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خطر بیکاری در کدام یک از گروه های چهارگانه اصناف بیشتر است؟

 اصناف
زیر تیغ کرونا

فرصت امروز: ويروس كرونا كماكان در حال تاخت و تاز اس��ت و عالوه بر ايجاد موجي از ابتال و مرگ و مير در اغلب كش��ورهای 
جهان، شهروندان را درگير پيامدهاي اقتصادي خود كرده است. در پي شيوع ويروس كوويد-19، بورس هاي جهاني بي سابقه ترين 
س��قوط هاي س��اليان اخير خود را سپری كرده اند و قيمت نفت در بازارهاي جهاني سقوطی آزاد را تجربه كرده است. اين در حالی 
است كه قيمت محصوالت كشاورزی در سطح جهان روند افزايشی در پيش گرفته است. در ايران هم مانند بسياري از كشورهاي 

ديگر، فعاليت هاي اقتصادي از موارد مختلفي مانند كاهش رفت وآمدها، نااطميناني و احتياط مصرف كنندگان، تعطيلي برخي...

آیا سکه هم به سرنوشت خودرو دچار شده است؟

دوئل دالالن دالر و صرافی های بانکی
4

2

3

معاون وزیر اقتصاد از عرضه ۱۰۰ هزار میلیاردی اموال دولتی تا آخر سال خبر داد

بزرگ ترین عرضه اموال دولتی در هفته آینده

قرارداد هوشمند )smart cntract( چیست و چگونه کار می کند؟
ضرورت چشم پوشی از اهداف بلندمدت در شرایط بحرانی

چگونه ارتباط بهتری با مشتریان خود داشته باشیم
سایه هوش مصنوعی بر صنعت سینما

ترکیب بازاریابی و مدیریت سئو
پردرآمدترین اینفلوئنسرهای اینستاگرام 

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

قانون شکنی ماسک و بازگشایی 
 کارخانه های تسال؛

اگر می خواهید مرا دستگیر کنید

یادداشت
 تهدید دیروز 
و فرصت امروز

ت��اب آوری نس��بتا قابل قبول 
اقتص��اد اي��ران در برابر تحريم 
مجدد آمريکا و همچنين پديده 
كرونا امر مهمی اس��ت كه هم 
باي��د مورد توج��ه و تقدير قرار 
گي��رد و هم بايد تحليل ش��ود. 
افت نس��بتاً كم توليد ناخالص 
داخلی بدون نفت در دو س��ال 
گذش��ته و ع��دم اف��ت جدی 
اش��تغال نش��ان داد كه اقتصاد 
ايران در براب��ر تحريم مقاوم تر 
از چي��زی اس��ت ك��ه در بادی 
امر به نظر می رس��يد. در قضيه 
كرون��ا اگرچ��ه در ابت��دای امر 
نوعی س��ردرگمی بود اما نظام 
تصميم گي��ری ب��ه س��رعت به 
خود آمد و موفق ش��د وضعيت 
را مديري��ت كند. ع��دم غارت 
فروشگاه ها و وفور اجناس نشان 
از اين داش��ت كه تدابير به كار 
گرفته ش��ده در ايران موفق تر از 
بوده  توس��عه يافته  كش��ورهای 

است.
قطع��ا نقاط ق��وت مهمی در 
اقتص��اد ايران وج��ود دارد كه 
در اين ت��اب آوری مؤثر بوده و 
باي��د در مجال ديگ��ری به آن 
پرداخت. در اينجا قصد دارم تا 
ناكارايی ها و اشکاالتی را كه در 

ايران  اقتص��ادی  نظام 
2وجود داشته اما از...
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در چند روز گذش��ته حاش��يه های مربوط به افزايش قيمت خودرو 
و بررسی دوباره تش��کيل وزارت بازرگانی، ابروزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت را در صدر خبرها قرار داده بود، اما به نظر می رس��د كس��ی 
منتظر خبر بركناری وزير صمت نبود. با اين حال، از نامه رئيس جمهور 
به حس��ين مدرس خيابانی، قائم مقام وزير صمت برمی آيد كه حس��ن 

روحانی از عملکرد اين وزارتخانه هيچ رضايتی نداشته است.
به گزارش ايس��نا، عصر دوش��نبه بعد از جلسه س��تاد تنظيم بازار و 
اتخ��اذ تصميم��ات جديدی در رابطه با قيمت خ��ودرو، رئيس جمهور 
با صدور حکمی حس��ين مدرس خيابانی را به عنوان سرپرست وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت منصوب كرد و رض��ا رحمانی را از رأس اين 

وزارتخانه كنار گذاشت.
بع��د از افزايش نجومی قيمت خودرو در بازار، گمانه زنی هايی درباره 
اس��تيضاح وزير صمت مطرح ش��ده بود. در نهايت در جلس��ه دوشنبه 
س��تاد تنظيم بازار مقرر ش��د كه قيمت خودروهای سايپا ۲۳درصد و 
قيم��ت محصوالت ايران خودرو 1۰درصد افزايش يابد و قيمت خودرو 
در كف بازار هم شامل قيمت درب كارخانه به عالوه حداكثر 1۰درصد 

سود باشد.
البته به نظر می رس��د آشفتگی بازار خودرو تنها دليل بركناری وزير 
صمت نبوده و رئيس جمهور طی نامه ای از مدرس خيابانی، سرپرست 
اين وزارتخانه خواس��ته كه نس��بت به مديريت بازار و تأمين كاالهای 
اساس��ی، س��اماندهی قيمت خودرو، رفع موانع توليد و تعميق ساخت 
داخل، كمک به توس��عه صادرات غيرنفتی و بهبود فضای كسب و كار 
اق��دام كند. به بيان ديگ��ر، احتماال رئيس جمه��ور از اقدامات وزارت 
صم��ت در زمينه مديريت بازار، توس��عه توليد داخ��ل و صادرات هم 
رضايت نداشته و حاال انتظار می رود مدرس خيابانی اين راه های نرفته 

را طی كند.
البت��ه بركناری وزير صمت ابعاد ديگری هم دارد؛ چراكه وزير صمت 
ط��ی نامه ای بدون تاريخ و ش��ماره ب��ه رئيس جمه��ور گفته كه 1۷ 
ارديبهش��ت محمود واعظ��ی، رئيس دفتر رئيس جمه��ور او را تهديد 
كرده در صورت رأی نياوردن طرح تشکيل وزارت بازرگانی در مجلس 
شورای اسالمی بركنار خواهد شد و از او خواسته شده بود كه با البی، 
نمايندگان خصوصا نمايندگان آذری زبان را قانع و برای اين طرح رأی 
بگيرد! در نهايت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود كه 

از سمت خود استعفا دهد.
البت��ه س��اعاتی بع��د از ادع��ای رحمان��ی، رواب��ط عموم��ی دفتر 
رئيس جمه��وری درخص��وص داليل بركن��اری او گفت ك��ه »به هيچ 
وج��ه از جناب آقای رحمانی خواس��ته نش��ده از اليحه دولت حمايت 
كنند، بلکه تاكيد ش��ده از فعاليت ها و رايزنی های فش��رده س��ه نفر از 
نزديکان شان-كه در صورت لزوم نام آنها اعالم خواهد شد- در مجلس 
و رسانه ها عليه اليحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنين از طرف 
رئيس جمهور به ايش��ان گوشزد ش��د كه تداوم اين روند تخلف است و 

قطعا با اين تخلف برخورد خواهد شد.«
اما ماجرای تش��کيل وزارت بازرگانی چيس��ت؟ در پاسخ بايد گفت، 
وزارت صنع��ت،  معدن و تجارت در س��ال 1۳9۰ با ادغام دو وزارتخانه 
صنايع و معادن و بازرگانی و در راس��تای كوچک سازی دولت تشکيل 
شد،  اما بعد از هشت سال مجلس سرانجام در جلسه علنی چهارشنبه 
س��وم مهرماه سال گذش��ته با كليات طرح تش��کيل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانی موافقت كرد. البته در س��ال 1۳9۴ با گذش��ت چهار 
س��ال از ادغام اين دو وزارتخانه، احيای مجدد وزارت بازرگانی بر س��ر 
زبان ها افتاد و دولت نيز در س��ال 1۳9۶ اليح��ه ای با موضوع انفصال 
بخ��ش بازرگان��ی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلس��ی ها 
به اين طرح روی خوش نش��ان ندادند و با وجود اينکه مجلس سه بار 
درخواس��ت دولت مبنی بر تفکيک صنع��ت از بازرگانی را رد كرد، در 
نهايت دولت پيروز ميدان ش��د و رأی مثبت مجلس را برای اين طرح 

گرفت.
در نهايت يکش��نبه، ۲1 ارديبهش��ت 1۳99 بررسی ايرادات شورای 
نگهبان در طرح تش��کيل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور 
كار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. يکی از ايرادات شورای نگهبان به 
تبص��ره 1 ماده واحده اين طرح بود كه نمايندگان مصوبه كميس��يون 
ب��رای رفع اين اي��راد را تصوي��ب نکردند. مصوبه كميس��يون اين بود 
ك��ه از تاريخ تصويب اي��ن قانون كليه وظايف و اختي��ارات هر يک از 
وزارتخانه ه��ای بازرگانی و صنايع و مع��ادن مطابق وظايف و اختيارات 
دس��تگاه های تابع آنها قبل از قانون تشکيل دو وزارتخانه تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تيرماه 1۳9۰ است. 
در نهاي��ت بعد از اينکه اين ماده رأی نياورد، اين طرح از دس��تور كار 

مجلس خارج شد.

دالیل عزل ناگهانی وزیر صمت

چرا رحمانی یک شبه برکنار شد؟

علی سرزعیم 
اقتصاددان



فرصت امروز: ويروس كرونا كماكان در حال تاخت و تاز است و عالوه بر ايجاد 
موج��ي از ابت��ال و مرگ و مير در اغلب كش��ورهای جهان، ش��هروندان را درگير 
پيامدهاي اقتصادي خود كرده است. در پي شيوع ويروس كوويد-19، بورس هاي 
جهاني بي س��ابقه ترين سقوط هاي س��اليان اخير خود را سپری كرده اند و قيمت 
نفت در بازارهاي جهاني س��قوطی آزاد را تجربه كرده اس��ت. اين در حالی است 
كه قيمت محصوالت كش��اورزی در س��طح جهان روند افزايشی در پيش گرفته 
اس��ت. در ايران هم مانند بسياري از كش��ورهاي ديگر، فعاليت هاي اقتصادي از 
موارد مختلفي مانند كاهش رفت وآمدها، نااطميناني و احتياط مصرف كنندگان، 
تعطيلي برخي كسب وكارهاي داراي تعامل اجتماعي، كاهش تقاضاي بسياري از 
صنايع و خدمات و مسدودش��دن مسيرهاي ارتباطي با ساير كشورها اثر پذيرفته 
اس��ت. با اين وجود، پيامدهای اين بيماری ب��رای اقتصاد ايران كه با تحريم های 
آمريکا نيز مواجه است، شديدتر و پيچيده تر است، به طوری كه اصناف كه پيش 
از اي��ن با تبعات تحريم دس��ت و پنجه نرم می كردن��د، حاال در مصاف ويروس و 
اقتصاد به عسرت افتاده و بسياری از كاركنان و شاغالن با خطر بيکاری و تعديل 

نيرو مواجه شده اند.
در همين زمينه، موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی در گزارش تازه 
خود به بررس��ی وضعيت اصناف بعد از ش��يوع كرونا در ايران پرداخته و نوش��ته 
اس��ت كه واحدهای صنفی خدماتی و توليدی با بيش��ترين ميزان آسيب مواجه 

خواهند شد.
ب��ه گفته موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی، اصناف ب��ا حدود ۲.۷ 
ميليون واحد صنفی و همچنين با احتساب حدود 5۰۰ هزار صنف بدون پروانه، 

نقش مهمی در بخش خدمات كش��ور از زنجيره تأمي��ن تا توزيع كاالها و ايجاد 
اش��تغال زايی دارند. ب��ا توجه به ماهيت چهارگانه اصناف كش��ور، اين اصناف در 
تمام زيربخش های خدمات به جز خدمات عمومی و مؤسسات پولی و مالی توزيع 
 ش��ده اند. اصناف كشور در چهار دسته توزيعی، خدماتی، توليدی و خدمات فنی 
ق��رار دارند. بي��ش از يک ميليون واحد صنفی در دس��ته توزيعی )۴9درصد كل 
واحدهای صنفی كش��ور(، ح��دود 19درصد اصناف تولي��دی، 1۷درصد اصناف 

خدمات فنی و 15درصد خدماتی هستند.
همچنين بررس��ی اس��تانی واحدهای صنفی نش��ان می دهد كه استان تهران 
ب��ا حدود 1۴درصد اصناف كش��ور در رتبه اول قرار دارد و س��پس اس��تان های 
اصفهان و خراس��ان رضوی بيش��ترين تعداد اصناف را در ايران دارند. استان های 
قم و گيالن كه ش��يوع اوليه كرونا در آنجا مش��اهده شد نيز به ترتيب حدود ۸۸ 
و ۲۸هزار واحد صنفی دارند. بررس��ی س��رانه واحد صنفی به ازای هر 1۰۰۰ نفر 
حاكی از آن اس��ت كه اس��ت اس��تان های ايالم و مازندران به ترتيب با ۴۴ و ۴1 
واحد صنفی دارای بيش��ترين سرانه در كشور هس��تند و استان های سيستان و 
بلوچس��تان، كرمان و هرمزگان، قم و تهران به ترتيب با 1۳ ،1۸ ،۲۰ ،۲1 و ۲۲ 
واح��د صنفی در انتهای رتبه بندی كش��وری قرار دارند. اين در حالی اس��ت كه 
براس��اس برآورد دبيرخانه هيات عالی نظارت بر سازمان های صنفی، به ازای هر 
واحد صنفی ۲.5 شغل در كشور ايجاد می شود و با احتساب اصناف دارای پروانه 
و فاقد پروانه، ميزان اش��تغال زايی آنها به بيش از ۶.5 ميليون نفر خواهد رس��يد. 

)اشتغال واحدهای دارای پروانه 5.5 ميليون شغل است.(
موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سپس به بازخورد كرونا در اصناف 

كش��ور پرداخت��ه و ادامه داده اس��ت: بعد از ش��يوع كرونا تولي��د از دو ناحيه با 
مش��کل مواجه شد. ازيک طرف در سمت تقاضا بسياری از فعاليت های واحدهای 
صنفی با كاهش تقاضا مواجه ش��ده اند و از س��وی ديگر در س��مت عرضه نيز به 
دليل سياس��ت های دولت و جلوگيری از شيوع بيشتر بيماری، واحدهای صنفی 
با تعطيلی مواجه ش��دند بنابراين بس��ياری از فعاليت های اقتصادی اين واحدها 
تعطيل  ش��ده و اشتغال زايی آنها به  ش��دت در خطر افتاده است و تداوم شرايط 

جاری ميزان آسيب پذيری آنها را به  شدت افزايش خواهد داد.
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگانی در پايان اين گزارش نس��بت به 
وضعيت اش��تغال واحدهای صنفی در اثر فش��ار كرونا هش��دار می دهد و نوشته 
اس��ت: با توجه به ش��رايط اعالم ش��ده به نظر می رس��د كه وضعيت اشتغال در 
واحدهای صنفی بس��يار نگران كننده است. مطابق بررسی ها، يک كاهش اشتغال 
موقت��ی در ح��دود ۳ ميليون نف��ر در اصناف می تواند مش��اهده ش��ود. در بين 
گروه های چهارگانه اصناف، اصناف توزيعی با ۳5درصد كاهش شغل، با كمترين 
كاهش مواجه ش��ده اند، اما به دليل سهم باالی آن در ايجاد اشتغال، اين كاهش 
بس��يار زياد است. واحدهای صنفی، خدماتی، خدمات فنی و توليدی با بيشترين 
ميزان آسيب پذيری مواجه ش��ده اند بنابراين ضروری است دولت برنامه ای برای 
كاه��ش آثار زيان بار اين بيماری برای بخ��ش اصناف و تدابير الزم برای كوتاهی 
دوره بيماری بينديشد. البته در شرايط شيوع ويروس كرونا برخی از كسب وكارها 
ازجمله كسب وكارهايی كه در حوزه بهداشتی و دارويی فعاليت دارند، رونق پيدا 
كرده اند، اما اين رونق در مقايس��ه با آثار زيان بار كرونا بر س��اير صنوف بس��يار 

اندک است.

خطر بیکاری در کدام یک از گروه های چهارگانه اصناف بیشتر است؟

اصناف زیر تیغ کرونا

اقتصاد ايران در س��ايه تحريم و كرونا، روزهای س��ختی را می گذراند. 
اگر مس��ئله تحريم نبود، اقتصاد ايران می توانس��ت از چالش كرونا عبور 
كند، اما تحريم، دست و پای اقتصاد را بسته و همين امر باعث مضاعف 
شدن آثار و تبعات اقتصادی شيوع كرونا شده است. در واقع، بحران های 
به هم مرتبط، اقتصاد ايران را بيش از پيش آس��يب پذير كرده و تحريم، 
كاه��ش قيمت نفت تحت تأثير كرونا، نب��ود تکنولوژی به روز صنعتی و 
مش��کالت واردات تکنول��وژی صنعتی همه و همه عرص��ه را بر اقتصاد 

تنگ كرده است.
در اي��ن زمينه، محمدقلی يوس��فی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطبائ��ی می گوي��د: اقتصاد اي��ران وضعي��ت نامتع��ادل و غيرعادی 
دارد؛ اقتص��اد اگر از قبل ش��روع بحران كرونا وضعيت عادی داش��ت ما 

می توانستيم از اين مرحله به  راحتی عبور كنيم.
او در گفت وگ��و با »پايگاه خبری ات��اق ايران« ادامه می دهد: ما امروز 
نمی تواني��م تنها از بحران ناش��ی از كرونا حرف بزنيم، ب��ه دليل اينکه 
بح��ران در اقتصاد ايران سال هاس��ت كه ريش��ه دوانيده اس��ت. از ابتدا 
سياست های نادرست اقتصادی سبب شده كه اقتصاد ايران با مشکالت 
متعددی روبه رو ش��ود و در اين ميان بيش��ترين آسيب به توليد خورده 
است؛ لطمه خوردن به توليد يعنی لطمه خوردِن اشتغال، محدوديت در 
عرضه كاال، وابس��تگی به واردات، تورم و ركود و درنهايت باالرفتن نرخ 

ارز و بار ديگر تشديد ركود تورمی.
به گفته يوس��فی، در چنين شرايطی دولت بزرگ و بزرگ تر می شود، 
ب��ا افزايش نقدينگی در جامع��ه و به تبع آن باالرفتن نرخ تورم و كاهش 
ق��درت خريد مردم مش��کالت در اقتص��اد ايران نهادينه می ش��ود. اين 

مشکالت درنتيجه تحريم تشديد شده است.
او ادامه می دهد: برای س��ال 1۳99 دولت با كس��ری ش��ديد بودجه 
مواجه خواهد ش��د؛ در بودجه نفت با 5۰ دالر در نظر گرفته  ش��ده بود 
ولی االن قيمت نفت به زير ۲۰ دالر رسيده است؛ اگرچه به دليل تحريم 
دولت نمی توانست نفت صادر كند ولی اين بار تحت تأثير ويروس كرونا 
كس��ب وكارها هم به محاق رفته اس��ت، خيلی از مش��اغل از بين رفته 
و رش��د اقتصاد كاهش پيدا كرده و وضعيت ركود عميق ش��ده اس��ت. 
درنتيج��ه امکان پرداخت ماليات برای م��ردم و بنگاه های اقتصادی كم 
می ش��ود و درنهايت هزينه جامعه باالتر رفته و درآمد دولت به  ش��دت 

پايين می آيد.
به گفته اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی، تضعيف توليد در 
واقع وابس��تگی اقتصاد به واردات، عميق تر ش��دن مشکالت دولت برای 
تأمي��ن نياز داخلی و تضعيف صادرات اس��ت؛ درنتيجه اين مش��کالت 
درآم��د ارزی دول��ت پايين می آيد و همه اي��ن روندها روی قيمت ارز و 

درنهايت روی قيمت كاال اثرگذار خواهد بود.
از س��وی ديگر، در يک��ی از ش��ديدترين ركودهای تاري��خ اقتصادی 
دني��ا بعد از بحران بزرگ ۳۳-19۲9 و با احتمالی ش��ديدتر از آن، بازار 
س��رمايه ايران همه را مات و متحير كرده اس��ت و درست در زمانی كه 

همه بازارهای س��هام دچار تنزل قابل توجه ش��ده اند، بازار س��هام ايران 
بازده��ی )از نوع عايدی س��رمايه ای( خيره كنن��ده چند صددرصدی در 
س��ال تجربه كرده است، اما برخی معتقد هستند كه هر رونقی نبايد ما 
را خشنود كند و ثبات اقتصاد كالن همه جانبه ضرورت دارد. يوسفی در 
اين  باره می گويد: دولت همچنان ش��ركت های بزرگ دولتی را به عنوان 
منبع درآمدی خود برای جبران كس��ری بودجه در نظر گرفته اس��ت و 
می خواهد آنها را به فروش برساند فروش بدون حساب وكتاب بنگاه های 
دولتی و بدون در نظر گرفتن نياز جامعه و شرايط روز حتماً مشکل ساز 

خواهد بود.
او تصريح می كند: دولت از بازار بورس استفاده می كند تا اين كسری 
را جبران كند ولی س��هام ش��ركت های دولتی مبهم عرضه می ش��ود و 
اين يعنی ش��روع مش��کالت اقتصادی در آينده؛ در اينجا تکليف صنايع 
عرضه ش��ده در بورس مش��خص نخواهد بود. اين صنايع س��رمايه هايی 
هستند كه در طول قرن ايجاد شده اند و خود آنها االن مشکل نقدينگی 
و كس��ری درآمد دارند اما دولت می خواهد مشکل شركت های بزرگ را 

به مردم منتقل كند.
يوسفی درباره شيوه عرضه س��هم بنگاه های دولتی در بازار می گويد: 
نحوه عرضه به اين صورت اس��ت كه س��هم دست مردم است و مديريت 
دس��ت دولت؛ اين يعنی بنگاه ها نه دولتی هس��تند و نه خصوصی بلکه 
زيانده هستند. در واقع سهم بخش خصوصی را دولت مديريت می كند.
به اعتقاد يوسفی، سياست های نادرست در سال های مختلف مشکالت 
زي��ادی برای اقتصاد ايجاد می كنند؛ ما بايد از تکرار روندهای مش��کل زا 
جلوگيری كنيم. از طرف ديگر روند واگذاری ها ش��فاف نيست؛ تا زمانی 
كه س��اختار نظام تصميم گيری و قانون اساسی اصالح نشود و درنهايت 
ش��فافيت وجود نداشته باشد و دولت به كاركرد اصلی خود يعنی تأمين 
نظ��م، عمل به قانون و امني��ت بازنگردد، نمی توان ب��ه اين واگذاری ها 

اميدوار بود.
او درباره اهميت اصالح قانون می گويد: با اصالح قانون و ساختارهای 
تصميم گيری ما می توانيم از توان سرمايه گذاری خارجی استفاده كنيم؛ 
بدون ورود تکنولوژی نمی شود برای صنعت ايران كه مال دهه ۶۰ است، 
كاری كرد. بيش��ترين اين صنايع نياز به بازس��ازی و نوسازی و تجديد 

ساختار دارند و تکنولوژی و ماشين آالت صنعت ايران قديمی است.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی درباره شركت های عرضه شده 
در بورس می گويد: اينها ش��ركت های بزرگ هستند كه بخش خصوصی 
داخل��ی راغب نيس��ت آنها را خري��داری كند؛ اين ش��ركت ها در عمل 
همچنان دولتی می مانند اگرچه سهام ش��ان فروخته شده باشد؛ كارايی 
و به��ره وری آنها درنتيجه اي��ن عرضه باال نخواهد رف��ت. برای تغيير و 
بهبود بهره وری بايد به تغيير تکنولوژی، تغيير س��اختار، مديريت هزينه 

و درآمدزايی فکر كرد، وگرنه سرنوشت اين شركت ها زياندهی است.
او با اش��اره به خصوصی س��ازی و اهداف آن می گويد: خصوصی سازی 
يعن��ی بنگاه ه��ا در رقابت با ه��م تصميم گيری كنند، اما با اين ش��يوه 

خصوصی س��ازی س��اختار تولي��د بدون تغيي��ر باقی می مان��د و بخش 
خصوصی راغب نيس��ت اين صنايع را كه تکنولوژی فرس��وده ای دارند، 

بخرد.
يوسفی درباره دليل اين مسئله می گويد: سرمايه گذار بخش خصوصی 
به س��مت سرمايه گذاری كوتاه مدت می رود؛ يعنی ورود به بورس، خريد 
اتومبيل و بازار مس��کن. توان، س��رمايه و انگيزه بخش خصوصی پايين 
است و آنها نمی خواهند سرمايه خود را به  جايی ببرند كه مديريتش در 
دست دولت است و درنهايت سرنوشت اين بنگاه ها زياندهی خواهد بود.
يوس��فی راهکار را در تعامل با دنيا می بيند و بدون تعامل س��ازنده با 
دني��ا تحول صنعت ممکن نيس��ت. به گفته وی، س��رمايه گذار خارجی 
توان آوردن تکنولوژی روز، ارتق��ای تکنولوژی صنايع ايران، بازاريابی و 
صادرات را دارد و ما بايد از اين پتانسيل بهره بگيريم. به تأكيد می گويم 

بايد با دنيا تعامل كرد.
او معتقد اس��ت كه اگر صنايع بزرگ در ايران با س��رمايه و تکنولوژی 
سرمايه گذار خارجی كار كند، بعداً ساير صنايع كوچک هم توان رقابتی 
پيدا می كنند وگرنه همين وضعيت مرتب تکرار می شود و با اين شرايط 

تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان داده كه اوضاع بهتر نشده و نمی شود.
او با اين پرسش گفته خود را ادامه می دهد: ما تا كی می توانيم به اين 
وضعيت ادامه دهيم؟ وضعيت بد توليد، فقر و بيکاری را تشديد كرده و 

وضعيت ركود تورمی پيش آمده و ذخيره ارزی كم شده است.
به عقيده يوس��فی، مس��ئوالن بايد ب��ا تعامل با دنيا مش��کالت حوزه 
تولي��د را برطرف كنند. البته كس��انی كه مس��ئوليت و قدرت دارند در 
اين بحران ها يا آسيب نمی بينند يا كمتر آسيب می بينند ولی جامعه با 
مش��کل مواجه می شود. بيم آن می رود كه با عرضه سهام دولت و سهام 
عدال��ت با اين حجم بزرگ، ش��اهد آغاز ريزش قيمت س��هام در بورس 
تهران باش��يم. بديهی است در اين وضعيت خيل عظيم جمعيتی كه در 

شمار خريداران غيرحرفه ای سهام قرار دارند، زيان خواهند كرد.
او در پاسخ به اين مس��ئله می گويد: مديريت بازار بورس ايران دست 
دولت اس��ت؛ اقتصاد ايران دولتی اس��ت و هيچ دولتی ورشکست نشده 
است. بازار امروز بورس ايران سفته بازی است، طرف سهام می خرد ولی 
نمی داند كارخانه كجاست و درنهايت مدير اصلی دولت است، اما دولت 
نمی توان��د ه��م داور و هم بازيگر يک عرصه باش��د. او اگر چنين اتفاقی 
بيفتد نمی تواند عدالت را برقرار كند. دولت نمی تواند رفتار عادالنه ای در 
اقتصاد داش��ته باشد. در كشورهای توسعه يافته سرمايه مربوط به توليد 

است، اما در ايران بازار بورس بازار سرمايه واقعی نيست.
او درباره سرنوشت بازار بورس ايران می گويد: اگر مشکلی پيش بيايد 
دول��ت مثل همان رفت��اری كه در مقابل صندوق ه��ای مالی و اعتباری 
ورشکس��ته انج��ام داد، رفتار می كن��د. در ايران دولت از بازار س��رمايه 
حمايت می كند. دولت، حاميان و ذی نفعان از اين بازار س��ود می برند و 
به بقای بازار می انديش��ند مگر اينکه خود دولت با مشکالت بزرگ تری 

روبه رو شود.

عرضه مبهم شرکت های دولتی یعنی شروع مشکالت اقتصادی

چرا بورس ایران بازار سرمایه واقعی نیست؟

یادداشت

تهدید دیروز و فرصت امروز

تاب آوری نس��بتا قابل قب��ول اقتصاد ايران در براب��ر تحريم مجدد 
آمري��کا و همچني��ن پديده كرونا امر مهمی اس��ت كه هم بايد مورد 
توجه و تقدير قرار گيرد و هم بايد تحليل شود. افت نسبتاً كم توليد 
ناخال��ص داخلی بدون نفت در دو س��ال گذش��ته و عدم افت جدی 
اش��تغال نشان داد كه اقتصاد ايران در برابر تحريم مقاوم تر از چيزی 
اس��ت كه در بادی امر به نظر می رس��يد. در قضي��ه كرونا اگرچه در 
ابتدای امر نوعی س��ردرگمی بود اما نظام تصميم گيری به سرعت به 
خود آمد و موفق شد وضعيت را مديريت كند. عدم غارت فروشگاه ها 
و وفور اجناس نش��ان از اين داش��ت كه تدابير به كار گرفته شده در 

ايران موفق تر از كشورهای توسعه يافته بوده است.
قطع��ا نقاط قوت مهم��ی در اقتصاد ايران وج��ود دارد كه در اين 
تاب آوری مؤثر بوده و بايد در مجال ديگری به آن پرداخت. در اينجا 
قصد دارم تا ناكارايی ها و اش��کاالتی را ك��ه در نظام اقتصادی ايران 
وجود داشته اما از بخت خوش در اين ايام به نفع اقتصاد ايران كارگر 

شده مورد توجه قرار دهم.
* سركوب نرخ ارز: يکی از مهم ترين اشکاالت نظام سياست گذاری 
اي��ران، تثبي��ت نرخ ارز در ش��رايط تورمی بوده ك��ه اين امر موجب 
تضعي��ف توليد داخل و ترغيب واردات بوده اس��ت. پيامد مس��تقيم 
اين امر تضعيف جامعه مهندسی و توليدكنندگان داخلی بوده است. 
جهش ش��ديد نرخ ارز كه به تبع تحريم رخ داد موجب ش��د واردات 
گران ش��ود و همچنين ارسال آن به ايران با مشکل مواجه شود. اين 
ام��ر زمينه ای را فراهم كرد تا بنگاه ها ب��رای تأمين اين اقالم متوجه 
داخل ش��وند و از توان مهندس��ی موجود در بنگاه ها و ش��ركت های 
دانش بنيان ياری بخواهند. نتيجه اين وضعيت رونقی ش��د كه به اين 
واس��طه در برخی صنايع به وجود آمد و به ش��ركت های دانش بنيان 
خ��ون تازه ای تزريق كرد. آيا صالح اس��ت در آين��ده دوباره نرخ ارز 
سركوب شود؟ روشن است كه اگر تحريم ها مرتفع شد، صالح نيست 
سياس��ت گذار ب��ه دنبال كاهش نرخ ارز برود بلکه بهتر اس��ت مزيت 
ايجادش��ده را حفظ كند و بر تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمی اصرار 

نورزد.
* انب��ارداری بيش از ح��د: يکی از پديده ه��ای عجيب در اقتصاد 
ايران، انباش��ت مواد اوليه در انبارهاس��ت. اين امر به دليل هراس از 
تأمي��ن آن به واس��طه تحريم و همچنين نگرانی نس��بت به تحوالت 
نرخ ارز صورت می گيرد. پيامد منفی اين امر آن اس��ت كه بخش��ی 
از س��رمايه در گردش بنگاه ها به اين شکل قفل می شود زيرا بنگاه ها 
بي��ش از مقدار بهينه، مواد اوليه نگهداری می كنند. اين اش��کال در 
ش��رايط خاص كرونا ب��ه داد اقتصاد ايران آمد زيرا در ش��رايطی كه 
زنجيره تأمين مواد اوليه به واس��طه كرونا قطع  ش��ده به صنايع ايران 
كم��ک كرده تا كماكان توليدات خ��ود را انجام دهند و از اين پديده 
متأثر نشوند. آيا صالح است كه اين وضعيت تداوم يابد؟ روشن است 
كه تا وقتی شرايط تحريمی است چاره ای جز آن نيست اما به محض 

مرتفع شدن تحريم، بايد اين وضعيت اصالح شود.
* نيروی انس��انی مازاد: يکی از مشکالت دولت، بنگاه های دولتی 
و عمومی اين اس��ت كه با پديده نيروی انس��انی مازاد مواجه اس��ت. 
اين امر هزينه های دولت را در سرفصل جاری زياد كرده و در مقابل 
منابع ناچيزی برای هزينه عمرانی باقی گذاشته است. در سطح بنگاه 
پيامد اين وضعيت آن اس��ت كه هزينه های بن��گاه باال رفته و بنگاه 
با كمبود س��رمايه در گ��ردش يا كمبود منابع برای س��رمايه گذاری 
مواجه می ش��ود. اين وضعيت در وضعيت كرونا به كار كش��ورداری و 
بنگاه داری می آيد زيرا به س��ادگی می توان با شيفتی كردن كاركنان، 
ت��داوم توليد و فعاليت اقتص��ادی را تضمين كرد و درعين حال خطر 
ابت��الی كرونا پايين باش��د و نيازی به حضور همه اف��راد در جامعه 
نباش��د. آيا تداوم اين وضعيت به صالح اس��ت؟ روشن است كه بايد 
بخش دولتی را چابک كرد و بنگاه ها را از ش��ر نيروی مازاد رها كرد. 

برای اين مقصود ضروری است نظام بيمه بيکاری اصالح شود.
اي��ران،  از اش��کاالت نظ��ام س��المت  * درمان  مح��وری: يک��ی 
درمان محوری به جای بهداشت عمومی محوری است. مقصود از اين 
امر آن اس��ت كه نظام س��المت روی درمان توجه بيش��تری دارد تا 
بهداشت عمومی كه به منزله پيشگيری از بروز بيماری است. طبيعتاً 
اي��ن وضعيت ناكاراس��ت زيرا تأكيد را در جای نامناس��بی قرار داده 
كه پيامد آن باالرفتن هزينه های نظام س��المت و افت ش��اخص های 
س��المت كشور اس��ت. اين وضعيت ناكارا در ش��رايط كرونا به خوبی 
در خدمت كش��ور قرار گرفت. وقتی نظام سالمت درمان  محور است 
تداركات زيادی ازجمله تخت ها و امکانات بيمارس��تانی فراهم  ش��ده 
اس��ت. در ش��رايط كرونا كه هجوم به بيمارستان ها رخ داده كشور ما 
با س��رريز بيمار مواجه نيس��ت و آن چيزی را كه در ايتاليا و اسپانيا 
ش��اهديم در ايران مشاهده نمی كنيم. آيا صالح است بخش سالمت 
م��ا كماكان درمان محور بماند؟ البته روش��ن اس��ت ك��ه اگر هزينه 
پيش��گيری كمتر از درمان اس��ت، صالح نيس��ت روی درمان تمركز 

كنيم.
* استقراض كم از جامعه: شيوه رايج دولت در تأمين مالی كسری 
بودجه، اس��تقراض از بانک مركزی بوده است. اين امر همواره موجب 
ش��ده تا نرخ تورم ايران تک رقمی نش��ود يا تک رقمی نماند. اين در 
حالی اس��ت كه شيوه صحيح اس��تقراض دولت، انتشار اوراق بدهی 
اس��ت. تا پيش از اين، دولت خيلی از اين امکان اس��تفاده نکرد. در 
ش��رايط تحريم كه نرخ تورم به نزديک 5۰درصد رس��يد، تداوم اين 
روند چندان به صالح نبود زيرا می توانست كشور را به مرز تورم های 
ش��ديد بکشاند. به همين دليل دولت، از راه بديل يعنی انتشار اوراق 
برای تأمين مالی كس��ری بودجه اس��تفاده كرد و تاكنون از اين راه 

مشکالت خود را حل كرده است.
آيا صالح اس��ت اين مس��ير ادامه يابد؟ قطعاً انتش��ار اوراق مسير 
درس��تی اس��ت اگر با عمليات بازار باز همراه باش��د و منابع حاصل 
از آن صرف ايجاد زيرس��اخت های توسعه ای ش��ود تا بتواند ظرفيت 
رش��دی ايجاد كند كه دولت از محل ماليات آن پول و س��ود اوراق 
را برگردان��د. درصورتی كه اگر عمليات بازار باز صورت نگيرد اين امر 
موج��ب باالرفتن نرخ به��ره و افت فعاليت های اقتصادی می ش��ود. 
همچنين اگ��ر منابع حاصل از اوراق صرف هزينه های جاری ش��ود، 
دول��ت از يک جا به بعد در بازپرداخت اصل و س��ود اين اوراق دچار 

مشکل خواهد شد.
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فرص��ت امروز: معاون وزير اقتص��اد از بزرگ ترين عرضه اموال دولتی در هفته 
آينده خبر داد و گفت تا پايان امس��ال تا س��قف 1۰۰ هزار ميليارد تومان دارايی 

دولت بايد عرضه شود كه اين برنامه را محقق خواهيم كرد.
عباس معمارنژاد در حاش��يه نشست خبری ديروز در جمع خبرنگاران، افزود: 
هرچند هنوز آمار دقيقی از ميزان اس��تقبال مردم در صندوق واس��طه گری مالی 
يکم را نداريم اما حدود ۲ هزار ميليارد تومان پذيره نويس��ی انجام شده است. به 
گفته معمارنژاد، سقف يونيت های صندوق های ETF معادل 1.۷ ميليارد يونيت 

است و احتماال در روزهای پايانی استقبال از آن بيشتر خواهد شد.
او با اش��اره به جزييات صندوق های بعدی گف��ت: برنامه ريزی دولت واگذاری 
5۰ ه��زار ميليارد تومان س��هام دولتی از طريق س��ه صندوق ETF اس��ت كه 
صندوق های بعدی صندوق های پااليش��گاهی، ف��والدی و خودرويی خواهند بود 
بنابراين تا پايان سال تا سقف 1۰۰ هزار ميليارد تومان دارايی دولت بايد عرضه 

شود.
به گفته معاون وزير اقتصاد، هفته آينده بزرگ ترين عرضه اموال دولتی در راه 

است كه مربوط به بانک سپه است.
 ETF از ارزش سهام تا ویژگی های صندوق های

معمارنژاد همچنين در نشس��ت خب��ری روز سه ش��نبه، ارزش روز بانک های 
تج��ارت، صادرات، ملت و بيمه های البرز و اتکايی امين در بورس را اعالم كرد و 
گفت: دولت تا پايان برنامه شش��م مديريت اين صندوق ها را برعهده دارد و پس 
از اين زمان، هر فردی كه بيش از يک دهم درصد از اين واحدهای صندوق های 
ETF را داش��ته باشد، می تواند در مجمع آنها ش��ركت كند و حق تصميم گيری 

درباره اين صندوق ها را دارد. 
معاون امور بانکی، بيمه و شركت های دولتی وزير اقتصاد درباره واگذاری سهام 
دول��ت در بانک های ملت، تجارت و ص��ادرات و بيمه های البرز و اتکايی امين از 
طريق صندوق واس��طه گری مالی يکم )ETF ( نيز گفت: دولت چند روش برای 
واگذاری س��هام زيرمجموعه های خود داشت كه يکی از اين روش ها واگذاری به 
ش��کل بلوكی بود كه بر اثر اين اتفاق، دولت می توانس��ت با قيمت باالتری سهام 
خود را عرضه كند اما تعداد كمتری می توانس��تند در پذيره نويس��ی اين س��هام 

شركت  كنند.
به گفته وی، روش ديگری كه براس��اس قانون بودجه سال جاری تعيين شده، 
صندوق های ETF است كه اولين ويژگی آن اين است كه همه مردم ايران فارغ 

از داش��تن كد بورسی، محدوديت سنی، ش��غلی و... می توانند خريدار بالقوه اين 
سهام باشند. با اين روش وسعت واگذاری بسيار افزايش پيدا می كند.

