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از کرونای چینی تا آنفلوآنزای اسپانیایی

ایران بین 2 اپیدمی
در نب��ردی ک��ه می��ان ت��و و جه��ان در گرفت��ه اس��ت، جه��ان را ی��اری ک��ن. )روالن ب��ارت، مقال��ه ج��واب کاف��کا(

کرونا اولین بیماری اپیدمیک و واگیردار تاریخ نیست، اما شیوع آن در شروع سومین دهه از هزاره سوم میالدی و در عصر ارتباطات 
و شبکه های اجتماعی، آن را به تجربه ای شگفت و بی بدیل در تاریخ بشری تبدیل کرده است. در تاریخ معاصر ایران نیز دست کم چند 
اپیدمی اتفاق افتاده است، اما مهم ترین آن درست یکصد سال پیش در آستانه تحویل قرن با نام آنفلوآنزای اسپانیایی رخ داد، آنچه 
که از جانب برخی از مورخان ایرانی با نام »قحطی بزرگ« یاد می شود. حاال یکصد سال پس از آن اپیدمی و در سال 1399، شیوع 
بیماری بار دیگر به مصائب انسان ایرانی دامن زده است؛ سالی که به تعبیر شاملو، نوروز آن، بی چلچله بی بنفشه آمده است: سالی/ 
نوروز/ بی چلچله بی بنفشه می آید/ بی جنبش ِ سرد ِ برگ ِ نارنج بر آب/ بی گردش ُِمرغانه  رنگین بر آینه/ سالی/ نوروز/ بی گندم ِ سبز 

و سفره می آید/ بی پیغام ِ خموش ِ ماهی از تُنگ ِ بلور/ بی رقص ِ عفیف ِ شعله در مردنگی«. )نوروز در زمستان(...

گزارش »بلومبرگ« از روند منفی شدن قیمت نفت در روز »دوشنبه سیاه«

خواب آشفته نفت
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واگذاری ۱۷4هزار میلیاردی در راه است

جورکشی بودجه از نفت به سهام

تفاوت مدیریت و رهبری و میزان ارجحیت یکی بر دیگری
راه های آموزش رایگان سئو 

راهنمای جامع راه اندازی سایت در ۵ مرحله
هنگامی که تکنولوژی به جنگ ویروس کرونا می رود 

ارزش های بازاریابی توییتر برای کسب و کارها
بهترین مکان ها برای اشتراک محتواهای ویدئویی

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک جزییات جدیدی 
را از تسال سایبرتراک فاش کرد

۷
ورود کرونا به ایران اسـتفاده از خودرو شـخصی را به دلیل 

کاهـش آمار مبتالیـان افزایش داد و بـه دنبال آن 
معابر تهران شلوغ شد و ترافیک سنگینی رخ داد...

آیا طرح ترافیک اجرا خواهد شد؟ 

  شرایط طرح ترافیک
در سال ۹۹

یادداشت
 ایران، صندوق بین المللی پول

 اینستکس و دیگران

بان��ک مرک��زی در  رئی��س کل 
پیش��نهادی از صندوق بین المللی 
پول خواس��ت تا وام درخواس��تی 
ای��ران را از طری��ق کان��ال مال��ی 
اینس��تکس پرداخت کند. به نظر 
م��ن این پیش��نهاد، ی��ک حرکت 
فکر ش��ده اس��ت. هر ن��وع انتقال 
پ��ول از این مس��یر می تواند بهانه 
را از دولت ه��ای متخاص��م ک��ه از 
زمین خوردن و اغتشاش در ایران 
به بهان��ه ویروس کرونا اس��تقبال 

می کنند، بگیرد.
با توجه به حجم باالی پول های 
بلوکه شده ایران در سراسر جهان، 
ارائه این پیش��نهاد منطقی است. 
اینستکس و سازوکار مالی سوئیس 
هر دو فعال شده و آمادگی کار در 
حجم ه��ای باالتر را دارد. یک اهرم 
در بهبود عملکرد این س��ازوکارها، 
تصمی��م بانک مرک��زی در زمینه 
امکان��ات مال��ی  ارز و  تخصی��ص 
آن اس��ت. از نظ��ر فن��ی و بانکی، 
راه تب��ادل پول و تج��ارت در این 
سازوکارها باز ش��ده است اما مهم 
اس��ت که با چه می��زان اعتبار آن 
را تقوی��ت می کنیم، ب��ا این حال 
اگر بان��ک مرکزی اعتب��ار تقویت 
این س��ازوکارها در داخل را ندارد، 
باید با فش��ار ب��ر اتحادی��ه اروپا و 

کش��ورهایی مثل ژاپن و 
4هند و دیگران که...

چهار شنبه
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اش��تازی )سرویس امنیتی آلمان شرقی( شاید یکی از فراگیرترین آژانس های پلیس مخفی بوده باشد که 
تاکنون وجود داش��ته است. این س��رویس به توانایی تحت نظر قرار دادن افراد و کنترل جریان های اطالعات 
شهرت داشت. تا سال 1989 میالدی این نهاد امنیتی 100 هزار کارمند دائم و در حدود 500 هزار تا 2 میلیون 

نفر هم در سراسر آلمان شرقی با 16 میلیون نفر جمعیت، خبرچین داشت. 
به گزارش آینده نگر، قدرت و منابع اشتازی به آن این توانایی را داده بود که جامعه را کنترل کند و ظاهرا در 
تمام جنبه های زندگی شهروندان آلمان شرقی دخالت کند. هزاران مامور روی مکالمات تلفنی کار می کردند، 
جنبش های سیاس��ی زیرزمینی را کشف می کردند و روابط شخصی و خانوادگی را گزارش می دادند. افسران 
آن حتی در اداره پس��ت نامه ها و بس��ته هایی را که از کشورهای غیرکمونیستی می آمد یا به آنجا می رفت باز 
می کردند. اش��تازی طی دهه ها مدلی بود برای اینکه چطور رژیمی به شدت اقتدارگرا با به کار بردن سرکوب 
می تواند کنترل جامعه را حفظ کند. در دوران بعد از جنگ سرد و ظاهرا پیروزی لیبرال دموکراسی، دولت های 
پلیس��ی از این نوع دیگر توجیهی نداش��ت. هنجارهای جهانی برای اینکه چه چیز هایی یک رژیم سیاسی را 
مشروع می سازد تغییر کرده بود. در زمان تحویل قرن بیست ویکم، فناوری های نوین مثل اینترنت و تلفن همراه 
وعده قدرت بخشیدن به شهروندان را دادند و اینکه افراد را قادر خواهند ساخت دسترسی به اطالعات و امکان 
ایجاد ارتباطات جدید و ساختن اجتماعات تازه را داشته باشند. اما ثابت شد که این چشم انداز امیدبخش از 
آینده دموکراتیک تر خیلی معصومانه بوده اس��ت. در عوض، فناوری های نوین اکنون به حکمرانان روش های 
جدیدی برای اعمال قدرت را بخشیده که به روش های گوناگونی اگر تاکتیک های اشتازی را توسعه ندهند، 
ش��بیه آنها را احیا کنند. برای مثال، قدرت نظارت و شنود به وسیله هوش مصنوعی مستبدان را قادر خواهد 
کرد موضوع خود را با روش هایی خیلی پیشرفته تر از روش های نظارت سنتی تحت نظر بگیرد. آنها می توانند 
این کار را با نیروهای خیلی کمتری انجام دهند: الزم نیست کسی پول برای نرم افزار بدهد تا پیامک های مردم 
کنترل شود، پست های شبکه های اجتماعی آنها خوانده شود یا جابه جایی آنها رصد شود و وقتی که شهروندان 
دریافتند تمام این کارها در حال رخ دادن است، رفتار خود را تغییر خواهند داد بدون اینکه نیازی باشد رژیم 
دست به سرکوب فیزیکی بزند. برعکس خوش بینی شایع در زمان گسترش اینترنت، رسانه های اجتماعی و 
دیگر فناوری های نوین که از سال 2000 تاکنون ظهور کرده اند، نشانه های هشدار پیش روی ماست. چنین 
امی��دواری ای در اوایل دهه 2010 نیز برای رس��انه های اجتماعی رواج یافت. در یک دنیای بدون محدودیت 
دسترسی به اطالعات و افرادی که با فناوری قدرت پیدا کرده اند، این بحث مطرح شد که دولت های خودکامه 
دیگر نمی توانند به قدرتی که نظام شان وابسته به آن بود تکیه کنند. با این حال، این امر اکنون روشن شده 
است که فناوری لزوما برای کسانی که دنبال آن هستند که صدای شان شنیده شود یا مقابل رژیم های سرکوبگر 
می ایستند،  مطلوب نیست. رژیم های خودکامه که با فشار روزافزون و ترس روبه افزایش مردم کشورهای خود 
مواجه ش��ده اند، دارند تکامل پیدا می کنند. آنها به استقبال فناوری هایی رفته اند که به اقتدارگرایی در دوران 

جدید رنگ دیگری بخشیده است.
خودکامگی دیجیتال امروزی به رهبری چین در حال استفاده از فناوری نظیر اینترنت، رسانه های اجتماعی 
و هوش مصنوعی است تا به تاکنیک های بقای استبدادی دیرینه جان تازه ای ببخشد. آنها در حال مجهزشدن 
به س��ازوبرگ های ابزار دیجیتال تازه ای هس��تند تا در مقابل آنچه مهم ترین خطر برای رژیم های خودکامه 
امروزی اس��ت دست به عکس العمل بزنند؛ خطر نیروی فیزیکی و انسانی اعتراضات جمعی ضدحکومتی. در 
نتیجه، خودکامگی دیجیتال رشد کرده است و بسیار دیرپاتر و ریشه دارتر از خودکامگی های پیش از فناوری و 
خودکامگی هایی است که از نظر فناوری سطح پایین تری داشته اند. برعکس خوش بینی هایی که در زمان تغییر 
قرن میالدی دیده می شد، رژیم های خودکامه و استبدادی از اینترنت و دیگر فناوری ها بهره می برند،  نه اینکه 

قربانیانی باشند که در دام آنها بیفتند.
دوران دیجیتال زمینه و بافتی را که رژیم های استبدادی در آن کار می کردند تغییر داد. فناوری هایی مثل 
اینترنت و رسانه های اجتماعی موانع همکاری را کاهش داد و بسیج کردن و مقابله با حکومت های غیرپاسخگو 
و سرکوبگر را آسان تر ساخت. داده های پروژه تحرک جمعی نشان می دهد که بین سال های 2000 تا 2017، 
حدود 60درصد تمام این نوع رژیم ها دست کم با اعتراضات ضددولتی مواجه بوده اند که 50 نفر یا بیشتر در آن 
شرکت داشته اند. با اینکه بسیاری از این تظاهرات کوچک بوده و تهدید کمی برای رژیم ها داشته اند، تناوب و 

تداوم آنها باعث ناآرامی در بسیاری از حکومت های خودکامه شده است.
بسیاری از این جنبش ها به برافتادن یک رژیم دیکتاتوری منجر شده است. بین سال های 2000 تا 2017، 
اعتراضات باعث برافتادن 10 حکومت خودکامه یا 23 درصد از رژیم های دیکتاتوری در جهان شده است. در 
19 رژیم خودکامه دیگر، اعتراضات باعث شده است که قدرت آ  ها از طریق انتخابات کاهش پیدا کند. ظهور 

اعتراضات سیاس��ی باعث دگرگونی های مهمی در سیاس��ت های اقتدارگرایانه هم شده است. به طور تاریخی، 
کودتاهای نخبگان و افس��ران نظامی بزرگ ترین تهدید برای دیکتاتوری ها بوده است. بین سال های 1946 تا 
2000، کودتا باعث سقوط تقریبا یک سوم 198 رژیم خودکامه ای شده بوده که در آن دوره وجود داشته است. 
در عوض، تظاهرات باعث برافتادن تعداد خیلی کمتری رژیم در این دوره زمانی بوده که حدود 16درصد کل 
این سقوط ها را شامل می شده است. وقتی که وارد قرن حاضر شدیم، واقعیت متفاوتی عیان شد: کودتا 9درصد 
رژیم ه��ای اقتدارگ��را را در دوره زمانی 2001 تا 2017 برانداخت و حرکت های جمعی دو برابر در برافتادن ها 
تاثیر داشت. عالوه بر سقوط چهار کشور عرب که در بهار عربی رخ داد، اعتراضات باعث سقوط دیکتاتوری ها 
در بورکینافاسو، گرجستان و قرقیزستان شده است. اعتراضات تبدیل شده است به بزرگ ترین مسئله ای که 

رژیم های خودکامه با آن روبه رویند.
تهدید فزاینده اعتراضات خودکامگان امروز را مرعوب نکرده اس��ت. در گذش��ته، وقتی آنها با تهدید کودتا 
مواجه می شدند، به فعالیت های ضدکودتایی متوسل می شدند، مثل پرداخت دستمزد بیشتر به سرویس های 
امنیتی تا وفاداری خود را حفظ کنند یا چرخش نخبگان در ساختار قدرت تا کسی نتواند حامیان مستقلی 
برای خود درس��ت کند. با وجود این، حاال که اعتراضات افزایش یافته، رژیم های خودکامه تاکتیک های بقای 
خود را متمرکز کرده اند روی تقلیل دادن تهدید تحرکات جمعی. داده های نهادهای پژوهش��ی می گویند که 
در مجموع، تعداد محدودیت ها برای آزادی های سیاس��ی و مدنی در س��طح جهانی افزایش یافته است. سهم 
عمده ای از این محدودیت ها در کشورهایی با رژیم های اقتدارگرا اتفاق می افتد؛  جایی که محدودیت هایی که 
برای آزادی های سیاس��ی و مدنی اعمال می ش��ود، سازماندهی و مقابله علیه دولت را نزد شهروندان دشوارتر 
می کن��د. حکومت های خودکامه فرات��ر از کاهش فضای عمل برای جامعه مدنی، یاد گرفته اند که از ابزارهای 
دیجیتال استفاده کنند. با اینکه فناوری به تسهیل اعتراضات کمک می کند، امروزه رژیم های خودکامه نیز از 
آن بهره می گیرند و از برخی فناوری های مشابه استفاده می کنند تا تحرکات مردمی خطرناک را به عقب برانند. 
داده های محققان نش��ان می دهد که سرکوب دیجیتالی سبب می شود که حکومت های خودکامه با خطرات 
کمتری از این ابزار مواجه باشند. سرکوب دیجیتالی نه تنها احتمال وقوع یک اعتراض را کاهش می دهد بلکه 
احتمال این را که یک حکومت با تالش های وسیع و پایدار برای تحرکات جمعی – مثل جنبش جلیقه قرمزها 
در تایلند در سال 2010 یا تظاهرات ضد حسنی مبارک در سال 2011 – روبه رو شود پایین می آورد. نمونه 
کامبوج نشان می دهد که چطور این اقدامات می تواند موثر واقع شود. دولت هون سن، نخست وزیر کامبوج، که 
از سال 1985 در قدرت است روش های فناورانه ای را برای کنترل مردم به کار می برد تا به بقایش در قدرت 
کمک کند: تحت حکومت هون سن، رسانه های سنتی پوشش خود را از اعتراضات کامبوجی ها محدود کرده اند. 
در دوران انتخابات ژوییه سال 2013، این امر اپوزیسیون را برای بسیج حامیانش شدیدا به ابزارهای دیجیتال 
وابس��ته کرد. متعرضان به خیابان ها ریختند اما حکومت دسترس��ی به اینترنت را محدود کرد و حدود 40 
کافی نت هم بسته شد. همچنین یک گروه ویژه هم درست شد تا فعالیت های ضدحکومتی در فضای آنالین 
شناسایی شود. قوانینی نیز برای کنترل فضای مجازی تصویب شد. به این ترتیب، در کامبوج در سال 2017 
تنها یک تظاهرات ضدحکومتی تشکیل شد درصورتی که در سال 2014 که تظاهرات به اوج خود رسیده بود، 
36 تظاهرات انجام شد.  مدل چینی خودکامگی در فضای دیجیتال از همه پیشرفته تر است. این کشور تالش 
کرده عالوه بر تالش های قدیمی، از نظارت هایی بهره بگیرد که با فناوری های پیش��رفته هوش مصنوعی کار 
می کنند. دوربین هایی با وضوح تصویر باال، تشخیص چهره، نرم افزارها و ویروس های جاسوسی، تحلیل متن 
خودکار و پردازش روی کالن داده ها، راه را برای طیف وسیعی از روش های جدید کنترل شهروندان در اختیار 
حکومت چین قرار داده اس��ت. این فناوری ها دولت ها را قادر می س��ازند شهروندان را زیر نظر داشته باشند و 

نارضایتی ها را به سرعت شناسایی کنند.
هیچ حکومتی از ظرفیت سرکوبگر هوش مصنوعی به اندازه ای که چین استفاده کرده بهره نبرده است. حزب 
کمونیست چین میزان زیادی داده از افراد و تجار جمع کرده است: میزان مالیات، ترازنامه های بانکی، تاریخچه 
خریدها و اسناد قضایی و پزشکی. این رژیم سپس از هوش مصنوعی استفاده می کند تا این اطالعات را پردازش 
کند و شاخص های اعتبار اجتماعی برای افراد درست کند که هدفش این است که از مجموعه ای از پارامترها 
به ظرفیت رفتاری شهروندان دست پیدا کند و آنها را بهتر کنترل کند. افراد یا شرکت هایی که غیرقابل اعتماد 
ش��ناخته می شوند، می توانند شاهد باشند که از مزایای حمایت های دولتی مثل آپارتمان های رایگان یا سفر 
هوایی و ریلی محروم می ش��وند. با اینکه حکومت چین هنوز در حال آماده کردن این سیس��تم است، اما باید 
گفت از روش های پیشرفته دیگری بهره می برد که استفاده از کالن داده یا فناوری های تصمیم گیری خودکار 

فقط ظرفیت این رژیم را برای کنترل بیشتر که دولت آن را »مدیریت اجتماعی« می نامد افزایش می دهد.

زمین در بهترین شرایط خود در ۵0 سال گذشته است
بهبود تنوع زیستی در پی شیوع کرونا

»روز زمین« یا »روز زمین پاک« در سال 1969 میالدی با عنوان روزی برای بزرگداشت صلح، عدالت و مراقبت از 
زمین نامیده شد. این روز هر ساله در )22 آوریل( که امسال مصادف 3 اردیبهشت شده است در سراسر دنیا برگزار و 
به همه مردم روی زمین یادآوری می شود که نباید سیاره خود را فراموش کنند و باید در حفظ آن بکوشند. در آستانه 
روز جهانی »زمین پاک« و با توجه به همزمانی آن با همه گیری ویروس کرونا در جهان به نظر می رسد امسال جهانیان 
در پنجاهمین سالگرد این روز در حالی »زمین پاک« را جشن می گیرند که این سیاره در بهترین شرایط خود در نیم 

قرن اخیر قرار دارد.
در همین زمینه، محمد درویش، عضو کرسی محیط زیست و امنیت ملی در شورای عالی امنیت ملی کشور در گفت 
و گو با ایسنا، درباره اینکه شیوع ویروس کرونا و لزوم ماندن در خانه چه تاثیری بر میزان انتشار آالینده ها داشته است، 
 گفت: طی دو ماه گذشته که بیشتر مردم در سراسر جهان در خانه های خود به سر می بردند شوکی بی سابقه به دنیا 
وارد شده است و برای اولین بار به یکباره میزان انتشار گازهای گلخانه ای، مصرف سوخت های فسیلی، ترددهای هوایی، 
زمینی و آبی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. تمام این عوامل باعث شده تا میزان انتشار گازهای گلخانه ای در ماه 
مارس 2020 برابر با میزان مدت مش��ابه در س��ال 1990میالدی باشد یعنی 30 سال قبل و این نشان می دهد سبک 
زندگی آدم ها تا چه اندازه در تضاد با چیزی است که به آن »تاب آوری کره زمین« می گوییم. وی ادامه داد: کاهش تردد 
انسان ها در طبیعت و محیط خارج از خانه باعث کاهش محسوس میزان تولید آلودگی صوتی و لرزش های کره زمین 

شده و این مسئله باعث تسهیل کار زمین شناسان در مطالعه پوسته های بیرونی کره زمین شده است.
این فعال حوزه محیط زیس��ت درباره لرزش های کره زمین توضیح داد: روزانه حدود 3.5 میلیارد نفر در کره زمین 
با قطار، خودرو، هواپیما، کش��تی و دیگر وس��ایل حمل و نقل جابه جا می شوند. این ترددها و فعالیت های ساختمانی، 
معادن ش��ن و ماسه و س��ایر و رزمایش ها باعث ایجاد فشارهایی بر پوسته بیرونی کره زمین می شود اما اکنون در پی 
ش��یوع ویروس کرونا تقریبا تمام این عملیات و فعالیت ها در دنیا متوقف ش��ده اند و دو ماه است که این فشار و لرزه ها 
با منش��أ انسانی وجود ندارد و در نتیجه دانشمندان زمین شناس با راحتی بیشتری می توانند به فعالیت ها و مطالعات 

زمین شناسی خود بپردازند.
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی مردم الیه ازن در چه شرایط به سر می برد، 
گفت: مهم ترین مولفه ای که باعث س��وراخ شدن الیه ازن ش��ده بود، استفاده از گازهای »کلروفلوئوروکربن بود که در 
یخچال ها و اسپری ها استفاده می شد. خوشبختانه سال هاست دیگر از این گازها استفاده نمی شود و به همین خاطر بیش 
از یک دهه است که گسترش سوراخ الیه ازن متوقف شده و در حال ترمیم است. در واقع پروتکل مونترال کنوانسیون 
وین که مسئولیت کشورها را  در حوزه ترمیم الیه ازن گوشزد می کند و یکی از موفق ترین کنوانسیون ها در حوزه محیط 

زیست بوده است باعث نجات الیه ازن شده است.
وی ادامه داد: گزارش هایی وجود دارد که نش��ان می دهد حرکت ماهواره ها، هواپیماها، موش��ک ها و رزمایش ها نیز 
می تواند در آسیب دیدن الیه ازن اثر داشته باشد که طبیعتا برخی از این فعالیت ها در طول دو ماه اخیر به شدت کم 
شده است بنابراین روند بهبودی الیه ازن در این مدت هم اگر بهتر نشده باشد قطعا با همان روال مثبت قبلی ادامه دارد. 
درویش در پاسخ به این پرسش که شیوع بیماری کرونا و لزوم قرنطینه خانگی در بیشتر کشورهای دنیا چه تاثیری بر 
کیفیت زندگی حیات وحش داشته است، گفت: به  دلیل کاهش تردد انسان در مناطق و زیستگاه های طبیعی، وضعیت 

طبیعت و زندگی موجودات بسیار بهبود پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه جمعیت حیات وحش بسیاری از کشورها طی یک دهه اخیر بین 29 تا 40درصد کاهش پیدا کرده 
است، خاطرنشان کرد: اکنون به خاطر سکوت، آرامش و امنیتی که در طبیعت در پی شیوع ویروس کرونا حاکم شده 
است، میزان جفت گیری حیات وحش افزایش یافته و این موضوع نشاندهنده بهبود تنوع زیستی و در نتیجه افزایش 

جمعیت انواع و اقسام حیات وحش شده است و نشانه های مثبتی تلقی می شوند.
ای��ن فعال حوزه محیط زیس��ت همچنین درباره تاثی��ر در خانه ماندن مردم بر تنوع گیاهی گف��ت:  یکی از دالیل 
آتش سوزی ها در رویشگاه های جنگلی و مرتعی کمپینگ ها و حضور گردشگران در زیستگاه های طبیعی بود، اما اکنون 
با توقف صنعت گردشگری در بیشتر مناطق جهان این حضور به شدت کم شده و در نتیجه آتش سوزی های سهوی 
در جنگل ها و مراتع و دست درازی به عرصه های جنگلی و مرتعی به شدت کاهش پیدا کرده است اما از طرفی دیگر 
با افزایش میزان قاچاق چوب توس��ط جوامع محلی  رو به رو هس��تیم چون بر اثر نابودی صنعت گردشگری و کسب و 
کارهای محلی به شدت فقیر شده اند و اکنون چاره ای جز رفتن به سمت فعالیت هایی چون قاچاق چوب و زغال گیری 
و شکار بی رویه حیوانات ندارند. این دو مسئله به شدت نگران کننده و متاسفانه در کشور ما نیز افزایش پیدا کرده است.
او در پاسخ به این پرسش که چرا حفاظت از کره زمین برای انسان ها اهمیت دارد و لزوم حفظ شرایط مطلوب کره 
زمین پس از کرونا تصریح کرد: کرونا ویروس باعث شده زمین نفس عمیقی بکشد و اکنون بشر خردمند با این سوال 
روبه رو شده که چرا زمانی  که فعالیت های بشر به عنوان  یک عضو اکوسیستم کاهش می یابد نه تنها هیچ اتفاق سویی 

رخ نمی دهد بلکه وضع طبیعت بهتر می شود؟

چطور فناوری سبب تقویت خودکامگی می شود

دیکتاتورهای دیجیتال

شریف نظام مافی
 رئیس اتاق ایران و سوئیس



در نبردی که میان تو و جهان در گرفته است، جهان را یاری کن. )روالن بارت، 
مقاله جواب کافکا(

کرونا اولین بیماری اپیدمیک و واگیردار تاریخ نیس��ت، اما ش��یوع آن در شروع 
س��ومین دهه از هزاره س��وم میالدی و در عصر ارتباطات و ش��بکه های اجتماعی، 
آن را به تجربه ای ش��گفت و بی بدیل در تاریخ بش��ری تبدیل کرده است. در تاریخ 
معاصر ایران نیز دس��ت کم چند اپیدمی اتفاق افتاده است، اما مهم ترین آن درست 
یکصد س��ال پیش در آس��تانه تحویل قرن با نام آنفلوآنزای اسپانیایی رخ داد، آنچه 
که از جانب برخی از مورخان ایرانی با نام »قحطی بزرگ« یاد می شود. حاال یکصد 
سال پس از آن اپیدمی و در سال 1399، شیوع بیماری بار دیگر به مصائب انسان 
ایرانی دامن زده است؛ سالی که به تعبیر شاملو، نوروز آن، بی چلچله بی بنفشه آمده 
اس��ت: س��الی/ نوروز/ بی چلچله بی بنفشه می آید/ بی جنبشِ  س��ردِ  برگِ  نارنج بر 
آب/ بی گردش ُِمرغانه  رنگین بر آینه/ س��الی/ نوروز/ بی گندم ِ سبز و سفره می آید/ 
بی پیغام ِ خموش ِ ماهی از تُنگ ِ بلور/ بی رقص ِ عفیف ِ شعله در مردنگی«. )نوروز 

در زمستان(
به نظر می رسد این شعر احمد شاملو بی شباهت به حال و روز کنونی ما در شروع 
آخرین سال قرن نیست. گویا این شعر نسبتی با هستی اکنون ما دارد و در وانفسای 
روزگاری که تحریم و کرونا توامان بیداد می کنند، یادآور همین س��الی است که از 

قضا کبیسه است و یادآور »سال اشک پوری« و »سال خون مرتضی«.
جامعه ایرانی در این روزها در تنگنای تحریم زندگی می کند و ش��یوع کرونا، بار 
مضاعفی شده است که زخم تحریم را جگرخراش کرده است. متاسفانه در کشاکش 
سیاست و انسانیت، دارو و کاالهای درمانی قربانی بی سابقه ترین نظام تحریم ها در 
طول تاریخ قرار گرفته و این تحریم، ساختار بهداشتی و درمانی کشور را آسیب پذیر 
کرده است. به همین علت است که با شیوع کرونا، هراس ها از بیم فاجعه ای تلخ و 

مسبوق به سابقه در جامعه ایران بیشتر شده است.
مصاف ویروس و انسان در تاریخ معاصر

فاصله یکصد س��اله میان ش��یوع وی��روس کرونای چینی و وی��روس آنفلوآنزای 
اس��پانیایی، این پرس��ش را به وجود می آورد که جامعه ایران از نظر بهداش��تی و 
س��اختار درمانی چقدر در این فاصله یکصد ساله تغییر کرده است؟ زیرساخت های 
پزش��کی و بهداشت عمومی چقدر بهتر شده است؟ بر انسان ایرانی در گذار از این 

دو اپیدمی چه گذشته است؟
گزارش ها از سال های 1296 تا 1298 شمسی و اسناد تاریخی به جا مانده نشان 
می دهد ک��ه مهم ترین پیامد بیماری های همه گیر در آن دوره، کاهش چش��مگیر 
جمعی��ت بود، تا جایی ک��ه در بحبوحه جنگ جهانی اول و ب��ر اثر همه گیری وبا، 
طاعون و آنفلوآنزای اسپانیایی، جمعیت ایران کاهش چشمگیری یافت. تدابیر دولت 
برای قرنطینه ش��هرها در آن دوره چندان کارس��از نبود و مردم تجربه چندانی از 

بیماری جمعی نداشتند. با اینکه در حافظه تاریخی، اجرای برنامه قرنطینه به شخص 
امیرکبیر نسبت داده می شود، اما بررسی ها نشان می دهد که پیش از او نیز تجربیات 
مش��ابهی از سوی حکام محلی در شهرهای شیراز، بوشهر و تبریز صورت گرفت. با 
این حال، اولین تجربه ملی قرنطینه به امیرکبیر تعلق دارد که برخالف تجربه های 
قبلی، حوزه  گسترده تری برای قرنطینه اعالم کرد و دستور داد تا مرز ایران و عراق 

را از بیم سرایت بیماری وبا ببندند.
آنچه در برخی از روایت های تاریخی و زندگینامه مشاهیر با ترجیع بند »قحطی 
بزرگ« یاد می ش��ود، در همین س��ال های 1296 تا 1298 اتفاق می افتد که بر اثر 
همه گی��ری وبا، طاعون و آنفلوآنزای اس��پانیایی، حضور نیروهای متفقین در ایران، 
قحطی و کمبود مواد غذایی حدود 2 میلیون نفر کش��ته شدند؛ شبیه سناریوهای 
بدبینانه ای که این روزها درباره اپیدمی کرونا گفته می شود و اینکه تا یک سال آینده 

بین 30 تا 70درصد مردم جهان به ویروس »کووید-19« مبتال می شوند.
با اینکه عمر جهان بر ما گذش��ته است و به تعبیر شاملو »نزدیک ترین خاطره ام 
خاطره قرن هاست«، اما انسان ایرانی شوربختانه حافظه تاریخی خوبی ندارد. با این 
حال، ش��نیده ها و یادها از قریب یکصد س��ال پیش از فقر و فاجعه حکایت دارند. 
محمدعلی جمال زاده درباره آن روزها می نویس��د: »جنگ جهانی )اول( در آستانه 
اتمام بود )پاییز 1918( که در دل شبی تاریک و هولناک، سه سوار ترسناک که هر 
کدام شمش��یر و ش��القی به بر داشتند، به آرامی از دیوارهای شهر عبور کردند و به 
آن وارد شدند. یک سوار نامش »قحطی«، دیگری »آنفلوآنزای اسپانیایی« و آخری 
»وبا« بود. طبقات فقیر، پیر و جوان همچون برگ پاییزی در برابر حمله این سواران 
بی رحم فرو می ریختند. هیچ غذایی پیدا نمی ش��د. مردم مجبور بودند هرچه را که 
می توانس��تند بجوند، بخورند. به زودی گربه و س��گ و کالغ را نمی شد یافت. حتی 
موش ها نسل شان برافتاده بود. برگ، علف و ریشه گیاه را مانند نان و گوشت معامله 
می کردند. در هر گوشه و کنار، اجساد مردگان بی کس وکار پراکنده بود. بعد از مدتی 

مردم به خوردن گوشت مردگان روی آوردند.«
این روایت جمال زاده را پرس��ی سایکس تأیید می کند و در مورد شیوع آنفلوآنزا 
در ش��یراز می گوید که تنها در یک ماه، یک پنجم جمعیت شیراز از بین رفت. این 
افسر انگلیسی در کتاب »تاریخ ایران« به دیدار عبدالحسین فرمانفرما اشاره می کند 
و می نویس��د: »فرمانفرما به تازگی از مرگ جان به در برده اس��ت. وقتی که پس از 
بهبودی به عیادتش رفتیم، با فرانسه ویژه خودش گفت که نصف شیراز مرده است.« 
او در این کتاب همچنین از قزوین به عنوان شهر دیگری که آنفلوآنزا در آن همه گیر 

شده بود، نام می برد.
همه اپیدمی ها به قرنطینه ختم نمی شوند

قرنطینه تاریخی طوالنی در جلوگیری از گسترش بیماری ها دارد. خاستگاه کلمه 
»قرنطینه« از اولین تجربه جداسازی بیماران در شهر ونیز می آید. وقتی طاعون در 
قرن چهاردهم میالدی سراس��ر اروپا را فرا گرفته بود، ش��هر ونیز برای جلوگیری از 
انتقال بیماری قانونی وضع کرد تا خدمه و مسافران کشتی ها برای ورود 40 روز دور 
از بندر منتظر بمانند. به این دوره انتظار، کوآرانتین )Quarantine( می گفتند که 

از کلمه ایتالیایی کوآرانتا جورنی )Quaranta Giorni( به معنای 40 گرفته شده 
است. البته مشخص نیست مبنای 40 روزه بودن قرنطینه از کجا می آید، اما به نظر 
می رسد این عدد بی ارتباط با اعداد محبوب در کتاب های مقدس نیست. برای معادل 
فارس��ی »قرنطینه« نیز عبارت »حصار بهداشتی« به کار رفته است که محدودیت 

جابه جایی انسان ها یا حیوانات در معرض بیماری های واگیردار را شامل می شود.
تجربیات تاریخی نش��ان می دهد که »قرنطینه« یا »حصار بهداشتی« در شرایط 
اپیدمی، بهترین راهکار برای مهار بیماری های واگیردار اس��ت و تجربه موفق چین، 
اثرگذاری این روش تاریخی در جلوگیری از ش��یوع اپیدمی را بار دیگر اثبات کرده 
است. در ایران اما از همان ابتدای شیوع کرونا، مسئله قرنطینه با اما و اگر مواجه بود 
و از آخرین روز بهمن ماه سال گذشته که مرگ دو نفر در شهر قم سرانجام از سوی 

وزارت بهداشت تایید شد، هیچ شهری قرنطینه نشد.
دولت بارها در پاسخ به افکار عمومی اعالم کرده که قرنطینه شهرها در دستور کار 
قرار ندارد. این در حالی است که چین با قرنطینه شهر ووهان به عنوان منشأ شیوع 
کرونا توانس��ت اپیدمی را مهار کند؛ قرنطینه ای که در آن نه تنها مسیرهای ورود و 
خروج شهر ووهان بسته شد، بلکه تردد مردم در سطح شهر به حداقل ممکن رسید 
و برای خروج افراد از واحدهای مس��کونی نیز س��اعت های عبور و مرور تعیین شد. 
طولی نکشید که چین با عمل به برنامه قرنطینه توانست بیماری را کنترل کند و این 

سیاست هم اکنون در کشورهای اروپایی نیز با جدیت در حال اجراست.
عوامل ساختاری ناکارآمدی قرنطینه در ایران

تجرب��ه تاریخی قرنطین��ه در ایران به دالیل س��اختاری موفقیت آمی��ز نبوده و 
گزارش های مختلف نش��ان می ده��د که نگرش منفعت جویانه مام��وران دولتی از 
مهم ترین مش��کالت قرنطینه ش��هرها بود. بس��یاری از آنها با دریافت رشوه، تردد 
شهروندان را زیرسبیلی رد می کردند و در سوی دیگر عامه مردم نیز درک چندانی 
از قواعد قرنطینه نداش��تند و با هزار و یک ترفند می کوشیدند از شهر خارج شوند 
که همین رفتار به ش��یوع بیش��تر بیماری می انجامید. ناکارآمدی برنامه قرنطینه 
در ایران البته نش��أت گرفته از س��اختار تاریخی اس��تبدادزده ای بود که استبداد را 
در سلس��ه مراتب اجتماعی بازتولید می ک��رد. در واقع، مختصات تاریخی و تنگنای 

درآمدی موجب شد تا قرنطینه شهرها هیچ گاه در تاریخ معاصر کارآمد نباشد.
برخالف مردم چین و کشورهای شرق دور که روحیه جمعی و رفتار قانون پذیری 
دارند و وقتی برنامه ای عمومی اعالم می ش��ود سعی می کنند که با دولت همراهی 
کنند، ش��کاف تاریخی دولت-ملت در ایران، مانع محکمی است که نه تنها قرنطینه 
بلک��ه اجرای ه��ر برنامه جمع��ی دیگری را ب��ا چالش مواجه می کن��د. همچنین 
گسس��ت های تاریخی باعث ش��ده تا کمتر تجربه نس��ل های مختلف در مقابله با 
بیماری های اپیدمیک انباشت شده و در تار و پود فرهنگ ایرانی نهادینه شود. یرواند 
آبراهامیان در کتاب »ایران بین دو انقالب« گذاری 70 س��اله از انقالب مشروطه تا 
انقالب اس��المی را از منظری سیاس��ی و اجتماعی دنبال می کند. به نظر می رسد 
»ایران بین دو اپیدمی« نقطه عطف تاریخی دیگری اس��ت که منتظر روایت باقی 

مانده است.

از کرونای چینی تا آنفلوآنزای اسپانیایی

ایران بین 2 اپیدمی

بهار فصل جابه جایی مس��کن در ایران اس��ت و معموالً تعداد معامالت 
اجاره در این فصل رش��د کرده و در خرداد و اوایل تابس��تان به اوج خود 
می رسد، اما در سال 99 کرونا تاکنون سایه سنگینی بر معامالت مسکن و 
اجاره بها داشته است ولی به نظر می رسد با بازگشایی کسب وکارها از سوی 
ستاد مقابله با کرونا در هفته های آینده باید شاهد رشد معامالت مسکن و 
به خصوص در این فصل اجاره مس��کن باشیم. بررسی های میدانی از دفاتر 
امالک سطح شهر نشان می دهد که آنها امیدوار هستند از نیمه اردیبهشت 
و به خصوص با شروع خرداد و پایان ماه رمضان شاهد رونق معامالت اجاره 
مسکن باشیم. همچنین بررسی ها نشان می دهد قیمت اجاره بهاء نسبت 
به س��ال گذش��ته با وجود اینکه فعال معامالت چندانی صورت نمی گیرد، 
حدود 10درصد در بس��یاری از مناطق رشد داش��ته است؛ رشدی که به 
اعتقاد مشاوران امالک، طبیعی است و بنا به پیش بینی آنها ممکن است با 

افزایش تقاضا در ماه جاری و ماه آینده بیشتر هم بشود.
ای��ن نکته به روش��نی در گزارش مرکز پژوهش ه��ای مجلس هم دیده 
می ش��ود: »در حوزه اجاره بها به نظر می رس��د با توجه به آسیب معیشت 

خانوار، تثبیت اجاره بها در دو ماه ابتداي سال 1399 محتمل باشد، هرچند 
در ادامه سال احتماالً به روند افزایشي بین 20 تا 30درصد سال های اخیر 

بازخواهد گشت.«
نگرانی از رش��د 20 تا 30درصدی اجاره بها در شرایطی وجود دارد که 
ش��یوع بیماری کرونا و چالش های اقتصادی آن س��فره و سبد معیشت 
بس��یاری از خانواده ه��ا را کوچک ت��ر کرده و در ای��ن وضعیت پرداخت 
اجاره بها برای بس��یاری از خانواده های ایرانی سخت و دشوار شده است. 
در گزارش��ی که مرکز پژوهش ها به تازگی منتشر کرده است، به دولت 
پیش��نهاد کرده که به این موض��وع ورود کند: »بحث مهم در این حوزه 
تش��دید شکاف اس��تطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره بهاست که به 
نظر نیازمند مداخله دولت اس��ت. در همین حوزه تجارب مشابه جهاني 
در حمایت از مس��تأجران در حال افزایش اس��ت. در انگلستان با توجه 
به ش��رایط پیش آمده در اثر شیوع کرونا، صاحب خانه ها تا سه ماه آینده 
از ج��واب کردن مس��تأجران خود منع ش��دند. دولت آلم��ان در صدد 
کمک هایی، ازجمله ممنوعیت اخراج مس��تأجران واحدهاي مسکوني و 

تج��اري در صورت عدم پرداخت اجاره اس��ت. به نظر می رس��د انفعال 
دولت و وزارت راه و شهرس��ازي در ایفاي نقش ساماندهي بازار مسکن 
اس��تیجاري، تبع��ات اقتص��ادي و اجتماعي نامطلوبي خواهد داش��ت و 
تعریف گزینه و بسته های حمایتي و تشویقي در این حوزه الزامي است. 
هرچند به لحاظ محدودبودن ابزارهاي اقدام در حوزه مسکن استیجاري 

نتوان انتظار سیاست مؤثر کوتاه مدت در این حوزه داشت.«
نهاد پژوهش��ی مجلس در این گزارش، چهار پیش��نهاد مشخص برای 
کاهش فش��ار اقتصادی بر خانواده های اجاره نشین ارائه داده است: »امکان 
پرداخت وام اس��تیجاري به مستأجران، معافیت یک ماهه اجاره بها امالک 
دولتي و نهادهاي عمومي، تمدید سه ماهه مدت قراردادهاي جاري امالک 
دولتي و نهادهاي عمومي بدون افزایش اجاره بها و تس��ریع ورود وزارت راه 
و شهرسازي به ساماندهي بازار استیجاری« به اعتقاد کارشناسان، افزایش 
اجاره بها در شرایط کنونی که خانواده های کم درآمد با فشار مضاعف کرونا 
بر زندگی شان روبه رو هستند می تواند به گسترش فقر در بخشی از جامعه 

و کوچ آنها به حاشیه های شهرهای بزرگ دامن بزند.

