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آیا با شیوع کرونا، رشد اقتصادی همچنان در دامنه منفی پیش خواهد رفت؟

 دوربرگردان
رشد اقتصادی

فرصت امروز: در حالی که تا پیش از ش��یوع کرونا انتظار می رفت که پس از دو س��ال رش��د منفی و تورم بیش از ۳۰درصدی، نرخ 
رشد اقتصادی ایران در سال 99 به صفر نزدیک شود و میزان تورم هم کاهش یابد، اما ویروس کرونا خط بطالنی بر تمام پیش بینی ها 
کشید و همه برآوردهای اقتصاد ایران و جهان را تغییر داد. آنطور که صندوق بین المللی پول اعالم کرده، رشد اقتصادی جهان در سال 
2۰2۰ به منفی ۳درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی ۶درصد کاهش می یابد، اما اگر ماندگاری ویروس کرونا در 

ماه های آتی همچنان ادامه یابد، مطمئنا برآوردها از میزان رشد اقتصادی ایران و جهان کماکان در دامنه منفی پیش خواهد رفت...

شاخص بورس تهران ۸۲۰ هزار واحدی شد

صعود بورس به قله جدید
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شیوع کرونا، 4میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک را تهدید می کند

شرایط تاب آوری در اقتصاد کرونایی

کرونا و ایجاد فضای کاری در خانه 
سارا بلکلی و 6 قانون موفقیت

کشورهای میلیاردرساز از نگاه مجله فوربس
وظایف برندها در مواقع بحرانی

اقدام والمارت برای تعیین ساعت های تحویل سفارش
مدیر بخش اپل موزیک رئیس جدید برند بیتس

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

 توصیه های ایالن ماسک
به برنامه نویسان جوان

۲
فرصـت امـروز: نهاد پژوهشـی مجلـس در ادامه سلسـله 

گزارش های خود درباره راهکارهای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا، این بار استفاده از ظرفیت سهام...

چگونه می توان از ظرفیت سهام عدالت برای حمایت از 
اقشار ضعیف جامعه استفاده کرد؟

سهام عدالت در آزمون کرونا

یادداشت
 ظرفیت سهام عدالت
در حمایت از خانوار

ب��ه  انتقال��ی  پرداخت ه��ای 
عملک��رد  از  بخش��ی  خانواده ه��ا، 
دولت ه��ا در تمام��ی کش��ورهای 
دنیا ب��ا انواع نظام ه��ای اقتصادی 
اس��ت. هرچند که مقادیر، اندازه و 
نحوه این پرداخت ها در کشورهای 
مختل��ف دنی��ا، متف��اوت اس��ت، 
اما پرداخ��ت انتقال��ی دولت ها به 
خانواده ها تقریبا در همه جا وجود 
دارد و هرچه فاصله یک اقتصاد از 
نظام بازار آزاد دورتر باش��د، اندازه 
پرداخت ه��ای انتقال��ی نی��ز غالبا 
افزای��ش خواهد یاف��ت. در اقتصاد 
ای��ران نی��ز پرداخت ه��ای انتقالی 
به خانوارها همواره وجود داش��ته 
و نمونه ب��ارز و احتم��اال کم نظیر 
آن در جه��ان، یارانه نقدی اس��ت 
که طی یک ده��ه اخیر به صورت 
ماهانه به حساب سرپرستان خانوار 
واری��ز ش��ده اس��ت. ش��کل گیری 
مفه��وم س��هام عدال��ت در زمان 
وف��ور درآمدهای نفت��ی در میانه 
دهه ۸۰ شمس��ی نیز یکی دیگر از 
انواع پرداخت های رفاهی دولت به 

خانوارها در ایران بوده است.
طبق متن صری��ح قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی، هدف از واگذاری س��هام 
دول��ت در بنگاه های قابل واگذاری 

به سهام عدالت »اجرای 
۲سیاست  گسترش...

سه شنبه
9 اردیبهشت
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وزارت عل��وم ظرف دو هفت��ه کالس های آموزش مجازی را برای 2میلیون دانش��جو 
راه اندازی کرده است، اما دانشجویان در رابطه با کیفیت آن انتقادات زیادی دارند.

ب��ه گزارش خبرآنالین، ش��یوع کروناوی��روس و تعطیلی آموزش حضوری، چالش��ی 
غیرمنتظره برای سیس��تم آموزشی ایران به وجود آورده که وزارت علوم و دانشگاه ها را 
با مش��کالتی جدید روبه رو کرده اس��ت. چند روز بعد از اعالم خبر تعطیلی دانشگاه ها، 
وزارت عل��وم اعالم کرد که مانند دیگر کش��ورها، از روش آم��وزش مجازی برای ادامه 
آموزش در دانش��گاه ها اس��تفاده می کند، اما برخالف کشورهای توس��عه یافته، به نظر 

می رسید زیرساخت های این کار در ایران وجود ندارد.
علی اکب��ر صفوی، رئیس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم، در این رابطه 
می گوی��د: »برای اولین بار س��ال ۸2 مجوز اجرای دوره آموزش مج��ازی را راه اندازی  
کردیم، یک س��ال بعد تعدادی از دانش��گاه ها دوره های خود را راه ان��دازی کردند. این 
دوره ه��ا ب��رای تعداد محدود و ظرفیت های هزار و 2هزار نفر بود. دانش��گاه ش��یراز در 

وضعیت اوج خودش ۴هزار دانشجو الکتریکی داشت.«
کمیت؛ وقتی آموزش کامل تعطیل نشد

تا پیش از ش��روع همین ترم تحصیلی تعداد دانشجویانی که از این سیستم استفاده 
می کردند به 2۰هزار نفر رس��یده بود، اما با شیوع کروناویروس حاال ۳ میلیون دانشجو 
در سراس��ر ایران چه در روس��تاها و چه در ش��هرها نیاز به آموزش مجازی داش��تند. 
صفوی توضیح می دهد: »هم اکنون در دانش��گاه های بزرگ مثل تهران، شیراز، اصفهان 
و ... تقریبا 1۰۰درصد واحدهای نظری به دانش��جوها به ش��کل مجازی ارائه می ش��ود، 
عمده درس ها آنالین هس��تند و بخش کوچکی آفالین هستند. در پیام نورها هم باالی 
۸۰درصد دانش��جوها را پوش��ش دادیم و در مجموع از حدود ۳ میلیون دانشجو بیش 
از 2 میلیون تحت پوش��ش آموزش الکترونیک هستند. ما در دو ماه بیش از 2 میلیون 

دانشجو را پوشش دادیم، این اتفاقی فوق العاده است.«
برنامه ری��زی ب��رای آموزش بیش از 2 میلیون نفر در م��دت زمانی کوتاه، خبر خوبی 
برای بس��یاری از اس��اتید و دانش��جوها برای ادامه برنامه های آموزش��ی در یک فضای 
جدید بود. مهدی زارع، اس��تاد زمین شناسی و زلزله شناسی دانشگاه های تهران، شهید 
بهشتی و پژوهش��کده زلزله شناسی که سه روز هفته مشغول مجازی است، درباره این 
تجرب��ه جدید به خبرآنالین می گوی��د: »آموزش مجازی در چن��د هفته اول برای من 
خس��ته کننده بود، هرچقدر هم مخاطب داش��ته باشید ش��ما در حال اجرا مقابل یک 
صفحه لپ تاپ هس��تید. من معموال در هنگام درس پرتحرک هستم، اما این کار از من 
گرفته شده بود، اما به تدریج به این سیستم عادت کردم.« با وجود این به نظر می رسد 
در کنار همه مش��کالتی که سیستم آموزش مجازی به همراه دارد، زارع و دیگر اساتید 

دانشگاه به دلیل عدم قطع شدن روند آموزش، از این اقدامات راضی باشند.
او در این باره می گوید:  »تقریبا دو هفته بعد تعطیلی، س��امانه ش��روع به کار کرد و 
خوبیش این اس��ت که اجازه نداد آموزش قطع ش��ود و خیلی سریع در فرصت کوتاهی 
با آن منطبق شدیم. حضور فیزیکی به نظر من خیلی مهم است، اما با توجه به شرایط 
خاص می توانم بگویم باید این کار را می کردیم و این اقدام خروجی مثبتی هم داشت، 

این سیستم باعث شد چه در ایران و چه در جهان آموزش متوقف نشود.«
کیفیت کالس ها صرفا از سربازکنی است؟

ام��ا هر چقدر هم کالس های مجازی دانش��گاه ها با س��رعت زیادی راه اندازی ش��د، 
کیفیت  آنها انتقادات زیادی از س��وی برخی از دانش��جویان و اساتید به وجود آمد. در 
واقع قطعی پی درپی اینترنت، برنامه ریزی های اش��تباه دانش��گاه ها، عدم دسترس��ی به 
اینترنت در برخی از مناطق و ... همگی دست به دست هم دادند تا بسیاری از سیستم 
جدید آموزش��ی کش��ور که تنها راه ادامه آموزش در کل کش��ور است استقبال زیادی 
نش��ود و بس��یاری به انتقاد از آن بپردازند. سارا هدایی، دانش��جوی دانشگاه خوارزمی، 
در این رابطه می گوید: »من اصال از این کالس ها راضی نیس��تم، انگار این کاری برای 
از س��ربازکردن آموزش به دانشجوهاس��ت، ای��ن کار را می کنند که فق��ط آخر ترم به 

دانشجوها بگویند به شما آموزش دادیم.« به نظر می رسد وزارت علوم هم برخی از این 
انتقادات را پذیرفته اس��ت و دلیل این موضوع را مدت کم برای راه اندازی این سیستم 
برای همه دانش��جویان می داند. صفوی در این باره می گوید: »فرض کنید مترو بعد از 
2۰ س��ال در شهری راه اندازی شود، اینکه مردم نحوه استفاده از آن را آموزش ببینند، 
پارکینگ ها س��اخته ش��ود و ... اقدامی زمان بر اس��ت.« او افزود: »در رابطه با آموزش 
مجازی بستر بالفاصله راه اندازی شد، قبال برای راه اندازی کالس های مجازی حدود ۳۰ 
ساعت برای اساتید کالس برگزار می کردیم، اما حاال مجبور شدیم، بعد از 2 تا ۴ ساعت 
آموزش اس��اتید را به کالس ها بفرستم این خودش مشکالت فراوانی به وجود می آورد، 
بخشی از ماجرا هم به خود اساتید برمی گردد، برخی از آنها با عالقه در کارگاه ها شرکت 
کردند و برخی دیگر هم حوصله این کار را ندارند.« از سوی دیگر در برخی از دانشگاه ها 
مش��کالت دیگری هم در راس��تای آموزش مجازی به وجود آمد. در دانشگاه خوارزمی، 
ساعات آموزش برخی از دروس نسبت به برنامه اصلی تغییر کرده و این مشکالتی برای 
برخی دانش��جویان به وجود آورده و حتی در برخی از دانشگاه ها کالس های مجازی از 
اواس��ط فروردین آغاز شده اس��ت. مرتضی کریمی زاده دانشجوی دانشگاه خوارزمی در 
این رابطه می گوید: »این تغییر برنامه ها برای من که مش��غول به کار هس��تم مشکالت 
فراوانی به وجود آورده است.« صفوی در پاسخ به این مشکالت به وجود آمده می گوید: 
»متاس��فانه برخی دانشگاه ها دیر و ضعیف عمل کردند، باید کمک می گرفتند. دانشگاه 
لرس��تان هیچ زیرس��اخت آموزش مجازی نداش��ت و  در یک هفته درست شد. بخش 
عمده مس��ائل ما مدیریتی است،  ما هیچ جایی نمی توانیم 1۰۰درصد مشکالت را حل 
کنیم، اما بخش بزرگی از مشکالت حل شدند. در تابستان حتما نحوه مدیریت آموزش 

مجازی در دانشگاه ها ارزیابی  می شود.«
ماجرای یک اعتراض و موج #نه_به_آموزش_مجازی

با وجود اختالف نظراتی که نس��بت به سیس��تم آموزشی جدید ایران وجود دارد، به 
نظر می رس��د همه درباره اینکه اینترنت ضعیف مش��کالت فراوان��ی برای آن به وجود 
آورده، اتف��اق نظر دارند. حتی این مس��ائل موج��ی را در فضای مجازی به وجود آورده 
است که دانشجویان در آن با هشتگ #نه_به_آموزش_مجازی اعتراضات خود را بیان 
می کنند. در همین رابطه فردی در توییتر نوشته است: »اعالم کردند: »دانشگاه ها این 
ترم بازگشایی نمی شوند« درست، اما به جای تعلیق یا حذف ترم چرا #آموزش_مجازی 

را اجبار می کنید؟ مگر همه شرایط الزم برای حضور در کالس ها را دارند؟«
زارع ه��م با این موضوع موافق اس��ت، او  می گوید: » 1۰ تا 2۰درصد مواقع اینترنت 
قطع می ش��ود و این موضوع ضمن اینکه وقت می گیرد در ضبط کالس مش��کل ایجاد 
می کند. همین کار در دانش��گاه استراس��بورگ فرانس��ه هم با این ش��یوه رخ داده، ای 
کاش اینترنت قوی تر بود و ارتباطات قطع نمی ش��د، در این صورت می توانس��تیم بهتر 
و باکیفی��ت ای��ن کار را کنیم.« نظرس��نجی های وزارت علوم نش��ان می دهد که بیش 
از ۵۰درصد دانش��جوها در استفاده از آموزش مجازی مش��کلی ندارند، 1۰درصد اصال 
کامپیوت��ر ندارن��د، تعداد دیگ��ری هم به اینترنت دسترس��ی ندارند، س��رعت اینترنت 
برای ش��ان ضعیف است و یا توانایی خریداری این حجم از اینترنت را ندارند. به همین 
دلیل وزارت علوم می گوید برای این گروه از دانش��جویان تسهیالتی خاص ارائه بدهد؛ 
اجازه حذف ترم برای دانش��جویانی که به اینترنت دسترس��ی ندارند، تش��کیل شورای 
همیار دانشجو در برخی دانشگاه ها برای کمک به دانشجویانی که یا تجهیزات ندارند و 

یا به اینترنت دسترسی ندارند و. ...
اما عدم دسترس��ی برخی به اینترنت باعث ش��ده اس��ت تا گروهی از دانشجویان نام 
ای��ن کار را بی عدالتی بگذارند و حضور در کالس ه��ای مجازی را تحریم کنند. صفوی 
ام��ا نظر دیگ��ری دارد، او می گوید: »باید تالش کنیم همه اف��راد از  امکانات بهره مند 
ش��وند، دل مان نمی خواهد یک نفر هم به خاطر مس��ائل مالی به مشکل بخورد، اما اگر 
2۰درصد نمی توانند کاری کند عدالت این اس��ت که به خاطر این 2۰درصد همه چیز 

را متوقف کنیم؟«

ضرورت دارابودن کد بورسی برای نقل و انتقال سهام
شاخص بورس به این زودی ها منفی نمی شود

نخستین اطالعیه وزارت اقتصاد در مورد فراخوان واگذاری پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله )ETF( منتشر شد و در آن اعالم گردید که پذیره  نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر است. نکته مهم اما این 
اس��ت که در این فرآیند کد ملی جایگزین کد بورس��ی نمی شود و به گفته مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تسویه وجوه، کد ملی مبنا قرار می گیرد اما برای نقل و انتقال آن کد بورسی الزم است.
به گزارش ایسنا، قرار است سهام دولت در تعداد 9 شرکت دولتی در رسته های انرژی )پاالیشگاه و پتروشیمی(، مالی )بانک ها 
و بیمه ها( و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند ش��ود. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این اس��ت که به  صورت 
فراگی��ر این س��هم ها عرضه ش��وند تا همه مردم با اعم��ال تخفیف هایی )در مرحله اول و فقط برای یک ب��ار( در دو گروه 2۰ و 

2۵درصدی با سقف خرید 2میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند  سهام عرضه شده را خریداری کنند.
بر این اساس 1۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه بانک )تجارت، ملت و صادرات( و دو شرکت بیمه ای 
)بیم��ه الب��رز و بیمه اتکایی امین( در قالب یک صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( با عنوان »واس��طه گری 
مالی یکم«، عرضه می شود که شروع پذیره نویسی فروش واحدهای این صندوق را از شنبه هفته آینده )1۴ اردیبهشت( لغایت 
۳1 ماه جاری اس��ت. وزارت اقتصاد برای تمام خریداران این س��هام، 2۰درصد تخفیف قائل شده  که 1۵درصد آن نقدی است و 

۵درصد آن به منظور بازارگردانی واحدها، نزد صندوق نگهداری می شود.
واگذاری باقی مانده سهام ۳ بانک و 2 بیمه

در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ای فراخوان واگذاری )شماره 1( پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( »واسطه گری مالی یکم« را منتشر کرد. در این اطالعیه آمده است که وزارت امور 
اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، 

تجارت و صادرات ایران و بیمه  های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
ویژگی بارز این واگذاری، بهره  مندی کلیه ایرانیان، از تخفیف 2۰درصدی است. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر 
کد ملی(، 2۰میلیون ریال )2میلیون تومان( تعیین ش��ده اس��ت. پذیره نویس��ی برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر است و 

محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
پذیره نویس��ی واحده��ای این صن��دوق برای اش��خاص دارای کد معامالتی )کد بورس��ی( از طری��ق کارگزاری های بورس و 
س��امانه های آنالین معامالتی و درگاه  های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب و برای اش��خاص فاقد کد بورسی، از طریق 
درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب صورت می پذیرد. شروع پذیره نویسی از 1۴ اردیبهشت و پایان پذیره نویسی 

۳1 اردیبهشت  خواهد بود.
همچنین در این اطالعیه تاکید ش��ده اس��ت که داش��تن کد بورسی برای پذیره نویس��ی الزامی نیست. متقاضیان برای انجام 
معامله این واحدها که از دو ماه به بعد از تخصیص امکان پذیر است، می توانند به تدریج طی ماه های آینده و در فرصت مناسب 
نس��بت به ثبت نام در س��امانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویه  های ش��رکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام 

کنند.
در این زمینه، حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با تاکید بر اینکه کد ملی 
 ETF جایگزین کد بورسی نمی شود بلکه مبنا قرار می گیرد، اظهار کرد: به عبارت دیگر فردی که کد بورسی ندارد می تواند در
مش��ارکت کند، اما این به معنای جایگزین ش��دن نیس��ت. متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانکی که دولت اعالم کرده 
است بدون داشتن کد بورسی هم خرید واحدهای صندوق ETF را انجام دهند و بعد برای اخذ کد بورسی مراجعه می کنید.

به گفته فهیمی، در نهایت افراد برای نقل و انتقال سهم های ETF باید کد بورسی داشته باشند و عضو بورس باشند.
ورود شاخص بورس به کانال ۸۰۰ هزار واحد

در این میان، ش��اخص بورس در روز دوش��نبه با رش��دی 22 هزار و ۷2۰ واحدی به رقم ۸2۰ هزار و ۵۳۴ واحد رسید. این 
جدیدترین سقف ش��کنی ش��اخص بورس تهران اس��ت و مجموعه ای از عوامل مانند حمایت دولت، ورود ش��رکت های جدید و 
دارایی های دولت به بورس، اقبال مردم به این بازار در کنار یکدیگر نش��ان می دهد که مس��یر معامالت بورس به این زودی ها 

نزولی نمی شود.
محمدرضا س��رافراز، کارشناس بازار س��رمایه روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، به ورود شاخص بورس به ابرکانال ۸۰۰ هزار 
واحد اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد روند معامالت بورس را با منطق های بنیادی و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار دهیم 

باید گفت رشد موجود در بازار بسیار سریع تر از رشدهای انتظاری رخ داده است.
ب��ه اعتقاد وی، فعاالن بازار رش��د این روزه��ای بورس را با جریان ورود نقدینگی توجیه می کنن��د و نمی توان چندان عوامل 

بنیادی خاصی را برای رشد اخیر بورس در نظر گرفت.
سرافراز با بیان اینکه جریان ورود نقدینگی به بورس روزانه به یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است، افزود: 
با توجه به افزایش تقاضا در بورس زمینه افزایش اقبال فعاالن بازار به سمت سرمایه گذاری در این بازار فراهم شده است. رکود 
موجود در بازارهای موازی با بازار سرمایه، رشد مداوم بورس از سال گذشته تاکنون و نیز رفع انتظارات بورس به لحاظ رشدی 

باعث ادامه رشد شاخص بورس در این بازار شده است.

چرا دانشجویان به کیفیت کالس های مجازی در دانشگاه ها انتقاد دارند؟

اینترنت ضعیف و موج #نه_به_آموزش_مجازی

مهدی کرامت فر
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: نهاد پژوهش��ی مجلس در ادامه سلس��له گزارش های 
خود درباره راهکارهای مقابله با شیوع ویروس کرونا، این بار استفاده از 
ظرفیت س��هام عدالت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه را پیشنهاد 
داده و توصیه کرده که از ظرفیت سهام عدالت برای حمایت اقتصادی 

از خانواده ها استفاده شود.
به گفته مرکز پژوهش ها، با شیوع کرونا، مشکالت اقتصادی متعددی 
برای اقش��ار کم درآمد و فاق��د درآمد ثابت جامعه ایجاد ش��ده و الزم 
است با سیاس��ت های حمایتی از ورود آسیب بیشتر به این خانواده ها 
پیشگیری ش��ود. یکی از این سیاس��ت ها می تواند استفاده از ظرفیت 
سهام عدالت باشد، چراکه با استفاده از سهام عدالت هم امکان فروش 
بخش��ی از آن برای اقشاری از جامعه ایجاد می شود و هم امکان توثیق 
س��هام عدالت برای اخذ تسهیالت از ش��بکه بانکی فراهم خواهد شد. 
همچنین از آنجایی که بخش قابل توجهی از دارندگان س��هام عدالت، 
اقش��ار دارای حقوق ثابت نظیر بازنشس��تگان و کارکنان دستگاه های 
اجرایی هس��تند که در ش��رایط فعلی، نیاز چندانی به کمک حمایتی 
ندارند، بنابراین در گام نخس��ت باید کس��انی که در دهک های پایین 

درآمدی بوده و فاقد حقوق ثابت هستند، شناسایی شوند.
بازوی کارشناس��ی مجلس معتقد اس��ت که به دو صورت مي توان از 
ظرفیت س��هام عدالت براي حمایت از اقش��ار ضعیف جامعه اس��تفاده 
ک��رد: یکي فراهم کردن امکان فروش بخش��ي از س��هام عدالت براي 
مش��موالن و دیگري فراهم کردن امکان توثیق سهام عدالت براي اخذ 

تسهیالت از شبکه بانکي کشور. 
چطور می توان بخشي از سهام عدالت را فروخت؟

راهکار نخس��ت مرکز پژوهش ها، فراهم کردن امکان فروش بخشي 
از س��هام عدالت است و اینکه اقش��ار ضعیف جامعه بتوانند بخشي از 
ارزش س��هام خانواده خود را در بازار سرمایه بفروشند. اولین نکته در 
اجراي این راهکار، شناسایي اقشار ضعیف است. بخش قابل توجهي از 
دارندگان س��هام عدالت، اقشار داراي حقوق ثابت مانند بازنشستگان و 
کارکنان دستگاه هاي اجرایي هس��تند که طبیعتاً براي دریافت کمک 
حمایتي در اولویت قرار ندارند بنابراین گام اول، شناس��ایي مشموالنی 
اس��ت که در دهک هاي پایین درآمدي قرار داشته و فاقد حقوق ثابت 
هس��تند. حتي اگر به هر دلیلي تصمیم بر آزادس��ازي بخشي از سهام 
تمام دارندگان س��هام گرفته ش��ود، مي توان آزادسازي تدریجي براي 
تمام اقش��ار را در دس��تور کار قرار داد، با این قید که آزادسازي سهام 
اقش��اري ک��ه از دولت حقوق ثاب��ت دریافت مي کنند، ب��ا تأخیر و در 

اولویت آخر قرار گیرد.
دومین نکته، مش��خص کردن سهام قابل فروش است. این مسئله از 
آن جهت مطرح مي ش��ود که در طرح س��هام عدالت، مشخص نیست 
افراد دقیقاً مالک س��هام چه ش��رکت هایي و به چه میزان هستند. این 
در حالي اس��ت که تقسیم سهام این بنگاه ها میان ۴9 میلیون نفر کار 
س��اده اي نیست. نحوه اجراي طرح س��هام عدالت تاکنون باعث ایجاد 
برخي پیچیدگي ها در مس��یر ایجاد هر نوع تغییري در این طرح شده 
و یکي از این پیچیدگي ها، وجود ش��رکت هاي س��رمایه گذاري استاني 
اس��ت. سهام عدالت در س��ال هاي گذش��ته، طي  قراردادهایي به این 
شرکت ها واگذار شده اس��ت بنابراین اگر بخواهیم امکان فروش سهام 
توس��ط خود افراد فراهم ش��ود، با فرض وجود ش��رایط عادي و نبود 
محدودی��ت زماني، باید اوال قراردادهاي واگذاري س��هام ش��رکت هاي 
س��رمایه پذیر به ش��رکت هاي س��رمایه گذاري اس��تاني س��هام عدالت 
)فیمابی��ن س��ازمان خصوصي س��ازي و ش��رکت هاي س��رمایه گذاري 
اس��تاني سهام عدالت( فسخ ش��ود و در مرحله بعد، سهام شرکت هاي 
س��رمایه پذیر بورسي سهام عدالت براساس قراردادهاي جدید فیمابین 
س��ازمان خصوصي سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار به کد بورسي 

مشموالن منتقل شود. 
ای��ن راه��کار احتماال بس��یار زمانبر و همراه با مش��کالت حقوقي و 
قانوني خواهد بود، ضمن اینکه س��هام واگذارش��ده به این ش��رکت ها، 
از تاری��خ واگذاري تا حال حاض��ر، داراي تحوالت��ی بوده اند. به عنوان 
مثال افزایش س��رمایه شرکت هاي س��رمایه پذیر و معامالت حق تقدم 
ایج��اد ش��ده و دیگر مس��ائل از این دس��ت که برخورد ش��رکت هاي 
س��رمایه گذاري اس��تاني با این تحوالت لزوماً یکس��ان نبوده و همین 
موضوع، پیچیدگي هاي اجرایي بیشتري براي تجدیدنظر در قراردادها 
را ایجاد خواهد کرد. درنتیجه یک راهکار ساده تر مي تواند این باشد که 
سازمان خصوصي سازي )یا سایر نهادهاي تخصصي بازار سرمایه مانند 
کارگزاري ها(، امکان فروش س��هام از طرف شرکت هاي سرمایه گذاري 

استاني را پیدا کنند و عواید آن را میان مشموالن تقسیم کنند.
چند چالش برای فروش بخشي از سهام عدالت

نکته س��وم، امکان پذیر ش��دن معامله در بازار س��رمایه براي اقشار 
ه��دف )در صورت تصمیم بر فراهم کردن امکان معامله توس��ط خود 

افراد( است. بخش قابل توجهي از افراد مشمول طرح، فاقد کد بورسي 
بوده و آش��نایي الزم با نحوه انجام معامالت در بازار سرمایه را ندارند. 
ازس��وي دیگ��ر، با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و نی��ز پراکنده بودن 
افراد در س��طح کش��ور، مراجعه افراد به کارگزاري ها براي دریافت کد 
بورسي به هیچ عنوان منطقي نیست. در این زمینه، به منظور پرهیز از 
پیچیدگي و تسریع فروش سهام، راهکارهای ساده اي قابل طرح است. 
براي مثال، س��ازمان بورس و اوراق بهادار، س��ازمان خصوصي سازي یا 
نهاد دیگري مي تواند اقدام به فروش نس��بت مش��خصي از سهام کلیه 
شرکت هاي پورتفو )متناسب با تعداد افراد مشمول سیاست حمایتي( 
در قالب واگذاري کند. مش��موالنی که تمایل به واگذاري س��هام خود 
از ای��ن طریق ندارند نیز بتوانند با مراجعه به س��امانه س��هام عدالت، 
ع��دم تمایل خود را اعالم کنند. این روش، از س��مت دیگري نیز قابل 
طراحي است، به این شکل که افراد بتوانند با مراجعه به سامانه سهام 
عدالت، با تکمیل فرمي، تمایل خود را به فروش س��هام توسط سازمان 
مربوطه اعالم کنند. همچنین براي امکان پذیر ش��دن معامله توس��ط 
خود افراد، س��ازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند با همکاري سازمان 
خصوصي س��ازي، نسبت به ایجاد کد بورسي یکتا براي همه مشموالن 

سهام عدالت اقدام کند.
نکته چهارم، توجه به تبعات ناشي از عرضه حجم قابل توجه سهام در 
بازار سرمایه است، چراکه این امکان وجود دارد که با اعالم آزادسازي 
بخش��ي از سهام عدالت، بازار دچار نوسان ش��ده و عکس العمل منفي 
از خود نش��ان دهد. این موضوع باعث افت ارزش س��هام اقشار ضعیف 
خواهد شد، اما مي توان امیدوار بود که در صورت عرضه کامال تدریجي 
و خرد این سهام، بازار سرمایه توان جذب آن را داشته باشد. همچنین 
الزم اس��ت شرایط عرضه س��ایر بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي )مانند 
شس��تا( طوري برنامه ریزي ش��ود که تداخلي با عرضه بخشي از سهام 
عدالت در ب��ازار ایجاد نکند. ازطرف دیگر، موضوع میزان جذابیت این 

بنگاه ها براي بازار نیز مسئله اي است که باید مورد توجه قرار گیرد.
درمجم��وع مي توان گفت در صورت تصمی��م به فراهم کردن امکان 
فروش بخشي از س��هام عدالت، برنامه ریزي دقیق زمان عرضه، عرضه 
کامال تدریجي )به عنوان مثال ش��رکت هاي س��رمایه گذاري استاني یا 
کارگزاري ها یا به طور کلي متولیان فروش س��هام، ملزم شوند حداکثر 
معادل 1۰درصد حجم معامالت روزانه یک س��هم را بفروشند یا اینکه 
اج��ازه فروش در قیمت هاي کمتر از قیمت پایاني روز قبل را نداش��ته 
باشند( و با شیب مالیم و نیز بازارگرداني حساب شده براي پیشگیري 

از واردآمدن آسیب به بازار و سهامداران ضروري خواهد بود.
نکته پنجم نیز توجه به لزوم حفاظت از بنگاه  هاي سرمایه پذیر است. 
ب��ه بیان دیگر، اجراي این سیاس��ت حمایتي باید به نحوي باش��د که 
موجب اختالل در مدیریت این بنگاه ها نشود. با توجه به اینکه احتماال 
عرضه این سهام به شکل خرد صورت خواهد پذیرفت، میزاني از سهام 
براي فروش در نظر گرفته ش��ود که در صورت واگذاري خرد، مدیریت 
بنگاه را متالطم نکند. براي مثال، در گام اول مي توان س��هام مازاد بر 
صندلي هاي هیأت مدی��ره را واگذار کرد )به عنوان مثال اگر 2۵درصد 
سهام ش��رکت در اختیار س��هام عدالت اس��ت، ابتدا ۵درصد مازاد به 
صورت خرد واگذار شود( و در گام بعدي، مابقي سهام تدریجي واگذار 

شود.
نکته شش��م، در نظر گرفتن مس��ئله عدم پوش��ش دقیق دهک هاي  
درآمدي در توزیع س��هام عدالت اس��ت. از آنجایي که در توزیع سهام 
عدال��ت، دهک هاي درآمدي ب��ه  طور دقیق مالک عم��ل قرار نگرفته 
است، این احتمال وجود دارد که افرادي در دهک هاي پایین درآمدي 
قرار داش��ته اما مش��مول دریافت سهام عدالت نش��ده باشند. در این 
صورت، امکان بروز برخي نارضایتي ها در پي آزادسازي بخشي از سهام 
عدال��ت وجود خواهد داش��ت. در صورت امکان شناس��ایي این افراد، 
مي ت��وان براي آنها گزینه جایگزیني )براي مثال اعطاي س��هام برخي 

دیگر از شرکت هاي تحت تملک دولت( در نظر گرفت.
کاربرد سهام عدالت به  عنوان وثیقه دریافت تسهیالت

راهکار دوم مرکز پژوهش ها، استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه 
اخذ تس��هیالت براي اقش��ار هدف است، به طوری که نسبتي از ارزش 
س��هام اختصاص یافته به هر فرد )به عنوان مثال یک سوم ارزش سهام( 
به  عنوان وثیقه قابل قبول براي دریافت تسهیالت در نظر گرفته شود.
یکي از مزایاي این راهکار نس��بت به راهکار نخس��ت، حفظ س��هام 
عدال��ت به عنوان دارایي خانوارهاي مش��مول ط��رح )البته در صورت 
پرداخت اقساط تسهیالت( اس��ت. درحقیقت، با فروش سهام و صرف 
ک��ردن مبالغ حاصل از آن توس��ط خانوارها، ی��ک دارایي براي تأمین 
برخي هزینه هاي جاري به فروش رس��یده اس��ت. این در حالي اس��ت 
که با اس��تفاده از این دارایي به عنوان وثیقه، درنهایت این دارایي براي 
آینده خانوارها حفظ خواهد شد. مضاف بر اینکه این رویکرد با اهداف 

مندرج در سیاست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر »گسترش 
مالکیت در س��طح عموم مردم« و »تش��ویق اقشار مردم به پس انداز و 

سرمایه گذاري« سازگاري بیشتري خواهد داشت.
ی��ک چالش در زمینه این پیش��نهاد، محدودیت هاي نظام بانکي در 
اعطاي تسهیالت است. به این معنا که ممکن است نظام بانکي توانایي 
پرداخت تس��هیالت در حجم مورد درخواس��ت را نداش��ته باشد )اما 
حتي در صورت جدي ب��ودن این مالحظه، فراهم کردن امکان توثیق 
س��هام عدالت براي دریافت تس��هیالت، بدون اجبار بانک ها به اعطاي 
تس��هیالت و صرفاً دادن اختیار به آنها ب��راي پذیرش به عنوان وثیقه، 

مي تواند یک گام مثبت تلقي شود(.
ازس��وي دیگر، تعیین دقیق نوع و تعداد سهام قابل تخصیص به هر 
فرد در این سیاس��ت اهمیت بیشتري پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر، 
چیزي که به عنوان وثیقه پذیرفته مي شود باید به شکل دقیق مشخص 
باش��د. در این ش��رایط نیز یک راهکار، تقس��یم و تعیین دقیق نوع و 
تعداد س��هام، حداقل براي اقشار هدف خواهد بود، اما راهکار ساده تر، 
توثیق نسبت مش��خصي از سهام کلیه شرکت هاي پورتفو )متناسب با 
تعداد افراد مش��مول سیاست حمایتي( نزد بانک عامل توسط سازمان 
خصوصي س��ازي اس��ت. )در این حالت نیز بای��د قراردادهاي واگذاري 
س��هام به ش��رکت هاي س��رمایه گذاري استاني فسخ ش��ده تا سازمان 
خصوصي سازي بتواند مس��تقیماً نسبت به توثیق این سهام اقدام کند 
یا در غیر این صورت، به نس��بت افراد متقاضي و واجد ش��رایط در هر 
اس��تان، میزان ارزش و نوع سهام موردنیاز براي توثیق به شرکت هاي 
س��رمایه گذاري اس��تاني ابالغ ش��ده تا این شرکت ها رأس��اً نسبت به 
توثی��ق آنها نزد بان��ک عامل اقدام کنند(. البته باید توجه داش��ت که 
در صورت عدم بازپرداخت اقس��اط و ضبط وثیقه ازسوي بانک عامل، 
بانک س��هامدار بنگاه خواهد ش��د که مالحظات مربوط به بنگاه داري 
بانک ها بر آن مترتب است. براي تخفیف این مشکل باید ترکیب سهام 
توثیق ش��ده به نحوي طراحي ش��ود که در صورت تملک آن توس��ط 
بانک، کنترل بنگاه در اختیار بانک موردنظر قرار نگیرد. به عبارت دیگر، 
مجموع سهامي که از یک ش��رکت براي وثیقه در نظر گرفته مي شود 