معمارنژاد به قيمت س��هام بانک ها و بيمه ها در صندوق های ETFاشاره كرد و 
افزود: براساس قانون و مصوبه دولت، متوسط قيمت واحدهای اين صندوق ها ۳۰ 
روز قبل از فراخوان آگهی كه روز 1۳ ارديبهشت بود، از آن ۲۰درصد تخفيف در 
نظر گرفته ش��ده است. سهم بانک تجارت در صندوق، قيمت هر سهام آن 1۰۴ 
تومان اس��ت كه روز دوش��نبه قيمت اين سهام در بورس ۲۰۶ تومان بوده ، بانک 
ص��ادرات معادل 1۰۷ تومان كه روز دوش��نبه در ب��ورس ۲1۲ بوده و هر يک از 
سهم بانک ملت معادل 1۰۴5 تومان در صندوق است كه در روز دوشنبه قيمت 
آن ۲۰95 بود. بيمه البرز معادل ۷۶۷ تومان قيمت هر سهم آن در صندوق بوده 
ك��ه در بورس 11۶۸ تومان و بيمه اتکايی امين هم 59۳ در صندوق قرار گرفته 
اس��ت. مقايس��ه اين قيمت ها می ش��ود منفعتی كه مردم با خريداری اين سهام 

بهره مند خواهند شد.
هر یونیت ETF معادل ۱۰ هزار تومان است

مع��اون وزي��ر اقتصاد با بيان اينکه اجرای اين ط��رح به بودجه كمک می كند، 
گف��ت: هدف دولت و وزارت اقتصاد از واگذاری س��هام اين بانک ها منفعت مردم 
و كس��انی اس��ت كه اين س��هام را خريداری می كنند و همچنين، مردمی كردن 

اقتصاد و نفوذ بازار سرمايه در سطح كشور است. 
به گفته وی، كل ارزش سهام بانک ها و بيمه های موجود در ETFها به قيمت 
روز دوشنبه معادل ۳۲ هزار ميليارد تومان است ولی ما از مردم حدود 1۷ هزار 
ميليارد تومان پول دريافت می كنيم. دوره پذيره نويس��ی از 1۴ تا ۳1 ارديبهشت 
ادامه پيدا می كند. هر يونيت اين صندوق معادل 1۰ هزار تومان است و تركيبی 

از سهام بانک ملت، صادرات، تجارت، بيمه البرز و اتکايی امين است.
معمارنژاد افزود: سقف سرمايه گذاری مردم در اين صندوق ها معادل ۲ ميليون 
تومان در نظر گرفته شده است كه تقريبا اين ۲ ميليون به قيمت امروز دو برابر 
خواهد شد. اگر تعداد پذيره نويسی زياد باشد، تسهيم به نسبت خواهيم كرد كه 
به نس��بت كس��انی كه در شركت سهام دارند نس��بت به سهام شان، سود خود را 

دريافت خواهند كرد. 
او درباره راه های ش��ركت در اين صندوق ها نيز گفت: كسانی كه در اين زمان 
كد بورس داشته باش��ند از طريق كارگزاری های خود می توانند سهام خريداری 
كنن��د و همچني��ن می توانند از طريق س��امانه های موردنظ��ر در اين زمينه هم 

اس��تفاده كنند. برای پذيره نويسی اين صندوق ها نيازی به كد بورسی نيست و از 
طريق درگاه های حضوری و غيرحضوری بانک ها می توانند اقدام كنند.

مع��اون وزير اقتصاد ادامه داد: كف س��رمايه گذاری در اين صندوق ها 1۰ هزار 
تومان و س��قف آن ۲ ميليون تومان اس��ت. افراد می توانند به دفعات تا سقف ۲ 
ميليون تومان در اين صندوق ها سهام خريداری كنند. پس از پايان پذيره نويسی 
اطالع��ات از بانک ه��ا را جم��ع آوری می كني��م و پ��س از يک هفت��ه واحدهای 
تخصيص يافت��ه به هر خري��دار را اعالم می كنيم. اگر بيش از حد پديره نويس��ی 
ش��ده باش��د هم بعد از يک هفته معلوم می شود و ما پول مردم را بازمی گردانيم. 
بع��د از دو ماه از پايان پذيره نويس��ی، واحدهای اين صندوق ه��ا در بورس قابل 
معامله اس��ت. دو ماه برای كس��انی كه كد بورس��ی ندارند، فرصت برای دريافت 

اين كد است.
داشتن حساب برای پذیره نویسیETF  الزامی نیست

به گفته معمارنژاد، داشتن حساب برای تمام متقاضيان اين صندوق ها اجباری 
نيس��ت. اين طرح با س��هام عدالت فرق می كند و تمام افرادی كه دارای كد ملی 

ايرانی هستند، برای پذيره نويسی اين صندوق ها می توانند مشاركت كنند.
وی درباره سود اين واحدهای سرمايه گذاری هم گفت: سود سهام اين بانک ها 
و بيمه های موجود در اين صندوق ها مربوط به س��ود س��االنه خود واحدهاس��ت 
و افزايش س��هام متعلق به واحدهای س��رمايه گذاری اس��ت. افزايش قيمت اين 
صندوق ه��ا متعلق به دارندگان واحدهای س��رمايه گذاری اين صندوق اس��ت. ما 
امکان بازارگردانی هم برای اين صندوق فراهم كرده ايم كه معادل 1۰۴۳ ميليارد 
از وجوه اين صندوق برای مردم و بازارگردانی و در صورتی كه مردم می خواهند 
س��هام خود را بفروشند، اس��ت و در غير اين صورت به مدير اين صندوق اختيار 
داده ش��ده كه از اين مبلغ س��پرده گذاری كند كه س��ود آن متعلق به دارندگان 

اين واحدها است.
معمارن��ژاد اف��زود: يکی ديگ��ر از قابليت های اي��ن صندوق ها اين اس��ت كه 
ريس��ک س��رمايه گذاری در اين صندوق ها بسيار كم اس��ت. اشخاص حقوقی در 
اين پذيره نويس��ی نمی توانند مش��اركت كنند، اما بعد از دو ماه اشخاص حقوقی 

می توانند سهام اين صندوق ها را خريداری كنند.
به گفته وی، دولت تا پايان برنامه ششم مديريت اين صندوق ها را برعهده دارد 
و هر كس��ی كه بيش از يک دهم درصد از اين واحدهای صندوق داش��ته باش��د 

می تواند در مجمع شركت كند و حق تصميم گيری دارد.

معاون وزیر اقتصاد از عرضه ۱۰۰ هزار میلیاردی اموال دولتی تا آخر سال خبر داد

بزرگ ترین عرضه اموال دولتی در هفته آینده
راهومسکن

با تصویب شورای عالی شهرسازی
خیابان های اطراف مجلس به پیاده راه تبدیل 

می شوند
شورای عالی شهرس��ازی و معماری، محدوده های جديد مجلس 
ش��ورای اس��المی را تعيي��ن و خيابان های اط��راف آن را به عنوان 

پياده راه مشخص كرد.
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، دومين جلس��ه ش��ورای عالی 
شهرس��ازی و معماری ايران در س��ال 99 با حضور محمد اسالمی، 
وزير راه و شهرسازی و اعضای اين شورا برگزار شد و »طرح محدوده 

مجلس شورای اسالمی« با تأييد اعضای شورا به تصويب رسيد.
كاه��ش محدوده خانه ملت با توجه به مس��ائل امنيتی از س��وی 
ش��ورای امنيت كشور )ش��اک(، مالحظات ش��هرداری منطقه 1۲، 
دغدغه های ميراث��ی وزارت ميراث فرهنگی، گردش��گری و صنايع 
دستی، تعيين تکليف حقوق شهروندی از جانب معاونت معماری و 
شهرس��ازی وزارت راه و شهرسازی و همکاری مؤثر مجلس شورای 

اسالمی تعريف و تأييد شد.
حفظ س��اختمان های واجد ارزش پيرامون و تس��هيل دسترسی 
مردم به ساختمان های ميراثی ارزشمند درون محدوده، پيش بينی 
فضاي��ی برای تجم��ع و حضور مردم، اختص��اص خيابان های درون 
محدوده به حركت پياده عمومی با در نظر گرفتن مالحظات امنيتی 

مصوب از جمله موارد مدنظر درخصوص اين طرح بود.
تاكي��د ب��ر ضابطه مند كردن س��اخت و س��ازهای بناه��ای واقع 
در حري��م امنيتی و دوری از اس��تعالم محور ك��ردن پهنه و امتداد 
ريزپهنه های طرح تفصيلی در پهنه های آزادش��ده ناش��ی از كاهش 
محدوده طرح از ديگر مالحظات اعضای ش��ورای عالی شهرس��ازی 
و معم��اری درخصوص اي��ن طرح بود. در اين جلس��ه همچنين بر 
ضرورت همکاری دبيرخانه های ش��ورای امنيت ملی و شورای عالی 
شهرس��ازی و معم��اری در تدوين ضوابط حري��م مجلس در جهت 

تعيين تکليف ساكنان منطقه تاكيد شد.

تحویل 59درصدی مسکن مهر به متقاضیان
کارنامه مسکن مهر در دولت روحانی

از ۲ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار واحد مس��کن مه��ر تاكنون بيش از ۲ 
ميليون و ۳۰ هزار واحد به متقاضيان تحويل ش��ده كه يک ميليون 
و ۳۰۰ هزار خانه معادل 59درصد توسط دولت روحانی انجام شده 

است.
به گزارش ايس��نا، طرح فرسايشی مسکن مهر بعد از گذشت 1۳ 
س��ال به روزهای پايانی خود نزديک شده است. براساس اعالم وزير 
راه و شهرسازی، از ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تاكنون 
بيش از ۲ ميليون و ۳۰ هزار واحد تحويل ش��ده كه يک ميليون و 
۳۰۰ هزار واح��د آن معادل 59درصد كل خانه ها در دولت تدبير و 
اميد بوده اس��ت. ۷۸۰ هزار واحد از اين تع��داد در دولت يازدهم و 

مابقی در دولت دوازدهم به سرانجام رسيده است.
وزير راه و شهرس��ازی در يک برنامه تلويزيونی با اشاره به مسکن 
مه��ر و تکميل واحده��ای باقيمانده آن، توضي��ح داد: از زمانی كه 
مسئوليت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفتم ۲۲۰ هزار واحد 
مس��کن مهر در سراسر كشور تکميل و تحويل مردم شد. هم اكنون 
1۳۰ هزار واحد مس��کونی مهر نيز در حال تکميل نهايی و برقراری 
انش��عابات اس��ت و عمال بيش از ۶۰ هزار واحد مسکونی مهر باقی 
مانده كه در حال تکميل آنها هس��تيم. عضو كابينه دولت دوازدهم 
درخص��وص عدم تکمي��ل حدود 9۰ هزار واحد مس��کن مهر اعالم 
ك��رد: اين تع��داد واحدهای مس��کونی مهر واحدهايی هس��تند كه 
عموما توس��ط خود مردم تکميل نش��ده يا دعاوی حقوقی و قضايی 
دارند و پرونده های آنها در محاكم در حال بررسی قرار دارد و عمال 
اي��ن تعداد از پرونده ها امکان تکميل و تحويل را ندارند، بنابراين تا 
پرونده اين دسته از متقاضيان بررسی نشود و به رأی نرسد و تعيين 

تکليف نشود، از وزارت راه و شهرسازی، كاری ساخته نيست.
وزير راه و شهرس��ازی درخصوص مس��کن مهر پرديس نيز گفت: 
برای واحدهای مس��کونی مهر پرديس مش��کل خاصی وجود ندارد. 
مردم��ی كه در پرديس ثبت نام كرده اند، خوب می دانند كه نهضت 
بزرگی به پا شده و روزانه جمعيت قابل توجهی واحدهای مسکونی 
خود را تحويل می گيرند. مس��کن مه��ر پرديس عمال از بحرانی كه 
دو س��ال پيش داش��ت، خارج شده است. اس��المی ادامه داد: هفته 
گذشته يکی از پيمانکارانی كه بدعهدی كرده بود، بركنار شد. عمده 
مش��کالتی كه در پرديس وجود داشت شامل كمبود سرانه خدمات 
عمومی و بهداشتی بود كه اين كمبود سرانه ها شامل مدرسه، خانه 
بهداشت، خيابان كشی، پارک، مسجد، خانه بهداشت و ... بود كه در 
اين مدت رفع شد. طی مدتی كه عهده دار مسئوليت وزارتخانه شدم 
برای رفع مش��کالت مس��کن مهر پرديس دو قرارداد سرمايه گذاری 
اح��داث  روی  س��رمايه گذاری  ب��رای  تومان��ی  ميلي��ارد   ۲۰۰۰
زيرس��اخت های پرديس به امضا رس��يد كه شامل آوردن تاسيسات 
آب، تصفيه خانه آب و مواردی از اين دس��ت بوده است. امروز تقريبا 
می توانيم بگوييم مش��کل خاصی در پردي��س برای تحويل واحدها 
وجود ندارد، مگر مواردی كه مش��کالت حقوق��ی دارند. وی يادآور 
ش��د: در دول��ت يازدهم حدود ۷۸۰ ه��زار از ۲ميليون و ۲۰۰ هزار 
واحد مس��کن مهر تحويل مردم ش��ده ب��ود. از آن تاريخ تاكنون از 
تحويل ۲ ميليون و ۳۰ هزار واحد مسکونی مهر عبور كرده ايم و اين 
گامی مهم است كه در دولت تدبير و اميد حدود يک ميليون و ۳۰۰ 
هزار واحد مسکن مهر تکميل و به متقاضيان ارائه شد. گفتنی است 
بخش عمده ای از واحدهای مس��کن مهر كه هنوز تحويل نشده در 
شهرهای جديد اطراف تهران قرار دارد. در پرديس از ۸۲ هزار واحد 
مسکن مهر بيش از ۴5 هزار تحويل شده و قرار است تا شهريورماه 
۲5 هزار واحد ديگر تحويل ش��ود. با توجه به جهش قيمت مسکن 
در تهران بس��ياری از متقاضيان در حال كوچ به اين ش��هر هستند. 
مديرعامل عمران اين ش��هر می گويد در پرديس روزانه ۲۰۰ واحد 
به متقاضيان تحويل داده می ش��ود. در شهر جديد پرند از 9۶ هزار 
واح��د اوليه كه به دليل نبود متقاضی حاال به 9۰ هزار رس��يده ۷۰ 
هزار واحد تحويل و ۲۰ هزار باقی ماند. يادمان هس��ت كه قرار بود 
پرونده مس��کن مهر پرند در نيمه اول 1۳9۸ بسته شود، اما كمبود 
مناب��ع دولت��ی از يک طرف، كمبود انش��عابات و خلف وعده بعضی 
دالالن كه ه��ر كدام در پرند چندين واح��د خريده اند در پرداخت 

آورده باعث شد اين وعده به سال 1۳99 موكول شود.
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طبق پيش بينی بانک جهانی، كش��ورهای نوظهور اقتصادی آسيا در پی شيوع 
كرونا در وضعيتی به مراتب بدتر از اقتصاد ۴۰ س��ال گذشته خود قرار گرفته اند. 
در پيش بينی های اخير بانک جهانی برای هش��ت كش��ور جنوب آس��يا تغييرات 
بس��يار چش��مگيری اتفاق افتاده، به طوری كه در گزارش قبلی اين نهاد، رش��د 
اقتص��ادی اين منطقه تا پايان نيمه اول س��ال ۲۰۲۰ مع��ادل ۶.۳درصد در نظر 
گرفته  ش��ده بود درحالی كه وقوع تحوالت اخير در پيش بينی ها باعث تغيير شد 
و رش��د اقتصادی جنوب آسيا در فصل سوم، 1.۸و در فصل چهارم ۲۰۲۰ حدود 

۲.۸ درصد برآورد شده است.
براس��اس آنچه مركز پژوهش های مجلس در خبرنامه تحوالت انرژي از اثرات 
كرونا بر بازارهای انرژی منتش��ر كرده اس��ت، اقتصاد هند هم از اين پيش بينی 
مستثنا نيست؛ چنانچه رشد اقتصادی هند از 1.5درصد پيش بينی  شده به رشد 
۲.۸درصد در ماه مارس خواهد رس��يد. همچنين كشورهای سريالنکا، بنگالدش 

و پاكستان نيز با افت اقتصادی مواجه شده اند.
براس��اس بررسی های بانک جهانی، شيوع كرونا بر چرخه عرضه سراسر جنوب 
آس��يا رخنه كرده اما س��رعت آن از س��اير مناطق جهان كمتر است. در سناريو 
بدبينان��ه پس��اكرونايی ب��رای اين منطقه، ي��ک عدم قطعيت و رك��ود اقتصادی 
ش��ديد در س��ال جاری پيش بينی  شده اس��ت. اخيراً دولت هند برای حمايت از 
كس��ب وكارها و اقشار آسيب پذير جامعه به واسطه تبعات كرونا برنامه كمک مالی 
۲۳ ميلي��ارد دالری در نظر گرفته و همين طور پاكس��تان ۶ ميليارد دالر كمک 

مالی اختصاص داده است.
در سناريوی خوش بينانه پساكرونايی نيز تزريق صدها و چه بسا هزاران ميليارد 
دالر از س��وی دولت ها در اقتصاد كش��ورهای خود می تواند دير يا زود پيامدهای 
مخ��رب كرونا بر اقتصاد جهان را مه��ار كند. پيش بينی ها حتی حاكی از افزايش 

نرخ رشد اقتصادی در سال آينده دارد. 
اما آنچه تزريق ميلياردها دالر نيز نمی تواند مانع از دگرگونی بنيادين آن شود، 
اوضاع بازارهای جهانی انرژی اس��ت. هم زمان با اعالم كرونا در ۳۰ ژانويه ۲۰۲۰، 

روند نزولی قيمت جهانی نفت آغاز ش��د. براساس اطالعات اويل پرايس، متوسط 
قيمت نفت جهان در ۲۰ ژانويه حدود ۶۳ دالر به ازای هر بشکه بود. هم زمان با 
شکست مذاكرات روسيه و عربستان برای كاهش سطح توليد در ۶ مارس ۲۰۲۰ 
و گسترش همه گيری كرونا در جهان روند افت قيمت نفت شدت بيشتری يافت 
ب��ه طوری كه عجيب ترين واقعه تاريخ بازار نفت رقم خورد و متوس��ط بهای هر 

بشکه نفت به كمتر از ۲۰ دالر رسيد.
از س��وی ديگر، بنا به ب��رآورد بلومبرگ، غول های نفتی در پی س��قوط تقاضا 
و قيمت ها با كاهش درآمد و س��ود در س��ه ماهه نخس��ت س��ال ۲۰۲۰ روبه رو 
ش��دند، اما اوضاع برای آنها ممکن اس��ت از اين هم بدتر شود. به گزارش ايسنا، 
توليدكنن��دگان بزرگ نفت و گاز از نروژ گرفته تا آمريکا ش��اهد س��قوط ميزان 
سودشان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بودند. شركت اكسون موبيل نخستين 
ض��رر خود در ۳۰ س��ال اخير را گزارش كرد و ش��ركت رويال داچ ش��ل ميزان 
پرداخت س��ود نقدی به سهامدارانش را برای نخستين بار از زمان جنگ جهانی 

دوم به اين طرف كاهش داد.
اين اتفاقات نتيجه ش��يوع اوليه ويروس كرونا بوده است و اوضاع از زمان آغاز 
ش��يوع اين ويروس وخيم تر ش��ده و باعث افت كم س��ابقه بازار نفت شده است. 
نشانه هايی از بهبود در افق به چشم می خورد اما شركت ها همگی هشدار داده اند 
كه س��ه ماهه دوم دش��وارتر از س��ه ماهه اول خواهد بود. بررسی موارد كليدی 
مختلف از سوی بلومبرگ نشان می دهد كه شركت ها ممکن است سه ماهه دوم 
دش��واری را سپری كنند؛ اين موارد شامل سود سهامداران، كاهش توليد نفت و 

گاز، نابودی نقدينگی و كمبود جريان نقدی است.
* س��ود سهامداران: سودهای نقدی سخاوتمندانه غول های نفتی مدت ها نظر 
سرمايه گذاران را جلب كرده بود اما بن فان بوردن، مديرعامل شل پرداختی اين 
شركت را دو سوم كاهش داده و سهامداران را هم شريک ضرر خود كرده است. 
ف��ان بوردن پس از اين اقدام به خبرن��گاران گفت: »هيچ مديرعاملی نمی خواهد 
كاهش س��ود نقدی س��هام را در س��ابقه خود داشته باش��د.« اكنون كه اين تابو 

شکس��ته شده است، ممکن است س��اير شركت ها نيز اقدام مشابهی انجام دهند. 
با اين حال ش��ركت های اكس��ون موبيل و شورون اعالم كرده اند در تعهدات شان 
برای پرداخت س��ود نقدی به س��هامداران تزلزل ناپذير مانده اند اما برنارد لونی، 
مديرعامل ش��ركت BP گفته كه هيات مديره اين ش��ركت پرداخت سود نقدی 

برمبنای سه ماهه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
* كاهش توليد نفت و گاز: چندين مديرعامل شركت های نفتی اعالم كرده اند 
كه تعطيلی توليد نفت تحت تاثير توافق كاهش توليد اوپک يا قيمت های پايين 
اتفاق افتاده اس��ت و اكثر شركت های بزرگ در سه ماهه دوم نفت و گاز كمتری 
تولي��د خواهند كرد. كاهش توليد در آمريکا روی داده و ش��ركت های اكس��ون 
موبيل، شورون و كونوكو فيليپس تا پايان ژوئن ۶۶۰ هزار بشکه در روز توليدشان 
را كاه��ش می دهند. ش��ركت های ش��ل و BP هم دكل های حف��اری در منطقه 
پرميان را تعطيل كرده اند و شركت BP يک ميليارد دالر هزينه برنامه ريزی شده 

برای كسب و كار شيل خود را حذف می كند.
* ناب��ودی نقدينگ��ی: نقدينگی حاص��ل از فعاليت های پنج غ��ول نفت و گاز 
مجموعا ۲9درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته كاهش پيدا كرده و 
ب��ه حدود ۲۷ ميليارد دالر رس��يده اس��ت كه برای پرداخت س��ود نقدی، بهره، 
هزينه های فعاليت و سرمايه گذاری كافی نيست. اين وضعيت مربوط به سه ماهه 
اول است كه ميانگين قيمت نفت برنت 5۰ دالر در هر بشکه بود و با وجود اينکه 
قيمت های نفت رو به بهبود اس��ت اما طبق اعالم ش��ركت BP، ميانگين قيمت 

هر بشکه نفت برنت از آغاز سه ماهه دوم تاكنون كمتر از ۲۰ دالر بوده است.
* كمب��ود جريان نقدی: ش��ركت ها با اقدام به ف��روش اوراق قرضه و دريافت 
تسهيالت اعتباری جديد، تالش كرده اند وضعيت نقدينگی را مطلوب نگه دارند. 
اما برای برخی از آنان اين پرسش وجود دارد كه تا چه مدتی می توانند به بدهی 
خود اضافه كنند. پی ير بريبر، مدير مالی شركت شورون گفته كه بدهی مشکلی 
برای اين شركت نيست و شورون ظرفيت كافی برای استقراض در ركود طوالنی 

و پرداخت سود نقدی به مدت دو سال برمبنای قيمت ۳۰ دالر نفت را دارد.

فاجعه اصلی برای غول های نفتی در راه است

سناریوهای پساکرونایی در بازار نفت
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در راستای مبارزه با پولشویی
سقف پرداخت نقدی در بانک ها 45 میلیون 

تومان شد
بانک مركزی با صدور بخش��نامه ای به بانک ها سقف پرداخت وجه نقد به 

مشتريان را در بانک ها و موسسات اعتباری ۴5 ميليون تومان تعيين كرد.
ب��ه گ��زارش بانک مرك��زی، اين بانک با ص��دور بخش��نامه ای خطاب به 
تمام��ی بانک ها و موسس��ات اعتباری اعالم كرد كه براس��اس بند 1۳ ماده 
يک آيين نامه اجرايی ماده 1۴ الحاقی قانون مبارزه با پولش��ويی سقف مقرر 
برای پرداخت وجه نقد ريالی از س��وی اشخاص مشمول از جمله موسسات 
اعتباری برابر اس��ت با »مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت 
انجام معامالت خرد به صورت وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كاالهای 

گرانبها كه هر ساله توسط هيأت وزيران تصويب می شود.«
بر اين اساس با توجه به اينکه هيات وزيران نصاب معامالت خرد در سال 
99 را معامالت تا سقف ۴5۰ ميليون ريال تعيين كرده است، سقف پرداخت 

وجه نقد در موسسات اعتباری نيز برابر اين مقدار خواهد بود.

بانک مرکزی اعالم کرد
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در بازار 

بین بانکی
بانک مركزی در راس��تای كاهش هزينه های معامالتی، تسهيل دسترسی 
بانک ها و موسس��ات مالی غيربانکی به اوراق بدهی دولتی و نيز اتکای تامين 
مال��ی دولت از محل ف��روش اوراق به��ادار، در نظر دارد ب��ازار اوليه فروش 
اي��ن اوراق را در ب��ازار بين بانکی ايجاد كند. به گ��زارش بانک مركزی، حراج 
اوراق بدهی دولتی به صورت هفتگی انجام می ش��ود و بانک ها و موسس��ات 
اعتباری تا س��اعت 1۳ روزهای شنبه )يا اولين روزكاری هفته( فرصت  دارند 
س��فارش های خري��د اوراق بدهی دولتی را از طريق س��امانه بازار بين  بانکی 
برای كارگزاری بانک مركزی ارس��ال كنند. سفارش های دريافت شده توسط 
كارگ��زاری بانک مركزی و برای تعيين س��فارش های برنده در اختيار وزارت 
امور اقتصادی و دارايی قرار می گيرد. پس از مش��خص ش��دن س��فارش های 
برنده، كارگزاری بانک مركزی نس��بت به انجام معامالت در روز يک شنبه )يا 
دومين روزكاری هفته( اقدام و تس��ويه در همان روز انجام می ش��ود. شرايط 
و ويژگی ه��ای اوراق بدهی دولت ش��امل نوع اوراق، نرخ س��ود اوراق، زمان 
سررس��يد، تاريخ كوپن ه��ای اوراق و ... در اطالعيه بعدی اطالع رس��انی می 
شود. براساس جزء )۴( بند »ک« تبصره )5( قانون بودجه سال 1۳99، بانک 
مركزی تنها مجاز به خريد و فروش اوراق مالی اسالمی دولت در بازار ثانويه 
اوراق اس��ت. بنابراين در چارچوب قوانين، بانک مركزی مجاز به خريد اوراق 
مالی اسالمی در بازار اوليه نبوده و نمی تواند در فرآيند برگزاری حراج، اوراق 
بده��ی دولتی را با هدف تامين مالی دولت خريداری كند بنابراين كارگزاری 
بانک مركزی تامين كننده زيرس��اخت معام��الت و برگزاركننده حراج فروش 
اوراق به بانک ها و موسس��ات اعتباری غيربانکی عضو بازار بين بانکی اس��ت و 

تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

سکه سد مقاومتی 7 میلیون تومان را شکست
دالر در رکورد جدید قیمتی

بازار طال روز سه ش��نبه نيز روزی افزايش��ی را تجربه كرد تا قيمت س��که 
طرح جديد در آس��تانه رد كردن كان��ال ۷ ميليون و 1۰۰ هزار تومانی قرار 
گيرد. به گزارش خبرآنالين، قيمت س��که تم��ام بهار آزادی طرح جديد در 
ب��ازار تهران 1۰۰ هزار تومان افزايش يافت و با قيمت ۷ ميليون و 99 هزار 
تومان به فروش رفت. اين در حالی اس��ت ك��ه برخی از صرافان قيمت های 

بيشتری چون ۷ميليون و ۲۰۰ هزار تومان را برای سکه اعالم می كردند.
سکه تمام بهار آزادی طرح قديم نيز در بازار ۶ ميليون و ۸5۰ هزار تومان 
اعالم شده كه به معنای افزايش 1۰۰ هزار تومانی آن نسبت به روز دوشنبه 
است. نيم سکه نيز ۸۰ هزار تومان گران تر شد و با نرخ ۳ميليون و ۶5۰ هزار 
توم��ان در بازار به فروش رفت. ربع س��که هم5۰ هزار تومان افزايش قيمت 
داش��ت و به قيمت ۲ ميليون و 5۰ هزار تومان به فروش رسيد. قيمت سکه 
يک گرم��ی نيز بدون تغيير، همچن��ان 99۰ هزار تومان ماند و قيمت طالی 
1۸عي��ار در نهايت ۶۸۷ هزار تومان قيمت پي��دا كرد. هر مثقال طال نيز ۲ 
ميليون و 9۷5 هزار تومان بود قيمت دالر نيز با ماندگاری در نيمه كانال 1۶ 
هزار تومان، جای پای خود را در ركورد جديد قيمتی سفت كرد. هر دالر در 
صرافی های بانکی به قيمت 1۶ هزار و 5۰۰ تومان در روز سه شنبه فروخته 
شد. نرخ خريد دالر از مردم نيز 1۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود.  قيمت دالر در 
دو روز اخير با افزايش قابل توجه از كانال 15 هزار تومان به كانال 1۶ هزار 
تومان ورود كرده اس��ت. افزايش نرخ دالر س��اير ارزها را نيز تحت تاثير قرار 
داد و قيمت يورو نيز به آستانه كانال 1۸ هزار تومان رسيد، چنانچه هر يورو 
در صرافی ه��ای بانکی طی روز سه ش��نبه به قيم��ت 1۷ هزار و 9۰۰ تومان 
فروخته ش��د. صرافان بانکی همچنين هر دالر را به قيمت 1۷ هزار و ۸۰۰ 

تومان از مردم خريداری كردند.

در معامالت روز سه شنبه
روند افزایشی طال ازسرگرفته شد

قيمت طال در معامالت روز سه ش��نبه بازار جهانی تحت تاثير نگرانی های 
فزاينده نس��بت به بروز موج دوم ابتال به ويروس كرونا در برخی از كشورها 
پس از تس��هيل محدوديت های قرنطينه، افزايش يافت اما دالر قوی، رش��د 
قيمت اين فلز ارزشمند را محدود كرد. به گزارش ايسنا، هر اونس طال برای 
تحوي��ل فوری در معامالت اين روز بازار س��نگاپور با ۰.1 درصد افزايش، به 
1۶9۷ دالر و ۶۷ س��نت رسيد. در بازار معامالت آتی آمريکا، هر اونس طال 
با ۰.۲ درصد افزايش، به 1۷۰1 دالر و ۸۰ س��نت رسيد. بهای معامالت اين 
بازار روز دوشنبه با 15 دالر و 9۰ سنت معادل ۰.9 درصد كاهش، در 1۶9۸ 
 ،ANZ دالر بس��ته ش��ده بود. به گفته دانيل هاينس، تحليلگر گروه بانکی
موج جديد ابتال به ويروس كرونا باعث ش��ده است بازارها روی منفی شدن 
نرخ های بهره آمريکا حس��اب كنند و بازار اكن��ون منتظر اقدامات حمايتی 
بيش��تر از س��وی بانک مركزی آمريکا اس��ت. با اين حال دالر آمريکا صعود 
كرده و اين امر مطمئنا روی تقاضا برای خريد طال تاثير می گذارد. ش��اخص 
دالر در برابر س��بدی از ارزهای بزرگ ب��ه باالترين حد در بيش از دو هفته 
گذش��ته صعود كرد و طال را برای خريداران غيرآمريکايی گران تر س��اخت. 
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند نيز هر اونس پاالديم ب��رای تحويل فوری با 
۰.1 درصد كاهش، 1۸9۲ دالر و 5۲ سنت معامله شد. هر اونس نقره برای 
تحويل فوری با ۰.۷ درصد كاهش، در 15 دالر و ۴۴ سنت ايستاد. هر اونس 
پالتين برای تحويل فوری با ۰.9 درصد كاهش، ۷۶۳ دالر و ۷۲ سنت بود.

بانکنامه

در پی اختالف نيم ميليون تومانی قيمت سکه در بازار آزاد و بورس 
كاال به نظر می رس��د روند بازارها تغيير كرده اس��ت و در حالی كه تا 
پيش از اين بورس بود كه از قيمت های رسمی بازار طال اثر می گرفت 
اما اكنون اين بازار اس��ت كه چشم به تابلوی بورس دوخته و اختالف 
قيمت باالی بازار آزاد و بورس، سکه را دارای حباب ۴۰۰ هزار تومانی 
كرده اس��ت. گويا پس از بازار خودرو اين بار نوبت بازار س��که شده تا 
دونرخی ش��ود و ميان بازار آزاد آن و نرخ بورس��ی اش اختالف قيمت 
حداقل ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی ايجاد ش��ود. در اين ميان، گزارش ها 
حاكی از ورود چهار بانک رفاه، س��امان، صادرات و ملت به بازار سکه 
و طال اس��ت. مردم نيز باتوجه به جذابيت اين اختالف قيمت در بازار 
و بورس، س��که را از ب��ازار آزاد می خرند و به بانک ها با نرخ بورس��ی 

می فروشند!
دلیل گرانی سکه در روزهای اخیر چیست؟

در اين رابطه محمد كش��تی آرای، نايب رئيس اتحاديه فروشندگان 
و س��ازندگان طال و جواهر تهران با اشاره به رونق معامالت بورسی در 
مدت اخي��ر و اينکه تاكنون معامله در ب��ورس به صورت فعلی وجود 
نداش��ته است، به ايس��نا گفت: در سال های گذش��ته در بورس كاال، 
قيمت سکه متأثر از قيمت های بازار سنتی بود اما در حال حاضر رويه  
عوض ش��ده و تعدادی از بانک ها در ب��ورس معامالتی انجام می دهند 
كه سبب شده قيمت سکه به طور خودكار هفت تا هشت درصد باالتر 

از قيمت رسمی بازار معامله شود.
ب��ه گفته وی، ورود بانک ها به بورس برای معامله س��که و جذابيت 
خري��د س��که از بازار آزاد و عرض��ه در بورس كه س��ود حداقل ۴۰۰ 
تا ۶۰۰ هزار تومانی را به ارمغان می آورد، س��بب ش��ده در حالی كه 
پيش از اين بورس متأثر از قيمت س��که در ب��ازار بود، اكنون بازار از 
قيمت های بورس��ی اثر پذيرد. اين ن��وع معامالتی كه در بورس انجام 
می ش��ود، معموال توس��ط افراد باتجربه و حرفه ای در اين زمينه انجام 
می ش��ود كه با نوع معامالت بورس آش��نايی دارند ام��ا معامالتی كه 
در بازار انجام می ش��ود، توس��ط افرادی انجام می شود كه بعضا با اين 

سيستم آشنا نيستند.
كش��تی آرای ادامه داد: نکته قابل توجه اين است كه در حال حاضر 
كاسبی جديدی به راه افتاده است كه افراد از بازار آزاد سکه خريداری 
كرده و در بورس می فروش��ند. اينکه چه اتفاقی افتاده و چه موضوعی 
مس��بب اين تصميم گيری ش��ده برای خود ما هم جای س��وال است. 
اين در حالی اس��ت كه اين دس��ت از معامالت هيچ گونه سود و بهره 

اقتصادی برای كشور نخواهد داشت و تنها سبب خواهد شد كه سکه 
در خانه ها دپو شود و داللی ها افزايش يابد.

نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در پايان گفت: فاصله جذاب 
اختالف قيمت س��که در بورس و بازار آزاد س��بب شده كه مردم همه 
س��رمايه خود را صرف خريد س��که از ب��ازار آزاد كنن��د و به بانک ها 
طبق قيمت های اعالم ش��ده در بورس با س��ود بسيار خوب بفروشند. 
قيمت س��که در بورس و بازار آزاد مسابقه ای پيش می رود و به دنبال 
نرخ بورس��ی، قيمت ها در بازار نيز باال م��ی رود. همين دالل بازی ها يا 
بورس بازی ها تقاضايی در بازار ايجاد كرده اس��ت كه سبب شده سکه 

حدود ۴۰۰ هزار تومان حباب داشته باشد.
گردش نقدینگی در 4 بازار سکه، ارز، بورس و پول

از س��وی ديگ��ر، در ب��ازار ارز ني��ز مواجهه ای مي��ان دالالن دالر و 
صرافی های بانکی شکل گرفته و صرافی ها را ناگزير به افزايش قيمت 
كرده تا از اين طريق، نيازهای كاذب را سركوب كنند. نرخ ارز در سه 
روز ابتدايی اين هفته وارد كانال هايی ش��د كه پيش از اين با مقاومت 
زي��ادی همراه بودند. در بازار آزاد قيمت دالر روز دوش��نبه در دامنه 
نرخ هايی بين 1۶هزار و 5۰۰ و 1۶هزار و ۶۰۰ تومان معامله می ش��د. 
صراف��ی  ملی نيز روز دوش��نبه نرخ ارز را 1۰۰ تومانی نس��بت به روز 
يکش��نبه افزايش داد و قيمت دالر در اين صرافی به 1۶ هزار و ۳۰۰ 
تومان رسيد. در حالی كه روز قبل  از آن صرافی های دولتی در اقدامی 
س��ه مرحله ای قيمت فروش دالر خود را از مرز 1۶هزار تومانی عبور 
دادند و به 1۶هزار و ۲۰۰ تومان رس��اندند. ش��نبه نرخ فروش ارز بر 
تابل��وی اين صرافی ها 15هزار و ۸۰۰ تومان بود. روند صعودی قيمت 
ارز در حال��ی آغاز ش��ده كه كنت��رل بازار ارز از طري��ق محدودكردن 
واردات كاالهای لوكس مانند خودرو و هدايت نقدينگی به بازار بورس 

بيشتر شده است.
در اين زمينه ابوالحسن معصومی، كارشناس بازار ارز به ايرناپالس، 
گفت: طبق آنچه از ظاهر قضيه متوجه می ش��ويم، اين مسئله به روند 
حجم نقدينگی برمی گردد. نقدينگی در چهار بازار سکه، ارز، بورس و 
پول گردش می كند. بازار پول طی يک ماه اخير دس��تخوش تغييرات 
بنيادی شده و نرخ سود سپرده ها از ۲۰درصد به 15درصد و اخيراً هم 
نرخ اوراق مش��اركت به 1۷درصد رس��يد. از سويی چند روز پيش هم 

رئيس كل بانک مركزی نرخ بازار بين بانکی را 1۲درصد اعالم كرد.
معصومی افزود: اين تغييرات سياس��ت پولی طبيعتاً بخشی از منابع 
را از سيس��تم بانک��ی آزاد می كند، اما با اين ح��ال همه مردم در اين 

بازاره��ا از تجرب��ه و دانش كافی برخ��وردار نيس��تند. برخی پيش از 
اين نقدينگی خود را به منظور نوس��ان گيری در ب��ازار خودرو به كار 
می گرفتن��د، اما اين بازار نيز اخيراً دس��تخوش تغييرات سياس��تی و 

قيمتی شده و انگيزه  ورود به آن كاهش يافته است.
ب��ه اعتقاد وی، از اين اتفاق��ات می توان نتيجه گرفت كه روند فعلی 
رشد نرخ ارز كوتاه مدت است و تا زمانی است كه اين بازارها به تعادل 
برس��ند. حجم و دامن��ه تغييرات قيمتی بازار ارز هم بيش��تر از 5۰۰ 
تومان نيس��ت، ضمن اينکه بازار بورس طی س��ه روز گذشته روندی 
معکوس داشته و بايد انتظار داشت در اين بازار اصالح قيمتی صورت 
گي��رد. معصومی ادام��ه داد: اينها همه بر ب��ازار ارز تأثيرگذار بوده اند، 
ضمن اينکه همواره يک س��ری بازارس��ازها در ب��ازار ارز وجود دارند 
كه س��عی می كنند نرخ ش��کنی كنند. پس از اين نرخ شکنی ها بود كه 
صرافی بانک ها هم آمادگی الزم را برای واكنش سريع به اين انگيزه ها 
داش��تند و نرخ های خ��ود را تغيير دادند تا از اي��ن طريق فاصله بين 
ن��رخ صرافی و ب��ازار را كاهش دهند. در واقع يک دوئ��ل در بازار در 
حال اتفاق افتادن اس��ت كه به نظر می رس��د اين دوئل با تعادل بازار 

از بين می رود.
وقتی تقاضای مؤثری در بازار وجود ندارد

اين كارشناس بازار ارز افزود: بنابراين تقاضای مؤثری در بازار وجود 
ندارد و عموماً تقاضاها كاذب اس��ت كه برای نگهداری روند آتی شکل 
گرفته اس��ت نه نياز پولی، زيرا هيچ اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد و 
نيازهای ارزی مانند واردات و مسافرت ها نيفتاده است، حتی هشداری 

هم در اين زمينه ها وجود ندارد.
وی درب��اره تأثي��ر رون��د اصالحی ب��ازار بورس بر ن��رخ ارز توضيح 
داد: ب��ا روند اصالحی بورس بخش��ی از تقاضاها فروكش خواهد كرد. 
نوس��ان گيران راغب هس��تند كه بازار را گرم كنند و تقاضا را پررنگ 
كنن��د، اما چنين چيزی اتف��اق نخواهد افتاد، زي��را رئيس كل بانک 
مركزی اعالم كرده ذخيره ارزی متناسب با نيازهای كشور وجود دارد 
بنابراين به نظر می رسد در بحث عرضه و تقاضا محدوديت و كمبودی 

وجود ندارد و هرچه هست بحث جابه جايی بين بازارسازان است.
معصومی در توضيح اين مس��ئله كه اگ��ر نقدينگی از بورس خارج 
شود چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: در حال حاضر هم نقدينگی وجود 
دارد، اما گذشته از اين ممکن است همزمان با اين اتفاق سياست های 
پولی تغيير كند و نرخ س��ود س��پرده های بانکی را افزايش دهند، زيرا 
امنيت سپرده بانکی فارغ از نرخ بهره بيشتر از ديگر بازارهاست است.

ط��رح حذف چهار صف��ر از پول مل��ی و تغيير واحد پولی كش��ور از 
ريال به تومان اقدامی اس��ت كه بانک مركزی ب��ا تمام توان از آن دفاع 
می كند. گرچه به باور آگاهان به امر تغيير واحد پولی جز تاثيرات روانی 
موجب تحوالتی چش��مگير در واقعيات اقتصادی كشور نخواهد شد اما 
منتقدان در روزهای گذش��ته نس��بت به قانون ش��دن اين طرح هشدار 
می دهن��د. منتقدان اغلب به زمان اجرای آن خرده می گيرند و موافقان 

نيز معتقدند به هر حال بايد اين مهم عملی شود.
در همين رابطه، وحيد شقاقی می گويد: اجرای طرح تغيير واحد پول 
ملی می تواند به گردش��دن ارقام خرد به باال منجر ش��ود كه اگر راهکار 
مناسب برای آن انديشيده نشود می تواند به افزايش فشار به دهک های 

پايينی جامعه منجر شود.
اين كارش��ناس اقتصادی در رابطه با داليل موافقان تغيير واحد پولی 
كشور به خبرآنالين، گفت:  اين طرح هم مانند هر طرح ديگری موافقان 
و مخالفان خود را دارد. با اين همه بانک مركزی مصر است كه اين كار 
انج��ام بگيرد و به هر ح��ال از مجلس پيگيری های الزم صورت گرفته و 

در حال تبديل شدن به قانون است.
او ادامه داد: موافقان اين طرح می گويند وقتی در مبادالت بين المللی 
در مقابل برابری با دالر اين همه صفر در مقابل پول ملی كشور گذاشته 
می ش��ود به وجهه ملی خدشه وارد می شود. وقتی پای مبادالت جهانی 

می رويم بايد وضعيت به گونه ای باشد كه وجهه ما حفظ شود. درنتيجه 
با حذف چند صفر اين امر تسهيل می شود و مضاف بر اين در مبادالت 
حسابداری نيز تسهيل می شود. شقاقی تاكيد كرد: اين مهم در مبادالت 
داخلی و ملی اقتصاد نيز محاس��بات را ساده تر می كند. همچنين مردم 
نيز در ادبيات روزمره از تومان اس��تفاده می كنند و تغيير واحد پولی به 
تومان عمال به سود كشور اس��ت. همچنين موافقان می گويند مردم در 
محاوره صفرهای بسياری را حذف می كنند مثال می گويند فالن ماشين 
۲۰۰ تومان اس��ت كه منظور ۲۰۰ ميليون تومان اس��ت. اين كارشناس 
اقتص��ادی درباره نظر مخالفان اين طرح گف��ت: من خود مخالف زمان 
اجرايی ش��دن اين طرح هس��تم. ب��ه باور مخالفان اج��رای اين طرح در 
كش��ورهايی بوده كه ابرتورم داش��ته اند حال آنکه م��ا در ايران ابرتورم 
نداشتيم. ابرتورم به وجود تورم سه رقمی برای چند سال پی درپی گفته 
می شود مانند آنچه در دهه 9۰ ميالدی در كشورهای جداشده از اتحاد 

جماهير شوروی رخ داد.
شقاقی با اشاره به وضعيت كشور خاطرنشان ساخت: بانک مركزی نيز 
اين را قبول دارد ولی می گويد ما تورم انباشت شده داشتيم. تورمی دو 
رقمی برای مدت بيش از چهار دهه بر اقتصاد كش��ور حاكم بوده اس��ت 
بنابراين مخالفانی چون من با پذيرش اين حرف زمان س��نجی اين طرح 
را رد می كنند، چراكه تا ريش��ه های تورمی خش��کانده نش��ود و اقتصاد 

درگير نوس��ان اس��ت حذف صفر اثر چش��مگيری بر اقتصاد ما نخواهد 
داش��ت. به گفته وی اين اقدام می تواند زمينه رش��د تورم در ش��رايط 
نامساعد را نيز فراهم آورد.  وی تصريح كرد: به باور من و براساس آنچه 
در اغلب كشورهای جهان ديده شده حذف صفرها اگر بخواهد به عنوان 
سياستی درست اجرا شود ابتدا بايد ثبات اقتصادی به وجود بيايد و پس 
از آن در دس��تور قرار گيرد. ما اكنون در اين وضعيت نيس��تيم و به هر 

حال اعمال تحريم عليه كشور نيز اين وضعيت را دشوارتر كرده است.
او درب��اره ديگر علل مخالفت ب��ا تغيير واحد پولی گفت: وقتی صفرها 
حذف می شود می تواند به افزايش انتظارات تورمی در كشور بينجامد كه 
با توجه به شرايط امروز ما اين اقدام نادرستی است كه انتظارات تورمی 
را افزايش داد. بايد توجه داش��ت كه در كش��ور ما هنوز از 5۰۰ تومان و 
ه��زار تومان برای برخی كارها مانند حمل و نقل در ش��هرهای كوچک 
استفاده می كنيم كه حذف چهار صفر سبب گرد شدن اين ارقام به باال 
می شود كه طبعا فشار را بر دهک های فقير و كم درآمد باال خواهد برد.

ش��قاقی تاكيد كرد: من امروز مخالف اين طرح هستم چراكه براساس 
زمان سنجی به موقعيت اجرای آن نقد دارم. با اين همه بناست اين امر 
به قانون تبديل ش��ود و انتظار می رود مس��ئوالن امر با توجه به جميع 
جهات از روش هايی اس��تفاده كنند كه بيشترين سود را برای كشور به 

همراه داشته باشد.

چرا اقتصاددانان به زمان سنجی حذف 4 صفر از پول ملی انتقاد دارند؟

تاثیر صفرزدایی بر تورم

آیا سکه هم به سرنوشت خودرو دچار شده است؟

دوئل دالالن دالر و صرافی های بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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افت 27 هزار واحدی شاخص کل
 بورس قرمزپوش شد

ش��اخص كل بورس در روز سه ش��نبه ۲۶ هزار و ۳1۸ واحد افت داشت و 
در نهايت تا رقم يک ميليون و ۲1 هزار واحد عقب رفت. همچنين شاخص 
كل )ه��م وزن( با ۶ هزار و 5۴۰ واحد كاهش ب��ه ۳1۸ هزار و ۲1۷ واحد و 
ش��اخص قيمت )ه��م وزن( با ۴ هزار و ۳۳۷ واحد اف��ت به ۲11 هزار و 5۴ 
واحد رسيد. شاخص بازار اول 1۴ هزار و ۳۲۳  واحد و شاخص بازار دوم ۷۳ 

هزار و ۶۷1 واحد كاهش داشتند.
در معامالت اين روز بيش از ۲۲ ميليارد و 5۶۶ ميليون س��هم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار ب��ه ارزش 19۶ هزار و 999 ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. 
نماده��ای مخابرات ايران )اخابر( با يک هزار و چهار واحد، س��رمايه گذاری 
تامين اجتماعی )شستا( با ۸۰۳ واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با 5۰۰ 
واحد، س��ايپا )خس��اپا( با ۳۲۸ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۲۶۲ واحد، 
معدن��ی و صنعتی گل گهر )كگل( ب��ا 19۴ واحد و پااليش نفت بندرعباس 

)شبندر( با 1۸۴ واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقط��ه مقابل نمادهای صنايع پتروش��يمی خليج ف��ارس )فارس( با 5 
هزار و 9۴9 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��يان )پارس��ان( با يک هزار و 
۸۴۸ واحد، مل��ی صنايع مس ايران )فملی( با يک هزار و ۸1۲ واحد، بانک 
ملت )وبملت( با يک هزار و ۳9۴ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با يک هزار و ۳۰ 
واحد و س��رمايه گذاری غدير )وغدير( با  99۷ واحد تاثير منفی بر ش��اخص 

همراه بود.
همچنين نماده��ای بانک ملت، س��رمايه گذاری خوارزمی، بانک تجارت، 
گسترش س��رمايه گذاری ايران خودرو، ملی صنايع مس ايران، پااليش نفت 
اصفهان و بانک صادرات ايران از جمله نمادهای پربيننده بورس بودند. گروه 
فرآورده ه��ای نفتی ه��م در معامالت اين روز صدرنش��ين برترين گروه های 
صنعت شد و در اين گروه ۳ ميليارد و ۸9۷ ميليون برگه سهم به ارزش ۶1 

هزار و ۴1۷  ميليارد ريال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۲۷۴ واحد كاهش داش��ت و بر روی كانال 
11 ه��زار و ۳۳۲  واح��د ثابت ماند. در اين ب��ازار 5 ميليارد و 1۳9 ميليون 
برگه سهم به ارزش بيش از ۶۰ هزار و ۴۰۷  ميليارد ريال داد و ستد شد.

نماده��ای س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، پتروش��يمی م��ارون )مارون(، 
بيمه پاس��ارگاد )بپاس(، دامداری تليس��ه نمونه )تليس��ه(، داروسازی توليد 
دارو )دتوليد( و س��رمايه گذاری توس��عه گوهران اميد )گوهران( تاثير مثبت 
بر ش��اخص اين ب��ازار را داش��تند. همچنين نماد هلدين��گ صنايع معدنی 
خاورميانه )ميدكو(، س��رمايه گذاری صبا تامين )صبا(، پتروش��يمی زاگرس 
)زاگرس(، پتروشيمی تندگويان )شگويا(، مديريت انرژی تابان هور )وهور(، 
توليد ني��روی برق دماوند )دماوند( و گروه س��رمايه گذاری ميراث فرهنگی 

)سمگا( با تاثير منفی بر شاخص اين بازار همراه بودند.

رشد دوباره شاخص در گروی ورود نقدینگی
وجود نوسان منفی در بازار طبیعی است

معامالت بورس كه از روزهای پايانی هفته گذش��ته وارد فاز اصالحی 
ش��د در دو روز اخير ش��تاب بيش��تری ب��ه خود گرف��ت و زمينه ايجاد 

صف های فروش طوالنی را در اكثر سهم ها فراهم كرد.
محمودرضا خواجه نصير، عضو هيات مديره ش��ركت بورس تهران در 
اين باره با بيان اينکه پيش بينی بازار در شرايط كنونی به ميزان جريان 
ورود نقدينگی در بازار بستگی دارد، گفت: اگر همچنان جريان نقدينگی 
در بازار ادامه داشته باشد بازار دوباره به روند صعودی چند روز گذشته 

خود بازخواهد گشت.
خواجه نصي��ر در گفت و گو با ايرنا، به اصالح چند روز اخير ش��اخص 
بورس اش��اره كرد و گفت: نکته ای كه س��رمايه گذاران بايد در وضعيت 
فعل��ی معامالت بورس در نظر بگيرند اين اس��ت كه بازار س��هام مکانی 
با وجود نوس��انات زياد اس��ت و جريان آن ممکن است يکباره براساس 
اطالعات بنيادين و ش��رايطی كه در بازار يا كش��ور ايجاد می شود تغيير 

كند.
وی ب��ا بيان اينکه با توجه به روند منفی معامالت در روز سه ش��نبه، 
ش��اهد انجام حج��م بااليی از معام��الت بوديم، افزود: در يک س��اعت 
نخس��ت معامالت حدود ۸ ميليارد تومان معامله انجام شد و بسياری از 
فروشنده ها كه به دنبال فروش بودند اقدام به خريد ديگر سهم ها كردند 

و حجم زيادی معامله انجام شد.
ب��ه گفته خواجه نصير، باالب��ودن تعداد خريداران در بازار نس��بت به 
فروش��ندگان، نشان دهنده ورود تعداد زيادی سرمايه گذار و حجم باالی 

نقدينگی به اين بازار است.
خواجه نصي��ر نکته نگران كنن��ده در بازار را س��رمايه گذاران تازه وارد 
اعالم كرد و گفت: اين سرمايه گذاران از ابتدای سال تاكنون شاهد رشد 
بی وقفه قيمت ها و ش��اخص بورس بودند و با تصور رشد دائمی قيمت ها 
و وجود نوسان مثبت، اقدام به سرمايه گذاری در بورس كردند، بنابراين 
اصالح های اخير در بازار ممکن است باعث تصميم گيری های عجوالنه از 

سوی سرمايه گذاران تازه وارد در اين بازار شود.
وی معتقد است، وجود نوسان منفی در بازار طبيعی است و نمی توان 

اين اصالح شاخص را به نام ريزش تلقی كرد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: سرمايه گذاران تازه وارد 
بايد اين نکته را مدنظر داش��ته باشند كه ممکن است در آينده روزهای 
مثبتی را در بازار شاهد باشيم و نبايد اصالح سه شنبه بازار را به روزهای 
آين��ده تعمي��م داد و آن را به عن��وان روندی دائم��ی در معامالت بازار 

دانست.
خواجه نصير با تاكيد بر اينکه پيشنهاد ما به فعاالن بازار، سرمايه گذاری 
در شركت هايی است كه از ميزان نقدشوندگی بااليی برخوردارند، گفت: 
برخی از س��هامداران زمانی ك��ه بازار روند منف��ی را در پيش می گيرد 
اقدام به خريد س��هم هايی می كنند كه از قدرت نقدينگی چندان بااليی 
برخوردار نيستند و با كوچک ترين اتفاقی به دليل ايجاد صف های فروش 

طوالنی امکان فروش برای آنها وجود ندارد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينکه بازار ام��روز با وجود افت 
ش��ديد با خريداران زيادی همراه بود كه اين اتفاق را می توان به عنوان 
نکته مثبت بازار تلقی كرد، گفت: س��رمايه گذاران بايد در وضعيت فعلی 

بازار، فاكتور نقدشوندگی سهام را مدنظر قرار دهند.
او با بيان اينکه به نظر می رس��د براساس ميزان نقدينگی گسترده ای 
كه اكنون در حال ورود به بازار است روند معامالت بازار دوباره به سمت 
صعود باز خواهد گش��ت، افزود: س��رمايه گذاران بايد از سهم هايی كه به 
لح��اظ نگاه بنيادی و نقدش��وندگی در وضعيت خوبی ق��رار دارند برای 

مدت طوالنی نگهداری كنند.

نماگربازارسهام

ش��اخص كل بازار س��رمايه كه در روزهای گذش��ته، روندی صعودی 
داشت و به ركورد يک ميليون واحدی رسيده بود، روز سه شنبه ريزشی 
ش��د و سقوط ۲۷ هزار واحدی را تجربه كرد. اين در حالی است كه در 
يک س��ال و دو ماه گذشته اوضاع بازار س��رمايه در مقايسه با بازارهای 
موازی خيلی خوب بوده و بازدهی قابل توجهی برای س��رمايه گذاران به 
همراه داشته است. در واقع، از ابتدای سال 99 و تا تاريخ ۲1 ارديبهشت 
ماه، بازار س��رمايه برای س��رمايه گذاران خود بازده��ی 1۰۳ درصدی را 
داش��ته و همين مسئله باعث ش��د تا نظر همگان به بورس جلب شود. 
آمارهای رسمی منتشرش��ده نيز نشان می دهد كه در فروردين امسال، 
تعداد كل كدهای حقيقی با رش��دی 1۸درصدی نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به 1۰ميلي��ون و ۶۲۶ هزار و 55۴ كد رس��يده اس��ت. 
همچني��ن تعداد كل كدهای حقوقی با رش��دی 1۲درصدی نس��بت به 

فروردين سال گذشته به ۸۶ هزار و ۶۴۴ كد افزايش يافته است.
اما اين وضعيت در روز گذش��ته پايدار نماند و ش��اخص كل بورس با 
ريزش ۲۷هزار واحدی س��هامداران را ش��وكه كرد. در اين روز بيش��تر 
نمادها با صف فروش مواجه ش��دند و كارشناس��ان دالي��ل مختلفی را 
برای اين قرمزپوش��ی بورس برشمردند كه مهم ترين آنها رفتار هيجانی 
جديدالورودها، اصالح موقت شاخص و بازگشايی نمادهای سايپا و ايران 

خودرو است.
در همي��ن زمينه، فردين آقابزرگی مديرعامل كارگزاری بانک دی در 
گفت وگو با تابناک در پاس��خ به اين س��وال كه چرا بورس منفی ش��د، 
گف��ت: اولين نکته ای كه در اين باره وجود دارد اين اس��ت كه نوس��ان 
ذات بازار است و همان گونه كه افزايش قيمت ها و شاخص كل را تجربه 

كرديم و ظرف ۳۰ روز كاری از ابتدای امس��ال تا ۲1 ارديبهشت بورس 
بيش از 1۰۰درصد بازدهی داش��ته اس��ت حاال هم با اين شرايط مواجه 
ش��ده ايم و اين يک مسئله كامال طبيعی است و برخی اشخاص حقيقی 
و حقوقی به دليل شناسايی سود خروج مقطعی از بازار داشته و مجدداً 

ورود خواهند داشت.
او ب��ا بي��ان اينکه ج��ای نگران��ی وجود ن��دارد، ادامه داد: مس��لماً با 
گس��تردگی كه بازار به خصوص ظرف يک سال گذشته پيدا كرده و به 
راحتی حجم معامالت روزانه به 15 هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت، 
ج��ای نگرانی وجود ندارد. من همچن��ان معتقدم كه اصالح قيمت بايد 

صورت بگيرد البته نه با شيبی كه روز سه شنبه مشاهده كرديم.
به گفته آقابزرگی، بازار س��رمايه می بايس��ت متناس��ب با متغيرهای 
اثرگ��ذار اقتصادی حركت كن��د، در غير اين صورت الق��ای تورم يعنی 
ي��ک انتظار تورمی ايجاد می كند، چنانچ��ه همين ريزش بورس در روز 
سه شنبه موجب شد تا قيمت دالر هزار تومان افزايش يابد. اگر در بازار 
س��رمايه قيمت ها باال و پايين شود هيچ صدمه ای به اقتصاد كشور وارد 
نخواهد شد، اما از لحاظ روانی اگر قيمت ها در بازار سرمايه كاهشی شود 
اين مس��ئله موجب خواهد شد كه شاهد ورود نقدينگی به ساير بازارها 

باشيم و اين اختالالتی را ايجاد خواهد كرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينکه بازار س��رمايه نيازمند 
چني��ن تنفس و اصالحی ب��ود، ادامه داد: اميدوارم به نحو شايس��ته ای 
اين اصالحات صورت بگيرد كه بش��ود تناس��ب معقولی بين سودآوری 
ش��ركت ها و قيمت ارزش ذاتی آنها ايجاد ك��رد. در غير اين صورت اگر 
از ناحيه افزايش و كاهش قيمت س��هام س��ود عايد كسی شود اين سود 

كاغذی اس��ت. به عبارت بهتر، در اين وضعيت نه كسی چيزی پرداخت 
می كند و نه می گيرد. البته در ميان مدت برای فعاالن بازار ممکن است 
برآيند اين موضوع به س��مت صفر ميل كند و اين يعنی ممکن اس��ت 
در مقطع��ی يک عده س��ود كنند و يک عده هم ض��رر كنند. به عبارت 
بهتر ممکن است تا روز گذشته شخصی سهام خود را با 1۰درصد سود 
فروخته باش��د و ش��خص خريدار امروز 1۰ درصد همان س��هم را ضرر 

كرده باشد.
آقابزرگی در پاس��خ به اين پرسش كه بازگش��ايی نماد سايپا و ايران 
خ��ودرو و همچني��ن پيش فروش هايی كه اين روزه��ا در بازار خودرو از 
س��مت خودروسازها ش��اهد آن هس��تيم، چقدر در ريزش بازار سرمايه 
موثر بوده اس��ت؟ گفت: ثبت نام خودرو می تواند به ش��دت موثر باش��د 
چراكه فرد س��هامدار می داند كه با خريد خودرو ظرف كوتاه مدت سود 
قابل توجهی را كسب خواهد كرد بنابراين سهم خود را به فروش خواهد 
گذاشت تا خودرو ثبت نام كند اما بازگشايی نماد سايپا يا ايران خودرو 
اگر تاثيرگذار هم باش��ند، اين تاثير بسيار مقطعی است. كل صف خريد 
س��ايپا به عنوان مثال ۷۰۰ ميليارد تومان بوده اس��ت و اين در مقايسه 
ب��ا 15 هزار ميليارد تومان حجم معامالت روزانه رقمی نيس��ت.بنابراين 
ريزش بازار را نمی توان به بازگش��ايی يک نماد نسبت بدهيم ولی دولت 
يکی از ابزارهايی كه برای كنترل ورود نقدينگی به بازار س��رمايه داشته 

است را فعال كرده است كه اين ابزار همين پيش فروش خودرو است.
وی با اشاره به اينکه اگر در گذشته معامالت آتی، بازار بورس ارز و ... 
داشتيم هيچ گاه اين حالت برای بازار سرمايه ما پيش نمی آمد، افزود: اما 
االن يک تصميماتی اتخاذ می شود كه ممکن است ديوار اعتماد در بازار 
س��رمايه را فرو بريزد. اين هشدار را بايد داد كه اگر اعتماد ضربه بخورد 

ممکن است به دست آوردن مجدد آن زمان ببرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در پاسخ به اين پرسش كه اگر شاخص 
كل كانال يک ميليون واحد را از دس��ت بدهد تا كجا اصالح بازار ادامه 
خواهد داش��ت، گفت: گفتن يک عدد به نظرم كار سختی است چراكه 
به عنوان نمونه در اواخر پاييز س��ال گذش��ته تصور من اين بود كه در 
اسفندماه سال گذشته شاخص كل به ۴5۰ هزار واحد خواهد رسيد اما 
ديدي��م كه از 51۰ هزار واحد هم عبور كرد بنابراين در اين زمينه عدد 

نمی توان گفت.
او با بيان اينکه هم اكنون مجموع س��ود كل شركت ها در سال 1۳9۸ 
ح��دود 1۲۲ هزار ميليارد تومان ب��وده و ارزش بازار بورس 1۸۰۰ هزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت، افزود: هم اكنون ارزش بازار بورس به نزديک 
۴۰۰۰ هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت اما سود شركت های ما همان 
1۲۲ ه��زار ميليارد تومان باقی مانده اس��ت. يعنی ب��ا بازگو كردن اين 
اع��داد و ارقام نمی  خواهم بگويم كه به ش��اخص كل 5۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
واحد باز گرديم، اما بايد بگويم كه ش��اخص كل كنونی هيچ تناسبی با 
سودآوری شركت ها نداشته و ورود نقدينگی زياد كه ناشی از سياست ها 
و تصميمات پولی و مالی بوده اس��ت ش��اخص كل را به اينجا رس��انده 

است.
آقابزرگی ادامه داد: در نهايت انتظار من اين اس��ت كه ش��اخص بايد 
اصالح ش��ود و به احتمال زياد به زير يک ميليون واحد خواهيم آمد اما 
امي��دوارم اين وضعيت ادامه دار نباش��د. دليل اينک��ه می گويم اميدوارم 
ادامه دار نباشد اين است كه هم اكنون بخش اعظم از افرادی كه در صف 
فروش هس��تند حداقل 5۰درصد در سود هستند و اگر موفق به فروش 
س��هام شوند سود خواهند كرد و از سوی ديگر جا برای جذب نقدينگی 
در س��اير بازارها ايجاد شده است و اين تصميم گيری برای فروش سهام 

را ساده تر كرده است.
به عقيده مديرعامل كارگزاری بانک دی، اين تالطم بازار يک ش��وكی 
بود برای كسانی كه بی  محابا و بدون توجه به ارزيابی كارشناسی قيمت 
سهام شركت ها در حال خريد سهام آنها بودند. اين خود باعث كندشدن 
ورود نقدينگی خواهد ش��د و اين يعنی كاهش تقاضا و در نتيجه تعادل 

در بازار ايجاد می  شود.
او در انتها به س��هامداران جديدی كه وارد بازار ش��ده اند و هم اكنون 
متضرر هس��تند، توصيه كرد: بهترين راهکار اين اس��ت كه نگاه خود را 
بلندمدت كنند و انتظار نداش��ته باشند در كوتاه مدت اين زيان متحمل 
شده بازگردد. بهتر است برای جبران ضرر خود بازه زمانی شش ماهه و 

يک ساله را در نظر بگيرند.

ریزش 27 هزار واحدی شاخص بورس در چهارمین روز هفته

چرا بورس منفی شد؟
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زیان مرغداران از 2 هزار و ۱5۰ میلیارد تومان 
فراتر رفت

كارش��ناس صنعت طيور گف��ت طی ماه های اخي��ر مرغداران به 
س��بب مازاد توليد بي��ش از ۲ هزار و 15۰ ميلي��ارد تومان متضرر 

شدند.
برومند چهارآيين، كارشناس صنعت طيور در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرين تحوالت بازار مرغ اظهار كرد: امروز 
قيم��ت هر كيلو مرغ زنده درب مرغ��داری ۶ هزار و ۸۰۰ تا ۷ هزار 
تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 1۰ هزار تا 1۰ هزار 
و 5۰۰ تومان اس��ت، ضمن آنکه در برخی استان ها مرغ زنده با نرخ 
۶ ه��زار و ۲۰۰ ت��ا ۶ هزار و 5۰۰ تومان و م��رغ گرم 9 هزار تومان 

به فروش می رسد.
وی با اش��اره به اينکه مرغداران همچنان در حاشيه زيان هستند، 
افزود: با توجه به م��ازاد توليد، مرغداران طی ماه های اخير بيش از 
۲ هزار و 15۰ ميليارد تومان متضرر شدند و پيش بينی می شود كه 

اين زيان تا پايان خرداد همچنان ادامه يابد.
چهارآيين با بيان اينکه زيان مرغداران ارتباطی به شيوع ويروس 
كرونا ندارد، گفت: اگر شركت پشتيبانی امور دام وارد ميدان شود و 
روزانه ۲ هزار تن مرغ به طور مس��تقيم از مرغداران خريداری كند، 

قيمت به نرخ واقعی خود می رسد.
اين كارش��ناس صنعت طيور ادامه داد: با توجه به افزايش حداقل 
1۰ ت��ا 15درصدی و در برخی م��وارد ۴۰درصدی نهاده های توليد 
و ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی مولفه ه��ای توليد، قيمت كنونی 
مرغ قابل قبول نيس��ت، اين در حالی است كه ستاد تنظيم بازار بر 

قيمت های فعلی همچنان اصرار دارد.
به گفته وی، با وجود افزايش هزينه های توليد اگر مسئوالن ستاد 
تنظي��م بازار اقدام به اصالح قيمت مصوب مرغ نکنند و همچنان بر 
نرخ های فعلی اصرار ورزند، در مرداد امس��ال با بحران وحش��تناكی 
روبه رو می شويم. عضو هيأت مديره سابق كانون سراسری مرغداران 
گوشتی با انتقاد از نوسان قيمت نهاده های دامی در بازار بيان كرد: 
قيم��ت كنونی هر كيلو ذرت ۲ هزار و 5۰۰ تومان و كنجاله س��ويا 

5 هزار تومان است.
وی ادامه داد: اگر ذرت و كنجاله س��ويا به ميزان كافی در سامانه 

بازارگاه تامين می شد، ديگر شاهد التهاب قيمت در بازار نبوديم.
اين مقام مس��ئول با اش��اره به اينکه كمبود نه��اده دامی صحت 
ن��دارد، بيان ك��رد: اگرچه نهاده با نرخ مصوب وج��ود ندارد، اما در 

بازار سياه به هر ميزانی كه توليدكنندگان بخواهند، موجود است.
چهارآيي��ن با بيان اينکه 1۷ ميليون تن نهاده دامی در واحد های 
مرغداری مورد اس��تفاده قرار می گيرد، اظهار ك��رد: ۷۰درصد اين 

ميزان در واحد های طيور مورد استفاده قرار می گيرد.
وی در پايان قيمت واقعی هر كيلو مرغ زنده را 11 هزار تومان و 
م��رغ آماده به طب��خ 1۴ هزار و 5۰۰ تا 15 هزار تومان اعالم كرد و 
گفت: با وجود تورم باال و ش��رايط تحريم اگر بخواهيم صنعت روی 
پای خود بايستد، هرچه س��ريع تر قيمت های جديد بايد ابالغ شود 

در غير اين صورت بحران غيرقابل كنترل است.

پرداخت 8۰درصد مطالبات گندمکاران
مجری طرح گندم وزارت جهاد كش��اورزی از پرداخت ۸۰درصد 
وجه گندم خريداری شده خبر داد. اسماعيل اسفندياری پور در گفت 
و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرين وضعيت برداش��ت 
گندم اظهار كرد: بنابر آخرين آمار يک ميليون و ۳5هزار تن گندم 
با ارزش بالغ بر ۲ هزار و 59۸ ميليارد تومان از كشاورزان خريداری 
شده اس��ت. وی از پرداخت ۸۰درصد وجه گندم به كشاورزان خبر 
داد. اس��فندياری پور با اش��اره به اينکه برداش��ت گندم از 9 استان 
كشور در حال انجام است، بيان كرد: در حال حاضر گندم توليدی از 
استان های ايالم، بوشهر، جنوب كرمان، جيرفت كهنوج، خوزستان، 
سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان، هرمزگان، كرمانشاه برداشت 

می شود.
مج��ری طرح گندم ادامه داد: تاكنون ۳۰1 هزار هکتار گندم آبی 

و 1۴5 هزار هکتاد گندم ديم برداشت می شود.
ب��ه گفته وی، با توجه به تاخير برداش��ت گندم نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل ناشی از بارندگی ها، 11درصد از سال گذشته عقب 

هستيم.
مشاور وزير جهاد كش��اورزی با اشاره به اينکه خوزستان با ۷۰۰ 
ه��زار تن رتبه اول خريد تضمينی گن��دم را به خود اختصاص داده 
اس��ت، بيان كرد: بوش��هر با 9۶ هزار تن، ايالم ۷۴ هزار تن، فارس 
۶5 هزار تن و جيرفت كهنوج با ۶1 هزار تن رتبه های بعدی خريد 

تضمينی گندم را به خود اختصاص داده اند.
وی متوس��ط قيم��ت خريد تضمينی هر كيلو گن��دم را ۲ هزار و 
51۶ تومان اعالم كرد و گفت: كارخانه های ماكارونی هر كيلو گندم 
دوروم را 1۰درص��د باالت��ر از نرخ مصوب با قيم��ت ۲ هزار و ۸۶۰ 

تومان از كشاورزان خريداری می كنند.
اس��فندياری پور با بيان اينکه گندم های توليدی استان اقليم گرم 
و خشک در حال برداشت است، افزود: استان گلستان از 1۰ خرداد 
برداش��ت گندم خود را آغاز می كند و سپس مناطق معتدل و گرم 

وارد گردونه برداشت می شوند.
اين مقام مس��ئول مجموع برداشت گندم امس��ال را 1۴ ميليون 
تن اعالم كرد و افزود: اين در حالی است كه ظرفيت توليد بيش از 
اين رقم اس��ت، اما تحقق اين موضوع مس��تلزم چند شرط همچون 
پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران و همکاری بانک ها با شركت 

بازرگانی دولتی است.
وی از بروز بيماری های مختلف گندم در برخی استان ها خبر داد 
و گفت: كش��اورزان استان های غربی و شمال غرب كه اقليم مشابه 
خراس��ان رضوی، خراس��ان ش��مالی و فارس دارند، به سبب شيوع 
بيماری های متعدد همچون خوش��ه گندم، زنگ گندم و سن گندم 
توصيه می ش��ود كه با كارشناس��ان مش��ورت كنند تا از اين حيث 

خسارتی متحمل نشوند.
اسفندياری پور در پايان با بيان اينکه امکان تامين گندم موردنياز 
از مح��ل توليد داخل وجود دارد، تصري��ح كرد: با توجه به وضعيت 
فعلی مزارع با تالش كشاورزان امکان تامين گندم موردنياز از محل 
داخل وجود دارد و تنها برای تحقق اين امر نياز است كه بخش های 

حاكميتی كمک كنند تا گندم از چرخه خريد دولت خارج نشود.

اخبـــار

براساس اطالعات منتشرشده از س��وی انجمن واردكنندگان موبايل، 
تبلت و لوازم جانبی، واردات و مصرف موبايل در س��ال 1۳9۸ از طريق 
رويه تجاری با بيش از 9۰درصد رشد به حدود 15 ميليون و ۳۸۰ هزار 
دس��تگاه رس��يد و حذف معافيت ۸۰ دالری واردات مسافری هم باعث 

كاهش چشمگير واردات موبايل از اين طريق شد.
به گزارش ايس��نا، براس��اس اطالعات منتشرش��ده از س��وی انجمن 
واردكنن��دگان موباي��ل، تبلت و لوازم جانبی گ��زارش آمار روند واردات 
و مص��رف موبايل طی 1۲ ماه س��ال 1۳9۸ نش��ان می دهد كه واردات 
موبايل از طريق رويه تجاری در سال 1۳9۸ نسبت به سال 1۳9۷ بيش 
از 9۰درصد رش��د داشته اس��ت؛ به طوری كه در سال گذشته تعداد 15 
ميليون و ۳۸۰ هزار دس��تگاه موبايل وارد كش��ور شده كه از اين تعداد 
چيزی بالغ بر 1۴ ميليون آن توسط مصرف كنندگان در شبکه ارتباطی 

تلفن همراه كشور فعال شده است.
همچنين براس��اس اين گزارش در اس��فند سال گذش��ته تعداد 1.5 
ميليون دستگاه موبايل از طريق رويه تجاری و مسافری وارد كشور شد 
كه 1.۳ ميليون دستگاه از آن در شبکه فعال بوده و اين موضوع در واقع 

بيانگر ميزان مصرف كشور در ماه پايانی سال 1۳9۸ است.
بيش��ترين ميزان واردات در سال گذش��ته در دی ماه صورت گرفته؛ 
به طوری ك��ه در آن ماه تعداد 1.۸ ميليون دس��تگاه موبايل وارد كش��ور 
شده اس��ت. البته پرمصرف ترين ماه در سال گذشته، بهمن بوده كه در 
آن ماه بالغ بر 1.5 ميليون دس��تگاه موبايل در ش��بکه ارتباطی كش��ور 

فعال شده است.