برآوردها از رشد 20 تا 30درصدی اجاره در ماه های پیش رو حکایت دارد

فشار مضاعف اجاره بها بر خانواده ها

دریچه

ایرانیان چه نگاهی به کرونا دارند؟
تبعات کرونایی در جامعه ایران

دو م��اه پس از ش��یوع وی��روس کرونا در ایران، نظرس��نجی ها نش��ان 
می دهن��د که خانواده های ایرانی در ای��ن روزها هم از نظر تاثیرات روانی 
کرونا دچار مشکل شده اند و هم درصد زیادی از آنها به شدت تحت تاثیر 

تبعات اقتصادی این بحران قرار دارند.
نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در هفته پایانی فروردین 
ماه نشان می دهد که 61.3درصد در مورد ابتالی اعضای خانواده به کرونا 
بس��یار نگران هس��تند. 19.7درصد چندان نگران نیستند و 18.1درصد 
تا حدی احس��اس  نگرانی دارند. همچنین زنان نس��بت به مردان، بیشتر 
دچار نگرانی ناش��ی از ابتال به ویروس کرونا هس��تند. در حوزه اقتصادی 
نیز 43.4درصد در پرداخت اقس��اط مش��کل دارند که بیشتر آنها 30 تا 
44 س��اله هستند. 37درصد شغل خود را از دست داده اند و 22.2درصد 
هم با مش��کل تاخیر در پرداخت اج��اره خانه مواجه اند. در حوزه تاثیرات 
روانی، 38.4درصد دچار وضعیت وس��واس شده اند، 22.6درصد با مشکل 
افس��ردگی دس��ت به گریبان هس��تند و 16درصد نیز با دعوا و اختالف 
بین اعضای خانواده درگیر ش��ده اند. افراد تحصیلکرده نیز بیش��تر نگران 
تهدیدات کرونا هس��تند، اما اف��راد با تحصیالت کمتر عمدتا با مش��کل 

بیکاری روبه رو شده اند.
همچنی��ن نتای��ج نظرس��نجی جدی��د »ایس��پا« نش��ان می دهد که 
33.1درص��د م��ردم اصال مطالبی را که در ش��بکه های اجتماعی مجازی 
درخصوص کرونا منتش��ر می شود، پیگیری نمی کنند. در این نظرسنجی 
از مردم پرس��یده شد: شما تا چه حد مطالبی که در شبکه های اجتماعی 
مجازی درخصوص کرونا منتش��ر می شود را پیگیری می کنید؟ یافته های 
این نظرس��نجی نش��ان می دهد که 29.5درصد از ش��هروندان به میزان 
زی��اد، 31.1درصد تا ح��دودی و 24.2درصد به میزان ک��م مطالبی که 
در ش��بکه های اجتماعی مجازی )مانند تلگرام و واتس اپ و اینس��تاگرام 
و س��روش ...( درخصوص کرونا منتش��ر می ش��ود را پیگی��ری می کنند. 
همچنین 31.1درصد از ش��هروندان گفته اند که اصاًل مطالب را پیگیری 

نمی کنند.
یافته های مقایس��ه ای مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ای��ران در این 
نظرس��نجی نش��ان می دهد: جوانان بیش��تر از دیگر گروه های س��نی و 
افراد دارای تحصیالت دانش��گاهی بیش��تر از افراد غیردانشگاهی مطالب 
منتشرش��ده درخصوص کرونا را در شبکه های اجتماعی مجازی پیگیری 
می کنند. این نظرسنجی به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال 
)باالی 18 س��ال( در سطح ملی و حجم نمونه 1563 در تاریخ 24 تا 27 

فروردین 1399 به صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.
همچنین نتایج نظرس��نجی پیش��ین ایسپا نش��ان می دهد که اکثریت 
مردم )تقریباً 80درصد( رعایت توصیه های بهداش��تی برای پیشگیری از 
ش��یوع کرونا را به اطرافیان خود متذکر می ش��وند. در این نظرسنجی از 
پاس��خگویان سوال ش��د: معموالً تا چه حد رعایت توصیه های بهداشتی 
ب��رای پیش��گیری از کرونا را ب��ه اطرافیان تان تذکر می دهی��د یا توصیه 
می کنید؟ طبق نتایج این نظرسنجی، 79.9درصد از شهروندان به میزان 
زیاد، 8.9درصد تاح��دودی و 11 درصد به میزان کم رعایت توصیه های 
بهداش��تی برای پیش��گیری از کرونا را به اطرافیان ش��ان تذکر می دهند. 

0.2درصد پاسخگویان نیز به این سوال پاسخ ندادند.
یافته های مقایسه ای این نظرسنجی نشان می دهد که تفاوت معناداری 
بی��ن گروه های مختلف )س��ن، جن��س و تحصیالت( از حی��ث »توصیه 
پاس��خگویان به اطرافیان درخصوص رعایت دس��تورالعمل های بهداشتی 
برای پیشگیری از کرونا« وجود ندارد. این نظرسنجی نیز به صورت تلفنی 
و با جامعه آماری افراد بزرگس��ال )باالی 18 سال( در سطح ملی و حجم 
نمونه 1563 در تاریخ 24 تا 27 فروردین 1399 به صورت خویش فرمایی 

توسط ایسپا اجرا شده است.

هزینه معیشتی خانواده ها در یک ماه چقدر افزایش یافت؟
تورم 32درصدی در اولین ماه سال

مرک��ز آمار ای��ران در تازه ترین گزارش خود از ن��رخ تورم 32درصدی در 
فروردین ماه امسال خبر داد. بررسی 12 شاخص اصلی قیمت کاال و خدمات 
در ای��ن گزارش نش��ان می دهد که در بخ��ش خوراکی ها و آش��امیدنی ها 
10.7درصد افزایش قیمت به نس��بت مدت مش��ابه س��ال قبل و 5.2درصد 
نس��بت به ماه قبل رخ داده اس��ت. یعن��ی قیمت مواد غذای��ی در یک ماه 

گذشته گران تر شده است.
در بخ��ش »خوراک��ی و آش��امیدنی« باالترین افزایش قیمت به نس��بت 
مدت مش��ابه س��ال قبل برای »چای، نوشابه، قهوه و س��ایر خوراکی ها« و 
پس از آن »ش��یر، پنیر و تخم مرغ« به ثبت رس��ید. همچنین »پوش��اک و 
کفش« 28.3درصد، »مسکن آب و برق و گاز« 20.4درصد، »حمل و نقل« 
47.4درص��د و »تفری��ح و فرهنگ« 25.6درصد افزایش قیمت داش��ته اند. 
بیشترین افزایش قیمت ماهانه نسبت به اسفندماه نیز برای میوه و خشکبار 
با 19درصد و پس از آن سبزی و حبوبات با 13.6درصد در بخش خوراکی ها 
و آش��امیدنی ها ثبت ش��د. همچنین در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« گ��روه »کاالها و خدمات متفرقه« )حق بیمه اتومبیل س��واری، 

طالی 18 عیار( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
در ی��ک کالم، گزارش مرکز آمار نش��ان می دهد که افزایش قیمت عمده 
کاالها و س��بد معیش��ت خانوار همچنان ادامه دارد. البته طبق برآورد مرکز 
آمار از وضعیت تورم در اولین ماه س��ال، نرخ تورم س��االنه برای خانوارهای 
کش��ور نسبت به اسفندماه سال قبل 2.6درصد کاهش داشته است. این در 
حالی است که نرخ تورم س��االنه برای خانوارهای شهری 31.9درصد است 
که نس��بت به ماه قبل 2.5واحد درصد کاهش دارد. همچنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی 33.9درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.4 واحد درصد 

کاهش داشته است.
اما نرخ تورم نقطه ای در فروردین ماه به 19.8درصد رس��یده است؛ یعنی 
خانوارهای کش��ور به طور میانگین 19.8درصد بیش��تر از فروردین پارسال 

برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای فروردین ماه 1399 در مقایس��ه با ماه قبل 2.2 واحد 
درصد کاهش یافته اس��ت. این در حالی اس��ت که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای ش��هری 20.2درصد اس��ت که نس��بت به ماه قب��ل 0.2 واحد 
درصد کاهش داش��ته اس��ت. همچنین این نرخ برای خانوارهای روس��تایی 
18.1درص��د بوده که نس��بت به ماه قب��ل 0.3 واحد درص��د کاهش دارد. 
همچنی��ن دامنه تغییرات نرخ تورم س��االنه در فروردین م��اه 1399 برای 
دهک های مختلف هزین��ه ای از 30.8درصد برای دهک اول تا 34.2درصد 

برای دهک دهم است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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منفی ش��دن قیمت نفت س��بک تگ��زاس )WTI( در معامالت ب��ورس کاالی 
نیویورک، اگرچه ناشی از فرارسیدن زمان انقضای قراردادهای آتی نفت برای تحویل 
در م��اه آینده میالدی بود، اما کارشناس��ان بر این باورن��د که این اتفاق را باید یک 

هشدار جدی برای بازار نفت تلقی کرد.
ب��ه گزارش »بلومب��رگ«، در معامالت آتی روز دوش��نبه 20 آوریل 2020 )اول 
اردیبهشت 1399( در بورس کاالی نیویورک، قیمت نفت سبک تگزاس با کاهشی 
وحشتناک نسبت به روز معامالتی قبل وارد محدوده منفی شد؛ اتفاقی که »دوشنبه 
س��یاه« لقب گرفت و ش��اید بتوان آن را عجیب ترین اتف��اق تاریخ معامالت نفتی 
دانست. در این روز دست کم برای ساعاتی کار به جایی رسید که معامله گران نفت 
سبک تگزاس )WTI( حاضر شدند برای فروش هر یک بشکه نفت خام، 40 دالر 
به خریداران بالقوه بپردازند. در واقع می توان گفت معامله گران نفت در بورس کاالی 

نیویورک به نوعی جهان موازی را تجربه کردند!
یک روز ویران کننده در صنعت نفت جهان

این اتفاق چنان وحش��تناک و تکان دهنده بود که بس��یاری از معامله گران برای 
توضیح آن دچار مش��کل ش��دند. آنها در تمامی آن ساعات جهنمی به همه دالیل 
ممکن متوسل شدند تا بتوانند این پدیده نادر را هضم کنند. آیا برخی شرکت های 
بزرگ مرتکب اش��تباه بزرگی شده بودند؟ آیا س��رمایه گذاران خرده پا و بی تجربه از 
سقوط بازار به وحشت افتاده و چوب حراج به اموال خود زده بودند؟ اما هیچ دلیل 

منطقی و ملموسی برای سقوط قیمت نفت تا محدوده منفی وجود نداشت.
دوگ کینگ، مؤس��س صندوق پوشش ریس��ک مرچنت کامودیتی، درخصوص 
اتفاقات روز دوش��نبه می گوید: »این یک روز ویران کننده برای صنعت نفت جهان 
بود. ظرفیت ذخیره سازی نفت در آمریکا پر شده است و برخی فعاالن بدشانس بازار 

نفت مجبور به فروش نفت خود به این قیمت ها شدند.«
قیمت نفت س��بک تگزاس در معامالت روز دوش��نبه صرف��اً به این دلیل منفی 
ش��د که زمان انقضای قراردادهای معامالت آت��ی نفت برای تحویل در ماه مه )12 
اردیبهشت تا 11 خرداد( فرا رسیده بود و معامله گرانی که جایی برای ذخیره کردن 
نفتی که از قبل خریداری کرده بودند نداشتند، مجبور شدند نفت خود را حتی در 
قیمت های منفی بفروشند. در همان ساعاتی که در بورس کاالی نیویورک هر بشکه 

نفت سبک تگزاس برای تحویل در ماه مه با قیمت های کمتر از صفر معامله می شد، 
قیمت نفت برنت در بورس کاالی لندن بیش از 25 دالر در هر بشکه بود. حتی در 
همان بورس کاالی نیویورک نیز هر بش��که نفت سبک تگزاس برای تحویل در ماه 

ژوئن )12 خرداد تا 10 تیر( باالتر از 20 دالر خرید و فروش می شد.
با این حال، منفی ش��دن قیمت نفت یک واقعیت بنی��ادی را درباره بازار نفت در 
دوران ش��یوع ویروس کرونا آشکار کرد. اینکه بر اثر مازاد عرضه مزمن در بازار نفت 
اکنون کار به جایی رس��یده اس��ت که ظرفیت انبارهای ذخیره سازی نفت، خطوط 
انتقال و حتی س��وپرتانکرها پر شده و ارزش مهم ترین کاالی خام جهان به سرعت 
در حال نزول اس��ت. روز دوشنبه بس��یاری از معامله گران ناامیدانه به دنبال فروش 
محموله هایی بودند که هیچ کس به آنها نیازی نداشت و جایی هم برای ذخیره کردن 

آنها نبود.
اوپک نتوانست به وحشت بازار پایان دهد

بیش از 10 روز از حصول یک توافق بی سابقه بین اعضای اوپک و دیگر کشورهای 
تولیدکننده نفت بر س��ر کاهش تولید نفت به میزان بیش از 10 میلیون بشکه در 
روز )بیش از 10درصد از تولید جهانی نفت( می گذرد، اما طی این مدت شرایط بازار 
نفت همچنان بحرانی بوده است. تداوم این شرایط باعث سرایت کردن رکود قیمتی 
به بازار سایر کاالها و خدمات خواهد شد و کار بانک های مرکزی که تالش می کنند 
اقتصاد کش��ورهای خود را )در شرایطی که بحران کرونا بسیاری از کسب وکارها را 

فلج کرده است( زنده نگاه دارند، بسیار دشوار خواهد کرد.
س��قوط قیمت نفت می تواند نقش��ه قدرت در جهان را نیز دوباره ترس��یم کند. 
کشورهای نفتخیزی مانند روسیه و عربستان که طی 20 سال اخیر به لطف رونق 
بازار نفت رشد قابل توجهی را تجربه کرده بودند، اکنون شاهد افول تدریجی قدرت و 
نفوذ خود هستند. غول های نفتی مانند اکسون موبیل، رویال داچ شل و ... طرح های 
کس��ب وکار خود را پاره کرده و ناامیدانی برای حفظ نقدینگی خود در این ش��رایط 

تالش می کنند.
نکته جالب در ماجرای کاهش قیمت نفت این اس��ت که این اتفاق پس از توافق 
تاریخی کشورهای تولیدکننده نفت رخ داد. بعد از مداخله رئیس جمهوری آمریکا، 
روسیه و عربستان توافق کردند که به جنگ قیمتی خود پایان دهند. اوپک پالس 

ه��م موافقت کرد که تولید نفت را با یک رکورد دیگر کاهش دهد، اما باید اعتراف 
کنیم که توافق اوپک پالس نتوانسته است سقوط قیمت نفت را متوقف کند. برای 
دونالد ترامپ که خود شخصاً برای رسیدن به این توافق نفتی، تالش بسیاری کرد، 
معنای منفی شدن قیمت نفت سبک تگزاس در روز »دوشنبه سیاه« این است که 
مشکالت صنعت نفت آمریکا حتی با وجود توافق جدید تشدید شده است. ترامپ 
گفته بود که توافق اوپک پالس موجب حفظ مشاغل بی شمار و ثبات در بازار نفت 
می ش��ود. او در توییتی نوشته بود: »این اقدام باعث می شود هزاران شغل انرژی در 

ایاالت متحده حفظ شود. می خواهم از شما تشکر کنم و تبریک بگویم.«
در این ش��رایط جمهوری خواهان کنگره به دنبال این هستند که از طریق وضع 
محدودیت ه��ای تجاری )از جمله وضع تعرفه بر واردات نفت( صنعت نفت ش��یل 
آمری��کا را نجات دهند، اما بازار نفت که نه ب��رای اجرای توافق نفتی اوپک و دیگر 
تولیدکنن��دگان نفت صب��ر می کند و نه برای وضع تعرفه بر واردات نفت از س��وی 
کنگره آمریکا به منظور کاهش واردات نفت به این کشور، همچنان راه خود را می رود.

میلیون ها بشکه نفت سرگردان بر روي آب
سقوط بی س��ابقه قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بورس کاالی نیویورک را 
باید هشداری بزرگ تلقی کرد؛ هشداری درباره اینکه مشکالت بیشتری در راه است. 
اِد مورس، تحلیلگر کهنه کار بازار کاالهای خام و مدیر بخش تحقیقات کاالهای خام 
در شرکت خدمات مالی و بانکداری سیتی گروپ، در این زمینه هشدار می دهد: »اگر 
ظرفیت انبارهای نفت با سرعتی بیش از این پر شود، نفت برنت نیز می تواند مانند 

نفت WTI به سمت کف قیمتی خود حرکت کند.«
از سوی دیگر، کاهش تولید نفت و همچنین افت تقاضاي آن از سوي کشورهاي 
درگیر بحران کرونا، باعث ش��ده اس��ت که 160 میلیون بش��که نفت در نفتکش ها 
بدون مشتري بر روي آب سرگردان بماند و ذخیره شود. مقدار ذخیره سازي نسبت 
به دو هفته گذشته و پس از امضاي توافق تاریخي اوپک پالس دو برابر شده است. 
آخرین بار در زمان بحران مالي س��ال 2008 میالدی بود که مقدار ذخیره شناورها 
به بیش از 100 میلیون بش��که رس��ید. به اعتقاد تحلیلگران، شرکت های زیادی از 
این رکود، جان سالم به در نمی برند و این  یکی از بدترین رکوردهای کاهش قیمت 

نفت بوده است.

گزارش »بلومبرگ« از روند منفی شدن قیمت نفت در روز »دوشنبه سیاه«

خواب آشفته نفت
انرژی

در »دوشنبه سیاه« چه گذشت؟
قیمت نفت دوباره مثبت شد

پس از آنکه برای نخستین بار در تاریخ معامالت بورس نیویورک، 
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در روز دوشنبه منفی شد، اما با 
افزای��ش حمایت های خریداران، بهای این نفت مجددا به باالی صفر 
رس��ید. نفت برنت دریای شمال نیز کماکان در محدوده 20 دالری 

در حال نوسان است.
ب��ه گزارش رویترز، در معامالت روز سه ش��نبه بهای نفت وس��ت 
تگ��زاس برای تحویل در معامالت آتی مجددا به باالی صفر رس��ید. 
بر این اس��اس قیمت هر بشکه نفت برای تحویل در ماه مه به 1.37 
دالر و ب��رای تحویل در ماه ژوئن ب��ه 21.39 دالر افزایش پیدا کرد. 
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه »اواندا« در این باره گفت: 
»تخری��ب تقاضا بر اثر ش��یوع کرونا و روند آهس��ته تر از حد انتظار 
بازگش��ایی اقتصاد آمریکا باعث شده است تا یک دوره ضعیف برای 

نفت را پیش روی خود داشته باشیم.«
اصلی ترین قطب ذخیره نفت آمریکا در اوکالهاما اعالم کرده است 
که به زودی به ظرفیت اش��باع خود در ذخیره س��ازی نفت می رسد 
و به همین دلیل از پذیرفتن نفت جدید معذور اس��ت. دولت آمریکا 
برای کاهش فشار بر پاالیش��گاه های این کشور تصمیم گرفته است 
به طور موقت واردات محموله های جدید نفتی از عربستان را متوقف 
کن��د. دونال��د ترامپ تحوالت اخیر ب��ازار نفت را گ��ذرا خوانده و از 
بررس��ی اوضاع در دولتش خبر داده است. کوین کرمر، سناتور اهل 
کارولینای ش��مالی با انتقاد ش��دید از عربستان گفته است که دلیل 
این وضعیت، عرضه بیش از حد نفت توس��ط عربس��تان است و این 

کشور باید غرق کردن بازار را متوقف کند.
اما به موازات مثبت ش��دن قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت، 
کارشناست معتقدند که قیمت منفی نفت آمریکا نمی تواند ادامه دار 
باش��د و احتماال پس از رفع بحران کرونا وضعی��ت بازار نفت بهبود 

می یابد.
آنچه در »دوشنبه سیاه« بر قیمت نفت گذشت

در ی��ک روز بی س��ابقه در معام��الت بازار نف��ت، قیمت نفت خام 
شاخص وست تگزاس اینترمدیت )WTI( یا همان نفت خام آمریکا 
ب��رای تحویل در ماه م��ه 100درصد ارزش خود را از دس��ت داد و 
پایین ترین س��طح قیمت از سال 1946 میالدی ثبت شد، به گونه ای 
ک��ه قیمت این ش��اخص در معام��الت آتی به زیر صفر رس��ید. این 
ش��رایط نش��ان دهنده اوضاع بازارهای نفت آمریکا و پر بودن سطح 
ذخیره سازی های این کش��ور و همچنین دیر بودن اقدام کشورهای 
عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش روزانه 9.7 میلیون بش��که ای در 

ماه های مه و ژوئن است.
در ای��ن روز به دلیل وق��وع یک اتفاق فنی عجی��ب، قیمت نفت 
خ��ام آمری��کا ب��رای تحویل در م��اه م��ه در معامالت ب��ازار بورس 
نیویورک ناگهان س��قوط کرد، زیرا معامله گران پیش از پایان مهلت 
قرارداده��ای تحویل نفت خ��ام دبلیوتی آی در ماه مه از دادوس��تد 
خودداری کردند. دلیل کاهش ش��دید قیمت ش��اخص دبلیوتی آی 
این اس��ت که ش��رکت های تولیدکننده آمریکایی دیگر جایی برای 
ذخیره س��ازی نفت خود ندارند، ظرفیت ذخیره سازی ها تکمیل شده 
است و فروشندگان حتی مجبور هستند برای تحویل نفت مازاد خود 

هزینه ای معادل 35 دالر برای هر بشکه به خریداران پول بدهند.
در همی��ن زمینه، جهانبخش امینی، کارش��ناس ح��وزه انرژی به 
ایس��نا، گفت: در پی ش��یوع ویروس کرونا در جه��ان تمام بازارهای 
اقتصادی متضرر ش��دند در این بین بازار نفت نیز بی نصیب نماند و 

تبعات این مسئله اکنون دامنگیر این بازار شده است.
او با بیان اینکه بازار نفت آمریکا از این مس��ئله یک تاثیر تاریخی 
گرفت، افزود: به دلیل اینکه تولیدکنندگان نفت در آمریکا در صورت 
عدم تولید باید به دولت جریمه بدهند وضعیت حاضر شرایط سختی 
را ب��رای آنه��ا به وجود آورده اس��ت. البته به نظر می رس��د که این 
موضوع موقتی خواهد بود و در صورت بهبود ش��رایط کلی جهان و 

رفع ویروس کرونا بازار نفت نیز شرایط عادی پیدا کند.
امینی با تاکید بر اینکه البته نمی توان انتظار داشت که قیمت های 
نف��ت به حالت س��ابق یعنی ش��رایط قبل از ش��یوع وی��روس کرونا 
بازگردد، ادامه داد: در صورتی که کش��ورها به مس��ئله کاهش تولید 

پایبند باشند می توان نسبت به بهبود وضعیت بازار امیدوار بود.
وی با تاکید بر اینکه تقاضا در بازار نفت در مقایس��ه با ش��ش ماه 
گذش��ته کاهش زیادی داش��ته، گفت: موفقیت توافق کاهش تولید 
اوپک پالس به عملکرد واقعی توافق کنندگان باز می گردد و اگر این 
کشورها به توافق کاهش تولید از ابتدای ماه مه عمل کنند می توانند 

بازار نفت را به ثبات برسانند.
این کارشناس ارش��د حوزه انرژی درخصوص تاثیر کاهش قیمت 
نفت در بازار آتی آمریکا بر بازار جهانی نفت، گفت: قطعا این موضوع 
روی بازار فیزیکی جهان تاثیر خواهد گذاشت و باید منتظر اقداماتی 

در راستای بهبود بازار بود.
رکورد نفت ذخیره شده در شناورها شکست

در همین حال، میزان نفت ذخیره ش��ده ش��ناور در جهان به 160 
میلیون بشکه رس��ید. به گزارش اسپوتنیک، با کاهش شدید قیمت 
نفت در بازارهای جهانی و پر ش��دن ظرفیت پاالیش��گاه ها و انبارها، 
ش��رکت های مختلف در سراس��ر جهان در حال ذخیره س��ازی نفت 
به صورت ش��ناور بر روی س��کوها و کشتی ها هس��تند. تنها در ماه 
فوری��ه10 نفتکش ب��زرگ، با ظرفیتی حدود 2میلیون بش��که نفت، 
برای ذخیره س��ازی به صورت شناور اجاره ش��ده بودند که این رقم 
در ابت��دای م��اه آوریل، ب��ه 25 تا 40 فروند و در م��اه مارس به 60 
کشتی افزایش یافته است که بخش قابل توجهی از این کشتی ها در 

نزدیکی سواحل آمریکا و سنگاپور لنگر انداختند.
تخمی��ن زده می ش��ود اکنون حدود 160 میلیون بش��که نفت به 
صورت شناور ذخیره شده باشد که این رقم 60 میلیون بشکه بیشتر 
از رک��ورد ثبت ش��ده قبلی در زمان رکود بزرگ مالی س��ال 2008 
اس��ت. طبق ارزیابی ها به طور متوس��ط حدود 350هزار بشکه نفت 
در روز در سراس��ر جهان به صورت شناور ذخیره می شود. خریداران 
امیدوارن��د با فروک��ش کردن بحران کرونا قیم��ت نفت در بازارهای 
جهان��ی مجددا صعودی ش��ود و آنه��ا بتوانند از مح��ل فروش این 
نفت ذخیره ش��ده س��ود خوبی کسب کنند.  پیش از این رویترز نیز 
گفت��ه بود چین به عن��وان بزرگ ترین واردکنن��ده نفت در جهان با 
س��رعت بیشتری در حال ذخیره سازی نفت است تا جایی که میزان 
ذخیره س��ازی نفت این کشور در سه ماهه نخست امسال در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل تقریبا دو برابر شده است.
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درست در روزهایی که شیوع ویروس کرونا تمام نگاه ها را به خود دوخته 
است، اتفاقی عجیب در بازار نفت رخ داد. در حالی که شیوع کرونا، ترکیب 
هولناکي از رکود اقتصادی و کاهش تقاضای نفت ایجاد کرده و به کاهش 
بي سابقه قیمت نفت در سه دهه گذشته منجر شده، در روز دوشنبه قیمت 
نفت خام آمریکا منفی شد. حاال سوال این است که این کاهش قیمتی چه 

تاثیری بر قیمت نفت ایران خواهد گذاشت؟
در پاسخ به این سوال، حامد قدوسی در یادداشتی تلگرامی با طرح این 
پرس��ش که چرا قیمت نفت WTI )برای تحویل فوری( منفی شده، ولی 
نفت برنت هنوز حدود 20 دالر اس��ت؟ نوشت: جواب این سوال به تفاوت 
نفت برنت و نفت تگزاس برمی گردد که حتما سال ها در اخبار شنیده اید. 
برنت همان نفت سبک دریای شمال است که معیار جهانی است، اما وست 
تگزاس اینترمدی��ت یا همان WTI نفت آمریکا اس��ت. حاال چرا اینقدر 

تفاوت قیمتی بین تحویل فوری این دو وجود دارد؟
به اعتقاد این کارش��ناس اقتصادی، هر قدر تولیدکننده نفت در خشکی 
محصورتر باش��د، مشکل پرش��دن ذخایر جدی تر اس��ت. به طور تاریخی 
WTI این مش��کل را خیلی بیش��تر داش��ته و ب��رای س��ال های زیادی 
نزدیک 10 دالر ارزان تر از برنت فروخته می ش��ده، چون تنها مشتری اش 
پاالیش��گاه های وست آمریکا بودند. االن هم برنت هنوز به ذخایر جهانی و 
کشتی ها دسترسی دارد ولی ذخایر WTI که بیشتر در کوشین اوکالهوما 
ذخیره می شود، پر شده است. به زبان اقتصادی، گرچه بازار دو نفت به هم 

مربوط است، ولی یکپارچه و کامل نیست. 
او در پایان یادداشتش نوشت: کدام یک از این دو نفت برای ایران مالک 
اس��ت؟ پاسخ، برنت اس��ت. هرچند ایران نفت خودش را دارد، ولی قیمت 

نفت اوپک و ایران همبستگی خیلی قوی با نفت برنت دارد.
همچنین سیدمحمدعلی خطیبی، سفیر اسبق ایران در اوپک در رابطه با 

تحوالت اخیر بازار نفت گفت: برای داشتن یک تحلیل عمیق و جامع باید 
به گذش��ته برگردیم؛ به روزهایی که کشورهای عضو اوپک توافق کاهش 
تولید را تصویب کردند، اما اوپک پالسی ها با نقش کانونی روسیه حاضر به 
توافق با تصمیم اوپک نشدند. در آن زمان بنا بود اوپک پالس نهایتا 400 

هزار بشکه تولید خود را کاهش دهد ولی حاضر به قبول آن نشد.
او در گفت وگ��و با خبرآنالین ادامه داد: در نشس��ت آخر اوپک توافق بر 
سر کاهش یک میلیون بشکه دیگر به دست آمد که همراه با توافق 2018 
روزانه 3میلیون بش��که تولیدات نفت اوپک کم می شد. در آن زمان هنوز 
ویروس کرونا چنین گس��ترش نیافته بود ولی مسئله کاهش تقاضا واقعی 
بود. اگر اوپک پالس با کاهش 400 هزار بشکه موافقت می کرد اوپک هم 
یک میلیون تولید را کاهش می داد.  به گفته معاون س��ابق وزیر نفت، اما 
نپذیرفتن این مسئله از سوی اوپک پالس با واکنش صریح عربستان مواجه 
شد. س��عودی ها وقتی مطمئن شدند روس ها از تصمیمات اوپک حمایت 
نمی کنند دست به یک جنگ نفتی زدند و هم قیمت ها را کاهش دادند و 
همزمان تولید را باال بردند. عالوه بر این عربستان توافقات قبلی را هم کنار 
گذاشت و با حداکثر توان اقدام به تولید نفت کرد. همین مسئله به استارت 
جنگ قیمتی میان عربس��تان و طرف های دیگر دامن زد. این ماجرا آنقدر 
ادامه یافت تا در دوشنبه این هفته، قیمت هر بشکه نفت آمریکا برای اولین 
بار منفی چهار دالر شد، یعنی تولیدکنندگان نفت آمریکا باید به هر کسی 
که نفت آنها را می خرد به ازای هر بشکه نفت چهار دالر هم بپردازند. البته 
این مسئله در بازار سرمایه رخ داد و تا یک تقاضا به تقاضای موثر در بورس 

تبدیل شود، باید فرآیندی طی شود.
خطیبی با اشاره به توافق جدیدی که بناست در اول ماه مه، تولید نفت 
از س��وی تولیدکنندگان بزرگ 19 میلیون بشکه کاهش یابد، گفت: فکر 
می کنم این وعده اکنون نمی تواند کارساز باشد چراکه بازار اعتمادش سلب 

شده و حاال باید تولیدکنندگان به مصرف کنندگان اطمینان خاطر دهند. 
مهم ترین بخش این توافق این است که عالوه بر اوپک و اوپک پالس، نروژ، 
کانادا، ایاالت متحده و خالصه تمام تولیدکنندگان بزرگ نفت توافق دارند. 

با این همه هنوز نمی توان اجرایی شدن آن را تضمین کرد.
او در م��ورد دالی��ل این روند افزود: باید توجه داش��ت ک��ه اوال از نظر 
کارشناس��ان کاهش 19 میلیون بش��که ای برای بازار فعلی کم است زیرا 
تقاض��ا بیش از این رقم کاه��ش یافته و انتظار م��ی رود فعال هم افزایش 
نیابد. از س��وی دیگر اجرایی کردن توافق کاهش 19 میلیون بش��که هم 
کار ساده ای نیست به ویژه که اکنون تولیدکنندگان مختلف کنار هم قرار 
گرفتند، با این همه مشکل فعلی بازار کاهش چشمگیر تقاضا پس از شیوع 
گس��ترده کروناست زیرا تقاضا را مستقیما آسیب زده و انتظار نمی رود به 

زودی هم اثرات اقتصادی این ویروس کشنده و جهان گیر برچیده شود.
به اعتقاد او، از یکسو سال پایه مورد توافق 2018 است و از سوی دیگر 
در حال حاضر حتی انبارها هم جای کافی برای ذخیره کردن نفت ندارند. 
به همین دلیل بحث تولید 3 میلیون بش��که برای ذخیره تا حدود زیادی 
گمراه کننده اس��ت. به هر روی نباید فراموش کرد در »دوشنبه سیاه« چه 
رخ داد. س��فیر اس��بق ایران در اوپک در پاس��خ به سوالی مبنی بر چرایی 
اتفاقات روز دوش��نبه ادامه داد: پیام بازار روش��ن است. در حال حاضر به 
دلیل پر ش��دن انبارهای ذخیره و کاهش چش��مگیر تقاضا، هزینه تولید 
نفت از قیمت آن پیشی گرفته و این یک هشدار مهم به همه کشورهایی 
است که از طریق این بازار هزینه های جاری خود را می پردازند و همچنین 
کش��ورهایی که به س��رمایه گذاری در این بخش وابسته اند. نباید فراموش 
کنیم فعال خبری از بازار و تقاضا نیست. اقتصاد جهان با رشد منفی روبه رو 
خواهد شد و مصرف کنندگان اصلی نفت دچار رکود اقتصادی می شوند. به 

این ترتیب جا برای کاهش بیشتر از 19 میلیون بشکه وجود دارد.

قیمت نفت ایران از نفت برنت تاثیر می گیرد یا نفت تگزاس؟

تحوالت قیمتی طالی سیاه
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 ایران، صندوق بین المللی پول
 اینستکس و دیگران

رئیس کل بانک مرکزی در پیشنهادی از صندوق بین المللی پول خواست 
تا وام درخواس��تی ایران را از طریق کانال مالی اینستکس پرداخت کند. به 
نظر من این پیشنهاد، یک حرکت فکر شده است. هر نوع انتقال پول از این 
مسیر می تواند بهانه را از دولت های متخاصم که از زمین خوردن و اغتشاش 

در ایران به بهانه ویروس کرونا استقبال می کنند، بگیرد.
با توجه به حجم باالی پول های بلوکه ش��ده ایران در سراسر جهان، ارائه 
این پیش��نهاد منطقی است. اینستکس و سازوکار مالی سوئیس هر دو فعال 
ش��ده و آمادگی کار در حجم های باالتر را دارد. یک اهرم در بهبود عملکرد 
این سازوکارها، تصمیم بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز و امکانات مالی 
آن است. از نظر فنی و بانکی، راه تبادل پول و تجارت در این سازوکارها باز 
شده است اما مهم است که با چه میزان اعتبار آن را تقویت می کنیم، با این 
حال اگر بانک مرکزی اعتبار تقویت این س��ازوکارها در داخل را ندارد، باید 
با فشار بر اتحادیه اروپا و کشورهایی مثل ژاپن و هند و دیگران که پول های 
ایران را بلوکه کرده اند، برای رشد اعتبار این سازوکارهای مالی تالش کند.

دولت دونالد ترامپ هیچ عالقه ای به باز ش��دن راهی برای کمک به ایران 
حتی برای حفظ جان انسان ها ندارد. اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آین��ده آمریکا پیروز نش��ود، هرچه فعال تر ش��دن این س��ازوکارهای مالی 
می تواند به نقطه ش��روعی موثر برای فعالیت های اقتصادی بین المللی ایران 
تبدیل ش��ود. پیروزی جو بایدن به عنوان ش��خصی که اکنون مشاوران امور 
خارجی او همه از افراد موثر و کلیدی در برجام بوده اند، فرصتی برای ایران 
اس��ت و تقویت سازوکارهای مالی مثل اینس��تکس می تواند زمینه استفاده 
موث��ر از این فرصت را فراهم کند، به ویژه اینک��ه همه الزامات موردنظر در 
FATF در این س��ازوکارها رعایت می ش��ود و فعالیت ش��رکت ها و هر نوع 

تبادل پول شفاف است.
امیدوارم با عملی ش��دن پیشنهاد عالی و فکرشده رئیس کل بانک مرکزی 
ای��ران، زمین��ه تقویت س��ازوکارهای مالی مثل س��ازوکار مالی س��وئیس و 
اینس��تکس فراهم شود، به خصوص که با همه گیری بیماری کرونا در ایران، 
هرچند در زمینه تامین کاالهایی مثل دس��تکش و دیگر تجهیزات مشکلی 

نداریم اما باید برای واردات ابزار تست اقدام کنیم.
در ش��رایط امروز، با توجه به بحران همه گیری کرونا و تهدیدهای تحریم، 
یکی ش��دن ص��دا و توان بخ��ش خصوصی برای کمک رس��انی به مردم هم 
راهگشاس��ت. تجربه پویش »نف��س« که با همت فع��االن بخش خصوصی 
کمک ه��ای پراکنده را تجمیع کرده اس��ت، یک مدل خ��وب برای همیاری 
فعاالن این بخ��ش و اثرگذاری بر تصمیم های بزرگ و حرکت های کالن در 
سطح بین المللی است. به طور حتم در آینده، تجمیع توان بخش خصوصی، 

یک قطعه مهم در پازل توسعه فعالیت های اقتصادی ایران است.

تغییرات قیمتی در دومین روز اردیبهشت
قیمت طال و سکه صعودی شد

قیمت طال و سکه در بازار تهران با افزایش روبه رو شد.
به گزارش خبرآنالین، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران طی دومین روز اردیبهشت با افزایش 50 هزار تومانی روبه رو شد؛ به 

طوری که با قیمت 6 میلیون و 275 هزار تومان به فروش رفت.
همچنی��ن قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح قدیم 50 هزار 
تومان و نیم س��که 40 هزار تومان افزایش یافت. این در حالی اس��ت که ربع 
س��که با کاهش 12 هزار تومانی روبه رو ش��د و قیمت سکه یک گرمی بدون 
تغییر ماند. بر این اس��اس، هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم 6 
میلیون و 80 هزار تومان، نیم س��که 3 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و 860 هزار تومان و س��که یک گرمی 980 هزار تومان در بازار 
قیمت خورد. از سوی دیگر، هر گرم طالی 18عیار با رشد 11 هزار و 500 
تومانی در بازار تهران مواجه ش��د و به 623 هزار و 100 تومان رس��ید. هر 
مثق��ال طال نیز 2 میلیون و 699 هزار تومان اعالم ش��د. همچنین دالر در 
صرافی های بانکی با افزایش 100 تومانی قیمت نس��بت به روز قبل به نرخ 
15 هزار و 350 تومان فروخته ش��د. بهای دالر در بازار آزاد نیز به 15 هزار 
و 850 تومان رسید. نرخ خرید هر دالر در تابلوی صرافی های بانکی 15هزار 
و 250 تومان و فروش 15 هزار و 350 تومان بود. قیمت خرید هر یورو نیز 

16هزار و 650 تومان و نرخ فروش آن 16 هزار و 750 تومان اعالم شد.

کاهش 2۵درصدی ارزش سفته و برات 
واخواستی در سال 98

آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد معادل 7500 برگ س��فته و برات 
به مبلغی معادل 1907 میلیارد و 500 میلیون ریال در س��ال 98 در ش��هر 
تهران واخواست شد که نسبت به سال قبل از نظر مبلغ 25.8درصد کاهش 
نش��ان می دهد. به گزارش ایِبنا، در اسفندماه 98 بالغ بر 48 میلیارد و 400 
میلیون ریال س��فته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.3درصد و 21.9درصد کاهش یافت. 
در س��ال 98 بالغ بر 648میلیارد و 600 میلیون ریال سفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد که در مقایسه با سال قبل آن 29.1درصد افزایش نشان 
می دهد. طبق آمار ش��عبه واخواست دادگستری استان تهران، در اسفندماه 
98 مع��ادل 400 برگ س��فته و برات به مبلغی مع��ادل 95 میلیارد و 900 
میلیون ریال در ش��هر تهران واخواست ش��د. در این ماه شاخص های تعداد 
و مبلغ س��فته و برات واخواست ش��ده به ترتیب به اعداد 48.9 و 52 رسید 
که در مقایس��ه با ماه قبل هر دو ش��اخص مذکور ب��ه ترتیب 45.8درصد و 
79.1درصد افزایش داش��ت و نس��بت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 

33.2درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 18.5درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص متوسط مبل�غ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اسفندماه 
98 به عدد 106.4رس��ید. عدد شاخص مذکور در اسفندماه 97 معادل 60 
بوده اس��ت. در س��ال 98 معادل 7500 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 

1907 میلیارد و 500 میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.
در این دوره، متوس��ط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست 
شده به ترتیب به اعداد 78.5 و 86.2 رسید که نسبت به سال قبل به ترتیب 
6درصد و 25.8درصد کاهش نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ 
سفته و برات واخواست شده در سال 98 به عدد 109.8رسید. عدد شاخص 

مذکور در سال 97 معادل 139.2 بوده است.

