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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

دولت بعدی چگونه می تواند تورم را مهار کند؟

اولویت های اقتصادی 
رئیس جمهور هشتم

رئیس جمهور هشتم در حالی تا حدود یک ماه دیگر سکان دولت سیزدهم را به دست خواهد گرفت که براساس 
آماره��ا، نرخ تورم باالی ۴۰ درصد و رش��د نقدینگی در محدوده ۳۰ درصد ق��رار دارد. در چنین فضایی، یکی از 
وعده های انتخاباتی س��یدابراهیم رئیسی، رس��اندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، تک رقمی کردن تورم 
بوده است. اقتصاددانان معتقدند دولت آینده تحت شروطی می تواند کشور را از این معضل همیشگی یعنی تورم 
باال برهاند. یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، یکی از این شروط را تیم اقتصادی دولت سیزدهم...

بورس هفته دوم تیرماه را با چراغ قرمز آغاز کرد

استراحت 10 هزار واحدی شاخص بورس
4

2

3

ایران در جمع ۷ کشور با بیشترین میزان استخراج ارزهای دیجیتال ایستاد

صرفه اقتصادی تولید رمزارز

چالشی به نام کار از خانه و راهکارهای آن
کار کردن از خانه یکی از تجربه های لذت بخش برای هر کس��ی محس��وب می ش��ود، البته تا وقتی که 
اعضای خانواده و دیگر موارد مزاحم کارتان نشوند. امروزه بسیاری از کسب و کارها به دلیل شرایط ناشی 
از کرونا کار از خانه را به عنوان یک اس��تراتژی اساس��ی مورد پذیرش قرار داده اند. این امر کارآفرینان و 
کارمندان را در شرایط تازه ای قرار داده است. با این حساب شما شرایط دشواری در صورت عدم پذیرش 
این اس��تراتژی در پیش خواهید داش��ت.  ب��دون تردید هر تجربه ای مانن��د دورکاری یا کار از خانه حتی 
نزدیک به کار در دفتر رس��می یک ش��رکت نیس��ت. ارتباطات نزدیک میان اعضای مختلف برای بهبود 
وضعیت کسب و کارها امر مهمی محسوب می شود. بسیاری از برندها در این زمینه شرایط بسیار دشواری 
پیش رو دارند. دلیل این امر عدم آمادگی برای مواجهه با شرایط کار از خانه است. وقتی شما برای این...
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فرصت امروز: تاسیس صندوق های سرمایه گذاری نوع جدید، آغاز معامالت آتی صندوق های پشتوانه طال 
و افتتاح معامالت آتی نفت، سه برنامه  توسعه ای بازار سرمایه است. مسئوالن بورس امیدوارند با بکارگیری 

این سه ابزار جدید معامالتی شاهد رشد بیش از پیش بازار سرمایه باشند. طبق اعالم مسئوالن 
بازار سرمایه، از روز شنبه معامالت آتی یونیت های صندوق های سرمایه گذاری با پشتوانه طال...

معامالت آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری طال افتتاح شد

3 ابزار جدید معامالتی در بورس

یادداشت
اقتصاد یا سیاست؟ 

مسئله این است!

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

این روزه��ا در افکار عمومی و به 
ویژه در مجامع و شبکه روابط فعاالن 
و صاحب نظران اقتصادی، این سوال 
بس��یار ش��نیده می ش��ود که عبور 
اقتصاد ایران از بحران فعلی بیش��تر 
وابس��ته به حل معضالت ساختاری 
نظام اقتصادی است یا گره گشایی از 
وضعیت روابط بین المللی کشور؟ در 
این باب نظرات متنوعی مطرح شده 
و به نظر می رس��د هر یک گوشه ای 
از حقیقت را در خود دارد. کنار هم 
قرار دادن این نظرات می تواند تصویر 

کاملتری از موضوع به ما ارائه کند.
گش��ایش  اولوی��ت  طرف��داران 
این گروه  استدالل های  بین المللی: 
دو نکت��ه بس��یار عمیق و اساس��ی 
در خ��ود دارد. نکته نخس��ت اینکه 
در دنی��ای ام��روز و عص��ر اقتصاد 
دانش بنی��ان، موضوع تقس��یم کار 
تخصصی و صرفه ناش��ی از مقیاس 
در سرمایه گذاری برای توسعه دانش 
و فناوری، موتور محرکه اصلی تولید 
ثروت است. نش��ان آشکار این ادعا، 
رشد دو برابری ارزش تجارت جهانی 
نس��بت به رش��د اقتصادی جهانی 
اس��ت. در واقع این گروه می گویند 
در می��ان مدت و درازم��دت بدون 
روابط بین المللی موثر و توسعه تولید 

صادرات مح��ور، م��ردم و 
2کشور الجرم به صورت...

2۳ ذوالقعده 1۴۴2 - س�ال هفتم
شماره   181۳
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فرصت امروز: از همان روزهای ابتدایی ش��یوع کرونا، 
بس��یاری از غول های فناوری، اپلیکیشن هایی کاربردی 
برای شناس��ایی ویروس کرونا در سطح شهرها طراحی 
کردن��د و فناوری های نوین در تولید واکس��ن کرونا به 
کم��ک دانش��مندان آمدند. ب��ه نظر می رس��د فناوری 
تنه��ا ابزار آدمی برای مدیریت پاندمی کروناس��ت و جز 
تکنول��وژی راه دیگری ب��رای مقابله ب��ا ویروس مهلک 
کووید-19 و در امان ماندن از عوارض سرایت آن وجود 
ن��دارد. از همان ابت��دای ظهور کووی��د-19، فناوری ها 
کم��ک کردند تا ش��هروندان روزه��ای قرنطینه خانگی 
را راحت تر از س��ر بگذرانند و در عین حال بس��یاری از 
کسب وکارها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. شاید 
پیام��د پاندمی در دنی��ای پس از کرونا، هرچه بیش��تر 
عجین ش��دن فناوری با س��بک زندگی آدمی باشد. در 
 MIT( »این زمینه، نش��ریه »ام آی ت��ی تکنالجی ریویو
Technology Review( ب��ه تازگی در گزارش��ی به 
1۰ فناوری برتر که س��ال های آینده زندگی ما را شکل 

می دهند، پرداخته است.
* واکس��ن های پیام رس��ان RNA: ما خوش شانسی 
آورده ایم که دو تا از موثرترین واکسن های کرونا بر پایه 
پیام رسان RNA هس��تند؛ تکنولوژی ای که حدود 2۰ 
س��ال س��ابقه دارد. وقتی در ژانویه 2۰2۰ بحران کرونا 
آغاز شد دانش��مندان در چندین شرکت دارویی به این 
نتیجه رس��یدند که برای ساخت واکس��ن کرونا باید از 
این تکنولوژی اس��تفاده کنند. تا اواخر دس��امبر 2۰2۰ 
که ح��دود 1.5 میلیون نفر در سراس��ر جه��ان قربانی 
کرونا ش��ده بودند، واکس��ن ها در آمریکا تایید شدند و 
جهان به این نتیجه رس��ید که بحران تمام شدنی است. 
واکس��ن های جدید کرونا بر پایه تکنولوژی اند که پیش 
از این هیچ گاه در درمان بیماری ها اس��تفاده نش��ده بود 
و این می تواند باعث تحولی مهم در پزش��کی شود. این 
یعنی ممکن اس��ت به زودی به واکسن هایی برسیم که 
می توانند با دیگر بیماری ه��ای واگیردار ازجمله ماالریا 
مقابله کنند. اگر وی��روس کرونا همچنان به جهش های 
خود ادامه دهد واکسن های پیام رسان RNA به راحتی 
و به س��رعت قابل تنظیم مجدد هستند. این تکنولوژی 
ب��ه عالوه احتماال می تواند راه را برای اصالحات ژنتیکی 
ارزان قیمت برای مقابله با ایدز یا کم خونی مدیترانه ای باز 
کند. حتی متخصصان در حال استفاده از این تکنولوژی 
در جنگ با سرطان های مختلف هستند. به همین خاطر 
 RNA می توان با اطمینان گفت تکنولوژی پیام رس��ان
یکی از سرنوشت سازترین تکنولوژی های سال های آینده 

است.

* GPT-۳: مدل ه��ای کامپیوتری پردازش زبان های 
طبیع��ی کامپیوترهایی که تالش می کنند مثل انس��ان 
ح��رف بزنند و بنویس��ند ج��زو مهمتری��ن گام های ما 
ب��ه س��مت ه��وش مصنوع��ی باهوش تر اس��ت؛ هوش 
مصنوع��ی ای که بهت��ر می تواند دنی��ا را بفهمد و با آن 
تعامل داش��ته باش��د و GPT-۳ تا ح��اال بزرگترین و 
باسواد ترین مدلی است که دیده ایم. این هوش مصنوعی 
با خواندن ه��زاران کتاب و بخش اعظ��م اینترنت خود 
را آنچنان آموزش داده که می تواند نوش��تار انس��انی را 
تقلید کن��د، آن هم با واقع گرای��ی فوق العاده و عجیبی 
که تاکنون در هوش های مصنوعی س��راغ نداش��ته ایم. 
نکته اینجاست که این تکنولوژی آنچه را که می نویسد، 
نمی فهمد و این گاهی اوقات به نوشته های گیج کننده و 
بی معنا ختم می شود. نکته اینجاست که چون این هوش 
مصنوعی خود را ب��ا خواندن اینترنت آموزش داده مثل 
اینترنت پر اس��ت از تعصب و اطالعات اشتباه، اما بدون 
تردید یک��ی از مهمترین امیدهای م��ا در تحول هوش 

مصنوعی به حساب می آید.
* الگوریتم های تیک تاک: تیک تاک در س��ال 2۰1۶ 
در چین به راه افتاد و حاال یکی از پرسرعت ترین رشد ها 
را در بین ش��بکه های اجتماعی دارد. تیک تاک تاکنون 
میلیاردها بار دانلود ش��ده و صده��ا میلیون کاربر دارد، 
چرا؟ چون الگوریتم هایی ک��ه در صفحه اول تیک تاک، 
فیلم های بخش »برای ش��ما« را انتخاب می کنند، شیوه 
به شهرت رسیدن آنالین افراد را تغییر داده اند. در دیگر 
پلتفرم ها مثل اینس��تاگرام و توییت��ر عموما محتواهایی 
که توجه عموم را جلب می کنند مش��خص شده و تبلیغ 
می ش��وند، اما الگوریتم های تیک تاک عالوه بر توجه به 
افراد مش��هور، ناگه��ان فردی خالق و ناش��ناس را هم 
انتخ��اب می کنن��د و او را از گمنامی درمی آورند. جالب 
اینجاست که این الگوریتم ها به خوبی گروه های متفاوت 
کارب��ران را می شناس��ند و برای س��الیق خ��اص آنها، 
فیلم های متفاوت پیدا می کنند و همین باعث ش��ده که 
کاربران از تیک تاک خسته نشوند. حاال دیگر شبکه های 
اجتماعی به خصوص اینستاگرام در تالشند قابلیت های 
تیک ت��اک را کپی کنند تا از آن عقب نیفتند، اما به نظر 

نمی رسد بتوانند با سرعت رشد باالی آن رقابت کنند.
* باتری های لیتیومی-فل��زی: خودروهای برقی را به 
آس��انی نمی توان به خریدار فروخت. آنها گران قیمتند و 
بعد از مثال ۴۰۰ کیلومتر نیازمند شارژ می شوند. شما به 
راحتی پمپ بنزین  نمی توانید محل ش��ارژ پیدا کنید و 
ش��ارژ خودرو شما خیلی بیشتر از یک بنزین زدن طول 
می کش��د. همه این نقاط ضعف به خاطر محدودیت های 

باتری های یون لیتیوم اس��ت )همان باتری های موبایل و 
لپ تاپ(. حاال یک اس��تارت آپ پولدار در سیلیکون  ولی 
می گوید باتری ای ساخته که می تواند خودروهای برقی 
را برای عموم خری��داران جذاب تر کند. به این باتری ها 
باتری های لیتیومی-فلزی می گویند که توس��ط شرکت 
کوانتوم اس��کیپ توسعه یافته اس��ت. نتایج آزمایش های 
اولیه نش��ان می دهد ای��ن باتری می تواند ش��عاع عمل 
خودروهای برقی را تا 8۰ درصد افزایش دهد و س��رعت 
ش��ارژ ش��دن آن باالتر از باتری های کنونی اس��ت. این 
اس��تارت آپ قراردادی با ش��رکت فولکس واگن بسته و 
قرار اس��ت خودروهای برقی با باتری های جدید تا چهار 

سال دیگر وارد بازار شوند. 
* تولَیت ه��ای دیت��ا: ش��رکت های تکنولوژیک مثل 
فیس ب��وک ثاب��ت کرده اند که مس��ئولیت خ��ود را در 
حفاظ��ت از اطالع��ات ش��خصی ما ج��دی نمی گیرند. 
اطالعات ما بارها و بارها به بیرون درز کرده، هک ش��ده 
یا به فروش رس��یده است. شاید مس��ئله اینجاست که 
افراد به تنهایی نباید نگران درز اطالعات شخصی ش��ان 
در اینترنت باش��ند. ش��اید این مدل که ما خود مسئول 
مدیری��ت و حفاظت از حری��م خصوصی مان در اینترنت 
هستیم، مشکل دارد. ایجاد تولیت های دیتا ایده ای تازه 
در حفظ اطالعات شخصی مردم است که در حال حاضر 
توس��ط چندین دولت در حال بررسی است. یک تولیت 
دیتا نهادی حقوقی اس��ت که اطالعات شخصی افراد را 
ب��ه نمایندگ��ی از آنها جم��ع آوری و مدیریت می کند و 
به نوعی متول��ی دیتای آنها به حس��اب می آید. اگرچه 
ساختار و وظایف این تولیت ها هنوز شکل نهایی نگرفته 
اما به نظر می رس��د راه حلی مناس��ب در مشکل دیرپای 

حفاظت از اطالعات آنالین کاربران باشد.
* هیدروژن سبز: هیدروژن همیشه جایگزین جذابی 
برای س��وخت های فس��یلی به نظر رس��یده است: تمیز 
می سوزد، هیچ دی اکسید کربنی تولید نمی کند و انرژی 
فراوانی ه��م تولید می کند. به همی��ن خاطر راه خوبی 
ب��رای ذخیره نیرو از منابع تجدیدپذیر انرژی اس��ت که 
مداوم نیس��تند )مثل انرژی بادی( و ش��ما می توانید به 
کم��ک آن س��وخت های مصنوعی مایع تولی��د کنید تا 
جایگزین بنزین و گازوئیل ش��وند. نکته اینجاس��ت که 
تاکنون اکثر هیدروژن های تولیدی از گاز طبیعی تولید 
ش��ده اند و این روندی کثی��ف و انرژی بر دارد. همچنین 
هزینه تولید انرژی های بادی و خورش��یدی به س��رعت 
دارد کاه��ش پیدا می کند و ای��ن یعنی تولید هیدروژن 
س��بز حاال به ان��دازه کافی ارزان و عملی اس��ت. خیلی 
س��اده به آب با الکتریسیته ضربه بزنید و حاال هیدروژن 

دارید! اروپا در این زمینه پیشرو است و در حال ساخت 
زیرس��اخت های موردنیاز آن است. هیدروژن سبز شاید 

یکی از راه حل های مهم گرم شدن زمین باشد.
* ردیاب��ی دیجیتال تماس ها: با فراگیر ش��دن بحران 
کرون��ا برای اولین بار این ایده ش��کل گرفت که ردیابی 
دیجیت��ال تماس ه��ای اف��راد می تواند کم��ک کند )تا 
افرادی که ممکن است با فرد آلوده تماس داشته باشند 
شناس��ایی ش��وند(. اپ های موبایل می توانند به کمک 
GPS ی��ا بلوتوث، افرادی را که اخیرا س��ر راه همدیگر 
قرار گرفته اند شناس��ایی کنند. اگر بعدا مشخص شد که 
یکی از آنها کرونا گرفته، آن فرد می تواند نتیجه تستش 
را در اپ وارد کن��د و آن اپ به هر کس��ی که با او طی 
دوران خ��اص در ارتباط بوده، هش��دار می دهد. این در 
تئوری جواب می ده��د اما تکنولوژی ردیابی تماس های 
فردی تقریبا نتوانس��ت تاثیر زی��ادی روی مهار ویروس 
بگ��ذارد. اپل و گوگل پس از آغاز بحران، خیلی س��ریع 
ویژگی ه��ای تازه ای به گوشی های ش��ان اضافه کردند تا 
به افراد هشدار بدهد که احتماال در معرض بیماری قرار 
گرفته اند، اما مقامات بهداشتی کشورها نتوانستند مردم 
را به استفاده از این قابلیت ها وادار کنند. این تکنولوژی 
تکنولوژی مهمی است و درس هایی که از ماه های اولیه 
بح��ران گرفته ایم می توان��د به ما در مقابل��ه با ویروس 

بعدی کمک کند. 
* مکان یابی دقیق: همه ما هر روز از GPS اس��تفاده 
می کنیم، ام��ا دقت تکنول��وژی GPS کنونی بین 5 تا 
1۰ متر اس��ت و این ش��اید به راننده اوبر در پیدا کردن 
م��ا کمک کند، ام��ا در خیلی موارد دیگ��ر این 1۰ متر 
می توان��د ویرانگر باش��د: مث��ال اگر خودروه��ای بدون 
راننده فقط به GPS کنونی بس��نده کنند حتما ش��اهد 
تصادف��ات مرگباری خواهیم ب��ود. اخیرا یک تکنولوژی  
دقی��ق مکان یابی توس��عه یافته که می توان��د دقتی در 
حد س��انتی متر و میلی متر داش��ته باشد و این می تواند 
همه چی��ز را تغییر ده��د: از خودروهای ب��دون راننده 
و روبوت های��ی ک��ه مرس��وله ها را تحوی��ل می دهند تا 
هش��دارهای مربوط به لغزش زمین و ریزش کوه؛ همه 
و همه با این تکنولوژی جدید متحول خواهند شد. این 
سیستم ناوبری جهانی جدیدی که توسط شرکت چینی 
BeiDou توسعه یافته و از ژوئن سال گذشته عملیاتی 
شده، بخشی از این تکنولوژی است. این سیستم همین 
ح��اال می تواند مکان یابی با دق��ت 1.5 متر را در اختیار 
هر کس��ی در دنیا بگذارد. تکنولوژی GPS که از اوایل 
دهه 199۰ با ماس��ت قرار اس��ت آپگرید داش��ته باشد: 
چهار ماهواره جدید برای GPS III نوامبر گذش��ته به 

فضا پرتاب شدند و انتظار می رود تعداد بیشتری تا سال 
2۰2۳ در م��دار قرار بگیرند. به همین خاطر با اطمینان 
می ت��وان گفت در س��ال های آین��ده مکان یابی دقیق و 

دقیق تر خواهد شد.
* ه��وش مصنوع��ی چندمهارتی: ه��وش مصنوعی و 
روبوت ها با وجود پیشرفت های سال های اخیر همچنان 
در حوزه ه��ای مختلف��ی خنگ به حس��اب می آیند، به 
خصوص وقتی که پای حل مشکالت جدید یا مسیریابی 
در محیط های غیرآش��نا وسط باش��د. آنها یک توانایی 
انس��انی مهم را ندارند: اینکه بفهمند که دنیا چطور کار 
می کن��د و این دان��ش عموم��ی را در موقعیت های تازه 
اعم��ال کنند. حاال یک رویکرد جدید در توس��عه هوش 
مصنوع��ی به وجود آمده که امیدوارکننده اس��ت: اینکه 
از طریق گس��ترش دادن حواس��ش، مهارت هایش را باال 
ببری��م. ای��ن یعنی به ه��وش مصنوعی ت��وان دیدن یا 
ش��نیدن اضافه کنیم. در حال حاضر هوش مصنوعی با 
دید کامپیوتری یا توانایی تشخیص صدا می تواند چیزها 
را احس��اس کند، اما نمی توان��د درباره آنچه که می بیند 
یا می ش��نود به کمک الگوریتم های زبان طبیعی »حرف 
بزن��د«. چه می ش��ود اگر همه ای��ن توانایی ها را در یک 
سیس��تم هوش مصنوعی واحد ترکیب کنیم؟ آیا ممکن 
است این سیس��تم ها هوشی ش��بیه هوش انسانی پیدا 
کنن��د؟ آیا یک روبوت که هم می تواند ببیند، احس��اس 
کند، بشنود و ارتباط کالمی برقرار کند، دستیار بهتری 
برای انس��ان خواهد ش��د؟ به نظر می رس��د به زودی با 
روبوت های بااحساس تر و باهوش تری طرف خواهیم شد.

