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در حالی که این روزها جامعه و دولت به شدت درگیر مقابله 

با ش�یوع بیماری کرونا هستند، ش�رایط اقتصادی 
کشور دوباره در وضعیت ویژه ای قرار گرفته است...

 آیا قیمت دالر افزایش یافته
یا ارزش پول ملی کم شده است؟
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گزارش موسسه »فیچ سلوشنز« از خطر کسری بودجه در بحران کرونا

بی ثباتی در کمین 
اقتصاد ایران

فرصت امروز: موسس��ه »فیچ سلوشنز« یا همان »بیزینس مانیتور س��ابق« در جریان پایش بازارهای نوظهور در بحران کرونا به 
بررسی برخی متغیرهای اقتصادی ایران پرداخته و پیش بینی کرده است که با کاهش قیمت نفت و همچنین اعطای بسته محرک 
به دنبال شیوع کرونا، کسری بودجه دولت افزایش پیدا کند و از 4.8درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی گذشته به 5.6درصد 
برسد. براساس برآورد موسسه »فیچ سلوشنز«، سقوط بهای نفت و بسته محرک کرونا، عامل افزایش کسری بودجه در ایران خواهد 
بود و عالوه بر آن، این انتظار وجود دارد که درآمدهای غیرنفتی نیز کاهش یابد، چراکه رکود اقتصادی جاری باعث کاهش درآمدهای 

مالیاتی می شود. از سوی دیگر، بودجه بخش بهداشت و درمان کشور به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که سبب عدم تحقق...

معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز جهانی ارتباطات:

 حوزه ارتباطات به سرمایه گذاری
۱۰۰ برابری نیاز دارد
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آیا ریزش 2 روز گذشته شاخص بورس نگران کننده است؟

وضعیت قرمز در بازار سرمایه

کلید موفقیت در دنیای زبان در دستان تان است
بهترین شیوه مدیریت دورکارها

25 راز افزایش تعامل با مخاطب در شبکه های اجتماعی
5 گام ایجاد برند شخصی قدرتمند

مبارزه با کرونا به سبک کریس همسورث
5 پرسش اصلی در بازاریابی

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

خرید بزرگ فیس بوک 

یادداشت
 آیا ظرفیت رشد بورس

اشباع شده است؟

بازار سرمایه ایران وارد دوران 
تازه ای شده است که می توان 
از آن به عنوان دوره »نوزایی« 
یا »تولد تازه« تعبیر کرد. بازار 
جدید بورس ایران مشخصه ها 
و ویژگی های��ی دارد ک��ه ب��ه 
تدریج ب��روز و ظهور می کند. 
بارزتری��ن ویژگ��ی آن، تغییر 
و تبدی��ل ب��ورس از یک بازار 
محدود به یک م��دل فراگیر 
در س��طح ملی اس��ت. سنگ 
بن��ای تبدیل ب��ورس به یک 
»اب��ر بازار« در اقتص��اد ایران، 
اکنون در تصمیم و استراتژی 
کالن نظام نهاده ش��ده است. 
چنین ب��ه نظر می آید که این 
اس��تراتژی از مرحله تدوین تا 
تحقق آن دارای سه ضلع مهم 

خواهد بود:
طلس��م  شکس��تن  اول؛ 
عرض��ه  و  خصوصی س��ازی 
اموال و موسس��ات اقتصادی 
دولتی و حکومتی در بورس.

دوم؛ س��هیم ک��ردن آحاد 
ش��هروندان ایرانی در بازار با 

پشتوانه طرح سهام عدالت.
س��وم؛ تامی��ن منابع مالی 
و هزینه بخ��ش خصوصی و 
تولید از عایدات بازار سرمایه.

ب��ه این ترتیب اگر 
4بورس امروز...
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لحظاتی را در تاریخ جهان س��راغ داریم که همه چیز را به دوران قبل و بعد از خودشان 
تقس��یم کرده اند و تبعات بعضی از این رخدادها حتی هن��وز هم جهان را تحت تاثیر قرار 
می دهند. وقتی ابعاد ویروس کرونا مشخص شد، خیلی ها همین حس را داشتند و به تبعات 
کرونا در زندگی آینده ش��ان اندیش��یدند. در همین گام نخس��ت، چند نکته قطعی به نظر 
می رسد: ویروس کرونا وضعیت بازارها را به هم زده، توانایی دولت های مختلف را به وضوح 
نشان داده و تاثیر بلندمدت آن بر افق سیاسی و اقتصادی جهان به اندازه خود این ویروس 
ناشناخته است. در همین زمینه، »فارن پالیسی« نظر کارشناسان را درباره جهان پساکرونا 

پرس وجو کرده است.
* تاریخ کرونا را پیروزها می نویسند: مثل هر تاریخ دیگری، تاریخ کرونا را هم کشورهای 
پیروز میدان خواهند نوش��ت. هر کش��ور و هر فردی دارد فش��ار اجتماعی ناشی از کرونا را 
به ش��کل های جدید و پیش بینی نش��ده ای تجربه می کند. تنها کش��ورهایی که با استفاده 
از نظام های سیاس��ی، اقتصادی و درمانی خاص خودش��ان اوضاع را تحت کنترل بگیرند، 
می توانند از نتایج ویرانگر این بحران سربلند بیرون بیایند. این سیستم های موثر ممکن است 
حتی در کشورهای بسته تر وجود داشته باشد. در هر حال، شکی نیست که این بحران به 
تغییر ساختار قدرت بین المللی خواهد انجامید چون ویروس کرونا باعث محدودیت فعالیت 
اقتصادی و ایجاد تنش در مناس��بات کشورها می شود بنابراین در درازمدت، ظرفیت تولید 
اقتصاد جهانی را نیز کم خواهد کرد؛ به خصوص به دلیل آنکه خیلی ها س��ر کار نمی روند 
و کسب و کارهای زیادی تعطیلند. چنین وضعیتی در کشورهای توسعه نیافته ممکن است 
روی کارگران آسیب پذیر تاثیر بگذارد و سهم آنها در کیک اقتصاد را کاهش دهد. همچنین 
نظام بین المللی ش��اهد مناقشات و بی ثباتی های زیاد خواهد بود. )جان آلن رئیس انستیتو 