یادداشت

کاهش درآمدهای نفت��ی و لزوم تامین منابع از محل های دیگر موجب 
شده تا سهم واگذاری دارایی های مالی دولت به طور قابل توجهی افزایش 
پیدا کرده و به 174هزار میلیارد تومان در سال جاری برسد، این رقم یک 
س��وم منابع بودجه ای دولت برای خرج س��االنه اش را تشکیل می دهد که 
خود نش��اندهنده واگذاری های زیادی از سهام شرکت های دولتی و انتشار 

اوراق در بورس در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، منابع عمومی دولت در سال جاری 571 هزار میلیارد 
تومان بس��ته شده که باید به عنوان بخش��ی از بودجه عمومی )650 هزار 
میلیاردی( هزینه اداره کش��ور از محل آن تامین شود، در این منبع اعداد 
قابل تاملی دیده می شود؛ جایی که سهم درآمدهای نفتی نسبت به گذشته 
به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر سهم واگذاری دارایی های مالی که 
همان واگذاری س��هام ش��رکت های دولتی و همچنین انتشار اوراق است 

رشد هنگفتی دارد.
در بودجه امس��ال 107 ه��زار میلی��ارد تومان تحت عن��وان واگذاری 
دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شده که متشکل از درآمدهای ناشی از 
ف��روش نفت و فرآورده های آن و همچنین واگذاری و فروش اموال منقول 
دولتی اس��ت، در این محل کمتر از 50 هزار میلیاردی به نفت می رسد و 
عمده آن را واگذاری اموال دولتی تش��کیل داده که باید از س��وی وزارت 

اقتصاد انجام شده و سهم خود از بودجه را تامین کند.
اما از س��وی دیگ��ر جریان منابع دول��ت به واگ��ذاری دارایی های مالی 
برمی گردد که حتی در مقایسه با رقم 124 هزار میلیارد تومانی که دولت 
در الیحه بودجه پیشنهاد داده بود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 
به 174 هزار میلیارد رسیده است که رکورد سال های گذشته را شکسته و 

اکنون یک سوم بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد.  

با روندی که طی ش��ده می توان گفت به تدریج در س��ال های گذش��ته 
هر آنچه از جمله تحریم ها موجب ش��د که س��هم نفت در بودجه کاهش 
پی��دا کند، بار آن بر دوش واگذاری  دارایی های مالی گذاش��ته ش��ده که 
الزمه تحقق آن فضای مناسب در بازار سرمایه است تا دولت بتواند سهام 

شرکت های دولتی و اوراق خود را در آن منتشر کند.
بررس��ی روال گذشته از اوایل دهه 90 تاکنون بیانگر رشد بیش از 165 
هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی های مالی دولت اس��ت؛ به طوری که 
در س��ال 1390 دولت حدود 6000 میلیارد، در سال 1391 حدود 6700 
میلیارد و در س��ال 1392 تا 14 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری های 
دارایی های مالی درآمد کس��ب کرده و عم��ده درآمدهای بودجه از محل 
نفت و سایر بخش ها بوده است، اما این روال در چند سال اخیر و در دولت 
یازدهم و دوازدهم و عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مسیر خود را 
تا حدودی تغییر داده و روند رشد منابع از  محل واگذاری سهام و یا اوراق 

افزایش یافته است.
این در حالی است که در سال 1393 حدود 16 هزار میلیارد تومان برای 
واگذاری دارایی های مالی محقق شد که این رقم به 174 هزار میلیارد در 
س��ال جاری رسیده که حدود 160 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. البته 
طی این سال ها عمده این رشد به دلیل انتشار اوراق از سوی دولت بود و 
سهم کمتری از آن به واگذاری سهام  شرکت های دولتی اختصاص داشت، 
اما در بودجه 1399ظاهرا س��هم واگذاری س��هام افزایش یافته و حتی در 
مدتی که از سال گذشته، وجود عرضه های سنگین دولتی در بازار سرمایه 
و تالش برای واگذاری بیشتر سهام شرکت های دولتی نشان از اقدام سریع 

دولت برای تامین منابع از محل واگذاری سهام و اوراق دارد.
در روزهای گذش��ته روحانی به وزیر اقتصاد دس��تور داد تا سریعا طبق 

مصوبه دولت سازوکار عرضه سهام بنگاه هایی که در اختیار دولت، نهادهای 
عمومی و نیروهای مسلح هستند را فراهم کند، این دستور رئیس جمهوری 
بار دیگر نش��اندهنده  حضور قوی تر دولت در بازار س��رمایه برای واگذاری 
سهام ش��رکت های خود است. بنابراین در س��ال جاری از رقم 571 هزار 
میلیارد تومانی که برای منابع عمومی دولت و به عبارتی اداره کشور باید 
محقق ش��ود، می توان گفت تا 230 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری 
سهام شرکت های دولتی، انتشار اوراق و واگذاری اموال منقول دولت است 
که 174هزار میلیارد تومان آن از واگذاری های دارایی های مالی و بیش از 
50 هزار میلیارد دیگر از فروش و یا مولدسازی دارایی های دولت باید تامین 
ش��ود که عدم تحقق هر یک از آنها موجب کسری بودجه دولت می شود، 
آن هم در ش��رایطی که منابع پیش بینی از محل درآمدهای نفتی هرچند 
نسبت به گذشته و حتی پارسال به شدت کاهش داشته، اما همان هم در 

حال حاضر در هاله ای از ابهام قرار دارد.
این در شرایطی است که دولت نفت بودجه را برمبنای حدود 50 دالر در 
هر بشکه پیش بینی کرده که در حال حاضر قیمت نفت به شدت کاهش 
یافته و به زیر 30 دالر رس��یده اس��ت، بر این اساس عجله دولتی ها برای 
واگذاری س��هام و عرضه در بورس و یا فروش اموال کامال طبیعی به نظر 
رسیده و برای تامین منابع تالش می کنند تا عدم تحقق منابع و به دنبال 

آن احتمال کسری بودجه به حداقل برسد.
اما در کنار واگذاری دارایی مالی و واگذاری سرمایه ای، بخش دیگری از 
منابع 571 هزار میلیاردی دولت باید از محل درآمدها که شامل مالیات و 
سایر درآمدهاست تامین شود که حدود 288 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده و معموال عملکرد بودجه در این بخش به حد مصوب نزدیک می شود 

و تا حدودی خیال دولت از این محل آسوده تر است.

واگذاری ۱۷4هزار میلیاردی در راه است

جورکشی بودجه از نفت به سهام

ریزش قیمت نفت هم مانعی برای رش��د ادامه دار شاخص بورس نبود و 
معامالت بازار سرمایه در روز سه شنبه در حالی به پایان رسید که شاخص 
کل این بازار بی توجه به ریزش قیمت جهانی نفت با رشد 17 هزار واحدی 
همچنان به صعود خود ادامه داد. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز شاخص 
فرابورس با 168 واحد رش��د به مرز 9000 واحد نزدیک شد و رقم 8910 
واح��د را ثبت کرد بنابراین بورس ته��ران برخالف پیش بینی ها که برخی 
گمان می کردند به دلیل افت قیمت نفت ریزشی خواهد بود، معامالت خود 
را صعودی آغاز کرد و از نخستین لحظات آغاز بازار با رشد 7هزار واحدی 

به استقبال ادامه معامالت در این بازار رفت.
ای��ن در حال��ی بود که بازارهای جهانی تحت تاثیر »دوش��نبه س��یاه« 
بودند که برای نخس��تین بار در تاریخ، قیمت نفت آمریکا منفی و با افت 
306درصدی همراه شد. با چنین سقوطی قیمت هر بشکه نفت به منفی 

37 دالر و 63 سنت رسید و اتفاقی عجیب در بازار نفت رقم خورد.
این موضوع زمینه ترس بسیاری از فعاالن بازار سرمایه را با خود به همراه 
داش��ت که ممکن است ش��اخص بورس تحت تاثیر این ریزش قرار بگیرد 
و برخی از گروه ها مانند پتروش��یمی و پاالیشی زمینه ضرر سهامداران را 
فراهم کند، اما بازار س��رمایه برخ��الف تمام پیش بینی ها معامالت خود را 
صعودی آغاز کرد و از نخستین لحظات معامالت با رشد چند هزار واحدی 
به اس��تقبال ادامه معامالت رفت. در واقع، برخالف انتظارات بس��یاری از 
فع��االن بازار که گمان می کردند در این روز بازار س��رمایه آغاز هیجانی را 
داشته باشد و به دلیل ایجاد صف های فروش طوالنی شاهد ریزش شاخص 
بورس باشیم، اما روند معامالت بازار سرمایه نشان می داد که سرمایه گذاران 
توجهی به اتفاق رخ داده در بازار نفت نداش��تند و همچنان س��رمایه های 

واردشده به این بازار و سرمایه گذاری در آن داغ است.
در همی��ن زمینه، نوید قدوس��ی در گفت و گو با ایرنا، اتفاق دوش��نبه 
یعنی کاهش شدید قیمت نفت به منفی 37 دالر را محدود به قراردادهای 
فیوچرز نفت به تاریخ MAY 15 دانست و گفت: این کاهش قیمت صرفا 
برای گروه محدودی از قراردادهای آتی نفت آمریکا بود که وسط خشکی 

قرار دارند و اصطالحا به آنها landlocked گفته می شود.
به گفته وی، اتفاق دوشنبه شب فقط برای یک نوع نفت و قرارداد نفتی 

رخ داده است و دیگر نفت ها از جمله نفت برنت با افت چشمگیر و سنگین 
مواجه نشدند.

قدوسی ادامه داد: اینگونه نفت هایی که در خشکی قرار دارند برای اینکه 
بخواهند برای صادرات نفت به پایانه صادراتی برسند با هزینه حمل و نقل 
سنگینی همراه هستند، این موضوع باعث شد تا به دلیل نزدیک شدن به 
سررس��ید قراردادها، امکان خرید در قرارداد وجود نداشته باشد و همه به 
سمت فروش پیش رفتند، به همین دلیل قیمت آن کاهش پیدا کرده در 
صورت��ی که قیمت در دیگر قراردادهای نفتی مانند وس��ت تگزاس حدود 

23 دالر است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه نفت برنت در دوشنبه شب 
نوس��ان چندانی را تجربه نکرد و قیمت آن ح��دود 28 دالر بود، گفت: به 
این وضعیت contango گفته می شود که قراردادهای نفتی با سررسید 
نزدیک خیلی ارزان تر از قراردادهای با سررسید دورتر معامله می شوند که 

آن هم ناشی از عدم ظرفیت ممکن برای انبار کردن است.
وی خاطرنشان کرد: در این مواقع نفت از میدان نفتی استخراج می شود 
و اس��تخراج کننده نفت حاضر است نفت استخراج ش��ده را به عنوان زباله 
بفروش��ند که فقط در جای دورتری انبار ش��ود تا می��دان نفتی بتواند به 
فعالیت خود ادامه دهد، چنین مس��ائلی موقتی اس��ت و به زودی از بین 

می رود.
قدوس��ی به واکنش پاالیش��ی ها در معامالت روز سه ش��نبه نسبت به 
اتفاق رخ داده در بازار نفت اش��اره ک��رد و گفت: فقط یک نماد پاالیش 
نفت بندرعباس واکنش��ی از این اتفاق نشان نداد و تحت فشار نقدینگی 
در ص��ف خرید قرار گرفت، اما دیگر س��هام مانند پاالیش نفت ش��یراز، 
پاالیش نف��ت تبریز و پاالیش نفت اصفهان در ح��ال معامله به صورت 

منفی هستند.
رش��د شاخص بورس تهران در روز سه ش��نبه در حالی رخ داد که در 
نقطه مقابل، بورس های جهانی به دنبال تراژدی نفت آمریکا با وضعیت 
قرمز روبه  رو ش��دند. در واقع، بازارهای جهان دیروز تحت تاثیر دو اتفاق 

بودند؛ سقوط قیمت نفت آمریکا و سالمتی رهبر کره شمالی.
نفت آمریکا که روز دوشنبه تا قیمت منفی 37.6 دالر سقوط کرده بود، 

در معامالت روز سه شنبه اگرچه افزایش پیدا کرد و مثبت شد، اما دوباره 
زیر صفر رفت و به منفی 70 سنت رسید، اما نوسانات عجیب و تاریخی آن، 
روی روند معامالت بورس های جهانی تاثیر گذاش��ته است. از سوی دیگر، 
برخی منابع اطالعاتی آمریکا حال »کیم جونگ اون« رهبر کره  ش��مالی را 
پ��س از عمل جراحی قلب، در معرض خطر ج��دی توصیف کرده اند. این 

سیگنال ها، باعث شده است که بازارهای بورس آسیایی نیز منفی شوند. 
براساس گزارش س��ی ان ان بیزینس، شاخص هنگ سنگ در هنگ کنگ 
2.4درصد س��قوط کرد و شاخص نیکی ژاپن 1.9درصد از ارزش خود را از 
دس��ت داد. شاخص کامپوزیت شانگهای نیز 1.5درصد افت کرد.  شاخص 
کاس��پی کره جنوبی نیز 3درصد سقوط کرده است. ارزش وون کره جنوبی 
نیز در برابر دالر آمریکا، 1.7درصد فرو ریخته اس��ت. س��ی ان ان بیزینس، 
این روند منفی کره جنوبی را به دلیل خبر وخامت حال رهبر کره شمالی 
تحلیل می کند. البته دفتر ریاس��ت جمهوری کره شمالی اعالم کرده است 
که آنها هیچ گزارش��ی ندارند که غیرعادی بودن سالمت کیم جونگ اون را 

تایید کند. 
»جفری هالی«، تحلیلگر ارشد بازار در منطقه آسیا-پاسیفیک می گوید: 
»در روز سه شنبه بازارهای منطقه ای واکنش اندکی به اخبار داشته اند، اما 
اگر اخباری که از کره شمالی می رسد تایید شود، منطقه آسیا و بازارهای 

آسیایی وارد دوره ای از بی ثباتی خواهند شد.« 
همچنین براساس گزارش رویترز، شاخص گسترده MSCI’s در آسیا-

پاسیفیک، 2درصد سقوط کرد. بازارهای بورس در هنگ کنگ  و شانگهای 
نیز 2درصد از ارزش خود را از دست دادند. در سیدنی استرالیا نیز بورس، 
2درصد فرو ریخت. وال اس��تریت نیز از این روند در امان نبوده و شاخص 
آتی S&P500، حدود نیم درصد از ارزش خود را از دس��ت داد. در حالی 
ک��ه ارزش اوراق قرضه به عنوان پناهگاه امن س��رمایه گذاری در برابر دالر 

افزایش یافت. 
»کایل رودا«، تحلیلگر بازار در آی جی مارکت در ملبورن این تغییرات را 
تحت تاثیر تحوالت روز دوش��نبه بازار نفت می داند و به رویترز می گوید: 
»عملکرد قیمت نفت ترسناک بود. این واقعیت را برمال کرد که روند عرضه 

و تقاضا در جهان مختل شده است.«

چرا »دوشنبه سیاه« جلودار رشد شاخص بورس نشد؟

بی توجهی بورس به شوک نفت

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

شریف نظام مافی
 رئیس اتاق ایران و سوئیس
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مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد
جهش تولید؛ رویکرد راهبردی تا سال ۱404

مدیرعامل بورس کاالی ایران برای تحقق بخش��ی شعار سال 1399 مبنی 
بر »جهش تولید«، از س��ند راهبردی نوین و نقشه راه توسعه این شرکت تا 

سال 1404 رونمایی کرد.
ب��ه گزارش بورس کاالی ایران، »حامد س��لطانی نژاد« با اش��اره به اتمام 
دوره افق چش��م انداز ترسیم شده سال 1399 سند راهبردی پیشین شرکت 
ب��ورس کاالی ایران گفت: نظر به اتمام افق ترس��یم ش��ده بورس کاال برای 
چش��م انداز 1399، به روزرسانی سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار 
)س��ال 1397( و همچنی��ن تغییرات چش��مگیر محیط کس��ب وکار اعم از 
تش��دید تحریم های اقتصادی و سیاسی، ظهور تکنولوژی های جدید، اعمال 
سیاست های دس��توری و بازدارنده، پذیرش سهام ش��رکت در بورس اوراق 
به��ادار تهران و راه اندازی و توس��عه ابزارهای جدی��د مانند مناقصه و خرید 
دین، ش��رکت بورس کاالی ایران در س��ال 1398 تصمیم گرفت تا اقدام به 

بازنگری و تدوین سند راهبردی نوین شرکت کند.
وی اف��زود: همچنین کاهش درآمد ش��رکت تحت تاثی��ر خروج موقت از 
بازار آتی س��که طال و کاهش کارمزد برخی کاالها در کنار وجود نقاط قابل 
بهبود در س��ند راهبردی پیش��ین )همچون به کارگیری مدل ارزیابی کارت 
امتی��ازی متوازن )BSC( و لحاظ کردن رویکرد مدیریت ریس��ک( از دیگر 

موارد اثرگذار در تدوین سند راهبردی نوین شرکت به شمار می رود.
مدیرعام��ل بورس کاالی ایران افزود: بدین منظور کمیته بازنگری س��ند 
راهبردی متش��کل از اعضای منتخب هیات مدیره و مدیران ارش��د شرکت، 
کارگروه داخلی متشکل از معاونین و مدیران میانی شرکت و همچنین تیم 
اجرایی متش��کل از کارشناسان خبره و باتجربه این حوزه،  تشکیل و پس از 
برگزاری هش��ت جلسه کمیته بازنگری س��ند راهبردی، 33 جلسه کارگروه 
تخصصی و 92 جلس��ه تیم اجرایی در مجموع بالغ بر 856 نفر ساعت، سند 
راهبردی نوین ش��رکت بورس کاالی ایران در افق چشم انداز 1404 تدوین 
و تصوی��ب گردید. به گفته س��لطانی نژاد، ماحصل این جلس��ات و تالش ها، 
آسیب شناس��ی سند پیشین و مطالعه اسناد باالدس��تی، به روزرسانی ارکان 
اصلی )مأموریت، چشم انداز و ارزش های شرکت(، شناسایی و تجزیه وتحلیل 
ذی نفعان شرکت، تجزیه وتحلیل عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف(، بررسی 
عوام��ل خارجی )فرصت ها و تهدیده��ا(، تعیین موقعیت راهبردی، تدوین و 

اولویت بندی راهبردها و تدوین نقشه راهبردی بود.
س��لطانی نژاد ادامه داد: از دیگر نتایج برگزاری جلس��ات کمیته بازنگری 
س��ند راهبردی می توان ب��ه تعیین میزان تطابق میان راهبردهای ش��رکت 
با راهبردهای س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و همچنین راهبردهای وزارت 
امور اقتصاد و دارایی و تدوین مدل پایش و ارزیابی و نهایتا فهرست عناوین 
برنامه های عملیاتی )اقدامات ابتکاری( مش��تمل بر پروژه ها و اقدامات بهبود 
مرتبط با هر یک از راهبردها و به تفکیک س��اختار س��ازمانی شرکت بورس 

کاالی ایران اشاره کرد.
او در تشریح اهم خروجی های سند به روزرسانی شده بورس کاالی ایران 
به بیانیه مأموریت  این ش��رکت اش��اره کرد و گفت: ش��رکت بورس کاالی 
ایران مرجع اصلی کش��ف قیمت و ارائه دهنده خدمات متنوع مبتنی بر کاال 
و اوراق بهادار کاالیی در راس��تای پاسخ به نیازهای صاحبان صنایع، تجار و 
فعاالن بازار س��رمایه از طریق بستری رقابتی، منصفانه، شفاف و امن بوده و 
بدین منظور با بهره گیری از سرمایه های انسانی سرآمد و فناوری های نوین، 
همواره ضمن تمرکز بر بازارهای داخلی به دنبال شناس��ایی و بهره برداری از 

فرصت های بین المللی خواهد بود.

بورسکاال

فرص��ت امروز: آمارهایی که در میانه فروردین ماه از میزان بی س��ابقه ثبت 
نام کنندگان در سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( منتشر شده است، 
نشاندهنده استقبال این روزهای مردم از بازار سرمایه است، به طوری که در 
فروردین ماه سال گذشته 55 هزار کد صادر شد در حالی که در فروردین ماه 

سال 99 تعداد کدهای صادرشده به بیش از 193 هزار کد رسید.
بررسی ها نشان می دهد که در سال 1398، حدود 822 هزار کد صادر شد 
تا پرونده این بازار با 11 میلیون و 665 هزار کد بسته شود. بر این اساس آمار 
صدور کدها در س��ال گذشته حاکی از آن بود که در فروردین 55 هزار کد، 
در اردیبهشت  39 هزار کد، در خرداد  23 هزار کد، در تیر  34 هزار کد، در 

مرداد 48 هزار کد و در شهریور 61 هزار کد صادر شده است.
میزان صدور کدها در مهرماه رش��د چش��مگیری داشته و در این ماه  91 
هزار کد صادر ش��د. همچنین در آبان، آذر و دی به ترتیب شاهد صدور 25 
هزار، 52 هزار و 68 هزار کد بودیم. این آمار در بهمن ماه 154 و در اسفند نیز 
172 هزار کد بود. بر این اس��اس در سال 1398 حدود 822 هزار کد جدید 
در بازار سرمایه صادر شد تا تعداد کل کدها به رقم 11 میلیون و 665 هزار 
کد برسد. این در حالی است که تعداد کدهای صادرشده در کل سال 1397، 

حدود 895 هزار کد بود.
به نظر می رسد بازار سرمایه اما در سال 99 جایگاه دیگری بین مردم پیدا 
کرده اس��ت به طوری که تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سجام 18 برابر 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل افزایش یافت. در 25 روز نخست امسال 
تعداد 651 هزار و 959 نفر در سامانه سجام ثبت نام کردند تا تعداد کل ثبت 
نام کنندگان در این س��امانه از مرز 4 میلیون و 300 هزار نفر عبور کند. در 
نهایت در 31 روز ماه گذش��ته، 193 هزار و 920 کد صادر شد که نسبت به 
فروردین ماه س��ال گذشته که 55 هزار کد صادر شده بود، 193 هزار و 865 

کد افزایش یافته است.
بی توجهی شاخص بورس به شوک نفت

معامالت بازار سرمایه در دومین روز اردیبهشت در حالی به پایان رسید که 
شاخص کل بورس بدون توجه به شوک قیمتی نفت کماکان به روند صعودی 
خود ادامه داد و با رش��د 17 ه��زار و 153 واحدی به رقم 726 هزار و 148 

واحد رسید. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 3 هزار و 897 واحد افزایش 
به 246 هزار و 160  واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 2هزار و 591  واحد 
رش��د به 163 هزار و 657 واحد رس��ید. شاخص آزاد شناور نیز با 22 هزار و 
426 واحد افزایش به رقم 920 هزار 140  واحد رسید، شاخص بازار اول 13 
هزار و 524 واحد و شاخص بازار دوم 30 هزار و 634 واحد افزایش داشتند.
در معامالت روز سه شنبه، بیش از 7 میلیارد و 93 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 82 هزار و 188 میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین 
نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 2 هزار و 770 واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 573 واحد، بانک ملت )وبملت( با 743 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 685 واحد، پتروش��یمی پردیس 
)ش��پدیس( با 606 واحد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق( با 
597 واح��د و ملی صنایع مس ایران )فملی( با 573 واحد بیش��ترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقطه مقابل اما نمادهای پتروشیمی شیراز )شیراز( با 165 واحد، شرکت 
ارتباطات س��یار ایران )همراه( ب��ا 112، هلدینگ داروپخش )وپخش( با 73 
واحد، پتروشیمی خارک )شخارک( با 70 واحد، صنعتی بهشهر )غبشهر( با 

69 واحد، باعث افت شاخص بورس شدند.
نماده��ای بانک ملت، گلوکوزان، بانک تجارت، پاالیش نفت اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان و صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز 
از جمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه فرآورده نفتی هم در معامالت 
این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد 
و 229 میلی��ون برگه س��هم به ارزش 12 هزار و 483  میلی��ارد ریال داد و 

ستد شد.
شاخص فرابورس هم نزدیک به 153 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 
8ه��زار و 876 واحد ثابت مان��د. در این بازار 2 میلیارد و 679 میلیون برگه 

سهم به ارزش بیش از 35 هزار و 296  میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروش��یمی 
تندگویان )ش��گویا(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان 
جن��وب )هرم��ز(، تولید نیروی ب��رق دماوند )دماون��د(، فرابورس ایران 

)فرابورس( و سرمایه گذاری مس سرچشمه )سرچشمه(، بیشترین تاثیر 
مثبت را بر ش��اخص این بازار داش��تند. همچنین نمادهای گروه توسعه 
مالی مه��ر آیندگان )ومهان(، اعتباری ملل )وملل(،  پتروش��یمی غدیر 
)ش��غدیر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس( و قاس��م ایران )قاسم( مانع از 

رشد بیشتر شاخص فرابورس در روز گذشته شدند.
ریزش گسترده بورس های آمریکا و آسیا

ش��اخص بورس تهران در روز سه ش��نبه درحالی به رش��د خود ادامه داد 
که بورس های جهانی به دنب��ال تراژدی نفت آمریکا با وضعیت قرمز مواجه 
ش��دند. شوک قیمتی نفت آمریکا در روز دوش��نبه خود را در معامالت روز 
سه شنبه نشان داد، چنانچه به گفته سی ان ان بیزینس، شاخص هنگ سنگ 
در هنگ کنگ 2.4درصد سقوط کرد و شاخص نیکی ژاپن 1.9درصد از ارزش 
خود را از دس��ت داد. ش��اخص کامپوزیت شانگهای نیز 1.5درصد افت کرد. 
شاخص کاسپی کره جنوبی نیز 3درصد سقوط کرد و ارزش وون کره جنوبی 
نیز در برابر دالر آمریکا، 1.7درصد فرو ریخت. همچنین ش��اخص گس��ترده 
MSCI’s در آسیا-پاس��یفیک، 2درصد س��قوط کرد. بازاره��ای بورس در 
هنگ کنگ  و شانگهای نیز 2درصد از ارزش خود را از دست دادند. در سیدنی 
 S&P500 اس��ترالیا نیز بورس، 2درصد فرو ریخت. همچنین شاخص آتی

حدود نیم درصد از ارزش خود را از دست داد.

شاخص بورس تهران بی توجه به شوک قیمتی نفت به رشد خود ادامه داد

اتفاق تاریخی در بورس

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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بازار گوشت در ماه رمضان التهابی ندارد   
رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور گفت با توجه به مازاد 
چش��مگیر دام در دامداری ها، قیمت گوشت در ماه رمضان نوسانی 

نخواهد داشت.
منصور پوریان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه کمبودی در عرضه گوشت وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به 
فراوانی عرضه و نبود تقاضا، قیمت گوش��ت روند نزولی داشته است 
به طوری که با افت 15 تا 16 هزار تومانی، قیمت هر کیلو گوش��ت 

در خرده فروشی ها به کمتر از 100 هزار تومان رسیده است.
او با اش��اره به اینکه با انباش��ت دام در واحد های دامداری روبه رو 
هس��تیم، افزود: هم اکنون در تمامی واحد های پرواربندی س��بک و 
س��نگین با انباش��ت دام روبه رو هس��تیم، به همین خاطر به وزارت 
جهاد کش��اورزی به عنوان متولی تولید اعالم کرده ایم که دامداران 

در شرایط حاد قرار دارند.
پوری��ان ادامه داد: ب��ا توجه به ازدیاد عرض��ه دام و کاهش تقاضا 

از سوی پرمصرف ها، مشکلی در بخش دام و گوشت وجود ندارد.
ای��ن مقام مس��ئول قیمت هر کیلو دام س��بک را 42 هزار تومان 
و دام س��نگین را 26 ه��زار توم��ان اعالم کرد و اف��زود: با توجه به 
انباش��ت دام در واحد های دامداری، الته��اب قیمتی در ماه رمضان 

نخواهیم داشت.
رئیس شورای تامین کنندگان دام از کاهش مصرف گوشت در ماه 
رمضان خبر داد و گفت: طبق روال معمول مصرف گوش��ت در ماه 
رمضان کاهش و مرغ افزایش می یابد و امس��ال شیوع ویروس کرونا 

مزید بر علت شده است.
به گفته پوریان، با توجه به رش��د فزاینده تولید بهاره و انباش��ت 
دام در واحد ه��ای دامداری انتظار می رود بخش��ی از مازاد تولید به 

بازار های هدف صادر شود.
این  مقام مسئول با بیان اینکه 65 میلیون رأس دام در واحد های 
دامداری انباش��ت ش��ده اس��ت، گفت: اگر یک میلیون رأس دام به 

بازار های هدف صادر شود، التهابی در بازار داخل نخواهیم داشت.
او با اش��اره به اینکه مصرف گوشت کشور 60 تا 70درصد کاهش 
یافته اس��ت، اظه��ار کرد: در حال حاضر انباش��ت دام در واحد های 
دامداری مشکالت متعددی برای دامداران ایجاد کرده است، از این 
رو انتظ��ار م��ی رود تدابیری برای مازاد تولید به کار گرفته ش��ود تا 

داستان مرغ و جوجه یکروزه تکرار نشود.
پوری��ان در پایان تصریح کرد: با توجه به مازاد چش��مگیر دام در 
دامداری ها، صادرات 3 تا 4 میلیون رأس دام س��نگین و 200 هزار 

رأس دام سبک، نوسانی در بازار ایجاد نخواهد کرد.

انحصار لیموترش و لیموشیرین عامل اصلی 
التهاب قیمت

عضو اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی میوه و تره گفت در حال 
حاضر بار لیموترش و لیموش��یرین در انحصار پنج تا شش نفر است 

که همین امر منجر به التهاب قیمت در بازار شده است.
اصغر یاوری، عضو هیأت مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی 
میوه و تره بار در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علل 
گرانی لیموش��یرین و لیموترش در بازار اظهار کرد: با شیوع ویروس 
کرونا افرادی که لیموترش و لیموش��یرین در انحصارشان بود، اقدام 
ب��ه توزیع قطره چکانی کاال کردند که همی��ن امر منجر به التهاب 
قیمت در بازار ش��د. وی افزود: با گسترش ویروس کرونا و تبلیغاتی 
مبنی بر تاثیر زنجبیل، س��یر، لیموترش و لیموش��یرین در ارتقای 
سیستم ایمنی س��لف خران اقدام به توزیع قطره چکانی کاال کردند 
که همین امر منجر بر التهاب قیمت در بازار ش��د. یاوری ادامه داد: 
در حال حاضر بار لیموترش و لیموش��یرین در انحصار پنج تا شش 
نفر اس��ت و علی رغم آنکه اس��امی این افراد را ب��ه اداره تعزیرات، 
وزارت صمت و اداره اطالعات جهرم گزارش دادیم، اما اراده ای برای 
برخورد وجود ندارد. این مقام مس��ئول قیمت هر کیلو لیموترش در 
میدان مرکزی میوه و تره بار را 29 هزار تومان و لیموشیرین 23 تا 
24 هزار تومان اعالم کرد. وی با اش��اره به اینکه گرانی لیموترش و 
لیموش��یرین ارتباطی به تولیدکننده ندارد، بیان کرد: هم اکنون بار 
دس��ت تولیدکننده نیست و در زمان برداشت دالالن اقدام به خرید 

محصول و نگهداری در سردخانه ها کردند.
عض��و هیأت مدیره اتحادیه بارفروش��ان در بخش پایانی اظهارات 
خ��ود درباره علل گرانی گوجه فرنگی گف��ت: با توجه به بارش های 
اخیر و تاخیر در برداش��ت محصول قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در 
می��دان  مرکزی از 4 هزار تومان به 8 هزار تومان رس��ید، به همین 

خاطر تقاضا کردیم تا جلوی صادرات این محصول گرفته شود.

نرخ هر کیلو مرغ به ۱0 هزار و ۷00 تومان 
رسید

عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی از استمرار ثبات قیمت مرغ خبر 
داد و گف��ت امروز قیمت ه��ر کیلو مرغ گرم 10 هزار و 700 تومان 
است. عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در 
گفت و گو با   باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قیمت مرغ 
نس��بت به روزهای اخیر تغییر محسوسی نداشته است، اظهار کرد: 
امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 7 هزار و 200 تومان 

و مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 10 هزار و 700 تومان است.
وی از اف��ت چش��مگیر قیمت جوجه یکروزه در ب��ازار خبر داد و 
گفت: با توجه به نبود کش��ش بازار برای خری��د مرغ، انگیزه کافی 

برای تولیدکننده وجود ندارد.
حج��ت درباره آینده بازار مرغ در ماه رمضان بیان کرد: باتوجه به 
روند معدوم س��ازی امیدواریم هرچه س��ریع تر قیمت اصالح شود تا 
ضرر و زیان تولیدکنندگان کاهش یابد چراکه با استمرار روند عرضه 

مرغ کمتر از نرخ تمام شده تولید دچار کمبود می شویم.
این مقام  مسئول با اشاره به اینکه اصالح امروز قیمت مرغ نسبت 
به فردا ارجحیت دارد، بیان کرد: بخش مرغ گوش��تی حکم ترنی را 
دارد که بقیه واگن ها به آن متصل هستند، از این رو انتظار می رود 
هرچه س��ریع تر وضعیت مرغداران گوش��تی بهبود یابد تا بخشی از 

خسارت ها جبران شود.

اخبـــار

معادن زغال س��نگ نقش ویژه ای در تولید محصوالت داخلی دارند به 
حدی که بیشترین کاربرد را در فوالدسازی ها دارند.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، از زمانی که وی��روس کرونا 
وارد ایران ش��د، ب��ر تمام بخش ه��ای اقتصادی، خدمات��ی و اجتماعی 
تاثیر گذاش��ت، اما این تاثیر بر بخش مع��دن به صورت پنهانی تاثیرات 
زیادتری گذاش��ت. معدن به خصوص معادن زغال س��نگ نقش ویژه ای 
در تولی��د محصوالت داخلی دارند به حدی که بیش��ترین کاربرد را در 
فوالدس��ازی ها دارن��د. حال معادن زغال س��نگ با ش��یوع کرونا، دچار 
تعطیلی طوالنی مدت ش��ده اند به طوری که از س��ال گذش��ته تاکنون 

تعطیل هستند و تولیدشان به حد خیلی کم بوده است.
در برخی از معادن به دلیل اینکه کار به صورت دس��ت جمعی انجام 
می شود و افراد به صورت گروهی کار می کنند، به طور مثال گروه 600 
نفره وارد یک معدن می شوند. شرایط سختی برای کار کردن در معادن 
وجود دارد اما موضوعی که جای سوال دارد، چرا معادن جزو مشاغل در 
نظر گرفته نشده اند و شرایط کاری نامشخصی دارند؟ حتی دستورالعمل 
بهداش��تی برای آن تعریف نشده است. با تعطیلی معادن تولیدی کشور 
به نصف خواهد رس��ید که خبر از گرانی محصوالت دارد چراکه بسیاری 

از کاالها از زغال سنگ بهره می برند.
گرانی محصوالت ایرانی در آینده ای نه چندان دور

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران، گفت: کرونا تاثیر زیادی 
در معادن زغال س��نگ گذاشته است به طوری که این معادن را از قبل 

عید تعطیل کرده و همچنان تعطیل مانده اند.

او بیان کرد: کارگران برای کار کردن در محیط های تاریک و دربسته 
و در جمع زیادی از افراد حدود 600 نفر باید کار کنند که با این شرایط 
به وجود آمده اصال نمی توان فاصله اجتماعی را در معادن رعایت کرد، از 

این رو معادن تعطیل شده اند.
  دبیر انجمن زغال سنگ ایران  تشریح کرد: نامه های متعددی برای 
فعالیت در معادن زغال س��نگ زده ایم، اما متاسفانه این معادن اصال در 
لیست مش��اغل پرخطر در نظر گرفته نش��ده اند و هیچ گونه تسهیالتی 
نگرفته اند. حداقل می توانستند این معادن را جزو معادن آسیب دیده در 

نظر بگیرند اما این کار را نیز انجام نداده اند.
صم��دی ادام��ه داد: تنها می��زان ناچیزی تس��هیالت مالیاتی و بیمه 
بی��کاری برای این کارگ��ران در نظر گرفته اند که اص��ال در برابر ضرر و 
زیانی که در پیش داریم ناچیز است. مدتی است که ویروس کرونا بخش 
قابل توجهی از کشور را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه این 
معادن با اشتغال چندین هزار نفری تولیدکننده مواد اولیه صنایع فوالد 
و ُکک  س��ازی ها هس��تند، توقف تولید در این مع��ادن بیش از این عمال 
باعث تعطیلی این صنایع به دلیل نبود مواد اولیه خواهد ش��د، بنابراین 

در این شرایط، تعطیلی معادن نمی تواند در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیس��یون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: کرونا باعث ش��ده 
تولید زغال س��نگ به ش��دت کاهش یابد که ضرر آن را دو ماه دیگر که 
انبارها نیز خالی خواهند ش��د، می بینیم. فوالدس��ازی به شدت به زغال 
س��نگ نیاز دارند که در آینده ای نه چندان دور دچار مش��کالت زیادی 

خواهند شد.

این مقام مسئول بیان کرد: هم اکنون 80 درصد زغال سنگ از منابع 
داخلی تامین می ش��وند که در سال گذش��ته حدود 2 میلیون تن زغال 
سنگ تولید شد که این میزان نیاز کل کشور را می داد، اما امسال نیز با 
کمبود جدی زغال سنگ مواجه خواهیم شد. پیش بینی می شود امسال 
تولید زغال س��نگ با این رویه تعطیلی به نصف تولیدی س��ال گذشته 

نخواهد رسید.
صمدی گفت: زغال س��نگ را ب��ه دلیل مراحل پیچی��ده ای که دارد 
نمی ت��وان وارد ک��رد و قطعا این کمبود دامنه اقتصاد کش��ور را خواهد 

گرفت و با بحران جدی رو به رو خواهیم شد.
او افزود: بس��یاری از مع��ادن فعالیت خود را آغ��از نکرده اند که ضرر 
اقتصادی ش��دیدی خواهیم دید. اگر معادن را با این شرایط فعال کنیم 

با انبوه زیادی از تلفات مواجه خواهیم شد.
نقش معادن در حرکت توسعه اقتصاد

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ 
آهن ایران، گفت:  معدن نقش زیادی در حوزه اقتصادی و تولیدی دارد. 
معادن زغال س��نگ تاثیر زیادی در حرکت دیگر معادن در کشور دارند 

که هم اکنون با تعطیلی دچار آسیب های زیادی شده اند.
او بیان کرد: متاس��فانه ش��یوع بیماری کرونا تاثیر زیادی در تعطیلی 
معادن گذاش��ت که امس��ال تقریبا نیمی از معادن زغال س��نگ تعطیل 
ش��ده  و با حجم زیادی از رکود مواجه خواهیم ش��د. این موضوع عالوه 
ب��ر این بخش های مختلفی را تحت تاثیر ق��رار می دهد که یکی از آنها 

نیز اشتغال خواهد بود.

حال ناخوش کارگران معدن با تعطیلی کرونایی 

 چرا برای معادن دستورالعمل بهداشتی صادر نشد؟

دبی��ر انجمن صنایع لبنی گفت علی رغم افزایش قیمت دس��تمزد و 
س��ایر مولفه های تولید، نرخ لبنیات تا پایان ماه مبارک رمضان تغییری 

نخواهد داشت.
رض��ا باکری، دبی��ر انجم��ن صنایع لبن��ی در گفت و گو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، کاهش خرید ش��یرخام از دام��داران را تکذیب کرد 
و گفت: بنابر آمار با گس��ترش ویروس کرونا، میزان خرید ش��یرخام از 

دامداران 20درصد افزایش یافته است.
وی نرخ کنونی خرید شیر خام از دامداران را 2 هزار و 650 تا 2 هزار 

و 750 تومان اعالم کرد.
باکری درباره تاثیر  ش��یوع ویروس کرونا ب��ر بازار لبنیات بیان کرد: با 

توجه ب��ه قرنطینه خانگی و افزایش  مص��رف، کارخانه های لبنی بزرگ 
میزان تولید خود را نسبت  به بهمن 98، 20درصد افزایش داده اند.

آینده صادرات محصوالت لبنی به باز شدن مرزها بستگی دارد
دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش چشمگیر صادرات لبنیات خبر داد 
و گفت: با گس��ترش ویروس کرونا و بسته ش��دن مرزها، حداقل 75 تا 
80درصد صادرات لبنیات کاهش یافته است. وی آینده صادرات لبنیات 
را منوط به بازش��دن مرزها دانست و گفت: با استمرار بسته بودن مرزها 

امکان صادرات لبنیات به بازارهای هدف وجود ندارد.
این مقام مس��ئول درباره آخری��ن وضعیت قیمت محصوالت لبنی در 
م��اه رمض��ان بیان کرد: علی رغ��م افزایش قیمت حقوق و دس��تمزد و 

س��ایر مولفه های تولید، نرخ لبنیات تا پایان ماه مبارک رمضان تغییری 
نخواهد داشت.

ب��ه گفته وی، کارخانه های لبنی تا پایان ماه مبارک رمضان می توانند 
هزینه تمام ش��ده تولید را محاس��به و به ستاد تنظیم بازار ارسال کنند 
چراک��ه اولین تغییرات در پرداختی های حقوق کارکنان از اردیبهش��ت 

صورت می گیرد.
دبی��ر انجم��ن صنایع لبنی در پایان با اش��اره به اینک��ه تغییر قیمت 
محصوالت لبنی تا پایان ماه مبارک رمضان منتفی اس��ت، تصریح کرد: 
کارخانه های لبنی برای طرح ضیافت ماه مبارک رمضان تخفیفاتی برای 

عرضه محصوالت لبنی در نظر خواهند گرفت.