در اين ميان همچنان سامس��ونگ با 5۶درصد، بيش��ترين سهم بازار 
موبايل كش��ور را در اختيار دارد. پس از سامس��ونگ محصوالت نوكيا با 
1۷درصد، هوآوی با 9درصد، شيائومی با ۷درصد، اپل با 5درصد و آنر با 
۳درصد رتبه های دوم تا شش��م را به لحاظ سهم بازار به خود اختصاص 
داده اند. با بررس��ی رون��د مصرف و واردات برنده��ا می توان دريافت كه 
ش��يائومی طی يک سال گذشته رشد قابل توجهی در بازار ايران داشته 
اس��ت. از سويی گوشی های سامس��ونگ مدل  گلکسی A1۰s ، A1۰ و 
A5۰ و همچنين نوكيا 1۰۶ds پرمصرف ترين مدل های موبايل در بازار 

ايران طی سال 1۳9۸ بوده اند.
کاهش چشمگیر واردات موبایل از طریق رویه مسافری

همچنين براساس اطالعات منتشرشده از سوی انجمن واردكنندگان 
موباي��ل، تبلت و ل��وازم جانبی، واردات موبايل از طريق رويه مس��افری 
بع��د از اصالح قوانين و حذف معافيت ۸۰ دالری واردات مس��افری در 
پاييز س��ال گذشته برای س��ودجويان از صرفه افتاد و در نيمه دوم سال 
گذش��ته واردات از اين طريق كاهش داش��ته، ام��ا همچنان زور واردات 
رويه مسافری محصوالت اپل به واردات رويه تجاری اين برند می چربد؛ 
تا جايی كه در اس��فندماه از مجموع ۶۴ هزار و 95۰ دس��تگاه گوش��ی 
موبايل اپل واردش��ده تنها 11 هزار و ۲۰۰ دستگاه از آن از طريق رويه 
تجاری وارد كش��ور ش��ده و 5۳ هزار و ۷5۰ دس��تگاه ديگر به صورت 
مس��افری وارد و در سطح بازار توزيع شده اس��ت كه اين تعداد گوشی 

موبايل فاقد خدمات پشتيبانی هستند.
در اي��ن مي��ان از تعداد ي��ک ميلي��ون و ۳۶۰ هزار دس��تگاه موبايل 

واردشده در اس��فندماه سال گذشته عمدتا مدل هايی باقيمت زير ۳۰۰ 
دالر بوده اند و تنها 1۴۰ هزار دس��تگاه موبايل وارد ش��ده در اسفندماه 

قيمتی باالتر از ۳۰۰ دالر داشته اند.
به گزارش ايس��نا، حدود 1۰ روز پي��ش انجمن واردكنندگان موبايل، 
تبل��ت و لوازم جانب��ی طی بيانيه ای اعالم كرده ب��ود كه اگر توقف های 
متعدد و زمان بر در ثبت س��فارش و تخصيص ارز به ش��يوه حاضر ادامه 
پيدا كند، با معضل بزرگ كمبود جهانی كاال و افزايش بی سابقه بيش از 

۳۰درصدی قيمت ها مواجه خواهيم شد.
طبق اعالم اين انجمن  از ابتدای س��ال 1۳99 تا نيمه  ارديبهشت ماه 
تنها ۷۰۰ هزار دس��تگاه موبايل وارد كش��ور ش��ده در حالی كه مصرف 
ماهانه كش��ور يک ميليون و ۲۰۰ هزار دس��تگاه است. از اين رو ميزان 
موبايل واردش��ده در فروردين و ارديبهش��ت 1۳99 پاسخگوی تقاضای 
ايجادش��ده در بازار نيس��ت و همين موضوع باعث التهاب در بازار شده 

است.
در اين بيانيه گفته ش��ده بود  كه ادامه تعطيلی مراكز آموزش��ی و به 
تب��ع آن تمركز ب��ر آموزش آنالين و البته معرفی برنامه كاربردی ش��اد 
برای اس��تفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبايل را در بازار افزايش 
داده اس��ت. در مجموع عوامل��ی همچون كمبود جهان��ی كاال به دليل 
كرونا، باالرفتن نرخ ارز، بس��ته ش��دن مرزها و محدوديت های ترانزيتی 
برای واردات كاال و معرفی اپليکيش��ن شاد منجر به ايجاد عدم اطمينان 
بازار برای تامين محصوالت در آينده شده كه در نهايت تمام اين عوامل 

تعادل بين عرضه و تقاضا را برهم زده است.

آمار واردات موبایل در سال گذشته اعالم شد؛ ۱۵ میلیون دستگاه!

با الکترونيکی ش��دن خدمات��ی مانند نقل و انتقال امالک مس��کونی، 
ثبت نام س��جام و خدمت يکپارچه استعالم ش��با، اكنون حذف دفترچه 
بيم��ه، مالي��ات بر ارث و يکپارچه س��ازی قبوض در انتظ��ار نوبت برای 

الکترونيکی شدن قرار دارند.
به گزارش ايسنا، »دولت همراه« راه اندازی شده تا با بهره گيری از آن، 
م��ردم به جای مراجعه  حضوری ب��رای دريافت خدمات دولتی، هر زمان 
و ه��ر جا اين خدمات را دريافت كنند و به همين دليل اس��ت كه حل 
چالش های آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محيط زيست، حقوق شهروندی 

و ايجاد بهره وری، با بهره گيری از خدمات دولت همراه ميسر می شود.
همچنين بارها از س��وی كارشناسان گفته شده اگر در راستای تسريع 
راه اندازی دولت الکترونيکی تالش كنيم، فس��اد كاهش  می يابد و مردم 
نبايد برای دريافت خدمات به طبقات باالی يک ساختمان اداری بروند. 
در نتيجه با »دولت همراه« به جای اينکه نياز باشد مردم برای دريافت 
خدمات مراجعه كنند، می ت��وان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا 
به مردم ارائه داد. اين ويژگی متمايز دولت همراه نسبت به گروه هاست.

اين روزها و در ش��رايطی كه به دليل ش��يوع كرونا در كش��ور، يکی 
از مهم ترين  راه های جلوگيری از گس��ترش بيش��تر اين ويروس، تا حد 
ممکن خانه نش��ينی و رعايت فاصله گذاری اجتماعی عنوان شده، دولت 
الکترونيک و ارائه خدمات دولتی به ص��ورت غيرحضوری و الکترونيکی 
يک��ی از مهم ترين اقداماتی اس��ت كه می تواند م��ورد توجه افرادی كه 
ب��ه اين خدمات نياز دارن��د قرار بگيرد. هرچند به نظر می رس��د برخی 
دس��تگاه ها تمايل چندانی ب��رای يکپارچه كردن خدم��ات الکترونيکی 
ندارند. برخی سازمان ها ميانه ای با الکترونيکی شدن ندارند، برخی روش 
خ��ود را برای ارائه خدمات به ص��ورت الکترونيکی در پيش می گيرند و 
شايد تنها عده  معدودی درخواست وزارت ارتباطات برای يکپارچه شدن 
خدم��ات را اجابت كنند. برای مثال يکی از قدم هايی كه دولت می تواند 
در راستای الکترونيکی شدن بردارد، حذف قبوض كاغذی است و وزارت 
ارتباطات هم ادعا می كند ظرفيت كامل دولت الکترونيکی فراهم اس��ت 
ك��ه تمام قبوض را به صورت الکترونيکی صادر كند. حذف دفترچه های 
بيمه هم از مواردی اس��ت كه سال هاس��ت مطرح ش��ده البته هنوز به 

نتيجه نرس��يده است. شيوه س��اده برای اين كار اين است كه با مراجعه 
بيمار، اس��م ش��خص و كد ملی را دريافت می كنند، اطالعات از سيستم 
وزارت بهداش��ت وارد مركز تبادل داده و به بيمه فرستاده می شود و در 
نهايت اس��تعالم می كنند كه مراجعه كننده از طرف بيمه استحقاق دارد 
يا خي��ر و اطالعاتش به مركز درمانی داده می ش��ود كه در ش��بکه نيز 
ثبت ش��ده است. در اين راس��تا رضا باقری اصل - دبير شورای اجرايی 
فناوری اطالعات كش��ور- در توييتر نوش��ته است: از 1۰ دسته خدمات 
الکترونيکی منتخب دور اول چند خدمت به نتيجه رسيده، نقل و انتقال 
امالک مس��کونی، ثبت نام الکترونيکی سجام و خدمت يکپارچه استعالم 
شبا. منتظر نهايی شدن نسخه الکترونيکی، حذف دفترچه بيمه، ماليات 
بر ارث، يکپارچه سازی قبوض و مجامع الکترونيکی هستيم. او همچنين 
در پاسخ به كاربری كه نوشته بود برای انجام هر يک از اين كارها بايد به 
دفاتر خدماتی مراجعه كرد، نوش��ت: ارجاع به هر دفتر خدماتی يا دكان 
ضددولت الکترونيکی اس��ت يا نقص خدمت الکترونيکی يا دوران گذار 

برای راضی كردن صاحبان فرآيندهای سنتی.

رئيس س��ازمان چای گفت امسال پيش بينی می ش��ود كه 1۳۰ تا 1۳5 هزار 
تن برگ س��بز چای برداشت شود كه در صورت تحقق اين ميزان نسبت به سال 
قبل 1۰درصد رش��د خواهد داش��ت. حبيب جهان س��از در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرين وضعيت خريد تضمينی برگ س��بز چای اظهار 
كرد: بنابر آخرين آمار تاكنون 1۶ هزار و ۶۲1 تن برگ س��بز چای با ارزش بالغ 

بر ۷۶ ميليارد تومان از چايکاران خريداری شده است.
وی افزود: امس��ال برگ سبز چای به سبب سرمای هوا نسبت به مدت مشابه 
سال قبل با تاخير 1۰ روزه برداشت شد و همواره پيش بينی می شود طی ۴ تا 5 

روز آينده به دليل افزايش عملکرد عقب ماندگی  برداشت جبران شود.
جهان س��از درب��اره آخرين وضعي��ت مطالبات چاي��کاران بيان ك��رد: تاكنون 
1.5ميلي��ارد توم��ان از مطالبات چاي��کاران پرداخت و طی ام��روز و فردا ۶ تا ۷ 

ميليارد تومان ديگر به حساب چايکاران واريز می شود.
رئيس س��ازمان چای ادامه داد: امس��ال پيش بينی می شود برداشت برگ سبز 
چای به 1۳۰ تا 1۳5 هزار تن برس��د كه اين ميزان در مقايس��ه با مدت مش��ابه 

سال قبل 1۰درصد رشد دارد.
وی با اش��اره به اينکه س��اليانه 1۰۰ هزار تن چای خش��ک مورد استفاده قرار 

می گيرد، بيان كرد: اگر امس��ال 1۳۰ تا 1۳5 هزار تن برگ س��بز چای برداشت 
ش��ود، حدود ۳۰ هزار تن چای خش��ک از اين ميزان اس��تحصال می شود كه با 

اين وجود ۳۰درصد نياز كشور از توليد داخل و مابقی واردات تامين می شود.
رئيس سازمان چای در پايان درباره اينکه پتانسيل خوداتکايی چای در داخل 
وج��ود دارد يا خير، تصريح كرد: با وجود آنکه پتانس��يل توليد چای در گيالن و 
تا حدودی غرب مازندران اس��ت، از اين رو ب��ه دليل رطوبت، دما و نوع خاک تا 
5۰درصد نياز كش��ور به ش��رط حمايت و احيای باغات رهاشده در داخل وجود 

دارد.

الکترونیکی شدن خدمات دولتی به کجا رسید؟

رشد ۱۰درصدی تولید برگ سبز چای

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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حل مشکل بیمه رانندگان بازنشسته 
اتوبوسرانی پایتخت

مديرعامل شركت واحد اتوبوس��رانی تهران از برطرف شدن مشکل 
رانندگان بازنشسته اتوبوسرانی در ماه جاری خبر داد. به گزارش پايگاه 
خب��ری »عصر خودرو« به نقل از ايس��نا، محم��ود ترفع با اعالم اينکه 
بخش عمده ای از كارگران اين ش��ركت در مش��اغل سخت و زيان آور 
مش��غول به كار هس��تند، اظهار كرد: مطابق قانون ۴درصد حق بيمه 
مشاغل سخت و زيان آور می بايست هنگام بازنشستگی اين كارگران به 
مأخذ قانونی سازمان تامين اجتماعی واريز شود. وی با تاكيد بر اينکه 
احکام بازنشستگی آن دسته از كارگران واجد شرايط كه نامه پايان كار 
آنان در نيمه دوم س��ال 9۸ از سازمان تامين اجتماعی وصول شد، ۲۷ 
اس��فند 9۸ صادر و حقوق ايشان واريز شده بود، گفت: با وجود كمبود 
مناب��ع مالی، تم��ام تالش خود را كرديم تا ب��ه قول مان مبنی بر واريز 
حق بيمه آنان در ارديبهش��ت ماه عمل كنيم. مديرعامل شركت واحد 
اتوبوس��رانی  در ادامه به حمايت شهردار تهران از اين اقدام اشاره كرد. 
بنا بر اعالم روابط عمومی ش��ركت واحد اتوبوسرانی تهران، ترفع سی 
ام فروردين اعالم كرده بود، با واريز ۴درصد حق بيمه مش��اغِل سخت 
و زيان آورِ رانندگان بازنشس��ته اتوبوسرانی پايتخت در ارديبهشت ماه، 

مشکل آنان برطرف می شود.

دبیر انجمن خودروسازان:
 امکان تولید خودرو یورو 5 وجود ندارد

ب��ا توجه به گفته  های دبير انجمن خودروس��ازان عمال امکان توليد 
خ��ودرو ي��ورو 5 وجود ن��دارد، چراكه بنزين يورو 5 موجود نيس��ت و 
فشارهای وارده به خودروسازان در اين زمينه بی فايده است. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران ج��وان، احمد نعمت بخش درخصوص مش��کالت 
پيرام��ون توليد خودروهای يورو 5 توضيح داد: »بر س��ر راه توليد اين 
خودروها دو مشکل عمده وجود دارد نخست آنکه بنزين يورو 5 موجود 
نيست و دوم آنکه براساس قيمت گذاری های جديد عمال امکان توليد 
اين خودروها وجود ندارد.« وی ادامه داد: »وقتی خودروسازان در حال 
زيان هستند چگونه ممکن است كيفيت محصوالت خود را باال برده و 
خودروهايی براساس استاندارد يورو 5 توليد كنند. به عالوه اين موضوع 
نيز بايد در نظر گرفته ش��ود كه قيمت تمامی مواد اوليه افزايش يافته 
و بين ۷۰ تا ۷5درصد قيمت خودرو بس��ته به مواد اوليه اس��ت.« دبير 
انجمن خودروس��ازان گفت: »ش��ورای رقابت فرمول��ی دارد كه در آن 
قيمت پايه، قيمت س��ال 91 است. اين در حالی است كه قيمت مواد 
اوليه تقريبا هر دو ماه يک بار با افزايش قابل توجه مواجه می ش��ود.« 
نعمت  بخ��ش تصريح كرد: »تنها راهکاری كه می تواند قيمت خودرو را 
كنترل كند اين است كه اجازه دهيم خودرو در حاشيه بازار به فروش 
برسد. چه اشکالی دارد كه خودرو نيز در بورس ارائه شود. در اين حالت 

بحث دونرخی بودن خودرو نيز از بين می رود.«

خودروهای فاقد معاینه فنی جریمه می شوند
مديرعامل اتحاديه سازمان های حمل و نقل همگانی كشور گفت 
خودروهای فاقد معاينه فنی روزی 5۰ هزار تومان جريمه می شوند.
ب��ه گزارش پايگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از فارس، س��عيد 
قيصر، مديرعامل اتحاديه سازمان های حمل و نقل همگانی كشور اظهار 
داشت: خودروهای بدون معاينه فنی توسط پليس جريمه می شوند. وی 
يادآور شد: تا 15 ارديبهشت ماه خودروهای بدون معاينه فنی جريمه 
نمی شدند ولی از 1۶ ارديبهشت خودروهای بدون معاينه فنی روزی 5۰ 
هزار تومان از سوی پليس جريمه می شوند. قيصر بيان داشت: در حال 
حاضر ۶۲۴ مركز معاينه فنی در كش��ور فعال است كه می توانند افراد 
واجد شرايط نسبت به دريافت برگه معاينه فنی اقدام كنند. مدير امور 
اجرايی معاينه فنی خودروهای كش��ور اظهار داشت: ۴ ميليون خودرو 
به خودروهای مش��مول معاينه فنی در كشور اضافه شدند كه تاكنون 
تعدادی از آنها نسبت به اخذ معاينه فنی اقدام كرده اند. قيصر گفت: از 
روز 1۶ ارديبهش��ت ماه تاكنون مراجعه به مراكز معاينه فنی خودروها 
۳۰درصد افزايش يافته است و با تمهيدات صورت گرفته شاهد صف های 
طوالنی برای اخذ برگه معاينه فنی نبوده ايم. وی تاكيد كرد: با اجرای 
سامانه سيمفا، صدور برگه های معاينه فنی كامال مکانيزه انجام میَ شود 

و امکان جعل آن به ميزان بااليی كاهش يافته است.

رشد بیش از 2۰درصدی قیمت قطعه یدکی 
در بازار

س��خنگوی اتحاديه لوازم يدكی از رشد بيش از ۲۰درصدی قيمت 
قطعه يدكی ظرف دو هفته گذش��ته خبر داد. س��يد مهدی كاظمی 
در گف��ت و گو با پرش��ين خ��ودرو، با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: 
ب��ازار قطعه يدك��ی متأثر از اوضاع اقتصادی اس��ت به طوری كه در 
هفته های اخير با افزايش نرخ تورم و نوس��انات بازار ارز قيمت قطعه 
يدكی ني��ز افزايش يافته اس��ت بنابراين هرگون��ه توقع درخصوص 
كنترل قيمت در بازار قطعه يدكی در چنين شرايطی بی مورد است. 
كاظمی همچنين با اشاره به برخی اظهارات درخصوص تاثير قيمت 
خ��ودرو بر بازار قطعه يدكی اظهار داش��ت: قيم��ت خودرو زمانی بر 
بازار قطع��ه يدكی اثر دارد كه نرخ ارز موجب افزايش قيمت خودرو 
ش��ده باش��د. اين مقام صنفی در اتحاديه فروش��ندگان قطعه يدكی 
خودرو افزود: البته در صورت كمبود در بازار و كاهش عرضه خودرو 
و رش��د قيمت هاي��ی كه امروز اتف��اق افتاده، بازار قطع��ه يدكی نيز 
متأث��ر خواهد ش��د بنابراين با افزايش توليد و عرضه خودروس��ازان 
قيمت ه��ا در بازار كاهش خواهد يافت.  كاظمی در ادامه درخصوص 
وضعي��ت بازار قطعه يدك��ی و تامين نياز بازار خاطرنش��ان كرد: در 
حال حاضر كمبودی در بازار قطعه يدكی وجود ندارد، اما با افزايش 
ت��ردد خودروها و افزايش تدريجی نياز بازار مس��لما با كمبود مواجه 
خواهيم شد. وی در عين حال معتقد است در صورت همکاری بانک 
مركزی، وزارت صمت، گمرک و اس��تاندارد و تخصيص به موقع ارز 
برای بخشی از قطعات خارجی مورد نياز و صدور به موقع مجوز برای 
واردات اي��ن نياز نيز تامين خواهد ش��د.  كاظمی در ادامه از دولت 
درخواست كرد مسير ثبت سفارش برای واردات قطعات موردنيازی 
كه مشابه داخلی ندارند را باز كند تا با افزايش واردات قطعات يدكی 

موردنياز در دو ماه آينده با كمبودی در بازار روبه رو نشويم.

دبير انجمن صنايع همگن قطعه س��ازی با انتقاد از فرمول های جديد 
قيمت  گ��ذاری خودرو گف��ت قيمت های جديد روی همان خش��ت كج 
سياست قيمت گذاری دستوری بنا شده و از پايه و اساس اشتباه است.

آرش محبی نژاد در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادآنالين، با بيان اينکه 
فرمول جديد قيمت گذاری خودرو قطعی و عملياتی نيست، تصريح كرد: 
اين فرمول منطقی نيست چراكه ميزان افزايش قيمتی كه اعالم شده با 

درصد رشد نهاده های توليد همخوانی ندارد.
او ادامه داد: روش های جديد قيمت گذاری خودرو براس��اس يکسری 
فرمول هايی كه از پايه و اس��اس اش��تباه بوده اعالم ش��ده است، ضمن 
اينکه تورم بخشی كه بانک مركزی اعالم می كند شامل همه بخش های 
افزايش قيمت يافته نيس��ت،  به عالوه قيمت گ��ذاری خودرو همچنان 
دس��توری اعالم ش��ده در حالی كه قيمت نهاده های توليد و مواد اوليه 

آزاد است.
به گفته اين فعال صنعت قطعه، مواد اوليه توليد خودرو عمدتا داخلی 
اس��ت و در بورس ارائه می شود و مبنای قيمت گذاری آن FOB خليج 

فارس است كه با ارز آزاد حساب می شود بنابراين وقتی ما می گوييم كه 
قيمت نهاده های توليد متناس��ب با ن��رخ ارز باال می رود اين ابهام ايجاد 
می ش��ود كه آيا خودرو در خالل نهضت ساخت داخل، داخلی نشده كه 

با تغيير نرخ ارز افزايش يابد.
محبی نژاد در پاسخ به اين ابهام گفت: بخشی از مواد اوليه كه وارداتی 
اس��ت مس��لما با رش��د نرخ ارز افزايش می يابد و بخشی هم كه به مواد 
اوليه داخلی بس��تگی دارد با نرخ ارز آزاد قيمت گذاری می شود بنابراين 
دليل افزايش قيمت مواد اوليه مش��خص است؛ در نهايت براساس آنچه 

گفته شد انتظار داريم كه قيمت خودرو نيز آزاد شود.
جبران قيمت گذاری سال گذشته با قيمت های جديد

دبي��ر انجمن صنايع همگن قطعه س��ازی درباره عل��ت تفاوت ميزان 
افزاي��ش قيمت خودرو ه��ای دو كارخانه بيان كرد: اي��ن تفاوت قيمت 
نتيجه فرمول ناقص ش��ورای رقابت است كه اظهار می كند سال گذشته 
برخی خودرو ها بيش��تر و برخی كمتر افزايش قيمت داش��ته اند و قصد 

دارند از اين طريق قيمت های سال گذشته را جبران كنند.

محبی ن��ژاد اضاف��ه ك��رد: قب��ول داريم ك��ه يکس��ری از زيان های 
خودروس��ازان ناش��ی از عدم مديريت صحيح و بهره وری كافی ايجاد 
ش��ده، اما س��هم اين بخش در براب��ر افزايش قيم��ت نهاده های توليد 
بس��يار ناچيز اس��ت؛ همچنين برخی اظهار می كنند كه تعداد نيروی 
كار خودروس��ازی ها باال اس��ت و اين عام��ل در افزايش قيمت خودرو 
دخيل اس��ت؛ اوال بايد ديد كه چه كسی اين حجم از نيروی انسانی را 
به ش��ركت ها تحميل كرده و دوما بس��نجيم كه اين عامل چه سهمی 
در افزايش قيمت خودرو دارد، در واقع بايد ببينيم كه در شاخصه های 
تش��کيل دهنده قيمت خودرو كدام عوامل پررنگ تر اس��ت، نرخ ارز يا 

نيروی انسانی.
اي��ن فعال صنع��ت قطعه در پايان تاكيد كرد: اي��ن نوع قيمت گذاری 
يقين��ا مجددا زيان خودروس��ازان را به همراه خواهد داش��ت چراكه به 
عنوان مثال پرايد بايد حداقل ۴5درصد افزايش پيدا می كرد تا از حاشيه 
زيان خارج می شد بنابراين قيمت های جديد روی يک خشت كج به نام 

قيمت گذاری دستوری بنا شده و از پايه و اساس اشتباه است.

قیمت  جدید خودرو روی خشت کج بنا شد

 قیمت پراید باید ۴۵درصد افزایش می یافت

بی ش��ک براساس آنچه در س��ابقه اين چند ساله بازار خودرو و گرانی 
خ��ودرو ديده اي��م و بنا بر قرائ��ن تجربی اين بازار هم ش��ورای رقابت و 
هم س��ازمان حمايت در گرانی خودرو ذی نفع هستند وگرنه ايجاد گپ 

قيمتی سفته بازانه به نفع هيچ كس نيست.
به گزارش راهبرد معاصر؛ كالف س��ردرگم خودرو گويی تمامی ندارد، 
مهر سال گذشته بود كه قانونی در مجلس در رابطه با ساماندهی صنعت 
خودرو تنظيم ش��د، در يادداشت »طرح ناساماندهی صنعت خودرو« به 
۷ اي��راد بنيادين اين طرح پرداختيم، اساس��ا آن ط��رح آنقدر ناپخته و 
مبهم و نامتناس��ب با مش��کالت بود كه به نوعی تصويبش هم دردی را 
دوا نمی كرد، درس��ت در بدنه دولت نيز همين خ��ط و ربط را می توان 
ديد. سال هاست كه بر سر مرجع قيمت گذاری خودرو بحث های زيادی 
می ش��ود، در اي��ن ميان اما به نظر می رس��د نوعی از تبانی س��اختاری 
ميان دستگاه های متولی برای تعيين قيمت خودرو وجود دارد، بی شک 

براس��اس آنچه در س��ابقه اين چند س��اله بازار خودرو و گرانی خودرو 
ديده ايم و بنا بر قرائن تجربی اين بازار هم ش��ورای رقابت و هم سازمان 
حماي��ت در گران��ی خودرو ذی نفع هس��تند وگرنه ايج��اد گپ قيمتی 

سفته  بازانه به نفع هيچ كس نيست.
  آیا می توانیم کال صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم؟

پيش از پرداختن به هر امری ابتدا به اين س��وال پاس��خ دهيم كه آيا 
ام��کان دارد صنعت خودروس��ازی را تعطيل كني��م؟ در اين زمينه بايد 
پاسخ داد؛ در صورت بسته شدن كامل صنعت خودرو در كشور با توجه 
به نياز يک تا ۲ ميليون دس��تگاهی در سال كشور نياز به واردات حدود 
1۰ تا 15 ميليارد دالر ارز وجود دارد كه اقتصاد كشور توان پاسخگويی 
به آن را ندارد فلذا خودروس��ازی يک ضرورت در كش��ور است كه با از 
بين رفتن آن بس��ياری زنجيره های صنعتی )نظي��ر توليد آلومينيوم( با 

بحران روبه رو می شوند.

 بازیگران تعیین قیمت خودرو؛ دولت اول و آخر قیمت  گذاری است
فارغ از دالالن كه همان مردم عادی هس��تند، بازيگر اصلی در تعيين 
قيم��ت خودرو اول و آخر خود دولت اس��ت، در اين زمينه س��ه بازيگر 
در اين س��ال ها در قيمت خودرو نظارت كرده اند؛ ش��ورای رقابت، ستاد 
تنظي��م بازار و س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان، از 
قضا هر س��ه اين بازيگران دولتی هس��تند، به عنوان مثال عمده اعضای 
شورای رقابت نمايندگان دولت هستند. در توليد خودرو نيز يک شبکه 
خصولت��ی ش��کل گرفته كه دائما خ��ودش را می خرد، ب��ه عنوان مثال 
گسترش  س��رمايه گذاري  ايران خودرو با نماد بورس��ی خگستر در دوره 
اخير اين امر را به عهده گرفته است، جالب است بدانيد كه رئيس يکی 
از دو خودروس��از از اعضای هيأت مديره بانکی اس��ت كه اتفاقا با ايران 
خودرو روابط مالی گسترده ای دارد و از قديم االيام اين بانک برای تامين 

مالی اين خودروساز تشکيل شد.

عضو كميس��يون صنايع مجلس با اشاره به قيمت گذاری خودرو توسط شورای 
رقاب��ت گف��ت در حال حاضر قدم اول برای كنترل بازار خودرو برداش��ته ش��ده 
اس��ت، اما مهم تر از قيمت گذاری باالبردن توليد خودرو است كه می تواند منجر 
به بازگش��ت آرامش به بازار خودرو ش��ود. محمدرضا منصوری، عضو كميسيون 
صنايع مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطالع رسانی راه 
دانا، با اش��اره به قيمت گذاری خودرو كه توس��ط ش��ورای رقابت صورت گرفت، 
گفت: برای كنترل بازار خودرو و بازگشت آرامش به اين بازار بايد چند كار كنار 
هم و همزمان صورت گيرد كه اولين قدم موضوع قيمت گذاری خودرو اس��ت كه 

توسط شورای رقابت صورت گرفت.
وی ادامه داد: اما موضوع مهم تر بحث باالبردن تيراژ خودروسازان است كه بايد 
اين موضوع در س��ال جهش توليد صورت گيرد تا اختالف قيمت ناشی از بازار و 
كارخانه به حداقل برس��د و كسی از اين فاصله ايجادشده در زمان توليد خودرو 
س��ود نبرد. منصوری تصريح كرد: دولت و مسئوالن امر به خصوص وزير صنعت 
بايد از خودروسازان تعهد بگيرد كه توليد را باال برند و از طرف ديگر اجازه ندهد 

تا موضوع قيمت گذاری دوباره دستخوش تغيير قرار گيرد.
اين عضو كميس��يون صنايع مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: بعد از آنکه 

قيمت گذاری صورت گرفت و خودروس��از نيز متعهد به افزايش توليد خودرو شد 
گام بعدی كنترل بازار است كه بايد دست محتکران و دالالن از بازار كوتاه شود 
و دول��ت می تواند روش ماليات گيری از كس��انی كه چندين خودرو به نام ش��ان 
ثبت شده است را آغاز كند كه اين مسئله تاحد زيادی می تواند منجر به كاهش 
قيمت خودرو ش��ود. وی ورود قوه قضائيه را به بحث كنترل قيمت خودرو موثر 
دانس��ت و گفت: اگر قوه قضائيه با دالالن و محتکران خودرو به س��ختی برخورد 
كند ديگر كس��ی به خود اجازه نمی دهد كه با قيمت خودرو بازی كند و شرايط 

به ثبات بازخواهد گشت.

آیا کمیته خودرو در گرانی خودرو ذی نفع است؟

برای بازگشت آرامش به بازار خودرو باید تولید باال رود
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ش��بکه ش��مس آمد تا س��امانی به بازار نابسامان كش��اورزی دهد؛ 
ب��ازاری كه امنيت غذايی مردم را تامين می كند. اين ش��بکه با اتصال 

حلقه های بازار غذا تالش می كند 
از  م��ردم  محص��والت مصرف��ی 
مزرعه تا س��فره بر طبق كدهای 

بين المللی توليد و رصد شود.
 ارديبهش��ت ماه سال 9۷ بود 
كه ش��بکه محصول سالم )طرح 
ش��مس( توس��ط س��تاد توسعه 
و  علمی  معاونت  زيس��ت فناوری 
فناوری رياست جمهوری با هدف 
توانمندس��ازی، حماي��ت، ترويج 
س��الم  محصوالت  رتبه بن��دی  و 
بازاريابی  بازارسازی،  و  كشاورزی 
و ف��روش اين محص��والت برای 
ارتقای س��المت و حف��ظ ايمنی 

غذايی، رونمايی شد.
اين ش��بکه در تالش است تا زنجيره محصوالت كشاورزی را تکميل 
و از هدررفت منابع، فعاليت ها و محصوالت كش��اورزی پيشگيری كند. 

ب��ا همين هدف هم قرار اس��ت همه محصوالت كش��اورزی با كدهای 
بين المللی GST1 رصد و پايش شود.

در طرح ش��بکه شمس ستاد 
سامانه  زيس��ت فناوری،  توسعه 
شناس��ايی و رديابی در زنجيره  
تامين محصوالت كش��اورزی با 
تاكيد بر محصوالت سالم است 
هم راه اندازی شده است تا روند 
تولي��د محصوالت زي��ر ذره بين 
باكيفيت به  باشد و محصوالتی 

دست مردم برسد.
يک��ي از مش��کالت موج��ود 
در س��طح جامعه ع��دم كنترل 
محصوالت كش��اورزي از لحاظ 
س��المت اس��ت به همين دليل 
اين ش��بکه ب��ا همراهی بخش 
خصوص��ی ب��ه دنبال توس��عه امنيت غذاي��ی جامعه، بهب��ود كيفيت 
محصوالت كشاورزی، ترميم سفره ايرانيان و رونق زيستی محصوالت 

كشاورزی در كشور است.

»نوپاهای همگرا« به چهارمين دوره خود رس��يد تا توس��عه كس��ب و 
كارهای اس��تارت آپی رونق گيرد. ۶1 محور دارای اولويت در اين فراخوان 
مدنظر اس��ت تا رفع نيازهای كش��ور در اين حوزه ها با س��رعت بيشتری 

انجام ش��ود.  به گ��زارش مرك��ز ارتباطات 
و اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری 
رياس��ت جمه��وری، نوپاه��ای فناوری های 
همگ��را برای معرفی طرح ه��ای برگزيده به 
سرمايه گذاران، مش��تريان و حاميان بالقوه 
تا ۳1 خردادماه مهلت برای ارس��ال طرح ها 
را دارن��د تا در چهارمي��ن دوره از فراخوان 
»نوپاه��ای فناوری ه��ای همگرا« ش��ركت 
كنن��د. اين فراخوان اواخر بهمن ماه س��ال 
گذشته توس��ط مركز راهبردی فناوری های 
همگ��را معاون��ت علمی و با حمايت س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنيان منتش��ر 
ش��د. براس��اس آن طرح های انتخاب ش��ده 

می توانن��د از تس��هيالت و حمايت هايی برخوردار ش��وند. آموزش اصول 
كس��ب و كار، توسعه محصول و ارائه به س��رمايه گذاری يکی از اتفاقاتی 
اس��ت كه برای برگزيدگان رخ می دهد. همچني��ن ارائه خدمات ارزيابی، 

مش��اوره و منتورينگ بهره مند می ش��ود و به آنها برای استقرار در فضای 
كار كم��ک می ش��ود. تيم های حاض��ر در اين فراخ��وان 15 نوع خدمات 
مش��اوره تا زمان توسعه كس��ب و كار خود دريافت می كنند كه می توان 
به مشاوره های توس��عه كسب و كار، ثبت 
پتن��ت و توس��عه محص��ول اش��اره كرد. 
همچني��ن آنه��ا ت��ا زمان پيش��رفت فنی 
فعاليت خود از حمايت های مالی بهره مند 
می ش��وند. پس می ت��وان گف��ت طرح ها 
شتابدهی می ش��وند و اين فراخوان مانند 
يک ش��تاب دهنده برای اس��تارت آپ های 
نوپا در ح��وزه همگرا عم��ل می كند. ۶1 
مح��ور در اي��ن فراخوان مدنظ��ر قرار داد 
كه می ت��وان به ماش��ين آالت و تجهيزات 
پيش��رفته، ملزومات و تجهيزات پزشکی، 
مواد پيش��رفته، كشاورزی و صنايع غذايی 
و فرآورده های پيشرفته حوزه تشخيص و 
درمان اشاره كرد. يکی از تفاوت های فراخوان چهارم با دوره های پيشين 
نيز همين گسترش محورها است كه براساس اولويت های كشور و حركت 

به سمت رفع نيازها انجام شده است.

فراخوانی برای رونق فعالیت های استارت آپیشبکه شمس؛ محصوالت کشاورزی با کدهای بین المللی پایش می شود

ش��ايد حدود ۲۰ س��ال پيش نگرش تبديل كش��ورها و اقتصادهای 
جهان به يک دهکده جهانی و اقتصادهايی درهم تنيده مطرح ش��د و 
ش��کل اجرايی به خود گرفت، اما ام��روز در واقعيت و كارايی اين ايده 
از طرف كش��ورهای پيشرفته و قدرتمند اقتصاد دنيا ترديدهايی ايجاد 

شده است.
چراكه برخالف تصورات اوليه، دنيا ش��اهد افزايش چش��مگير رشد 
اقتص��ادی كش��ورهای در ح��ال توس��عه و كمتر توس��عه يافته بوده و 
كش��ورهای توسعه يافته دچار كاهش رش��د و در بهترين حالت تثبيت 

وضعيت اقتصادی خود بوده اند.
پرواضح اس��ت كه كش��ور چين از اين منظر بيش��ترين بهره را برده 
است. جذب س��رمايه گذاری های هنگفت خارجی و تغييرات مديريتی 
در س��طح بنگاه های دولتی و بانک ها و آزادسازی فضای تجاری كشور 
باعث رش��د چشمگير اقتصادی و سرازير شدن دانش و تکنولوژی های 

پيشرفته به اين كشور شد.
س��اير كشورهای كمتر توسعه يافته نظير اتيوپی و روآندا در آفريقا و 
حتی بنگالدش و تايلند در آسيا نيز از اين مزايا بهره برده اند و اتفاقات 
مثبت زيادی در حوزه اقتصادی اين كشورها روی داده است. انگلستان 
به عنوان اولين كشوری كه پس از درک اين تهديد اقتصادی، تصميم 
عملی به پذيرش تاوان س��نگين جدايی از اتحاديه اروپا گرفت، اهميت 
توجه به حفظ فاصله از جامعه جهانی و اتخاذ سياس��ت های اقتصادی 

مستقل را نشان داد.
در پ��ی آن با روی كار آمدن دول��ت ترامپ در آمريکا مواجهه جدی 
ب��ا بلندپروازی های اقتص��ادی چين و خ��روج از پيمان های منطقه ای 
و بين المللی كه مانع رش��د اقتصادی آمريکا ش��ده بودند، در دس��تور 
كار قرار گرفت. واقعيت آن اس��ت كه سياس��تمداران و تئوريسين های 
سياسی و اقتصادی آمريکا با درک خطری كه در كمين اقتصاد آمريکا 
نشسته بود، گزينه ای بهتر از ترامپ برای اين مقابله جهانی نداشتند.

در اين بين ظهور كرونا به عنوان يک تهديد جدی برای بشريت كه 
به زودی در همه كش��ورهای دنيا فراگير شد، ضربه اقتصادی سنگينی 
بر پيک��ر تجارت جهانی وارد كرد. ممنوعيت های تردد بين ش��هرها و 
كش��ورها، تغيير الگوی مص��رف در جوامع، تعطيل��ی مراكز توليدی و 

تجاری، همه و همه خبر از روزهای سختی برای اقتصاد دنيا دارد.
هرچند شايد بعد از كاهش فراگيری يا سپری شدن موج های شديد 
ابت��ال به اين بيماری، اقتصاد بين المللی در صدد ترميم خود برآيد، اما 
آث��ار آن تا مدت ه��ا بر رفتارهای تجاری و اقتصادی در س��طح جامعه 

جهانی پايدار خواهد بود.
قطعا داليل مطرح شده درخصوص ضرورت رعايت استقالل اقتصادی 
در كش��ورها و نيز بيم های موجود از انتش��ار وي��روس كرونا باعث آن 
خواهد شد كه كشورها در درازمدت به سمت استقالل بيشتر در تامين 

كاالهای اساسی خود حركت كنند.
اي��ن مس��ئله باعث كاه��ش واردات اين نوع كاالها خواهد ش��د. در 
كش��وری نظير ايران ك��ه با محدوديت ه��ای ارزی نيز مواجه اس��ت، 
اي��ن مهم بيش از پيش خودنمايی می كند. گو اينکه در س��ال 1۳99 
خبرهاي��ی از عدم تامي��ن ارز الزم برای واردات ش��کر، ذرت دانه ای و 
روغن خام خوراكی به گوش می رس��د كه می تواند آثار ناخوشايندی بر 

معيشت مردم در تامين شکر، فرآورده های پروتئينی و روغن خوراكی 
داشته باشد.