بروکینگز(
* جهانی کمتر باز، کمتر مرفه و کمتر آزاد: پاندمی کرونا باعث تقویت ناسیونالیس��م و 
موقعیت حکومت ها در سراس��ر دنیا خواهد شد. حکومت ها از هر نوعی که باشند به تدابیر 
اضطراری برای مدیریت بحران کرونا متوسل شده اند و بعید است که حتی بعد از پایان بحران 
هم دست از اختیاراتی که در این دوران نصیب شان شده بردارند. از آن سو به وضوح می توان 
دید که ویروس کرونا در آینده در تس��ریع روند تغییر نفوذ جهانی از غرب به ش��رق نقش 
خواهد داشت. کش��ورهای آسیایی در مدیریت بحران کرونا بد عمل نکرده اند. کره جنوبی 
و س��نگاپور تدابیر موثری برای کنترل کرونا داشتند و چین هم پس از اشتباهات اولیه اش 
موفق ش��د ماجرا را مدیریت کند، اما واکنش دولت های اروپایی و آمریکا به کرونا آهسته و 
بسیار بی حساب و کتاب بوده است؛ به طوری که »برند غرب« از این بابت آسیب زیادی را 

متوجه خودش دیده است.
آنچه که حتی در دوران پس��اکرونا هم احتمال عوض ش��دنش بسیار کم است، ماهیت 
مناقش��ه آمیز سیاست جهانی است. بحران های مش��ابه قبلی از جمله اپیدمی آنفلوآنزا در 
سال های ۱۹۱8 و ۱۹۱۹ باعث نشدند که رقابت های بزرگ در عرصه جهانی به پایان برسند 
یا عصر جدیدی از همکاری جهانی شکل بگیرد. بحران کرونا نیز چنین قدرتی نخواهد داشت. 
احتمالش هست که کشورهای مختلف از آن فضای اغراق شده منتسب به جهانی سازی فاصله 
بگیرند، اما همزمان شاهد خواهیم بود که شهروندان در کشورهای مختلف بیش از گذشته 
چشم امید به حکومت ها داشته باشند و حکومت ها و شرکت های تجاری نیز به دنبال یافتن 
راهی برای کاهش آس��یب پذیری خود در آینده بیفتند. ویروس کرونا میراثی از خود به جا 
خواهد گذاش��ت که بهترین توصیفش این است: جهانی کمتر باز، کمتر مرفه و کمتر آزاد. 
اوضاع می توانست ضرورتا این طور نباشد، اما ترکیب یک ویروس کشنده، ضعف حکومت های 
جهان در برنامه ریزی و بی کفایتی سران کشورها باعث خواهد شد بشریت در مسیری جدید 

و نگران کننده قرار بگیرد. )استیون والت، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هاروارد(
* پایان جهانی ش��دن: پاندمی ویروس کرونا ش��اید آن ترکه ای باش��د که پش��ت شتر 
جهانی سازی اقتصادی را می شکند. قدرت فزاینده اقتصادی و نظامی چین مدت هاست که 
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا را به یک موضع واحد سوق داده است: اینکه دست 
چین از تکنولوژی های پیشرفته ساخت آمریکا کوتاه بماند و متحدان آمریکا هم رویه مشابهی 

را در پیش بگیرند. فش��ار فزاینده سیاسی و عمومی درخصوص تعهد به کاهش آزادسازی 
کربن )برای مقابله با گرمایش زمین( نیز از مدتی پیش باعث شده بود شرکت های بزرگی 
به فکر تجدیدنظر در استفاده از زنجیره تامین متکی بر کشورهای دوردست بیفتند. با توجه 
به شرایطی که ویروس کرونا در جهان به وجود آورده، دولت ها و شرکت ها احتماال مجبورند 
برای دوره ای درازمدت انزوای اقتصادی را تحمل کنند و از دل آن به راه حل های جدیدی 

نیز برسند. این میخی است بر تابوت جهانی سازی اقتصاد.
االن بعید به نظر می رسد که کشورهای دنیا تمایلی به بازگشت به آن نوع از جهانی شدن 
که مختص اوایل قرن بیس��ت و یک بود داش��ته باش��ند. اگر انگیزه کشورها برای حفاظت 
از وحدت اقتصادی جهانی با ش��دتی که شاهدش هس��تیم رو به زوال باشد، دستاوردهای 
جهانی سازی اقتصادی به سرعت زایل خواهد شد. آنگاه انرژی و قدرت زیادی الزم خواهد بود 
تا رهبران سیاسی همچنان به همکاری های بین المللی متعهد بمانند و به ورطه رقابت های 
ژئوپلیتیک نغلتند. اگر رهبران برخی کشورها بتوانند شهروندان را متقاعد کنند که قادر به 
مدیریت بحران کرونا هستند، نوعی سرمایه سیاسی برای خودشان کسب خواهند کرد، اما 
آنهایی که در این راه ناموفق باش��ند باید به مالمت کردن و مقصر دانستن دیگران مشغول 
شوند و معلوم نیست که این کار را تا چه مدت می توانند ادامه دهند. )رابین نیبلت، کارشناس 