مدیرعامل ش��رکت مخاب��رات ایران با تش��ریح مجموع��ه فعالیت های 
انجام ش��ده به منظور تجهیز اینترنت خانگی به VDSL در سراسر کشور 
گف��ت بر اثر این اقدامات، ظرفیت س��ازی تبدیل 248 هزار پورت اینترنت 

پرسرعت و واگذاری به 62 هزار مشترک در تهران انجام شده است.
به گزارش ایسنا، سیدمجید صدری ضمن اعالم مطلب فوق اظهار کرد: 
فرآیند تکمیل زیرس��اخت ها در مراکز مخابرات��ی جهت ارائه VDSL به 
مش��تریان به صورت ش��بانه روزی در حال انجام اس��ت و در تالشیم تا با 
ارائه اینترنتی با حداقل چهار برابر س��رعت فعلی، عالوه بر تامین رضایت 

مش��تریان، در توسعه و پیش��رفت کس��ب و کارهای مبتنی بر اینترنت و 
اس��تفاده عمومی از پهنای باند پرس��رعت ک��ه نیاز جامعه امروز اس��ت، 
نقش خ��ود را به خوبی ایفا کنیم. مدیرعامل ش��رکت مخاب��رات ایران از 
برنامه ریزی کلی برای اجرای جایگزینی اینترنت VDSL به عنوان نس��ل 
جدید اینترنت خانگی به جای س��رویس ADSL در کل کش��ور خبر داد 
و گفت: با حمایت های وزیر ارتباطات و کوش��ش جهادی کارکنان تالشگر 
شرکت مخابرات ایران، فرآیند نصب تجهیزات در مناطق دارای امکانات با 
سرعت مطلوبی در حال انجام است و در تالشیم به زودی گستره پوشش 

VDSL را به س��طح کش��وری تبدیل کنیم. وی با اشاره به اینکه تاکنون 
150ه��زار مش��ترک مخابرات ایران در تهران درخواس��ت ارتق��ا داده اند، 
گفت: با تالش متخصصان شرکت مخابرات ایران واگذاری به مابقی هم با 
سرعت در حال انجام است. صدری، امر توسعه و تامین حداکثری خدمات 
موردنیاز مش��تریان در ش��رکت مخابرات ایران را امری ضروری دانست و 
افزود: همزمان با عملیات توس��عه کمی در سراسر کشور، به دنبال تحقق 
کیفیت حداکثری هس��تیم تا نیازهای تمام مش��تریان اینترنت پرسرعت 

شرکت مخابرات ایران به خوبی تامین شود.

قیمت لبنیات در ماه رمضان افزایشی ندارد

واگذاری اینترنت پرسرعت به 62 هزار شهروند تهرانی

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

خودرو قطعا گران خواهد شد!
کرونا، واردات قطعات را دچار مش��کالتی کرده و این مشکالت شاید تیراژ 
خودرو را در س��ال ج��اری حدود 10درصد کاهش ده��د. به گزارش بورس 
نیوز، قیمت برخی لوازم یدکی خودرو در بازار این روزها به ش��دت افزایش 
یافت��ه و به نظر فعاالن این صنعت، کرون��ا و محدودیت های تولید و واردات 
سبب گرانی قطعات ش��ده است. از سوی دیگر، نرخ سود سپرده های بانکی 
کاهش یافته و این اتفاق ممکن اس��ت باعث خروج سپرده ها از بانک و ورود 
به بازارهای س��وداگرانه از جمله بازار خودرو ش��ود. این دو موضوع، احتماال 
قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد. امراهلل امینی، کارشناس صنعت 
خ��ودرو در گفت وگو ب��ا بورس نیوز در این خصوص بی��ان کرد: کاهش نرخ 
س��ود بانکی، اگر کاهش نرخ بهره تس��هیالت را هم در پی داش��ته باش��د، 
اثر بااهمیتی بر هزینه های خودروس��ازان نخواهد داش��ت؛ چراکه مشکالت 
خودروس��ازان آنقدر زیاد شده که با کاهش 2،3درصدی نرخ بهره تسهیالت 
مرتفع نخواهد شد. وی افزود: از طرفی، چنانچه کاهش سود بانکی منجر به 
خروج نقدینگی از بانک ش��ود، بخشی از نقدینگی می تواند وارد بازار خودرو 
شود. اگر خودروس��ازان کشور ما به دنبال داللی و کسب سود خود نبودند، 
ب��ا ایجاد تع��ادل در عرضه و تقاض��ای خودرو، بازار خودرو ب��ه محلی برای 
س��وداگری دالالن تبدیل نمی شد. ولی خودروسازان ما هم معموال از چنین 

شرایطی استقبال می کنند و خودشان هم به داللی در بازار می پردازند.
امین��ی تصریح ک��رد: کرون��ا، واردات قطعات را دچار مش��کالتی کرده و 
این مش��کالت ش��اید تیراژ خودرو را در سال جاری حدود 10درصد کاهش 
دهد. در چنین ش��رایطی با وجود مشکالت ساختاری صنعت خودرو و روند 
صعودی تقاضای سفته بازانه در بازار خودرو، مردم اصال انتظار کاهش قیمت 

خودرو را در بازار نداشته باشند؛ خودرو قطعا گران خواهد شد.

چه خودرو هایی فقط تا مردادماه سهمیه 
بنزین دریافت می کنند؟

برخی از خودرو های ش��خصی به علت اس��تفاده نکردن از سهمیه بنزین 
ماهانه 60 لیتری خود و با توجه به اینکه امکان ذخیره سازی بیش از 9 ماه 
سهمیه بنزین در کارت های سوخت وجود ندارد، در صورت عدم استفاده از 

سهمیه های خود تا تیرماه، سهمیه مرداد را دریافت نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از ساعت صفر روز جمعه، 24 آبان ماه سال 

1398 سهمیه بندی بنزین برای همه وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد.
س��قف ذخیره سهمیه بنزین کارت های هوش��مند سوخت شخصی برای 
مالکان خودرو های ش��خصی و موتورس��یکلت ها ابتدا ش��ش ماه بود که به 
دنبال گس��ترش ویروس کرونا در کش��ور و ش��رایط ویژه اعالم ش��ده برای 
مقابله با گس��ترش آن، ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی هفته گذشته 
در اطالعیه ای این س��قف را به 9 ماه تغییر داد، بنابراین س��همیه س��وخت 
خودرو های ش��خصی و موتورسیکلت ها در صورت عدم استفاده حداکثر تا 9 

ماه در کارت های سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
در صورتی که این مصوبه جدید، تصویب و ابالغ نمی شد، برای خودرو های 
شخصی که 360 لیتر سهمیه بنزین در کارت سوخت آنها ذخیره شده بود، 
س��همیه بنزین اردیبهشت ماه واریز نمی شد. اکنون که مصوبه جدید، سقف 
ذخیره س��ازی بنزین در کارت های س��وخت خودرو های شخصی را تا 9 ماه 
افزایش داده، به معنای آن اس��ت که در صورتی که کس��ی از سهمیه بنزین 
خود از ابتدای س��همیه بندی )24 آبان ماه 98( اس��تفاده نکرده باش��د و در 
ماه های آینده نیز از این س��همیه اس��تفاده نکند، نهایتا تا س��قف 540 لیتر 
)برابر با 9 س��همیه 60 لیتری( ظرفیت ذخیره س��ازی دارد. از این رو برای 
کسانی که از سهمیه بنزین 60 لیتری ماهانه خود تاکنون استفاده نکرده اند، 
در صورتی که در ماه های آینده نیز از این س��همیه اس��تفاده نکنند، تنها تا 
تیرماه س��همیه جدید سوخت در کارت های آنها ش��ارژ می شود و این افراد 
سهمیه بنزین مردادماه را دریافت نخواهند کرد.  نکته جالب توجه اینجاست 
که پیگیری های تسنیم نشان می دهد تعداد چندین هزار خودروی شخصی 
در کش��ور وجود دارد که تاکنون از س��همیه 60 لیتری ماهانه خود استفاده 
نکرده اند و تا امروز با واریز هفتمین سهمیه بنزین، 420 لیتر سهمیه بنزین 

ذخیره شده در کارت های سوخت خود دارند.

انتقاد رئیس سازمان محیط زیست از 
شرکت های خودروسازی

رئیس س��ازمان محیط زیس��ت گفت خودروس��ازان طی 20 س��ال اخیر 
هی��چ اقدامی برای افزایش کیفیت تولیدات خود نکرده و ما همچنان همان 

خودروساز 50 سال قبل هستیم و درجا می زنیم.
به گزارش »نماینده«، عیس��ی کالنتری رئیس سازمان  محیط زیست در 
گفت وگو با برنامه »صبح و گفتگو«، اظهار داش��ت: ش��یوع بیماری کرونا در 
جهان خوشبختانه به محیط زیست اجازه داد که کمی تنفس کند تا جایی 
که با کاهش مصرف 30 تا 35 میلیون بشکه نفت، باالخره کوه های هیمالیا 

پس از 30 سال از فاصله حدود 250 کیلومتری دیده شد.
وی با ابراز نگرانی از اینکه پیاده روها در اکثر شهرهای ما انباشته از ماسک 
و دس��تکش های یکبار مصرف شده گفت: از ملت ایران درخواست می کنیم 
که در عین رعایت کلیه مس��ائل بهداش��تی، به محیط زیست خود نیز توجه 
داش��ته باشند و ماسک و دستکش های غیرقابل استفاده خود را در کوچه و 

خیابان و پیاده روها رها نکنند و حتماً در کیسه زباله بیندازند.
کالنتری همچنین مطرح کرد: با توجه به ابالغ سیاست های جدید وزارت 
بهداش��ت، به نظرم مردم به تدریج می توانند با حفظ مس��ائل بهداش��تی و 
رعایت فواصل از طبیعت اس��تفاده کنند. وی با بیان اینکه ش��مال کش��ور 
و برخی ش��هرهای بزرگ به ویژه شهرهایی که ش��هرداری آنها از نظر مالی 
ضعیف اس��ت انباشته از زباله و پسماند ش��ده، افزود: خوشبختانه در قانون 
بودجه س��ال جاری، امتیازات جدید مالی برای پس��ماندها پیش بینی شده 
که در صورت محقق ش��دن، بخش عمده ای از مش��کالت پسماند در شمال 
کش��ور را حل خواهیم کرد. وی یادآور ش��د: وزارت نیرو تا س��ال گذش��ته 
هر کیلو پس��ماند برای تولید برق را ح��دود 600 تا 650 خریداری می کرد 
که مقرون به صرفه نبود، اما امس��ال این رقم به 1.400 تومان رس��یده که 
برای س��رمایه گذاران توجیه پذیر اس��ت و کمک بزرگی به طبیعت کشور و 
راه اندازی کارخانه های تعطیل ش��ده در ش��مال کش��ور خواهد کرد. رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وجود فقط 3500 نفر محیط بان 
در کل س��ازمان محیط زیست گفت: ش��عار ما وجود 80 میلیون محیط بان 
در کش��ور است تا همه مردم محیط بان خودش��ان باشند. این مقام مسئول 
با انتقاد از عدم رعایت قوانین محیط زیس��ت از سوی برخی تولیدکنندگان 
بیان داش��ت: برخی تولیدکنن��دگان از کلمه »جهش تولید« سوءاس��تفاده 
می کنن��د و به این بهانه ضوابط محیط زیس��تی را زیر پ��ا می گذارند؛ مانند 

خودروسازان که هوای شهرها را آلوده می کنند.

ورود کرونا به ایران اس��تفاده از خودرو ش��خصی را به دلیل کاهش آمار 
مبتالی��ان افزای��ش داد و به دنبال آن معابر تهران ش��لوغ ش��د و ترافیک 

سنگینی رخ داد.
23 فروردین ماه س��ال 99 ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرد که ورود 
به محدوده طرح ترافیک در تهران آزاد است اما پس از گذشت یک هفته، 
رئیس و برخی از اعضای ش��ورای ش��هر تهران اعالم کردن��د که ورود به 

محدوده طرح های ترافیکی تهران بدون پرداخت عوارض، قانونی نیست .
تا پیش از ورود ویروس کرونا به ایران، طرح »ترافیک« و طرح »کنترل 
آلودگی هوا« در مرکز ش��هر تهران اجرا می شد و مالکان برای ورود به آن 
بدون جریمه شدن به ثبت نام مالک و مشخصات خودرو در سامانه تهران 

من و شارژ حساب شهروندی اقدام می کردند.
ب��ا ورود این ویروس به ایران، س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا اعالم کرد که 
مطالع��ات علمی نش��ان می دهد خط��ر ابتال به ویروس کرونا با اس��تفاده 
ش��هروندان از وس��ایل حمل و نقل عمومی افزای��ش می یابد و تنها راهی 
ک��ه برای کاهش این آمار وجود دارد کاهش اس��تفاده از وس��ایل حمل و 
نقل عمومی و اس��تفاده شهروندان از خودروهای شخصی است، اما پس از 
انتشار خبر لغو طرح ترافیکی، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران 
در جلس��ه ای با حضور خبرنگاران در این خصوص گفت: تردد در محدود 

طرح ترافیک بدون پرداخت عوارض قانونی نیس��ت و این موضوع باید در 
شورا به تصویب می رسید.

وی در ادامه افزود: معتقدم زمانی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا موضوع 
لغو طرح ترافیک مطرح بود حناچی، ش��هردار تهران باید الیحه دوفوریتی 

درباره این مسئله به شورای شهر ارسال می کرد.
هاش��می در گفته های خود، پرداخت عوارض طرح ترافیک را پروس��ه 
قانونی دانست و برای احترام به تصمیمات شورا این موضوع باید به اعضای 

شورا شهر ارائه می شد.
هاشمی همچنین عنوان کرد: شهرداری باید سریع تر اقداماتی انجام دهد 
تا پرداخت نکردن عوارض توسط شهروندان قانونی باشد و باید توجه داشت 

هدف ما گرفتن عوارض نیست بلکه بحث اجازه مطرح است.
در واکنش به س��خنان اعضای ش��ورا، معاون فنی و عمرانی استانداری 
ته��ران موضع خود را در مقابل این صحبت ها اعالم کرد و گفت: محدوده 
طرح ترافیک تا اطالع ثانوی در تهران اجرایی نخواهد شد که قرار باشد از 

آن عوارضی دریافت شود.
تقی زاده همچنین عنوان کرد: در ش��ورای ترافیک تهران و شورای عالی 
ترافیک کشور مصوب شده بود که محدوده طرح ترافیک لغو شود و ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیز تصمیم ش��ورای عالی ترافیک کش��ور را تصویب و 

ابالغ کرد.
وی اف��زود: هنگامی که محدوده طرح ترافیک لغو ش��ده یعنی محدوده 
غیرمجاز برای تردد در شهر نداریم، بنابراین مدیریت شهری از چه چیزی 

می خواهد عوارض بگیرد.
معاون عمرانی اس��تانداری تهران خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذشده 
در ش��ورای ملی مقابله با کرونا الزم االجرا برای تمامی دستگاه هاست و در 
حال حاضر هیچ محدودیتی در تهران اجرایی نمی ش��ود، اما آخرین اخبار 

منتشرشده حکایت از اجرای دوباره طرح زوج یا فرد در پایتخت دارد.
محند علیخانی، رئیس کمیس��یون عمرانی و حمل و نقل ش��هر تهران 
گفت: با س��ردار مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
تلفنی صحب��ت کردم تا در جریان وضعیت ترافیک��ی معابر پایتخت قرار 
گیرم و باید اعالم کنم براساس گزارش های رسیده ترافیک معابر به حدی 

افزایش یافته که تهران قفل شده است.
علیخانی در ادامه عنوان کرد: بازگشت اجرای طرح زوج یا فرد به معابر 
پایتخت برای کاهش حجم ترددها در روزهای کرونایی پیش��نهادی است 

که می تواند مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین باید در روزهای آتی منتظر تصمیم نهایی برای اجرا یا لغو طرح 

ترافیک شهر تهران بود.

آیا طرح ترافیک اجرا خواهد شد؟ 

 شرایط طرح ترافیک در سال ۹۹

رئی��س انجم��ن واردکنن��دگان خودرو با بیان اینکه س��ایت ثبت و س��فارش 
همچنان بس��ته اس��ت و هیچ امکانی برای اصالح یا ویرایش ثبت نام های قبلی 
وجود ندارد، گفت: وزارت صمت با اعالم خبر دروغ سعی دارد تا جو روانی حاکم 

بر بازار و روند رو به رشد قیمت ها را کنترل کند.
بالتکلیف��ی 3 هزار خودرو در گمرک مانده، تمامی ندارد. حدود پنج روز پیش 
بود که س��ازمان توس��عه تجارت ایران از بازگش��ایی س��ایت ثبت سفارش برای 
واردات خودروهای در گمرک مانده خبر داد. آنگونه که مس��ئوالن این س��ازمان 
اعالم کرده بودند، خودروهایی که پیش از ممنوعیت واردات ثبت س��فارش شده 
بودند، اما به دالیل مش��کالت بانکی،  ارزی یا مش��کالت دیگر ترخیص نش��دند، 
حاال طبق این مصوبه اجازه اصالح اطالعات و ترخیص خودروهای خود داشتند. 
ب��ا این وجود مهدی دادفر رئیس انجم��ن واردکنندگان خودرو به بازار می گوید: 
س��ایت ثبت سفارش همچنان بس��ته است و هیچ امکانی برای اصالح یا ویرایش 
ثبت نام ه��ای قبلی وجود ندارد. اما در حالی وعده های مس��ئولین برای واردات 
90 میلیون دالر خودرو مانده در گمرک تاکنون عملیاتی نشده که فعاالن بازار، 
از افزایش قیمت خودرو خبر  می دهند؛ افزایش قیمتی که ریش��ه آن را در نبود 
عرضه باید جس��ت وجو کرد. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو که معتقد است 
وزارت صنع��ت با اعالم این خبر بدون پش��توانه س��عی دارد ت��ا جو روانی حاکم 
ب��ر ب��ازار را کنترل کند، گفت: ای��ن روزها قیمت خودروه��ای خارجی مدام در 
حال افزایش اس��ت و بس��یاری دلیل این رش��د قیمت ها را کمبود عرضه و البته 
افزای��ش نرخ دالر  می دانند. به گفته رئی��س انجمن واردکنندگان خودرو، برخی 
از مس��ئوالن ه��م برای اینکه انگش��ت اتهام را از خود دور کنن��د،  می گویند که 

س��ایت ثبت س��فارش خودرو باز ش��ده و به زودی خودروهای در گمرک مانده 
ترخیص خواهند ش��د، در حالی که واقعیت چیز دیگری اس��ت. او که نیاز کشور 
به خودروهای خارجی را س��االنه 75 هزار دستگاه  می داند، گفت: جدای از این، 
خودرو یک کاالی س��رمایه ای در کش��ور محسوب می شود و بسیاری برای حفظ 

قدرت نقدینگی خود به سراغ خرید خودرو می روند.
داستان از چه قرار است

تغییر ش��رایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت س��فارش و واردات خودرو از 
مهمترین دالیل توقف ترخیص خودروهای واردشده به گمرکات، بنادر و مناطق 
وی��ژه اقتص��ادی و آزاد بود. در همین ح��ال در مقطعی بان��ک مرکزی به دلیل 
نامعلوم بودن منش��أ ارزی ای��ن خودروها و در مقطعی نی��ز وزارت صنعت مانع 
از خروج آنها از گمرکات ش��دند. بعد از چند م��اه بالتکلیفی و اعتراض صاحبان 
خودرو، رئیس جمهور طی نامه  ای به وزیر اقتصاد خواهان تشکیل تیمی  برای باز 
کردن گره کور خودروهای وارداتی در گمرک مانده شد. سرانجام در دی پارسال 
و بعد از بازدید فرهاد دژپس��ند از بندر خرمش��هر، او دو پیشنهاد را برای تعیین 
تکلیف خودروهای دپوشده و همچنین کاالهای گروه 4 به هیات دولت ارائه کرد. 
در همین رابطه معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز مسئول پیگیری موضوع شد؛ 
تا اینکه در نیمه بهمن س��ال گذش��ته طی جلسه ای در دولت با تعیین تکلیف و 

ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک موافقت شد.
بر این اس��اس قرار ش��د، مهلتی س��ه ماهه برای صاحبان خودرو تعیین شود 
تا نس��بت به انجام امور قانونی در چارچ��وب مصوبه دولت اقدام و کاالی خود را 
تعیین تکلیف کنند؛ در عین حال که برای خودروهای باالی 2500 س��ی س��ی 

یا حتی خودروهایی که ثبت س��فارش نداش��تند نیز تصمیم گیری ش��د. نزدیک 
ب��ه 45 روز از ابالغ این مصوبه گذش��ته بود که یکی از مس��ئوالن گمرک اعالم 
کرده واردکنندگان برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده مراجعه نمی کنند. 
ادعایی که رئیس انجمن واردکنندگان در پاس��خ به آن گفت: دو س��ال است به 
ه��ر دری می زنیم نمی توانیم خودروهای خ��ود را از گمرک خارج کنیم و هر بار 
با یک چالش جدید مواجه می ش��ویم. او ادامه داد: کافی است یک روز روبه روی 
س��اختمان وزارت صمت در ساختمان سمیه بایستید تا ببینید روزانه چه تعداد 
واردکننده به دلیل س��نگ اندازی هایی که دستگاه های مسئول در واردات خودرو 
پیش پ��ای آنها  می اندازند به این وزارتخانه مراجعه  می کنند. مگر ممکن اس��ت 

واردکننده تمایلی به ترخیص خودروی خود از گمرک نداشته باشد.
حکم تبرئه شرط ترخیص ۱200 دستگاه خودرو

دادف��ر در این باره  می گوید: از ح��دود 5 هزار و 147 خودرویی که در گمرک 
مان��ده بود، حدود یک هزار دس��تگاه آن مربوط به کرمان موت��ور بود که اجازه 
ترخیص گرفتند، حدود 1200 دس��تگاه را دس��تگاه قض��ا توقیف کرده و حدود 
300 دس��تگاه خودرویی که تمامی  مدارک آنها کامل بود اجازه ترخیص گرفتند 

و مابقی همچنان در انبارهای گمرکات دپو شده اند.
او ادامه داد: جالب اینجاست که دستگاه قضا این 1200 دستگاه خودرو را رفع 
توقیف کرده اما س��ازمان توسعه تجارت  می گوید: برای صادرشدن اجازه واردات 
باید واردکنندگان حکم تبرئه از دس��تگاه قضا بیاورند. در واقع اگر واردکنندگان 
قرار باش��د به دنبال این حکم باشند چهار سال دیگر هم امکان واردات نخواهند 

داشت.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش کرمانش��اه از کسر روزهای 
تعطی��ل از مدت قرارداد س��رویس مدارس خب��ر داد و گفت براس��اس تصمیم 
کارگ��روه ماده 18 و همچنی��ن آیین نامه حمل و نق��ل دانش آموزی، تعطیالت 
ن��وروزی )اول تا 13 فروردین(، تعطیالت رس��می کش��ور و تعطیالت اضطراری 

هرچند روز باشد از مدت قرارداد کسر می شود.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، فرهاد محمدی افزود: 
باتوج��ه به تماس های مک��رر اولیا دانش آموزان و به منظور اعمال رویه یکس��ان 
درخصوص نحوه پرداخت کرایه سرویس های حمل و نقل دانش آموزان در شرایط 
فعلی، مدارس برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و در راستای تأمین امنیت 

و س��المت دانش آموزان تعطیل هس��تند و از این رو ایام تعطیل از مدت قرارداد 
س��رویس مدارس کسر می ش��ود. وی اظهار داش��ت: پرداخت ها منوط به انجام 
خدمات حمل و نقل و رعایت ترتیبات قراردادی و براس��اس روزها و ساعت هایی 

که آموزش و پرورش تعیین کرده است، می باشد.
او گفت: قرارداد منعقده بین مدیر مدرسه و پیمانکار در ابتدای سال تحصیلی 
تکلیف را معین کرده و پرداخت وجه به رانندگان در صورت عدم فعالیت و ارائه 
خدم��ات موجبی ندارد و اولیا در فروردین ماه بابت کرایه س��رویس های حمل و 

نقل دانش آموزی وجهی پرداخت نخواهند کرد.
5 هزار سرویس مدرسه در کرمانشاه فعال است

به گفته مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی شهر کرمانشاه، 
در س��ال تحصیل��ی 99_98 بیش از 5 هزار س��رویس مدرس��ه کار جابه جایی 

دانش آموزان را انجام دادند.
»سجاد سلیمانی« افزود: 65 شرکت  مجاز حمل و نقل درون شهری به نواحی 
سه گانه اداره کل آموزش و پرورش اعالم و در این مسیر همکاری الزم با کارگروه 

ماده 18 آموزش و پرورش در شروع سال تحصیلی انجام شده است.
به گفته وی، در س��ال گذش��ته 24درصد هزینه نرخ کرایه س��رویس مدرسه 
نس��بت به سال گذش��ته افزایش پیدا کرد و نرخ س��رویس مدرسه براساس نوع 

خودرو اعالم شده محاسبه شد.

خودروهای سفارشی در انبار، قیمت های نجومی در بازار

روزهای تعطیل از مدت قرارداد سرویس مدارس کسر می شود
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یکی از صنایع بزرگی که با ورود دانش بنیان ها روزهای پررونق تری را تجربه 
کرده صنعت دریایی کش��ور است. ایران به واسطه داشتن پهنه های وسیع آبی 
یکی از کش��ورهایی اس��ت که به توس��عه صنایع مرتبط با دریا نیازمند است. 

وجود س��واحل آبی وس��یع در ای��ران و حمایت 
از محص��والت دانش بنیان داخل��ی یک ضرورت 
انکارناپذیر اس��ت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنی��اد ملی نخبگان، ش��اید بهتری��ن زمان اثبات 
ظرفیت  و توانایی دانش بنیان ها، در روزهای وقوع 
بحران  باش��د. روزهای سختی که با تکیه بر توان 
زیست بوم فناوری و نوآوری سپری می شوند. باور 
به این ظرفیت ها، توس��عه اقتصادی کشور را رقم 
می زن��د. اینکه بتوانیم از هم��ه توان داخلی برای 

رونق دادن به اقتصاد کشور استفاده کنیم.
یکی از صنایع بزرگی که با ورود دانش بنیان ها 
روزه��ای پررونق ت��ری را تجرب��ه ک��رده صنعت 
دریایی کش��ور اس��ت. ایران به واس��طه داشتن 

پهنه های وس��یع آبی یکی از کش��ورهایی اس��ت که به توسعه صنایع مرتبط با 
دریا نیازمند اس��ت. وجود س��واحل آبی وسیع در ایران و حمایت از محصوالت 

دانش بنیان داخلی یک ضرورت انکارناپذیر است.

توس��عه این صنعت ب��زرگ در کنار تامین نیازهای داخلی می تواند توس��عه 
گردش��گری را در مناطق ساحلی کش��ور به دنبال داشته باشد. این کار هم به 
ایجاد اش��تغال کمک می کند و هم ساحل نش��ینان را به درآمدزایی می رساند. 
صدالبته که توسعه صنعت دریایی از خروج ارز 
از کش��ور هم پیش��گیری می کند. گروه توسعه 
فناوری های دریایی معاونت علمی و فناوری هم 
در این راس��تا و برای تحقق اه��داف بلندمدت 
اقتص��ادی در صنع��ت دریایی اقدام ب��ه ایجاد 
زیرس��اخت های الزم ب��رای راه ان��دازی مرک��ز 
نوآوری در اس��تان های س��احلی کشور با هدف 
ایجاد و تقویت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی 
کرده اس��ت. این کار در سال 98 آغاز و امسال 
ه��م به ص��ورت ج��دی پیگیری می ش��ود. به 
گفته محمدس��عید س��یف، رئیس گروه توسعه 
فناوری های دریایی س��تاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، در این برنامه مقرر ش��ده است که هسته های فناور 
مس��تقر در این مراکز با حمایت و آموزش های الزم زمینه س��از ایجاد کس��ب 

وکارهای جدید و شکل گیری شرکت های دانش بنیان در آینده شوند.

دانشجویان دانش��گاه های مختلف در قالب تورهای ترویجی برگزارشده با مفاهیم 
و اصول نخس��تین تیم س��ازی، ایده پروری و ایجاد کسب و کار آش��نا می شوند. این 
فعالیت ها کمک می کند تا ایده های دانش��جویی در تماس با زیس��ت بوم دانش بنیان 

کشور، به ش��کل موثر تری پرورش یابد. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، برگزاری 
تورهای علمی دانش��جویی در راستایی تیم سازی، 
یک��ی از ابزاره��ای آموزش��ی موثری اس��ت که با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
پرورش یافته اس��ت. دانشجویان در تورهای علمی 
که در مراکز ش��تابدهی و پارک های علم و فناوری 
تاسیس شده زیر نظر معاونت علمی برگزار می شود، 
سواالت خود را به صورت مستقیم با مدیران زیست 
بوم و همچنین مالکان ش��رکت ها و استارت آپ ها 
در میان می گذارند. محس��ن علی اکبریان، رئیس 
مرکز رش��د فن��اوری نخب��گان معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در این  باره، اظهار کرد: 

سیاس��ت های ترویجی در حوزه کس��ب و کار و گسترش تیم سازی استارت آپی یکی 
از محورهای اصلی کاری این مرکز محس��وب می ش��ود. وی با اش��اره به فعالیت های 
ترویجی انجام گرفته در این حوزه افزود: طی تفاهم با دانش��گاه ها و مراکز آموزش��ی 

مختلف، دانشجویان عالقه مند می توانند در قالب تور علمی ضمن آشنایی با مفاهیم 
مرتبط با زیس��ت بوم فناوری و نوآوری از بخش های مختلف پارک فناوری پردیس و 
مرکز رش��د نیز بازدید کنند و آموزش هایی را در زمینه اصول تیم سازی، ایده پروری 
و ایجاد کسب و کار دریافت کنند.  این بازدیدها 
و حضور نزدیک در یکی از قطب های زیست بوم 
فناوری کشور، ضمن ایجاد یک تجربه جدید برای 
عالقه مندان، امکان لمس مسائل کاری واقعی در 
حوزه خلق ایده و تاسیس یک استارت آپ را برای 
آنان فراهم می کند. علی اکبریان، دیگر اقدام این 
مرکز در ماه های اخی��ر را بحث بازنگری، ارتقا و 
بهبود فرآیندهای پذیرش ش��رکت ها و تیم های 
اس��تارت آپی خواند و گفت: این مرکز با طراحی 
یک فرآیند منعطف و گام به گام، شرایط پذیرش 
تیم ها در فضای کار اشتراکی و سپس در مراحل 
پیش رش��د و رشد را فراهم می آورد به طوری که 
بر اساس این روش، ضمن ارائه آموزش های الزم 
به تیم ها، مسیر پیش رو برای ایجاد کسب و کاری که به دنبال آن هستند برای شان 
روشن می شود و در مواردی منجر به تغییر و اصالح مسیر کاری تیم های نوآور می شود 

که به موفقیت آنها در آینده کمک شایانی می کند.

دانشجویان در قالب تورهای علمی با اصول تیم سازی آشنا می شوندراه اندازی مرکز نوآوری در استان های ساحلی کشور

روز دوم اردیبهش��ت ماه س��ورنا س��تاری، مع��اون علمی و فن��اوری رئیس 
جمهوری با همراهی عزیزاهلل ش��هبازی استاندار البرز از پنج شرکت دانش بنیان 
مس��تقر در این استان بازدید کرد. تولید دستگاهای اکسیژن ساز در 24 ساعت 
شبانه روز و افزایش 100درصدی برخی از تجهیزات پزشکی، بخشی از آخرین 

تحوالت کاروان دانش و فناوری در این استان است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این بازدیدها، ضمن تاکید 
بر ادامه حمایت از ش��رکت های دانش بنیان،  تقویت زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان کش��ور را رمز پیروزی ب��ر بیماری کرونا عنوان کرد. تالش 
عینی و عملی ش��رکت های دانش بنیان برای تحقق جهش تولید، دیگر 
موضوعی بود ک��ه مورد تاکید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

قرار گرفت.
دس��تگاه های اکسیژن س��از عظی��م وی��ژه مراک��ز بیمارس��تانی، تجهی��زات 
الکتروس��رجری و تولی��د مواد اولیه ب��ا فناوری باال برای اس��تفاده کارخانجات 
صنعت کفش، بخشی از محصوالت دانش بنیانی است که توسط فناوران البرزی 
تولید می ش��ود. این ش��رکت ها در ش��هرک های صنعتی حد فاصل استان های 

تهران و البرز مستقر هستند.
مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری ضمن اینک��ه  در جریان آخرین 
دس��تاوردهای این ش��رکت ها قرار گرفت، با مدیران و فع��االن فناور به گفت و 
گو نشس��ت. ستاری با آگاهی از جریان کار، چالش ها و مسائل مربوط به تولید، 
دس��تورات الزم را برای تس��ریع فرآیند تولید و پیش��برد فعالیت نوآورانه صادر 

کرد.
تامین نیاز صنعت کفش کشور با تولید مواد اولیه و فرآورده های ایران ساخت

شرکت  بسپار لیا از جمله واحدهای دانش بنیانی است که در نخستین بخش 
از ای��ن س��فر یک روزه مورد بازدی��د معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 

قرار گرفت.
این ش��رکت دانش بنیان، فناوری بس��یاری از مواد اولیه و ضروری موردنیاز 

تولیدکنندگان صنعت کفش کشور را تامین می-کند.
پیش از فعالیت این شرکت دانش بنیان، بخش قابل توجهی از این فرآورده ها 

از مسیر واردات تامین می شد.
شرکت بس��پار لیا، انواع مختلفی از خمیر رنگ، چرم و پوشش های موردنیاز 
کارخانج��ات تولی��د کفش را در داخل کش��ور تولید می کند. تولید 12 رس��ته 
دانش بنیان که هر رس��ته یک یا چند محص��ول دانش بنیان را تولید می کند از 

توانمندی های این شرکت دانش بنیان است.
30 سال سابقه در تامین مواد اولیه صنعت کفش، زمینه ساز ایجاد اشتغال و 
تامین بخش قابل توجهی از نیازهای فناورانه توسط فعاالن بسپار لیا شده است.

صنعت کفش س��هم قابل توجهی از س��بد اش��تغال در بس��یاری از مناطق 
کش��ور را برعهده دارد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های 
دانش بنیانی را که در قطع زنجیره واردات و وابس��تگی کشور نقش آفرین باشند 

حمایت می کند.
تامین مستمر تجهیزات پزشکی و سالمت ایران ساخت در روزهای کرونایی

در ادام��ه، فع��االن فناور ش��رکت س��ینا تجهیز الب��رز، دیگر ش��رکت فعال 
در زمین��ه تولید تجهیزات پزش��کی و توانبخش��ی ایران س��اخت، توانمندی و 

دستاوردهای شان را  به ستاری معرفی کردند.
انواع دستگاه های الکتروسرجری، دستگاه های لیزر، دستگاه IPL، تجهیزات 

فیزیوتراپی و ... از جمله تولیدات این شرکت دانش  بنیان است.
سیناتجهیز البرز از سال 1391 در کارخانه ای به وسعت 2000 متر مربع در 
ش��هرک صنعتی بهارستان واقع در استان البرز فعالیت می کند و برای بیش از 

150 نیروی انسانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم کارآفرینی کرده است.
بخش عمده  ای از دس��تگاه های این شرکت با تفاوت قیمت حداقل 40 تا 50 

درصدی با نمونه مشابه خارجی ایران ساخت شده اند.
پکیج های اکسیژن ساز  100 متر مربعی ایران ساخت شد

شرکت دانش بنیان هوایار، دیگر مجموعه ای است که معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری از آن بازدید به عمل آورد.

این شرکت دانش بنیان تولیدکننده ژنراتورها و پکیج های عظیم اکسیژن ساز 
اس��ت که فضای به اندازه یک آپارتمان مسکونی را اشغال می کند. این دستگاه 
عظی��م که به فض��ای بالغ بر 100 متر مربع نی��از دارد، در مراکز درمانی نصب 

می شود.
 اکسیژن با خلوص باالتر از 95درصد تولید شده توسط این دستگاه، از طریق 

شبکه انتقال مرکزی به تمام اتاق های درمانی منتقل می شود.
مدی��ران این ش��رکت در توضیحات خ��ود اظهار کردند که به دلیل ش��یوع 
ویروس کرونا تولید دستگاه اکسیژن ساز را تا 100درصد افزایش داده اند و خط 
تولید این کارخانه در روز اول فروردین نیز در حال تالش برای تامین سفارشات 

موردنیاز بیمارستان های کشور بوده است.
تولید پکیج های هیدروژن س��از و نیتروژن س��از، از جمل��ه دیگر تولیدات این 

شرکت دانش بنیان به شمار می رود.
تولید داروهاي ش��یمیایي و زیس��ت فناور به کمک تجهیزات پیشرفته ایران 

ساخت
ش��رکت دانش بنیان مدوک زیس��ت دارو، از جمله شرکت هایی بود که مورد 

بازدید ستاری قرار گرفت.
این ش��رکت دارویی در زمینه تولید داروهاي ش��یمیایي و زیس��تی به شکل 

قرص، کپسول و ویال دارویی فعال است.
فعاالن فناور این مجموعه دانش بنیان،  تولیدات خود را در زمینی به مساحت 

4000 متر مربع  در یکی از  شهرک های صنعتي استان البرز آغاز کرده اند.
به کارگیري فناوری پیشرفته در خطوط تولید، دارا بودن مجموعه ای 
های تک از ماش��ین آالت و تجهی��زات مدرن آزمایش��گاهي مطابق با 

GMP ازویژگی های این واحد دانش بنیان تولیدی است.
مقابله با کرونا با تولید شبانه روزی دستگاه اکسیژن ساز ایران ساخت

»صنایع اکسیژن دلوارفراز«، شرکت دانش بنیان دیگری که در زمینه 
تامین نیاز مبرم این روزها برای مقابله با کرونا فعال است مورد بازدید 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری قرار گرفت.
این مجموعه دانش بنیان، دستگاه های اکسیژن ساز مرکزی را در ظرفیت های 

گوناگون از 70 تا 2500 لیتر تولید می کند.
فعاالن فناور این ش��رکت دانش بنیان با ش��یوع وی��روس کرونا و برای تامین 
دس��تگاه های اکسیژن ساز موردنیاز بیمارس��تان ها در این روزها به صورت سه 

شیفت کار می کنند.
مدی��ران این ش��رکت در این بازدی��د توضیحاتی در م��ورد دیگر محصوالت 

تولیدشده در این شرکت از جمله مخازن کرایوژنیک ارائه کردند.
مخازن تولیدش��ده در این ش��رکت با قیمتی در حدود 40درصد نرخ مشابه 

خارجی تولید می شود.

ایالن ماسک در ادامه پاسخگویی به سواالت کاربران شبکه اجتماعی توئیتر، جزییات 
جدیدی را درباره وانت برقی تسال سایبرتراک منتشر کرد.

به گزارش زومیت، در دوران همه گیری ویروس کرونا، پاسـخگویی به سواالت کاربران 
یکی از تفریحات اصلی ایالن ماسک است. پس از جنجال ایجادشده درباره دستگاه های 
ونتیالتور، مدیرعامل تسـال از پلتفرم شـبکه اجتماعی محبوب خود برای ارائه جزییاتی 
درباره نحوه تولید وانت برقی سـایبرتراک، نزدیک به شـش ماه پـس از رونمایی آن در 

نمایشگاه خودرو لس آنجلس استفاده کرده است.
ظاهراً دلیل ارائه  این جزییات توسـط ایالن ماسـک، پرسـش یکی از کاربران کنجکاو 
توئیتـر درباره  وانت پیکاپ الکتریکی متقارن تسـال سـایبرتراک بود. ایالن ماسـک در 

پاسخ گفت:
مـا در حـال افزایش حرکـت عمودی تعلیـق بادی دینامیـک برای عملکـرد بهتر در 

جاده های آفرود هستیم. سایبرتراک نیاز به آماده شدن و تطابق با مسابقات باجا دارد.
این اشـاره ای آشـکار به مسابقات سـاالنه آفرود Baja ۱000 است که پاییز هر سال در 

مکزیک برگزار می شود؛ جایی که تصور می کنیم ایالن ماسک مشتاق دیدن سایبرتراک 
برای رقابت و نمایش قابلیت های آفرودی آن اسـت. ماسـک پیش از این وعده داده بود 
که سیسـتم تعلیق بادی انطباقی با ارتفاع سـواری حدود ۱6 اینچ در سـایبرتراک مورد 
اسـتفاده قرار می گیرد، اما او در توئیتر افزود که این سیسـتم جدید و نه براساس نمونه 
موجود در تسال مدل اس و ایکس خواهد بود. ماسک اعالم کرد که قصد دارد هفته آینده 

سیستم کلی سایبرتراک را با تیم مهندسی خود مرور کند.
از ماسـک دربـاره بزرگ تریـن تغییر ایـن وانت پیکاپ برقی نسـبت به نسـخه اولیه 
رونمایی شـده در نمایشـگاه خودرو لس آنجلس سـؤال پرسـیده شـد و او فاش کرد که 
سـایبرتراک کارهای طراحی را طـی می کند که آن را تقریبـا 3درصد کوچک تر خواهد 
کرد و از جمله سایر تغییرات آن می توان به خط وسط هموارتر و پایین آوردن لبه پنجره 

خودروی الکتریکی اشاره کرد.
کاهـش انـدازه می تواند بـه پایین آمدن وزن سـنگین ایـن وانت کمک کنـد تا کمی 
اسـپرت تر به نظر برسـد؛ هرچند که باید منتظر تصاویر جدیدی باشیم تا بتوانیم درباره 

گزارشی از بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از ۵ شرکت دانش بنیان شهرک صنعتی بهارستان

 زیست بوم اقتصاد دانش بنیان در مسیر جهش تولید 
به  پیش می رود

ایالن ماسک جزییات جدیدی را از تسال سایبرتراک فاش کرد

دریچــه

محققان ویروس کرونا را به یک قطعه موس��یقی تبدیل کردند تا به تحقیقات در این 
ب��اره و تولید آنتی بادی کمک کنند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
پروفس��ور مارکوس بوهلر و همکارانش در MIT با اس��تفاده از هوش مصنوعی ساختار 
پروتئی��ن SRAS-CoV-2 را ب��ه ملودی های��ی درهم تنیده در یک قطعه موس��یقی 
کالسیک تبدیل کرده اند. محققان هر آمینواسید )بلوک های تشکیل  دهنده پروتئین( را 
به یک نت خاص تبدیل کردند. در مرحله بعد یک الگوریتم این نت ها را به موس��یقی 
تبدی��ل کرد. بوهلر معتقد اس��ت این قطعه موس��یقی به افراد کم��ک می کند تا رفتار 
پروتئین را درک کنند. مدت زمان این قطعه موس��یقی 50 دقیقه است و در وب سایت 
»ساوند کالد« آپلود شده است. برخی کاربران بخش اولیه این قطعه را زیبا و آرامبخش 

توصیف کرده اند! 