* از راه دور: بح��ران کرونا دنی��ای ما را کوچک کرد 
و باعث ش��د زندگی مان ب��ه اندازه دیواره��ای اتاق مان 
محدود شود، اما زمانی که ما در خانه پناه گرفته بودیم 
زندگی تعطیل نش��ده بود: ما در جلسات کاری شرکت 
می کردیم، با دوس��تان مان قرار می گذاشتیم و تعطیالت 
را جش��ن می گرفتیم. با یک فرق عم��ده: مجبور بودیم 
همه اینها را با موبایل و لپ تاپ انجام دهیم. نمی ش��ود 
لیس��ت 1۰ تکنول��وژی موثر جهان در س��ال 2۰21 را 
تهیه کنیم و آنالین ش��دن گس��ترده زندگ��ی  را نادیده 
بگیری��م. بحران کرونا ما را مجبور کرد که زندگی و کار 
آنالین را به سرعت یاد بگیریم. اگرچه تغییرات در همه 
حوزه ه��ا کم و بی��ش رخ داد اما در دو ح��وزه آموزش 
و پزشکی تغییرات بیش��تر از بقیه بود. ابزارهای آنالین 
مثل Zoom ناگهان به ش��اهرگ زندگ��ی افراد تبدیل 
شدند، اما مهمترین تغییر، خود این تکنولوژی ها نبودند، 
چون تله کنفرانس  و پزشکی از راه دور از قبل هم وجود 

داشت. مهمترین تغییر در رفتار ما رخ داد.

فناوری هایی که زندگی آینده ما را شکل می دهند
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رئیس جمه��ور هش��تم در حالی تا ح��دود یک ماه دیگر س��کان دولت 
س��یزدهم را به دست خواهد گرفت که براس��اس آمارها، نرخ تورم باالی 
۴۰ درص��د و رش��د نقدینگی در محدوده ۳۰ درصد ق��رار دارد. در چنین 
فضایی، یکی از وعده های انتخاباتی س��یدابراهیم رئیس��ی، رساندن تورم 
ب��ه نصف میزان فعل��ی و پ��س از آن، تک رقمی کردن تورم بوده اس��ت. 
اقتصاددانان معتقدند دولت آینده تحت ش��روطی می تواند کشور را از این 
معضل همیشگی یعنی تورم باال برهاند. یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق 
بازرگانی تهران، یکی از این شروط را تیم اقتصادی دولت سیزدهم می داند 
و می گوید: دولت آینده باید در انتخاب اعضای تیم اقتصادی خود دقت کند 
و مجموعه تیم اقتصادی نباید از جریانات سیاس��ی انتخاب شوند؛ چراکه 

مدیران اقتصادی نباید کار سیاسی کنند.
او در گفت وگو با خبرآنالین، درباره سیاس��ت دولت سیزدهم برای مهار 
ت��ورم ادامه می دهد: اگر الزامات و علل و عوامل تورم تک رقمی دس��ت به 
دست هم دهد، کاهش نرخ تورم شدنی است؛ همان طور که در همه جای 
دنیا این اتفاق افتاده اس��ت. ما جزو کش��ورهایی با بیشترین تورم در دنیا 
هستیم، اما اینکه چگونه می شود به این هدف رسید، حتما نیاز به الزامات 
و احتی��اج به ش��ناخت واقعیت های اقتصادی دارد. به طور کلی، مس��ائل 
اقتصادی چه کنترل تورم و چه رش��د اقتصادی، از موضوعاتی است که تا 
زمانی که تمام ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور پشت آن نباشد، اجرایی 
نمی شود. یعنی فعاالن اقتصادی و تاثیرگذاران اقتصادی باید این سیاست ها 

را باور داشته و گارد خود را برای اجرای آن سیاست ها باز کنند.
هماهنگی منحنی رشد تولید و نقدینگی

به اعتقاد آل اسحاق، اگر مقاومتی در مقابل سیاست ها به هر دلیلی وجود 
داش��ته باشد و مجموعه کس��انی که بازیگران حوزه اقتصاد هستند، گارد 
خود را باز نکنند، سیاست ها اجرایی نخواهد شد. بر این اساس، شرط اول 
این است که یک سیاست جامعی وجود داشته باشد که همه ذی نفعان در 
آن س��هیم باشند و سیاست را قبول داشته باشند. نکته دوم این است که 
نباید مسائل اقتصادی را به صورت انتزاعی نگاه کنیم. تورم مثل تب است. 

فردی که تب می کند، امکان دارد صدجور ناهماهنگی در بدن داشته باشد 
که عالمت آن تب باش��د. بنابراین اینکه بگوییم تورم را به صورت انتزاعی 
کاهش می دهیم، درست نیست، بلکه تورم برآیند یک سری مسائل است.

رئیس س��ابق اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه تورم ممکن اس��ت 
به دلیل حجم نقدینگی و عدم تناس��ب نقدینگی با تولید ناخالص داخلی 
ایجاد ش��ود، می افزای��د: اگر می خواهیم تورم را س��امان دهیم، باید تولید 
ناخالص داخلی را هماهنگ با رشد نقدینگی کنیم. با بررسی افزایش تولید 
ناخالص داخلی در چند س��ال گذش��ته متوجه می شویم که با قیمت های 
ثابت، تولیدمان نسبت به چند سال قبل پایین تر آمده ولی نقدینگی چند 
برابر ش��ده است. بنابراین اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، یک اصل آن 

این است که رشد تولید را با رشد نقدینگی هماهنگ کنیم.
او با بیان اینکه یکی دیگر از عوامل تورم، کسری بودجه است، می گوید: 
اگر درآمدها و هزینه های دولت با یکدیگر همخوانی نداش��ته باش��د، این 
کسری بودجه باید به یک شکلی جبران شود. ممکن دولت با مقدار مالیاتی 
که دریافت می کند، هزینه هایش را جبران کند یا از طریق فروش دارایی ها 
و یا اوراق قرضه به جبران هزینه هایش بپردازد تا به یک باالنس برسد. در 
حال حاضر کسری بودجه باالست، یعنی دولت شش ماه بیشتر درآمد برای 
پرداخت های خود ندارد. به عبارتی، کسری بودجه حدود 5۰۰ هزار میلیارد 
تومان است، اما اینکه دولت چگونه می تواند کسری بودجه را جبران کند، 
ی��ا باید مالیات ها را افزایش دهد یا دارایی های خود را بفروش��د یا از بانک 
مرکزی و بانک ها استقراض کند. به مجرد اینکه دولت استقراض کند، پایه 
پولی باال می رود و تورم ایجاد می ش��ود. بنابراین اگر دولت می خواهد تورم 
را از این زاویه کنترل کند، باید برای کس��ری بودجه راهی پیدا کند. برای 
جبران کسری بودجه، دولت می تواند بخشی از تعهدات خود را کنار بگذارد 

و یا در بخشی از وظایف از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
به اعتقاد وی، نرخ ارز نیز اگر تعادلی بین صادرات و واردات وجود نداشته 
نباش��د، یکی از عوامل تورم است. همچنین مس��ائل خارجی و مذاکرات 
برجام در س��مت و سوی متغیرهای اقتصادی نقش دارد و اگر چالش های 

بین المللی حل شود، خیلی از مسالل نیز حل می شود؛ وگرنه چالش ها به 
قوت خود باقی خواهد ماند.

شروط کاهش نرخ تورم در دولت آینده
آل اسحاق با طرح این سوال که آیا با این شرایط و مجموعه محدودیت ها 
در اقتص��اد ایران، امکان کاهش تورم وجود دارد، پاس��خ می دهد: کاهش 
تورم ش��دنی است، اما به شروطی نیاز دارد. یکی از این شروط، استفاده از 
ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی کش��ور است و اگر دولت آینده بتواند از 
این ظرفیت ها اس��تفاده کند، امکانات بالقوه ما حتما می تواند مشکالت را 
حل کند. دولت بعدی چند مشخصه مثبت دارد و اولین آنها، هماهنگی قوا 
است. این وحدتی که به هر دلیلی ایجاد شده، باعث می شود تعارضاتی که 
دولت های قبلی با آن روبه رو بودند، وجود نداش��ته باشد و این نقطه قوت 
باالیی است. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در رابطه با شخص آقای 
رئیس��ی به دلیل س��ابقه کاری در قوه قضائیه یک نوع اعتماد عمومی به 
توانایی های او وجود دارد، ادامه می دهد: اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ 
و هم جهت و هم سیاست باشند، مشکالت حل خواهد شد، اما اگر هر یک 
از اعضای کابینه یک ایده داش��ته باش��ند، هر چرخ اقتصاد به یک جهت 
می رود. اولین شرط تیم مدیریتی این است که اعضای تیم اقتصادی دولت 
با یکدیگر در همه سیاس��ت های اقتصاد، همسو باشند و اینطور نباشد که 
یک نفر به سیاست های پولی و ارزی توجه کند و شخص دیگری به توسعه 
تج��ارت اهمیت دهد. ع��دم هماهنگی بین سیاس��ت های تجاری و بانک 

مرکزی، سیستم را برهم می زند.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در پایان می گوید: در انتخاب مدیران 
باید فکر کرد و این موضوع را سیاس��ی نکنیم. اگر مجموعه تیم اقتصادی 
از جریانات سیاس��ی انتخاب ش��وند، با مش��کل روبه رو می شویم. مدیران 
اقتصادی نباید کار سیاس��ی کنند. اگر همه این جوانب را در نظر بگیریم، 
می توانیم راهکارهایی برای حل مش��کالت اقتصاد پیدا کنیم. در مجموع، 
باید واقعیت های اقتصاد ایران را آن گونه که هست، بشناسیم و نه از زاویه 

حزبی و گروهی و مقطعی.

دولت بعدی چگونه می تواند تورم را مهار کند؟

اولویت های اقتصادی رئیس جمهور هشتم

پاندمی کرونا هنوز ادامه دارد و پایان نیافته اس��ت، اما میراث آن در 
حال ظهور است.

به گزارش »اکونومیس��ت«، همه گیری چه زمانی پایان می یابد؟ یک 
س��ال و نیم اس��ت که کووید-19 کش��ورها را یکی پس از دیگری در 
می نوردد. درست زمانی که فکر می کنیم ویروس دیگر شکست خورده 
اس��ت، س��ویه جدیدی واگیردارتر از قبل��ی بازمی گردد. ب��ا این حال، 
با واکسیناس��یون ۳ میلی��ارد نفر از جمعیت جهان، نش��انه های دوران 
پس��اکرونا در حال ظهور اس��ت. اکنون دو چیز روش��ن است: نخست 
اینکه فاز آخر این همه گیری، طوالنی و دردناک خواهد بود؛ دوم اینکه 

کووید-19 دنیای متفاوتی را پس از خود به جا خواهد گذاشت.
هفته نامه »اکونومیست« این هفته شاخصی به نام شاخص عادی بودن 
را منتش��ر کرده که ه��ر دوی این واقعیت ها را منعک��س می کند. اگر 
متوس��ط میزان ش��اخص را قبل از وقوع کرون��ا 1۰۰ در نظر بگیریم، 
ش��اخص عادی بودن مواردی مثل پروازها، ترافیک و خرده فروشی را در 
5۰ کش��ور جهان )که ۷۶درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند( 
دنبال می کند. امروز عدد این شاخص ۶۶ است که نسبت به آوریل سال 
گذشته تقریبا دو برابر شده است. با این حال، تاخت وتاز کووید-19 در 
بسیاری از کشورها هنوز به  روشنی نمایان است. مالزی بدترین عملکرد 
را در این ش��اخص دارد و گرفتار موج بس��یار واگیردار همه گیری است 
که شش مرتبه از موج همه گیری ماه ژانویه مرگبارتر و شاخص آن تنها 
2۷ اس��ت. تنها دلیل این مسئله این اس��ت که واکسیناسیون در این 
کشور همچنان تکمیل نشده باقی مانده است. در منطقه جنوبی صحرای 
آفریق��ا نیز که از موج همه گیری مرگباری رنج می برد، تنها 2.۴ درصد 
از جمعیت باالی 12سال یک دز از واکسن را دریافت کرده اند. حتی در 
آمریکا که واکسن فراوان است تنها ۳۰درصد از ایالت های می سی سی پی 
و آالباما کامال واکسینه شده اند. قرار است امسال 11میلیارد دز واکسن 
در جهان تولید ش��ود، اما ماه ها طول خواهد کش��ید که این واکسن ها 
تزریق ش��وند و اگر کشورهای ثروتمند دزهای بیشتری برای خود نگه 

دارند، این روند طوالنی تر هم خواهد شد.
کمبود واکسیناسیون با سویه های جدید ویروس بدتر هم شده است. 
س��ویه دلتا که اولین بار در هند دیده ش��د، دو یا سه برابر ویروسی که 

از ش��هر ووهان آمد، واگیردار تر اس��ت. موارد ابتال آنقدر سریع در حال 
افزای��ش اس��ت که حتی در جاهای��ی که ۳۰درصد از مردم واکس��ینه 
ش��ده اند، بیمارستان ها ممکن اس��ت به زودی  با کمبود تخت و پرسنل 
درمان و یا حتی اکسیژن مواجه شوند. سویه های جدید حتی در میان 
کس��انی که واکسینه ش��ده اند نیز گس��ترش پیدا کرده اند. هنوز هیچ 
جهش��ی به توانایی واکس��ن در جلوگیری از تقریبا تمامی بیماری های 
سخت و مرگبار خدش��ه وارد نکرده است، ولی بعدی ممکن است این 
کار را بکن��د. هیچ کدام از اینها این واقعیت را که همه گیری در نهایت 
فروکش خواهد کرد، تغییر نمی دهد؛ حتی با اینکه خود ویروس احتماال 
باقی خواهد ماند. برای آن دسته از افراد خوش شانسی که کامال واکسینه 
شده اند و به درمان های جدید دسترسی دارند، کووید-19 دیگر بیماری 
کش��نده ای نیست. در انگلستان که س��ویه دلتا در آن غالب است، نرخ 
مرگ ومی��ر در ص��ورت ابتال به بیماری ۰.1 درصد اس��ت که مش��ابه 
سرماخوردگی فصلی است. در صورتی که سویه ای نیاز به تولید واکسن 
جدید داشته باشد، زمان زیادی برای تولید آن نیاز نیست. با این حال، 
با فراوان شدن واکسن در کشورهای ثروتمند، دیدن مردم در کشورهای 
فقیر که از نبود واکسن جان خود را از دست می دهند نیز باعث خشم و 
ناراحتی می شود و میان کشورها اختالف ایجاد می کند. محدودیت های 
سفر نیز این دو جهان را از هم جدا نگه خواهد داشت. در نهایت پروازها 
ادام��ه پیدا می کنند، ولی تغییر رفتاری باقی می مانند که برخی از آنها 

عمیق خواهند بود.
ب��ه  نظر می رس��د میراث کووی��د-19 هم��ان الگ��وی به جامانده از 
همه گیری گذشته را دنبال می کند. نیکوالس کریستاکیس از دانشگاه 
ییل س��ه تغییر را شناسایی کرده اس��ت: تهدید جمعی سبب رشد در 
قدرت دولت می ش��ود؛ متحول شدن زندگی روزانه سبب می شود مردم 
به دنب��ال معنای آن بروند و نزدیکی به مرگ ک��ه احتیاط مردم را در 
زمان اوج بیماری افزایش می دهد، با گذر آن س��بب افزایش جس��ارت 

مردم می شود.
درباره ضرورت تعطیلی های گسترده بحث های آکادمیک گسترده ای 
در گرفته است. با این حال، اگر تنها به برنامه های هزینه ای دولت بایدن 
نگاهی بیندازید می بینید که میراث دولت بزرگ در همه گیری به نمایش 

درآمده اس��ت؛ مشکل هرچه باش��د، نابرابری، رشد اقتصادی آهسته یا 
امنیت زنجیره های تامین، به نظر می رسد یک دولت بزرگ تر و فعال تر 
راه حلی اس��ت که ترجیح بیشتری دارد. ش��واهدی مبنی بر روی آوردن 
مردم به جس��ت وجوی معنای زندگی نیز وجود دارد که سبب تغییر به 
سمت سیاست هویت در هر دو گرایش راست و چپ می شود. ولی از آن 
هم عمیق تر ش��ده است؛ تقریبا یک نفر از هر پنج نفر در ایتالیا و هلند 
به مرکز نظرس��نجی پیو )Pew( گفته اند  که همه گیری، کشورشان را 
مذهبی تر کرده اس��ت. در اس��پانیا و کانادا تقریبا دو نفر از هر پنج نفر 

گفته اند که از زمان همه گیری روابط فامیلی شان محکم تر شده است.
فراغ��ت مردم هم در ای��ن دوره تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت. مردم 
می گویند در این دوران 15درصد بیشتر برای خودشان وقت داشته اند. 
زمان مطالعه زنان جوان در انگلس��تان 5۰درصد باال رفته و آژانس های 
ادب��ی مملو از رمان های تازه چاپ ش��ده اند. برخی از این تغییرات محو 
خواهند ش��د، ول��ی برخی دیگر باقی خواهند ماند. مثال ممکن اس��ت 
برخی از مردم بخواهند سخت کار کردن پیش از کرونا را کنار بگذارند. 
در انگلس��تان درخواس��ت ها برای ورود به دانش��کده های پزش��کی در 
س��ال2۰2۰ میالدی حدود 21درصد افزایش داشت و در آمریکا ایجاد 
کسب و کارها از سال 2۰۰۴ به بیشترین میزان خود رسید. نظرسنجی ها 
نشان می دهد یک نفر از هر سه نفر آمریکایی که در خانه کار می کنند 
می خواهند پنج روز هفته را دورکاری داش��ته باشند. برخی از روسا به 
نیروهای خود دستور داده اند که به دفاتر کاری بازگردند، برخی دیگر هم 
در حال تشویق آنها به بازگشت هستند. اینکه اشتیاق به ریسک کردن 
باز خواهد گشت یا نه، هنوز مشخص نیست. در اصل اگر از این بیماری 
مرگبار نجات یافته اید باید خود را فرد خوش شانسی بدانید. در سال های 
پس از آنفلوآنزای اسپانیایی که یک قرن قبل اتفاق افتاد، عطشی برای 
هیجان در هر حوزه، از آزادی های جنس��ی گرفته تا دیوانگی سرعت به 
صحنه آمد. این بار این مرزهای جدید می توانند از مسافرت های هوایی 
گرفته تا مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی را دربر بگیرند. قبل از آمدن 
کرونا، به نظر می رسید با انقالب دیجیتالی، تغییرات آب  هوایی و ظهور 
چی��ن، رهبری دنیای غرب پس از جنگ جهانی دوم به پایان رس��یده 

است. همه گیری روند این انتقال را سریع تر خواهد کرد.