روابط بین الملل و مدیر چتهام هاوس(
* ی��ک جهاِن چینی ت��ر: پاندمی کرونا به صورت اساس��ی قادر به تغییر مس��یر اقتصاد 
جهانی نخواهد بود؛ بلکه تغییری را که از مدتی پیش آغاز ش��ده بود، تش��دید خواهد کرد 
و آن هم چیزی نیست جز حرکت از جهانی شدگِی آمریکایی محور به سمت جهانی شدگِی 
چین محور. چرا این روند ادامه خواهد یافت؟ واقعیت این است که مردم آمریکا دیگر باوری 
به جهانی شدن و تجارت بین المللی ندارند. از نظر آنها، معاهدات تجاری بین المللی، زهرناک 
و ناهنجارند؛ چه دونالد ترامپ در آنها دس��ت داش��ته باشد و چه نه. اما در آن سوی جهان، 
چینی ها به جهانی شدن باور دارند. چرا نداشته باشند؟ دالیل تاریخی عمیقی برای این مسئله 
وجود دارد. رهبران چین حاال به خوبی می دانند که یک قرن تحقیر توسط قدرت های غربی 
)فاصله س��ال های ۱84۲ تا ۱۹4۹( نتیجه بی خیال��ی و رضایت از خود و نیز نتیجه تالش 
بیهوده رهبران چین برای جدا نگه داشتن آن سرزمین از جهان خارج بوده است. در نقطه 
مقابل آن، تالش های چند دهه اخیر چین برای حضور گسترده در عرصه جهانی و اوج گیری 
اقتصاد این کشور قرار دارد. این شرایط باعث شده چینی ها اعتماد به نفس فرهنگی باالیی 

پیدا کنند و به این اعتقاد برسند که می توانند با هر کسی و در هر شرایطی رقابت کنند.
در چنین شرایطی، آمریکا تنها دو گزینه پیش رو دارد؛ اگر هدف اصلی اش حفظ تسلط 
جهانی اش است، باید شرکت در رقابت ژئوپلیتیکی با چین )در عرصه سیاست و اقتصاد( را 
بپذیرد. اما اگر هدفش بهبود رفاه مردم آمریکاست، باید راه همکاری با چین را باز نگه دارد. 
تجربه تاریخی ثابت کرده که بستن درها چندان در راه پیشرفت و توسعه موثر نیست، اما با 
توجه به فضای مسمومی که مدتی است بر مناسبات آمریکا و چین سایه افکنده و با بحران 
کرونا تش��دید هم ش��ده، به نظر نمی رسد که آمریکا قصدی برای توجه به گزینه دوم را در 
آینده نزدیک داشته باشد. )کیشور مهبوبانی، نماینده سابق سنگاپور در سازمان ملل متحد(

* دموکراسی ها پوست می اندازند: در کوتاه مدت، بحران کرونا جانی تازه به مباحث مختلف 
درخصوص استراتژی های بزرگ غربی می بخشد. ناسیونالیست ها و مخالفان جهانی شدن، 
مخالفان چین و حتی جهانی گراهای لیبرال همگی بهانه ای در دست خواهند داشت برای 
آنکه ضرورت و اهمیت دیدگاه های خودشان را به رخ بکشند. با توجه به آسیب های اقتصادی 
و سقوط اجتماعی که در آمریکا مشاهده می شود، شکی نیست که مسیر آینده این کشور، 
حرکت به س��مت ناسیونالیس��م و جدایی اس��تراتژیک از قدرت های دیگر خواهد بود، اما 
احتمالش هست که به زودی شاهد نوعی جهانی گرایی مشابه آنچه که فرانکلین روزولت در 
دوران پیشا و پساجنگ از خود نشان داد، باشیم. در دهه ۱۹۳۰، سقوط اقتصاد جهانی نشان 
داد که جوامع مختلف چقدر به هم وابسته بوده اند و چقدر هم می توانستند آسیب پذیر باشند. 
این وابستگی ها نیاز به نوعی مدیریت جهانی را آشکار کرد؛ به طوری که هر کس حرفی برای 
گفتن داشت دیگر نمی توانست خود را داخل مرزهایش پنهان کند و انتظار داشته باشد که 

قدرت هم به دست بیاورد. این طلیعه ای برای همکاری های چندجانبه بین المللی بود. حاال 
هم ممکن است آسیب پذیری هایی از همان جنس در میان دموکراسی های غربی مشاهده 
شود. واکنش به این وضع احتماال در ابتدا افزایش ناسیونالیسم است اما در درازمدت، احتماال 
پوست اندازی و حرکت به سمت نوعی جهانی گرایی جدید مشاهده خواهد شد. )جی جان 

