و اخذ 

مجوز از دس��تگاه های بیست وس��ه گانه، واردات و صادرات از طریق این 
سامانه انجام می شود.

همچنین فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد در برنامه تیتر شبکه خبر به 
ETF سرنوشت صندوق »دارا یکم«  اشاره کرد و گفت که »برای عرضه
ها در حال برنامه ریزی هس��تیم تا نوسانات این صندوق ها به سهامدار 
کمت��ر ضرر برس��اند.« مهمترین نکات گفته های دژپس��ند را در ادامه 

می خوانید.
* با آزادس��ازی س��هام عدالت توزیع مالکیت ص��ورت گرفت. برای 
برگزاری انتخابات مدیریت شرکت های سهام عدالت انسانی در دور اول 
مجامع الکترونیکی را تجربه کردیم، اما چون رس��میت پیدا نکرد ناچار 

شدیم که مجامع دور دوم را برگزار کنیم.
* ما ش��اخص های مختلفی برای تحول در بازار س��رمایه داریم که 
یکی از آنها ش��اخص بورس، تعداد کدهای بورس��ی و عمق بازار است. 
برای اینکه بورس عمق بیشتری پیدا کند، پذیرش شرکت ها را تسهیل 
کردیم و در این زمینه اکنون اگر شرکتی مدارکش کامل باشد، حداکثر 
ظرف یک ماه پذیرش می گیرد اما فاصله پذیرش تا زمان عرضه اولیه به 

شرایط بازار بستگی دارد.
* تس��هیالتی را ب��رای افزایش س��رمایه، تس��هیالت مالیاتی ایجاد 
و ابزاره��ای مال��ی نیز چه در بازار بدهی و چه در بازار س��رمایه تعریف 
کردیم. اکن��ون بازگردان های این بازار از ۱75 در فروردین امس��ال به 

5۳۰ رسیده است. 
* در عرضه پاالیشی یکم و دارا یکم، میزان کسانی که خرید کردند، 
از عرضه اولیه ها خیلی کمتر بود. آخرین عرضه اولیه معادل ۳ میلیون  

و 7۰۰ هزار نفر شرکت کردند.
* س��هامداری دو مزیت دارد که ناشی از ارزش و سود سهام است و 

دارایی های دیگر چون سکه و ارز این مزیت را ندارند.
* با کس��انی که به اطالعات بازار س��رمایه دسترسی دارند و تالش 
می کنند که طوری س��هام بخرند و قیمت ها را دستکاری کنند تا سود 

ببرند، اگر به ما گزارش شود محکم برخورد می کنیم.

* نوس��انات بازار ناش��ی از فض��ای بیرونی بود و سیاس��تمداران با 
موضع گیری های ش��ان به بورس ضرر رساندند و هنوز شرایط این بازار 

را درک نکرده اند.
* برای ETFها داریم به  گونه ای برنامه ریزی می کنیم که نوسانات آن 

به سهامدار کمتر ضرر برساند.
* بورس برای اینکه عمق بیشتری پیدا کند باید ورودی ها بررسی و 
رصد شود. پذیرش و عرضه مهم است. اگر مدارک کامل باشد ظرف یک 

ماه در بورس پذیرفته می شود.
* ما تسهیالتی را عرضه کردیم. مثل افزایش سرمایه، مالیات، نمادها، 

ابزارهای مالی. امروزه تمام ابزارهای مالی تعریف شده است.
* کس��ی که به بازار سرمایه وارد می شود باید کوتاه مدت نگاه نکند؛ 
بورس نوسانی است. دوره ها در بورس به صورت طبیعی نوسانی است؛ 

دو بحث ارزش سرمایه و سود سرمایه در بورس مطرح است.
* سهامداری مثل خرید سکه و طال نیست؛ در بازار سهام نباید کوتاه 
مدت فکر کنید. بازار سهام برای خریدار بهتر از بازار طالست. سهامداران 

نباید همه سهام خود را در یک سبد قرار دهند.
* از جمله بخش هایی که رش��د مثبت اقتصادی دارند شامل بخش 
کش��اورزی، مناطق آزاد و ش��رکت های دانش بنیان اس��ت که معاف از 
مالیات هس��تند و باید معاف باش��ند بنابراین معادل 4۰ درصد ارزش 
افزوده معاف از مالیات هستند. وقتی رشد هزینه 47 درصد است رشد 
۲5 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده کافی نیست، اما اگر رشد 

هزینه ها هم ۲5 درصد بود، رشد ۲5 درصدی مالیات ها هم کافی بود.
* محقق ش��دن درآمدهای مالیاتی در بس��تن مجاری فرار مالیاتی 
است و این امر زمانی صورت می گیرد که مالیات هوشمند شکل بگیرد.

* الیح��ه اصالح نظ��ام بانکی که در دولت مانده اس��ت، ناش��ی از 
پیچیدگی اصالح نظام بانکی اس��ت و در دوره جدید کار جدی در این 
زمینه صورت نگرفته است. اصالح نظام بانکی باید از طریق الیحه انجام 
شود نه طرح  و الزامات آن به دقت زیادی احتیاج دارد که در این راستا 

نباید دقت را فدای سرعت کنیم.

کش��ورها در ش��رایطی در ح��ال رقاب��ت ب��رای واکسیناس��یون 
شهروندان ش��ان هستند که تاکنون ۱۲۳ میلیون و 5۱۱ هزار و 4۳٨ 
واکس��ن در سراسر جهان تهیه شده است، یعنی ۱.۶ دوز به ازای هر 
۱۰۰ نفر. به گزارش خبرآنالین، باالخره چند ماه پس از ش��روع روند 
واکسیناسیون کرونا در ده ها کشور، روند واکسیناسیون در ایران هم از 
امروز سه شنبه آغاز می شود؛ روندی که طبق تجربیات کشورهای دیگر 
به این سادگی  و زودی ها به پایان نمی رسد. براساس آنچه سازمان غذا 
و دارو اعالم کرده، روند واکسیناس��یون کشور با ۱۰هزار دوز واکسن 
اس��پوتنیک که به تازگی وارد شده، آغاز می ش��ود و قرار است روزانه 
به حداقل هزار نفر واکس��ن تزریق ش��ود. همچنی��ن کادر درمان در 
بخش آی  س��ی  یو و بیمارس��تان های ریفرال در اولویت دریافت این 
واکس��ن هستند. سعید نمکی، وزیر بهداشت، در این رابطه گفته: »از 
روز سه ش��نبه اولین گروه هدف ما که در س��ند واکسیناسیون مورد 
تایید در س��تاد ملی است که گروه خط مقدم دفاع سالمت هستند، 
واکسیناسیون شان را شروع می کنیم که شامل افرادی هستند که در 

آی س��ی یو کار می کنند. بعد از آن هم س��راغ س��ایر کادر سالمت، 
گروه های آس��یب پذیر در سرای سالمندان، سالمندان باالی ۶5 سال 
و ...  مرحل��ه به مرحله می رویم.« ای��ن یعنی احتماال تا ۱۰ روز آینده 
5 هزار نفر دو دوز کامل از واکس��ن اس��پوتنیک دریافت می کنند و 
حدود ۰.۰۰7 درصد جمعیت کشور نسبت به ویروس کرونا واکسینه 
می شوند؛ عددی که برای کنترل کلی پاندمی باید ۱۰ هزار برابر شود، 
اما شاید بتواند شروعی برای واکسینه شدن بخش زیادی از جمعیت 
داش��ته باشد. رکسانا مصلحی، پروفس��ور همه گیرشناس ژنتیکی در 
دانش��گاه ایالتی نیویورک )SUNY( در این رابطه می گوید: »اگر در 
هر جامعه ای حداقل حدود 7۰ درصد افراد تا تابستان واکسن تزریق 
کرده باشند، پاییز می توانیم بگوییم که در حال کنترل اپیدمی هستیم، 
اما اگر در کش��وری واکسن تزریق نشود، یا تعداد کسانی که واکسن 
تزریق می کنند، پایین باشد، پاییز بدتر از زمستان و بهار می شود. هیچ 
کس��ی نمی تواند درست پیش بینی کند، اما با توجه به اینکه واکسن 
و درمان های��ی وج��ود دارد که FDA مجوز داده اس��ت، باید از آنها 

به نحوی اس��تفاده کنیم که آن زمان بگوییم ای��ران در حال کنترل 
اپیدمی است، اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است که پاییز بدی داشته 
باشیم.« البته نه تنها ایران بلکه هنوز هیچ کشور دیگری هنوز موفق 
نشده است که این تعداد از جمعیت خود را واکسینه کند و حتی در 
بس��یاری از مناطق روند واکسیناس��یون کرونا هنوز آغاز نشده است، 
چراکه هنوز ۱۲۶ میلیون واکسن کرونا در دنیا وجود دارد؛ ۱.۶ واکسن 
به ازای هر ۱۰۰ نفر. به همین دلیل تاکنون کشورهای کمی موفق به 

واکسیناسیون بخش زیادی از جمعیت شان شده اند.
طبق گ��زارش نیویورک تایمز، امارات با واکسیناس��یون کامل ۲.۶ 
درصد جمعیتش، بیش��ترین میزان واکسیناسیون را انجام داده است. 
البته به ۳7 درصد جمعیت این کش��ور دوز اول واکس��ن تزریق شده 
اس��ت. معموال چند هفته پس از تزریق دوز اول، دوز بعدی واکس��ن 
کروناویروس تزریق می ش��ود. این گزارش همچنین از واکسیناسیون 
۲.7۶ درصد جمعیت ترکیه، ۱.۳4 درصد عربستان و ۱.5 درصد اسپانیا 
حکایت دارد. چین هم تاکنون ۲.۲درصد جمعیت خود را به طور کامل 

واکسینه کرده اس��ت. در این میان، به نظر می رسد برخی کشورهای 
توسعه یافته هم در مسابقه کشورها برای ۱۲۶ میلیون واکسن موجود 
در جهان عقب مانده اند. برای مثال هلند که تاکنون بیش از ۳5۰ هزار 
واکسن خریداری کرده اس��ت، تاکنون موفق به واکسیناسیون حدود 
۲۰۰ هزار نفر ش��ده است. مارک روت، نخست وزیر این کشور چندی 
پیش در این باره گفت: »به خاطر اینکه دولت به س��رعت اقدام نکرد، 
واکسیناسیون دیرتر از کشورهای دیگر شروع می شود.« مسئوالن این 
کشور حدس می زدند که واکسن آسترازنکا زودتر از اتحادیه اروپا مجوز 
دریافت می کند اما این اتفاق رخ نداد و برنامه ریزی های آنها تغییر کرد. 
کانادا دیگر کش��وری است که در روند واکسیناسیون کرونا به مشکل 
خورده است. براساس اطالعات نیویورک تایمز این کشور تاکنون بیش 
از یک میلیون واکسن تهیه کرده است. همچنین اطالعات رسانه های 
محلی کانادا نشان می دهد که ۲.۳5۶ درصد جمعیت این کشور تاکنون 
واکسینه شده اند. البته این اعداد روز به روز تغییر می کنند. استرالیا هم 
از کشورهای توسعه یافته ای است که هنوز روند واکسیناسیون را آغاز 

نکرده اس��ت. مسئوالن این کش��ور اعالم کرده اند که از یک ماه دیگر 
این کار را انجام می دهند، البته علت این موضوع موفقیت استرالیا در 
کنترل پاندمی اس��ت، چراکه آمار مبتالیان روزانه کرونا در این کشور 
تک رقمی شده است. گرگ هانت، وزیر بهداشت استرالیا در این رابطه 
گفت��ه: »در آمریکا و انگلیس روزانه صدها و هزاران نفر به خاطر کرونا 
فوت می کنند و به همین دلیل مجوز استفاده اضطراری صادر کرده اند، 
اما ما می خواهیم مطمئن ش��ویم که برنامه واکسیناسیون کامال امن 
است.« اما کشورهای قاره آفریقا در دریافت و خرید واکسن کووید-۱۹ 
با مشکل روبه رو ش��ده اند. این قاره تاکنون به ازای هر ۱۰۰ نفر کمتر 
از ۰.۱ واکس��ن دریافت کرده اس��ت. موضوعی که منجر به عصبانیت 
رهبران آفریقایی هم ش��ده اس��ت. سیریل رامافوس��ا، رئیس جمهور 
آفریقای جنوبی چندی پیش در نشست مجازی انجمن جهانی اقتصاد 
گفت: »ما نگران ملی گرایی واکسنی هستیم. کشورهای ثروتمند اقدام 
به خرید واکس��ن های زیادی از کارخانه ها کرده اند. برخی حتی چهار 

برابر جمعیت کشورشان واکسن خریداری کرده اند.«

از امارات 37 درصدی تا اسپانیای 1.5 درصدی و چین 2.2 درصدی

چند درصد جمعیت کشورها تاکنون واکسینه شدند؟

وزیر اقتصاد از وضعیت بازار پول و سرمایه و وزیر صمت از انتقال آب به معادن می گوید

قوانین مازاد و بوروکراسی سخت؛ دو مانع تولید و صنعت



فرص��ت امروز: در س��ال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخل��ی در خاورمیانه و 
آفریقای ش��مالی 5 درصد کاهش یافت. اخت��الالت قابل توجه مربوط به 
ش��یوع کرونا با کاهش ش��دید قیمت و تقاضای نفت، افزایش یافته است. 
این کاهش به رشد کند منطقه و افت درآمد سرانه که پیش از همه گیری 
رخ داده بود، افزوده اس��ت. انتظار می رود ب��ا کنترل همه گیری و کاهش 
محدودیت های قرنطینه ای، افزایش تقاض��ای جهانی نفت و حمایت های 
سیاس��تی از کشورها، رشد در س��ال ۲۰۲۱ به متوسط ۲.۱ درصد بهبود 
یابد. با این وجود، انتظار می رود که همه گیری ویروس، صدمات اقتصادی 
پایداری در منطقه ایجاد کند و رش��د بالقوه را کاهش دهد. ش��یوع مجدد 
کووید- ۱۹، اختالالت بیش��تر مربوط به تنش های ژئوپلیتیکی و بی ثباتی 
سیاسی، فشار نزولی وارد بر قیمت نفت را افزایش داده و فشار مازاد بر تراز 

پرداخت ها از ریسک های مهم این چشم انداز است.
طبق آمارها، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ حدود منفی ۳.7 درصد 
برآورد شده و انتظار می رود در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۱.5 
درصد و ۱.7 درصد برسد. پیش بینی رشد اقتصادی ایران در ژانویه ۲۰۲۱ 

نسبت به ژوئن ۲۰۲۰ حدود ۱.۶ واحد درصد بهبود یافته است.
کرونا با اقتصادهای نفتی خاورمیانه چه کرد؟

براساس آنچه معاونت اقتصادی اتاق تهران از گزارش اخیر بانک جهانی 
منعکس کرده، همه گیری کرونا در خاورمیانه و آفریقای شمالی، تولید در 
سال ۲۰۲۰ را به میزان 5 درصد کاهش داده است. موارد ابتال به بیماری 
در منطقه در ابتدا در ایران افزایش یافت و به دنبال آن در اواس��ط س��ال 
۲۰۲۰ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس موارد دیگر ابتال به بیماری 
را گزارش کردند. پس از آن بیماری در س��ایر بخش های منطقه گسترش 
و شدت یافته است. ریسک گریزی خانوارها و بنگاه ها، همراستا با اقدامات 
س��ختگیرانه قرنطینه ای، به شدت به فعالیت های اقتصادی آسیب رسانده 
اس��ت. طی فصل دوم س��ال ۲۰۲۰، رفت و آمدها در محل کار به حدود 
نیمی از س��طح طبیعی خود رس��یده و این کاهش حتی در اطراف مراکز 
خرده فروشی بیشتر نیز بوده است. اخیرا در اقتصادهایی که با شیوع مجدد 
مواجه ش��ده اند، تعداد رفت و آمدها بار دیگر کاهش یافته است. به عنوان 
مثال در اردن، میزان رفت و آمد در اطراف محل کار و مراکز خرده فروشی 

تقریبا سه چهارم سطحی بوده که در ابتدای شیوع مشاهده شده است.
کاهش اش��تغال در بسیاری از اقتصادها س��رعت یافته است و اشتغال 
همچنان در س��طح پایینی قرار دارد. پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال 
۲۰۲۱، ش��وک درآمدی ناش��ی از کووید- ۱۹ ده ها میلیون نفر را به زیر 
خ��ط درآم��دی 5.5 دالر در روز در منطقه روانه کند. میزان کاهش تولید 
در کش��ورهای صادرکنن��ده نفت منطقه منا، در س��ال ۲۰۲۰ حدود 5.7 
درصد برآورد شده است. اگرچه شیوع کووید- ۱۹ در بسیاری ازکشورهای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس نس��بت به اوج خود در اواسط سال ۲۰۲۰ 
کندتر شده است، اما سرعت شیوع بیماری در سایر کشورهای صادرکننده 
نفت به باالترین سطح خود رسیده است )الجزایر و ایران(. رشد تولید نفت 

نیز همچنان با تعهدات به توافقنامه کاهش تولید نفت توسط اوپک پالس 
محدود می شود.

اگرچه در نیمه دوم س��ال ۲۰۲۰، فعالیت های مناطق فرعی تا حدی به 
شکل قبل بازگشته است و با بهبود شاخص های مهم و ثابت بازارهای سهام 
همراه بوده اند، اما ش��رایط همچنان آسیب پذیر باقی مانده است. چنانچه 
در برخی کش��ورها، ش��اخص ترکیبی مدیران خرید )که گویای عملکرد 
اقتصادی کشورهاست( در اواخر سال ۲۰۲۰ بیش از حداقل مقدار آن در 
این س��ال بوده است که می تواند به نوعی گویای بهبود نسبی فعالیت های 

اقتصادی آنها باشد.
واردکنندگان نفت در س��ال ۲۰۲۰ افت اقتصادی مالیم ۲.۲ درصدی را 
تجربه کردند که ناش��ی از شیوع محدود کووید- ۱۹ در اوایل سال و افت 
قیمت نفت اس��ت. سرعت شیوع مبتالیان جدید از اوایل۲۰۲۰ به سرعت 
افزایش یافته و نااطمینانی های سیاسی تأثیر اختالالت مرتبط با همه گیری 
را بر فعالیت های اقتصادی افزایش داده اس��ت. اگرچه پس از کووید- ۱۹، 
صادرات و تولیدات صنعتی در بسیاری از اقتصادها افت دو رقمی را تجربه 
کرده و در نیمه دوم س��ال ۲۰۲۰، رشد صادرات در کشورهای واردکننده 
و صادرکننده نفت تاحدی رو به بهبود بوده اس��ت. به طوری که در اکتبر 
۲۰۲۰ ، رش��د صادرات کش��ورهای واردکننده نفت )براس��اس میانگین 
متحرک سه ماهه(، مثبت و حدود ۲.۳ درصد برآورد شده و رشد صادرات 

کشورهای صادرکننده نفت نیز به منفی ۶.۹ درصد رسیده است.
با توجه به میزان خس��ارت اقتصادی و عدم اطمینان ایجادشده ناشی از 
کووید- ۱۹، اکثر اقتصادهای منطقه بسته های محرک مالی ارائه کرده اند 
که شامل افزایش مخارج شبکه های اجتماعی و سالمت، کاهش پرداخت 
مالیات و به تعویق انداختن آن، اختصاص وام و ضمانت به شرکت ها است.

افزای��ش هزینههای عموم��ی دولت تا حدی با افزای��ش بدهی از منابع 
بین المللی )مصر، عمان، قطر، امارات متحده عربی( تأمین ش��ده اس��ت. 
برخ��ی از اقتصاده��ا از منابع موج��ود در صندوق های ث��روت ملی برای 
کاهش فش��ارهای مالی اس��تفاده کرده اند )بحرین، ای��ران، کویت(، با این 
حال دامنه حمایت مالی در کش��ورهای صادرکننده نفت با سقوط قیمت 
نفت )عربستان سعودی( و در برخی از کشورهای واردکننده نفت به دلیل 
بدهی باالی دولتی )مصر و تونس( محدود ش��ده اس��ت. در برخی موارد، 
هزینه های بیش��تر با سیاس��ت های افزایش درآمدی )عربستان سعودی، 
تونس( و متنوع سازی فعالیت های اقتصادی تا حدودی جبران می شود. به 
عنوان مثال، عربستان سعودی برای جلوگیری از کاهش درآمد، نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده را در ژوئیه ۲۰۲۰ از 5 درصد به ۱5 درصد افزایش داد که 

باعث کاهش مصرف شد.
چشم انداز اقتصاد خاورمیانه در سال های پیش رو

پیش بینی می ش��ود اقتصاد منطقه منا در سال ۲۰۲۱ تا حدودی بهبود 
یابد و ۲.۱ درصد رش��د کند که البته ضعیف تر از س��طح انتظار است. در 
سال ۲۰۲۲ نیز انتظار می رود رشد اقتصادی منطقه به ۳.۱ درصد افزایش 

یابد. این بهبود جزئی حاکی از این انتظار اس��ت که کووید- ۱۹ و قیمت 
پایین نفت، آسیب های پایداری را در منطقه ایجاد خواهد کرد. پیش بینی 
می ش��ود که تولید منطقه تا س��ال ۲۰۲۲ تقریباً ٨ درصد کمتر از سطح 
پیش بینی ش��ده در ژانویه ۲۰۲۰ باش��د. بر این اساس، شاخص تولید در 

سال ۲۰۲۰ به سطح تولید در سال ۲۰۱۹ می رسد.
ب��ا توجه به پیش بینی ها انتظار می رود که این همه گیری مهار و قیمت 
نفت تثبیت شود و تنش های ژئوپلیتیکی تشدید نشوند. پیش بینی می شود 
که واکس��ن های کرونا در نیمه دوم س��ال ۲۰۲۱ به صورت گس��ترده در 
منطقه توزیع ش��وند و قیمت نفت باالتر از س��طح پیش بینی ژوئن باشد 
)به طور متوس��ط 44 دالر در هر بشکه در سال ۲۰۲۱ و 5۰ دالر در سال 

.)۲۰۲۲
در می��ان صادرکنندگان نفتی، انتظار می رود رش��د اقتصادی در س��ال 
۲۰۲۱ ب��ه ۱.٨ درصد بهبود یابد که به دلیل عادی ش��دن تقاضای نفت، 
کاه��ش برنامه ریزی ش��ده تولید نف��ت اوپک، حمایت سیاس��ی و حذف 
تدریج��ی محدودیت ه��ای مربوط ب��ه همه گیری داخلی خواه��د بود. در 
عربس��تان س��عودی، فعالیت ها با از سرگیری پروژه های س��رمایه گذاری 
عمومی )که طی همه گیری به تعویق افتاده( و بهبود تقاضا پس از افزایش 
ش��دید مالیات بر ارزش افزوده، حمایت خواهد ش��د. انتظار می رود رشد 
اقتصادی در ایران با برگش��ت روند مصرف داخلی و گردش��گری و کاهش 
اخت��الالت مربوط به کووید- ۱۹ ، بهبود یابد. عالوه بر این، انتظار می رود 
تولید نفت در منطقه منا با بهبود جهانی تقاضای نفت افزایش یابد. طبق 
پیش بینی ه��ا، با کاهش تدریجی محدودیت های رفت و آمد و رش��د کند 
صادرات و تقاضای داخلی، رش��د اقتصادی منطقه منا در س��ال ۲۰۲۱ به 
۳.۲ درصد خواهد رسید که این رقم نسبت به پیش بینی های ژوئن ۲۰۲۰ 

تغییری نداشته است.
ریس��ک های کلیدی منطقه ناشی از همه گیری و تأثیرات اجتماعی آن، 
عاملی بر ایجاد فش��ار نزولی بر قیمت نفت، عدم اطمینان سیاسی داخلی 
و تنش های ژئوپلیتیکی خواهد بود. ش��یوع دوباره کووید ۱۹- یا تأخیر در 
واکسیناسیون نیز تهدیدهای مهمی هستند. اقدامات تسکینی پیشتر در 
بخش هایی از برخی کشورها )الجزایر، اردن، لبنان( اعمال شده و با توجه به 
اینکه حدوداً یک سوم اقتصادها در اواخر سال ۲۰۲۰ هنوز با افزایش شیوع 

ویروس مواجه هستند، این اقدامات گسترده تر خواهد بود.
تنش های سیاس��ی داخلی و تنش ه��ای ژئوپلیتیکی به عنوان تهدیدی 
برای اس��تمرار رشد محسوب شده و ادغام تجاری بیشتر را تضعیف کرده 
است. براس��اس برآوردهای بانک جهانی، در س��ال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی 
ایران معادل منفی ۳.7 درصد بوده است. در میان کشورهای منطقه به غیر 
از مصر که رش��د اقتصادی ۳.۶ درصدی را تجربه کرده، رشد اقتصادی در 
سایر کشورها با افت همراه بوده است. بیشترین افت تولید ناخالص داخلی 
مربوط به لبنان با ۱۹.۲ درصد است. طبق پیش بینی ها نیز در سال ۲۰۲۱ 
به غیر از لبنان، سایر کشورها رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهند کرد.

کرونا با اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس چه کرد؟

دورنمای اقتصاد خاورمیانه در سال 2۰2۱

واقعیت جهان پیشین ما از ماه فوریه )بهمن( سال ۲۰۲۰ تغییر کرد؛ 
ویروس��ی کوچک و مهیب، دنیایی را که می شناختیم، درنوردید و آن 
را کامال دگرگون کرد. س��المت ناگهان در درجه اول اهمیت در تمامی 
کش��ورهای درگیر کووید-۱۹ قرار گرفت و خانه ها به سنگر شهروندان 
تبدیل شد. سپس با گذر از شوک اولیه کرونا، مسئله بازگشت به زندگی 
از طریق فضای مجازی مطرح شد و هر چقدر اغلب بخش های اقتصادی 
و صنایع متحمل رکود و زیان ش��دند، کس��ب و کارهای اینترنتی رشد 

قابل توجهی داشتند.
کرون��ا جغرافیای درآم��دی میلیاردرها را هم زیر و رو کرده اس��ت و 
گزارش��ی که دو نهاد مش��ترک بانکی و تحقیقی سوئیسی درخصوص 
ثروت و توزیع ثروت میلیاردرها در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰ منتشر 
کرده اند، نش��ان می دهد ثروت میلیاردرهای جهان طی سه سال بیش 
از ۱۱.4 درصد رش��د یافته و این رش��د در ایام کرونا ش��دت بیشتری 

داشته است.
بانک سرمایه گذاری »یو بی اس« سوئیس و نهاد تحقیقاتی »پی دبلیو 
س��ی« به تازگی در گزارش��ی با عنوان »س��وار بر توفان« نوشته اند که 
مجموع ثروت میلیاردرها تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۰.۲ هزار میلیارد دالر 
رس��ید. این س��طح از ثروت از ٨ هزار و ۹۰۰ میلیارد دالر سال ۲۰۱7 
بیش از ۱۱.4 درصد ش��ده اس��ت. در حال حاضر تع��داد میلیاردرهای 
جهان ۲۱٨۹ نفر است که نسبت به سال ۲۰۱7 میالدی ۳۱ نفر اضافه 
شده است. همچنین کسب و توزیع ثروت دوقطبی شده و کرونا به این 

مهم دامن زده است.
در س��ال های ۲۰۱٨، ۲۰۱۹ و هفت ماه اول سال ۲۰۲۰، کارآفرینی 
در بخش ه��ای فن��اوری، مراقبت ه��ای بهداش��تی و صنعت��ی جلودار 
بوده اند. همچنین دانش��مندان و برنامه نویس��ان کامپیوتری، صنایع را 

در گام های��ی که پیش از این دیده نش��ده بود منقل��ب کرده اند. حوزه 
فعالیت این دسته از افراد از بخش های فناوری و مراقبت های بهداشتی 
به بس��یاری از بخش های اقتصادی گسترده ش��ده است. به طوری که 
برخی از آنها ک��ه فناوری های نوظهور را برای پیش بردن تغییر به کار 
بردند ج��زو میلیاردرها ش��دند، اما کارآفرینی ی��ا کارآفرینان باید چه 
می کردند؟ براس��اس تعریفی که از جوزف شومپتر، اقتصاددان مشهور 
اتریشی، »کارکرد کارآفرینان اصالح یا متحول کردن الگویی از تولید با 
بهره برداری از یک ابداع است؛ یا در کل استفاده از فناوری به کار گرفته 
نشده برای تولید یک کاالی تازه یا تولید یک کاالی قدیمی به شیوه ای 

تازه هم جزو کارآفرینی است.«
کارآفرینان که جزو ثروتمندان و میلیاردرهای جهان شده اند ابتکاراتی 
را در کس��ب و کار اقتص��ادی به راه انداخته اند. برخ��ی از این افراد که 
در چند س��ال گذشته کامیاب ش��ده اند شامل مبدعان و فرصت جویان 
اقتصادی هستند. این افراد شامل ایالن ماسک، اقتصاددان و فیزیکدان 
پش��ت تس��ال و اسپیس ایکس اس��ت. بنگاه های ماس��ک که در تولید 
خودروهای الکتریکی انبوه و سفرهای فضایی شخصی پیشتاز است به 
طور رس��می به عنوان یک میلیاردر بخش صنعتی تعریف ش��ده است. 
در س��رزمین چین، فرانک وانگ، که مهندس اس��ت به عنوان بنیانگذار 
و رئیس هیأت مدیره ش��رکت فنی دی جی آی، بزرگترین تولید کننده 
پهپاده��ای تجاری، ق��رار دارد و باالخره، یکی از پیش��روترین مبدعان 
جوان اروپایی پاتریک کولیسون، برنامه نویس ایرلندی است که پلتفرم 
استریپ را برای بازرگانی های اینترنتی با کمک برادرش در سال ۲۰۱۰ 

پایه گذاری کرد.
اما رش��د ثروت کس��ب و کارهای » های تک« طی سال های ۲۰۱٨، 
۲۰۱۹ و هفت ماه اول س��ال ۲۰۲۰ عجیب بوده است. براساس گزارش 

»یو بی اس« کل ثروت میلیاردرهای فناوری طی این مدت 4۲.5 درصد 
افزایش یافت و به یک هزار و ٨۰۰ میلیارد دالر رسید که عمدتاً به خاطر 
افزایش س��هام فناوری بوده اس��ت. در همین حال ثروت میلیاردرهای 
مراقبت های بهداش��تی 5۰.۳ درصد افزای��ش یافت و به ۶5٨ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون دالر رسید که به خاطر عصر تازه کشفیات دارویی و ابتکار 
در تش��خیص فناوری پزش��کی و درمان ها و تجهیزات کووید-۱۹ بوده 

است.
توزی��ع جغرافیایی ث��روت میلیاردرها هم جالب توجه اس��ت. طبق 
گزارش »سوار بر توفان« قطبی شدن میان میلیاردرهای مبتکر و مابقی 
میلیاردرها در پایان دهه تاریخی ۲۰۰۰ رخ داد زمانی که میلیاردرها از 
لحاظ تعداد دو برابر و از لحاظ ثروت تقریباً سه برابر شدند. در پایان سال 
۲۰۰۹ تعداد میلیاردرها ۹۶۹ نفر و ثروت ش��ان ۲ هزار و ٨۰۰ میلیارد 
دالر بود، اما در آوریل ۲۰۲۰ تعداد آنها به ۲۰5٨ نفر و ثروت شان به ٨ 

هزار میلیارد دالر رسید.
از لحاظ جغرافیایی برنده این بازی چین بود که ثروت میلیاردرهای شان 
س��ریع تر از همه جا رش��د کرد. در آوریل ۲۰۲۰ حدود ۳٨۹ میلیاردر 
چین��ی با مجموع ث��روت یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دالر وجود داش��ت. 
ثروت آنها تقریباً ۹ برابر رش��د کرد در حالی که در ایاالت متحده این 

مقدار دو برابر بود.
تع��داد میلیاردرهای » های تک« از ۶٨ نفر در س��ال ۲۰۰۹ به ۲۳4 
نفر در س��ال ۲۰۲۰ رسید در حالی که تعداد میلیاردرهای مراقبت های 
بهداش��تی از 4٨ نفر به ۱۶7 نفر رس��ید. مجموع ث��روت میلیاردرهای 
مراقبت ه��ای بهداش��تی و »های تک« از ۳۲۱.۳ میلی��ارد دالر به یک 
هزار و ۳۰۰ میلیارد دالر برای » های تک« و از ۱۲۰.٨ میلیارد دالر به 

4٨۲.۹ میلیارد دالر برای مراقبت های بهداشتی رسید.

کرونا باشگاه میلیاردرهای جهان را دگرگون کرد

میلیاردرهای برنده بحران کرونا

خبرخوان

رشد خیره کننده قیمت طالی سیاه
نفت به ۶۰ دالر رسید

قیم��ت نفت برنت با توجه به بهبود تقاضای نفت در جهان و کنترل عرضه 
آن، ب��ار دیگر صعود خیره کننده ای را رق��م زد. قیمت نفت که روند صعودی 
خود را از هفته گذشته آغاز کرده بود، روز دوشنبه در آغاز معامالت، به باالی 
۶۰  دالر در هر بشکه رسید. این رشد قیمت بیش از هر چیز به دلیل افزایش 
تقاضا برای نفت اتفاق افتاده اس��ت. از س��وی دیگر عرضه نیز کنترل ش��ده و 
تولیدکنندگان اوپک پالس بر تعهد کاهش تولید متعهد بوده اند. افزایش تعداد 
واکسیناس��یون در سراسر جهان نیز باعث امیدواری بیشتر برای کنترل کرونا 
در جهان و بازگشت زندگی به شرایط عادی شده است. این عوامل باعث شد 
تا قیمت نفت برنت با رشدی ۱.۱ درصدی، ۶۰ دالر در هر بشکه قیمت بخورد. 
نفت شاخص آمریکا نیز ۱.۲ درصد باال رفت و 57 دالر و 5۲ سنت در هر بشکه 
معامله ش��د. این قیمت اگرچه در یک س��ال گذشته باالترین قیمت به شمار 
می رود، اما به عقیده کارشناسان نمی تواند دوام زیادی داشته باشد زیرا افزایش 
تولید نفت های گران را به دنبال خواهد داشت و همچنین احتمال سرازیرشدن 

نفت های ذخیره شده به بازار را بیشتر می کند.

برای اولین بار
یک زن آفریقایی رئیس سازمان تجارت 

جهانی می شود
وزیر دو وزارتخانه خارجه و دارایی پیش��ین نیجریه خانم »نجوزی اوکونجو 
ایواال« در حالی قرار اس��ت به زودی بر مس��ند ریاست سازمان تجارت جهانی 
تکی��ه بزند که رئی��س جمهوری آمریکا در جهت ترمیم چهره این کش��ور از 
»حمایت کامل« خود برای ریاست ایواال بر سازمان مهم اقتصادی بین المللی 
خبر داده اس��ت. چنانچه ریاس��ت اوکونجو ایواال تأیید شود او نخستین زن و 

نخستین فرد آفریقایی بر رأس سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
به گزارش دویچه وله، حرکت تازه بایدن به معنای فاصله گرفتن از دیدگاه 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین است که ترجیح می داد یو میونگ هی 
وزیر بازرگانی کره جنوبی، ریاست سازمان تجارت جهانی را عهده دار شود. به 
دنبال اعالم نظر کاخ سفید، یو میونگ هی از نامزدی خود برای عهده دار شدن 
مقام یادشده کناره گرفت. مقام های بازرگانی آمریکا، نجوزی اوکونجو ایواال را 
اقتصاددانی شایسته و آش��نا با مناسبات بین المللی دانسته و از نامزدی او در 
رأس سازمان تجارت جهانی حمایت کرده اند. دبیرکل سازمان تجارت جهانی 
معموال از س��وی ۱۶4 عضو این سازمان انتخاب می شود، اما ترامپ، برخالف 
عرف رایج، در ماه اکتبر مخالفت خود را با نامزد برگزیده اعضای این س��ازمان 
آش��کار کرد. ترامپ تهدید کرده بود که به خاطر کشمکش با چین و اختالف 
نظر با سیاس��ت های س��ازمان تجارت جهانی، آمریکا را از این نهاد بین المللی 
بیرون می برد. نجوزی اوکونجو ایواال، خانم اقتصاددان ۶۶ س��اله نیجریه ای، در 
دانشگاه های آمریکایی تحصیل کرده و پیش از این مدیر اجرایی بانک جهانی 
بوده اس��ت. او در نیجریه، اولین زن وزیر خارجه کشور بود و دو بار سرپرستی 

وزارت دارایی را به عهده داشت.

رئیس صندوق بین المللی پول:
آمریکا با خطر ورشکستگی روبه روست

کریستالینا جیورجیوا از آمریکا خواست با توجه به نقش پررنگ این کشور در 
اقتصاد جهانی کارهای بیشتری را انجام دهد.  به گزارش رویترز، رئیس صندوق 
بین المللی پول با هشدار نسبت به وقوع موجی از ورشکستگی ها و افزایش نرخ 
بیکاری در آمریکا در صورت متوقف ش��دن روند حمایت از کس��ب و کارها در 
این کشور گفت: تا زمانی که بحران کرونا به پایان نرسد نباید اجرای بسته های 
محرک در آمریکا متوقف شود. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر حمایتش از بسته 
پیشنهادی ۱.۹ تریلیون دالری دولت جو بایدن نیز گفت: صندوق بین المللی پول 
از برنامه دولت برای تمرکز بر روی واکسیناسیون، مراقبت های درمانی و حمایت 
از کس��ب و کارها و افراد آس��یب دیده از محل کرون��ا حمایت می کند و معتقد 
است حمایت ها هم باید در سطح دولت فدرال و هم در سطح دولت های محلی 
صورت گیرد. وی با اش��اره به ریس��ک های بر س��ر راه اقتصاد آمریکا گفت اگر 
حمایت های مالی دولت تداوم پیدا نکند حفظ موفقیت هایی که در کاس��تن از 
تبعات اقتصادی کرونا به دس��ت آمده دش��وار خواهد بود.  جیورجیوا با اشاره به 
آمار مناسب ورشکستگی ها در آمریکا در سال ۲۰۲۰ با وجود کرونا گفت: هنوز 
ای��ن خطر وجود دارد که اگر حمایت ها دوام نیابد، موجی از ورشکس��تگی ها و 
افزایش نرخ بیکاری گریب��ان اقتصاد آمریکا را بگیرد. ما می خواهیم ببینیم که 
سیاست گذاری ها با نهایت دقت اعمال شوند. من از هشدار الورنس سامرز- وزیر 
خزانه داری اسبق- درخصوص خطر داغی بیش از حد اقتصاد قدردانی می کنم، 
اما اطمینان دارم وزیر خزانه داری جدید- ژانت یلن- به دقت مراقب این ریسک 
و سایر مخاطرات ممکن خواهد بود. برای ریسک های موجود ما یکی از بهترین 
مدیران را خواهیم داشت که از تصمیم گیری های هیجانی اجتناب خواهد کرد. 