سهام کنترلي محسوب نشود.
از حذف بوروکراسي تا عدم استحقاق سنجي اولیه

مس��ئله مهم دیگر در این سیاس��ت، ح��ذف بوروکراس��ي دریافت 
تس��هیالت خواه��د بود. طبیعي اس��ت که اعطاي تس��هیالت خرد به 
تعداد باالی افراد متقاضي با بوروکراس��ي معمول، نه تنها بسیار زمانبر 
خواهد بود بلکه در ش��رایط شیوع ویروس کرونا اصوال منطقي نیست. 
ای��ن کار مي توان��د از طریق ی��ک درگاه رفاهي واح��د )به عنوان مثال 
ب��ا مس��ئولیت وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعي( انج��ام پذیرد، به 
این ش��کل که همه افرادي که دارنده س��هام عدال��ت بوده و متقاضي 
دریافت این تس��هیالت هس��تند، به این درگاه اینترنتي مراجعه کرده 
و تقاضاي دریافت تس��هیالت خود را ثبت کنن��د. پس از این مرحله، 
استحقاق سنجي متقاضیان توس��ط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
صورت گرفته و افراد مش��مول دریافت تس��هیالت مشخص مي شوند. 
با اعالم فهرس��ت این افراد به س��ازمان خصوصي س��ازي، این سازمان 
نس��بت به توثیق نس��بت مشخصي از سهام ش��رکت هاي سرمایه پذیر 
س��هام عدالت )متناسب با فهرس��ت افراد معرفي شده( نزد بانک عامل 
اقدام کرده و درنهایت مطابق فهرس��ت ارسالي از سوي وزارت رفاه به 

بانک عامل، تسهیالت به حساب افراد معرفي شده واریز مي شود.
فرآیند پیش گفته عالوه بر اینکه مراحل بوروکراتیک دریافت تسهیالت 
را تقریباً حذف مي کند، نیاز به استحقاق سنجي اولیه را نیز مرتفع مي کند. 
به این ش��کل که به جاي استحقاق س��نجي همه مشموالن سهام عدالت 
به منظور شناسایي افراد واجد شرایط درخواست تسهیالت، تنها استحقاق 
افرادي که تقاضاي خود را اعالم کرده اند بررس��ي مي شود. نکته قابل ذکر 
اینکه، این سیاس��ت مالحظات مربوط به واکنش بازار س��رمایه درنتیجه 
عرضه حجم قابل توجه س��هام را نداشته اما کماکان مسئله عدم پوشش 
دقیق دهک هاي درآمدي در توزیع سهام عدالت پابرجا خواهد بود. ضمن 
اینکه تحت این سیاس��ت نیز غربالگري دارندگان سهام و شناسایي اقشار 

هدف از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
نهاد پژوهش��ی مجلس در پایان این گزارش نوشته است: استفاده از 
س��هام عدالت براي اجراي سیاست هاي حمایتي، ذیل دو راهکار کلي 
قابل طبقه بندي است؛ یکي فراهم کردن امکان فروش بخشي از سهام 
عدال��ت براي اقش��اري از جامعه و دیگري فراهم ک��ردن امکان توثیق 
سهام عدالت براي اخذ تسهیالت از شبکه بانکي کشور. به نظر مي رسد 
در ش��رایط کنوني کش��ور و نیاز فوري به اجراي اقدامات حمایتي، هر 
دوي این سیاست ها مشروط به در نظر گرفتن مالحظات اجرایي، قابل 
انجام خواهد بود، اما باید توجه داش��ت که سرعت عمل در اجراي این 

سیاست ها، مي تواند اثربخشي آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

چگونه می توان از ظرفیت سهام عدالت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه استفاده کرد؟

سهام عدالت در آزمون کرونا
یادداشت

ظرفیت سهام عدالت در حمایت از خانوار

پرداخت های انتقالی به خانواده ها، بخشی از عملکرد دولت ها 
در تمامی کش��ورهای دنیا با انواع نظام های اقتصادی اس��ت. 
هرچند که مقادیر، اندازه و نحوه این پرداخت ها در کشورهای 
مختلف دنیا، متفاوت اس��ت، اما پرداخ��ت انتقالی دولت ها به 
خانواده ه��ا تقریبا در همه جا وج��ود دارد و هرچه فاصله یک 
اقتص��اد از نظ��ام بازار آزاد دورتر باش��د، ان��دازه پرداخت های 
انتقال��ی نیز غالب��ا افزایش خواهد یاف��ت. در اقتصاد ایران نیز 
پرداخت های انتقالی به خانوارها همواره وجود داش��ته و نمونه 
ب��ارز و احتم��اال کم نظیر آن در جهان، یارانه نقدی اس��ت که 
ط��ی یک دهه اخیر به صورت ماهانه به حس��اب سرپرس��تان 
خانوار واریز ش��ده است. ش��کل گیری مفهوم سهام عدالت در 
زمان وفور درآمدهای نفتی در میانه دهه ۸۰ شمسی نیز یکی 
دیگر از انواع پرداخت ه��ای رفاهی دولت به خانوارها در ایران 

بوده است.
طب��ق متن صریح قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی، هدف از واگذاری سهام دولت در بنگاه های قابل 
واگذاری به س��هام عدالت »اجرای سیاست  گسترش مالکیت 
عمومی  به  منظور تامین عدالت اجتماعی« بوده اس��ت. پس از 
تصویب قانون مذکور توسط مجلس شورای اسالمی، آیین نامه 
اجرای��ی »افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گس��ترش 
س��هم بخش تعاون براس��اس توزیع س��هام عدالت« یا به طور 
خالص��ه آیین نامه اجرایی س��هام عدال��ت، در تاریخ 9 بهمن 
1۳۸۴ ب��ه تصویب هیأت وزیران رس��یده اس��ت. از آن زمان 
تاکنون بیش از 1۴ س��ال گذشته است، اما هنوز هیچ کدام از 
دو هدف ذکرش��ده در قانون یعنی گسترش مالکیت عمومی و 
تامین عدالت اجتماعی محقق نش��ده است، چراکه آزادسازی 
س��هام عدالت هنوز صورت نگرفته اس��ت و تنها در چند فقره، 
پرداخت  سودهای دوره ای به مشمولین صورت گرفته است. به 
غیر از این پرداخت های مذکور، در حال حاضر س��هام عدالت 
عمال تنها یک س��ند )نه لزوم��ا فیزیکی( مبتنی بر مالکیت در 
اختیار مش��مولین قرار داده و هنوز ام��کان بهره گیری از این 

دارایی برای هیچ فردی وجود ندارد.
با توجه ب��ه آنکه بخش اصلی ش��رکت های واگذارش��ده به 
ش��رکت های س��رمایه گذاری اس��تانی س��هام عدال��ت از بین 
شرکت های بورسی است، بنابراین ارزش بازاری دارایی هر فرد 
با دقت باالیی قابل محاس��به است. براس��اس آمارها، در حال 
حاض��ر ارزش مجموع دارایی س��هام عدالت بیش از 2۵۰ هزار 
میلیارد تومان اس��ت و با توجه به وج��ود بیش از ۴۰ میلیون 
مش��مول، ارزش دارایی هر فرد به صورت میانگین حدود ۴.۷ 
میلیون تومان برآورد می ش��ود. با در نظر گرفتن بعد ۳.۳ نفره 
خانوارها، دارایی س��هام هر خان��وار در حال حاضر بیش از 1۵ 
میلیون تومان است که این رقم حداقل برای دهک های پایین 

درآمدی، بسیار چشمگیر و قابل مالحظه است.
در ش��رایط فعلی و شیوع گسترده بیماری کرونا که می تواند 
عواقب اقتصادی گسترده ای را برای کشورهای جهان به دنبال 
داش��ته باشد، بس��یاری از دولت ها اقدام به مداخالت گسترده 
در اقتص��اد نموده ان��د و در نتیج��ه اعط��ای ان��واع کمک ها و 
یارانه های نقدی و غیرنقدی به خانواده ها افزایش یافته اس��ت. 
در اقتص��اد ایران اما ش��رایط درآمدی نامناس��ب دولت )که تا 
حد زیادی ناش��ی از مش��کالت فروش نفت در سال های اخیر 
بوده اس��ت( سبب ش��ده تا عمال امکان حمایت مالی از خانوار 
کاهش یابد. بزرگ ترین برنامه دولت در این زمینه، تنها اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه )و نه کمک بالعوض( به خانوارها بوده 
و پرداخت انتقالی همگانی )به غیر از برخی اقشار آسیب پذیر( 
وجود نداشته اس��ت. در این شرایط به نظر می رسد که امکان 
استفاده از ظرفیت س��هام عدالت برای بهبود شرایط درآمدی 
خانوارها وجود دارد و آزادسازی این دارایی به ویژه برای اقشار 
و دهک های کم درآمد جامع��ه می تواند تغییراتی جدی ایجاد 
کند. آزادس��ازی این دارایی و فروش آن توسط خانوار از یکسو 
می تواند ش��رایط درآمدی و معیشتی آنها را بهبود بخشد و از 
سوی دیگر با توجه به آنکه میل نهایی به مصرف در دهک های 
پایین جامعه بس��یار باال و نزدیک به یک است، انتظار می رود 
که تحریک تقاضا نیز به صورت مش��هود رخ داده و بنگاه های 
اقتص��ادی که در دوره بیم��اری و فاصله گذاری اجتماعی بازار 
خود را ب��ه صورت کلی یا جزئی از دس��ت داده بودند بتوانند 
به س��رعت از فاز رکودی خارج ش��وند. به ای��ن ترتیب به نظر 
می رس��د که آزادسازی س��هام عدالت باید یکی از اصلی ترین 
سیاس��ت های اقتصادی دولت در دوره پس��اکرونا باشد و این 
فرآیند باید به س��رعت و با محوریت دهک های درآمدی پایین 

آغاز شود.
البته در این فرآیند آزادسازی حتما باید مالحظات مربوط به 
بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شود و مهم ترین موضوعی که در 
این زمینه باید موردنظر قرار گیرد، مس��ئله تعادل میان عرضه 
و تقاضای س��هام در بازار سرمایه است. با توجه به ابعاد بزرگ 
سهام عدالت، آزادسازی آن باید طی یک بازه زمانی چندماهه 
به ص��ورت تدریجی و ترجیحا با اولوی��ت دهک های درآمدی 
پایی��ن صورت گیرد. اعمال نمودن محدودیت های فروش طی 
زمان )مثال امکان فروش س��االنه حداکث��ر ۵۰درصد دارایی(، 
آزادس��ازی نس��بت معینی از دارایی )مثال یک س��وم آن طی 
هر فصل( و اعمال تمهیداتی جهت افزایش جذابیت نگهداری 
س��هام )نظیر امکان وثیقه نمودن س��هام عدالت برای دریافت 
تس��هیالت یا خریدهای اعتباری( از دیگر گزینه هایی است که 
می تواند برای کنترل ش��رایط بازار و جلوگیری از ایجاد فش��ار 
فروش مورد نظر قرار گیرد.بنابراین آزادس��ازی س��هام عدالت 
و فروش آن توس��ط خانواده ها از یک طرف می تواند ش��رایط 
درآمدی و معیشتی اقشار ضعیف را به طرز چشمگیری بهبود 
ببخش��د و از طرف دیگر انتظار می رود ک��ه با تحریک تقاضا، 

بنگاه های اقتصادی نیز از فاز رکودی خارج شوند.
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فرص��ت امروز: در حالی که تا پیش از ش��یوع کرون��ا انتظار می رفت 
که پس از دو س��ال رش��د منفی و تورم بیش از ۳۰درصدی، نرخ رش��د 
اقتص��ادی ایران در س��ال 99 به صفر نزدیک ش��ود و می��زان تورم هم 
کاهش یابد، اما ویروس کرونا خط بطالنی بر تمام پیش بینی ها کش��ید 
و همه برآوردهای اقتصاد ایران و جهان را تغییر داد. آنطور که صندوق 
بین الملل��ی پول اعالم کرده، رش��د اقتصادی جهان در س��ال 2۰2۰ به 
منفی ۳درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی ۶درصد 
کاهش می یابد، اما اگر ماندگاری ویروس کرونا در ماه های آتی همچنان 
ادام��ه یاب��د، مطمئنا برآوردها از میزان رش��د اقتص��ادی ایران و جهان 
کم��اکان در دامنه منفی پی��ش خواهد رفت. آنچه ک��ه می توان به آن 

»دوربرگردان رشد اقتصادی« به دنبال بیماری کرونا نام داد.
شرایط اقتصادی در تابستان بهتر می شود

در همین زمینه، وحید ش��قاقی در م��ورد ارزیابی صندوق بین المللی 
پول از وضعیت اقتصادی ایران در س��ال 2۰2۰ به »خبرآنالین« گفت: 
پیش تر و قبل از شیوع ویروس کرونا پیش بینی اغلب موسسات از جمله 
صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران عبارت از این بود که نرخ رش��د 
اقتصاد مثبت و میان صفر تا یک خواهد ش��د، اما عمال ش��یوع گسترده 
کرونا تمام ارزیابی ها از اقتصاد ایران و دیگر کش��ورهای جهان را تغییر 

داد.
این اقتصاددان با اش��اره به تبعات منفی شیوع کرونا در اقتصاد ایران 
ادامه داد: پیش از اینکه کرونا در جهان ش��ایع ش��ود انتظار می رفت که 
اثرات کاهش فروش نفت ایران در س��ال 9۸ خود را تخلیه کرده باش��د. 
یعنی اثراتی که در دو س��ال 9۷ و 9۸ بر کاهش درآمدهای ارزی موثر 
بود دیگر تا پایان 9۸ تخلیه شوند. انتظار برای امسال این بود که دیگر 
این کاهش فروش به رش��د منفی نینجامد. طبیعت��ا در مورد کرونا نیز 

بیشتر تبعات منفی آن را باید در سه ماهه نخست امسال تجربه کرد.
به گفته ش��قاقی، در میان بخش های مختلف اقتصادی کشور خدمات 
بیش��ترین آس��یب را خواهد دید. البته نفت دیگر رش��د منفی نخواهد 
داشت و در بخش کشاورزی هم انتظار می رود رشد مثبت حاصل شود. 
در این میان، بخش صنعت و معدن هم تا حدودی رشدی منفی خواهد 

داشت و این مهم برای سه ماهه نخست قطعی است.
او با اش��اره به نقش ۵۰درصدی خدمات در اش��تغال و تولید ناخالص 
داخلی کش��ور افزود: این امر سبب می ش��ود رشد منفی بخش خدمات 
خود را در اش��تغال زایی نش��ان دهد. به هر روی فکر می کنم برای بهار 
99 نرخ رش��د اقتصادی کش��ور بین منفی ۷ تا 1۰درصد خواهد شد، با 
این حال مهم است که تبعات این رشد منفی سه ماهه را بتوان کنترل 
کرد که در این صورت عملکرد ساالنه اقتصاد کشور متفاوت خواهد شد.

این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به بس��ته اقتصادی دولت و اهمیت 
کنترل هرچه سریع تر ش��یوع کرونا گفت: هرچه زودتر کرونا مهار شود 
و از س��وی دیگر هرچه بس��ته اقتصادی دولت بتواند تحرک بیشتری به 
اقتص��اد دهد و به اصطالح فرصت هایی برای اقتصاد ایجاد کند، طبیعی 
اس��ت که از فصل دوم امسال یعنی تابس��تان شرایط برای اقتصاد ایران 
بهتر خواهد ش��د. نباید فراموش کنیم که هم اکنون 2۰درصد بنگاه های 
کش��ور یعنی آنها که در حوزه مواد غذای��ی، صنایع دارویی و تجهیزات 
پزش��کی فعال هستند روزهای خوبی را س��پری می کنند اما بنگاه های 

دیگر کشور دچار بحران شدند.
فرصت کرونا برای دیجیتالی شدن اقتصاد

به اعتقاد ش��قاقی، بیماری کرونا، فرصت های��ی نیز پیش روی دولت 
برای کاهش فش��ار اقتصادی قرار داده اس��ت: اگ��ر دولت از این فرصت 
اس��تفاده کند و اوال اقتصاد را دیجیتالیزه کند و از سوی دیگر از فرصت 
رونق 2۰درصد بنگاه ها به نحوی اس��تفاده کند که بخش های دیگر نیز 
به فرصت هایی دس��ت یابند من باور دارم پیش بینی صندوق بین المللی 
پول اشتباه درآید و نرخ رشد اقتصادی کشور پس از فصل بهار به تدریج 
کاهش یابد و حتی به صفر برس��د. البته این کار دش��واری است و مهم 
این است که کیفیت سیاست گذاری ها چگونه باشد و چطور از فرصت ها 
استفاده ش��ود. این میان اهمیت مقابله سریع با ویروس کرونا هم قطعا 

تاثیرات بسزایی خواهد داشت.
ای��ن اقتصاددان در م��ورد پیش بینی صن��دوق بین المللی پول درباره 
ن��رخ تورم هم گفت: در ماجرای تورم هدف گذاری بانک مرکزی کش��ور 
رفتن به کانال 2۰درصدی است. پیش بینی من این است که تورم ایران 
متأثر از میزان رکود اقتصادی متغیر خواهد بود. اگر رکود عمیق ش��ود 
و قدرت خرید مردم افزایش نیابد پیش بینی می ش��ود که نرخ تورم هم 
کاهنده باش��د. اگر قیمت ارز کنترل نش��ود ولی ق��درت خرید مردم را 
دول��ت افزایش دهد احتمال دارد نرخ ت��ورم مطابق پیش بینی صندوق 

بین المللی پول به کانال ۳۰ تا ۴۰درصدی برود.
به گفته وی، در س��ال گذشته و طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم 
کش��ور ۴1درصد اعالم شد، با این همه برای امسال انتظار بانک مرکزی 
تعمیق رکود اس��ت و اگر دول��ت در حین کنترل رکود بتواند قیمت ارز 
را نی��ز مدیری��ت کند می توانیم ب��ه اهداف بانک مرک��زی که تورم 2۰ 
تا ۳۰درصدی اس��ت برس��یم ولی اگر کنترل قیمت ارز از دس��ت برود 

مشکالت بیشتر و تورم هم بیشتر می شود.
او ب��ا بیان اینکه بانک مرک��زی مولفه های پولی خ��ود را برای کانال 
2۰درص��دی تنظی��م کرده، گفت: بای��د منتظر ماند و دی��د مولفه های 
اثرگذار بر نرخ تورم چون مهار رکود اقتصادی، سیاس��ت انبساطی پول، 

کس��ری بودجه، رش��د نقدینگی، اس��تقراض از بانک ها، بدهی دولت به 
بانک مرکزی و ضریب فزاینده نهایتا چگونه خواهند بود چراکه مجموعه 

این مولفه هاست که می تواند نرخ تورم کشور را تشکیل دهد.
به اعتقاد شقاقی، ارزیابی صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی 
ایران در سال جاری می تواند درست باشد، به شرطی که دولت منفعالنه 
به مش��کالت برخورد کن��د، اما هرچه دولت فعاالنه ت��ر و ثمربخش تر با 
مشکالت روبه رو شود طبیعی اس��ت که تبعات منفی کاسته و وضعیت 

اقتصادی بهبود خواهد یافت.
اقتصاد ایران چگونه از پیچ کرونا عبور می کند؟

همچنین آلبرت بغزیان، اس��تاد دانش��گاه تهران در ارتباط با تاثیرات 
بحران کرونا بر اقتصاد ایران و نوع مدیریت دولت به »انتخاب« گفت: از 
حی��ث مدیریت بحران کرونا می توان نمره مثبتی به دولت داد. دولت از 
حیث مدیریت اقتص��ادی و درمانی نهایت تالش خود را انجام داده، اما 
ادامه وضعیت به نوع کنش مردم بعد از بازگشایی مشاغل بستگی دارد.
به گفته وی، واهمه دولت از کسری بودجه و افزایش نقدینگی تورم زا، 
تا حدودی دولت را در دادن کمک  به اقش��ار آس��یب دیده معطل کرد و 
در نتیجه کمک هایی که انجام ش��ده، بالعوض نیست. در حقیقت، تنها 
کمک های دولتی بالعوض می تواند نوعی اطمینان خاطر را برای اقش��ار 

ضعیف ایجاد کند که البته صورت نگرفته است.
این اقتصاددان ادامه داد: رقم یک میلیون تومان بس��یار کوچک است 
و در عم��ل تغیی��ری را در روند زندگی مردم ایج��اد نخواهد کرد. حتی 
مس��ئله مهم تر این اس��ت که افراد باید این پول را ب��ه دولت برگردانند 
لذا می توانیم بگوییم عدد کوچک اس��ت اما یارانه بگیران تعداد زیادی را 
تشکیل می دهند اگر 2۰ میلیون خانوار را در نظر بگیریم و حتی اگر هر 
خانوار دو نفر نیز باشد، جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر می شود. اکنون 
پرس��ش این است که بعد از چند دهه و با مقدار زیاد درآمدهای نفتی، 
نتوانس��ته ایم ۴۰ میلیون نفر نیازمند را کاه��ش دهیم. اکنون می توان 
نتیجه گرفت یا واقعا تمام این افراد نیازمند هس��تند یا اینکه هیچ گونه 
غربالگیری درس��تی انجام نش��ده اس��ت. اینکه چرا این تع��داد تعدیل 
نمی ش��ود مشخص نیست برای محبوبیت است یا رأی. باالخره باید یک 

شخص هزینه این اقدام را متحمل شود.
ب��ه اعتقاد بغزیان، با ب��ه طول انجامیدن کرونا به مدت یک س��ال یا 
بیش��تر، به طور حتم موانع و مشکالت اقتصادی بزرگی پیش روی دولت 
قرار خواه��د گرفت. تنها راه حل ممکن و موجود برای تقابل با کرونا در 
صورت به طول انجامیدن، تطابق دولت و جامعه با وضعیت است؛ بدین 
معنا که دولت از یک س��و، راهبردهای الزم را در پیش بگیرد و از سوی 

دیگر، مردم نیز همراهی الزم را داشته باشند.

آیا با شیوع کرونا، رشد اقتصادی همچنان در دامنه منفی پیش خواهد رفت؟

دوربرگردان رشد اقتصادی
مسکن

چرایی ثبات قیمت مسکن در فروردین
خواب بازار مسکن تا پایان خرداد ادامه دارد

براساس اعالم بانک مرکزی، تعداد معامالت مسکن شهر تهران 
در فروردین ماه امس��ال به 12۴۳ فقره رس��ید که نسبت به ماه 
قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷درصد کاهش 
نش��ان می دهد. میانگین قیمت نی��ز 1۵.۳ میلیون تومان بود که 
نسبت به اسفند پارس��ال 2.1درصد کاهش و نسبت به فروردین 

پارسال ۳۵.۷درصد افزایش یافته است.
در همین زمینه، س��عید آسویار کارش��ناس اقتصاد مسکن در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه خواب بازار مسکن تا پایان خرداد 
ادامه دارد، گفت: متقاضیانی که پول دست شان هست افراد سن 
باال هس��تند که معموالً احتیاط بیشتری در شرایط کرونا دارند و 

تا پایان خرداد وارد بازار مسکن نمی شوند.
به گفته او، درس��ت اس��ت که معام��الت در فروردی��ن تقریباً 
1۰درصد بقیه ماه ها بود اما چون شرایط بازار مسکن در فروردین 
م��اه عادی نبود و متقاضیان برای حفظ س��المت و بهداش��ت از 
خرید و فروش امتناع می کردند، آمار 12۰۰ فقره معامله مناسب 
است؛ چراکه بسیاری از صنوف همچون آژانس های مسکن اجازه 
فعالیت نداش��تند. قراردادهایی هم که در فروردین منعقد ش��د، 

حاصل توافقاتی بوده که قبل از عید انجام شده است.
وضعیت رکودی مسکن تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت

آس��ویار با اش��اره به اینک��ه وضعیت رکودی مس��کن تا پایان 
خردادم��اه ادام��ه پیدا می کند، ادامه داد: عمده کس��انی که پول 
دست ش��ان هست و در بازار مس��کن حضور دارند افراد میانسال 
و مس��ن هس��تند که معموالً احتیاط و مراعات بیشتری در بحث 
مراقبت و جلوگیری از قطع زنجیره کرونا دارند. بعید اس��ت این 
اش��خاص تا پای��ان خردادماه حضور جدی در بازار مس��کن پیدا 

کنند.
وی ب��ا بیان اینکه در بازه زمانی ش��یوع کرون��ا قیمت مصالح 
س��اختمانی از جمل��ه آهن آالت افزایش پیدا کرده اس��ت، گفت: 
کس��انی که اس��کلت بنای خود را آهنی تعیین کردند نسبت به 
بناهای بتنی افزایش قیمت بس��یار بیشتری را متحمل شدند. از 
طرف دیگر قیمت مصالح وارداتی گران شده است. مثاًل دستگیره 
دیجیتال واردات��ی از ۵ میلیون تومان در بهمن ماه به ۸ میلیون 

تومان رسیده است.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار مسکن، رش��د قیمت نهاده های 
س��اختمانی دس��ت کم 2۰درصد بر قیمت نهایی مس��کن تاثیر 
خواهد گذاشت که از تابس��تان به تدریج شاهد تاثیر این مسئله 

هستیم.
او همچنین رش��د شاخص بورس را در افزایش قیمت کاالهایی 
همچون طال، مس��کن و خودرو موثر دانس��ت و افزود: با افزایش 
قیم��ت س��هام، ارزش کااله��ا و دارایی ها به طور خودکار رش��د 
می کند. از طرف دیگر زمانی که حباب بورس بترکد سرمایه ها به 
حوزه های خودرو، ارز، طال و مس��کن سرازیر می شود که به رشد 

قیمت ها می انجامد.
آس��ویار درباره فعالیت های ساختمانی در شرایط کنونی گفت: 
با توجه به اینکه در بس��یاری از مش��اغل، کارها شروع شده است 
س��اخت و س��از هم تقریباً به روال عادی برگش��ته و کرونا تاثیر 

آنچنانی روی بخش ساخت و ساز نخواهد داشت.
این کارش��ناس بازار مس��کن، راهکار کنترل قیمت مس��کن را 
در نظر گرفتن توان متقاضیان دانس��ت و گفت: پیشنهادی را به 
شهرداری برای ساخت خانه های ۳۰متری در تهران ارائه کرده ایم 
ک��ه می تواند در افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و کنترل 
بازار مسکن موثر باشد. می توان برخی ضوابط مثل الزام به داشتن 

پارکینگ یا انباری را در واحدهای ۳۰ متری حذف کرد.
به گفته آس��ویار، کس��انی ک��ه متقاضی س��وئیت های کوچک 
هستند معموالً خودرو ندارند، بنابراین لزومی برای سختگیری در 
این زمینه ها نیس��ت. از طرف دیگر خرید این سوئیت ها می تواند 
در حفظ ارزش دارایی افراد موثر باش��د تا در آینده خانه خود را 
تبدیل به احسن کنند، اما اگر پول نقد دست شان باشد به تدریج 

ارزشش کم می شود.
علت ثبات قیمت مسکن در فروردین چه بود؟

همچنین فرشید پورحاجت، تعطیالت نوروزی و شیوع ویروس 
کرونا را علت افت شدید معامالت و ثبات قیمت دانست و مدعی 
شد: تحوالت بازار مسکن در یک ماه گذشته نمی تواند بیان کننده 
وضعیت واقعی آن باش��د و در اردیبهشت ماه متغیرهای اثرگذار و 

بخش مسکن خود را نشان می دهد.
به گفته این کارش��ناس بازار مسکن، افت شدید بازارهای مالی 
از جمله مس��کن در فروردین م��اه قابل پیش بینی بود و به دلیل 
ش��یوع بیم��اری کرونا به جز بازار بورس، تمام��ی بازارها با رکود 
ش��دید مواجه بودند. با این وجود وضعیت معامالت مس��کن در 
فروردی��ن ماه بیان کننده اوضاع واقعی آن نیس��ت و انتظار داریم 
متغیرهایی مثل نرخ تورم، نرخ دستمزد، عوارض، مالیات و قیمت 
ارز به تدریج در ماه های آینده اثرگذاری خود را بر بازار مس��کن 

نشان دهد. 
پورحاج��ت با بی��ان اینکه نمی توان به م��دت طوالنی تقاضای 
مس��کن را عقب انداخت، تصریح کرد: درس��ت است که تقاضای 
واقعی به علت جهش قیمت ها س��رکوب شده، اما این برای بخش 
مسکن که پیشرو است و می تواند در سال جهش تولید به اقتصاد 

کشور کمک کند اصاًل خوب نیست.
دبیر کانون انبوه س��ازان، رکود تورم��ی را گزینه محتمل برای 
آینده بازار مس��کن دانس��ت و گفت: مادامی که تولید مسکن از 
تقاضای مصرفی عقب باشد و از طرف دیگر نرخ ارز روند صعودی 

داشته باشد نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد.
به گفته پورحاجت، باید امیدوار باشیم قیمت دالر افزایش پیدا 
نکند چراکه تاثیر خود را بر قیمت مصالح ساختمانی و آهن آالت 
ایج��اد خواهد کرد. از طرف دیگر مال��کان واحدهای آماده با هر 
نوع تغییر نرخ ارز قیمت پیشنهادی مسکن را باال می برند چراکه 

انتظارات تورمی را در نظر می گیرند.
این کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه دول��ت باید با ارائه 
بسته های تش��ویقی به سازندگان بخش خصوصی، بخش ساخت 
و س��از را به حرکت درآورد، گفت: اگر ای��ن اتفاق بیفتد و دولت 
بسته های تشویقی به سازندگان بخش خصوصی اختصاص دهد، 

بازار مسکن کنترل خواهد شد.
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فشار، زمان و ذخایر پرشده کافی است تا دوباره باعث شود قیمت نفت 
منفی ش��ود.  به گزارش سی ان بی س��ی، با منفی ش��دن قیمت نفت، تمام 
س��رمایه گذاران جهان به هم ریختند و چشم شان به اخبار بود، اما اگر بار 
اول این ماجرا را از دس��ت دادید، نگران نباشید، چون ممکن است دوباره 
اتفاق افتد. انبارهای نفت در سراسر جهان به سرعت در حال پرشدن است. 
مخازن دریایی در اکثر مناطق ایاالت متحده پر شده اند و در بقیه دنیا هم 
بازرگانان و تولیدکنندگان ناامید از هر منبعی برای ذخیره نفت خام استفاده 
می کنند. سوپرتانکرهای نفت مانند رد سواحل مشرف به لس آنجلس با زور 
کنار هم جا شده اند؛ چه به عنوان ذخایر شناور و چه به عنوان در صف انتظار 
رفتن به پاالیشگاه ها. امید این می رود که در ماه های آینده قیمت نفت باال 
برود. تولیدکنندگان امیدوارند که این ذخایر را با قیمت بیشتری در آینده 

بفروشند. به همین دلیل فعاًل آنها را ذخیره کرده اند.
در این می��ان، کاهش تولید نفت اوپک پالس و گروه 2۰ از روز جمعه، 
اول ماه مه آغاز می ش��ود، اما در ح��ال حاضر گروهی از نفت کش ها آماده 
هس��تند تا مثبت ۴۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده را بفروشند که البته 
هیچ ک��س نیازی به آنها ن��دارد. بخش اعظمی از این نفت قرار اس��ت به 
پاالیش��گاه موتیوا در تگزاس که متعلق به آرامکو عربستان است، برود، اما 
تولید کلی این پاالیش��گاه در حال حاضر ۶۷درصد کاهش  یافته اس��ت و 
ممکن اس��ت بیشتر هم کاهش یابد، چراکه هیچ کس رانندگی نمی کند و 

بیش��تر مردم در خانه  مانده اند. اگر درنهایت پاالیشگاه های نفت نخواهند، 
پس نفت هم ارزش خاصی ندارد. بنابراین اگر نفت دارید و جایی برای قرار 
دادن آن در اختیار ندارید، ارزش آن ممکن اس��ت منفی شود. یعنی پولی 
بدهید تا این نفت را از ش��ما بخرند. حال سؤال اصلی این است که چقدر 
زمان باقی مانده است تا همه ذخایر و همه مکان ها پر شود؟ همه مخزن ها، 
همه کش��تی ها و همه چاه ها و چاله های زمین؟ بسته به اینکه شما از چه 
کسی سؤال کنید پاسخ می تواند از دو هفته تا دو ماه را در بهترین حالت 
شامل شود. زیرساخت های صنعت نفت بزرگ و پیچیده و پر از افراد خالق 
و هوش��مند است که ممکن اس��ت بتوانند ظرفیت فعلی را از طریق نبوغ 

انسانی گسترش دهند. آنها می توانند این وضعیت را به تعویق بیندازند.
البته در صورت عدم بازگش��ت شدید تقاضا، تولید باید سریع تر از آنچه 
هست، کاهش یابد. اگر وضعیت چند هفته طول بکشد، کاهش هزینه های 
س��رمایه گذاری هم اتفاق خواهد افت��اد و تولیدکنندگان آمریکایی ممکن 
اس��ت مجبور شوند دوباره و به زودی تولید را کاهش دهند. از طرفی دیگر 
هم دیدگاه��ی وجود دارد که اگر جایی برای قرار دادن نفت مازاد ندارید، 

مشتری هم برای خرید آن نیست، نفت را از زمین خارج نکنید.
این صنعت با وضعیت تقاضای بی س��ابقه و تخریب شغل و ثروت مواجه 
اس��ت، اما برخی تولیدکنندگان س��ه براب��ر قبل برای هر بش��که هزینه 
می پردازند. آنها هزینه می کنند تا نفت را از زمین بیرون بیاورند، بعد هزینه 

جابه جایی می کنند و بعد هم یک هزینه برای ذخیره آن در جایی ش��اید 
حت��ی در داخ��ل زمین انجام می دهند. این وضعیت باید متوقف ش��ود یا 

صنعت تعطیل شود.
آخرین خبرها از قیمت های جهانی نفت نیز حاکی از آن است که کاهش 
قیمت نفت همچنان ادامه دارد. قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار 
جهانی تحت تاثیر تش��دید اش��باع ذخایر جهانی که متوازن کردن بازار را 
برای تولیدکنندگان بزرگ دشوارتر کرده است، با کاهش روبه رو شد. بهای 
معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و 22 سنت معادل 
۷.2درصد کاهش یافت و به 1۵ دالر و ۷2 سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت آتی نفت برنت با ۳۳ سنت معادل 1.۵درصد کاهش، به 21 دالر 

و 11 سنت در هر بشکه رسید.
طبق گزارش ش��رکت بیکرهیوز، شمار دکل های حفاری نفت در آمریکا 
به پایین ترین حد از ژوییه سال 2۰1۶ رسیده و همزمان، شمار دکل های 
حفاری نفت و گاز در کانادا به پایین ترین حد از سال 2۰۰۰ به این طرف 
نزول کرده اس��ت. کویت و جمه��وری آذربایجان در حال هماهنگ کردن 
کاهش تولید هستند. عربس��تان سعودی منتظر آغاز توافق کاهش تولید 
اوپک پالس نشده و کاهش تولید را شروع کرده است در حالی که روسیه 
قرار اس��ت صادراتش از مسیرهای دریایی غربی را در ماه مه نیمی کاهش 

دهد.