اين بدان معناس��ت كه دهکده جهانی به زودی ش��اهد جزيره هايی 
منفص��ل با حداقل تعامالت خواهد بود. در چنين ش��رايطی س��خن از 
صادرات مس��تقيم و انج��ام فعاليت های بازاريابی آزادانه برای توس��عه 

صادرات، گزافه گويی بيش نيست.
افزايش تمايل ش��هروندان در همه جوامع به تامين مايحتاج خود از 
طريق خريدهای اينترنتی و حركت به سمت مصرف كاالهای ضروری 
و طبيعت��ا كاه��ش خري��د كاالهای لوك��س باعث می ش��ود كه توجه 
بيش��تری به حوزه كاالهای اساس��ی و نيز پلتفرم ه��ای فروش آنالين 
ش��ود. به طور كلی هر ابزاری كه باعث كاه��ش ترددهای غيرضروری 
در جامعه ش��ود می تواند مورد استقبال واقع شود كه از آن جمله انواع 

بازی های يارانه ای، فيلم و ساير ابزارهای سرگرمی است.
به نظر می رس��د در سال پيش رو تمركز اصلی دولت بايد بر حمايت 
از صادرات خدمات مرتبط با دانش فنی و فناوری اطالعات باش��د كه 
خريداران بتوانند در كشورهای خود به صورت محلی از آن بهره ببرند 
يا آن را توس��عه دهند. خدمات فنی- مهندس��ی، مش��اوره، تحقيق و 
توسعه، فروش ليسانس و حقوق مالکيت معنوی، ايجاد انواع اپليکيشن 
و پلتفرم های نرم اف��زاری كاربردی در حوزه خدمات و فروش می تواند 
نه تنها در داخل كش��ور بلک��ه در حوزه ص��ادرات جذابيت های خاص 
خودش را داش��ته باش��د. ايران با نيروی تحصيلکرده فراوان كه به يک 
عامل مزيت رقابتی برای ايران تبديل ش��ده است می تواند با تمركز بر 

اين حوزه ها، محدوديت های گمركی را نيز پشت سر بگذارد.
مس��ئله مهم ديگر ورود به برخی زنجيره های تامين بين المللی است 
كه با بروز كرونا دچار آس��يب ش��ده اند. در اين حوزه تمركز اصلی بايد 
بر كش��ورهای چين و تركيه باش��د كه دارای زيرس��اخت های صنعتی 
مناسب و بزرگ هس��تند و در دوره محدوديت های ناشی از كرونا اين 
فرصت برای برخی تامين كنن��دكان و ارائه دهندگان كاال و خدمات به 
وجود آمده كه در غياب رقبای خود بتوانند نقش آفرينی كنند. هرچند 

نقش دولت برای حمايت از اين بنگاه  ها بر كسی پوشيده نيست.
در اين راستا معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تالش دارد 
 B۲B تا با استفاده از پلتفرم  های مجازی برگزاری نشست های تجاری
و راه اندازی نمايشگاه های آنالين از فعاليت های بازاريابی شركت های 
دانش بني��ان حمايت كن��د. تاكنون س��ه تيم فن��اوری اطالعات كه 
تواناي��ی برگزاری رويدادهای مجازی تج��اری دارند در اين مجموعه 
فعال ش��ده اند و اميد است از ابتدای تابس��تان سال جاری و در كنار 
محدوديت های تجاری ايجادش��ده توسط بيماری كرونا، با بهره گيری 
از اي��ن ابزارهای بازاريابی بتوان در حوزه ص��ادرات قدم های مفيدی 
برداشت. همچنين معاونت در تالش است با ايجاد سامانه های آنالين 
ص��ادرات تکنول��وژی و خدمات مهندس��ی، توانمندی های كش��ور و 
شركت های خدماتی دانش بنيان را به كشورهای همسايه و كشورهای 
در حال توسعه آفريقايی صادر كند. اميد است با مشاركت بخش های 
خصوص��ی توانمند بتوان اين تصميمات را به س��رانجام های مطلوب 

رساند.
isti.ir:منبع 

ایالن ماس�ک طی روزهای گذش�ته بارها اعالم ک�رده با وجود اینک�ه قرنطینه در ایالت 
کالیفرنیا ادامه دارد، کارخانه های تسال را باز می کند. ماسک خود در خط تولید خودروهای 
تس�ال حاضر خواهد ش�د و اگر قرار باش�د کسی »دستگیر« ش�ود، او باید پاسخگو باشد و 
نه ش�خص دیگری. به گزارش ورج، مش�کالت ماس�ک با مقامات کالیفرنیا مدتی می ش�ود 
ک�ه در جریان اس�ت و هیچ ک�دام از طرفین هم هنوز به نتیجه ای نرس�یده اند. ماس�ک اما 
خودس�رانه کارخانه های خود در این ایالت را بازگش�ایی کرده و دوباره خودروهای تسال را 
می سازد. ماس�ک عقیده دارد، قرنطینه کل ایالت کالیفرنیا فضای کافی برای ادامه فعالیت 

کارخانه های تسال را فراهم می کند و دلیلی ندارد تسال هم خط تولید خود را تعطیل کند.

البته ایالن ماس�ک چندان هم دوس�تانه برخ�ورد نکرد و به همراه وکالی ش�رکت خود، 
از مقام�ات ایالت کالیفرنیا ش�کایت کردند. همچنین چندی پی�ش او اعالم کرد در صورتی 
که کالیفرنیا اجازه ندهد او کارخانه های خود را بازگش�ایی کند، برای همیش�ه این ایالت را 
ترک کرده و از این پس تس�ال را در تگزاس تولید می کند، با این حال به نظر می رس�ید که 
او و مقام�ات دولتی به توافق رس�یده بودند. براس�اس توافقی که طرفی�ن با یکدیگر کرده 
بودند، مقرر ش�د تس�ال کارخانه های خود را در تاریخ ۱8 مه بازگش�ایی کند، اما ش�کایت 
او از ای�ن ایال�ت به دادگاه ایالتی، همه چیز را بر هم زد. ماس�ک اما اعتنایی به این حرف ها 
نکرده و به تمامی کارمندان خود ابالغ کرده تا در محل کار خود حاضر شوند. البته افرادی 

درس های کرونایی برای توسعه صادرات دانش بنیان
مسعود حافظی - معاون دفتر توسعه کسب وکار بین الملل مرکز تعامالت بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

قانون شکنی ماسک و بازگشایی کارخانه های تسال؛ اگر می خواهید مرا دستگیر کنید

دریچــه

»يکی از برنامه های تخفيفی ش��بکه آزمايشگاهی برای توسعه اين خدمات در كشور، 
ارائه تخفيفات ويژه به اعضای هيات علمی دانش��گاه ها به عنوان يکی از اركان اصلی اين 
حوزه فناورانه در كش��ور است.« مدير شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علم��ی و فناوری رياس��ت جمهوری با بيان اين مطلب، گف��ت: اين مبلغ تخفيفی برای 
اعضای هيات علمی ۴۰ ميليون ريال اس��ت.  »همه اعضای هيات علمی سراس��ر كشور 
برای ثبت نام در اين طرح تا پايان خردادماه فرصت دارند.« رضا اسدی فرد، مدير شبکه 
آزمايش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری اين نکته 
را يادآور شد و گفت: شبکه هر سال تخفيفات و خدمات ويژه ای را برای اعضای خود در 
نظر می گيرد اين خدمات، اعضا را به افزايش كيفيت فعاليت های خود دلگرم می كند. 

اعضای هیات علمی تا پایان بهار برای دریافت 
تخفیف 4۰میلیون  ریالی فرصت دارند

چهارشنبه
24 اردیبهشت 1399

شماره 1543
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يک��ی از اه��داف س��تاد توس��عه فناوری ه��ای اقتص��اد ديجيتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری، فراه��م كردن فرصتی برای 
توس��عه و تنوع دادن به زيست بوم استارت آپی اقتصاد ديجيتال كشور 

اس��ت؛ هدفی كه با راه اندازی سايت اينوبيز 
محقق شد.

اين س��ايت با جمع آوری اطالعات مربوط 
ب��ه بيش از ي��ک هزار و ۲۰۰ اس��تارت آپ 
فع��ال و موفق ايران و جه��ان در حوزه های 
مختلف س��عی بر آن دارد ب��رای مخاطبان 
و عالقه مندان اي��ن حوزه ها الگوهای موفق 
كس��ب وكار را معرفی كند تا از اين طريق، 
زمينه ايده پردازی برای رونق كسب وكارهای 

ايرانی فراهم شود.
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد ديجيتال 
و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری 
رياس��ت جمهوری با حماي��ت از راه اندازی 

س��ايت اينوبيز در تالش اس��ت تا به هدف متنوع س��ازی زيس��ت بوم 
استارت آپی دست يابد.

در اين س��ايت موضوعات مختلفی مانند مديريت پسماند، مديريت 

آلودگ��ی هوا، مديريت آب و خشکس��الی، ن��وآوری اجتماعی، انرژی، 
گردش��گری، س��يمان و بتن، معدن، آموزش، بيمه، ورزش و س��المت 

جسمانی و كشاورزی و سالمت ديجيتال آمده است.
ب��ا  مرتب��ط  داد ه نماه��ای  همچني��ن 
فناوری ه��ای اولوي��ت دار س��تاد توس��عه 
و  ديجيت��ال  اقتص��اد  فناوری ه��ای 
هوشمندسازی از جمله بالک چين، هوش 
مصنوعی، اينترنت اش��يا، واقعيت گسترده 
)افزوده و مجازی(، ش��هر هوشمند، توليد 
هوش��مند و خانه هوش��مند ني��ز در اين 

سايت تجميع و گردآوری شده است.
كارب��ران می توانن��د اطالع��ات كام��ل 
اس��تارت آپ ها را براساس موضوع فناوری، 
مخاط��ب و م��دل درآم��دی جس��ت وجو 
كنند. در س��ايت اينوبي��ز، بانک اطالعاتی 
اس��تارت آپ ها ب��ه ص��ورت داينامي��ک و 
پويا  قرار داده ش��ده اس��ت به طوری كه اطالع��ات آخرين و بهترين 
اس��تارت آپ ها در هر ي��ک از حوزه های مذكور به صورت پيوس��ته و 

هفتگی به روزرسانی می شود.

به منظور حمايت از كسب و كارهای آسيب ديده از كرونا شركت های 
خ��الق كوچک نيز كه تعداد نيروهای آنها كمتر از 5۰ نفر اس��ت و از 
ش��يوع كرونا آسيب ديده اند، می توانند از تسهيالت حمايتی برخوردار 

شوند.
و  ارتباط��ات  مرك��ز  گ��زارش  ب��ه   
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
اي��ن  از  پي��ش  جمه��وری،  رياس��ت 
ش��ركت های فع��ال در حوزه س��اخت 
تجهي��زات و ل��وازم مرتب��ط با ش��يوع 
كرون��ا و همچني��ن كس��ب و كارهای 
دانش بنيان و ش��تاب دهنده هايی كه از 
اين همه گيری آسيب ديده اند در ليست 

دريافت حمايت قرار گرفتند.
در ح��ال حاض��ر  ب��ا پيگيری ه��ای 
دبيرخان��ه برنامه توس��عه زيس��ت بوم 
ش��ركت های خالق، صندوق نوآوری و 

ش��کوفايی شركت های خالق كوچک با نيروی انسانی كمتر از 5۰ نفر 
ي��ا ف��روش كمتر از ۲۰ ميلي��ارد ريال  را نيز در اين ليس��ت حمايتی 

گنجانده است.

براساس اين طرح شركت های خالق كه پيش از سال 1۳9۷ تاسيس 
شده باشند می توانند از اين تسهيالت بهره مند شوند. همچنين ارسال 
رسيد پرداختی بيمه برای شش ماه آخر سال 9۸ نيز بخشی از مدارک 
درخواستی برای اين تسهيالت خواهد 

بود.
ش��ركت هايی،  آسيب ديده از شيوع 
كرون��ا طلق��ی می ش��وند كه نس��بت 
فروش زمستان س��ال 9۸ آنها به كل 
ف��روش س��ال 9۸ از ۸۰درص��د اين 

نسبت در سال 9۷ كمتر باشد.
نرخ س��ود اين تس��هيالت 9درصد 
اس��ت كه در س��ه مرحله و در مدت 
ش��ش م��اه ب��ه ش��ركت های خالق 
پرداخ��ت می ش��ود. مبلغ تس��هيالت 
برای هر ش��ركت تا س��قف ۴ميليارد 

ريال در نظر گرفته شده است.
عالقه مندان می توانند جهت كس��ب اطالعات بيشتر به سايت برنامه 
http://ircreative. توسعه زيست بوم ش��ركت های خالق به نشانی

isti.ir/ مراجعه كنند.

شرکت های خالق آسیب دیده از کرونا تسهیالت دریافت می کنندمجالی برای تنوع بخشیدن به زیست بوم استارت آپی اقتصاد دیجیتال فراهم شد

مس��ابقه بين المللی كارتون با عنوان »ما كرونا را شکست می دهيم« 
رويدادی اس��ت كه با حمايت س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان 
معاون��ت علمی برگزار می ش��ود تا از هنر اين اب��زار تاثيرگذار در كنار 
فعاالن زيست بوم فناوری و نوآوری برای مقابله با كرونا بهره برده شود.

 ب��ه گزارش مركز ارتباطات و اطالع  رس��انی معاونت علمی و فناوری 
رياس��ت جمهوری به نقل از س��تاد خبری »ايران س��اخت«، زبان هنر 
در تمام��ی حوزه ها نف��وذ دارد؛ آن هم نفوذی تاثيرگ��ذار و عميق. با 
شيوع كرونا در كشورمان مدافعان سالمت قدرتمند به ميدان آمدند تا 
حافظ جان مردم باشند. فعاالن زيست بوم فناوری و نوآوری كشور نيز 
همزمان در كنار آنها قرار گرفتند تا با توليد محصوالت »ايران ساخت« 

قدرتمندتر با بيماری جديد مقابله كنيم.
در اي��ن ميان هنرمندان و صنايع خالق نيز صف ديگر ميدان مبارزه 
بودند. آن هم با خلق آثاری ماندگار. هنرمندان كه يک بار در برگزاری 
جشنواره ملی، فرهنگی و هنری »ايران ساخت« با موفقيت از ابزار هنر 
برای ترويج علم و فناوری در جامعه استفاده كردند اين بار برای مقابله 

با كرونا و در شرايط بحران فعاليت خود را آغاز كردند.
 مسابقه بين المللی كارتون با عنوان »ما كرونا را شکست می دهيم« 
رويدادی است كه فراخوان آن از همان روزهای نخست شيوع بيماری 
در كشور منتشر شد؛ رويدادی كه كاريکاتوريست ها را به ميدان مقابله 

با كرونا با خلق آثار دعوت كرد.
به گفته مسعود شجاعی طباطبايی، دبير اين رويداد، در مدت زمان 
كمتر از يک ماه هنرمندانی از ۸۰ كش��ور برای حضور در اين مس��ابقه 
آثار خود را ارس��ال كردند. با توجه به اينکه هر فرد امکان ارس��ال پنج 
اثر را داشت با توجه به درخواست ها زمان ارسال تمديد شد. پس پايان 
مهلت ارسال آثار در ۴۰ روز بيش از ۴ هزار و ۲۰۰ اثر از هنرمندان ۸۸ 

كشور به دبيرخانه رويداد ارسال شد.
 اما هدف چه بود؟ آثار هنرمندان در چهار بخش دس��ته بندی شده 
بود. روحيه بخش��ی، مدافعان س��المت، توصيه های بهداش��تی و توليد 
محتوا در مبارزه با كرونا. كاريکاتوريس��ت ها در هر يک از اين بخش ها 
با خلق آثاری ارزش��مند در كنار مردم قرار گرفتند. شيوع كرونا فضای 
كش��ور را به سوی اضطراب و نگرانی سوق می داد. پس هنر هنرمندان 

در بخش روحيه بخشی اينجا به كمک آمد.
ش��جاعی طباطبايی با بي��ان اينکه در اين رويداد با حمايت س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بني��ان معاونت علمی در ه��ر يک از اين 
چهار بخش هنرمندان خوش درخشيدند و آثار فاخر و درخور توجهی 
را ارس��ال كردند، گفت: اي��ن آثار با توجه به فرهن��گ هر هنرمند در 
كش��ورش خلق ش��د و از آنجا كه اين آثار موضوع روز در جامعه را به 
تصوير كشيدند، پس گذشت زمان از اثربخشی آنها می كاست بنابراين 
بخش��ی از اين آثار از همان روزهای نخس��ت پس از داوری در سايت 
ايران كارتون نمايش داده ش��د. در حال حاضر بيش از ۲ هزار و ۲۰۰ 
اثر در اين سايت در معرض نمايش قرار دارد. اين آثار تاكنون بيش از 

۲ميليون بازديدكننده داشته  است.
 وی همچنين درباره بيشترين شركت كنندگان اين رويداد نيز افزود: 
پس از ايران بيش��ترين تعداد ش��ركت  كننده به ترتيب مربوط به چين 
و تركيه اس��ت. داوری آثار توس��ط هياتی متش��کل از داوران ايرانی و 
خارجی اواخر هفته جاری انجام می ش��ود و برگزاری مراسم اختتاميه 
نيز به صورت  آنالين است. مدير مركز تجسمی حوزه هنری همچنين 
از نماي��ش اين آثار در فضاهای عمومی عالوه بر س��ايت ايران كارتون 
خب��ر داد و گف��ت: عالوه بر فض��ای مجازی اين آثار پ��س از رايزنی با 

سازمان زيباسازی شهری و مترو به نمايش درمی آيد.

البته ایالن ماس�ک چندان هم دوس�تانه برخ�ورد نکرد و به همراه وکالی ش�رکت خود، 
از مقام�ات ایالت کالیفرنیا ش�کایت کردند. همچنین چندی پی�ش او اعالم کرد در صورتی 
که کالیفرنیا اجازه ندهد او کارخانه های خود را بازگش�ایی کند، برای همیش�ه این ایالت را 
ترک کرده و از این پس تس�ال را در تگزاس تولید می کند، با این حال به نظر می رس�ید که 
او و مقام�ات دولتی به توافق رس�یده بودند. براس�اس توافقی که طرفی�ن با یکدیگر کرده 
بودند، مقرر ش�د تس�ال کارخانه های خود را در تاریخ ۱8 مه بازگش�ایی کند، اما ش�کایت 
او از ای�ن ایال�ت به دادگاه ایالتی، همه چیز را بر هم زد. ماس�ک اما اعتنایی به این حرف ها 
نکرده و به تمامی کارمندان خود ابالغ کرده تا در محل کار خود حاضر شوند. البته افرادی 

ک�ه نمی خواهن�د تا پایان قرنطین�ه کار کنند، می توانند مرخصی ب�دون حقوق گرفته و در 
خانه بمانند. مقامات این ایالت امیدوارند تس�ال به زودی یک نقش�ه مشخص از محل تولید 
خودروها ارائه کند تا آنها بتوانند براس�اس پروتکل های بهداش�تی و امنیتی به یک توافق 
همه جانبه برس�ند. البته ماس�ک کارخانه های خ�ود را باز کرده و همین االن هم مش�غول 
تولی�د خودرو اس�ت. یکی از مقامات کالیفرنیا در رابطه با بازگش�ایی کارخانه تس�ال گفته 
اس�ت: »امروز متوجه شدیم که تس�ال فعالیت های خود را به صورت کامل آغاز کرده است. 
ما به تس�ال اعالم کرده ایم که فعالیت های خود را به کارهای ضروری محدود کند تا بتوانیم 
براساس قوانین بهداشت و سالمت اجتماعی به یک نقشه و پروتکل مشخص دست یابیم.«

 همراهی هنرمندان 88 کشور برای مقابله با کرونا
آثار در سطح شهر به نمایش درمی آید

قانون شکنی ماسک و بازگشایی کارخانه های تسال؛ اگر می خواهید مرا دستگیر کنید

یادداشـت

يک ش��ركت دانش بنيان موفق به بومی س��ازی تمام زيرفناوری های الزم برای طراحی 
و س��اخت ماشين ابزار در داخل كشور شده است. توس��عه اين فناوری مادر بسيار دارای 
اهميت اس��ت. زيرا تمام صنايع توليدی برای ماشين كاری محصوالت و تجهيزات خود به 
آن نيازمند هستند.  آرتور هوسپيان، مديرعامل شركت دانش بنيان فرازگامان سامانه های 
هوش��مند گفت: موفق به توسعه فناوری شديم كه توسط آن محصوالت گوناگونی توليد 
می ش��ود. روبات های صنعتی، ماش��ين های كنترل خودكار، خطوط توليد و ماش��ين های 
توليد خودكار برخی اين محصوالت هس��تند. وی در ادام��ه درباره اين فناوری افزود: در 
صنعت ماش��ين ابزار بحث فناوری، طراحی و دانش توليد دارای اهميت بسياری است كه 

ما موفق به بومی سازی تمام فناوری های موردنياز برای ساخت يک ماشين ابزار شديم.

ماشین ابزارهای بومی فعالیت صنایع را 
رونق می دهند



توسعه هوش مصنوعی در طول سال های اخير بسياری از كارشناس ها 
را متعجب ساخته اس��ت. توانايی های اين فناوری برای كمک به كسب 
و كارها و همچنين تاثيرگذاری بر روی زندگی روزمره مردم بسيار زياد 
اس��ت. توس��عه روزافزون توانايی های فناوری هوش مصنوعی بحث های 
زيادی در ميان كارش��ناس ها ايجاد كرده اس��ت. بسياری از كارآفرينان 
ام��کان جايگزينی ه��وش مصنوعی با عامل انس��انی را مطرح كرده اند. 
بدون ترديد اين امر بس��يار آرمانی به نظر می رس��د. هوش مصنوعی در 
صنعت س��ينما كاربردهای بس��يار زيادی دارد. ام��روزه اغلب فيلم های 
س��ينمايی برای ويراي��ش نهايی متکی ب��ه نرم افزاره��ای دارای هوش 
مصنوعی هس��تند. م��ا در اين مقاله يک ف��رض چالش برانگيز را مطرح 
كرده ايم: چقدر امکان كارگردانی فيلم های س��ينمايی از س��وی فناوری 
ه��وش مصنوعی وجود دارد. به عبارت بهتر، آيا فناوری هوش مصنوعی 
امکان توليد فيلم به طور مس��تقل را دارد؟ ما در ادامه به بررسی برخی 
از نقاط قوت و پيش��رفت های اخير هوش مصنوعی برای پاسخگويی به 

اين پرسش خواهيم پرداخت. 
• فن��اوری هوش مصنوع��ی در زمينه يادگيری اطالع��ات و الگوهای 
بصری توانايی بااليی دارد. ش��ايد نس��ل قبلی هوش مصنوعی با اتکا به 
بانک اطالعاتی عظيم امکان پاس��خگويی به پرسش های متنی كاربران 
را داش��ت، اما نس��ل جديد آن با تركيب فناوری يادگيری عميق امکان 
جس��ت وجو و حتی يادگي��ری نکات ت��ازه را پيدا كرده اس��ت. امروزه 
نرم افزاره��ا و رايانه های دارای ه��وش مصنوعی در صورت ارائه برخی از 
مدل های خام نقاشی امکان الگوبرداری از آنها برای طراحی مدلی تازه را 
دارند. اگرچه مدل های مورد بحث چندان نوآورانه نيستند، اما دست كم 
تركيب خالقانه ای از الگوهای قبلی محسوب می شود. اخيرا محققان به 
يک رايان��ه دارای هوش مصنوعی چند صد نقاش��ی متعلق به قرن 1۷ 
را دادند تا ميزان توانايی فناوری مورد نظر برای خلق نقاش��ی جديد را 
ارزيابی می كنند. نتيجه اين چالش هيجان انگيز خلق اثر »پرتره ادموند 
دی بالنی« ب��ود. اين پرتره در يک حراجی به قيمت ۴۳۲ هزار دالر به 

فروش رسيد. 
• يک��ی ديگ��ر از آزمايش های جالب درب��اره توانايی فن��اوری هوش 
مصنوعی در حوزه موس��يقی روی داده است. بر اين اساس پژوهشگران 
به رايانه صدها موس��يقی پاپ ارائه كردند. نتيجه نهايی كار خلق قطعه 

موس��يقی منحصر به فرد از سوی سيس��تم بود. اين قطعه تحت عنوان 
»جين های آبی و اشک های قرمز« دانلود زيادی در فضای آنالين داشته 

است. 
• فناوری هوش مصنوعی پس از مش��اهده حركات ورزش��ی برخی از 
مربي��ان و بازيکنان ورزش ه��ای حرفه ای با تركيب آنه��ا اقدام به خلق 
حركات تركيبی و تازه كرده اس��ت. اين امر نويدبخش امکان اس��تفاده 
هرچه بيش��تر از فن��اوری هوش مصنوعی برای بهب��ود كيفيت عملکرد 
تيم های ورزش��ی اس��ت. نکته مهم در اين امر در صنعت سينما امکان 

خلق پالن ها و سکانس های تازه از سوی هوش مصنوعی خواهد بود. 
• پژوهشی ديگر از س��وی محققان موسسه بورد پاندا در مورد توانايی 
هوش مصنوعی برای تركيب تصاوير مختلف و ايجاد يک تركيب نوآورانه 
بوده است. بر اين اساس دو تصوير مربوط به گل و دايناسور به سيستم 
ارائه ش��ده اس��ت. نتيجه اين امر خلق تركيبی زيب��ا و خالقانه از گل و 

دايناسور از سوی سيستم هوش مصنوعی بود. 
• يک��ی از اقدامات جالب در زمين��ه تركيب توانايی هوش مصنوعی با 
هنر موس��يقی از سوی يک كاربر يوتيوب روی داده است. بر اين اساس 
آرش��يو آنالين هزار قطعه موسيقی راک در اختيار هوش مصنوعی قرار 
گرفته اس��ت. نتيجه اين امر توليد نخستين موس��يقی با كالم از سوی 
هوش مصنوعی است بنابراين هوش مصنوعی توانايی، هرچند اندک، در 

زمينه خلق ديالوگ در عرصه فيلم سازی را نيز خواهد داشت. 
• رايانه ای به نام ش��لی )به ياد نويس��نده رمان مش��هور فرانکشتاين( 
توانايی نگارش بيش از 1۴۰ هزار عنوان داس��تان ترسناک را پيدا كرده 
است. نکته جالب درباره داستان های موردنظر تركيب برخی از داده های 
اوليه و جس��ت وجوی خودكار در ميان خيل عظيمی از اس��ناد و اخبار 

جنايی آنالين برای توليد داستان های موردنظر است.
• يک��ی از جالب تري��ن ارزيابی ه��ا در زمينه تواناي��ی هوش مصنوعی 
مرب��وط به تقاضا برای نگارش ادامه يک رمان اس��ت. بر اين اس��اس به 
ي��ک رايانه دارای نس��ل جديد هوش مصنوعی تمام قس��مت های رمان 
»ب��ازی تاج و تخت« ارائه ش��د. هدف اصلی از اي��ن كار ارزيابی توانايی 
رايان��ه ب��رای نگارش يک فصل ديگ��ر برای اين رمان ب��ود. نکته جالب 
اينکه رايان��ه موردنظر موفق به نگارش پنج فصل ديگر برای رمان بازی 

تاج و تخت شد. 
بدون ترديد توانايی هوش مصنوعی برای تركيب تصاوير، موس��يقی و 
همچنين نگارش متن تازه فاصله چندانی با تركيب همه آنها و س��اخت 
فيلم ندارد. شايد در ابتدا اين امر بيش از اندازه عجيب به نظر برسد، اما 

تمام داده های مورد بررسی صرف امکان آن را تاييد می كند. 
ما در آستانه ورود به دنيای تازه از نقطه نظر فناوری های نوين هستيم. 
بسياری از كسب و كارها از مدت ها قبل بر روی فناوری هوش مصنوعی 
س��رمايه گذاری كرده اند. به اين ترتيب ما بايد انتظار نوآوری های هرچه 

بيشتری در اين زمينه داشته باشيم.
نکته جالب در اين ميان بررسی يک مورد درخواست برای ثبت هوش 
مصنوع��ی به عنوان مخترع در س��ازمان ثب��ت اختراعات اياالت متحده 
است. خوشبختانه دادگاه در رأی نهايی امکان شناسايی هوش مصنوعی 
ب��ه عنوان مخترع را رد كرد. با اي��ن حال هيچ تضمينی برای رد چنين 
درخواس��ت هايی در ص��ورت ادامه نوآوری های ه��وش مصنوعی وجود 
ندارد. بدون ش��ک مسئله مورد بحث ابعاد حقوقی بسياری زيادی دارد. 
هميش��ه امکان ادعا برای مالکيت اثر نهايی از س��وی س��ازنده نرم افزار 
دارای هوش مصنوعی وجود دارد بنابراين شناس��ايی نرم افزارهای دارای 
هوش مصنوعی بحث ها و جنجال های حقوقی گسترده ای ايجاد خواهد 

كرد. 
يک��ی ديگر از نکات مهم ب��رای ارزيابی در صورت اقدام به ثبت اثرات 
نرم افزاره��ای دارای ه��وش مصنوعی ب��ه عنوان اختراع يا اثر مس��تقل 
مربوط به حق مالکيت آثار اوليه اس��ت. اگر ي��ک نرم افزار دارای هوش 
مصنوع��ی برخی از قطعات موس��يقی را تركيب كند، آي��ا اثر تازه يک 
محصول مس��تقل است؟ پاسخگويی به اين پرس��ش نيازمند بحث های 

حقوقی گسترده ای خواهد بود. 
امروزه سر و صدای بسيار زيادی از سوی برخی سلبريتی ها نسبت به 
نحوه عملکرد هوش مصنوع��ی وجود دارد. عمده اعتراض ها معطوف به 
تقليد ش��ديد نرم افزارهای دارای ه��وش مصنوعی از ظاهر و حتی نحوه 
فعاليت هنری سلبريتی هاست. بررسی اين موضوع نيازمند پژوهش های 
دقيق و گس��ترده درباره ش��يوه كار نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی 
اس��ت. ب��دون ترديد چنين امری هن��وز صورت نگرفته اس��ت بنابراين 
همچنان اس��تفاده از هوش مصنوعی در زمينه توليد آثار هنری نياز به 
كار و نوآوری بيش��تری دارد. بی ترديد نوآوری و گسترش حوزه فعاليت 
هوش مصنوعی قابل پيش بينی نيس��ت. ما در اين ميان بايد آمادگی هر 
اتفاقی را داش��ته باشيم. شايد زمانی نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی 
ج��ای كارگردان ه��ا را بگيرند. ش��ايد هم به طور كامل اق��دام به توليد 
فيلم های س��ينمايی كنند. پاسخگويی به اين امر نيازمند ارزيابی مداوم 

وضعيت فناوری هوش مصنوعی در سال های آتی خواهد بود. 
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در هر زمينه كاری، ارتباط خوب با مشتری يک اصلی الزامی محسوب 
می شود. در اين رابطه برخالف تصور عموم، نياز به انجام اقدامات بسيار 
ب��زرگ نب��وده و با رعايت برخی نکات به ظاهر س��اده، می توان ش��اهد 
بهبودهای جدی در زمينه روابط خود با مش��تريان باشيم. در اين رابطه 

به بررسی هفت مورد از آنها خواهيم پرداخت. 
۱-شروعی گرم و شخصی داشته باشید 

هيچ چيز به اندازه يک ارتباط دوستانه افراد را تحت تاثير قرار نخواهد 
داد. ف��رض كنيد كه به تازگی وارد يک مغازه ش��ده ايد و از همان ابتدا 
فروشنده با شما كامال صميمی و دوستانه رفتار می كند. بدون شک شما 
احساس راحتی بس��يار زيادی را خواهيد داشت. نکته ای كه بايد به آن 
توجه داش��ته باشيد اين است كه مشتری بايد تصور كند كه رفتار شما، 
ناش��ی از يک قاعده كلی نبوده و ش��خصا به آنها تعل��ق دارد. به همين 
خاطر از به كار بردن اس��م مش��تری غافل نشويد. در نهايت نکته ای كه 
بايد به آن توجه داش��ته باشيد اين اس��ت كه اطالعات مشتری خود را 
يادداش��ت كنيد تا در خريدهای بعدی، بتواني��د از آن برای تحت تاثير 

قرار دادن مشتری خود استفاده كنيد. 
2-نیاز مشتری را بشناسید 

ش��ما بايد كامال نسبت به رفتار مشتری خود، تيزبين باشيد. برای مثال 
اگر يک مشتری س��ريعا قيمت محصول را چک می كند، بدون شک برای 
وی قيمت، اهميت بسيار بااليی را دارد. اين امر در حالی است كه اگر يک 
مش��تری در ابتدا جنس محصول را دست می زند، بدون شک كيفيت كار 
برای وی اولويت اول محس��وب می شود. حتی در زمينه خريد اينترنتی با 
تحليل اقدامات افراد نظير پست هايی كه اليک شده است، اقدام به شناسايی 
هرچه بيشتر كنيد، با اين حال فراموش نکنيد كه شما تنها نبايد به مرحله 

پيش بينی محدود شويد. درواقع ضروری است تا در صورت عدم اطمينان، 
از مش��تری در اين رابطه س��وال كنيد. به صورت كلی به هر ميزان كه نياز 
مشتری را بهتر بشناسيد، بهتر می توانيد به آنها خدمت رسانی كنيد. در اين 
رابطه نبايد از نگه داشتن اطالعات نيز غافل شد. درواقع شما به يک پاسگاه 

داده مناسب و منظم، نياز داريد. 
3-ارتباط خود را حفظ کنید 

مهم تر از ايجاد مش��تری، حفظ آن است. درواقع بايد توجه داشته باشيد 
كه اگر ارتباط خود را حفظ نکنيد، پس از مدتی به صورت كامل فراموش 
خواهيد شد. به همين خاطر حداقل يک پل ارتباطی ثابت با مشتری خود 
داش��ته و به بهانه های مختلف، به آنها پيام دهيد. اين امر در نهايت كمک 

خواهد كرد تا امکان ايجاد وفاداری در مشتری به وجود آيد. 
4-از بررسی مجدد اقدامات انجام شده غافل نشوید 

شما بايد اطمينان داشته باشيد كه در مسير درستی در حال حركت 
هس��تيد. درواقع ممکن اس��ت نياز به تغييرات كوچک و يا اساس��ی در 
كارهای ش��ما وجود داشته باش��د. به همين خاطر همواره الزم است تا 
اقدامات را مورد بررسی قرار داده و خود را با ساير برندها مقايسه كنيد. 
همچني��ن پيگيری مداوم اخبار كم��ک خواهد كرد تا قدرت پيش بينی 
آينده بازار را پيدا كرده و خود را برای آن آماده كنيد. اين امر در نهايت 
باعث خواهد ش��د تا ش��ما به انتخاب اول افراد بيش��تری تبديل شده و 

رضايت مشتريان حال حاضر خود را نيز افزايش دهيد. 
5-صداقت و شفافیت الزم را داشته باشید 

هيچ فردی تمايل ندارد كه از برندی خريد كند كه صداقت با مشتری 
را رعايت نمی كند. در اين رابطه منتظر س��وال مش��تری نباشيد و خود 
اقدام��ات الزم را انجام دهيد. برای مثال نمايش مراحل تهيه مواد اوليه 
محصول، نحوه س��اخت و بخش های مختلف شركت، از جمله اين موارد 
محس��وب می شود، با اين حال اين نکته را نيز فراموش نکنيد كه برخی 
از موارد، جزو رازهای برند ش��ما محسوب شده و دليل برای افشای آنها 

وج��ود ندارد. به صورت كلی ش��ما در كنار نمايش درس��ت نقاط قوت، 
نبايد از بيان نقاط ضعف و كاس��تی ها نيز واهمه داشته باشيد. اين نکته 
را همواره به خاطر داش��ته باش��يد كه هيچ برندی، بدون نقص نبوده و 
تالش برای اثبات خالف اين موضوع، تنها به ضرر خودتان خواهد بود. 
6-اشتباهات را تصدیق کرده و در تالش برای جبران آن باشید 

حتی در بهترين حالت نيز ممکن اس��ت اشتباهی رخ دهد. تحت اين 
شرايط شما بايد سريعا عذرخواهی كرده و اقدامات الزم برای جبران آن 
را انجام دهيد. اين امر باعث خواهد ش��د تا مش��تری به اطمينان خاطر 
الزم دس��ت پيدا كند كه ش��ما حتی در بدترين حالت ممکن نيز اقدام 
درست را انجام خواهيد داد. در اين رابطه فراموش نکنيد كه در صورت 
بروز يک مش��کل، شما بايد به تغييرات الزم در درون خود نيز بپردازيد 
تا از تکرار مجدد آنها جلوگيری ش��ود. به همي��ن خاطر تنها به جبران 

خسارت مشتری خود را محدود نکنيد. 
7-از مشتری سوال کنید 

در نهايت ش��ما می توانيد به صورت مس��تقيم از خود مشتريان سوال 
كرده و پيشنهادهای آنها را برای بهتر شدن خود جويا شويد. برای مثال 
ممکن است فردی تمايل داشته باشد كه شما وی را از تخفيف های ويژه 
آگاه س��ازيد. با اين حال فرد ديگری ممکن اس��ت ابدا تمايل به چنين 
اقدامی نداشته باشد. به همين خاطر پرسش مستقيم كمک خواهد كرد 

تا برنامه ريزی های خود را درست براساس سليقه مشتری انجام دهيد.
در نهايت اين نکته را به خاطر داش��ته باش��يد كه حفظ مش��تری به 
مراتب س��اده تر و مقرون به صرفه تر از پيداك��ردن فردی جديد خواهد 
بود. به همين خاطر رعايت موارد معرفی ش��ده كامال الزامی بوده و الزم 
اس��ت تا آنها را اولويت كاری خ��ود بدانيد. همچنين فراموش نکنيد كه 
يک مشتری وفادار، شما را به اطرافيان خود معرفی خواهد كرد كه خود 

به معنای جذب مشتری جديد نيز است. 
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چگونه ارتباط بهتری با مشتریان خود داشته باشیم

چگونه COVID-۱9 تاکنون باعث تغییراتی 
در تبلیغات دیجیتال شده است؟

در تبليغات ديجيتال، همه چيز هميش��ه در حال تغيير است. ما 
عادت كرده ايم كه ب��ا تغييرات در كانال ها، تاكتيک ها و الگوريتم ها 
مطابق��ت پيدا كني��م، اما هيچ ك��س در بازارياب��ی ديجيتالی برای 
تغييرات��ی كه ي��ک بيماری همه گير جهانی به ارمغ��ان آورد، آماده 
نشده است. به عنوان مثال بسياری از شركت های حوزه گردشگری 
مانند علی بابا، فاليتيو فعاليت های تبليغاتی خود را متوقف كرده اند 
تا زمانی كه بحران حل ش��ود. اين در حالی است كه برخی ديگر از 
كسب و كارهای حوزه فروش آنالين مانند ديجيکاال حجم تبليغات 
خ��ود را افزاي��ش داده و تغييراتی در تركيب كان��ال و هدف گيری 
مخاطبان خود ايجاد كرده اند. بياييد نگاهی دقيق تر به نحوه واكنش 

تبليغ دهندگان ديجيتال به ويروس كرونا بيندازيم.
۱-  توقف و تغییر مسیر در صرف هزینه تبلیغات