ریزش ارزهای دیجیتالی در دومین روز متوالی
آخرین قیمت بیت کوین چند؟

ارزش بیش��تر ارزهای دیجیتالی با کاهش همراه شد. به گزارش سی ان بی 
سی، برای دومین روز متوالی بیشتر ارزهای دیجیتالی دچار ریزش شدند که در 
بین ارزهای اصلی ریزش اتریوم و بایننس کوین از سایر ارزها بیشتر بود. از سوی 
دیگر اما حمایت مجدد ایالن ماسک از دوج کوین باعث صعود عجیب این ارز 
شد تا بدین ترتیب یک قله تاریخی جدید ثبت شود. از طرف دیگر در نیجریه 
که بزرگترین اقتصاد آفریقا محسوب می شود دولت در دستوری عجیب هرگونه 
معامله ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کرد و به بانک ها و صرافی ها هش��دار 
داد به ش��دت با تخلف در این زمینه برخ��ود خواهد کرد.  با افزایش مقبولیت 
رمزارزها، شهردار شهر میامی آمریکا از امکان پرداخت حقوق کارکنان سازمان 
متبوعش با بیت کوین خبر داده است. پیش از این نیز ایالن ماسک به تمجید 
از بیت کوین روی آورده و در اظهارنظر کم سابقه ای گفته است فکر می کند بیت 
کوین به زودی به مقبولیت عمومی گسترده ای خواهد رسید. وی بیت کوین را 
ابتکاری بسیار خوب خوانده که آن را دیر کشف کرده است. همچنین هند که 
به دلیل جمعیت باالی خود یکی از بازارهای اصلی ارزهای دیجیتالی در جهان 
محس��وب می شود در حال بررسی طرحی اس��ت که در صورت تصویب آن در 
مجلس، خرید و فروش بیت کوین و س��ایر ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم و 
دولت را موظف می کند تا چارچوبی برای توسعه ارز دیجیتالی ملی این کشور 
فراهم کند.  مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۰۶۲ 
میلیارد دالر برآورد می ش��ود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد بیشتر 
شده است. در حال حاضر ۶۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۳ درصد در اختیار اتریوم اس��ت. بیت کوین روز گذش��ته با حدود 4 

درصد افت قیمت به ۳٨ هزار و ۳44.۱4 دالر رسید.
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فرص��ت امروز: پس از آنکه مجلس کلیات بودجه س��ال آینده را به رغم 
بررس��ی دو ماهه رد کرد و آن را به پاستور بازگرداند، دولت اعالم کرد که 
اصالحیه بودجه را در اولین فرصت به بهارستان ارسال خواهد کرد. مجلس 
نیز دیروز با یک فوریت نحوه بررس��ی الیحه جدید بودجه ۱4۰۰ موافقت 
کرد و از آنجا که طبق آیین نامه فرصت 45 روزه برای بررسی دوباره الیحه 
بودجه وجود نداش��ت، نمایندگان ب��ا ۱۲۱ رأی موافق، 5۳ رأی مخالف و 
۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر با بررس��ی ۱۰ روزه بودجه 
موافقت کردند. به این ترتیب به نظر می رسد بودجه سال ۱4۰۰ با تعامل 
هرچه بیش��تر پاستور و بهارستان در اندک فرصت باقیمانده تا پایان سال 

نهایی می شود.
دوازده��م آذرماه بود که دولت دوازدهم الیحه بودجه س��ال آینده را به 
مجلس یازدهم ارائ��ه کرد و با اینکه نمایندگان ابتدا از احتمال رد کلیات 
بودجه صحبت می کردند، اما در ادامه آخرین بودجه قرن در فاصله پاستور 
تا بهارستان و در بازه زمانی دو ماهه چنان تغییری کرد که داد دولتمردان 
را درآورد. نهایتا سه شنبه گذشته )۱4 بهمن ماه( کلیات بودجه در صحن 
علني مجلس رد ش��د و بار دیگر به دولت بازگش��ت. حاال دولت به دنبال 
اصالح بودجه در مهلت دو هفته ای خود است و مجلس نیز مهلت 45 روزه 
بررس��ی دوب��اره بودجه را به ۱۰ روز کاهش داده ت��ا بودجه ۱4۰۰ هرچه 

زودتر به سرانجام برسد.
بر آخرین بودجه قرن چه گذشته است؟

بازگشت بودجه به دولت آن را وارد مرحله جدیدی کرده است. از زمانی 
که دولت الیحه بودجه را در ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد بیش از دو ماه 
می گذرد. هرچند از همان ابتدا برخی از نمایندگان بدون توجه به شرایط 
سیاس��ی و اقتصادی کش��ور از رد کلیات بودجه سخن گفتند، اما کلیات 
بودجه ۱4۰۰ پس از حدود یک ماه در کمیسیون تلفیق مجلس با ۲۳ رأی 
موافق، ۱۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب شد. به گزارش ایرنا، به 
رغم تصویب کلیات، کمیسیون تلفیق دست به تغییراتی در بودجه زد که 
دولت با آن موافق نب��ود. از نظر دولت، حذف ارز ترجیحی 4۲۰۰ تومانی 
در بودجه ۱4۰۰ و افزایش نرخ دالر از ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان به ۱7 هزار 
و 5۰۰ توم��ان و کاهش میزان نفت صادراتی از ۲ میلیون و  ۳۰۰ هزار به 
یک میلیون و 5۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین افزایش هزینه های دولت 
توس��ط کمیس��یون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله الیحه 

پیشنهادی دولت بود.
کمیسیون تلفیق همچنین رقم یارانه ها را دو برابر کرد. این موضوع بیش 

از همه می توانست رشد نقدینگی و تورم و در نتیجه فشار مضاعف بر اقشار 
آسیب پذیر را در پی داشته باش��د. تجربه اجرای یکباره قانون هدفمندی 
یارانه ها در س��ال ۱۳٨۹ و به دنبال آن چند برابر شدن یک شبه قیمت ها 
نشان داده جامعه و اقتصاد کشور، دیگر ظرفیت چنین تصمیم گیری هایی 
را ندارد. این تغییرات دقیقاً برعکس انتقادهای نمایندگان بود و به همین 

خاطر واکنش انتقادی دولت را دربر داشت.
سرانجام بودجه ۱4۰۰ پس از فراز و نشیب های فراوان سه شنبه هفته گذشته 
وارد صحن علنی مجلس ش��د و نمایندگان کلیات آن را رد کردند. دست رد 
مجلس به سینه بودجه در حالی رخ داد که کمیسیون تلفیق بودجه را دگرگون 
کرده بود و دولت نیز کوچترین موافقتی با آن نداشت. از آنجا که خارج شدن 
روند بررس��ی و بودجه از حالت عادی و تبدیل شدن آن به عنصری سیاسی 
می تواند بدترین آفت اقتصاد کش��ور باشد، از همین رو دولت تصمیم گرفت 
برخالف موضع گیری های اولیه خود مبنی ب��ر عدم اصالح بودجه رویکردی 
تعاملی در راستای حل مسئله بودجه در پیش گیرد. چنانچه محمود واعظی، 
رئیس دفتر رئیس  جمهور در این باره گفت: »با توجه به اینکه نمایندگان کلیات 
گزارش کمیسیون تلفیق از الیحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس 
- چنانکه در بودجه سال ۹٨ تجربه کردیم- قبال این بود که گزارش دوباره به 
کمیسیون تلفیق ارجاع شود، با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری 
است و از دولت طلب اصالحیه می کند. با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی 
هستیم و همانطور که رئیس  جمهوری پیش از این بارها از ضرورت همگرایی 
و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و 
به دلیل اینکه الیحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امورات کشور بسیار 
حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختالف نظرها و منازعات 
سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس،   طبق خواست مجلس، نظرات اصالحی 
ارائه و تالش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که ش��اکله بودجه بهم 

نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد،  با مجلس تعامل کنیم.«
آیین نامه های داخلی مجلس چه می گویند؟

تصمیم دولت برای اصالح الیحه بودجه و ارسال مجدد آن به مجلس در 
حالی رخ می دهد که طبق آیین نامه های داخلی مجلس رد کلیات بودجه ای 
که توسط کمیسیون تلفیق تأیید شده باید به خود این کمیسیون بازگردد. 
پس فرستادن بودجه به دولت در این شرایط انتقادهایی را متوجه مجلس 
کرده اس��ت. در پاس��خ به این انتقادها، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی 
هیأت رئیس��ه مجلس گفت��ه: »آیین نامه داخلی مجل��س در مواردی که 
کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را تایید کرده باشد و صحن علنی آن را رد 

کند، به صورت مش��خص حکمی نداده است.« هرچند این پاسخ منطقی 
نیست. زیرا این حالتی که پیش آمده قباًل نیز تجربه شده و الیحه بودجه 

برای اصالح به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده است.
او درباره علت عدم موافقت اکثر نمایندگان با گزارش کمیسیون تلفیق 
نیز به استداللی متوسل شده که باز هم منطقی به نظر نمی رسد. به گفته 
فرهنگ��ی، »از زمان ورود الیحه به مجل��س ابهاماتی در اذهان نمایندگان 
وجود داش��ت و دولت هم در هیچ مرحله ای با اصالحات کمیسیون تلفیق 
همراهی نکرد و حتی در جلس��ه بررس��ی کلیات الیحه نماینده دولت به 
ص��ورت صریح اعالم ک��رد که دولت تغییرات کمیس��یون تلفیق را قبول 
ن��دارد.« البت��ه در اینجا نیز خطا و اش��تباه مجلس و کمیس��یون تلفیق 
نمی تواند خیلی قابل قبول باشد. مخالفت دولت نه با مجلس یا کمیسیون 

تلفیق بلکه با تغییراتی است که در بودجه داده شده بود.
در ه��ر حال، بودجه را دولتی ارائه کرده بود که در آخرین و هش��تمین 
سال سکانداری قوه مجریه قرار دارد. دولت تدبیر و امید کنترل تورم و تک 
رقمی کردن آن را در کارنامه دارد. فروش روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه 
نفت را تجربه کرده و مهمتر از همه در دو س��ال س��خت جنگ اقتصادی، 
با همه کاستی ها اقتصاد کشور را پیش برده است. همچنین در این دولت 
تالش های زیادی در راستای ساماندهی نظام مالیاتی و به ویژه جلوگیری 
از فرار مالیاتی صورت گرفته اس��ت بنابراین به نظر نمی رسد که بودجه ای 

غیرواقعی تدوین کرده باشد.
به عالوه، س��ازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در راستای حذف نواقص 
نظام بودجه نویس��ی در کشور با عنوان »چارچوب اصالح ساختار بودجه با 
رویکرد قطع وابس��تگی بودجه به نفت« منتشر کرده بود. در این برنامه بر 
این نکته تأکید ش��ده که ش��رایط تحریمی و آسیب پذیری اقتصاد کشور 
از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی سیاس��ت گذاران کش��ور را 
بر آن داش��ته است که به س��مت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند. طبق 
گفته مسئوالن، ثبات بودجه و متعاقب آن کاالها و خدماتی که دولت در 
اختی��ار جامعه قرار می دهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت 
اس��ت. منش��أ درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد 
هس��تند که تحت تأثیر شوک های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی 
و تحریم های بین المللی قرار نمی گیرند بنابراین هم دولت و هم س��ازمان 
برنام��ه و بودجه این اصالحات را در الیحه بودج��ه ۱4۰۰ در نظر گرفته 
بودند. به همین خاطر از نظر آنها تغییراتی که کمیسیون تلفیق در آن داده 

بود برخالف اصالح ساختار بودجه است.

دولت با اصالح الیحه بودجه و مجلس با بررسی 1۰ روزه آن موافقت کرد 

تعامل پاستور و بهارستان در بودجه ۱۴۰۰

روند ریزشی قیمت مسکن در شهر تهران پس از دو ماه و نیم که حدود 
۱۳درصد کاهش پیدا کرده بود، از ابتدای بهمن ماه متوقف شده و در عین 

حال تمایل برای فروش نیز ۹ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن پایتخت پس از دو ماه و نیم ریزش نرخ ها 
به مقاومت قیمتی رس��یده اس��ت. پس از آنکه در دی ماه نرخ های قطعی 
معامالت ۱.٨ درصد افزایش پیدا کرد، قیمتهای پیشنهادی نیز که از نیمه 
آب��ان تا اواخر دی ماه حدود ۱۳ درصد کاهش یافته بود به ثبات رس��یده 

است.
اطالعات به دس��ت آمده از سامانه امالک کیلید نش��ان می دهد در دو 
هفته ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۹ نس��بت ب��ه دو هفته قبل از آن قیمت های 
پیش��نهادی مسکن از سوی مالکان ۰.۳ )س��ه دهم( درصد افزایش یافته 
اس��ت. این رشد ناچیز در حد صفر که از نرخ های عرضه شده در آگهی ها 
استخراج شده به مفهوم رسیدن بازار به سطح مقاومتی است که می تواند 
از افزایش اندک خرید و فروش های شب عید و توقف روند کاهشی نرخ ارز 
نشأت گرفته باشد. قیمت آگهی ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته نیز 
۱۲۹درصد باال رفته؛ هرچند نرخ های قطعی در دی ماه براساس آمار بانک 

مرکزی از افزایش ۹٨ درصدی حکایت دارد.
بررس��ی درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهی ه��ا در دو هفته ابتدای 
بهمن ماه در مقایسه با دو هفته آخر دی ماه نشان می دهد که قیمت های 
پیشنهادی در پنج منطقه شامل مناطق ۶، ٨، ۱۳، ۱4 و ۲۱ بین ۲ تا ۱۰ 
درصد کاهش، در ۹ منطقه ش��امل مناطق ۲، ۳، 4، 7، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و 
۲۲ بین ۱ تا ۱۱ درصد افزایش و در دو منطقه ۱ و 5 ثبات داش��ته است. 
مناطق ۱5 ت��ا ۲۰ نیز به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش 

لحاظ نشده است. بیشترین افت قیمت در بین مناطق مذکور طی دو هفته 
ابتدای بهمن ماه نس��بت به دو هفته آخر دی ماه در منطقه ۱4 به میزان 
۱۰ درص��د رخ داده و تعداد آگهی ه��ا 4 درصد افزایش یافت. قیمت ها در 
منطق��ه ۲۱ نیز ۹ درصد اف��ت کرد و تعداد آگهی ها ٨ درصد باال رفت. در 
منطقه یک نرخ رشد قیمت آگهی ها صفر بود در عین حال تعداد آگهی ها 
نس��بت به دو هفته پایانی دی ماه ۱۱ درص��د کاهش یافت. در منطقه 5 
که همواره رتبه یکم از نظر تعداد معامالت را دارد قیمت های پیش��نهادی 
با ثبات همراه بوده و تعداد آگهی ها کاهش 7 درصدی نش��ان می دهد. در 
منطقه ۶ قیمت ها 5 درصد پایین آمده و تعداد آگهی ها ۲۲ درصد رش��د 
یافته است. در منطقه 4 نیز به عنوان دومین منطقه پرمعامله شهر تهران 
قیمت های پیش��نهادی ۲ درصد افزایش و تعداد آگهی های ثبت شده در 

سامانه مذکور 7 درصد افزایش یافته است.
همچنین در منطقه ۱۱ با افزایش ۱۱ درصدی قیمت های پیشنهادی و 
کاهش ۶۰ درصدی تعداد آگهی ها مواجه بودیم. در منطقه ۲۲ قیمت ها 4 
درصد و آگهی ها ۱۲ درصد رشد یافت. منطقه ۱۳ نیز با کاهش 7 درصدی 
قیمت مسکن و افت ۱۹ درصدی تعداد آگهی ها در دو هفته ابتدای بهمن 

ماه نسبت به دو هفته انتهایی دی ماه مواجه بوده است.
ثبات قیمت در آگهی های مس��کن در شرایطی رخ داد که از نیمه آبان 
ماه و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کاهش قیمت ارز نرخ های 
پیش��نهادی در سامانه مذکور ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرد. در ادامه نیز دو 
افت 5.5 و 5 درصدی قیمت ها در این سایت اتفاق افتاد تا اینکه در نیمه 

بهمن ماه به ثبات رسید.
گفتنی است مجلس روز گذشته در جریان بررسی طرح جهش تولید و 

تامین مسکن با تشکیل صندوق ملی مسکن در ماده ۳ این طرح موافقت 
کردند. بر اساس ماده ۳ این طرح؛ »صندوق ملی مسکن« به منظور ایجاد 
هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، 
با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه 

ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تشکیل می گردد.
مناب��ع این صندوق از محل مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مس��کن، 
مستغالت و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین 
بودجه س��نواتی، منابع حاصل از بازگش��ت یا امه��ال اصل و فرع خطوط 
اعتباری مس��کن مهر، اقساط برگش��تی صندوق پس انداز مسکن یکم در 
هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی 

می گردد، تامین می شود.
 این منابع به مصارف صندوق از جمله یارانه س��ود تس��هیالت، تخفیف 
در هزینه صدور و تمدید پروانه س��اختمانی، گواهی پایانکار س��اختمان، 
هزینه ه��ای تأمین و انتقال زیرس��اخت و مش��ارکت در ایج��اد امکانات، 
خدم��ات روبنایی و کاربری های غیرانتفاعی )آموزش��ی، مذهبی، درمانی، 
فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری( در توسعه شهری مطابق 
الگوی شورای عالی مس��کن ایجاد شده برای پروژه های مسکونی موضوع 
ای��ن قانون اختصاص می یابد. ام��وال و دارایی های این صندوق متعلق به 
دولت جمهوری اس��المی ایران اس��ت. صندوق در وزارت راه و شهرسازی 
مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان 
صندوق شامل هیأت امنا و هیأت عامل است. پیش از این در ماده یک این 
طرح دولت مکلف شده بود که در چهار سال آتی ساالنه یک میلیون واحد 

مسکونی تولید و عرضه کند.

ثبات قیمت و کاهش عرضه مسکن در آگهی ها

قیمت در بازار مسکن فریز شد

بازارکار

تنها 3 درصد دوشغله ها مسافرکشی می کنند
دوشغله ها در کدام بخش ها مشغول به کارند؟

دوش��غلگی از پدیده های رایج بازار کار کش��ور در سال ها و دهه های 
گذشته اس��ت و هرچند دوشغله یا چندشغله بودن افراد ممکن است 
وضعیت معیشتي خانواده را بهتر کند، اما در میزان بهره وري، سالمت 
جس��مي و روحي و تعامل با اعضاي خانواده نیز موثر اس��ت. از سوي 
دیگر انجام چند ش��غل توس��ط یک فرد، فرصت هاي شغلي را از افراد 
بیکار سلب مي کند و این امر در شرایطي که سالیانه یک میلیون نفر به 

جمعیت بیکار کشور افزوده مي شود، اهمیت بیشتری دارد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردي وزارت کار، سهم 
شاغالن دوشغله و بیشتر بین سال هاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹٨ از ۳.۱ درصد 
به ۳.4 درصد افزایش یافته اس��ت. هرچند سهم این شاغالن هنوز به 

5درصد نرسیده است اما روند افزایشي با شیب مالیم دارد.
در دو سال گذشته ش��اغالن »کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري« 
بیش��ترین سهم را در بین دوشغله ها داشتند یعني حدود 4۹.4 درصد 
تا 54.4 درصد جمعیت دو و چندش��غله ها را به خود اختصاص دادند. 
همچنین طبق آمار س��ال گذش��ته 7۰.۶ درصد ش��اغالن دوشغله به 
فعالیت اقتصادي کش��اورزي پرداخته اند و این موضوع در س��ال هاي 

۱۳۹۶ و ۱۳۹7 به ترتیب ۶۶.٨  و ۶۶ درصد بوده است.
معموال تصور مي شود که شاغالن بخش هاي مختلف اقتصادي براي 
تامین کس��ري درآمد خود به مسافرکشي روي مي آورند؛ این در حالي 
است که براساس آمار سال گذشته تنها ۳.۲ درصد دوشغله ها به حمل 
و نقل زمیني پرداختند و این سهم در سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹7 نیز به 
ترتیب ۳.7 و 4 درصد بوده اس��ت. از سوي دیگر ۶7.۹ درصد شاغالن 

مسافرکش، بخش کشاورزي را به عنوان شغل دوم برگزیده اند.
نتایج یافته ها نش��ان مي دهد شاغالني که در زمینه آموزش فعالیت 
دارند، ترجیح مي دهند در شغل دوم هم در این بخش فعالیت کنند یا 
اینکه به فعالیت »کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري« و »عمده فروشي، 

خرده فروشي، تعمیر وسایل موتوري و موتورسیکلت« بپردازند.
در دوره زماني سال هاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹٨ افرادي که دو شغل و بیشتر 
داشتند در طول هفته یک تا ۳۲ ساعت فعالیت مي کردند و در مقابل 
افرادي که یک شغل دارند در هفته 5۰ ساعت در محل کار خود حاضر 
هس��تند. طبق این آمار به احتمال زیاد علت دوش��غله و بیشتر شدن 
شاغالن، کم بودن ساعت کار هفتگي است و براي جبران درآمد پایین 

افراد به شغل دوم مي پردازند.
در دوره مذکور، متوسط ساعت کاري شاغالن یک شغل از 4۶ ساعت 
و 5۰ دقیقه به 4۶ ساعت و ۲7 دقیقه کاهش یافته است. این در حالي 
است که ساعت کاري دوشغله ها در شغل اصلي در مدت مشابه، از ۳۹ 

ساعت و ۲۶ دقیقه به ۳۹ ساعت و ۱7 دقیقه رسیده است.
س��هم مردان و زنان داراي دو ش��غل و بیشتر طي سه سال گذشته 
روند افزایش��ي داشته اس��ت. به طوري که سهم مردان از ۳.5 درصد به 
۳.٨ درصد و براي زنان از ۱.۶ درصد به ۲ درصد رسید. بیشترین سهم 
شاغالن تک شغله در سال گذشته مربوط به گروه سني ۳5 تا ۳۹ ساله 
است و بیش��تر دوشغله ها در گروه س��ني 4۰ تا 44 سال بودند. نکته 
قابل توجه در این آمار این اس��ت که در س��ه س��ال گذشته بیشترین 
سهم دوشغله ها از گروه سني ۳5 تا ۳۹ سال به 4۰ تا 44 سال منتقل 

شده است.
براساس این گزارش طي سال هاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹٨، شاغالن بي سواد 
تمایل بیش��تري به داشتن چند شغل دارند به  طوري که سال گذشته 
7.۶ درص��د دوش��غله ها بي س��واد و ۳.۱ درصد باس��واد بودند. در بین 
دوشغله هاي باسواد نیز بیش��ترین سهم به فارغ التحصیالن یا افراد در 
حال تحصیل مقطع دکتراي تخصصي یا فوق تخصصي اختصاص دارد. 
در رتبه دوم نیز افراد باس��وادي که در دوره هاي س��وادآموزي آموزش 
دیده اند یا در مقطع ابتدایي ترک تحصیل کرده اند، سهم بیشتري دارند.
در سال هاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹٨، کارکنان مستقل و کارفرمایان به ترتیب 

بیشترین سهم شاغالن داراي دو شغل را دارند.

تمدید پروانه کار اتباع خارجی تا آخر بهمن
۶۰ درصد مهاجران در بخش ساختمان 

مشغولند
براس��اس اعالم وزارت کار، اعتبار پروان��ه کار همه اتباع خارجی به 
طورخودکار تا پایان بهمن ماه تمدید شده و نیازی به مراجعه حضوری 
نیس��ت. به گزارش ایسنا، در ماه های گذش��ته به دلیل شیوع ویروس 
کرون��ا، رعای��ت دس��تورالعمل ها و پروتکل های بهداش��تی به منظور 
قط��ع زنجیره کرونا مورد تاکید قرار گرفته اس��ت از این رو برای آنکه 
کارفرمایان در ارتباط با بکارگیری نیروهای کار خارجی دچار مش��کل 
نشوند، وزارت کار تمدید اعتبار پروانه کار اتباع خارجی را پیرو دستور 
مع��اون اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر تمدید خودکار اعتبار همه 
مجوزهای صادره از س��وی دولت، در دستور کار قرار داده است. بر این 
اس��اس پروانه کار اتباع خارجی که اعتب��ار آن از اول آذرماه و از تاریخ 
۹۹/۹/۱منقضی می شود، بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پایان بهمن 
ماه تمدید شده است. محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی 
وزارت کار� از تمدید خودکار اعتبار پروانه کار همه اتباع خارجی بدون 
نیاز به مراجعه حضوری تا پایان بهمن ماه خبر داده و می گوید: هدف از 
این طرح رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی و قطع زنجیره 
کرونا است. او با اشاره به آماری از حضور اتباع بیگانه در کشور می گوید: 
٨۶ درصد مهاجران از افغانستان برای کسب و کار وارد کشور شده اند.

آنطور که ابراهیمی گفته ۶۰ درصد مهاجران در صنعت ساختمان و 
مابقی در بخش های کشاورزی، خدمات و تولید اشتغال دارند. براساس 
قانون، اس��تخدام و اش��تغال اتب��اع بیگانه بدون  پروانه کار در کش��ور 
ممنوع است و قانون کار در ماده ۱۲۰ صراحتا اعالم کرده اتباع بیگانه 
نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با 
حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه 
کار دریافت کرده باش��ند. وزارت کار به موجب قانون کار مکلف ش��ده 
با رعایت ش��رایطی از قبیل داش��تن تخصص کافی برای شغل، نسبت 
ب��ه صدور روادید با حق کار مش��خص و پروانه کار ب��رای اتباع بیگانه 
اقدام کند و بر همین اس��اس کارفرمایان را به استفاده از اتباع خارجی 
دارای پروانه کار ملزم کرده اس��ت. گفتنی است ماده ۱٨۱ قانون کار، 
کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی 
شده را به کار بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده 
بپذیرند و در صورت قطع رابطه کاری با کارفرما مراتب را به وزارت کار 

اعالم نکنند، مشمول جریمه و برخورد قانونی می داند.
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دالر به 23 هزار تومان و سکه به 11 میلیون تومان رسید
عبور سکه از سد مقاومتی

تح��ت تاثیر افزای��ش نرخ انس جهانی، قیمت ها در بازار س��که و 
طالی ایران صعودی ش��د و س��که از مرز کانال ۱۱ میلیون تومان 
گذش��ت. در بیس��تمین روز بهمن ماه هر سکه امامی ۱۱ میلیون و 
4۰۱ ه��زار تومان و هر گرم طالی ۱٨ عیار نیز یک میلیون و ۱۱۰ 
ه��زار و 5۰۰ تومان ارزش گذاری ش��د. هر مثقال طال هم به عنوان 
مبن��ای قیمت گ��ذاری در بازار 4 میلی��ون و ٨۱۰ هزار تومان داد و 
ستد شد. هر انس جهانی طال نیز یک هزار و ٨۱5 دالر و 55سنت 
فروخته شد. هر گرم طالی ۲4 عیار یک میلیون و 4٨۰ هزار و ۶۰۰ 
تومان، هر س��که بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۹4٨ هزار و ۹۰۰ تومان، 
نیم سکه ۶ میلیون و 5۰۰ هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و 45۰ 
هزار تومان و سکه گرمی هم ۲ میلیون و ۳4۰ هزار تومان خرید و 
فروش ش��د. هم اکنون حباب سکه امامی در بازار برابر با ٨۲۱ هزار 
تومان، س��که بهار آزادی ۳5۹ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و 
۲۰5 هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و ٨۰۰ هزار تومان و سکه 

گرمی یک میلیون و ۳4 هزار تومان است.
همچنین هر دالر در روز دوشنبه در صرافی های بانکی ۲۳ هزار و 
7۰۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز یکشنبه تغییری 
نداش��ت. قیمت ف��روش یورو نیز با افزایش ۱۰۰ تومانی نس��بت به 
روز قب��ل به ۲٨ هزار و 55۰ تومان رس��ید. قیم��ت خرید هر دالر 
۲۳ ه��زار و ۲۰۰ توم��ان و نرخ خرید هر یورو نی��ز ۲٨ هزار و 5۰ 

تومان اعالم شد.

علی صالح آبادی در نشستی خبری اعالم کرد
پرداخت 8هزار میلیارد تسهیالت توسط 

اگزیم بانک
به گفته مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات، این بانک در ۹ ماهه 
امس��ال بیش از ٨ه��زار و ۳۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت 

کرده است.
علی صالح آبادی در نشس��تی خبری به مناس��بت دهه فجر که به 
صورت وبینار برگزار ش��د، با بیان اینکه ۱۰۰ درصد صادرکنندگان 
دارای رتبه ممتاز کش��وری در س��ال ۹۹ مشتری اگزیم بانک ایران 
هس��تند، گفت: ۹۱ درصد صادرکنندگان نمونه ملی نیز مش��تری 

بانک توسعه صادرات هستند.
او همچنین از اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری 
ب��از با 4۳هزار تراکنش بانک��ی در این بانک خبر داد و گفت: ارزش 

ریالی این تراکنش ها بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه در اگزیم بانک ایران به ۱۱۰ مشتری 
در قالب بانکداری ش��رکتی، خدمات ارائه می کنیم، ادامه داد: یکی 
از موضوع��ات محوری ما توجه به بانکداری باز با توجه به ش��رایط 
کرونایی در کشور است زیرا این امکان را فراهم می کند تا مشتریان 
ب��دون نی��از به حضور در ش��عبه، تمامی خدمات بانک��ی را از دفتر 
کار خ��ود دریافت نمایند. افزایش ۱.۲ میلی��ون تنی ظرفیت تولید 
شمش فوالد کشور با تس��هیالت اگزیم بانک، پرداخت بیش از ٨۳ 
میلیارد ریال تسهیالت در ۹ ماهه امسال، مبادله ۹5۰ میلیون دالر 
حواله های ارزی، رفع تعهد ارزی ۹٨ درصدی برای واردات و افزایش 
کفایت و رش��د س��رمایه بانک توس��عه صادرات از دیگر محورهای 

سخنان صالح آبادی در این نشست خبری بود.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن به دامنه ۶۰ 
هزار تومانی رسید

در حالی که رکود بازار مس��کن و افزایش عرضه اوراق تسهیالت 
مسکن سبب افت قیمت این برگه ها به کانال 4۰ هزار تومانی شده 
بود، کاهش عرضه س��بب ش��د تا قیمت مجدداً ب��ه دامنه ۶۰ هزار 

تومانی بازگردد.
به گزارش مهر، در پی رکود ش��دید بازار مس��کن در ماه های آذر 
و دی که س��بب ش��د تا تعداد معامالت مس��کن تهران در این دو 
ماه براس��اس اع��الم بانک مرکزی به ترتی��ب ۲555 و ۳5۰۰ فقره 
معامله ش��ود، بازار اوراق تس��هیالت مس��کن نیز با کاهش تقاضا از 
سوی مش��تریان )به دلیل بی اثر بودن وام مسکن در افزایش قدرت 
خرید مس��کن خانوارها( و افزایش ناگهانی عرضه این اوراق از سوی 
دارندگان آنها )به دلیل احتمال تداوم رکود بازار مسکن( مواجه شد.
دو اتفاق��ی که کاهش قیمت اوراق در هفته ه��ای اخیر را در پی 
داشت و برای چند هفته، قیمت کف کانال 5۰ هزار تومانی و سقف 
کانال 4۰ هزار تومانی را هم تجربه کرد، با این حال در معامالت دو 
روز پایانی هفته گذشته و دو روز نخست هفته جاری، کاهش عرضه 
اوراق تس��هیالت مسکن در فرابورس منجر به افزایش مجدد قیمت 
این اوراق ش��ده اس��ت؛ میزان عرضه تقریباً به یک س��وم دو هفته 
قبل رس��یده است. هرچند که روز دوشنبه نیز بازار اوراق تسهیالت 
مسکن، قرمزپوش بود و نسبت به یکشنبه روند منفی داشت اما در 
مقایس��ه با نرخ های هفته گذشته، با افزایش ۱۰ تا ۱5 هزار تومانی 

مواجه بوده است.
به نظر می رس��د سفته بازان با نوسان گیری در معامالت، سعی در 
افزای��ش قیمت این برگه ها دارند؛ به عنوان مثال نماد تس��ه ۹۹۰7 
)اوراق مس��کن مهر امس��ال( در ب��ازه 4۹ ه��زار و 5۰۰ تومانی تا 
۶7 هزار تومان به فروش رس��ید؛ تعداد اوراق تس��ه ۹۹۰7 که روز 
دوش��نبه به فروش رس��ید، در قیمت ۶۶ هزار تومان، ۲۰ و در ۶7 
هزار تومان، 7 برگه بوده اس��ت. همچنین اوراق تسه ۹۹۰۱ )اوراق 
مسکن فروردین امسال( با متوسط قیمت ۶۲ هزار و ۲۱4 تومان در 
فرابورس معامله شد، اما در یک معامله، نرخ پیشنهادی به ۶۶ هزار 
و 7۰۰ تومان رسید و فروش رفت. میانگین قیمت سایر نمادها هم 

در بازه 5۹ تا ۶۲ هزار تومان کشف شد.
از نظر تعداد نیز نمادهای تسه ۹۹۰۹ و تسه ۹۹۱۰ )اوراق مسکن 
آذر و دی امسال( با متوسط قیمت ۶۰ هزار تومان و تعداد برگه های 
فروخته ش��ده با بیش از ۲۰ هزار برگه، در صدر فروش قرار داشت. 
این در حالی اس��ت که دو هفته قبل نمادهای پرفروش تا 7۰ هزار 
برگه هم در یک روز، فروش داشتند. در سایر نمادهای زیرمجموعه 
تس��ه، تعداد فروش برگه ه��ا در معامالت دوش��نبه، عمدتاً کمتر از 

هزار برگه بود.

بانکنامه

فرص��ت ام��روز: آیین رونمایی از پ��روژه پرداخت موبایل��ی مبتنی بر 
EMV )کهرب��ا( روز گذش��ته با حضور رئیس کل بان��ک مرکزی برگزار 
ش��د. عبدالناصر همتی در این مراس��م با بیان اینک��ه بانک مرکزی به 
طور کلی در حوزه نظام های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال می کند، 
گفت: »افزایش رفاه و تس��هیل دسترسی مردم«، »امنیت تراکنش ها« و 
»مقابله با جرم و پولش��ویی« سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در 
توسعه خدمات پرداخت است. خوشبختانه با تالش های همکاران بخش 
فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی و ش��رکت خدم��ات انفورماتیک موفق 
ش��دیم این خدمت نوین را در ش��رایط تحریمی و در زمانی که به دلیل 

شیوع کرونا رعایت نکات بهداشتی اهمیت یافته است،  اجرایی کنیم.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار، بانک ها و PSP ها را به حضور در رقابت 
ب��رای ارائه این فناوری فراخواند و گف��ت: طبیعتا این خدمت، راحتی و 
امنیت مناسبی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و مردم هم به استفاده 
از خدمات بانک ها و موسس��اتی که این خدمت را ارائه می کنند گرایش 

بیشتری خواهند داشت.
او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برخورد با جرم و پولشویی بسیار 
جدی اس��ت، گفت: در زمینه امنیت زیرساخت ها اقدامات خوبی انجام 
ش��ده و بانک مرکزی در مبارزه با ش��رط بندی و قمار نیز دستاوردهای 
خوبی داش��ته اس��ت، به طوری ک��ه با همکاری ق��وه قضائیه بیش از ۲ 
هزار کارت بانکی که در مراکز قمار اس��تفاده می شد، شناسایی شده اند. 
همچنین 5۰۰ هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده و قرار است در سه 
مرحله اخطار، هش��دار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب ها برخورد 

شود. 
پرداخت موبایلی از طریق 4 بانک تا آخر سال

ابتدای همین هفته بود که رئیس کل بانک  مرکزی از پروژه جدید این 
بانک برای حذف تدریجی کارت خرید خبر داد و گفت که بانک مرکزی 
به منظور ایجاد تس��هیل در پرداخت های الکترونیکی به زودی از پروژه 
حذف تدریجی اس��تفاده از فیزی��ک کارت خرید رونمایی می کند. او در 
یادداشت اینس��تاگرامی اخیر خود در این زمینه نوشت: »بانک مرکزی 
به منظور ایجاد تس��هیل در پرداخت های الکترونیکی به زودی از پروژه 
اس��تفاده از تلفن همراه برای انجام تراکنش های خرید در فروشگاه ها و 
حذف تدریجی اس��تفاده از فیزیک کارت خری��د رونمایی می کند. این 
روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار است و به  شکل 
کامال امن، این امکان را فراهم می س��ازد که مشتریان بانک ها بتوانند با 
وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون تلفن همراه، بدون تماس 

ب��ا کارتخوان تراکنش های الزم را انجام دهند. انجام تراکنش های خرید 
با اس��تفاده از تلفن همراه عالوه بر س��هولت کاربری می تواند در رعایت 

پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونایی مفید و مؤثر باشد.«
در همین حال، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
از راه اندازی امکان استفاده از موبایل به جای کارت در فروشگاه ها توسط 
4 بانک تا پایان سال خبر داد و گفت: در طرح کهربا یا کارت هوشمند 
هم��راه بانکی ب��رای پرداخت هایی که در فروش��گاه ها انجام می ش��ود، 
تس��هیالتی را فراهم کردیم که م��ردم بتوانند فیزیک کارت را در داخل 
تلفن همراه بیاورند و در نهایت با کمک تکنولوژی های موجود با نزدیک 

کردن گوشی موبایل به دستگاه کارتخوان تراکنش را انجام دهند.
به گفته وی، این کار مبتنی بر استانداردهای بین المللی است و چند 
سالی است که حرکت به سمت آن در جهان شروع شده، اما ما به دلیل 
مسائل تحریم مشکالتی در این حوزه داشتیم. اگر می خواستیم راه دنیا 
را برویم باید تغییرات س��خت افزاری بس��یار زیادی در شبکه پرداخت و 
شبکه بانکی و 5۰۰ میلیون کارتی که دست مردم بود انجام می شد که 
این کار بسیار هزینه بر و زمانبر بود بنابراین با استفاده از گوشی موبایل 
این کار را انجام دادیم که در دست همه مردم وجود دارد و بیش از ٨۰ 

درصد گوشی ها تکنولوژی NFC را پشتیبانی می کنند.
او درب��اره نحوه اس��تفاده م��ردم از این خدمت بانک��ی گفت: مردم با 
کمک اپلیکیش��ن ها، کارت های بانکی را در گوش��ی خود وارد می کنند 
و هنگام خرید کافی اس��ت که منوی مربوطه را در دس��تگاه کارتخوان 
انتخاب کرده و موبایل را به دس��تگاه کارتخوان نزدیک کنند تا تراکنش 

انجام شود.
محرابی��ان با بیان اینکه این کار به هیچ عنوان اجباری نیس��ت، ادامه 
داد: روند دنیا به این س��مت حرکت کرده اما در سایر نقاط دنیا فیزیک 
کارت حذف نش��ده و اس��تفاده از این تکنولوژی اختیاری است، اما در 
دوران کرونا این قضیه نمود بیش��تری دارد چراک��ه نگرانی هایی درباره 
استفاده از دس��تگاه های کارتخوان و انتقال ویروس در بین مردم وجود 
دارد و ای��ن تکنولوژی ب��ا توجه به اینکه نیاز به تم��اس فیزیکی ندارد، 

می تواند این قضیه را به خوبی مدیریت کند.
به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، در حال حاضر یکی از 
شرکت های psp و یکی از بانک ها این تکنولوژی را راه اندازی کرده اند و 
با فاصله زمانی کمی حداقل سه بانک بزرگ به این طرح اضافه می شوند 
و با اضافه شدن هر بانک می توان کارت آن بانک را به اپلیکیشن اضافه 
کرد. همچنین تنها یک اپلیکیشن وجود نخواهد داشت و اپلیکیشن های 

دیگر نیز اضافه خواهد ش��د که تنوع خوبی وجود خواهد داشت و مردم 
می توانند انتخاب کنند که از کدام اپلیکیشن یا بانک استفاده کنند. این 
برنامه از امروز عملیاتی می ش��ود و مردم می توانند به صورت محدود به 
دلیل محدودیت در تعداد دس��تگاه های کارتخوانی که این تکنولوژی را 
پشتیبانی می کنند، از آن استفاده کنند/ البته تا انتهای سال پیش بینی 
می کنیم که بیش از چند هزار نقطه مختلف به این سیستم مجهز شود 

و در نهایت رشد اصلی را در سال آینده خواهیم داشت.
اسکناس های جدید به زودی به بازار می آیند

رونمای��ی از پ��روژه پرداخت موبایلی مبتنی ب��ر EMV )کهربا( تنها 
برنام��ه بان��ک مرکزی در این هفت��ه نبود و چند روز پی��ش بود که در 
راستای حذف چهار صفر از پول ملی، از نسل جدید اسکناس های هزار 
تومان��ی، ۲۰۰۰ تومان��ی و 5۰۰۰ تومانی رونمایی ش��د. آنطور که امیر 
ش��کری، رئیس سازمان تولید اسکناس و مس��کوک بانک مرکزی خبر 
داده، فرآیند انتش��ار و عرضه این اس��کناس های جدید در ماه های آتی 

صورت خواهد گرفت.
ب��ه گفته ش��کری، تمام اس��کناس ها و ایران چک ها در قال��ب، اندازه 
و س��اختارهای واح��د توزیع خواهند ش��د و تکثر در ان��دازه و قالب در 
اسکناس های جدید حذف می شود. در راستای پروژه بازآرایی اسکناس 
و مسکوک کشور، نس��ل جدید سه قطعه اسکناس شامل اسکناس های 
هزارتومان��ی، ۲۰۰۰ تومان��ی و 5۰۰۰ تومانی نیز طراحی ش��ده اند که 
از آنه��ا رونمایی ش��د و فرآیند تولید انبوه و عرضه این اس��کناس ها در 
ماه ه��ای آتی انجام خواهد ش��د. در طراحی این اس��کناس های جدید 
همچنی��ن از عناصر مذهبی، فرهنگی، هنری و تاریخی کش��ور به نحو 
شایسته استفاده شده و در پشت اسکناس  5۰۰۰ تومانی از طرح آرامگاه 
حافظ شیرازی، در پشت اس��کناس  ۲۰۰۰ تومانی از طرح مقبرةالشعرا 
تبریز و در پش��ت اس��کناس  هزار تومانی از طرح آرامگاه ش��یخ الرئیس 

بوعلی سینا استفاده شده است.
طبق اعالم بانک مرکزی، براس��اس س��ند اس��کناس ک��ه حدودا دو 
س��ال پیش به تصویب رس��ید، تمام اسکناس ها و ایران چک ها در قالب، 
اندازه و س��اختارهای واحد توزیع خواهد ش��د و تکثر در اندازه و قالب 
در اس��کناس های جدید حذف می ش��ود، اما ضرایب امنیتی و عناصر به 
کار رفت��ه در هر اس��کناس متفاوت خواهد بود. البت��ه طراحی و عرضه 
اس��کناس های جدید هزینه اضافی بر کشور تحمیل نمی کند، زیرا عمر 
مفید اس��کناس در کش��ور ما پنج سال اس��ت و چاپ و توزیع اسکناس 

همواره و طبق روال توسط بانک مرکزی انجام شده است.