چرا قیمت نفت منفی شد و چرا این اتفاق ممکن است دوباره رخ دهد؟

شمارش معکوس برای ذخایر نفتی

سه شنبه
9 اردیبهشت 1399
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با تمکین از سود سپرده 15درصدی
 چه عواملی بر قانون مندی بانک ها

 تاثیر گذاشتند؟
بانک ها از ابتدای اردیبهشت امسال توافق کردند که نرخ 1۵درصدی سود 
سپرده بانکی را رعایت کنند بنابراین نرخ سود بلندمدت یک ساله 1۵درصد 
و نرخ س��ود س��پرده های کوتاه مدت کمتر از ش��ش ماه نیز ۸درصد خواهد 
بود. این اتفاق با اس��تقبال جامعه مواجه شده و زمزمه ها درباره کاهش سود 
تسهیالت نیز به گوش می رسد، چراکه فاصله میان سود سپرده و تسهیالت 
در ایران همواره موضوعی قابل بحث بوده و کاهش س��قف سود سپرده های 
بانکی به گمانه زنی ها در این باره دامن زده است. با توجه به اینکه این روزها 
بانک ها خود را مکلف به اجرای س��ود سپرده 1۵درصدی دانسته اند، عواملی 
در این زمینه نقش داش��ته اند که یکی از برجس��ته ترین این عوامل فش��ار 
مالیات بر بانک ها است و اقداماتی نیز از سوی بانک مرکزی همچون نظارت 
جدی بر بانک ها، جلوگیری از اضافه برداش��ت بانک ه��ا، برخورد با مدیران 
بانکی فاقد صالحیت، شفاف س��ازی تراکنش های بانک��ی و ... در این زمینه 
تاثیرگذار اعالم ش��ده اند. به گزارش ایسنا، سپرده های بانکی پولی است که 
در حس��اب های بانکی با یک مدت معین و سود مشخصی نگهداری می شود 
که این روزها س��ود س��پرده یکی از موضوع��ات داغ در بحث ها بوده که آیا 
نرخ س��ود سپرده کاهش پیدا کرده یا خیر، درحالی که طبق مصوبه شورای 
پول و اعتبار س��ال 1۳9۵ بانک ها موظف هس��تند از س��رمایه گذاران خود 
برای س��پرده ها معادل 1۵درصد س��ود دریافت کنند، اما این قانون از سوی 
بس��یاری از بانک ها اجرا نمی ش��د و آنها قانون را دور می زدند که به تازگی 
بانک ها تصمیم گرفتند از این قانون تمکین کنند و سود سپرده 1۵درصدی 
دریافت کنند که در نتیجه س��ود س��االنه تغییر نکرده است. یکی از عواملی 
که بانک های متخلف آن را به عنوان اهرم فش��اری برای تمکین خودش��ان 
از قانون اعالم کرده اند، مالیات اس��ت زیرا سازمان امور مالیاتی سود سپرده 
باالتر از 1۵درصد را بهره می داند و از مابه التفاوت سود باالتر از قانون و سود 

1۵درصدی، مالیات 2۵درصدی اخذ می کند.
فشار مالیات بر تمکین از سود سپرده 15درصدی

در این زمینه، رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی توضیح داد که سیس��تم 
بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از 1۵درصد را پرداخت و دریافت 
می کردند که س��ازمان امور مالیاتی برای تامین هدف ش��ورای پول و اعتبار 
و اس��تفاده از اب��زار مالیاتی برای اعمال قانون، س��ود س��پرده های باالتر از 
1۵درص��د که بانک ها دریافت ک��رده بودند را به عن��وان هزینه قابل قبول 
مالیات��ی نپذیرف��ت و نخواهد نپذیرفت. طبق گفته پارس��ا سیس��تم بانکی 
هزینه ای را برای سود سپرده های بانکی می پرداخت که سازمان مالیاتی آن 
را به عنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمی دانست و سیستم بانکی را مجبور 
کرد تا از قانون تمکین کند و س��ودی باالتر از 1۵درصد برای س��پرده های 
بانکی دریافت نکند. در ادامه این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد که اکنون 
که نرخ واقعی س��ود سپرده ها منفی است، مالیات بر سود سپرده های بانکی 

موضوعیت ندارد و این سازمان برنامه ای هم در این زمینه ندارد.
اقدامات احتیاطی بانک مرکزی برای سودهای بانکی

عالوه ب��ر مالیات، رئیس کل بان��ک مرکزی درباره روند اخیر نرخ س��ود 
سپرده و سود بین بانکی اقدامات احتیاطی را که در این زمینه موثر بوده اند 
را اعالم کرد که شامل نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک ها 
و موسس��ات اعتباری ناتراز و مش��کل دار، براس��اس اختیارات کسب شده از 
س��ران ق��وا، تجدیدنظر در صالحی��ت فنی مدی��ران بانک های��ی که عمال 
ناقض مق��ررات مصوب بوده اند و تداوم اعمال مق��ررات، جلوگیری قاطع از 
اضافه برداش��ت بانک ها و موسسات اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن آن 

به حداقل ممکن است.
همچنین ادغام عملی بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح طی تشریفات 
اداری آن در چن��د هفته آینده ، آغاز ب��ه کار عملیات بازار باز و تالش برای 
توسعه آن، که در کنار سایر اقدامات، به تعدیل غیردستوری و تدریجی نرخ 
س��ود بین بانکی، سود بانکی و اوراق خزانه کمک کرده است و شفاف سازی 
تراکنش های بانکی و اعمال مقررات شدید در نقل و انتقال پول، برای مبارزه 

با پولشویی نیز از جمله این اقدامات احتیاطی هستند.

بانکنامه

اقتصاد ایران در شرایطی گرفتار ویروس کرونا شده است که قبل از شیوع 
این بیماری نیز با مس��ئله تحریم و انبوهی از مشکالت و چالش ها مواجه 
بوده است؛ به طوری که براساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، رشد 
اقتصادی 9 ماهه نخست س��ال 1۳9۸، منفی ۷.۶درصد و رشد اقتصادی 
بدون نفت نیز تقریباً صفر درصد ثبت  ش��ده است. نرخ تورم نقطه به نقطه 
کل کش��ور هم برای س��ال 1۳9۸، معادل ۳۴.۸درصد ثبت  ش��ده است و 
براس��اس گزارش تاب آوری سال 2۰19 میالدی، وضعیت تاب آوری کشور 
بس��یار وخیم گزارش  شده اس��ت به نحوی که اقتصاد کشور در بین 1۳۰ 
کش��ور موردبررس��ی، رتبه 12۰ را در این شاخص کسب کرده و براساس 
گزارش ش��کنندگی 2۰19، کشور ایران با کسب امتیاز ۸۳ در میان 1۷۸ 
کشور جهان در »وضعیت هش��دار باال« قرار گرفته است، به  طوری که در 

برابر تکانه های احتمالی ناتوان از تطبیق به موقع با شرایط بحرانی است. 
در همین زمینه، مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در گزارش��ی با 
عنوان »ضرورت حمایت از کسب وکارها در اقتصاد کرونایی«، آثار و تبعات 
اقتصادی ش��یوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را بررسی کرده است. طبق 
این گزارش، ش��یوع کرونا در اقتصاد کش��ور، ضمن برهم زدن بسیاری از 
معادالت و پیش بینی های اقتصادی، از تحمیل شرایط سخت تر بر اقتصاد 
کشورمان در شرایط تحریمی حکایت می کند؛ درواقع، پیش بینی صندوق 
بین المللی پول در آوریل س��ال 2۰2۰ میالدی، از نرخ تورم ۳۴.2درصدی 
برای س��ال 2۰2۰ و ۳۳.۵درصدی در س��ال 2۰21 برای کش��ور حکایت 
می کن��د، درحالی که گزارش ماه اکتبر 2۰19 این س��ازمان برای کش��ور، 
پیش بین��ی تورم ه��ای دورقمی و باال برای س��ال های 2۰2۰ و 2۰2۴ )به 

ترتیب ۳1 و 2۵درصد( را گزارش کرده است. بنابراین شیوع بیماری کرونا 
می تواند در س��طح گس��ترده تر و در ابعادی فزاینده تر برای اقتصاد کشور 

مخرب و هزینه زا باشد.
به گفته مرکز پژوهش های اتاق ایران، با توجه به آنکه شرط اصلی برای 
کنترل شیوع این بیماری در کشور، کاهش حداکثری تعامالت اجتماعی 
غیرضرور در ماه های آینده عنوان  ش��ده اس��ت و الزم��ه این امر تعطیلی 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی هست، بر این اساس می توان نتیجه گرفت 
که ش��یوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور در 
ماه های آتی را تش��دید خواهد کرد و کسب وکارها به واسطه این وضعیت 

بیش از گذشته آسیب دیده و تضعیف خواهند شد.
به عبارت دیگر، ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور با ایج��اد نگرانی در مردم 
از ورود ب��ه امکان عمومی نظیر فروش��گاه ها و مراکز خری��د، کاهش فروش 
کسب وکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه 
این روند، حیات ۴میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و 
خرد وابسته را تهدید می کند. به  عنوان  مثال شواهد حاکی از آن است که برخی 
از کسب وکارها نظیر هتل ها، رستوران ها، سینماها، موزه ها، باشگاه های ورزشی، 
اماکن فرهنگی و زیارتی و...، در عمل تعطیل  شده اند. همچنین، هراس شرکای 
تجاری در کشورهای منطقه از انتقال این ویروس به کشورشان از طریق مراوده 
با کش��ور ایران، منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و 
ترکیه و مرزهای هوایی در کش��ورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده است 

که این امر نیز فعالیت های تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده است.
بر این اس��اس می توان نتیجه گرفت که شیوع گسترده این بیماری در 

کش��ور، اقتصاد کش��ور را هم زمان با ش��وک عرضه و تقاضا مواجه ساخته 
اس��ت. از یکس��و، به علت آنکه تنها راه حل کنترل شیوع کرونا، ماندن در 
خانه عنوان  ش��ده، عرضه نیروی کار کاهش  یافته اس��ت و از سوی دیگر، 
عدم تمایل شرکای تجاری به مراودات با کشور به علت شیوع کرونا موجب 
شده در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتی ایجاد شود. از زاویه ای دیگر، 
نااطمینانی نس��بت به آینده، خانواده ها را به تصمیم پس انداز بیشتر و به 
تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد 
مورد اشاره، کاهش تقاضا و کسادی بازار را به همراه خواهد داشت بنابراین 
انتظار می رود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشور شیوع دارد، رکود 
اقتصادی که از قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریم ها ایجاد شده بود 
و در حال حاضر به واسطه کسادی بازار و تعطیلی کسب وکارها )شوک های 
منفی عرضه و تقاضا( ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، تشدید 

شود.
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که سقوط بهای نفت خام به حدود 2۰ 
دالر )19.۷۰ دالر در 1۴ آوریل 2۰2۰ مقارن با 2۶ فروردین سال جاری( 
به علت شکس��ت مذاکره کش��ورهای عضو اوپک، فضای آلوده جهانی به 
ویروس کرونا و کاهش تقاضای کشورهای مصرف کننده نفت ازجمله چین، 
حکای��ت از محدودیت درآمدی و ارزی جدی برای دولت در س��ال 1۳99 
و افزایش کس��ری بودجه در این سال دارد. در چنین شرایطی، هزینه های 
تحمیل ش��ده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناش��ی از آن، 
می تواند اقتصاد ایران را با تورم های باالتر و رشد اقتصادی پایین تر مواجه 

سازد و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق کند.

شیوع کرونا، 4میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک را تهدید می کند

شرایط تاب آوری در اقتصاد کرونایی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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رئیس کل سازمان خصوصی سازی تشریح کرد
جزییات عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس

رئیس سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، 
توضیحاتی در مورد عرضه نخستین صندوق ETF تحت عنوان واسطه گری 
مالی که ش��امل س��ه بانک و دو ش��رکت بیمه می ش��ود، ارائه کرد و گفت: 
یک صندوق چهاردهم اردیبهش��ت عرضه می ش��ود و دو صندوق دیگر هم 
در آینده عرضه خواهند ش��د. در عرضه نخس��ت به هر فرد 2۰ تا ۳۰درصد 
تخفیف داده می ش��ود اما این تخفیف برای همان فرد در صندوق های دیگر 
قابل اس��تفاده نیس��ت. علیرضا صالح با تاکید بر اینکه دول��ت ابزاری برای 
افزایش قیمت س��هام ش��رکت هایی که می خواهد عرض��ه کند ندارد، گفت: 
دولت عرضه کننده اس��ت و اگ��ر صف فروش را زیاد کن��د قیمت ها کاهش 
خواه��د یافت. به عب��ارت دیگر خرید برای دولت ممنوع اس��ت پس به چه 

طریقی می تواند قیمت را باال ببرد؟
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی با اش��اره به عرضه س��هام صندوق 
واس��طه گری مالی به عنوان نخستین صندوق، افزود: دولت بهترین سهم ها 
را برای این صندوق در نظر گرفته است. این صندوق شامل سهام بانک های 
ص��ادرات، تج��ارت، ملت و بیمه های البرز و امین اس��ت که در آنها س��یت 

مدیریتی دیده شده است.
صال��ح ب��ا تاکید بر اینکه هدف دولت فقط تامین مالی نیس��ت، گفت: در 
ای��ن صن��دوق حدود 1۵ هزار میلی��ارد تومان تخفیف داده می ش��ود. برای 
اینکه عدالت اجتماعی هم رعایت ش��ود، شب عرضه آگهی ندادیم بلکه یک 
هفته پیش از پذیره نویس��ی شرایط را اعالم کردیم و از روز پذیره نویسی که 

چهاردهم اردیبهشت است تا ۳1 اردیبهشت به مردم زمان می دهیم.
او در مورد نحوه پذیره نویسی ETFها توضیح داد: افرادی که کد بورسی 
دارن��د می توانند از طریق کارگزاری ها و بانک ها اقدام کنند و افرادی که کد 
بورس��ی ندارند می توانند با حداقل اطالعات ش��امل نام و نام خانوادگی، کد 
ملی، کد پستی و شماره موبایل از طریق درگاه های حضوری و غیرحضوری 
همه بانک ها اقدام کنند. به گفته رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی، واریز 
وجه می تواند از طریق سرپرست خانوار برای همه اعضای خانواده انجام شود، 
اما اگر قرار باشد به هر فرد 2 میلیون سهم داده شود هر کد ملی به صورت 
مجزا می تواند این میزان س��هم را بگیرد. صالح در ادامه با بیان اینکه زمانی  
که صندوق سرمایه گذاری می خواهد در بورس تاسیس شود، باید اساسنامه 
و امیدنامه آن در کدال منتش��ر ش��ود، اظهار کرد: در این راستا اساسنامه و 
امیدنامه صندوق واس��طه گری مالی در کدال منتشر شده است و روزی که 
سهام عرضه شود هیچ کس نمی تواند اساسنامه را تغییر دهد. وی با تاکید بر 
اینکه قدرت مدیریت دولت بر صندوق حداکثر تا پایان س��ال 1۴۰۰ است، 
افزود: از س��ال 1۴۰۰ ب��ه بعد دولت حق مدیریت ن��دارد و یک دهم درصد 
س��هامدارانی که سهم یک ش��رکت را خریده اند، جایگزین دولت می شوند. 
رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی ادامه داد: در این راستا هدف این است 
که تا س��ال 1۴۰۰ مجمع الکترونیکی یا رأی گیری الکترونیکی را راه اندازی 
کنی��م. صالح به مردم توصیه کرد: اساس��نامه و امیدنامه صندوق را بخوانند 
تا متوجه ش��وند مدیریت صندوق اکتیو نیست و مدیر نمی تواند سهام بانک 

را خرید و فروش کند. فقط سود سهام را پرداخت و بازارگردانی می کند.
وی با بیان اینکه دولت قصد دارد سهام خود در شرکت های دولتی را در 
قالب دو گروه عرضه کند، ادامه داد: گروه اول ش��رکت هایی هس��تند که در 
حال حاضر در بورس وجود دارند که ش��امل سه صندوق واسطه گری مالی، 
پاالیش��ی )چهار پاالیشگاه به ارزش 22 هزار میلیارد تومان( و صنایع فلزی 

و خودروسازی می شود.

نگاه

فرصت امروز: ش��اخص کل بازار سرمایه در س��ومین روز هفته، رکورد دیگری از 
خود بر جای گذاش��ت و با صعود 22 هزار واحدی وارد کانال ۸۰۰ هزار واحد ش��د. 
شاخص کل در این روز 22 هزار و ۷2۰ واحد رشد کرد و به رقم ۸2۰ هزار و ۵۳۴ 
واحد رس��ید. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۴ هزار و ۳۰۸ واحد رشد به 2۷1 
ه��زار و ۷۶9  واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( ب��ا 2 هزار و ۸۶2 واحد افزایش به 

1۸۰ هزار و ۵۷1 واحد رسید.
در معامالت این روز بیش از ۷ میلیارد و 2۵۸ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار ب��ه ارزش 9۵ هزار و 2۴۷ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا 2 هزار و 2۰9 واحد، ف��والد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با 2 هزار و ۳2 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و 9 واحد، 
سرمایه گذاری دارویی تامین )تاپیکو( با 9۶۴ واحد، ، سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با 9۵۴ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۸۷2 واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 

۸۴۴ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقط��ه مقابل نیز نماده��ای بانک اقتصاد نوین )ونوین( ب��ا 122 واحد، فوالد 
خراسان )فخاس( با 99 واحد، توسعه معادن روی ایران )کروی( با 9۵ واحد، پدیده 
ش��یمی قرن )قرن( با ۸۳ واحد، ایران ترانس��فو )بترانس( با ۷۴ واحد و نفت پارس 
)شنفت( با ۷۳ واحد، مانع از رشد بیشتر شاخص بورس شدند. همچنین نمادهای 
بانک ملت، بانک تج��ارت، پاالیش نفت اصفهان، بانک اقتصاد نوین، بانک صادرات 
ایران، گلوکوزان و لیزینگ رایان سایپا از جمله نمادهای پربیننده روز دوشنبه بودند. 
گروه شیمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه ۶۶۴ میلیون و ۵19 هزار برگه سهم به ارزش 1۵ هزار و 2۴2  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 1۶۶ واحد افزایش داشت و بر روی کانال 9 هزار و 
۷۷۴ واحد ثابت ماند. در این بازار ۳ میلیارد و 2۳ میلیون برگه سهم به ارزش بیش 

از ۴۵ هزار و ۶۵۶  میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��رمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(،  پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس( و صنایع ماشین های اداری 
ایران )مادیرا(، بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار داش��تند. همچنین 

نمادهای تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، مدیریت انرژی امید تابان هور )ومهان(، 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(،  فرابورس ایران )فرابورس(، پتروشیمی 
غدیر )ش��غدیر(، جنرال مکانیک )رنیک( و قاس��م ایران )قاسم( مانع از رشد بیشتر 

شاخص فرابورس شدند.
این روز ها در بورس تهران چه خبر است؟

کاهش معامالت در بازار های غیرمولد و کاهش نرخ سود  بانکی، باعث شده تا مردم 
در این روزها سرمایه های خود را روانه بازار بورس کنند. همچنین با کاهش معامالت 
در بازار های مس��کن، دالر، س��که، طال و خودرو، تعداد زیادی از سرمایه گذاران در 
این بازار ها با ضرر مواجه شده و به همین دلیل، حجم قابل توجهی از سرمایه های 
مردمی از این بازار ها روانه بازار سرمایه شده است. در عین حال، از آنجا که فعالیت 
در بورس بدون حضور فیزیکی صورت می گیرد، تاالر شیشه  ای بازار سرمایه مقصد 
بس��یاری از سرمایه های خرد شده است. از س��وی دیگر، دولت نیز تاکید زیادی بر 
حضور مردم در بازار سرمایه دارد و اخیرا سهام چند شرکت دولتی در بورس عرضه 
شده است که از عرضه آن، استقبال خوبی شده و سهام این شرکت ها سریعا توسط 

مردم خریداری شد.
در این باره، میثم هاش��م خانی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با میزان، معتقد 
است: رونق در بازار بورس برای تامین مالی شرکت ها و کسب وکار ها بسیار ارزشمند 
است و بسیاری از شرکت های خصوصی و دولتی از این وضعیت استقبال می کنند.

به گفته وی، یکی از مشکالتی که هم اکنون بازار بورس با آن مواجه است، فراهم 
نبودن زمینه های مناسب برای ورود برخی شرکت های خصوصی مانند شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ هاس��ت که این مهم باید با اقدام��ات و برنامه ریزی دولت 
صورت گیرد. همچنین  با افزایش فعالیت در بازار بورس، دولت باید زیرساخت های 
الزم برای ورود ش��رکت های خصوصی را به بازار بورس فراهم کند تا این شرکت ها 
در یک بستر امن و بدون احساس خطر، سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند.

هاشم خانی ادامه داد: ورود شرکت های خصوصی و پویا با ظرفیت های باال، موجب 
می ش��ود تا رونق در بازار بورس مستقیما به اشتغال زایی و رونق تولید تبدیل شود. 
دولت باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشد که با افزایش فعالیت در بازار بورس 
ممکن اس��ت برخی افراد از این رونق سوءاستفاده کرده و فعالیت های دالل بازی به 

این بازار راه پیدا کند، بنابراین دولت باید نظارت ها را در بازار بورس افزایش دهد.

رونق تولید با ورود شرکت های پویا به بورس
همچنین همایون دارابی به رونق تولید با ورود ش��رکت های پویا به بورس اشاره 
کرد و گفت: ایجاد زیرس��اخت ها برای رونق بازار بورس، یکی از مهم ترین اقداماتی 
اس��ت که کشور های توسعه یافته در جهت تحقق اهداف اقتصادی خود، در دستور 
کار قرار داده اند. دولت با کاهش نرخ سود های بانکی و افزایش جذابیت بازار بورس 
در تالش اس��ت تا س��رمایه های مردمی را روانه این بازار کند تا به اهداف اقتصادی 

خود همچون رونق تولید دست پیدا کند.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، هم اکنون تعداد زیادی از شرکت های دولتی 
و خصوصی خواهان ورود به بازار بورس هستند ضمن اینکه شرکت های فعال در این 
ب��ازار، تمام ظرفیت های خ��ود را به بازار عرضه نکردند، با این وجود روند رونق بازار 
بورس همچنان ادامه خواهد داشت و درصد قابل توجهی از سرمایه های شخصی و 

نقدینگی موجود در اقتصاد روانه این بازار خواهند شد.
 دارابی ادامه داد: افرادی که در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند باید نگاه شان 
به این سرمایه گذاری بلندمدت باشد و برای معامالت خود برنامه ریزی دقیقی داشته 
باشند که مطمئنا در این صورت دچار ضرر و زیان نخواهند شد. با این تفاسیر رونق 
در بازار بورس برای تمام بخش های اقتصادی موثر و سودآور است همچنین دولت 
باید در راستای حفظ این رونق، بازار بورس را به طور کامل تحت نظر و نظارت خود 
قرار دهد. همچنین دولت می تواند با ایجاد زیرساخت های الزم، راه ورود شرکت های 
خصوصی را به این بازار هموارتر سازد که این اقدام دولت به طور مستقیم به رونق 

اقتصادی منجر خواهد شد.

شاخص بورس تهران ۸۲۰ هزار واحدی شد

صعود بورس به قله جدید
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صادرات دام زنده نظم بازار را برهم می زند
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی گفت صادرات دام زنده به کشور های 

همسایه منجر به برهم زدن نظم بازار می شود.
علی اصغر ملکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
بازار گوش��ت رونقی ندارد، اظهار کرد: با توجه به واریز حقوق های کارمندی 
و کارگری و یارانه معیش��تی تا حدودی تقاضا در بازار برای گوشت افزایش 

یافته است.
او افزود: هم اکنون هر کیلو ش��قه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 9۷ هزار تا 
9۸ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب 1۰درصد سود، 11۰ هزار تومان به 

مصرف کننده عرضه می شود.
ملک��ی ادام��ه داد: س��ازمان دامپزش��کی در ص��دور مجوز حم��ل دام از 
استان های کردستان، آذربایجان غربی و شرقی به تهران کند عمل می کند، 

در حالی که تسریع در صدور مجوز حمل در کاهش قیمت اثرگذار است.
این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو دام در میادین را ۴2 هزار تا ۴۵ 

هزار تومان اعالم کرد.
او درب��اره آخرین وضعیت قاچاق دام گفت: با توجه به گس��ترش ویروس 

کرونا و بسته شدن مرزها، قاچاق دام منتفی است.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی در پایان با بی��ان اینکه صادرات دام 
زن��ده منجر ب��ه برهم زدن نظم بازار می ش��ود، تصریح ک��رد: اگرچه منافع 
صادراتچی ها آن س��وی مرزهاس��ت، اما ما معتقدیم که دام نباید از کش��ور 
خارج ش��ود و مسئوالن برای کاهش انباشت دام در واحد ها مکلف به خرید 

و ذخیره سازی دام سبک و سنگین هستند.

با واردات لیموترش به کشور مخالف هستیم
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت با وجود تولید ح��دود ۶2۰ هزار تن لیموترش در 
کشور و به منظور پیشگیری از ورود آفات و بیماری های نوظهور، با 

واردات لیموترش به کشور مخالف هستیم.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ب��ه نق��ل از وزارت جهاد 
کش��اورزی، زهرا جلیلی مقدم، با اش��اره به تولید حدود ۵ میلیون و 
۳۰۰ هزارتنی مرکبات در کشورمان، گفت: کشور ما جزو 1۰ کشور 

برتر تولیدکننده مرکبات در دنیا است.
وی ادام��ه داد: از حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتن مرکبات، حدود 
۳ میلیون و 2۰۰ هزار تن پرتقال، ۷۵۰ هزار تن نارنگی، ۶2۰ هزار 

تن لیموترش و بیش از ۶۰۰ هزار تن لیموشیرین است.
جلیلی مقدم با اش��اره به واردات لیمو، تصریح کرد: با وجود تولید 
حدود ۶2۰ هزار تن لیموترش در کش��ورمان و به منظور پیشگیری 
از ورود آفات و بیماری های نوظهور، با واردات لیموترش به کش��ور 

مخالف هستیم.
وی ب��ا تأکید بر اینکه در حال حاض��ر حدود ۵۰ هزار تن ذخیره 
پرتقال در س��ردخانه ها وجود دارد، یادآور شد: با توجه به عمر انبار 

پرتقال، این میوه باید وارد چرخه مصرف شود.

انتشار مستمر گزارش وضعیت تجارت در 
دوران کرونا

زادبوم از ترجمه و انتش��ار سلس��له »گزارش��ات تج��اری کرونا و 
پساکرونا« از سوی این سازمان خبر داد.

به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران، حمید زادبوم از ترجمه و انتش��ار سلس��له »گزارشات 

تجاری کرونا و پساکرونا« از سوی این سازمان خبر داد.
رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت: این گزارشات به 
طور مرتب در س��ایت سازمان در دس��ترس تصمیم گیران و فعاالن 

اقتصادی قرار می گیرد.
وی با اشاره به اهمیت این گزارشات افزود: با شیوع ویروس کرونا 
در ای��ران و جهان و با توجه به تحوالت اقتصاد و تجارت بین الملل، 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران براس��اس وظایف خود گزارشات و 
اطالعات��ی را از مناب��ع بین المللی و جهانی به ص��ورت روزانه اخذ 
و ترجم��ه می کند تا جوابگوی نی��از تجار و فعاالن اقتصادی در این 

زمینه باشد.
زادبوم با بیان اینکه طی یک ماه گذش��ته نزدیک به شش شماره 
از گزارشات »شیوع ویروس کرونا در آیینه اقتصاد و تجارت جهانی« 
ترجمه و در وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران بارگذاری شده 
است، گفت: این گزارشات مطمئنا برای فعاالن اقتصادی مفید است 
و توصی��ه می کنم هم تصمیم گیران در حوزه اقتصاد و تجارت و هم 
فعاالن اقتصادی و تجاری این گزارشات را مطالعه کنند و با آخرین 

تحوالت اقتصاد و تجارت بین الملل در سطح جهان آشنا شوند.
مع��اون وزیر صمت با تاکید بر اهمیت این گزارش��ات بین المللی 
اف��زود: مدل های اقتصاد و تج��ارت بین الملل در دنیا در حال تغییر 
است. در حال حاضر بیش از ۸۸ کشور عضو سازمان تجارت جهانی، 
ممنوعیت های صادراتی اعمال کرده اند که حاکی از تغییر الگو های 
تجارت بین الملل اس��ت. به همین دلیل معتقدم آخرین گزارشات و 
اطالع��ات از وضعیت تجارت جهانی را که همکاران ما در س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران ب��ه صورت روزانه از مناب��ع بین المللی اخذ و 
ترجم��ه می کنند، باید ارج نهیم و در اختیار عموم فعاالن اقتصادی 

و تجاری قرار دهیم.
زادبوم ادامه داد: این اطالعات در منابع بین المللی موجود اس��ت، 
ام��ا از آنجایی که خیلی از فعاالن اقتصادی امکان اس��تفاده ندارند، 
این گزارش��ات به زبان فارسی ترجمه و براساس اطالعات کاربردی 
موردنی��از خالصه ش��ده و در م��واردی همراه ب��ا تحلیل و پژوهش 
جانبی به صورت مرتب در وب سایت سازمان و اپلیکیشن »راهنمای 

تجارت« بارگذاری می شود.
وی گف��ت: به عن��وان نمونه در ح��وزه ص��ادرات و واردات اقالم 
پزش��کی و داروی��ی کار تحلیلی و تحقیقی ارزش��مندی از س��وی 
سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است و در سایت سازمان 

قابل دسترس است.
رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران در پایان با بیان اینکه 
امیدواریم گزارش��ات منتشرش��ده، ب��رای تصمیم گی��ران و فعاالن 
اقتص��ادی و تجاری مفید باش��د، اضافه کرد: انتظ��ار داریم در این 
زمینه از نقد و نظرات رس��انه ها و پژوهش��گران با اطالع ش��ویم تا 

بتوانیم اشکاالت را برطرف کنیم و کیفیت کار را افزایش دهیم.

اخبـــار

امسال با گس��ترش ویروس کرونا و محدودیت مهمانی های رمضانی، بازار اقالم 
اساسی با سال های گذشته کمی  متفاوت است.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
بازار اقالم اساسی با رفت و آمد بیشتری رو به رو بود، اما امسال با گسترش ویروس 
کرون��ا، محدودیت مهمانی ها و کاهش قدرت خرید خان��وار  از بازار کمی متفاوت 
است. بررس��ی ها از بازار عمده فروشی مولوی نشان می دهد با وجود آنکه تنها سه 
روز از ماه رمضان زمان گذشته است، اما تقاضایی برای خرید در بازار وجود ندارد 

و به اصطالح کسبه، پرنده هم پر نمی زند.
علی رغم رکود و کسادی بازار، قیمت برخی اقالم همچون برنج، حبوبات، سبزی، 
گوجه فرنگی، گوش��ت، تخم مرغ با نوس��اناتی روبه روست که هر یک از مسئوالن 
دالیل خاص خود را برای این گرانی ها مطرح می کنند. با یک حس��اب سرانگشتی 

درمی یابیم که افزایش نرخ اقالم هیچ گونه همخوانی با درآمدهای خانوار ندارد.
با گذر در بازار عمده فروش��ی ها و گفت و گو با کس��به علت گرانی برخی کاالها 
همچون برنج، ش��کر و حبوبات را جویا شدیم. نظر اکثر فروشندگان بر آن بود که 
احتکار ساختگی برنج خارجی و سودجویی واردکنندگان دلیل اصلی این گرانی ها 
به ش��مار می رود. آخرین بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو 

برنج ایرانی از 1۷ هزار تا 2۷ هزار تومان، برنج پاکستانی 9 هزار تا 1۰ هزار تومان، 
برنج هندی ۸ هزار تا 1۰ هزار تومان، قند ۷ هزار تا 12 هزار تومان، شکر ۷ هزار تا 
۸ هزار تومان، لیمو امانی ۵۸ هزار تا ۶۸ هزار تومان، نخود 1۷ تا 2۰ هزار تومان، 
لوبیا قرمز 2۸ هزار تا ۳۰ هزار تومان، لپه 2۵ هزار تا 2۷ هزار تومان، لوبیا س��فید 
۳۰ هزار تا ۳2 هزار تومان، عدس ۳1 هزار تا ۳2 هزار تومان، لوبیا چیتی ۴۰ هزار 
تا ۴2 هزار تومان، چای 1۰۰ هزار تا 1۸۰ هزار تومان، هر مثقال زعفران ۴۵ تا ۶۰ 
هزار تومان و هر بسته خرما ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرمی 2۸ هزار تا ۴۵ هزار تومان است .

حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت بازار اقالم  اساسی 
ماه رمضان و تاثیر گسترش ویروس کرونا بر عرضه و تقاضا باخبر شویم:

بازار میوه ماه رمضان راکد است
اسداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران، از افزایش قیمت برخی اقالم 
می��وه و صیفی در بازار خب��ر داد و گفت: قیمت کنونی لیموترش، لیموش��یرین، 
زنجبیل، گوجه فرنگی و س��یب زمینی نسبت به هفته گذشته با نوساناتی در بازار 

روبه روست.
وی قیمت هر کیلو پرتقال تامسون شمال ۵ هزار تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
کرد و گفت: قیمت هر کیلو پرتقال تو سرخ ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، 

پرتقال رس��می جنوب ۵ هزار تا ۷ هزار تومان، پرتقال رس��می شمال ۵ هزار تا ۷ 
ه��زار تومان، خیار بوته ای ۳ هزار تا ۵ ه��زار و ۵۰۰ تومان، خیار گلخانه ۳ هزار و 
۵۰۰ تا ۵ هزار تومان، سیب لبنانی زرد ۴ هزار تا 9 هزار تومان و سیب لبنانی قرمز 

۴ هزار تا ۸ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هم 
اکن��ون ه��ر کیلو طالبی با نرخ ۴ هزار تا ۸ هزار توم��ان، ملون ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۸ 
ه��زار تومان، هندوانه یک هزار و 2۰۰ تا ۳ هزار تومان، نارنگی تخم  پاکس��تانی ۶ 
ه��زار ت��ا 1۰ هزار تومان، موز 12 هزار تا 1۶ هزار تومان، کیوی ۶ هزار تا 11 هزار 
تومان، گریپ فروت تو سرخ ۳ هزار تا ۵ هزار تومان و گریپ فروت تو سفید 2 هزار 
تا ۸ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتس��اب ۳۵درصد س��ود در 

خرده فروشی ها عرضه می شود .
وی قیم��ت هر کیلو بادمجان قلمی را 2 هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد 
و افزود: نرخ کنونی هر کیلو بادمجان گلخانه ۵ هزار تا ۸ هزار تومان، باقالی 2 هزار 
تا ۳ هزار تومان، پیاز ش��یری 2 هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، پیاز زرد یک هزار و 
۵۰۰ تا ۴ هزار تومان، سیب زمینی کهنه 2 هزار تا ۴ هزار تومان، سیب زمینی نو 

۳ هزار تا ۵ هزار تومان، تره فرنگی ۴ هزار تا ۶ هزار تومان است.

کرونا با بازار ماه رمضان چه کرد؟

 شکر همچنان گران!