گزارش »اکونومیست« از میراث در حال ظهور پساکرونا

خداحافظی طوالنی با کووید-19

یادداشت

اقتصاد یا سیاست؟ مسئله این است!

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

ای��ن روزه��ا در افکار عمومی و به ویژه در مجامع و ش��بکه روابط فعاالن و 
صاحب نظران اقتصادی، این سوال بسیار شنیده می شود که عبور اقتصاد ایران 
از بحران فعلی بیشتر وابسته به حل معضالت ساختاری نظام اقتصادی است 
یا گره گشایی از وضعیت روابط بین المللی کشور؟ در این باب نظرات متنوعی 
مطرح شده و به نظر می رسد هر یک گوشه ای از حقیقت را در خود دارد. کنار 

هم قرار دادن این نظرات می تواند تصویر کاملتری از موضوع به ما ارائه کند.
طرفداران اولویت گشایش بین المللی: استدالل های این گروه دو نکته بسیار 
عمی��ق و اساس��ی در خود دارد. نکته نخس��ت اینکه در دنی��ای امروز و عصر 
اقتصاد دانش بنیان، موضوع تقس��یم کار تخصصی و صرفه ناشی از مقیاس در 
س��رمایه گذاری برای توسعه دانش و فناوری، موتور محرکه اصلی تولید ثروت 
است. نشان آشکار این ادعا، رشد دو برابری ارزش تجارت جهانی نسبت به رشد 
اقتصادی جهانی است. در واقع این گروه می گویند در میان مدت و درازمدت 
بدون روابط بین المللی موثر و توسعه تولید صادرات محور، مردم و کشور الجرم 
به صورت نس��بی )در مقایسه با س��ایر جهان( فقیرتر خواهند شد و این مدعا 

کامال منطبق با منطق اقتصادی و عقل سلیم است.
نکته دوم در اس��تدالل این گروه آن اس��ت که در جهان شبکه ای که باقی 
ماندن در بازارهای بین المللی برای هر بنگاه و اقتصاد هر کشوری دیگر نه یک 
مزیت بلکه یک ضرورت حیاتی است؛ مرکزیت ایاالت متحده در بازار سرمایه، 
بازار فناوری و پویایی و بالندگی بازار مصرف این کش��ور در کنار امکانات فنی 
و حقوقی و مالی آن دولت برای تحمیل اراده سیاس��ی خود در عرصه تجارت 
بین الملل، آمریکا را در موقعیتی قرار داده است که اگر مصر به حذف بنگاه یا 
کش��وری از شبکه روابط اقتصاد جهانی باشد؛ تا حد زیادی در این امر توفیق 
خواهد یافت. تجربیات تلخ روزهای تحریم، متاس��فانه تا حد زیادی موید این 

گزاره است.
طرفداران اصالحات ساختاری اقتصاد: در مقابل، آنان که بر اولویت اصالحات 
ساختاری اقتصاد کش��ور تاکید دارند هم دو نکته کلیدی را در استدالل های 
خود طرح می کنند که شایسته توجه بسیار است. نکته نخست اینکه دسترسی 
به بازارها و س��رمایه و فناوری بین المللی برای هر نظام اقتصادی منبعی است 
مانند سایر منابع، اما در نهایت آنچه اقتصاد را پیش می برد و موجب شکوفایی 
بنگاه و ارتقای رفاه خانوار می ش��ود؛ توانایی اقتصاد ب��رای ایجاد ارزش افزوده 
است. ناهنجاری های ساختاری در نظام اقتصادی ایران با سرکوب انگیزه ایجاد 
رش��د از طریق ارتقای بهره وری، موتور تولی��د ارزش افزوده در نظام اقتصادی 
ایران را خاموش کرده است و به این ترتیب، گشایش های بین المللی نیز تنها 
به رونق و رواج خام فروشی و اشاعه مجدد سیاست های مضر و مخرب سرکوب 
ارزی منجر خواهد ش��د. در واقع ریختن بنزین در باک ماشینی که موتور آن 

خراب است، فایده ای ندارد.
نکته دوم اینکه ناهنجاری های ساختاری نظام اقتصادی که طرفداران اولویت 
اصالح نظام اقتصادی نسبت به گشایش سیاسی از آن به عنوان »تحریم های 
داخل��ی« و ی��ا »خودتحریم��ی« یاد می کنند؛ ت��ا حد زی��ادی از تحریم های 
بین المللی مس��تقل است. البته قطعا دسترسی به منابع بین المللی، انجام این 
اصالحات سخت و دردناک را ساده تر خواهد کرد، اما در اساس، این اصالحات 
نیازمند زیرساخت فنی و اراده سیاسی در درون کشور است و اتصال ضروری و 

ذاتی به موضوع تحریم ها ندارد.
کنار هم قرار دادن نکات و استدالل های این دو گروه به وضوح نشان می دهد 
در درازمدت رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و پایدار، نیازمند حل هر دو مسئله 
اس��ت. اما به نظر می رس��د در صورت توانایی حاکمیت برای بس��یج همراهی 
عمومی و عزم ملی از طریق نمایش تعهد به اصالح امور و رعایت استانداردهای 
حکمران��ی خوب در نظام اقتصادی، گزینه دوم یعنی اصالح س��اختاری نظام 
اقتصادی از اولویت زمانی بیشتری برخوردار باشد و شانس ما برای بهره برداری 
صحیح از فرصت هایی که در پی گش��ایش بین المللی به وجود خواهد آمد را 

نیز افزایش دهد.

تنها تا 15 تیرماه فرصت باقی است
مهلت 2 روزه برای پرداخت 3 مالیات

خریداران س��که از بانک مرکزی، صاحبان مش��اغل و مشموالن مالیات بر 
ارزش افزوده بهار 1۴۰۰ تنها دو روز دیگر برای پرداخت مالیات فرصت دارند. 
فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل برای برخورداری از هر نوع تسهیالت و 
معافیت های مالیاتی، باید به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 
قانونی که 15 تیرماه امس��ال است، اقدام کنند که بدین منظور این افراد باید 
اظهارنام��ه مالیاتی خود را به ص��ورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات 
ب��ه آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR یا س��امانه عملیات الکترونیک 
مالیاتی به نش��انی TAX.GOV.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند. 
همچنین مؤدیان مالیاتی در صورت عدم تس��لیم اظهارنامه مالیاتی و یا عدم 
ارسال فرم تبصره ماده 1۰۰ قانون مالیات های مستقیم در مهلت مقرر، عالوه 
بر محرومیت از تسهیالت و معافیت های قانونی، مشمول جرایم مالیاتی خواهند 

شد.
از س��وی دیگر، مطابق قانون مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 
15روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند، 
بنابراین روز سه شنبه 15 تیرماه 1۴۰۰ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره سه ماهه اول )بهار( 1۴۰۰ است که اگر این در مهلت مقرر 
مالیات مربوطه پرداخت نش��ود، مشموالن عالوه بر محرومیت از تسهیالت و 

معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.
مالیات دیگری که مشموالن آن تا پایان 15 تیرماه امسال فرصت پرداخت 
آن را دارند، مالیات س��که اس��ت که خریداران س��که از بانک مرکزی از سال 
1۳9۷ مش��مول پرداخت مالیات هس��تند و خریداران سکه در سال گذشته 
تا پای��ان 15تیرماه باید مالیات متعلقه بپردازند و اگ��ر مالیات خود را در این 
مدت نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل 2.5 درصد 
جریمه اضافه می شود. همچنین مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را 
به صورت کامل تا 15 تیرماه امسال ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه به 

صورت مساوی قسط بندی می شود.
طبق دستورالعمل، کسی که بیش از پنج تا 15 سکه از بانک مرکزی بخرد، 
باید به ازای هر قطعه سکه 9۶۰ هزار تومان مالیات پرداخت کند و نسبت به 
مازاد 15 تا 25 س��که به ازای ه��ر قطعه باید معادل یک میلیون و 28۰ هزار 
تومان مالیات بپردازد. عالوه بر این، نس��بت به مازاد 25 تا 1۰5 سکه به ازای 
هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که 
نکته قابل توجه درباره مالیات سکه، افزایش قابل توجه رقم آن و کاهش سطح 

معافیت مالیاتی است.
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فرصت امروز: پیش از آغاز تابس��تان و با قطعی گاه و بیگاه برق بود که 
اس��تخراج رمزارزها و مصرف برق باالی آنها به تیتر نخس��ت مطبوعات و 
خبرگزاري ها تبدیل شد. حاال با آغاز تابستان و موج گرمای تیرماه بار دیگر 
تهدید خاموشی در چند روز گذشته بر بیشتر شهرهای ایران سایه افکنده و 
مسئوالن صنعت برق از شرایط سخت و دشوار این روزها سخن می گویند. 
چنانکه مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق دیروز در گفت وگو 
با رسانه ها از شکاف 11 هزار مگاواتی تراز تولید و مصرف برق سخن گفت و 
افزود: »ظرفیت قابل تولید نیروگاه ها حدود 5۴ هزار مگاوات و نیاز مصرف 
برق به ۶5 هزار مگاوات رسیده است. به این ترتیب، فاصله تولید و مصرف 
برق به 11 هزار مگاوات افزایش یافته است.« همچنین یک مقام مسئول 
در صنعت برق از شناس��ایی و جمع آوری 19۶ هزار و 2۳۳ دستگاه ماینر 
خبر داد و گفت: »به دلیل تعرفه های تخفیفی، ایران جزو هفت کش��وری 

است که بیشترین میزان استخراج رمزارز جهان در آنها انجام می شود.«
همین امر باعث ش��ده تا بار دیگر بحث استخراج رمزارزها و سهم باالی 
آنها در مصرف برق باال بگیرد و مسئوالن صنعت برق پیکان انتقادشان را به 
سمت استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال بگیرند. البته افزایش دمای هوا 
و قطع��ی چندباره برق در این روزها تنها دلیل طرح دوباره بحث رمزارزها 
در رس��انه ها و شبکه های اجتماعی نیست و این روزها طرحی در مجلس 
در دس��ت بررسی است که باعث شده تا نگاه ها بار دیگر به مسئله ارزهای 

دیجیتال در ایران جلب شود. 
از تعرفه های تخفیفی تا استخراج رمزارزها

ی��ک مقام مس��ئول در صنعت برق، ای��ران را در جمع هفت کش��ور با 
بیشترین میزان اس��تخراج رمزارز در جهان خواند و گفت: در حال حاضر 
چین، روس��یه، آمریکا، قزاقس��تان، کانادا، ایس��لند و ایران هفت کشوری 

هستند که بیشترین میزان استخراج رمزارز در آنها صورت می گیرد.
محم��د خ��دادادی بهلولی، مجری ط��رح تامین برق مراکز اس��تخراج 
رمزارزها در ش��رکت توانیر با بیان اینکه تاکنون 19۶ هزار و 2۳۳ دستگاه 
ماینر شناسایی و جمع آوری شده است، افزود: توان مصرف برق این تعداد 
مرک��ز غیرمجاز رمزارز بیش از 5۷۰ مگاوات بوده و برای تولید این میزان 
برق و رس��اندن آن به محل مصرف باید نیروگاهی به بزرگی 8۰۰ مگاوات 

احداث می شد.
به گفته وی، عامل اصلی ش��یوع پدیده استخراج غیرمجاز رمزارزها در 
ایران، وجود تعرفه های مخفف حامل های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه 
با قیمت های جهانی است و به دلیل همین تعرفه های تخفیفی، ایران جزو 
هفت کش��وری است که بیشترین میزان اس��تخراج رمزارز جهان در آنها 

انجام می شود.
خدادادی توصیح داد: ماینر، دس��تگاه تولیدکننده رمزارز اس��ت، رمزارز 
نوعی دارایی دیجیتال اس��ت که به ص��ورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری 

می شود و برای استخراج رمزارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده ای توسط 
رایانه به  صورت مس��تمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است. 
استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که 
این میزان بیش��تر از برق مصرفی حدود ۳5 هزار واحد مس��کونی در یک 
شبانه روز است. همچنین مصرف برق یک ماینر 2 تا ۳ کیلوواتی به میزان 
۳5 پنکه یا 15 یخچال فریزر است. ماینری با این مشخصات همچنین به 

اندازه پنج کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می کند.

او در پایان با اش��اره به اینکه شناسایی مراکز غیرمجاز نیازمند همکاری 
مردم است، از شهروندان خواست اطالعات خود را درباره استفاده غیرمجاز 
www. از ب��رق برای اس��تخراج رمزارز را در س��امانه س��مات ب��ه آدرس
tavanir.org.ir/samaat ثب��ت کنند. اطالعات هموطنانی که گزارش 
مراکز اس��تخراج غیرمج��از رمزارز را در این س��امانه ثبت می کنند، کامال 
محرمان��ه باقی خواهد ماند و گزارش دهندگان، پاداش هایی تا س��قف 2۰ 

میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
همچنین مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه 
صنعت برق روز های بسیار سختی را سپری می کند، گفت: هم اکنون فاصله 
تولی��د و مصرف برق به دلیل گرمای هوا به ش��دت افزایش یافته و حتی 
تا 11 هزار مگاوات رس��یده اس��ت. بنابراین مش��ترکان در این شرایط که 
مصرف به شدت افزایش یافته است، جداول خاموشی را جدی تر بگیرند و 
از قطع برق خود براساس جداول اعالمی شرکت های توزیع اطالع حاصل 
کنند. راهکار های جلوگیری از خاموشی هم بسیار ساده اما قطعی و حتمی 
است، یعنی اگر چهار مورد شامل تنظیم کولر های گازی روی 25 و باالتر، 

استفاده از دورکند کولر های آبی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در 
س��اعات بین 12 تا 18 هر روز و اس��تفاده از نور طبیعی روز، رعایت شود، 

خاموشی نخواهیم داشت.
جزییات طرح جدید مجلس درباره رمزارزها

در همین حال، نمایندگان مجلس طرحي براي س��اماندهي استفاده از 
رمزارز در کشور تهیه کرده اند که براساس آن بانک مرکزي به عنوان مرجع 
تنظیم مقررات مبادالت رمزارزها شناخته شده و باید ظرف سه ماه نسبت 
به ساماندهي بازار داخلي رمزارزها اقدام کند. مرجع تنظیم مقررات طرح 
نیز بانک مرکزي است. همچنین در این طرح، استفاده از رمزارزها به غیر 
از رمزارز ملي به عنوان ابزار پرداخت در داخل کش��ور یا براي راه اندازي و 

اداره شبکه پرداخت داخلي ممنوع خواهد بود.
ارائ��ه این طرح از س��وي مجلس در حالي اس��ت که براس��اس گزارش 
موسسه تحلیل بالک چین الیپتیک ۴.5 درصد از کل بیت کوین جهان در 
ایران اس��تخراج مي شود. بیت  کوین بازار جدیدی است که این روزها مورد 
توجه خیل عظیم س��رمایه گذاران قرار گرفته و ب��ه رقیبی برای بازارهای 
دیگر بدل شده اس��ت. به دلیل قیمت پایین برق هم استخراج بیت کوین 
در ای��ران رونق زیادی پیدا کرده و هم به دلیل ریزش اخیر بازار س��رمایه 
بس��یاری از سهامداران به س��مت خریدوفروش بیت کوین و دیگر ارزهای 

دیجیتال شتافته اند.
استخراج و مبادالت بیت  کوین در حالی متقاضیان زیادی در ایران پیدا 
کرده اس��ت که به دلیل عدم ساماندهی و برخورد سلبی، فعالیت های آن 
در ش��رایط غیررسمی و زیرزمینی انجام می شود و این در حالی است که 
مدیریت صحیح می تواند سبب توسعه ظرفیت ها، بهبود، رشد اقتصادی و 
زیرس��اخت های مرتبط مانند صنعت تولید برق شود و به موازات آن، عدم 
س��اماندهی آن موجب از دس��ت رفتن فرصت های بی بدیل و آسیب هایی 
جبران ناپذیر خواهد شد. از همین رو، کارشناسان می گویند طرح مجلس 
مي توان��د برخورد س��لیقه اي با صنع��ت رمزارز را کاه��ش دهد و به جاي 

زیرزمیني شدنش، از پتانسیل هاي آن استفاده شود.
در این راستا، طبق ماده یک طرح مجلس شورای اسالمی، بانک مرکزی 
به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادالت رمزارزها در داخل کشور شناخته 
خواهد ش��د و اس��تفاده از رمزارزها به غیر از رمزارز مل��ی، به عنوان ابزار 
پرداخت در داخل کش��ور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی 
ممنوع می ش��ود. همچنین طبق ماده دو این طرح، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت متولی صنعت اس��تخراج رمزارز و مسئول صدور مجوز مزارع آن 
بوده و مکلف است با همکاری وزارتخانه های اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات 
به گونه ای برنامه ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور 
منجر به تولید درآمد ناخالص س��االنه 5۰۰ میلیون دالر در س��ال 1۴۰1 

شده و بعد از آن حداقل 1۰ درصد رشد ساالنه داشته باشد.