ایکنبری، استاد سیاست و امور بین الملل در دانشگاه پرینستون(
* سود کمتر، پایداری بیشتر: ویروس کرونا دارد پایه های اصلی تولید جهانی را می لرزاند. 
آن زنجی��ره تامین های چندکش��وری و چندمرحله ای که برای ما عادی ش��ده اند، احتماال 
از س��وی ش��رکت ها مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. این در حالی اس��ت که زنجیره های 
تامین حتی از مدتها پیش هم بر اثر عواملی مانند جنگ تجاری ترامپ علیه پکن، افزایش 
هزینه نیروی کار در چین، پیش��رفت ها در عرصه روبوتیکز، اتوماسیون و پرینت سه بعدی 
داش��تند شرایط متفاوتی را تجربه می کردند و از دست رفتن تعدادی از فرصت های شغلی 
در اقتصادهای بزرگ کامال محتمل به نظر می رس��ید. حاال اما یک مش��کل دیگر به وجود 
آمده اس��ت: تعطیلی کارخانه ها در مناطق کرونازده باعث ش��ده برخی از تولیدکنندگان، 
بیمارستا ن ها، سوپرمارکت ها، داروخانه ها و خرده فروشی ها از مواد اولیه و کاالهایی که قبال به 
راحتی در اختیارشان بود محروم شوند. احتمالش هست که شاهد مداخالت گسترده دولتی 
ش��ویم و صنایع اس��تراتژیک برای بهینه کردن ذخایر و تولیدات شان در داخل، تحت فشار 
قرار بگیرند. در چنین شرایطی، سودآوری کاهش خواهد یافت و ثبات زنجیره تامین نیز به 

خطر خواهد افتاد. )شانون کی. اونیل، پژوهشگر مطالعات آمریکا در شورای روابط خارجی(
* کرونا و کوته بینی: دو نکته در مورد کرونا آشکار به نظر می رسد. اول اینکه این پاندمی 
باعث تغییر در سیاس��ت داخلی کشورها و سیاس��ت بین آنها خواهد شد. در جریان کرونا، 
جوامع بیشتر به قدرت حکومت هایشان ایمان آوردند. به همین جهت، ناکامی یا موفقیت 
نسبی حکومت ها در مواجهه با کرونا می تواند به نسبت به تشدید یا کاهش مسائل امنیتی 
و حتی قطبی س��ازی های درون اجتم��اع بینجامد. دوم اینکه کرونا ب��ه پایان یافتن جهان 
در هم تنی��ده ام��روزی نخواهد انجامید. خود پاندمی کرونا مدرک واضحی اس��ت بر ارتباط 
درهم پیوسته کشورهای مختلف جهان. اما در عرصه سیاسی، یک چرخش به سمت داخل 
مشاهده می شود؛ نوعی جست وجوی حکومت ها برای خودمختاری بیشتر و در کنترل گرفتن 
اوضاع. این یعنی جهان ما کمی کوچک تر و کوته بین تر خواهد ش��د. )شیوش��نکار منون، 

دیپلمات و مشاور امنیت ملی سابق هند(
* ریسک های پیش رو مشترکند: دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ یک استراتژی ملی جدید 
برای رقابت در عرصه قدرت را اعالم کرد و روی آن مانور زیادی هم داد، اما بحران کرونا نشان 
داد این استراتژی ناکافی بوده است. اگر قرار است آمریکا یک قدرت بزرگ باشد، نمی تواند 
امنیت خود را به تنهایی تامین کند. ریچارد دانزیگ در سال ۲۰۱8 این موضوع را به روشنی 
تبیین کرد: »تکنولوژی های قرن بیس��ت و یکمی حالتی جهانی دارند و این فقط در نحوه 
توزیع شان نمود ندارد بلکه در تبعات استفاده از آنها هم خود را نشان می دهد.« سیستم های 
هوش مصنوعی، ویروس های کامپیوتری و امثال آنها ممکن است به صورت اتفاقی پخش 
ش��وند و خیلی سریع به مشکِل همه جهان بدل ش��وند. در این راستا باید از سیستم های 
گزارش دهی، کنترل مشترک، برنامه های پیش بینی و نیز معاهدات مختلف به عنوان ابزاری 
برای کنترل ریسک های مشترِک پیش رو استفاده کرد. در مواجهه با تهدیدهای فراملیتی 
مثل کرونا و تغییرات آب و هوایی، کافی نیس��ت که فقط به قدرت یک کش��ور فکر کنیم. 
درس��ت اس��ت که هر کش��وری منافع ملی خود را در اولویت قرار می دهد، اما داشتن یک 
استراتژی برای همکاری با جهان هم اهمیت زیادی دارد. )جوزف نای، استاد علوم سیاسی و 

رئیس سابق دانشکده کندی در دانشگاه هاروارد(
* یک مرحله جدید در سرمایه داری جهانی: شوک اصلی به نظام مالی و اقتصادی جهان 
در هنگامه بروز کرونا، فهمیدن این نکته بود که زنجیره های تامین و شبکه های توزیع جهانی 
به شدت آسیب پذیرند. پاندمی کرونا به همین جهت به تغییرات اساسی منجر خواهد شد 
چون در زمان پیشاکرونا، تولیدکنندگان به مرحله ای رسیده بودند که می توانستند تا حد 
زیادی از انبارداری طوالنی و هزینه های آن پرهیز کنند. هر آیتمی که بیشتر از چند روز روی 

قفسه فروشگاه ها دست نخورده باقی می ماند عمال یک کاالی شکست خورده در بازار محسوب 
می شد. اما ویروس کرونا ثابت کرد محصولی که اجزای مختلفش در نقاط مختلفی از دنیا 
تولید شود همواره در معرض عاملی شبیه کرونا و تاثیر اختالل آور آن بر بازارهای جهانی قرار 
خواهد داشت. این یعنی به مرحله جدیدی از سرمایه داری جهانی نزدیک می شویم که در 
آن، زنجیره های تامین باید به مرزهای ما نزدیک تر باشند. شرکت های مختلفی از بابت ورود 
به این مرحله ضربه خواهند دید اما در درازمدت، احتمالش هست که این مرحله جدید به 
تقویت بیشتر نظام سرمایه داری بینجامد. )لوری گارت، عضو ارشد دپارتمان سالمت جهانی 