وزیر جهاد کش��اورزی گفت با توجه به ش��رایط اقلیمی، رؤس��ای س��ازمان ها 
برنامه های نظارت، پایش و مبارزه با عوامل خسارت زا را پیگیری کنند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، کاظم 
خ��اوازی، در نامه ای اعالم کرد: با توجه به ش��رایط خاص اقلیمی کش��ور، کلیه 
رؤسای سازمان ها برنامه های نظارت، پایش و مبارزه با عوامل خسارت زا، به ویژه 

در مورد محصوالت استراتژیک را پیگیری کنند.
متن نامه به شرح ذیل است:

رؤسای محترم سازمان های جهاد کشاورزی استان ها
بررسی گزارشات دریافتی از روند مبارزه با عوامل خسارت زای گیاهی در سال 
جاری نش��انگر تالش قابل قب��ول، بی وقفه و پیگیر کلیه کارشناس��ان و مدیران 
س��تادی و استانی در عرصه های کش��اورزی کشور است که انتظار می رود نتیجه 
ای��ن تالش به تحقق هرچه بهتر منوی��ات مقام معظم رهبری درخصوص جهش 

تولید منتهی شود.
حال با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور، بارندگی های فراتر از حد متوسط 

طی دو ماه گذش��ته و پیش بینی شرایط دمایی طی ماه های آینده ضرورت دارد 
کلیه رؤس��ای سازمان ها با جدیت و حساس��یت تمام برنامه های نظارت، پایش و 
مبارزه با عوامل خس��ارت زا، به ویژه در مورد محصوالت اس��تراتژیک را پیگیری 

کنند. ضمناً رعایت اجرای موارد ذیل تاکید می شود:
1- با توجه به هجوم وس��یع و گس��ترده ملخ صحرایی به اس��تان های جنوبی 
کش��ور، کمافی الس��ابق پایش دقیق و مب��ارزه با این آفت ب��ا بهره گیری از کلیه 
امکانات س��ازمان های جهاد کش��اورزی و سایر دستگاه ها با جدیت دنبال شود تا 

همانند سال گذشته به محصوالت کشاورزی خسارتی وارد نشود.
2- نظر به برآورد ها و بررس��ی وضعیت س��ن گندم در اماکن زمستان گذران، 
انتظار آن می رود که سطح مبارزه نسبت به سال گذشته افزایش قابل مالحظه ای 
نشان دهد؛ لذا کاهش سن زدگی در سطحی به مراتب کمتر از سال گذشته باید 

مورد امعان نظر قرار گیرد.
۳- با توجه به بارندگی های مس��تمر، گسترش بیماری های غالت به ویژه زنگ 
زرد در س��طوحی به مراتب بیش��تر از سال گذشته به وقوع پیوسته است. اگرچه 

تاکنون به نحو شایس��ته مبارزه و کنترل صورت پذیرفته، لکن ضروری اس��ت با 
توجه به ش��رایط اقلیمی، مدیریت این عوامل خس��ارت زا با اهتمام بیش��تری در 
دس��تور کار قرار داده ش��ود. ۴- با توجه به تداوم تغییرات اقلیمی طی سه سال 
گذش��ته و به تبع آن گزارش بروز عوامل خس��ارت زای نوظهور، ضروری اس��ت 
س��ازمان حفظ نباتات با همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی اس��تانی و س��تادی 
دس��تورالعمل های مدیریت این عوامل را س��ریعاً تهیه و در اختیار کارشناس��ان 
ذی ربط قرار گیرد. ۵- توجه ویژه به تدوین برنامه عملی پایش و مدیریت آفات، 
بیماری ه��ا و علف ه��ای هرز دانه های روغن��ی به ویژه کلزا و نی��ز درختان میوه 
صورت پذیرد. الزم به ذکر است جهت جلوگیری از بروز هرگونه اختالل در روند 
مدیریت عوامل خس��ارت زا، نظارت دقیق و مستمر بر شبکه های توزیع و فروش 

آفت کش ها با اعزام اکیپ های نظارتی مدنظر قرار گیرد.
بدیهی اس��ت مس��ئولیت اجرای موارد فوق الذکر در اس��تان ب��ه عهده رئیس 
س��ازمان استان است. مقتضی است س��ازمان ها گزارش پیشرفت فعالیت ها را به 

صورت مستمر به سازمان حفظ نباتات ارسال کنند.

با ادامه دار ش��دن روند مسدودش��دن س��ایت های ایرانی با دامن��ه دات کام و 
سوءاس��تفاده آمریکا از دسترس��ی خود به آی کن به عن��وان نهاد تایید و تصویب 
پس��وندها، مدیران دولتی و حاکمیتی باید تمهیداتی را در نظر بگیرند که ممکن 

است آمریکا روزی کل دامنه های دات کام را برای ایران ببندد.
به گزارش ایس��نا، دامین یا دامنه )Domain( نامی اس��ت که وب س��ایت از 
طریق آن قابل دس��تیابی بوده و از دو بخش نام و پس��وند تش��کیل شده است. 
پسوندهای مجاز و معتبر در واقع پسوندهایی هستند که توسط کمیته مخصوص 
تأیید و تصویب پس��وندها یعنی آی کن )ICANN( تأیید شده باشند. سازمان 
آی کن یک نهاد غیرانتفاعی در آمریکا اس��ت که با مجوز وزارت بازرگانی آمریکا، 
مدیری��ت تمام دامنه های جهان را در اختیار دارد و تخصیص دامنه ها و حفاظت 

از مالکیت این دامنه ها برعهده اوست.
روزهای پایانی دی ماه س��ال گذش��ته بود که یک ش��رکت ایرانی ارائه دهنده 
خدمات صوت و تصویر آنالین از دس��ترس خارج ش��د و مدیرعامل آن علت این 
اتف��اق را تحریم های بین المللی ش��رکت ثبت کننده  دامن��ه اعالم کرد و یک روز 
طول  کش��ید تا با جابه جایی دامنه به خدمت دهنده دیگری، مش��کل حل شود. 
اوای��ل بهمن ماه نیز دامنه دات کام  یک خبرگزاری به بهانه تحریم ها و وابس��تگی 

این خبرگزاری به سپاه پاسداران از دسترس خارج شد.
در اقدام دیگری، مدیر مس��ئول روزنامه »ایران« روز ششم اردیبهشت امسال 
از مسدودش��دن دامنه س��ایت رس��می این روزنام��ه توس��ط وزارت خزانه داری 
iran- آمریکا خبر داد و گفت: دامنه رس��می س��ایت روزنامه ای��ران به آدرس
newspaper.com توس��ط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 

آمریکا )اوفک( مصادره و مس��دود ش��د. وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی 
ای��ران در حس��اب توییتری خ��ود در واکنش به این موضوع نوش��ت: جمهوری 
اسالمی ایران قویا تصمیم خزانه داری آمریکا در مسدودسازی دسترسی به دامنه 
اینترنتی رس��انه های ایران��ی را که مغایر با اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و آزادی 
بیان اس��ت، محکوم می کند. اقدام این رژیم در س��اکت کردن جریان رس��انه ای 
بدیل، آمریکا را به نقض کننده اصلی نظم قانون محور بین الملل تقلیل داده است.

مالکیت معنوی بخشی از فلسفه اینترنت است
در این راستا پوریا آسترکی -کارشناس فناوری اطالعات- با بیان اینکه فلسفه 
اینترنت برمبنای آزادی دسترس��ی و انتش��ار اس��ت، گفت: بخشی از این آزادی 
در مالکیت معنوی تعریف ش��ده اس��ت. اگر مالکیت معنوی مورد اعتماد جهانی 
نباش��د، اینترنت معنای خود را از دس��ت می دهد. تعریف www یعنی ش��بکه 
جهانی وب و اگر قرار باشد این شبکه جهانی مورد  دسترسی من یا مالکیت من 
در ایران یا هر کشور دیگر با آمریکا فرق کند، دیگر از هویت تعریف شده برایش 

فاصله گرفته است.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت مالکیت دامین بیان کرد: دامنه های اینترنتی، 
آدرس دسترسی به هر سایت و هویت آن سایت است و مالکیت آنها مانند یکی از 
اساس��ی ترین حقوق در فعالیت آنالین به شمار می رود. حتی زمانی که دو کشور 
با هم در جنگ باش��ند یا دولتی با شهروندش در جنگ باشد، لغو مالکیت دامنه 
موضوع محدودی اس��ت. در ایران هم ممکن اس��ت دامنه ای از دسترس خارج یا 
سایتی فیلتر ش��ود، اما ضبط دامنه توسط دولت به دلیل  تخلف اتفاق نمی افتد، 

زیرا تمام حقوق معنوی یک وب سایت به دامنه اش بستگی دارد.

این کارش��ناس فناوری اطالع��ات با بیان اینکه این اتف��اق از دیدگاه مالکیت 
معن��وی در اینترن��ت پدیده ای مهم و کمیاب اس��ت که کل س��ازمان مدیریت 
دامنه های جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد و مخدوش می کند، گفت: س��ازمان 
آی کن یک نهاد غیرانتفاعی در آمریکا اس��ت که با مجوز وزارت بازرگانی آمریکا، 
مدیری��ت تمام دامنه های جهان را در اختیار دارد و تخصیص دامنه ها و حفاظت 
از مالکیت این دامنه ها برعهده اوس��ت. اینکه آمریکا بخواهد از دسترسی خود به 
آی کن سوءاستفاده کند، نشان  می دهد مدیریت دامنه های جهانی باید از انحصار 

آمریکا به این شکلی که وجود دارد خارج شود.
فیلترینگ از داخل و تحریم ها از خارج

آس��ترکی با اشاره به مشکالت مربوط  به تحریم های فناوری بیان کرد: کسانی 
که در حوزه ICT در ایران فعالیت می کنند عمدتا با دو مشکل روبه رو هستند؛ 
یکی موضوع فیلترینگ داخلی اس��ت که ما را از امکانات و فرصت های حرفه ای، 
تج��اری، فرهنگی و علمی محروم می کن��د و موضوع دوم، تحریم های فناوری یا 
فناتحریم است. ضبط دامنه های رسانه های ایرانی، برگ جدیدی در کتاب مفصل 
تحریم های فناوری است. وی با بیان اینکه تحریم های فناوری چند حوزه مهم را 
دربر می گیرد، توضیح داد: دسترسی به بسیاری از پلتفرم ها و نرم افزارها و منابع 
آنالین برای افرادی که می خواهند در ایران از آنها اس��تفاده کنند، چه اس��تفاده 
فنی و تکنیکی، چه اس��تفاده علمی و رس��انه ای و چه اس��تفاده تجاری، محدود 
اس��ت. قانونی که آمریکا به آن اتکا می کند برای بس��یاری از این محدودیت ها و 
تحریم ها، قانونی است که قبل از ورود اینترنت به ایران منعقد شد است و مربوط 

 به سال  199۶ میالدی است.

ضرورت اجرای برنامه های پایش و مبارزه با عوامل خسارت زای گیاهی

باید خود را از قید دامنه های دات کام خالص کنیم

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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تکذیب واردات اتوبوس دست دوم اروپایی
نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی با همکاری 

سازمان استاندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی با تکذیب واردات اتوبوس دست دوم اروپایی 
به کشور از همکاری با سازمان اس��تاندارد برای نوسازی ناوگان حمل ونقال 
عمومی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، 
عبدالهاش��م حسن نیا با تاکید بر اینکه واردات اتوبوس دست دوم اروپایی به 
کش��ور صحت ندارد، یادآور شد:  تولیدات کارخانه های اتوبوس و کامیون در 
حد اس��تاندارد اروپا در ش��رایط تحریمی نیز ادامه دارد. 1۰ سال قبل حتی 
اتوب��وس هم صادر می کردی��م اما در زمان حاضر این کارخانه ها با مش��کل 

تأمین ارز مواجه هستند و امیدواریم با طرح رئیس جمهور حل شود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که دلیل جوالن کامیون های فرس��وده در 
جاده ها چیس��ت؟ گفت: م��ا تولیدکننده کامیون نیس��تیم و در این بخش، 
مصرف کننده محس��وب می شویم. 1۵ هزار اتوبوس در کشور با عمر متوسط 
1۰ س��ال و زیر 1۰ سال داریم. همچنین ۳۵۰ هزار کامیون نیز در حمل و 
نقل برون ش��هری تردد می کنند که با احتساب کامیون های درون شهری به 

۵۰۰ هزار دستگاه می رسد.
وی با اشاره به اینکه سیاست نوسازی ناوگان به دلیل تحریم های ظالمانه 
و ایجاد مش��کل در انتقال ارز متوقف شده اس��ت، گفت: برای پویاتر کردن 
حوزه حمل و نقل پیش��رفت های خوبی کردی��م، اما به دلیل تحریم ها دچار 
مشکالتی شدیم و امیدواریم با مکانیزم های دیگر این مشکالت را حل کنیم.
رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از اقدام مشترک با سازمان 
اس��تاندارد و صنعت برای نوس��ازی ناوگان حمل و نق��ل عمومی خبر داد و 
گفت: از پتانسیل برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین استفاده کردیم و ظرف 

یک ماه آینده به نتایج خوبی خواهیم رسید.

نیاز متروی تهران به ۲۰۰ قطار جدید
مت��رو، این روزه��ا به پای ثابت اج��رای طرح فاصه گ��ذاری اجتماعی در 
تهران تبدیل ش��ده است؛ مسئوالن مترو با نصب برچسب و خطوط قرمز به 
مردم یادآوری می کنند که در چه مکان هایی بایستند، اما در برخی ساعات 
حض��ور مردم در مترو به قدری افزایش می یابد که عمال امکان اجرای طرح 

فاصله گذاری اجتماعی ممکن نیست.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا،  با اینکه همه 
ب��ه اجرای طرح فاصله گ��ذاری تاکید دارند، اما این روزها انتش��ار تصاویری 
از وضعیت واگن های ش��لوغ مترو، این س��وال را در ذهن ایجاد می کند که 
چرا قطارهای بیش��تری به ناوگان حمل ونقل عمومی اضافه نمی ش��ود تا با 
کاهش س��رفاصله ها، خدمات بهتری با واگن های خلوت، به شهروندان ارائه 
شود؟ مدیرعامل متروی تهران به این سوال پاسخ داد و اعالم کرد که برای 
آنکه س��رفاصله حرکت قطارها را به دو دقیقه برسانیم باید 2۰۰ قطار دیگر 

به ناوگان اضافه شود.
عل��ی امام درخصوص وضعیت توس��عه مترو در پایتخت ب��ا بیان اینکه با 
توجه به زیرساخت های موجود و طرح جامع حمل و نقل می بایست، حدود 
۵میلیون مسافر در مترو جابه جا کنیم، گفت: در حال حاضر هفت خط مترو 
در تهران فعال هس��تند که فارغ از خط فرودگاه امام خمینی 12۰ ایستگاه 

فعال داریم که باید این تعداد ایستگاه ها به 2۳۷ ایستگاه برسد.
وی  درخص��وص وضعیت ناوگان مت��رو با بیان اینکه در حال حاضر 1۷۵ 
قط��ار در خطوط مترو داریم، ادامه داد: این تع��داد قطار با توجه به اهداف 
طرح جامع حمل و نقل، کافی نیس��ت، چراکه به لحاظ کاهش س��رفاصله و 
پوش��ش جمعیت میلیونی مس��افران باید حداقل ۳۵۸ قطار داش��ته باشیم. 
یعن��ی به عب��ارت دیگر برای اینک��ه ما بتوانی��م با ظرفیت موج��ود تعداد 
مس��افران مان را از 2 میلیون سفر به ۵ میلیون س��فر با استفاده حداکثری 
از خطوط موجود برس��انیم 2۰1 قطار کم داریم چراکه براساس طرح جامع 
حمل و نقل ریلی س��رفاصله  حرکت قطارها در کلیه خطوط باید دو دقیقه 
باش��د، اما در حال حاضر سرفاصله حرکت  قطارها در خطوط مختلف است 

و از سه دقیقه تا 2۰ دقیقه را شامل می شود.
وی به تفکیک، آمار هر یک از خطوط را ارائه کرد و گفت: خط 1 به همراه 
خط فرودگاه امام براس��اس طرح جامع ریلی اش، باید در سال 2۴۵ میلیون 
سفر را پوشش دهد و برای این مهم نیازمند ۸2 رام قطار است، اما تنها ۴9 
قطار دارد. مدیرعامل متروی تهران افزود: براس��اس طرح جامع ریلی، خط 
2 باید در طول س��ال، 2۰2 میلیون مسافر را جابه جا کند که برای این مهم 
نیازمند ۴۳ رام قطار است که خوشبختانه در این خط تعداد قطارها براساس 

استاندارد در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: خط ۳ می بایست ساالنه 9۵ میلیون سفر را پوشش دهد و 
برای این مهم نیازمند ۶1 رام قطار است، اما تنها 2۶ قطار دارد و همچنین 
خط ۴ باید براس��اس طرح جامعش، 21۰ میلیون مس��افر را ساالنه پوشش 

دهد و برای این مهم به ۴۵ رام قطار نیاز است، اما تنها 29 قطار دارد.
ام��ام با بیان اینکه خط ۶ و ۷ مترو از آنجایی که هنوز ایستگاه های ش��ان 
به طور کامل به بهره برداری نرسیده، آمار مسافرانش کم است، گفت: با این 
حال خط ۶باید ۶۵ قطار داشته باشد، اما تنها ۴ رام قطار دارد، این در حالی 
است که ایستگاه های بهره برداری شده این خط کم است و اگر ایستگاه های 
بیشتری افتتاح شود الزم است که تعداد قطارها نیز به همان نسبت افزایش 
یابد. وی با اش��اره به اینکه در خط ۷ تنها 1۰ ایس��تگاه افتتاح ش��ده و 12 
ایس��تگاه باقی مانده اس��ت، ادامه داد: خط ۷ باید ۵۰ قطار داشته باشد، اما 
در حال حاضر فقط۵ رام قطار دارد و این در حالی است که قطعا با افزایش 

تعداد ایستگاه ها نیاز ناوگان به قطار بیشتر احساس می شود.

احتمال افزایش قیمت خودرو در صورت نبود 
نظارت کافی در بازار

رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل در ارومیه گف��ت قیمت خودرو 
1۰درصد افزایش یافته است.

محم��د افرن��د افزود: از آغاز س��ال جاری تاکنون قیمت خ��ودرو در بازار 
1۰درصد افزایش یافته است که این افزایش قیمت در خودروهای داخلی و 

خارجی به یک میزان است.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل در ارومیه درخصوص آینده بازار 
خودرو تصریح کرد: اگر مش��کالت تولیدکنندگان برطرف نشود و نظارت ها 

افزایش نیابد همچنان شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
افرن��د اظهار کرد: با وج��ود افزایش قیمت خودرو وضعیت خرید و فروش 

خودرو در ارومیه خوب است.
وی عل��ت اصل��ی افزای��ش قیمت خودرو را ت��ورم، افزای��ش قیمت ارز و 

نوسانات بازارهای داخلی و خارجی به دلیل مسائل اخیر اعالم کرد.

مدیرعامل اس��بق س��ایپا تاکید کرد خودروس��ازان با توجه به مشکالت ناشی از 
قیمت گذاری دستوری بیش��تر متمرکز بر جهش تولید هستند و اجرای استاندارد 

یورو ۵، نیازمند زمان و برنامه ریزی است.
سعید مدنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص تعویق استانداردهای 
یورو ۵ به دلیل عدم آماده س��ازی زیرساخت ها و ش��رایط تحریمی اظهار داشت: با 
توج��ه به قیمت گ��ذاری اجباری محص��والت خودرویی از س��وی وزارت صمت و 
ارگان های مربوطه، اعمال استانداردهای یورو۵ نیز عالوه بر اینکه قیمت تمام شده 

خودرو را افزایش می دهد یک فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد خواهد کرد.
وی ضمن اش��اره به مشکالت تامین برخی از قطعات مرتبط با استاندارد یورو ۵ 
گفت: در صورت تامین نقدینگی موردنیاز برای ارتقای اس��تانداردها و یا احتس��اب 
هزینه های اجرای این استاندارد بر روی قیمت خودرو، خودروسازان راهکارهایی را 
در راس��تای تامین تجهیزات از داخل یا خارج از کشور، پیش بینی می کنند اما این 

امر نیازمند آماده سازی بستر برای خودروسازان است.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا اف��زود: این موض��وع که آی��ا در حال حاض��ر اجرای 
اس��تانداردهای یورو ۵ ضرورت دارد یا می بایست عمدتا تمرکز و اولویت ما، تحقق 

جهش تولید باشد، نکته ای است که حائز اهمیت است. مدنی ضمن تاکید بر لزوم 
رعایت اولویت ها در صنعت خودرو در ش��رایط فعلی بی��ان کرد: عالوه بر تالش در 
جهت جهش تولید، توجه به توس��عه محصوالتی که توس��ط خودروسازان داخلی 

طراحی شده اند نیز بر سرعت نیل به اهداف و کسب نتایج رضایت بخش می افزاید.
وی با بیان اینکه ارتقای اس��تانداردها یکی از برنامه هایی است که می بایست در 
دس��تور کار خودروسازان قرار بگیرد، یادآور ش��ود: خودروسازان داخلی می بایست 
همانند س��ایر خودروس��ازان جهان ک��ه در یک فضای رقابتی ق��رار دارند، حتی از 
استانداردهای ملی نیز پیشی بگیرند و وضعیت به گونه ای نباشد که تحت الزامات 
قانونی مجبور به اقداماتی با تاخیر شوند. مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: اگر پس 
از انعقاد تفاهم نامه برجام که فضا بازتر بود، این اهداف با س��رعت بیشتری پیگیری 

می شد در حال حاضر دغدغه اجرای یورو ۵ وجود نداشت.
مدنی با اشاره به تفاوت اندک آالیندگی 1.۸ گرمی خودروهای یورو ۴ در مقایسه 
با آالیندگی 1.۳ گرمی خودروهای یورو ۵ توضیح داد: واقعیت این است که در حال 
حاضر استانداردهای محیط زیستی هنوز به طور کامل بر روی خودروها پیاده نشده 
و تعداد زیادی موتورس��یکلت و خودروهای فرس��وده نظیر پیکان، پراید و پژوهای 

قدیمی در حال تردد هس��تند که میزان آالیندگی آنها 1۰ تا ۵۰ برابر خودروهای 
انژکتوری است.

به اعتقاد وی با توجه به شرایط فعلی و توانمندی خودروسازان و لزوم اولویت بندی 
برنامه ه��ا، در درجه اول، می بایس��ت راهکاری درخصوص موض��وع قیمت خودرو، 
اندیشیده شود و سپس مسائل مربوط به محیط زیست نظیر تبدیل موتورسیکلت ها 
به انژکتوری یا برقی و اسقاط موتورسیکلت ها و خودروهای فرسوده در دستور کار 

قرار بگیرد که بدون یک برنامه منسجم و زمان بندی شده، عملیاتی نخواهد شد.
مدنی ادامه داد: بودجه موردنیاز برای اجرای ضروریات محیط زیس��تی، از طریق 
تبصره ش��رکت ملی نفت تامین خواهد شد؛ به نحوی که طی چهار تا پنج سال از 
محل صرفه جویی مصرف، کلیه پروژه ها بازیابی و بر افزایش ذخیره سوختی که یارانه 

به آن تعلق می گیرد، می انجامد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان با وجود مشکالتی 
که در حال حاضر با آن مواجه هس��تند، بیش��تر متمرکز ب��ر افزایش تیراژ و تولید 
هس��تند، بنابراین اجرای اس��تاندارد یورو ۵، می بایست طی برنامه زمان بندی شده 

به تدریج عملیاتی شود.

اجرای استاندارد یورو 5 اولویت فعلی صنعت خودرو نیست

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی ضمن اشاره 
به وضعیت مناس��ب تأمی��ن لوازم یدکی، اولویت اصلی مالکان موتورس��یکلت را 

تعمیرات دانست نه خرید موتور.
محمد خادم منصوری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت 
مراکز فروش موتورس��یکلت، دوچرخه و لوازم یدکی پس از ش��یوع کرونا اظهار 
داشت: صنف فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه براساس مصوبه ستاد مبارزه 
ب��ا کرون��ا تا ۳۰ فروردی��ن ماه تعطیل هس��تند و پس از رعای��ت ضوابط وزارت 

بهداشت آغاز به کار خواهند کرد.
وی افزود: اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه، موتورس��یکلت و ل��وازم یدکی در 
س��امانه س��المت ثبت نام ک��رده و مقدمات بازگش��ایی مراکز ف��روش با رعایت 

پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت، در حال انجام است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه، موتورس��یکلت و لوازم یدکی ادامه داد: 
نظ��ارت بر رعایت پروتکل ها، برعهده وزارت بهداش��ت، بازرس��ان اتاق اصناف و 
س��ازمان صنعت و معدن و اتحادیه اس��ت که اتحادیه در تعطیالت، ضمن ورود 
ب��ه مبحث نظارت و تذکر به مراکز نیمه باز، نس��بت به اعالم به اماکن در جهت 

تعطیلی این فروشگاه ها اقدام کرده است.

منصوری ضمن اش��اره به لزوم اس��تفاده از دستکش، مواد ضدعفونی و رعایت 
فاصله اجتماعی و پرهیز از تجمع در فروشگاه  ها گفت: اتاق اصناف و نماینده وزیر 
صنعت، طرحی را مبنی بر ارائه دستکش و ماسک با قیمت های نازل به اتحادیه، 
طراحی کردند که عالوه بر اعالم روس��ای اتحادیه به مراکز فروش، صاحبان این 

مراکز شخصاً به تهیه اقالم بهداشتی اقدام کرده اند.
وی ب��ا بیان اینکه خس��ارت چندانی بر صنف فروش��ندگان موتورس��یکلت و 
لوازم یدکی به ویژه در تهران در این ایام وارد نش��ده اس��ت، تصریح کرد: برخی 
از خریداران لوازم یدکی از تهران تحت عنوان فروش��نده لوازم یدکی در س��ایر 
ش��هرها، درخواس��ت هایی مبنی بر ارائه مهلت در پرداخت وجه چک های صادر 
شده داشته اند. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی 
درخصوص وضعیت تولید موتورسیکلت در داخل کشور بیان کرد: موتورسیکلت 
در حال حاضر در داخل کشور مونتاژ می شود بدین نحو که انجمن موتورسیکلت 
وارد و قطع��ات آن پ��س از مونت��اژ، وارد بازار می ش��ود که عمده مش��کالت در 
این حوزه، تولیدات کش��ور هند اس��ت که بازار موتورس��یکلت ایران را به دنبال 
تحریم های آمریکا، تسخیر کرده اند و یکی دیگر از واردکنندگان موتورسیکلت به 

داخل، کشور چین است که در این زمینه مشکلی نداریم.

منص��وری همچنین درخصوص وضعی��ت تأمین لوازم یدکی و خدمات پس از 
فروش گفت: خدمات پس از فروش در حیطه وظایف اتحادیه تعمیرکاران اس��ت 
ام��ا درخصوص تأمی��ن لوازم یدکی، کمبودی در بازار وجود ندارد اما متأس��فانه 
قیمت ها، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، روند رو به رشدی داشته است به نحوی که 

در هر سال با دو مرتبه افزایش نرخ، مواجه بوده ایم.
وی تاکید کرد: در س��ال جاری با افزایش حداکثری قیمت ها و کاهش قدرت 
خری��د م��ردم، افزایش قیمت موتور و لوازم یدکی نخواهیم داش��ت و خریداران، 
دیگر مانند گذشته تمایلی به خرید موتور و لوازم یدکی ندارند و بیشتر خواستار 

تعمیرات هستند تا خرید و یا تعویض موتور و قطعه.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه، موتورس��یکلت و لوازم یدکی در پایان 
درخصوص نحوه تعیین قیمت و مرجع قیمت گذاری خاطرنشان کرد: نرخ خرید 
موتور، دوچرخه و قطعات یدکی مش��خص اس��ت و به ترتیب با ارائه پیش��نهاد 
اتحادیه به اتاق اصناف و س��پس س��ازمان صنعت و معدن و اعالم این س��ازمان 
مبن��ی بر افزای��ش چند درصدی عمده فروش��ی و خرده فروش��ی قطعات تعیین 
می ش��ود و در صورت لزوم اعمال تغیی��رات قیمتی، مج��دداً اتحادیه اظهارنظر 

می کند.

تاکید بر اجرای اس��تاندارد یورو ۵ در صنعت خ��ودرو که گام های اولیه آن از 
س��ال گذشته در گروه های خودروسازی زده ش��ده، در حالی است که تحریم ها 
از یک س��و و همچنین نبود س��وخت متناسب با این خودروها، چالشی جدی در 

این مسیر خواهد بود.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز به نقل از خودروکار، مهلت خواهی خودروس��ازان برای 
تعویق اجرای استاندارد یورو ۵ در صنعت خودرو تا شش ماه پس از لغو تحریم  ها 
از س��وی وزیر صمت طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شد این در 
حالی اس��ت که پیش از این نیز سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت نیز 
تاکی��د کرده بود که طی نامه ای به علیرضا صادق آبادی مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران  لزوم تامین س��وخت موردنیاز برای 

اجرای طرح تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ اعالم شده است.
مهدی صادقی نیارکی بر آمادگی الزم تولید این خودروها از سوی خودروسازان 
تاکید و یادآور شده که موتور الزم برای تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ و نمونه 
خودرو تولیدشده که توانسته تاییدیه سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست 
را دریافت کند، اما تولید خودرو بدون تامین سوخت مناسب امکان پذیر نیست.

وی ب��ا تاکید بر اینکه در همین حال باید موضع قیمتی را نیز در نظر گرفت؛ 
قطعات استفاده شده در تولید خودرو یورو ۵ را عاملی برای افزایش قیمت تمام 
ش��ده محصول دانس��ت و گفت این تفاوت قیمتی در نهایت محاس��به شده و از 
شخص خریدار اخذ می ش��ود چراکه  کاتالیست های مورد استفاده در تولید این 
خودرو ه��ا وارداتی و از جمله قطعات گران قیمت هس��تند که در نهایت افزایش 

قیمت خودرو را به همراه خواهد داشت.
در همین حال امیرحس��ن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه 
در صورت عدم اجرایی شدن این تحریم ها، خودروسازان در سال گذشته نسبت 
به اجرای تولیدی با این اس��تاندارد اقدام ک��رده بودند، می گوید: در صورت نبود 

تحریم ها به طور قطع اقدامات خودروس��ازان به صورت اتوماتیک به این س��مت 
حرکت می کرد و س��رمایه گذاری وزارت نفت برای تولید اس��تانداردی متناسب 
با این اس��تاندارد انجام می شد که در این ش��رایط بسیاری از موارد دیگر نیز در 

صنعت خودرو اجرایی می شد.
وی با اش��اره به مشکل آلودگی سال گذشته تهران که به دلیل مازوت موجود 
در نیروگاه ه��ا بود، می افزاید: با وجود گازس��وز بودن نیروگاه های کش��ور اما به 
دلیل مش��کالت پیش آمده ناگزیر به اس��تفاده از مازوت شدند که این امر نشان 
از بحث های تئوریک و اس��تراتژیک در شرایط خاص است که دربرگیرنده منافع 

ملی خواهد بود.
کاکایی با تاکید بر اینکه به تعویق انداختن اجرای استاندارد یورو ۵ در شرایط 
فعلی به دلیل منافع ملی خواهد بود، تصریح می کند: در ابتدا باید مشخص شود، 
برای اینکه اس��تاندارد یورو ۴ ارتقا و به اس��تاندارد یورو  ۵ برسد کشور ناگزیر به 
پرداخت چه هزینه ای اس��ت و در ازای آن چه دس��تاوردی دریافت خواهد کرد. 
بنابراین افزایش هزینه ای که دربر دارد نه تنها محدود به قیمت خودرو نمی شود 
بلک��ه بهره برداری خودرو را نیز به دنبال دارد که در ش��رایط فعلی و اجرای این 
امر در زمان اوج تحریم ها، فشار اقتصادی و بیماری کرونا تا اندازه ای غیرمنطقی 
اس��ت و فشار مضاعفی را به مصرف کننده وارد می کند و خروجی آن برای مردم 

ملموس نخواهد بود.
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادامه می دهد: در ش��رایطی که س��ایر منابع 
مه��م آالیندگی همچنان وجود دارد استانداردس��ازی خودرو به چش��م نخواهد 
آمد و تنها افزایش قیمت ها جلوه می کند بنابراین پیاده س��ازی استاندارد یورو ۵ 
امکانپذیر اس��ت و خودروسازان نیز از نظر تئوریک و نمونه سازی اقداماتی انجام 
داده اند اما با توجه به تحریم ها در دو س��ال گذش��ته واردات تعدادی از قطعات 
ه��ای تک که پی��ش از این از طریق واردات و ش��رکای خارجی تامین می ش��د 

خودروس��ازان را ناگزیر به داخلی س��ازی کرد اما ظرفیت ها همچنان پایین است 
ضمن آنکه این اقدام بدون شک هزینه های باالیی به همراه دارد.

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه سوخت فعلی نیز 
سوخت مناسبی برای این اس��تاندارد نیست، می گوید: در شرایط فعلی که همه 
تحت فش��ار اقتصادی هس��تند کار غیرمنطقی خواهد بود و اگر خواستار ارتقای 
اس��تانداردها هس��تیم باید برنامه ای کلی برای س��ایر بخش ها درنظر بگیریم در 
غیر این صورت ش��اهد چالش های متع��ددی در صنعت و همچنین بازار خودرو 
خواهیم بود در عین حال بهره برداری از این خودروها نیز مش��کالت متعددی به 
همراه دارد چراکه نحوه اس��تفاده از این خودروها و همچنین س��وخت متناسب 

مسئله جدی خواهد بود.
ای��ن تاکی��دات در حالی اس��ت که  بهزاد اش��جعی، دبیر کمیت��ه فنی صدور 
مجوزه��ای زیس��ت محیطی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نیز با اش��اره به 
مهلت خواهی مجدد خودروسازان برای تعویق ارتقای کیفیت آالیندگی خودروها 
به اس��تاندارد یورو ۵ اعالم کرده که خودروس��ازان هفت سال است برای ارتقای 
کیفی��ت خود زمان خریده اند و طی این م��دت نامه نگاری های متعددی با هدف 
به تعویق انداختن این زمان انجام داده اند این در حالی است که براساس قانون، 

ارتقای کیفیت به استاندارد یورو ۵ باید در سال 9۴ اتفاق می افتاد .
وی در نهایت تاکید کرده که تا به امروز اس��تاندارد آالیندگی یورو۵ به تعویق 
نیفتاده و خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند، مگر آنکه هیات دولت تصمیم 
جدی��دی در این مورد بگیرد. اش��جعی ای��ن را هم گفت که س��ازمان حفاظت 

محیط زیست به هیچ وجه موافق تعویق اجرای استاندارد موردنظر نیست.
ح��ال بای��د دید در ش��رایطی که خودروس��ازان عالوه بر تحریم ه��ا و کمبود 
نقدینگی به دلیل قیمت گذاری دستوری متحمل زیان های زیادی شده اند، هیات 

دولت چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت.