ایران در جمع ۷ کشور با بیشترین میزان استخراج ارزهای دیجیتال ایستاد

صرفه اقتصادی تولید رمزارز
خبرخوان

پیش بینی نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز
قیمت طال باالتر می رود

در نظرس��نجی هفتگی ط��الی کیتکونی��وز، تحلیلگران وال 
اس��تریت و س��رمایه گذاران ُخرد به روند افزایش قیمت طال در 
هفته جاری خوش بین بوده و قیمت باالتر این فلز ارزش��مند را 
پیش بین��ی کردند. طال پس از اینک��ه در ژوئن بدترین عملکرد 
ماهانه در بیش از چهار س��ال گذش��ته را به ثبت رساند، رشد 
هفتگی مالیمی داش��ت. بهای هر اونس ط��ال در معامالت روز 
جمعه بازار آمریکا ش��ش دالر و 5۰ س��نت معادل ۰.۴ درصد 

افزایش یافت و در 1۷8۳ دالر و ۳۰ سنت بسته شد.
پس از انتش��ار گزارش اش��تغال ژوئن که رش��د بهتر از حد 
مطل��وب 85۰ هزار ش��غل و افزایش نرخ بیکاری به 5.9 درصد 
را نش��ان داد، بازارها به گزارش نشس��ت سیاس��ت پولی ژوئن 
بانک مرکزی آمریکا چش��م دوخته اند. همه نگاه ها به این خیره 
ش��ده که آیا موضع موافق با افزایش نرخ های بهره با اظهاراتی 
که در خود این نشس��ت مطرح ش��ده تطابق دارد یا خیر. بارت 
میلک، مدیر اس��تراتژی جهانی ش��رکت تی دی سکیوریتیز به 
کیتکونیوز گف��ت: بازارها موضع موافق با افزایش نرخ های بهره 
را انتظ��ار دارن��د و هرچه ک��ه به آنها بگوید تمای��ل به افزایش 
نرخ های بهره کمتر از انتظارات فعلی است، باعث افزایش قیمت 

طال خواهد شد.
نتایج نظرس��نجی قیمت طالی کیتکونیوز برای هفته جاری 
نش��ان داد که از می��ان 1۳ تحلیلگر وال اس��تریت که در این 
نظرسنجی ش��رکت کردند، ۶9.2 درصد به افزایش قیمت طال 
خوش بین بودند در حالی که ۳۰.8 درصد نظر خنثی داش��تند. 
در نظرسنجی هفته جاری هیچ کس به کاهش قیمت طال رأی 
نداد. در میان س��رمایه گذاران ُخ��رد از میان 25۶ نفری که در 
نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز شرکت کردند، ۴9.۶ درصد 
ب��ه افزایش قیمت خوش بین بودن��د در حالی که 25.8 درصد 
کاهش قیمت را پیش بینی کرده و 2۴.۶ درصد نظری نداشتند.

بس��یاری از تحلیلگران حرکت قیمت طال در هفته گذش��ته 
را برای کس��انی که ب��ه افزایش قیمت ط��ال خوش بین بودند، 
عصبانی کننده توصیف کردند. ش��ون الس��ک، یکی از مدیران 
شرکت والش تریدینگ به کیتکونیوز گفت: قیمت طال یک گام 
به جلو و دو گام به عقب حرکت کرد. طال نتوانست مرز 18۰۰ 
دالر را حف��ظ کن��د و به رکورد پایین اواس��ط آوریل که حدود 
1۷۶۰ دالر بود، عقب نش��ینی ک��رد. اکنون بازار از آمار بیکاری 
حمایت پیدا کرده و همه چیز تورم را فریاد می زند اما مش��کل، 

صعود ارزش دالر آمریکا است.
مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس نیز 
گفت: محدوده 18۰۰ تا 185۰ دالر نخس��تین سطح مقاومتی 
برای طال در هفته جاری خواهد بود و من انتظار دارم طال پس 
از اینکه در حدود 1۷5۰ دالر حمایت پیدا کرد، تصحیح قیمت 

باالتری پیدا کند.

مقاومت دالر برای ورود به کانال 25 هزار تومان
سکه 40 هزار تومان ارزان شد

قیمت هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران با کاهش ۴۰ه��زار تومانی در اولین روز هفته همراه بود 
و به رقم 1۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رس��ید. سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم نیز 1۰ میلی��ون و ۶۰۰ هزار تومان معامله 
ش��د. نیم س��که بهار آزادی 5 میلیون و ۷5۰ ه��زار تومان، ربع 
س��که ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و س��که یک گرمی نیز 2 
میلی��ون و ۳۰۰ هزار توم��ان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و ۶8 هزار تومان رسید. 
قیمت هر مثقال طال نیز ۴ میلیون و ۶۳2 هزار تومان ش��د. هر 

اونس جهانی طال نیز یک هزار و ۷88 دالر قیمت خورد.
نرخ دالر در صرافی های بانکی نیز با ۷5 تومان کاهش در روز 
ش��نبه به رقم 2۴ هزار و 9۰2 تومان رسید. قیمت فروش یورو 
نیز با 25 تومان کاهش به 29 هزار و ۶۰۰ تومان رسید. قیمت 
خری��د هر دالر 2۴ هزار و ۴۰9 تومان و نرخ خرید هر یورو هم 

29 هزار و 1۴ تومان بود.

معامالت آتی واحدهای صندوق 
سرمایه گذاری طال افتتاح شد

مدیرعام��ل ب��ورس کاال از افتت��اح معامالت آن��ی واحدهای 
صندوق س��رمایه گذاری ط��ال و آغاز معامالت س��یمان در این 
بازار خبر داد. حامد س��لطانی نژاد در آیین افتتاح معامالت آتی 
واحدهای صندوق س��رمایه گذاری طال و آغاز معامالت سیمان 
در بورس کاال، با بیان اینکه روند رو به رشدی را در بورس کاال 
ش��اهد هستیم، گفت: در سال 1۳99 ارزش معامالت در بورس 
کاال به ۳5۰ هزار میلیارد تومان رسید. تناژ محصوالت در سال 
1۳99 نیز نس��بت به همه س��ال های فعالی��ت بورس کاال یک 

رکورد محسوب می شود و به ۳۳.۴ میلیون تن رسید.
مدیرعامل بورس کاال با تاکید بر اینکه در س��ه ماهه نخست 
امس��ال نیز شاهد رش��د مذکور در بورس کاال بودیم، گفت: در 
سه ماهه نخست 1۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول در بورس 
کاال مورد معامله قرار گرفته اس��ت ک��ه نتیجه حمایت از عدم 

قیمت گذاری دستوری است.
سلطانی نژاد با بیان اینکه وظیفه بورس کاال ایجاد زیرساخت 
برای متنوع س��ازی پرتفوی اس��ت، گفت: در این راس��تا چهار 

صندوق فعال طال در بورس کاال وجود دارد.
وی با اش��اره به عرضه سیمان در بورس کاال ادامه داد: عرضه 
س��یمان در بورس کاال در کمتر از یک ماه از مرز یک میلیون 
تن گذش��ته است. برنامه ما این است که گواهی سپرده سیمان 
و رینگ صادراتی س��یمان را در بورس کاال راه اندازی کنیم. به 
گفته س��لطانی نژاد، تاکنون ۳1 شرکت سیمانی در بورس کاال 
پذیرش شده اند که 2۴ شرکت محصول خود را عرضه کردند و 

1۰ شرکت نیز در نوبت عرضه هستند.
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روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:
 شرایط واکسیناسیون

روز به روز بهتر می شود
رئیس جمهوری گفت متاس��فانه این ایام مسائلی داشتیم که به شیوع 
کرونا کمک کرد، انتخابات و به خصوص انتخابات شوراها که گزارش هایی 
که به ما رس��ید، آن مهمانی هایی که می دادند و سفره هایی که در برخی 

جاها می انداختند متناسب با پروتکل ها نبود.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا با بیان اینکه ما در یک شرایط خاص کرونایی قرار گرفتیم، 
اظهار کرد: ما در مسیر افزایش این بیماری هستیم، در هفته های گذشته 
اعالم شده بود که ویروس جدید دلتا از مناطق جنوب و جنوب شرقی وارد 
کشور شده است و باید مراقبت شود که این ویروس به داخل کشور سرایت 
نکند. متاسفانه ما این ایام مسائلی داشتیم که به شیوع کرونا کمک کرد، 
انتخابات و به خصوص انتخابات ش��وراها که گزارش هایی که به ما رسید، 
آن مهمانی هایی که می دادند و سفره هایی که در برخی جاها می انداختند، 

متناسب با پروتکل ها نبود.
روحانی یادآور ش��د: سفرهای تابستانی را هم داریم که قبال ماه رمضان 
و عید فطر هم بوده و همه اینها دس��ت به دس��ت هم می دهند. باید همه 
مقررات مناطق قرمز و نارنجی اجرا ش��ود، اگ��ر این موارد با تردید مواجه 
شود ما به مشکل می خوریم. این بیماری که معلوم نیست تا کی میهمان 
ناخوان��ده جامعه ما می ماند و نتیجه بی توجهی به مقررات همین وضعیت 

می شود.
رئیس جمه��وری ادامه داد: اروپا و کش��ورهای پیش��رفته می گویند به 
خاطر واکس��نی که زده اند شرایط مناسب شده و همه رستوران ها، تاالرها 
و مراکز ورزشی فرهنگی را باز می کنند، سه تا چهار هفته بعد دوباره هجوم 
این بیماری و ویروس به نوعی و ش��کلی دیگر مش��اهده می شود و دوباره 
محدودیت ها را ایجاد می کند. مشخص است ابعاد این ویروس را نشناختند 

و کرونا هر زمانی قدرت خود را نشان می دهد.
او با تاکید بر اینکه کرونا غیرقابل درمان است، گفت: این ویروس عوارض 
جانبی را ایجاد می کند که آن عوارض جانبی به طوری قابل درمان است، 
اما اگر بگوییم این ویروس داروی مش��خصی دارد می تواند در چند نوبت 
مصرف ش��ود و این ویروس تمام ش��ود چنین چیزی نداریم؛ در واقع باید 

بگوییم غیرقابل درمان است.
روحانی یادآور ش��د: البته نکته مثبت، واکسن پذیر بودن ویروس کرونا 
است. گاهی شرایطی پیش می آید که در واکسن پذیری هم تردید می شود. 
یعنی واکسنی می آید و مردم یک مصونیتی پیدا می کنند اما بعد یک نوع 
جهش یافته جدیدی می آید. ممکن اس��ت مرگ و میر پایین تر باش��د اما 
بیماری وجود دارد بنابراین این ویروس از یک طرف واکس��ن پذیر است و 

گاهی هم از نظر ابتال واکسن پذیری آن تردیدپذیر است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه از لحاظ مرگ و میر، واکسن بسیار تاثیرگذار 
و موثر اس��ت، افزود: در جهان نشان داده شده آنهایی که واکسن استفاده 

کرده اند به مقدار قابل توجهی این بیماری را مهار کرده اند.
روحانی تصریح کرد: در موضوع واکسن در کشور شرایط روز به روز بهتر 
می شود، البته باید واکسن بیشتری در اختیار داشته باشیم. اگر کشورهایی 
که با آنها قرارداد بسته ایم و حتی پول آن را هم پرداخت کرده ایم واکسن 
را در اختیار ما می گذاش��تند االن شرایط بهتری داشتیم. پول کواکس را 
پرداخت کردیم و قرار بود 1۶ میلیون و 8۰۰ هزار دز را به ما تحویل دهد 
ولی از آن قولی که به ما داده عقب است و مقدار کمی را به ما داده اند. اگر 

مابقی برسد می تواند به ما کمک کند.  
رئیس جمهوری یادآور شد: همه عالمت ها نشان می دهد که هم واکسن 
خارجی برای خرید و وارد ش��دن به کش��ور و هم دو واکس��ن داخلی که 
مج��وز اضطراری را برای تزریق گرفته اند به ما کمک می کند که ش��رایط 
در هفته های آینده حتما از نظر واکس��ن بهتر خواهد شد و واکسیناسیون 

وسیع تر انجام می گیرد.
روحانی با تاکید بر اینکه مشکالتی در تزریق واکسن در بعضی نقاط برای 
نوب��ت دوم به وجود آم��ده بود، اظهار کرد: ازدحامی در برخی مراکز  البته 
بیشتر در تهران صورت گرفته که رفع شده است و امروز آن اجتماعی که 

مشاهده کردیم دیگر نیست تا به مردم به راحتی بتوانند واکسن بزنند.  
وی ادامه داد: اولویت ها قبال در ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص شده 
است، مواردی است که می توانیم جزو اولویت ها قرار دهیم که باید وزارت 
بهداش��ت و درمان آن را مورد توجه قرار دهد. از یک طرف بحث اول مهر 
و بازگش��ایی مدارس و دانش��گاه ها و از طرف دیگر کسب و کارها، مشاغل 
و خدمات را داریم که با این بیماری مواجه اس��ت که س��ریعا واکسن آنها 
انجام بگیرد. امیدواریم بتوانیم واکسیناس��یون را توس��عه دهیم و شرایط 

مناسب تری را در هفته های بعد داشته باشیم.
رئیس جمهوری گفت: اگ��ر فاصله گذاری ها و رعایت پروتکل ها را کنار 
بگذاریم و دورهمی ها همچنان سر جای خودش باقی بماند، ویروس کرونا 
دس��ت کم تا آخر سال در کشور می ماند و س��رایت آن با قدرت ادامه پیدا 

می کند.  
روحانی یادآور ش��د: ب��ا مراعات، می توانیم ش��رایط را پیش بینی کنیم 
بنابراین چاره ای جز عمل به پروتکل ها و تزریق واکسن و امید و اعتماد به 

رعایت اصول بهداشتی نداریم.
وی تصریح کرد: کل کش��ور این نگرانی وجود دارد که در مس��یر موج 
پنجم قرار بگیریم. حتما اگر دقت و مراقبت کافی نشود شاهد افزایش شیوع 
خواهیم بود. همین امروز اعالم ش��ده در مجموع  ۶9 درصد پروتکل های 
بهداشتی در کشور مراعات می شود و این بسیار کم است. چند هفته قبل 
که رعایت پروتکل ها ۷8 درصد اعالم ش��ده بود گفتیم کم است و باید به 
9۰ درصد برس��د، اما االن متاس��فانه به ۶9 درصد رسیده است شرایط ما 

بسیار سخت است.
روحانی با بیان اینکه 92 شهرس��تان در وضعیت قرمز قرار دارد، گفت: 
اگر مراعات نکنیم ش��هرهای قرمز ما بیشتر می ش��ود. از همه استانداران، 
نیروی انتظامی و همه افرادی که باید نظارت و مراقبت کنند می خواهم تا 
رنگ بندی را به دقت مورد توجه قرار دهند و تمام دستورالعمل ها در شهرها 

بسته به نوع رنگ، رعایت شود.
رئیس جمهوری اعالم کرد: در استان های جنوبی به دلیل نفوذ ویروس 
دلتا، باید مراقبت بیش��تری انجام شود امروز در ارتباط مستقیم با استان 
سیس��تان بلوچستان دیدیم مردم با مش��کالت مواجه بودند که همه باید 

کمک کنند تا این مشکالت رفع شود.  
روحانی گفت: مردم هم در تابس��تان برای س��فرها مراعات کنند 
و ب��ه مناطق قرم��ز و نارنج��ی نروند و س��فرهای تابس��تانی را به 
تاخی��ر بیندازند و تردد به اماک��ن عمومی، مراکز خرید، تجمعات و 
دورهمی ه��ا را مراعات کنند تا بتوانیم جلوی انتقال این ویروس به 

ویژه نوع جدید هندی آن را بگیریم.

خبرنــامه

فرصت امروز: تاسیس صندوق های سرمایه گذاری نوع جدید، آغاز معامالت 
آتی صندوق های پشتوانه طال و افتتاح معامالت آتی نفت، سه برنامه  توسعه ای 
بازار سرمایه است. مسئوالن بورس امیدوارند با بکارگیری این سه ابزار جدید 

معامالتی شاهد رشد بیش از پیش بازار سرمایه باشند.
طبق اعالم مس��ئوالن بازار س��رمایه، از روز شنبه معامالت آتی یونیت های 
صندوق های س��رمایه گذاری با پشتوانه طال در بورس کاال آغاز شده است. این 
معامالت به نوعی جایگزین بازار معامالت آتی سکه است. بازار آتی سکه تا قبل 
از سال 1۳9۷ فعال بود. البته بازار آتی طال با بازار آتی سکه تفاوت های زیادی 
دارد و مدرن تر است. در روش قدیمی معامله گران به طور مستقیم قرارداد های 
آتی س��که را دادوس��تد می کردند، اما در روش جدید معامله گران قرارداد های 
آتی یونیت های صندوق های سرمایه گذاری را مبادله می کنند. این صندوق ها 

دارایی های شان را در گواهی سپرده سکه سرمایه گذاری کرده اند.
عالوه بر صندوق های پش��توانه طال همچنین قرار اس��ت تا س��ه ماه دیگر 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری نوع جدی��دی نیز به بازار معرفی ش��وند که به 
صندوق های اهرمی معروف  هستند. تفاوت این صندوق ها با سایر صندوق های 
س��رمایه گذاری در ای��ن اس��ت که س��رمایه گذاران می توانن��د در کنار خرید 
یونیت ه��ای این صندوق ه��ا اعتبار هم دریافت کنن��د. همچنین در کنار این 
تحوالت، سومین ابزار مهم معامالتی که قرار است به  زودی در بازار سرمایه به  
کار گرفته شود، قرارداد های آتی فرآورده های نفتی است. این ابزار معامالتی که 
مدت هاست در بازار های جهانی به  کار گرفته می شود نقش زیادی در پوشش 

ریسک و نوسان قیمت فرآورده های نفتی دارد.
زهر قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد ایران

آیین راه ان��دازی قراردادهای آتی واحدهای س��رمایه گذاری صندوق طال و 
معامالت س��یمان در بورس کاالی ایران، روز ش��نبه با حضور رئیس سازمان 
بورس، مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و مدیرعامل بورس 
کاالی ایران برگزار ش��د. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس در 
این مراسم، قیمت گذاری دستوری را سمی مهلک برای اقتصاد کشور دانست 
و گفت: قیمت گذاری دس��توری محصولی جز توس��عه رانت و تولید فساد در 

کشور ندارد.
او به لزوم راه اندازی معامالت آتی واحدهای صندوق طال اشاره کرد و گفت: 
ابزار مش��تقه قرارداد آتی روی صندوق های طال نیز امروز راه اندازی می ش��ود 
که این مهم گامی رو به جلو در بازار س��رمایه به ش��مار می آید. صندوق های 
سرمایه گذاری طال زمینه سرمایه گذاری امن، راحت و شفاف در زمینه طال را 
برای مردم فراهم می کنند. در نظر داشته باشید که بازار سهام به عنوان یکی 
از چهار بازار کالسیک دارایی شناخته می شود. از سه بازار دیگر شامل طال، ارز 
و مسکن الزم است حداقل معامالت دو بازار به شکل نظام مند و استاندارد در 

بازار سرمایه شکل بگیرد.
دهق��ان دهنوی ادام��ه داد: در زمینه طال با راه ان��دازی صندوق های طال و 

س��ایر ابزارهایی که در حوزه طالیی ایجاد ش��ده، این اتفاق رخ داده اس��ت و 
س��بب ورود س��رمایه های خرد به این بازار شده اس��ت. در حوزه مسکن نیز 
باید گفت معامالت آن در بورس کاال ش��روع ش��ده و به زودی و در راس��تای 
تجمیع پس اندازهای خرد در حوزه مس��کن و سرمایه گذاری در آنها از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری امالک و مستغالت در مسیر توسعه قرار می گیرد.

رئیس س��ازمان بورس س��پس از مدیرعامل بورس کاالی ایران خواست که 
در حوزه بازار مش��تقه بار دیگر در قرارداد آتی سکه طال ورود کند تا ابزارهای 
کاملی در اختیار فعاالن حوزه طال قرار داده ش��ود و فعاالن بازار قادر باش��ند 

ریسک های خود را مدیریت کنند. 