در شورای روابط خارجی آمریکا(
* مهاجرت کمتر و خودکفایی بیشتر: نمی خواهم اصطالح »به صورت دائمی« را به کار 
ببرم اما گمان می کنم بحران کرونا حداقل برای چند س��ال آینده باعث ش��ود دولت های 
جهان به سمت خویش برگردند و روی رخدادها در مرزهای خودشان تمرکز کنند و کمتر 
به جهان بیرون کار داشته باشند. خیلی ها به سمت خودکفایی تمایل پیدا خواهند کرد تا از 
آسیب پذیری ناشی از زنجیره تامین در امان باشند. در خیلی از کشورها مخالفت با مهاجرت 
بیشتر خواهد شد و تمایل به توجه به مشکالت منطقه ای و جهانی )از جمله گرم شدن زمین( 
کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون دولت ها باید منابع بیشتری را صرف احیای کشور در دوران 

پساکرونا و مقابله با تبعات اقتصادی آن کنند.
این انتظار هم می رود که کش��ورهای زیادی برای بیرون آمدن از بحران کرونا به ش��دت 
س��ختی بکشند. حکومت هایی که از قبل دچار ناتوانی و ناکامی های مختلف بوده اند شاهد 
تشدید مشکالت شان خواهند بود و این به ویژگی شایعی در جهان آینده بدل خواهد شد. 
بحران کرونا همچنین مناسبات چین و آمریکا را که بد بود، بدتر خواهد کرد و اتحاد اروپایی 
را تضعیف خواهد کرد. نکته مثبت این است که احتماال شاهد بهبود رهبری جهانی در عرصه 
بهداشت و سالمت خواهیم بود. اما به صورت کلی، بعید است بحرانی که خودش ریشه در 
جهانی شدن داشته، تمایل و توان جهانی برای مقابله را به وجود بیاورد. )ریچارد هاس، رئیس 

شورای روابط خارجی آمریکا(
* شکاف های نژادی بدتر می شود: از وقتی اخبار کرونا در ووهان مورد توجه جهانی قرار 
گرفت، نژادپرستی ضدآسیایی باال رفت. آسیایی تبارهای ساکن در نقاط مختلف دنیا هدف 
حمالت خیابانی قرار گرفتند، جلوی ورود آنها به کش��ورهای زیادی گرفته شد و گروه های 
دست راستی در برخی کشورهای غربی به وضوح شروع به سخت کردن زندگی برای اتباع 
چینی کردند. بالیای طبیعی گاهی باعث نزدیک ش��دن کشورها به یکدیگر می شوند؛ مثل 
روابط بین یونان و ترکیه در سال ۱۹۹۹ که به خاطر زلزله وارد مرحله دوستانه تری شد. اما 
در جریان بحران کرونا همواره بحث مقصر دانستن یک کشور خاص بابت این ویروس مطرح 
شده. چینی ها آمریکا را مقصر می دانند و آمریکایی ها می گویند تقصیر چینی هاست. با توجه 
به آنچه که در دوران سرایت ویروس کرونا به نقاط مختلف جهان شاهدش بوده ایم، به نظر 
می رسد که نژاد آسیایی در آینده هم به خاطر کرونا سرزنش خواهد شد و این مسئله ممکن 
اس��ت در مناسبات مختلف کشورهای غربی و آسیایی نقش مهمی ایفا کند. ممکن است 
درمان یا واکس��ن کرونا در آینده نزدیک ساخته شود و به دست کشورهای مختلف برسد. 
اما اینکه درمانی برای نگاه های ش��ک برانگیز جهانی به برخی نژادهای خاص نیز پیدا شود 
یا نه، موضوعی است که بعید است به این زودی ها به جوابش برسیم. )جیمز پالمر، یکی از 

سردبیران مجله فارن پالیسی(
* آمریکا رفوزه شد: آمریکا دیگر به عنوان یک رهبر جهانی شناخته نمی شود چون دولت 
این کشور به شدت دنبال منافع خودش است و در عین حال بی کفایت است. اگر نهادهای 
بین المللی اطالعات جامع و کافی و زودهنگام را در مورد ویروس کرونا ارائه می دادند، تاثیر 
جهانی این پاندمی کمتر می ش��د چون در آن صورت، دولت ها وقت داشتند برای مقابله با 
بحران آماده شوند و از منابع الزم در این راه بهره ببرند. آمریکا می توانست با استفاده از نفوذ 
خودش این کار را ساماندهی کند و نشان بدهد که با وجود سود بردن خودش، به فکر سود 
بردن دیگران هم هست، اما واشنگتن در این آزمون رهبری، شکست سختی خورد و اوضاع 

جهانی از این بابت بدتر شد. )کوری شاکه، مدیر انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک(

دنیای پساکرونا چه شکلی خواهد بود؟

زمینی که زیر پای ویروس لرزید

سید حمیدرضا علوی
کارشناس بازار سرمایه



فرص��ت امروز: موسس��ه »فیچ سلوش��نز« یا همان »بیزینس مانیتور س��ابق« 
در جری��ان پایش بازارهای نوظهور در بحران کرونا به بررس��ی برخی متغیرهای 
اقتص��ادی ای��ران پرداخته و پیش بینی کرده اس��ت که با کاه��ش قیمت نفت و 
همچنین اعطای بسته محرک به دنبال شیوع کرونا، کسری بودجه دولت افزایش 
پیدا کند و از 4.8درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی گذشته به 5.6درصد 