پيش از گس��ترش ويروس كرونا، پيش بينی می ش��د هزينه های 
رسانه های جهانی در سال ۲۰۲۰ به ۷1۲ ميليارد دالر برسد. اكنون 
فقط به ۶91 ميليارد دالر رس��يده اس��ت. با احساس عدم اطمينان 
زي��ادی كه در جهان و بازار وجود دارد، بس��ياری از تبليغ كنندگان 
احس��اس می كنند اكنون زم��ان احتياطی برای توق��ف هزينه ها و 

ارزيابی مراحل بعدی آنها است.
تبليغات ديجيتال به سرعت در دوره ويروس كرونا ارزان تر شدند. 
ترافي��ک در فيس بوک در حال افزايش اس��ت، ام��ا هزينه به ازای 
ه��ر نفر كاهش يافته اس��ت. برای برندهايی كه محتوای ارزش��مند 
به اش��تراک می گذارند، تبليغات ديجيتال يک روش عالی است اما 
برای خيلی ها، اينکه بدانند در حال حاضر چه بگويند، سخت است.
مهم تري��ن هزينه برای تبليغ��ات ديجيتال و به اش��تراک گذاری 

مطالب در اين مدت، درک ارتباط است.
اگر برند ش��ما چي��زی را ارائه می دهد كه می توان��د به مردم در 
مديري��ت ان��زوای اجتماعی ي��ا نگرانی های بهداش��تی كمک كند، 
ارزش دارد ت��ا بر روی تبليغات ديجيتالی، رس��انه های اجتماعی و 
كمپين های روابط عمومی س��رمايه گذاری كنيد، اما اگر برند ش��ما 
در حال حاضر برای مش��تريان قابل دسترسی نيست، مانند صنايع 
مسافرتی، ممکن است بهترين راه حل توقف فعاليت های مربوط به 
بازاريابی ديجيتالی و تمركز بر استراتژی خود جهت برقراری ارتباط 

با مخاطبان در دوره پس از اتمام همه گيری باشد.
2-  دستیابی به مخاطبان قرنطینه شده

فاصل��ه اجتماعی باعث افزايش يک ش��به در پخش و مش��اهده 
ويدئوی ديجيتال و اس��تفاده از رس��انه های اجتماعی ش��ده است. 
گزارش��ی كه كافه بازار اين هفته درخصوص تاثير بيماری كرونا بر 
روی رفتار كاربران منتشر كرده است نشان می دهد ميزان تماشای 
ويدئوهای آموزشی درخصوص كرونا ۷۴درصد افزايش داشته است. 
عالوه بر اين ميزان نصب برنامه های مرتبط با درمان نيز 1۰۰درصد 
رشد پيدا كرده اس��ت. برندهايی كه به طور سنتی بودجه تبليغات 
خود را در رس��انه های اجتماع��ی متمركز نکرده اند، ممکن اس��ت 
بخواهند در طول همه گيری، در مورد استراتژی های ديجيتالی خود 
تجديدنظر كنند. برای برخی از برندها، از زمان ش��روع همه گيری، 
اليک ويدئوها در اينس��تاگرام ۷۷درصد افزاي��ش و توليد محتوای 

ويدئويی TikTok بيش از ۲۷درصد افزايش يافته است.
ب��ه طور كلی، اين جداس��ازی فرص��ت خوبی را ب��رای برندهای 
تبليغاتی در س��کوهای ديجيتال ارائه داده است. مخاطبان شما در 
خانه گير كرده اند و شايد به دنبال مشاهده مطالب جالب باشند. اگر 
تبليغات شما مرتبط با شرايط كنونی هستند، می توانيد بدون ايجاد 

تغييرات بسيار گران قيمت به تبليغات خود ادامه دهيد.
3-  تأمین بودجه مبارزه با ویروس کرونا

هيچ وقت زمان بهتری برای برندها پيش نيامده است كه بتوانند 
موضع گيری كنند و س��رمايه گذاری در خريد كاالی موردنياز مردم 
را انجام دهند. ويروس كرونا برای همه ما يک تهديد است و كسانی 

كه می توانند كمک كنند، بايد اين كار را انجام دهند.
يک��ی از بهتري��ن كارهايی كه كس��ب و كاره��ا می توانند در اين 
 CSR ايام انجام دهند، اجرای كمپين های مس��ئوليت اجتماعی يا
است. از جمله كمپين های CSR اجراشده می توان به هايپر استار، 
داروس��ازی عبيدی و گروه صنعتی گلرنگ اش��اره كرد.  در كمپين 
هايپر اس��تار، تمامی مراجعه كنندگان به فروشگاه های هايپر استار 
بايس��تی دست های خود را با مواد ضدعفونی كننده شست وشو داده 
و در هنگام خريد دس��تکش اس��تفاده كنند. هايپر اس��تار در ادامه 
از طري��ق ي��ک كمپين روابط عموم��ی با عنوان »چط��ور در زمان 
ش��يوع بيماری ويروسی خريد س��الم و بی خطری داشته باشيم؟« 
اطالع رس��انی مناس��بی را در اي��ن خص��وص انج��ام داد. در مورد 
داروس��ازی عبيدی و گروه صنعتی گلرنگ ني��ز كمپين های روابط 
عمومی با عنوان »تجهيز ۸ مركز درمانی در اس��تان خوزس��تان«، 
»تولي��د و اه��دای 15 هزار ع��دد » گان« و  »اه��دای يک ميليون 

ماسک N95 به قهرمانان سالمت كشور« اجرا شد.
اگر برند ش��ما در موقعيتی است كه می تواند در طول همه گيری 
كمک كند، پيدا كردن راه هايی برای اين كار و در ادامه انتشار خبر 
در س��ايت ها و ساير رس��انه ها با هدف اطالع رسانی می  تواند حسن 
نيت برند را به همه نش��ان دهد و تفاوت معناداری نسبت به رقبای 
ش��ما ايجاد كند. از طرف ديگر، اگر برند شما تحت تأثير مشکالت 
ناش��ی از ويروس كرونا قرار گرفته باش��د، كمک هزينه های تجاری 

وجود دارد كه می تواند به كاهش تأثيرات آن كمک كند.
 كاری كه برند شما می تواند انجام دهد.  متأسفانه، ويروس كرونا 
به زودی از بين نمی رود. ممکن اس��ت بس��ياری از ما مجبور شويم 
ماه ها در حال رعايت فاصله اجتماعی باش��يم و چشم انداز تبليغات 
ديجيتال، در بعضی از جنبه ها، ممکن اس��ت برای هميش��ه تغيير 
كن��د. اكنون زم��ان عاقالنه ای برای برند ش��ما اس��ت كه يک قدم 
عقب برداش��ته و مخاطبان خود، كانال های خود، هزينه های خود، 
استراتژی خود را مورد ارزيابی قرار دهد. دريابيد كه مخاطبان شما 
اكنون كجا هس��تند و از يک برند مانند شما چه انتظاری دارند. در 
ص��ورت امکان راهنمايی كنيد و اگ��ر نمی توانيد، مکث كنيد. مهم 
نيست كه چطور يا چرا چشم انداز تبليغات ديجيتال تغيير می كند، 
هس��ته تبليغات همچنان يکسان خواهد ماند. درک مخاطبان خود 
و برقراری ارتباط با آنها از راه های مناس��ب هميش��ه كليد موفقيت 

خواهد بود، حتی در طول همه گيری ويروس كرونا!
nopana :منبع
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توليد محتوای بازاريابی به هيچ وجه كار ساده ای نيست. فرآيند توليد 
محت��وای جذاب نيازمند توجه به س��ليقه مخاطب ه��دف، تهيه بودجه 
مناس��ب و ايج��اد ارتباط ميان پي��ام اصلی كمپين و ماهيت كس��ب و 
كارمان اس��ت. امروزه تمام كارشناس های كسب و كار از ضرورت توليد 
محت��وای بازاريابی باكيفيت صحبت می كنند، با اين حال تعداد كمی از 
برنده��ا و حتی بازارياب ها توانايی طراح��ی و اجرای يک كمپين موفق 

را دارند. 
يکی از ن��کات مهم در زمينه بازاريابی موفق توجه به مديريت س��ئو 
است. بسياری از برندها علی رغم توليد محتوای جذاب در عمل توانايی 
نماي��ش آن به مخاط��ب هدف را ندارند. به همي��ن خاطر محتوای آنها 
هيچ گاه توجه مشتريان هدف شان را جلب نمی كند. امروزه اغلب برندها 
كمپين های ش��ان را در فضای آنالين بارگذاری می كنند. اين امر امکان 
تعامل با دامنه وس��يع تری از مش��تريان را فراهم می س��ازد. بدون شک 
تعامل با دامنه وسيع تری از مشتريان در نگاه نخست دارای تناقض های 
زيادی اس��ت. بس��ياری از برندها در زمينه بازاريابی آنالين نيز موفقيت 
چندانی كس��ب نمی كنند. دليل اين امر در مديريت سئو نادرست است. 
ام��روزه بازاريابی و مديريت س��ئو پيون��د نزديکی با ه��م دارند. هرچه 
محتوای بازاريابی ما در رتبه های برتر موتورهای جس��ت وجو قرار گيرد، 

شانس مان برای جلب نظر تعداد باالتر كاربران افزايش خواهد يافت. 
مديريت سئو در كنار توليد محتوای بازاريابی برای برندهای فعال در 
زمينه س��رگرمی و فست فود اهميت بس��يار بيشتری در مقايسه با ساير 
كسب و كارها دارد. يک اصل كلی در زمينه مديريت سئو ضرورت توجه 
بيش��تر به آن در كس��ب و كارهای رقابتی تر اس��ت. در غير اين صورت 

امکان جلب مشتريان ثابت در بازارهای رقابتی از بين خواهد رفت.
مس��ئله اصلی مقاله كنونی بررس��ی ش��يوه توليد محتوای باكيفيت 
بازاريابی در كنار ارتقای رتبه صفحات س��ايت است. ما در ادامه موضوع 
م��ورد بحث را در قالب چند بخش جداگانه مورد بررس��ی قرار خواهيم 

داد. 
۱. تمرکز بر روی ارتباط محتوا با ماهیت کسب و کار و اصل تداوم

توليد محتوای بازاريابی به تنهايی برای كس��ب موفقيت كافی نيست. 
محتوای كمپين بازاريابی ما بايد ارتباط معناداری با ماهيت كسب و كار 
و همچنين س��ليقه مشتريان داشته باش��د. بسياری از برندها در رعايت 
تعادل ميان اين دو نکته دچار خطا می ش��وند. به اين ترتيب اغلب شان 
به س��وی ارتباط با برند يا س��ليقه مش��تريان منحرف می شوند. راهکار 
مناس��ب برای ارزيابی ارتباط متعادل محت��وای بازاريابی برندمان با هر 
دو س��وی محور مورد بحث، كمک گرفتن از كارشناس های كسب و كار 
اس��ت. نگاه افراد بيرون از حوزه كس��ب و كار ما كمک شايانی به بهبود 

كيفيت كمپين ها خواهد كرد. 
گام بع��دی در زمينه توليد محتوا توجه به اصل تداوم اس��ت. همه ما 
ش��اهد برندهايی بسيار موفق در زمينه بازاريابی با ثبات پايين بوده  ايم. 
امروزه حفظ ثبات در عرصه بازاريابی دشوارتر از توليد محتوای باكيفيت 
اس��ت بنابراين ما بايد به حفظ كيفي��ت محتوای بازاريابی مان نيز توجه 
مناس��بی داشته باش��يم. نکته منفی در زمينه فعاليت مقطعی در حوزه 
بازاريابی فراموشی نام كسب و كارمان از سوی مشتريان است. برندهايی 
نظير نايک يا اپل به دليل تداوم توليد محتوای بازاريابی جذاب ش��هرت 
بس��يار در عرصه كس��ب و كار دارند. ش��ايد برخی از برندهای ديگر نيز 
محصوالت با كيفيت برابر با غول های عرصه كس��ب و كار داشته باشند، 
اما به دليل ناآگاهی مش��تريان از وجود آنها مقدار فروش بسيار كمتری 

دارند. 
ام��روزه تولي��د محت��وای بازاريابی با توج��ه به ارتباط آن به س��ليقه 
مش��تريان و ماهيت كسب و كار بايد همراه با عنصر تداوم باشد. در غير 
اي��ن صورت تمام تالش های ما ب��رای جلب نظر مخاطب هدف نقش بر 

آب خواهد شد. 
2. به اشتراک گذاری محتوای اصلی باکیفیت

برندها در كس��ب و كارهای مختلف براساس شرايط و موقعيت زمانی 

اقدام به طراحی كمپين ه��ای مختلف می كنند. نکته مهم در اين ميان 
ض��رورت اس��تفاده از يک محت��وای بازاريابی اصلی ب��رای مدت زمانی 
طوالنی تر است. اگر به سايت رسمی برندهای بزرگ مراجعه كنيد، آنها 
هميشه يک محتوای بازاريابی اصلی در سايت شان دارند. ساير كمپين ها 
پيرامون محتوای اصلی توس��عه پيدا می كند. الگوريتم گوگل در زمينه 
طبقه بندی صفحات سايت به وضعيت كلی سايت نيز توجه دارد. هدف 
اصلی مديران گوگل از اين امر ارزيابی وضعيت س��ايت برندها و كش��ف 
دليل عالقه كاربران به آن اس��ت. ش��هرت اصلی گوگل برای ارائه نتايج 
دقيق به جس��ت وجوهای كاربران است، بنابراين ما بايد الگوريتم گوگل 

را نسبت به عالقه باالی كاربران به محتوای مان اقناع كنيم. 
اس��تفاده از محتوای اصلی جذاب برای تعامل ب��ا كاربران امر مهمی 
محسوب می شود. اش��تباه اصلی برخی از برندها تركيب محتوای اصلی 
و س��اير كمپين های بازاريابی اس��ت. به اين ترتيب امکان تفکيک ميان 
آنه��ا از بين می رود. اگر ما به دنبال كس��ب موفقيت در عرصه بازاريابی 
هستيم، بايد هميشه نسبت به مديريت همزمان محتوای اصلی باكيفيت 

و ساير كمپين ها اقدام كنيم. 
3. استفاده از محتوای طوالنی

الگوريت��م گوگل در زمينه رتبه بندی صفحات س��ايت به ميزان عمق 
مطالب نيز توجه دارد. بر اين اساس محتوای عميق و دقيق تر در زمينه 
پاس��خگويی به كليدواژه های كاربران رتبه های بهتری را كسب می كند. 
تيم های بازاريابی پس از بررس��ی وضعيت س��ليقه و كليدواژه های مورد 
اس��تفاده مخاطب هدف بايد نس��بت به تركيب آنها ب��ا فرمت طوالنی 
محتواي��ی اقدام كنند. مزي��ت اصلی محتوای طوالنی ام��کان رفع نياز 
مخاطب هدف به صورت عميق تر است. بدون شک توليد محتوا در قالب 
كوتاه ش��انس كمی برای بيان نکات عميق باق��ی می گذارد بنابراين در 
كنار كمپين های كوتاه و فش��رده بايد نسبت به توليد محتوای تخصصی 

و طوالنی  نيز اقدام كنيم. 
 وقتی ما در زمينه توليد محتوای طوالنی فعاليت داريم، بايد اطالعات 
دقيق��ی درباره برندمان ارائه كنيم. اي��راد اصلی فعاليت برخی از برندها 
عدم ارائه مش��خصات كامل از كس��ب و كارش��ان اس��ت. به اين ترتيب 
كاربران به طور مداوم ترديدهای اساسی درباره ماهيت كسب و كار برند 
موردنظر خواهند داش��ت. توجه به بخش »درباره ما« در سايت رسمی 
برند ضروری اس��ت. شناسنامه هر برند در اين بخش بارگذاری می شود. 
ما بايد توضيحات دقي��ق و كاربردی برای مخاطب هدف درباره ماهيت 
كسب و كارمان ارائه كنيم. نتيجه نهايی اين امر امکان جلب نظر بيشتر 

مخاطب خواهد بود. 
4. همکاری با کارشناس ها

همکاری با كارشناس های حرفه ای در زمينه بازاريابی و مديريت سئو 
امکان ارتقای حداكث��ری كيفيت كمپين را فراهم خواهد كرد. اغلب ما 
ب��ه عنوان مدير يک برند در قامت بازارياب نيز فعاليت داريم. كس��ب و 
كاره��ای كوچک در بس��ياری از مواقع امکان پرداخت هزينه تش��کيل 
ي��ک تيم بازاريابی مجه��ز را ندارند. به همين خاطر بايد با اس��تفاده از 
امکانات در دسترس امور را مديريت كنند. استفاده از توصيه های معتبر 
در زمينه بازاريابی و مديريت س��ئو يکی از راهکارهای پيشنهادی برای 

كاهش هزينه های جاری در بخش بازاريابی و مديريت سئو است. 
اس��تفاده از نظرات كارش��ناس ها برای ارزيابی وضعيت بازاريابی برند 
اهمي��ت بااليی دارد. برخی از برندها به هيچ وجه حاضر به اس��تفاده از 
نظرات كارش��ناس های حرفه ای نيس��تند. اين امر اغلب موجب ناتوانی 
برنده��ای م��ورد بح��ث در زمينه ارتق��ای مداوم كيفيت كمپين ش��ان 
می شود. ما هميشه نيازمند نظرات افراد دارای اطالع و دانش بيشتر در 
زمينه بازاريابی و مديريت سئو هستيم. در غير اين صورت امکان توسعه 

فرآيند بازاريابی، در مقياسی وسيع تر كسب و كار را نخواهيم داشت. 
انتش��ار محتوای متنی در قالب مقاله هنوز هم طرفدارهای زيادی 
در ميان برندها دارد. اختصاص بخش��ی از سايت اصلی يا حتی ايجاد 
وبالگ برای انتشار مقاله ايده تازه ای محسوب نمی شود. انتشار مقاله 
به طور كلی دو حالت دارد. ما در حالت نخس��ت از كارمندان شركت 
برای نگارش محتوا اس��تفاده می كنيم. اگرچه اين ش��يوه مزيت های 
خاص خ��ود را دارد، اما اغلب كاربران آش��نايی چندانی با كارمندان 

برن��د ما ندارند. به همين خاطر امکان برقراری ارتباط مناس��ب ميان 
محتوای ما و س��ليقه مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. توصيه ما در 
اين بخش دعوت از يک يا چند كارش��ناس و مدير نام آش��نا در حوزه 
بازاريابی و كسب و كار برای نگارش محتوا به عنوان نويسنده مهمان 
اس��ت. اين امر تاثير قاب��ل توجهی بر روی اعتبار مقاالت س��ايت ما 

خواهد داشت. 
5. توجه به مطالعات موردی و پژوهش ها

توليد محتوا نيازمند اطالعات اوليه برای اثبات ادعاهاس��ت. بس��ياری 
از برنده��ا در زمين��ه بازاريابی فقط به معرفی محصول تازه ش��ان اكتفا 
می كنند. اين امر فرصت های تعاملی ميان برندها و كاربران را مس��دود 
خواه��د كرد. توجه به مطالعات موردی و پژوهش های مختلف در عرصه 
كس��ب و كار برای افزايش جذابيت های كمپين الزامی اس��ت. بسياری 
از كمپين ه��ای بازاريابی به دليل فقدان جذابي��ت برای مخاطب هدف 
مورد بی توجهی قرار می گيرند. يکی از معيارهای اصلی سنجش كيفيت 
محتوا ميزان اس��تفاده از اطالعات معتبر اس��ت. مطالع��ات موردی در 
زمينه مقايس��ه محصوالت مختل��ف و ارزيابی ويژگی های تازه ش��ان از 
سوی آژانس ها و سايت های مختلف نمونه مناسبی برای اطالعات معتبر 

محسوب می شود. 
استفاده از تجربيات مشتريان به عنوان معياری برای اثبات ادعا ارزش 
بااليی دارد. برندهای بزرگ هميش��ه اقدام به مصاحبه با مشتريان خود 
می كنند. شايد اين امر در نگاه نخست برای ساير مشتريان هدف چندان 
باورپذير نباشد، اما تجربه اغلب برندهای بزرگ و موفق خالف اين باور را 
نش��ان می دهد. هرچه رابطه شما با مشتريان برندتان بهتر باشد، امکان 
اس��تفاده از آنها در قال��ب كمپين های بازاريابی افزاي��ش خواهد يافت. 
بس��ياری از مش��تريان كه آش��نايی كافی با يک برند ندارند يا نخستين 
بار از آن خريد می كنن��د، تمايلی به همکاری بازاريابی با برند موردنظر 
نشان نمی دهند بنابراين پيش از كاربست اين نکته بايد نسبت به ايجاد 

رابطه ای عميق با مشتريان برندمان اقدام كنيم. 
6. ضرورت ارزیابی مداوم وضعیت سئو سایت

اس��تفاده از تکنيک های كاربردی در زمينه بازاريابی و مديريت س��ئو 
برای موفقيت كافی نيس��ت. ما بايد ارزيابی مداومی از ش��رايط برندمان 
در دنيای آنالين هم داش��ته باشيم. بس��ياری از برندها پس از كاربست 
نکات اوليه ديگر توجهی به وضعيت سايت ش��ان نش��ان نمی دهند. اين 
امر موجب كاهش ش��هرت آنها در مي��ان كاربران و همچنين افت رتبه 
در موتورهای جست وجو می شود. اغلب برندهای بزرگ دارای برنامه ای 
منظم برای ارزيابی وضعيت بازاريابی و مديريت س��ئو هس��تند. به اين 
ترتيب در صورت بروز مش��کالتی در زمينه مديريت سئو نسبت به رفع 

آن اقدام می كنند. 
برخی از نکات مهم برای توجه در زمينه ارزيابی س��ئو سايت به شرح 

ذيل است:
• ارزيابی وضعيت پيوند ميان لينک های س��ايت ما با ديگر سايت ها و 

شركای تجاری
• آيا محتوای س��ايت ما به نيازها و ترديدهای اصلی مش��تريان پاسخ 

می دهد؟
• آيا موضوع محتواهای ما همچنان به درد مخاطب هدف می خورد؟

• تغيي��رات حوزه بازاريابی و داده ه��ای تازه در مورد كمپين ما به چه 
صورت است؟ آيا امکان به روز رسانی كمپين وجود دارد؟

• نظر كارشناس ها درباره وضعيت سئو سايت ما چيست؟
جمع بندی

توليد محتوای باكيفيت در زمينه بازاريابی همراه با مديريت س��ئو امر 
دشواری محس��وب می شود. بسياری از برندها در عمل توانايی مديريت 
چني��ن ام��ری را ندارند. ب��ه همين خاطر به طور مداوم در يک س��طح 
از فعاليت هس��تند. كاربس��ت ش��يوه های مورد بحث در اين مقاله برای 
مديريت همزمان كمپين های بازاريابی با توجه به نکات مديريت س��ئو 
اندك��ی از پيچيدگی و دش��واری های پيش روی خواهد كاس��ت. البته 
م��ا بايد هميش��ه به دنبال نکات و توصيه های ت��ازه برای بهبود كيفيت 

كمپين های مان باشيم. 
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پردرآمدترین اینفلوئنسرهای اینستاگرام 

تصور بس��ياری از افراد اين اس��ت كه اينفلوئنس��رها را بايد تنها 
افرادی به حس��اب آورد كه از طريق اينترنت به ش��هرت رسيده اند، 
با اين حال واقعيت اين اس��ت كه هر فردی كه در ش��بکه ای اقدام 
به تبليغ محص��والت كرده و از اين طريق درآمد دارد، در اين گروه 
قرار خواهد گرفت. به همين خاطر حتی س��لبريتی ها را نيز می توان 
جزئی از آنها محس��وب كرد. بدون ش��ک آمارها در اين زمينه برای 
هر فرد جذاب خواهد بود. همچنين برای برندها نيز جهت همکاری، 
آگاه��ی از پردرآمدترين ه��ا، اهميت بااليی را به هم��راه دارد. نکته 
جالب اين اس��ت كه نه تنها در اين فهرس��ت، بلک��ه به صورت كلی 
هم تعداد اينفلوئنس��رهای زن در تمامی شبکه های اجتماعی بيشتر 
است. در ادامه به بررس��ی چهار مورد از پردرآمدترين اينفلوئنسرها 

خواهيم پرداخت. 
۱-کایلی جنر
سن: 22 سال

كايلی جنر مدل، هنرپيش��ه، كارآفرين و اينفلوئنس��ر محصوالت 
آرايشی و بهداشتی كه عنوان جوان ترين ميلياردر خودساخته جهان 
را در س��ال ۲۰1۸ به دس��ت آورده اس��ت تا قبل از اين دس��تاورد، 
عن��وان مذكور در اختي��ار مارک زاكربرگ قرار داش��ت. در رابطه با 
اطالق صفت ميلياردر خودس��اخته، انتقادهای جدی ای وجود دارد. 
علت اين امر به اين خاطر اس��ت كه خانواده او كامال ثروتمند بوده 
و طبيع��ی اس��ت كه وی بتوان��د به راحتی يک كس��ب وكار را برای 
خود راه اندازی كند. در هر صورت وی پردرآمدترين فرد در ش��بکه 
اجتماعی اينس��تاگرام با درآمدی بي��ش از يک ميليون دالر به ازای 
هر پس��ت تبليغاتی خود محسوب می شود. وی در حال حاضر 1۷۴ 

ميليون دنبال كننده را در اختيار دارد.
2-آریانا گرانده
سن: 26 سال 

اين خواننده مطرح كه ش��روع كار خود را از صنعت س��ينما آغاز 
ك��رد، در حال حاضر 1۸5 ميليون دنبال كنن��ده را در اختيار دارد. 
وی در ح��ال حاضر پ��س از كريس��تيانو رونالدو، بيش��ترين تعداد 
دنبال كنن��ده را در اختي��ار دارد. وی عنوان خواننده زن برتر س��ال 
۲۰1۸ را از مجله معتبر بيلبورد به دس��ت آورده است. آريانا گرانده 
ب��ه ازای هر پس��ت تبليغاتی خ��ود، در حدود يک ميلي��ون دالر را 

دريافت می كند. 
3-کریستیانو رونالدو 

سن: 35 سال 
پرمخاطب تري��ن ف��رد حال حاضر ش��بکه اجتماعی اينس��تاگرام 
ب��ا بي��ش از ۲1۷ ميلي��ون نف��ر دنبال كنن��ده، يک��ی از بهتري��ن 
فوتباليس��ت های تاريخ است. وی برنده 5 توپ طال و بسياری عنوان 
ديگر اس��ت. برخی از افراد دليل تعداد دنبال كننده بس��يار باالی او 
را ناش��ی از حضور در چهار تيم بسيار محبوب اسپورتينگ ليسبون، 
منچس��تر يونايتد، رئال مادريد و يوونتوس می دانند كه باعث ش��ده 
اس��ت تا تمامی طرف��داران اين باش��گاه ها، وی را دنبال كنند. اكثر 
اقدامات تبليغاتی وی در اينس��تاگرام در راس��تای نمايش برندهای 
خود اس��ت، با اين حال وی برای تبليغ��ات ديگر 9۷5 هزار دالر را 

دريافت می كند. 
4-سلنا گومز

سن: 27 سال 
تا قبل از پاک كردن موقت حس��اب اينستاگرام در سال گذشته، 
وی پرطرفدارترين فرد در اينس��تاگرام محس��وب می شد. او فعاليت 
هن��ری خود را درس��ت به مانند آريانا گرانده از س��ينما آغاز كرد و 
اكنون يکی از محبوب ترين خواننده های جهان محس��وب می شود. 
وی ب��ه ازای هر پس��ت تبليغاتی خود در ح��دود 9۰۰ هزار دالر به 
دست می آورد، با اين حال تعداد آنها چندان زياد نبوده و در زمينه 

تبليغات، فعاليت بسيار كمی را حتی برای برندهای خود دارد. 
foxbusiness.com :منبع
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بررسی 3 الگوی نوین مدیریت بحران
ضرورت چشم پوشی از اهداف بلندمدت در 

شرایط بحرانی

اگر تجربه مش��اهده مسابقات ورزشی را داشته باش��يد، اغلب بازيکنان با 
نزديکی به پاي��ان وقت قانونی عملکرد حرفه ای را كن��ار می گذارند. اين امر 
شامل تالش برای همکاری احساسی با يکديگر يا حتی اعمال تکی برای تغيير 
نتيجه است. شايد اين امر در ابتدا عجيب به نظر برسد. بسياری از افراد چنين 
واكنشی از سوی ورزشکاران را نوعی اتفاق نادر ارزيابی می كنند، با اين حال 
در زندگی روزمره اتفاقات مش��ابه به طور وسيع روی می دهد. حوزه مديريت 
كس��ب و كار يکی از محورهای اصلی رفتارهای احساسی در پی عدم كسب 

نتيجه مطلوب از برنامه هاست. 
بدون شک برخی از برندها در مقاطع حساس با استفاده از عملکرد احساسی 
اعضای ش��ان موفق به كسب نتايج مطلوب می شوند. نکته مهم در اين ميان 
شانس پايين برندها برای كسب چنين نتايجی است بنابراين كاربست چنين 
استراتژی همراه با شمار بااليی از هزينه ها و شکست های احتمالی خواهد بود. 
شايد بسياری از افراد احساسات يک بازيکن حرفه ای فوتبال يا مديرعامل 
برندی بزرگ در بازه های زمانی حساس را درک نکنند. انتظار نسبت به رفتار 
منطقی در تمام شرايط بيش از اندازه ايده آل است. من در بسياری از لحظات 
زندگی حرفه ای ام در دنيای كس��ب و كار احساس بازيکنان فوتبال در دقايق 
پايانی مس��ابقه را داشته ام. اين امر همراه با استرس و نگرانی باال برای كسب 

نتيجه مناسب موجب رفتارهای غيرمنطقی و به شدت احساسی می شود. 
اگر شما در حوزه كسب و كار يا مديريت بحران دست به اقدامات احساسی 
بزنيد، نتيجه كار فقط با خوش بين��ی محض مثبت از كار درمی آيد بنابراين 
م��ا بايد به دنبال راهکارهايی برای مديريت بحران ها در عرصه كس��ب و كار 
بدون نياز به اس��تفاده از احساسات مان باشيم. بی شک اين امر چالش برانگيز 
محس��وب می شود. حفظ خونس��ردی و تالش برای اخذ تصميمات براساس 
روندی منطقی تاثير مطلوبی بر روی فرآيند فعاليت برندها دارد، اما به سختی 

در شرايط دشوار امکان پايبندی به چنين رويکردی فراهم خواهد بود. 
هدف اصلی ما در اين مقاله بررس��ی برخی از اقدامات مناس��ب در شرايط 
بحران��ی برای عبور از وضعيت موردنظر اس��ت. ما فرض ناتوانی بس��ياری از 
مديران برای حفظ تمركز در ش��رايط بحرانی را مدنظ��ر قرار داده ايم. بر اين 
اساس به هنگام مواجهه با بحران به جای تالش برای تأمل عميق به سرعت 

دست به اجرای توصيه های مورد بحث در ادامه مطلب بزنيد. 
توجه بیشتر به مشتریان فعلی برند

مديريت بحران در كس��ب و كارهای مختلف ارتباط مس��تقيمی با حفظ 
مشتريان دارد. بسياری از برندها در شرايط بحرانی فقط به دنبال حفظ سود 
پايدارشان هستند. نکته مهم در اين ميان تالش برای حفظ المان هايی حتی 
مهم تر از س��ود مقطعی برند است. هر كسب و كار براساس ميزان مشتريان 
ثابت اش ارزيابی می ش��ود بنابراين ما بايد توجه ويژه ای به مش��تريان فعلی 
برندمان در زمان های بحرانی داشته باشيم. در غير اين صورت كسب و كارمان 

به شدت از فرآيند عبور از بحران آسيب خواهد ديد. 
براساس گزارش موسس��ه فوربس، تالش برای حفظ مشتريان فعلی برند 
۲5 برابر پرهزينه تر از جذب مش��تريان تازه است. دليل اين امر تمايل بيشتر 
مشتريان ثابت يک برند برای خريد است. ما در مسير جلب نظر مشتريان تازه 
بايد هزينه قابل توجهی بر روی فرآيند بازاريابی و فروش انجام دهيم، با اين 
حال مشتريان وفادار اغلب تمايل بااليی نسبت به خريد حتی بدون مشاهده 
كمپين های بازاريابی از س��وی برند مورد عالقه شان دارند. يکی از نکات مهم 
در اين ميان توجه ويژه به انتظارات مشتريان فعلی برند است. وقتی شرايط 
بحرانی اس��ت، تمام افراد درگير دنيای كس��ب و كار مشکالت خاص خود را 
خواهند داش��ت. اگر ما در چنين ش��رايطی فقط به فکر سود نهايی كسب و 
كارمان باش��يم، امکان ادامه همکاری با مش��تريان و بهره مندی از خريدهای 

مداوم شان را نخواهيم داشت. 
اهمیت تمام بودجه

بسياری از اقدامات اساسی برای مديريت بحران نيازمند دسترسی به بودجه 
مناس��ب است. اغلب برندها در اين زمينه با مشکالت عميقی دست و پنجه 
نرم می كنند. اغلب ما در مقام مدير يک برند حساسيت بااليی نسبت به خرج 
هزينه بيشتر در شرايط بحرانی داريم. مواجهه با چالش ها در عرصه كسب و 
كار هميش��ه نگرانی از ورشکس��تگی را به همراه دارد. اين امر حتی در ميان 
برندهای بزرگ نيز رايج است. نکته مهم در اين ميان تالش برای برنامه ريزی 

برای تمام بودجه در دسترس است. 
برخی از كس��ب و كارها در ش��رايط بحرانی اقدام ب��ه كاهش هزينه های 
غيرض��روری می كنند. بهترين مثال در اين مي��ان كاهش حجم تبليغات و 
طراحی كمپين های بازاريابی است. بدون شک بازاريابی در بازار كنونی كسب 
و كار دارای اهميت بس��يار زيادی اس��ت، اما در ش��رايط بحرانی بايد از آن 
صرف نظر كرد. اين اقدام امکان اختصاص بودجه به بخش های ديگر را فراهم 

می سازد. 
استفاده از نوآوری های مختلف در زمينه كسب و كار اهميت بسيار زيادی 
دارد. برخی از موفق ترين برندها ش��روع صعود به قله ه��ای برتر در بازارهای 
مختلف را از ش��رايط بحرانی شروع كرده اند. امروزه وقتی يک بحران در بازار 
كسب و كار ايجاد می شود، كارآفرينان بايد به دنبال ارائه راهکارهای جايگزين 

باشند. اين امر جايگاه آنها در نگاه مشتريان را به شدت ارتقا خواهد داد. 
تمرکز بر روی اهداف کوتاه مدت

شرايط بحرانی نيازمند تمركز بر روی اهدافی متفاوت از روند عادی كسب 
و كار اس��ت. بدون شک ما در ش��رايط عادی اهداف بلندمدت بسيار زيادی 
طراح��ی می كني��م، با اين حال در ش��رايط بحرانی بايد ب��ه طور موقت قيد 
اهداف بلندمدت را زد. اين نکته برای بسياری از برندهای درگير بران ويروس 
كرونا قابل توجه است. پيگيری فرآيند عادی كسب و كار در شرايط بحرانی 
هزينه های بس��يار زيادی به هم��راه دارد. امروزه حتی برندهای بزرگ نيز در 

مواجهه با بحران كرونا اقدام به تغيير سياست های جاری شان كرده اند. 
هدف اصلی ما در اين بخش ترغيب شما برای چشم پوشی كامل از اهداف 
بلندمدت كس��ب و كار نيس��ت. نکته مهم در اينجا توق��ف مقطعی اهداف 
بلندم��دت و جاگزينی آنها با اهداف كوتاه مدت اس��ت. چني��ن اهدافی بايد 
معطوف به عبور از بحران در سريع تری حالت ممکن باشد. در غير اين صورت 

ما با شرايط دشواری مواجه خواهيم شد. 
ب��دون ترديد مديريت بحران در كس��ب و كارهای مختلف امری پيچيده 
اس��ت. بسياری از مديران در چنين شرايطی تمركزشان را از دست می دهند 
بنابراين نياز به برنامه ای از قبل تدوين شده برای پيشبرد بهينه امور ضروری 
خواهد بود. هدف اصلی ما در اين مقاله بررسی كوتاه سه جزء اساسی از يک 

برنامه مديريت بحران بود. 
entrepreneur.com :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: ۱286073290 www.forsatnet.ir

قراردادهای هوش��مند يکی از بی ش��مار انقالب های فناورانه است كه در 
چند دهه اخير شاهد آن هستيم. از اين مفهوم چه می دانيد؟ آيا قراردادهای 
هوش��مند می توانند تمامی مفاهيم حقوقی، سياسی و اجتماعی حاضر را 

تغيير دهند؟
قرارداد يکی از اركان اصلی زندگی در جامعه مدرن است. تمام جنبه های 
زندگی اجتماعی ما را انواع و اقس��ام قراردادها دربر گرفته است از خانه ای 
كه در آن زندگی می كنيم تا مدركی كه از دانش��گاه می گيريم همه و همه 
برپايه قراردادها ايجاد شده اند، اما اين قراردادها مشکالتی نيز دارند. يکی از 
مهم ترين مش��کالتی كه قراردادهای امروزی دارند، نياز به طرف ثالث برای 
تأييد و نظارت بر نحوه قرارداد است. برای خريد يک خانه جديد مجبوريد 
يک مشاور امالک استخدام كرده تا شما را در طی كردن مراحل قانونی آن 
راهنمايی كند. همچنين ش��ما نياز به يک ضمانت داريد تا ديگران نتوانند 
ادعای تملک خانه را داش��ته باش��ند. از طرفی طی كردن تمام اين مراحل 
ني��از به صرف زم��ان و هزينه دارد به طوری كه بعض��ی قراردادها روزها و 
حتی ماه ها به طول می انجامد و هزينه های سرسام آوری به دو طرف قرارداد 

تحميل می كند.
حال شرايطی را تصور كنيد كه خريدار و فروشنده در مقابل چشم هزاران 
نف��ر معامل��ه را انجام دهند. در اين صورت اگر يک��ی از دو طرف از قرارداد 
تخطی كرد هزاران ش��اهد می توانند به نفع طرف ديگر گواهی دهند. اين 

دقيقا همان كاری است كه قراردادهای هوشمند انجام می دهند.
مثال خريد خانه يکی از ساده ترين كاربردهايی است قراردادهای هوشمند 
در اختيار ش��ما قرار می دهد. تصور كنيد قصد خريد سهام يک شركت در 
هند را  داريد يا می خواهيد روی يک پروژه در آفريقای جنوبی سرمايه گذاری 
كنيد، يا می خواهيد به يک معلم در گواتماال پول قرض بدهيد يا يک نقاش 
هس��تيد و می خواهيد نقاشی های تان را در يک حراجی در هلند به فروش 
برس��انيد. اينها كارهايی اس��ت كه با وجود قراردادهای موجود امکان پذير 
نيست يا بسيار سخت و هزينه بر است اما تمام اين كارها با مفهوم قرارداد 