مشخصات قرارداد آتی واحدهای صندوق طال
حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران نیز در این نشست 
به روند راه اندازی و توس��عه معامالت قرارداده��ای آتی در بورس کاالی ایران 
پرداخت و گفت: آمار معامالت قراردادهای آتی در 1۰ س��ال گذش��ته نش��ان 
می دهد در سال 9۷ با ثبت ارزش 8۰۰ هزار میلیارد ریالی رکورد معامالت آتی 
در بورس کاال شکسته شد که بیانگر عمق باالی این معامالت و استقبال باالی 
س��رمایه گذاران از این ابزار معامالتی است. هرچند در سال 9۷ بازار آتی سکه 
متوقف ش��د، اما بورس کاال در مسیر توس��عه بازار آتی قدم برداشت و با ورود 

کاالهای کشاورزی و نقره، امروز یک دارایی از جنس طال به بازار اضافه شد.
س��لطانی نژاد به ارزش معامالت صندوق های پشتوانه طال اشاره کرد و ادامه 
داد: مجموع ارزش معامالت چهار صندوق طالی موجود شامل زر، کیان، عیار 
و لوتوس تا پایان سال 99 به بیش از 5۰ هزار میلیارد ریال رسیده که این روند 
نیز در مسیر رشد قرار دارد. به گفته مدیرعامل بورس کاال، در بحث مشخصات 
قراردادهای آتی واحدهای صندوق س��رمایه گذاری پش��توانه طال، دارایی پایه 
این قراردادها واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی 
لوتوس )طال( بوده و اندازه قرارداد هزار واحد س��رمایه گذاری پش��توانه طالی 
لوتوس )طال( است. همچنین حد نوسان قیمت روزانه مثبت و منفی 5 درصد 

قیمت تس��ویه روزانه روز قبل و وجه تضمین نی��ز حدود 25 درصد میانگین 
ارزش یک قرارداد است؛ سقف مجاز موقعیت های باز تعهدی نیز برای اشخاص 

حقیقی و حقوقی 2۰۰ موقعیت در هر نماد است.
او تاریخ سرررس��ید این قرارداد را 2۰ مردادماه امس��ال اعالم کرد و گفت: 
س��اعات معامالتی نیز با هدف تس��هیل متقاضیان از س��اعت 1۰ صبح تا 15 

تعیین شده و دوره پیش گشایش 1۰ تا 1۰:۳۰ صبح است.
س��لطانی نژاد عام��ل مهم دیگر توس��عه معامالت کاالها در ب��ورس کاال از 
جمله ورود س��یمان را مرهون حمایت های ارکان بازار س��رمایه در مخالفت با 
قیمت گذاری دستوری اعالم کرد و گفت: بخش بزرگی از ورود موفق سیمان به 
بورس کاال مرهون اقدامات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( بوده 
است که باالی 9۰ درصد معامالت فعلی از سوی زیرمجموعه های شستا انجام 
ش��ده است. خوش��بختانه نتیجه تمام تالش ها و اقدامات انجام شده، پذیرش 
شرکت های بورسی و آغاز عرضه سیمان در بورس کاالی ایران بود که در یک 
ماه گذشته نزدیک به یک میلیون تن سیمان مورد معامله قرار گرفته است و 
با احتساب معامالت امروز، حجم معامالت سیمان از یک میلیون تن گذشت.

افزایش حاشیه سود با ظرفیت بورس کاال
محمد رضوانی فر، مدیرعامل شس��تا نیز در آیین راه اندازی قراردادهای آتی 
واحدهای س��رمایه گذاری صندوق طال و معامالت سیمان در بورس کاال، 92 
درصد از پورتفوی شس��تا را بورس��ی خواند و گفت: بی��ش از ۳۰ میلیون تن 
سیمان هلدینگ های شستا در راه بورس کاالست و سایر کاالها از جمله تایر 
نیز به زودی با ورود گس��ترده به بورس کاال از مشکالت قدیمی بازار از جمله 
فاصل��ه قیمت بازار آزاد و ش��رکت ها رهایی پیدا می کند. همچنین حدود ۳5 
درصد از عرضه های اولیه سال 98 و 99 از نظر تعداد و هم از نظر ارزش متعلق 
به شستا بود و نتیجه آن این بوده که بیش از 92 درصد از پورتفو شستا بورسی 
است. به گفته رضوانی فر، یکی از بزرگترین موضوعاتی که در بررسی های اولیه 
شستا مشخص شد، پایین بودن حاشیه سود ناخالص در صنایع مختلف نسبت 
به رقبای بخش خصوصی بود که این موضوع عمدتا ناش��ی از مش��کالتی بود 
که در خرید و فروش وجود داش��ت. بر این اس��اس، بهترین راه حل برای رفع 
این معضل استفاده از ظرفیت بورس کاال بود؛ به همین جهت تفاهم نامه ای با 
بورس کاال منعقد کردیم تا پذیرش ش��رکت های زیرمجموعه شستا در بورس 
کاال تسهیل شود. با چنین مکانیزمی می توان اثرات اقدامات ماه های گذشته را 

امروز در حجم معامالت مشاهده کرد.
او هدف گذاری شستا در معامالت بورس کاال را 25 میلیارد تومان اعالم کرد 
و افزود: در س��ال گذشته حجم معامالت این ش��رکت بین 2۳۰ تا 2۴۰ هزار 
تن بود که در بهار امس��ال به بیش از یک میلیون تن رس��یده و از نظر ارزش 
معامالت نیز پنج برابر ش��ده و از 8۰۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان 
رسیده است؛ البته هدف گذاری شستا در معامالت بورس کاال 2۰ تا 25 هزار 

میلیارد تومان است.

بورس هفته دوم تیرماه را با چراغ قرمز آغاز کرد

استراحت 10 هزار واحدی 
شاخص بورس

بازار سرمایه هفته جاری را برخالف هفته گذشته با چراغ قرمز آغاز کرد 
و ش��اخص کل بورس بیش از 1۰ هزار واحد کاهش یافت. ش��اخص کل 
بورس تهران در دوازدهمین روز تابستان 1۰ هزار و 92۳ واحد افت داشت 
و در نهایت به رقم یک میلیون و 2۴۶ هزار واحد رس��ید. در معامالت روز 
ش��نبه بیش از ۶ میلیارد و 9۴۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 5۴ هزار و 1۴2 میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل 
با معیار هم وزن با یک هزار و ۳۳۰  واحد کاهش به ۳82 هزار و 8۴8 واحد 
و ش��اخص قیم��ت هم وزن با 851  واحد افت ب��ه 2۴۴ هزار و 9۷۷ واحد 
رس��ید. شاخص بازار اول 11 هزار و ۷52 واحد و شاخص بازار دوم 9 هزار 

و 228 واحد کاهش داشت.
در بی��ن همه نمادها، نماد پتروش��یمی ن��وری )نوری( ی��ا 8۰۳ واحد، 
پتروشیمی پارس )پارس( با 5۰۷ واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( با ۳۶۰ 
واحد، پتروش��یمی خارک )شخارک( با ۳۳۴ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامی��ن )تاپیکو( با 2۴5 واحد، فروش��گاه های زنجیره ای افق کورش )افق( 
با 22۴ واحد، س��رمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با 19۷ واحد و خدمات 

انفورماتیک )رانفور( با 182 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نم��اد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( ب��ا 2 هزار و ۷92 
واحد، شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 1۷5 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و سه واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( ب��ا 8۷۶ واحد، بانک ملت )وبملت( ب��ا 851 واحد، ایران 
خودرو )خودرو( با ۶۴۳ واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 5۴۶ واحد 
و توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با 5۴۷ واحد تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس داشتند.
همچنی��ن نمادهای لیزین��گ کارآفرین )ولکار(، گ��روه مدیریت ارزش 
سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری )ومدیر(، گروه دارویی برکت )برکت(، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ایران خودرو )خودرو(، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( و پاالیش نفت اصفهان )شس��تا( از جمله نمادهای 
پُرتراکنش بودند. گروه شیمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت ش��د و در این گروه 25۰ میلیون و 8۴۴ هزار برگه سهم 

به ارزش ۶ هزار و 2۶۴ میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 2۳ واحد افزایش 
داش��ت و بر روی کان��ال 18 هزار و 111 واحد ثابت مان��د. در این بازار 2 
میلیارد و 98۷ میلیون برگه س��هم به ارزش ۳۰ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال 
دادوستد شد. نماد پتروش��یمی مارون )مارون(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، 
بیمه تجارت نو )بنو(، توس��عه و عمران اس��تان کرمان )کرمان(، توکاریل 
)توریل(، بیمه سامان )بساما(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم )بجهرم( و صنعتی مینو )غصینو( تاثیر مثبت بر شاخص 

فرابورس داشتند.
همچنین نماد شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، فرابورس ایران )فرابورس(، 
گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و 

بیمه دی )ودی( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

معامالت آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری طال افتتاح شد

3 ابزار جدید معامالتی در بورس
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کاهش قاچاق لوازم یدکی با انتخاب یک دولت 
جهادی و مسئولیت پذیر محقق می شود

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی گفت مسئولیت پذیری مدیران، برنامه ریزی و ممانعت 
از فعالی��ت باندهای مافیایی که س��ود کالنی از پدیده قاچاق 
نصیب آنها می شود، موجب توقف یا کاهش قابل توجه پدیده 

قاچاق می شود.
علیرض��ا ش��هبازی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، با 
توج��ه به 11.5 میلی��ارد دالر حجم قطعات یدک��ی در بازار 
که ۳ میلی��ارد دالر آن به لوازم یدکی قاچاق اختصاص دارد، 
درخصوص اقدامات موثر از سوی دولت آینده برای ساماندهی 
بازار لوازم یدکی اظهار داش��ت: معضل قاچاق به عنوان یکی 
از دغدغه های مقام معظم رهبری می تواند موجب ورود لطمه 
به حوزه تولید داخلی و اش��تغال شود که می بایست در جهت 

رفع آن تدابیری اندیشیده شود.
وی ضم��ن ابراز امیدواری نس��بت ب��ه روی کار آمدن یک 
دولت جوان، جهادی و انقالبی افزود: برنامه ریزی ها می بایست 
به نحوی باشد که مانع از ورود کاالی قاچاق به کشور شویم. 
ب��ه وی��ژه در صنعت قطع��ات یدکی عالوه بر ل��زوم مبارزه با 
قاچاق این کاال به کش��ور می بایست توانایی صادرات قطعات 
نیز فراهم شود که بزرگترین خدمت به جامعه در حوزه تولید 

و اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس ش��ورای اس��المی با توجه 
به اینکه بیش��ترین مبادی ورود قاچاق به کش��ور گمرکات و 
واردات است، گفت: مس��ئولیت پذیری مدیران، برنامه ریزی و 
ممانعت از فعالیت باندهای مافیایی که س��ود کالنی از پدیده 
قاچاق نصیب آنها می شود، موجب توقف یا کاهش قابل توجه 

پدیده قاچاق می شود.
ش��هبازی ادامه داد: با توجه به س��وابق گوناگ��ون اجرایی 
که تاکنون داش��ته ام، ش��اهد یک ن��وع رهاس��ازی و فقدان 
مس��ئولیت پذیری در میان بس��یاری از مدیران هس��تیم که 
بس��یاری از کاندیداها نیز در مناظ��رات انتخاباتی بر این امر 
صحه گذاش��تند که بس��یاری از مش��کالت داخلی، ناشی از 
س��وءمدیریت ها اس��ت و تنها درصد اندکی از آن به تحریم ها 

مربوط می شود.
وی بیان ک��رد: امیدواریم با انتخاب ی��ک دولت جهادی و 
مس��ئولیت پذیر، شاهد ساماندهی بازار و کاهش پدیده قاچاق 

در کشور باشیم.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اس��المی درخصوص وضعیت گم��رکات و مبادی ورودی کاال 
به داخل کش��ور گفت: فق��دان مس��ئولیت پذیری در تمامی 
ارگان ها وجود دارد همانطور که ش��اهد یک نوع رهاش��دگی 
در وزارت صمت به دنبال تغییر مکرر وزرا هس��تیم و هرچند 
اقداماتی در گمرک انجام ش��ده اما متاس��فانه زیرمجموعه ها 
ب��ه خوبی به وظایف خ��ود عمل نمی کنند ک��ه امیدواریم با 
پی��روی از رهنموده��ای مقام معظم رهب��ری، مدیران جدید 
بتوانن��د، وظایف ش��رعی و قانون��ی خود را انج��ام داده و در 
جهت خودکفایی، توجه به اقتصاد مقاومتی، توجه به درون و 

استفاده از نیروی توانمند داخلی حرکت کنیم.
ش��هبازی در پایان خاطرنشان کرد: رشد و پیشرفت صنعت 
خودرو را بیش از آنچه که اکنون اتفاق افتاده، می توانس��تیم 
ش��اهد باشیم که امیدواریم با توجه و حمایت بیشتر از بخش 
خصوصی شاهد پیش��برد اهداف باش��یم. ایجاد مانع یکی از 
گرفتاری های داخلی اس��ت، همانطور که مقام رهبری نیز در 
ابتدای سال جاری نس��بت به مانع زدایی از روند تولید تاکید 

داشتند.

نماگربازارسهام

حسن نوروزی با تاکید بر اینکه نمی توانیم برای ایجاد کاسبی یک عده 
م��ردم را مجبور کنیم حتما به دفتر اس��ناد رس��می مراجعه کنند، افزود 
بنابراین همان برگ سبز خودرو کافی است و نشان دهنده مالکیت صاحب 

خودروست.
به گزارش ش��عار س��ال، بیش از پنج سال اس��ت که بحث معرفی یک 
مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختالفی عمیق میان نیروی 
انتظامی و کانون س��ردفتران و دفتریاران و س��ازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور ایجاد کرده که در این میان مردم با س��ردرگمی و نگرانی روبه رو 
هس��تند به همین دلیل مجلس شورای اسالمی به این موضوع ورود پیدا 

کرده تا یک بار برای همیشه مشخص کند آیا انتقال مالکیت با برگ سبز 
خودرو کافی  است یا باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود؟

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به رویکرد مجلس شورای اسالمی درباره سند نقل و انتقال 
خودرو گفت: نظر شخصی بنده این است که ما باید مردم را آزاد بگذاریم 
یعنی اگر کس��ی می خواهد نقل و انتقالی انجام دهد یا براساس برگ سبز 
صورت گی��رد یا اینکه به دفترخانه برود و آن را ثبت کند درواقع اجباری 
نبای��د برای مردم ایجاد کرد. او درب��اره تصمیم مجلس برای خاتمه دادن 
دعوای بین ناجا و کانون س��ردفتران بیان کرد: طبق نظریه هیأت عمومی 

دیوان عدالت اداری، برگ س��بز خودرو قطعا س��ند رسمی است و نیازی 
نیست مردم به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند بنابراین نظر ما هم همین 
است. این نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما نمی توانیم برای 
ایجاد کاس��بی یک عده مردم را مجبور کنیم حتما به دفتر اسناد رسمی 
مراجعه کنند بنابراین همان برگ س��بز خودرو کافی است و نشان دهنده 

مالکیت صاحب خودرو است.
نوروزی در پاس��خ به این سوال که مجلس چه زمانی این دعوا را خاتمه 
خواه��د داد؟ گفت: در حال حاضر این موضوع وارد کمیس��یون حقوقی و 

قضائی شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

مدی��رکل نظ��ارت ب��ر اجرای اس��تاندارد صنای��ع فلزی س��ازمان ملی 
اس��تاندارد گفت اتوبوس حادثه دیده خبرنگاران از سال 9۳ مراجعه ای به 
نمایندگی های مجاز خودروساز برای اخذ خدمات خودرویی نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، تیرماه امس��ال با 
حادثه آغاز شد؛ حادثه نخست مربوط به دوم تیرماه بود که اتوبوس حامل 
خبرنگاران محیط زیس��ت که برای تهیه گ��زارش از روند احیای دریاچه 
ارومیه عزیمت کرده بودند، در مسیر نقده واژگون شد و این حادثه منجر 

به فوت دو تن از خبرنگاران شد.
حادثه دوم نیز مربوط به سوم تیرماه و واژگون شدن اتوبوس حامل سرباز 
معلمانی بود که از مبدأ زاهدان به مقصد آبادان در حرکت بود که در جاده 
یزد-دهشیر به علت نقص فنی به وجود آمده، با جدول وسط جاده برخورد 
کرده و واژگون می شود و پس از واژگون شدن با یک دستگاه تریلی که در 
مس��یر مخالف جاده پارک شده بود، برخورد می کند. این حادثه منجر به 

فوت پنج تن از سربازمعلم ها شد.
با توجه به انتقاداتی که نسبت به کیفیت اتوبوس های حامل سربازمعلم ها 
و خبرنگاران همچون استفاده از لنت ترمز نامرغوب، خراب بودن کمربند 
ایمنی و … وارد بود، پیمان پیرایش مدیرکل نظارت بر اجرای اس��تاندارد 
صنایع فلزی در س��ازمان ملی استاندارد در گفت و گویی با خبرنگار مهر، 
به س��واالت عمده در م��ورد وضعیت کیفی اتوبوس ها پاس��خ داد که این 

توضیحات در ادامه از نظرتان می گذرد.
علت حذف تجهیزات ایمنی، کمربند ایمنی، چکش شکس��تن شیشه و 
… از اتوبوس ها هنگام تولید و فروش به مش��تریان چیس��ت؟ آیا سازمان 

استاندارد، مراحل تولید خودرو را چک می کند؟
هیچ کدام از تجهیزات مذکور از مراحل تولید و اس��تانداردهای اجباری 
حذف نش��ده اند و علت فقدان آن در بعضی از اتوبوس ها می تواند به علت 

قدیمی بودن اتوبوس و یا حذف آن از سوی بهره بردار باشد.
بدیهی اس��ت نظ��ارت بر وجود تجهیزات مزبور طبق اس��تاندارد ملی و 
پس از آن صدور صورت وضعیت برعهده ارگان های مربوطه اس��ت و باید 

از حرکت اتوبوس های فاقد تجهیزات یادشده اکیداً ممانعت به عمل آید.
گفته می ش��ود برخی س��ازندگان داخلی از قطعات نامرغوب مانند لنت 
ترمز یا جداره های اتوبوس در هنگام تولید استفاده می کنند، آیا این موضوع 

صحت دارد؟
لنت ترمز دارای اس��تاندارد اجباری است و تولید و واردات آن به کشور 
منوط به مطابقت با اس��تاندارد ملی است، چنانچه به صورت غیرمجاز به 
کش��ور وارد و یا فاقد پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد باشد، توزیع آن در 

کشور غیرقانونی بوده و در صورت شناسایی با متخلفان برخورد می شود.
در استاندارد ۷815 اس��تحکام کابین خودرو با سقوط بدنه از ارتفاع بر 
روی گوش��ه سقف خودرو سنجیده می شود که الزمه تأیید در این آزمون 

اس��تفاده از مواد با سختی و استحکام مناسب و طراحی ساختار مقاوم در 
برابر ضربه است. قطعه سازان قطعات استاندارد به عامالن فروش قطعه در 
بازار مصرف عرضه می کنند و تعمیرات اتوبوس ها با اینگونه قطعات انجام 

می شود آیا این ادعا صحت دارد؟
چنانچه اتوبوس برای خدمات پس از فروش به نمایندگی مجاز خودروساز 
مراجعه کند، حسب آیین نامه حمایت از مصرف کنندگان خودرو، خودروساز 
مکلف ب��ه تعمیر و تعویض قطعات مصرفی با قطعات اصلی و اس��تاندارد 
اس��ت. اما شواهد حاکی از آن است که مالکان اتوبوس بعضاً از سایر مراکز 
خدماتی بهره گیری کرده و قطعات غیراصلی را اس��تفاده می کنند. حسب 
اعالم خودروساز در حادثه اخیر اتوبوس خبرنگاران، اتوبوس حادثه دیده از 
س��ال 9۳ مراجعه ای به نمایندگی های مجاز خودروساز برای اخذ خدمات 

خودرویی نداشته است.
لوازم یدکی پرمصرف از قبیل الستیک اعم از وارداتی و تولید داخل اکثراً 
از انواع مرغوب نیس��ت؟ چرا سازمان ملی استاندارد هشدارهای الزم را به 

دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صمت نمی دهد؟
الس��تیک خودرو دارای اس��تاندارد اجباری است و تولید آن در کشور و 
واردات آن از مبادی رس��می مش��مول کنترل و نظارت این سازمان است. 
ب��ا توجه به جنبه ایمنی قطعه مزبور نظارت های وی��ژه ای در واردات کاال 

علی الخصوص در مورد سال تولید آن لحاظ شده است.