شمارش معکوس برای خداحافظی با کارت های بانکی

کهربا رونمایی شد

به اعتقاد معاون اقتصادی بانک مرکزی، ش��بکه بانکی امسال در حوزه 
تسهیالت دهی به فعاالن اقتصادی بسیار خوب عمل کردند و یکی از دالیل 
اصلی رشد اقتصادی، حمایتی است که بانک ها از فعاالن اقتصادی داشتند.

پیم��ان قربان��ی درخصوص کمک به رش��د اقتصادی ب��ه ایِبنا گفت: 
مهمتری��ن کمکی که بان��ک مرکزی می تواند به رش��د اقتصادی بکند، 
اول از هم��ه ایج��اد فضای باثبات و مهار تورم در س��طح پایین و پایدار 
در اقتصاد است، در کنار این امر، مباحث تسهیالت دهی به فعالیت های 
اقتصادی و س��ایر امور ش��کل می گیرد. خوش��بخاته علی رغم اینکه در 
دو س��ال گذش��ته، اوج التهابات را داشتیم، اقتصاد کشور توانست مسیر 
خ��ودش را بازیابی کند، با وجود محدودیت هایی که بر تولید و صادرات 
نفت اعمال شده بود، بخش غیرنفتی در سال گذشته تا فصل سوم، رشد 
و مس��یر خوبی را طی کرده بود و در فص��ل چهارم هم علی رغم بحث 
بیماری کرونا، رش��د غیرنفتی مثبت بود. در س��ال جاری، در فصل اول، 
رش��د اقتصادی بدون نفت، در س��طح ۰.۶- بود و رشد اقتصادی بدون 
نفت در فصل دوم به ۳.۲ درصد رسید. رشد اقتصاد با نفت در فصل اول 
به ۲.۹- درصد رسید و در فصل دوم به 5.۱ درصد رسید. در مجموع ما 
در شش ماهه سال ۹۹، رشد اقتصادی با نفت معادل ۱.۳ درصد و رشد 
اقتصادی بدون نفت ۱.4 درصد را تجربه کردیم. این در حالی که اس��ت 
خیلی از کشورها، انقباض ۲۰ درصدی را در اقتصادشان تجربه کردند.

ب��ه گفت��ه قربان��ی، بانک مرک��زی و ش��بکه بانکی امس��ال در حوزه 
تس��هیالت دهی به فعاالن اقتصادی بس��یار خوب عم��ل کردند و یکی 
از دالی��ل اصلی رش��د اقتصادی، حمایتی اس��ت که بانک ه��ا از فعاالن 

اقتصادی داش��تند. رش��د بخش صنعت و کارگاه های بزرگ صنعتی در 
فصل تابس��تان بس��یار خوب و فراتر از انتظارات بود. این نشان می دهد 
اقتصاد کش��ور ظرفی��ت بازیابی توان خ��ودش را دارد و در واقع اتکا به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد، یک رویکرد اصولی 
اس��ت که توس��ط بانک مرکزی و س��ایر ارکان اقتصادی کشور بایستی 

دنبال شود.
معاون اقتص��ادی بانک مرکزی ادامه داد: یکی از س��واالتی که اغلب 
پرس��یده می ش��ود این اس��ت که برنام��ه بانک مرکزی ب��رای نرخ های 
س��ود بانکی چه بوده اس��ت؛ در ش��رایط حال حاضر اقتصادی کش��ور، 
سیاس��ت گذاری در زمین��ه نرخ های س��ود، از پیچیدگی های بس��یاری 
برخوردار اس��ت. ما از یک طرف تورم باال را به خاطر التهابات انتظارات 
تورمی داریم و از یک طرف ما شوک عرضه منفی تحریم ها را داریم، در 
کنار این شوک عرضه منفی از ناحیه بیماری کرونا در اقتصاد را داشتیم. 
در اینجا بانک مرکزی در زمینه نرخ های س��ود ب��ا وضعیت پیچیده ای 

مواجه بوده است
قربان��ی افزود: بررس��ی ها و ارزیابی هایی که ص��ورت گرفته و تجربیات 
بین المللی هم نشان می دهد که اصوال تعدیل نرخ های سود برای مقابله با 
این ش��کل از حمالت سفته بازی، کارایی ندارد. یعنی اینکه فکر کنیم که 
چون نرخ ارز جهش داشته، حال بیاییم نرخ های سود را به شدت افزایش 
دهی��م ک��ه آن را مهار کنیم، در نتیجه این س��ازوکار، اقتص��اد را در یک 
چارچوب معیوبی گرفتار می کند که هم در واقع آن حمالت به خوبی مهار 
نمی شود چون راهکار مهارش، نرخ سود نیست و هم اینکه صدمه جدی به 

سرمایه گذاری و تولید در کشور وارد می شود.
او با طرح این س��وال که ما می گوییم نرخ س��ود ب��رای دفع حمالت 
س��فته بازی این چنینی در اقتصاد مناسب نیست، آیا به این معناست که 
هیچ تعدیلی در نرخ س��ود نباشد؟ اظهار داشت: این موضوع هم درست 
نیس��ت؛ به هر ترتیب نرخ سود یک متغیر کلیدی است که کارکردهای 
خودش را دارد. بانک مرکزی بر همین اس��اس س��عی کرده اس��ت که 
همواره پیش��نهادات خودش را به شورای محترم پول و اعتبار که مرجع 
سیاست گذاری و رکن بانک مرکزی هست، ارائه بدهد. در این خصوص 
ما در جلس��ه بیس��ت و چهارم تیرماه ۱۳۹۹، پیشنهادات بانک مرکزی 
در زمینه نرخ های س��ود سپرده و تس��هیالت به شورا ارائه شد و پس از 
بحث و بررسی، نهایتا این جمع بندی شد که نرخ سود تسهیالت تعدیل 
خاصی نداش��ته باشد و نرخ سود سپرده در حالت یک ساله، یک درصد 
افزایش پیدا کند و نرخ سود سپرده های دو ساله هم مجددا با نرخ سود 
۱٨درصد معرفی شود که این آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار بود.

قربان��ی در انتها گفت: البته در ش��رایط کنونی و با تحوالتی که پیش 
رو داریم، ش��اهد این هستیم که انتظارات تورمی به نحو بسیار مطلوبی 
در حال تعدیل هس��ت و همین تعدیالتی که در بازارهای مالی به ویژه 
ارز، طال و خودرو مش��اهده می شود، حاکی از این است که تورم ماهانه 
و چشم انداز تورمی کاهش پیدا می کند و چون تصمیمات اقتصادی هم 
براساس نرخ س��ود عمدتا معطوف به آینده هستند، ان شاءاهلل با تعدیل 
انتظ��ارات تورمی و افت ت��ورم انتظاری، تراز مناس��بی بین متغیرهای 
اقتصاد و به ویژه تحوالت نرخ تورم با نرخ سود بانکی برقرار خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد

رویکرد بانک مرکزی برای مقاوم سازی اقتصاد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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دیروز در نشستی خبری تشریح شد
جزییات دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

انتخابات شرکت های س��رمایه گذاری سهام عدالت استانی مقارن 
با مبعث حضرت رس��ول )ص( در ۲۰ اسفند ۹۹ برگزار خواهد شد. 
مع��اون توس��عه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد در نشس��ت خبری با 
موض��وع برگزاری مجامع الکترونیکی ش��رکت های س��رمایه گذاری 
سهام عدالت اس��تانی که روز دوشنبه در وزارت اقتصاد برگزار شد، 
گفت: شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی در رتبه بندی 
شرکت های کشور، شرکت های بزرگ و مهمی محسوب می شوند و 
ارزش سهام هر یک از این شرکت ها در بعضی استان های کوچک تا 

۹ هزار میلیارد تومان می رسد.
علی عس��کری، ادامه داد: در برخی اس��تان های بزرگ هم ارزش 
سهام هر یک از این شرکت ها قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان است. 
در سه اس��تان  کرمان، فارس و یزد، ۶5 تا 7۳ درصد از سهامداران 
غیرمس��تقیم سهام عدالت در سامانه سجام ثبت نام کرده اند. در ۱۰ 
استان دیگر، این میزان ۶۰ تا 7۳ درصد و در ۱۲ استان، 5۰ تا ۶۰ 
درصد بوده اس��ت. در عین حال، در هشت استان میزان ثبت نام از 
۳۲ تا زیر 5۰ درصد بوده اس��ت. همچنین تاکنون هزار و ٨۰۰ نفر 

برای مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی، کاندیدا شده اند.
س��پس در ادامه این نشست، حس��ین فهیمی مدیرعامل شرکت 
س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه و س��خنگوی 
س��هام عدالت عنوان کرد: بحث آزادس��ازی سهام عدالت در یکی از 
پرنوس��ان ترین سال های بازار س��رمایه رخ داد و تاکنون طرحی در 

بازار سرمایه کشور به این ابعاد و گستردگی وجود نداشته است.
به گزارش س��نا، او با بیان اینکه تاکنون حدود ۱5 استان مرحله 
اول مجامع ع��ادی به طور فوق العاده را برگ��زار کرده اند، افزود: در 
فرآیند آزادسازی سهام عدالت، دارایی ها از کنترل و مالکیت دولت 
خارج و به سازمان بورس منتقل شد. فهیمی با اشاره به اینکه توصیه 
همیش��گی ما به سهامداران، عدم فروش سهام عدالت است، عنوان 
کرد: در مرحله اول آزادس��ازی سهام عدالت، حدود ۱۹ میلیون نفر 
قادر به مشاهده دارایی خود در سامانه سهام عدالت و تصمیم گیری 
درخصوص آن بوده اند. همچنین پس از ثبت نام در س��امانه س��جام 
و ایجاد ارتباط با ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، ما قادر به انجام 
بس��یاری از خدمات برای سهامداران به صورت الکترونیکی هستیم 
و به هیچ وجه نیازی به مراجعه حضوری س��هامداران نیس��ت. وی 
ب��ا بیان اینکه با دریافت کارت اعتباری س��هام عدالت، امکان خرید 
وجود دارد و اگر مبلغ استفاده  شده تا ۲۹ روز بازگردانده شود، سود 
ب��ه آن تعلق نخواهد گرفت، تصریح کرد: در صورت عدم بازگش��ت 
پول پس از گذش��ت ۲۹ روز، به وام سه ساله تبدیل خواهد شد که 

شرایط و سود خود را دارد.
در این نشست همچنین حس��نعلی قنبری، معاون وزیر و رئیس 
کل س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: متولی س��هام عدالت، وزارت 
اقتصاد اس��ت و سازمان خصوصی س��ازی به عنوان یکی از بازوهای 

اجرایی، بخش هایی از وظایف اجرایی را عهده دار است.
به گفته وی، تاکنون طی س��ه مرحله، سود سهام توسط سازمان 
خصوصی س��ازی واریز شده اس��ت. در این مدت ۱۲7 هزار میلیارد 
ریال به حس��اب بیش از 4۱ میلیون نفر از مش��موالن سهام عدالت 
واریز شده است. محمدرضا معتمد، معاون نظارت بر نهادهای مالی 
س��ازمان بورس نیز در ادامه این نشست گفت: صندوق بازارگردانی 
ب��رای ش��رکت های س��رمایه گذاری اس��تانی ایج��اد خواهد ش��د. 
ش��رکت های سرمایه گذاری استانی براس��اس رأی هیأت مدیره که 
در ۲۰ یا  ۲۱ اس��فند سال جاری انتخاب خواهند شد به شناسایی 
توانمندی های خود در اجرای پروژه ها در س��طح کش��ور یا اس��تان 

خواهند پرداخت و از منافع آن بهره مند می شوند.
او افزود: در حال حاضر از 4۹ ش��رکت اس��تانی سهام عدالت ۳۶ 
شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شده اند و قرار است ۱۳ شرکت 
باقیمانده در قالب هلدینگی به تمام 4۹ میلیون نفر سهامدار سهام 
عدالت تخصیص داده ش��ود. الزم اس��ت تمام مش��مولین در تمام 
س��امانه های الزم از جمله س��جام ثبت نام کنند تا کلیه منافع الزم 
ب��ه آنها اختصاص یابد. در این صورت آنها می توانند از منافع نقدی 
و افزایش س��رمایه در اس��رع وقت بهره مند شده و از هر تغییری در 

ارزش شرکت های سرمایه گذاری استانی باخبر شوند.
معتم��د در پایان به ایجاد صندوق بازارگردانی برای ش��رکت های 
اس��تانی اش��اره کرد و گفت: موضوع آن توسط شورای عالی بورس 

تصویب شده و هدف آن حمایت از شرکت های استانی است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران تحت تاثیر مصوبات جدید شورای 
عالی بورس در پایان معامالت یکشنبه بیش از ۳5 هزار واحد رشد کرد و 
این روند صعودی در روز دوش��نبه نیز ادامه یافت. ش��اخص کل بورس در 
حالی روز گذش��ته در بیس��تمین روز بهمن ماه به رشد ۲۲ هزار واحدی 
دست یافت که شاخص کل با معیار هم وزن در این روز عملکردی کاهشی 

داشت و ٨54 واحد افت کرد.
یکی از دالیل مهم رشد بورس تهران در این دو روز، تدابیر تازه شورای 
عالی بورس بود که مهمترین آن به تغییر دامنه نوس��ان برمی گشت. قرار 
است تغییر دامنه نوسان ثابت به دامنه نوسان نامتقارن از روز شنبه آینده 
)۲5 بهمن ماه( اجرا ش��ود و براس��اس این تصمیم، از ابتدای هفته آینده 
قیمت سهام شرکت های بورس در محدوده مثبت ۶درصد و منفی ۲درصد 
نوس��ان خواهند کرد. به نظر می رس��د بازار سرمایه تهران به تدابیر جدید 
شورای عالی بورس واکنش مثبتی نشان داده و پس از آنکه شاخص بورس 
در اولین روز این هفته بیش از ۳7 هزار واحد افت کرد، اما در روز یکشنبه 
بیش از ۳5 هزار واحد و در روز دوشنبه بیش از ۲۲ هزار واحد رشد کرد و 
حاال به رقم یک میلیون و ۱۹۲ هزار واحد و در آستانه کانال یک میلیون 

و ۲۰۰ هزار واحد رسیده است.
چتر نجات بازار با تدابیر جدید بورسی

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه از ابتدای بهمن ماه شاخص 
بورس و قیمت سهام افت قابل توجهی را تجربه کرد، می گوید: تصمیم های 
جدید اتخاذش��ده در ش��ورای عالی بورس می تواند چتر نجاتی برای بازار 

سرمایه باشد و مانع از ریزش سنگین بازار شود.
جالل روحی به رشد شاخص بورس در روز یکشنبه اشاره کرد و به ایرنا، 
گفت: روند معامالت بورس در وضعیت فعلی را می توان از دو جهت مورد 
ارزیابی قرار داد. در ابتدا شاخص بورس برای چندمین بار به نقطه حمایتی 
خود نزدیک ش��د، باید توجه داشت که از زمانی که شاخص روند نزولی را 
در پیش گرفت با حمایت های مختلفی روبه رو ش��ده است. شاخص بورس 
روز شنبه به نقطه حمایتی جدید رسید که در نهایت روز یکشنبه واکنش 

مثبتی را نسبت به این نقطه حمایتی از خود نشان داد.
ب��ه اعتقاد وی، موض��وع دیگری که در روند صع��ودی معامالت بورس 
تاثیرگذار بود تصمیمات امیدوارکننده ای بود که روز جمعه در جلسه هیأت 
مدیره سازمان بورس اتخاذ و در نهایت در جلسه شورای عالی بورس تایید 
نهایی و به بازار ابالغ ش��د، این موضوع از نظر روانی به شدت بر روند بازار 

تاثیرگذار بود.
او با بیان اینکه روند نزولی شاخص بورس بیشتر ناشی از رفتار هیجانی، 

روانی و مالی افراد اس��ت که بر تصمیم گیری آنها در بازار تاثیرگذار است، 
گف��ت: فعاالن بازار به نقطه حمایتی و مقاومتی که برای ش��اخص بورس 
مشخص می شد واکنش نش��ان دادند، بازار برای مدتی طوالنی وارد مدار 
نزولی ش��د و در بهمن ماه ش��دت بیش��تری را به خود گرفت. تداوم روند 
نزولی بازار، سهامداران را  از نظر رفتار مالی به این مرحله رسانده بود که 
فروش س��هام آنها در معامالت امروز بازار بهتر از فردا اس��ت و با این اقدام 

ضرر کمتری را متحمل می شوند.
به گفته روحی، تصمیم گیری اخیر سازمان و اعضای شورای عالی بورس 
چنین امیدواری را بین س��هامداران ایجاد کرد که دیگر س��قوط و ضرر و 
زیان های سنگین تهدیدکننده بازار نیست و قوانینی اندیشیده شده است 

تا ضرر فعاالن بازار کمتر شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار در روز یکشنبه از این 
موضوع تاثیر پذیرفت، ادامه داد: در این روز از همان ابتدا معامالت با روند 
صعودی پرقدرت آغاز شد و به کانال بیش از یک میلیون و ۱5۰ هزار واحد 
بازگشت، امیدواریم شاخص بورس بتواند از این کانال عبور کند و معامالت 

این بازار به مدار معقولی بازگردد.
وی با بیان اینکه امیدواریم با توجه به قوانین وضع ش��ده زمینه ثبات و 
روند پایدارتری در بازار فراهم ش��ود، گفت: قوانین اعمال ش��ده به صورت 
مس��تقیم بر روند ب��ازار تاثیرگذار نیس��تند بلکه اهرم های��ی مانند رفتار 
س��هامداران است که شکل دهنده روند اصلی بازار هستند. اگر جو بدبینی 
و بی اعتمادی حاکم ش��ده در بازار کنترل ش��ود و شاهد بازگشت اعتماد 
دوباره به معامالت بازار باش��یم، به طور حتم زمینه جلوگیری از رفتارهای 
هیجانی و فروش بی مهابا در بازار فراهم می ش��ود و قوانین جدید منجر به 
پایداری بازار می ش��وند که به دنبال آن دیگر ریزش های س��نگین در بازار 

رخ نمی دهد.
به اعتقاد روحی، ایجاد صف های خرید و فروش هیجانی در بازار ناشی از 
رفتار س��هامداران است که باید تا حدودی در رفتار سهامداران کار شود تا 

از رفتار و تصمیم گیری های هیجانی جلوگیری شود.
رشد ۲۲ هزار واحدی در بیستمین روز بهمن ماه

ش��اخص بورس تهران در روز دوشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و 
برای دومین روز متوالی س��بزپوش ش��د. شاخص کل در این روز ۲۲ هزار 
و ۳۰5 واحد رش��د کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۱۹۲ هزار واحد ایستاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ٨54 واحد کاهش به 4۲۰ هزار و ۱۱4 
واحد و شاخص قیمت هم وزن با 55۹ واحد افت به ۲74 هزار و 754 واحد 
رسید. شاخص بازار اول ۲۱ هزار و ٨4۱ واحد و شاخص بازار دوم ۲5 هزار 

و ٨47 واحد افزایش داشت. در معامالت بیستمین روز بهمن بیش از ۱۳ 
میلیارد و ۳۹۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۲۹ هزار 

و ۱5۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۳هزار و ۳۰ واحد، 
ف��والد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با ۲ ه��زار و 7٨4 واحد، ملی صنایع مس 
ای��ران )فملی( با ۲ هزار و ۳۶۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
یک هزار و 4۲۱ واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
ی��ک هزار و ۳۰7 واحد، معدنی و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 
۲55 واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 44 واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در سوی مقابل، نمادهای 
ش��رکت س��رمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( با ۳۳5 واحد، کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی )حکش��تی( با ۳۰٨ واحد، تولیدی فوالد سپید فراب 
کویر )کویر( با ۲47 واحد، داروپخش )دتوزیع(، باما )کاما(، سرمایه گذاری 
س��یمان تامین )سیتا( و سیمان فارس و خوزس��تان )سفارس( هم تاثیر 

منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی )شس��تا(، ایران 
خودرو )خودرو(، س��ایپا )خساپا(،   پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و گسترش 
س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگس��تر(، گروه داروی��ی برکت )برکت( و 
پاالیش نفت تهران )شتران( ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه خودرو 
هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 4 میلیارد و ۳45 میلیون برگه سهم به ارزش ۱4هزار و ۹۹۹ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود 4۰ واحد افزایش 
داش��ت و ب��ر روی کانال ۱7 ه��زار و 45۳ واحد ثابت مان��د. در این بازار 
۲میلیارد و 5۳۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۰5 هزار و ۳۲5 میلیارد ریال 
داد و س��تد شد. نمادهای پلیمر آریاساسول )آریا(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(،  پتروش��یمی زاگرس 
)زاگرس(،  س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(،  ش��رکت آهن و فوالد ارفع 
)ارفع(، اعتباری ملل )وملل(،  بیمه تجارت نو )بنو( و گروه س��رمایه گذاری 
میراث فرهنگی )س��مگا( با تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار همراه بودند. 
همچنین نمادهای پتروش��یمی مارون )م��ارون(، صنعتی مینو )غصینو(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(،  بیمه کوثر )کوثر(،  سرمایه گذاری مالی 
س��پهر صادرات )وسپهر(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، بیمه پاسارگاد 
)بپاس(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا( و بیمه دی )ودی( تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار داشتند.

شاخص بورس در بیستمین روز بهمن ماه 22 هزار واحد رشد کرد
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آغاز بررسی ورود برخی مسافران به هواپیما 
با تست PCR جعلی

س��خنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد برخی مسافران 
هوایی با تس��ت PCR جعلی به هواپیماها وارد می ش��وند که البته 
در کش��ورهای دیگر نیز رخ داده و در جلسه مشترکی که با وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داریم آن را بررسی خواهیم کرد.
محمدحس��ن ذیبخش در گفت وگو با ایسنا، درباره اظهارات وزیر 
 PCR راه و شهرس��ازی درباره اینکه برخی مسافران هوایی با تست
جعلی اقدام به ورود به کش��ور کرده اند، اظهار کرد: این مش��کل در 
ایران مانند بس��یاری از کشورها اتفاق افتاده است، اما مقرر شده تا 
امروز جلس��ه ای با حضور مسئوالن س��ازمان هواپیمایی کشوری و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار کرده و این موضوع 

را بررسی کنیم.
وی افزود: این موضوع مورد بررس��ی دقی��ق قرار گرفته و به نظر 
می رس��د وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی راهکاری برای 
آن داش��ته باشد که مس��لما به عنوان مجری ضوابط و پروتکل های 

بهداشتی از آن استقبال می کنیم.
س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت: پس از مشخص 
ش��دن ابعاد و جزییات ورود برخی مس��افران هوایی با ارائه تس��ت 
PCR جعل��ی و ارزیاب��ی و نتیجه گیری درب��اره راهکارهای اجرایی 

ممکن، آن را اعالم خواهیم کرد.

روغن هایی که در عمده فروشی ها مانده اند
مع��اون اقتصادی و بازرگانی س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
خوزستان با بیان اینکه تب خرید روغن در بازار فروکش کرده است، 
گفت مقدار زیادی روغن در عمده فروشی ها مانده که خریدار ندارند.

رحمان ناصریان در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به وضعیت روغن 
در بازار اظهار کرد: وضعیت روغن در بازار مناس��ب است و در حال 

حاضر ٨5 درصد از فروشگاه ها روغن دریافت می کنند.
وی ادام��ه داد: موضوع کمبود روغ��ن را نمی پذیرم؛ مقدار زیادی 
روغن در عمده فروشی ها مانده که خریدار ندارند و تب خرید روغن 

در بازار فروکش کرده است.

آخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری به 
مشموالن سهام عدالت

رئیس ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی آخری��ن وضعیت اعطای 
کارت اعتباری به مش��موالن س��هام عدالت و همچنین شرکت های 

سرمایه گذاری استانی را تشریح کرد.
به گزارش ایس��نا، حس��ین فهیمی در نشس��ت خبری برگزاری 
مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی 
با بیان اینکه س��هام عدالت در یکی از پرنوسان ترین سال های بازار 
س��رمایه اتفاق افتاد، گفت: تاکنون طرحی در بازار س��رمایه به این 
عظمت نداش��تیم. دارایی س��هام عدالت مع��ادل ٨۰ درصد بودجه 

جاری سال گذشته کشور بود.
وی ادامه داد: این دارایی از مالکیت دولت خارج و به مردم منتقل 
شد و مردم توانستند دارایی خود را مشاهده کنند. از ابتدا به مردم 
توصیه ش��د سهام خود را نفروش��ند، زیرا عرضه ۶۰۰ هزار میلیارد 

تومان در بازار، بازار را نابود می کند.
رئیس شرکت سپرده گذاری مرکزی تاکید کرد: هدف از آزادسازی 
سهام عدالت توانمندسازی خانواده های کم برخوردار است. برهمین 
اساس تسهیالت، امکانات و زیرساخت های الزم را فراهم می کنیم.

فهیمی در ادامه با اش��اره به برگزاری مجامع عمومی شرکت های 
س��رمایه گذاری استانی برای انتخاب هیأت مدیره اظهار کرد: حدود 
۳٨۰ هزار میلیارد تومان در اختیار هموطنان در قالب ش��رکت های 
سرمایه گذاری استانی است و خودشان می توانند در انتخاب اعضای 
هیأت مدیره مش��ارکت کنند تا حدود ۱5 استان مرحله  اول مجامع 
عادی به ط��ور فوق العاده را برگزار کرده اند و س��ایرین در آینده ای 

نزدیک برگزار خواهند کرد.
امکان ثبت نام رایگان در سجام

وی با بیان اینکه ثبت نام در سجام برای هموطنان رایگان است، 
ادام��ه داد: امکان ثبت نام در س��جام برای هم��ه هموطنان فراهم 
ش��ده و نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر کارگزاری یا پیش��خوان 

وجود ندارد.
رئیس شرکت سپرده گذاری مرکزی در ادامه با بیان اینکه مذاکره 
با بانک ها برای اعطای کارت اعتباری به مش��موالن س��هام عدالت 
انجام ش��ده است، تصریح کرد: مش��موالن تا ۶۰ درصد ارزش روز 

سهام خود را می توانند به صورت اعتباری دریافت کنند.
وی ادامه داد: اگر تا یک ماه توانستند مبلغ را به بانک بازگردانند 
این مبلغ قرض الحس��نه خواهد بود، ام��ا اگر از یک ماه عبور کرد و 
مبلغ را پرداخت نکردند این اعتبار تبدیل به تس��هیالت س��ه ساله 

خواهد شد.

اخبـــار

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از درج قیمت بر روی 
تخم مرغ به منظور نظارت بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی خبر داد.

به گزارش ایسنا، مرتضی رضایی در نشستی خبری که صبح روز گذشته 
برگزار ش��د در پاس��خ به این س��وال که تخم مرغ همچنان با قیمت باال 
به دست مصرف کننده می رس��د و وزارت جهادکشاورزی چه اقداماتی در 
راس��تای کاهش قیمت ها انجام داده است؟ اظهار کرد: تخم مرغ تا مرحله 
عمده فروش��ی با وزارت جهادکشاورزی اس��ت و در سطح خرده فروشی و 

توزیع خانوار با وزارت صمت و صنوف است.
وی ادامه داد: دو روز اس��ت طرح��ی را آغاز کردیم که قطعا با همکاری 

مرغداران و دس��تگاه های نظارتی به ثمر خواهد رسید. براساس این طرح 
قیمت تخم مرغ بر روی بسته بندی ها و هر دانه تخم مرغ درج خواهد شد 
تا مش��خص ش��ود که این تخم مرغ از کجا آمده اس��ت و با چه قیمتی به 

فروش می رود.
رضایی با بیان اینکه به هیچ وجه گرانی را نمی پذیریم و در حال حاضر 
نیز در تخم مرغ گرانفروش��ی رخ می دهد، اضافه کرد: قیمت مصوب تخم 
مرغ  درب مرغداری ها بسیار مناسب است و باعث ضرر مرغداران نمی شود. 
آنه��ا نهاده ها را کامل دریافت کرده اند و هر واحد مرغ تخم گذار که مدعی 

است نهاده نگرفته اعالم کند و پیگیری خواهد شد.

وی به نظارت بر بازار نیز اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می شود قیمت 
مصوب در سطح خرده فروشی و در بسته بندی ها رعایت نمی شود نیازمند 
ورود دس��تگاه های نظارتی اس��ت. ما هیچ تعارفی نداریم. ارز تامین شده، 
نهاده تامین ش��ده، کاال تولید شده و باید با قیمت مصوب به دست مردم 
برس��د بنابراین ه��ر واحد از مرغداری، عمده فروش��ی، خرده فروش��ی که 
گرانفروش��ی کند باید با آن برخورد قاطع ش��ود تا کاال به دس��ت مردم با 

قیمت مصوب برسد.
به گفته وی هیچ کمبودی در تخم مرغ نداریم. در ماه حدود۹۰ هزار تن 

تخم مرغ تولید می شود در حالی که مصرف کمتر است.

درج قیمت بر روی تخم مرغ

با گرانفروشی برخورد قاطع شود

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان همدان از احیای 4۳ 
واحد صنعتی و معدنی اس��تان خبر داد و گفت ۳۲ واحد صنعتی و ۱۱ 

واحد در بخش معدن به چرخه تولید بازگشته است.
حمیدرضا متین دوش��نبه ۲۰ بهمن در جمع خبرنگاران، با اش��اره به 
اینکه امسال سال »جهش تولید« بوده و سازمان صمت از سند راهبردی 
استان جلوتر است، اظهار کرد: صنایع تبدیلی الوند با سرمایه گذاری هزار 
میلیاردی در حال آماده ش��دن برای تولید است که امیدواریم بتوانیم تا 

اردیبهشت ۱4۰۰ به بهره برداری برسانیم.
وی با اش��اره به طرح های شاخص صنعتی استان همدان، خاطرنشان 
کرد: پتروشیمی هگمتانه بعد از ۱٨ سال امسال به بهره برداری رسید که 
خوراک فعلی پتروش��یمی هگمتانه از جم و اروند تأمین می شود. اکنون 
مجوز خوراک برای تولید مواد اولیه پتروش��یمی که از پتروشیمی اروند 
تأمین می ش��ود، مجوز اخذ شده و در آینده از وزیر نفت مصوبه خواهیم 

گرفت که یک پتروشیمی دو برابر هگمتانه ایجاد شود.
رئیس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان همدان ب��ا بیان 
اینکه پتروش��یمی هگمتانه یک تأثیر ملی دارد به  طوری که نخس��تین 
تولیدکننده پی وی س��ی پزش��کی در کشور است که در سال ۹۹ موفق 
به تولید ش��ده، خاطرنشان کرد: فوالد جعفری نیز در زمینه اشتغال زایی 
و جلوگیری از خروج ارز ش��رایط مهمی دارد به طوری که این ش��رکت 

٨5 درصد فعالیت داش��ته و تولید خوبی دارد و سرمایه گذاران بخشی از 
مشکالت را رفع کردند.

وی از بازگش��ت به تولید ش��رکت رزن س��افت خبر داد و یادآور شد: 
ش��رکت رزن سافت نخستین تولیدکننده فویل زیر هفت دهم در کشور 

است که بعد از دو سال تعطیلی به چرخه تولید بازگشته است.
متین با اش��اره به طرح توس��عه شرکت شیش��ه همدان نیز گفت: در 
زمینه ش��رکت شیشه همدان طرح توس��عه انجام شده که در این راستا 
۳۳ میلیون یورو ارز از بانک ملی اخذ و سرمایه گذاری شده و پیش بینی 
می ش��ود اردیبهش��ت و خرداد ۱4۰۰ به بهره برداری برسد در ضمن ۹4 

درصد ماشین آالت وارد شده و در حال نصب است.
وی درباره تولید خمیر الکترود در کشور، تصریح کرد: برای نخستین بار 
یک ش��رکت دانش بنیان تولید آزمایشی خمیر الکترود را در کشور انجام 
داده و اکنون نیز به مرحله بهره  برداری و تس��ت رسیده است که تا پایان 
امس��ال به بهره برداری خواهد رس��ید و باید گفت مشابه این کار تاکنون 

انجام نشده و دانش فنی بومی سازی شده است.
متین با بیان اینکه برای نخس��تین بار یک ش��رکت دانش بنیان تولید 
آزمایش��ی انجام داد و اکنون مرحله تس��ت و بهره برداری پایانی را انجام 
می دهد و تا قبل از پایان سال بهره برداری خواهد شد، ادامه داد: واحدهای 
تولید ذوب کوره القایی است که قطعه الکترود کار ذوب را انجام می دهد و 

به علت قیمت باال و مشکالت واردات سخت است و خمیری روی قطعه 
می کشند که عمر آن را زیاد کند.