ویروس کرونا به قطعه موسیقی 
تبدیل شد!

چهارشنبه
3 اردیبهشت 1399

شماره 1528
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اقتص��اد دیجیتال را می توان یکی از پایه های اصلی اقتصاد در دنیا دانس��ت. 
فناوری ه��ای نوین��ی که دیر آمدند ام��ا جای خود را زودت��ر از آنچه که تصور 
می کردیم در اقتصاد دنیا باز کردند. ش��یوه ای نوین از محاس��بات اقتصادی که 

مبتنی بر فناوری های ارتباطات و اطالعات است.
اس��تفاده از کلمه »اقتص��اد دیجیتال« در دنیا 
ب��ه س��ال 1990 بر می گردد؛ س��الی ک��ه برای 
نخستین بار این اصطالح غریب توسط یک استاد 
و پژوهش��گر در زمان رکود اقتصادی ژاپن مطرح 
ش��د و دامن��ه آن به حدی توس��عه و ادامه یافت 
ک��ه امروز به یک واژه نام آش��نا و همه گیر تبدیل 

شده است.
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
هم به عنوان یکی از فعاالن اقتصادی کش��ور که 
در ح��وزه فناوری های م��درن و دانش بنیان قدم 
برمی دارد برای شتاب دهی به حرکت این اقتصاد 
جهانی در کش��ور، همگام با دیگر نهادهای موثر 

این حوزه گام برمی دارد.
س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری به عنوان بازیگر اصلی این عرصه برای تحقق این 

هدف، برنامه های مختلفی را تعریف کرده اس��ت. برنامه ها و پروژه هایی که قرار 
است با همکاری دیگر نهادهای مرتبط اجرایی شود.

از جمل��ه این اقدامات می توان به گس��ترش فضاهای اس��تارت آپی و کمک 
به متنوع س��ازی این زیس��ت بوم اش��اره کرد. 
این برنامه ش��امل حمایت از توسعه و گسترش 
فضاهای اس��تارت آپی به ویژه شتاب دهنده ها و 

آزمایشگاه های زنده می شود.
در ای��ن طرح قرار اس��ت خدم��ات متنوعی 
براس��اس اولویت ه��ای مس��ئله محور و فناورانه 
س��تاد اجرای��ی ش��ود. کاری که ب��ه این حوزه 
اقتص��ادی رنگ و بوی��ی تازه می ده��د و ورود 
و  ایده ه��ا  و  اس��تارت آپ ها  دانش بنیان ه��ا، 
خالقیت های کاربردی به این عرصه را تس��هیل 

می کند.
ایران کش��وری است که اقتصادش به واسطه 
تحریم ه��ا، دس��تخوش کمبود نقدینگی ش��ده 
اس��ت و این موضوع عوارض زی��ادی برای مان به هم��راه دارد. به همین دلیل 
چاره ای جز همگاهی با اقتصاد دیجیتال در دنیا نداریم و باید توسعه این مدل 

اقتصادی در کشور را به صورت جدی تر و همگانی تر اجرایی کنیم.

فاز دوم پایگاه داده های گیاهان دارویی زیست بوم ایران راه اندازی می شود
پای��گاه داده های گیاهان داروی��ی بومی ایران، پروژه ای اس��ت که اطالعات 
س��ودمندی در مورد مواد موثره موجود در گیاه را در اختیار پژوهش��گران قرار 

می ده��د. فاز دوم این طرح ب��ا افزودن اطالعات 
مربوط به 100 گیاه برتر دارویی زیست بوم ایران، 

به زودی آغاز به کار خواهد کرد.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، فاز 
دوم »پای��گاه داده ویژگی های فیزیکوش��یمیایی 
مواد موثره موجود در گیاهان دارویی زیست بوم 
ایران«  با حمایت س��تاد توس��عه علوم و فناوری 
گیاه��ان داروی��ی و طب س��نتی معاونت علمی، 

راه اندازی می شود.
روح اهلل فیروزی عضو هیأت علمی پژوهش��گاه 
ش��یمی و مهندسی ش��یمی ایران و  مجری این 
ط��رح در این  باره گفت: این ط��رح تحقیقاتی با 

طبقه-بندی کردن اطالعات فیزیکی، ش��یمیایی، دارویی و محاس��باتی مربوط 
ب��ه مواد موثره موج��ود در گیاهان دارویی ای��ران در قالب این وب��گاه، امکان 
جس��ت وجوی هدفمند و س��ریع برای متخصصان و پژوهشگران فعال در حوزه 

دارویی )س��نتز و طراحی( را فراهم کرده است. در حال حاضر اطالعات مربوط 
به 226 گیاه در این پایگاه قابل دسترسی است.

وی با اش��اره به همکاری های صورت گرفته با س��تاد توسعه  علوم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری گف��ت: به زودی فاز 
دوم ای��ن طرح  با حمایت این س��تاد راه اندازی 
می ش��ود. در این فاز اطالع��ات مربوط به 100 
گیاه برتر دارویی زیس��ت بوم ای��ران بارگذاری 

می شود.
وی با اش��اره ب��ه برخی ویژگی های زیس��ت 
بوم گیاهان داروی��ی در ایران، افزود: مهم ترین 
دستاورد این طرح، دیجیتالیزه کردن اطالعات 
فیزیکوش��یمیایی مواد موثره موجود در گیاهان 
دارویی ایران در قالب یک پایگاه داده با قابلیت 
جس��ت وجوی هدفمند است. تدارک شیوه های 
متنوع جس��ت وجو در این پایگاه داده، فرصت و 
امکان بس��یار بزرگی را برای محققین داروس��از ایجاد می کند تا برای داروهای 
س��نتز شده موجود در بازار که غالباً ارزبری باالیی دارند، کاندیداهای جدید بر 

پایه گیاهان دارویی پیشنهاد شود.

با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتیسبد زیست بوم اقتصاد دیجیتال متنوع می شود

ش��یوع کرونا ویروس )کووید-19( تاکنون بیش��تر از 180 کشور 
جهان را با  بحران  مواجه ساخته است. این پاندمی از جنگ جهانی 

دوم تاکنون بی سابقه است.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، ش��یوع کرونا 
وی��روس در ایران و دیگر کش��ورهای جهان، تأثیرات بس��یار مهمی 
در چرخه کس��ب وکار و اقتصاد همه نقاط جهان داشته خاصه از این 
جهت که نظام اقتصادی حاکم بر کش��ورها آمادگی مواجهه با چنین 

پدیده ای را نداشت.
در این ش��رایط، تحلیل دقیق و کارشناس��انه وضع موجود و البته 
پیش بینی درباره آینده اقتصادی س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی و 

در واقع کشورها ضرورتی انکارناپذیر است.
در همین راس��تا، دانش��کده کارآفرینی دانش��گاه تهران تحقیق را 
با موضوع »پنج اس��تراتژی تاب آوری کس��ب  وکار در شرایط بحران 
کرونا« انجام داده و تالش کرده اس��ت در قالب این کار علمی بتواند 

نگاه دقیقی به وضعیت کسب وکار در شرایط کنونی بپردازد.   
در ابتدا این تحقیق آمده اس��ت: شیوع کرونا ویروس )کووید-19( 
تاکنون بیشتر از 180 کشور جهان را با  بحران مواجه ساخته است. 
این پاندمی از جنگ جهانی دوم تاکنون بی س��ابقه است. در ایران با 
ش��یوع این بیماری، طرح های پیش��گیرانه قطع زنجیره شیوع کرونا 
ش��امل قرنطینه خانگی، فاصله گذاری اجتماعی، کاهش ساعات کار 
و فعالیت اصناف، تعطیلی مدارس و دانش��گاه ها اجرا شده است. این 
اقدام��ات در بخ��ش اقتصادی عرضه و تولید و تقاض��ا را تحت تأثیر 
قرار داده است و ممکن اس��ت به تعطیلی کامل برخی کسب و کارها 

و مشاغل منجر شود.
این تحقیق در سه بخش، »ریسک های موجود« شامل ریسک های 
س��طوح جهانی، ملی و صنعت، »وضعیت کس��ب وکارها« براس��اس 
تحلیل آمارهای رسمی با استفاده از گزارش های رسمی شاپرک و یا 
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )وابسته به بانک مرکزی( و 
مس��یریاب بلد و »مفهوم استراتژی های تاب آوری در مدیریت بحران 
کرونا« برای پاس��خ به ریس��ک ها و چالش ها انجام شده است که در 
بخش اخیر ابعاد پنج گانه اس��تراتژی های تاب آوری ش��امل سرمایه 
انس��انی، بازاریابی و ف��روش، زنجیره تأمین، مدیری��ت مالی و تفکر 

استراتژیک و کارآفرینانه معرفی شده است.
ارائه نتایج پرسش��نامه ای که با هدف ارزیابی ابعاد اس��تراتژی های 
تاب آوری در س��طح کشور توزیع شده است در قالب نمودار، معرفی 
اقدامات ابتکاری شرکت های داخلی و بین المللی در مدیریت بحران 
کرونا و ارائه نمودارهای جمعیت ش��ناختی و روش شناس��ی، از دیگر 

بخش های این تحقیق است.
در ادام��ه این گزارش که با عنوان »ریس��ک  س��طح  بین المللی« 
نوش��ته شده، بر ریس��ک های منفی کاهش تولید در جهان به دلیل 
ش��یوع کرونا ویروس اش��اره ش��ده اس��ت. کاهش صادرات به سایر 
کش��ورها، نقش آن بر کم ش��دن درآمدهای کش��ور، محدود شدن 
مناب��ع درآمدی اصلی دولت از طریق کاه��ش درآمدهای مالیات از 
کس��ب وکارها و البته زیادش��دن هزینه های دولت به واسطه افزایش 
تخصیص بودجه های بهداشتی و درمانی به عنوان برخی از اثرگذاری 

کرونا ویروس در سطح ملی/اقتصادی بیان شده اند.
تش��ریح مشکالت فراوان ش��رکت ها در زنجیره تأمین مواد اولیه و 
لجستیک، کاهش فروش و بهره وری، تغییر نگرش و انتظار مشتریان 

و افزایش ریس��ک های کس��ب  وکارها در پی آن، ریسک پذیری کمتر 
کس��ب وکارهای فروش آنالین، تولیدکنن��دگان محصوالت غذایی و 
بهداش��تی و ش��رکت هایی که قابلیت دورکاری دارند نیز با سرتیتر 

سطح صنعت/کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است.  
بخش دوم این تحقیق با س��رفصل »وضعیت فعالیت کسب وکارها 
در بحران کرونا به روایت آمارهای رس��می« به بررسی آمار مبتالیان 
ویروس کرونا طی اس��فندماه سال 98 تاکنون در کشور و تابع توزیع 

این بیماری می پردازد.
در این بخش که با استناد به آمار رسمی تراکنش های شاپرک در 
اس��فند98 انجام شده است، گزارش ش��اپرک از تراکنش  کارتخوان، 
موبایل و اینترنتی، ارزش و مبلغ کلی تراکنش ها، تعداد تراکنش های 
اینترنت��ی و موبایلی، مبلغ تراکنش ه��ای اینترنتی و خرید اینترنتی 
ش��ب عید مورد ارزیابی قرار گرفته اس��ت. عالوه بر آن، آمار رسمی 
مس��یریاب بلد به عنوان پرنصب ترین نقش��ه آنالین کشور در سطح 
ش��هرها در اسفند 98و عید 99 با هدف تحلیل عبور و مرور افراد از 
ابتدای اس��فند 98 تا انتهای تعطیالت فروردین 99، در این قسمت 

بررسی شده است.
بخش پایانی این گزارش که تحت عنوان »استراتژی های تاب آوری 
در مدیریت بحران« آمده اس��ت ضمن تعریف تاب آوری، به راه های 
عبور از این مرحله اشاره می کند. در این بخش آمده است: تاب آوری 
به کس��ب وکار ها کم��ک می کند در هر ش��رایطی بتوانند به فعالیت 
خ��ود ادامه دهند. تاب آوری در مفهوم ش��رکتی ب��ه معنای توانایی 
مقاوم��ت در برابر بحران ها و ریس��ک فاکتورها اس��ت. تاب آوری در 
کسب وکارها عبارت اس��ت از توانایی های ساختاری و سیستمی که 
باعث می شود شرکت ها ظرفیت الزم برای مقابله با بحران ها را داشته 
باش��ند. تاب آوری قابلیت هایی برای کس��ب وکار ها به وجود می آورد 
ک��ه بتوانند با وجود ش��رایط نامطلوب به بقا ادامه داده و در مس��یر 
بازگش��ت و رش��د قرار گیرند. ظرفیت تاب آوری ب��ه بقای بلندمدت 

شرکت کمک می کند.
در ادام��ه این بخش نیز اس��تراتژی ت��اب آوری به عن��وان حامی 
کس��ب وکار یک شرکت در برابر ریس��ک های بالقوه و به برنامه  ریزی 
برای تاب آوری و بقا در ش��رایط آش��فته تعریف می ش��ود که تالش 
دارد با انطباق پذیری و س��ازگاری سریع به روند موفقیت سازمانی و 

کسب وکار کمک کند.
در این بخش س��رمایه انس��انی به عنوان بازوی شرکت ها برای 
دس��تیابی به اه��داف، اقدام��ات ابت��کاری در ح��وزه بازاریابی و 
ف��روش، اقدامات ابتکاری در زنجیره تأمین مواد ش��امل ش��بکه   
تأمین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، عمده فروش��ان و 
خرده فروش��ان، مدیریت مالی به معنای مدیریت منابع و مصارف 
شرکت به صورت کارا و اثربخش  و تفکر استراتژیک و کارآفرینانه 
که به واسطه آن، مدیران با نگریستن در سطح کالن و کل نگری، 
دیدگاه متفاوتی از شرکت و محیط یافته و روندهای آینده صنعت 
را مشخص می کنند، به عنوان عوامل مهم مورد بررسی قرار گرفته 

است.
در پایان این تحقیق نیز س��ناریوهای پیشنهادی برای شرکت های 
ایرانی شامل سناریوی واقع بینانه )اسفند 98 – خرداد 99(، سناریوی 
بدبینانه )اسفند 98 – مرداد 99( و سناریوی بسیار بدبینانه )اسفند 

98 – مهر 99( ارائه شده است.

مکزیک برگزار می شود؛ جایی که تصور می کنیم ایالن ماسک مشتاق دیدن سایبرتراک 
برای رقابت و نمایش قابلیت های آفرودی آن اسـت. ماسـک پیش از این وعده داده بود 
که سیسـتم تعلیق بادی انطباقی با ارتفاع سـواری حدود ۱6 اینچ در سـایبرتراک مورد 
اسـتفاده قرار می گیرد، اما او در توئیتر افزود که این سیسـتم جدید و نه براساس نمونه 
موجود در تسال مدل اس و ایکس خواهد بود. ماسک اعالم کرد که قصد دارد هفته آینده 

سیستم کلی سایبرتراک را با تیم مهندسی خود مرور کند.
از ماسـک دربـاره بزرگ تریـن تغییر ایـن وانت پیکاپ برقی نسـبت به نسـخه اولیه 
رونمایی شـده در نمایشـگاه خودرو لس آنجلس سـؤال پرسـیده شـد و او فاش کرد که 
سـایبرتراک کارهای طراحی را طـی می کند که آن را تقریبـا 3درصد کوچک تر خواهد 
کرد و از جمله سایر تغییرات آن می توان به خط وسط هموارتر و پایین آوردن لبه پنجره 

خودروی الکتریکی اشاره کرد.
کاهـش انـدازه می تواند بـه پایین آمدن وزن سـنگین ایـن وانت کمک کنـد تا کمی 
اسـپرت تر به نظر برسـد؛ هرچند که باید منتظر تصاویر جدیدی باشیم تا بتوانیم درباره 

نحوه تأثیر آن بر زیبایی وانت بحث برانگیز تسال قضاوت کاملی انجام دهیم.
به عنوان یادآوری بد نیسـت بدانید، تسـال سـایبرتراک با یک تا سه موتور الکتریکی، 
مربـوط به پیکره بندی هـای محرک عقب یا تمام چرخ محرک، با پیشـرانه سـه موتوره 
»Plaid« و ظرفیـت پیمایـش 800 کیلومتـر عرضه می شـود. این خـودروی الکتریکی 
می تواند در زمان 9/2 ثانیه از حالت سـکون به سـرعت 96 کیلومتربرسـاعت برسـد و 

ظرفیت یدک کشی آن حدود 6،3۵0 کیلوگرم اعالم شده است.
در همین حال، ایالن ماسـک و تسال در حال جست وجوی مکان هایی در بخش مرکزی 
ایاالت متحده برای کارخانه جدید هسـتند تا بتوانند سـایبرتراک و تسـال مدل Y را در 
آن بسـازند. گزارش های اخیر نشان می دهد که تسال مشغول ارتقای کارخانه نشویل در 
ایالت تنسـی است؛ درحالی که کارخانه آسـتین تگزاس و جاپلین میسوری نیز از جمله 
گزینه های تسـال به شمار می روند. مدل های محرک عقب تسال سایبرتراک از اواخر سال 
202۱ به مشـتریان تحویل داده خواهد شـد و تحویل نسخه های سریع تر آن نیز در سال 

2022 انجام می شود.

۵ استراتژی تاب آوری کسب  وکار در شرایط بحران کرونا

ایالن ماسک جزییات جدیدی را از تسال سایبرتراک فاش کرد

یادداشـت

محقق��ان دانش��کده مهندس��ی مکانیک دانش��گاه تهران موف��ق به تولی��د نوعی از 
ایمپلنت های دندانپزش��کی با آلیاژی مس��تحکم ش��دند. آنها این محصول را با استفاده 
از فناوری نانو توس��عه دادند.  این محققان با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمی این پژوهش را انجام دادند. »تولید فلزات فوق مس��تحکم نانو 

ساختار جهت کاربردهای پزشکی« عنوان این پژوهش است.
قادر فرجی مجری این طرح پژوهش��ی گفت: مواد پیش��رفته جدیدی برای استفاده 
در ایمپلنت های پزش��کی در این طرح پژوهش��ی توس��عه یافت. تولی��د این مواد برای 
ایمپلنت های دندانپزش��کی انجام ش��د. در حال حاضر در این ن��وع ایمپلنت ها از آلیاژ 
تیتانیوم حاوی فلز وانادیوم و آلومینیوم اس��تفاده می ش��ود. اس��تفاده از این فلزات در 

ایمپلنت ها مضرر است و آسیب هایی را ایجاد می کند.

مواد پیشرفته جدیدی برای 
ایمپلنت های پزشکی ساخته شد



در این مقاله قصد داریم اطالعاتی جامع و کاربردی درباره چگونگی راه اندازی س��ایتی 
در اختیارتان قرار دهیم که از کارایی قابل توجهی برخوردار باشد و در این مسیر، از همان 
قدم های اولیه و مشخص کردن اهداف قابل دسترسی تا تولید محتوا و پایان کار همراه شما 
خواهیم بود. در ش��ماره های قبل چهار مرحله را بررسی کردیم و در این شماره به مرحله 

آخر خواهیم پرداخت.
۵. با استفاده از سئو کاری کنید تا دیگران بتوانند شما را پیدا کنند

حاال دیگر کار راه اندازی سایت شما به اتمام رسیده است و وارد مرحله بعدی می شوید و 
باید نام خود را در بازار فضای مجازی که امروزه به شدت رقابتی شده است مطرح کنید. در 
این مرحله از کار است که پای موتورهای جست وجویی نظیر گوگل و بینگ به میان می آید. 
حضور در اینترنت با استفاده از راه اندازی سایت کافی نیست. در واقع اگر بخواهید به نتایج 
دلخواه دست پیدا کنید و کاربران بتوانند با کسب وکار اینترنتی شما آشنا شوند، باید اصول 

اولیه بهینه سازی موتور جست وجو )سئو( را هم در سایت تان پیاده کنید.
خبر خوب برای شما این است که شما یکی از مهمترین قدم ها برای مطرح کردن نام تان 
در اینترنت را با تولید محتوای باکیفیت برداشته اید و در بخش های پیشین همین مقاله، با 
هم نگاهی به این مسئله داشته ایم و اگر بادقت نکات مربوط به تولید محتوا را در کار خود 
لحاظ کرده باشید، در حال حاضر سایت تان محتوایی دارد که برای افرادی که در اینترنت 
جست وجو می کنند جالب توجه خواهد بود و به مرور زمان با محصوالت و خدمات شما آشنا 
خواهند ش��د. اگر به تولید محتوای باکیفیت ادامه بدهید، به مرور زمان سایت تان قابلیت 
جذب بازدیدکنندگان را پیدا خواهد کرد، بنابراین اهمیت این مسئله را دست کم نگیرید، اما 

بهتر است به موضوع اصلی این مرحله از کار، یعنی سئو بپردازیم.
سئو در حقیقت به زمانی اشاره دارد که پس از قرار گرفتن سایت تان در لیست موتورهای 
جس��ت وجویی نظیر گوگل، با افزایش ترافیک ورودی به س��ایت س��عی بر باال بردن رتبه 
سایت خود در میان دیگر سایت های فهرست موتورهای جست وجو دارید. صرف اکتفا به 
راه اندازی سایت برای جذب بازدیدکنندگان کافی نیست و پس از نهایی شدن کار طراحی 
سایت و به راه افتادن آن باید تدابیری در نظر بگیرید که موجب باال رفتن رتبه سایت شما 
و افزایش تعداد بازدیدکنندگان شوند. خوشبختانه برای این کار هم توصیه ها و نکاتی در 
نظر گرفته ایم که به کارتان خواهند آمد. با ما همراه باشید تا اطالعات بیشتری در این باره 

در اختیارتان قرار دهیم.
سئو چگونه کار می کند؟

هدف اصلی از به کارگیری س��ئو این اس��ت که کسب وکارتان را به عنوان منبعی معتبر 
در اینترنت معرفی کنید. برای این منظور، باید درک بهتری از اصول اساسی و اولیه سئو 
پی��دا کنید تا بتوانید مخاطبین خود را به گونه ای مؤثرتر هدف قرار بدهید و رتبه باالتری 
در موتورهای جس��ت وجو به دس��ت بیاورید. در ادامه با هم نگاهی به این اصول اساسی و 

اولیه خواهیم انداخت:
محتوای صفحه: پیش از این راجع به محتوا صحبت ش��د، ام��ا اهمیت آن به اندازه ای 
هست که باز هم بر آن تأکید کنیم. اگر بتوانید با استفاده از محتوای باکیفیت و مناسب 
پاسخگوی سؤاالت مخاطبین خود باشید، آنگاه سایت تان در نتایج جست وجو رتبه باالتری 

خواهد داشت.
کلمات کلیدی: انتخاب کلمات کلیدی مناس��ب اهمیت بس��زایی دارد. سعی کنید از 
عباراتی اس��تفاده کنید که مربوط به کسب وکارتان هستند. در ادامه توضیحات بیشتری 

درباره کلمات کلیدی خواهیم داد.
لینک س��ازی: از بک لینک ها )زمانی که یک صفحه اینترنتی به صفحه س��ایت دیگری 
لینک می دهد، ب��ه آن بک لینک می گویند( گرفته تا لینک های داخلی )لینک داخلی به 
لینکی گفته می شود که بازدیدکننده را به صفحه ای دیگر از خوِد سایت ارجاع می دهد(، 
از قابلیت های مورد استفاده در لینک سازی هستند و حتما باید با استفاده از آنها اطالعاتی 

مرتبط و کاربردی در اختیار خوانندگان تان قرار بدهید.
بهینه سازی عکس ها: چگونگی اس��تفاده از عکس ها در سئو مبحث گسترده ای دارد و 
در ادامه تا جایی که حجم مقاله اجازه بدهد در این باره توضیحاتی داده خواهد شد)تذکر: 
زمانی که می خواهید متن جایگزین عکس را قرار بدهید )ALT( از کلمه کلیدی در آن 

استفاده کنید(.
متا تگ: این تگ ها حاوی اطالعات مرتبط با س��ایت ش��ما هس��تند و این امکان را به 
موتورهای جست وجو می دهند که توصیفی از سایت تان در نتایج جست وجو ارائه کنند. در 

این باره هم توضیحات بیشتری در ادامه مقاله داده خواهد شد.
مسیریابی س��ایت: هرچه کار موتورهای جست وجو برای یافتن مسیری به سایت شما 
ساده تر باشد، رتبه بهتری پیدا خواهید کرد. سعی کنید تا حد امکان تمامی لینک های خود 

را به روز کنید و کار مسیریابی را آسان کنید.
نقشه سایت: همان گونه که از نام آن برمی آید، نقشه سایت به نقشه یا فهرست راهنمایی 
از تمامی صفحات س��ایت شما گفته می شود و موتورهای جس��ت وجو به هنگام ورود به 

سایت تان از آن به عنوان راهنمای شان استفاده می کنند.
کلمات کلیدی

انتخاب کلمات کلیدی کار چندان دش��واری نیست. تنها به هنگام استفاده از آنها بهتر 
است چند نکته را به خاطر داشته باشید تا از رتبه بهتری در فهرست موتورهای جست وجو 

بهره مند شوید:
خود را به جای مش��تری بگذارید و مانند او فکر کنید: می توانید ابزاری مانند برنامه ریز 
کلمه کلیدی گوگل )یا گوگل ک��ی ورد پلنر( را برای تحقیق درباره کلمات کلیدی ای که 

مخاطبین تان در جست وجوهای شان استفاده خواهند کرد، به کار بگیرید.
جزییات را مش��خص کنید: اگر برای مثال کارتان فروش کفش است، استفاده از کلمه 
کلیدی »کفش« چندان کارآمد نخواهد بود. بهتر است کلمات کلیدی مربوط به موقعیت 
مکانی، خدمات، محصوالت، حوزه کاری و… باشند. در واقع هرچه جزییاتی که مشخص 

می کنید بیشتر باشند، به نتیجه بهتری خواهید رسید.
از کلمات کلیدی به طور طبیعی اس��تفاده کنید: دیگ��ر دوران پر کردن متن از کلمات 
کلیدی برای جذب بازدیدکنندگان گذش��ته است. اس��تفاده از کلمات کلیدی باید کامال 

طبیعی باشد و نباید آنها را به زور وارد متن کنید.
پس از آنکه تمامی نکات یادشده را مدنظر قرار دادید، سعی کنید هر کجا امکانش بود، 
به طور طبیعی از کلمات خود در عناوین و تیترها استفاده کنید )همینطور در نام عکس ها و 
متادیتا )متادیتا یا فراداده، به انگلیسی Metadata، داده ای است که حاوی اطالعاتی درباره 

داده ای دیگر است و آن را تشریح می کند(.
چگونگی بهینه سازی عکس ها

استفاده از عکس ها این فرصت را در اختیار شما می گذارد تا در کوتاه ترین زمان ممکن 
بخشی از داستان کسب وکارتان را بازگو کنید. پیش تر به اهمیت این مسئله اشاره ای شد 
که عکس ها حتما باید با حوزه کاری تان همخوانی داشته باشند، باعث افزایش مشغولیت 
خوانندگان شوند و ارتباط خواننده را از لحاظ احساسی با متن قوی تر کنند. حاال باید از این 
مسئله کسب اطمینان کنید که عکس ها برای موتورهای جست وجو هم بهینه سازی شده 

باشند. برای این منظور به نکات زیر توجه داشته باشید:
1. اسمی که برای عکس انتخاب می کنید حتما باید شامل کلمه کلیدی مورد استفاده 
باشد. برای نمونه اگر متن تان درباره فروش »تی شرت آستین کوتاه یقه دار« است، برای اسم 
عکس از عبارت »تی شرت-آستین کوتاه-یقه دار« استفاده کنید. کلمات را با استفاده از خط 

پیوند از هم جدا کنید.
2. متن جایگزینی )ALT( که برای عکس انتخاب می کنید باید ش��امل کلمه کلیدی 
باش��د. اگر مثال باال را در نظر بگیریم، متن جایگزین مان این گونه خواهد بود: »تی ش��رت 

آستین کوتاه یقه دار«. در متن جایگزین از خط پیوند استفاده نکنید.

3. متن محتوا باید مرتبط با اسم انتخاب شده برای عکس باشد. موتورهای جست وجو هر 
دو متن را بررسی می کنند تا از ارتباط میان شان کسب اطمینان کنند.

توصیه ای برای حرفه ای تر ش��دن نتیجه کار: ابعاد عکس های تان را کوچک تر کنید یا از 
ابزارهای فشرده سازی عکس استفاده کنید تا زمان بارگذاری صفحه کمتر شود. به عالوه دی 
پی آی )تعداد نقاط در طول یک اینچ( 72 برای عکس مورد استفاده در سایت زیاد است.

استفاده از تگ
اگ��ر بخواهی��د تع��داد کاربران��ی ک��ه س��ایت کس��ب وکارتان را در اینترن��ت و طی 
جست وجوهای شان پیدا می کنند، بیشتر شود، نباید از اهمیت تگ ها غافل بشوید. در ادامه 
تگ هایی معرفی می شوند که بسیار مهم هستند و استفاده از آنها باعث حاصل شدن رتبه 

بهتر در موتورهای جست وجو می شود:
تگ های عن��وان)Title tags(: این تگ ها توضیحاتی مختصر و مفید درباره محتویات 
صفحه در اختیار موتورهای جس��ت وجو و کاربران قرار می دهند و در دو جا قابل مشاهده 

هستند: در آدرس بار مرورگر و در نتایج جست وجو.
تگ توضیحات متا)Meta disruption tags(: با استفاده از این تگ کوتاه )نهایتا 150 
کلمه( می توانید توضیحاتی درباره محتوای صفحه ای ارائه کنید که کاربران با کلیک کردن 
بر روی لینک س��ایت تان آن را مشاهده خواهند کرد. تگ توضیحات متا باید حاوی کلمه 
یا کلمات کلیدی مطلب تان باشد و به گونه ای تدوین شود که خواننده را متقاعد به کلیک 

کردن بر روی لینک و خواندن مطلب اصلی کند.
تگ های تیتر)Header tags(: منظور تیترهای داخلی است که در متن اصلی محتوا 
وجود دارند )تیتر 1، تیتر 2 و…(. این تیترها هم باید تا جای ممکن حاوی کلمات کلیدی 
باشند. البته این تیترها در نتایج جست وجو نمایش داده نمی شوند، اما توجه خواننده را به 

ماهیت مطلب بیشتر می کند.
چگونه امکان استفاده از بک لینک ها را فراهم کنیم؟

اس��تفاده از لینک های داخلی برای ارج��اع دادن خوانندگان به مطالب مرتبط با موضوع 
اصلی در خود س��ایت کار ساده ای است، اما برای لینک های خارجی ماجرا از چه قرار است؟ 
در واقع چگونه می توانید این امکان را فراهم کنید که سایت های دیگر خوانندگان شان را به 
لینک سایت تان ارجاع بدهند )بک لینک(؟ استراتژی های مختلفی برای این منظور )گردآوری 

بک لینک( وجود دارد، اما برای شروع کار می توانید از سه استراتژی زیر استفاده کنید:

1. به عنوان مهمان در س��ایت های دیگر مطلب بنویسید: شما، در مقام هدایتگر اصلی 
کسب وکار، دانش و تجربه ای درباره حوزه کاری تان دارید که می توانید با دیگران به اشتراک 
بگذارید. می توانید این اطالعات را در اختیار دیگر کسب وکارهای اینترنتی مرتبط با حوزه 
کاری تان بگذارید )با نوشتن مطلب به عنوان مهمان در سایت های آنها( و در ازای آن، این 
موقعیت را برای خود به وجود بیاورید که از لینک های سایت خودتان در این مطالبی که 

می نویسید استفاده کنید.
2. ب��ا اش��خاص تأثیرگذار تم��اس بگیرید: می توانید از اش��خاص تأثیرگ��ذار )به افراد 
شناخته شده و توانایی اشاره دارد که دنبال کنندگان زیادی دارند( بخواهید نظرشان درباره 
محصوالت و کسب وکارتان را به اشتراک بگذارند. این روش برای به وجود آوردن بک لینک ها 
بس��یار کارآمد و عالی است. این اش��خاص در حال حاضر دنبال کنندگانی دارند که مورد 
اطمینان شان هستند و بازخورد مثبت شان درباره شما و کسب وکارتان بسیار مفید خواهد 

بود.
3. راجع به کیفیت محصوالت کسب وکارهای دیگر مطلب بنویسید و به بازدیدکنندگان 
خود توصیه کنید از سایت های آنها دیدن کنند: معموال کسب وکارهای دیگر در ازای این 
لطفی که به آنها می کنید، لینک س��ایت تان را در بعضی از مطالب ش��ان لحاظ می کنند. 
به سادگی می توانید درباره محصوالت و خدماتی که دوست دارید مطلب بنویسید. پاداش 
ش��ما در ازای نوشتن این مطالب قرار گرفتن لینک سایت تان در مطالب سایت های دیگر 

خواهد بود.
سئوی محلی

سئوی محلی )Local SEO( روشی است بسیار عالی برای افزایش ترافیک ورودی به 
سایت، بخصوص اگر صاحب فروشگاهی غیراینترنتی هم باشید. اهمیت این مسئله باعث 
شده است تا مقاالت و منابع اطالعاتی بسیاری در مورد آن نوشته شود. توصیه می شود با 
استفاده از این منابع درباره سئوی محلی بیشتر تحقیق کنید. در این مقاله تنها به ذکر چند 

نکته در این مورد اکتفا می شود:
• در گوگل اقدام به ساخت پروفایل کسب وکار من )Google My Business( کنید

• تمامی اطالعاتی که از شما درخواست می شود را درج کنید
• ساعات کسب وکارتان را طی روندی منظم به روز کنید

• موقعیت جغرافیایی )محل( کسب وکارتان را مشخص و تأیید کنید
• بازبینی های دریافتی را مدیریت کنید و پاسخگوی آنها باشید

• با قرار دادن عکس هایی از کسب وکارتان توجه بیشتری به خود جلب کنید
• دیگر خدمات اینترنتی موجود درباره نقشه و فهرست های راهنما را هم بررسی کنید.

تبلیغات هزینه بر
حاال که کار راه اندازی سایت شما به پایان رسیده است، می توانید با استفاده از تبلیغات 
هزینه بر گام بلندی برای معرفی بیشتر و بهتر کسب وکارتان بردارید. طبق پیش بینی های 
ص��ورت گرفته در این باره، هزینه های در نظر گرفته ش��ده برای تبلیغات دیجیتالی طی 
سال های آتی رشدی دورقمی خواهد داشت )طبق این پیش بینی ها این رقم از 83 میلیون 
دالر در س��ال 2017، به 129 میلیون دالر در س��ال 2021 خواهد رسید(. این رقم کمی 
نیس��ت و یکی از نشانه های اهمیت تبلیغات هزینه بر در دنیای کسب و کار امروزی است. 
پیش از هر چیز بهتر اس��ت بدانیم اساسا تبلیغات هزینه بر چیست؟ تبلیغات هزینه بر به 
هر نوع تبلیغاتی اشاره دارد که طی آن باید بابت فضایی که به نمایش اطالعات مرتبط با 

کسب وکارتان اختصاص داده می شود، هزینه ای پرداخت کنید.
محل نمایش تبلیغات هزینه بر بسته به برخی عوامل ممکن است متفاوت باشد، اما به  
طور کلی این تبلیغات پیش از تبلیغات رایگان به نمایش درمی آیند و محل های مهم تر به 
آنها اختصاص داده می شود. برای نمونه زمانی که در گوگل به دنبال محصول یا خدماتی 
بخصوص جس��ت وجو می کنید، در نتایج جس��ت وجو چند لینک اولیه با مربع سبز رنگ 
کوچکی در کنارش��ان نمایش داده می شوند. در این مربع ها کلمه »Ad« درج شده است. 
این لینک ها در واقع متعلق به س��ایت هایی اس��ت که از خدمات تبلیغات هزینه بر گوگل 
استفاده کرده اند، به همین خاطر لینک سایت شان پیش از سایر نتایج و باالتر از آنها نشان 
داده می شود. دو نوع تبلیغات هزینه بر وجود دارند که محبوب تر هستند و استفاده از آنها 
رایج تر است: تبلیغات کلیکی )یا پرداخت به ازای کلیک، به اختصار PPC( و پرداخت به 

.)CPMازای هر هزار نمایش )به اختصار

محاسبه هزینه تبلیغات کلیکی همان گونه که از نام آن برمی آید به ازای کلیک هایی است 
که بر روی لینک تبلیغ می ش��ود. ارزش کلمات کلیدی یا تعداد دفعات نمایش سایت در 
موتورهای جست وجو هم در محاسبه هزینه نهایی این نوع از تبلیغات تأثیرگذار هستند. 
محاسبه هزینه تبلیغات پرداخت به ازای هر هزار نمایش در سوی دیگر با استفاده از نرخ 
ثابتی صورت می گیرد که برای آن مشخص می شود )برای هر هزار باری که تبلیغ نمایش 
داده می شود( و فرقی نمی کند تعداد کلیک های صورت گرفته بر روی لینک تبلیغ چقدر 

باشد.
مقایسه تبلیغات کلیکی با تبلیغات پرداخت به ازای هر هزار نمایش

هم تبلیغات کلیکی و هم تبلیغات پرداخت به ازای هر هزار نمایش می توانند شما را به 
دس��تیابی به نتایج مطلوب هدایت کنند. تنها باید معایب و مزایای هر یک از این دو نوع 
تبلیغات هزینه بر را بدانید و براس��اس نیازها و صالحدید خود از میان شان یکی را انتخاب 

کنید:
:)PPC(مزایای تبلیغات کلیکی

• امکان پیگیری اثربخشی فعالیت ها با استفاده از آن ساده است
• محاسبه هزینه تنها بابت کلیک هایی است که بر روی لینک تبلیغ تان می شود

• ه��ر زم��ان بخواهید امکان آن را دارید تا هزین��ه پرداختی بابت تبلیغات را با توجه به 
بودجه تان تعدیل کنید.

:)PPC(معایب تبلیغات کلیکی
• زمانی که در حال رقابت با دیگر کسب وکارهای حوزه کاری تان هستید، امکان افزایش 

هزینه تبلیغات به مرور زمان وجود خواهد داشت
• هر کلیک لزوما برای ش��ما سودآوری نخواهد داشت )ممکن است بازدیدکننده بدون 

خرید سایت تان را ترک کند(
• پیگیری نرخ افزایش تبدیل با استفاده از تبلیغات کلیکی دشوار است.

:)CPM(مزایای تبلیغات پرداخت به ازای هر هزار نمایش
• هزینه تمام شده کمتری برای تان دارد

• س��رمایه گذاری برای آن س��اده تر است، چراکه پیش از ش��روع به کار هزینه تبلیغات 
مشخص می شود

• از قبل ضمانت می شود که تعداد نمایش هایی که بابت شان پرداخت می کنید به شما 
نشان داده شود.

:)CPM(معایب تبلیغات پرداخت به ازای هر هزار نمایش
• محاس��به هزینه با تعداد کلیک ارتباطی ندارد؛ به این معنا که اگر کس  بر روی لینک 

تبلیغ تان کلیک نکند هم باید هزینه ای پرداخت کنید
• امکان بی توجهی بازدیدکنندگان به تبلیغات بنری زیاد است

• مس��دودکننده های تبلیغات )یا اد بالکرز، به انگلیس��ی Ad Blockers، افزونه هایی 
هس��تند که با استفاده از آنها می توان از نمایش برخی تبلیغات جلوگیری کرد( می توانند 
تعداد دفعات نمایش س��ایت در موتورهای جس��ت وجو را به  طور قابل مالحظه ای کاهش 

بدهند.
چند روش مختلف وجود دارد که می توانید برای تبلیغات کسب وکارتان مورد استفاده 
ق��رار بدهید، بنابراین پی��ش از انتخاب از میان آنها خوب تحقیق کنید. می توانید پیش از 
انتخاب روش تبلیغات چند کمپین راه اندازی کنید و روش های مختلف را امتحان کنید و از 

میان آنها بهترین شان را انتخاب کنید.
نگاهی اجمالی به آنچه در این بخش مورد بررسی قرار دادیم

استفاده بهینه و مناسب از سئو از مهمترین وظایفی است که به عهده دارید. طبق مطالب 
عنوان شده در این بخش باید مسائل زیر را مدنظر قرار داده باشید:

• استفاده مناسب از کلمات کلیدی
• استفاده از روش هایی به منظور دریافت بک لینک

• بهینه سازی عکس ها
• منظم کردن تگ ها

• مدنظر قرار دادن سئوی محلی
• مدنظر قرار دادن تبلیغات هزینه بر.

زمان مورد نیاز برای برنامه ریزی به منظور افزایش ترافیک ورودی به سایت: 5-3 ساعت 
برای فعالیت های اولیه، پس از آن به صورت مداوم.