اتوبوس خبرنگاران ۷ سال به نمایندگی مراجعه نکرده بود

برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است
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اخبار

رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری استان 
آذربایجان شرقی، گفت: به اســتناد آمار منتشره بر روی سامانه جامع 
رسانه ها، ۳۳۱ عنوان روزنامه سراسری در سطح استانهای کشور چاپ 
می شود که از این تعداد حدود ۹۰ روزنامه سراسری دارای احکام رسمی 

فعالیت و دفاتر سرپرستی فعال در استان هستند.
اسد فالح، در نشســت مشترک اعضای هیئت مدیره و بازرسان این 
انجمن تازه تأســیس با سیداســماعیل مقدس پور؛ مدیر درمان تامین 
اجتماعی آذربایجان شــرقی با اعالم این مطلــب، اظهار کرد: ظرفیت 
حضور استان در رسانه های مکتوب کشوری و خروجی موثر روزنامه های 
سراسری برای استانهای مختلف، ما را بر آن داشت تا اولین انجمن صنفی 
و تخصصی را در این حوزه رسانه ای کشور پایه گذاری و مطابق با قوانین 

و ضوابط جاری، تاسیس کنیم.
وی افزود: بیشــترین جمعیت رسانه ای استان در بخش سرپرستان 
جراید کثیراالنتشــار متمرکز است لذا با همت جمعی از مدیران دفاتر 
نمایندگی روزنامه های سراســری در اســتان بعنوان فعاالن دردمند و 
مستقل عرصه رســانه، تشکیل و تاسیس ضلع جدیدی از تشکل های 

رسانه ای ایران در شاخه تخصصی و صنفی ممکن و مقدور شد.
وی، تاســیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری 
استان آذربایجان شرقی را مرهون عزم و مطالبه صنفی جمعی از فعاالن 
این بخش عنوان کرد که در مدت قریب به یکسال و با طی تشریفات و 
روند قانونی و نیز فراخوان اعضا و برگزاری مجمع برای تصویب اساسنامه 
و برگــزاری انتخابات جهت تعیین ارکان انجمن، در بهار ســال جاری 
فعالیت رســمی خود را با همراهی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

آذربایجان شرقی آغاز کرده است.
فالح، ضمن قدردانی از حمایت های رســانه ای اســتاندار آذربایجان 

شرقی و هم چنین همراهی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
در خصوص مانع زدایی های تأســیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی 
روزنامه های سراســری )اســتان آذربایجان شــرقی( و تسهیل قانونی 
زمینه شکل گیری این تشکل مطبوعاتی، تصریح کرد: فلسفه تشکیل 
این انجمن، بهره مندی از امتیازات و ویژگی های اطالع رســانی جراید 
سراسری در راستای ظرفیت های استان جهت پوشش گسترده تر اخبار 
این خطه مهم از ایران عزیز اســالمی است که امیدواریم در کنار ایفای 
نقش اجتماعی بعنوان فعاالن جبهه فرهنگی و خبررسانی، رسالت مهم و 
عظیم رسانه ای خود را نیز در حوزه های مختلف از جمله تولید، صنعت، 

اقتصاد، بهداشت، ورزش و ... با شایستگی انجام دهیم.
رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری استان 
آذربایجان شرقی با بیان این که، رسانه  ها و شاغالن آن نیز قشری از آحاد 
جامعه هستند و همچون دیگر بخش ها، اقتصاد رسانه نیز به لحاظ شیوع 
کرونا دچار آســیب های جّدی و بعضاً جبران ناپذیری گشــته و تبعات 
منفی آن دامن گیر حوزه فعالیتی سرپرستان استانی جراید کثیراالنتشار 

نیز شده است، اظهار داشت: علیرغم مشکالت متعدد فرارو و روزافزون، 
همکاران رنجدیده رســانه ای ما فعالیت های خود در این بخش و سایر 

حوزه های رسانه ای را تداوم و شتاب بخشیده اند.
اسد فالح با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته درمانی در زمان پیک 
بیماری کرونا، ضمن قدردانی از تالش کادر درمان اســتان، خاطرنشان 
کرد: ما واقف بر خدمات مهم و بزرگ ارایه شده در بحث عمومی درمان 
هستیم و تالش های مصروف در خط مقدم سالمت و بهداشت و درمان 

استان را بصورت ویژه پوشش داده و همواره ارج می نهیم.
رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری استان 
آذربایجان شرقی، همچنین توسعه و تقویت تعامالت فیمابین را خواستار 
شد و بر ایجاد زمینه های همکاری جهت بهره مندی اعضای انجمن از 
خدمات درمانی و تسهیل خدمات برای اصحاب رسانه تاکید کرد و گفت: 
همکاران و فعاالن رسانه ای همچون کادر درمان در خط مقدم فعالیت 
های صنفی و درمانــی قرار دارند لذا همراهی و توجهات بیش از پیش 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برای ارایه خدمات الزم به جامعه 

زحمتکش رسانه ای در راستای تعامالت فیمابین، موردانتظار است.
فالح، بخش درمان تامین اجتماعی را از حوزه های مهم و برجســته  
اســتان ذکر کرد که نمی توان از عملکرد مدیریتی و نقش حائزاهمیت 
درمانی - بهداشــتی و حتی اجتماعی آن در راستای مقابله با بیماری 
و درمان کرونا چشــم پوشی کرد.  وی ادامه داد: قدردان زحمات فعاالن 
سنگر درمان هستیم و بدنبال ایجاد و گسترش تعامل و پیوند این بخش 
با اعضای عضو انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری 
آذربایجان شرقی می باشیم و معتقدیم رسانه ها بر مبنای رسالت حرفه 
ای، می توانند با اســتفاده از ظرفیت های رسانه ای به نفع آحاد جامعه و 

بویژه حوزه درمان، اقدام هدفمند و موثرتری مبذول کنند.

اهواز - شبنم قجاوند: سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور با 
بیان اینکه تا امروز ۷ هزار و ۳۰ دستگاه استخراج رمز ارز در شبکه تحت 
پوشش منطقه خوزستان کشف و جمع آوری شده است، به لزوم توجه 
به عامل اصلی یعنی ورود غیرمجاز این تجهیزات بصورت قاچاق به کشور 
و رهگیری موارد واردات مجاز و قانونی از بدو ورود به کشور اشاره و نسبت 
به سایر پیامدهای اقتصادی این معضل نیز هشدار داد. کیومرث زمانی 
گفت: از زمان آغاز شناسایی تاکنون ۷ هزارو ۳۰ دستگاه ماینر در شرکت 
های توزیع برق تحت پوشش این شرکت کشف شده و تعداد کشفیات 
صورت گرفته با تعداد ماینرهای کشف شده در یک مرکز غیر مجاز در 
جنوب غرب تهران که خبری تکان دهنده و نگران کننده بود، برابری می 
کند. وی با بیان اینکه این خبرها نشان می دهد که کشفیات انجام شده 
در کشور تنها نوک یک کوه یخی معلق در اقیانوس بوده، افزود: عالوه بر 
مصرف برق و آسیب به شبکه و خاموشی هایی که ماینرها موجب می 
شوند، بررسی حجم ارزهای خارج شده از کشور برای این سرمایه گذاری 

های عظیم غیرمولد و غیر اشــتغال زا به اقتصاد کشور است. سخنگوی 
صنعت برق جنوب غرب کشــور تصریح کرد: به طور نمونه با توجه به 
متوسط قیمت ماینرها، حدود ۵۰ میلیون دالر برای احداث مزرعه کشف 
شده ماینر در جنوب غرب تهران باید سرمایه گذاری شده باشد که جا 
دارد نه تنها از جنبه مصرف برق، بلکه از جهات دیگر مثل خروج ارز از 
کشور و ورود کاالهای غیرضرور و آسیب زا، نیز توسط بخش های دیگر 
حاکمیتی به موضوع نگریسته شود. وی اضافه کرد: رشد چنین مزارع غیر 
مجاز تولید رمز ارز همچون علف هرز تمامی بخش های مختلف صنعت 
و اقتصاد را ناکارا نموده و موجب هدر رفت سرمایه های کشور بصورت 
مستقیم ) خروج ارز( و غیرمستقیم) مصرف برق( می شود. لذا ضرورت 
دارد جهت جلوگیری از آسیب های گسترده آن هم از ورود این تجهیزات 
بصورت غیرمجاز جلوگیری شود و هم در مواردی که بصورت مجاز و از 
مبادی رسمی و گمرکی کشــور وارد می شوند، به روش های مختلف 
نسبت به رهگیری آن و متولیان و مالکان نهایی آنها ساز و کار الزم پیش 

بینی شــود. سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور خبر ۴ درصدی 
مصرف برق مزرعه کشف شده در تهران را غیر واقعی خواند و بیان کرد: 
با فرض استفاده از پرمصرف تربن نوع ماینرها) هر ماینر۳.۵کیلووات( در 
این مزرعه، توان مصرفی آن حدود ۲۴ مگاوات اســت که با وجود اینکه 
رقمی بسیار باال و در حد یک کارخانه با مصرف متوسط است اما نسبت 
به پیک توان مصرف برق کشــور یعنی ۶۰ هزار مگاوات، این رقم ۰.۰۴ 
درصد آن را مصروف خود نموده است که در رسانه ها به اشتباه ۴درصد 
)۱۰۰برابر بیشتر( اعالم شده و نیاز به اصالح و تنویر افکار عمومی دارد.

اراک- فرنــاز امیدی: با حضور مدیرکل هســته مرکزی گزینش 
شرکت توانیر، مسئول نمایندگی هسته گزینش شرکت توانیر در توزیع 
برق استان مرکزی معرفی شد.  مدیرکل هسته مرکزی شرکت توانیر در 
جلسه معارفه مسئول نمایندگی هسته گزینش شرکت توانیر در توزیع 
برق استان مرکزی، از زحمات مسئولین نمایندگی هسته گزینش شرکت 
برق منطقه  ای باختر به دلیل ارتباط و تعامل مناســب این نمایندگی از 
گذشته تاکنون با هســته مرکزی گزینش شرکت توانیر قدردانی کرد.  
مجتبی قربانی وظایف اختیارات و مبانی قانونی گزینش را تشــریح  و 
همکاری الزم را با هســته گزینش خواستار شد. وی هدف اصلی هسته 
گزینش شــرکت توانیــر را »اصالح، آری حذف، نه« دانســت و افزود: 
اصلی ترین وظیفه گزینش، بررسی و احراز صالحیت اخالقی، اعتقادی 
و سیاسی بوده که در نهایت به سالمت اداری یک سازمان منجر خواهد 
شــد.  قربانی گفت: گزینش بر اساس ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب 

اصلح صورت می گیرد که با توجه به شــروع بــه کار و یا در انتصاب ها 
باید مد نظر قرار گیرد. وی  انجام گزینش در یک ســازمان بر اســاس 
معیار های مورد نیاز آن سازمان را عاملی بر افزایش کارآمدی کارکنان و 

بهبود عملکرد آن مجموعه دانست . مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی ضمن تشریح گستردگی و حجم شبکه و تاسیسات برق 
استان گفت: حفظ، نگهداری، ارتقاء وضعیت، تعمیر و بازسازی شبکه های 
موجود از مهم ترین اقداماتی است ذ که باید در شرایط سخت نقدینگی 
کنونی، برای تامین برق مطمئن و عدم تداخل در این روند همواره مورد 
توجه قرار گیرد. محمد اله داد: کارکنان شرکت را با ارزش ترین سرمایه 
این شرکت دانست که موفقیت این کارکنان باعث موفقیت و سربلندی 
شرکت نیز خواهد بود. وی در رابطه با نقش و جایگاه هسته های گزینش 
گفت: با استقالل هسته گزینش در شرکت های توزیع، سرعت کار، دقت 

و شفافیت کارها ارتقاء می یابد.
 گفتنی اســت، در پایان این جلسه«حسین شمسی »معاون فروش 
و خدمات مشــترکین این شــرکت به عنوان مسئول نمایندگی هسته 

گزینش شرکت توانیر در شرکت توزیع برق استان مرکزی معرفی شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: قائم مقام کمیته امداد اســتان قم 
بازنشستگان کمیته امداد را گنجینه های معنوی، علمی و تجربی این 
نهاد دانســت و خواســتار انتقال تجربیات آن ها به نسل جوان سازمان 
شــد. قائم مقام و تعدادی از مدیران کمیته امداد اســتان قم با مراجعه 
به منازل بازنشســتگان این نهاد با آن ها دیدار کردند و ضمن قدردانی 

آن ها را تکریم کردند. 
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد، عباس جوشــقانیان، قائم مقام 
مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه خدمت به نیازمندان از 
نعمت های بزرگ الهی است که نصیب ما امدادگران کمیته امداد شده 
است گفت: کارکنان بازنشسته این نهاد پیش از دیگران از این موهبت 

الهی بهره مند شــده اند. وی بازنشستگان کمیته امداد را گنجینه های 
معنوی، علمی و تجربی این نهاد دانست و تصریح کرد: اخالص و روحیه 
جهادی این عزیزان از مهم ترین یادگارهای آن هاست که همه موظفیم 
ایــن روحیه جهادی را به کارمندان نســل جوان منتقل کنیم. در این 
دیدارها قائم مقام کمیته امداد استان قم با اهدای گل و شیرینی و کارت 
هدیه پنج میلیون ریالی به کارکنان بازنشســته این نهاد تصریح کرد: 
قدردانی از زحمات این نسل مخلص و پرکار کمیته امداد با مسائل مادی 
جبران نخواهد شــد و امیدواریم خداوند برکات خود را با دعای ایتام و 
محرومان به آن ها و خانواده هایشان عطا کند. از ابتدای تأسیس کمیته 

امداد استان قم تا کنون ۹۴ نفر بازنشسته شده اند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری اعالم کرد؛

تاسیس نخستین انجمن تخصصی صنف رسانه ایران در آذربایجان شرقی
 اقتصاد رسانه ها با شیوع کرونا دچار آسیب های جّدی شده است                  ۳۳1 روزنامه سراسری در سطح کشور منتشر می شود

سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور عنوان کرد:

کشف ۷ هزار ماینر در شبکه برق منطقه ای خوزستان

معرفی مسئول نمایندگی هسته گزینش شرکت توانیر در توزیع برق استان مرکزی

بازنشستگان کمیته امداد، گنجینه های معنوی، علمی و تجربی این نهاد هستند

اجرای طرح محله به محله شهرداری باغستان
شهرسالم ، محیط زیست سالم

باغستان- غالمرضا جباری: سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری 
باغســتان ازشــروع اجرای طرح جهادی محله به محله با شــعار شهرســالم، 

محیط زیست سالم خبر داد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری باغستان، 
علی_صادقی ضمن اعالم خبر فوق گفت: این طرح طبق سنوات گذشته با هدف 
پاکسازی محالت از پسماندهای خانگی، ساختمانی و صنعتی،جمع آوری آثار 
ناشی از انتخابات کاندیداها، آراستگی فضا و محیط شهری تنظیم و شستشوی 
جداول و حذف زوائد فیزیکی که موجب اختالل بصری می شــوند، به صورت 
مداوم در محالت مختلف شهر اجرا می شود. همچنین شهردار باغستان در جلسه با سرپرست معاونت خدمات شهری و مدیر امور شهری با 
بیان این موضوع که ،  جمع آوری و انتقال به موقع پسماندها توسط معاونت خدمات شهری از ابتدایی ترین حقوق شهروندان است ضمن ابراز 
ناخشنودی از عملکرد حوزه معاونت خدمات شهری در امر پاکسازی آثار تبلیغات انتخابات گفت: با توجه به عدم رضایتمندی شهروندان از 
جمع آوری پسماندها و نظر به افزایش تولید سرانه زباله به یک کیلوگرم، تشویق مردم به تولید کمتر زباله و پرهیز از افزایش روزافزون آن و 
اجرای طرح های جهادی جمع آوری پسماندها خانگی و ساختمانی از سطح شهردر محالت مختلف را الزامی می نماید.  شهردار باغستان 
خاطر نشان کرد: جمع آوری و انتقال به موقع پسماندهای شهری، عاملی تاثیر گذار در حفظ محیط زیست شهری و جلوگیری از آلودگی 
محیط شهری در روز های گرم تابستان است. وی در ادامه جلسه بر جمع آوری به موقع پسماند های خانگی و شستشوی مرتب باکس 
های زباله در فصل تابستان تاکید کرد و افزود: جمع آوری به موقع پسماندهای خانگی و ساختمانی از سطح شهر توسط معاونت خدمات 
شهری از ابتدایی ترین حقوق شهروندی محسوب می شود. حسن رنجبر در ادامه جلسه بهسازی و تامین روشنایی معابر را از دیگر اولویت 

های کاری حوزه خدمات شهری عنوان کرد و خواستار اقدام به موقع معاونت در انجام امور محوله شد.