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از آغاز عملیات 
اجرایی بزرگترین فروس��یلیس خاورمیانه در همدان خبر داد و گفت: در 
زمینه فروس��یلیس در اردیبهش��ت ماه آینده استان همدان قطب تولید 

فروسیلیس کشور خواهد شد.
وی درباره پتروش��یمی ابن سینا نیز بیان کرد: پتروشیمی ابن سینا با 
سرمایه گذاری ۶۰۰۰ میلیارد تومان از قبل وجود داشته است و در حال 
جذب سرمایه گذار هستیم و امیدواریم پتروشیمی سوم که تولید وی سی 

ام خواهد بود، در چند روز آینده قطعی شود.
متین از افتتاح بزرگترین ش��رکت نانو سرامیک در ایام دهه فجر خبر 
داد و یادآور ش��د: در زمینه چینی بهداشتی بزرگترین واحد شرکت نانو 
سرامیک پیمان قرار است با حضور مسئوالن کشوری در دهه فجر امسال 

افتتاح رسمی شود.
وی با بیان اینکه س��ال ۹۲ در استان همدان ۳5۳ جواز تأسیس صادر 
ش��ده بود، خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه امس��ال که سال »جهش 
تولید« نامگذاری شده بود، ۱۳۰۰ جواز تأسیس در ۱۰ ماه امسال صادر 
شده است به طوری که تاکنون این تعداد جواز تأسیس در استان صادر 

نشده بود.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از رشد کشت گندم نسبت 
به س��ال قبل خبر داد و گفت امسال مجموع سطح زیرکشت گندم ۶ 

میلیون و ۱5۶ هزار هکتار است.
اس��ماعیل اسفندیاری پور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از 
رش��د ۲.۳ درصدی سطح زیرکشت گندم نسبت به سال قبل خبر داد 
و گفت: بنابر آخرین آمار  مجموع س��طح زیرکش��ت گندم ۶ میلیون و 
۱5۶ هزار هکتار اس��ت که 4 میلیون و ۱5۱ هزار هکتار به گندم دیم 
و ۲ میلیون و 5 هزار هکتار به گندم آبی اختصاص دارد که نس��بت به 

سال زراعی قبل ۱۳7 هزار هکتار به کشت گندم اضافه شده است.
سطح کشت گندم به ۶ میلیون و 15۶ هزار هکتار رسید

او افزود: امسال میزان بارندگی نسبت به سال قبل و دوره بلندمدت 
کمتر اس��ت که همین امر موجب ش��ده در برخی مناطق گیاه از نظر 
رطوب��ت تحت تنش قرار گیرد که امیدواریم با س��امانه اخیر بارش��ی 
که از اواخر هفته گذش��ته از مرز های غربی وارد ش��ده، کم بارش��ی تا 

حدی جبران ش��ود. اسفندیاری پور ادامه داد: بنابر آخرین آمار مجموع 
بارش از ابتدای س��ال زراعی تا ۱٨ بهمن، 77.۲ میلی متر، س��ال قبل 
۱۳4 میل��ی مت��ر و در دوره بلندمدت ۱۱۶ میلی متر بوده اس��ت که 
ای��ن امر کاهش 4۲ درصدی نس��بت به س��ال قب��ل و ۳۳.5 درصدی 
دوره بلندمدت را نشان می دهد که بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی 
امیدواریم که تا حدی کس��ری بارش در ادامه بهمن و اس��فند جبران 

شود.
رویش گندم در مناطق گرم و خشک در مرحله پنجه زنی است

مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه رویش گندم در مناطق 
گرم و خش��ک در مراحل پایانی پنجه و ش��روع زنی اس��ت، گفت: در 
اس��تان های جنوب خوزس��تان، جنوب فارس، جنوب کرمان و دشت 
عباس ایالم که گندم در مراحل پایانی پنجه زنی اس��ت به کش��اورزان 

توصیه می شود که مبارزه با علف های هرز را در مزارع انجام دهند.
مجری طرح گندم ادامه داد: از کشاورزان تقاضا داریم که با مشورت 

کارشناس��ان مبارزه با عوامل خس��ارت زا همچون علف های هرز و سن 
را در مزارع انجام دهند. او با اش��اره به اینکه روند تامین و تدارک کود 
نس��بت به س��ال قبل بهتر است، بیان کرد: ش��رکت خدمات حمایتی 
امس��ال به میزان بیش��تری کود در اختیار کش��اورزان قرار داده است 
که روند توزیع همچنان اس��تمرار دارد و همواره امیدواریم کارخانجات 
پتروشیمی همکاری بیشتری داشته باشد تا کود موردنیاز گندم و سایر 

محصوالت زراعی به موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
اس��فندیاری پ��ور با تاکید بر مص��رف کود های ریزمغ��ذی و حاوی 
فسفات و پتاس بیان کرد: کشاورزان با نظر کارشناسان اقدام به مصرف 
کود های ریزمغذی دارای برچس��ب صرفا موسسه خاک و آب کنند تا 

دچار ضرر و زیان نشوند.
او در پایان تصریح کرد: با تالش و زحمت کش��اورزان و اقداماتی که 
در مزارع صورت می گیرد، در مرحله داش��ت شرایط مطلوبی خواهیم 

داشت و در اسفند برآورد اولیه ای از تولید خواهیم داشت.

بازگشت 43 واحد صنعتی و معدنی همدان به چرخه تولید

رشد 137 هزار هکتاری کشت گندم نسبت به سال قبل
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اخبار

فرجام دوپینگ تسهیالتی خودرو
»جهش تولید خودرو با زور تسهیالت بانکی« از نگاه کارشناسان نوعی 
»دوپینگ کارخانه ای« است که در نهایت، نه تولید رونق می گیرد و نه 
بازار مصرف از عواید احتمالی آن نفع می برد. بدهی انباشته و زیان تولید 
در خودروسازی ها که ریشه در سیاست غلط حاکم بر این صنعت دارد، 
باعث انحراف تسهیالت از مسیر تولید می شود. به گزارش  پدال نیوز، 
در شرایطی تسهیالت مصوب بانک مرکزی جایگزین تامین نقدینگی 
خودروس��ازان از مسیر آزاد سازی قیمت ها ش��ده که به گفته بسیاری 
از فعاالن زنجیره صنعت خودرو، تس��هیالت مذکور با توجه به انباشت 
بدهی خودروساز به قطعه سازان و همچنین زیان تولید، قادر به جهش 
5۰ درصدی تولید نخواهد بود. آنچه مش��خص است برخی از مقامات 
دولتی و قضایی برای ممانعت از افزایش قیمت ها در بازار، با آزادسازی 
بخش��ی از محصوالت خودروس��ازان مخالفت کردند که نتیجه آن نیز 
تعلیق پروژه آزادس��ازی بخش��ی از محصوالت خودروسازان بود. تداوم 
قیمت گذاری دس��توری خ��ودرو و همچنین لغو افزایش قیمت فصلی 
خودرو، مس��یر خودروسازی را بار دیگر تغییر داد به طوری که بسیاری 
از کارشناس��ان پیش بینی می کنند که تولید بار دیگر مسیر نزولی در 
کمیت و کیفیت خواهد داش��ت. هرچند این مسیر از آبان اتفاق افتاده 
و تیراژ در خودروسازی ها کاهشی شده اما مصوبه شورای رقابت مبنی 
بر آزاد س��ازی قیمت محصوالت خودرویی نقطه قوتی بود که زنجیره 
خودروسازی کشور می توانست با تکیه بر آن الاقل به ثبات تولید برسد. 
با این شرایط سیاست گذار خودرو و شورای رقابت به بهانه ثبات قیمتی 
در بازار رضایت به آزادس��ازی ندادند. حال این س��وال مطرح بود که با 
توجه به کاهش ماهانه تولید خودرو و همچنین تعلیق مصوبه شورای 
رقابت، سیاست گذار خودرو چگونه قادر به تحقق بیانات رهبری مبنی 
بر افزایش تولید خودرو اس��ت؟ مقام رهبری چندی پیش در اظهاراتی 
بر جهش تولید خودرو تاکید کردند که همین امر مسئوالن صنعتی را 
به تکاپو برای تحقق افزایش تولید انداخت، اما در کنار زیان انباش��ته 
4۳ هزار میلیاردی، زی��ان تولید 5/ ۱۶ هزار میلیاردی و مطالبات ۳5 
هزار میلیاردی به قطعه سازان و همچنین لغو آزادسازی که می توانست 
نقدینگی الزم را به خودروسازی تزریق کند، تحقق رشد تولید چگونه 
میسر خواهد شد؟ در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که با 
توجه به موانع ذکرشده در مسیر رشد تولید، دولت تنها به یک معجزه 
نی��از دارد تا جهش 5۰ درصدی تولید را محقق کند. آنچه مش��خص 
اس��ت سیاستگذار خودرو با بستن تمامی راه های تامین نقدینگی تنها 
گزینه ای که پیش رو داشت، توسل به تسهیالت بانکی بود که آن هم 
با مقاومت رئیس کل بانک مرکزی که خودروس��ازی را فش��ل خوانده 
بود کمی س��خت و ناممکن به نظر می رس��ید. در نهایت تسهیالت 5 
هزار میلیاردی در کنار انتش��ار گواه��ی اوراق مولد )گام( به مبلغ ۱۰ 
هزار میلیارد برای خودروسازی کشور مصوب شد. آنچه مشخص است 
خودروس��ازان سال هاست که با توجه به مشکالت نقدینگی، بدهی به 
زنجیره قطعه سازی و همچنین زیان تولید همواره به دنبال تسهیالت 
ارزان قیمت از سیستم بانکی بوده اند. این امر گذشته از آنکه به تخصیص 
بهینه اعتبارات لطمه زده و اغلب موجب افزایش معوقات بانکی می شود، 
به چالشی در ترازنامه این شرکت ها نیز تبدیل شده است. با این حال 
سیاستگذار خودرو این مسیر را بر آزادسازی قیمت که عنوان می شود 
تبعات اجتماعی دربردارد ترجیح داده است. بر این اساس اگرچه اوراق 
گام مس��یری طوالنی برای همراهی و کمک به زنجیره خودروس��ازی 
کشور پیش رو دارد، اما تسهیالت 5 هزار میلیاردی آیا می تواند منجر 
به رشد تولید شود یا این تسهیالت حکم مسکنی را دارد که در کوتاه 
مدت درد خودروسازی را دوا خواهد کرد؟ آنچه مشخص است به گفته 
برخی از کارشناسان، خودروسازان به طور ماهانه 5 هزار میلیارد فروش 
دارند که این نقدینگی چندان نتوانس��ته هزینه های این ش��رکت ها را 
پوش��ش دهد. حاال نیز عنوان می شود که تسهیالت 5 هزار میلیاردی 
نه تنها در شرایط کنونی که خودروسازان به دلیل مشکالت نقدینگی 
با افت ماهانه تولید روبه رو هستند، دردی از این شرکت ها دوا نمی کند 
بلکه آنها قادر خواهند بود که با این تس��هیالت تنها بخش��ی از بدهی 
قطعه سازان را صاف کنند. به این ترتیب این طور می توان نتیجه گرفت 
که تس��هیالت دریافتی تنها قرار است خرج روزمرگی خودروسازان یا 
پرداخت بدهی های جاری آنها ش��ود و طرح و ایده ای پش��ت آن قرار 
ندارد. در هر حال این تسهیالت باز هم مسکن موقتی است برای درد 
نقدینگی خودروسازان که سال هاست زیان انباشته را همراه خود دارند 
و به واس��طه قیمت گذاری دس��توری هر خودرویی را ب��ا زیان به بازار 
عرضه می کنند. آنچه مشخص است در خودروسازی های دنیا اخذ وام و 
تسهیالت به منظور طرح های توسعه ای و عرضه خودروی جدید انجام 
می ش��ود اما در ای��ران، هر زمانی که خودروس��ازان در لبه پرتگاه قرار 
گرفتند دولت با تس��هیالت به کمک این صنعت می شتابد. در شرایط 
کنونی نیز تصور اینکه تسهیالت 5 هزار میلیاردی و اوراق گام قرار است 
منجر به جهش 5۰ درصدی شود، فکری باطل است چراکه هدف دولت 

از پرداخت این تسهیالت فقط جلوگیری از افت تولید تلقی می شود.

سفر به مازندران در تعطیالت ممنوع است
رئیس پلیس راهور مازندران با بیان اینکه تردد و ورود خودروهای 
غیربومی به اس��تان ممنوع اس��ت، گفت س��فر در تعطیالت پیش 
رو به اس��تان ممنوع اس��ت. به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از 
مهر، س��رهنگ نصراله بیگلری در حاش��یه جلسه شورای ترافیک 
شهرس��تان رامسر با بیان اینکه بر ضرورت نصب دوربین های ثبت 
تخلفات هوش��مند در س��طح اس��تان تاکید کرد و گفت: در معابر 
شهری و دوربرگردان ها، بریدگی ها و میادینی که نواقص دارند باید 
اص��الح صورت گیرد. وی تصریح ک��رد: دوربین های ثبت تخلفات 
هوش��مند در س��طح شهرس��تان رامس��ر بهره برداری و به راهور 

شهرستان و استان لینک تا سبب رصد و کنترل ترافیک شود.
وی با اشاره به اینکه علل بیشترین حوادث جاده ای سرعت غیرمجاز 
و غیرمطمئنه اس��ت، گفت: دوربین ثبت تخلفات پالک خوان بوده و 

جرایم و سرعت غیرمجاز کنترل و پیشگیری می شود.
رئیس پلیس راهور اس��تان مازندران درباره محدودیت های تردد 
در ش��رایط کرونایی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرهای استان 
مازندران در وضعی��ت نارنجی و زرد قرار دارند احتمال می رود در 
تعطیالت ۲۲ بهمن در روز چهارش��نبه از مس��یر جنوبی به سمت 
ش��مال کش��ور ترافیک س��نگینی داشته باش��یم که اعالم کردیم 
مسیرهای شمالی اس��تان مازندران، کندوان و فیروزکوه از سمت 

هراز مدخل های ورودی به استان بسته شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، با بیان اینکه 
طی ۱۰ روز اخیر قیمت ها در بازار دارای ثبات بوده و تغییر قیمتی نداشته 
است؛ تاکید کرد که تقاضای کاذب در بازار فروکش کرده و تنها خریدارانی 
که نیاز واقعی به خودرو دارند، خرید خود را انجام می دهند و پیش بینی ما 
این است که تا پایان سال نه تنها افزایش قیمتی نخواهیم داشت، بلکه با 

افزایش عرضه نیز شاهد ریزش بیشتر قیمت ها خواهیم بود.
س��عید موتمنی در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه ب��ا وضعیت فعلی بازار 
خ��ودرو و روند قیمت ه��ا در آن، اظهار کرد: طی ۱۰ روز گذش��ته، تغییر 
قیمتی در بازار ایجاد نشده و قیمت ها همان قیمت های ۱۰ روز گذشته با 
یک الی دو درصد نوسان پیش  رفته است. باتوجه به نزدیک شدن به ایام 
شب عید، فضایی ایجاد نشده که فروشنده بخواهد خودرو را نگه داشته تا 

در شب عید با قیمت باالتر عرضه کند.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن تاکید 
بر اینکه چنین فضایی امس��ال وجود ندارد و فروشنده در بازار برای عرضه 
خودرو در بازار وجود دارد، گفت: فضای پیش رو فضایی مثبت است و بعید 
اس��ت که طی یک ماه باقی مانده تا پایان س��ال نیز افزایش قیمت در بازار 

داشته باشیم. در حال حاضر تقاضای کاذب و تقاضا برای سرمایه گذاری در 
بازار به هیچ عنوان وجود ندارد و مصرف کننده واقعی که احتیاج به خودرو 
دارد، خری��د خود را انجام می ده��د. وی افزود: تقاضای کاذب وجود ندارد 
چراکه نوس��ان ارز نداریم، اما اگر بازار ارز دچار نوس��ان شده بود، تقاضای 

کاذب نیز در بازار خودرو ایجاد می شد و تعادل بازار را برهم می زد.
این مقام صنفی تاکید کرد: چنانچه عرضه خودرو به بازار به اندازه کافی 
باشد و تبعا هرچه عرضه بیشتر شود، شاهد کاهش بیشتر قیمت ها در بازار 
خودرو خواهیم بود. در حال حاضر با توجه به اینکه تقاضاها واقعی است و 
تنها مشتری که نیاز به خودرو دارد، به بازار مراجعه می کند و خرید برای 
س��رمایه گذاری وجود ندارد، بررسی اینکه آیا عرضه به بازار به اندازه کافی 

صورت می گیرد یا خیر، چندان دقیق نخواهد بود.
موتمنی تصریح کرد: اما با محقق شدن وعده  وزیر صمت و خودروسازان 
برای افزایش تولی��د و عرضه به بازار، فاصله قیمتی کارخانه تا بازار نیز به 
حداقل خود خواهد رسید. طبیعتا زمانی که عرضه بیشتر و تقاضای کاذب 

وجود نداشته باشد، قیمت ها ریزش خواهد کرد.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو تهران در رابطه 

ب��ا قیمت فعل��ی پرتیراژها در ب��ازار، اظهار کرد: در ح��ال حاضر در گروه 
محصوالت ایران خودرو، سمند LX و پژو در محدوده ۱7٨ تا ۱٨۱ میلیون 
تومان، پ��ژو ۲۰۶  تیپ ۲ حدود ۱۹۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ تیپ 5 در محدوده ۲4۲ تا ۲47 میلیون تومان، پژو پارس LX حدود 

۲4۶ میلیون تومان و دنا پالس حدود ۲۹٨ میلیون تومان قیمت دارند.
وی ادامه داد: در خانواده محصوالت س��ایپا نی��ز پراید ۱۳۱ بین ۹٨ تا 
۱۰۲ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۱۲5 میلیون تومان و تیبا صندوقدار در 
محدوده ۱۱۲ تا ۱۱4 میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده اند. در مونتاژی ها 
نیز جک S5 اتوماتیک ۶۳۰ میلیون تومان، هایما S7 مابین ۶۶5 میلیون 
تا ۶7۰ میلیون تومان، هیوندا اکسنت حدود ۶۹5 میلیون تا 7۰۰ میلیون 
توم��ان و مزدا ۳ تیپ ۳ جدید ح��دود ٨45 تا ٨5۰ میلیون تومان قیمت 

دارند.
موتمنی در پایان تاکید کرد: البته قیمت و حرف نهایی را مشتری خواهد 
زد. چنانچه مشتری بیشتر در بازار وقت گذاشته و جست وجو کند، امکان 
دارد با قیمت های پایین تر  از آنچه که اشاره شد نیز خودرو موردنظر خود 

را از بازار خریداری کند.

این  روزها بازار خودرو چه احوالی دارد؟

»از ق��رار اط��الع؛ از دیروز جایگاه های س��وخت ب��ه دوربین راهور 
فعال ش��ده و راننده خودرو اگر ماس��ک نداشته باش��د شامل جریمه 
می شود. هنگام سوخت گیری حتماً ماسک داشته باشید به آشنایان و 
دوس��تان تان هم اطالع دهید که جریمه نشوند«؛ این مضمون پیامی 

است که این روزها در فضای مجازی دست به دست می شود.
به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از فارس، سردار حسینی جانشین 
پلیس راه��ور ناجا گفت: این پیام صحت ندارد چراکه س��ازوکار ثبت 
تخلف به واسطه سامانه های هوشمند یک سازوکار تعریف شده است؛ 
اگر قرار باش��د که س��امانه ای را در اختیار گرفت ت��ا تخلف خاصی را 
کنترل کنیم که در صورت ارتکاب به تخلف جریمه صادر شود مستلزم 
برنامه ریزی، تس��ت و کالیبره شدن س��امانه ها است و باید بررسی های 
فنی موردنیاز بر روی آنها اعمال ش��ود. لذا انتشار چنین خبری مبنی 
ب��ر تنظیم دوربین برای ثبت تخلف ماس��ک ن��زدن در پمپ  بنزین ها 

بی اساس و کذب است.
او ادام��ه داد: اغلب ش��هرهای کش��ور به حال��ت زرد درآمده و بنابر 
مصوبات ب��ا توجه به آنک��ه محدودیت تردد در ش��هرهای زرد برقرار 
نیست طبیعی اس��ت که شاهد افزایش ترددها باش��یم. البته با توجه 
به آنکه ش��رایط شهرهای شمالی و شهرهای مسافرپذیر شکننده است 

بناب��ر مصوبه س��تاد کرونا ت��ردد خودروهای غیربومی به اس��تان های 
گیالن، مازندران و گلس��تان و هفت شهر شیراز، اصفهان، قشم، جزیره 
کیش، مش��هد، بندرعباس و بوشهر ممنوع اس��ت و تردد با خودروی 
دارای پالک غیربومی مس��توجب جریمه 5۰۰ هزار تومانی می ش��ود. 
باید گفت در ش��هرها و اس��تان هایی که در وضعی��ت نارنجی کرونایی 
قرار دارند ورود پالک های غیربومی به آن شهرها ممنوع بوده و پالک 

متعلق به شهرهای نارنجی نیز حق تردد به سایر شهرها را ندارد.
او گفت: درخصوص ورودی ش��هرها و ممنوعیت های کرونایی ابالغ 
شده نیز  پلیس راهور اجازه ورود به پالک های غیربومی را در استان ها 
و ش��هرهای ه��دف نمی دهد مگر ب��ه افرادی که بناب��ر دالیلی خاص 
دارای مجوز بوده یا کار قضایی و درمانی دارند، اما اگر کسی اصرار به 
تردد داش��ت و از فرمان پلیس اس��تنکاف کرد و به راه خود ادامه داد 

مستوجب جریمه 5۰۰ هزار تومانی خواهد شد.
 همان جریمه 5۰۰ هزار تومانی ورود غیرمجاز به ش��هرهای نارنجی 
اس��ت چرا که هنوز چیزی به پلیس ابالغ نشده است. از هموطنان هم 
خواهش می کنیم اگر پیامک های اشتباهی برای شان آمد با این توجیه 
که حوصله پیگیری را نداشته و باید وقت زیادی تلف کنند از پیگیری 
منصرف نش��وند چراکه ما باید ایرادات را شناسایی کرده و متوجه آنها 

شویم که در کجا وجود دارند تا در برنامه ریزی سامانه لحاظ کنیم.
جرایمی که به وس��یله مأمور اخطاریه نویس به فرد تس��لیم می شود 
و جریم��ه الصاقی ن��ام دارد به همراه جریمه هایی ک��ه به فرد پیامک 
می ش��ود از زمره جرایمی هس��تند ک��ه دو برابر می ش��وند. یعنی اگر 
جریمه ای اعمال ش��ود که راننده نسبت به آن بی اطالع باشد دو برابر 
نمی شود مثل جرایم دوربینی؛ به جز آنهایی که پیامک می شود چراکه 
پیامک حکم ابالغ قانون��ی را دارد. اگر مالک خودرو جریمه  الصاقی یا 
جریمه پیامکی خود را یک ماه بعد از اعالم و الصاق پرداخت نکند، دو 
برابر می ش��ود. او ادامه داد: از مردم انتظار داریم وقتی چراغ راهنمایی 
قطع می ش��ود صبوری و خویش��تنداری به خرج داده و از عجله پرهیز 
کنن��د چراکه عجله و ش��تاب بی مورد باعث می ش��ود گره ترافیکی به 
وج��ود آید؛ حتی اگر پلیس ه��م بیاید برای باز ک��ردن گره ترافیکی 
مدت زمانی طول می کش��د. از طرفی دیگر از مردم هم می خواهیم در 
صورت مواجهه با خاموش��ی چراغ ها بالفاصله موضوع را به ۱۱۰ اطالع 
دهند. تقریباً یک ماه پیش پیشنهاد تغییر در ساعات محدودیت تردد 
را به س��تاد کرونا دادیم که به دالیلی پذیرفته نش��د؛ کماکان س��اعت 
اجرای محدودیت تردد شبانه همان ۲۱ تا ۳ صبح است که مردم باید 

مدیریت کرده تا جریمه نشوند.

آمار س��رویس اولیه خودروهای فروخته ش��ده در س��ال جاری نشان 
می دهد 5۰درصد از خودروهای صفر هنوز استارت نخورده اند.

به گزارش پدال نیوز، این اطالعات رسمی بیانگر »حداقل جمعیت« 
محتک��ران ب��ازار خودرو اس��ت. آنچه باعث ش��ده دس��ت کم نیمی از 
خری��داران خودرو با هدف احتکار )خری��د غیرمصرفی( وارد این بازار 
ش��وند، سیاس��ت ضدتولید و ضد حقوق مصرف کننده - قیمت گذاری 
دس��توری - است. عامالن این سیاست که ش��ریک پنهان سفته بازی 
خودرو محس��وب می ش��وند، عمال باعث اخت��الف قیمت فروش درب 

کارخانه و قیمت بازار شده اند.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت اخی��را اعالم کرده گارانتی 5۰ درصد 
از خودروهای فروخته ش��ده توس��ط خودروس��ازان، باطل شده است؛ 
موضوعی که نش��ان می دهد سیاس��ت های این وزارتخانه در مدیریت 
بازار خودرو و حذف س��وداگری در آن به نوعی ناکام مانده اس��ت. این 
ناکام��ی در حالی اس��ت که وزارت صمت همچنان ب��ه جای آنکه این 
ش��ریان را از سرچش��مه ببندد و نرخ گذاری دس��توری را حذف کند، 
به دنبال آزمودن روش های ناکارآمد برای مقابله با س��وداگری در بازار 
خودرو است. سیاس��ت گذار در کنار حربه گارانتی، پیش تر روش هایی 
مانند تعیین س��قف قیمت فروش خودرو در بازار و محدودیت ثبت نام 
در طرح های فروش و همچنین قرعه کش��ی را برای حذف س��وداگری 
خ��ودرو آزم��وده بود و از هی��چ کدام ج��واب نگرفت. ح��اال نیز گویا 
سیاس��ت گذار می خواهد مس��یرهای دیگری غیر از حذف نرخ گذاری 
دس��توری )عامل اصلی رواج سوداگری در بازار خودرو( را بیازماید که 
گل سرس��بد آنها، جهش تولید است، اما چرا ابطال گارانتی 5۰ درصد 
از خودروهای فروخته ش��ده در مبدأ، نش��انه شکست سیاست گذار در 
مقابل��ه با دالالن و س��وداگران بازار خودرو اس��ت؟ طبق قانون وزارت 
صمت، ش��هروندانی که موفق به خرید خ��ودرو از مبدأ )کارخانه های 

خودروسازی( می شوند، باید پس از سه ماه برای دریافت سرویس های 
اولیه به نمایندگی های مجاز ش��رکت های خودروس��از ب��زرگ )ایران 
خودرو و س��ایپا( مراجعه کنند، در غیر این صورت، گارانتی شان باطل 
خواهد ش��د. این قانون در راس��تای کاهش داللی و سوداگری در بازار 
خ��ودرو در نظر گرفته ش��ده، چه آنکه از دید سیاس��ت گذار، مراجعه 
به نمایندگی های خودروسازان س��ه ماه پس از دریافت خودرو، نشان 
می دهد مالک خودرو موردنظر قصد س��وداگری ندارد و مصرف کننده 
واقعی اس��ت. در واق��ع چون دریافت س��رویس های اولیه، خودروها را 
از حالت صفر کیلومتر خارج کرده و س��بب افت قیمت آنها می ش��ود، 
سیاس��ت گذار این قانون را در نظر گرفته تا از انگیزه سوداگری بکاهد. 
این در حالی اس��ت که طبق گفته وزیر صمت، 5۰ درصد خودروهای 
فروش رفته از مبدأ، برای دریافت سرویس های اولیه مراجعه نکرده اند. 
به گفته علیرضا رزم حسینی، »با وجود اجرای طرح های مختلف مانند 
قرعه کش��ی برای عرض��ه خودرو، باز در همین ش��رایط نیز حدود 5۰ 
درص��د خودروهای فروش رفته، گارانتی ش��ان باطل ش��ده و صرفا در 
برخی انبارها نگهداری می ش��وند تا با افزایش کاذب قیمت ها به حفظ 

سرمایه عده ای کمک کنند.«
هرچن��د ممکن اس��ت بخ��ش اندکی از ای��ن عدم مراجع��ه به دلیل 
مش��غله کاری ش��هروندان یا مثال بی اطالعی و فراموش کاری باش��د، با 
این حال به نظر می رس��د دلیل اصلی این ماجرا، دپوی خودروها است. 
در واقع اکثر قریب به اتفاق ش��هروندانی که با وجود گذشت سه ماه از 
زمان تحویل گرفتن خودرو، برای دریافت س��رویس های اولیه مراجعه 
نکرده اند، نخواس��ته اند خودروش��ان از حالت صفر کیلومتر خارج شود. 
هرچن��د وزیر صم��ت می گوید 5۰ درصد خودروهای فروخته ش��ده از 
مبدأ انبار ش��ده اند، با این حال اینکه 5۰ درصد دیگر نیز سرویس های 
اولیه س��ه ماهه را دریافت کرده اند، الزاما به معنای این نیس��ت که آنها 

مصرف کننده واقعی هس��تند و قصد سوداگری ندارند. این امکان وجود 
دارد که این دسته از مشتریان از بین باطل نشدن گارانتی خودروشان، 
برای دریافت سرویس های اولیه سه ماهه به نمایندگی ها مراجعه کرده 
ام��ا همچن��ان به دنبال فروش آنها در بازار باش��ند بنابرای��ن با در نظر 
گرفتن مش��تریانی که برای دریافت سرویس های اولیه به نمایندگی ها 
نرفته اند و آنهایی که تنها از بیم ابطال گارانتی این سرویس ها را دریافت 
کرده اند، مش��خص می شود استراتژی وزارت صمت برای مدیریت بازار 

خودرو و حذف سوداگری در آن، نتایج مثبتی نداشته است.
  ناکامی جدید

شکس��ت استراتژی گارانتی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو 
اما تنها ناکامی این وزارتخانه در مس��یر حذف داللی و س��وداگری در 
بازار خودرو نیس��ت، چه آنکه دیگر برنامه های آن نیز کارآمدی الزم را 
نداش��تند. به عنوان مثال، وزارت صمت در مقطعی برای فروش خودرو 
در بازار س��قف قیمتی گذاش��ت، اما خیل��ی زود ناکارآمدی و اجرایی 
نبودن آن به اثبات رس��ید. وزارت صمت همچنین روش قرعه کش��ی 
طرح های فروش خودروسازان و محدودیت هایی مانند نبود پالک فعال 
در خانوار )برای شرکت در طرح های فروش خودرو( را در نظر گرفت، 
اما آنها نیز جواب نداد. در واقع با وجود به کارگیری همه این حربه ها، 
داللی و س��وداگری در بازار خ��ودرو همچنان ادام��ه دارد و دلیل آن 
نیز یک چیز بیش��تر نیس��ت: اختالف قیمت کارخانه و بازار خودروها 
که منش��أ اصلی آن نرخ گذاری دس��توری است. با وجود آنکه بسیاری 
از کارشناس��ان و فعاالن صنعت خودرو معتقدند نرخ گذاری دستوری 
ضمن زیانده کردن خودروس��ازان، سبب تقویت داللی و سوداگری در 
بازار نیز شده است، سیاس��ت گذار همچنان بر اجرای این روش اصرار 
داش��ته و مصر اس��ت با راهکارهایی جز حذف نرخ گذاری دس��توری، 

سوداگران را از بازار بیرون کند.

توضیح پلیس راهور درباره پیامک جریمه تردد بدون ماسک

چرا نیمی از خودروهای صفر داخلی استارت نخوردند؟
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۹ ش��رکت ایرانی مبتنی بر 4 پلتفرم ویروس کامل، ناقل ویروس��ی، اسید 
نوکلئیک و پروتئین پایه در حال تولید واکسن کووید- ۱۹ هستند.

س��اخت واکس��ن در حالت عادی بین ۳ تا 5 سال زمان می برد، اما به دلیل 
وضعی��ت اضطراری ک��ه دنیا درگیر آن اس��ت، 
تاییدیه های اضطراری برای واکسن های تولیدی 
کرونا صادر می ش��ود. در ح��ال حاضر ۲ تاییدیه 
جهانی برای تولید واکس��ن کرونا تعیین ش��ده 
اس��ت و در این شرایط، واکس��ن های ساخته و 
 WHO و FDA تجویز شده تاییدیه اضطراری
را دریافت کرده اند. از آغازین روزهای شیوع کرونا، 
۱7۳ واکسن س��از جهانی به تولید واکسن ورود 
کردند، اما تنها ۶ مجموعه برای ادامه فعالیت در 
این زمینه تاییدیه گرفتند. در ایران نیز با شروع 
همه گیری کرونا، شرکت ها دست به کار شدند تا 
توان خود را برای تولید واکس��ن بسنجند. توان 
دانش��ی و بومی که به دالیلی چند س��الی از آن 

غافل شده بودیم.
ایران یکی از کشورهای دارای سبقه تاریخی افتخارآفرین در ساخت واکسن 
اس��ت اما این مس��یر در طول تاری��خ به بیراهه رف��ت و از جایگاه اصلی خود 

در صنعت تولید واکس��ن فاصله گرفتیم، اما ش��یوع کرون��ا کمک کرد تا این 
توانمندی ها را دوباره احیا کنیم. به گونه ای که س��ورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری می گوید: »با ساخت واکسن کرونا بار دیگر به جایگاه 

واقعی ایران در این صنعت بازگشتیم.«
تولید واکسن کرونا با توجه به پیچیدگی های 
فناورانه آن یک کار سخت و زمانبر است و هر 
واکس��ن برای تولید نهایی و تجاری سازی باید 
س��ه فاز پیش بالینی، تایید و تولید انبوه را طی 
کند. ایران که نامش به عنوان یکی از کشورهای 
س��ازنده واکسن کرونا ثبت شده است با تالش 
۹ ش��رکت دانش بنیان به این حوزه وارد ش��د. 
شرکت هایی که با 4 روش ویروس کامل، ناقل 
ویروسی، اسید نوکلئیک و پروتئین پایه در حال 
ساخت واکسن هستند، اما هنوز واکسن نهایی 
ش��ده ای در کش��ور نداریم که به مرحله تولید 
قطعی رسیده باشد. استفاده از توان متخصصان 
بومی به تولید چند فرآورده آماده برای کارآزمایی بالینی منجر شده است که 
در حال طی فازهای بعدی برای تولید هستند، اما این تالش ها به شکل گیری 

یک همکاری مشترک با کشور کوبا نیز منجر شده است.

ش��رکتی دانش بنیان با استفاده از روشی هوشمند برای کنترل وزن وسایل 
عبوری، تخریب روسازی راه ها و تلفات جاده ای را کاهش داد.

ش��رکت صنعتي فرد ای��ران به  عنوان نخس��تین تولیدکننده باس��کول و 
سیس��تم های توزین در ایران فعالیت خود را از 
س��ال ۳7 آغاز کرد. در حال حاضر این مجموعه 
فن��اور در زمینه طراحی و تولید انواع باس��کول 
جاده ای و سیس��تم های متنوع توزین صنعتی و 
الکترونیکی، ابزاردقیق و پروژه های خاص فعالیت 

می کند.
سیس��تم توزین در حال حرکت که محصول 
دانش بنیان این مجموعه است یکی از روش های 
هوشمند برای کنترل وزن وسایل عبوری از یک 
مقطع است. حمل بار اضافه می تواند پیامدهای 
جبران ناپذیری از جمله تخریب روسازی راه ها و 
کاهش قابلیت کنترل و هدایت وس��یله نقلیه را 
به همراه داشته باش��د، اما با نصب این سیستم 

در نزدیکی پلیس راه ها، اطالعات بس��یار مفی��د و کاربردی از ترافیک جاده به 
کاربران ارائه می شود.

اگر وزن وسایل نقلیه بیشتر از حد مجاز باشد، مشکالت فراوانی به بار خواهد 

آورد. از اثرات تردد وس��ایل نقلیه س��نگین با بار غیرمجاز می توان به تخریب 
زیرساخت ها، افزایش احتمال و شدت تصادفات و ... اشاره کرد. یکی از ابزارهای 

موثر در کنترل وزن این وسایل، سیستم توزین در حال حرکت است.
این فن��اوری کمک می کند تا وزن وس��ایل 
نقلیه در جریان ترافیک بدون هیچ گونه توقفی 
اندازه گیری شود؛ کاری که هم از بروز ترافیک 
جلوگیری می کند و هم وزن وسایل را دقیق و با 

حساسیت بیشتری اندازه گیری می کند.
به گفته حس��ین پویان، مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان، سیستم های هوشمند 
توزین در حال حرکت جاده ای، طراحي و 
نصب س��امانه های هوشمند ثبت تخلفات 
جاده ای، طراحی و تولید سامانه هوشمند 
توزی��ن ریلی و دیگ��ر پروژه ه��ا در حوزه 
هوشمندسازی راه در این مجموعه اجرایی 

شده است.
وی افزود: همه این تجهیزات و سیستم ها با کمک خالقیت ها و نوآوری تولید 
شده اند. این تالش ها باعث شده که این شرکت جزو  ۱۰ شرکت برتر جهان در 

حوزه ابزار دقیق قرار قرار گیرد.

کنترل وزن وسایل نقلیه سنگین هوشمند شد تا خسارت های مالی و انتخاب 4 پلتفرم برای تولید واکسن کرونا؛ 3 محصول به فاز بالینی رسید
جانی کاهش یابد

مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با حضور معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری گشایش یافت تا محصوالت ایران ساخت حوزه درمان 

سرطان تجاری سازی شود.
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، با استقرار شتاب دهنده ها، 
هس��ته های نوآور، آزمایش��گاه های تخصصی و ارائه خدمات آموزشی زمینه را 
برای توس��عه فناوری ها، تجاری س��ازی محصوالت و خدمات این حوزه فراهم 
می کند. در این مرکز، 5 شتاب دهنده پزشکی بازساختی ترمیم آوا، یس ژن یار، 

بومیکس، پرسیس ژن پار و لیوژن فارمد مستقر هستند.
 الگوی موفق دانشگاه ها در تامین نیازهای فناورانه

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراس��م افتتاح 
مجموعه ش��تاب دهنده ها، اتاق های تمیز و رونمایی از محصوالت دانش بنیان 
مرکز جامع س��لول های بنیادی و پزش��کی بازس��اختی با اش��اره به پیشرفت 
کشورمان در این حوزه با خالقیت جوانان دانش آموخته گفت: دستاورد فعاالن 
مستقر در این مرکز، نمونه ای کم نظیر و به مثابه الگوی دیگر دانشگاه ها برای 
حمایت از ایده های نوآورانه دانشگاهیان و حرکت پرشتاب در این مسیر است.