برسد.
براس��اس برآورد موسسه »فیچ سلوشنز«، س��قوط بهای نفت و بسته محرک 
کرون��ا، عامل افزایش کس��ری بودجه در ای��ران خواهد بود و ع��الوه بر آن، این 
انتظار وجود دارد که درآمدهای غیرنفتی نیز کاهش یابد، چراکه رکود اقتصادی 
ج��اری باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می ش��ود. از س��وی دیگر، بودجه بخش 
بهداش��ت و درمان کش��ور به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که س��بب عدم 
تحق��ق تالش های دولت جهت کاهش و تأمین هزینه ها براس��اس بودجه س��ال 
جاری خواهد شد و همه این موارد در مجموع، فشارهای تورمی را که هم اکنون 
نیز باالس��ت، بیش��تر کرده و خطر ابتالی ایران به بی ثباتی اقتصادی در آینده را 

بیش  از پیش افزایش می دهد.
پیش بینی برخی از متغیرهای اقتصادی ایران

طبق آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از گزارش موسس��ه »فیچ سلوش��نز« 
ترجمه کرده، این موسسه در گزارش خود تخمین زده است که درآمدهای مالی 
ایران نس��بت به سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ )که از بیستم مارس آغاز شد(، کاهش 
می یابد، چراکه س��قوط بهای نفت، درآمدهای صادرات نفت را کاهش می دهد و 
شرایط نامساعد اقتصادی، میزان مالیات های دریافتی دولت را محدود می سازد.

در ای��ن میان، بس��ته محرک مال��ی در واکنش به بحران کووی��د ۱۹ احتماالً 
افزای��ش هزینه ها را به دنبال خواهد داش��ت و در نتیجه انتظار می رود کس��ری 
بودجه از 4.8 درصد در س��ال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹، به 5.6 درصد تولید ناخالص 
داخلی، در س��ال جاری افزایش یابد. احتماالً این کس��ری، با ترکیبی از کاهش 
ذخایر و اس��تقراض داخلی پوشانده شود؛ که به نوبه خود تورم و افزایش خطرات 

بلندمدت بی ثباتی مالی را به دنبال خواهد داشت.
براس��اس برآوردهای »فیچ سلوش��نز«، در نتیجه اختالالت تقاضای ناش��ی از 

کووید ۱۹ و فروپاش��ی توافق اوپک پالس، بهای نفت از 66.۲ دالر در هر بش��که 
در ابتدای س��ال، به ۳۲.4 دالر در هر بش��که در زمان نگارش این مقاله س��قوط 
کرده اس��ت و همین کاهش قیمت نفت باع��ث کاهش بیش  از پیش درآمدهای 

ایران خواهد شد.
گروه نفت و گاز موسس��ه »فیچ سلوش��نز« در واکنش به این رخداد، متوسط 
پیش بینی خود درخصوص بهای نفت خام برنت برای س��ال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
را به ترتیب در مقایس��ه با ارقام پیش��ین 6۲ دالر و 6۳ دالر در هر بشکه، به ۳۰ 

دالر و ۳6 دالر در هر بشکه کاهش داده است.
اگرچ��ه برای اوپک پالس تا حدودی فرصت دس��تیابی به توافقی جدید برای 
کاهش عرضه در کوتاه مدت وجود دارد، اما با توجه به وضعیت فوق العاده ضعیف 
تقاض��ا، هنوز انتظ��ار نداریم که قیمت نفت به س��طح ژانویه بازگ��ردد بنابراین 
پیش بینی می کنیم درآمدهای نفتی دولت در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ در حدود 
یک چهارم نس��بت به س��ال قبل کاهش یافته و به میزان قابل توجهی پایین تر از 
اهداف بودجه ای دولت باش��د )احتماالً به دلیل فرض خوش بینانه دولت از بهای 

نفت معادل 5۰ دالر در هر بشکه در بودجه سال جاری.(
ع��الوه بر ای��ن، ما همچنی��ن انتظار داریم ک��ه درآمده��ای غیرنفتی کاهش 
یاب��د، چراکه رکود اقتص��ادی جاری باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می ش��ود؛ 
درحالی ک��ه دولتمردان به دلی��ل ترس از ایجاد نارضایت��ی اجتماعی، از افزایش 
چشمگیر مالیات ها خودداری می کنند. همچنین شایان  ذکر است که دولت برای 
کسانی که در همه گیری کووید ۱۹ گرفتار شده اند، سه ماه مهلت جهت پرداخت 
مالیات در نظر گرفته است بنابراین روی هم رفته پیش بینی ما حاکی از آن است 

که کل درآمدها در این سال مالی حدود ۱۲درصد کاهش یابد.
به نظر می رس��د دولت در واکنش به ش��یوع کووی��د ۱۹ هزینه های جاری را 
افزایش می دهد. ایران با 6۲،58۹ مورد تأییدشده تا هشتم آوریل، در مقایسه با 
8۱،8۰۲ مورد ابتال در چین، ازجمله کشورهایی است که به بدترین شکل تحت 

تأثیر همه گیری این بیماری قرار گرفته است.
دول��ت ب��رای جلوگی��ری از ش��یوع وی��روس، محدودیت هایی در س��فرها و 
فعالیت های تجاری وضع کرده که همراه با بس��ته شدن مرزها، تأثیری منفی بر 

اقتصاد ملی داش��ته اس��ت. همچنین دولت قصد دارد با اجرای اقداماتی از قبیل 
واریز نقدی برای اقشار کم درآمد و تقویت بودجه صندوق بیمه بیکاری، فشار بر 
خانوارهای ایرانی را کاهش دهد و بانک مرکزی نیز وام کم بهره ارائه خواهد کرد.