بازدید سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از تاسیسات تقویت فشار گاز 
و مرکز بهره برداری خطوط لوله رشت 

ساری – دهقان : محی الدین مفخمی به همراه هیات رئیسه منطقه با حضور 
در ایستگاه تقویت فشار گاز  و  همچنین مرکز بهره برداری رشت ضمن انجام 
بازدید از تاسیسات با کارکنان منطقه دیدار و گفت وگو نمود. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی، مفخمی در جلسات آشنایی با کارکنان ضمن ابراز 
خرسندی از حضور در منطقه ای با کارکنان متخصص و متعهد و دلسوز از تالش 

شبانه روزی آنان در جهت تحقق اهداف شرکت تقدیر و تشکر نمود
محی الدین مفخمی سرپرســت منطقه ۹ عملیات انتقــال گاز در بازدید از 
تاسیسات تقویت فشار گاز رشت در جمع همکاران به اهمیت و حساسیت این 
تاسیســات اشــاره کرد و افزود: ایستگاه رشت به عنوان یکی از تاسیســات راهبردی منطقه ۹ نقش بسزایی در  انتقال گاز شبکه شمال 
کشوردارد. وی در ادامه با اشاره به وظیفه حیاتی این ایستگاه در تامین گاز شمال کشور به خصوص در فصل زمستان خاطر نشان کرد: با 
توجه به قرارگرفتن استان های شمالی در انتهای شبکه انتقال گاز کشور و همچنین ضرورت انتقال گاز از تاسیسات تقویت فشار رشت به 
شمال شرق کشور، این تاسیسات از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا انجام تعمیرات و اقدامات موثر در جهت افزایش راندمان و پایداری 
تاسیسات بمنظور انتقال حداکثری گاز از این تاسیسات  باید با حساسیت ویژه ای دنبال شود تا قبل از فصل سرما امادگی کامل تاسیسات 
مذکور تحقق یابد. سرپرســت منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در ادامه از مرکز بهره برداری خطوط لوله رشــت نیز بازدید کرد و در دیدار با 
همکاران به اهمیت این مرکز در امر انتقال گاز به استان های شمالی اشاره و حفظ و نگهداشت خطوط و پایداری شبکه و همچنین حفظ 

حریم ایمنی و  اختصاصی را بسیارمهم ارزیابی کرد.

اعالم آمادگی 1200 واحد صنعتی برای کاهش مصرف برق در تابستان
 بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان گفت: در تابستان امسال یکهزارو ۲۰۰ واحد صنعتی برای کاهش 
مصرف برق در ســاعات اوج بار اعالم همکاری کرده اند. مهندس هاجر عبدی 
افزود: این همکاری در چندبخش مانند جابجایی تعطیالت هفتگی،تغییر ساعت 
کاری و کاهش برنامه ریزی شــده بار مصرفی واحد صنعتی اجرا می شود. این 
طرح موسوم به طرح ذخیره عملیاتی با هدف کاهش بار شبکه سراسری و کنترل 

بارصنایع از خردادماه آغاز شده و تاشهریور ادامه دارد.
به گفته وی، صاحبان صنایع که در طرح ذخیره عملیاتی شــرکت می کنند 
به میزان همکاری، به آنها پاداش در نظر گرفته می شود.به طوریکه در سال گذشته 8۵۱ مشترک صنعتی با شرکت توزیع برق همکاری 
داشتند و ۱۴ میلیارد ریال پاداش نیز به آنها تعلق گرفت. وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح گفت: مشترکین صنعتی می توانند در 
طرحهای مختلف مانندجابجایی روزهای تعطیل به روزهایی غیر از جمعه، جابجایی ساعات کاری به ساعاتی غیر اوقات اوج بار و کاهش 
برنامه ریزی شده بار همکاری کنند. در طرح جابجایی روزهای تعطیل، صاحبان صنایع برای ایجاد تعادل در بار مصرفی روزهای کاری و 
ایام تعطیل، تعطیالت هفتگی خود را به روزی غیر از ایام جمعه منتقل می کنند.در طرح جابجایی ساعات کاری ،واحد صنعتی ساعات 
کاری خود را به غیر از اوقات اوج بار منتقل می کند. ضمن اینکه در طرح کاهش بار برنامه ریزی شده، واحدهای صنعتی در ساعات بعداز 

ظهر،بار خود را کاهش می دهند.

مصرف آب آشامیدنی در استان بوشهر 2۸ درصد باالتر از میانگین 
کشوری است

بوشهر – خبرنگار فرصت امروز:عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه بیش 
از 8۵ درصد منابع تأمین آب آشامیدنی استان بوشهر در ۲ استان کهگیلویه و 
بویراحمد و فارس قرار دارد گفت: ۱۵ درصد منابع آب آشامیدنی استان بوشهر 
از طریق چاه ها و آب شیرین کن ها تولید و تأمین می شود. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان بوشــهر با بیان اینکه تنها راه گذر از وضعیت بحران کم آبی 
مدیریت مصرف آب است تأکید کرد: شرکت آب و فاضالب تنها مسئول تأمین 
کننده مردم در شهرها و روستاها است و هیچ مسئولیتی برای تأمین آب دام و 
اراضی کشاورزی، خانه باغ و باغ ویال ندارد. وی با بیان اینکه بدون هیچ اغماض 
انشعاب آب غیرمجاز، خانه باغ و باغ ویال قطع می شود گفت: این مهم در اولویت برنامه های شرکت آب و فاضالب استان بوشهر قرار گرفته 

است و تاکنون بخش عمده ای از انشعاب آب غیرمجاز قطع و یا ساماندهی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از افزایش مصرف آب در استان خبر داد و افزود: براساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته 
مصرف آب مشــترکان این استان ۲8 درصد باالتر از میانگین کشوری است که در صورت تداوم این روند نسبت به خدشه در تأمین آب 
پایدار مشترکان هشدار داده می  شود حمزه پور با ابراز نگرانی از آمار افزایش مصرف بی رویه آب در استان اظهار داشت: با توجه به شرایط 
خاص آب و هوایی استان بوشهر از مشترکان آب در شهرها و روستاهای استان تقاضا می شود با هدف کمک به روند درمان بیماران کرونایی 
در قرنطینه و تأمین آب پایدار با نگرش و نگاهی نو به مصرف آب توجه کنند. وی با اشاره به کاهش منابع تأمین آب استان بوشهر به سبب 
کاهش بارش باران بیان کرد: بخش عمده ای از آب آشامیدنی استان بوشهر از استان های همجوار تأمین می شود که با کاهش شدید بارش 

باران این منابع نیز با تهدید جدی مواجه هستند.

دیدار مسئولین حوزه نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل تابعه و سازمان 
جهادکشاورزی استان گلستان با دادستان استان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت هفته قوه قضاییه، مسئولین حوزه نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل تابعه و سازمان 
جهادکشاورزی استان با دادستان استان دیدار کردند.در سالروز نامگذاری قوه قضاییه جمعی از مسئولین حوزه و دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در ادارات کل تابعه و ســازمان جهادکشاورزی استان با دادستان استان دیدار و عرض تبریک داشتند.حجت االسالم والمسلمین خادملو 
افزود: این دیدار درخصوص حمایت های روز افزون مقام قضایی استان نسبت به منابع طبیعی و برخوردهای قضایی نسبت به متخلفانی که 
منابع طبیعی ، جنگلها و انفال خدادادی را تهدید می کنند برگزار گردید.وی پیشنهاد کرد: قوه قضاییه می تواند در جهت احیا و حفاظت 

از منابع طبیعی اقدامات شایسته ای در جهت صدور رای های جایگزین برای متخلفان صادر نماید.

نیروگاه شهید رجایی با حداکثر توان در مدار تولید است
قزوین- خبرنگار فرصت امروز:  واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی قزوین در پیک مصرف تابستان با تولید برق پایدار خدمت 
رسان شهروندان است. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در ایامی که دمای هوا افزایش و استفاده از سیستم 
های سرمایشی گسترش یافته است، واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه با تمام توان و آمادگی باال در حال تولید برق پایدار 
و مطمئن است. برای کسب آمادگی تولید برق به ویژه در ماه های گرم تابستان، فصل تعمیرات واحدهای نیروگاه با استفاده از توانمندی 
داخلی و بهره گیری از توان متخصصان این نیروگاه، به موقع و پیش از پیک مصرف برق، به پایان رسید. پایان به موقع تعمیرات موجب شد تا 
میزان تولید این نیروگاه در ۳ ماهه فصل بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۷ درصد رشد یابد. در روزهای اخیر با باال 
رفتن دمای هوا، مصرف برق افزایش یافته که ضروری است شهروندان با مدیریت صحیح مصرف انرژی، کمک رسان شبکه تولید برق باشند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گیالن :در کشور ما به مصداق آیه شریفه” تعاونوا علی البر والتقوی 
“ بخش تعاون از حیث کمی وکیفی در طی سال های پس از انقالب رشد 
بسیارخوبی داشته به نحوی که تا پایان سال ۹۹ در مجموع بیش از ۹۷ 
هزار تعاونی با عضویت بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار 
نفر می باشد.کل سرمایه گذاری صورت گرفته تقریبا معادل ۳۲۳ میلیارد 
ریال بوده است که موجب اشتغالزایی برای یک میلیون و هشتصد هزار 

نفر گردیده است.
بیانیه مدیرکل تعاون کار،و رفاه اجتماعی اســتان گیالن به مناسبت 

روز جهانی تعاون
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن : عباس علیزاده مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن  

همزمان با روز جهانی تعاون بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
دولت ها به منظور سرمایه  گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و 
توانمندسازی بخشهای غیردولتي باکمبود بودجه مواجهند.در این راستا 
برای جبران محدودیت منابع بودجهای در تأمین مالي پروژه های بزرگ، 
تمام تالش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخشهای خصوصي 
و تعاوني بهکار ميگیرند. در دهه اخیر، کسب وکارهای تعاونی به عنوان 
یک جایگزین مطلوب و دارای مزیت رقابتی برای مدل های کسب وکار 

رایج مطرح شده است.

 به طوری که در حال حاضر دســت کــم ۱۲ درصد از مردم جهان 
به عنــوان تعاونگر حداقل در یکی از ۳ میلیــون تعاونی در دنیا  عضو 
هســتند. همچنین ، تعاونی ها بــرای ۱۰ درصد از جمعیت شــاغل 

جهان)۲8۰میلیون نفر(، کار و فرصت شغلی ایجاد نمودند.
در کشــور ما نیز به مصداق آیه شــریفه” تعاونوا علی البر والتقوی “ 
بخش تعاون از حیث کمی وکیفی  در طی سال های پس از انقالب رشد 
بسیارخوبی داشته  به نحوی که تا پایان سال ۹۹ در مجموع بیش از ۹۷ 
هزار تعاونی با عضویت بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار  
نفر می باشد.کل سرمایه گذاری صورت گرفته تقریبا معادل ۳۲۳ میلیارد 
ریال بوده است که موجب اشتغالزایی برای یک میلیون و هشتصد هزار 

نفر گردیده است.
از این میان سهم استان گیالن با دارا بودن ۲۴۰۱  شرکت تعاونی فعال 
و در دست اجراء و بیش از  88۷ هزار نفر عضو و با اشتغال زایی ۴۰ هزار 
نفر با سرمایه ای بالغ بر 8.۴۵۲ میلیارد ریال است که  با احتساب تعداد 
اعضاء شرکتهای تعاونی ســهام عدالت، تعداداعضاء تعاونی های استان 
بالغ بر ۲ میلیون نفر می گردد. این تعداد شرکت های تعاونی در بخش 
های مختلف مسکن،مصرف،اعتبار،مرزنشینان،حمل ونقل، سهام عدالت، 
صنعتی،کشاورزی، تولیدی توزیعی،گردشگری،خدماتی،صنایع دستی و 

فرش دستباف و تامین نیاز فعالیت دارند.
بی شــک تعاونیهای اســتان نقش بی بدیلی در حمل ونقل ،تولید، 
مصرف، مسکن وفعالیتهای کشاورزی بخصوص در شرایط کرونایی در 
تولید وتوزیع اقالم بهداشتی به منظور مبارزه با کرونا داشته اند ودر آینده 
نزدیک با روند رو به توسعه بخش تعاون به ویژه تعاونیهای توسعه وعمران 

شاهد نقش موثرتر تعاونیها در اقتصاد خواهیم بود.
اینجانب در ســالی که به تدبیر رهبر فرزانه انقــالب به نام "تولید 
،پشــتیبانی ها ، مانع زدایی ها " نامگذاری شــده اســت، روز جهانی 
تعاون را که هرســاله مصادف با اولین شــنبه ماه جوالی می باشد به 
همه تعاونگران پرتالش اســتان و متولیان این حوزه که احیاگر ارزش 
های واالی تعاون در نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند را تبریک 

و تهنیت عرض می کنم

بیانیه مدیرکل تعاون کار،و رفاه اجتماعی استان گیالن به مناسبت روز جهانی تعاون
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به قلم: اریک ِدوانی
کارشناس بازاریابی و کسب و کار در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

کار کردن از خانه یکی از تجربه های لذت بخش برای هر 
کسی محسوب می شود، البته تا وقتی که اعضای خانواده و 
دیگر موارد مزاحم کارتان نشوند. امروزه بسیاری از کسب و 
کارها به دلیل شرایط ناشی از کرونا کار از خانه را به عنوان 
یک استراتژی اساس��ی مورد پذیرش قرار داده اند. این امر 
کارآفرینان و کارمندان را در شرایط تازه ای قرار داده است. 
با این حساب شما شرایط دشواری در صورت عدم پذیرش 

این استراتژی در پیش خواهید داشت. 
بدون تردید هر تجرب��ه ای مانند دورکاری یا کار از خانه 
حتی نزدیک به کار در دفتر رس��می یک ش��رکت نیست. 
ارتباطات نزدیک میان اعضای مختلف برای بهبود وضعیت 
کس��ب و کارها امر مهمی محس��وب می ش��ود. بسیاری از 
برندها در این زمینه شرایط بسیار دشواری پیش رو دارند. 
دلی��ل این امر عدم آمادگی برای مواجهه با ش��رایط کار از 
خانه اس��ت. وقتی شما برای این کار مهم آماده نباشید، به 
طور مداوم ش��رایط تان سخت و دشوار خواهد شد. بنابراین 
ش��رط نخست برای استفاده درس��ت از فرآیند کار از خانه 

آشنایی با الزامات آن است. 
اغلب کارمندان در طول یک سال و نیم اخیر تجربه های 
متفاوت��ی از کار از خان��ه داش��ته اند. دلیل ای��ن امر وجود 
المان های مزاحم متعدد در خانه اس��ت. چنین المان هایی 
ب��ه طور مداوم مان��ع از تمرکز افراد بر روی کار می ش��ود. 
همچنین اگر خانواده پرجمعیتی داش��ته باشید، خیلی زود 
دچار مشکل خواهید شد. این امر دردسرهای بسیار زیادی 

برای ادامه کار از خانه به همراه دارد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از راهکارهای 
مناس��ب برای پرهیز از دردس��رهای کار از خانه است. در 
ادامه برخی از نکات مهم در این راستا را مورد بررسی قرار 
خواهیم داد. با این حساب شما آماده کار از خانه با بهترین 

کیفیت ممکن خواهید شد. 
صحبت کردن با اعضای خانواده در مورد شرایط کاری

نخستین گام در مسیر کار از خانه با کیفیت عالی شروع 
به گفت وگو با اعضای خانه اس��ت. اگر ش��ما دیگر به محل 
کار مراجعه نمی کنید، به معنای بیکاری مطلق نیست. شما 
همچنان باید در ساعت های اداری حتی از خانه مشغول به 
کار باش��ید. بنابراین از اعضای خانواده برای رعایت سکوت 
در س��اعت های اداری و در صورت ام��کان عدم مراجعه به 
اتاق تان درخواس��ت نمایید. این امر حال و هوایی شبیه به 
دفتر کار برای ش��ما به همراه خواهد داشت. بنابراین دیگر 

نیازی برای نگرانی مداوم نخواهد بود. 
بسیاری از افراد شرایط کارشان را به هیچ وجه با خانواده 
در می��ان نمی گذارند. بدون تردید وقتی هیچ کس نس��بت 
به ش��رایط کاری ش��ما اطالعی ن��دارد، همکاری با ش��ما 
خیلی س��خت می شود. ش��اید یکی از دوستان تان در میانه 
ساعت اداری به سراغ تان بیاید یا حتی اعضای خانواده یک 
مهمانی دوستانه ترتیب دهند. این امر کیفیت کاری شما را 

به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. 
اغلب اوقات یک گفت وگوی دوس��تانه با اعضای خانواده 
یا به طور کلی تمام کس��انی که در خانه شما حضور دارند، 
هم��ه چیز را حل و فص��ل می کند. چنین کاری به ش��ما 
فرصت کافی برای آگاه ساختن دیگران از شرایط کاری تان 
می دهد. با این حس��اب دیگر خبری از س��ختی های مسیر 

فعالیت کاری نخواهد بود. 
توجه به زمان های استراحت

هم��ه کارمن��دان و مدی��ران در مح��ل کار از زمان های 
اس��تراحت مناس��ب اس��تفاده می کنند. این ام��ر اهمیت 
بس��یار زیادی برای کار درست و دقیق دارد. اگر شما تمام 
ساعت های روز را مش��غول به کار باشید، کارآفرین موفقی 
نخواهی��د بود بلکه فق��ط بی جهت خودتان را در ش��رایط 

دشواری قرار داده اید. 
استراحت های کوتاه در میانه روز کار چندان بدی نیست. 
ش��ما قرار نیس��ت تمام روز را بی وقف��ه کار کنید. این امر 
ن��ه تنها کیفیت کاری ت��ان را کاهش می ده��د، بلکه برای 
س��المتی تان هم ضرر خواهد داشت. بنابراین در طول روز 
زمان های اس��تراحت کوتاهی برای خودتان در نظر بگیرید 
در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی روند 

فعالیت کسب و کارتان نخواهید داشت. 
کار از خان��ه ب��ه دلیل اینکه تعاملی ب��ا همکاران به طور 
حضوری نیست، اندکی خسته کننده خواهد بود. درست به 
همین خاطر اس��تفاده از زمان های استراحت به طور مداوم 
امر بس��یار مهمی محسوب می ش��ود. شما هر نوع تفریحی 
که بخواهید در زمان استراحت در دسترس تان خواهد بود. 
نکته مهم در این میان توجه به زمان کوتاه استراحت است 
در غیر این صورت ش��اید ساعت ها به استراحت بپردازید و 

به طور کلی از کارتان غافل شوید. 
تعامل با دیگران انسان ها

وقتی شما در خانه مشغول به کار هستید، همیشه امکان 
غرق ش��دن در فعالیت کاری و فراموش کردن زمان وجود 
دارد. اغل��ب ادارات وقت��ی به طور حضوری دایر هس��تند، 
زمان مش��خصی برای پای��ان کار روزانه دارن��د. این امر به 
معنای پایان کار از س��وی تمام اعضا در س��اعت مشخصی 
اس��ت. امروزه در کار از خانه اغلب اوقات زمان مش��خصی 
برای کارمندان در نظر گرفته نمی شود. این امر شامل چند 
س��اعت فعالیت مش��ترک همه کارمندان در صبح و سایر 

ساعت ها به طور انعطاف پذیر است. 
تعام��ل با دیگران به ش��ما اجازه می ده��د اندکی از کار 
فاصله بگیرید. این امر نه تنها روحیه ش��ما را عوض خواهد 
کرد، بلکه موجب فهم بهتر از ش��رایط جاری نیز می ش��ود. 
این امر به طور مش��خص در ح��وزه بازاریابی مصداق دارد. 
اگر شما اندکی از کار در طول روز یا هفته فاصله بگیرید و 

تعامل با دیگران را در دس��تور کار قرار دهید، درک بسیار 
بهت��ری از نظر مش��تریان درب��اره کمپین های تان خواهید 
داشت در غیر این صورت شاید ایده های تان به طور کلی از 

سلیقه مشتریان دور شود. 
آماده کردن وعده های غذایی از شب قبل

اینک��ه در میان��ه روز برای آم��اده کردن ناه��ار یا دیگر 
وعده ه��ای غذای��ی از کار دس��ت بکش��ید، همیش��ه ایده 
ناراحت کننده ای محس��وب می شود. بسیاری از کارآفرینان 
در ای��ن ص��ورت دیگر تمرکزش��ان به طور کام��ل از بین 
می رود. بنابراین ش��ما باید از ش��ب قبل نس��بت به آماده 
ک��ردن وعده های غذایی اقدام نمایی��د در غیر این صورت 
هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

نخواهید داشت. 
اگر غذای ش��ما آماده باشد، حتی امکان میل کردنش در 
حی��ن کار نیز وجود دارد. این امر اهمیت بس��یار زیادی از 
نقطه نظر مدیریت زمان برای ش��ما خواهد داش��ت. با این 
حس��اب دیگر نیازی به فاصله گرفتن از کار و سپس تالش 

برای بازیابی روحیه قبلی نخواهد بود. 