 ستاری، با اشاره به نقش دانشگاه ها در تبدیل ایده های نوآورانه به محصول 
یا خدمت دانش بنیان، افزود: دانشگاه ها می توانند با کمک به زایش محصول از 
ایده های دانشگاهیان، زیست بوم نوآوری را توسعه دهند و زمینه ساز پیشرفت 
شوند. خوش��بختانه این زیست بوم در حوزه سلول های بنیادی به رشد و بلوغ 

قابل توجهی رسیده است.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ب��ا بیان اینکه مراک��ز نوآوری و 
ش��تاب دهنده های کسب و کار، زایش��گاه خلق محصول دانش بنیان و ثروت زا 
هس��تند، ادامه داد: به کمک این مراکز که زایشگاه شرکت ها هستند جوانانی 
که ایده نوآورانه دارند، پس از مدتی با ایجاد شرکت دانش بنیان خود به اشتغال 
و ارزش افزوده می رس��ند و ضمن آنکه نی��ازی از جامعه را تامین می کنند به 

دانشگاه سود می رسانند.
 تحول در درمان سرطان به کمک محصول ایران ساخت

رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، 
با اشاره به تولید محصول دانش بنیان ایران ساخت در درمان سرطان افزود: کار 
بزرگی در حوزه درمان سرطان انجام شده است و نخستین کار تی سل کشور 
مراحل تس��ت حیوانی را با نتیجه های خوبی پشت سر می گذارد و در صورت 

موفقیت در فاز انسانی وارد بازار خواهد شد.
ستاری، از تولید این محصول دانش بنیان برای نخستین بار در کشور همگام 
با اندک کشورهای پیشرفته فعال در این حوزه گفت و ادامه داد: این محصول 
ایران س��اخت درم��ان یک بیمار را که بیش از 4۰۰ه��زار تا چند میلیون دالر 
هزینه دارد، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و با بی نیاز کردن کش��ور از 
واردات، حافظ س��رمایه های کشور می شود و در حوزه درمان بیماران سرطان 

تحولی ایجاد می کند.
وی با اش��اره به نقش پررنگ شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در تامین درآمد از ایده های نوآورانه، بیان کرد:  بیش از ۲۰۰ 
ش��رکت دانش بنیان از جمع بیش از 5هزار و 7۰۰ شرکت دانش بنیان 
کش��ور در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی فعال هستند. 
اینکه بس��یاری از اولویت های فناورانه کشور در حوزه های گوناگون به 
دس��ت شرکت های دانش بنیان تامین می ش��ود، نشان دهنده جایگاه و 

اهمیت این کسب و کارها است.
ستاری به رونمایی بیش از ۳۰ محصول دانش بنیان جدید و پیشرفته حوزه 

پزشکی در این مراسم اشاره کرد و افزود: برخی از محصوالت رونمایی شده در 
دنیا هم جدید هستند یا حتی تجاری نشد ه اند. با تولید این محصوالت فناورانه 
کارهای بزرگی انجام شد و ایجاد این زیست بوم در دانشگاه و اطراف آن برای 

ایجاد تحول های بزرگ ارزشمند و قابل قدردانی است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، این شرکت ها را بستری برای جذب استعدادهای 
برت��ر و نخبگان ایران��ی غیرمقیم دانس��ت و گفت: این مراکز بس��تری برای 
جذب نخبه ها هس��تند. اکنون نیز تعدادی از نخبگان بازگش��ته به کشور، در 
شتاب دهنده های این مرکز نوآوری، تجاری سازی ایده یا محصول نوآورانه خود 
را دنبال می کنند. به زودی با ورود این محصوالت به بازار تحول های جدی را 

در حوزه پزشکی و سالمت شاهد خواهیم بود.
 در ادامه این مراسم ضمن رونمایی از اتاق تمیز و مجموعه شتاب دهنده های 

مرکز جامع سلول های بنیادی از محصوالت دانش بنیان مستقر افتتاح شد.
محلول های مورد اس��تفاده در درمان ناباروری، سنتز مواد سنجش سمیت 
سلولی، کیت های استخراج دی ان ای و آر ان ای بر پایه نانوذرات مغناطیسی و 
نخستین روبات اسیدهای نوکلئیک از جمله محصوالت دانش بنیانی بود که در 

مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رونمایی شد.
 سربلندی حوزه پزشکی در آزمون محدودیت ها

همچنین در بخش دیگری از این مراس��م، عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران با اش��اره به فعالیت فعاالن فناور و دانش��گاهی در تولید 
محص��والت دانش بنیان پیش��رفته گفت: دانش��گاه علوم پزش��کی در تولید 
محصوالت دانش بنیان و فناور گام برمی دارد و مرکز جامع سلول های بنیادی 

تالش می کند به حل مهمترین نیازها و اولویت های فناورانه کشور بپردازد.
وی همچنی��ن بیان کرد: کار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
انگیزه باالی ش��خص مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری در حمایت از 

ایده های نوآورانه و دانش بنیان بسیار اثربخش و کارآمد بوده است.
فرآورده درمانی ایران ساخت علیه بیماری سرطان

یک��ی از فناوری ه��ای ایران س��اخت رونمایی ش��ده در مرکز جامع 
س��لول های بنیادی، فناوری کار تی س��ل تراپی که توس��ط ش��رکت 
دانش بنی��ان کارا یاخت��ه تجهیز، بومی س��ازی ش��ده اس��ت، وارد فاز 
مطالعات حیوانی ش��د. این محصول ایران س��اخت در کلین روم مرکز 

جامع سلول های بنیادی به تولید می رسد.
شرکت کارا یاخته تجهیز آزما تجهیز، از سال ۹٨ در مرکز جامع سلول های 
بنیادی، مستقر شده و کارآزمایی بالینی را در این مرکز با حمایت ستاد توسعه 
فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کرده 

است.
کار تی سل تراپی ر وشی است که درمان بر پایه سلول های بدن بیمار و تولید 
پادتن انجام می ش��ود. سلول های مهندسی و دست وزی شده، در بدن بیماران 

قرار داده شده و در مقابله با سلول های سرطانی با دقت باالیی عمل می کند.
حدود ٨.۳ میلیارد دالر گردش مالی این حوزه اس��ت و ۹۰ ش��رکت و ۱۶۰ 
مرکز در آمریکا ارائه دهنده فناوری کار تی سل تراپی هستند و موفقیت ایران 
در دستیابی به این محصول ایران ساخت، کشورمان را در جمع معدود دارندگان 
فناوری کار تی سل تراپی قرار می دهد. نتایج فاز حیوانی کارآمد بوده و نتایج 

مثبتی را در درمان موش های سرطانی نشان داده است.
این محصول دانش بنیان ایران س��اخت با سرمایه گذاری ٨5 میلیارد تومانی 
بخش خصوصی انجام شده است و در صورت تولید، زمینه کاهش هزینه های 

بیمار و جلوگیری خروج ارز خواهد شد.

مایکروسـافت با راه انـدازی پلتفرم جدیدی تحـت عنوان »ویوا« بـا هدف کمک به 
مشـاغل دورکار قصد دارد محیط جدیدی را برای کار در خانه ارائه کند. مایکروسافت 

اخیرا این پلتفرم را برای »مایکروسافت تیمز« منتشر کرده است.
بـه گزارش دیجیاتو، »سـاتیا نـادال« مدیرعامل مایکروسـافت، ضمـن تاکید بر این 
موضـوع که همه گیری ویروس کرونا طی 11 ماه توانسـت نحوه کار و زندگی مردم را به 
کلی تغییر دهد، گفت: »ما در حال حاضر شاهد بزرگترین تجربه  کار از راه دور هستیم. 
با بهبود وضعیت جهان، قرار نیسـت رو به عقب حرکت کنیم و انعطاف در زمان، مکان 

و نحوه کار همچنان کلیدی خواهد بود.«
مایکروسـافت ویوا به عنوان یک اپلیکیشـن یا سـرویس شـناخته نمی شـود بلکه 
پلتفرمـی بـرای بهبود شـرایط دورکاری و کمک به مدیریت کسـب وکارها محسـوب 
می شـود. با ایـن وجود که کسـب وکارها سـاالنه میلیاردها دالر برای رفـاه کارمندان 
خود هزینه می کنند، مایکروسـافت معتقد اسـت که ویوا می تواند به نحوه کار در عصر 

دیجیتال کمک بسیار زیادی کند.
»جرد اسپاتارو« مدیر مایکروسافت 3۶5 در همین رابطه عنوان کرد که دیگر نباید به 
کار در یک مکان مشـخص فکر کرد و در عوض باید به چگونگی حفظ فرهنگ، ارتباط 
کارمندان و اسـتفاده از نبوغ انسـان ها در این شیوه متمرکز بود. او گفت که همه گیری 
کرونا شـیوه کار و یادگیری انسـان ها را برای همیشـه تغییر خواهـد داد و ویوا نتیجه 

جریان هایی است که مایکروسافت شاهد آنها بوده.

ویـوا که به گفته مایکروسـافت برای عصر جدیـد و دیجیتال طراحی شـده، با ابزار 
مشـارکت سـازمانی »مایکروسـافت تیمز« ادغام شـده و قسـمت های اساسـی یک 
کسـب وکار را جمـع آوری می کنـد. چهـار بخش اصلـی »ارتباطـات«، »دیـد کلی«، 

»موضوعات« و »یادگیری« این پلتفرم را تشکیل می دهند.
بخش ارتباطات شـامل ارتباطات داخلی یا منابعی مانند منافع و سیاست های شرکت 
می شـود. همچنین این بخش به صورت پرتالی طراحی شـده تا کارمندان تازه وارد از 
آن برای شروع کار و آشنایی با سایر کارمندان استفاده کنند. اسپاتارو از این بخش به 

عنوان »دروازه  ورود به محل کار دیجیتال« یاد کرد.
همچنین بخش ارتباطات ویوا براسـاس فناوری SharePoint مایکروسافت ساخته 
شـده و مواردی مانند اخبار شـرکت و گروه ها و انجمن های کارمندان را شامل می شود 
و به طور کلی داشبوردی برای ارتباط همکاران با یکدیگر از راه دور محسوب می شود.
پیش از این مایکروسافت به دلیل اینکه امکان بررسی داده های تمامی کارمندانی که 
از اپلیکیشن ها و سـرویس های این شرکت استفاده می کنند را در اختیار مدیران قرار 
داده بـود مـورد انتقاد قرار گرفته بود. حاال بخش دید کلـی ویوا را به نوعی می توان به 
عنوان گام بعدی این کمپانی در جهت امتیاز بهره وری خود دانسـت. داده های مدیران 
کسـب وکارها در ایـن بخش، در جهت نظارت بـر روند کارها با حفـظ حریم خصوصی 
ارائه خواهند شـد. سـومین بخش مایکروسافت ویوا، یادگیری اسـت و همانطور که از 
نام آن مشخص اسـت، این بخش جهت یادگیری و توسعه کارمندان برنامه ریزی شده. 

ستاری: محصولی ایران ساخت در حوزه درمان سرطان به بازار 
خواهد آمد و کشور را از واردات بی نیاز می کند

مایکروسافت پلتفرم »ویوا« را به منظور مدیریت دورکاری راه اندازی کرد

دریچــه

مدیر توس��عه اکوسیس��تم نوآوری صندوق نوآوری و ش��کوفایی صبح روز 
گذشته در مراس��م رونمایی از برنامه »س��رمایه گذاری جسورانه در ایده های 
نوآوران��ه« که به صورت آنالین در محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی برگزار 
ش��د، گفت قرار است امروز یک خدمت جدید در صندوق نوآوری و شکوفایی 
رونمایی ش��ود که این خدمت یک نوع س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم صندوق 
نوآوری محسوب می شود. به گزارش مهر، مصطفی بغدادی با بیان اینکه منابع 
صندوق در چرخه عمر یک اس��تارت آپ قابل اس��تفاده اس��ت، گفت: در واقع 
اس��تارت آپ ها می توانند در تمام طول عمر خود از خدمات صندوق نوآوری و 

شکوفایی بهره ببرند.

سرمایه گذاری جسورانه در ایده های 
نوآورانه

سه شنبه
21 بهمن 1399

شماره 1724
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یک شرکت خالق توانسته است با ارائه خدمات پیشرفته واقعیت مجازی و 
واقعیت افزوده، خدمات گسترده ای به سازمان ها و ارگان های ایرانی عرضه کند.
سینا عادلی، مدیرعامل شرکت خالق بهار وصف گستران نمای نوین )بوگن 

دیزاین(، گفت: زمینه اصلی فعالیت این شرکت 
در ح��وزه واقعیت مجازی اس��ت. این مجموعه 
برای س��ازمان ها، شرکت ها و ارگان های مختلف 
خصوص��ی و دولتی، اس��تودیوهایی را طراحی و 
تاس��یس می کند که مش��تری می تواند در آنها 

سناریوهای مختلف آموزشی را پیاده کند.
مدیرعامل شرکت خالق بهار وصف گستران نمای 
نوین، ادامه داد: برای مثال ما یک برنامه برای آموزش 
آتش نشانان با استفاده از این فناوری اجرا کردیم. در 
واقعیت نمی توان یک ساختمان بلندمرتبه را برای 
آموزش آتش نشانان آتش زد. در حالی که با استفاده 
از این امکانات و وسایل و تجهیزات خاص، برای مثال 
یک بیمارس��تان به صورت واقعی با تمام جزییات 

شبیه سازی شد و کارآموزان در این محیط مجازی، برای اطفای حریق تالش کردند 
و دوره های آموزشی مختلف را گذراندند. عادلی ضمن توضیح فعالیت های مختلف 
این مجموعه، افزود: این شرکت در حوزه های دیگری مانند گردشگری مجازی نیز 

فعال است. بازدید مجازی از جزیره قشم یا بازدید و راه رفتن در موزه های مختلف، 
بخشی از فعالیت های دیگر این شرکت را تشکیل می دهد. برای مثال با استفاده از 
این فناوری، بازدید از مراکز مذهبی خاص از هر نقطه از جهان ممکن ش��ده است. 
این فعال خالق ضمن تش��ریح وضعیت کلی این 
نوع از فناوری ها در کشور، افزود: در بخش دیگری 
از خدمات این شرکت، می توان روبه روی یک تابلو 
نقاش��ی در یک موزه ایستاد و با قرار دادن دوربین 
گوش��ی تلفن همراه، مقابل آن اثر، کلیه اطالعات 
الزم را در م��ورد آن دریاف��ت کرد. وی همچنین 
بیان کرد: در پروژه دیگری در همکاری با شرکت 
پاالیش بیدبلند، بستری فراهم کرده ایم تا کارکنان 
این شرکت تلفن همراه خود را در مقابل هر کدام از 
قطعات بگیرند، کلیه مستندات مربوط به آن قطعه 
و نحوه تعمیر آن در تلفن همراه، آنها پدیدار شود. در 
واقع در حال همکاری با صنایع مختلف هستیم تا 
با استفاده از این فناوری، بتوانیم گام های بلندی در 
زمینه حفظ و مراقبت از قطعات و دستگاه های صنعتی برداریم. مشتری نیز در وقت 
و هزینه ها به شکل قابل توجهی صرفه جویی خواهد کرد. این مسئله همچنین باعث 

می شود، عمر قطعات صنعتی نیز به شکل قابل مالحظه ای افزایش یابد.

5 استارت آپ فعال در حوزه کارگزاری بیمه آنالین پروانه فعالیت خود را از 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس سازمان بیمه مرکزی دریافت 

کردند.
مراسم اعطای پروانه استارت آپ های کارگزاری 
رس��می آنالین بیمه با حضور س��ورنا س��تاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، علیرضا 
سلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی و جمعی 
از اس��تارت آپ های فعال در حوزه خدمات بیمه 

برگزار شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این 
مراسم با بیان اینکه تحول اساسی در حوزه بیمه 
به کمک اس��تارت آپ ها رخ داده است، گفت: با 
همکاری نزدی��ک بیمه مرکزی و معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری تحول��ی جدی و 
ارزش��مند در ح��وزه خدمات بیم��ه و با کمک 

استارت آپ ها محقق شده است.
 ستاری با بیان اینکه توسعه، مفهومی فرهنگی و مستلزم ترویج و همکاری 
تمامی بخش ها برای حمایت ش��رکت های دانش بنیان و خالق اس��ت، ادامه 
داد:  در روزهای نخست تصور می کردیم مفهوم توسعه و تحول سخت افزاری 

است، اما دیری نپایید که دریافتیم توسعه امری نرم افزاری است. ضرورت هایی 
چون حمایت از کاالی ایران س��اخت، حمایت از کارآفرین داخلی شرکت های 
خالق و اهمیت بخشیدن به دارایی های فکری، ضرورتی فرهنگی است و باید 
فرزندان م��ان را با فرهنگ س��ازی و ترویج، به 

نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، توجه دهیم.
استارت آپ ها تحول بیمه را ممکن می کنند

معاون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری، 
اس��تارت آ  پ های آنالین حوزه مالی و بانکی را 
نمونه موفقی از  خدمات ارزنده اس��تارت آپ ها  
برای جامعه دانس��ت و افزود:  فین تک ها امروز  
ب��ه خوبی جای خالی خدمات در دس��ترس و 
کارآمد مالی را پر کرده و با میلیون ها تراکنش 
روزانه ب��دون خطا، ارزش گ��ذاری و اعتماد به 
اس��تارت آپ ها را به خوبی پاسخ گفتند. کسب 
و کارهای سنتی بیمه نیز باید استارت آپ های 

خالق نوآور و فعال این حوزه را حمایت کند.
وی با بیان اینکه استارت آپ های حوزه بیمه خدمات را کارآمد و در دسترس 
می کنند، ادامه داد: به مدد استارت آپ ها زمان دسترسی آسان به خدمات مورد 

نیاز ارزان و کارآمد رسیده است.

خالق ها از فناوری واقعیت مجازی بهره بردند و خدمات گسترده ای به 
سازمان ها دادند

 ستاری: با استارت آپ ها تحولی جدی در انتظار حوزه بیمه است

ناصر باقری فروزان: مدیر مجموعه آزمایش��گاه های شرکت مهندسی 
پایانه محیط پاک عضو ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهبردی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
یک��ی از عواق��ب زندگ��ی ش��هری آلودگی های محیطی اس��ت که 
آسیب های جدی به سالمتی می زند. کاهش این آالینده های زیستی با 

به روزترین استانداردها ضروری است.
سنجش آلودگی های محیط زیستی یکی از دغدغه های این روزهای 
کشور اس��ت. آلودگی هایی که سالمت انسان، دیگر جانداران و محیط 
اطراف مان را به خطر می اندازد. به همین دلیل باید به دنبال پیداکردن 

راهکارهایی برای کاهش این آسیب های جدی باشیم.
مجموعه آزمایش��گاه های شرکت مهندس��ی پایانه محیط پاک یکی 
از فعاالن این حوزه اس��ت و تالش می کند با ارائه راهکارها و اس��تفاده 
از تجهی��زات به روز به یاری کاهش این آلودگی های زیس��تی بیاید. در 
مجموع��ه فناورمان س��نجش در بخش آلودگی هوا و ص��دا، گازهای 
خروج��ی دودکش و همچنی��ن ترکیبات آلی و س��رطان زای خروجی 
دودکش براساس به روزترین اس��تانداردها و مؤلفه های زیست محیطی 

انجام می شود.
تجهیزات آزمایش��گاهی س��نجش هوای محیط نی��ز دیگر خدمتی 
اس��ت که ارائه می کنیم. در این مجموعه، نمونه برداری و آنالیز گازها و 
بخارات هوای محیط و همچنین نمونه برداری و آنالیز فلزات س��نگین 

هوای محیط طبق شیوه EPA انجام می شود.
یکی از برنامه هایی مدنظر در شرکت مان ارائه تخفیفات ۳۰ درصدی 
ب��ه اس��تفاده کنندگان از این خدمات آزمایش��گاهی اس��ت. گروه های 
گوناگونی مخاطب این خدمات هس��تند و به پژوهشگران، شرکت های 

دانش بنیان و فعاالن فناور دانشگاهی ارائه می شود.

هدف از این تخفیف ها حمایت از محققان، دانشجویان و پژوهشگران 
در زمینه ه��ای مختلف علمی اس��ت. در فصل زمس��تان همه خدمات 
آزمایش��گاهی ای��ن مجموعه ب��ا ۳۰ درصد تخفیف به مش��تریان ارائه 

می شود.
ش��رکت مهندس��ی پایانه محیط پاک با دارا بودن گواهینامه معتمد 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت به عنوان آزمایشگاه معتمد در زمینه 
سنجش آالینده های محیط زیست در بخش هوا، آب و فاضالب، خاک 

و رسوب فعالیت می کند.
آزمایشگاه ش��یمی شرکت، مجهز به دس��تگاه های آزمایشگاهی 
نظیر طیف س��نج مرئی فرابنفش، کدورت سنج، کجلدال، جارتست، 
 DO . PH . BOD . ک��وره الکتریکی و ... اس��ت و پارامتره��ای
COD . SS . TDS . TSS، کلی��ه آنیون ها و کاتیون ها، کدورت، 
چربی و روغن در نمونه های آب، خاک، رسوب، پساب و پسماند را 

آنالیز می کند.
این ش��رکت به دستگاه طیف سنج جذب اتمی با قابلیت آنالیز فلزات 
و ترکیبات غیرآلی به روش شعله، کوره و سیستم هیدرید در محدوده  
ppb و ppm و همچنین دس��تگاه کروماتوگراف گازی با دتکتورهای 

TCD و  FID مجهز است.
آزمون های میکروبیولوژی یکی دیگر از خدمات ارائه شده در مجموعه 
ما اس��ت. این بخش از آزمایشگاه از توانمندی انجام آزمون های مربوط 
به شناس��ایی و ش��مارش پارامترهای میکروبیولوژی شامل کلیفرم ها، 

کلیفرم های گوارشی، شمارش باکتری ها و ... برخوردار است.
مخاطبان عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی می توانند ضمن 
برخ��ورداری از این تخفیف ه��ا، اعتبار خود را ب��رای دریافت خدمات 

آزمایشگاهی مورد استفاده قرار دهند.

ش��رکتی دانش بنیان با تولید لوله های پروفیل فوالدی تالش کرد تا 
عمر ساختمان ها بیشتر شود و استحکام آنها ارتقا یابد.

ش��رکت فوالد ماش��ین نکا در ابتدا فعالیت خ��ود را در حوزه تولید 
قطعات، ماش��ین آالت صنعتي آغاز کرد، اما پس از چند سال به عرصه 
تولید لوله و مقاطع فوالدی نیز وارد شد تا با ایجاد خط تولید این نوع 

لوله ها، به افزایش مقاومت در و پنجره ها کمک کند.
به گفته مجید لطیفی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، پروفیل ها 
تقریب��ا در هم��ه جا حض��ور دارن��د. در صنایع مختلف، س��اختمان و 
راهس��ازی. قس��مت اعظم��ی از پروفیل ها ب��ه منظور س��اختن در و 
پنجره های آهنی به کار می روند. متخصصان ما طراحی، س��اخت، نصب 
و راه اندازی خطوط تولید لوله پروفیل فوالدی با روش مس��تقیم بدون 
تعویض قالب و قالب های مقطع ثابت ارتقای این تولیدات را در اولویت 
خود قرار دادند. وی افزود: با تالش و پش��تکار مجموعه فوالد ماش��ین 
نکا، خط تولید لوله ERW پس از یک سال تولید آزمایشی، با ظرفیت 
ساالنه ٨۰ هزار تن شروع به کار کرد. این خط قابلیت تولید لوله های با 
قطر ۱۰، ۱۲ و ۱4 اینچ و به طول دلخواه براساس سفارش مشتری را 
دارا اس��ت. لوله و پروفیل فوالدی به آلیاژهایی گفته می شود که عنصر 
اصلی آن ها را آهن تش��کیل می دهد. کربن به عن��وان مهمترین ماده 

آلیاژی فوالد محسوب می شود.
لطیفی ادامه داد: قسمت زیادی از انواع لوله و پروفیل برای ساختن 

در و پنج��ره آهن��ی به کار م��ی رود. پروفیل های مربع و مس��تطیل با 
مقاطع کوچک به عنوان نرده های فلزی برای در و پنجره منازل، کناره 

راه پله ها استفاده می شود.
ای��ن فعال فناور ادامه داد: طراحی، س��اخت، نصب و راه اندازی خطوط 
تولید لوله پروفیل فوالدی با روش مستقیم بدون تعویض قالب و قالب های 
مقطع ثابت پروفیل تولیدش��ده به روش مستقیم را در اولویت کاری خود 
قرار دادیم. این پروفیل ه��ا دارای زاویه های تیز، ابعاد دقیق و خط جوش 
ثابت در دیواره باالیی و انحنای س��طحی کمی هستند و نسبت به روش 
دیگر کیفیت و اس��تحکام باالتری دارن��د. وی درباره محصوالت تولیدی 
ش��رکت، گفت: »طراحی و س��اخت خط نورد پروفیل س��نگین مقاطع 
س��اختمانی توخالی )HSS( با قابلیت تولید مقاطع س��اختمانی فوالدی 
در ابعاد و ضخامت های مختلف«، »طراحی و س��اخت خط نورد لوله های 
ERW با امکان تولید س��ایزهای متنوع و طراحی« و »س��اخت جرثقیل 
س��قفی با وزن کمتر، اس��تهالک کمتر و زمان ساخت کوتاه تر نسبت به 
جرثقیل های موجود« از جمله محصوالت تولیدی شرکت است. این فعال 
فناور همچنین تاکید کرد: »طراحی و س��اخت خ��ط نواربر با طراحی و 
مکانیزم عمل جدید و متفاوت«، »طراحی و س��اخت دس��تگاه سایزینگ 
برای تبدیل لوله به پروفیل«، »طراحی و ساخت دستگاه گیوتین ۶ متری 
با قابلیت برش به ضخامت ۲۰ میلی متر« و »طراحی و س��اخت دستگاه 

پانچ« از دیگر محصوالتی است که تولید کرده ایم.

ویـوا که به گفته مایکروسـافت برای عصر جدیـد و دیجیتال طراحی شـده، با ابزار 
مشـارکت سـازمانی »مایکروسـافت تیمز« ادغام شـده و قسـمت های اساسـی یک 
کسـب وکار را جمـع آوری می کنـد. چهـار بخش اصلـی »ارتباطـات«، »دیـد کلی«، 

»موضوعات« و »یادگیری« این پلتفرم را تشکیل می دهند.
بخش ارتباطات شـامل ارتباطات داخلی یا منابعی مانند منافع و سیاست های شرکت 
می شـود. همچنین این بخش به صورت پرتالی طراحی شـده تا کارمندان تازه وارد از 
آن برای شروع کار و آشنایی با سایر کارمندان استفاده کنند. اسپاتارو از این بخش به 

عنوان »دروازه  ورود به محل کار دیجیتال« یاد کرد.
همچنین بخش ارتباطات ویوا براسـاس فناوری SharePoint مایکروسافت ساخته 
شـده و مواردی مانند اخبار شـرکت و گروه ها و انجمن های کارمندان را شامل می شود 
و به طور کلی داشبوردی برای ارتباط همکاران با یکدیگر از راه دور محسوب می شود.
پیش از این مایکروسافت به دلیل اینکه امکان بررسی داده های تمامی کارمندانی که 
از اپلیکیشن ها و سـرویس های این شرکت استفاده می کنند را در اختیار مدیران قرار 
داده بـود مـورد انتقاد قرار گرفته بود. حاال بخش دید کلـی ویوا را به نوعی می توان به 
عنوان گام بعدی این کمپانی در جهت امتیاز بهره وری خود دانسـت. داده های مدیران 
کسـب وکارها در ایـن بخش، در جهت نظارت بـر روند کارها با حفـظ حریم خصوصی 
ارائه خواهند شـد. سـومین بخش مایکروسافت ویوا، یادگیری اسـت و همانطور که از 
نام آن مشخص اسـت، این بخش جهت یادگیری و توسعه کارمندان برنامه ریزی شده. 

کارفرمایان در این قسـمت مواد آموزشی، دوره ها و سایر مطالب آموزشی را در اختیار 
کارمندان خود می گذارند. این محتوای آموزشی می تواند شامل آموزش های لینکدین، 

مایکروسافت لرن، حساب خود کسب وکار و مطالب آموزشی دیگر کسب و کارها شود.
موضوعات، آخرین بخش در نظر گرفته شـده برای ویوا اسـت. اسـپاتارو درباره  این 
بخـش توضیح می دهد که »موضوعـات ویوا را به عنوان یک ویکی پدیا برای سـازمان 
بایـد در نظـر گرفت.« این بخش برای سـازماندهی محتوا از هوش مصنوعی اسـتفاده 
می کند و به طور خودکار اسناد، ویدئوها و افراد مرتبط را به صورت کارت های موضوعی 
به کارمندان ارائـه می کند. این کارت های موضوعی توسـط برنامه هایی مانند »تیمز«، 

»آفیس« و »شیرپوینت« تولید می شوند.
بخش های مختلف مایکروسـافت ویوا تا حدی راه اندازی شـده اند و بخش موضوعات 
ایـن پلتفرم در حـال حاضر در دسـترس کاربران مایکروسـافت 3۶5  قـرار گرفته و 
پیش نمایش عمومی بخش دید کلی هم به تازگی شـروع به کار کرده اسـت. همچنین 
مایکروسـافت پیش نمایـش خصوصی بخش آموزش ویوا را آغاز کـرده و قصد دارد در 

طول سال 2۰21 موارد بیشتری به این پلتفرم اضافه کند.
در آخـر مایکروسـافت عنوان می کند که ویوا تازه شـروع به کار کـرده و به گونه ای 
طراحی شـده که یک پلتفرم قابل گسـترش را برای سایر همکاران ارائه کند. همچنین 
مایکروسـافت معتقد اسـت که پس از پاندمی کرونا، دورکاری تبدیل به شیوه مرسوم 

کسب و کارها خواهد شد.

مبارزه با آلودگی های محیطی

لوله پروفیل فوالدی ایران ساخت استحکام ساختمان ها را بیشتر کرد
مایکروسافت پلتفرم »ویوا« را به منظور مدیریت دورکاری راه اندازی کرد

یادداشـت

یک نماینده مجلس گفت بسته جامع حمایت از شرکت های خالق می تواند به قانون حمایت 
از محصوالت دانش بنیان اضافه شود. سید احمد آوایی، نماینده مردم از حوزه انتخابیه دزفول 
در مجلس شورای اسالمی گفت: معتقدم که تقویت هرچه بیشتر زیست بوم نوآوری و صنایع 
نرم و خالق در کشور، باعث افزایش امنیت، اشتغال و کارآفرینی خواهد شد. مجلس شورای 
اسالمی و نمایندگان محترم نیز آمادگی دارند تا کلیه شرکت های خالق را در کنار شرکت های 
دانش بنیان مورد حمایت قرار دهند. این عضو قوه مقننه، در ادامه افزود: بی شک، راه صالح و 
سعادت کشور از مسیر خالقیت و تکیه بر جوانان مومن و نوآوری می گذرد که کارآفرینی را به 
خالقیت گره زده اند. در این بین، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مسئوالن مختلف 
آن، می توانند با حضور در کمیسیون های مختلف و صحن علنی مجلس، زمینه تعامل هرچه 

بیشتر نمایندگان را با چالش ها و نیازهای مختلف این زیست بوم مهیا کنند.

حمایت از فعاالن صنایع نرم و خالق؛ 
اشتغال و کارآفرینی افزایش می یابد



خرید آنالین برای بسیاری از مردم بهترین گزینه در دسترس محسوب 
می ش��ود. این امر با توجه به سطح گسترده شیوع کرونا در نقاط مختلف 
جه��ان و ضرورت رعایت پروتکل های بهداش��تی مورد توجه بس��یاری از 
مشتریان قرار گرفته است. بسیاری از رستوران ها برای ساده سازی فرآیند 
خرید از سوی مشتریان اقدام به ارسال رایگان سفارشات می کنند. چنین 
امری در مورد تمام خرده فروشی ها به شکل های متفاوت مصداق دارد. نکته 
مهم در این میان وضعیت بس��ته بندی سفارشات مشتریان است. برخی از 
کس��ب و کارها به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان نمی دهند. شاید در 
نگاه نخست بسته بندی محصوالت یک امر فرعی در زمینه تعیین وضعیت 
برند باشد، اما کس��ب و کارها نیاز فوری برای ساماندهی وضعیت شان در 
این حوزه دارند. مش��تریان اغلب براساس ش��یوه بسته بندی سفارشات از 
س��وی خرده فروشی ها و به طور کلی کس��ب و کارهای مختلف نسبت به 

ارزیابی شان اقدام می کنند. 
ام��روزه بس��یاری از برنده��ا مش��غول بازنگ��ری در نحوه بس��ته بندی 
محصوالت ش��ان هس��تند. این امر به معنای بازنگری در اس��تراتژی های 
قدیمی کسب و کارهاست. امروزه دیگر امکان استفاده از استراتژی مبتنی 
ب��ر تولید محصوالت باکیفیت و بی توجهی به بس��ته بندی آنها امکان پذیر 
نیست بنابراین باید نگاهی دقیق تر به این مسئله انداخت. کارشناس های 
حوزه برندس��ازی بر روی تاثیرگذاری بسته بندی محصوالت بر روی نگاه 
مش��تریان تاکید دارند. این امر در مورد ارسال سفارشات نیز صحت دارد. 
برندها برای ارسال سفارشات مختلف مشتریان امکان اتکای صرف بر روی 
بس��ته بندی جداگانه هر محصول را ندارند بنابراین باید یک بس��ته بندی 
کلی نیز مدنظر کارآفرینان قرار داش��ته باش��د. در غیر این صورت امکان 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. 
بسته بندی محصوالت مسئله حساسی محسوب می شود. این حساسیت 
در طول سال های اخیر با توجه به افزایش میزان رقابت در بازارهای مختلف 
به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته اس��ت. براساس اظهارنظر تترا پاک، 
کارشناس ارشد حوزه برندسازی، برخی از نکات مهم در زمینه بسته بندی 

مناسب و استاندارد محصوالت به شرح ذیل است:
• افزای��ش اس��تفاده از پالس��تیک در زمین��ه بس��ته بندی محصوالت 
دغدغه های زیست محیطی بسیار زیادی ایجاد کرده است. اکنون فقط ۹ 
درصد از تمام پالس��تیک های مورد استفاده کسب و کارها در بسته بندی 
ام��کان بازیافت دارد بنابراین بخش گس��ترده ای از پالس��تیک های مورد 
اس��تفاده در فرآیند بس��ته بندی محصوالت مش��کالت زیس��ت محیطی 

خطرناکی به همراه خواهد داشت. 
• استفاده از پالستیک در زمینه بسته بندی محصوالت به معنای افزایش 
استفاده از سوخت های فسیلی خواهد بود. این امر با نیازهای روز مشتریان 
و بازارهای مختلف برای جهت گیری به سوی مواد اولیه ارزان و سازگار با 

محیط زیست در زمینه بسته بندی در تضاد خواهد بود.
• طراحی بس��ته بندی محصوالت در نگاه نخس��ت تفاوت میان برندها را 
ایجاد می کند بنابراین کسب و کارها در وهله نخست باید بر روی بسته بندی 

محصوالت شان برای جلب نظر مخاطب هدف سرمایه گذاری نمایند. 
• استفاده از کاغذهای بازیافتی یا ساخته شده از مواد ارگانیگ در میان 
کس��ب و کارها برای بسته بندی محبوبیت بس��یار زیادی پیدا کرده است. 
دلیل این امر کیفیت باالی چنین مواد اولیه ای در کنار کاهش دغدغه های 

زیست محیطی است. 
ب��دون تردید بح��ث حفاظت از محیط زیس��ت در زمینه بس��ته بندی 
محصوالت دارای اهمیت بس��یار زیادی است. تمام موارد فوق نیز در این 
رابطه بحث هایی را مطرح داشته است بنابراین هرگونه طراحی استراتژی 
برای بهینه س��ازی بسته بندی محصوالت باید با توجه به این نکات صورت 
گیرد. براساس گزارش موسسه MIT Technology Review، صنعت 
غذا بیشترین تاثیر از ترندهای مربوط به بسته بندی را دریافت کرده است. 
این امر به معنای انتظارات فزاینده مشتریان رستوران ها و برندهای بزرگ 
فعال در حوزه تهیه غذا نس��بت به بس��ته بندی باکیفیت و متفاوت است. 
بدون تردید این امر همراه با غافلگیری بسیار زیادی برای کارآفرینان است. 
بسیاری از کارآفرینان حوزه غذا نسبت به کیفیت و طعم متفاوت بخش های 
مختلف منوی ش��ان توجه نشان می دهند. بسته بندی سفارش های غذایی 
در اولویت های انتهایی چنین کس��ب و کارهایی ق��رار دارد. یکی از نکات 
مهم در این میان اس��تفاده از جایگزین هایی سازگار با محیط زیست برای 

بسته بندی های پالستیکی است. بدون تردید این امر برای برندهای فعال 
در زمین��ه غذا چالش برانگیز خواهد بود. دلیل این امر قراردادهای طوالنی 
مدت اغلب برندهای غذایی با شرکت های تولیدکننده بسته بندی سفارشات 
اس��ت.  امروزه بسته بندی محصوالت امری فراتر از یک نیاز ابتدایی کسب 
و کارها محسوب می ش��ود. هر کسب و کار با بسته بندی محصوالتش در 
عمل با مش��تریان و دیگر ناظران بازار کسب و کار وارد تعامل می شود. با 
این حساب تعامل برندها با مشتریان باید براساس اصول بسته بندی نوین 

و همچنین انتظارات تازه مشتریان صورت گیرد. 
برندس��ازی در طول س��ال های اخیر بدل به دغدغه بسیاری از کسب و 
کارها ش��ده است. هر کسب و کار براساس ویژگی های برندش با مخاطب 
هدف ارتباط برقرار می کند. بسیاری از کارآفرینان با انتخاب استراتژی های 
مقطعی برای تعامل با مخاطب هدف فرآیند تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
را دستخوش تغییرات چالش برانگیزی می کنند. همانطور که در سطرهای 
پیشین این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، بسته بندی دارای اهمیت باالیی 
در جایگاه برندها نزد مش��تریان اس��ت بنابراین باید نسبت به استفاده از 

ترندهای مناسب در این راستا اقدام کرد. 
برند نستله به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده نوشیدنی 
و آب معدنی در سراس��ر دنیا یکی از نخس��تین قربانی های فرآیند تغییر 
انتظارات مش��تریان از برندها بوده اس��ت. اگر از طرفدارهای برند نس��تله 
باشید، به خوبی از نحوه بسته بندی محصوالت این برند آگاهی دارید. این 
فرآیند شامل استفاده وسیع از انواع پالستیک است. درست به همین خاطر 
بسیاری از مشتریان نس��تله در ابتدای دهه گذشته میالدی اعتراض های 
گسترده ای نسبت به این نوع فعالیت از سوی این برند نشان دادند. اگرچه 
هنوز هم برخی از محصوالت نس��تله در قالب بسته بندی های پالستیکی 
عرضه می ش��ود، اما تم��ام آنها دارای قابلیت بازیافت هس��تند. این امر به 
خوبی اهمیت بس��ته بندی سازگار با محیط زیس��ت در فرآیند برندسازی 
کسب و کارها را نشان می دهد. اگر کسب و کار شما نسبت به ارتباط میان 
بسته بندی و برندسازی توجه الزم را ندارد، باید هرچه زودتر از چالش دیگر 
کس��ب و کارها درس بگیرد. در غیر این صورت تغییرات موردنیاز در این 

عرصه در قالب بحران های عمیق به برندتان تحمیل خواهد شد. 
brandingstrategyinsider.com :منبع
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بی بی سی بیلبوردش را آتش زد
A Pe - )رر قس��مت آخر برنامه تلویزیونی »یک س��یاره کامل« 
fect Planet( از بی بی سی، »سر دیوید آتنبورو« درباره آینده کره 
زمین هش��دار جدی داد و از انسان به عنوان بدترین نیروی مخرب 

آن نام برد.
در حالی که اکثرا افراد ۹4 س��اله در س��کوت و آرامش از دوران 
بازنشستگی خود لذت می برند، آتنبورو قصد دارد از تمام توان خود 
برای هش��دار دادن به نسل بشر بهره ببرد و قبل از اینکه خیلی دیر 

شود بابت بروز بحران آب و هوایی در آینده نزدیک هشدار دهد.
هنگامی که تیم خالقیت بی بی س��ی برای اولین بار وظیفه تبلیغ 
س��ری جدید این برنامه را برعهده گرفت، خیلی زود متوجه شد که 
داستان جدی تر از این حرف ها است. به گفته »مایکل تسیم«، ذهن 
خالق این کمپین، بی بی س��ی می خواس��ت کارزاری بزرگتر از قبل 
با تمرک��ز بر روی تغییرات آب و هوای��ی را راه اندازی کند تا بتواند 
ب��ا همه وج��ود در روند اجرای برنامه جدید تغیی��رات آب و هوایی 