هوشمند امکان پذير خواهد بود.
قرارداد هوشمند از کجا آمد؟

در سال 199۴ فردی به  نام نيک سابو )Nick Szabo( ايده ای را مطرح 
كرد كه مبتنی بر آن ش��ركت ها می توانس��تند بدون نياز به اعتماد به فرد 
ثالث قراردادها را بين يکديگر منعقد كنند. ايده  سابو اين بود كه قراردادها 
به صورت كدهای يارانه ای نوشته و در يک فضای رمزنگاری شده قرار داده 
شود. سپس هر زمان تمام ش��رايط قرارداد به طور كامل اجرا شود نرم افزار 

به طور خودكار قرارداد را كامل شده تلقی كرده و معامله را آزاد كند.
س��ابو بعدها كتابی به  نام »قرارداد هوشمند: ساخت بالک برای بازارهای 
 Smart Contracts: Building Blocks for( آزاد«  ديجيت��ال 
Digital Free Markets( نوشت و در آن ايده خود را به  طور كامل شرح 
داد اما به علت عدم رشد فناوری بالک چين در آن زمان هيچ كدام از ايده های 
سابو عملی نشدند. تا اينکه در سال ۲۰۰9 بيت كوين اولين كاربرد فناوری 
بالک چين را معرفی كرد. جالب است بدانيد كه سابو در آن زمان سازوكاری 
را برای ايجاد يک ارز ديجيتال غيرمتمركز به نام بيت گلد طراحی كرد كه 
بسياری از ايده های وی در بيت كوين كنونی اجرايی شده اند. در سال ۲۰15 
جوان نابغه روس، ويتاليک بوترين )Vitalik Buterin( اتريوم را تأسيس 

و اولين نمونه از قراردادهای هوشمند را بر پايه ايده های سابو معرفی كرد.
قرارداد هوشمند چگونه کار می کند؟

بگذاريد با يک مثال س��اده ش��روع كنيم. احتماال دس��تگاه های فروش 
خ��ودكار ي��ا وندين��گ ماش��ين ها )vending machine( را ديده ايد. 
دستگاهی كه طبق يک قرارداد مشخص پولی را از شما گرفته و محصول 
موردنظر را به شما تحويل می دهد. اين ماشين ها با حذف واسطه ها هزينه 
خريد را برای شما كاهش داده اند و همچنين محدوديتی نيز ندارند و شما 
می توانيد هر ساعت از شبانه روز از آنها خريد كنيد. اين يک نمونه ساده از 

يک قرارداد هوشمند است.
برای درک بهتر عملکرد قرارداد هوش��مند باي��د به درک صحيح تری از 
فناوری بالک چين دس��ت پيدا كنيم. تصور كنيد با دوس��تان خود به سفر 
می رويد. در اين س��فر هر كدام اقالمی را خريداری می كنيد و هر كس كه 
چيزی می خرد به بقي��ه اعضا اعالم كرده و آنها نيز مبلغ، جنس و خريدار 
را هر كدام به صورت جداگانه يادداشت می كنند. حال به پايان سفر رسيده 
و قصد تس��ويه حس��اب داريد. همگی به يادداشت های خود رجوع كرده و 
می بينيد كه كدام شخص بيشتر و كدام شخص كمتر هزينه كرده است. از 
آنجايی كه هر كس به صورت مجزا هزينه ها را يادداشت كرده امکان تقلب 
وج��ود ندارد )مگر اينکه بيش از 5۰درصد اعضا به صورت هماهنگ ش��ده 
دست به تقلب بزنند(. حال افرادی كه هزينه كمتری كرده اند مابه التفاوت را 
به افرادی كه بيشترين هزينه ها را داشته اند، می پردازند. اين يک مثال ساده 

از كاری است كه بالک چين انجام می دهد.
بالک چين يک كتابخانه ديجيتالی غيرمتمركز و توزيع ش��ده  است كه 
برای ضبط معامالت در ميان رايانه های بس��ياری استفاده می شود تا نتوان 
بدون تغيير تمام بلوک های بعدی و بدون همکاری شبکه مقادير ثبت شده 
را با اس��تفاده از پس انداز تغيير داد. به عبارت ديگر بالک چين شبکه ای از 
رايانه های بهم پيوسته است كه اين رايانه ها به طور مستمر بر اعمال يکديگر 
نظارت می كنند و هيچ  گونه تغييری در شبکه بالک چين بدون تأييد اكثريت 

اعضا امکان پذير نيست.
در قرارداد هوش��مند از غيرمتمركز ب��ودن و همينطور نظارت همگانی 
بالک چين استفاده می شود تا اعضا بتوانند با خيال آسوده به انعقاد قرارداد 
بپردازن��د. هنگامی كه ش��ما قراردادی را در يک ب��الک قرار می دهيد اين 
قرارداد ديگر قابل تغيير نخواهد بود، چراكه هرگونه تغييرات بايد به تأييد 
اكثريت اعضا برس��د و اين اتفاق امکان تقل��ب در قرارداد را تقريبا به صفر 

می رساند.
مثال خريد خانه را در نظر بگيريد. در حالت عادی به تمام كاغذبازی  هايی 
ك��ه پيش تر در مورد آن صحبت كرديم، ني��از داريد. اما تحت يک قرارداد 
هوش��مند تنها الزم اس��ت مفاد قرارداد را به زب��ان برنامه نويس وارد كرده 
و درون زنجيره بالک قرار دهيد. از آن زمان ش��ما مالک خانه هس��تيد و 

هيچ كس نمی تواند در اين مالکيت تغييری به وجود آورد.
در هر قرارداد هوشمند سه بخش وجود دارد:

بخش اول امضاكنندگان هس��تند. در هر ق��رارداد بايد دو يا چند طرف 
وجود داشته باشد تا قرارداد مابين آنها منعقد شود. امضاكنندگان با توافق 
بر سر مفاد قرارداد ابتدا آن را تأييد كرد و سپس در زمانی كه شرايط قرارداد 
به طور كامل احصا شد يکبار ديگر امضاكنندگان اتمام قرارداد را تأييد كرده 

و قرارداد تکميل می شود.
بخش دوم موضوع توافق اس��ت. موضوع توافق تنها می تواند يک ش��یء 

)object( باشد كه در محيط قرارداد هوشمند وجود دارد. همچنين قرارداد 
هوشمند بايد دسترسی بدون مانع و مستقيم به شی مورد توافق را داشته 
باش��د. مثال اگر قرار است در ازای قراردادی، يک اپليکيشن به فرد تحويل 
داده شود. شبکه قرارداد هوشمند بايد به فايل اپليکيشن دسترسی داشته 

باشد.
بخش س��وم شرايط توافق اس��ت. هر قرارداد بايد شرايط خاصی را دربر 
بگيرد. اين شرايط بايد به صورت رياضی به  طور كامل نوشته شده و با يک 
زبان برنامه نويس��ی كه مخصوص قرارداد هوشمند است، توصيف شود. اين 
شرايط شامل الزامات طرفين قرارداد و همينطور پاداش ها، تنبيهات و ساير 

شرايط موجود در قرارداد است.
اما اين تمام راه نيست. متاسفانه فناوری بالک چين هنوز به عنوان فناوری 
غالب جايگزين نشده است و بسياری از شركت ها حتی غول های تکنولوژی 
از سيس��تم های سنتی برای انجام امور مالی خود استفاده می كنند. اگر دو 
ش��ركت مختلف بخواهند برای اجرای پروژه ای مش��ترک قراردادی منعقد 
كنند نمی توانند به طور كامل از فناوری بالک چين اس��تفاده كنند چراكه 
بس��ياری از منابع الزم مانند سيس��تم های مالی، حس��ابداری و... خارج از 

زنجيره قرار دارد.
برای حل اين مشکل از راه حلی به نام اوراكل استفاده می شود. اوراكل به 
نوعی واسطه بين بالک چين و API سيستم های خارج از بالک چين است 
كه اطالعات را بين اين دو سيستم ترجمه می كند. به عنوان مثال اگر شما 
برای يک قرارداد نياز به تبديل دالر به اتريوم داريد اوراكل می تواند بين يک 
صرافی آنالين كه خارج زنجيره است و قرارداد هوشمند كه داخل زنجيره 

قرار دارد ارتباط برقرار كرده و اين تبديل را انجام دهد.
سه مدل اوراكل وجود دارد: نوع اول اوراكل هايی است كه توسط اشخاص 
توس��عه داده می شوند نوع دوم اوراكل های متمركز است كه معموال توسط 
ش��ركت های خصوصی ارائه می ش��وند، در انتخاب اين اوراكل ها بايد دقت 
كرد چراكه امکان دارد با هک ش��دن يا از بين رفتن سرورها قرارداد نيز از 
بين برود و در نهايت نوع سوم اوراكل های غيرمتمركز است كه توضيح نوع 

كاركرد اين اوراكل ها در حوصله مقاله نيست.

قراردادهای هوشمند چه مزیت هایی دارند؟
 قراردادهای هوش��مند برتری های انکارناپذيری نس��بت به قراردادهای 

سنتی دارند كه از اين جمله می توان به موارد زير اشاره كرد:
شفافيت:

يکی از ويژگی های برجسته بالک چين كه در قراردادهای هوشمند از آنها 
استفاده می شود، شفافيت است. همان طور كه گفته شد تمام مفاد قرارداد 
بين دو شخص به طور كامال شفاف مشخص شده و در شبکه در معرض ديد 
ساير اعضای موجود در سيستم قرار می گيرد. اين ويژگی به طرفين قرارداد 

اجازه می دهد تا از وجود شفافيت در طول قرارداد مطمئن باشند.
كارآمدی:

كاغذبازی و مستندسازی قراردادها در تمام جوامع وجود دارد. اين سلسله 
مراتب بوروكراتيک در گذش��ته به خاطر جلوگيری از هرگونه سوءاستفاده 
الزم و ضروری بود، اما در جهان پرس��رعت امروز تنها باعث كندشدن روند 
كارها خواهد شد. استفاده از قراردادهای هوشمند در مقايسه با فرآيندهای 
سنتی باعث می شود ساعت ها يا حتی روزها صرفه جويی در زمان رخ بدهد.

دقت:
در قراردادهای سنتی ممکن است چندين شرط از شرايط قرارداد مغفول 
باقی بماند و تا مدت ها كسی متوجه اين مسئله نشود تا اينکه مشکلی پيش 
بيايد. در چنين مواقعی شركت ها درگير يک سلسله دعاوی حقوقی خواهند 
شد كه نتيجه ای جز هدررفتن وقت و زمان ندارد. قراردادهای هوشمند اين 
مشکل را حل كرده اند. در قراردادهای هوشمند تا زمانی كه تمام مفاد قرارداد 
يک به يک انجام نشود قرارداد به اتمام نخواهد رسيد از اين رو ديگر جايی 

برای خطای انسانی وجود ندارد.
ايمنی:

همان طور كه گفته ش��د هنگامی كه قرارداد وارد بالک می ش��ود ديگر 
هيچ ي��ک از دو طرف نمی توانند تغييری در مف��اد قرارداد ايجاد كنند. اين 
اتف��اق باعث می ش��ود كه تقلب هايی كه گاهی در قراردادهای س��نتی رخ 

می دهد، غيرممکن باشد.
ذخيره سازی:

همان طور كه گفته شد مستندسازی يکی از اركان اصلی در قراردادهای 
س��نتی است. اين مس��تندات نياز به يک مکان فيزيکی برای ذخيره سازی 
دارن��د. ح��ال آنکه قرارداد هوش��مند نياز ب��ه هيچ فض��ای فيزيکی برای 
ذخيره س��ازی داده ها ندارد. همچنين در قراردادهای س��نتی دسترسی به 
پرونده ها كاری سخت و زمان بر است در حالی كه در قرارداد های هوشمند، 

طرفين قرارداد در هر زمانی به مفاد قرارداد دسترسی دارند.
كاهش هزينه ها:

قراردادهای س��نتی هزينه های هنگفتی را به دو طرف وارد می كنند. هزينه 
اس��تخدام وكيل، شاهد، واسطه، كارهای اداری و... اما در قرارداد هوشمند تنها 

طرفين قرارداد درگير خواهند شد و نياز به هيچ شخص ثالثی وجود ندارد.
اعتماد:

در قرارداد هوشمند حتی نياز نيست به طرف مقابل اعتماد داشته باشيد 

چراكه تمام فرآيند توس��ط خود سيس��تم و قرارداد انجام خواهد شد. شما 
می توانيد با خيال راحت با افراد مختلف حتی با مليت های متفاوت قرارداد 

امضا كرده و مطمئن باشيد كه افراد به تعهد خود پايبند خواهند بود.
چه شرکت هایی از قرارداد هوشمند استفاده کرده اند؟

همان طور كه گفته شد قراردادهای هوشمند قابليت های بسيار زيادی در 
اختيار كسب وكارها قرار می دهد از اين رو بسياری از شركت ها در استفاده 
از اين فناوری پيشتاز شده اند. به عنوان مثال شركت بيمه آكسا در فرانسه و 
اطلس در مالت نمونه ای از قراردادهای هوشمند را در سال ۲۰1۷ آزمايش 
كردند. اين نمونه اوليه شامل بيمه نامه های شركت هايی هواپيمايی می شد 

كه در صورت تأخير پروازهای شان، به مشتريان خسارت پرداخت می كرد.
روند كلی به اين صورت بود كه اگر مس��افری قصد بيمه كردن پروازش 
را داشت معادل پنج دالر رمزارز به قرارداد هوشمند وارد می كرد و شركت 
بيم��ه نيز 95 دالر به اي��ن قرارداد اضافه می كرد. درنتيج��ه داخل قرارداد 
هوش��مند 1۰۰ دالر رمزارز وجود داش��ت. در صورتی كه پرواز بدون تأخير 
انجام می گرفت تمام 1۰۰دالر به حس��اب بيمه منتقل می شد در غير اين 

صورت 1۰۰ دالر به عنوان خسارت به مسافر واريز می شد.
ش��ركتی به نام انکريپجن ) Encrypgen( كه در حوزه سالمت فعاليت 
می كند يکی ديگر از شركت هايی است كه از قرارداد هوشمند بهره می برد. 
اين ش��ركت در حوزه خريد و فروش ژنوم انس��ان فعالي��ت می كند. افراد 
عالقه مند می توانند اطالعات DNA خود را در اين سايت به فروش برسانند 
تا محققين و پژوهشگران با استفاده از اين اطالعات به تحقيق پيرامون ژنوم 
انس��ان بپردازند، اما اين اطالعات عالوه بر اينکه می تواند مورد سوءاستفاده 
ق��رار بگيرد. اين امکان نيز وج��ود دارد كه اطالعات افراد به صورت عمومی 

منتشر شود و فرد نتواند از اين اطالعات به خوبی درآمدزايی كند.
شركت انکريپجن برای حل اين مشکل از قراردادهای هوشمند استفاده 
كرده است. به اين ترتيب مشکل دسترسی افراد ثالث به اطالعات افراد حل 
شده است و همچنين افرادی كه به اين اطالعات نياز داشتند بدون پرداخت 

هزينه آن نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند.
مالکي��ت معن��وی يکی از مباحث داغ در جهان اس��ت. ام��روزه بيش از 
۴۰درصد از درآمدهای جهانی صنعت موس��يقی متعلق به سيس��تم های 
پخش آنالين اس��ت، اما اين سيستم ها مش��کالتی مانند عدم رعايت حق 
پخش، عدم شفافيت، نقض حق مالکيت و... دارند. شركت اينموزيک برای 
حل اين مشکل به قراردادهای هوشمند پناه برده است. پلتفرم اينموزيک 
با ايجاد يک قرارداد هوش��مند برپايه بالک چين توانس��ته اس��ت عالوه بر 
حفاظت از مالکيت معنوی موزيس��ين ها، درصد بيش��تری از فروش را نيز 

به آنها بپردازد.
اما تنها موسيقی نيست كه درگير مشکالت ناشی از نقض حق مالکيت 
معنوی شده است. ساير هنرهای ديجيتالی مانند طراحی گرافيکی نيز در 
معرض خطرات ناشی از نقض حقوق مالکيت معنوی هستند. شركتی به نام 
Ascrib با استفاده از قراردادهای هوشمند توانسته است به هنرمندانی كه 
در ح��وزه هنرهای ديجيتالی فعاليت می كنن��د، در راه بهره برداری مالی از 

فعاليت های هنری شان كمک كند.
يک��ی از پرس��ودترين و در عين ح��ال ايزوله ترين صناي��ع دنيا صنعت 
معامالت الماس است. فعاالن اين صنعت عموما در سوئيس هستند و يکی 
از جالب ترين اكوسيستم های تجاری دنيا را طی ساليان متمادی برای خود 
ايجاد كرده اند و تعجب آور نيس��ت كه در استفاده از تکنولوژی نيز پيشگام 
باشند. در همين راس��تا شركت DeBeers پروژه ای مبتنی بر بالک چين 
به نام تركر )Tracr( طراحی كرده اس��ت كه به بهبود تأمين و لجس��تيک 
الماس كمک می كند. همچنين تركر مش��کالتی مانند پولش��ويی، امنيت 
و حري��م خصوصی، احراز هوي��ت دارايی ها، نقص در فرآيند زنجيره تأمين 
و... را تا حدود زيادی برطرف كرده اس��ت. البته ش��ركت های ديگری نيز از 
قراردادهای هوشمند برای بهبود زنجيره تأمين خود استفاده كرده اند كه از 

اين جمله می توان به Maersk، IBM و Tomcar اشاره كرد.
چه مشکالتی بر سر راه قرارداد هوشمند قرار دارد؟

در حقيقت اسم قرارداد هوشمند كمی گمراه كننده است. اين قراردادها 
نه به معنای واقعی كلمه هوشمند و نه به معنای حقوقی آن قرارداد هستند. 
قراردادهای هوش��مند تنها به اندازه ای كه برنامه نويس های آن هوش��مند 
هستند، توانايی بروز هوش و استعداد دارند. از طرفی از نظر حقوقی بسياری 

از شاخص های يک قرارداد را ندارند.
تصور كنيد يکی از مفاد قرارداد مورد مناقشه دو طرف باشد و هر كدام از 
دو طرف تفسير خود را از آن دارند. در اين صورت چه می توان كرد؟ راهکار 
قراردادهای هوشمند اين است كه فرد سومی وارد مناقشه شده و به قضاوت 
مي��ان دو طرف بپردازد، اما يکی از مهم ترين مزيت های قرارداد هوش��مند 
بی نيازی از طرف ثالث بود. پس به  نظر می رسد در قراردادهای هوشمند نيز 

نياز به طرف ثالث به  طور كامل رفع نشده است.
همچنين پياده س��ازی قراردادهای هوش��مند نيازمند صرف هزينه های 
بس��يار زيادی اس��ت. اين هزينه ها را می توان از دو جهت بررسی كرد. اول 
هزينه هايی كه ش��ركت ها برای تغيير سيس��تم های مالی و تجاری خود و 
سازگاری با سيستم قراردادهای هوشمند متحمل شوند و دوم هزينه هايی 
كه برعهده سيستم قضايی قرار می گيرد تا با سيستم قراردادهای هوشمند 

آشنا شده و قوانين و مقررات خود را مطابق با اين قراردادها تغيير دهند.
يکی ديگر از مشکالت قراردادهای هوشمند عمومی بودن آن است. اگرچه 
اين عمومی بودن قراردادها باعث افزايش شفافيت در قرارداد می شود، اما از 
طرفی حريم خصوصی را نيز نقض می كند. اگر دو شخص نياز به انعقاد يک 
قرارداد مخفيانه با يکديگر را داشته باشند قراردادهای هوشمند اين قابليت 

را در اختيار آنها نمی گذارد.
مشکل ديگر مربوط به خود فناوری بالک چين است. اين فناوری به اندازه 
كافی سرعت ندارد درحالی كه فناوری های مشابهی در حال توسعه هستند 
كه سرعت و قابليت های بسياری بيشتری نسبت به بالک چين دارند و بعيد 
Peer-to-( نيست در آينده نزديک جايگزين آن شوند. فناوری هايی مانند

peer lending( كه می تواند جايگزين مناسبی برای قراردادهای هوشمند 
باشند.

و در پاي��ان ن��وع مواجهه دولت ها و مردم با اي��ن تکنولوژی بزرگ ترين 
مش��کل بر سر راه فناوری های هوشمند است. دولت ها هنوز اين قراردادها 
را به رس��ميت نمی شناسند. از اين رو اگر ش��ما در يک قرارداد هوشمند 
مالک خانه ای شويد، اين مالکيت توسط دولت ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
از طرفی به نظر می رسد پذيرفته شدن فناوری های نوين مانند رمزارزها و 
قراردادهای هوشمند توس��ط عامه مردم مسيری بسيار طوالنی در پيش 

دارد.
zoomit :منبع

قرارداد هوشمند )smart cntract( چیست و چگونه کار می کند؟
5by5 به قلم: شانون لیتون رئیس و مدیرعامل آژانس
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تبريز – ماهان فالح: نمايش��گاه دس��تاوردهای مركز 
رشد و نوآوری دانشگاه تبريز در مقابله با شيوع ويروس 
كرونا ب��ا حض��ور اس��تاندار آذربايجان ش��رقی، رئيس 
دانش��گاه تبريز، رئيس دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان، 
جمع��ی از معاونان و مديران دانش��گاه تبريز و  اصحاب 

رسانه استان افتتاح شد.
در آئين افتتاح اين نمايش��گاه، مسئولين شركت ها و 
مخترعين گزارش اجمال��ی درخصوص نحوه عملکرد و 
كارآئی دس��تگاه های ابداعی، توانمندی ها و پتانس��يل 
شركت های دانش بنيان در عرصه مقابله با شيوع كرونا 

ارائه كردند.
در ادامه، دكتر پورمحمدی، استاندار آذربايجان شرقی 
ضم��ن ابراز خرس��ندی از عملکرد دانش��گاه ها و مراكز 
ن��وآوری در عرصه های مختلف به ويژه در زمينه مقابله 
با شيوع كرونا گفت: س��رمايه گذاری هايی كه در سال 
های گذش��ته در عرصه ايجاد شركت های دانش بنيان 
و مراكز رش��د صورت  گرفته خوشبختانه امروز در حال 

ثمردهی به جامعه هستند.
اس��تاندار آذربايجان ش��رقی ضمن تاكيد بر آمادگی 
برای تامين مواد اوليه و منابع مالی ش��ركت های دانش 
بنيان در عرصه مقابله با كرونا از محل اعتبارات استانی 
اف��زود: با توجه به نياز كش��ور و اس��تان به محصوالت 
مختلف مقابله ب��ا كرونا، آماده تامين مواد اوليه و منابع 

مالی برای توليد انبوه اين اختراعات هستيم.
دكت��ر پورمحم��دی با اش��اره به اينکه برخ��ی از اين 
ابداعات برای اولين بار در س��طح كش��ور صورت گرفته 

اس��ت، افزود: ب��رای معرفی اين محص��والت به معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری جهت توليد و استفاده 
در س��طح ملی آمادگی داريم و بزودی از طريق كميته 
علمی ستاد اس��تانی مبارزه با كرونا پيگير امور خواهيم 
شد. در ادامه اين آئين، دكتر علی پورزياد، رئيس مركز 
رشد و فناوری دانش��گاه با اشاره به عرضه ۲1 محصول 
دان��ش بني��ان توس��ط 1۰ ش��ركت در اين نمايش��گاه 
خاطرنش��ان ك��رد: تعداد 5 محصول ب��ا اخذ مجوزهای 
مورد ني��از به مرحله توليد انبوه رس��يده ان��د و مابقی 
محص��والت برای توليد انب��وه در مرحله اخذ مجوزهای 

الزم هستند.
پورزياد با اش��اره به كيفيت مطل��وب و رقابت پذيری 
اي��ن محصوالت با نمونه های مش��ابه گف��ت: اكثر اين 
محص��والت در عين حال كه قاب��ل رقابت با نمونه های 
خارجی هس��تند از نظر قيمت بس��يار ارزانتر و مقرون 

به صرفه تر هس��تند و اين امر ع��الوه بر بهبود وضعيت 
اش��تغال فارغ التحصيالن دانش��گاه ه��ا و مراكز علمی 

موجب صرفه جوئی ارزی و اقتصادی می شود.
شايان ذكر است؛ دس��تگاه ضدعفونی كننده به روش 
مه پاش��ی )ULV(، ن��رم افزار آزمايش��گاه مجازی، پد 
الکترونيکی مخصوص آموزش مجازی، كيت اختصاصی 
تش��خيص كرونا ب��ا تکنول��وژی QRT- PCR، تهيه 
محلول های ضدعفونی دس��ت و س��طوح ب��ا انواع متد 
و برپاي��ه های نان��و و بدون الکل، لب��اس كارايزوله ضد 
ويروس كرونا با س��اختار پالستيکی، دستگاه تصفيه هوا 
از مهمترين محصوالت عرضه ش��ده در اين نمايش��گاه 

هستند.
همين گزارش می افزايد؛ در حاش��يه اين نمايش��گاه، 
ساير فعاليت های دانشگاه تبريز در حوزه مقابله با كرونا 
از جمل��ه كتابی "كرونا: بينش  های اجتماعی- فرهنگی 
و روانشناختی"، چند طرح پژوهشی مهم در رشته های 
مختل��ف علوم زيس��تی، علوم اجتماعی و روانشناس��ی، 
جغرافيا و علوم ورزش��ی در زمينه كرونا در معرض ديد 

بازديدكنندگان قرار گرفته است.
 اضافه می  نمايد تش��کيل كميته های علمی مختلف 
در زمينه مقابله با كرونا و عوارض آن، حضور مس��تمر و 
فعال اعضای هيئت علمی دانشگاه تبريز در كميته های 
مختلف استانی مقابله با كرونا و همچنين ارايه خدمات 
مش��اوره روانشناس��ی به صورت تلفنی از ديگر فعاليت 
های علمی و پژوهش��ی دانش��گاه تبريز ب��رای مقابله با 

شيوع كرونا است.

اصفهان –قاسم اس�د : مديرعامل شركت آبفا استان 
اصفهان اعالم كرد: تمام ش��هرها و روس��تاهايی كه تحت 
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند، از كيفيت 

يکسان آب شرب برخوردار هستند.
مهندس هاش��م امينی در جمع مدي��ر و كاركنان مركز 
پاي��ش و نظارت بر كنترل كيفيت آب و فاضالب كه موفق 
به اخذ اس��تاندارد بي��ن الملل��ی 1۷۰۲5 كنترل كيفيت 
ش��دند، گفت:كاركن��ان در اي��ن بخش بايد ب��ا مطالعه و 
تحقيق جامع  درصدد شناس��ايی آالين��ده های نو ظهور 
باشند و تاثير اين نوع آالينده ها  بر كيفيت آب و فاضالب 

را مورد بررسی قرار دهند.
وی ب��ا بيان اينکه مطالعه و تحقي��ق پيرامون چگونگی 
ارتق��ا كيفيت آب از عوامل موث��ر در افزايش رضايتمندی 
مردم در ارائه خدمات اين صنعت می باشد، اظهار داشت: 
بايد با مطالعه و تحقيقات دقيقی كه در راستای دانش روز 
دنيا باش��د، راه های ارتقای كيفی آب شرب را شناسايی و 
مورد بررس��ی قرار داد تا مردم در هر ش��رايطی هيچ گونه 

دغدغه ای در رابطه با كيفيت آب شرب نداشته باشند.
وی ب��ا اش��اره به اينک��ه درح��ال حاض��ر كيفيت آب 

ش��رب مطابق با اس��تانداردهای تعريف شده است عنوان 
كرد:كيفيت آب ش��رب خ��ط قرمز صنعت اس��ت، مردم 
مطمئن باش��ند كه آب ش��رب عاری از ه��ر گونه آالينده 
ميکروبی و شيميايی در اختيار آنها قرار می گيرد و كامال 

مورد تاييد مراكز ذيصالح است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان با تاكيد 
بر استقرار آزمايش��گاههای سيار آب شرب در مکان های 
مورد نياز تصريح كرد: آزمايشگاه های سيار  بايد در مکان 

هايی كه وجود آنها ضروری به نظر می رسد استقرار يابند 
تا س��المت و كيفيت آب به طور مس��تمر  مورد بررس��ی 

قرار گيرد.
مهندس هاش��م امين��ی با بيان اينکه م��ردم هيچ گونه 
نگران��ی در رابطه ب��ا  وجود ويروس كرونا در آب ش��رب 
نداشته باش��ند خاطرنشان س��اخت: كيفيت آب شرب از 
لح��اظ ك��دورت، كلرباقيمانده ، Ph و ديگ��ر پارامترها به 
صورت آنالين در تصفيه خانه آب باباشيخعلی بررسی می 
ش��ود، همچنين از طريق سامانه های  تله متری و پايش 
كيفيت آب ش��رب در ش��بکه توزيع استان به طور آنالين 
مورد بررس��ی قرار می گيرد، بنابراين اين اطمينان خاطر 
را ب��ه مردم م��ی دهيم كه احتمال وي��روس كرونا در آب 

صفر است .
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به 
دوران پس��ا كرونا اش��اره كرد و افزود:كاركن��ان در مركز 
پايش و نظ��ارت بر كنترل و كيفي��ت آب و فاضالب بايد 
به مطالعاتی در زمينه تاثي��رات ويروس كرونا بر فاضالب 
بپردازن��د و تحقيقات��ی در اي��ن رابطه با اي��ن موضوع در 

دستور كار قرار دهند.

اهواز- ش�بنم قجاوند: پروژه پژوهش��ی" بررسی تاثير 
ش��يوع ويروس كرونا بر عملکرد ش��ركت ملی مناطق نفت 
خي��ز جنوب" با تاييد مديرعامل ش��ركت ملی مناطق نفت 

خيز جنوب وارد فاز اجرايی شد.
دكتر ش��اهين كرد رئيس پژوهش و فناوری اين ش��ركت 
اظهار داشت: در راس��تای وظايف شركت ملی مناطق نفت 
خي��ز جنوب و اهميت پايداری تولي��د در زمان بحران و بنا 
بر دس��تور مديرعامل محترم، پروژه پژوهشی فوق الذكر به 

منظور ارزيابی اثرات و مديريت شيوع كرونا بر فرآيند توليد، 
به تاييد و تصويب ايشان رسيد.

دكت��ر كرد افزود: با رهنمود مديرعامل محترم، پژوهش و 
فناوری بر اساس زيرس��اخت های موجود، به منظور ايجاد 
تح��رک الزم در اين مقطع حس��اس زمان��ی و جلوگيری از 
ايج��اد هرگونه وقفه در توليد، ب��ا همراهی مديريت توليد و 
رايزنی با مراكز دانش��گاهی درصدد بررسی جوانب مختلف 

تاثير كرونا بر عملکرد اين شركت برآمده است.

ق�م – خبرن�گار فرصت ام�روز : مدير خزان��ه داری و 
نذورات آس��تان مقدس كريم��ه اهل بيت)س( از جمع آوری 
ن��ذر قربان��ی دو هزار و 5۰۰ نفر برای تهيه گوش��ت قربانی 
خبرداد و گفت: ۲9۰ بس��ته از گوش��ت های قربانی به نيت 
خوش��نودی و س��المتی امام زمان)عج( مي��ان خانواده های 

مدافعان حرم توزيع شد.
به گزارش پايگاه خبری آس��تان مقدس حضرت معصومه 
س��الم اهلل عليها، امي��ر حاجی زاده امينی اظه��ار كرد: ۲9۰ 
بسته گوش��ت قربانی در ماه مبارک رمضان به نيت تبركی 
حرم مطهر ميان خانواده های مدافعان حرم توس��ط آستان 

مقدس توزيع شد.
وی اضافه كرد: در نيمه شعيان نذر قربانی دو هزار و 5۰۰ 
نفر جمع آوری و به نيت س��المتی ام��ام زمان)عج( چندين 
رأس گوس��فند قربان��ی ش��د و در ماه مب��ارک رمضان نيز 
متوليان اهداء، بسته های گوش��ت را ميان خانواده ها توزيع 

كردند.
مدي��ر خزانه داری و نذورات آس��تان مق��دس گفت: حرم 
مطهر بانوی كرامت از ابت��دای ماه مبارک رمضان رزمايش 
كمک مؤمنانه، ضياف��ت كريمانه را آغاز و خدمات مختلفی 

را به ويژه در مناطق محروم استان قم دنبال كرده است.

بوش�هر- رضا حیدری:  رئيس اداره بندر و دريانوردی 
دير گفت: برای نخس��تين بار محموله ۴5۰ تنی ميوه و تره 

بار از اين بندر به مقصد كشور كويت صادر شد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اداره كل بن��ادر و دريانوردی 
اس��تان بوش��هر، فرهاد كاظمی در ارتباط با ص��ادرات اين 
محموله اظهار داشت: اين محموله به ارزش 1۰۰ هزار دالر 
معادل 1۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال اس��ت كه در رونق 
اقتص��اد منطقه موثر و حركتی برای حضور و فعاليت هرچه 

بهتر و بيشتر تجار و بازرگانان در كشور كويت است.
 وی بي��ان ك��رد: اس��کله تجاری بن��در دير ب��ا ظرفيت 
می تواند بارگيری همزمان كاالهای صادراتی به كش��ورهای پهلوگي��ری 1۰ لن��دی گراف و ۶ ش��ناور چوبی و س��نتی 

مختلف بويژه حوزه خليج فارس داشته باشد.  كاظمی اضافه 
ك��رد: در زمان حاضر تجار و بازرگانان شهرس��تان صادرات 
كاال به كش��ور قطر را بصورت مداوم انجام می دهند كه اين 

روند باعث رونق اين بندر در سال های اخير شده است.
 كاظم��ی اف��زود: در بهبوهه ش��يوع وي��روس كرونا نيز 
صادرات بندر دير به قطر متوقف نش��د و اين مهم در س��ايه 
رعايت پروتکل های بهداش��تی به صورت مستمر انجام شده 

است.
 بندردي��ر)dayyer( در ۲۰۰ كيلومت��ری جن��وب مركز 
اس��تان بوش��هر و در كنار دريای نيلگون خليج فارس قرار 

دارد.

با حضور استاندارآذربایجان شرقی صورت گرفت؛ 

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز 
در مقابله با شیوع ویروس کرونا

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد:

کیفیت آب شرب در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ یکسان است

اجرای پروژه پژوهشی"بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر عملکرد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب"

توزیع 29۰ بسته گوشت قربانی میان خانواده های مدافعان حرم

نخستین محموله میوه و تره بار از بندر دیر به کویت صادر شد

جلسه کمیته سالمت شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
رشت – علی قلی پور- در اين جلسه مهندس اكبر مديرعامل شركت گاز استان گيالن ضمن تبريک فرار 
رسيدن سالروز ميالد با سعادت امام حسن مجتبی)ع( بر ادامه دستورالعمل های ايمنی و بهداشتی كرونا در 
سطح ادارات گاز تاكيد كرد.وی با قدردانی از هماهنگی و همدلی همه واحدها به جهت خدمت رسانی به مردم 
و مشتركين در ايام شيوع ويروس كرونا اظهار داشت:  ضدعفونی و گندزدايی ادارات و واحدها  بايد همانند 
گذشته به صورت مستمر ادامه يابد.مدير عامل شركت گاز استان گيالن از واحدهای مرتبط درخواست نمود تا 
نسبت به مدون سازی اقدامات صورت گرفته در ايام شيوع ويروس كرونا اقدام نمايند.مهندس اكبر ضمن ابراز 
تاسف از درگذشت يکی از پرسنل گاز بر اثر كرونا بيان نمود: محدوديت های اعمال شده در راستای كنترل 
كرونا بايد به تدريج و طی هماهنگی با ستاد و براساس دستورالعمل های ستاد مقابله با كرونا كاهش يابد.

وی همچنين با توجه به شروع مجدد كنتورخوانی از اواخر ارديبهشت ماه بر تهيه لوازم بهداشتی و حفاظتی 
برای كنتورخوانان تاكيد كرد.در ادامه اين جلس��ه مقرر گرديد تا زمان اعالم وضعيت عادی از س��وی مراجع 
ذيصالح، نماز جماعت، كالس های آموزشی و فعاليت های ورزشی برگزار نشود.ادامه روند كنترل سالمتی 
كاركنان، تهيه گزارش هزينه های انجام شده برای تهيه لوازم و كليه موارد مربوط به پيشگيری از انتشار و 
ابتالی كاركنان به ويروس كرونا و تهيه كتابچه اقدامات انجام شده در شركت گاز استان گيالن در ايام ويروس 

كرونا از ديگر مصوبات اين جلسه بود.

معرفی اقامتگاه وردیمه در روستای شاهکوه علیای گرگان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز : اقامتگاه بومگردی ورديمه در شهرس��تان گرگان، جاده توسکستان، 
روس��تای ش��اهکوه عليا قرار دارد.روس��تای تاريخی و زيبای شاهکوه يکی از روس��تاهای هدف گردشگری 
شهرستان گرگان است و جنگل چند ميليون ساله ابر در اين منطقه قرار دارد. روستای شاهکوه در گرگان 
يکی از مقصدهای روستاگردی جذاب در استان گلستان به شمار می رود و از توابع بخش مركز شهرستان 
گرگان، در ۶5 كيلومتری جنوب شرقی شهر گرگان قرار دارد.از لحاظ جغرافيايی روستای شاهکوه در گرگان 
از سمت شمال به كوه خوش دشتی و از سمت باختر به كوه شيركش محدود می شود. در جنوب اين روستای 
ديدنی كنودره قرار دارد و رودخانه های فصلی رودبار دله نيز احاطه كرده است. كوه سياه پوش و كوه تركه 
چال، از جمله كوه های سر به فلک كشيده اين منطقه هستند. كوهی به نام گاوكشان در شش كيلومتری 
جنوب شرقی روستای شاهکوه در گرگان قرار دارد و كوه ديگری به نام سرليسه در پنج كيلومتری شاهکوه 
نيز قرار گرفته است. اين منطقه ی بکر برای گذراندن ايام خاص سال كه تعطيلی دو الی سه روزه وجود دارد 
نيز بسيار مناسب است.از لحاظ شرايط جوی روستای شاهکوه در گرگان، زمستان های سرد و تابستان های 
معتدلی دارد، به همين خاطر، فرصت خوبی را برای گردشگران طبيعت در نيمه نخست سال فراهم می كند

بیش از ۱2۰۰بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری شهرستان گرگان 
در سال 98

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : رييس اداره ميراث فرهنگی،گردش��گری و صنايع دس��تی شهرستان 
گرگان،از تعداد بالغ بر 1۲۰۰بازديد نظارتی از تاسيسات گردشگری شهرستان گرگان در سال 9۸ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره ميراث فرهنگی،گردشگری و صنايع دستی شهرستان گرگان :ياسر قندهاری 
امروز چهارشنبه 1۷ اردبيشهت 99با اعالم اين خبر گفت:با توجه به اهميت صنعت گردشگری و همچنين با 
توجه به پتانسيل باالی شهرستان گرگان در اين خصوص نياز هست كه بازديدهای نظارتی مستمر و بيشتری 
از تاسيسات گردشگری اعم از هتل ها،مهمانپذيرها،خانه مسافرها،هتل آپارتمان ها،بوم گرديها،دفاتر خدمات 
مسافرتی و ..داشته باشيم كه انشاهلل بتوانيم با ارايه خدمات هرچه بهتر به گردشگران و مسافران به شرايط 
مطلوب تری برسيم و گرگان بمعنای واقعی بعنوان مقصد گردشگران معرفی و تبديل شود.قندهاری افزود: 
كارشناسان اداره ميراث فرهنگی،گردشگری و صنايع دستی شهرستان گرگان در قالب اكيپ های مشترک 
با ادارات فرمانداری،صنعت معدن و تجارت،بهداشت،اماكن و شهرداريها از تاسيسات گردشگری و تفرجگاهها 

بصورت روزانه و شبانه بازديد بعمل می آورند.