اولویت اصلی مالکان موتورسیکلت تعمیرات است نه خرید موتور

آسیب به صنعت و بازار خودرو با اجرای استاندارد جدید
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کسب و کارامـروز۸

محققان دانشگاه صنعتی شریف با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری حس��گری برای تشخیص 
س��لول های سرطانی در آزمایش های تشخیص طبی و مراکز تحقیقاتی طراحی 

کردند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، تشخیص نادرست یا دیرهنگام سرطان، 
بالی ج��ان بخش قابل توجهی از بیماران ش��ده 
اس��ت و هدف از انجام این پژوهش ارائه روش��ی 
ساده، حساس، دقیق و ارزان قیمت است تا بتوان 
فعالی��ت آنزیم تلومراز به عنوان نش��انگر انتخابی 

سرطان را تعیین کرد.
ای��ن پژوه��ش در قالب حمای��ت از یک پروژه 
پس��ادکترا انج��ام و این حس��گر س��اخته ش��د. 
تش��خیص زودهنگام س��رطان اهمیت بس��یاری 
ب��رای بیم��ار دارد. در مراح��ل اولیه تش��خیص 
بیماری پاسخ به درمان بهتر است و با این حسگر 

می توان در این مسیر قرار گرفت.
اله��ه کاظمی رحمت آب��ادی درباره این محصول گف��ت: از فناوری نانو برای 
تولید این بایو سنس��ور استفاده کردیم. استفاده برای تشخیص انواع سرطان ها 

یکی از مزیت های آن است. در این روش ما روی نمونه سلول افراد کار کردیم 
و میزان آنزیم تلومراز را اندازه گرفتیم و س��طح باالی این آنزیم نش��ان دهنده 

وجود سرطان است.
براساس این گزارش، س��رطان دومین دلیل 
م��رگ و میر در سراس��ر جهان ت��ا اواخر قرن 
گذشته شناخته ش��د. در سال 2۰۰۴، بیش از 
۴ میلی��ون نفر در سراس��ر جهان در اثر ابتال به 
بیماری سرطان جان خود را از دست دادند که 
پیش بینی می ش��ود این رقم تا س��ال 2۰۳۰ به 
12 میلیون نفر برس��د. ۳۰درصد از کسانی که 
از ابتال به سرطان جان خود را از دست داده اند 
در صورت تش��خیص بیم��اری در مراحل اولیه 
ش��انس نجات و زنده ماندن داشتند. از آنجایی 
که س��رطان از س��لول های بدن خود ش��خص 
نش��أت می گیرد که درون بافت  رشد کرده و به 
تومور تبدیل می شوند، سیستم ایمنی بدن قادر 
به تش��خیص آن نیس��ت و با آن مقابله نمی کند. عالوه بر این به جهت شباهت 
بین بافت سرطانی و بافت سالم تشخیص و درمان این بیماری با پیچیدگی های 

زیادی همراه است.

توسعه فناوری های حوزه مواد و ساخت و تولید تجهیزات مرتبط با آن 
دغدغه ای بود که جمعی از متخصصان داخلی را به فکر راه اندازی شرکتی 
دانش بنیان انداخت. سال ۸۸ هم با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری فعالیت خود را آغاز کردند. در این 
شرکت تولید س��یم جوش های توپودری بر 
پایه فوالدهای نانوساختار محقق شد. پدیده 
س��ایش یکی از معضالت فعلی صنایع مادر 
محسوب می ش��ود. این موضوع هزینه های 
زیاد تعمیر و نگهداری و خارج شدن قطعات 
از رون��د تولیدی را به ای��ن صنایع تحمیل 
می کند. این موضوع بهانه ای ش��د برای 1۰ 
نفر از متخصصان این حوزه تا با هم شرکت 
پیشرفته  فناوری های  توس��عه  دانش بنیان 
مواد نانو س��اختار نم��اد را پایه ریزی کنند. 
1۰ س��ال پیش با حمایت ستاد نانو کارمان 
را شروع کردیم. تمرکزمان را بر روی تولید 

و توسعه فناوری های مواد و همچنین ساخت و تولید تجهیزات مربوط به 
آنها قرار دادیم. محسن عسکری پیکانی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
با اشاره به این مطلب، می گوید: هم اکنون عمده فعالیت شرکت در زمینه 

توس��عه و تولید س��یم جوش های توپودری بر پایه فوالدهای نانوساختار 
متمرکز شده است. وی با بیان اینکه سایش قطعات یکی از معضالت مهم 
صنایع است، بیان می کند: در گذر زمان پوشش های ضدسایش تغییرات 
زیادی کرد و نسل جدید این مواد که چند 
س��الی اس��ت وارد بازارهای بزرگ جهانی 
شده است، می توانند مقاومت به سایش و 
در نتیجه عمر قطعات را بس��ته به شرایط 
و کارب��رد تا چندین براب��ر افزایش دهند. 
این شرکت دانش بنیان در زمینه تحقیق 
و توسعه محصوالت مبتنی بر فناوری نانو 
در صنای��ع متالورژی فعالیت دارد. یکی از 
موضوعات مورد توجه این شرکت طراحی 
آلیاژهایی بس��یار س��خت و با مقاومت به 
سایش بس��یار باالتر از محصوالت موجود 
در بازار، برای ایجاد الیه های سخت پوشی 
)Hardfacing( ب��ا هدف افزایش طول 
عمر قطعات اس��ت. به گفته عسکری، استراتژی اتخاذشده در این مسیر، 
اس��تفاده از جدیدترین فناوری طراحی آلیاژی با به کارگیری فناوری نانو 

در آن است. 

فناوری نانو به کمک طراحی آلیاژ سیم جوش های سخت صنعتی آمدحسگری برای تشخیص سریع سرطان طراحی و ساخته شد

خواندن یک کتاب کاغذی نیاز به هیچ وسیله ای به جز خود کتاب 
ن��دارد. همچنین تمامی افراد به  س��ادگی می توانند از آن اس��تفاده 
کنند بدون آنکه نگران تمام ش��دن ش��ارژ باش��ند!  در عوض کتاب 
الکترونیک��ی حجم و وزن فیزیکی ندارد. ه��زاران و حتی میلیون ها 
صفحه کتاب می توانند در یک دس��تگاه موبای��ل یا تبلت به صورت 

همیشگی همراه ما باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، جزو هر کدام 
دسته از کتابخوان ها که باشیم، همواره سوال تکراری »کتاب کاغذی 
بهتر اس��ت یا الکترونیک؟« گوش��ه ذهن همه مان وول می خورد. در 
این گزارش قصد داریم به مقایسه کتاب کاغذی و الکترونیک و مزایا 

و معایب آنها بپردازیم.
مزایای کتاب الکترونیک:

دسترس��ی از راه دور: کتاب های الکترونیک قابلیت بسیار مناسبی 
برای اس��تفاده در آموزش موسس��اتی دارند که تعداد کاربران از راه 
دور آنها زیاد اس��ت. س��هولت انتقال در عی��ن یکپارچگی مطالب: با 
توسعه ارتباطات دیجیتال اطالعات پردازش شده می توانند به سرعت 
جابه جا شوند. انسجام مطالب و تنوع کاربرد: در مقایسه با قالب های 
رای��ج متنی، کتاب ه��ای الکترونیک در عین دس��ته بندی مطالب به 
صورت فهرست یا موضوعی، به صورت وحدت یافته امکان جست وجو 

را فراهم می کنند.
تبادل بینابین مطالب با یکدیگر: ترغیب ش��دن بیشتر برای ادامه 
خواندن، س��هولت نگهداری و یادس��پاری مطالب و توانایی بیش��تر 
در کنترل مطالب، از جمله موارد بس��یار مهم برای خواننده اس��ت. 
یک کتاب الکترونیکی ب��ا امکاناتی مثل وجود فرامتن، امکان تبادل 
بینابی��ن مطالب و نیز مرور همزمان آنها با یکدیگر را فراهم می کند. 
این راحتی جس��ت وجو به ویژه برای افرادی که با مطالب تحقیقاتی 

سروکار دارند، بسیار حائز اهمیت است.
کمک به حفظ محیط زیست: انتشار محتوای الکترونیکی به جای 
چ��اپ آنها می تواند موجب صرفه جوی��ی در مصرف کاغذ، جلوگیری 
از قطع بیش��تر درختان و آس��یب کمتر به محیط زیست شود. شاید 
در نگاه اول این موضوع کم اهمیت به نظر برسد، اما یقینا در ابعاد و 
حجم گسترده چاپ کتاب ها و به خصوص روزنامه های پرتیراژ مصرف 

کاغذ بسیار زیاد خواهد بود.
قیمت پایین تر: قیمت کتاب های الکترونیکی را در اپلیکیشن های 
کتابخوان بررسی کنید. این کتاب ها به دلیل حذف هزینه های کاغذ 
و چاپ قیمت پایین تری از کتاب های کاغذی دارند و بنابراین تعداد 
بیش��تری از مردم می توانند از آنها استفاده کنند. همچنین بسیاری 
از کتاب های الکترونیکی به صورت رایگان )و کامال قانونی( منتش��ر 
می ش��وند، در حالی که این امکان در م��ورد کتاب های چاپی وجود 

ندارد.
اس��تفاده آس��ان و س��هولت اجرا: کتاب الکترونیکی حجم و وزن 
فیزیکی ندارد. هزاران و حت��ی میلیون ها صفحه کتاب می توانند در 
یک دس��تگاه موبایل یا تبلت به صورت همیش��گی همراه ما باشند، 
حال آنکه در بس��یاری از موارد حت��ی نمی توانیم یک کتاب کوچک 
را به همراه داش��ته باشیم. همچنین اس��تفاده از این نوع کتاب ها با 
توجه به امکانات متنوع اپلیکیش��ن های کتابخوان بسیار آسان است. 
نشانه گذاری، حفظ کتاب در صفحه خوانده شده، امکان جست وجوی 

کلم��ات و عناوین و... از مزایایی هس��تند ک��ه در کتاب چاپی وجود 
ندارند.

ام��کان به روزرس��انی: کتاب ه��ای الکترونیک��ی به آس��انی آپدیت 
می شوند و نس��خه های جدید آنها در اختیار کاربران قرار می گیرد و 
معموال این کار هزینه ای هم ندارد، در حالی که داش��تن نسخه های 
جدی��د از یک کتاب کاغذی مس��تلزم صرف هزین��ه و خرید دوباره 

آن است.
از دیگر مزایای کتاب های الکترونیک می توان به این موارد اش��اره 
کرد: امکان ذخیره س��ازی و یادداش��ت برداری از بخش های موردنیاز 
برای مطالعه و دسترس��ی بعدی، امکان استفاده همزمان از امکانات 
جانب��ی؛ به ط��ور مثال یافتن معنای واژگان ناآش��نا در یک فرهنگ 
لغت در حین مطالعه یک کتاب، تس��هیل فعالیت های پژوهش��ی از 
قبیل جست وجوی واژگان کلیدی و مقایسه متون، امکان بهره گیری 
از سایر رسانه ها مانند صدا و تصویر همراه با متن، امکان تغییر قالب 
و ش��کل متون همچون تعیین اندازه قلم، طول سطر و حجم صفحه 

نمایش بنا بر سلیقه کاربر.
معایب کتاب الکترونیک:

با وجود همه این مزایا قرار نیس��ت به همین راحتی بتوانیم میان 
کت��اب کاغذی و کت��اب الکترونیک یک��ی را انتخ��اب کنیم. کتاب 
الکترونیک معایبی دارد که ممکن است از سوی خیلی از افراد قابل 

چشم پوشی نباشد.
یک تحقیق نش��ان داده است که با خواندن کتاب های الکترونیکی 
میزان یادگیری کاهش می یابد. در این پژوهش از یک گروه 2۵ نفره 
خواس��ته ش��د که یک کتاب 2۸ صفح��ه ای را در کتابخوان کیندل 
بخوانن��د و یک گروه 2۵ نفره دیگر هم همان کتاب را از روی کتاب 
کاغذی مطالعه کردند. س��پس از آنها خواس��ته شد که 1۴ رویداد از 
داس��تان را به ترتیب زمان وقوع بیان کنند. در این بررس��ی عملکرد 
خوانندگان کتاب های کاغذی بس��یار بهتر بود. یک بررسی دیگر هم 
در دانشگاه اس��تاوانگر نروژ روی گروهی از دانشجویان انجام گرفت 
و نش��ان داد که مطالعه از روی کاغذ یادگیری بهتری به دنبال دارد. 
خس��تگی و آس��یب جس��می کمتر کتاب کاغذی مورد توجه است. 
ن��گاه کردن به یک صفحه نمایش به م��دت طوالنی، عوارضی مانند 
خس��تگی و آس��یب چشم، خس��تگی ذهنی و اختالالت خواب را به 
هم��راه دارد در حال��ی که مطالع��ه از روی کاغذ هیچ ک��دام از این 
مشکالت را در پی ندارد. عوارض نگاه کردن طوالنی مدت به صفحات 

نمایش در کودکان شدت و اهمیت بیشتری دارد.
خواندن یک کتاب کاغذی نیاز به هیچ وسیله ای به جز خود کتاب 
ندارد. همچنین تمامی افراد به  سادگی می توانند از آن استفاده کنند 

بدون آنکه نگران تمام شدن شارژ باشند!
معم��وال حقوق پدیدآورندگان در کتاب های چاپی حفظ می ش��ود 
و س��ود مالی حاصل از انتش��ار آنها به جز موارد معدود، به نویسنده 
و ناش��ر برمی گ��ردد در حال��ی ک��ه با فق��دان قوانی��ن کپی رایت یا 
اج��رای ناقص آنها، کتاب های الکترونیکی به راحتی کپی می ش��وند، 
بدون آنکه نویس��نده یا ناشر اطالعی داشته باش��د. البته استفاده از 
اپلیکیش��ن های کتابخوان در کشور ما رایج ش��ده اند و خرید کتاب 
الکترونیک از طریق آنها می تواند تا حدود زیادی باعث حفظ حقوق 

پدیدآورندگان شود.

ایالن ماسـک در جدیدترین مصاحبه خود که به صورت اینترنتی انجام شـد، با برخی از اعضای 
Hack Club به گفت وگو پرداخت. این گروه بر روی آموزش کدنویسی به روش پروژه محور تمرکز 
داشته و اخیرا فعالیت خود را در مدارس نیز آغاز کرده است. هدف آنها نیز کشف استعدادها برای 
سرمایه گذاری و همکاری است. در این رابطه ایالن ماسک توصیه کرده است که نباید اجازه دهید 
کدنویسی، به اقدامی صرفا تئوری تبدیل شود. برای مثال طراحی راکت، اگرچه کار بسیار سختی 

است، با این حال تولید آن به مراتب دشوارتر بوده و بهتر است که خود را صرفا به مرحله طراحی 
محدود نکنید. این امر باعث می شود تا دیدگاه واقع گرایانه تری در شما شکل گیرد. همچنین وی 
اعالم کرده اسـت که باید جوانان به دنبال کنار گذاشـتن قواعد بازی و دست پیداکردن به ایده ها 
و روش های جدید باشـند. تحت این شرایط بهترین آینده ممکن رقم خواهد خورد. در این رابطه 
تنها کافی است تا به استعداد و ظرفیت رشد افراد توجه داشته و محدودیت هایی نظیر جنسیت، 

کتاب کاغذی یا کتاب الکترونیک؟

توصیه های ایالن ماسک به برنامه نویسان جوان 
به قلم: برد برگان  - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

مهدی عظیمیان با اش��اره به رشد کمی و کیفی تعداد شتاب دهنده ها، در بازه زمانی 
12 ماهه اخیر اظهار کرد توس��عه کمی و کیفی ش��تاب دهنده ها پیش نیازی اساسی در 
مسیر افزایش کمی و پویایی استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید است. بر این اساس 
این مرکز س��عی دارد تا موانع رشد ش��تاب دهنده ها مرتفع شود. به گزارش مهر، رئیس 
مرکز ش��تابدهی نوآوری افزود: تعداد ش��تاب دهنده های دارای تاییدیه در سال 1۳9۸ 
به ۵۵ واحد افزایش یافت و امیدوار هس��تیم این رقم در س��ال جاری با رش��د بیشتری 
همراه باش��د. وی بیان کرد: از جنبه کیفی مرکز شتابدهی نوآوری، یک برنامه منسجم 
برای ارزیابی مس��تمر ش��تاب دهنده های فعال در دست اجرا دارد که به صورت دوره ای 
و در پای��ان هر فصل مورد ارزیابی قرار می گیرن��د که در آن تطبیق اقدامات و عملکرد 

شتاب دهنده ها با برنامه های مصوب ایشان مورد بررسی قرار می گیرد.

 تعداد شتاب دهنده های کشور
از 5۰ عبور کرد

سه شنبه
9 اردیبهشت 1399

شماره 1532
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سرپرس��ت اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کش��اورزی مشهد پرورش »االغ 
ش��یری« را با توجه به خواص ش��یر این حیوان اهلی یکی از شاخه های جدید 
کارآفرینی و پرورش دام اعالم و بیان کرد هم اینک روزانه 2۰۰ لیتر ش��یر االغ 

در مشهد تولید می شود.
حجت ایمان��ی روز دوش��نبه در گفت و گو با 
خبرن��گار ایرن��ا، افزود: براس��اس آم��ار اداره  کل 
دامپزش��کی خراسان رضوی هر س��ال ۳ هزار و 
۸۵۶ رأس االغ در مشهد واکسیناسیون می شوند، 
اما هنوز آماری از تعداد االغ ش��یری و واحدهای 

پرورش آن در این شهرستان وجود ندارد.
وی ادام��ه داد: تاکن��ون چهار واح��د پرورش 
تقاض��ای دریافت مجوز را داده اند که دارای 2۰۰ 
رأس االغ هس��تند و با توجه ب��ه اینکه هر رأس 
االغ بی��ن یک ت��ا 1.2 کیلوگرم ش��یر به صورت 
روزان��ه تولید می کند در مجم��وع بیش از 2۰۰ 
لیتر ش��یر در این شهرس��تان توسط این واحدها 

تولید می شود.
سرپرس��ت اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کش��اورزی مشهد با بیان اینکه 
راه اندازی مزارع پرورش االغ ش��یری هزینه بس��یار کمتری نسبت به گاوداری  

دارد و ب��ا ۵۰ رأس االغ می ش��ود ی��ک مزرعه تولید فرآورده ه��ای این دام راه 
انداخ��ت، افزود: با توجه به اینکه هر رأس االغ حداکثر 1۰ میلیون ریال قیمت 

دارد بنابراین فعالیت در این حوزه سرمایه اولیه کالنی نیاز ندارد.
ایمان��ی ب��ا بیان اینک��ه با ه��دف حمایت از 
کارآفرین��ی فعالیت در این بخش مورد حمایت 
هم قرار می گی��رد، افزود: تمامی واحدهایی که 
در این زمینه فعالیت دارند می توانند با مراجعه 
و دریافت مجوز از خدمات و تسهیالت حمایتی 

بهره مند شوند.
وی مهم ترین مش��کل پیش روی واحدهای 
پرورش االغ ش��یری را در زمینه ناآگاهی مردم 
از خواص ش��یر االغ دانس��ت و افزود: شیر االغ 
در درمان بیماری های گوارشی و تنفسی بسیار 
موثر اس��ت ضمن اینکه شیر االغ برای تسکین 
دندان درد، درمان برخی از انواع اسهال خونی، 
برای رفع مس��مومیت و درمان سوزش چشم بر 
اثر برق زدگی بس��یار مفید اس��ت. سرپرس��ت اداره بهبود تولیدات دامی جهاد 
کش��اورزی مش��هد گفت: عالوه بر ش��یر فرآورده های دیگری از جمله ژالتین، 

چربی، پنیر و پوست االغ در حوزه صادرات بازارهای فراوانی دارد.

ح��وزه حمل و نق��ل در دهه های اخیر با رش��د روزافزون وس��ایل نقلیه در 
فضاهای ش��هری و بین ش��هری و تقاضاهای فراوان جابه جایی کاال و مس��افر 
مواجه ش��ده اس��ت. به این ترتیب فرصت ها و چالش های متعددی پیش روی 

این صنعت قرار گرفته است.
 از جمل��ه فرصت های ای��ن صنعت می توان به 
کارآفرینی، رونق تولید و توسعه کسب و کارهای 
افزای��ش تقاضاهای  دانش بنی��ان اش��اره ک��رد. 
روزافزون و بلوغ فناوری، باعث توسعه فرصت های 
نام برده ش��ده به نحوی ک��ه صنعت حمل و نقل 
را در زم��ره یکی از بزرگ تری��ن صنایع دنیا قرار 
داده اس��ت. همچنی��ن چالش ه��ای این صنعت 
ش��امل سوانح و تصادفات، ترافیک، آلودگی هوا و 
افزایش میزان مصرف حامل های انرژی است. هر 
ی��ک از چالش های نام برده آثار مخرب اجتماعی، 
اقتصادی و زیس��ت محیط��ی فراوانی را به دنبال 
خواهد داش��ت. با توجه به اینکه حدود 9۰درصد 

حمل و نقل بار و مسافر در کشور از طریق جاده صورت می گیرد لذا ایمنی در 
بخش حمل و نقل جاده ای بس��یار حائز اهمیت اس��ت. مطابق آمار، هر ساله به 
می��زان ۵ الی ۸درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی کش��ور صرف هزینه های 

ناش��ی از تصادفات و تلفات جاده ای می ش��ود. به این ترتیب می توان گفت که 
بزرگ ترین چالش حمل و نقل جاده ای کشور، سوانح و تلفات است.

 ام��روزه، بهره گی��ری از فناوری ه��ای نوی��ن مانن��د فن��اوری اطالع��ات و 
ارتباط��ات)IT( در صنع��ت حم��ل و نق��ل را 
هوشمندس��ازی حمل و نقل گویند که موجب 
افزایش کارایی و بهره وری می ش��ود. در سالیان 
اخیر تقاضای اس��تفاده از خدمات حمل و نقل 
هوشمند به نحو چشمگیری افزایش یافته است 

و از مهم ترین مزایای آن افزایش ایمنی است.
ب��ه ای��ن ترتی��ب در راس��تای بهره گیری از 
ظرفیت ه��ای هوشمندس��ازی حمل و نقل و به 
جهت کاهش تلفات جاده ای، پروژه ای با عنوان 
 »)e call(پیاده سازی سامانه تماس اضطراری«
در ستاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و 
نقل پیش��رفته تعریف شده است. کاربرد سامانه 
مذکور، اطالع رسانی خودکار محل وقوع سانحه 
خ��ودرو به واحدهای اورژانس ب��وده که موجب کاهش تلفات جاده ای از طریق 
کاهش زمان امدادرسانی می شود. الزم به ذکر است که پیاده سازی این سامانه 

در کشورهای پیشرفته به یک الزام تبدیل شده است.

افزایش ایمنی با توسعه حمل ونقل هوشمند۲۰۰ لیتر شیر االغ روزانه در مشهد تولید می شود

واحده��ای مختل��ف وابس��ته به معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری از جمله ش��رکت های دانش بنیان و کلیه اجزای زیست بوم، 
بخش عم��ده ای از ظرفیت خود را به اجرای برنامه های مدون معاونت 
علم��ی و فناوری برای مقابله با وی��روس کووید 19 اختصاص داده اند. 

کارخانه نوآوری آزادی یکی از این واحدها است.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخب��گان، از ابتدای 
همه گی��ری بیماری کرونا، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
با اجرای پویش های سراس��ری مانند #کرونا_را_شکست_می دهیم و 
#کرونا پالس، سعی کرده اس��ت تا تالش های پراکنده در این حوزه را 

حول برنامه های ساختارمند، متمرکز سازد.
تاکن��ون ده ها ق��رارداد برای تولید، دس��تگاه ها و تجهیزات موردنیاز 
برای مقابله با این بیماری از جمله ونتیالتور، خط تولید ماسک، تولید 
مواد ضدعفونی کننده و بهداش��تی، دماس��نج غیرتماسی، اکسیژن ساز 

خانگی و ... منعقد شده است.
بخش��ی از تولیدات عرضه شده توسط 
ش��رکت های دانش بنیان، خالق و فناور 
عضو زیس��ت بوم در این حوزه  به تولید 
سامانه های  و  اپلیکیش��ن ها  نرم افزارها، 
برگزاری آنالین رویداد اختصاص یافته 
اس��ت. این محصوالت نقش بسزایی در 
آگاه س��ازی م��ردم و همچنی��ن اجرای 
هوش��مند  فاصله گ��ذاری  طرح ه��ای 

اجتماعی ایفا می کنند.
پلتفرمی برای در خانه ماندن و 

کمک به غربالگری
کارخان��ه ن��وآوری آزادی نیز در این 
استارت آپ های  و  راستا شتاب دهنده ها 
مس��تقر در این کارخانه را تشویق کرده 
اس��ت تا براس��اس برنامه ه��ای فناوری 
محور معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، به جبهه مقابل��ه با بیماری 

کرونا ملحق شوند.
ش��تاب دهنده س��المت الکترونی��ک 
کارا به عنوان تنها ش��تاب دهنده حوزه 

س��المت و پزش��کِی کارخانه نوآوری آزادی از جمله این واحدها است 
که از همان ابتدا با اتکا بر تیم های اس��تارت آپی خود شروع به فعالیت 
در این زمینه کرده اس��ت. به طوری که به گفته حسام سردارلو معاون 
مدیرعام��ل این ش��تاب دهنده، در بازه زمانی 1۵ اس��فند تا 1۵ بیش 
از ی��ک میلیون و 11۳ ه��زار و 2۰۰ نفر از خدمات اس��تارت آپ های 
این شتاب دهنده اس��تفاده کردند و ۳ میلیارد ریال خدمات رایگان به 

کاربران ارائه شده است.
پلتف��رم »دکتر چ��کاپ« از جمله تولیدات درون این ش��تاب دهنده 
اس��ت که  در حوزه آزمایش در منزل فعالیت داشته و در این دوران با 
نمونه گیری از افراد در منزل و تحویل آن به آزمایشگاه های مورد تایید 
وزارت بهداش��ت، به غربالگری آحاد جامعه کمک ش��ایانی داشته و از 
تجمعات در آزمایشگاه ها برای انجام تست کرونا جلوگیری کرده است.

کالس درس به خانه می آید
نس��رین مهران مهر، هم بنیانگذار س��ایت آوید مستقر در کارخانه نیز 
در م��ورد فعالی��ت تیم خود گفت: کار تیم اس��تارت آپی آوید، آموزش 

به افرادی اس��ت که در حوزه س��المت فعالیت دارند یا در این زمینه 
تحصی��ل می کنند. ه��دف ما ایج��اد تغییراتی در روش های مرس��وم 
آموزش و بازآموزی در این حوزه و ارائه روش های نوین آموزشی است. 
با این رویکرد، مدتی اس��ت که فعالیت خود را در قالب س��ایت انجام 

می دهیم و در آینده اپلیکیشن خود را هم ارائه خواهیم کرد.
مهران مهر در مورد فعالیت های اس��تارت  آپ خود در مبارزه با کرونا 
توضیح داد: تیم ما برای مقابله با بحران کرونا، چندین دوره آموزش��ی 
رایگان و دو دوره تخصصی آموزشی در مورد کرونا برای متخصصان به 
صورت رایگان در س��ایت ارائه کرد. همچنین تمامی دوره های آموزش 
مجازِی ما از 1۵ اسفند تا 1۵ فروردین با ۶۰درصد تخفیف ارائه شدند 

که افراد در قرنطینه بتوانند از آنها استفاده کنند.
وی افزود: همچنین پلتفرم آموزشی خود را هم به صورت رایگان در 
اختیار دانش��گاه ها و مراکز آموزشی گذاشتیم که در شرایط ممنوعیت 
برگ��زاری کالس حض��وری بتوانند از 
آن اس��تفاده کنند. ب��ه زودی قابلیت 
پخش زن��ده این پلتفرم هم راه اندازی 
می شود. در بازه زمانی بین 1۵ اسفند 
ت��ا 1۵ فروردی��ن بی��ش از 12 هزار 
س��اعت محتوای آموزشی مجازی در 

سایت ما مشاهده شده است.
ورزش در خانه

هم بنیانگ��ذار  قنب��ری،  محم��د 
اس��تارت آپ فیت ش��یپ نیز در مورد 
فعالیت تیم خود اظهار داش��ت: فیت 
ش��یپ تالش می کند تا با اس��تفاده از 
فناوری های نوظهور در حوزه سالمت 
و س��بک زندگ��ی، از ابت��الی م��ردم 
ب��ه بیماری ه��ای غیرواگیر ب��ه ویژه 
بیماری هایی مانند دیابت، فشار خون 
باال و چاقی، پیش��گیری کن��د. ما دو 
خدمت به کاربران خود ارائه می کنیم. 
یک��ی مجل��ه مج��ازی تناس��ب اندام 
فیت ش��یپ اس��ت که بازدید چند ده 
هزار نفری دارد و دیگری اپلیکیش��ن 

»سبک« است که نوعی باشگاه مجازی است.
پزشک به خانه می آید

مرتضی عبداللهی، هم بنیانگذار استارت آپ هلیکس در مورد فعالیت 
اس��تارت آپ خود توضیح داد: هلیکس به نوعی یک دس��تیار هوشمند 
س��المت اس��ت که کار خود را از دو سال پیش ش��روع کرده و حدود 
ش��ش ماه است که به بازار عرضه شده اس��ت. فعالیت ما بر یک بستر 
نرم افزاری ش��امل مطب، داروخانه و بیمار انجام می شود. تاکنون موفق 
به جمع آوری اطالعات بسیاری از پزشکان، مراکز درمانی، داروخانه ها، 

داروها و بیماری ها و ارائه آن به کاربر خود شده ایم.
وی توضیح داد: مدیریت ارجاع بین بیمار و پزش��ک، کاری است که 
هلیک��س انجام می دهد. هدف ما برقراری ارتباط بین بیمار و پزش��ک 
به صورت هدفمند اس��ت. به عبارت دیگر وقتی کاربر سایت، مشکالت 
خود را ثبت کرد، ش��رایطش با یکی از پزشکان عمومی عضو سایت ما 
در میان گذاش��ته ش��ده و او تشخیص می دهد که فرد به کدام پزشک 

متخصص مراجعه کند.

است، با این حال تولید آن به مراتب دشوارتر بوده و بهتر است که خود را صرفا به مرحله طراحی 
محدود نکنید. این امر باعث می شود تا دیدگاه واقع گرایانه تری در شما شکل گیرد. همچنین وی 
اعالم کرده اسـت که باید جوانان به دنبال کنار گذاشـتن قواعد بازی و دست پیداکردن به ایده ها 
و روش های جدید باشـند. تحت این شرایط بهترین آینده ممکن رقم خواهد خورد. در این رابطه 
تنها کافی است تا به استعداد و ظرفیت رشد افراد توجه داشته و محدودیت هایی نظیر جنسیت، 

ملیت و سـن را کنار بگذارید. در بخش پایانی این گفت وگو به خطرات رشـد بدون کنترل هوش 
مصنوعـی پرداخته شـد. درواقع به عقیده آقای ماسـک در صورتی که اخالقیات رعایت نشـود، 
نتیجه رشـد ایـن تکنولوژی چیزی جز جنگ بیشـتر نخواهد بود. به همین خاطـر افراد فعال در 

زمینه تکنولوژی تنها نباید به دنبال کسب سود و منفعت طلبی باشند. 
interestingengineering.com :منبع

تمرکز کارخانه نوآوری آزادی بر مقابله با کرونا

توصیه های ایالن ماسک به برنامه نویسان جوان 
به قلم: برد برگان  - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

برگ��زاری آزم��ون یک��ی از فعالیت های��ی اس��ت که ب��ه باالرفتن کیفی��ت خدمات 
آزمایش��گاهی در کشور منجر می ش��ود. این آزمون ها با حدود 12 هزار و ۵۰۰ دستگاه 
موجود در شبکه انجام می گیرد. مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری با اشاره به این مطلب، بر ظرفیت باالی شبکه برای برگزاری آزمون های 

علمی تاکید کرد.
در طول س��ال تجهیزات آزمایش��گاهی زیادی توسط دانش��گاه ها، بخش خصوصی و 
پژوهش��گاه ها خریداری می ش��ود که از همه این تجهیزات استفاده نمی شود. تجهیزات 
خریداری ش��ده به دلیل ع��دم دانش کافی نیروی انس��انی، نبود بازار و ... بالاس��تفاده 

می مانند.

5۰ هزار نوع آزمون آزمایشگاهی 
برگزار می کنیم



این روزها در ایران و دیگر کش��ورهای جهان به ص��ورت مداوم از کرونا صحبت 
می شود؛ ویروسی که به شدت زندگی جهانیان را تحت تاثیر قرار داده و ظاهرا باید 

به زندگی در کنار این ویروس عادت کرد.
در این شرایط که کسب و کارهای ایرانی با مشکالت متعددی مانند تحریم دست 
و پنجه نرم می کردند، بحران بزرگ تری به نام کرونا باعث انحالل و تعدیل بسیاری 
از شرکت ها و تولیدی ها شده است. هرچند دولت وعده هایی در این زمینه داده ولی 
تجربه ثابت کرده دولت ها همیش��ه به لحاظ س��رعت و کارایی نسبت به بحران ها و 
اثرات آنها عقب تر هس��تند. خوشبختانه در ایران به پیروی از کشورهای دیگر طرح 
پیش خرید خدمات و کاالها با تخفیف، توس��ط بخش خصوصی به  راه افتاده و شما 
به طور مثال می توانید بن خرید ۳۰۰ هزارتومانی رس��توران مورد عالقه خود را با 
2۰۰ هزارتومان تهیه کنید و پس از فروکش کردن بحران کرونا در کمال آرامش از 
بن خرید خود لذت ببرید. برای کسب اطالعات بیشتر پیشنهاد می کنم حتما سایت 

نودونو رو دنبال کنید و اخبار پویش نسیه معکوس را پیگیری کنید.
یک��ی از دالیل��ی که می تواند ب��ه اجرای موفق این کمپی��ن کمک کند حمایت 
اینفلوئنس��رها و رسانه ها از این کمپین عام المنفعه اس��ت و امید است با راه اندازی 
ای��ن جریانات باز هم نقش مفید کمپین ه��ای مردمی در بحران ها و مواقع ضروری 

بیش از پیش نمایان شود. پیش از این دولت با همکاری شرکت توسکا اقدام به ثبت 
اطالعات استارت آپ ها و شرکت های متضرر در کووید19 کرده بود که مطابق انتظار 
اقدام موثر و سریعی برای ایجاد گردش مالی در این مجموعه ها اتفاق نیفتاد و موارد 

زیر برای اطمینان سازی هرچه بیشتر به مدیران استارت آپ ها توصیه شد:
 به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توصیه هایی به کسب 
و کارهای الکترونیکی برای فعالیت در ش��رایط بحرانی مقابله با ویروس کرونا ارائه 

شده است:
1- کارکنان کس��ب و کارهای الکترونیکی حتی االمکان از مسافرت به شهرهای 

آلوده اعالم شده به وسیله ستاد ملی مبارزه با کرونا، خودداری کنند.
2- کسب و کارهایی که به صورت پلتفرم ارائه خدمت می کنند، موظف به کنترل 
نرخ کاالهای بهداشتی عرضه شده برای مقابله با ویروس هستند. این کاالها با توجه 

به نیاز جامعه نباید با قیمت های نامتعارف عرضه شوند.
۳- با توجه به محدودیت کاالهای بهداش��تی مقابله با ویروس، الزم است سقف 
معینی برای تعداد کاالهای س��فارش داده شده تعریف شود و امکان ثبت سفارش 

برای تعداد باالیی از این اقالم وجود نداشته باشد.
۴- با وجود به اثبات نرسیدن امکان انتقال ویروس از کاالهای وارداتی و در زمان 

مش��خصی در انبار کس��ب و کار یا تأمین کننده، الزم است کسب و کارها، محیط 
نگهداری کاالها و انبار خود را به شکل مناسبی ضدعفونی و گندزدایی کنند.