مشارکت داشته باشد.
هدف این بود که لحظه ای بزرگ از س��ریال خلق ش��ود در نتیجه 

باید کمپینی متفاوت و خاص راه اندازی می شد.
بی بی س��ی س��ابقه ای بس طوالن��ی در زمینه الهام بخش��یدن به 
مس��تند هایی از طبیع��ت دارد. این مس��تند ها به گونه ای س��اخته 
می ش��وند ک��ه بینن��دگان را از تماش��ای ای��ن جهان معجزه آس��ا 
ش��گفت زده خواهند کرد. س��تارگان این برنام��ه را نتایج کنجکاوی 
در طبیعت تشکیل می دهند مثل سوسمار آمریکایی سبز رنگی که 

می تواند روی آب بدود.
ام��ا با افزای��ش تهدید ه��ای آب و هوایی، بی بی س��ی مدت زمان 
بیش��تری را به ش��کنندگی وضعی��ت زمین و ض��رورت حفظ این 
ش��گفتی ها اختصاص داده است تا مس��تند هایی مانند »یک سیاره 

کامل« بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
BBC Cr - »هه همین دلیل »جیمز کراس«، مدیر خالقیت در 

ative« معتقد اس��ت که کمپین جدید باید همه را ش��وکه کند. در 
ادامه باید بر روی این واقعیت تاکید ش��ود که س��ری مس��تند های 
طبیعت محور بی بی سی همیشه نباید لزوما تصاویر خوب، عجیب و 
شگفت انگیز را نش��ان دهند. در واقع شرکت در ادوار اخیر به سوی 

انتقال این پیام جدی تمایل پیدا کرده است.
بنابراین در ماه نوامبر، تیم خالقیت بی بی س��ی با همکاری آژانس 
رسانه ای »Talon Outdoor« با نصب تعدادی پوستر در سراسر 
انگلیس دست به تبلیغ این سریال زدند. فقط بیلبورد هایی با تصاویر 
صریح و بی پرده با درخش��ش س��تاره ها و حیواناتی زیبا و جذاب در 
ای��ن مجموعه ق��رار گرفتند. در ادامه یک تریلر طوالنی نیز ش��امل 
چهار قس��مت از این مجموعه – اقیانوس ها، آتشفش��ان، خورشید، 

انسان و هوا – می شود.
سپس در قالب یک ش��یرین کاری در پایان این سری برنامه، تیم 
تبلیغاتی کمپین بیلبورد ها را می دزدند و ظاهرا آنها را پاره می کنند 
تا نش��ان دهند که انس��ان ها چگونه پتانس��یل تخریب سیاره زمین 

را دارند.
فرآیند انتخاب تصاویر بیلبورد ها از میان انبوهی از تصاویر موجود 
کاری س��خت و طوالنی بود. این تصاویر باید بتوانند شرایط بحرانی 

موجود را به بیننده منتقل کنند.
تس��یم خاطرنش��ان می کند: »م��ا تصاویر مختلف��ی از ماهی ها و 
خرس ه��ا را امتحان کردیم و در صدد بودیم تا با همکاری دیزاینر ها 
به نوعی همسان س��ازی دس��ت یابیم. ماهی مجبور بود که با بطری 
مطابقت پیدا کند و برای تاثیرگذاری بیشتر صنوبر نیز مجبور بود تا 
با جنگل در حال آتش سوزی سازگار شود. اندکی زمان برد تا بتوان 

به قابی مناسب برای همه قالب های مختلف دست یافت.
در یک س��ایت، بیلبورد طوری طراحی شده است که انگار ظاهرا 
آن را به آتش کش��یده اند تا جس��ورانه نش��ان دهند که آتش سوزی 
زیس��تگاه ها را از بین می برد. مش��ابه این ش��یرین کاری نمایشی را 

می توان در بیلبورد دراکوالی برنده جایزه BBC Creative دید.
اگرچ��ه جیمز ک��راس اذعان می کن��د که چنی��ن آگهی هایی از 
»سبک خانگی« به دور اس��ت، اما می گوید که انجام این کار اجازه 
استفاده حداکثری شرکت از بودجه  های محدود را می دهد بنابراین 
استراتژی بی بی س��ی ایجاد هیاهو با رویکردی مثبت است. افزودن 
جذابیت ه��ای بصری نمایش��ی کمپی��ن را تاثیرگذارتر و بازگش��ت 

سرمایه آن برای مدیران شرکت را بیشتر خواهد کرد.
ارزش کار بخ��ش رواب��ط عموم��ی در اجرای پ��روژه ای خوب و 
تاثیرگذار و ایجاد سر و صدا در میان مخاطبان فراتر از هزینه نصب 

بیلبورد ها نهفته است.
عام��ل مهم دیگر در موفقیت کمپین ماهیت مواد اش��تعال زا بود. 
بدیهی اس��ت ک��ه در حین برگزاری کارزاری ب��رای افزایش آگاهی 
درباره بحران آب و هوا، نمی توان از پالستیک استفاده کرد بنابراین 
هر آنچه که در بیلبورد مش��اهده می کنید ۱۰۰درصد قابل بازیافت 

است.
تیم س��ازنده از جوهر های س��ازگار با محیط زیست و غیررسمی 
کم��ک گرف��ت. در حالی پنل های نمایش��ی و مواد بن��ر کامال قابل 
بازیافت بودند که برای ساخت فریم و قاب نیز از چوب استفاده شد. 
برای تولید دود توس��ط دستگاه نیز مایع سازگار با محیط زیست بر 

پایه آب به کار برده شد.
حرکت فوق در راس��تای تاثیرگذاری ب��ر روی فرهنگ عمومی با 

استفاده از تاکتیک های شوک برانگیز انجام می شود.
در نهایت کمپین خارج از خانه برای یادآوری این موضوع به مردم 
برگزار گردید که انس��ان ها را از نابودی کره زمین و خارج کردن آن 

از حالت تعادل بازدارد.
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استفاده از فرمت ویدئو برای بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. این امر 
به دلیل افزایش عالقه کاربران به محتوای ویدئویی و همچنین س��هولت 
انتقال پی��ام بازاریابی برند از طریق آن مدنظ��ر بازاریاب ها و کاربران قرار 
گرفته است.  براساس گزارش موسسه HubSpot، ٨5 درصد از کاربران 
در شبکه های اجتماعی تمایل به مشاهده محتوای بازاریابی در قالب ویدئو 
دارند بنابراین کسب و کارها باید به این تقاضای کاربران واکنش مناسبی 

نشان دهند. 
بدون تردید بازاریابی ویدئویی نیز مانند هر الگوی دیگری از بازاریابی نیاز 
به استفاده از ابزارهای خاصی دارد. بسیاری از بازاریاب ها بدون استفاده از 
ابزارهای مناس��ب و کاربردی اقدام به تهیه ویدئوهای مختلف و در نهایت 
بارگذاری اش در شبکه های اجتماعی می کنند. شاید این امر در ابتدا فاقد 
ایراد باشد، اما جلوه ای غیرحرفه ای از کسب و کارمان را به نمایش خواهد 
گذاشت. امروزه اغلب برندها برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف اقدام 
به اس��تفاده از ابزارهای ویرایش ویدئو می کنن��د. این امر موجب ویرایش 
حرفه ای ویدئوها و امکان جلب نظر گسترده کاربران می شود. هدف اصلی 
در مقاله کنونی نیز بررس��ی برخی از ابزارهای مهم برای استفاده تیم های 

بازاریابی است. 
انتخاب ابزار مناسب برای ویرایش ویدئو همیشه دردسرساز بوده است. 
بس��یاری از تیم های بازاریابی دارای مهارت کافی برای انتخاب سریع یک 
ابزار را ندارند. گاهی اوقات نیز اس��تفاده ترکیبی از ابزارهای مختلف ایده 
جذابی به نظر می رسد. بنابراین در عمل تیم های بازاریابی با شرایط بسیار 
دشواری دست و پنجه نرم می کنند. در ادامه برخی از ابزارهای مهم برای 
ویرایش ویدئو در حوزه بازاریابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مهمترین 
مسئله در این میان توجه به سهولت کار با ابزارها و همچنین هزینه پایین 

خرید اشتراک شان است. 
iMovie .1

نخستین ابزار مورد بحث در این مقاله به طور رایگان در اختیار کاربران 
قرار دارد. استفاده از ابزارهای ویرایش ویدئو در دستگاه های دیجیتال دارای 
سیس��تم عامل مک یا لینوکس امر دشواری محسوب می شود. دلیل این 
امر فقدان ابزارهای حرفه ای کافی بر روی این سیستم عامل هاست بنابراین 
بازاریاب ها در عمل میان انتخاب سیس��تم عامل ویندوز یا کار با ابزارهای 
س��اده در مک و لینوکس درگیر هس��تند. خوشبختانه از چند سال پیش 
برخی از شرکت های حرفه ای طراحی نرم افزار اقدام به تغییر این وضعیت 
کرده اند. ابزار iMovie به س��ادگی در اختی��ار بازاریاب ها و تمام کاربران 
عالقه مند قرار می گیرد. مزیت اصلی این ابزار امکان همگام س��ازی سریع 

میان رایانه و گوشی هوشمند است. 
بس��یاری از کاربران محصوالت اپل در طول س��ال های اخیر نسبت به 
فقدان ابزارهای ویرایش��ی مناسب برای سیس��تم عامل این برند اعتراض 
داش��ته اند. اگرچه iMovie تمام نی��از کاربران را رفع نمی کند، اما بخش 

مهمی از آنها را مدنظر قرار خواهد داد. 
استفاده از آرش��یو گسترده برای بهبود کیفیت ویدئوها همیشه مدنظر 
بازاریاب ها قرار داش��ته است. بس��یاری از برندها برای تکمیل کمپین های 
بازاریابی ش��ان اقدام به استفاده از افکت و فیلترهای از پیش طراحی شده 
می کنند. ابزار iMovie در این میان طیف گسترده ای از ابزارهای جانبی 
برای ویرایش هرچه بهتر ویدئوها را عرضه می کند. این امر موجب افزایش 

محبوبیت ابزار iMovie در میان تیم های بازاریابی شده است. 
2. ویدئو پد

ویدئو پد یکی دیگر از ابزارهای کاربردی و رایگان برای تیم های بازاریابی 
محس��وب می شود. این ابزار به طور ویژه برای سیستم عامل مک طراحی 
ش��ده است. بر این اساس کاربران امکان ویرایش ویدئوهای شان بدون نیاز 

به پرداخت هزینه اضافی را خواهند داشت. 
یک��ی از نکات جال��ب در مورد ویدئو پد ام��کان اضافه کردن فیلترهای 
مختلف از سوی کاربران است. این امر برخی از طراح های گرافیک تازه کار 
را نسبت به نمایش نمونه کارهای شان ترغیب کرده است بنابراین وضعیت 
بازاریابی در این پلتفرم به طور قابل مالحظه ای رو به رشد ارزیابی می شود. 
ویرایش باگ های ویدئویی یکی از مهمترین نکات برای تیم های بازاریابی 
اس��ت. باگ ویدئویی به هرگونه ایراد ویرایش��ی نظی��ر نورپردازی ضعیف 
یا کیفیت پایین فیلمبرداری گفته می ش��ود. اب��زار ویدئو پد امکان بهبود 
وضعیت نورپردازی ویدئوها را به همراه دارد. این امر برای کس��ب و کارها 

اهمیت بسیار زیادی دارد. 
ویرایش ویدئو همیشه برای بازاریاب ها به سادگی کارهای دیگر نیست. 
همی��ن امر اس��تفاده از توصیه های حرفه ای را ضروری می س��ازد. در غیر 
این صورت بازاریاب ها زمان کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نخواهند داشت. این امر در طول مدت زمان طوالنی جزئی از دغدغه های 
بازاریاب ها محس��وب می ش��د. اکنون با توجه به ارائه ویدئوهای آموزشی 
در کنار ابزارهای ویرایش ویدئو این مش��کل حل شده است. تیم طراحی 
نرم افزار ویدئو پد به این نکته مهم توجه نشان داده است بنابراین با مراجعه 
به س��ایت رسمی این برند امکان دسترسی به دامنه وسیعی از ویدئوهای 

بازاریابی فراهم خواهد شد. 
VSDC .3

ابزار VSDC یکی از ویرایش��گرهای حرفه ای ب��رای تبدیل ویدئوهای 
خام به آثار جذاب و چش��م نواز اس��ت. این ابزار دامنه وسیعی از فرمت ها 

نظی��ر ویدئو، تصویر و صوت را ویرای��ش می کند. همچنین امکان ترکیب 
فرمت های مختلف نیز با استفاده از این ابزار فراهم خواهد بود. 

یکی از دغدغه ه��ای بازاریاب ها در زمینه طراح��ی ویدئوهای بازاریابی 
س��اخت برخی از صحنه های موردنیازشان اس��ت. این امر به معنای عدم 
تمای��ل برای فیلم برداری برخی از صحنه ها و در عوض اس��تفاده از برخی 
المان های از پیش ضبط شده است. ابزار VSDC این امکان را در اختیار 
بازاریاب ه��ا قرار می دهد. بر این اس��اس هر برند ام��کان طراحی برخی از 
صحنه ها در قالب ویدئو یا انیمیشن های نزدیک به واقعیت را خواهد داشت. 
اصالح رن��گ در ویدئوها یکی از مهمترین نکات ب��رای بازاریابی بهینه 
است. این امر برای بس��یاری از برندها نقش تعیین کننده ای در سرنوشت 
بازاریابی ش��ان دارد. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداش��ته باش��د، امکان 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف از بین خواهد رفت. همچنین 
کیفیت ویدئوی برندها نیز در مقایس��ه با رقبای شان به شدت افت خواهد 
کرد. اگر با دقت به ویدئوهای بازاریابی و نمونه های ضبط ش��ده از س��وی 
کاربران عادی نگاه کنیم، ترکیب رنگ در ویدئوهای بازاریابی بسیار حرفه ای 

است. این امر به کمک ابزارهایی نظیر VSDC تحقق پیدا می کند. 
ابزار VSDC در دو نس��خه رایگان و ویژه طراحی ش��ده اس��ت. نسخه 
رای��گان امکان ویرایش ویدئ��و و دیگر فرمت ها در ح��د مبتدی را فراهم 
می کند، با این حال اگر کاربران تمایل به ویرایش حرفه ای ویدئوها داشته 
باشند، باید از نسخه ویژه استفاده نمایند. هزینه استفاده از نسخه ویژه نیز 

براساس تعداد ویرایش های مورد استفاده متفاوت خواهد بود. 
تهیه ویدئوهای بازاریابی به شیوه آماتور همیشه همراه با مشکالت زیادی 
اس��ت. برخی از برندها توانایی رفع لرزش مربوط به دس��ت در ویدئوها را 
ندارند. این امر کیفیت ویدئوها را به ش��دت تحت تاثیر قرار می دهد. یکی 
از کارویژه ه��ای اصلی تیم های بازاریابی در این میان رفع لرزش های ویدئو 
اس��ت. این امر به کمک ابزار VSDC امکان پذیر اس��ت. این ابزار به طور 
حرفه ای لرزش دست در ویدئوها را از بین می برد. نکته جالب اینکه چنین 
امری بدون خدش��ه وارد کردن به کیفیت س��ایر بخش های ویدئو صورت 
می گیرد بنابراین نیازی به نگرانی نسبت به کیفیت ویدئوی نهایی نخواهد 

بود. 
4. پرمیر پرو

یکی از ابزارهای حرفه ای برای ویرایش ویدئو پرمیر پرو اس��ت. این ابزار 
با افزونه های متعدد در دس��ترس کاربران و بازاریاب ها قرار دارد. برخالف 
نمونه های قبلی، پرمیر پرو به صورت رایگان عرضه نش��ده اس��ت بنابراین 
کاربران برای اس��تفاده از آن باید پول پرداخت نمایند. همین نکته پرمیر 
پ��رو را بدل به یکی از ابزارهای حرفه ای و همچنین اختصاصی بازاریاب ها 

کرده است. 
ویرای��ش ویدئوهای دارای کیفیت ٨K ی��ا در قالب واقعیت افزوده برای 
بس��یاری از بازاریاب ها دردسرساز اس��ت. این امر با کمک ابزار پرمیر پرو 
به س��ادگی قابل انجام خواهد بود. این ابزار برای تمام سیس��تم های عامل  
مطرح دنیا قابل استفاده اس��ت. همچنین دارای نسخه موبایل نیز هست 
بنابراین به اش��تراک گذاری فایل ها به صورت مس��تقیم یا ویرایش شان به 

صورت های مختلف در این ابزار کار دشواری نخواهد بود. 
بودجه در دس��ترس برندها برای بازاریابی همیش��ه محدود بوده اس��ت 
بنابراین استفاده از ابزار پرمیر پرو باید براساس ارزیابی وضعیت مالی برند 
ص��ورت گیرد. هزینه اس��تفاده از این ابزار به ص��ورت ماهانه 5۲.۹۹ دالر 
خواهد بود. این امر باید مدنظر برندها برای بازاریابی و اس��تفاده درست از 
ابزارهای ش��ان قرار داشته باشد. در غیر این صورت شاید هزینه های بسیار 

بیشتر از آنچه باید، صرف حوزه بازاریابی شود. 
5. فاینال کات پرو

اپل به طور معمول در زمینه طراحی نرم افزار فعالیت ندارد، با این حال 
حوزه ابزاره��ای ویرایش ویدئو به اندازه کافی ب��رای این برند جذابیت به 
همراه دارد. نکته مهم در این میان اعتراض بسیاری از کاربران محصوالت 
اپل نس��بت به فقدان ویرایشگر رس��می ویدئو در این پلتفرم بود بنابراین 
جهت گیری اپل برای طراحی یک نرم افزار ویژه قابل درک است. مهمترین 

مسئله در این میان ماهیت حرفه ای و پرهزینه ابزار اپل است. 
نسخه جدید ابزار فاینال کات پرو امکان ویرایش ویدئوهای دارای کیفیت 
4K و ٨K را نی��ز فراهم کرده اس��ت. این ام��ر در کنار طراحی ویدئوهای 
واقعیت افزوده موجب محبوبیت گس��ترده ابزار اپل شده است. ابزار فاینال 
کات پ��رو به ط��ور رایگان برای یک ماه در دس��ترس تم��ام کاربران تازه 
محصوالت اپل قرار م  گیرد. با این حال پس از زمان موردنظر برای استفاده 
از این ابزار باید هزینه سرسام آور ۲۹۹.۹۹ دالر را پرداخت نمایید. اشتراک 
ماهانه این ابزار فقط به کار بازاریاب های حرفه ای می آید بنابراین تیم های 

بازاریابی مبتدی باید دور این ابزار گران قیمت را خط بکشند. 
۶. پرومو

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی در پیوند با مس��ئله زم��ان قرار دارد. 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف نیاز 
به ویرایش محتوای بازاریابی ش��ان در کوتاه تری��ن زمان ممکن دارند. این 
امر مش��کالت بس��یار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. یکی از 
مش��کالت اصلی در این میان فقدان ابزارهای س��ریع و کم حجم اس��ت. 
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی به دلیل رقابت باال گاهی اوقات نیاز به 
ویرایش سریع و فروش محتوا را مطرح می سازد. این امر به خوبی از سوی 

ابزار پرومو مورد توجه قرار گرفته است. 
ابزار پروم��و در ابتدا مانند یک افزونه برای ش��بکه های اجتماعی عمل 
می کرد. اکنون با پیش��رفت ابزار موردنظ��ر و افزایش تمایل کاربران برای 

استفاده از آن در قالب یک نرم افزار سبک عرضه می شود. یکی از مهمترین 
مزیت ه��ای پرومو ام��کان ویرایش خودکار ویدئوهاس��ت. ای��ن امر برای 
بازاریاب هایی با زمان در دس��ترس اندک بس��یار مفی��د خواهد بود. بدون 
تردی��د ویرایش خودکار ویدئوها دارای کیفی��ت و دقت ابزارهای حرفه ای 

نیست، اما برای پیشبرد کار در زمان های اضطراری کافی خواهد بود. 
پرومو برای کاربران امکان استفاده رایگان به مدت ۲ ماه را مدنظر قرار داده 
اس��ت. بدون تردید بازاریاب های حرفه ای در ط��ول این زمان امکان ارزیابی 
دقیق از پرومو را خواهند داش��ت. سپس برای استفاده از خدمات پرومو باید 
ماهانه 4۹ دالر هزینه اش��تراک پرداخت ش��ود. بی شک پرومو در مقایسه با 
دیگر ابزارهای پولی این مقاله هزینه بس��یار کمتری برای کسب و کارها به 

همراه دارد. دلیل این امر در ماهیت ساده و سبک این ابزار نهفته است. 
تیم توسعه ابزار پرومو به تازگی از ایده اش برای توسعه این ابزار و طراحی 
نس��خه پرو رونمایی کرده است. این امر به معنای امکان ویرایش های هرچه 
بهتر از س��وی کاربران و بازاریاب ها خواهد بود. اگرچه نسخه پرو ابزار پرومو 
هن��وز به طور کامل طراحی نش��ده اس��ت، اما بس��یاری از برندها تمایل به 
پیش خرید آن دارند. این امر به دلیل کیفیت قابل مالحظه نسخه پرومو است. 

Lumen5 .7
ویرایش محتوای ویدئویی برای بارگذاری در ش��بکه های اجتماعی کار 
ساده ای نیست. بسیاری از برندها برای این کار به ابزارهای درون برنامه ای 
پلتفرم ها اتکا دارند. اگر تجربه ویرایش ویدئو در اینس��تاگرام یا یوتیوب را 
داش��ته باشید، امکانات بسیار محدودی در دسترس تان برای ویرایش قرار 
گرفته است. این امر بسیاری از برندها را نسبت به بازاریابی و تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف دچار تردید کرده است. همین امر موجب 

جهت گیری به سوی استفاده هرچه بهتر از بازارهای ویژه شده است. 
ابزار Lumen5 یکی از بهترین گزینه ها برای ویرایش ویدئو محس��وب 
می شود. استفاده از هوش مصنوعی در زمینه بهبود کیفیت این ابزار نکته 
بس��یار مهمی اس��ت. این امر بسیاری از برندها را به اس��تفاده از این ابزار 
امیدوار کرده است. یادگیری شیوه های ویرایش ویدئو برای هر برندی مهم 
اس��ت. متاسفانه بسیاری از بازاریاب ها در عمل آگاهی دقیقی از شیوه  های 
کار ب��ا ابزارهای ویرایش ویدئ��و ندارند. این امر در کنار ناتوانی برای یافتن 
منبعی مطمئن به منظور یادگیری نکات ویرایش ویدئو مش��کالت بسیار 
زی��ادی برای برندها ایجاد کرده اس��ت. اب��زار Lumen5 در این میان با 
اس��تفاده از هوش مصنوعی امکان پرسش و پاس��خ میان کاربران و ربات 
مخص��وص اش را ایج��اد کرده اس��ت بنابرای��ن کاربران در هر بخش��ی از 
فرآیند ویرایش ویدئو امکان گفت وگو با ربات موردنظر و دریافت برخی از 

توصیه های حرفه ای را خواهند داشت. 
ش��اید در نگاه نخس��ت اس��تفاده از یک ربات دارای هوش مصنوعی در 
یک ابزار ویرایش ویدئو ایده س��اده ای باشد، اما همین ایده به ظاهر ساده 
موجب استقبال فراوان کاربران از ابزار Lumen5 شده است. اگر شما نیز 
به عنوان بازاریاب با مشکالت بس��یار زیادی در زمینه ویرایش ویدئوهای 
بازاریابی مواجه هس��تید، استفاده از ابزار Lumen5 ایده مناسبی خواهد 

بود. 
Biteable .8

ویرای��ش ویدئوه��ای بازاریابی تنه��ا وظیفه تیم های بازاریابی نیس��ت. 
مهمترین مس��ئله در این میان طراحی ویدئوهای جذاب و تعاملی اس��ت. 
وقتی از بح��ث طراحی ویدئو صحبت می کنیم، ب��دون تردید بخش های 
متفاوتی را مدنظر قرار می دهیم. این امر شامل طراحی برنامه ای مشخص و 
همچنین سناریو ویدئوی بازاریاب است. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت 
به این نکته توجه الزم را نشان نمی دهند. بنابراین در عمل فرآیند ویرایش 

ویدئو نیز برای بهبود کیفیت و تاثیرگذاری محتوا کافی نخواهد بود.
اب��زار Biteable یکی از بهترین گزینه ها ب��رای بهبود وضعیت برندها 
محس��وب می شود. این ابزار امکانات گسترده ای در اختیار بازاریاب ها قرار 
می دهد. یکی از امکانات گس��ترده این ابزار ش��امل ارائه توصیه هایی برای 
طراحی ویدئوهای بازاریابی اس��ت. همچنین در وبالگ تیم توسعه دهنده 
این ابزار نیز امکان یافتن مقاالت کاربرد فراوانی وجود دارد. هزینه استفاده 
از ای��ن ابزار جذاب ۲۹ دالر در ماه اس��ت. همچنین یک ماه ابتدایی برای 

کاربران فرصت استفاده رایگان در نظر گرفته شده است. 
InVideo .9

بارگ��ذاری محت��وای ویدئویی در ش��بکه های اجتماعی کار دش��واری 
نیس��ت، البته اگر از ابزارهای مناسب استفاده کنیم. ابزار InVideo یکی 
از گزینه های مناسب برای دسترس��ی به قالب های ویدئویی جذاب است. 
هدف اصلی از توس��عه ابزار InVideo بهبود دسترس��ی کاربران به انواع 

فیلتر و همچنین قالب های طراحی ویدئو است. 
ابزار InVideo عالوه بر کمک به برندها برای بارگذاری ویدئوهای جذاب 
در زمینه بهبود وضعیت مدیریت شبکه های اجتماعی نیز حرف هایی برای 
گفتن دارد. ابزار InVideo پس از پایان فرصت یک ماهه استفاده رایگان 
در صورت خرید از سوی برندها بدل به یک ابزار حرفه ای می شود. این امر 
ش��امل کمک به برندها برای مدیریت بهتر اکانت های شان در شبکه های 

اجتماعی نیز می شود. 
امروزه بازاریابی در ش��بکه های اجتماع��ی در پیوند با ویرایش محتوای 
ویدئویی است. چالش اصلی برندها در این میان انتخاب یک ابزار مناسب 
برای ویرایش محتوای ویدئویی شان است. هدف اصلی در این مقاله معرفی 
برخی از بهترین ابزارهای در دسترس برندها برای بازاریابی تاثیرگذار بود. 
اس��تفاده از نکات مورد بحث در بخش های فوق کمک شایانی به کسب و 

کارها برای انتخاب مناسب در زمینه ابزارهای ویرایش ویدئو خواهد کرد.
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چالش بازاریابی B2B در لینکدین 

لینکدی��ن ب��رای کارآفرین��ان مهمترین ابزار به منظ��ور تعامل با 
یکدیگر اس��ت. ام��روزه برندها و کارآفرینان در ای��ن پلتفرم حضور 
گس��ترده ای دارند. این امر با هدف شناس��ایی نیروی کار مناسب از 
سوی برندها و همچنین همکاری گسترده میان کارآفرینان صورت 
می گیرد. توس��عه خدمات لینکدین در طول چند س��ال اخیر تاثیر 
قابل مالحظه ای بر روی ش��مار کاربرانش داشته است. پیش از این 
لینکدین یک پلتفرم بس��یار ساده برای تعامل میان کارآفرینان بود، 
ما اکنون با رونمایی از س��رویس هایی نظیر اس��توری امکان تعامل 
هرچه بهت��ر میان برندها و کارآفرینان فراهم ش��ده اس��ت. امروزه 
برخ��ی از برندها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نیز از لینکدین اس��تفاده می کنند. این امر به خوبی گسترش دامنه 

مخاطب هدف لینکدین را نشان می دهد. 
بازاریاب��ی در لینکدی��ن کار س��اده ای نیس��ت. وقتی ی��ک برند 
در ت��الش برای بازاریابی در این فضاس��ت، باید نس��بت به ماهیت 
تخصص��ی فعالیت در این حوزه آگاهی داش��ته باش��د. بازاریابی در 
لینکدین بیش��تر در قالب B۲B معنا پی��دا می کند. بنابراین برندها 
باید آماده مواجهه با بازخوردهای مختلف در این حوزه باشند. برخی 

از مهمترین نکات در این میان به شرح ذیل است:
• هدف گ��ذاری ب��ر روی دامنه مش��خصی از مخاطب هدف یکی 
از مهمترین فعالیت ها برای هر برندی محس��وب می شود. بازاریابی 
بدون تمرکز بر روی دامنه مش��خصی از کارب��ران، در اینجا برندها 
ی��ا کارآفرینان خاص، به معنای صرف هزینه گس��ترده خواهد بود. 
مشخص س��اختن دقیق مخاطب هدف امکان شناسایی سلیقه آنها 
و به این ترتیب بازاریابی بهینه را به همراه دارد. برخی از برندها در 
لینکدین ابتدا اقدام به تولید محتوای بازاریابی و سپس هدف گذاری 
بر روی مخاط��ب هدف می کنند. بی تردید این ن��وع بازاریابی هیچ 

نتیجه مناسبی برای برندها به همراه نخواهد داشت. 
• اس��تفاده از فرمت ویدئو برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 
دارای اهمیت بس��یار زیادی است. بس��یاری از بازاریاب ها لینکدین 
را پلتفرم��ی متن مح��ور قلمداد می کنند. نکته مه��م در این میان 
تاثیرپذی��ری برندها و کارآفرینان از ترندهای برتر در حوزه بازاریابی 
اس��ت بنابرای��ن باید به این نکت��ه برای جلب نظ��ر مخاطب هدف 
توجه ویژه ای داش��ته باش��یم. بازاریابی ویدئویی در لینکدین، مانند 
ه��ر پلتفرم دیگری، باید مختصر و مفید باش��د. در غیر این صورت 
کاربران حوصله مش��اهده ویدئوهای بازاریاب��ی طوالنی را نخواهند 

داشت.
• اس��تفاده از یک تقویم برای زمان بندی درس��ت انتش��ار محتوا 
ضروری اس��ت. بس��یاری از برندها هیچ برنامه ای برای انتشار محتوا 
در ش��بکه های اجتماعی ندارند. اس��تفاده از گزارش های معتبر در 
زمینه وضعیت کاربران در شبکه های اجتماعی دارای اهمیت بسیار 
زی��ادی در این میان اس��ت. این امر موجب هدفمند ش��دن فرآیند 
بازاریاب��ی برندها خواهد ش��د. یکی از مثال های ب��ارز در این میان 
انتخاب س��اعت های مناسب برای انتشار محتواست. وقتی برندها در 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی کارآفرینان هستند، باید ساعت های 
غی��راداری را انتخ��اب نماین��د. در غی��ر این صورت شانس��ی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
• تعداد پست های منتشرشده از سوی هر برند در لینکدین دارای 
اهمیت است. برخی از برندها برای ایجاد اعتبار اقدام به انتشار تعداد 
باالیی از پس��ت ها در مدت زمانی اندک می کنند. ش��اید این امر در 
نگاه نخس��ت تعداد پس��ت ها و در نتیجه اعتبار یک برند را افزایش 
دهد، اما در عمل مخاطب هدف به دلیل مش��اهده محتوای بیش از 
اندازه نس��بت به تعامل با برند دلسرد خواهد شد. بارگذاری هفته ای 
۳ تا 5 پس��ت برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف در لینکدین 
بهترین ایده ممکن خواهد بود بنابراین نباید از این تعداد بیش��تر یا 
کمتر مدنظر قرار گیرد. انتش��ار تعداد اندک پست نیز درست مانند 
انتش��ار تع��داد بیش از اندازه خطرناک خواهد ب��ود. این امر موجب 
فراموشی کسب و کار از سوی مخاطب هدف می شود، با این حساب 
باید حد تعادل برای بارگذاری پست در هفته را پیدا کرد. شاید این 
امر برای هر برند متفاوت باش��د، اما بدون تردید بیش��تر از 5 پست 

در هفته نخواهد بود.
• همکاری با دیگر برندها برای بازاریابی در لینکدین دارای اهمیت 
اس��ت. برخی از برندها برای تعامل ب��ا مخاطب هدف به همکاری با 
دیگر برندها توجه نش��ان نمی دهند. این امر در بلندمدت مشکالت 
بس��یار زیادی برای هر برن��د ایجاد خواهد کرد. هم��کاری با دیگر 
برندها امکان افزایش اعتبار کس��ب و کار را به همراه دارد. این نکته 
در ح��وزه بازاریابی B۲C به خوبی موردنظر ق��رار می گیرد، با این 
حس��اب استفاده از آن در حوزه بازاریابی B۲B و لینکدین نیز ایده 

مناسبی خواهد بود. 
entrepreneur.com :منبع

به قلم: ُرزی پار کارآفرین و نویسنده حوزه فروش 
ترجمه: علی آل علی

سه شنبه
21 بهمن 1399

شماره 1724



۶ توصیه که به پیشرفت شما در مسیر شغلی 
کمک می کند

توصیه ه��ای ش��غلی مختلفی وجود دارند ک��ه البته تمام آنها 
ارزش��مند نیس��تند و حتما نبای��د از آنها پیروی کنی��د، با این 
حال اگر با مش��اوران شغلی مواجه باشیم، موضوع فرق می کند. 
مشاوران ش��غلی بنابر به کاری که دارند، بهترین توصیه ها را به 
مشتریان خود می کنند و یاری دهنده آنها در استراتژی شغلی و 
انتخاب شغل بعدی هستند. در همین راستا می خواهیم در این 

مطلب بهترین توصیه ها را از زبان آنها بیان کنیم.
در این مطلب می خواهیم ۶ توصیه ش��غلی مهم را برای کمک 

به پیشرفت در مسیر شغلی بیان کنیم.
از نه شنیدن نترسید

در اکث��ر مواقع ب��رای اینکه با نظ��ر منفی روبه رو نش��ویم یا 
ایده ای به چالش کش��یده نشود، از فرصت ها استفاده نمی کنیم. 
 C-Suite« به نظر یکی از مش��اوران شغلی و بنیانگذار شرکت
Coach« به نام »آنجلینا داریس��او«، اگر برای رسیدن به هدف 

خود هیچ درخواستی نکنیم، جواب قطعا منفی خواهد بود:
»دریافت جواب مثبت برای هر ارتقای شغلی یا افزایش حقوقی 
احتماال ممکن نیس��ت، با این حال اگر چنین درخواست هایی را 
مطرح نکنید، جواب آنها قطعا منفی اس��ت و فرصت را از دست 

داده اید.«
به ج��ای چنین برخوردی، ریس��ک مربوط ب��ه دنبال کردن 
اهداف را بپذیرید. حتی اگر جواب درخواس��ت ش��ما منفی بود، 
حداق��ل مورد توجه افراد دیگر قرار می گیرید و درهای جدیدی 
برای فرصت های آینده برای ش��ما باز می شود. به گفته داریساو، 
درخواس��ت برای چیزی که احساس می کنیم لیاقتش را نداریم 
یا آماده اش نیس��تیم، ترسناک است، اما اگر به خودمان همیشه 

نه بگوییم، هیچ وقت بله از دیگران نخواهیم شنید.
مانند یک انسان رفتار کنید

همه ما انس��ان هس��تیم اما برخی مواقع در محیط کار شبیه 
به آن رفتار نمی کنیم و یک ربات به نظر می رس��یم. برای مثال 
هیچ گونه آسیب پذیری از خود نشان نمی دهیم، در حالی که به 
گفته یکی دیگر از مشاوران شغلی به نام »جکی میچل«، با این 
کار ارتباطات مس��تحکم تر می شوند و بیشتر روی دیگران تاثیر 

می گذارید.
میچل اعتقاد دارد که آس��یب پذیر ب��ودن مانع از کمال گرایی 
می ش��ود؛ موضوعی که به بس��یاری از کارکنان آس��یب می زند 
بنابرای��ن با چنین رفتاری می توانید قابل دس��ترس تر و موفق تر 

باشید و دیگران به راحتی با شما گفت وگو کنند.
بدون جنجال شغل تان را ترک کنید

زمان��ی که تصمیم به ترک یک ش��غل می گیری��د، مخصوصا 
ش��غلی که در آن مدیر ش��ما را در موقعیت های نامناسبی قرار 
داده، به هیچ عنوان با دلخوری و جنجال دست به چنین کاری 
نزنید. شاید با تصور اینکه دیگر مدیرتان را نمی بینید در روزهای 
آخر کاری جنجال آفرینی کنید، اما چنین اقدامی اش��تباه است 

چراکه شاید در شغل بعدی خود دوباره با وی روبه رو شوید.
قدم بعدی به خود شما بستگی دارد

پ��س از تعدیل نیرو و اخراج از کار، افراد با مش��کالت زیادی 
مواج��ه می ش��وند و برخی دیگر امیدی به آین��ده ندارند، اما به 
اعتقاد یکی از مش��اوران شغلی به نام »کتی کاپرینو«، اگرچه با 
یک بحران بزرگ روبه رو می ش��ویم، اما برای اولین بار می توانید 
تصمی��م بگیرید ک��ه می خواهید چ��ه کاری انج��ام دهید و به 
چه فردی تبدیل ش��وید. ش��ما می توانید ب��رای قدم های بعدی 
تصمیم گیری کنی��د و وارد جهان جدیدی با احتماالت مختلف 

شوید.
هیچ وقت از مصاحبه کاری دست برندارید

به گفته »مارک آنتوی دایس��ون«، فرقی نمی کند تا چه اندازه 
از شغل کنونی خود رضایت دارید، حداقل ساالنه یک بار در یک 
شرکت دیگر به مصاحبه بروید. با این کار می توانید مهارت های 
خود را بس��نجید و همچنین آنها را توس��عه دهید. در کنار این 
موض��وع، می توانید مهارت های مربوط به مصاحبه را هم تقویت 
کنید چراکه شاید روزی در آینده شما با دیگران برای استخدام 

مصاحبه کنید.
 اول از همه به خودتان باور داشته باشید

بس��یاری از اف��راد در روزهای اول کاری ب��ه توانایی های خود 
ش��ک دارند و حتی همین حس مانع از اس��تخدام آنها می شود. 
به گفته یکی از مش��اوران ش��غلی به نام »نادیا ابراهیم-تانی«، 
در هنگام جس��ت وجوی شغل اگر خودتان را مستحق استخدام 

ندانید، احتماال استخدام نمی شوید.
از خودتان این س��وال را بپرس��ید که چرا باید فردی ش��ما را 
اس��تخدام کنید و هر بار برای این س��وال یک دلیل پیدا کنید 
تا برای اس��تخدام ش��دن آماده شوید. با این کار اعتماد به نفس 