درصد تغییر ساالنه درآمدها و هزینه های دولت
 عالوه بر این، بودجه بخش بهداش��ت و درمان کش��ور ب��ه میزان قابل توجهی 
افزایش می یابد. درحالی که جزییات کمی در رابطه با هزینه های کل این طرح ها 
ارائه ش��ده است، ما معتقد هستیم که این طرح ها موجب عدم تحقق تالش های 
دولت جهت کاهش و تأمین هزینه ها براس��اس بودجه سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ 
خواهند شد، که دورنمای آن، کاهش متوسط حقوق و دستمزدهای واقعی بخش 
دولتی اس��ت. روی هم رفته، پیش بینی می کنیم که هزینه های دولت در س��ال 

مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۱ حدود ۷درصد افزایش یابد.
این موضوع نشانگر کس��ری بودجه در حدود 5.6درصد تولید ناخالص داخلی 
در س��ال مالی جاری، یعنی بیش��تر از س��ال مال��ی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ )معادل 4.8 
درص��د(، خواهد بود. احتماالً این کس��ری از طریق ترکیب��ی از کاهش ذخایر و 
اس��تقراض داخلی تأمین می شود، چنانچه صندوق توسعه ملی ایران، در واکنش 
به بحران کووید ۱۹، به دس��تور مقام معظم رهبری موظف ش��د از ششم آوریل 
۱.۱ میلی��ارد دالر برای تأمین کس��ری بودجه کمک کند، ک��ه مقدار اندکی از 

شکاف مالی را پر خواهد کرد.
همچنی��ن دولت قصد دارد دارایی های خ��ود را در آینده ای نزدیک به فروش 
برس��اند، هرچند که تأخیر در این خصوص مس��بوق به س��ابقه بوده و تحقق آن 
در بحبوحه ش��رایط کنونی اقتصادی، دشوار به نظر می رسد. در این میان، دولت 
مبل��غ 5 میلیارد دالر وام اضطراری از صندوق بین المللی پول درخواس��ت کرده 
است، اما ما معتقدیم که به دلیل تنش های مداوم با ایاالت متحده، احتماالً چنین 
کمک هایی محقق نخواهند شد. در نتیجه، ما انتظار داریم عمده کسری بودجه از 
طریق اس��تقراض از بانک های داخلی پوشش داده شود که بسیاری از آنها اکنون 
از ترازنامه های نامناس��ب رنج می برند. این اتفاق به نوبه خود، فش��ارهای تورمی 
را که هم اکنون نیز باالس��ت، بیش��تر می کند و همچنین خط��ر ابتالی ایران به 

بی ثباتی شدید اقتصادی در آینده را بیشتر  از پیش افزایش می دهد.

گزارش موسسه »فیچ سلوشنز« از خطر کسری بودجه در بحران کرونا

بی ثباتی در کمین اقتصاد ایران

ای��ن روزها هر جا که صحبت از ویروس کرونا اس��ت، همه می گویند 
که کش��ورهای ثروتمند و اقتصادهای بزرگ به زودی از پای درمی آیند، 
ام��ا کش��ورهای فقیر و اقتصادهای در حال توس��عه بیش��تر در معرض 
خطر هس��تند. فاجعه ای بزرگ می تواند در این کش��ورها رخ دهد و این 

کشورهای ثروتمند هستند که باید به کمک آنها بیایند.
ب��ه گ��زارش اکونومیس��ت، وی��روس جدید کرون��ا آش��وبی در میان 
کش��ورهای ثروتمن��د جهان به پا کرده  اس��ت. اکثر کش��ورهای مهم و 
ثروتمند جهان دچار بحران شده اند. به همین دلیل است که آسیب این 
ویروس به کشورهای فقیر جهان، مغفول مانده  است. در واقع، نمی توان 
گفت که این ویروس تنها برای کشورهای ثروتمند و توسعه یافته جهان 
بحران آفرین��ی کرده و آس��یبی به کش��ورهای فقیر وارد نکرده  اس��ت. 
واقعیت این اس��ت که فاجعه در کشورهای فقیر، بسیار بدتر و مخرب تر 
است. داده ها و آمارهای رسمی که در این زمینه منتشر شده، نمی تواند 
به درس��تی عمق فاجعه را به ما نشان دهد. آفریقا تا روز ۲5 مارس )که 
این مقاله نوشته شده(، حدود ۲هزار و 8۰۰ مورد ابتال به کرونا گزارش 
کرده  اس��ت. در هند هم تا این تاریخ، فقط 65۰ نفر مبتال ش��ده اند، اما 
این ویروس تقریبا به همه کش��ورهای جهان راه پیدا کرده و به سادگی 
شیوع پیدا می کند. هیچ واکسنی تاکنون برای این ویروس کشف نشده 
 اس��ت و هیچ درمانی هم برای آن وجود ندارد. برآوردها نش��ان می دهد 
که بدون برنامه هایی مثل فاصله گیری اجتماعی، دست کم چیزی حدود 
۲5درصد تا 8۰درصد از جمعیت هر کش��ور مبتال خواهند ش��د. از این 
بین، حدود 4.4درصد به شدت بیمار خواهند شد و یک سوم از این افراد 
هم به مراقبت های شدید نیاز پیدا خواهند کرد. در کشورهای فقیر، این 