قدم های آتی
حاال دیگر قدم های اولیه و مهم برای راه اندازی سایت را برداشته اید، اما این پایان ماجرا 
نیست و برای موفقیت دائم و بیشتر کسب وکارتان فعالیت های زیادی هستند که می توانید 

بهبودشان بدهید. در ادامه نگاهی گذرا به برخی از این فعالیت ها خواهیم داشت:
ایمیلی مختص به کسب وکارتان بسازید

حتما باید آدرس ایمیل تخصصی ای داشته باشید که با نام برند یا کسب وکارتان همخوانی 
داشته باشد. ایمیلی این چنینی باعث جلب اعتماد بیشتر بازدیدکنندگان می شود و نشانگر 

این مسئله است که شما در پیگیری فعالیت های کسب وکارتان جدیت دارید.
سعی کنید با بازاریابی ایمیل بیشتر آشنا شوید

هنوز هم استفاده از ایمیل به عنوان مقرون به صرفه ترین روش بازاریابی شناخته می شود. 
نرخ بازگش��ت س��رمایه حاصل از بازاریابی ایمیل به اندازه ای است که ارزش وقت گذاشتن 
برای درست کردن خبرنامه را داشته باشد. اگر کمپین کارآمدی برای بازاریابی ایمیل خود 
راه اندازی کنید، می توانید دنبال کنندگان تان را از فعالیت های تان آگاه کنید و باعث معرفی 

بهتر و بیشتر محصوالت شوید.
به بازاریابی در شبکه های اجتماعی هم توجه داشته باشید

در حال حاضر ش��بکه های اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردارند و اگر در یکی از این 
شبکه ها نظیر فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر و … حساب کاربری نداشته باشید، به مشکل 
برخواهید خورد. برقراری روابط با دیگران برای کسب وکارتان اهمیتی کلیدی دارد. حتی اگر 
صاحب کسب وکار کوچکی باشید، این شبکه های اجتماعی موقعیت های بسیاری در اختیار 
شما می گذارند که با استفاده از آنها می توانید مشغولیت دنبال کنندگان تان را بیشتر کنید و 

باعث شناخته شدن بیشتر برندتان شوید.
تولید محتوا طی روندی منظم را مدنظر قرار بدهید

در بخش های پیشین مقاله در این باره توضیحاتی ارائه شد، اما اهمیت آن به اندازه ای 
است که بار دیگر به آن اشاره ای داشته باشیم. تولید محتوا طی روندی منظم برای سئوی 
س��ایت فوق العاده کارآمد اس��ت و می توانید با اس��تفاده از آن خود را به عنوان کارفرمایی 

شایسته و الیق در حوزه کاری تان معرفی کنید.
تحلیلگرهای گوگل و آزمایش کردن کارایی سایت

همیش��ه جا برای پیش��رفت وجود دارد. از تحلیلگرهای گوگل و دیگر ابزارهای مرتبط 
با آزمایش کارایی س��ایت اس��تفاده کنید و ببینید در کدام بخش ها نتیجه بهتری کسب 
کرده اید )و کدام بخش ها کارایی الزم را نداشته اند(. پس از آن به فکر گسترش فعالیت های 

کارآمدتان باشید.
امنیت اینترنتی

حاال که کار راه اندازی سایت شما به اتمام رسیده است، باید به فکر محافظت از آن باشید. 
توصیه می شود برای این منظور پروتکل اس اس ال تهیه کنید و با استفاده از آن از اطالعات 
شخصی مشتری های تان حراس��ت کنید )به عالوه این کار رتبه سایت شما در موتورهای 
جست وجو را هم بهتر خواهد کرد(. پس از آن هم باید به فکر محافظت از سایت تان در برابر 
بدافزارها، ویروس ها، هکرها و… باشید. سرمایه گذاری برای افزایش ایمنی سایت هم اقدام 

بسیار مهمی است که به توجه شما نیاز دارد.
godaddy/chetor:منبع

هنگامی که تکنولوژی به جنگ ویروس کرونا 
می رود 

اگر بخواهیم از صنعت  های برنده ش��یوع ویروس کرونا نام ببریم، برندهای 
ح��وزه س��المت و تکنول��وژی تنه��ا گزینه ها خواهند ب��ود. در ای��ن رابطه 
تکنولوژی های سالمت را باید در جایگاهی به مراتب باالتر قرار داد. برای مثال 
ROCKUBOT یکی از این موارد محسوب می شود که تنها کافی است تا 
برای ضدعفونی کردن هر چیزی، تنها کافی است تا سطح موردنظر را از زیر 
آن عبور دهید. نکته جالب این است که از آن حتی می توان برای ضدعفونی 
کردن دست ها نیز استفاده کرد. این موضوع باعث شده است تا میزان خرید 
این محصول تنها در روز اول، رقمی باورنکردنی را داشته باشید که در تاریخ 
این صنعت، بی س��ابقه بوده است. این مسئله از نظر محیط زیست نیز بسیار 
مهم است. درواقع در حال حاضر شما باید مرتبا دستان خود را بشویید که این 
مسئله مصرف آب را افزایش می دهد. انواع ضدعفونی کننده ها نیز بنا بر آخرین 
تحقیقات پزشکی، احتمال بروز بیماری های تنفسی را در فرد تشدید خواهد 
کرد. فراموش نکنید که ویروس کرونا در افرادی که ایمنی بدن آنها ضعیف تر 
باشد )نظیر افراد مریض( احتمال درگیر شدن با آن چندین برابر خواهد شد. 
به همین خاطر در حال حاضر مفیدبودن استفاده از مواد ضدعفونی کننده نیز 
در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این رابطه دستگاه فوق، هیچ گونه آلودگی  ای 
نداشته و عوارضی را به همراه نخواهد داشت. نکته جالب این است که از آن 
برای ضدعفونی کردن هر چیزی می توان استفاده کرد. باتری قدرتمند آن از 
دیگر ویژگی ها محس��وب می ش��ود که به قدری پرحجم است که می توان از 
آن به عنوان یک پاوربانک اس��تفاده کرد. همچنین امکان پخش موس��یقی 
نیز توس��ط آن وجود دارد. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این 
اس��ت که پس از بحران کرونا، به یک باره در اکثر کش��ورها لوازم بهداشتی 
نظیر ماسک و موارد ضدعفونی کننده با افزایش قیمت چشمگیر مواجه شده 
اس��ت. به همین خاطر بهتر اس��ت که همین االن از جدیدترین تکنولوژی 
ضدعفونی کننده اس��تفاده کنید که عمر مصرف چندین ساله داشته و شما 
را از خطرات نایاب ش��دن و افزایش قیمت باال، نجات خواهد داد. قیمت این 
محصول با تخفیف ویژه شرکت سازنده آن برای حمایت از مردم، با 20درصد 
تخفیف 99 دالر اس��ت. درواقع ممکن اس��ت که این فناوری باعث شود که 
دیگر شاهد حضور مواد ضدعفونی کننده رایج نباشیم. حال باید دید که این 
محصول تا چه حد می تواند در کاهش شیوع ویروس کرونا، نتیجه بخش باشد. 
درواقع تمامی اطالعات منتشرشده، صرفا توضیحات برند سازنده است و برای 
کسب اطمینان و اعتماد به این نوع جدید از ضدعفونی کننده ها، باید منتظر 

نظرات کاربران آنها و کارشناس های این حوزه باشیم. 
entrepreneur.com :منبع

 ارزش های بازاریابی توییتر
برای کسب و کارها

اس��تفاده از توییتر برای دسترس��ی ب��ه اطالعات تازه یک��ی از راهکارهای 
کاربردی و مورد عالقه کاربران در سراس��ر دنیاس��ت. درس��ت مانند فرآیند 
جس��ت وجوی محتوا در گوگل، توییتر نیز در طول س��ال های اخیر موفق به 
توس��عه جذابیت هایش برای کاربران شده اس��ت. امروزه استفاده از توییتر در 
میان حجم گسترده ای از کاربران اینترنت رواج دارد، با این حال کمتر کسی 
نس��بت به ارزش های واقعی توییتر برای کس��ب و کارها اطالع دارد.  برندها 
همیش��ه در فضاهای مورد عالقه مشتریان حضور دارند. این امر حضور فعال 
برندها در شبکه های اجتماعی را توجیه می کند. استفاده از توییتر نیز به عنوان 
یکی از پلتفرم های اجتماعی جذاب در طول سال های اخیر رواج یافته است. 
مزیت اصلی توییتر امکان تولید محتوای متنی کوتاه و اطالع رسانی به مخاطب 
هدف است بنابراین نیاز به سرمایه گذاری هنگفت برای طراحی کمپین وجود 
نخواهد داشت. اگر شما در توییتر حساب کاربری رسمی داشته باشید، امکان 
بارگذاری محتوای متنی تا حداکثر 140 کاراکتر را خواهید داشت. بدون تردید 
اس��تفاده از تمام کاراکترهای ممکن در توییتر امر مطلوبی نیس��ت. تالش ما 
باید بر روی تولید محتوای جذاب در کمترین حجم ممکن باشد. در غیر این 
صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم نخواهد شد.  وقتی یک شبکه 
اجتماعی تمرکز گسترده ای بر روی محتوای متنی داشته باشد، امکان مدیریت 
سئو برای برندها ساده تر خواهد شد. این امر توییتر را بدل به گزینه ای جذاب 
برای بازاریاب ها کرده اس��ت. اگر ش��ما نیز قصد فعالیت بازاریابی در توییتر را 

دارید، باید نسبت به نکات ذیل توجه ویژه ای داشته باشید:
• نخس��تین گام در راستای بازاریابی موثر در فضای توییتر اطمینان 
از راه اندازی حساب رسمی برای برندمان است. اکانت ما باید دارای نام 
کاربری برندمان در کنار لوگوی اصلی باشد. در غیر این صورت امکان 

تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. 
• بازنشر محتوای مربوط به وبالگ رسمی برند در فضای توییتر شاید 
گزینه ای ساده به نظر برسد، اما تاثیر بسیار زیادی در افزایش ترافیک 
وبالگ یا سایت رسمی ما خواهد داشت بنابراین آن را در دستور کارتان 

قرار دهید. 
• فعالی��ت و ایجاد هیجان در متن توییت ها ضروری اس��ت. فضای 
توییتر بس��یار خودمانی است بنابراین از نگارش متن در حالت ادبی یا 
بیش از حد رس��می پرهیز کنید. اس��تفاده از الگوی محاوره دوستانه 

بهترین راهکار برای جلب نظر مخاطب هدف خواهد بود. 
• استفاده از طیف رنگی برندمان در تصویر پس زمینه حساب رسمی 
توییت��ر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف دارد. امروزه هر برند 
براساس ویژگی ها و ماهیتش دارای برخی طیف های رنگ اصلی است. 
استفاده از چنین طیف هایی نقش مهمی در بهبود فعالیت برندمان در 

زمینه جلب نظر مخاطب هدف خواهد داشت. 
• بازنش��ر محتوای مربوط به صفحات شخصی کارمندان یا مدیران 
شرکت نقش موثری در ایجاد رابطه صمیمانه با مخاطب هدف خواهد 
داش��ت. بنابرای��ن به طور منظم اقدام به بازنش��ر محت��وای مربوط به 

کارمندان با هشتگ های مخصوص کنید.
• اگر ش��ما در طول فعالیت شرکت تان سفرهای بسیار زیادی دارید، 
استفاده از آنها به عنوان یکی از جذابیت های توییتری مناسب خواهد 
بود. بر این اساس ما باید نسبت به بارگذاری محتوای بصری از سفرمان 
اقدام کنیم. نکته مهم در اینجا رعایت اختصار در تولید محتوای بصری 

است. 
business.com :منبع
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یکی از بزرگ ترین اشتباه افراد فعال در زمینه تولید محتوا این است که فضاهای 
اشتراک محتواهای خود را محدود به چند مکان کرده اند. برای مثال اگرچه یوتیوب 
بهترین فضای حال حاضر تلقی می ش��ود، با این حال توجه داشته باشید که وجود 
تعداد بسیار زیاد کانال ها می تواند باعث شود تا محتوای شما با استقبال الزم همراه 
نباشد. به همین خاطر در این رابطه به هر میزان که فضاهای مختلفی را مورد توجه 
قرار دهید، ش��انس موفقیت شما نیز افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد کرد. در این 

راستا به بررسی 12 مورد منتخب خواهیم پرداخت.
YouTube -۱

محبوب ترین و بزرگ ترین س��ایت اش��تراک گذاری ویدئو در جهان، بدون شک 
شایس��ته ترین گزین��ه برای قرار گرفتن در صدر لیس��ت اس��ت. درواقع براس��اس 
رتبه بندی الکسا، یوتیوب دومین سایت پربازدید جهان محسوب می شود. همچنین 
ش��ریک شدن در س��ود تبلیغات با افراد تولیدکننده محتوا، از دیگر مزیت های آن 

محسوب می شود. 
Vimeo -2

در این سایت شما می توانید دیده شدن محتوای خود را تضمین شده بدانید. به 
این خاطر که سایت مذکور، روش های مختلفی را برای نمایش موارد دارد. همچنین 
این برنامه ابزارهای الزم جهت ویرایش ویدئو را نیز در اختیار شما قرار می دهد، با 
این حال برای استفاده از آن باید حق اشتراک ماهانه هفت دالر را خریداری کنید. 

Veoh -3
این س��ایت تنوع پخش بس��یار باالیی را دارد. این امر باعث خواهد ش��د تا شما 
چندین مدل برای اش��تراک ویدئو خود داش��ته باشید. همچنین می توانید تمامی 

شخصی سازی های مدنظر خود را بر روی محتواها اعمال کنید. 

Metacafe -4
محدودیت 10 دقیقه ای مهم ترین ویژگی این سایت محسوب می شود. علت این 
امر به این خاطر است که به صورت کلی، افراد به محتواهای کوتاه تر، عالقه بیشتری 
را دارند. همچنین شما می توانید برای برند خود، بازی آنالین نیز سفارش داده و از 
این طریق به افزایش محبوبیت خود کمک کنید. در نهایت فضایی برای اش��تراک 

فایل های صوتی نظیر پادکست نیز وجود دارد. 
Twitch -۵

این سیاست نیز تولیدکنندگان محتوا را در سود خود شریک می کند، با این حال 
شما باید قوانین تولید محتوا در این سایت را رعایت کنید. در غیر این صورت حق 
پخش داده نخواهد ش��د. به صورت میانگین هر روز بیش از 10 میلیون نفر از این 

سایت بازدید می-کنند. 
Dailymotion -6

یکی از اقدامات مهم در زمینه تولید محتواهای تصویری این اس��ت که ایده های 
خوبی داشته باش��ید. در این رابطه سایت فوق، دارای باالترین دسته بندی ویدئوها 
اس��ت که باعث می ش��ود تا ش��ما در هر حوزه ای، بتوانید نمونه هایی را پیدا کنید. 
همچنین امکان کس��ب درآمد از این س��ایت به روش های مختلفی وجود دارد. در 
نهایت این س��ایت، آمارهای جالبی را در رابطه با ویدئو های شما در اختیارتان قرار 

می دهد که در بهبود فعالیت های آتی شما کمک شایانی خواهد کرد. 
Facebook -۷

بزرگ ترین ش��بکه اجتماعی حال حاضر جهان، بدون شک فضایی ایده آل برای 
اش��تراک نه تنها ویدئو، بلکه هر نوع محتوایی محس��وب می ش��ود. به همین خاطر 
توصیه می شود که حتما در این شبکه، یک حساب رسمی داشته باشید. در نهایت 

امکان پخش زنده از دیگر امکانات آن محسوب می شود. 
Instagram -8

اینستاگرام پس از ارائه ابزار  IGTV، به فضایی ایده آل برای محتواهای تصویری 

تبدیل ش��ده اس��ت. این امر در حالی است که در گذش��ته تنها به ویدئوهای یک 
دقیقه ای محدود بود. در نهایت امکان پخش زنده نیز در این شبکه اجتماعی وجود 
دارد. همچنین می توانید از طریق صفحات پرطرفدار، اقدام به اش��تراک ویدئوهای 

خود کنید. 
Twitter -9

اگرچه در زمینه ش��بکه های اجتماعی می ت��وان گزینه های متنوعی را ارائه کرد، 
با این حال علت انتخاب توییتر به این خاطر اس��ت که بزرگ ترین شبکه اجتماعی 
مبتنی بر میکروبالگ محسوب می شود. به همین خاطر طرفداران مخصوص  خود 

را دارد. این امر باعث می شود تا شانس موفقیت شما افزایش پیدا کند. 
Flickr -۱0

یک س��ایت کامال شناخته شده با محدودیت زمانی 90 ثانیه، از دیگر گزینه های 
شما محسوب می شود. 

Periscope -۱۱
برای پخش مس��تقیم، این س��ایت دارای محبوبیت و امکانات متنوعی محسوب 

می  شود.
Brightcove -۱2

مزیت اصلی س��ایت مذکور این است که بررس��ی ها و تحلیل های مختلفی را از 
فعالیت شما و سایر افراد منتشر می کند که درست به مانند یک کالس درس خواهد 
بود. امکانات تخصصی آن باعث شده است تا مورد توجه جدی بازاریابی ها قرار گیرد. 
در نهایت توجه داشته باشید که می توان گزینه های به مراتب بیشتری را معرفی 
کرد، با این حال تالش ش��ده اس��ت تا در این مقاله، چند مورد منتخب  با امکانات 
متنوع معرفی ش��ود. به همین خاط��ر نباید تصور کنید که صرف��ا به آنها محدود 
هس��تید. همچنین با در دست داش��تن یک ایده جدید، می توانید خود یک پایگاه 

اشتراک ویدئو را بسازید.
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افسانه های تبلیغات حوزه بازی های موبایلی

براس��اس گزارش موسسه نیوزو، در پایان س��ال 2019 میزان ارزش 
صنع��ت بازی با رش��د 7.6درصد به رقم خیره کنن��ده 72 میلیارد دالر 
رس��یده است. نکته مهم در این میان س��هم باالی صنعت بازی مبتنی 
بر گوش��ی های هوشمند در این سود فراوان اس��ت. براساس آمار نیوزو 
45درصد از کل س��ود صنعت بازی متعلق به ح��وزه بازی های موبایلی 
اس��ت بنابراین صنعت گیم در گوش��ی های هوشمند س��ودآوری بسیار 
زیادی را تجربه کرده اس��ت. این نکته توجه بسیاری از برندها در حوزه 
تبلیغات را به خود جلب کرده است. وقتی شمار کاربران بسیار زیادی به 
حوزه گیم و س��رگرمی موبایلی عالقه مند هستند، فعالیت در این حوزه 

منطقی به نظر می رسد. 
برخی از برندها سرمایه گذاری در حوزه تبلیغات بازی های موبایلی را غیرمنطقی 
ارزیابی می کنند. این امر در طول س��ال های اخیر رواج بس��یار زیادی میان برندها 
پیدا کرده اس��ت. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی افسانه های تبلیغات در حوزه 
بازی های موبایلی است. به این ترتیب امکان شناخت بهتر از این حوزه فراهم خواهد 
شد. در ادامه به بررسی سه مورد از افسانه های اساسی این حوزه خواهیم پرداخت. 

۱. تبلیغات موبایلی حواس مخاطب را پرت می کند
تبلیغات ضعیف و کس��ل کننده به طور قطع حواس گیمرها را پرت می کند. این 

امر نارضایتی بسیار زیادی برای کاربران ایجاد می کند بنابراین برند ما برای حضور 
مناسب در زمینه تبلیغات در عرصه گیم باید محتوای جذاب تولید کند. نکته مهم 
در این میان توجه به اندازه تبلیغ مان است. کمپین تبلیغاتی ما نباید حالت نمایش 
عجیب و غریبی داش��ته باش��د. در غی��ر این صورت تمرکز مخاط��ب هدف به هم 
خواهد خورد. ما باید بر روی نمایش تبلیغات در زمینه های کوچک در صفحه بازی 
سرمایه گذاری کنیم. در غیر این صورت مخاطب هدف از برند ما ناراضی خواهد بود. 
بازی های موبایلی گزینه های تبلیغاتی بسیار زیادی در اختیار برندها قرار می دهند. 
این امر باید به صورت هوشمندانه از سوی برند ما مورد استفاده قرار گیرد. در غیر 
این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین می رود. ما همیشه باید 

به دنبال راهکارهایی ساده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشیم. 
بدون تردید هیچ کس تمایلی به تجربه مشاهده محتوای تبلیغاتی در حین بازی 
ندارد بنابراین ما باید محتوای تبلیغاتی مان را پیش از شروع بازی یا پس از آن برای 

مخاطب هدف به نمایش درآوریم.
2. بازی های موبایلی برای برندها امن نیست

برندها تمایل باالیی نسبت به آگاهی از بازدیدکنندگان تبلیغات  و شرایط نمایش 
محتوا دارند. همین امر اغلب موجب ترس برندها از حوزه تبلیغات موبایلی می شود. 
عدم آشنایی با محیط بسیاری از برندها را نسبت به نمایش محتوا در چنین فضاهایی 
مردد می س��ازد. ما برای بهره مندی از مزیت های تبلیغات در بازی های موبایلی باید 
در گام نخست آگاهی کاملی از محیط تبلیغاتی آن داشته باشیم. مشاهده برخی از 
کمپین های تبلیغاتی حرفه ای در صنعت بازی موبایلی امکان یادگیری نکات تازه را 

فراهم می سازد بنابراین همیشه به نکات موردنظر توجه داشته باشید. 
3. نفرت گیمرهای موبایلی از تبلیغات

ام��روزه مردم در تمام طول روز تبلیغات مختلفی را مش��اهده می کنند. این امر 
اغلب موجب بروز واکنش های ش��دید نس��بت به تبلیغات از سوی مخاطب هدف 
می ش��ود. مزیت اصلی گیمرهای موبایلی آگاهی ش��ان از نقش تبلیغات در ارتقای 
کیفیت بازی هاس��ت. به این ترتیب تیم های توس��عه دهنده اپ امکان بهره مندی از 

بودجه بیشتر برای ارتقای بازی را خواهند داشت. 
شرایط تبلیغات در بازی های موبایلی با سایر حوزه ها تفاوت دارد بنابراین نیازی به 
نگرانی نسبت به واکنش های تند کاربران نسبت به تبلیغات مان نیست. البته این امر 
به معنای عدم توجه به کیفیت تبلیغات برندمان نیست. هنوز هم کیفیت تبلیغات 

در بازی های موبایلی اهمیت باالیی دارد. 
بس��یاری از ش��رکت های تولید بازی در پلتفرم گوشی های همراه از سال 2011 
اق��دام ب��ه نمایش تبلیغات برای کارب��ران می کنند. این ام��ر در صورت خرید حق 
اش��تراک بازی رفع خواهد ش��د. نکته مهم در این میان پذیرش مشاهده تبلیغات 
محدود از سوی گیمرها در ازای عدم پرداخت حق عضویت در بازی است بنابراین 
ما نیازی به نگرانی از وضعیت تبلیغات مان در بازی های موبایلی و نارضایتی کاربران 

از آن نخواهیم داشت. 
بدون شک ورود به حوزه تبلیغات در صنعت بازی های موبایلی همراه با تردیدها و 
نگرانی های خاصی است. نکته مهم در این میان آگاهی از واقعیت های موجود برای 

تصمیم  گیری بهینه است. 

۷ اقدامی که شانس موفقیت وبینار شما را 
افزایش خواهد داد 

ایجاد وبینار خصوصا در زمان حال حاضر که کرونا باعث قرنطینه 
خانگی در اکثر کش��ورهای جهان شده اس��ت، امری کامال ضروری 
اس��ت. اگرچه افزایش چشمگیر میزان اس��تفاده از اینترنت ممکن 
اس��ت این تصور را ایجاد کند که حتما ب��ا موفقیت مواجه خواهید 
شد، با این حال واقعیت این است که همه وبینارها نیز موفقیت آمیز 
نبوده و بس��یاری از آنها با کمترین توجهات مواجه می ش��وند. تحت 
این ش��رایط سوال اصلی این اس��ت که چگونه می توان وبینار خود 
را جذاب ت��ر کرد؟ در این راس��تا به معرفی هفت م��وردی خواهیم 

پرداخت که شانس موفقیت شما را افزایش می-دهد. 
۱-موضوعات مفیدی را انتخاب کنید

بدون ش��ک محدوده موضوعات شما در هر حوزه ای بسیار متنوع 
خواه��د بود. با این حال تنها مواردی مورد توجه جدی قرار خواهند 
گرف��ت که نیاز روز محس��وب ش��وند. ب��رای مثال در ح��ال حاضر 
وبیناره��ای مرتبط ب��ا موضوع کرونا، در صدر عالی��ق قرار دارد. در 
ای��ن رابطه ش��ما می توانید در رابطه با آینده کس��ب وکار خود پس 
از کرون��ا و یا اقداماتی که برندها باید در این ش��رایط بحرانی انجام 
دهن��د، صحبت کنید. در این رابطه فراموش نکنید که وبینار ش��ما 
باید کامال سودمند باشد. همچنین ضروری است تا در تبلیغات خود 
دالیل اهمیت موضوع بحث را اعالم کنید. در نهایت فراموش نکنید 
که صرفا مطرح کردن مش��کل کافی نبوده و ش��ما باید راه حلی را 

نیز عنوان کنید. 
2-افراد مناسبی را پیدا کنید 

شما باید بدانید که در چه مکان هایی باید تبلیغ انجام شود. برای 
مثال اگر در زمینه یک کتاب قصد برگزاری وبیناری را دارید، بدون 
ش��ک افراد کتابخوان، نویسنده ها و افرادی که در این حوزه فعالیت 
دارند بازار هدف ش��ما خواهند بود. به همین خاطر ضروری است تا 
به دنبال راهی برای معرفی خود به آنها باشید. این امر اولویت اصلی 
ش��ما بوده و تبلی��غ در مکان های دیگر، اقدام��ات فرعی و تکمیلی 
محس��وب می ش��ود. همچنین به هر میزان ک��ه در وبینارهای خود 
از افراد مطرح تری دعوت به عمل آورید، ش��انس موفقیت ش��ما نیز 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
3-واقع بین باشید

خصوصا در رابطه با وبینارهای رایگان، معموال 30درصد از افرادی 
که ثبت نام کرده-اند حضور پیدا کرده و این مس��ئله می تواند باعث 
ناراحتی ش��ما ش��ود، با این حال ش��ما نباید به این مس��ئله توجه 
داش��ته باش��ید. فراموش نکنید که اگر حرفه ای عمل کنید و بهبود 
مداوم داش��ته باش��ید، اوضاع بهتر خواهد ش��د. همچنین شما باید 
یادآوری ه��ای الزم را نیز انجام دهید تا احتمال فراموش��ی به صفر 

برسد. 
4-با یک سوال شروع کنید

س��وال باعث خواهد شد تا توجهات به س��مت شما جلب شده و 
آمادگی ذهنی افزایش پیدا کند. به همین خاطر توصیه می شود که 
همواره صحبت خود را با یک سوال مطرح کرده و در ادامه بحث به 
ج��واب آن بپردازید. همچنین قبل و بعد از وبینار، توصیه می ش��ود 
تا نظرس��نجی از افراد داشته باشید تا بتوانید مطابق انتظارات ظاهر 

شوید. 
۵-بیش از حد طوالنی نباشید

یک وبینار باید هدفی مش��خص را داش��ته باش��د. درواقع ش��ما 
نمی توانی��د چند هدف را به صورت همزمان بخواهید. این مس��ئله 
باعث خواهد ش��د تا وبینار بیش از حد طوالنی شود که بدون شک 
از حوصل��ه هر فردی خارج خواهد بود. به همین خاطر حتی ممکن 
اس��ت نیاز به چند قس��متی کردن داشته باش��ید که اقدامی کامال 
سودمند محسوب می شود. همچنین پاسخ دادن به سواالت و تالش 
برای ایجاد ارتباط متقابل، از دیگر مواردی اس��ت که باعث می شود 
تا افراد به س��بک کاری ش��ما عالقه مند ش��وند. همچنین شما باید 
قیمت گذاری مناس��بی را داشته باشید. درواقع بس��یاری از برندها 
ب��ه وبینار به عنوان فرصتی ب��رای ایجاد درآمد نگاه نکرده و اهدافی 
بلندمدت را در نظر دارند. در هر صورت باید توجه داشته باشید که 

قیمت باال خود عاملی برای عدم توجه به شما خواهد بود. 
6-پخش مستقیم داشته باشید 

یکی از راهکارها در زمینه ایجاد وبینار این است که شما یک مورد 
را ضبط کرده و آن را برای دیگران به فروش برس��انید که به عقیده 
بس��یاری از صاحبنظران این حوزه، چنین اقداماتی را نمی توان یک 
وبین��ار تلقی کرد. درواقع ارزش کار به پخش زنده اس��ت. به همین 

خاطر همواره تالش کنید که تنها به صورت معمول، اقدام کنید. 
۷-الهام بخش باشید

هی��چ ف��ردی تمایل به مش��اهده یک س��خنران ب��دون انگیزه و 
کم ان��رژی را ن��دارد. در این رابطه حتی ممکن اس��ت نیاز به بهبود 
فن بیان خود داش��ته باشید. بس��یاری از سخنران های مطرح، حتی 
در زمینه صداس��ازی نیز فعالیت های��ی را انجام داده اند تا گفتار آنها 
جذابیت و تاثیرگذاری باالتری را به همراه داش��ته باش��د. همچنین 
ظاهر آراسته در کنار ایجاد انگیزه و بیان جمالت مثبت، بدون شک 
انرژی خوبی را به مخاطبان انتقال خواهد داد. همچنین ش��ما باید 
ب��ه نحوی وبینار را مدیریت کنید که انرژی ش��ما تا آخرین دقایق، 

یکسان باشد.  
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راه های آموزش رایگان سئو 

همه گیر ش��دن ویروس کرونا و قرنطینه خانگی اکثر کش��ورهای 
جهان، با همه س��ختی ها و مش��کالتی که به همراه داش��ته اس��ت، 
فرصتی ایده آل را برای مطالعه و یادگیری بیش��تر مهیا کرده است. 
در این رابطه یکی از الزامی ترین مهارت ها، آموزش س��ئو اس��ت، با 
این حال قابل درک اس��ت که در ش��رایط حال حاضر، بس��یاری از 
افراد با مش��کالت مالی مواجه شده باش��ند. به همین خاطر در این 
مقاله قصد معرفی س��ایت هایی را داریم که به صورت رایگان تمامی 
اطالع��ات و آموزش های الزم در این زمینه را در اختیار ش��ما قرار 
خواهد داد. همچنین توجه داش��ته باشید که اکثر این سایت ها پس 
از پایان دوره، یک گواهی به ش��ما می دهد که خود می تواند زمینه 
به دست آوردن یک فرصت شغلی جدید را به همراه داشته باشد. 

Coursera-۱
این سایت به صورت تخصصی به آموزش انواع مهارت ها پرداخته 
اس��ت، با این حال ب��ه علت ویروس کرونا و حمای��ت از کمپین در 
خانه بمانیم، این س��ایت برخی از آموزش های خود را رایگان کرده 
اس��ت که دوره سئو، از جمله آنها محسوب می شود. نکته جالب این 
اس��ت که این مجموعه چهار قسمتی، در دانشگاه کالیفرنیا و توسط 
بهترین های این حوزه تهیه ش��ده است. همچنین در آخر این دوره، 
ش��ما با ان��واع آمارهای موجود مواجه خواهید ش��د تا با دقت عمل 

باالتری، شروع به فعالیت کنید. 
LinkedIn Learning-2

لینکدین به عنوان تنها ش��بکه تخصصی کسب-وکار، یک بخش 
آموزش��ی نیز به امکانات خود اضافه کرده اس��ت، با این حال توجه 
داش��ته باشید که ش��ما تنها برای یک ماه می توانید از این بخش به 
صورت رایگان اس��تفاده کنید. پس از آن الزم است تا حق اشتراک 
ماهانه 19.99 دالری را خریداری کنید. در این دوره س��عی ش��ده 
اس��ت تا ضمن آموزش مبانی، انواع و دلیل ضرورت سئو به آموزش 
اقدام��ات الزم در این رابط��ه نیز پرداخته ش��ود. در نهایت معرفی 
نرم افزاره��ای موردنی��از، از دیگ��ر بخش  های جذاب آن محس��وب 

می شود. 
Udemy-3

ب��ا بی��ش از 600 فیلم در زمینه س��ئو، این س��ایت را باید پایگاه 
جامع��ی به حس��اب آورد. درواقع حتی آماتورتری��ن افراد نیز می-
توانند پس از مش��اهده تمامی ویدئو ها، به سطح قابل قبولی دست 
پیدا کنند. نکته مهم این اس��ت که در این سایت توصیه شده است 
که پس از مش��اهده هر ویدئو، تمرین کافی را داشته باشید. درواقع 
رمز تبدیل ش��دن یک دانش به مهارت، در دل میزان تمرین ش��ما 

نهفته است. 
HubSpot Academy-4

نکته جالب دوره آموزش��ی این سایت این است که تالش شده تا 
هر قس��مت کامال کوتاه باش��د. این امر کمک می کند تا افراد تمایل 
بیش��تری را برای مشاهده داشته باش��ند. همچنین تاکید مدرسان 
این اس��ت که س��ئویی پایدار را تجرب��ه کنید. درواقع بس��یاری از 
روش ها هس��تند که تنها برای مدتی، وضعیت س��ئو س��ایت شما را 
بهب��ود می بخش��ند. در نهایت کل مدت این دوره، در حدود ش��ش 

ساعت است. 
eMarketing Institute-۵

نکته بس��یار جالب دوره مذکور این است که شما پس از مشاهده 
هر قس��مت باید یک آزمون را طی کنید. این مس��ئله کمک خواهد 
کرد تا نس��بت به طی شدن مسیر درس��ت آموزش خود، اطمینان 
حاصل کنی��د. در نهایت یک آزمون جامع از تمامی بخش ها گرفته 
می ش��ود که در صورت موفقیت، گواهینامه ای به آدرس ایمیل شما 

ارسال خواهد شد. 
Udacity-6

دوره آموزش��ی این سایت شامل سه سطح مبتدی، نیمه حرفه ای 
و حرفه ای اس��ت که تنها بخش نخست آن رایگان است، با این حال 
می توان آن را جامع ترین دوره آموزش��ی دانست. به همین خاطر در 
ص��ورت تداوم در یادگیری، به بیش از س��ه ماه زم��ان نیاز خواهید 
داش��ت. بدون ش��ک پس از اتمام این دوره، شما به سطح باالیی در 
زمینه سئو همراه با معتبرترین مدرک در بین تمامی گزینه های این 

مقاله، دست پیدا خواهید کرد. 
Springboard-۷

نکته جالب این است که این سایت تالش کرده است تا از اساتید 
مختلف و روش های گوناگون آموزشی استفاده کند. برای مثال شما 
می-توانی��د به کت��اب صوتی گوش دهید. همچنی��ن در هر بخش، 
تمرین ها و مواردی برای مطالعه بیش��تر درج ش��ده اس��ت تا افراد 
برحس��ب نیاز خود تصمیم گیری کنن��د. به همین خاطر پایان دوره 
کامال به انتخاب شما بستگی داشته و نمی توان زمان دقیقی را برای 

آن مشخص کرد. 
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رک��ورددار عنوان ثروتمندترین فرد جهان، یک از کتاب خوان ترین کارآفرین ها 
محسوب شده و هر ساله موارد منتخب خود را معرفی می کند. وی در جدیدترین 
مصاحبه خود، 30 کتاب برتری که تا به امروز مطالعه کرده است را معرفی کرد 
که در ادامه به بررس��ی آنها خواهیم پرداخت. اگرچه وی در چند س��ال گذشته 
نیز چنین فهرس��تی را منتش��ر کرد، ب��ا این حال در جدیدتری��ن آن، تغییراتی 
صورت گرفته اس��ت که بیانگ��ر تغییر عقیده و نگرش او اس��ت. همچنین توجه 
داشته باشید که این موارد صرفا برای مدیران و کارآفرین ها نبوده و توصیه هایی 

عمومی محسوب می شود. 
The Better Angels of Our Nature-۱

نویسنده: استیون پینر
اس��تاد دانشگاه هاروارد در رش��ته زبان و روان شناسی، یکی از نظریه پردازان و 
نویسنده های مطرح جهان محسوب می شود. وی در کتاب خود به بررسی دالیل 
خش��ونت پرداخته و اطالع��ات جالبی را در رابطه با عملکرد مغز منتش��ر کرده 
اس��ت. نکته جالب این است که به عقیده بیل گیتس، مطالعه این کتاب بر روی 
فعالیت های بشردوس��تانه او نقش بسزایی را داشته است. در نهایت در این کتاب 

راهکارهایی وجود دارد تا افراد بهترین عملکرد ذهنی را تجربه کنند. 
 Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About-2

the World
نویسنده: هانس راسلینگ 

این کتاب که از تاریخ انتش��ار آن تنها دو س��ال گذش��ته اس��ت، به بررس��ی 
موضوعات��ی پرداخت��ه که اکثر افراد جهان در رابطه با آنها در اش��تباه هس��تند. 
درواقع رس��انه ها شرایطی را ایجاد کرده اند تا برخی از حقایق مخفی باقی بماند. 
ب��ه همین خاط��ر این کتاب کمک خواهد کرد تا درک درس��ت تری را از محیط 

پیرامون خود و اتفاقاتی که در حال جریان است، داشته باشیم. 
Origin Story-3

نویسنده: دیوید کریستین
این نکته بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که بیل گیتس توجه ویژه ای را به نظام 
آموزشی دارد. به عقیده او الزم است تا در این زمینه انقالبی صورت گیرد تا افراد 
به س��مت کس��ب دانش درس��ت بروند. در این رابطه یکی از کتاب های جدیدی 
که به عقیده او باید در تمامی دبیرس��تان ها مورد اس��تفاده قرار گیرد، اثر آقای 
کریس��تین اس��ت که در آن گذری به تمامی تاریخ از انفجار بزرگ تا عصر حال 
حاضر داش��ته است. نکته جالب این کتاب این است که نقدی بر هر دوره وجود 
داش��ته و راهکارهایی معرفی می شود که باعث گسترش افق دید خواننده است. 
درواقع نقدها باعث می ش��ود تا متوجه این امر باش��یم که یک مس��ئله در ظاهر 
ساده، تا چه حد می تواند معنای مختلف و تاثیرات گوناگون داشته باشد. درواقع 
این کتاب نه تنها به تاریخ پرداخته اس��ت، بلکه در فصل های آخر آن آینده نگری 

نیز وجود دارد. 
The Sixth Extinction -4

نویسنده: الیزابت کالبرت 
این کتاب به خوبی نشان می دهد که انسان چگونه در حال نابودی خود است. 
درواقع توضیح کامل، یکی از ویژگی های آن است. برای مثال تاثیر صید بی رویه 
از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است. به همین خاطر اگر شرایط 
به همین ش��کل ادامه داشته باشد، وقوع انقراض ششم، ابدا دور از ذهن نخواهد 
بود. نکته جالب دیگر این کتاب این اس��ت که تنها به بیان مشکالت نپرداخته و 

آنچه که باید انجام شود را نیز بیان کرده است. 
The Man Who Fed the World -۵

نویسنده: لئون هسر
یکی از تاثیرگذارترین افراد تاریخ، نورمن بورالنگ اس��ت که با اصالح ژنتیکی، 
موجب تولید س��ه برابری غالت در جهان و نجات میلیاردها انس��ان از گرسنگی 
ش��د. این امر در حالی است که نس��ل جدید ابدا با اسم این شخصیت بزرگ هم 
آش��نا نبوده و این موضوع از نظر آقای گیتس جای تأس��ف دارد. به همین خاطر 
مطالعه این کتاب که به زندگی و اقدامات وی پرداخته شده است، برای همگان 
ضروری خواهد بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که آقای بورالنگ برنده جایزه 
صلح نوبل و یکی از هفت فردی در تاریخ اس��ت که عنوان مدال طالی کنگره را 

به دست آورده است. 
Business Adventures -6

نویسنده: جان بروکس
اگرچ��ه از زمان انتش��ار این مطلب بی��ش از نیم قرن می گ��ذرد، با این حال 
همچنان از محبوب ترین های آقای گیتس اس��ت. وی علت انتخاب آن را به این 
خاطر عنوان کرده است که این کتاب به خوبی یک موضوع را به اثبات می رساند 
که بس��یاری از اصول ایجاد و مدیریت یک کس��ب وکار، ثابت بوده و یک نوشته 
فاخر، تاریخ انقضا نخواهد داش��ت. این کتاب راهنمای افرادی محسوب می شود 

که در زمینه کارآفرینی و مدیریت فعالیت داشته و یا قصد شروع آن را دارند. 
The Vital Question -۷

نویسنده: نیک لین
این کتاب از زاویه ای متفاوت به داس��تان ش��کل گیری زمین و منشأ پیدایش 
انواع بیماری ها پرداخته اس��ت. آقای نیک لین به خوبی نش��ان می دهد که نظم 
جهان اتفاقی نبوده و تمامی مش��کالت به خاطر رفاه  طلبی انس��ان و برهم زدن 
نظم محیطی اس��ت. در نهایت پس از مطالعه این کتاب به بس��یاری از تصورات 

خود شک خواهیم کرد. 
String Theory-8

نویسنده: دیوید واالس
اگرچ��ه این کتاب به بررس��ی ورزش تنیس پرداخت��ه و راز موفقیت برخی از 
مطرح ترین تنیسورهای تاریخ در آن درج شده است، با این حال به عقیده آقای 
گیت��س ای��ن کتاب دارای نکات جالب��ی در رابطه با کارآفرینی نیز اس��ت و این 
موضع را به اثبات می رس��اند که برای موفق ش��دن، حتما نی��از به انجام اقدامی 

فوق بشری نخواهد بود. 
The Heart -9

نویسنده: میلیس دی کرنگال
این رمان داس��تان فردی را روایت می کند ک��ه در اثر تصادف به مرگ مغزی 
رفت��ه و خانواده او تصمیم می گیرند که قلب فرزند از دس��ت رفته را اهدا کنند. 
این کتاب به خوبی تاثیر روابط انس��انی را نشان داده و باعث می شود که پس از 
مطالعه آن تمایل زیادی را به بهبود روابط خود با افراد داش��ته باش��ید. درواقع 
این کتاب برای بهبود ش��خصیت انس��انی و اخالق گرایی، الزامی است و از جمله 

کتاب های مورد توجه ملیندا گیتس نیز محسوب می شود. 
How to Lie with Statistics -۱0

نویسنده: دارل هاف 

ای��ن کتاب به معضل دروغ پرداخته و دالیل آن را بررس��ی می کند. همچنین 
این کتاب کمک می-کند که بهتر متوجه دروغ افراد ش��ده و مش��کالت کمتری 
را در زندگی داش��ته باشیم. در کنار این موضوع، تمرین هایی برای کنار گذاشتن 

این عادت وجود دارد که بسیار جالب است. 
The Bully Pulpit -۱۱
نویسنده: تئودور رزولت 

سیاس��تمدار مورد عالقه آقای گیتس، تئودور رزولت بیست و ششمین رئیس 
جمهور تاریخ آمریکا اس��ت. این کتاب یک اتوبیوگرافی است که در آن نویسنده 
تنه��ا خ��ود را محوریت قرار نداده و خصوصا در رابطه ب��ا جامعه دوران خود نیز 
نکات جالبی را مطرح کرده است. در نهایت آشنایی با اقدامات و تفکرات یکی از 

شخصیت های بزرگ جهان، برای هر فردی آموزنده خواهد بود. 
How Asia Works -۱2
نویسنده: جو استادول 

محور اصلی این کتاب در رابطه با موضوع توس��عه اس��ت. این کتاب به خوبی 
نش��ان می دهد که چرا برخی از کش��ورها در زمینه توسعه بس��یار موفق بوده و 
برخی به توفیقی دست پیدا نکرده اند و یا توسعه در آنها پدیدار نیست. همچنین 
این کتاب به آس��یا توجه ویژه ای داش��ته و آن را یک بازار جدید و فوق العاده با 
نیروی کاری ارزان معرفی می-کند. همچنین راهکارهایی کس��ب توسعه درست 

وجود دارد. 
Tap Dancing to Work -۱3

نویسنده: کارول لومیس
اگ��ر بخواهی��م نام یک نفر را به عنوان دوس��ت صمیمی بی��ل گیتس معرفی 
کنیم، بدون ش��ک وارن بافت بهترین گزینه خواهد بود. در این کتاب نویس��نده 
به زندگینامه موفق ترین س��رمایه  گذار قرن پرداخته اس��ت. این کتاب به بررسی 
تصمیم��ات آق��ای وارن باف��ت پرداخت��ه و دالیل جالب��ی را ب��رای تصمیمات 

موفقیت آمیز وی طی سال های متمادی، معرفی می کند.