شما بیشتر می شود.
Fast Company/digiato :منبع
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ارائه خدمات مراقبتی یکی از حوزه های تحس��ین برانگیز کس��ب و کار 
محسوب می شود. بسیاری از موسسه ها و کارآفرینان در این حوزه مشغول 
ارائه خدمات مختلف به افراد کم توان یا دارای ناتوانی های مختلف هستند. 
ب��دون تردید مراقبت از افراد کهنس��ال ی��ا دارای ناتوانی های مختلف کار 
س��اده ای نیس��ت. همین امر حضور در عرصه خدمان مراقبتی را همراه با 
مهارت های مختلفی می سازد. افراد کم حوصله به طور معمول مراقب های 
خوبی برای دیگران نیس��تند. متاس��فانه حوزه خدم��ات مراقبتی یکی از 
بیشترین نرخ های مربوط به ترک شغل از سوی کارمندان را دارد. این امر 
اغلب اوقات به دلیل ارزیابی کارمندان نسبت به حوزه فعالیت شان به عنوان 

یکی از کارهای سخت و همراه با مزایای اندک است. 
وقتی کارمندان یک ش��رکت را ترک می کنند، شاید در کسب و کاری 
مشابه مشغول به کار شوند. نکته مهم درخصوص عرصه خدمات مراقبتی 
ترک همیشگی عرصه کار از سوی کارمندان است بنابراین مسئله در این 
مورد بسیار جدی تر از جا به جایی میان شرکت ها و موسسه های دارای یک 
حوزه کاری مشترک است. این پدیده ساالنه میلیون ها دالر به موسسه های 
خدمات مراقبتی ضرر می رساند. اگر کسب و کارها به طور ویژه ای نسبت 
به بهینه سازی شرایط کارمندان و افزایش رضایت شغلی شان توجه نکنند، 
ضررهای ناش��ی از ترک کسب و کار از سوی کارمندان به طور روزافزونی 

بیشتر خواهد شد. 
بس��یاری از ش��رکت ها وقتی بحث از افزایش رضایت شغلی کارمندان 
می ش��ود، ایده های مش��خصی ندارند. همین امر میزان نارضایتی در میان 
کارمندان را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. اگر کارمندان یک 
ش��رکت دست کم احساس توجه از سوی تیم مدیریت شرکت را به همراه 
داشته باشند، انگیزه بیشتری برای همکاری بلندمدت با کسب و کار نشان 
خواهند داد. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی برخی از راهکارهای ساده 
برای افزایش رضایت شغلی کارمندان در حوزه خدمات مراقبتی است. در 
ادامه این بحث در قالب چهار بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فراهم سازی محیط کار راحت و مثبت
اغلب اوقات خدم��ات مراقبتی در خانه افراد نیازمند به کمک های ویژه 
صورت می گیرد. البته گاهی اوقات مراقبت های موردنظر در شرایط دیگری 
مانند انتقال افراد کهنس��ال یا دارای ناتوانی های مش��خص به ساختمان 
موسسه انجام می شود. مهمترین مسئله در این میان تجهیز محل سکونت 
اف��راد نیازمند به کم��ک به صورت ویژه اس��ت. این ام��ر راحتی فعالیت 
کارمندان موسسه خدمات مراقبتی را دوچندان خواهد کرد. وقتی محیط 
کار ما دارای شرایط مناسب نباشد، میزان نارضایتی به طور ویژه ای افزایش 
خواهد یافت بنابراین باید بیش از هر نکته ای نسبت به فراهم سازی محیط 
کار مناسب برای کارمندان توجه نماییم. برخی از نکات مهم در این راستا 

به شرح ذیل است:
• توجه به سیس��تم تهویه: س��اعت های کار طوالنی در کنار بیماران یا 
افراد نیازمند به مراقبت های ویژه باید در محیطی مناس��ب صورت گیرد. 
موسس��ه های مراقبتی باید تهویه هوای مناسب را به مثابه یک استراتژی 
بلندمدت مدنظ��ر قرار دهند. این امر نقش مهمی در بهبود وضعیت افراد 
نیازمند کم��ک و همچنین کارمندان خواهد داش��ت. گاهی اوقات محل 
مراقبت از بیماران دارای ش��رایط بس��یار افس��رده کننده ای است. این امر 
روحیه تم��ام افراد درگیر را کاهش خواهد داد. همچنین باید نس��بت به 
ریسک های احتمالی در رابطه با شیوع بیماری در میان کارمندان نیز توجه 
کرد. اگر تهویه هوای محل فعالیت کاری مناس��ب نباشد، تمام گزینه های 

بیماری زا مسئله آفرین خواهد بود. 
• بهبود کیفیت نور: نور مناس��ب در محل کار اهمیت فوق العاده ای دارد. 
بسیاری از اوقات نورپردازی مناسب امکان فعالیت با روحیه بهتر را فراهم 
خواهد کرد. براس��اس گزارش موسسه دانشگاه کارولینای شمالی، افزایش 
میزان و کیفیت نورپردازی تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت کاری کارمندان 
و همچنین رضایت شغلی ش��ان دارد. بدون تردید نورپردازی مناسب یک 
توصیه اختصاصی برای حوزه خدمات مراقبتی نیست، اما نقش مهمی در 

بهبود رضایت شغلی کارمندان در این حوزه خواهد داشت. 
•  ایجاد محل اس��تراحت ویژه: اس��تراحت برای افراد درگیر مراقبت از 
دیگران اهمیت زیادی دارد. یک فرد دارای خستگی های شدید روزانه امکان 
مراقبت مناسب از دیگران را نخواهد داشت. اغلب اوقات فعالیت در حوزه 
مراقبت از افراد کهنسال یا دارای ناتوانی به صورت شیفتی صورت می گیرد 
بنابراین همیش��ه برخی از کارمندان در بخش هایی از موسس��ه مش��غول 
استراحت برای آغاز شیفت شان در ساعت مشخص خواهند بود. استراحت 
کارمندان در صورت طراحی محل ویژه برای آنها با کیفیت بسیار بیشتری 
صورت می گیرد. شاید در نگاه نخست این اقدام هزینه های بسیار زیادی به 
همراه داشته باشد، اما در بلندمدت با افزایش رضایت شغلی کارمندان به 

طور کلی حل و فصل خواهد شد. 
پیشنهاد ارتقای شغلی، مهارت افزایش و فرصت های آموزشی

کارمن��دان در هر حوزه ای از کس��ب و کار عالقه مند به ارتقای ش��غلی 
هس��تند. این امر یک گرای��ش عمومی در میان کارمن��دان در حوزه های 
مختلف محس��وب می شود. بس��یاری از برندها در عمل نسبت به این نیاز 
مهم کارمندان بی توجه هس��تند بنابراین مش��اهده ترک شرکت از سوی 
کارمندان امری طبیعی خواهد بود. برندهای بزرگ همیشه فرصت ارتقای 
شغلی برای کارمندان شان طراحی می کنند. درست به همین خاطر کسب 
و کارهای بزرگ دارای مش��کالت زیادی در زمینه وفاداری کارمندان شان 

نیستند. 
حوزه خدمات مراقبتی باید نس��بت به ارتقای ش��غلی کارمندان توجه 
ویژه ای داش��ته باشد. بس��یاری از کارمندان در عمل انگیزه بسیار زیادی 
برای یادگیری نکات تازه و تصدی ش��غل های مهمتر را دارند. ارزیابی هر 
کارمند نسبت به حضور مداوم در یکی از حوزه های کسب و کار مربوط به 
چشم انداز کلی آن حوزه است بنابراین اگر حوزه موردنظر به خوبی نیازهای 
کارمندان در قبال توسعه شغلی را برآورده نکند، به سرعت نسبت به حضور 
در ش��رکت یا حتی حوزه کاری دیگری اقدام خواهند کرد. مشکل اصلی 
حوزه خدمات مراقبتی فقدان چش��م انداز برای ارتقای شغلی است. همین 
امر بسیاری از افراد را نسبت به ادامه حضور در این حوزه منصرف می سازد. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای کس��ب و کارها مرب��وط به برگزاری 
دوره های آموزش��ی و همچنین فراهم س��اختن فرصت های مهارت افزایی 
برای کارمندان است. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کارمندان ایجاد 
خواه��د کرد. دلیل ای��ن ادعا مرتبط با نیاز برای ارتقای ش��غی کارمندان 
دارای مهارت های بیش��تر است بنابراین دیگر امکان تعامل با کارمندان به 

شیوه های قدیمی وجود نخواهد داشت. 
همکاری با برخی از موسسه های تخصصی در زمینه توسعه کسب و کار 
و همچنین مدیریت منابع انسانی بهترین گزینه برای موسسه های خدمات 
مراقبتی خواهد بود. این امر امکان همفکری و یافتن راهکارهای مناس��ب 
را فراهم می کند. در غیر این صورت کس��ب و کارها به طور مداوم درگیر 
مش��کالتی در زمینه بهبود کیفیت خدمات شان برای کارمندان و ارتقای 

شغلی آنها خواهند بود. 
انتخاب تیم مدیریت ارشد و میانی مناسب

ارتباط میان کارمندان و تیم مدیریت ارش��د و میانی بسیار بحث برانگیز 

اس��ت. بسیاری از موسس��ه های مراقبتی نس��بت به اهمیت این بخش از 
کسب و کارش��ان توجهی نشان نمی دهند. درست به همین خاطر کسب 
و کارهای این حوزه به س��رعت با مشکل ترک شرکت از سوی کارمندان 
مواجه می شوند. بهترین راهکار برای حل این مشکالت مربوط به همفکری 
با کارمندان برای انتخاب تیم مدیریت ارش��د و میانی است. شاید این امر 
عجیب باش��د، اما یکی از راهکارهای حل مسئله ارتقای شغلی کارمندان 

مربوط به این امر است. 
کارمن��دان دارای مهارت و تجربه بیش��تر باید ام��کان حضور در طیف 
مدیریتی را داش��ته باشند. این امر موجب امیدواری کارمندان برای بهبود 
کیفی��ت کاری و حض��ور موفق در حوزه های مختلف ش��رکت می ش��ود. 
بس��یاری از برندهای بزرگ در عمل از همین ش��یوه برای تاثیرگذاری بر 
روی کارمندان اس��تفاده می کنند بنابراین کسب و کارهای حوزه خدمات 

مراقبتی نیز باید از همین نکته نهایت استفاده را ببرند. 
ارائه پاداش های جذاب

کارمندان پس از دوره های س��خت کاری انتظار تقدیر و دریافت پاداش 
دارند. این امر در میان تمام کسب و کارها به یک صورت مشاهده می شود 
بنابراین اگر کس��ب و کار ش��ما دارای برنامه ای مشخص برای جلب نظر 
کارمندانش نباشد، مش��کالت متعددی در زمینه حفظ وفاداری آنها پیدا 

خواهد کرد. 
ارائه پاداش برای کارمندان در تمام حوزه های کسب و کار به یک صورت 
اتفاق نمی افتد. بس��یاری از کس��ب و کارها در عم��ل توانایی تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی کارمندان ش��ان را ندارند بنابراین حت��ی در صورت ارائه 
پ��اداش نیز توجهی جل��ب نخواهند کرد. مهمترین مس��ئله در این میان 
تالش برای درک دغدغه ها و نیازهای کارمندان اس��ت. در غیر این صورت 
هی��چ راهی ب��رای تاثیرگذاری بر روی آنها باقی نخواهد ماند. بس��یاری از 
برندها پاداش ه��ای کاری را فقط در بعد مال��ی ارزیابی می کنند. این امر 
موفقیت چندانی برای کسب و کارها به همراه نخواهد داشت. بنابراین باید 
ارزیابی بسیار دقیق تری از نیازهای کارمندان در حوزه های مختلف کسب 

و کارهای مراقبتی صورت گیرد. 
همفکری با برخی از کارمندان ش��رکت برای دریافت نظرات شان امری 
اساسی برای مدیریت بهینه کسب و کار خواهد بود. بسیاری از برندها هیچ 
توجه��ی به ای��ن نکته مهم ندارند بنابراین به طور مداوم با مش��کالتی در 
زمینه جلب نظر مخاطب هدف مواجه خواهند شد. همفکری با کارمندان 
در قالب های مختلفی صورت می گیرد. برگزاری جلسه های اختصاصی  یا 
نظرخواهی از آنها مهمترین شیوهها برای تحقق اهداف شرکت خواهد بود. 
پاداش های برخواسته از چنین نظرخواهی هایی دارای تاثیرگذاری به مراتب 

بهتری بر روی کارمندان خواهد بود. 
جمع بندی

بدون تردید بسیاری از توصیه های مورد بحث در این مقاله نیازمند بودجه 
مناسبی از سوی کسب و کارهاست. این امر برای بسیاری از موسسه های 
مراقبتی مشکل س��از خواهد بود. مس��ئله مهم در این میان صرف هزینه 
برای حفظ کارمندان ش��رکت با هدف پیشگیری از ضررهای بیشتر است. 
از دس��ت دادن کارمندان شرکت برای هیچ موسسه ای راحت نیست. این 
امر ساالنه میلیون ها دالر به موسسه های خدمات مراقبتی ضرر می زند. اگر 
کسب و کار شما در این حوزه فعالیت دارد، به احتمال زیاد چنین مشکلی 
را تجربه کرده اید. وقتی یک کس��ب و کار به طور مداوم درگیر مش��کالت 
مربوط به س��اماندهی کارمندانش است، صحبت از توسعه کسب و کار یا 
حتی رقابت موثر با دیگر برندها جایگاهی نخواهد داشت بنابراین نخستین 
گام برای موفقیت بلندمدت کسب و کار توجه به وضعیت کارمندان است. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

بررسی چالش اساسی خدمات مراقبتی

راهکارهای ارتقای رضایت شغلی در خدمات مراقبتی

به قلم: مگان جونز نویسنده و کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از 
حفــر  117 حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشــکی 
و دریایی کشور با بکارگیری ناوگان حفاری این شرکت از دهه فجر 
ســال 98 تا دهه مبارک فجر امسال خبر داد. مهندس سید عبداله 
موسوی روز یکشنبه )19 بهمن ماه( با تبریک ایام مبارک دهه فجر و 
چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، در تشریح کار و تالش 
کارکنان سختکوش این شرکت، گفت: در این مدت  متراژ حفاری چاه 
ها به میزان  85 هزار و 616 متر به ثبت رسید. وی افزود: از تعداد این 
چاه ها 27 حلقه توسعه ای، چهار حلقه اکتشافی، یک حلقه توصیفی 
و 85 حلقه تعمیری بوده است که در گستره عملیاتی شرکت های 
ملی مناطق نفتخیز جنوب، مهندسی و توسعه نفت، فالت قاره،  نفت 
مناطق مرکزی و در قالب پروژه حفاری و تکمیل گردید. موسوی با 
این توضیح که در عملیات حفــاری در این مدت حفاری 18 حلقه 
چــاه 326 روز زودتر از برنامه انجام و برای بهره برداری به شــرکت 
متقاضی تحویل شــد، اظهار کرد: این موفقیت که در نتیجه تعامل 
میان متخصصان این شــرکت و شرکت بهره بردار محقق می شود 
از نظر تولیدی شــدن زودهنگام چاه، ترخیص دکل و کاهش هزینه 
ها ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد. مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران در زمینه فعالیت های صورت گرفته در حوزه خدمات یکپارچه 
فنی و مهندسی که از سوی این شرکت به موازات با عملیات حفاری 
و تعمیر چاه ها ارایه می گردد، اظهار کرد: در بخش عملیات ویژه در 

مدت پیش گفته  نزدیک به  14 هزار و 860 متر حفاری جهت دار 
و افقی بر روی 60 حلقه چاه و بیش از 800 متر مغزه گیری صورت 
پذیرفت. وی همچنین شــمار خدمات ویژه از جمله نمودارگیری، 
نمودارگیری از سیال و  چاه پیمایی را یک هزار و 216  و خدمات فنی 
حفاری مانند سیمانکاری چاه ها، اسیدکاری، تزریق پذیری، آزمایش 
چاه با ساق مته، لوله مغزی ســیار، لوله گذاری چاه، حفاری با هوا، 
حفاری به روش فرو تعادلی و ... ،  را  ســه هزار و 711 مورد عنوان 
کرد. موسوی گفت: مشارکت فعال این شرکت در پروژه های میدان 
محور که تحت عنوان طرح توسعه 28 مخزن در مراحل اجرایی قرار 
دارد را یادآور شــد و گفت: در این ارتباط در مدت مورد نظر نسبت 
به امضای تفاهمنامه های مربوط به طرح توسعه میدان های باالرود، 
بنگستان اللی، میدان های سپهر، جفیر و سیاهمکان با شرکت های 

بخش خصوصی مشارکت و در این راستا 17 دستگاه حفاری خشکی 
شرکت بکارگیری می شود. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: 
با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید، این شرکت در 
خصوص توسعه فرصت های همکاری با شرکت های سازنده داخلی، 
دانش بنیان، مراکز علمی و پژوهشــی در راستای تامین حداکثری 
قطعات، تجهیــزات، کاال و مواد اقدام نموده که از جمله قراردادهای 
همکاری در بخش های ساخت تجهیزات سرچاهی، حفاری جهت دار 
و به روز رسانی ژنراتورهای دستگاه های حفاری است که به تازگی با 
شرکت های داخلی امضا و مبادله گردیده است. وی پیگیری، تمدید 
و استقرار استانداردها و گواهینامه های بین المللی، مرتبط با مدیریت 
های کیفیت، محیط زیســت، بهداشت حرفه ای ، ایمنی و سالمت 
دکل های حفاری، برگزاری دوره های تخصصی با اســتفاده از بستر 
فضای مجازی با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، تمهیدات 
کاربردی در زمینه پیشگیری و مقابله با همه گیری ویروس کرونا و 
ایجاد شــرایط مناسب در راستای حفظ سالمت کارکنان و استمرار 
کار دستگاه های حفاری، راه اندازی سامانه جامع دستمزد و مزایای 
کارکنان ارکان ثالث )HRM(برای اولین بار از ابتدای امسال را از شمار 
اقدامات شرکت از دهه فجر سال گذشته تا دهه فجر امسال برشمرد 
و خاطرنشان کرد: اهداف این شرکت بر مبنای پروژه محوری و حفظ 
خط مشی و بنگاه های اقتصادی و مشتری  مداری ترسیم و همچنان 

در دستور کار قرار دارد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان قم گفت: همان طور که تمام مسئوالن نظام بر حضور فعال 
و مفید بانوان در عرصه های مختلف تاکید دارند، ما نیز پیگیر حضور 
بانوان هســتیم. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان قم، سیدموسی حسینی کاشانی در مراسم تکریم از 
بانوان خبرنگار عضو خانه مطبوعات قم به مناســبت میالد حضرت 
زهرا)علیهاســالم( و روز زن، افــزود: خانه مطبوعات توجه ویژه ای به 
بانوان شاغل در عرصه رسانه دارد و امیدواریم همه بتواتیم در راستای 
فرمایشات حضرت زهرا)علیهاســالم( حرکت کنیم. وی اضافه کرد: 
انتظار می رود خانه مطبوعات پویا و فعال باشد و بتواند مطالبات اعضا 
را پیگیری نماید و با توجه به این که با رای خبرنگاران تشکیل شده، 
از حمایت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم نیز بهره مند 
است. وی با تاکید بر حفظ انسجام و هماهنگی بین خبرنگاران ، ادامه 
داد: برنامه ریزی هایی در خانه مطبوعات با مدیریت جدید انجام شده و 
به نظر می رسد با تعیین اولویت ها و شاخص هایی که مدنظر است، با 
حرکت بر مبنای هدف گذاری شده،  به اهداف دست پیدا کنیم. ایشان 
گفت: باید تالش کرد و جدیت به خرج داد و برای رســیدن به هدف، 

بسترها را مهیا نمود. وی با تاکید بر این که در برنامه ریزی و هدف گذاری 
باید به اولویت ها توجه بیشتری کرد، ادامه داد: وضعیت نیروی انسانی، 
معیشت، جایگاه اهالی رسانه، ضمانت الزم برای پیگیری مطالبات از 
جمله اولویت های رسیدگی ها به مشکالت خبرنگاران است. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت: پس از تعیین اولویت ها،  باید 
مجموعه مسئوالن استان را نسبت به برنامه و هدف توجیه کنیم و در 
این راســتا باید ظرفیت ها را تجمیع کنیم تا به نتیجه برسیم. وی با 
اشاره به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی افزود: به طور حتم کمیته بانوان 

خانه مطبوعات می تواند کمک کند تا کلیت بیانیه گام دوم در حوزه 
مطبوعات به ویژه در زمینه حضور بانوان در عرصه رسانه طراحی شود. 
حسینی کاشانی بیان کرد: رسانه جایگاهی خاص دارد و نمی شود با 
معادالتی که خیلی جاها تعریف می کنند، این شــغل را تعریف کرد؛ 
خبرنگاران به عنوان چشم مردم محسوب می شوند، خبرنگاران نیروهای 
مفید جامعه هستند که علی رغم همه مشکالت و کمبودها، فعالیت 
حرفه ای خود را انجام می دهند. استان قم با داشتن 385 رسانه چاپی 
و برخط دارای مجوز، کمی بیش از سه درصد تمام رسانه های دارای 
مجوز کشور را در اختیار دارد؛ از این تعداد 284  رسانه چاپی و 101 
رسانه برخط است. هم اکنون 6 روزنامه، 16 هفته نامه، 4 دوهفته نامه، 
19 ماه نامه، 8 دوماه نامه، 90 فصل نامه، 138 دوفصل نامه، 3 سال نامه از 
استان دارای مجوز فعالیت می باشند؛ 3 خبرگزاری و 62 پایگاه خبری 
از قم مجوز فعالیت گرفته اند. از 34 مجوز فعالیت خبرگزاری در کشور، 
دفتر مرکزی 3 خبرگزاری در قم است، ضمن این که 20 خبرگزاری و 
25 روزنامه سراسری نیز در قم دارای دفتر نمایندگی هستند. حدود 
155 خبرنگار آقا و خانم در قم عضو اصلی خانه مطبوعات و 50 نفر 

عضو افتخاری هستند.

اصفهان - کارپناه: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موفق 
به کســب گواهی نامه 17025 نســخه ی 2017 ، در آزمایشگاه 
های میکروبی سمیرم، تیران وکرون، شهرضا، نجف آباد و تصفیه 
خانه آب باباشیخعلی شد. مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب 
وفاضالب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: پس از یکپارچه سازی 
شــرکت های آبفا شهری و روســتایی برنامه هایی برای مدیریت 
کیفیت آزمایشــگاه ها در دستور کار قرار گرفت و پس از ممیزی 
کارشناسان شرکت مهندسی آبفا کشور از آزمایشگاه های میکروبی 
در اســتان اصفهــان، گواهی نامــه 17025 نســخه 2017 به 5 
آزمایشگاه در سطح استان تعلق گرفت . فهمیه امیری در خصوص 
شــاخص های الزم برای دریافت این گواهی نامه اظهار داشــت: 
شــاخص هایی مانند روش های اجرای آزمون ها، نوع مواد اولیه، 

فضای آزمایشــگاه و تخصص کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت 
و در نهایت پس از مطابقت با اســتانداردها، 5 آزمایشگاه میکروبی 

در ســطح استان موفق به دریافت این گواهی نامه شد.  وی افزود: 
کســب گواهی نامه 17025 هزینه بسیاری برای آزمایشگاه ها در 
دارد، با این وجود تالش می شــود طی ســال های آینده مابقی 
آزمایشــگاه های میکروبی در سطح اســتان نیز بتوانند موفق به 
دریافت این گواهی نامه شوند. مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت 
آب وفاضالب شرکت آبفا استان اصفهان مزیت دریافت این گواهی 
نامه را بهبود وضعیت آزمایشــگاه از لحاظ ساختار فیزیکی و ارائه 
اطمینان به مشترکین به منظور انجام دقیق و صحیح آزمایش برابر 
با استاندارد 17025 عنوان نمود.  امیری اعالم کرد: در حال حاضر 
مجموعه آزمایشــگاه های ستادی آبفا استان اصفهان نیز موفق به 
کسب گواهی نامه بین المللی در زمینه آب و فاضالب، فیزیکی و 

شیمیایی، میکروبی و ریزآالینده های مغذی شده است. 

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرشــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدست ، از گازسوز شدن 
رایگان 3000 هزار و 59 دستگاه خودرو ؛ با اجرای طرح دوگانه سوز 

کردن خودروهای عمومی در استان خبر داد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ؛  مدیر منطقه با اشــاره به اجرای طرح دوگانه سوز 
کردن رایگان خودرهای عمومی از 24 خرداد ماه سال جاری اظهار 
کــرد : » از زمان شــروع اجرای طرح دوگانه ســوز کردن رایگان 
خودروهای عمومی تاکنون تعداد 3000 هزار و 59 دستگاه  خودرو 
در گیالن گازســوز شــد و این رقم حاکی از رشد 37,3 درصدی 
اجرای این طرح نســبت به ماه گذشــته و 4.3 درصدی نسبت به 

هفته گذشته است «. 
باالدســت با اعالم اینکه بیشــتر خودروهای عمومی استان گاز 
ســوز شــده اند و مابقی نیز در حال انجام  می باشــند افزود : » 

تعداد 538 دســتگاه  خودرو نیز تایید شده و در صف انتظار برای 
اعمال این طرح هســتند.« وی از مالکان خودروهایی که تاکنون 
برای ثبت نام اقدام ننموده اند و متقاضی اســتفاده ازطرح دوگانه 
ســوزکردن رایگان خودروهای عمومی هستند خواست که هر چه 
سریعتر نســبت به ثبت مشخصات و تکمیل فرآیند ثبت نام خود 
درســامانه  HTTPS://GCR.NIOPDC.IR   اقــدام نمایند. مدیر 
منطقه گیالن ضمن تشکر از همراهی کلیه ارگان ها و سازمان هایی 
که درخصوص اطالع رسانی به موقع اجرای طرح رایگان دوگانه سوز 
کردن خودروهای عمومی با این شرکت همکاری داشتند افزود : » 
اطالع رسانی درسطح استان بخصوص در میادین اصلی ، مکان های 
پرتردد خودروها همچنین در جایگاههای عرضه سوخت انجام شده 

و همچنان نیز ادامه دارد.

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران رییس ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان مازندران از آببندان احداثی گرجی پل ساری بازدید 

نمود.
در این بازدید که فرماندار شهرســتان ساری و معاونین سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان حضور داشتند،. دکتر مفید غالمی 
راد ضمن تقدیر از شــرکت آب منطقه ای بابت اجرای این پروژه 
مهم که رضایت کشــاورزان و اشتغال زایی در منطقه را به همراه 
داشته ، آببندان گرجی پل را نمونه ای بارز از پروژه های مشارکت 

مردمی در کشور دانست.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با برق رسانی به  

آببندان ،ایستگاه پمپاژ آن هم به بهره برداری خواهد رسید.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ظرفیت باالی این 
منطقه در زمینه تفریحی توریستی اشاره و ابراز امیدواری کرد تا از 

این ظرفیت به بهترین نحو ممکن استفاده شود.
الزم به ذکر است آببندان گرجی پل در شمال شهرستان ساری و 
در بخش رود پی شمالی واقع شده که  با هزینه ای بالغ بر 40000 
میلیون ریال تحت نظارت دفتر طرح های زودبازده در سال 1398 

احــداث گردیده و با حجم 5/1 میلیــون متر مکعب 200 هکتار از 
اراضی را تحت پوشش قرار می دهد

تجلی کار و تالش حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران از دهه فجر 98 تا دهه فجر 99

 حفر و تکمیل 117 حلقه چاه های نفت و گاز با ثبت افزون بر 
85 هزار متر حفاری

مدیرکل فرهنگ  و ارشاد اسالمی استان قم:
پیگیر حضور جدی بانوان خبرنگار قمی در عرصه های مختلف هستیم

کسب گواهی نامه 17025 در 5 آزمایشگاه میکروبی استان اصفهان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن خبر داد؛ 
» بالغ بر ۳000 هزارخودرو در گیالن ، رایگان گاز سوز شدند «

 بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران 
از آببندان احداثی گرجی پل ساری

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خبر داد:
ترویج کشت علوفه دیم در راستای افزایش عملکرد تولید گندم

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی استان مرکزی ،مهندس کیشانی مدیر زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی با بیان عملکرد بخش زراعت در سال زراعی گذشته گفت : در 9 ماهه گذشته حدود 420 هزار تن گندم 
در استان مرکزی تولید شده که از این میزان گندم ، 343 هزار تن تحویل سیلوها شده است . وی با اشاره به افزایش 10 درصدی 
گندم تحویلی به سیلوها گفت : طبق گزارش غله ، استان مرکزی رتبه هشتم را در کشور داشته است . مهندس کیشانی اضافه کرد 
: سال زراعی گذشته در استان مرکزی 180 هزار تن جو ، 2 هزار تن کلزا ، 88 هزار تن سیب زمینی ، 19 هزار تن گوجه فرنگی ، 
34 هزار تن چغندرقند ، 475 هزار تن ذرت علوفه ای ، 36 هزار تن انواع لوبیا ، 260 هزار تن سایر علوفه ها و 240 هزار تن صیفی 
، سبزی و جالیز در استان مرکزی تولید شده است . مدیر جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت : در ادامه از تولید بذر به عنوان یکی 
از اقدامات مهم نام برد و و افزود : تولید بذر گندم ، جو و حبوبات در استان سبب افزایش عملکرد و کارایی آب می شود . وی نفوذ 
بذر گواهی شده را در بین کشاورزان موثر ارزیابی کرد و گفت : در زمینه تولید بذر گندم 5 شرکت در استان مستقر که اقدام به 
تولید بذر گندم و جو می کنند و البته یک شرکت نیز در خمین در زمینه تولید بذر لوبیا فعالیت دارد . وی همچنین یادآور شد : 
در سال گذشته 9450 تن گندم اصالح شده ، بوجاری شده و همچنین سم زده شده تحویل کشاورزان استان شده است . مهندس 
کیشانی ادامه داد : در زمینه تولید بذر ، 2 هزار تن بذر جو نیز تولید و در بین کشاورزان توزیع شده است . وی توزیع 180 تن بذر 
انواع لوبیا شامل چیتی ، سفید قرمز را از دیگر اقدامات بخش زراعت ذکر کرد و گفت : امسال در خصوص تولید بذر هماهنگی هایی 
برای تولید بذر نخود با شرکت ها انجام داده ایم که امیدواریم در این زمینه هم بخشی از نیازهایمان تامین شود . وی در بخش 
دیگربه برنامه های کشتی سال زراعی اشاره کرد و افزود : استان مرکزی در سال زراعی جاری 245950 هکتار سطح زیر کشت 
گندم آبی و دیم دارد . مهندس کیشانی به برنامه بخش زراعت استان در جهت افزایش تولید در واحد سطح اشاره کرد و گفت : 
تولید بذر گواهی شده ، استفاده از روش های نوین آبیاری و همچنین روش های نوین بهزراعی از جمله اقدامات این بخش است . 

بهره برداری از 89 پروژه گاز رسانی در استان بوشهر 
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز:  مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر ضمن 
تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت: از سال 1387 گازرسانی به شهر ها و روستاهای 
استان بوشهر آغاز شد و تا کنون جمع کل شبکه های اجراء شده گازطبیعی در بخش 
شهری و روستایی استان بوشهر به 7346 کیلومتر رسیده است . “   به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان بوشهر مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: در سال 
جاری 89 پروژه با اعتبار 74 میلیارد و 360 میلیون تومان آماده بهره برداری و افتتاح 
هستند که با پویش سبز گاز رسانی در سراسر کشور و با حضور وزیر نفت به مردم استان 
بوشهر تقدیم خواهند شد.   رحمانی در خصوص پویش سبز گازرسانی گفت: پویش سبز گازرسانی در سال جاری از سوی وزارت 
نفت آغاز شــده اســت و طی اعالم قبلی و بصورت دوره ای پروژه های قابل افتتاح گازرسانی در استانها از سوی وزیر محترم نفت 
افتتاح خواهند شد .   وی افزود: با گازرسانی به 30 روستا در شهرستانهای جم، دشتستان، تنگستان و دیلم تعداد 914 خانوار از 
نعمت گاز برخوردار خواهند شد و تعداد 52 صنعت که شامل مرغداری،گلخانه،کارخانه آسفالت و دیگر صنایع می باشند در سراسر 
اســتان قادر به اســتفاده از این سوخت پاک خواهند شد.   مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از توسعه گاز رسانی به 7 شهر از 
شهرستان های استان نیز خبر داد و گفت:  اگر به گاز رسانی به شهر ها و روستاهای استان در طول این سالها نگاهی داشته باشیم 
تالش های مستمر مجموعه گاز استان را میتوانیم شاهد باشیم  که در راستای تحقق گازرسانی این هدف استراتژیک شرکت گاز 
استان، هم اکنون ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت کل استان بوشهر به 98 درصد رسیده است.   وی افزود : عزم و اراده دولت 
تدبیر و امید و همکاران پر تالش این شرکت  برای اجرای پروژه های گازرسانی در بوشهر باعث شد که تا به امروز 441 روستا گازدار 
و 39 شهر بهره مند از گاز طبیعی  برخوردار باشند و ضریب نفوذ گازرسانی در بخش شهری به 99 درصد و در بخش روستایی 

به 97 درصد خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد:
بی توجهی به دودکش وسایل گازسوز، جان دو نفر جوان را شهرستان 

چرداول گرفت
ایالم-منصوری-مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم گفت: گاز به تنهایی قاتل خاموش نیست بلکه عدم توجه به نکات ایمنی 
استفاده از وسایل گاز سوز و استفاده از وسایل غیر استاندارد، منجر به بروز حوادث جانی و مالی برای شهروندان می گردد. " عباس 
شمس اللهی" افزود:عدم کنترل و بررسی دودکش قبل از شروع فصل سرما بخصوص در اماکن استیجاری، استفاده از وسائل گاز 
سوز غیر استاندارد، عدم استفاده از بست های فلزی استاندارد در محل اتصال شیلنگ گاز، استفاده از بخاری های بدون دودکش در 
اماکن بسته و فاقد جریان ورودی هوا، مواردی هستند که بیشترین فراوانی در حوادث گاز را دارند که جان هموطنان را می گیرند. 
وی از مرگ دو برادر جوان 21 و 23 ساله در شهرستان چرداول در استان ایالم بر اثر بی توجهی به مسدود شدن مسیر دودکش 
در اثر النه سازی پرندگان خبر داد و اظهار داشت: در پی اعالم فوت دو نفر در اثر گازگرفتگی در شهر سرابله ، کارشناسان ایمنی 
شرکت گاز استان از محل حادثه بازدید نموده و ضمن بررسی وضعیت ایمنی استفاده از وسایل گاز سوز مکان مربوطه، مشخص 
گردید حادثه در اثر النه سازی پرندگان در مسیر دودکش آبگرمکن با ورود از طریق کالهک H به داخل رابط دودکش آبگرمکن بوده 
است. شمس اللهی علت 4 فوتی قبلی  را آتش سوزی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: استفاده از بست نامناسب و غیر استاندارد، نقص 
در بخاری و خاموش شدن شعله آن، آسیب دیدن شیلنگ گاز در محل اتصال و نشت گاز آن بوده است که الزم است شهروندان در 
زمان استفاده از گاز و وسایل گاز سوز با حساسیت بیشتری به رعایت نکات ایمنی  بخصوص کنترل دودکشها و اطمینان از بازبودن 
مسیر آنها، نصب اصولی کالهک H، رعایت سه برابر بودن طول عمودی دودکش نسبت به طول افقی آن، تعبیه خروجی دودکش 
در فضای آزاد با رعایت فاصله یک متر از دیوارها و اســتفاده حداقلی از زانو و طول افقی دودکش توجه داشــته باشند. مدیرعامل 
شرکت گاز استان ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و خانواده شهروندان فوت شده، از همه آحاد مختلف استان خواست ضمن 
رعایت نکات ایمنی دودکش بخصوص در اماکن استیجاری، کنترل بست شلینگ با اتصاالت گازی را کنترل کنند و هیچگاه از 
بخاریهای بدون دوکش مخصوصاً در فضای بسته اتاق که فاقد جریان ورودی هوا باشد استفاده نکنند و نکات ایمنی ارائه شده 
توســط شــرکت گاز را که بصورت روزانه از طرق مختلف از جمله صدا و سیما، رسانه ها، فضای مجازی،  تبلیغات محیطی در 
سطح شهر و نیز اطالعیه های صادره شرکت گاز منتشر می شود، رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری در استان نباشیم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه اي گیالن خبر داد:
افزایش 10 برابری طول خطوط 2۳0 کیلوولت در استان گیالن

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت برق منطقه اي 
گیــالن از افزایش بیش از 10 برابــری طول خطوط 230 کیلوولت در بعد 
از انقالب نســبت به قبل از انقالب خبر داد. »بهمن داراب زاده« مدیرعامل 
شرکت برق منطقه اي گیالن در سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
ایران، در خصوص افزایش طول خطوط انتقال در سطح 230 کیلوولت گفت: 
طول خطوط انتقال در سطح 230 کیلوولت شرکت برق منطقه اي گیالن 
در قبل از انقالب 100,61 کیلومتر مدار بود که این مقدار در بعد از انقالب 
به 1099,6 کیلومتر مدار افزایش پیدا کرد. به عبارتی شاهد رشد بیش از 10 برابری طول خطوط 230 کیلوولت در بعد از انقالب 
نســبت به قبل از انقالب بودیم. داراب زاده ادامه داد: در دوران قبل از انقالب در بخش خطوط انتقال در ســطح 400 کیلوولت، 
هیچگونه احداث خطی نداشتیم؛ این در حالی است که در دوران بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران با عنایت حق تعالی 
توانستیم 256,47 کیلومتر مدار خط در بخش 400 کیلوولت احداث کنیم. مدیرعامل شرکت برق منطقه اي گیالن به مقایسه 
وضعیت خطوط فوق توزیع در سطح  63 و 132 کیلوولت در دوران قبل از انقالب و بعد از انقالب پرداخت و گفت: طول خطوط 
63 کیلوولت هوایی و زمینی 557,5 کیلومتر مدار بود که این مقدار در دوران بعد از انقالب اسالمی ایران به حدود 1420 کیلومتر 
مدار افزایش پیدا کرد. به عبارتی شاهد رشد بیش از 2 برابری طول خطوط 63 کیلوولت در بعد از انقالب نسبت به قبل از انقالب 
بودیم. وی افزود: همچنین طول خطوط 132 کیلوولت شرکت برق گیالن در قبل از انقالب 64,3 کیلومتر مدار بود در حالی که 

این مقدار در بعد از انقالب به 86,84 کیلومتر مدار افزایش پیدا کرد.