۵- کس��ب و کارهایی که در قالب پلتف��رم، مبادرت به عرضه کاال می کنند الزم 
است نظارت های ویژه و مستمر در زمینه ارائه نشدن کاالهای تقلبی و غیربهداشتی 
مقابله با ویروس داش��ته باشند، چنانچه تخلف مش��اهده شود، ضمن توقف عرضه 

کاالی تقلبی، برخورد جدی با تأمین کننده داشته باشند.
۶- کسب و کارهای الکترونیکی الزم است دقت کافی در ارائه کاالهای بهداشتی 
مقابله با ویروس داش��ته باشند و از فروش کاالهایی که موجودی ندارند، خودداری 

کنند.
۷- با هدف ترویج اس��تفاده از محصوالت بهداش��تی برای مقابله با ویروس و در 
نظر گرفتن نیازمندی های موجود در سطح جامعه، توصیه می شود در صورت تبلیغ 
یک محصول بهداش��تی، هزینه کمتری برای تبلیغ آن از سفارش دهنده تبلیغ در 

نظر گرفته شود.
۸- کسب و کارها الزم است در زمان بسته بندی و ارسال بسته های سفارشی به 

درب منازل، نکات و توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.
blogad :منبع

در مواقع بحرانی فرهنگ قوی شرکت و یک تعریف مشخص از هدف 
برن��د می تواند در کمک به یک برند برای حرکت درس��ت در این مواقع 
بس��یار ارزش��مند باش��د. تاکتیک های ارتباطات باید حول اولویت های 
تج��ارت و ذی نفعان آن ش��کل بگیرد، اما باید توجه داش��ت که چگونه 
این اولویت ه��ا با هویت و ارزش های تجاری یک ش��رکت در بلندمدت 

مطابقت دارند.
اگر شرکتی با اولویت بندی س��ود یا تبلیغات در زمان اشتباه در برابر 
ارزش های بیان شده یا تجسم شده خود عمل کند، ممکن است به عنوان 
برند فرصت طلب تلقی ش��ود. صرف نظ��ر از چگونگی انتخاب یک برند 
برای برقراری ارتباط، الزم اس��ت به یاد داش��ته باش��ید که در مقیاس 
جهانی فکر کنید و یک ذهنیت فراگیر را در س��ازمان تان پیاده س��ازی 

کنید.
برندها به ویژه شرکت های بین المللی، نه تنها با مصرف  کنندگان محلی 
خ��ود، بلکه تیم های آنها در سراس��ر جهان بای��د اطمینان حاصل کنند 
که هم��ه ذی نفعان، کارمندان و مش��ترکان از همکاری های مش��ترک 
ح��س خوب دریاف��ت می کنند و این مقدمه س��اخت برند در بلندمدت 

در ذهن کاربران داخلی )نفرات س��ازمان( و کاربران خارجی )مشتریان 
و تامین کنندگان( است.

برنده��ا در دنیای امروز نقش و مس��ئولیت عمده  ای دارند، به ویژه در 
مواردی که چالش های بهداشت عمومی مانند بحران فعلی کروناویروس 
اس��ت. در این فرصت قصد داریم پیش��نهادات مدی��ران روابط عمومی 

پیرامون وظایف برندها در مواقع بحرانی را تشریح کنیم:
همدلی: الزم اس��ت اس��تارت آپ ها خط ارتباطی با مش��تریان داشته 
باشند که نه تنها درک متقابل داشته باشند بلکه باید اعتماد به آینده و 
توانایی همه را برای همکاری در کنار هم و یافتن راه حل ها نشان دهند.
تعامل: این ش��رکت ها باید ب��ا ذی نفعان داخلی و خارجی خود درگیر 
باشند و از طریق اقدامات خود باعث ایجاد اعتماد به نفس در برند شوند 

و همچنین از تمام ظرفیت خود برای استفاده حمایت کنند.
آموزش: اس��تفاده از چندین کانال برای آموزش ذی نفعان و مشتریان 
خ��ود در مورد بحران��ی، پیرامون اقدامات پیش��گیری و درمان ضروری 
اس��ت. رویکرد ۳E همچنی��ن با تقویت اطالعات صحی��ح و مهار اخبار 
جعل��ی که در اکوسیس��تم پخش می ش��ود، ش��رکت ها را ب��رای ارائه 

پشتیبانی از تالش سازمان هایی مانند دولت و WHO ترغیب می کند.
اگر یک ش��رکت بزرگ هس��تید که برای مبارزه با کرونا ویروس 
کم��ک مالی می کنید، بای��د اعالمیه دقیقی را ب��ا اطالعات کلیدی 
پیرام��ون مبلغ دقیق کمک های مالی، س��ازمان های گیرنده، هدف 
اه��دا، تدارکات، نتیجه و ... انجام دهی��د. اگر خدمات یا محصوالت 
ش��ما به این بحران coronavirus بس��یار مرتبط هستند، ممکن 
اس��ت انجام برخ��ی از دانش افزایی ها در مورد پیش��گیری از انتقال 
ویروس ضروری باش��د و در صورت عدم انجام آن مورد قضاوت قرار 

خواهید گرفت.
در مواقع ش��رایط اضطراری، همیشه امکان اس��تفاده از کمپین های 
CSR ق��وی وج��ود دارد و در ح��ال حاضر تع��دادی از برندهای بزرگ 
و کوچ��ک که برای مب��ارزه با وی��روس چین س��رمایه گذاری کرده اند 
وج��ود دارد – L’Oréal و Estée Lauder فق��ط دو نمون��ه زیبایی 
از مارک هایی هس��تند که به س��رعت ب��ا بودجه متعهد ب��ه این اتفاق 

برخواسته اند.
prweek/blogad :منبع

وظایف برندها در مواقع بحرانی

مدیر بخش اپل موزیک رئیس جدید برند بیتس

برند بیتس در س��ال 2۰۰۸ توس��ط یک رپر مشهور به نام آندره 
رومله یانگ )دکتر دره( تاس��یس شد و از سال 2۰1۴ با ۳ میلیارد 
دالر ب��ه زیرمجموعه برند اپل درآمده اس��ت. از آن زمان لوک وود 
ریاست این شرکت را برعهده داشته است. با این حال بنا به دالیلی 
که هنوز جزییات آن فاش نشده است، وی اخیرا از سمت خود کنار 
گذاشته شده و مدیر بخش اپل موزیک آقای الیور شوسر، برای این 
س��مت انتخاب شده است. فراموش نکنید که تولید هدفون به جای 
هندزفری که ایده جدید و انقالبی اپل محس��وب می شود و احتماال 
سال آینده شاهد آن خواهیم بود، به لطف کمک های این برند میسر 
شده اس��ت. جالب است بدانید که در سال 2۰12 برند اچ تی سی با 
خرید بخش اعظمی از سهام این شرکت، موفق شده بود تا کیفیت 
بلندگو و هندزفری های خود را افزایش��ی چش��مگیر داده و بهترین 
بازار معرفی ش��ود. نکته قابل توجه دیگر آن است که آقای شوسر، 
همچنان به س��مت قبلی خود نیز ادامه خواهد داد. با توجه به این 
امر که س��رویس پخش موسیقی اپل در این چند سال رشد منظم 
و قابل توجهی را داش��ته اس��ت، به نظر این انتخاب، کامال مناسب 
خواهد بود، با این حال با توجه به این امر که وی قرار اس��ت از ماه 
آین��ده، فعالیت جدی��د خود را آغاز کند، برای اطمینان از درس��ت 

بودن این تغییر، باید مدتی را صبر کنیم.
techmasterr.com :منبع

Quick Replies قابلیت جدید اینستاگرام 

در جدیدترین نسخه اینستاگرام، اکانت های تجاری از یک قابلیت 
کامال کارب��ردی برخوردار خواهند بود. درواقع بنا بر آخرین آمارها، 
بیش از ۷۰درصد مش��تریان، پاسخگویی سریع را ارزشمند دانسته 
و آن را ج��زو توقع��ات خ��ود می دانند، با این ح��ال حتی اگر چند 
ادمی��ن به ص��ورت همزمان نیز بر روی یک صفح��ه فعالیت کنند، 
پاس��خ دادن به همه افراد پس از کس��ب ش��هرت، بس��یار سخت و 
زمان-بر خواهد بود. برای آسان شدن این اقدام، اینستاگرام قابلیت 
Quick Replies را ارائه کرده اس��ت. برای آن تنها کافی است که 
در بخش دایرکت، پیام های پیش��فرض خ��ود را درج کرده و از آن 
برای پاس��خ دهی سریع اس��تفاده کنید. این امر سرعت کار را بسیار 
افزایش خواهد داد. با توجه به این امر که اینستاگرام به اولویت اول 
اکثر برندهای تجاری تبدیل ش��ده اس��ت، باید دید که این طرح تا 
چه اندازه مورد اس��تقبال قرار گرفت��ه و اقدامات بعدی مدیران این 
ش��بکه چه خواهد بود. درواقع در ش��رایط ح��ال حاضر که ویروس 
کرونا منجر به قرنطینه خانگی شده است، میزان استفاده از اینترنت 
رش��دی چندین برابری پیدا کرده و این امر باعث ش��ده اس��ت تا 
پاسخگویی صفحات تجاری امری به مراتب دشوارتر شود. به همین 
خاطر اکنون بهترین زمان برای معرفی این قابلیت جدید بوده است. 
socialmediaexaminer.com :منبع

بخش کودکان قابلیت جدید گوگل پلی

یکی از آس��یب های ویروس کرونا، تعطیلی مراکز آموزش��ی بوده 
اس��ت که این امر به معنای تداخل در روند آموزش��ی است. در این 
رابطه کودکان، بزرگ ترین آس��یب ها را متحمل می ش��وند. در این 
رابطه تحلیلگران گوگل، متوجه ش��ده اند که استفاده اکثر کودکان 
از قابلیت گوگل پلی، صرفا دانلود بازی و اپلیکیش��ن های سرگرمی 
اس��ت. این امر در حالی است که هزاران برنامه آموزشی برای بهبود 
روند تدریس و آموزش از راه دور نیز وجود دارد که باید اولویت اول 
آنها خصوصا در این ش��رایط قرار گیرد. به همین خاطر اخیرا بخش 
مخصوص کودکان اضافه شده است. نکته جالب این بخش، تاییدیه 
گرفتن از معلمان است که باعث می شود تا از ارزشمندبودن تمامی 
آنها، اطمینان داش��ته باش��یم. همچنین رده بندی سنی نیز وجود 
دارد که س��هولت کار را افزایش می دهد، با این حال هنوز مشخص 
نیس��ت که این قابلیت، حتی پس از پای��ان ویروس کرونا نیز ادامه 
خواهد داش��ت. همچنین برخی از تحلیلگران، عقیده دارند که این 
دسته از اقدامات می تواند شیوه آموزش رایج را طی چند سال آینده 
دگرگون سازد. حال باید دید که این بخش جدید، تا چه اندازه مورد 

توجه کاربران قرار خواهد گرفت. 
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زندگی واقعی تفاوت های بسیار زیادی با تلقی بازاریاب ها دارد. ارزش هر کمپین 
بازاریابی براس��اس میزان ارتباط  با دنیای واقعی مش��خص می ش��ود. بس��یاری از 
کمپین های بازاریابی در عمل هیچ ارتباطی با دغدغه ها و نیازهای مشتریان ندارند 
بنابراین مش��اهده عدم توجه وس��یع مخاطب به چنین کمپین هایی امری طبیعی 
خواهد بود. وقتی ما از بازاریابی ایمیلی صحبت می کنیم، یکی از الگوهای قدیمی را 
مدنظر قرار می دهیم. بدون تردید همه ما دست کم یک بار ایمیل بازاریابی دریافت 
کرده ایم. بازاریابی ایمیلی از نقطه نظر کارشناسی یکی از الگوهای بازاریابی محتوایی 
اس��ت. در این شیوه هدف اصلی تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف خواهد 
بود، با این حال تبدیل محتوای ارزشمند به ایمیل های جذاب برای مخاطب هدف 

همیشه کار ساده ای نیست. 
هدف ما در این مقاله بررس��ی شیوه تبدیل محتوا یا ایده های بازاریابی ارزشمند 
به ایمیل های بازاریابی جذاب اس��ت. بدون تردید برندهای بس��یار زیادی در زمینه 
بازاریابی فعالیت دارند، با این حال تعداد اندکی از آنها در عمل موفق به تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف می شوند. سایر برندها با پذیرش شکست یا ضررهای هنگفت 
به فعالیت شان ادامه خواهند داد. در ادامه بخش های مختلف فرآیند بازاریابی ایمیلی 

مورد بررسی قرار می گیرد. 
چرا از این استراتژی استفاده می کنیم؟

فعالیت در حوزه کس��ب و کار همیش��ه با پرس��ش از چرایی امر همراه اس��ت. 
دلیل فعالیت در حوزه کس��ب و کار و اداره ش��رکت برای اغلب کارآفرینان روش��ن 
اس��ت. با این حال همین امر در مورد اس��تفاده از یک الگوی بازاریابی در مقایس��ه 
ب��ا دیگ��ر نمونه ها همراه با ابهام باالیی خواهد بود. بس��یاری از برندها حتی پس از 
س��ال ها استفاده از یک الگوی بازاریابی مش��خص آگاهی درستی از مزیت های آن 
ندارند. بنابراین گام نخست ما برای انتخاب یک استراتژی بازاریابی مناسب بررسی 
مزیت های آن است. در مراحل بعد باید هماهنگی الگوی موردنظر با ساختار کسب 

و کارمان مورد توجه قرار گیرد. 
هدف اصلی در زمینه استفاده از الگوی بازاریابی ایمیلی جلب نظر مخاطب هدف 
اس��ت. بدون شک این امر به ش��یوه های مختلفی انجام می شود، با این حال مزیت 
الگوی ایمیل محور امکان استفاده از دامنه وسیع کاربران است. امروزه اغلب مردم 
روزشان را با مشاهده ایمیل های تازه شروع می کنند بنابراین اهمیت سرویس های 

ایمیلی هنوز در زندگی روزمره مردم پایدار است. 
تعیین مخاطب هدف

بازاریابی بدون ش��ناخت مخاطب هدف نتیجه مطلوبی در پی ندارد. ایراد اصلی 
برندها در زمینه بازاریابی تالش برای جلب نظر تمام مش��تریان حاضر در یک بازار 
اس��ت. این امر عملی نیس��ت. در عوض ما باید بر روی دامنه محدودی از مشتریان 
تمرکز کنیم. ش��ناخت مشتریان و سلیقه شان برای طراحی الگوی مشتری ایده آل 

برند ضروری اس��ت. فقط در این صورت ما توانایی س��اماندهی مناس��ب استراتژی 
بازاریابی مان را خواهیم داشت. 

گاه��ی اوقات برندها ایده های جذابی ب��رای تعامل با مخاطب هدف دارند، اما در 
مرحل��ه اجرا توانایی تبدیل ش��ان به محتوای جذاب ایمیلی را از دس��ت می دهند. 
بنابراین ما همیش��ه با فاصل��ه ای معنادار میان ایده خام و ایمی��ل بازاریابی جذاب 

مواجه هستیم. 
شناخت مخاطب هدف برنامه ریزی برای تبدیل محتوای ارزشمند به ایمیل های 
ساده را راحت تر خواهد کرد. یکی از اهداف اصلی کمپین های بازاریابی ایمیلی جلب 
نظر مخاطب تازه برای برندهاس��ت. این امر دشواری های خاص خود را دارد. امروزه 
به طور معمول مخاطب هدف توجه چندانی به ایمیل های بازاریابی ندارد. بنابراین ما 
باید کیفیت محتوایی بسیار باالیی به مخاطب هدف ارائه کنیم. در غیر این صورت 

به سادگی از فهرست برندهای مورد عالقه آنها کنار خواهیم رفت. 
بی ش��ک فعالی��ت در فضای پر از اس��ترس و فش��ار باالی مدیران ب��رای تولید 
کمپین های بازاریابی تاثیرگذار برای هر فردی دشوار خواهد بود. مهم ترین نکته در 
این میان عضویت در یک تیم بازاریاب منسجم است. برخی از برندها برای مدیریت 
مالی بهتر کس��ب و کار اقدام به اس��تفاده از یک بازاریاب می کنند. این امر حجم 
سنگینی از کارها را روی دوش بازاریاب موردنظر خواهد گذاشت. یکی از همکاران 
من به نام »پنی« تجربه فعالیت در چنین ش��رایطی را داشته است. وقتی ما تحت 
فشار زیادی و انتظارات باال کار می کنیم، به تدریج توانایی مان برای مدیریت بهینه 
بخش بازاریاب��ی کاهش خواهد یافت بنابراین در عین توجه به کاهش هزینه ها در 

بخش بازاریابی باید به ضرورت های اساسی آن نیز توجه داشت. 
مدیریت کس��ب و کار و به طور ویژه بخش بازاریابی بدون اس��تفاده از یک تیم 
منسجم امکان ناپذیر است. شاید شما در مراحل اولیه توانایی پیشبرد امور را داشته 
باشید، اما به زودی به دلیل حجم باالی امور نیازمند همکاری دیگران خواهید بود. 

ما به دنبال چه چیزی هستیم؟
در این مرحله ما به بررسی اطالعات و داده های موردنیاز برای موفقیت در حوزه 
بازاریاب��ی ایمیلی خواهیم پرداخت. بدون تردید اس��تفاده از هر نوع محتوایی برای 
طراحی ایمیل بازاریابی مورد قبول نیست. گونه های مختلف محتوا تاثیرات متفاوتی 
بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. بدون شک هر برندی شیوه منحصر به فردی 
برای س��اماندهی شیوه کس��ب اطالعات دارد. مهم تر از همه شیوه تبدیل اطالعات 
اساسی به قالب ایمیل نیز باید مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت محتوای جذاب 

ما قالب مناسبی نخواهد داشت. 
در اینج��ا بازهم به تجربه همکارم »پنی« توجه کنی��د. فرآیندی که وی در این 

مرحله باید طی کند به شرح ذیل است:
• در ابتدا وی نیازمند اس��تفاده از محتوایی مش��خص ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. این امر با ایجاد ارتباط میان محتوای در دس��ترس و ماهیت 

کسب و کار روی می دهد.
• اعتبار منبع اصلی که اطالعات را از آن به دس��ت می آوریم، نقش قابل توجهی 

در کاهش نگرانی های ما خواهد داشت. به این ترتیب کمپین ما با استفاده از منابع 
معتبر شانس بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 

• پنی باید در پیش��برد امور با تیم مدیریت ارش��د شرکت ارتباط مناسبی داشته 
باشد. توانایی وی برای جلب نظر مدیران به منظور اعطای آزادی عمل بیشتر ضروری 

خواهد بود.
• توضیح ایده های بازاریابی پیش از اجرای آنها برای مدیران شرکت ضروری است. 

نتیجه این امر کسب اعتماد مدیران برای پیشبرد طرح ها خواهد بود.
• بی شک تبدیل ایده به قالب ایمیل نیازمند برخی از مهارت های تخصصی است. 
اگر پنی مهارت های موردنظر را به صورت کامل نداشته باشد، باید به دنبال همکاری 

با یک کارشناس بازاریابی یا حتی گرافیست باشد.
مراحل فوق گام های پس از طراحی ایده اولیه را مورد بررسی قرار می دهد. بدون 
تردید امکان شخصی سازی فرآیند فوق برای هر کسب و کاری وجود دارد. بنابراین 
شما با توجه به نیازهای کسب و کارتان امکان شخصی سازی فرآیند مورد نظر نظر 

را خواهید داشت. 
چگونه کار را تمام کنیم؟

ما در این مرحله با چالش چگونگی ارائه بهینه اطالعات به صورتی جذاب مواجه 
هس��تیم. بدون تردیت در اینجا اطالعات معتب��ر و مهمی در اختیار ما قرار دارد. با 
این حال اگر قالبی مناسب برای بیان اطالعات پیدا نکنیم، تمام زحمات مان بر باد 

خواهد رفت. 
بدبینی نس��بت به نتیجه فعالیت های بازاریابی در تمام کس��ب و کارها طبیعی 
اس��ت. این امر یکی از نگرانی های دائمی در زمین��ه بازاریابی و جلب نظر مخاطب 
هدف محس��وب می ش��ود. بهترین راهکار برای افزایش تجربه مان و کاهش سطح 
نگرانی ها توجه به تجربه موفق سایر برندهاست. بدون تردید هر کارآفرین و بازاریابی 
امکان یادگیری نکات تازه از نحوه فعالیت دیگر برندها را دارد بنابراین ما همیش��ه 
باید نسبت به به روز رسانی اطالعات و مهارت مان در حوزه بازاریابی مشتاق باشیم. 
یکی از نکات مهم در این میان آمادگی برای تغییر در لحظه برنامه بازاریابی برند 
است. برخی از اتفاقات در عرصه بازاریابی به صورت در لحظه رخ می دهد بنابراین ما 
باید آمادگی باالیی برای مقابله با آنها داشته باشیم. در غیر این صورت به سرعت با 
شکست مواجه خواهیم شد. ایراد اصلی برخی از برندها در زمینه بازاریابی ناتوانی در 
زمینه ایجاد انعطاف در برنامه های شان است. به این ترتیب در موقعیت های حساس 

توان بازنگری یا اصالح فرآیند را نخواهند داشت. 
اهمیت فزاینده شناخت مخاطب

بازاریابی بدون ش��ناخت مخاطب هدف امکان ناپذیر اس��ت. م��ا در این مقاله به 
بررس��ی شیوه های ضروری برای اجرای درست کمپین بازاریابی ایمیلی پرداختیم. 
مهم ترین گام برای دس��تیابی ب��ه موفقیت بازاریابی جم��ع آوری اطالعات دقیق و 
شناخت مخاطب هدف است بنابراین ما باید توجه ویژه ای به این امر در تمام مدت 

طراحی و اجرای کمپین مان داشته باشیم. 
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 اقدام والمارت
برای تعیین ساعت های تحویل سفارش

ش��رایط ش��یوع کرونا وضعی��ت فعالیت ب��رای خرده فروش��ی ها 
در سراس��ر دنیا را دش��وار کرده اس��ت. یک��ی از دغدغه های اصلی 
مش��تریان در چنین شرایطی نحوه تحویل سفارشات است. برخی از 
خرده فروشی های بزرگ هنوز هم سیستم ارسال سفارشات از طریق 
پیک یا پست را ندارند. این امر چالش مهمی در جریان پیشگیری از 
انتقال ویروس کرونا محس��وب می شود. خوشبختانه اغلب برندها در 
طول هفته های اخیر سیس��تم های ثبت سفارش آنالین را راه اندازی 
کرده ان��د. در این میان والمارت با توجه ویژه به ش��رایط مش��تریان 
اقدام به تعیین س��اعت های خاص برای تحویل سفارشات مشتریان 
به ش��دت آسیب پذیر نس��بت به ویروس کرونا کرده است. براساس 
گزارش رس��می بخش روابط عمومی والمارت، س��اعت ۷ تا ۸ صبح 
هر روز به دلیل فقدان ترافیک و سایر شرایط خطرناک برای تحویل 

سفارشات آنالین مشتریان تعیین شده است.
مشتریان والمارت به هنگام خرید آنالین در صورت انتخاب گزینه 
»دارای ریس��ک باالی ابتال« امکان بهره مندی از س��رویس تازه این 
برند را خواهند داش��ت. نحوه ثبت س��فارش آنالین نیز از طریق اپ 
رس��می والمارت ص��ورت می گیرد. مزیت اصلی تحویل سفارش��ات 
در بین س��اعت ۷ تا۸ صبح رعایت نکات بهداش��تی به طور فزاینده 
اس��ت. بر این اساس سفارشات در بس��ته های بهداشتی و با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی تحویل داده می شود. این امر احتمال ابتالی 

هر کدام از طرفین با ویروس کرونا را کاهش خواهد داد. 
براس��اس گزارش والم��ارت، این برن��د در حال مذاکره با س��ایر 
س��ازمان های ایاالت متحده نظیر پس��ت و خدمات پرداخت آنالین 
به منظور ساده س��ازی هرچه بیش��تر ش��رایط پرداخت هزینه های 
خرید آنالین اس��ت. ب��دون تردید این مذاکرات در ش��رایط کنونی 
به ش��دت کاربردی خواهد بود. والمارت با داش��تن ش��مار باالیی از 
شعبه های خرده فروشی در سراسر ایاالت متحده  از ویروس کرونا به 
شدت آس��یب پذیرفته است بنابراین تالش برای استفاده از آخرین 
فناوری های موجود برای ادامه فعالیت از س��وی تیم مدیریت ارشد 

آن طبیعی خواهد بود. 
اکنون بس��یاری از خرده فروش��ی ها در سراس��ر دنیا س��اعت های 
مش��خصی ب��رای مراجع��ه مش��تریان و تحویل س��فارش ها تعیین 
کرده اند. این امر در سراس��ر جهان میان خرده فروش��ی های مختلف 
رواج یافته اس��ت. والمارت در این میان نخس��تین خرده فروشی در 
زمینه ازسرگیری تحویل سفارش��ات آنالین است. بدون تردید این 
امر جس��ارت بس��یار زیادی طلب می کند. نکته مه��م در این میان 
توانایی والمارت برای فراهم س��ازی الزامات بهداش��تی ازس��رگیری 

ارسال سفارشات آنالین است. 
ب��دون تردید س��فارش آنالین برای بس��یاری از افراد میانس��ال 
و کس��انی ک��ه نخس��تین بار تجربه چنی��ن کاری را دارند، دش��وار 
خواه��د بود. والمارت در راس��تای کمک به مش��تریانش برای ثبت 
س��فارش س��اده اقدام به بارگذاری ویدئوی یک دقیقه ای آموزش��ی 
در یوتیوب کرده اس��ت. اقدام جالب تی��م بازاریابی والمارت تنظیم 
پیام خوش آمدگوی��ی به کاربران در صورت مراجعه به صفحه اصلی 
خرده فروشی شان است. به این ترتیب کاربران امکان مشاهده فرآیند 

گام به گام ثبت سفارش در قالب متن را نیز خواهند داشت.
برخی از ایالت ها و شهرها در ایاالت متحده آسیب بسیار بیشتری 
از ویروس کرونا دیده اس��ت. به عنوان مث��ال، فلوریدا یا نیواورلینز 
ضربه های ش��دیدی از وضعیت گس��ترش کرونا متحمل ش��ده اند. 
اس��تراتژی تازه والمارت برای ارائه خدمات به صورت آنالین و ثبت 

سفارش ایده جذابی در این میان خواهد بود. 
اقدام والمارت برای تحویل سفارشات در ساعت های مشخص روز 
به منظور کاهش ریس��ک ابتال در گروه های س��نی خطرناک پس از 
اقدام برندهای وی برای برنامه ریزی ثبت س��فارش ها صورت گرفته 
اس��ت. بر این اس��اس تحویل سفارشات مش��تریان برندهای وی در 
ساعت های مش��خص و براس��اس اولویت خریدها صورت می گیرد. 
اولویت اصلی برای تحویل سفارش��ات با مواد ش��وینده و بهداشتی 
اس��ت. این امر نقش مهمی در دسترس��ی سریع تر مشتریان به مواد 

شوینده و بهداشتی موردنیازشان خواهد داشت. 
تی��م مدیریتی والمارت با توجه به ادامه ش��رایط بحرانی ویروس 
کرونا قصد توس��عه هرچه س��ریع تر کیفیت خدمت رسانی آنالینش 
را دارد. ای��ن امر راهکاری طوالنی مدت برای جبران خس��ارت های 
سنگین ناش��ی از تعطیلی کسب و کارها محس��وب می شود. بدون 
تردید س��ایر کس��ب و کارها نیز دیر یا زود به سراغ راهکار موردنظر 
خواهند رفت. براساس گزارش های دولتی اکنون بیش از ۴۰ میلیون 
ش��هروند آمریکایی در حال اس��تفاده از خرید آنالین هستند. با این 
حساب اس��تفاده از سیس��تم های ثبت و پیگیری آنالین سفارشات 
برای برندهای مختلف ضروری اس��ت. این امر فقط منحصر به بازار 
ای��االت متحده نیس��ت. خرده فروش��ی های مختلف در کش��ورهای 
گوناگون در صورت تمایل برای ادامه فعالیت باید به س��وی استفاده 
از شیوه موردنظر حرکت کنند. بی شک تا پایان سال 2۰2۰ شرایط 
کنونی بر حوزه خرده فروشی سلطه دارد بنابراین کسب و کارها باید 

به دنبال راهکارهایی برای مقابله با شرایط فعلی باشند. 
retaildive.com :منبع
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کشورهای میلیاردرساز از نگاه مجله فوربس

با واردشدن به یک دهه جدید، یکی از آمارهایی که می تواند اهمیت باالیی داشته 
باشد، بررسی کشورها براساس میزبان میلیاردر آنها است. تنها کافی است تا فهرست 
2۰2۰ را با یک دهه قبل یعنی سال 2۰1۰ مقایسه کنید تا متوجه تغییرات بسیار 
جالبی شوید. در این راستا ۸ کشور برتر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اگر بخواهیم 
نگاه قاره ای داش��ته باشیم، آسیا باالترین رشد را داشته و در این رابطه کشور چین، 
بازیگر اصلی بوده اس��ت. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که در 
فهرست ما، میزان پیشرفت از سال 2۰1۰ تا 2۰2۰ مالک اصلی بوده و نباید به آمار 
بیشتر برخی از کشورها، توجه داشته باشید. درواقع اگرچه تعداد میلیاردرهای کشور 
آمریکا، بیشتر از چین است، با این حال این کشور آسیایی، باالترین میزان پیشرفت 

را در این 1۰ سال داشته و به همین خاطر در جایگاه نخست قرار گرفته است.
1-چین

تعداد میلیاردر در سال 2۰1۰: ۶۴ نفر
تعداد میلیاردر در سال 2۰2۰: ۳۸9 نفر

اگر در چند سال گذشته تنها دو ابرقدرت به نام های آمریکا و روسیه وجود داشت، 
در چند سال اخیر یک نام جدید را باید به این فهرست اضافه کرد. چین با سرعتی 
فوق العاده مس��یرهای پیش��رفت را طی کرده و با در اختیار داش��تن باالترین میزان 
جمعی��ت جهان، نیروی کار و نیروی نظامی بس��یار زی��ادی را دارد. همین امر باث 
می شود تا آنها بتوانند با هزینه ای بسیار کم، در تمامی حوزه ها تولید داشته باشند. 
تنها در مقایسه با سال گذشته، این کشور ۸۰ میلیاردر جدید را داشته است که رقمی 

فراتر از حد تصور محسوب می شود. 
2-آمریکا

تعداد میلیاردر در سال 2۰1۰: ۴1۴ نفر
تعداد میلیاردر در سال 2۰2۰: ۶1۴ نفر

اگرچه از نظر پیش��رفت تعدادی، آمریکا بازنده میدان بوده است، با این حال باید 
توجه داش��ته باش��ید که میزان ثروت میلیاردرهای این کش��ور، به مراتب بیشتر از 
چینی ها اس��ت، با این حال واقعیت غیرقابل انکار این است که چین، برترین کشور 
آینده خواهد شد. باالترین درصد این میلیاردرهای جدید، به حوزه فناوری اختصاص 

دارد. 
۳-آلمان

تعداد میلیاردر در سال 2۰1۰: ۵۵ نفر
تعداد میلیاردر در سال 2۰2۰: 1۰۷ نفر

آلمان قدرت اول صنعتی و اقتصادی اروپا محس��وب می ش��ود، با این حال تعداد 
میلیاردرهای آن در برابر دو رقیب خود، بس��یار کمتر اس��ت. به همین خاطر برای 
رسیدن به جایگاهی باالتر، یک طرح انقالبی نیاز خواهد بود. در هر حال این کشور 
در 1۰ س��ال گذشته رش��دی ۵۵درصدی را تجربه کرده است که رقمی قابل توجه 
اس��ت. نکته جالب این است که متوسط درآمد خانواده های آلمانی در این 1۰ سال 
نیز 2۰درصد افزایش پیدا کرده اس��ت که رقمی قابل توجه محس��وب شده و نشان 
می-دهد که تعداد فقیران این کش��ور، به س��رعت در حال کم شدن است. این امر 
در حالی است که در آمریکا و چین، این میزان رشدی چشمگیر را پیدا کرده و این 

مسئله تضاد عدالت اقتصادی را به وجود آورده است. 
۴-هند

تعداد میلیاردر در سال 2۰1۰: ۴9 نفر
تعداد میلیاردر در سال 2۰2۰: 1۰2 نفر

دیگر کش��ور آسیایی که دومین کشور پرجمعیت جهان محسوب می شود نیز در 
چند سال اخیر رشد فوق العاده ای را تجربه کرده است. نکته جالب در رابطه با هند این 
است که اخیرا نظریاتی مطرح شده است که برطبق آن، هند دارای باالترین جمعیت 
جهان است. دلیل این ادعا بر این پایه است که در هند نظام آمارگیری دقیقی وجود 
نداشته و به دلیل باورهای مذهبی، جمع کثیری از افراد به صورت مخفیانه و در فقر 
زندگی می کنند. به همین خاطر ابدا بعید نیس��ت که هند را پرجمعیت ترین کشور 
جهان بدانیم. این امر در حالی است که در چین، آمارگیری  به مراتب دقیق تری اتفاق 
می افتد. نکته جالب دیگر در رابطه با هند این است که آنها در مقایسه با سال گذشته، 
رش��د بسیار کمی را داشته اند. به همین خاطر اگر برنامه  ریزی جدیدی انجام نشود، 

احتماال در فهرست بعدی، هند در جایگاه پایین تری قرار خواهد گرفت. 
۵-هنگ کنگ

تعداد میلیاردر در سال 2۰1۰: 2۵ نفر
تعداد میلیاردر در سال 2۰2۰: ۶۶ نفر

این امر که یک کشور بسیار کوچک بتواند روسیه پهناور و قدرتمند را پشت سر 
بگذارد، بدون ش��ک یک اتفاق غیرمنتظره محسوب می شود، با این حال این کشور 
چینی رشدی فوق العاده را داشته که در این رابطه همجواری با کشور چین، در این 
رابطه بی  تاثیر نبوده است. حال باید دید که برنامه های آتی این کشور برای تداوم این 
روند رو به رشد چه خواهد بود. در حالی که بازرگان مطرح لی کاشینگ، رتبه هشتم 

ثروتمندترین افراد جهان را از این کشور در اختیار دارد. 
۶-روسیه 

تعداد میلیاردر در سال 2۰1۰: ۶1 نفر
تعداد میلیاردر در سال 2۰2۰: 99 نفر

اگرچه روس��یه از نظر وس��عت و قدرت نظامی، رقیب قدرتمندی برای دو کشور 
آمریکا و چین محسوب می شود، با این حال در زمینه اقتصادی ابدا نمی توان چنین 
قدرتی را به این کش��ور اختصاص داد. در این کش��ور طی س��ه سال گذشته، تعداد 
میلیاردرهای زن نیز افزایش��ی چشمگیر را پیدا کرده است. حال باید دید که آینده 
برای این ابرقدرت جهان چگونه رقم خواهد خورد. درواقع برخی از تحلیلگران عقیده 
دارند که روس��یه برخی از اطالعات خود را به عمد مخفی نگه می دارد تا کشورهای 
دیگر اطالعات دقیقی را در رابطه با وضعیت آن نداشته باشند. اگر این سناریو درست 

باشد، ممکن است طی چند سال آینده شاهد انقالبی از سوی این کشور باشیم. 
۷-فرانسه 

تعداد میلیاردر در سال 2۰1۰: 12 نفر
تعداد میلیاردر در سال 2۰2۰: ۳9 نفر

بدون ش��ک نام فرانس��ه برای افراد بیانگر برندهای مطرح تولید لوازم آرایش��ی و 
بهداشتی است که میزبان سومین فرد ثروتمند جهان، آقای برنارد آرنو است. با این 
حال تعداد میلیاردرهای این کشور در حال حاضر، از اکثر کشورهایی که تا به اینجا 
معرفی شده است، کمتر است. به همین خاطر نیاز به برنامه ریزی جدی تر وجود دارد. 