The Rosie Project -۱4
نویسنده: گریم سیمسون

این رمان، داس��تان پروفس��ور دان تیلمن را روایت می کن��د که اگرچه هوش 
بس��یار باالیی دارد، با این حال در روابط اجتماعی در بدترین س��طح ممکن قرار 
داش��ته و این امر باعث می ش��ود که قادر به انتخاب شریک زندگی مناسبی هم 
نباش��د. این مسئله به خوبی نشان می دهد که تعادل میان کار و زندگی شخصی 
امری ضروری بوده و ارتباطات اجتماعی، اصلی بس��یار مهم محس��وب می شود. 
درواقع بس��یار سخت اس��ت که در زمینه تجارت نیز بدون در اختیار داشتن این 
ویژگ��ی، به موفقیت دس��ت پیدا کرد. نکته قابل ذکر دیگر این اس��ت که کتاب 

مذکور در چندین کشور عنوان پرفروش ترین ها را به دست آورده است. 
The Myth of the Strong Leader-۱۵

نویسنده: آرچی براون 
اس��تاد دانشگاه آکسفورد در رش��ته علوم سیاسی، به بررسی تخصصی افرادی 
پرداخته اس��ت که به عنوان رهبران واقعی ش��ناخته می-شوند. نتایج تحقیقات 
وی کامال تعجب آور بوده و تصور ش��ما را در رابطه با آرزوهای رسیدن به جایگاه 

مدیران افسانه ای و رهبرانی نظیر نلسون ماندال را تغییر خواهد داد. 
Born a Crime-۱6

نویسنده: ترور نوا
مجری س��ابق برنامه The Daily Show در این کتاب به بررس��ی داس��تان 
زندگی خود پرداخته و نژادپرس��تی اواخر دهه 1980 را بازگو می-کند. خانواده 
وی متش��کل از یک مادر سیاه پوس��ت و پدری سوئیسی است. نکته بسیار جالب 
این کتاب این است که بسیاری موارد تلخ را به صورت طنز عنوان کرده است که 

نتیجه آن ایجاد یک کمدی سیاه فوق العاده است. 
Stuff Matters-۱۷

نویسنده: مارک میودونیک 
این کتاب نگاهی س��اده به تاریخ علم و تاریخچه س��اخت بسیاری از ابزارهای 
پرکارب��رد حال حاضر دارد. با مطالعه این کتاب متوجه این امر خواهید ش��د که 
تا چه حد اکتشافات و اختراعات انقالبی، ایده  اولیه بسیار ساده ای را داشته اند. 

Hyperbole and a Half-۱8
نویسنده: آلی بروش

تص��ور این امر که فردی به مانند بیل گیت��س یک کتاب طنز را معرفی کند، 

کمی سخت خواهد بود. این کتاب با نقاشی های خود، مجموعه ای از داستان های 
خیالی اس��ت. ب��ه عقیده آقای گیتس نویس��نده به خوبی برخ��ی از عمیق ترین 

مسائل را به ساده ترین شکل ممکن توضیح داده است. 
The Power to Compete -۱9

نویسنده: هیروشی و ریوچی میکیتانی
یک پدر و پس��ر ژاپنی اقدام به نوش��تن این کتاب کرده ان��د. در این کتاب به 
بررس��ی دالیل پیش��رفت فوق العاده ژاپن علی رغم بس��یاری از تجربیات سخت 
پرداخته شده اس��ت. همچنین آینده این کشور به خوبی به تصویر کشیده شده 
اس��ت. ذکر این نکته ضروری اس��ت که نویس��ندگان این کتاب، موسسین برند 

راکوتن هستند که یکی از بهترین های عرصه اینترنت محسوب می شود. 
?What If-20

نویسنده: رندال مونرو
این کتاب، مجموع مقاالت نویس��نده اس��ت که در آن به بررس��ی این موضوع 
پرداخته اس��ت که اگ��ر تغییرات حال حاض��ر رخ نمی داد، جه��ان امروز از چه 
ویژگی هایی برخوردار بود. این کتاب به زبانی س��اده و با بهره گیری از انیمیشن، 

به خوبی دلیل اهمیت بسیاری از اقدامات و پیشرفت ها را توضیح می دهد. 
Stress Test-2۱
نویسنده: تیم گتنر

این کتاب به بررس��ی اقداماتی پرداخته اس��ت که در شرایط بحرانی می تواند 
نتیجه را کامال عوض کند. برای آن نیز مثال های متعددی ذکر ش��ده اس��ت که 
بس��یار آموزنده خواهد بود. درواقع بس��یاری از راهکاره��ای این کتاب در حاضر 
توس��ط دولت ها و مدیران شرکت های مختلف برای کنترل اوضاع، مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
On Immunity-22

نویسنده: اوال بیس
این کتاب به بررسی واکس��ن ها پرداخته است. اگرچه به عقیده تقریبا تمامی 
افراد، آنها اختراعی فوق العاده محسوب می شوند، با این حال نویسنده این کتاب 
به ماهیت آن شک داشته و برخی اقدامات منفعت طلبانه را در این رابطه دخیل 
می داند. درواقع حتی این نظریه عنوان می ش��ود که عل��ی رغم تبلیغات، ابدا به 
این واکس��ن ها نیاز نبوده و تنها در راستای فروش دارو، به آن تاکید می شود. در 
نهایت این کتاب به بررسی مد شدن یک چیز و نحوه اعتمادسازی پرداخته است. 

?Should We Eat Meat-23
نویسنده: وکالو اسمیل

ای��ن کتاب به مضرات مصرف بیش از حد گوش��ت پرداخته اس��ت که در این 
رابطه کش��ور آمری��کا باالترین نرخ مصرف را دارد. در نهایت تاثیر گوش��ت را بر 
سالمت و اخالق افراد بررسی می کند که بسیار جالب و شگفت آور است. درواقع 
به عقیده نویس��نده این کتاب که از اس��اتید مطرح دانش��گاه مانیتوبا محس��وب 
می ش��ود، آنچ��ه که می خوریم، تاثیر مس��تقیمی را در رفتار م��ا دارد و با تغییر 
آن همه چیز دگرگون خواهد ش��د. در نهایت در رابطه با مزیت های گیاه خواری 
صحبت به میان آورده ش��ده اس��ت. در نهایت مصرف گوش��ت بیش��تر منجر به 

گرمایش زمین خواهد شد که بحران حال حاضر محسوب می شود. 
Shoe Dog-24

نویسنده: فیل نایت
نایکی نام برندی است که موفق شد تا به امپراتوری آدیداس پایان دهد، با این 
حال این ش��رکت ش��روعی بسیار ساده را داش��ته و موسس آن در این کتاب، به 
داستان زندگی خود پرداخته است. در کنار اهمیت آشنایی با یکی از بزرگ ترین 
ش��خصیت های حال حاضر جهان، ای��ن کتاب حاوی نکات تج��اری و مدیریتی 

بسیار آموزنده ای است. 
Epic Measures-2۵

نویسنده: جرمی اسمیت 
ای��ن کتاب به ان��واع بیماری ها و س��اده ترین روش های کنت��رل و کاهش آن 
پرداخته اس��ت. همچنین راهکارهایی برای پیش��گیری از آنها نیز مطرح ش��ده 
اس��ت. درواقع بدون س��المتی، حتی باالترین درآمدها نیز نمی تواند ش��ما را به 
خوش��بختی برس��اند. به همین خاطر باید همیش��ه مراقب آن باشید. به همین 
خاطر نیز بیل گیتس این کتاب را برای هر فردی ارزشمند توصیف کرده است. 

Making the Modern World-26
نویسنده: وکالو اسمیل 

وکالو اس��میل تنها نویس��نده این فهرست محسوب می شود که دو کتاب از او 
معرفی ش��ده است. در این کتاب آینده تکنولوژی و الزامات ساخت دنیای مدرن 
به تصویر کش��یده ش��ده اس��ت. در نهایت این کتاب به خوبی نشان می دهد که 
ب��ا توجه به روند رو به ش��د تعداد افراد میلیونر جهان، با یک مدیریت درس��ت، 
می توان در آینده، بیش��تر جمعیت جهان را در دسته میلیونرها قرار داد. درواقع 

همه چیز به نحوه مدیریت جهان بستگی دارد. 
The Grid-2۷

نویسنده: گرچن باک
این کتاب به بررس��ی داس��تان موفقیت برند نت فلیک��س و ضرورت اینترنتی 
ک��ردن همه چیز می پ��ردازد. درواقع با توجه به این امر ک��ه منابعی نظیر نفت، 
روزی تمام خواهند ش��د، درواقع در آینده تنها اف��راد فعال در حوزه تکنولوژی، 

ثروتمندان جهان را تشکیل می  دهند. 
 Seveneves-28

نویسنده: نیل استپسون 
ای��ن کتاب به فض��ا و تهدیدهای پیش روی زمین پرداخته اس��ت. درواقع هر 
لحظه ممکن است یک آخرالزمان رخ دهد. به همین خاطر همگان باید آمادگی 
الزم را داش��ته باش��ند. در نهایت به تهدیدهای رش��د بدون کنت��رل تکنولوژی 

پرداخته شده است. 
A Full Life-29

نویسنده: جیمی کارتر 
جیمی کارتر س��ی و نهمین رئیس جمهور تاریخ آمریکا تا به امروز 24 کتاب 
را به رش��ته تحریر درآورده اس��ت. وی در این کتاب به داس��تان زندگی خود و 
س��رگرمی هایی که داشته اس��ت و دلیل بس��یاری از تصمیمات سیاسی خود را 
عنوان کرده اس��ت. این کتاب به خوبی نش��ان می دهد که تا چه اندازه نظر ما در 
رابطه با اتفاقات و تصمیمات سیاسی با افراد خبره، تفاوت داشته و این امر باعث 

می شود تا از زود قضاوت کردن فاصله بگیریم. 
The Gene-30

نویسنده: سیدارتا موکرجی
این کتاب توس��ط یک سرطان شناس هندی تألیف شده و جایزه ادبی ساموئل 
جانس��ون را نیز به دس��ت آورده اس��ت. این جایزه به برترین کتاب های ادبیات 
غیرداس��تانی به زبان انگلیسی اهدا می شود. این کتاب به خوبی ریشه بسیاری از 

رفتارهای افراد را نشان می دهد. 
businessinsider.com :منبع

بیل گیتس و 30 کتابی که مطالعه آن را به همگان توصیه کرده است 
به قلم: شانا لبویتز نویسنده حوزه موفقیت و کارآفرینی

مترجم: امیر آل علی

به قلم: کاچر براون نویسنده و سخنران حوزه سئو و بازاریابی اینترنتی 
مترجم: امیر آل علی
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مالرد – غالمرضا جباری: رئیس ش��ورای اسالمی شهر مالرد از اقدامات 
برنامه محور این نهاد مردمی طی مدت حضورشان در پارلمان شهری خبر داد.

محب��وب اکبری ضمن بیان اینکه بودجه س��ال 1398 بطور کامل محقق 
شده، بودجه مصوب 1399 را 301 میلیارد تومان اعالم کرد  و اظهار امیدواری 
نمود شرایط فعلی کشور تغییر کند تا بلکه بتوان  خدمات برنامه ریزی شده به 
شهروندان مالردی به بهترین شکل ارائه گردد. وی درخصوص در گیری کشور 
با بیماری جدیداظهارداشت: با توجه به اینکه این مشکل در سطح کشور شیوع 
دارد و هر نهاد و ارگانی به تناس��ب توان و اختیارات خود اقداماتی می کنند، 
شهرداری مالرد هم با مصوبات شورای شهر در زمینه مقابله با ویروس کرونا در 
کنار دیگر مسئوالن شهرستانی وظیفه خود را به خوبی انجام داده ، که نمونه 
آن اختصاص 450 میلیون تومان در مرحله اول برای تهیه 1500 سبد حمایتی 
برای تحویل به خانواده های بی بضاعت و کم توان مالی است. این کار در کنار 
فعالیت های روزانه ش��هرداری مانند گند زدایی معابر و وسایل نقلیه عمومی، 
شستش��و و گندزدایی ادارات خدمات رسان، توزیع مواد ضد عفونی کننده در 
بین خانواده ها و دیگر اقدامات، صورت گرفته است و همچنان اماده همراهی 
فرمانداری شهرس��تان و شبکه بهداش��ت ودرمان  می باشد. از دیگر اقدامات 
ما در این زمینه ، بخش��ودگی 50 درصدی عوارض کس��ب و پیشه برای 3ماه 
اس��فند98 ، فروردین و اردیبهشت 99 است. در کنار این اقدامات ، شهرداری 
با تصویب شورای شهر، مبلغ 60 میلیون تومان برای تهیه ماسک بهداشتی و 
دیگر لوازم مورد نیاز در اختیار ش��بکه بهداشت و درمان قرارداد. رئیس جوان 
ش��ورای اس��المی ش��هر مالرد در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح 
کرد: ش��هرداری مالرد در کنار این موضوع مهم که مادر خرج تمام ش��هر می 
باش��د، با هدف ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم و رفاه عمومی اهالی محترم 
ش��هراقدام به پرداخت پول رهن و اجاره بهای س��اختمان بس��یاری از ادارات 
خدمات رس��ان  می نماید. در همین جا از تمام ادارات در خواس��ت می کنیم 
که هر چه سریعترنسبت به احداث ساختمان اداری خود در سایت اداری شهر  
اقدام کنند .گفتنی است با انجام این کار، مردم به بهترین شکل و در سریعترین 

زمان و با کیفیت باالتر، خدمات مورد نیاز خود را کسب می کنند .عالوه بر آن 
هم در کاهش بار ترافیکی شهرکمک می شود وهم جلوی خسران مادی و ... 
به مردم گرفته خواهد شد. محبوب اکبری در ادامه به مصوبات پارلمان شهری 
درباره پروژه های عمرانی اش��اره کرد و در این باره گفت: ش��ورای شهر پروژه 
های متنوع، تاثیرگذار و مناسبی برای آبادانی هر چه بهتر شهر در نظر داشته 
و دارد. ولی در شرایط کنونی متاسفانه کارها با وقفه روبرو شده که آرزومندیم  
خداوند خطر این ویروس را از سر مردم ایران و حتی مردم جهان دور کند که 

بتوان با انرژی مضاعف احداث پروژه هارا از سر بگیریم.
عمده برنامه ریزی ش��ورای ش��هر وش��هرداری، احداث 3 پارک بانوان بود 
که به لطف خداوند به اتمام رس��یده و افتتاح شدند . درسالهای96 -97 اکثر 
اقدامات ما در خصوص فعالیت های ورزش��ی بود که 4 س��الن ورزشی احداث 
شد.درس��ال98 نیز، ام��ور فرهنگی دراولویت کار قرار داش��ت وباتوجه به فقر 
عموم��ی در این حوزه ، اقدام به احداث خان��ه فرهنگ در اطلس غربی، خانه 
فرهنگ در ش��رق سرآس��یاب ، خانه جوان در خیابان شهید صدوقی که یکی 
از مجهزتری��ن خانه های فرهنگ اس��ت و همچنین اح��داث 2 خانه فرهنگ 
دیگر برای س��ال جاری در نظر گرفته ش��ده که انشاء اهلل عملیاتی خواهدشد. 

س��رآمد همه اینها، تکمیل فرهنگسرای بزرگ شهراست که دارای مولفه های 
ویژه می باش��د.گنجایش سالن آمفی تئاتر این فرهنگسرا 750 نفر است و در 
آن کالسهای متعددی پیش بینی شده که بااتمام پروژه به مردم فهیم مالرد 
تقدیم خواهد شد .این پروژه می تواند از افتخارات شهر محسوب گردد.رئیس 
شورای شهر افزود: در سال 99 در بودجه شهرداری به موضوع مهم ترافیک و 
روان سازی آمد و شد شهری توجه ویژه شده است.دراین سال انتظار داریم با 
رفع موانع موجود بتوانیم پروژه مهم تقاطع غیر همسطح سه راه مارلیک را آغاز 
کنیم.برای این پروژه 20 میلیارد تومان اعتبار مصوب ش��ده است .با اتمام آن 
گره های ترافیکی در این نقطه مرتفع خواهد شد. همچنین مطالعات تقاطع 
غیر همسطح چهار راه مالرد که در سال 98توسط شورا مصوب شده بود، آغاز 
وبا اعالم نظر نهایی کارشناسان مربوطه و با عادی شدن شرایط عمومی کشور 
مقدمات اجرایی آن فراهم خواهدش��د. از دیگر پروژه ه��ای تاثیر گذارمالرد، 
احداث پارکینگ طبقاتی اس��ت که در مراحل پایانی می باشد. یکی از پروژه 
های بسیار خوبی که مایه سربلندی مالرد می باشد، بوستان ورزشی مارلیک 
اس��ت که خوشبختانه تکمیل ش��د و مورد بهره برداری اهالی محترم مالرد و 
حتی ش��هرهای اطراف قرار گرفته اس��ت. در این بوستان، پارک ویژه بانوان و 
سوله چند منظوره ورزشی برای انجام چندین فعالیت ورزشی گوناگون در 14 
هکتار مساحت احداث شده است. رئیس شورای شهر مالرد با اشاره به اینکه 
بسیاری از قسمت های شهر جزء بافت فرسوده محسوب می شود ، افزود: وجود 
220 هکتار بافت فرس��وده در مالرد، مدیریت شهری را با چالش جدی روبرو 
کرده است .برای رفع این معظل شهری پارلمان شهری نگاه ویژه ای به تمام 
موارد زیست شهری و فرهنگ عمومی دارد.یکی از موانع پیش روی مدیریت 
شهری در مواجهه با بافت فرسوده شهر ، قولنامه ای بودن آنها است. سند دار 
نبودن آنها ما را از ارائه تسهیالت و امتیازات باز میدارد. هر چند با رایگان کردن 
عوارض 100 درصدی صدور پروانه در بافت فرسوده ، تالش داریم تا هم شهر 
از منظر زیبایی به جایگاه خوبی برسد و هم از نظر استحکام بنا، خطرات ناشی 

از فرسوده بودن این منازل را به حداقل برسانیم.

تبریز – ماهان فالح: مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز از قابليت اطمينان 
99/88 درصدي تاسيس��ات تقويت فش��ار گاز طي س��ال گذشته در منطقه 8 
عمليات انتقال گاز خبر داد.  يداله بايبوردي با اعالم این خبر گفت: اين منطقه در 
راستاي انتقال ايمن، پاك و پايدار گاز طبيعي موفق شد در طول 12 ماهه سال 
گذشته، با افزايش 8 درصدي ساعات كاركرد توربين تاسيسات، نشت يابي 4233 
كيلومتري خطوط لوله، ولتاژگيري 7908 كيلومتري و همچنين تعويض پوشش 
34228 مترمربع، قابليت اطمينان 99/88 در صدي تاسيسات تقويت فشار گاز 
را رقم بزند و عملکرد مناسبی از خود به نمایش بگذارد.  بايبوردي افزود: تعهد و 
مسئولیت پذیری پرسنل منطقه 8 عمليات انتقال گاز در به ثمر رساندن اهداف و 
برنامه ها،  نقش به سزایی داشته و عالوه بر فعاليت هاي موصوف، تعميرات 6000 
ساعته توربين گاز و 3000 ساعته كمپرسور گاز واحد 3 تاسيسات تقويت فشار 
گاز تكاب، تعميرات 8000 ساعته توربين گاز واحد 2 تاسيسات تقويت فشار گاز 
مرگنلر و نصب و راه اندازي توربين واحد 3 تاسيس��ات تقويت فش��ار گاز سراب 

در واحد 3 چلوند نيز جز برنامه هاي تعميراتي صورت گرفته س��ال گذشته در 
ايستگاه ها مي باشد.  مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز همچنين نصب سيستم 

آنتي آيسينگ واحد يك تاسيسات تقويت فشار گاز مرگنلر و واحد يك تاسيسات 
هشترود، نصب روتور جديد توربين واحد 3 تاسيسات مرند، اجراي پروژه ارتقاء 
سيستم ميترينگ تاسيسات اندازه گيري گاز جلفا، بروسكوپي الينرهاي محفظه 
احتراق توربين هاي زارياي تاسيسات تكاب، تعميرات 48000 ساعته كمپرسور 
گاز واحد 2 تاسيسات تقويت فشار گاز زنجان را نيز از جمله اقدامات مهم انجام 
يافته ديگر طي اين دوره اعالم كرد.  وي تزريق گاز خط دهگالن/ مياندوآب )فاز 
دوم( ب��ه طول 51 كيلومتر و خ��ط جديد االحداث تقويتي اهر/ ورزقان به طول 
34 كيلومت��ر، خط جديد ماكو به طول 11/929 كيلومتر، خط جديد االحداث 
نيروگاه گلبرق ماكو به طول 5 كيلومتر، اجراي عمليات نصب غالف تقويتي اسليو 
نوع)ب( بر روي نقاط معيوب خط 40 اينچ تكاب / ابراهيم آباد به تعداد 5 مورد، 
اجراي پروژه تعميق خط ابراهيم آباد/ اروميه با كانال آب در حال احداث تعويض 
ولوهاي 7 و 8 تاسيسات تقويت فشار گاز مرند را از اقدامات انجام يافته در بخش 

عمليات خطوط لوله اين منطقه نام برد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
قم، همدلی و وحدت رویه ارگان ها و س��ازمان های مختلف در اطالع رسانی را 
مورد اش��اره قرارداد و گفت: طبق پیش بینی های انجام شده مقررشده در 400 

نقطه شهر اطالع رسانی پیرامون ماه رمضان داشته باشیم.
به گزارش��روابط عمومی ش��هرداری قم؛ مهدی کالنترزاده اظهار داش��ت: 
شهرداری قم آماده حمایت مادی و معنوی و پشتیبانی از مجموعه اطالع رسانی 
استان است. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم با اشاره به شیوع 
کرونا در کشور گفت: نباید از اصحاب رسانه و مجموعه اطالع رسانی که بازوان 
توانمند استانی و حتی کشور هستند، غافل باشیم و باید به تالش گران عرصه 
اطالع رسانی توجه جدی داشته باشیم. وی با بیان اینکه بخشی از اطالع رسانی 
در شهر به عهده شهرداری است، افزود: به دانشگاه علوم پزشکی اعالم کرده ایم؛ 
آنچه تذکرات بهداش��تی در ماه مبارک رمضان نیاز بوده که اطالع رسانی شود 
را به ما اعالم کنند. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم، همدلی 

و وحدت رویه نیمه ش��عبان ارگان ها و سازمان های مختلف در اطالع رسانی را 
مورداش��اره قرارداد و گفت: طبق پیش بینی های انجام شده مقررشده در 400 
نقطه ش��هر اطالع رسانی در حوزه های مختلف فرهنگی و تبلیغی پیرامون ماه 

مبارک رمضان داشته باشیم. کالنترزاده اقدامات شهرداری پیرامون اطالع رسانی 
در زمینه  بیماری کرونا را مورداشاره قرارداد و عنوان کرد: مجموعه شهرداری با 
کمک سپاه و سایر ارگان ها وارد عمل شد و در زمینه اطالع رسانی به مردم تمام 
توان خود را به کار گرفت. وی بیان کرد: برای تقویت نش��اط اجتماعی، برنامه 
اس��تیج پخش به صورت مجازی را در بوستان های سطح شهر خواهیم داشت، 
البته زمینه حضور مردم به صورت زنده نیس��ت ام��ا به صورت زنده این برنامه 
پخش خواهد شد. کالنترزاده با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
این برنامه در تمامی مناطق هش��ت گانه برگزار خواهد ش��د، تصریح کرد: این 
برنامه هر دو شب در یک منطقه به صورت پخش زنده که از ساعت دوازده شب 
شروع می شود، اجرا خواهد شد. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
قم در پایان خاطرنشان کرد: اگر مجموعه دستگاه های استان در پی ظرفیتی 
است که در کنار صداوسیما در قالب های مختلف به کار اطالع رسانی بپردازد، 

شهرداری قم آمادگی کامل برای هرگونه همکاری را دارد.

تبریز – ماهان فالح: بر اس��اس نتایج س��ومین دوره ارزیابی س��رآمدی 
مجموعه شرکت ملّی گاز ایران، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با تعهد به 
تعالی سازمانی و تحقق اهداف سرآمدی در شرکت، موفق به کسب تقدیرنامه 

5 ستاره تعهد به تعالی در سطح شرکت ملّی گاز ایران شد.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی با اش��اره به اّولین ثمره های 
تالش کارکنان ش��رکت همزمان با آغاز س��ال جدید گفت: خوش��بختانه تحقق 
اهداف و نتایج اثربخش��ی فعالّیت ها بر اساس ارزیابی های کشوری و کسب این 
عنوان مهم، نوید از آغاز س��الی توأم با موفقّیت و تعهد و تالش هر چه بیشتر در 
بهبود خدمات رسانی صادقانه به مردم شریف استان خواهد بود. سّیدرضا رهنمای 
توحیدی با اعالم اینکه در س��ایه تعامل و همکاری گروهی، "گواهینامه 5 ستاره 
و هماهنگی تنگاتنگ و خالقّیت و نوآوری های ویژه، ارتباط دوسویه بین سازمان تعهد به تعالی سازمانی" را کسب کرده ایم، افزود: واحدهای سازمانی با همکاری 

و ذینفعان را بهبود بخشیده و در راستای کسب رضایت بیشتر آنان قدم برداشته 
اند. وی تصریح کرد: تعالی س��ازمانی، روشی برای خود ارزیابی است تا با بررسی 
وضع موجود، نیاز ذینفعان را شناسایی و فراتر از انتظارات آنها نیازشان را برآورد 
نماید. توحیدی اظهار داشت: کسب این افتخار، آغاز تعهد مدیریت است که نمی 
توان پایانی برای آن متصّور شد و این چرخه بهبود همچنان ادامه خواهد یافت. 
مدیرعامل شرکت گاز استان، ابراز امیدواری کرد: با زنده نگاه داشتن فرهنگ تعالی 
در ش��رکت، پیگیری اقدامات بهبود و اجرای کلیه رویکردهای طرح ریزی قبلی، 
استمرار در فعال نگه داشتن تمام ارکان توانمندساز شرکت و توجه به این نکته 
که "تعالی سازمانی مقصد نبوده بلکه یک مسیر می باشد"، بتوانیم با الگوبرداری 
از بهترین ها و اجرای رویکردهای جدید، در راه تعالی و بهبود مستمر ثابت قدم 

بوده و همواره در جهت ارتقاء جایگاه شرکت حرکت کنیم.

اهواز – شـبنم قجاوند: مدیرعامل ش��رکت برق منطقه 
ای خوزس��تان گفت: یک پروژه افزایش ظرفیت پست برق در 
اندیمش��ک و یک پروژه تعویض هادی خط در دزفول، به بهره 

برداری رسیده است.
محمود دش��ت بزرگ اظهار کرد: عملیات نصب و راه اندازی 
ترانس دوم پس��ت برق 132.33 کیلو ولت سبز آب اندیمشک 
به ظرفیت 30 مگاولت آمپر به پایان رس��ید و برقدار شد. وی 
با بیان اینکه ارزش س��رمایه گذاری این پ��روژه 100 میلیارد 
ریال بوده، تصریح کرد: این افزایش ظرفیت باعث بهبود ولتاژ 
شبکه و پایداری ش��بکه برق در شهرستان اندیمشک خواهد 
شد و همچنین برق کارخانه پانیا پرتو کهربا در این شهرستان 
را تامین می کند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 

افزود: عملی��ات اجرایی تعویض هادی خ��ط 132 کیلو ولت 
جندی ش��اپور )دژپل- فوالد روهینا( به طول 20 کیلومتر در 

شهرس��تان دزفول نیز به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار 
گرفت. دش��ت بزرگ ارزش س��رمایه گذاری این پروژه را 55 
میلیارد ری��ال اعالم و بیان کرد: تعوی��ض هادی خط جندی 
شاپور باعث کاهش هزینه ها بدلیل عدم احداث خطوط جدید 
و استفاده حداکثری از خطوط موجود خواهد شد و همچنین 
امکان مانور بین شبکه 400 و 132 کیلو ولت ناحیه شمال را 
فراهم می کند و باعث کاهش بارگیری و جلوگیری از اضافه بار 

شدن به سایر خطوط برق منطقه می شود.
وی تاکید کرد: ناحیه شمال خوزستان از اولویت های شرکت 
برق منطقه ای خوزستان در توسعه زیرساخت ها محسوب می 
شود و عملیات اجرایی پروژه های توسعه ای متعددی در این 

ناحیه شروع شده است.

حرکت برنامه محور شورای شهر مالرد

مدیر منطقه 8 خبر داد؛ 

قابلیت اطمینان صد در صدی تاسیسات منطقه 8 عملیات انتقال گاز

اطالع رسانی ماه رمضان در 400 نقطه شهر قم انجام می شود

مدیرعامل این شرکت اعالم کرد؛

شرکت گاز آذربایجان شرقی تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی را کسب کرد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

بهره برداری از دو پروژه برق در اندیمشک و دزفول

دکتر یخکشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد  :
امکان تولید محصوالت کشاورزی با آب ذخبره شده در  پشت سد 

شهید رجائی به ارزش بیش از ۱۵00میلیارد تومان 
س�اری – دهق�ان : به گزارش خبرنگار مازندران به نق��ل روابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیر عامل شرکت ضمن اشاره به ریزش جوی 
نسبتاً خوب در نیمه اول سال آبی و تکمیل آبگیری سد شهید رجائی و سرریز آن گفت :این 
سد در طی دوران بهره برداری 23 ساله خود برای هفتمین بار آب آن سرریز کرد که با این 
ذخیره آب در سال جاری امکان تولید محصوالت کشاورزی به ارزش بیش از 1500 میلیارد 
تومان فراهم ش��ده اس��ت.   وی افزود: آب ذخیره شده امسال حدود 30 میلیون متر مکعب 
آن با توجه به تکمیل و بهره برداری تصفیه خانه آب ش��رب س��اری به 1500 لیتر بر ثانیه  
در اواخر س��ال گذشته در اختیارشهروندان  ساروی جهت مصرف آب شرب قرار می گیرد .   
یخکشی با تشریح نقش سدهای استان در کنترل و مدیریت سیالب یاد آور شد : با مانور دریچه سدها امسال کنترلی بسیار خوبی در 
مدیریت سیالب های زمستانه وبهاره صورت گرفت و  در این سد به گونه ای برنامه ریزی شد تا نیروگاه برقابی در مقایسه با سال گذشته 
قبل از موعد مقرر وارد مدار بهره برداری شوند.و پیش بینی می شود امسال بیش از 40000 ساعت مگاوات انرژی برقابی تولید  داشته 
باشیم که این رقم در مقایسه با سال گذشته بیش از 2000 مگاوات ساعت بیشتر می باشد.  مدیر عامل آب منطقه ای مازندران از اثرات 
اجتماعی اقتصادی  دیگراین آب ذخیره شده را رونق تولید در بخش پرورش آبزیان سردآبی وگرمابی پائین دست )مزارع پرورش ماهی 

و آب بندان ها( یاد نمود و گفت : انشاءاهلل با این ذخیره سازی شاهد جهش تولید در شهرستان ها ی ساری و میاندورود خواهیم بود.

شبکه های برق روستایی اصفهان با تجهیزات روز بازسازی می شود
اصفهان – قاسم اسد: تامین برق پایدار، کاهش خاموشی ها، افزایش ضریب قابلیت اطمینان شبکه و بازسازی کامل شبکه های 

روستایی از اولویت های شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بوده و نماد آن را می توان در روستای کمال آباد جرقویه عنوان نمود .
برای اجرای این پروژه 100 اصله پایه بتونی ،یک دستگاه ترانسفورماتور و 6 کیلومتر کابل خود نگهدار استفاده شده است این پروژه 
در در آغازین روزهای س��ال 99 بهره برداری رس��می از آن آغاز گردید .کاهش خاموش��ی ها ،افزایش ضریب ایمنی و هم راستایی این 
پروژه با طرح هادی روس��تایی ،رفع حریم ش��بکه فشارضعیف و فشار متوسط ،اصالح روشنایی ،رفع ضعف برق به خصوص در ساعات 
پیک و ظرفیت س��ازی برای انش��عابات جدید از نتایج اجرای این پروژه می باشد .گفتنی اس��ت: هزینه پروژه بالغ بر 7 میلیارد و 500 

میلیون ریال می باشد

اولین جشنواره استعداد یابی با عنوان »عصر زندگی« در گلستان 
برگزار می شود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم ولی نژاد گفت: به همت اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان اولین جشنواره استعداد 
یابی برای تمام سنین با عنوان »عصر زندگی« در این استان برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، 
حجت االسالم ولی نژاد مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس 
منحوس کرونا و تاکید بر خانه ماندن، اولین مسابقه استعداد یابی با عنوان »جشنواره عصر زندگی« برای تمام سنین از طریق فضای 
مجازی به همت اداره کل تبلیغات اسالمی استان و همکاری قرارگاه مردمی مدافعان سالمت برگزار می شود.مدیرکل تبلیغات اسالمی 
گلستان با تأکید بر این مطلب که استفاده از استعداد نیروهای انقالبی در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی برطرف کننده 
بسیاری از مشکالت است و اجرای برنامه های مختلف برای یافتن این استعدادها در پیشرفت کشور بسیار مؤثر است افزود: به بهترین آثار 
در مسابقه استعداد یابی »جشنواره عصر زندگی« جایزه 3 میلیون تومانی و به نفرات برتر نیز 10جایزه 500 هزارتومانی تعلق می گیرد.وی 
 @asrezendegi99 بیان کرد: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا 10 اردیبهشت 99 به شماره تماس 09369257444 و آیدی
از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام، سروش، ایتا و اینستاگرام ارسال کنند.ولی نژاد در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: تولید آثار 
فاخر در حوزه مداحی، قرائت قرآن و دعا، آثار هنری، استندآپ کمدی، ایده  های خالقانه، بازی های گروهی خانوادگی، قصه گویی، معرفی 

کتاب، سفره آرایی و معرفی غذا از بخش های این جشنواره به شمار می روند.

42۷ میلیارد ریال از مطالبات موسسات درمانی طرف قرارداد بیمه 
سالمت استان گلستان پرداخت گردید

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بیمه سالمت گلستان اعالم کرد : طی دو روز اخیر مبلغی بالغ بر 427 میلیارد ریال از مطالبات 
موسسات دولتی دانشگاهی و داروخانه های بخش خصوصی طرف قرارداد این اداره کل در سطح استان پرداخت شد .دکتر کمانگری اظهار 
داشت : با حمایت ها و پیگیری های مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران در تامین و اختصاص منابع جهت پرداخت مطالبات موسسات درمانی 
طرف قرارداد ، مبلغی بالغ بر 378 میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی استان و 49 میلیارد ریال به داروخانه های بخش خصوصی سطح استان 
پرداخت شد .وی افزود : با عنایت به شرایط حساس کنونی و لزوم حمایت های همه جانبه دستگاهها از حوزه سالمت ، سازمان بیمه سالمت 
ایران نیز تمام سعی خود را در حمایت از نظام سالمت و بیمه شدگان عزیز سازمان به کار بسته و تالش می نماید تا با پرداختی های منظم و به 

موقع ، وظیفه خود را در این عرصه به نحو احسن به انجام برساند .

آغاز ثبت نام چهل وسومین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف 
استان بوشهر  

بوش�هر - خبرنگار فرصت امروز: ش��یوه نامه برگزاری چهل و س��ومین دوره مسابقات 
سراس��ری قرآن کریم ابالغ ش��د به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه اس��تان 
بوش��هر؛ ش��یوه نامه برگزاری چهل و س��ومین دوره مسابقات سراس��ری قرآن کریم ابالغ شد. 
حجت االسالم و المسلمین محمدرضا اسماعیل پور مدیرکل اوقاف استان با اعالم این خبرافزود: 
مسابقات سراسری قرآن کریم در مرحله شهرستانی در استان بوشهر دربازه زمانی 24 خرداد تا 
27 تیرماه با توجه به ابالغ ش��یوه نامه برگزاری چهل  وسومین دوره این مسابقات برگزار خواهد 
شد. وی درخصوص اطالع رسانی، تبلیغات و ثبت نام این مسابقات  افزود: متسابقین عالقمند به 
شرکت در این دوره از مسابقات می توانند از 6 اردیبهشت لغایت 16 خرداد برای ثبت نام از طریق 
مراجعه به س��ایت www.my.oghaf.ir اقدام کنند. مدیرکل اوقاف بوش��هر با اشاره به برگزاری این مسابقات در ده رشته که شامل قرائت 
،ترتیل ،حفظ کل ، حفظ 20، 10و 5جزء ، اذان، دعاخوانی ،همسرایی وهمخوانی قرآن کریم و تفسیرعمومی قرآن کریم می شود تصریح کرد: 
سایت ثبت نام در این مسابقات از ساعت 24 روز جمعه مورخ 16 خردادماه بسته خواهد شد پس ازعالقمندان خواستاریم دربازه زمانی یاد شده 
ثبت  نام نمایند. حجت االسالم اسماعیل پورادامه داد: تفاوت مسابقات این دوره نسبت به دوره های گذشته این است که این مسابقات در مرحله 
شهرستانی به مرکزیت 3 شهرستان به جهت ارتقاء سطح کیفی مسابقات استانی برگزار خواهد شد که این 3 مرکز شامل بوشهر، دشتستان و 
کنگان است . وی اظهار داشت: دربازده زمانی 11تا 21 شهریورماه که متعاقبا اعالم می شود مرحله استانی چهل وسومین دوره مسابقات قرآنی 
اوقاف در بوشهربا حضور نفرات برتر مرحله شهرستانی برگزار خواهد شد که برترین های این دوره نیز به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.

فرماندار خمین بااهدای لوح سپاس از رئیس اداره گازشهرستان خمین 
تقدیرنمود

اراک - خبرنگار فرصت امروز: فرماندارخمین بااهداء لوح س��پاس به گودرزی رئیس اداره گازشهرس��تان خمین،به پاس خدمات 
وتعامل وهمکاری ایش��ان با فرمانداری ازوی تقدیرنمود .  به گزارش روابط عمومی ش��رکت گازاس��تان مرکزی درلوح اهدایی ازس��وی 
فرماندارشهرستان خمین چنین آمده است:بدینوسیله برخود الزم می دانم ازخدمات ومساعی قابل تحسین وتعامل وهمکاری بی دریغ 
جنابعالی بااین فرمانداری درمناس��بتهای مختلف درطی س��ال  98 تش��کروقدردانی نموده وازدرگاه خداوندعزوجل موفقیت روزافزون 
،سالمتی ،سعادت وبهروزی درکلیه مراحل زندگی وتوفیق خدمت بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را برایتان مسئلت نمایم. 

تعویض الکتروپمپ شناور مدار ۵ مخزن کاشف الهیجان
 رشت - مهناز نوبری: مدیرآبفای الهیجان از تعويض الكتروپمپ شناور مدار5 مخزن كاشف خبر داد.حامد حسن نژاد مدیرآبفای 
الهیجان با اعالم اين خبر گفت: در سیستم آبرسانی الهیجان چندين الكتروپمپ منجمله الكتروپمپ مدار 5 كاشف، آب را به مخزن بام 
سبز پمپاژ ميكنند كه به علت كاركرد زياد و نوسانات برق آسيب ديد.وی در ادامه افزود:تعويض الكتروپمپ شناوربا قدرت KW22 با 
صرف هزينه 5.530.000 تومان  از محل اعتبارات جاري وبا استفاده از الكتروپمپ تعميري موجود در انبار  شركت، توسط همكاران امور 

الهيجان انجام شد.حسن نياد زمان اين عمليات را 6ساعت اعالم کرد وگفت: آب مشتركين در طول عملیات قطع نشد. 