اهداء 120 سری جهیزیه به نو عروسان تحت پوشش بهزیستی استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در طی مراسمی 120 نوعروس جامعه تحت پوشش بهزیستی با دریافت بخشی از جهیزیه 
خود راهی خانه بخت شــدند.امروز با حضور اســتاندار گلستان، مدیرکل بهزیستی و جمعی دیگر از مدیران کل استان 120 زوج 
تحت پوشش سازمان بهزیستی در گلستان با دریافت جهیزیه راهی خانه بخت خود شدند.اصغر رنجی قائم مقام مدیرکل و معاون 
پشتیبانی ومنابع انسانی  بهزیستی گلستان با اعالم این خبر گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر و سومین پویش مهر فاطمی، امروز 
120 سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش بهزیستی استان اهدا شد.معاون پشتیبانی ومنابع انسانی  بهزیستی گلستان افزود: 
ارزش این تعداد جهیزیه 6 میلیارد و 100 میلیون ریال است.وی ادامه داد: فرش، بخاری، پنکه، سرویس خواب، سرویس قابلمه، 
جاروبرقی، اتو، اجاق گاز و... از اقالم هر سری جهیزیه است.رنجی تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم با کمک خیرین تعدا بیشتری جهیزیه 

برای نوعروسان تهیه و اهدا کنیم.
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ب��ا ورود فن��اوری دیجیتال به دنی��ای تبلیغات، کارشناس��ان تبلیغات 
دیجیت��ال پیش بینی می کنند که در س��ال ۲۰۲۱ پنج روند اصلی زیر بر 

صنعت تبلیغات تسلط داشته باشند:
 1- تبلیغات برنامه ریزی شده ارائه داده شده از طریق هوش 

مصنوعی
بزرگترین روند تبلیغاتی که در سال ۲۰۲۱ شکل خواهد گرفت، احتماال 
 )AI( فوران در انجام تبلیغات برنامه ریزی ش��ده از طریق هوش مصنوعی
با ه��دف اتوماتیک کردن فرآیند خرید آگهی تبلیغاتی اس��ت. روند فوق 
این فرصت را برای برند ها فراهم می کند تا حتی مخاطبان خاص تر را نیز 

هدف قرار دهند.
ب��ه عالوه، هرچ��ه دامنه کانال های مورد اس��تفاده برای دسترس��ی به 
مشتریان گس��ترش یابد، مدیریت آن نیز دش��وارتر خواهد شد. مدیریت 
سیس��تم های  عامل برنامه ریزی شده از طریق هوش مصنوعی این مشکل 
را حل می کند زیرا آنها از س��یگنال های هدفگیری و مطابقت فوری برای 
آگهی های تبلیغاتی یا کمپین های شخصی و منحصر به فرد از طریق هر 

کانال ویژه و مشخصی بهره می برند.
در این حوزه، روند های مهیجی از قبیل استفاده از جست وجوی صوتی و 
ارسال فرامینی از این نوع برای نیل به اهداف تجاری، معرفی بالک چین یا 
شبکه اینترنتی 5G احتماال در سال ۲۰۲۱ رونق خواهد گرفت. همانطور 
که کای سولکوفسکی از نمایش��گاه بازاریابی و تبلیغات دیجیتال گزارش 
می ده��د، 4۰درصد از کاربران سیس��تم جس��ت وجوی صوتی در زندگی 
خصوصی، از آن در زمینه امور کاری نیز اس��تفاده می کنند. به این ترتیب 
می توانیم انتظار داشته باشیم که برند ها به توسعه نرم افزار های صوتی خود 
برای استفاده در دستیار های صوتی عالقه نشان دهند. به این شکل، الکسا 
یا س��یری امکان برقراری تماس آسان تر و بیشتر میان مشتریان و کسب 
و کار ها را به وجود می آورند و باعث گس��ترش ارتباطات و تعامالت میان 

دو طرف می شوند.

در ح��ال حاضر، وجود امکان ارائه فرصت ه��ای جدید بیش از هر زمان 
دیگری برای انجام گفت وگو های هدفمند همیشه خاص با مشتریان بالقوه 
و فعلی با استفاده از محتوای مناسب و مرتبط، بر هیجان حاکم بر فضای 
تبلیغات می-افزاید. ظاهرا آینده روشنی در انتظار فعاالن صنعت تبلیغات 

در سال ۲۰۲۱ خواهد بود.
2- تبلیغات نمایشی

بنابر گزارش های دریافتی تبلیغات نمایش داده قبل از ش��روع فیلم ۱5 
درصد بیش از سایر اوقات دیده می شوند.

این ش��کل از تبلیغات به بازاریابان امکان می دهد تا با کس��ب تجربه از 
اطالعات دیگر وب س��ایت های موجود و اس��تفاده از آنها، اقدام به ساخت 
آگهی ه��ای تبلیغاتی سفارش��ی با توجه به اولویت ه��ای کاربران کنند. از 
روش ف��وق معموال تحت عنوان »بازاریابی مجدد« یاد می ش��ود و از نظر 
وب سایت the drum، این روند یکی از اصلی ترین روند های تبلیغات در 

سال ۲۰۲۱ خواهد بود.
3-تبلیغات از طریق موبایل

کارشناس��ان ب��ه طور قطع پیش بین��ی کرده اند که تبلیغ��ات از طریق 
موبایل یکی از اصلی ترین روند ها در س��ال جدید میالدی خواهند بود. به 
خصوص در طول دوران شیوع کووید-۱۹، مردم بیش از هر زمان دیگری 
به گوشی های تلفن همراه هوشمند خود وصل می شوند و در همین راستا 
برند ها نیز به این موضوع واقفند. در نتیجه، می توان انتظار داشت که ضمن 
پررنگ ش��دن حضور کسب و کار ها در دنیای گجت ها، سرمایه گذاری در 

زمینه تبلیغات از طریق موبایل نیز افزایش یابد.
امس��ال قالب »داس��تان« بیش از دیگر فرم ه��ای آگهی های تبلیغاتی 
آنچنان محبوبیت یافته اس��ت که به تدریج ش��اهد استفاده اسنپ چت، 
واتس اپ، فیس بوک، اینس��تاگرام و اخیرا لینکدی��ن و یوتیوب از این فرم 
جذاب و پرطرفدار هستیم. به هر حال، برند ها و کاربران اکنون می توانند از 
تولید استوری های ۱5 ثانیه ای فراتر روند. اینستاگرام اجازه خلق فیلتر های 

اختصاصی و اس��تفاده از آنها در استوری ها به هر کاربر را می دهد. امروزه 
این فرصت برای برند ها نیز فراهم شده است تا امکان کسب تجارب جذاب 

و شاد را برای مشتریان شان به وجود آورند.
همچنین تبلیغات درون بازی نیز در شرایط فعلی روند رو به رشدی را 
طی می کنند. اگر در س��ال ۲۰۲۰ بازی موبایلی انجام داده اید، می دانید 
ک��ه در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. حتی اجبار به تماش��ای یک 
آگه��ی تبلیغات��ی ۳۰ ثانیه ای حین گذراندن مراح��ل بازی مورد عالقه 
خود نیز سخت است، اما بدون شک این مورد یکی از رایج ترین اقدامات 
سازندگان و توسعه دهندگان بازی با همکاری برند ها، جهت رایگان نگه 
داش��تن بازی های خود به شمار می-رود. از نگاه نویسندگان این مقاله، 
تبلیغات موبایلی احتماال در س��ال ۲۰۲۱ نی��ز جایگاه خود را به عنوان 
یک روند تبلیغاتی کلیدی برای برند ها و کس��ب و کار-ها حفظ خواهد 

کرد.
ش��رکت آلمانی تحقیقات بازار »استاتیس��تا« با نگاهی به برنامه های 
پیام رس��ان فوری به ما می گوید که فقط واتس اپ، فیس بوک مسنجر و 
وی چت خود در کنار هم ماهانه بیش از 4 میلیارد نفر کاربر فعال دارند. 
این در حالی اس��ت ک��ه به گفته مارک زاکرب��رگ، واتس اپ به تنهایی 
محفل��ی ب��رای رد و بدل روزان��ه ۱۰۰ میلیارد پیام مختلف محس��وب 
می ش��ود. با توج��ه به این آم��ار و ارقام، می-توان از کس��ب و کار های 
مختلف انتظار داش��ت که بخش اعظم بودجه خود را در زمینه تبلیغات 
درون برنام��ه ای س��رمایه گذاری کنند بنابراین کارب��ران ضمن چت با 
دوس��تان و اعضای خانواده خود به ط��ور مرتب در معرض محصوالت و 

خدمات برند ها قرار خواهند گرفت.
4- تبلیغات ویدئویی

تبلیغ��ات ویدئویی قبال نیز در ب��ازار خودنمایی می کرد، اما با توس��عه 
اینترنت، تلفن های هوشمند و فناوری مدرن، به احتمال زیاد به عنوان یکی 
از بزرگترین روند های تبلیغات دیجیتال در سال جاری میالدی همچنان 

موفق به حفظ جایگاه پیشین خود خواهد شد.
در ای��ن نوع تبلیغات، برخی روش های مبتکرانه ب��رای برقراری ارتباط 
وجود دارند که ممکن است در سال ۲۰۲۱ ظهور کنند. پخش زنده یکی 
از آنها است زیرا محبوبیت روزافزون پخش زنده ویدئویی، در ها را به سوی 
کس��ب و کار ها برای اکتش��اف در دنیای تبلیغات از طریق این نوع محتوا 

می گشاید.
با توجه به در دس��ترس بودن حجم زی��ادی از محتوا در فضای آنالین، 
مردم کمتر و کمتر حاضر به پذیرفتن ایده قرار گرفتن در معرض ویدئو های 
تجاری و ارائه  های طوالنی مدت می ش��وند. آنها مستقیم ترین، سریع ترین 
و مختصرترین شکل ارتباطات ممکن را می خواهند. با معرفی پلتفرم  هایی 
مانند تیک تاک و »اینستاگرام ریلز« )Instagram Reels(، نویسندگان 
این مقاله انتظار دارند که تبلیغات ویدئویی با ساخت آسان، تماشای آسان 
و فرم کوتاه تر نسبت به گذشته، در سال ۲۰۲۱ به محبوبیت بیشتری نزد 

همگان دست پیدا کنند.
5- تبلیغات سفارشی

تبلیغ��ات سفارش��ی ک��ه از آن تحت عن��وان تبلیغات »ش��خصی« یا 
»شخصی س��ازی ش��ده« نیز یاد می ش��ود، به قابلیت نمایش یک آگهی 
تبلیغاتی سفارشی برای هر مخاطب هدفی اشاره دارد که شما او را دنبال 
می کنید. در حالی که مشتریان شخصی سازی را جذاب و جالب می دانند، 
اما همچنان به طور جدی از قرار گرفتن در معرض تبلیغات عمومی و کلی 
بیزارند. این همان چیزی است که براساس پیش بینی ها کسب و کار ها در 

سال ۲۰۲۱ از آن بهره خواهند برد.
نمونه ای دیگر از شخصی سازی آگهی های تبلیغاتی استفاده روزافزون از 
ویدئو-های یک به یک است. این قبیل پیام های ویدئویی شخصی به جای 
استفاده از تماس های سرد و بی روح و ایمیل هایی به سبک قدیمی توسط 

برند ها برای مشتریان شان ارسال می شوند.
thedrum/mbanews :منبع

روند های داغ تبلیغات در 2۰2۱ 
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دورکاری طرفداران فراوانی دارد و برای بس��یاری از کارکنان، جذاب 
اس��ت. تعجبی هم ندارد. چه کسی دوس��ت دارد هر روز ساعت ها وقت 
خود را در مسیر رفت وبرگشت به محل کار صرف کند و هزینه رفت وآمد 
را بپردازد؟ ولی ش��ما، به عنوان مدیر شرکت، چگونه می توانید کارکنان 
قابل اطمینان و با مس��ئولیت پذیری باال را برای دورکاری انتخاب کنید؛ 
کارکنانی که با خیال راحت می توانید کارهای شرکت را به آنها بسپارید 
و مطمئن باشید که وظایف خود را به  درستی انجام می دهند و کم کاری 
نمی کنند؟ برای یافتن پاس��خ این پرسش با ما همراه باشید تا شما را با 

سه راه شناسایی کارکنان دورکار خوب آشنا کنیم.
آیا همه کارکنان می توانند دورکاری کنند؟

ش��اید نخس��تین کارمند دورکارت��ان یکی از اعضای گ��روه کارکنان 
شماس��ت که )به دلیل ترجیح ش��خصی یا به خاطر اتفاق خاصی که در 
زندگی ش��خصی اش رخ داده( از او خواس��ته ش��ده به صورت تمام وقت 
یا پاره وقت دورکاری کند. ش��اید هم این فرد را تازه اس��تخدام کرده اید 
یا به طورکلی شرکتی که تاس��یس کرده اید، به صورت دورکاری فعالیت 
می کن��د. اگر کارکنان ش��رکت حض��وری کار می کنند، ممکن اس��ت 
دورکاری نخس��تین کارمند موجب ش��ود که س��ایر اعض��ای گروه نیز 
بخواهند به صورت پاره وقت یا تمام وقت دورکاری کنند ولی حقیقت این 

است که دورکاری برای همه مناسب نیست.
بس��یاری عقیده دارند اگر اجازه داش��تند از خانه کار کنند، بهره وری 
بیش��تری می داشتند. در یک نظرسنجی و بررس��ی 7۶درصد کارکنان 
عقیده داشتند که در دورکاری می توانند کارهای بیشتری انجام دهند؛ 
چون در هنگام دورکاری، حواس��پرتی ها و مزاحمت های مکرر از جانب 

همکاران و مشغله های کلی و عمومی اداره وجود ندارد.
ولی حقیقت این اس��ت که بعضی برای حفظ تمرکز خود به س��اختار 
و نظ��م موج��ود در اداره نیاز دارند. در بررس��ی و نظرس��نجی دیگری 
4۶درصد پاس��خ دهندگان گفتند که بزرگ تری��ن عیب دورکاری وجود 
عوامل حواس پرتی اس��ت؛ نکته ای که بس��یاری از افراد وقتی یک هفته 
دورکاری پاره وق��ت ی��ا تمام وقت را ش��روع می کنن��د، آن را پیش بینی 

نمی کنند.
بنابراین، چطور باید متوجه ش��ویم کس��ی ک��ه از اعضای فعلی گروه 
ماس��ت یا تازه اس��تخدام کرده ایم، برای دورکاری مناس��ب است یا نه؟ 
برای ارزیابی اینکه هر فرد چقدر برای دورکاری مناس��ب اس��ت یا برای 
پایه گ��ذاری فرهنگی در ش��رکت ک��ه در آن دورکاری قابل اطمینان تر 

باشد، می توانید کارهای زیر را انجام دهید.
 )Task Relevant Maturity( ۱. استفاده از صالحیت مرتبط با کار

برای قضاوت کردن توانایی های آنها و نیازهای ارتباطی خود
دورکاری نیازمند درجه ای از اطمینان اس��ت که در کارکردن در اداره 

به آن نیازی نیست. در اداره:
• می توانید فورا به کسی مراجعه کنید و از او کمک بخواهید؛

• می دانی��د فرد چه زمانی س��ر کار می آید و چ��ه زمانی محل کار را 
ترک می کند؛

• متوج��ه می ش��وید که آیا فرد خوش��حال، ناامید، خس��ته، بیمار یا 
هیجان زده است.

در اینجا، درس های��ی آموخته اید تا به یک مدیر موفق برای کارکنان 
دورکار تبدی��ل ش��وید. اگر همه ای��ن درس ها را اجرا کنی��د، بازهم به 
کارکنان ش��ما بس��تگی دارد که نقش خود را ایفا کنند و وظایف ش��ان 

را انجام دهند.
ع��الوه  ب��ر اینکه تالش می کنی��د مهارت های الزم را ب��رای مدیریت 
کارکنان دورکار به دست آورید، به این نکته توجه داشته باشید: کسانی 
ک��ه از راه  دور برای ش��ما کار می کنند، بای��د در کار اصلی خود مهارت 
زیادی داشته باش��ند، یعنی صالحیت مرتبط با کار آنها در وظایفی که 

به آنان واگذار کرده اید، زیاد باشد.
ب��ا واگذارک��ردن وظایفی ک��ه می دانید به خوبی از عه��ده انجام  دادن 
آنه��ا برمی آیند، گذار آنان به دوران دورکاری بس��یار بهتر خواهد بود و 

مشکالت کمتری ایجاد خواهد شد، زیرا:
• به آموزش و کمک کمتری نیاز دارند؛

• به کنترل و نظارت کمت��ری نیاز دارند و درعین حال، کار باکیفیتی 
ارائه می دهند.

این به شما و عضو گروه تان زمان بیشتری برای خوگرفتن با دورکاری 
می دهد و دیگر نیاز نیس��ت او را در زمینه وظایفی که باید انجام دهد، 

مجاب کنید.

ب��ا گذش��ت زمان، همچن��ان  که اعتماد ش��کل می گیرد و ش��ما هم 
توانای��ی الزم را برای حل مش��کالت مدیریت دورکاری خود به دس��ت 
می آوری��د، می توانید به آنها اج��ازه دهید وظایفی را به عهده بگیرند که 
نیازمن��د صالحیت مرتبط با کار کمتری اس��ت. در آن مقطع، در حین 
رف��ع نیازهای خاص کارکنان دورکار خ��ود، چگونگی برقراری ارتباط و 

چک کردن کارها با یکدیگر را مشخص خواهید کرد.
اگر یکی از کارکنان می خواهد دورکاری کند و مسئولیت ها و وظایف 
جدید فراوانی را پذیرفته اس��ت، کار عاقالنه این است که از او بخواهید 

صبر کند تا در آن حوزه ها مهارت کافی به دست آورد.
۲. در استخدام های جدید به نشانه های قابل اطمینان بودن افراد توجه 

کنید
وقتی کارمند دورکار جدیدی استخدام می کنید، به نشانه هایی توجه 
کنید ک��ه از قابل اطمینان ب��ودن او خبر می دهد. نکته های زیر نش��ان 

می دهد که طرف مقابل فرد مناسبی برای دورکاری است یا نه:
• آی��ا ب��رای مصاحبه کاری )چ��ه مصاحبه حض��وری و چه مصاحبه 

تلفنی( به موقع حاضر شده است؟
• در طول فرآیند اس��تخدام، چگونه ارتباط برقرار می کند؟ آیا ش��ما 

مجبورید پیگیری کنید یا او نیز پیغام و یادداشت هایی می فرستد؟
• آیا در طول مصاحبه از او چیزی خواس��تید؟ آیا آن را ارس��ال کرده 

است؟
• مهارت های ارتباطی او چگونه است؟

• آیا در گذشته نیز دورکاری کرده است؟ چه چیزهایی آموخته است؟
اگ��ر از همان ابتدا عالمت هایی دیدید که نش��ان می دهد فرد مدنظر 
قابل اطمینان است، بسیار بیشتر احتمال دارد که بتوانید برای دورکاری 
ب��ه او اعتماد کنید. برای اینکه متوجه ش��وید این فرد می تواند با روش 
ارتباط از راه  دور شرکت شما کار کند یا نه، بهترین راه این است که از 
او بخواهید در طرحی آزمایش��ی با شما همکاری کند. این کار به او نیز 

امکان می دهد که شرکت شما را ارزیابی کند.
به این ترتیب، پیش از شروع کار رسمی فرد در شرکت، از مناسب بودن 
او مطمئن می ش��وید و دو طرف به هم اعتم��اد می کنند. چنانچه او در 

برقراری ارتباط کنشگر است، فعاالنه سوال می پرسد و همکاری با او در 
طرح آزمایشی لذت بخش است، می توانید اطمینان داشته باشید که اگر 

تمام وقت هم برای شما کار کند، همان گونه خواهد بود.
3. ایجاد فرهنگ مالکیت و پاسخگویی برای مدیریت گروه های دورکار

اگ��ر گروه��ی که قبال حض��وری کار می ک��رد، اکنون بای��د برای تان 
دورکاری کند، طرح های آزمایشی و تشخیص نشانه های اعتماد کمکی 
ب��ه ش��ما نمی کند. در این حال��ت، باید روی ایج��اد فرهنگ مالکیت و 

پاسخگویی سرمایه گذاری کنید.
وقت��ی می گویی��د که می خواهی��د کاری را انجام دهید، آی��ا آن را با 
موفقی��ت انجام می دهند؟ آیا به آنها اعتماد می کنید که آن کار را انجام 
دهند و تصور می کنید که آمادگی کافی دارند که آن را به تنهایی پیش 

ببرند؟ آیا آنها را برای نتایج به دست آمده پاسخگو می دانید؟
در اینجا، همیش��ه بهترین کار این اس��ت که از خودتان شروع کنید. 
ش��ما الگویی هس��تید که گروه تان ب��ه آن نگاه می کن��د و از آن تقلید 
می کند. هرچه بیش��تر ت��الش کنید که این فرهن��گ مالکیت را ایجاد 
کنی��د، گذار اعضای گروه به دورکاری نیز آس��ان تر خواه��د بود و آنها 

پاسخگوتر و مسئولیت پذیرتر خواهند بود.
مهم تر از همه، اگر کس��ی در اداره ش��ما چندان ف��رد قابل اطمینانی 
نباش��د، احتمال بس��یار کمی وج��ود دارد که در دورکاری پیش��رفت 
داش��ته باش��د و به فرد قابل اطمینانی تبدیل ش��ود؛ برعکس این افراد 
جزو کس��انی اند که در دورکاری عملکرد خوبی ندارند و به س��ختی کار 

می کنند.
وقت��ی اف��رادی را ب��رای دورکاری در نظ��ر می گیری��د، بای��د ب��ه 
مس��ئولیت پذیری، اخ��الق کاری و مهارت ه��ای آنه��ا اطمینان کامل 
داشته باش��ید؛ به ویژه وقتی مهارت های مدیریتی و مهارت های رهبری 
دورکاری خود را تقویت می کنید، باید کارکنانی داشته باشید که درباره 

کارشان و خروجی و نتیجه آن تردیدی نداشته باشید.
سخن پایانی

مدیریت گروه های دورکار اش��تراک های فراوانی با مدیریت گروه هایی 
دارد که در ش��رکت کار می کنن��د، ولی این تصور ک��ه کارمند دورکار 
درس��ت مانند کارمندی است که در ش��رکت کار می کند، اشتباه است. 
کارکن��ان دورکار ب��ا چالش های ویژه ای روبه رو می ش��وند و برای اینکه 
بتوانید کل گروه خود را به طور موثری مدیریت کنید، باید این چالش ها 
را درک کنید. با شناسایی بهترین کارکنان شرکت خود برای دورکاری 
یا اس��تخدام افراد مناس��بی که توانایی کارکردن در خانه را دارند، بهتر 
می توانید کارهای شرکت را مدیریت کنید و بهره وری آن را در سطحی 

باال نگه دارید.
getlighthouse/chetor :منبع

چطور کارکنان دورکار خوب و مسئولیت پذیر را شناسایی کنیم؟
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جری��ان بی پایانی از اطالعات، ه��ر ثانیه از همه طرف به 
 ،)Facebook( گوش ما می رس��د؛ مقاله ای در فیس بوک
توییت��ی در توییت��ر )Twitter(، تم��اس تلفن��ی یکی از 
دوس��تان، اطالعات سیاس��ی یا اطالعات نادرس��ت درباره  

ویروس کرونا و... .
آنق��در حجم این اطالعات زیاد اس��ت که ممکن اس��ت 
باعث شود بسیاری از ما دیگر عالقه ای به دریافت اطالعات 

نداشته باشیم. 
ب��ه عن��وان ی��ک فیلس��وف ک��ه اش��تراک اطالع��ات 
مطالعه می کن��د، این فرآیند را »فرس��ودگی ش��ناختی« 
)Epistemic Exhaustion( می نامم. واژه  اِپیستمیک، 
از واژه  یونانی اِپیسِتم )episteme( نشأت گرفته و معموال 

به معنای »دانش« است.
ای��ن خود دانش نیس��ت که ما را خس��ته می کند، بلکه 
فرآیند تالش برای کسب دانش و اشتراک آن با دیگران در 

شرایط چالش برانگیز است.
در حال حاضر، حداقل سه منبع مشترک وجود دارند که 
از دیدگاه من، منجر به چنین فرس��ودگی ای می شوند، اما 

راه هایی برای مقابله با آنها نیز وجود دارد.
1. عدم اطمینان

برای بس��یاری از مردم، امس��ال واقعا سال گیج کننده ای 
ب��ود. مخصوصا وی��روس همه گیر کرونا که باعث ش��د در 

سالمتی، بهترین تجربه ها و آینده  خود شک کنیم.
در عی��ن ح��ال ه��م آمریکایی ه��ا در م��ورد انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا، اول برای به تعویق افتادن نتایج 
و بعد بر س��ر مسائل انتقال مس��المت آمیز قدرت به رئیس 

جمهور جدید، گیج شده بودند.
ع��دم اطمین��ان می تواند روی بیش��تر ما  تاثی��ر بگذارد. 
مردم کارهای برنامه ریزی  ش��ده و قابل پیش بینی را ترجیح 
می دهند. از فیلس��وف فرانس��وی قرن هفدهم، رنه دکارت 
)René Descartes( تا فیلس��وف اتریش��ی قرن بیستم، 
لودویگ ویتگنش��تاین )Ludwig Wittgenstein(، به 

اهمیت قطعیت و اطمینان در زندگی ما اشاره کرده اند.
با اطالعاتی که به آس��انی در دسترس است، مردم برای 
یافتن پاسخ، در س��ایت های خبری یا رسانه های اجتماعی 

می گردند. اما اغلب، بیشتر گیج می شوند.
2.  دوگانگی یا پالریزاسیون

پالریزاس��یون سیاسی، بس��یاری از آمریکایی ها را نگران 
کرده است.

 ،)Lilliana Mason( همانط��ور که لیلی��ان ِمیس��ون
دانش��مند علوم سیاس��ی در کت��اب »عدم تواف��ق: چگونه 
 Uncivil Disagreement: How( »سیاست ملی شد

Politics Became Our Identity( خود نوشت:
آمریکایی ها به طور فزاینده ای از نظر سیاس��ی به دو تیم 

حزبی تقسیم شده اند.
بس��یاری از نویس��ندگان، در مورد اثرات منفی دوگانگی 
بح��ث کرده ان��د، از جمله اینک��ه دوگانگی تا چ��ه حد به 
دموکراسی آسیب می رساند، اما کسی درباره  پالریزاسیون 
ی��ا دوگانگی ای که ما هنگام کس��ب دانش حس می کنیم، 

حرفی نمی زند.
این مشکل، می تواند حداقل به دو طریق رخ دهد.

 ،)Kevin Vallier( اول اینکه، همانطور که ِکوین والیر
فیلس��وف معروف می گوید، بین دوگانگ��ی و بی اعتمادی، 
ارتباط مس��تقیم وج��ود دارد. به عبارتی دیگ��ر، این دو از 
یکدیگر تغذیه می کنند. این چرخه  باعث می شود که افراد 
ندانند به چه کسی اعتماد کنند و چه چیزی را باور کنند.
دوم اینکه، دوگانگی باعث رقابت های بی اس��اس ش��ود، 
چراکه مطالعات نش��ان داده در جامعه ای که دوگانگی زیاد 
است، مردم بی منطق می شوند و فقط می خواهند مخالفت 

کنند.
برای کسانی که نظرات دیگران را به خودشان می گیرند، 
این مس��ئله می تواند مشکل ساز شود و هنگامی که موضوع 
داغ یا حس��اس اس��ت، ای��ن جدی گرفتن منجر به فش��ار 
اضافی و فشارهای احساس��ی، مثل ناراحتی بر سر رفاقتی 

که از بین رفته یا عصبانیت سر شعارهای حزبی شود.
3. اطالعات نادرست

اطالع��ات نادرس��ت، در همه ج��ا وجود دارد و ش��امل 
تبلیغ��ات سیاس��ی در ایاالت متحده و سراس��ر جهان نیز 

می شود.
ای��ن اطالعات غلط همچنین از طریق پیام های تبلیغاتی 
و گمراه کننده شرکت های خصوصی، که فیلسوفان کایلین 
ودرال  اوون  جیم��ز  و   )Cailin O’Connor( اوکان��ر 
)James Owen Weatherall( آن را »پروپاگان��دا« یا 
»تبلیغ صنعتی« نامیده اند نیز به مردم می رسد و حاال هم 
در س��ال ۲۰۲۰، مردم با اطالعات نادرست درباره  ویروس 

کرونا، گمراه می  شوند.
همانط��ور که اس��تاد بزرگ ش��طرنج، گری کاس��پاروف 

)Garry Kasparov( گفته:

پروپاگاندا  مدرن، عالوه بر اینکه به مردم اطالعات غلطی 
می دهد ، بلکه تفکر انتقادی شما را از بین می برد و حقیقت 

را محو می کند.
ه��م  ش��کلش  حت��ی  اغل��ب  نادرس��ت،  اطالع��ات   
خس��ته کننده اس��ت. به عنوان مثال، ویدئوی »پلَنِدمیک« 
)Plandemic( که جهانی شد، درباره  ویروس کرونا، یک 
س��ری ادعای دروغ را با موفقیت به خ��ورد مردم داد. این 
سیل اطالعات نادرست، تاکتیکی است که با عنوان »چهار 
نعل گیش« )Gish gallop( ش��ناخته می شود. چون در 
این تاکتیک، اطالعات به سرعت و پشت سر هم نشان داده 
می شود، رد کردن ادعاهای دروغین برای دیگران را سخت، 

چالش برانگیز و وقت گیر می سازد.
حاال چه باید کرد؟

با همه  این دوبه شکی ها، دوگانگی ها و اطالعات نادرست، 
عجیب نیست که ما خسته و کالفه شویم، اما خب کارهایی 

هست که می توانیم انجام دهیم.
انجمن روانشناس��ی آمری��کا، مردم را ب��ه مقابله با عدم 
اطمینان، از طری��ق فعالیت هایی مانن��د محدودیت اخبار 
دیدن و تمرکز بر چیزهای��ی که فرد می تواند کنترل کند، 
دعوت کرده اس��ت. راه دیگر این اس��ت ک��ه از روش های 
مختلف مثل مدیتیش��ن و تمرکز روی ط��رز تفکرمان ، به 

عدم اطمینان عادت کنیم.
برای مقابله با پالریزاس��یون یا دوگانگی، بهتر اس��ت در 
ارتباطات تان به جای برنده شدن، سعی کنید به یک تفاهم 
همدالنه برس��ید. از نظر فیلس��وف مع��روف، مایکل هانون 
)Michael Hannon(، درک و تفاه��م همدالنه، یعنی 

بتوانیم از دید فرد مقابل به قضیه نگاه کنیم.
و ب��رای محدودی��ت انتش��ار اخب��ار نادرس��ت: فقط آن 
داستان های خبری ای را به اشتراک بگذارید که خودتان آن 
را خوان��ده و تایید کرده اید. همچنین، آنهایی را در اولویت 
قرار دهید که استانداردهای باالی روزنامه نگاری دارند یا از 

روی حقیقت گرفته شده اند.
این راه حل ها محدود و ناقص هس��تند، اما اش��کالی ندارد. 
بخشی از مبارزه با فرسودگی شناختی، این است که با همان 
محدودیت ه��ا و نواقص زندگی کنیم. هیچ کس فرصت نکرده 
است که همه  اخبار را ببیند، همه  اطالعات نادرست را تصحیح 
کند یا تمام دانش مربوطه را به دست آورد. با انکار کردن این 

امر، خود را در دام فرسودگی اطالعاتی می  اندازید.
BigThink/ucan :منبع 

3 دلیل فرسودگی اطالعاتی و درمان آن

8 تکنیک  که شما را در بازاریابی تلفنی موفق می کند
تلفن اصلی ترین ابزار برای بازاریابی تلفنی است، اما خیلی از فروشندگان به سختی تلفن را برمی دارند 
تا با مش��تری خود حرف بزنند. ش��اید گاهی تلفن برای آنها بالاستفاده باشد و برخی دیگر فکر کنند اگر 
به گوش��ی تلفن دست بزنند، دچار برق گرفتگی می شوند. تمام ترس آنها این است که مشتری تلفن را به 

روی شان قطع کند. 
کمتر کس��ی می تواند ارتباط تلفنی خوبی با مش��تریان خود برقرار کن��د، در واقع افراد کمی به قدری 
ش��جاع هس��تند که خود را در این ش��رایط قرار دهند، اما به خاطر داشتن چنین تجربیاتی توانسته اند به 

درآمد پایداری برسند.
اگر نگرش مثبت و توجه کافی داشته باشید، هر تلفنی که به روی تان قطع می شود را تجربه ای آموزنده 
ب��رای خ��ود تلقی خواهید کرد. با این تجربیات یاد می گیرید که چه چیزی بگویید و در چه زمانی تماس 
بگیرید. باید با هر قطع کردن تلفن و پاس��خ منفی به تجربه ای دس��ت یابید و از این تجربه سود ببرید. در 
این زمان باید به خود بگویید »بس��یار خوب، این روش به جواب نرس��ید، روش بهتر برای برقراری ارتباط 

چیست؟«
چیزی طول نمی کش��د که تغییرات رفتاری شما س��بب می شود تماس های موفقیت آمیزی با مشتریان 
خود داش��ته باشید و کمتر تلفن به روی تان قطع شود. برای اینکه زمان کمتری را صرف به دست آوردن 
تجربی��ات ارزش��مند کنید، در ادامه  مقاله ٨ نکته ای که باید در هن��گام برقراری تماس های کاری مدنظر 

داشته باشید را معرفی می کنیم.
1. همانند حرفه ای ها احوال پرسی کنید

یکی از تکنیک های بازاریابی تلفنی موفق این اس��ت که س��الم و احوال پرس��ی گرمی داش��ته باشید. با 
یک س��الم و بدون وقفه وارد بحث نش��وید، بدون اینکه به طرف مقابل اجازه  حرف زدن بدهید. س��الم و 
احوال پرس��ی تان همانند حرفه ای ها باشد تا به کارتان رس��میت دهد. نباید تنها به یک سالم اکتفا کنید، 
بلکه در همان ابتدای مکالمه به نام طرف مقابل اش��اره کنید تا خود را حرفه ای نش��ان دهید. مثال بگویید 

»صبح بخیر، آقای ...« یا »عصر بخیر، خانم ...«.
2. تعریفی از خود و شرکت تان داشته باشید

بهتر است همان ابتدا بگویید »من اسمیت از شرکت ABC هستم. تخصص شرکت ما این است که به 
کسب و کارهایی همانند شما کمک کنیم تا پول کمتری خرج کنند.«

البته نیاز نیس��ت خیلی وارد جزییات ش��وید و به محصوالت خود اش��اره کنید؛ زیرا ممکن است طرف 
مقابل در جواب شما بگوید »ما از محصول خود راضی هستیم، ممنون.« و تلفن را به روی تان قطع کند، 
اما با معرفی کلی و اشاره به مزایای محصول تان، حس کنجکاوی مشتری را برمی انگیزید و او را مشتاقانه 

روی خط نگه می دارید.
3. قدردان مشتری های تان باشید

یکی دیگر از تکنیک های بازاریابی تلفنی موفق این است که از مشتریان خود قدردانی کنید. از مشتری 
خود به خاطر وقتی که گذاش��ته و به صحبت های تان گوش داده است تشکر کنید و به او بفهمانید با این 
گفت وگوی تلفنی وقتش تلف نخواهد ش��د. مثال به او بگویید »از اینکه به تماس من پاس��خ دادید تشکر 
می کنم. این تماس بس��یار کوتاه خواهد بود و می توانید به برنامه های خود رس��یدگی کنید.« اگر بگویید 
تنه��ا یک لحظ��ه از وقت تان را می گیرم این حس را در مخاطب به وج��ود می آورید که وقتش را به طور 

کامل می گیرید و می خواهد تلفن را به روی تان قطع کند.
4. هدف از تماس را صریحا بیان کنید

بهترین راهکار برای بازاریابی تلفنی موفق این اس��ت که هدف خود را با بیان یک پرس��ش اعالم کنید: 
»اگر ما روش بهتری را برای بهبود کیفیت محصول شما با هزینه ای پایین تر معرفی کنیم، آیا می خواهید 
درباره آن چیزی بدانید؟« به احتمال زیاد پاس��خ این پرس��ش »بله« خواهد بود. پس این فرصت را دارید 
تا با مشتری قرار مالقاتی ترتیب دهید یا اطالعات الزم را تلفنی در اختیارش بگذارید. البته در این زمان 
هنوز در مرحله بازاریابی قرار ندارید بلکه به دنبال عرضه چیزی هستید که محصول شما انجام می دهد.

5. قرار مالقات بگذارید
از مش��تری قول بگیرید تا مالقات حضوری یا ویدئوکنفرانس��ی ترتیب دهید و محصول خود را به طور 

کامل ارائه نمایید. اگر او به این مالقات روی خوش نشان داد خیلی زود شرایط آن را فراهم کنید.
۶. به مشتری 2 وقت مالقات پیشنهاد دهید

یکی از تکنیک های بازاریابی تلفنی موفق این اس��ت که به مش��تری خود دو وقت مختلف را پیش��نهاد 
دهید؛ مثال بگویید »آقای جانس��ون، من امروز س��اعت ۲:۱5 بعدازظهر در دفتر ش��ما خواهم بود یا اگر با 
برنامه های تان هماهنگ اس��ت با فردا س��اعت ۹:45 صبح موافق هستید؟« هیچ وقت نگویید »چه زمانی 

می توانیم با هم قرار مالقات داشته باشیم؟«
اگر از گزینه  پیش��نهادی استفاده کنید، روی زمان قرار مالقات کنترل بهتری خواهید داشت. این نکته 
را مدنظر داش��ته باش��ید که پیشنهاد مالقات در خارج از ساعات کاری توجه مشتریان بیشتری را به خود 
جلب خواهد کرد. با این کار ش��ما خود را فروش��نده ای وقت ش��ناس معرفی می کنید که برای وقت خود 

احترام قائل است.
7. برای قرار مالقات و گفت وگوی تلفنی از مشتری تشکر کنید

بعد از مش��خص ش��دن زمان مالقات، باز ه��م تأییدیه زمان و محل مالق��ات را بگیرید. در صورت نیاز 
آدرس محل مالقات را دقیقا بپرس��ید. به مش��تری بگویید چه مقدماتی برای استفاده بهتر از زمانی که با 

هم خواهید بود نیاز است.
بهتر است اطالعات تماس خود را به این صورت در اختیار مشتری بگذارید: »اگر قبل از مالقات مشکلی 

به وجود آمد که نیاز است با من در میان بگذارید، با این شماره تماس بگیرید.«
8. پیگیر باشید

ب��رای داش��تن یک بازاریاب��ی تلفنی موفق باید پیگیر باش��ید. اگر ب��رای چند روز آین��ده قرار مالقات 
گذاش��ته اید، به سرعت نامه  تأییدیه  مالقات را برای مش��تری بفرستید. اگر قرارتان برای فرداست، ایمیل 

تأییدیه کوتاه با بیانی ساده و شاد ارسال کنید.
entrepreneur/ucan :منبع 
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