تعیین زمان مشخص برای پایان دادن به روز کاری
همانط��ور ک��ه پیش از این اش��اره کردی��م، کار از خانه 
همیش��ه ناتوانی برای اطالع دقیق از زمان پایان بخشیدن 
به کار را به همراه دارد. بنابراین ش��ما باید همیش��ه نسبت 
به این نکته مهم توجه داش��ته باش��ید در غیر این صورت 
شاید از شدت کار زیاد حسابی خسته شوید. خستگی زیاد 
در این ش��رایط به معنای از دست رفتن روز بعدی خواهد 
ب��ود. به هر حال همه ما نیاز ب��ه بازیابی توان مان در طول 
روز داری��م در غیر این صورت ش��رایط به طور کلی به هم 

خواهد ریخت.
تعیین س��اعتی مش��خص برای پایان دادن به روز کاری 
حتی وقتی کار از خانه را دنبال می کنید، بسیار مهم است. 
اگر ش��ما به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان ندهید، به 
طور کامل دچار مش��کل خواهید شد. این امر به هیچ وجه 

قابل حل و فصل یا چشم پوشی نیست. 
اگر ش��ما کارت��ان را از س��اعت های اولیه صبح ش��روع 
می کنید، پایان دادن به کار در نزدیکی س��اعت س��ه ایده 
مناس��بی خواهد بود. این امر نه تنها س��اعت های کاری را 
دربر می گیرد، بلکه به ش��ما فرصت کافی برای اس��تراحت 
در بقی��ه روز و آمادگی برای روز بعد را می دهد. بس��یاری 
از کارآفرینان به این نکته مهم توجه نمی کنند. درس��ت به 
همین خاطر همیشه با مشکالتی در زمینه استراحت کافی 
و انرژی مناس��ب در طول روز مواجه هستند. اگر شما این 
نکته مهم را مدنظر قرار ندهید، ش��اید هرگز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
کار بیش از اندازه همیشه نشانه نتیجه بخشی آن نیست. 
گاه��ی اوقات ش��ما هرچه بیش��تر کار می کنی��د، کیفیت 
کاری تان کاهش پیدا می کند. بنابراین همیشه باید نسبت 
ب��ه کاهش س��اعت های کاری و تالش برای فراهم س��ازی 
فرصتی برای اس��تراحت در ط��ول روز اقدام نمایید در غیر 
این صورت هرگز فرصتی برای بهبود ش��رایط تان نخواهید 

داشت. 
تغذیه و خواب مناسب

وقت��ی افراد از خان��ه کار می کنند، اغلب اوقات س��اعت 
خ��واب و صرف وعده های غذایی ش��ان به طور کامل به هم 
می ری��زد. یکی از عادت ه��ای خطرناک در این میان حذف 
وعده ناهار اس��ت. این امر نه تنها کمکی به ش��ما نمی کند، 
بلکه در طول کار به دلیل احساس گرسنگی مشکل ساز نیز 
می شود. اگر شما خواب و تغذیه مناسب نداشته باشید، در 
طول روز همیش��ه خسته خواهید بود. این امر هیچ کمکی 
به ش��ما برای کار بهتر نمی کند، بلک��ه روز به روز کیفیت 
کاری تان را کاهش می دهد. درس��ت به همین خاطر اغلب 
کارآفرینان در طول فرآیند کار از خانه به ش��دت با مشکل 

کیفیت کاری مواجه هستند.
اغلب ش��رکت های بزرگ به کارمندان شان لیست غذای 
مناس��ب ب��رای زمانی که در ش��رکت حضور دارن��د، ارائه 
می کنند. اگر ش��ما کار از خانه را برای مدت زمانی طوالنی 
دنبال می کنید، باید همیشه این نکته را مدنظر قرار دهید 
که قرار نیس��ت دیگر از شرکت برای شما غذا تهیه شود. با 
این حس��اب خودتان باید غذاهای متنوع برای طول هفته 

تدارک ببینید. 
پی��ش از ای��ن گفتیم که تهی��ه غذا در ش��ب قبل ایده 
جذابی خواهد بود. این امر همیش��ه شما را دقیقا در برنامه 
کاری ت��ان نگه می دارد. نکته مهم دیگر در این میان تالش 
برای توجه به خواب درس��ت و به اندازه اس��ت. اگر ش��ما 
به خواب تان توجه نش��ان ندهید، تمام ش��رایط تان به هم 
می ریزد. بنابراین مشاهده ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و مدیریت درست شرکت در این شرایط امر 

عجیبی نخواهد بود. 

صحبت کردن با همکاران 
هم��کاران نقش مهم��ی در جذاب تر کردن س��اعت های 
کاری دارند. بس��یاری از کارمندان وقتی در ش��رایط کار از 
خانه قرار می گیرند، انواع افس��ردگی را نیز تجربه می کنند. 
این امر ش��رایط بس��یار دش��واری برای برنده��ا به منظور 
مدیریت کس��ب و کارشان ایجاد خواهد کرد. یکی از نکات 
مهم در این میان تالش برای مدیریت ش��رایط در وضعیت 

موردنظر است.
تعامل نزدیک با همکاران، درست مانند زمان های عادی، 
نکته مهمی محس��وب می ش��ود. اگر شما این امر را مدنظر 
قرار ندهید، به هیچ وجه فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 
کسب و کار نخواهید داشت. این امر برای بسیاری از برندها 

نوعی چالش بزرگ و حل نشدنی محسوب می شود. 
راه��کار اصلی در این میان ب��رای کارآفرینان و صاحبان 
کس��ب و کار ش��امل تالش برای ایجاد ارتب��اط بهتر میان 
کارمندان اس��ت. اگر ش��ما به این نکته مهم توجه الزم را 
نشان دهید، به سرعت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان را خواهید یافت. 
اگر ش��ما کارمند یک شرکت هس��تید، گفت وگو با مدیر 
بخ��ش به طور م��داوم ایده جذاب��ی خواهد ب��ود. این امر 
امکان آگاهی از ش��رایط با ساده ترین شکل ممکن را فراهم 
می س��ازد. به این ترتیب دیگر خب��ری از ناهماهنگی های 
مختلف نخواهد بود. بسیاری از برندها برای ارتباط مناسب 
با کارمندان شان مشکالت بسیار زیادی دارند. با این حساب 
زمان مناسب برای تغییر این وضعیت فرا رسیده است. اگر 
ش��ما به این نکته مهم توجه نش��ان ندهید، به س��رعت از 
فهرست برندهای مورد عالقه کارمندان حذف خواهید شد. 

همکاری با یک شرکت کارکشته در دورکاری و کار 
از خانه

اس��تفاده از تجربیات دیگران همیشه ایده بسیار جذابی 
به نظر می رس��د. اگر ش��ما در زمین��ه کار از خانه و نحوه 
مدیریت کس��ب و کار در این شرایط تجربه الزم را ندارید، 
باید همیش��ه از ی��ک برند باتجربه اس��تفاده کنید. این امر 
به معنای مراجعه به یک برند برای کس��ب تجربه نیس��ت، 
بلکه اغلب اوقات چنین کاری با مشاهده و ارزیابی فعالیت 

برندهای بزرگتر به خوبی حاصل می شود. 
اگ��ر ش��ما بودجه کافی ب��رای همکاری با یک ش��رکت 
کارکشته در زمینه کار از خانه را دارید، خوشبختانه امروزه 
موسسه های بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. این امر 
به معنای امکان مدیریت شرایط دورکاری به بهترین شکل 
ممکن از سوی شماست. بنابراین دیگر نیازی برای نگرانی 

در این وضعیت نخواهد بود. 
نکته اصلی در زمینه همکاری با موسسه های کار از خانه 
مربوط به تعیین انتظارات در همان گام نخس��ت است. اگر 
ش��ما این نکته را مدنظر داشته باش��ید، هرگز در تعامل با 
ش��رکت موردنظر دچار مش��کل نخواهید ش��د. بسیاری از 
مشکالت در این زمینه به دلیل عدم تعیین اصلی انتظارات 
روی می دهد. بنابراین ش��ما با رس��یدگی ب��ه این امر هیچ 

مشکلی پیش روی تان نخواهد بود. 
طوری رفتار کنید که انگار در شرکت هستید

اغل��ب اوقات حض��ور در خانه به معن��ای وقت گذرانی و 
بیخیال شدن کار اس��ت. با این حساب کار از خانه دردسر 
بزرگی محس��وب می ش��ود. یکی از توصیه های مناسب در 
ای��ن میان تالش برای رفتار درس��ت مانند زمان حضور در 
ش��رکت است. این امر شما را برای فعالیت مناسب در خانه 
آماده خواهد کرد.  برخی از افراد حتی در زمان کار از خانه 
لباس اداری نیز به تن می کنند. این امر نقش مناس��بی بر 
روی تصویرسازی محل کار دارد. بنابراین اگر فکر می کنید 
چنی��ن امری به ش��ما کمک خواهد ک��رد، حتما انجامش 
دهید. البته نکته اساس��ی در این می��ان تالش برای رفتار 

درست مانند زمان حضور در شرکت است. 
تعیین مکان مشخصی از خانه برای کار

بی ش��ک ش��ما در خانه دفتر کار نداری��د. بنابراین باید 
شرایط را براس��اس وضعیت موجود تنظیم نمایید، در غیر 
این صورت وضعیت تان به طور مداوم دش��وار خواهد ش��د. 
چنی��ن امری ب��رای کارآفرینان به معنای از دس��ت دادن 
موقعیت مناس��ب دفتر کار خواهد ب��ود. بی تردید در دفتر 
کار سکوت مناسبی وجود دارد. خانه دست کم اغلب اوقات 
چنین ش��رایطی را ندارد. بنابراین شما در عمل با مشکالت 
بس��یار زی��ادی مواجه خواهید ش��د. یک��ی از راهکارهای 
مناس��ب در این میان تعیین یک مکان مناس��ب در خانه و 
تغییر دکوراسیونش شبیه به دفتر کار است. این امر شما را 

برای کار بهتر از خانه آماده خواهد کرد. 
استفاده از بخش های س��اکت تر خانه به عنوان دفتر کار 
همیش��ه ایده مناسبی است. اگر ش��ما در پذیرایی بخشی 
را به عنوان دفتر کار قرار دهید، همیش��ه مش��کل خواهید 
داشت. بنابراین باید رفتارتان در این رابطه به دقت تنظیم 
ش��ود در غیر این ص��ورت خبری از تاثیرگ��ذاری بر روی 

وضعیت شرکت و بهبود شرایط کاری نخواهد بود. 
شبکه های اجتماعی را فراموش کنید

ش��بکه های اجتماعی جذابیت بس��یار زیادی دارند. اگر 
ش��ما در س��اعت های اداری حتی یک دقیقه موبایل تان را 
در دس��ت بگیرید، شاید ساعت ها مشغول گشت و گذار در 
ش��بکه های اجتماعی شوید. بنابراین باید همیشه نسبت به 
استفاده از شبکه های اجتماعی به طور درست اقدام نمایید. 
توصیه اصلی در این بخش فراموش��ی شبکه های اجتماعی 
در ساعت های اداری است. هر نوع کار دیگری در این میان 

شرایط شما را دشوار و سخت خواهد کرد. 
بی تردید امروز کار از خانه دردسرهای بسیار زیادی دارد، 
ام��ا ظاهرا تا مدت های زیادی گزینه ای اجتناب ناپذیر برای 
تمام برندها خواهد بود. با این حس��اب تالش برای استفاده 
از برخی توصیه ها به منظور س��اده تر س��اختن این فرآیند 
ض��روری به نظر می رس��د. توصیه های م��ورد بحث در این 

مقاله شروع مناسبی برای شما خواهد بود. 
منبع: هاب اسپات

چالشی به نام کار از خانه و راهکارهای آن بهبود کیفیت محتوای سایت برند با ۷ سوال اساسی

به قلم: آماندا کالرک 
کارشناس حوزه تولید محتوا

ترجمه: علی آل علی

س��ایت یک برند بازتاب دهنده ش��خصیت آنالین آن کس��ب و کار است. اگر شما س��ایت جذابی برای 
مشتریان تان داشته باشید، سطح تعامل شان با شما به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. اگر 

هم سایت تان چندان جذاب نباشد، به زودی از جمع برندهای مورد توجه مشتریان دور خواهید شد. 
تولید محتوای مناس��ب در س��ایت برند همیشه نکته بس��یار مهمی بوده است. شاید برخی از برندها به 
اهمیت این نکته آگاهی نداش��ته باش��ند یا بدان بی توجهی کنند، اما شما هرگز نباید راه آنها را در پیش 
گیرید. بهبود کیفیت محتوای س��ایت برند نه یک امر دلبخواهی که ضرورتی اجتناب ناپذیر اس��ت. هدف 
اصلی در این مقاله بررس��ی ش��یوه های بهبود کیفیت محتوای سایت برند است. ما به جای اینکه به طور 
س��نتی یکس��ری توصیه ها را مطرح کنیم، برخی از پرسش های اساسی را پیش روی شما قرار می دهیم تا 

شما هم در فرآیند موردنظر درگیر شوید. 
آیا تمام محتوای سایت شما منحصر به فرد است؟

محتوای منحصر به فرد برای کاربران جذابیت زیادی دارد. همچنین موتورهای جست وجو نیز محتوای 
منحصر به فرد را به راحتی از نمونه های کپی ش��ده تشخیص می دهند. بنابراین هرچه شما سرمایه گذاری 
بیش��تری بر روی تولید محتوای منحصر به فرد برای س��ایت تان داش��ته باش��ید، نتیجه بهتری در تعامل 
ب��ا مش��تریان خواهید دید. بهترین معی��ار هم برای آگاهی از وضعیت محت��وای برند و کیفیتش توجه به 
آمارهای گوگل اس��ت. اگر ش��ما با تولید محتوای جدید آمارتان در گوگل بهبود پیدا کرد، یعنی در حال 
تولی��د محت��وای منحصر به فرد و تازه هس��تید، در غیر این صورت باید آنقدر آزم��ون و خطا کنید تا به 

نتیجه درست برسید. 
محتوای سایت شما برای چه کسانی نوشته شده است؟

هر محتوایی باید برای یک مخاطب هدف نوشته شود. گاهی اوقات برندها بدون اینکه این امر را مدنظر 
قرار دهند، شروع به طراحی محتوا در سایت شان می کنند. این امر اغلب اوقات هیچ نتیجه ای برای برندها 
به همراه ندارد. بنابراین شما باید همیشه نسبت به این امر توجه الزم را نشان دهید. تعیین مخاطب هدف 
س��ایت رس��می برند همیشه باید در مرکز فعالیت های شما قرار داشته باشد. این امر امکان شخصی سازی 
محتوا را نیز به همراه دارد. بنابراین برند ش��ما با مش��کل چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

مواجه نخواهد شد. 
فرمت های مورد استفاده شما چیست؟

تولید محتوا بدون توجه به تنوع فرمت ها هیچ ش��باهتی به کار برندهای بزرگ ندارد. شما همیشه باید 
اس��تفاده از فرمت ه��ای مختلف مثل متن، ویدئو و تصویر را مدنظ��ر قرار دهید، در غیر این صورت خیلی 
زود محتوای تان برای مخاطب هدف تکراری خواهد ش��د. متاس��فانه برخی از برندها سایت ش��ان را فقط 
محل��ی ب��رای انتظار محتوای متنی می دانند. این امر نتیجه ای به جز ناامیدی س��ریع کاربران از محتوای 

برند موردنظر در پی ندارد. 
آیا محتوای شما مخاطب را به سوی عملی خاص هدایت می کند؟

هدایت مخاطب هدف به س��وی عملی خاص یعنی اینکه مش��تریان را به طور مناس��ب نسبت به هدف 
محتوای مان آگاه کنیم و روی آنها تاثیر مناس��ب بگذاریم. امروزه هدف اصلی بس��یاری از برندها ترغیب 
مش��تریان برای خرید اس��ت. بنابراین اگر شما برنامه ای در این زمینه نداش��ته باشید، هیچ شانسی برای 
موفقیت نخواهید داش��ت. اغلب اوقات هدایت مخاطب هدف به س��وی عملی خاص در بخش های پایانی 

محتوا صورت می گیرد. بنابراین هرگز آن را در بخش های دیگر مطرح نکنید. 
آیا محتوای شما به سواالت مشتریان پاسخ می دهد؟

مش��تریان همیشه در ارتباط با برندها س��وال دارند. اگر شما در محتوای بازاریابی تان به خوبی سواالت 
مشتریان را مدنظر قرار ندهید، کمتر توجهی به سایت تان خواهد شد. وقتی کاربران به سایت شما مراجعه 
می کنند، یعنی به دنبال جوابی برای سواالت ش��ان هس��تند. بنابراین شما باید همیشه پیداکردن سواالت 
اصلی مش��تریان و پاس��خگویی به آن را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
آیا محتوای سایت تان اعتمادبرانگیز است؟

اعتماد مش��تریان به محتوای یک س��ایت دارای اهمیت بسیار زیادی اس��ت. برخی از سایت ها همیشه 
با مش��کل عدم اعتماد مشتریان دس��ت و پنجه نرم می کنند. اگر محتوای شما توانایی برانگیختن اعتماد 

مشتریان را داشته باشد، به احتمال زیاد شما برای همیشه آنها را در کنارتان خواهید داشت. 
عمر محتوای سایت شما چقدر است؟

محتوای قدیمی توجه هیچ کس را جلب نمی کند. بنابراین اگر محتوای شما بیش از یک هفته عمر دارد، 
باید یا آن را به روز رسانی کنید یا اینکه به طور کامل به دنبال طراحی محتوای تازه ای باشید، در غیر این 

صورت بدل به یکی از برندهای کلیشه ای و کسل کننده در بازار خواهید شد. 
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