اجرای طرح عملیاتی برخورد با خودروهای متخلف در ایالم
ایالم-منصوری-رئيس پليس راه انتظامی استان از اجرای طرح عملياتی برخورد با وسايل نقليه متخلف 
در ۳ روز گذش��ته خبر داد.  سرهنگ" رضا همتی زاده"در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبری پليس ، اظهار 
داشت: در اجرای دستور دادستان ايالم مبنی بر مطالبات عمومی مردم و برخورد با خودروهای  هنجار شکن 
در سطح استان ، طرح عملياتی برخورد با خودروهای متخلف  به مدت ۳ روز در دستور كار اين پليس قرار 
گرفت  . وی افزود : در اجرای اين طرح تعداد ۶9 دستگاه وسيله نقليه  متخلف  توسط ماموران گشت پليس 
راه به علت ارتکاب تخلفاتی هم چون شيشه دودی ، فاقد پالک ، فاقد گواهينامه ، تغيير وضعيت ، شکايت در 
سيستم شماره گذاری و حركات مخاطره آميز ، در جاده های استان متوقف و روانه پاركينگ شدند . سرهنگ 
همتی زاده با بيان اينکه هدف از اجرای اين طرح ها جلوگيری از رفتارهای مخاطره  آميز تعداد معدودی از 
رانندگان هنجار شکن است،خاطر نشان كرد: پليس به هيچ وجه اجازه تردد به چنين رانندگانی را در جاده 
ها نخواهد داد . رئيس پليس راه انتظامی اس��تان گفت: پليس در راستای ارتقاء و افزايش امنيت، آسايش و 
آرامش شهروندان در جاده ها از هيچ كوششی دريغ نکرده و با رانندگان متخلفی كه در جاده ها ناامنی ايجاد 

كنند برابر قانون رفتار خواهد كرد .

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی خبرداد:
آغاز پروژه مدیریت خالقیت ونوآوری شرکت گاز استان مرکزی

اراک- خبرنگار فرصت امروز :مديرعامل ش��ركت گاز استان مركزی از آغاز 
پروژه مديريتخالقيت و نوآوری ش��ركت گاز اس��تان مركزی خبرداد. به گزارش 
روابط عمومی شركت گازاستان مركزی دوره آشنايی  بامقدمات ،مفاهيم ومدلهای 
علمی مديريت خالقيت ونوآوری درارديبهش��ت ماه سال جاری باحضور اعضای 
كارگروه مديريت خالقيت ونوآوری دراين شركت برگزارگرديد . محمدرضاسميعی 
مديرعامل شركت گازاستان مركزی دراين خصوص گفت: دراين پروژه شناسايی 
افرادخالق ونوآورسازمان به روشهای علمی وتشکيل اتاقهای فکروحل مسئله درقالب سه اتاق فکر،شناسايی 
معضالت ومس��ايل سازمانی واولويت بندی مسايل برای ارائه دراتاقهای فکر وحل مسئله ،يافتن راهکارهای 
خالقانه برای حل مسايل ونوآوری درفرآيندها ومحصوالت سازمان ازجمله اقداماتی است كه تاپايان سال99 
درشركت گازاستان مركزی اجرايی خواهدشد. ايشان درادامه افزود:اين پروژه بانظارت واحد پژوهش وهمکاری 
دبيرخان��ه تعالی وبصورت يکپارچه بارويکردهای نظام پيش��نهادات ،پژوه��ش ،مديريت تغيير،برنامه ريزی 

استراتژيک ،الگوبرداری وبهينه كاری به مرحله اجرا درخواهدآمد.

شهرداری باغستان درکنار مردم برای رفع نیازهای شهری
باغستان – جباری :به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری باغستان: 
شهرداری اين شهر با بررسی و رصد نيازهای شهر بدنبال رفع آنها بوده و با مصوبات 
شورای شهر تالش می كند نيازهای زيست شهری را به بهترين شکل رفع نمايد. در اين 
زمينه معاونت فنی و عمرانی شهرداری باغستان اقدامات متعدد و تاثير گذاری در طول 
ايام سال دارد  سعيد عليمحمدی، سرپرست معاونت فنی و عمرانی ضمن برشمردن 
بس��ياری از فعاليت های انجام گرفته در ماههای اخير و دارا بودن برنامه های مدون 
برای ايام پيش رو ، ازتعريض، زيرسازی، آسفالت و جابجايی تيربرق های محور تهران_شهريار، حدفاصل سعيدآباد 
تا مهديه خبرداد. وی گفت اين اقدام در راستای تسهيل در تردد وسائط نقليه و آسان سازی ترافيک در محور فوق 
صورت گرفته است. همچنين در پی وقوع زمين لرزه در استان تهران، شهردار باغستان ضمن حضور در سطح شهر و 
بررسی ميزان آمادگی عوامل شهرداری، به مردم اطمينان خاطر داد كه مديريت شهری آمادگی كامل برای اقدامات 
الزم در صورت بروز مشکالت خاص را دارد. حسن رنجبربا دعوت شهروندان به آرامش  دراين باره گفت: درب كليه 
سالن های ورزشی شهرداری باغستان برای كسانيکه می خواهند در مواقع بروز زلزله  خارج از منزل باشند، باز است 

ودرحد امکان و توان نسبت به ارائه خدمات اقدام خواهيم نمود.

اخبـــار
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وي��روس كرونا تا چندي��ن ماه آينده مهمان ما خواهد بود، اما ش��ايد 
تاثي��رات آن تنها محدود به چند ماه ديگر نباش��د و تغييرات دائمی در 
اطراف ما ايجاد كند. بس��ياری از افراد در سراسر جهان دوركار شده اند 
يا شركت ها به سالمت كارمندان خود بيش از گذشته اهميت می دهند، 
بنابراين با وجود مش��کالتی كه امروزه به خاطر شيوع كوويد-19 تجربه 

می كنيم، شايد آينده روشن تری در انتظار ما باشد.
ما در حال تجربه كردن تغييرات زيادی در زندگی خود هس��تيم كه 
ب��رای مثال می توان به نحوه ارتباط برقرار كردن با ديگران اش��اره كرد. 
اگرچه ما نگران وضعيت كنونی هستيم و همچنين چشم انداز روشنی از 
آينده خود نداريم، اما جواب اين س��واالت كه شركت ها برای كارمندان 
خود چه اقداماتی انجام می دهند، ش��ما چگونه با ديگران كار می كنيد، 
محل كار شما و فناوری چگونه تغيير خواهد كرد و چگونه شركت شما 
رويک��رد كلی خود را اصالح می كند و حتی چگونه ش��ما از فرصت های 

شغلی استفاده می كنيد، جنبه مثبت آينده را مشخص می كنند.
می توانيم به ش��ما بگوييم كه آينده روش��ن اس��ت و ب��رای آن پنج 

پيش بينی در نظر گرفته ايم كه در ادامه آنها را بيان می كنيم.
شركت برای شما چه كارهايی انجام می دهد؟
• افزايش حمايت های كارفرمايان از كاركنان

بس��ياری از كارفرمايان به علت ش��يوع ويروس كرونا، سيس��تم های 
پش��تيبانی از كاركنان را گسترش داده اند و احتماال اين برنامه در آينده 
نيز همراه ما خواهد بود. ش��ركت ها مجبور شده اند كه سالمت كاركنان 
خود را مدنظر قرار دهند كه البته محدود به س��المت فيزيکی نمی شود 

بلکه شما را از نظر روانی و احساسات نيز مورد ارزيابی قرار می دهند.
مراكز درمانی كه در دوران ش��يوع كرونا در شركت ها داير شده اند يا 
مديتيش��ن  های صبحگاهی، احتماال در آينده نيز همچنان ارائه خواهند 
شد. عالوه بر اين، شركت ها در حال يادگيری اهميت مشاركت و انگيزه 
كاركنان بدون توجه به بخش��ی كه در آن فعاليت دارند، هس��تند. اين 

دانش، باعث ايجاد سطح باالتری از حمايت از كاركنان می شود.
• حمايت از سالمت روانی كاركنان

قرنطينه عامل اصلی افس��ردگی، اضطراب و س��اير مواردی محسوب 
می ش��ود كه س��المت روانی افراد را به خطر می ان��دازد و حفظ فاصله 
اجتماعی و كاهش تماس های فيزيکی، اين مش��کل را تش��ديد كرده. تا 
پيش از بحران كرونا س��المت روانی كاركنان چن��دان مورد توجه قرار 
نمی گرفت، اما ب��ا افزايش احتمال ابتالی افراد ب��ه بيماری های روانی، 
اهميت اين موض��وع افزايش پيدا كرده و ش��ركت ها می توانند راه حل، 
مزايا و همچنين برنامه هايی برای كمک به كاركنان خود در نظر بگيرند.

• بهبود مديريت
مديري��ت در دوران بح��ران بيش از ه��ر زمان ديگ��ری اهميت پيدا 
می كند و همچنين مشخص است كه كدام رفتارهای مديريتی می تواند 
كارآمدتر باشند. در سخت ترين زمان ها، رهبران برتر افرادی هستند كه 
می توانند بهتر با ديگران ارتباط برقرار كنند، خونس��ردی خود را حفظ 
كنند، ق��وی باقی بمانند، حس همدلی خود را نش��ان دهند، آينده نگر 
باش��ند و اقدامات قاطع و مناس��ب انجام دهن��د. در حقيقت در دوران 

سخت عملکرد مديران سنجيده می شود و عيار آنها مشخص می شود.
در ش��رايط عادی، ش��ايد مديران ب��ا عملکرد نه چندان مناس��ب نيز 

بتوانن��د ي��ک ش��ركت را مديريت كنند، ام��ا زمانی كه بحران ش��روع 
می شود، شخصيت واقعی آنها مشخص می شود. اين احتمال وجود دارد 
ك��ه برخی مديران نااليق بتوانند در ش��رايط عادی پنهان ش��وند، اما با 
ش��روع بحران عملکرد آنها نيز بهبود پيدا می كند و افرادی كه بهترين 
نبودند نيز در اين راه قدم برمی دارند. مديری كه نتواند در اين ش��رايط 
قابليت های خود را افزايش دهد، از اين چرخه حذف می شود. در مقابل، 
از مديران كارآمد تقدير می ش��ود و اس��تاندارد جديدی برای اين بخش 

ايجاد می كنند.
• افزايش تمركز روی فرهنگ

همانند مديريت، فرهنگ شركت نيز نقش مهمی در موفقيت آن دارد. 
اگ��ر فرهنگ »نحوه انجام كارها در اين ش��ركت« ي��ا »مردم زمانی كه 
كسی به آنها نگاه نکنند، كاری را انجام می دهند« باشد، فرهنگ تبديل 
به ي��ک امر حياتی در زمان اجرای تصميمات مهم مديريتی می ش��ود. 
انتظار می رود دانش شركت ها درباره اهميت فرهنگ به عنوان زمينه ای 
ب��رای عملکرد و مش��اركت كاركنان، افزايش پي��دا كند و روی نظارت، 

مديريت و اصالح فرهنگ تمركز شود.
نحوه انجام كار با ديگران

• رابطه شما با همکاران بهبود پيدا می كند
هيچ چيزی در ايجاد پيوند ميان افراد يک تيم بيش��تر از يک دشمن 
مش��ترک نمی تواند موثر باش��د و وي��روس كرونا نمون��ه كاملی از يک 
دشمن مشترک است كه می تواند اين ارتباط را تقويت كند. در شرايط 
بس��يار سختی قرار داريم و زمانی كه از اين بحران عبور كنيم، به سطح 

جديدی از ارتباط با همکاران خود دست پيدا خواهيم كرد.
ش��ما پس از برگش��تن به كار، از دي��دن همکاران خ��ود هيجان زده 
خواهيد ش��د و ارتباط پايداری با هم تيمی های خود برقرار خواهيد كرد 
تا در شرايط بحرانی بتوانيد بر مشکالت غلبه كنيد. كار اساسا يک اقدام 
اجتماعی اس��ت و امروز و در آينده، همکاران جايگاه مهم تری در تجربه 

كاری پيدا می كنند.
• تنوع بيشتری برای انجام كارها ايجاد می شود

رويکرد س��نتی برای انجام كارها ش��ايد برای اف��رادی با توانايی های 
فيزيکی، ذهنی و اجتماعی متفاوت چندان جالب نباش��د، اما امکان كار 
از خانه راه های مشاركت بيشتری برای افراد فراهم می كند. شركت ها به 
اين موضوع پی می برند كه افراد با توانايی های متفاوت چگونه می توانند 
در كارها مشاركت داشته باشند كه نتيجه آن، ايجاد يک ديدگاه جديد 
برای دس��تيابی ب��ه بهترين خروج��ی از طريق طراحی، سياس��ت ها و 

رويکردهای جديد است.
• حس همدلی برای زندگی كاری شما ايجاد می شود

پ��س از م��دت طوالنی دوب��اره به س��ر كار بازمی گردي��د، مديران و 
هم��کاران احترام بيش��تری ب��رای نيازهای زندگی قائل می ش��وند و از 
خانواده ب��رای تمام كارهايی كه انجام داده ان��د، قدردانی می كنند. آنها 
به درک عميق تری از كارهايی كه ش��ما برای زندگی ش��خصی خود از 
آشپزی گرفته تا حمايت از كودكان در كارهای مدرسه انجام می دهيد، 

دست پيدا می كنند.
محل كار و فناوری

• كار انعطاف پذيرتر می شود

بس��ياری از ش��ركت ها در برابر كار كردن كارمندان در خانه مقاومت 
كرده اند اما ش��يوع بحران كرونا باعث ش��ده ديگر اي��ن مقاومت وجود 
نداش��ته باش��د و آنها به اجبار با دوركاری موافقت كنند. اين شركت ها 
ب��رای راحت��ی كار كارمندان خود، از سيس��تم های فناوری بيش��تری 
اس��تفاده خواهند ك��رد. تيم ها ي��اد می گيرند كه چگون��ه از راه دور با 
يکديگر همکاری كنند و مديران توانايی مديريت خود را براساس اهداف 

و نه حضور كارمندان بهبود می دهند.
شركت ها بيش از گذشته امکان دوركاری را برای كاركنان خود فراهم 
می كنند و افزاي��ش انعطاف پذيری باعث می ش��ود كارمندان محل كار 

خود را برای بهترين عملکرد، انتخاب كنند.
• محل كار بهتر می شود

زمان��ی كه كاركنان به محل كار باز می گردند، كارفرمايان بايد درباره 
رويک��رد خ��ود در محل كار تجديدنظ��ر كنند. ش��ركت ها بايد بيش از 
گذش��ته به تميزی دفاتر اهميت دهند و همچنين فاصله ميان كاركنان 
را افزاي��ش دهند. ع��الوه بر اين موارد، تم��ام ويژگی هايی كه دوركاری 
ب��رای كاركنان در پی دارد، خواس��ته های جديد ب��رای دفاتر كار ايجاد 
می كنند. سازمان ها به درک جديدی از اهميت حضور در دفتر، ماهيت 
مهم ارتباط چهره به چهره و همچنين حمايت از كاركنان دس��ت پيدا 

خواهند كرد.
• با فناوری راحت تر برخورد خواهيد كرد

فرق��ی نمی كند تا چه اندازه با فناوری احس��اس راحتی می كنيد، در 
دوران ش��يوع كرونا به آن عادت كرده ايد. استفاده از سيستم های جديد 
برای ارتباط و كار كردن در زمانی كه پلتفرم خاصی در دسترس نباشد، 
می تواند استرس زا باشد اما با استفاده از فناوری در دوران كرونا احتماال 
راحتی، توانايی و اطمينان خود را افزايش داده ايد. عالوه بر اين، شركت 
يا محل زندگی شما احتماال به زيرساخت های بهتری مجهز می شود كه 

می تواند زندگی با فناوری را راحت تر كند.
رویکرد شرکت ها

• سرعت افزايش و بوروكراسی كاهش پيدا می كند
با رش��د و بلوغ شركت ها، طبيعی اس��ت كه آنها بخواهند فرآيندها و 
ش��يوه هايی را ايجاد كنند تا از استانداردس��ازی و ثبات مطمئن شوند. 
در حالی كه اين موارد ضروری هس��تند، اما می تواند س��رعت پيشرفت 
را كاهش و بوروكراس��ی را افزايش دهد. شيوع ويروس كرونا باعث شد 
بسياری از ش��ركت ها سيستم های غيرضروری را كاهش دهند يا حذف 
كنند و به روند كار سرعت ببخشند تا بتوانند هرچه سريع تر به نيازهای 

مبتنی بر اين بيماری واكنش نشان دهند.
بس��ياری از ش��ركت ها مجبور ب��ه تصميم گيری هايی ش��دند تا روند 
انجام كار س��ريع تر ش��ود كه نتيجه آن، افزايش ق��درت كارمندان بود. 
فرق��ی نمی كن��د فرد در كدام بخش مش��غول به فعاليت اس��ت، امکان 
پاس��خگويی سريع نتيجه مثبتی در آينده خواهد داشت. اگر ما راندمان 
و توانمندس��ازی را امروز افزايش دهيم، از انج��ام كارهای بدون ارزش 

افزوده يا تصميمات سخت در آينده جلوگيری می كنيم.
• نوآوری شکوفا می شود

خالقانه ترين راه حل ها اغل��ب در زمان بزرگ ترين محدوديت ها ايجاد 
می ش��وند. چالش های كنونی ما در دوران ش��يوع وي��روس كرونا باعث 

جلوگي��ری از انجام كس��ب و كارها مانند ش��رايط عادی می ش��ود. اين 
س��ختی ها و چالش ها باعث می ش��ود كه دنبال راه  ه��ای جديدی برای 
فکر كردن باش��يم و همچنين به رويکردهای بهتری برای رفع مشکالت 
دس��ت پيدا كنيم. ش��ركت ها به اهميت نوآوری پی می برند و شرايطی 
را فراه��م می كنند تا س��طح نوآوری، خالقيت و توانايی حل مش��کالت 

افزايش يابد.
• شركت ها به طور موثرتر با يکديگر كار خواهند كرد

ش��ركت هايی ك��ه در زمان پيش از ش��يوع ويروس كرون��ا با يکديگر 
رقابت می كردند، شايد به فکر همکاری با يکديگر بيفتند. برای مثال به 
رس��توران هايی توجه كنيد كه در گذشته رقيب هم بودند، اما هم اكنون 
با همکاری يکديگر برای افراد نيازمند غذا تهيه می كنند يا شركت هايی 
كه با همکاری يکديگر برای افراد بيکار، شغل ايجاد می كنند. در دوران 
بحران، برخی شركت ها اطالعات مهندسی خود برای توليد دستگاه های 
پزش��کی ضروری را ب��ا يکديگر به اش��تراک می گذارن��د. در حالی كه 
نمی توانيم انتظار داش��ته باش��يم ش��ركت ها اطالعات محصوالت آينده 
خود را با ديگران به اش��تراک بگذارند، احساس مسئوليت آنها نسبت به 

جامعه افزايش پيدا خواهد كرد.
فرصت ها برای مشارکت

• در فرصت های شغلی خود تجديدنظر خواهيد كرد
در حال حاضر بسياری از مردم در سراسر جهان بيکار شده اند، اما در 
نهايت اين وضعيت به نفع برخی كارمندان خواهد بود. در دوران بحران 
ش��ركت ها مجبور ش��ده اند دوباره ش��رايط كارهای مهم خود را ارزيابی 
كنند، تعاريف مسئوليت ها را گسترش دهند و مرزهای جديدی را برای 
وظايف كليدی كشف كنند. با توجه به چنين تغييرات بنيادی در كارها 

و نحوه طراحی آنها، فرصت های شغلی زيادی ايجاد می شود.
شايد وضعيت كنونی خسته كننده باشد، اما زمانی كه اقتصاد به حالت 
عادی بازگردد، ش��ركت ها نياز ش��ديدی به افراد كارآمد و باانگيزه پيدا 
خواهند كرد. اين فرصت ها ممکن اس��ت در س��ازمان ها يا اقتصاد گيگ 

ايجاد شوند و يا نياز به پيمانکار افزايش پيدا كند.
• با ش��روع كار هر استارت آپ، به روحيه كارآفرينی شما تلنگری زده 

می شود
زمانی كه ويروس كرونا به پايان برس��د، كس��ب و كارها برای بازيابی 
ارزش خود به س��رعت دس��ت به كار می ش��وند. در اين وضعيت حتی 
قديمی ترين و معتبرترين سازمان ها نيز عملکرد مشابه با يک استارت آپ 
خواهند داشت و اين احتمال وجود دارد كه با سيل عظيمی از كسب و 

كارهای جديد مواجه شويم و دنيای شركت ها تغيير كند.
در اين ميان تفکر س��ريع، جريان سريع ايده ها و نبوغ برای پی بردن 
ب��ه وقايع، مواردی هس��تند كه به آنها نياز داريم. اي��ن نوع از فرهنگ، 
فرصت هايی برای شغل های جديد و پيشرفت شغلی ايجاد خواهد كرد.

ش��ايد در حال حاضر نااميد باش��يد و اميدی به آينده جهان نداشته 
باش��يد، اما تمام س��ختی  هايی كه امروز می كشيم نويد آينده ای بهتر را 
می دهن��د. درس هايی كه اين روزها ياد می گيريم، در س��ال های آينده 
بهب��ود پيدا می كنن��د. از بحران ويروس كرونا عب��ور می كنيم و داليل 

زيادی وجود دارد كه به آينده ای روشن باور داشته باشيم.
Forbes/digiato:منبع

ویروس کرونا چگونه آینده شغل ها را دستخوش تغییر می کند؟
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ایالن ماسک آینده ارتباطات بشری را پیش بینی کرد

آيا تاكنون به آينده بش��ر در 1۰ س��ال آينده فکر كرده ايد؟ درواقع با توجه به سرعت رشد بسيار باالی 
تکنولوژی، امکان بروز هر اتفاقی ممکن است. در اين رابطه ايالن ماسک آينده ارتباطات بشری را در 1۰ 
 Experience س��ال آينده پيش بينی كرده اس��ت. وی به عنوان مهمان جديدترين سری پادكست های
The Joe Rogan اع��الم ك��رد كه در آينده ديگر صحب��ت كردن ابزار اصلی ارتباط اف��راد نخواهد بود. 
درواقع ذهن خوانی جايگزين اين مورد می ش��ود. اين امر از طريق ابزارهايی نظير هدفون و يا عينک های 
هوش��مند، به اجرا درآورده خواهد ش��د. اگرچه باور اين موضوع تا حد زيادی س��خت اس��ت، با اين حال 
اي��ن ام��ر به معن��ای از بين رفتن تدريجی زبان و عدم نياز به ترجمه اس��ت. درواقع تم��ام جهان فارغ از 
ن��ژاد و زبان خ��ود، می توانند با هم ارتباط برقرار كنند. در نهايت اين امر به ارتباطات به مراتب س��ريع تر 
منجر خواهد ش��د. همچنين ممکن اس��ت در مدت زمانی كوتاه ش��اهد س��ايبرگ ها )نيم انس��ان و نيم 
روبات ها( به عنوان نسل جديد بشر باشيم. نمونه آن را می توان در شخصيت مرد آهنی از سری فيلم های 
انتقام جويان، مش��اهده كرد. حال بايد ديد كه واكنش ها به اين اظهارنظر جنجالی چه خواهد بود. درواقع 
ايالن ماس��ک به خاطر نظرات عجيب خود خصوصا در زمين��ه كرونا و نقد قرنطينه خانگی، اين روزها به 
يکی از جنجالی ترين شخصيت ها تبديل شده است. درواقع اگر در 1۰ سال آينده شاهد به وقوع پيوستن 
پيش بينی وی نباشيم، بدون شک محبوبيت و توجه به نظرات وی تا حد زيادی كاهش پيدا خواهد كرد. 
businessinsider :منبع

اخراج با رنگ و لعاب کرونا
ش��يوع ويروس كرونا باعث اخراج های گروهی و بی س��ابقه ای شده است. در ادامه به شركت های بزرگی 
می پردازي��م ك��ه تعديل ني��رو كرده اند. غول كرايه خ��ودرو، Uber از اخراج ۳ ه��زار و ۷۰۰ نفر، معادل 
1۴درصد از نيروی كار خود در تاريخ شش��م ماه مه خبر داد. مديرعامل آن، دارا خسروش��اهی امسال يک 
ميليون دالر از حقوق پايه خود را كنار خواهد گذاشت. Airbnb روز پنجم ماه مه از اخراج ۲5درصد از 
نيروی كار يا 19۰۰ نفر از كارمندانش خبر داد. بس��ته جداس��ازی Airbnb شامل حقوق چند ماه، يک 
س��ال مراقبت های بهداش��تی و حمايت از كارمند اخراجی برای يافتن يک ش��غل جديد می شود. ريچارد 
برانس��ون، موس��س خطوط هوايی »Virgin Atlantic« در كنار بازنشسته كردن هواپيماهای نمادين 
بوئينگ ۷۴۷-۷۰۰ خود در اوايل سال ۲۰۲۰ ميالدی، خبر اخراج ۳ هزار و 15۰ نفر را در ماه مه منتشر 
ك��رد. در تاريخ چهارم ماه مه، خطوط هوايی United Airlines، از پيش بينی اخراج حداقل ۳۰درصد 
از نيروی كار خود يا به عبارتی ۳ هزار و ۴۰۰ نفر كارمند از ميان پرسنل اجرايی در اول اكتبر خبر داد.

در تاري��خ ۲ آوريل، بوئينگ اجرای يک طرح اخ��راج داوطلبانه را با هدف كاهش هزينه ها به كارمندان 
پيش��نهاد داد. به افراد منتخب در طرح اخراج، مبلغی پرداختی و يک بسته مزايا اعطا می شود اما شركت 
هيچ جزيياتی را پيرامون جبران خسارت منتشر نکرد. در تاريخ ۲9 آوريل، بوئينگ خبر داد كه 1۰درصد 
از ني��روی كار خود يا مع��ادل آن، 1۶ هزار نفر را از كار اخراج خواهد كرد. انتظار می رود كه اين اخراج ها 
را تركيب��ی از بازخريدها، اخراج های داوطلبانه و اخراج های اجباری تش��کيل دهند. در تاريخ 1۲ آوريل، 
يک اتحاديه به نمايندگی از كارگران در ديزنی لند اعالم كرد كه از 19 آوريل، ش��ركت دس��ت به اخراج 
موقت��ی ۴۳ ه��زار نفر كارمند خواهد زد. با وجود تعطيلی پارک ه��ای تفريحی از 1۶ مارس تاكنون، ۲۰۰ 
كارگر اصلی همچنان از آنها نگهداری خواهند كرد. در تاريخ ۷ آوريل، تسال در ايميلی به كارمندان خود 
خب��ر از اخراج موقتی همه كارمندان غيرضروری خود تا حداقل چهار ماه خبر داد و اعالم كرد كه حقوق 
همه كارمندانش را حداقل 1۰درصد كاهش می دهد. براساس پيش بينی ها اين قبيل اقدامات در راستای 
كاهش هزينه از 1۳ آوريل ش��روع می ش��وند. JCPenney از قبل شروع به اخراج موقتی كارگران كرده 
است. در ادامه اين شركت فروشگاه های زنجيره ای از تداوم روند اعطای مرخصی به »بخش قابل توجهی« 
از ۸5 هزار نفر كارمند خود از 5 آوريل به بعد خبر داد.   در تاريخ ۳ آوريل، ش��ركت توليدكننده پوش��اک 
»Under Armor« اع��الم ك��رد كه از 1۲ آوريل روند اخراج موقتی حدود ۶ هزار و ۷۰۰ كارمند را در 

پيش می گيرد.
شركت لوازم آرايشی و بهداشتی »Sephora« از طريق يک تماس كنفرانسی در تاريخ ۳1 مارس، خبر 
اخ��راج بيش از ۳ هزار نفر در اياالت متحده آمريکا را منتش��ر كرد. Sephora در قالب يک بيانيه گفت 
كه از صميم قلب اميدوار است تا امکان استخدام مجدد آنها را در آينده نزديک پيدا كند. جنرال الکتريک 
در روز ۲۳ م��ارس، خبر اخراج تقريبا 1۰درصد از نيروی كار هواپيمايی خود يا حدودا ۲ هزار و 5۰۰ نفر 
كارمند را منتشر كرد. به گفته اين شركت، يک اخراج سه ماهه بر روی نيمی از كارمندان بخش تعمير و 
نگهداری تاثير می گذارد. در حالی مديرعامل جنرال الکتريک، لری كالپ، از حقوق بقيه سال خود صرف 
نظر می كند كه مديرعامل بخش هواپيمايی، ديويد جويس، دست از نيمی از حقوق خود خواهد برداشت.
به نقل از واش��نگتن پست، حداقل ۲۰۰ كارگر در مجموعه هتل های پرزيدنت ترامپ در واشنگتن دی 
سی، نيويورک سيتی و الس وگاس در تاريخ ۲۰ مارس از كار اخراج شدند. ساير امالک ترامپ، از جمله 

ساحل نخل Mar-a-lago به طور موقت تعطيل شده اند.
خط��وط هواي��ی Air Canada در تاريخ 19 مارس، از تصميم خ��ود مبنی بر اخراج بيش از 5 هزار و 
1۰۰ نفر يا معادل آن، يعنی 5۰درصد از خدمه پرواز خود سخن گفت. رنه اسميت-واالد، معاون خطوط 

هوايی Air Canada، در قالب يک بيانيه، تصميم فوق را »مشکل اما ضروری« خواند.
اپرا متروپوليتن نيويورک، از لحاظ بودجه بزرگ ترين سازمان هنرهای نمايشی در اياالت متحده آمريکا 
اس��ت. در تاريخ 19 مارس، اپرا دس��ت به اخراج كارمندان اتحاديه خود برای دوران ش��يوع ويروس كرونا 
زد. مديران و كارمندان اپرا همچنين خبر لغو همه اجراها تا پايان فصل ۲۰۲۰-۲۰19 را اعالم كردند كه 

قرار بود در تاريخ 9 ماه مه پايان يابند.
خط��وط هوايی »Norvegian Airlines« در تاريخ 1۶ مارس، خب��ر اخراج 9۰درصد از نيروی كار 
خ��ود را منتش��ر ك��رد كه تعداد آنها به ۷ هزار و ۳۰۰ نفر می رس��د. اين خطوط هواي��ی همچنين به لغو 

۸5درصد از پروازهايش پرداخت.
»Scandinavian Airlines« )SAS( خب��ر اخراج موقت 1۰ هزار نفر كارمند خود را در تاريخ 15 
مارس اعالم كرد. اين تعداد معادل 9۰درصد از نيروی كار Scandinavian Airlines اس��ت. ش��ركت 

فوق همچنين اكثريت پروازهايش را متوقف ساخت و هم اكنون با سرويس محدود فعاليت می كند.
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اغلب فک��ر می  كنيم ديگران ب��ا توجه به محت��وای مکالمات و 
ديگر رفتارها، شخصيت ما را قضاوت می كنند، اما مطالعات نتيجه 
ديگری را نش��ان می دهد. در بيش��تر مواق��ع قضاوت های ما بنا بر 
جزييات كوچکی اس��ت، همانند طريقه دس��ت دادن و زبان بدن. 
در ادام��ه ب��ا ما همراه باش��يد تا جزيياتی كه مردم براس��اس آنها 

شخصيت شما را قضاوت می كنند، بيان كنيم.
هر انس��انی ب��ه طور ذاتی ب��ه دنبال قضاوت كردن اس��ت. اين 
عملکرد ذاتی مغز س��بب می ش��ود نتوانيم به آس��انی از قضاوت و 

تفسير رفتار افرادی كه مالقات می كنيم بگذريم.
مهارت قضاوت ش��خصيت افراد براس��اس جزييات بس��يار زياد 
است. به تازگی مطالعه ای در دانشگاه كانزاس انجام شده كه نشان 
می دهد افراد مورد آزمايش توانسته اند ويژگی های شخصيتی چون 
درون گراي��ی، برون گرايی، با وجدان ب��ودن، صريح بودن، پايداری 
احساس��ات ديگران را با نگاه كردن به كفش های آنها به درس��تی 
تش��خيص دهند. رفتارهای ناخودآگاه ما زبان مخصوص به خود را 
دارد و به بخش جدانش��دنی شخصيت ما تبديل شده اند. اگر تا به 
حال به آنها اهميت نداده ايد، همين حاال ش��روع كنيد زيرا ممکن 

است زندگی شغلی تان به خطر بيفتد.
رفتار با کارمندان پذیرش

نحوه رفتار با اين كارمندان نش��اندهنده شخصيت شماست، به 
طوری كه راهی برای پذيرش در مصاحبه های ش��غلی به حس��اب 
می آيد. مصاحبه كنندگان با توجه به رفتار شما با كارمندان هنگام 
ورود و ت��رک س��اختمان متوجه می ش��وند رفتار معمول ش��ما با 
ديگ��ران چگونه اس��ت. خيلی از مردم برای ارتب��اط با افراد مهم، 
رفت��اری محترمان��ه دارند اما بع��د از اينکه از در بي��رون می روند 
شخصيت ش��ان تغيي��ر كرده و ب��ا ديگران با تحقي��ر و بی اعتنايی 
رفت��ار می كنند. معم��والً اين رفتار در ق��رار مالقات های حرفه ای 
در رس��توران مشخص می ش��ود. اگر طرف مقابل رفتار بد شما با 
ديگ��ران را ببيند هر چقدر هم با آنها رفتار خوبی داش��ته باش��يد 

بی فايده است.

نگاه کردن مداوم به گوشی موبایل
بررس��ی مداوم گوشی موبايل هنگام مالقات رفتار ناخوشايندی 
است. اين رفتار نشانه  بی توجهی، بی احترامی و عدم مهارت گوش 
دادن اس��ت. پس تنها در مواقع لزوم از موبايل تان اس��تفاده كنيد. 
مطالعه ای در دانش��گاه الون )Elon( انجام شده كه تاييد می كند 
نگاه كردن مداوم به گوشی موبايل در هنگام مکالمه سبب كاهش 

كيفيت ارتباط رو در رو می شود.
عادت های عصبی مداوم

عادت هايی چون لمس كردن ناخن، صورت يا كشيدن پوست نشان 
می دهد عصبی و دس��تپاچه هستيد. تحقيقی در دانشگاه ميشيگان 
اعالم می كند، اين عادت های عصبی نش��انه  شخصيت كمالگرای فرد 
اس��ت. تحقيقات نش��ان می دهد وقتی اين افراد خسته و بی حوصله 

هستند بيشتر به سراغ عادت های مذكور می روند.
حرف هایی که راجع به خودتان می زنید

حتماً تاكنون با افرادی مواجه ش��ده ايد ك��ه تنها می خواهند از 
خودش��ان حرف بزنند. زمانی كه طول می كشد تا به دانستن نظر 
ط��رف مقابل تمايل نش��ان دهيد يک ويژگی مهم ب��رای ارزيابی 
ش��خصيت شماس��ت. كس��انی كه تنها راجع به خودش��ان حرف 
می زنند، بسيار خودشيفته هستند كه تمام توجه شما را برای خود 
می گيرند، اما در مقابل افرادی كه كمتر از خودش��ان می گويند و 
بيش��تر راجع به شما می پرسند شخصيتی آرام و متواضع دارند كه 
می خواهند توجه و وقت خود را به ش��ما بدهند. اگر بتوانيد ميان 

اين دو تعادل برقرار كنيد مخاطب خوبی خواهيد بود.
طریقه دست دادن - ُشل دست دادن

معم��والً ضعيف دس��ت دادن نش��انه  كمبود اعتم��اد به نفس و 
بی اش��تياقی است. تحقيقات انجام ش��ده در دانشگاه آالباما اعالم 
می كند بهتر اس��ت ش��خصيت اف��راد را با توجه به نحوه  دس��ت 
دادن ش��ان قضاوت نکنيم، اما با اين ح��ال می توان به ويژگی های 
ش��خصيتی فرد پی برد. بنابر اين تحقيق، محکم دست دادن شما 

را فردی كمتر خجالتی و عصبی و بيشتر برونگرا نشان می دهد.

دیر رسیدن سر قرار
دير رس��يدن نش��انه  بی احترام��ی، تنبلی و بی عالقگی اس��ت. 
تحقيقات انجام ش��ده در دانش��گاه ايالتی س��ن ديه گو كه توسط 
جف كنت انجام شده خالف اين موضوع را نشان می دهد بنابر اين 
تحقيق، افرادی كه دير می رس��ند معم��والً چند وظيفه را به طور 
هم زمان به عهده دارند. آنها اغلب دارای ويژگی های شخصيتی نوع 
ب، يعنی خونسرد و آرام هستند. تحقيق كنت نشان می دهد علت 
دير رس��يدن اين نوع شخصيت اين است كه آنها زمان را كندتر از 
ديگران تجربه می كنند. پس نبايد برای دير كردن افراد خيلی زود 

قضاوت كنيم و به جای آن علت تأخير را جويا شويم.
ارتباط دست خط با شخصیت

مطال��ب زيادی درباره ارتباط دس��ت خط با ش��خصيت مطرح 
می ش��ود. ع��ده ای باور دارند ميزان فش��اری ك��ه روی كاغذ وارد 
می كنيد عصبانيت ش��ما را نش��ان می دهد. برای مثال، ش��يب دار 
بودن نوشته ها نشانهی درون گرايی و برون گرايی شماست. عالوه بر 
آن، مرتب يا نامرتب بودن نوشته، تمايل شما به نظم و سازماندهی 
را نش��ان می دهد. نظر دقيقی درباره رابطه  دست خط و شخصيت 
اف��راد وجود ن��دارد. پس اگر می خواهيد نامه ای بنويس��يد و مورد 

قضاوت قرار نگيريد، مطالب تان را تايپ كنيد.
ارتباط چشمی

ارتباط چش��می بس��يار مهم اس��ت. البته حفظ ارتباط چشمی 
در تمام طول مکالمه غيرعادی محس��وب می شود، اما اگر ارتباط 
چشمی را برای مدت كوتاه حفظ كنيد خجالتی، بی عالقه و نگران 
به نظر می رس��يد. مطالعات نش��ان می دهد حفظ ارتباط چشمی 
برای ۶۰درصد طول مکالمه تعادل خوبی ايجاد می كند و ش��ما را 

عالقه مند و قابل اعتماد نشان خواهد داد.
در پایان...

الزم اس��ت به جزييات توجه ويژه ای داشته باشيم تا بتوانيم در 
ارتباط با ديگران به موفقيت برسيم.
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