۸-برزیل
تعداد میلیاردر در سال 2۰1۰: 1۸ نفر
تعداد میلیاردر در سال 2۰2۰: ۴۵ نفر

بحران مالی سال 2۰1۵ این کشور باعث شده است تا برزیل براساس پتانسیل خود 
پیشرفت نداشته باش��د. درواقع این کشور می توانست تعداد میلیاردرهای به مراتب 
بیش��تری را داشته باشد، با این حال در دو سال اخیر اوضاع برای این کشور مساعد 
شده است و بسیاری از تحلیلگران برای آن آینده ای بسیار خوب را متصور شده اند. به 
همین خاطر احتماال در فهرست آینده اگر یک اتفاق غیرمترقبه اتفاق نیفتد، شاهد 

پیشرفت چشمگیری در جایگاه فعلی برزیل خواهیم بود. 
forbes.com :منبع
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اگر شما تا به حال درباره کار از خانه یا دورکاری فکر کرده باشید، به احتمال 
زیاد نسبت به اتالف وقت گسترده در این شیوه احساس نگرانی کرده اید. بسیاری 
از اف��راد نس��بت به حواس پرتی مداوم در فضای خان��ه و عدم تمرکز بر روی کار 
نگران هس��تند. این امر طبیعی به نظر می رس��د. ما به ه��ر حال در فضای خانه 
توجه کمتری به امور کس��ب و کار داریم بنابراین ش��اید در حین مدیریت یک 
پروژه پش��ت میز ناهارخوری به طور ناخودآگاه به یکی از پنجره های خانه خیره 

شده و شروع به خیال پردازی کنیم. 
ب��دون تردید با ش��یوع وی��روس کرونا اهمی��ت پیگیری امور کس��ب و کار از 
خانه بیش��تر شده است. بس��یاری از برندها در این زمینه تسهیالت فراوانی برای 
کارمندان در نظر گرفته اند، با این حال هنوز هم نگرانی اصلی نس��بت به کاهش 
کیفی��ت کاری وجود دارد. مزیت اصلی حضور در دفتر کار برای انجام پروژه های 
مختلف امکان تمرکز بیش��تر بر روی امور کس��ب و کار اس��ت. این ش��رایط در 
محیط خانه به طور یکس��ان وجود ندارد. همچنین برخی از دشواری های مربوط 
ب��ه فضای کار از خانه اس��ت. برگ��زاری مالقات های مهم در این ش��رایط امری 
پیچیده محس��وب می ش��ود. همه ما مالقات های حضوری با دیگران را نسبت به 
هر نوع الگوی جایگزینی برتری می دهیم. این امر در شرایط عادی بسیار جذاب 
محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان ضرورت پیگیری امور جاری کسب و 
کار در ش��رایط حاد کنونی اس��ت بنابراین ش��اید ما گزینه دیگری به جز کار از 

خانه نداشته باشیم. 
هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی راهکارهای ایجاد فضای کاری در خانه 
اس��ت. این امر با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و دشواری های موجود در زمینه 

مدیریت آن ضروری به نظر می رسد. 
شکل دهی به فضای در دسترس

پیش از تصمیم گیری درباره فضای دفتر کار باید نس��بت به نحوه اس��تفاده از 
آن فکر کنیم. اگر شما قصد استفاده انفرادی از اتاق موردنظر برای مدیریت امور 
کس��ب و کار را دارید، امکان ایجاد فضایی راحت تر مطابق سلیقه شخصی وجود 

دارد، با این حال اگر فرد دیگری نیز در خانه نیاز به فضای کاری داش��ته باش��د، 
باید با هم اندیشی اقدام به چینش فضا کنید. 

یک��ی از نکات مهم در این میان ضرورت چینش رس��می اتاق در صورت نیاز 
به برگزاری کنفرانس های آنالین اس��ت. فضای اتاق کار ما باید نمایش حرفه ای 
داش��ته باشد. در غیر این صورت ما توانایی جلب نظر مخاطب هدف را نخواهیم 
داش��ت. بسیاری از افراد در زمینه حضور در کنفرانس ها یا مالقات های کاری به 
صورت آنالین توجهی به فضای پشت سرشان ندارند. این فضا تاثیر مشخصی بر 
روی افراد و برداشت شان از نحوه دورکاری ما دارد بنابراین باید نسبت به استفاده 
از فضایی س��اده و متفاوت از حالت خانه اق��دام کنیم. بهترین ایده در این میان 
استفاده از یک دیوار کامال یکدست به عنوان فضای پشت سرمان است. مشاهده 
پنجره در پش��ت س��ر افراد به هنگام حضور در کنفرانس آنالین عالوه بر مشکل 

تابش نور، موجب حواس پرتی مداوم نیز می شود. 
اشتباهات رایج

هنگامی که افراد برای نخس��تین بار کار از خانه را شروع می کنند، اشتباهات 
بس��یار زیادی را مرتکب می ش��وند. این امری طبیعی اس��ت، با این حال تکرار 
اش��تباهات بیانگر بی توجهی ما نسبت به یادگیری اصول کار از خانه خواهد بود. 
یک��ی از اش��تباهات مهم در زمین��ه کار از خانه تالش ب��رای مدیریت پروژه ها و 
تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو است. این امور با یکدیگر تداخل دارند. 

به این ترتیب در نهایت کیفیت کاری ما به شدت کاهش خواهد یافت. 
بس��یاری از افراد نسبت به فضای مناسب برای دورکاری توجه ندارند بنابراین 
به س��راغ کوچک ترین فضای در دس��ترس برای تبدیلش به ات��اق کار می روند. 
نتیجه این امر کار از خانه همراه با احس��اس عدم راحتی اس��ت. وقتی ما فضای 
کافی برای کار نداش��ته باش��یم، توانایی مان نیز به ش��دت کاهش خواهد یافت 
بنابراین ما باید پیش از انتخاب فضای موردنظر نس��بت به س��هولت کار در آنجا 

فکر کرده باشیم. 
توصیه هایی برای چینش بهتر اتاق کار

انتخ��اب فضایی دور از مرکز خانه برای ما امری ضروری محس��وب می ش��ود. 
هرچه ما به مرکز خانه نزدیک تر باشیم، احتمال حواس پرتی در طول کار افزایش 
خواه��د یافت. بدون تردید اعضای خانواده بیش��تر در مرک��ز خانه دورهم جمع 

می ش��وند. به این ترتیب ما به طور مداوم در کانون اعضای خانواده قرار خواهیم 
گرفت.  طراحی اتاق کار باید همیش��ه با توجه به نیازهای اولیه ش��روع شود. در 
غیر این صورت نیاز به بازبینی در طراحی اتاق افزایش خواهد یافت. دسترس��ی 
ساده به تمام بخش های اتاق اولویت اساسی ما خواهد بود. این امر از اتالف وقت 

در زمان کاری در خانه جلوگیری به عمل می آورد. 
اس��تفاده از برخی از طبقات برای کار بهتر ضروری اس��ت. اگر اتاق ما فضای 
کافی برای پرونده ها و سایر اسناد مهم نداشته باشد، فضای کلی به شدت شلخته 
خواهد شد. گام بعدی در راستای ایجاد فضای کاری مناسب توجه به نورپردازی 
اس��ت. ما باید دسترس��ی مناس��بی به نور داشته باش��یم. فضای تاریک خانه در 
صورت انتخاب به عنوان دفتر کار باید از نظر نورپردازی به روز شوند. در غیر این 

صورت ما تجربه دورکاری در فضای تاریک را خواهیم داشت. 
رعای��ت س��ادگی در چینش اتاق اهمیت فراوانی دارد. م��ا نیاز به اتاقی موقت 
برای ساماندهی امور کسب و کار داریم. این امر به طور کلی با طراحی اتاق های 
خانه تفاوت دارد. دسترسی سریع به تمام بخش های فضای کاری باید در اولویت 
ما باشد. هر نوع چینش اضافی در این فضا فقط موجب سردرگمی ما در فرآیند 

دورکاری خواهد شد. 
احس��اس راحتی در فضای کاری اهمیت بس��یار زیادی دارد. افراد با احساس 
ناراحت��ی مداوم از فضای کاری امکان مدیریت امور را نخواهند داش��ت بنابراین 

اندکی تزیین فضای کار برای ایجاد محیطی دلنشین ضروری خواهد بود. 
برخی اصول مهم طراحی فضای کاری در خانه

کار از خانه نیازمند توجه به نکات بسیار زیادی است. برخی از مهم ترین نکات 
در این زمینه به شرح ذیل اند:

• تصمیم گی��ری درب��اره نحوه چینش ابزارها و پرونده ه��ای ضروری به منظور 
دسترسی ساده

• جداسازی مداوم مسائل کاری از شخصی به منظور فعالیت مناسب
• یافتن راهکارهایی برای ایجاد احساس واقعی حضور در فضای کاری و حفظ 

روحیه حرفه ای
• ایجاد عادت های کاری در خانه برای ساماندهی وضعیت در شرایط دورکاری.
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در رابط��ه با افراد موفق، توجه به خودس��اخته ها به مراتب مهم تر و آموزنده تر 
خواهد بود. علت این امر به این خاطر اس��ت که آنها ش��رایط زندگی ش��بیه به 
افراد معمولی را داش��ته و موفق ش��ده اند یک تغییر بزرگ را ایجاد کنند. این امر 
در حالی اس��ت که س��ایرین ممکن اس��ت به علت ارث خانوادگی و یا هر اتفاقی 
دیگر، به یک باره ثروت زیادی را به دس��ت آورده باش��ند. بدون ش��ک این افراد 
نکات��ی آموزنده را برای ش��ما نخواهند داش��ت، با این حال ب��ه عقیده من توجه 
به زنان میلیونر خودس��اخته، بهترین گزینه محس��وب می شود. علت این کار به 
این خاطر اس��ت که آنها با مش��کالت بیشتری در س��ر راه خود مواجه بوده  اند و 
بدون ش��ک نگاه جنس��یت زده نسبت به آنها وجود داشته است. به همین خاطر 
هم تعداد ثروتمندان زن، در مقایس��ه با مردان بس��یار اندک است. در این رابطه 
خانم س��ارا بلکلی یکی از بهترین گزینه  ها محس��وب می  ش��ود. وی موسس برند 
اس��پانکس است که در زمینه پوشاک زنان فعالیت دارد. وی شروعی بسیار ساده 
را داش��ت ولی ایده جدید او باعث شد تا سریعا رشد کرده و در حال حاضر یکی 
از ثروتمندترین زنان حال حاضر جهان باشد. در ادامه به بررسی توصیه های وی 

برای کسب موفقیت خواهیم پرداخت.
1-چرا

پرس��ش کردن مهم ترین اقدامی اس��ت که هر فردی می تواند انجام دهد. شما 
باید به صورت مداوم از خود س��وال بپرس��ید تا از درست بودن مسیر و اقداماتی 
که هر روزه انجام می دهید، اطمینان داشته باشید. این مسئله در رابطه با شروع 
اهداف بزرگ، به تعداد بیشتری نیاز خواهد داشت. برای مثال من قبل از اقدامات 
بزرگ خود سه سوال را مطرح می کردم تا از درست بودن انتخاب، اطمینان پیدا 
کنم. در این رابطه توصیه می ش��ود که قبل از هر چیز به س��واالت حیاتی پاسخ 

دهید. نخس��ت آنکه چه چیزهایی شما را خوش��حال می-کند. آنها عالیق اصلی 
شما در زندگی بوده و الزم است حوزه خود را از بین آنها انتخاب کنید. در نهایت 
به جست وجوی فرصت های ش��غلی-ای بپردازید که بیشترین ارتباط را با عالقه 
ش��ما دارد. برای مثال منم تمایل داش��تم تا در یک حوزه تخصصی زنان فعالیت 
کنم و به راحتی بیشتر آنها کمک کنم که دلیل اصلی موفقیت من در کارم بود. 
در نهایت این امر که دلیل اقدام خود را بدانید، باعث می ش��ود تا همواره بهترین 

استفاده را از زمان در اختیار خود داشته باشید.
۲-ذهن خود را آزاد کنید 

هنگام��ی که ذهن خ��ود را محدود نکنید، به همه چی��ز از زاویه های مختلف 
نگاه خواهید کرد. این امر باعث می ش��ود تا رس��یدن ب��ه ایده های جدید، کامال 
میسر باشد. فراموش نکنید که در بازار شما تنها زمانی می-توانید رشدی سریع 
را تجربه کنید که ایده-ای جدید را داش��ته باشید. همچنین فراموش نکنید که 
حتی ساده ترین  ها نیز در صورتی که به خوبی پرداخته و تحلیل شود، می تواند به 
یک راه حل بسیار خوب تبدیل شده و شرکت شما را به بهترین موقعیت ممکن 
دس��ت پیدا کند. در این راس��تا قوانین را فراموش کرده و به دنبال موارد جدید 
باشید. فراموش نکنید که موفق ترین افراد آنهایی هستند که از به اجرا درآوردن 

ایده های جدید، واهمه-ای ندارند. 
3-از شکست خوشحال شوید 

پدرخانم بلکلی یک عادت جالب داش��ت. وی از دخترش می پرس��ید 
که امروز با چه شکس��تی مواجه شده است و اگر موردی وجود نداشت 
ناراحت می شد. این موضوع کمک کرد تا وی به زودی شکست را حتی 
مهم تر از پیروزی دانسته و جسارت به اجرا درآوردن ایده های پرریسک 
را داش��ته باشد. درواقع شکست تا زمانی که از آن درس بگیرید و ادامه 
فعالیت شما را مختل نکند، ابدا بد نخواهد بود. درواقع شکست نخوردن 
تنها به این معناس��ت که شما تالش کافی  نکرده اید. همچنین فراموش 

نکنید که موفقیت یک شبه، ابدا وجود نداشته و نباید برای کسب نتایج، 
بیش از حد عجله کنید. 

4-انواع مشتری را بشناسید 
در هر کس��ب وکاری ش��ما با مش��تری مواجه خواهید بود. تحت این ش��رایط 
ش��ناخت انواع مش��تری می تواند شما را بس��یار کمک کند. برای مثال برخی از 
مش��تریان عاشق داستان سرایی محصول بوده و الزم است تا برای آنها شیوه های 
مختلفی را داشته باشید. این امر در حالی است که برخی دیگر تنها به اطالعات 
محصول و اعداد توجه دارند. دو نوع دیگر کنجکاو و همدل هستند. برای آگاهی 
کام��ل در این زمینه توصیه می-ش��ود تا مقاالت مرتبط ب��ا این موضوع را مورد 
مطالعه قرار دهید تا با انواع مثال و توضیحات کامل، به خوبی متوجه این مقوله 
ش��وید. درواقع هنگامی که با انواع مش��تری آشنا شدم، تحولی در میزان فروش 

شرکت ایجاد شد. 
5-از کارآفرین ها یاد بگیرید 

برای این امر که به سطح خوبی دست پیدا کنید، الزم است تا از بهترین ها به 
صورت مداوم بیاموزید. در این رابطه در جوانی به سخنرانی های وین دایر عالقه 
زیادی داشتم و این شخصیت، نخستین تاثیرات مثبت را در من به همراه داشت. 
همچنین در حال حاضر نیز توجه ویژه ای به تمامی افراد موفق جهان داش��ته و 
هیچ گاه یاد گرفتن را متوقف نکردم، با این حال طبیعی اس��ت که بهترین-های 

عرصه کاری خودتان، اولویت باالتری را خواهند داشت.  
6-با ترس های خود مواجه شوید 

با اطمینان می توان گفت که تمامی ترس های افراد بی دلیل بوده و تنها باعث 
می ش��ود تا ظرفیت رشد آنها محدود ش��ود. همواره این نکته را مورد توجه قرار 
دهی��د که اگر افرادی موفق ش��ده اند تا از بدترین ش��رایط، رویای خود را عملی 

سازند، بدون شک شما نیز قادر به انجام آن خواهید بود. 
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سارا بلکلی و 6 قانون موفقیت

چگونه فضای کاری مناسبی در خانه داشته باشیم؟

کرونا و ایجاد فضای کاری در خانه 

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی

به قلم: کارمین گالو  نویسنده و سخنران حوزه موفقیت 
مترجم: امیر  آل علی

به قلم: کریستین استولر روزنامه نگار
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اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: معاون آب و آبفای وزیر نیرو در آیین 
بهرهب��رداری از چه��ار پروژۀ صنعت آب و برق در اس��تان تهران که در قالب 
ویدئوکنفرانس با حضور رئیسجمهوری و وزیر نیرو برگزار شد، گفت: فرهنگ 
استفاده از پساب در کشور هنوز ارتقای کافی پیدا نکرده است و به غیر از صنایع 
بزرگی مانند فوالد مبارکه که از پساب استفادۀ بهینه و حتی آن را بازچرخانی 

میکنند، در کشور از  پساب، استفادۀ مطلوب نمیشود.
قاسم تقیزاده خامسی گفت: 71 واحد تصفیهخانۀ فاضالب از ابتدای فعالیت 

دولت تدبیر و امید تاکنون در کشور به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: افزایش مجموع تصفیهخانههای فاضالب در کشور با بهرهبرداری 
از سه تصفیهخانۀ فاضالب اسالمشهر، مالرد و مسکن مهر صفادشت به 240 
واحد رس��ید. وی اظهار امیدواری کرد 36 واحد دیگر تصفیهخانۀ فاضالب تا 

پایان دولت به نتیجه برسد.
تقیزاده خامس��ی با تش��ریح رون��د احداث، اه��داف و مزایای اجرای س��ه 
تصفیهخانۀ مزبور در پاس��خ به سؤال رئیسجمهوری دربارۀ مدتزمان بازگشت 
س��رمایۀ اجرای این طرحها درصورتیکه توس��ط بخش خصوصی اجرا ش��ود، 
خاطرنشان کرد: مصرف آب ش��رب کشور اکنون حدود 6 میلیارد مترمکعب 
و حاصل پس��اب آن حدود 4 میلیارد مترمکعب اس��ت که با افتتاح این س��ه 

تصفیهخان��ه با مجموع 240 تصفیهخانۀ موجود در کش��ور، نیمی از پس��اب 
تولیدی حاصل میشود.

وی با بیان اینکه در کشور استفادۀ بهینهای از این پساب نمیشود، گفت: در 
فضای سبز شهرها، صنعت و کشاورزی امکان استفاده از این پساب وجود دارد.

بیش از 3هزار و 500 میلیارد ریال س��رمایهگذاری برای ایجاد ش��بکههای 
جمعآوری فاضالب

در همین خصوص محمدجواد نیلی مدیر ارش��د خدمات فنی و پشتیبانی 
فوالد مبارکه گفت: ش��رکت فوالد مبارکه از سال ۹1 با سرمایهگذاری بالغبر 
3 ه��زار و 500 میلیارد ریال با ایجاد ش��بکههای جمعآوری فاضالب، احداث 
تصفیهخانهه��ای جدید و ی��ا تکمیل و ارتقای تصفیههای ش��هری موجود و 
نهایتا احداث تصفیهخانۀ تکمیلی در فوالد مبارکه موفق ش��د بهعنوان اولین 
و بزرگترین شرکت صنعتی و در باالترین سطح، پساب شهری تصفیهشده را 

جایگزین قسمتی از آب خام نماید.
وی متعهد بودن به مس��ئولیتهای اجتماعی، توجه ویژه به محیطزیس��ت، 
بهداشت و س��المت جامعه را از مهمترین شاخصههای شرکت فوالد مبارکه 
دانس��ت و گفت: توجه مدیریت و کارکنان به این ویژگیها باعث متمایز شدن 

فوالد مبارکه از دیگر بنگاههای اقتصادی شده است.
نیلی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه بهعنوان اولین ش��رکت در کشور طرح 
جمعآوری و اس��تفاده از پساب صنعتی و ش��هری را مطرح و اجرا کرده است، 
از رویکرد مدیریت ش��رکت، همکاری تمامی واحدهای مربوط و همچنین از 
حمایت و همکاری س��ایر ارگانهایی که فوالد مبارکه را در این زمینه حمایت 
کردند، تشکر و قدردانی کرد و کسب این دستاوردها را به همۀ ذینفعان، بهویژه 

جامعۀ شهری تبریک گفت. 

تبریز – ماهان فالح: اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با تأکید بر 
افزایش نظارت ها در حوزه تولید و توزیع کاالهای اساس��ی، گفت: 
اقدامات انجام شده برای رصد و کنترل جریان گردش کاال در استان 
بای��د برای عم��وم مردم ملموس بوده و آث��ار و نتایج این نظارت ها 

اطالع رسانی شود.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلس��ه کمیسیون تنظیم بازار 
استان، با اشاره به اینکه تصمیمات این جلسه، بازتاب های اقتصادی 
و اجتماع��ی دارد، اف��زود: الزم اس��ت ک��ه در ارزیابی تصمیمات و 
مصوبات، تنها به گزارش وضع موجود اکتفا نشده و وضعیت بازار در 
بازه های زمانی مختلف آسیب شناس��ی شود. وی با اشاره به شرایط 
اقتصادی جهان در دوران کرونا، اظهار داشت: کشورهایی که خود را 
مهد تمدن می دانستند امروز با کمبود جدی اقالم اساسی مواجهند، 
ام��ا تولید و تأمین این اقالم در کش��ور ما به شایس��تگی مدیریت 
ش��ده و هرچند کاستی هایی هم وجود دارد، اما مردم از نظر تأمین 
کاالهای اساسی نگرانی ندارند. پورمحمدی افزود: هدف دشمنان از 
تحریم های اقتصادی، ایجاد نارضایتی عمومی و نافرمانی مدنی بود، 

اما با وجود این تحریم ها، امروز در کش��ور ما بیش از هر کش��وری، 
نیازمندی های مردم به وفور عرضه می شود.

وی خاطرنش��ان کرد: این آمادگی ناش��ی از آینده نگری مردم و 
مسئوالن است که در اثر شرایط جنگ اقتصادی ایجاد شده و باید 
این آمادگی را حفظ کنیم. اس��تاندار آذربایجان شرقی در ادامه به 

افزایش قیمت نان در اس��تان در هفته گذش��ته اشاره کرد و گفت: 
با توجه به افزایش تمام شده قیمت نان، این افزایش قیمت ضروری 
ب��ود و بعد از این افزایش، باید نظ��ارت بر رعایت کیفیت و قیمت 
نان بیش��تر ش��ود. وی همچنین از همراهی اصناف و مراکز توزیع 
کاالهای اساسی در اجرای طرح های مقابله با کرونا قدردانی کرد و 
گفت: اصناف در تأمین کاالهای اساسی هم عملکرد خوبی داشتند 
و امروز جامعه نس��بت به دسترسی به کاالهای اساسی به اطمینان 

خاطر رسیده است.
پورمحمدی درخصوص توزیع کاالهای مورد نیاز موسسات خیریه 
برای تأمین بسته های معیش��تی برای خانواده های نیازمند، گفت: 
موسس��ات و نهادهای رس��می در اولویت توزیع این کاالها هستند 
که س��همیه بندی و نحوه توزیع آنها توسط سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان تعیین می شود. در این جلس��ه گزارشی از تولید 
و توزیع اقالم اساس��ی و مورد نیاز مردم در بازار استان و همچنین 
گزارش های نظارتی معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 

و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارائه شد.

اهواز – ش��بنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان از رش��د 40 درصدی مصرف برق در استان خبر 
داد و خواهان مدیریت مصرف برق از س��وی شهروندان شد. 
محمود دشت بزرگ گفت: روز گذشته )شنبه 6 اردیبهشت( 
اوج مصرف برق در استان در مقایسه با مدت مشابه در سال 

قبل رشدی 40 درصدی داشته است.
وی بیان کرد: س��ال گذشته در همین تاریخ پیک مصرف 
برق 2 هزار و 9۰۵ مگاوات بوده ولی امس��ال به چهار هزار 
۸2۵ مگاوات افزایش پیدا کرده که رشد قابل توجه و باالیی 
اس��ت. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان با ابراز 
نگرانی از این رشد مصرف؛ تصریح کرد: از مردم می خواهیم 
که همانند سال های قبل با صنعت برق همکاری الزم را در 
مدیریت مصرف را داش��ته باش��ند تا بتوانیم از پیک مصرف 

برق امسال نیز بدون مساله ای عبور کنیم.

افزایش 5۰ درصدی مصرف برق در خوزستان
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: مصرف 
برق در استان 50 درصد رشد داشته که نگران کننده است.

محمود دش��ت ب��زرگ اظهار کرد: با ش��روع هفته جاری 

پی��ک مصرف برق، افزایش نگ��ران کننده ای پیدا کرد و در 
اولی��ن روز هفته ب��ه افزایش 40 درصدی نس��بت به مدت 
مشابه در سال قبل رسید. وی بیان کرد: در روز یکشنبه )7 
اردیبهشت( نیز این سیر صعودی افزایش پیک مصرف ادامه 
و رش��د 50 درصدی را نش��ان می دهد. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزس��تان تصریح کرد: اوج مصرف برق در 
روز گذشته 4 هزار ۹73 مگاوات بوده در حالی که در همین 
تاریخ در س��ال گذش��ته 3 هزار 320 مگاوات مصرف شده 

است.
دشت بزرگ این افزایش 50 درصدی مصرف را باعث وارد 
کردن ش��وک به تجهیزات برق دانست و افزود: از مردم می 
خواهیم مصرف بهینه انرژی برق را س��رلوحه کار خود قرار 
دهن��د و با رعایت الگوی مصرف؛ صنع��ت برق را در تامین 

برق پایدار در این روزهای گرم کرونایی همراهی کنند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون نهضت س��واد آموزی 
قم از تقویت س��وادآموزی با آموزش؛ پژوهش، تحقیق و فنون 
نوین تدریس در س��واد آموزان خبر داد. به گزارش اداره اطالع 
رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم، محمدرضا 
قاسمی نیا اظهار کرد: آموزش دهندگان با روش های مختلف 
با س��وادآموزان تعامل و ارتباط آموزش��ی برقرار می کنند. وی 
تصریح کرد: یکی از اقدام های ضروری و شایسته که الزم است 
آموزش دهندگان در زمان تعطیلی کالس های س��وادآموزی به 
دلیل شیوع کرونا ویروس انجام دهند، برنامه ریزی و تالش در 
جه��ت دانش افزایی تقویت فن��ون و روش های نوین تدریس 
و به روز رس��انی آموخته ها در دوره های آموزشی و توجیهی 
روش تدریس اس��ت. به گفته قاسمی نیا اقدام های مطلوب در 
این خص��وص 1- مراجعه و مطالعه کتب راهنمای آموزش��ی 
دروس دوره ه��ای س��وادآموزی؛ انتق��ال و تحکیم س��واد2- 
مش��اهده لوح فش��رده های آموزش��ی که در اختیار دارند3- 
پژوه��ش و تحقیق ب��ا موضوع راه های جذب و نگهداش��ت و 

آم��وزش ب��ه س��وادآموزان4- مطالعه کتب و مطال��ب موثر و 
سودمند تخصصی5- اس��تفاده از پایگاه اطالع رسانی سازمان 
 www.lmoiran.ir نهضت س��وادآموزی کش��ور ب��ه آدرس
پنجره واحد خدمات الکترونیکی و بهره مندی از نرم افزارها و 
فیلم های آموزشی کوتاه مدت و مطالب و محتوا و روش های 
تدریس با هدف روش های آموزش��ی غیر حضوری6- بررسی 

راه های کیفیت بخش��ی به آموزش و تدریس7- بررس��ی راه 
ها و روش های نهادینه س��ازی مدرس��ه محوری سوادآموزی 
ب��ه عن��وان یکی از کان��ون های پیش��رفت محل��ی۸- تبادل 
تجربی��ات تدریس و آموزش به یکدیگر ب��ا همفکری آموزش 
دهندگان۹- بررس��ی علل و راه کاره های پیش گیری از ترک 
تحصیل سوادآموزان10- مش��اهده برنامه آموزشی تلویزیونی 
فرصت��ی برای همه اس��ت که در ایام هفته از س��اعت 20/17 
تا س��اعت 50/17 دقیقه از ش��بکه سیمای آموزش پخش می 
شود11- بررس��ی و پژوهش با هدف راه های شناخت تثبیت 
و تعمیق آموخته ها و آموزش های س��وادآموزان است. معاون 
س��واد آموزی قم با درخواست اینکه بیاییم تهدید شیوع کرونا 
را به فرصت تبدیل کنیم افزود: الزم اس��ت از فرصت در خانه 
ماندن و تعطیلی مدارس و کالس های س��وادآموزی، با مطالعه 
و به روز رسانی اطالعات، آموخته های قبلی خود را با آموزش 
و پژوهش و تحقیق قوی کنیم و بدانیم آموزش برای همه و در 

همه جا هست و همه برای آموزش باید قدم برداریم.

 سـاری – دهقـان : ظرف 2۴ س��اعت گذش��ته تعداد 
۶۸ بیم��ار مش��کوک به کرونا بر اس��اس تش��خیص بالینی 
در بیمارس��تان های تحت پوش��ش دانش��گاه علوم پزشکی 
مازندران در سطح استان بستری شدند و ظرف همین مدت 
تعداد ۸۷ نفر از افراد مش��کوک بستری شده ، از بیمارستان 
ها مرخص ش��دند و  تکمی��ل روند درمانی خود را در منزل 
ادام��ه خواهند داد. هم اکنون ۳۷۰ نفر بیمار مش��کوک به 
وی��روس کرونا با عالئم تنفس��ی حاد مش��کوک به کرونا بر 

اساس تشخیص بالینی در این مراکز بستری هستند.
مرحله دوم غربالگری بیماران کرونایی با بررسی وضعیت 

افرادی که با بیماران کرونا مثبت در ارتباط بودند در سراسر 
استان با جدیت در حال پیگیری است.

ه��دف از اج��رای این طرح شناس��ایی زودهن��گام موارد 
بیماری در اس��تان درجهت کنترل و پیش��گیری از بیماری 
کروناویروس در افراد در معرض تماس  است. در این مرحله 
از ط��رق مختلف با جمعیت تحت پوش��ش  تماس گرفته و 
وضعیت س��المت همه اعضای خانواده ها مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. اگر دس��تورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی رعایت نش��ود باید منتظر موج   دیگری از ابتال به 

بیماری کرونا باشیم.  

معاون آب و آبفای وزیر نیرو تصریح کرد : 

استفادۀ بهینۀ فوالد مبارکه از پساب شهری

استاندار آذربایجان شرقی: نظارت بر بازار باید برای عموم مردم ملموس باشد

کاالهای اساسی به وفور در دسترس مردم است

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

رشد نگران کننده مصرف برق در خوزستان

تقویت سوادآموزی با فنون نوین تدریس

دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد :

اطالعیه ستاد اطالع رسانی فرماندهی مدیریت و کنترل بیماری کرونا مازندران

تغییر خط تولید شرکت کهبد چکاد اوج به تولید لباس ایزوله 
بیمارستانی در شهرک صنعتی ایبک آباد اراک 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي ش��ركت شهركهاي صنعتي 
استان مركزي قرباني فر  مدير شهرك صنعتي ايبك آباد  گفت : با اقدام و هماهنگی هیات 
مدیره شرکت خدماتی و تامین مالی برخي واحدهای شهرک صنعتی ایبک آباد شركت كهبد 
چكاد اوج با تغيير خط توليد خود لباس ايزوله بيمارستاني توليد ميكند. قرباني فر گفت: یکی 
از اصلی ترین مشکالت برای مقابله باویروس کرونا کمبود تجهیزات و وسایل بهداشتی است 
که برای رفع این مساله کارگاه تولید لباس مخصوص حفاظت در مقابل کرونا جهت تحويل 
به بیمارستان آ یت اله خوانساری اراك راه اندازی شده است و روزانه يكصد عدد توليد دارد. 
وی افزود: تا کنون ۸۸0 دست لباس تهیه شده که قرار است جهت ارسال به بیمارستان آ یت 
اله خوانساری اراك تحویل مجمع سالمت استان گردد. شايان ذكر است اين واحد توليدي با توجه به موقعیت فعلی و نیاز بیمارستان ها 
و اورژانس ها به لباس های ایزوله و ویژه برای انتقال بیماران مشکوک به کرونا با هماهنگي شركت خدماتي شهرك صنعتي ايبك آباد 

وحمايت مالي برخي واحدهاي صنعتي مستقر در اين شهرك نسبت به توليد البسه ايزوله بيمارستاني اقدام نمود.

زرآبادی پور :
کاالهای اینترنتی بارعایت الزامات بهداشتی حمل می شود

قزوین - خبرنگار فرصت امروز:  ش��یمازرآبادی پور،سرپرست معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری قزوین از رعایت الزامات بهداشتی توسط ناوگان حمل بار و مسافر شهری 

در جابه جایی کاالهای اینترنتی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ زرآبادی پور با 
اش��اره به این که با فراگیر ش��دن ویروس کرونا و تشویق افراد به عدم خروج از منزل، خرید 
از فروشگاه ها و کسب و کارهای اینترنتی به گزینه ای مطلوب برای شهروندان تبدیل شده 
اس��ت، گفت: ضروری اس��ت در تمام مراحل زنجیره عرضه کاال و ازجمله حمل و ارس��ال 
س��فارش مشتریان ، موارد بهداش��تی و توصیه های اعالم شده از سوی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا رعایت و اجرا شود. وی با مرور توصیه های بهداشتی مربوط به حمل کاالهای اینترنتی، خاطر نشان کرد: ضدعفونی وسایل حمل 
و نقل کاالهای ارسالی، پایش سالمت کارکنان بخش حمل و نقل عمومی شهری و الزام رانندگان به شستشو و ضدعفونی مرتب دست 
ها و استفاده از ماسک و دستکش از اقداماتی است که در راستای کمک به تامین سالمت شهروندان و جلوگیری از هرگونه اختالل در 
دریافت محموله های خریداری شده از سوی مشتریان توسط ناوگان حمل و نقل شهری اعم از تاکسیرانی و ناوگان تحت نظر شرکت 
های مسافربری اینترنتی اجرا می شود. سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با تاکید بر اینکه رعایت نکات بهداشتی 
تنها متوجه کسب و کارهای اینترنتی و ناوگان حمل و نقل نیست، گفت: مصرف کنندگان نیز با رعایت موارد بهداشتی می توانند ریسک 
آلودگی بسته های دریافتی را کاهش دهند. وی افزود: الزم است مصرف کنندگان، اقالم خریداری شده را پیش از ورود به محل سکونت 
ضدعفونی کرده و در صورت عدم امکان، بسته های سفارشی را در محل مناسبی قرار دهند تا پس از جابه جایی اقالم داخل آن، محل 

قرار گیری را ضدعفونی کنند و بسته بندی اولیه را دور بیندازند.

آغاز طرح ضربتی شناسایی محرومان فاقد مسکن در گلستان؛ 3۰۰۰ 
واحدمسکونی تا دهه فجر ساخته می شود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سرپرست بنیاد مسکن گلستان از آغاز طرح ضربتی شناسایی محرومان فاقد مسکن در استان خبر 
داد و گفت: این طرح در راستای برنامه ساخت 3 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان اجرا شده است.سیدمحمد حسینی اظهار داشت: 
طرح ضربتی شناسایی افراد محروم و نیازمند فاقد مسکن یا دارای مسکن غیرمقاوم و ناایمن در استان آغاز شده است.وی با اشاره به 
حضور تیم های ارزیاب در شهرستان های مختلف برای راستی آزمایی اطالعات خانوارهای محروم فاقد مسکن افزود: این طرح در راستای 
برنامه ساخت 3 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در استان اجرا شده و به مدت 3 روز ادامه خواهدداشت.سرپرست بنیادمسکن استان 
گلستان یادآور شد: براساس تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد و بنیادمسکن قرار است 3 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان 
در استان ساخته شود که دهه فجر سال گذشته این طرح با حضور مسئوالن کلنگ زنی شد.وی گفت: جامعه هدف این طرح عمدتا از 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی است که کار صحت سنجی اطالعات این خانواده ها آغاز شده است.