اخبـــار

چهارشنبه
3 اردیبهشت 1399

شماره 1528



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: ۱486073290 www.forsatnet.ir

اگر مدیریت عالی دارید به این معنا نیس��ت که رهبر خوبی هم هس��تید. اکثر 
افراد مدیریت و رهبری را یکس��ان می دانند، در صورت��ی که این دو تفاوت های 
زیادی نس��بت به یکدیگر دارند. دانستن تفاوت رهبری و مدیریت به شما کمک 
می کن��د تا نقش خود را در س��ازمان تان بهتر درک کنید. با ش��ناخت تفاوت ها، 
می توانی��د از حداکثر توانایی خود بهره بگیرید. همچنین دانس��تن آنچه مدیران 
و رهبران را از هم جدا می کند نیز می تواند به ش��ما کمک کند تا بهترین تعادل 

بین رهبری و مدیریت را ایجاد کنید. 
 تعریف رهبری و مدیریت

رهبری چیست؟
ق��درت رهبر از توانای��ی او برای تأثیرگذاری بر دیگران حاصل می ش��ود. آنها 
از نف��وذ خود ب��رای برانگیختن هنجارها و هدایت نوآوری ها اس��تفاده می کنند. 
همان ط��ور که دراکر می گوید، رهبران گاه��ی اوقات قوانین را برای تغییر زیر پا 

می گذارند. پیتر دراکر می گوید:
»تنها تعریف رهبر کس��ی است که پیروانی دارد. برای به دست آوردن پیروان 

نفوذ نیاز است، اما در به دست آوردن آن نباید درستی را نادیده گرفت.«
مدیریت چیست؟

مدی��ران اطمین��ان حاصل می کنند ک��ه کارکن��ان مطابق با اس��تانداردها و 
سیاس��ت های تعیین ش��ده عمل کنند. آنه��ا به رهبران اطمین��ان می دهند که 
اهداف آنها انجام می شود. آنها توانا و مسئول هستند، اما سهم آنها در سازمان ها 

به شدت توسط دستورالعمل هدایت می شود.
مدیران افرادی هس��تند که وظیفه مدیریت را به عهده دارند بنابراین از طریق 
کارکرده��ای کلیدی برنامه ری��زی و بودجه بندی، س��ازماندهی و کارکنان، حل 

مسائل و کنترل اهداف موردنظر را به دست می آورند.
 رهبری در مقابل مدیریت

رهبری و مدیریت دارای ویژگی های مختلفی هستند و تمرکز متفاوتی دارند. 
در اینجا 9 اختالف عمده بین رهبری و مدیریت را عنوان می کنیم.

۱. تمرکز بر اهداف و دیدگاه در مقابل تمرکز بر وظایف
رهب��ران به دیدگاه و اهداف ش��رکت خود گرایش دارند. آنه��ا تصویر بزرگی 
از آرزوه��ا را در قاب چش��مان خ��ود تصور می کنند و راه ه��ای جدیدی برای به 
واقعیت تبدیل کردن آن تصویر می یابند. زمانی که رهبران تصمیم به پیاده سازی 
ایده ه��ای جدید خود می  گیرند، فعالیت های ش��رکت را مطابق با آن ایده پیش 

می برند.
مدی��ران وظیف��ه انجام کار را برعهده دارند. آنها در حالی که ممکن اس��ت به 
دیدگاه س��ازمان اهمیت دهند، کارش��ان این اس��ت که قوانین را اطاعت کنند. 
مدیران ایده های بزرگ را برای رهبران سازمان خود به واقعیت تبدیل می کنند.

2. متقاعدکردن در مقابل پیاده سازی کردن
از آنج��ا که رهبران همیش��ه بر پایه ن��وآوری تفکر می کنن��د، باید دیگران را 
متقاعد کنند که ایده های ش��ان ارزش��مند اس��ت. به خاطر داشته باشید که آنها 

قدرت خود را از طریق تشویق دیگران و قبول ایده های شان به دست می آورند.
ام��ا مدیران نیازی به متقاعدکردن دیگ��ران به پذیرفتن ایده های خود ندارند؛ 
زیرا نقش آنها اجرای سیاس��ت ها است. اگر کس��ی از خط قوانین شرکت خارج 
ش��ود، می تواند با آن فرد برخورد جدی داش��ته باشد. کارکنان دستور مدیران را 

اجرا می کنند و به طور مستقیم با آنها در ارتباط هستند.
3. ریسک کردن در مقابل به حداقل رساندن ریسک

ه��ر زمان ک��ه چیز جدیدی را امتحان کنید، باید ریس��ک کنی��د. رهبران به 
صورت پیشفرض ریسک پذیر هستند؛ زیرا اغلب می خواهند تغییری ایجاد کنند.
مدی��ران وظیفه دارند ریس��ک را به حداقل برس��انند. آنه��ا اطمینان حاصل 
می کنند، که کارکنان کاری را انجام دهند که باید انجام ش��ود و به ش��یوه ای که 
شرکت به آنها می گوید پیش می روند. هنگامی که مشکالت به وجود می آید، یک 
مدیر ممکن است مشکل را به رهبر گزارش کند تا به اصالح سیاست ها بپردازد.

4. تشویق در مقابل دستور
فرق بین مدیریت و رهبری، در این موضوع نسبت به اینکه مدیر چگونه نقش 
خود را ایفا می کند مبهم اس��ت. رهبران کارکنان خود را به بزرگ اندیش��یدن و 

تصور موفقیت های بزرگ تشویق می کنند.
مدی��ران به ط��ور معمول، دارای دس��تورالعمل های روش��ن و واضح در مورد 
جنبه های مختلف محل کار خود هس��تند. آنها ممکن اس��ت کارکنان را تشویق 
کنند، اما کار اصلی آنها این اس��ت که طریقه درس��ت انجام دادن وظایف را به 
کارمندان بگویند. یک مدیر فردی اس��ت که وقتی نمی دانید کاری را چطور باید 

انجام دهید، پیش او می روید.
۵. حرکت موازی رشد در مقابل حرکت در جریان رشد 

رهبران باید وضعیت موجود را به چالش بکش��ند؛ در غیر این صورت سازمان 
آنها با رکود مواجه می شود. آنها چیزهای جدیدی را امتحان می کنند تا بهترین 
راه را انتخاب کنند. آنها برای تنظیم سیاس��ت های ش��رکت، با دیدگاه ش��رکت 

عمل می کنند.
از سوی دیگر، مدیران، وضعیت موجود را حفظ می کنند. آنها در هنگام اجرای 

دستورالعمل های رهبران، بهترین کار خود را انجام می دهند.
6. انگیزه در مقابل تایید

هنگامی که چیزهای جدید را امتحان می کنید، خطر شکست افزایش می یابد. 
رهبران باید انگیزه داش��ته باشند و در حفظ انگیزه دیگران نیز ماهر باشند. آنها 
هر کاری را مطابق با روند کاری ش��رکت انجام می دهند. هنگامی که یک شرکت 
دارای چش��م اندازی قوی است، رهبر می تواند در این راه الهام بخش کارمندان و 

الگویی قدرتمند باشد.
هنگامی  که مردم را مدیریت می کنید، هدف اصلی ش��ما این است که تصمیم 
بگیرید که آیا این عمل انجام شود یا خیر. مدیران اقدامات کارمندان را زیر نظر 
داشته و تعیین می کنند، که آیا آنها استانداردهای تعیین شده توسط شرکت را 

برآورده می کنند یا خیر.

۷. شکستن قوانین در مقابل پیروی از قوانین
رهبران باید برای پیش��رفت، قوانین را نادیده بگیرن��د. قوانین اغلب راه ایجاد 
ن��وآوری را س��د می کنن��د، به همی��ن دلیل رهب��ران اغلب آنها را می ش��کنند. 
هنگامی که یک شرکت یا سازمان به شدت در حال نابودی است، رهبران ممکن 

است این قوانین را به طور کامل نادیده بگیرند.
اگ��ر یک مدیر بخواهد ش��غل خ��ود را حفظ کند، باید به اس��تراتژی هایی که 
توسط سرپرس��ت ها تعریف شده است، پایبند باش��د. شکستن قوانین، موقعیت 

او را تضعیف می کند، که این موضوع می تواند شرکت را نیز در خطر بیندازد.
8. اعتماد در مقابل کنترل

وقتی کس��ی شما را به راهی ناش��ناخته هدایت می کند، باید سطح معینی از 
اعتماد به او وجود داش��ته باشد. یک رهبر قوی در اعتماد دادن به دیگران برای 

بردن آنها به راه هایی که هرگز نرفته اند مهارت دارد.
اقت��دار مدیران بر توانایی آنها در کنترل کردن کارمندان نهفته اس��ت. ش��ما 
مجبور نیستید مدیران خود را دوست داشته یا به آنها اعتماد داشته باشید تا به 
گفته های ش��ان عمل کنید. کار مدیران هدایت و کنترل کارمندان به سمت بهتر 

انجام دادن کارها است.
9. ایده برای تقویت و رشد در مقابل ارائه وظایف

رهبران با چیزهای جدید پیشرفت می کنند. آنها ایده های جدید و تفکر آزاد را 
پرورش می دهند، زیرا این امر از اهداف  شان حمایت می کند. آنها می دانند که اگر 
بتوانند افراد بیشتری را به ایده پردازی تشویق کنند، دانش جمعی گروه، نوآوری 

بیشتری را به ارمغان خواهد آورد.
مدی��ران نمی توانند تفکر آزاد را تش��ویق کنند، زیرا این تفکر ممکن اس��ت با 
برآورده کردن انتظارات ش��رکت در تضاد باش��د. در ضم��ن مدیر تنها کاری که 
نیاز اس��ت انجام دهد پیاده سازی قوانین و دستورات است. کارمندان نیز در این 
بخش حرف ش��نوی بیش��تری از مدیر دارند و این چنین کارها به روال مناس��ب 

خود انجام می شود.
رهبری بهتر است یا مدیریت

همان طور که متوجه ش��ده اید، بین رهبران و مدیران تفاوت های زیادی وجود 
دارد، اما رهبری و مدیریت مکمل یکدیگر هس��تند. رهبران ریسک پذیر، نوآور و 
تغییردهنده هس��تند، اما مدیران وضعیت موج��ود را حفظ می کنند و این بدان 

معنا نیست که یکی بهتر از دیگری است.
ش��رکت ها برای ادامه  حیات هم به مدیران و هم به رهبران نیاز دارند. فقدان 
مدیری��ت، س��ازمان را در معرض خطر انقراض قرار می ده��د و اهداف را برآورده 

نمی کند. کمبود رهبری منجر به نیروی کار بی انگیزه و ناامید می شود.
رهبران و مدیران ممکن است در دو سر طیف قدرت قرار داشته باشند، اما آنها 
جزوی از یک گروه هس��تند. یک رهبر می تواند چشم اندازی بزرگ داشته باشد، 
اما بدون حضور مدیر به واقعیت تبدیل کردن این چشم انداز هیچ ثمره ای ندارد. 
مدیران باید به اس��تانداردها احترام بگذارند، اما اگر آنها از رهبری الهام نگیرند، 

نمی توانند دیدگاه خود را با نیروی کار به اشتراک بگذارند.
 تعادل بین رهبری و مدیریت را برقرار کنید

ی��ک تعادل بین رهبری و مدیریت وجود دارد. در بعضی موارد، ش��ما نیاز به 
کس��ی دارید که به شما بگوید چه زمانی باید از کدام یک کمک گرفت. بهترین 

مقام های ارشد می دانند چه زمانی رهبری و چه زمانی مدیریت نیاز است.
چه زمانی از مهارت های رهبری استفاده می کنیم؟

مقدار اس��تفاده ای که از مهارت های رهبری می ش��ود، به نی��روی کار و نحوه 
عملکرد ش��رکت شما بس��تگی دارد. اگر اعضای گروه ش��ما درباره اهداف گروه 

آگاهی کامل داشته باشند، احتمال الهام گرفتن شان از یک رهبر بیشتر است.
برای اینکه یک ش��خصیت قدرتمند بیشتر به سمت رهبری حرکت کند؛ باید 
اعتماد کند که کارکنان در حال حاضر به طور کامل با سیاست های شرکت آشنا 
هس��تند و از آنها پیروی می کنند. اگر بخواهید به طور دائم مراقب اعضای گروه 
خود باش��ید تا کوچک ترین وظایف را به درس��تی انجام دهند، تشویق تفکر آزاد 

در این شرایط دشوار می شود.
هنگامی که یک تیم از افراد متعهدی س��اخته ش��ده و همه از نقش خود آگاه 
هستند، شما فرصت بیشتری خواهید داشت. این کارمندان قادر به اداره نوآوری 
و خالقیت در حین انجام مس��ئولیت های خود خواهند بود. اگر یک رهبر بتواند 
با کارمندان درباره سیاس��ت های ش��رکت وارد مذاکره ش��ود، می تواند ایده های 

جدیدی را نیز در کنار آنها ارائه دهد.
چه وقتی نقش یک مدیر را برعهده بگیریم؟

هنگامی  که وارد شرکت و کار جدید می شوید، به کسی نیاز دارید که به شما 
بگوید چطور باید کارها را انجام دهید. زمانی که اعضای گروه شما جدید هستند، 
مدیران یک ضرورت مطلق محس��وب می شوند. آنها می توانند به کارکنان کمک 

کنند تا کار خود را به بهترین روش ممکن انجام دهند.
مدی��ران همچنی��ن در فهمیدن اینک��ه کارکنان چه پتانس��یلی دارند کمک 
می کنن��د. آنها می دانند که دادن مس��ئولیت های بیش از حد ب��ه آنها می تواند 
تأثیر منفی بر عملکرد و روحیه ش��ان داش��ته باش��د. آنها بهره وری کارکنان را با 
درک اینکه هر کس چگونه کار می کند و چگونه به اس��ترس پاس��خ می دهد به 

حداکثر می رسانند.
س��ازمان ها همیشه به مدیران نیاز دارند تا به کارکنان در مورد عدم اطمینانی 
که ممکن اس��ت در کارشان داشته باش��ند کمک کنند. مدیر شخصی است که 

می تواند به شما کمک کند روش انجام کار را در کتابچه راهنما پیدا کنید.
سازمان ها به مدیران و رهبران نیاز دارند تا به پتانسیل کامل خود برسند. شما 
نمی توانید یک نقش  را بدون دیگری داش��ته باشید. شرکتی که فقط از رهبران 
س��اخته شده اس��ت، پر از هرج ومرج می شود. داش��تن مدیران به تنهایی به این 
معناس��ت که کارهای زیادی را به انجام می رسانید، اما هرگز پیشرفت نمی کنید 

و حرکت رو به جلو نخواهید داشت.
Lifehack/ucan :منبع 

تفاوت مدیریت و رهبری و میزان ارجحیت یکی بر دیگری
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بسیاری از مطالعات تا به حال ثابت کرده اند که اعتماد به نفس، کلید 
دستیابی به موفقیت است. بررسی های متفاوتی که در زمینه تفاوت های 
عملکردی میان مهارت های فضایی و ریاضی مردان و زنان انجام ش��ده، 
نش��ان داده اس��ت که اعتماد به نف��س، نقش اساس��ی را در این میان 
بازی می کند. زنانی که از آنها خواس��ته ش��د تا جنسیت خود را قبل از 
آزمون های مهارت های فضایی شناسایی کنند، عملکرد ضعیف تری را به 
نمایش گذاشتند. عالوه بر این، زمانی که از آنها خواسته شد تا خودشان 
را »م��رد« تصور کنند، عملکرد بهتری به اجرا گذاش��تند. نکته جالب تر 
اینکه، زمانی که به هر دو جنسیت گفته شد که عملکرد آنها بهتر است، 

وظیف خود را با بازده باالتری به سرانجام رساندند.
چیزی که از این هم جالب تر است به زمانی مربوط می شود که از آنها 
خواسته شد تا به پرسش ها پاسخ دهند؛ تفاوت های میان عملکردها در 
این آزمون، عمال ناپدید ش��د. اینطور که به نظر می رس��د، زمانی که به 
زنان اجازه داده ش��د که به برخی پرسش ها پاسخ ندهند، آنها به خاطر 
عدم اعتماد به نف��س از جواب دادن به آنها خودداری کرده و نمی توان 

دلیل آن را عدم اطالعات دانست.
اش��اره ب��ه نقل قولی از ونس��ان ون گ��وگ خالی از لطف نیس��ت، او 
می گوی��د: »زمانی که صدایی را در درون خود می ش��نوید که به ش��ما 
می گوید نمی توانید نقاشی بکش��ید، آن صدا و مهارت نقاشی، خاموش 

خواهند شد.«
اعتم��اد ب��ه نفس واقعی به طور کل با تکبر و غ��رور فرق دارد. زمانی 
که مردم حقیقتا به خود و توانایی های شان باور دارند، در واقع از برخی 

موارد خودداری می کنند.
۱. آنها بهانه تراشی نمی کنند

اگر یک ویژگی در میان تمامی افراد با اعتماد به نفس مشترک باشد، 
خودکارآمدی و تاثیر ش��خصی اس��ت؛ آنها باور دارند که می توانند همه 
چی��ز را عملی کنند. همه چیز به قدرت درونی کنترل مربوط ش��ده و 
ارتباطی با عوامل خارجی ندارد. به همین دلیل است که افراد با اعتماد 
به نفس، ترافیک را مقصر دیر رس��یدن خود ندانسته و یا اینکه مدیران 
بی انصاف را دلیلی برای شکس��ت های خود نمی دانن��د. اینگونه از افراد 
بهانه تراش��ی نمی کنند، چراکه معتقدند کنترل زندگی خودش��ان را به 

عهده دارند.
2. آنها تسلیم نمی شوند

اف��رادی که اعتماد به نفس واقعی دارند، با اولین شکس��ت دس��ت از 
تالش ب��ر نمی دارند. آنها مش��کالت و موانع را به عن��وان موانعی برای 
دس��تاوردها می دانند، تا اینکه آنها را به عنوان س��دهایی برای موفقیت 
بشناسند. البته این بدان معنا نیست که آنها یک اشتباه را بارها و بارها 
تک��رار می کنند. یک��ی از کارهایی که اینگونه از افراد، بعد از شکس��ت 
خوردن انجام می دهند این است که دلیل آن را جویا شده و از تکرار آن 

در مراحل بعدی جلوگیری می  کنند.
3. آنها برای اجرای برنامه های خود به اجازه نیازی ندارند

افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند، به افرادی که به آنها بگوید چه 
کاری را در چه شرایطی و در چه زمانی انجام دهند، نیازی ندارند. آنها 
وقت خود را با پرس��یدن س��وال  هایی مثل »آیا می توانم؟« یا »آیا انجام 
دهم؟« تلف نمی کنند. آنها ترجیحا از خودشان می پرسند: »چراکه نه؟« 
حتی اگر در ش��رایطی باشند که برای مثال، سخنگوی جلسه ای حاضر 

نش��ده و یا باید نیازی از مش��تریان برآورده شود، به این فکر نمی کنند 
که منتظر کسی بمانند تا آن کار را انجام دهند. آنها می توانند کارهایی 
که باید انجام شود را شناسایی کنند و برنامه خود را به اجرا می گذارند.

4. آنها به دنبال جلب توجه نیستند
م��ردم اغلب از کس��انی ک��ه دائما ب��ه دنبال توجه دیگران هس��تند، 
رویگردان هس��تند. اف��رادی که اعتماد به نفس باالی��ی دارند به خوبی 
می دانند که ثابت کردن خودش��ان برای دیگران، هیچ تاثیری نداش��ته 
و تنه��ا اتالف وقت اس��ت. زمانی که برای ثابت ک��ردن خودتان تظاهر 
می کنید، دیگران به زودی این موضوع را درک کرده و ترجیحا به سمت 
کس��انی کشیده می شوند که خود واقعی ش��ان را به نمایش می گذارند. 
افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند، همیش��ه رفتار و نگرش درستی 

را اجرا می کنند. این افراد در انتشار توجه مهارت دارند. 
زمان��ی ک��ه آنها به خاطر یک��ی از دستاوردهای ش��ان در مرکز توجه 
قرار می گیرند، به س��رعت این میزان توجه را با س��ایر افرادی که با آنها 
همکاری کرده و در پروژه س��هیم بوده اند، به اشتراک می گذارند. آنها به 
دنبال س��تایش و تصدیق دیگران نیستند، چراکه ارزش را از درون خود 

طلب می کنند.
۵. آنها به ستایش و تحسین های دائمی نیاز ندارند.

آی��ا تا به حال ب��ا افرادی برخورد داش��ته اید که دائم��ا به تعریف و 
تمجید دیگران نیاز داش��ته باش��ند؟ افرادی که اعتماد به نفس باالیی 
دارند، چنین رفتاری ندارند. این مسئله به همان قدرت کنترل درونی 
برمی گ��ردد. آنها فک��ر نمی کنند که موفقیت آنها ب��ه تصدیق و تایید 
دیگ��ران نیاز دارد؛ عالوه بر این، آنها ب��ه خوبی می دانند که علی رغم 
چگونگی تالش های ش��ان، همیشه افرادی حضور دارند که دائما از آنها 
انتق��اد می کنند. افرادی ک��ه اعتماد به نفس باالی��ی دارند همچنین 
معتقدند که اعتمادی که به س��تایش و تحسین دیگران وابسته باشد، 
یک اعتماد واقعی به ش��مار نرفته و نوعی خودش��یفتگی به حس��اب 

می آید.
6. آنها کارهای خود را به تعویق نمی اندازند

آیا می دانید دلیل عادت بد به تعویق انداختن کارها چیس��ت؟ گاهی 
اوقات، تنبلی را می توان تنها دلیل قانع کننده اس��ت، اما در اکثر مواقع، 
ت��رس را می  توان دلیل عمده آن به ش��مار آورد. اف��راد از اعمال تغییر 
می ترس��ند و گاهی اوقات، حتی از موفقیت. افرادی که اعتماد به نفس 
باالیی دارند کاره��ای خود را به زمان دیگری موکول نمی کنند. آنها به 
خودشان ایمان دارند و انتظار دارند که فعالیت هایشان، آنها را به سمت 
اهدافشان هدایت کند. افراد با اعتماد به نفس منتظر فرارسیدن زمان و 
ش��رایط مناسب نمی  مانند. آنها ارزش امروز را درک می کنند و اگر فکر 

کنند که زمان مناسب فرا نمی رسد، آن را ایجاد می کنند.
۷. آنها دیگران را قضاوت نمی کنند

افرادی ک��ه اعتماد به نفس باالیی دارن��د، رفتارهای دیگران را مورد 
قض��اوت قرار نمی دهند؛ آنها می دانند که تمامی افراد از پتانس��یل های 
منحصر به فردی برخوردار هس��تند و برای اینکه احساس خوبی نسبت 
به خودش��ان داشته باش��ند، دیگران را سرکوب نمی کنند. مقایسه خود 
ب��ا دیگران می توان��د محدودکننده باش��د. افراد با اعتم��اد به نفس به 
اندازه گیری افراد نپرداخته و نگران این نیستند که با معیارهای دیگران 

سازگاری داشته باشند.

8. آنها از کشمکش ها و مناقشات رویگردان نیستند
اف��راد با اعتماد به نفس، کش��مکش ها را به عنوان مواردی که باید از 
آنهاه��ا دوری کرد، تلق��ی نمی کنند؛ بلکه آن را چی��زی برای مدیریت 
موثر مس��ائل می دانند. آنها می  دانند که ش��رایط دش��وار نیز بخشی از 

زندگی است.
9. آنها اجازه نمی دهند که کمبود منابع به مانعی بر سر راه آنها 

تبدیل شود
افراد با اعتماد به نفس به خاطر عدم وجود منابعی مثل عنوان، لوازم 
مناس��ب و یا پول، دس��ت از تالش بر نمی  دارند. آنها تالش می کنند تا 
موارد موردنیاز خود را به دست آوردند و یا اینکه راهی را پیدا می کنند 

که بدون آن منابع نیز به کار خود ادامه دهند.
۱0. آنها بیش از اندازه راحت نمی شوند

افراد با اعتماد به نفس می دانند که بیش از اندازه راحت بودن، دشمن 
خونی دس��تیابی به اهداف اس��ت. آنها می دانند که راحتی به خشنودی 
و خش��نودی به رکود منجر می شود. زمانی که احساس راحتی بیش از 
اندازه به آنها دس��ت می دهد، آن را به عنوان یک پرچم قرمز می  دانند؛ 
س��پس مرزهای جدیدی را برای خود تعیین می کنند تا به روند رش��د 
ش��خصی و حرفه  ای خود ادامه دهند. آنه��ا می دانند که کمی ناراحتی، 

هیچ زیانی را دربر ندارد.

نتیجه گیری نهایی
ی��اد گرفت��ن از عادت  های رفتاری اف��راد با اعتماد ب��ه نفس، یکی از 
بهترین روش ها برای افزایش احتمال دستیابی به موفقیت است؛ همین 
ام��ر نیز ب��ه افزایش اعتماد ب��ه نفس منجر می ش��ود. روش های علمی 

مشخص هستند، تنها کافی است که آنها را به کار بگیرید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند، چه کارهایی را انجام نمی دهند؟
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چگونه به مانند یک مدیر فوق العاده رفتار کنیم 

بس��یاری از افراد تصور می کنند که یک مدیر و رهبر فوق العاده برای تیم خود هس��تند، با این حال 
الزم اس��ت تا معیارهای استانداردی مش��خص باشد تا افراد بتوانند خود را با آنها مقایسه کرده و امکان 
رش��د مهیا باشد. این امر باعث شده اس��ت تا از تعداد افراد بسیاری در این زمینه سوال شود که نتیجه 
آن رسیدن به چند ویژگی بسیار مهم بوده است. درواقع این موارد الزامات محسوب شده و الزم است تا 
اولویت را بر روی آنها قرار دهید. این امر در حالی اس��ت که در موارد متعدد مشاهده می شود که افراد، 

مواردی را مورد توجه قرار می دهند که تاثیرات کمی را به همراه دارد. 
۱-اعتماد به نفس، پرانرژی و ذهنیت مثبت 

اگر به خودتان باور نداش��ته باش��ید، این انتظار که س��ایرین ش��ما را باور داش��ته باشند، بدون شک 
غیرممکن خواهد بود. فراموش نکنید که اعتماد به نفس حتی از طریق رفتار ش��ما نیز باید نش��ان داده 
ش��ود. ب��ه همین خاطر به مدیران همواره توصیه می-ش��ود که زبان بدن را آموخت��ه و از آن به خوبی 
استفاده کنند. همچنین باید نسبت به کار خود شوق و اشتیاق باالیی را داشته باشید. برای این موضوع 
تنها کافی اس��ت تا به کارآفرین��ان موفق نگاهی بیندازید. حتی یک م��ورد را نمی توانید پیدا کنید که 
نس��بت به کار خود عالقه کافی را نداش��ته اس��ت. این امر کمک خواهد کرد تا روحیه تیم نیز افزایش 
پیدا کرده و ش��ما را الگو بگیرند. در نهایت تفکر مثبت باعث خواهد ش��د تا به جای توجه به موانع، به 
فرصت ه��ای موجود ن��گاه کنید. درواقع ذهنیت منفی، نه تنها عملکرد ش��ما را کاهش خواهد داد، بلکه 

روحیه و توان تیم شرکت را نیز نابود می-سازد. 
2-برنامه ریزی 

هیچ اقدامی بدون برنامه ریزی به نتیجه مورد انتظار دست پیدا نخواهد کرد. اگرچه می توان نمونه هایی 
را مثال زد، با این حال توجه داش��ته باش��ید که تعداد این موارد بسیار کم بوده و این امر به معنای آن 
خواهد بود که بدون برنامه ریزی ش��انس موفقیت ش��ما یک در میلیون خواهد بود. در این رابطه ویژگی 
یک مدیر موفق این اس��ت که در برنامه ریزی های خود به نحوی رفتار کند که از توان تمامی افراد تیم 
شرکت به خوبی استفاده شود. همچنین آنها روحیه تیم گرایی داشته و از مشورت گرفتن نیز واهمه ای 

ندارند. 
3-مسئولیت پذیری

مس��ئولیت پذیری باعث خواهد ش��د تا افراد صادقانه در تالش برای منافع ش��رکت باشند. این امر در 
حالی است که بسیاری از مدیران تنها به دنبال منفعت شخصی خود بوده و تحت این شرایط نمی توان 
انتظار داشت که پیشرفتی حاصل شود. درواقع یک مدیر فوق العاده، باید دلسوزترین فرد شرکت باشد. 
در غیر این صورت امکان رشد فوق العاده به وجود نخواهد آمد. این امر حتی در شرایطی نیاز به از خود 
گذش��تگی نیز دارد به همین خاطر نیز گفته می ش��ود که کارآفرینی جزو سخت ترین شغل ها محسوب 
می-ش��ود. علت این امر به این خاطر است که رفتار شما، بر سرنوشت چندین کارمند، تاثیر مستقیمی 

را خواهد داشت. 
4-شوخ طبعی و اخالق گرایی

به این نکته توجه داش��ته باش��ید که به علت تعداد س��اعت بس��یار زیادی که افراد در شرکت سپری 
خواهند کرد، این مکان عمال به خانه دوم آنها تبدیل می ش��ود. تحت این ش��رایط افراد باید احس��اس 
راحتی الزم را داش��ته باشند. نکته بسیار بد این اس��ت که کارمندان معموال با یکدیگر ارتباط دوستانه 
و خوبی را دارند، با این حال این امر در رابطه با مدیران متفاوت بوده و الزم اس��ت تا ارتباطی صمیمی 
ایج��اد ش��ود. با این اق��دام کار کردن تحت مدیریت ش��ما، یکی از دالیل حضور کارمندان در ش��رکت 
محس��وب خواهد ش��د. همچنین ش��ما باید طبق اصول اخالقی رفتار کنید. درواقع ش��ما در باالترین 
جایگاه ش��رکت قرار داش��ته و قدرتمندترین فرد محسوب می ش��وید. تحت این شرایط فضا برای انجام 
انواع اقدامات غیرحرفه ای و ناعادالنه وجود دارد، با این حال هنر این اس��ت که ش��ما کامال اخالقی با 
کارمندان خود رفتار کنید. با این اقدام آنها حتی تحت س��خت ترین ش��رایط نیز آستانه تحمل باالیی را 

خواهند داشت. 
۵-درک تیم 

یک مدیر موفق فردی اس��ت که ش��یوه مدیریتی یکس��انی را نداشته باش��د. درواقع شرایط و افراد با 
یکدیگر متفاوت بوده و روش های کلی نمی تواند نتیجه الزم را به همراه داشته باشد. این امر در نهایت 
باعث خواهد شد تا در صورت بروز مشکل، دقیقا بدانید که چه واکنشی را باید برای هر یک از کارمندان 
نشان داده و آنها را کمک کنید. رسیدن به این سطح تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که شما توجه کافی 

را به تیم خود داشته و جسارت تغییر در شیوه های مدیریتی خود را داشته باشید. 
6-روحیه بخشی

مش��وق بودن هنر مدیران بزرگ اس��ت. آنها حتی قادر هستند که با یک سخنرانی کوتاه، روحیه تیم 
خود را با افزایش��ی چش��مگیر مواجه سازند. در این رابطه فراموش نکنید که اگر در کنار توان مدیریت، 
س��خنران خوبی نباشید، بدون شک رسیدن به سطح های باال غیرممکن خواهد بود. همچنین شما باید 
صادقان��ه تجربیات خ��ود را در اختیار همگان قرار دهید و فضایی را ایجاد کنید که امکان رش��د وجود 
داشته باشد. در نهایت شرکتی موفق است که از رده های سنی مختلف، افرادی حضور داشته باشند. به 
همین خاطر بها دادن به جوانان نیز کامال مهم اس��ت. ای��ن نکته را فراموش نکنید که حفظ کارمندان 

قدیمی و مسن، باعث خواهد شد تا یک فرصت ایده آل یادگیری برای سایرین مهیا باشد. 
۷-ایجاد امکانات الزم 

یک مدیر فوق العاده امکانات و منابع الزم جهت رش��د تیم خود را فراهم خواهد کرد. درواقع مدیران 
حرفه ای حتی حاضرند تا درآمد خود را کاهش دهند تا شرکت در شرایط بهتری قرار گیرد. این نکته را 
فراموش نکنید که قرار گرفتن در باالترین سطح ها، بدون هزینه کردن امکان پذیر نخواهد بود. به همین 
خاطر اگر تمام تالش خود را برای تامین امکانات موردنیاز انجام می دهید، بدون شک یکی از مهم ترین 

ویژگی های مدیران سطح باال برخوردار هستید. 
8-ارتباطات مناسب

یک مدیر موفق نه تنها با مش��تری و س��ایر مدیران، بلکه با ساده ترین افراد شرکت نیز بهترین ارتباط 
ممکن را برقرار می  کنند. این مس��ئله باعث خواهد ش��د تا از بروز بسیاری از مشکالت جلوگیری شده و 
مدیر، به فردی محبوب برای همگان تبدیل شود. در نهایت مدیران در تالش برای حل مشکالت هستند 
و در این رابطه به بهبود س��طح خود نظیر ایجاد یک برنامه مداوم مطالعه، توجه دارند. در نهایت برای 

ایجاد ارتباطات مناسب و پایدار، صداقت یک اصل محسوب می-شود. 
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آیا برای ش��ما هم پیش آمده با ش��ور و اشتیاق فراوان از خواب 
بی��دار ش��وید و ی��ک روز کاری را ش��روع کنید، اما ش��ب که به 
رختخواب می روید احس��اس کنید اصاًل روز مفیدی نداشته و کار 
زیادی انجام نداده اید. در بیش��تر اوق��ات کاری که انجام می دهید 
مس��ئله نیست بلکه زمان انجام آن مهم است. با ما همراه باشید تا 

این مسئله را به طور دقیق موشکافی کنیم.
گاه��ی تم��ام س��اعات صب��ح را ب��ا پاس��خ دادن ب��ه ایمیل ها 
می گذرانید؛ بنابراین بعدازظهر ان��رژی زیادی برای انجام کارهای 
خیل��ی مهم نخواهید داش��ت. در ادامه  مقاله قص��د داریم بهترین 
زمان برای انجام هر کاری را مورد بررس��ی قرار دهیم و در نهایت 

به یک زمان بندی اصولی و باارزش برسیم.
بهترین زمان برای ورزش: قبل از صبحانه

آی��ا می خواهید چند کیلویی الغر ش��وید؟ توصی��ه می کنیم با 
لباس ورزشی بخوابید، با دوستان تان قرار بگذارید با هم به ورزش 
بروید، در یک باش��گاه ورزش��ی ثبت نام کنید. هر کاری می توانید 

برای بیدار شدن و ایجاد انگیزه  ورزش صبحگاهی انجام دهید.
تحقیقات نش��ان می ده��د ورزش صبحگاه��ی، خصوصاً قبل از 
صبحان��ه، بهتری��ن ورزش برای الغری و کاهش وزن اس��ت. ارین 
برادوین معتقد اس��ت دلیل تأثیرگ��ذاری ورزش صبحگاهی روی 
کاهش وزن و افزایش انرژی این اس��ت که ب��دن از همان ابتدای 

صبح روی چربی سوزی تنظیم می شود.
بهترین زمان برای سرو قهوه یا چای: بعد از ساعت 

9:30 صبح
پیش��نهاد می کنیم بالفاصله بعد از بیدار شدن یا رفتن به محل 
کار به س��راغ فنجان قهوه یا لیوان چ��ای نروید. اگر چنین عادتی 

دارید، هرچه سریع تر این رویه را تغییر دهید.
یک دانش��جوی دکترای عصب شناس��ی می گوید بهترین زمان 
برای نوشیدن قهوه بعد از ساعت 9:30 صبح است زیرا کورتیزول، 
هورمون اس��ترس که وظیفه تنظیم انرژی ب��دن را به عهده دارد 
معموالً بین س��اعت 8 و 9 صبح ترش��ح بیش��تری دارد پس شما 

نیازی به خوردن قهوه و تحریک آن ندارید.
زمان انجام کارهایی که تمرکز زیادی می خواهد: در 

بهترین ساعت بیولوژیکی بدن
بهترین زمان بیولوژیکی بدن )BPT( واژه ای اس��ت که توس��ط 

سم کارپنتر، نویس��نده  کتاب »از سیستم کار بکشید« اعالم شده 
اس��ت. بهترین زم��ان بیولوژیک بدن، زمانی از روز اس��ت که بدن 
دارای بیش��ترین سطح انرژی اس��ت. پس BPT هر فرد متفاوت 

از دیگری است.
هر کسی نمی داند BPT بدنش چیست. کریس بیلی، نویسنده 
کتاب »پروژه  بهره وری« راه حلی برای این منظور پیش��نهاد کرده 

است.
بیل��ی، کافئین و ال��کل را از برنامه  غذایی خود کنار گذاش��ت، 
میزان ش��کر دریافتی بدنش را کم کرد و از هیچ زنگ هش��داری 
برای بیدار شدنش استفاده نکرد. او به مدت سه هفته میزان انرژی 
خود را در هر ساعت یادداشت کرد. در نهایت به این نتیجه رسید، 
BPT ه��ای او بین س��اعت 10 صبح تا ظهر و 5 ت��ا 8 بعدازظهر 
هستند. بعد از اطالع از BPT خودتان، برنامه روزانه خود را تغییر 
دهی��د به طوری که س��خت ترین و اصلی ترین کاره��ا را در طول 

ساعت های BPT انجام دهید.
زمان مناسب برای مصاحبه های کاری: یکشنبه 

ساعت ۱0:30 صبح
اگ��ر می خواهید برای مصاحبه قرار بگذارید، یکش��نبه س��اعت 
10:30 صب��ح را انتخ��اب کنی��د. قطع��اً این روز و س��اعت برای 
مصاحبه کننده هم بهترین زمان اس��ت. مراقب باش��ید در ابتدا یا 

انتهای روز یا بالفاصله قبل یا بعد از ناهار قرار نگذارید.
بهترین زمان برای استراحت: اواسط صبح

به تازگی پژوهش��ی انجام ش��ده که اعالم می کند بهترین زمان 
برای اس��تراحت و زنگ تفریح اواسط صبح است. این بدین خاطر 
اس��ت منابع ذهنی فرد معموالً بعد از بیدارشدن در باالترین سطح 
خود قرار دارد. این منابع در طی روز اس��تفاده می شوند. پس اگر 
اس��تراحت به ابتدای روز کاری، یعنی اواس��ط صبح، موکول شود 

تجدید قوا آسان تر خواهد بود.
در این تحقیق گفته شده است، نیاز نیست در مدت زنگ تفریح 
فعالیت غیرکاری انج��ام دهید. همین که کاری را انجام دهید که 

به آن عالقه دارید و خودتان آن را انتخاب کرده اید کافی است.
در بین ش��رکت کنندگان، افرادی که در ساعات نزدیک به صبح 
استراحت کردند و در طول آن فعالیت های موردعالقه شان را انجام 
داده بودند تنش فیزیکی کمتر و احس��اس رضایت شغلی بیشتری 

را گزارش کرده اند.
بهترین زمان برای چرت روزانه: بین ساعت 2 تا 3 

بعدازظهر
پژوهشی توسط کلینیک مایو انجام شده که نشان می دهد، اواسط 
بعدازظهر بهترین زمان برای چرت روزانه است. این بدین دلیل است 
که افراد بعد از ناهار کمی احس��اس خواب آلودگی یا کاهش س��طح 
هوشیاری دارند و احتمال تداخل خواب روزانه با خواب شبانه در این 

ساعات از دیگر ساعت های بعدازظهر کمتر است.
کلینیک مایو پیشنهاد می کند بیشتر از 10 الی 30 دقیقه چرت 
روزانه نداشته باشید وگرنه دچار خستگی و خمودگی خواهید شد.
بهترین زمان برای برگزاری جلسه: یکشنبه ساعت 

3 بعدازظهر
نتایج یک تحقیق نش��ان می دهد س��اعت 3 بعدازظهر یکشنبه 
)دومین روز هفته  کاری( بهترین زمان برای تشکیل جلسات تیمی 
است، زیرا زمانی اس��ت که احتماالً تمام اعضا حاضر می شوند. در 
مقاب��ل، ابتدای روز بدترین زمان برای برگزاری جلس��ه مش��خص 

شده است.
کیت هریس، پژوهشگر ارشد این تحقیق می گوید: »باید به افراد 
برای آماده ش��دن زمان بدهیم. اگر جلسه را ساعت 9 صبح برگزار 
کنیم، شرکت کنندگان یا بدون آمادگی وارد جلسه می شوند یا روز 

قبل را به آماده سازی برای جلسه سپری می کنند.«
انجام کارهای خالقانه: وقتی خسته هستید

ش��اید تصور کنید کارهای خالقانه را باید وقتی کاماًل هوش��یار 
و پرانرژی هس��تید انجام دهید، ام��ا پژوهش ها خالف آن را ثابت 

می کند.
به تازگی تحقیقی روی دو گروه از دانشجویان دوره  کارشناسی 
انجام ش��ده که نشان می دهد گروهی که بازی کامپیوتری نیازمنِد 
تمرکز باال انجام می دادند نسبت به گروهی که بازی ساده تر انجام 

می دادند خالقیت بیشتری داشتند.
پژوهش��گران می گویند دلیل این مس��ئله آن است که تمرکز از 
نی��روی بازدارندگی ذهن ش��رکت  کنندگان می کاه��د و ذهن آنها 
را برای پاالی��ش اطالعات غیرضروری از ناخودآگاه ش��ان توانمند 

می سازد.
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هر کاری در چه ساعتی از روز با موفقیت بیشتری انجام می شود؟
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