حسینی با اشاره به پرداخت کمک بالعوض برای ساخت مسکن محرومان خاطرنشان کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی حدود 
200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.سرپرست بنیادمسکن استان گلستان گفت: طبق قولی که به مردم داده شده قرار است تا دهه فجر 

امسال 3 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان و نیازمندان ساخته و تحویل آنان شود.

قاچاقچی مسلح در ایست و بازرسی تنگراه  گلستان دستگیر شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری قاچاقچی مسلح در ایست و بازرسی تنگراه خبر داد و گفت: 
از خودروی متهم نارنجک و س��الح جنگی کشف شده است.به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس، سردار روح االمین قاسمی اظهارداشت: 
ماموران انتظامی گالیکش در ایس��ت و بازرس��ی تنگراه حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری هیوندا مشکوک و آن را 
متوقف کردند.فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: حین بازرسی از خودرو، راننده به سرعت اتومبیل را روشن کرده و اقدام به فرار کرد 
که با سرعت عمل ماموران و طی یک تعقیب و گریز هدفمند پلیسی خودرو متوقف و متهم زمین گیر شد.وی با اشاره به مجروح شدن 
2 مامور وظیفه شناس طی این عملیات و انتقال آنان به مراکز درمانی، تصریح کرد: در بازرسی از خودرو متهم، مقدار 13 کیلو و 455 
گرم تریاک، یک قبضه کلت کمری جنگی یک تیغه خشاب جنگی 15 عددی، 34 عدد فشنگ جنگی، یک عدد نارنجک دستی اشک 
آور و ماسک ضد گاز و فیلتر مربوط به آن، تعداد ۸ حقه وافور بدون چوب و 2 عدد حقه کامل وافور و تعداد 2 عدد سیم حلقه دار کشف 
شد.سردار قاسمی با اشاره به معرفی متهم به مراجع قانونی، تصریح کرد: پلیس قاطعانه و با تمام توان با مخالن امنیت برخورد کرده و 

اجازه عرض اندام به اینگونه افراد نخواهد داد.

سرپرست دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن منصوب شد 

رشت – زینب قلیپور: با صدور حکمی از سوی مهندس حسینی مدیرعامل این شرکت سرپرست دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان 
شرکت آبفای گیالن منصوب شدند.  براساس این گزارش در راستای طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی با 
حکم سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن ، محمدرضا راستین راد سرپرست دفتر 
مدیریت ارتباط با مشتریان این شرکت شد.بنا به این گزارش با توجه به ساختار جدید شرکتهای آب و فاضالب استان ها ، مرکز ارتباطات 
مردمی 122 به دفتر مدیریت ارتباطات مشتریان تغییر یافت و مهندس راستین راد بعنوان سرپرست این حوزه معرفی شد.گفتنی است 
محمدرضا راستین راد پیش از این بعنوان رئیس دفتر فناوری اطالعات شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن خدمت می نمود 

که با اجرای طرح یکپارچه سازی بعنوان سرپرست دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان گیالن منصوب شد.

مدیرکل اوقاف بوشهر؛
فرآیند تشکیل کمیته های نظارت بر مسابقات قرآنی اوقاف در بوشهر کلید

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم اسماعیل پور از کلید خوردن فرآیند 
تشکیل کمیته های نظارت بر مسابقات قرآنی مرحله شهرستانی اوقاف بوشهر خبرداد. 

به گزارش روابط عمومی اوقاف اس��تان بوش��هر، حجت االس��الم و المسلمین محمدرضا 
اس��ماعیل پور، عضو ش��ورای فرهنگ عمومی و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، 
امروز دوم اردیبهشت ماه ۹۹، در نشست خبری با خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات که 
با موضوع؛ اجرای طرح ضیافت الهی و چهل و سومین دوره مسابقات قرآن، با رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی در محل سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: طرح ضیافت 
الهی با هدف تقویت فضای معنوی انس با قرآن کریم و دعا و مناجات ویژه ماه بهار قرآن در 
سطح جامعه ارائه می شود و الزم است مراکز افق در بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان؛ ترتیبی اتخاذ نمایند تا با در نظر گرفتن 

ظرفیت ها و امکانات موجود، برنامه ریزی و اقدام الزم انجام شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان بوش��هر با اشاره به اینکه تمامی اس��تانها به دلیل همه گیری بیماری ویروس کرونا از برگزاری 
مراسمات و تجمعات با حضور جمعیت مردمی منع شده و محروم اند، افزود: در اجرای این طرح ملی، همه ملزم به رعایت دقیق دستورات 
و مسائل بهداشتی و طرح مراقبت و فاصله گذاری اجتماعی در تمام برنامه ها، تحت هر شرائط ضروری و الزم االجرا خواهد بود و همگان 

باید در راستای جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا از هر اقدام مثبت و تاثیرگذار کوتاهی نکنیم.

اخبـــار
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داش��تن کارمندان نمونه، متعهد و س��خت کوش برای پیشرفت هر 
مدیر و ش��رکتی بس��یار ضروری اس��ت. این کارمندان می توانند تأثیر 
زی��ادی روی هدف ه��ای کاری خود، محل کار و حتی همکاران ش��ان 
داش��ته باش��ند، اما اگر کارمندی بیش از حد کار کند و تا جایی پیش 
ب��رود که حتی وظایف دیگران را هم برعهده بگیرد، آیا باز هم موجب 
رضایت رئیس��ش خواهد شد؟ با ما همراه باشید تا با یک نمونه واقعی 
و پاس��خ کارشناس��ان به این س��ؤال، روش برخورد مناس��ب با چنین 

کارمندانی را بررسی کنیم.
»آلیسون گرین« )Alison Green( درباره مسائل کاری و مدیریت 
مقاله می نویس��د. او در سایت inc.com به سؤاالتی که در این زمینه 
از او پرس��یده می شود، پاس��خ می دهد. یکی از خوانندگان وب سایت، 
سؤال زیر را مطرح کرده و در ادامه، گرین او را راهنمایی کرده است.

سؤال:
م��ن ی��ک کارمند نمون��ه و همه فن حریف ب��ه نام س��ارا دارم که با 
ذهن خالق خود، راهکارهای جالب و کاربردی ارائه می دهد. مش��کل 
اینجاس��ت که او گاهی کارهای مربوط به دیگران را هم انجام می دهد 
و در ج��واب می گوی��د: »آخه به نظرم این کار برای من آس��ان تر بود« 
ی��ا با زبان طنزی ک��ه دارد می گوید تنها قصدش ای��ن بود که کار به  

درستی انجام شود.
چندین بار ش��ده که او را حین انج��ام دادن وظایف دیگران دیده ام. 
حتی گاهی متوجه شده ام که سارا تا دیروقت مشغول به پایان  رساندن 
کارهایی اس��ت که مهلت تحویل آنها هفته های آینده اس��ت. من از او 
درباره علت رفتارش پرس��یده ام و باز هم با همان جواب مشابه روبه رو 
می ش��وم: »آخه حسابی س��رگرم کار بودم که فکر کردم تمام کارهای 
دیگر را هم انجام دهم.« مدتی بعد، متوجه می شوم که سارا به  صورت 
غیرمس��تقیم از اینک��ه روی پروژه ه��ای متعدد کار می کند ش��کایت 
دارد. همچنین، اگر کس��ی وارد بخش اداری ما ش��ود و سؤالی داشته 
باش��د، با اینکه من مدیر هس��تم، او زودتر از من می خواهد به سؤاالت 

مراجعه کننده پاسخ دهد.
من پیش از این س��عی کردم با دقت و وس��واس خاصی که منجر به 

دلخور ش��دن چنین کارمند بی نظیری نشود، با او در این باره صحبت 
کن��م، اما نتیج��ه مذاکره زیاد خ��وب نبود. او ب��ه صحبت هایم گوش 
می کرد، س��پس به گریه می افت��اد و می گفت که برنام��ه اش را تغییر 
می دهد و دیگر روی هیچ پروژه اضافی کار نخواهد کرد. باوجوداین، با 

گذشت 2 یا ۳ هفته، دوباره همان آش و همان کاسه بود.
به  تازگی، این موضوع ش��دیدتر ش��ده اس��ت. زمانی که با رئیس��م 
مش��غول صحبت درباره پروژه ای بودم که در دس��ت داش��تم، س��ارا 
مدام میان صحبت های من می پرید یا به  جای من به رئیس��م پاس��خ 
م��ی داد. طی چند دقیقه، او رئیس��م را متقاعد کرد که روش متفاوتی 
با ش��یوه ای که من کار می کردم اتخاذ کنی��م؛ این در حالی بود که او 
هیچ مش��ارکتی در آن پروژه نداش��ت. در آن لحظه گفتم: »من س��ه 
هفت��ه روی این پ��روژه کار کرده ام. ما تنها ی��ک روز تا تحویل کار به 
کارفرما فرصت داریم. این طور که مش��خص است تو بهتر می دانی چه 
کاری درس��ت است و نیازهای مشتری را می شناسی. پس چرا تو این 
کار را انجام نمی دهی؟« و اتاق را ترک کردم. ش��اید بهتر بود جلسه را 
ترک نمی کردم، اما دیدن چنین برخوردهایی از جانب سارا، آن هم در 

حضور رئیسم، حسابی من را به هم ریخته بود.
باقی روز، س��ارا م��دام می گفت: »من نمی دانم از کجا ش��روع کنم؟ 
تحویل پروژه برای فرداس��ت.« م��ن زودتر از وقت اداری به خانه رفتم 
و نتوانس��تم کمکی کنم. می دانم که به عنوان یک مدیر رفتار درستی 
نداش��تم، اما واقعا می خواستم که س��ارا متوجه عواقب رفتارش بشود. 
روز بعد که روز تحویل پروژه بود، او گفت که سردرد دارد و درخواست 
مرخصی داد. ما هم از همان کارهایی که من طی سه هفته انجام داده 
بودم اس��تفاده کردیم. روز بعد س��ارا سر کار حاضر شد و جوری رفتار 

کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
توصیه شما درباره برخورد صحیح با چنین کارمندی چیست؟

پاسخ:
این یک مثال عالی از زمانی اس��ت که مدیرها چگونه باید در مواقع 
لزوم با مس��ائل کاری به صورت مس��تقیم برخورد کنند. گاهی چنین 
موقعیت هایی آنقدر پیچیده می ش��وند که اگر زودتر به ش��کلی صریح 

و روشن به آن پرداخته می شد، هرگز چنین اتفاقاتی پیش نمی آمد.
رفتار ش��ما در آخرین موقعیتی که با کارمندتان داش��تید مناس��ب 
نبود. حدس می زنم شما از قصد، کارمندتان را در موقعیتی قرار دادید 
که موجب شکس��ت او ش��ود. ش��ما به او نش��ان دادید که هیچ حس 
مس��ئولیت  پذیری در این ماجرا وجود ندارد )به او اجازه داده ش��د که 
خ��ودش را از موقعیت خارج کند و طوری رفت��ار کند که انگار هرگز 
چنین اتفاقی نیفتاده اس��ت( و احتماال به نظر می رسد که او در مقابل 
رئیس ش��ما ضعیف دیده شده است. خروج شما با نارضایتی آشکارتان 

از آن مذاکره رفتار خوبی نبود.
م��ن کامال متوجه حس نارضایتی ش��ما از آن موقعیت هس��تم، اما 
کس��ی که می تواند این موقعیت را درس��ت کند، خود ش��ما هستید. 
وقتی راه حل س��اده تر، ش��فاف تر و آرام تری در دس��ت دارید، عصبانی 
شدن ش��ما معنا ندارد. این دقیقا همان اتفاقی است که وقتی مدیرها 
مشکالت مربوط به کارمندان را به درستی حل نمی کنند، رخ می دهد: 
آنه��ا قدرت حل کردن چنین موضوعی را خیلی پیش تر از اینها دارند، 
اما تا جایی پیش می روند که بسیار ناراحت می شوند و خونسردی شان 

را از دست می دهند.
خب، ش��ما باید این موض��وع را حل کنید. راه ح��ل آن هم صحبت 
ک��ردن با قاطعیت ب��ا کارمندتان درباره موقعیت های درس��ت و غلط 
اس��ت. اگر او واکنش احساس��ی از خود نش��ان داد، نباید عقب نشینی 

کنید.
در ی��ک م��کان آرام، کنار او بنش��ینید و اینها را بگویی��د: »ما قبال 
درباره قطع کردن مکالمه دیگران یا انجام دادن وظایف همکاران بدون 
هماهنگ��ی قبلی صحبت کرده ایم. تو این م��وارد را چند هفته رعایت 
کردی، اما دوباره می بینم که همان اتفاق ها در حال تکرار شدن است. 
به خاط��ر موفقیت خودت و البته رابطه ات با هم��کاران، باید برای این 
موضوع به دنبال راه حل باش��یم. دفعه پیش ک��ه باهم صحبت کردیم، 
فکر می کردم که به توافق رس��یده ایم. موضوعی هس��ت که من از آن 

خبر نداشته باشم؟«
اگر او احساس��اتی ش��د و ش��روع به گریه کرد، اجازه ندهید شما را 

تحت تأثیر قرار دهد. از او بپرسید اگر برای ادامه مکالمه به کمی زمان 
نیاز دارد، می توانید چند دقیقه صبر کنید. به او دستمال تعارف کنید، 
یک لیوان آب برایش بریزید یا هر کاری را که به او حس��ی از اهمیت 

بدهد، انجام دهید و بعد مکالمه تان را ادامه دهید.
اگ��ر او دوباره گفت که دیگ��ر کاری خارج از وظایفش انجام نخواهد 
داد، به او بگویید: »این چیزی نیس��ت که من می خواهم. خواسته من 
این اس��ت که دیگر کار سایر کارمندان را انجام ندهی؛ چون این عمل 
باعث تضعیف روحیه دیگران می شود و ممکن است جریان کاری ما را 
مخت��ل کند. من تنها از تو می خواهم که روی وظایف خودت متمرکز 
باشی. من از اینکه بخواهی در حوزه تخصصی خودت تجربه های جدید 
به دست بیاوری استقبال می کنم، اما خواسته ای که دارم این است که 

وارد حیطه وظایفی نشوی که به دیگران محول شده است.«
در ضم��ن، فک��ر می کنم بهتر باش��د درباره توصیف س��ارا به عنوان 
»کارمند نمونه« بیش��تر فکر کنید. اگر به ی��ک کارمند نمونه بگویند 
که از انجام دادن وظایف همکارانش دس��ت بردارد، حرفی نمی زند که 
موجب رنجش آنها شود یا اگر نتوانند پروژه ای را کامل کنند، مرخصی 
نمی گیرند و طوری رفتار نمی کنند که انگار شتر دیدی، ندیدی! قطعا 
کارمندان نمونه هم بدون عیب نیس��تند، اما قانون کلی این اس��ت که 
آنها به بازخورد گوش می دهند و برای بهبود عملکرد تالش می کنند.

در حال حاضر، س��ارا یک کارمند نمونه به  حساب نمی آید. شما هم 
با طفره رفتن از داش��تن ای��ن مکالمه  مهم با او، هی��چ کمکی به این 
موقعی��ت و کارمندتان نکرده اید )و در نهایت خش��می که درباره این 
موضوع داش��تید، باعث رخ دادن آن اتفاق ش��د(. اگر دیدگاه تان را با او 
درباره این موضوع و تغییراتی که الزم اس��ت رخ دهد در یک مکالمه 
آرام، بی پ��رده، با لحنی مهربان اما قاطع مطرح کنید و بتوانید او را در 

برابر قولی که می دهد متعهد کنید، لطف بزرگی به او خواهید کرد.
آیا ش��ما هم تجربه مش��ابهی در این زمینه دارید؟ اگر ش��ما چنین 
کارمندی داش��تید یا در موقعیت سارا بودید، چه برخوردی را مناسب 

می دانستید؟
inc/chetor:منبع

چطور از کارمندان مان بخواهیم فقط روی کارهای خودشان تمرکز کنند؟
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در شرایطی که ویروس کرونا بسیاری از کشورها را درگیر کرده 
و مدام از ش��بکه ها و رس��انه های مختلف توصیه هایی را برای در 
امان ماندن از این ویروس می ش��نویم بس��یاری از کسب و کارها 

لطمه خورده یا تعطیل شده است.
دولت ها و کش��ورهای مختلف ه��ر کدام برنامه های��ی را برای 
خسارت کمتر به کسب و کارها و مشاغل مردم ارائه کرده و اجرا 
می کنن��د، اما این راهکارها تا چه اندازه می تواند مش��اغل ما را از 
آس��یب و خسارت مصون نگه دارد؟ به همین دلیل باید خودمان 
نیز با توجه به ش��رایط ش��غل مان به فکر روش هایی باش��یم که 
بتوانیم در این وضعیت، کس��ب و کارمان را به درس��تی مدیریت 

کنیم و از اینکه آسیب بیشتری ببیند پیشگیری کنیم.
یادتان باش��د شاید بس��یاری از بخش های کسب و کار شما به 
صورت موقت��ی در حالت تعلیق قرار گرفته باش��د ولی بازاریابی 
س��ئوی شما به هیچ وجه نباید متوقف شود و این با پروتکل های 
بهداش��تی که از سوی س��ازمان بهداش��ت جهانی ارائه می شود 
هیچ منافاتی ندارد و برعکس دقیقاً مطابق با آن اس��ت. برخی از 
بازاریاب ها و کسب و کارها از این شرایط ترسیده اند و تا زمانی که 
شرایط مشخص تر ش��ود روند بازاریابی خود را به تعلیق انداخته 
و تعطیل کرده اند. دقیقاً همین واکنش های س��ریع و نس��نجیده 
می تواند بعدها برای استراتژی های بازاریابی شما مشکالت زیادی 

به وجود آورد.
چه باید کرد؟

اگر شغل و فعالیت شما از آن دسته از فعالیت هایی است که از 
طرف وزارت بهداش��ت و دولت به عنوان مشاغل پرریسک معرفی 
شده و نمی توانید تا مدتی فعالیت کنید قطعاً ترس زیادی را برای 
ش��ما به همراه داش��ته است و شغل و موقعیت خود را در معرض 
خط��ر و ضررهای جبران ناپذیر می بینید، ام��ا این عدم اطمینان 
نباید مانع ش��ود که شما مسئله بازاریابی و سئو را نادیده بگیرید 
و منتظر شرایطی باشید که همه چیز به روال قبل برگردد چراکه 
هنوز اطالعات دقیقی از ش��رایطی ک��ه در آینده به وجود خواهد 

آمد و مدت زمان شیوع این بیماری در دست نیست.
پ��س از همی��ن امروز ش��روع کنید و به س��ئو و بازاریابی خود 
رونق دهید. بسیاری از شرکت ها و کسب و کارهای بزرگ آمریکا 
مدعی هستند که به صورت ثابت بین ۷ تا ۸درصد از درآمدهای 
ناخالص خود را برای بازاریابی صرف کنید. فرقی نمی کند ش��ما 
در چه ش��رایطی هستید این عددها بسیار مهم هستند و نباید از 

میزان آن یا کیفیت تبلیغ و بازاریابی شما کاسته شود.
برای رس��یدن به این هدف، سعی کنید اگر بخشی از بازاریابی 
و تبلیغ��ات خود را می توانید با هزینه های کمتری ادامه دهید آن 

بخش ها را تقویت کنید.
دوماً س��عی کنید از تصمیمات یک ش��به و هیجانی حداقل به 
مدت یک س��ال دوری کنید. سعی کنید سیستم دورکاری را در 
ش��رکت و محدوده مح��ل کار خود رواج دهی��د و از همکاران و 
کارکنان تان بخواهید تا دورکاری انجام دهند ولی از طرق مختلف 
با یکدیگر در ارتباط باش��ید و به تب��ادل نظر بپردازید. می توانید 
از این فرصت به وجود آمده که برخی از کس��ب و کارها دست از 
کار و تبلیغ و بازاریابی کش��یده اند و منتظر این هستند تا ببینند 
چه اتفاقی خواهد افتاد خودتان را در صدر جست وجوهای گوگل 

قرار دهید.
از نظر مشاوره بازاریابی، اگر قصد داشته باشید در کسب و کار 
و فعالیت خودتان موفق باش��ید هیچ کاری غیرممکن نیس��ت. با 
این کار هم توانس��ته اید مطابق با پروتکل های وزارت بهداشت و 
س��ازمان بهداش��ت جهانی عمل کنید و زندگی کارکنان خود و 
س��المت آنها را در رأس اهمیت قرار دهید و هم اینکه به فعالیت 
خود از حوزه هایی که امکان فعال ماندن در آنها وجود دارد ادامه 

دهید.
1- گفت وگوی مجازی با کارکنان و مشتریان

سعی کنید در این دوران ارتباط خود با کارکنان و مشتریان تان 
را حف��ظ کنید. بهتری��ن راه برای آن، اس��تفاده از گفت وگوهای 
آنالین تصویری است. شاید پیام های نوشتاری یا فایل های صوتی 
ش��ما در این دوران بتواند ارتباط ش��ما با مشتریان را حفظ کند 
ولی مطمئن باش��ید برقراری ارتباط تصوی��ری به لحاظ کیفیت 
ارتباط بس��یار متفاوت تر است و بهتر می تواند به شما در رسیدن 
به این هدف  ت��ان کمک کند زیرا مردم ب��ا محرک های تصویری 
بهتر از س��ایر محرک ها ارتباط برقرار می کنند. همچنین برقراری 
چنین ارتباطی می تواند احس��اس نزدیکی و دوس��تی بین ش��ما 

ایجاد کند.
۲- مرتب سازی محتوا

همواره یک فایل مرتب ش��ده از محتواهای خود داشته باشید. 
ممکن است شما در سایت خود از محتواهای مختلف مانند فیلم، 
عک��س، محتوای نوش��تاری، فایل های متنی مانن��د کتاب یا هر 
محتوای دیگری را آپلود کرده باشید. حتماً یک فایل اکسل برای 
ذخیره کردن این محتواها و تاریخ اش��تراک گذاری از آنها داشته 
باش��ید. نکته مهم دیگر این اس��ت که مش��خص کنید که کدام 
یک از محتواهای ش��ما بیشترین بازدید و اشتراک گذاری توسط 

کاربران را داشته است.
3- به کارهای عقب افتاده خود رسیدگی کنید

حتماً ش��ما کارهای عقب افتاده زیادی داش��تید که همیشه به 
دنب��ال فرصت��ی بودید تا آنها را انجام دهی��د. از جمله این کارها 
که در کیفیت فعالیت و کار ش��ما نیز بس��یار موثر اس��ت، مرتب 
کردن پرونده ها اس��ت. س��عی کنید در این فرص��ت، پرونده ها را 
س��ر و سامان داده و آنهایی که مختومه شده است را از دسترس 
کن��ار بگذارید تا بتوانید بهتر به پرونده های باقیمانده رس��یدگی 
کنی��د. همچنین می توانید در این فرصت به جمع آوری و س��ر و 
س��امان دادن مطالب، تجربیات و اطالعات خود بپردازید و آنها را 
به صورت مقاله یا کتاب منتش��ر کنید. دقت کنید که انجام این 
کارها گاهی بس��یار مهم  تر از خرید و فروش اس��ت، چراکه انجام 

آنها به شما هویت و اصالت می بخشد.
4- کلیدواژه ها

س��ئو و اس��تفاده از روش های مناس��ب در آن می تواند میزان 
بازدید کاربران اینترنت از س��ایت شما را باال ببرد. برای این کار، 
می توانید از کلیدواژه های مختلف برای سئو استفاده کنید. منتها 
باید کلماتی را انتخاب کنید که نتیجه جس��ت وجوی ش��ما را در 
گ��وگل افزایش دهد. بس��یاری از افراد معتقدند که اس��تفاده از 
کلم��ات بریده بری��ده و کوتاه بهتر اس��ت. در حالی که می توانید 
از کلمات بلند نیز اس��تفاده کنید. پس خودتان را در محدودیت 
کلم��ه قرار ندهید بلکه فقط به دنبال یافتن بهترین کلمه یا واژه 

باشید که احتمال جست وجوی شما را افزایش دهد.
5- پاسخگویی منطقی به کاربران

س��عی کنید زمانی که کاربران ش��ما س��والی را می پرس��ند به 
صورت منطقی پاس��خ دهید تا مجبور نباش��ید جواب یک سوال 
را بارها تکرار کنید. زیرا ممکن اس��ت بس��یاری از افراد دیگر هم 
باش��ند که دقیقا همان س��وال را داشته باش��ند. سعی کنید یک 
روش اختصاصی برای خودتان داش��ته باش��ید و سوال مخاطبان 
خود را براساس آن پاسخ دهید. اگر پاسخ های شما با برند شرکت 

یا سازمان تان باشد، نتایج بهتری خواهد داشت.
6- تجدیدنظر در قیمت ها

به نظر مش��اوره بازاریابی، س��عی کنید ب��ا کاهش دادن قیمت 
محصوالت خودتان مش��تریان را ترغی��ب کنید که در این دوران 
از ش��ما خری��د کنند. می توانی��د هم قیمت محص��والت خود را 

کاهش دهید و هم اینکه فروش��گاه آنالین خود را بهبود بخشید 
و محص��والت و خرید مش��تریان را در درب من��زل آنها تحویل 
دهید. چنین خدماتی در این دوران نه تنها موجب می شود کسب 
و کارتان دچار کس��اد نش��ود بلک��ه رونق نیز می گی��رد. زیرا این 
دقیقاً همان ش��رایطی اس��ت که مردم به آن عالقه مند هس��تند. 
یعن��ی محصولی که ارزان و راحت به دست ش��ان برس��د. پس با 
کمی خالقیت و کاس��تن از هزینه هایی که در این دوران به درد 
شما نمی خورد، س��عی کنید بودجه باقیمانده را صرف روش های 

مناسب در این دوران کنید.
7- اطالع رسانی اخبار کسب و کار به مشتریان

احتم��االً ش��ما نیز مانند بس��یاری از مش��اغل س��اعات کاری 
متفاوت تری را در این دوران انتخاب کرده اید. ش��اید ساعت های 
کاری ش��ما از نظر طولی کمتر ش��ده ی��ا در روزهای بخصوصی 
خدمات ویژه ای می دهید. سعی کنید مشتریان خود را درخصوص 

تغییر ساعت های کاری خود مطلع کنید.
۸- تجزیه و تحلیل فروش

در این دوران قطعاً اطالعات مربوط به فروش شما از نظر میزان 
یا کیفیت فروش تغییراتی کرده اس��ت. به عنوان مثال، برخی از 
محصوالت تان بیش��تر به فروش می رس��د یا برخی از آنها چندان 
فروشی ندارد یا گروهی از افراد خاص جزو مشتریان شما شده اند. 

س��عی کنید با جم��ع آوری و تجزیه و تحلیل ای��ن اطالعات، به 
داده های مهمی دس��ت پیدا کنی��د و در ادامه روند کاری خود از 

آنها استفاده کنید.
qmpmarketing :منبع

راهکارهای مصونیت از اثرات شیوع کرونا و فاصله گذاری اجتماعی در کسب و کار 
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جدیدترین رده بندی ثروتمندترین زنان از نگاه مجله فوربس

همواره بهترین ها در صدر توجهات قرار دارند. در این رابطه زنان به علت محدودیت های بیش��تری که 
دارند، مسیر سخت تری را برای رسیدن به ثروت میلیونی طی می-کنند، با این حال در این فهرست عمده 
دلیل کس��ب ثروت، ارث خانوادگی اس��ت که یک نکته منفی محسوب می شود. درواقع امید است که در 
چند س��ال آینده شاهد زنان کارآفرین و موسس شرکت ها باشیم که به مانند جف بزوس، بر پایه عملکرد 
خود به باالترین ثروت دست پیدا کرده است. در این رابطه مجله فوربس همواره به ارائه این آمارها توجه 
ویژه ای داشته است. نکته جالب این فهرست این است که اکثر افراد، با کاهش ثروت مواجه شده-اند که 
در این رابطه شیوع ویروس کرونا اصلی ترین دلیل محسوب می شود، با این حال تغییرات نسبتا زیادی نیز 
رخ داده است. اگرچه صدها نفر را می توان در فهرست زنان میلیاردر قرار داد، با این حال در این مقاله به 

بررسی 1۰ مورد نخست، می پردازیم. 
1-آلیس والتون  ثروت: ۵۴.۴ میلیارد دالر  کشور: آمریکا

قرار داشتن در ثروتمندترین خانواده جهان خود دلیل کافی برای کسب عنوان نخست خواهد بود. وی 
عضوی از خانواده بزرگ والتون اس��ت که عمده ثروت خود را از بزرگ ترین ش��رکت جهان به نام والمارت 
)موس��س سم والتون( به دس��ت آورده و عضو هیأت مدیره آن محسوب می-شود. درواقع وی تنها دختر 
موس��س والمارت اس��ت. وی امس��ال موفق شده است تا جایگاه سال گذشته فرانس��وا بتانکور می یر را به 

دست آورد. 
2- فرانسوا بتانکور می یر  ثروت: ۴۸.9 میلیارد دالر   کشور: فرانسه

علت اصلی کسب ثروت وی درست به مانند گزینه قبلی، موقعیت خانوادگی است. درواقع او دختر مالک 
قبلی برند لورئال، لیلیان بتانکور اس��ت. نکته جالب توجه این اس��ت که مادر وی، تنها فرزند موسس این 
برند محس��وب می ش��د. حوزه فعالیت آن نیز در زمینه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی است. بنا بر آخرین 
آمار منتشرش��ده، لورئال، بزرگ ترین شرکت در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی محسوب می شود، با این 
حال ویروس کرونا باعث شد تا وی نتواند جایگاه سال گذشته خود را حفظ کند. با این حال این شرکت 
اعالم کرده است که با دولت فرانسه قراردادی امضا کرده است تا مواد ضدعفونی کننده را تولید کند. حال 

باید دید که آیا در فهرست بعدی، وی قادر است تا جایگاه خود را پس بگیرید؟ 
۳- جولیا کوخ   ثروت: ۳۸.2 میلیارد دالر  کشور: آمریکا 

صنایع کوخ ش��رکتی چندملیتی در زمینه های مختلف محسوب می شود که عمده فعالیت آنها معطوف 
به حوزه نفت و صنایع پتروشیمی است. وی پس از مرگ همسر خود )دیوید کوخ( مالک بیش از ۴۰درصد 
س��هام این ش��رکت شده اس��ت. وی قبل از دریافت این ارثیه، یک طراح مد محسوب می شد. بدون شک 
ویروس کرونا که به کاهش شدید قیمت نفت منجر شده است، میزان ثروت وی را نیز دستخوش تغییرات 

زیادی کرد. همین امر نیز باعث شده است تا فاصله او با نفر دوم، بسیار زیاد باشد. 
۴-مکنزی بزوس  ثروت: ۳۶ میلیارد دالر  کشور: آمریکا 

کمت��ر کس��ی وجود دارد که خبر جدای��ی پرهزینه جف بزوس، ثروتمندترین ف��رد جهان و مالک برند 
آمازون را نش��نیده باش��د. آنها در سال گذش��ته از یکدیگر جدا ش��دند که نتیجه آن توافقی ۳۵ میلیارد 
دالری بوده اس��ت که به یک باره وی را به فهرس��ت ثروتمندترین زنان جهان قرار داد. با توجه به این امر 
که وی به صورت جدی در هیچ حوزه اقتصادی فعالیت ندارد، طبیعی اس��ت که ثروت وی، عمال تغییری 

را نکرده باشد. 
۵-ژاکلین مارس  ثروت: 2۴.۷ میلیارد دالر  کشور: آمریکا 

خانم ژاکلین نوه موسس برند مارس اینمورپوریتد است که در زمینه تولید انواع شکالت فعالیت داشته 
و یکی از شناخته ش��ده ترین برندها محسوب می ش��ود. بنا بر آمارهای منتشرشده، نام این برند در جایگاه 
س��ومین ش��رکت خصوصی بزرگ آمریکا قرار دارد. وی سابقه 2۰ سال فعالیت در این شرکت را داشته و 
برند آنها به تازگی در زمینه تولید مواد غذایی متنوع و غذای حیوانات خانگی نیز فعالیت خود را ش��روع 
کرده اس��ت. به همین خاطر به عقیده بس��یاری از تحلیلگران، س��ال آینده وی می تواند به جایگاه چهارم 

این فهرست دست پیدا کند. 
۶-یانگ هویان  ثروت: 2۰.۳ میلیارد دالر  کشور: چین

تا پنج سال گذشته، حتی تصور این امر که یک زن چینی بتواند در فهرست ثروتمندترین-ها قرار گیرد، 
بس��یار س��خت بود، با این حال این کشور با س��رعتی خارق العاده به یکی از ابرقدرت ها تبدیل شده است. 
اگرچه ممکن است تصور کنید که وی نیز به مانند هر پنج گزینه قبل، با یک ارث خانوادگی مواجه شده 
اس��ت، با این حال در رابطه با این گزینه، کامال در اش��تباه هستید. وی یک زن خودساخته محسوب شده 
و به خاطر درخش��ش خود در موقعیت های ش��غلی مختلف، در حال حاضر به عنوان مالک اصلی شرکت 
کانتری گاردن ش��ناخته می شود. این برند در زمینه  ساخت و ساز فعالیت داشته و شعبه هایی در استرالیا 

و مالزی نیز دارد.
۷-سوزان کالتن  ثروت: 1۶.۸ میلیارد دالر  کشور: آلمان

ثروتمندترین زن آلمانی، یکی از اصلی ترن سهامداران برند بی ام و محسوب می شود. علت این اتفاق نیز 
ارث خانوادگی بوده اس��ت. درواقع پدر او مالک بیش از ۵۰درصد س��هام این شرکت بوده است که بخشی 
از این سهم در اختیار مادر و برادر او قرار دارد. وی همچنین موسس برند آلتانا است که در زمینه تولید 

دارو فعالیت دارد. 
۸-الرن پاول جابز  ثروت: 1۶.۴ میلیارد دالر  کشور: آمریکا 

همسر استیو جابز در حال حاضر بزرگ ترین سهامدار  برند اپل محسوب می شود. وی همچنین ۸درصد 
از س��هام والت دیزنی را در اختیار دارد. همچنین وی برند Emerson Collective را از س��ال 2۰1۶ 

تاسیس کرده است که در زمینه انرژی پاک و انجام فعالیت های بشردوستانه فعالیت دارد. 
9-ژانگ هوجیوان   ثروت: 1۴.۶ میلیارد دالر  کشور: چین 

وی یکی از اعضای هیأت مدیره برند Hansoh است که در زمینه تولید دارو فعالیت دارد. شیوع کرونا 
باعث ش��ده اس��ت تا فروش این شرکت افزایشی چشمگیر پیدا کند. با توجه به این امر که پس از آمریکا، 
چین با دو نماینده برای نخستین بار در این فهرست قرار دارد، بدون شک در آینده باید شاهد تعداد زنان 

ثروتمند بیشتری از سوی این کشور باشیم. 
1۰-جینا راینهارت  ثروت: 1۳.1 میلیارد دالر کشور: استرالیا 

وی دختر کارآفرین استرالیایی، النگ هنکوک است که کاشف بزرگ ترین معدن سنگ آهن جهان محسوب 
می شود. ثروت عظیم پدر، باعث شده است تا وی بتواند سریعا در زمینه تجارت نیز پیشرفت کند. وی در حال 

حاضر ریاست شرکت معدن و کشاورزی Hancock Prospecting Group را برعهده دارد. 
forbes.com :منبع

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

      سه شنبه   9 اردیبهشت 1399    شماره 153۲   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 86073381 
روابط عمومی: 86073143      فکس تحریریه: 88827112
سازمان آگهی ها: 86073312    امور مشترکین: 86073143

مدرسهمدیریت

به قلم: کریستین استولر روزنامه نگار
مترجم: امیر آل علی

86073143