اتفاق به معنای فاجعه ای بزرگ است.
اگر ش��ما در مناطق��ی مثل زاغه ه��ا زندگی کنید ب��ه خوبی متوجه 
خواهید ش��د که فاصله گیری اجتماعی عمال در زاغه ها ناممکن اس��ت. 
این مناطق با ازدحام ش��دید جمعیت مواجه هستند. اگر آب در اختیار 

نداشته باشید، خبری از شست وشوی دست ها هم نیست، مسئله ای که 
در آفریقا و خاورمیانه وجود دارد. دولت ها ممکن است از مردم بخواهند 
در خانه بمانند و س��ر کار نروند اما اگ��ر خانواده ها چیزی برای خوردن 
نداشته باشند، چاره ای ندارند و باید از خانه بیرون بروند و کار کنند. اگر 
هم دولت ها بخواهند که جلوی این افراد را بگیرند، امکان دارد دست به 

شورش بزنند و برای دولت ها بحران آفرینی کنند.
به این ترتیب می توان گفت که ویروس کرونا به زودی در کش��ورهای 
فقیر جهان، همه گیر خواهد ش��د. نظام بهداش��ت و درمان این کشورها 
هم وضعیتی ندارد که بتواند با این ویروس در این حجم گسترده مقابله 
کند. بس��یاری از افراد نمی توانند با بیماری های عفونی شناخته شده ای 
که در حال حاضر وجود دارند، هم مقابله کنند چه برسد به یک ویروس 
ناشناخته که بسیار مسری است و به سرعت همه را آلوده می کند. سرانه 
هزینه س��المت در پاکس��تان، دو صدِم آمریکا است. یعنی مردم توانایی 
مراجعه به پزشک ندارند و در نتیجه جان خود را از دست می دهند. در 
اوگاندا تعداد وزارتخانه های دولتی از تعداد بیمارس��تان هایی با تخت و 
مراقبت های ویژه، بیشتر است. مروری بر تاریخ هم نشان می دهد که هر 
بار بیماری های واگیردار در طول تاریخ ش��یوع پیدا کرده اند، کشورهای 
فقیر بیش��تر از کشورهای ثروتمند آسیب دیده اند، چنانچه اکثر افرادی 
ک��ه به دلی��ل ویروس ایدز جان خود را از دس��ت می دهن��د، آفریقایی 
هس��تند. همچنین آنفلوآنزای اس��پانیای حدود 6درصد از کل جمعیت 

هند را از بین برد.
در حالی که بس��یاری از کش��ورهای در حال توس��عه دستور تعطیلی 
داده ان��د، هن��د نیز ب��رای ۲۱ روز، خروج از خانه را قدغن کرده  اس��ت. 
آفریق��ای جنوبی هم از ارتش ب��رای جلوگیری از خروج مردم از خانه ها 
کمک گرفته اس��ت. آنها ش��اید بتوانند روند این بیماری را کند کنند اما 

بعید است که بتوانند آن را متوقف کنند.
در ای��ن می��ان، بس��یاری از مناطق جه��ان همچنان کرون��ا را انکار 

می کنن��د. بازاره��ای خیابانی در میانمار همچنان پر از جمعیت اس��ت. 
ژائیر بولس��ونارو، رئیس جمهوری پوپولیس��ت برزیل ه��م به راحتی این 
وی��روس را نادیده گرفته  اس��ت. برخی از رهبران هیچ ای��ده ای ندارند 
که چه اتفاقی افتاده  اس��ت. رئیس جمهوری تانزانیا گفته که کلیس��اها 
همچنان باید باز باش��ند و به فعالیت خود ادامه دهند. دلیل او این بوده 
که ویروس کرونا »ش��یطانی« است. در نتیجه مردم باید به کلیسا بروند 

و برای مقابله با آن دعا کنند.
اما دالیلی هم برای امیدواری وجود دارد. کش��ورهای فقیر اکثرا هنوز 
جوان هستند. متوسط سن جمعیت در آفریقا، زیر ۲۰سال است. ظاهرا 
افراد جوان آسیب کمتری از این ویروس می بینند و بعید است که اگر به 
ویروس کووید-۱۹ مبتال شوند، جان خود را از دست بدهند. افراد فقیر 
اکثرا روس��تایی هستند. دو سوم جمعیت کش��ورهایی که درآمد مردم 
آنها س��االنه کمتر از هزار دالر اس��ت، در حاشیه ش��هرها و در روستاها 
زندگی می کنند. این در حالی اس��ت که در کش��ورهای ثروتمند، کمتر 
از یک پنج��م مردم در روس��تاها زندگی می کنند. کش��اورزان می توانند 
ب��ه زندگی خود ادامه دهند بدون اینکه آس��یب جدی از ویروس کرونا 
ببینن��د. آب وهوا ه��م می تواند کمک کننده باش��د. ظاه��را هوای گرم 
می تواند تا حدودی مانع از ش��یوع این ویروس ش��ود. برخی از کشورها 
می توانن��د از این ماجرا نف��ع ببرند، اما به هر حال کش��ورهای فقیر به 
ص��ورت جدی در معرض خطر قرار دارند. در این ش��رایط، کش��ورهای 
ثروتمند باید به کمک کش��ورهای فقیر بیایند. حاال وقت سخاوتمندی 
رسیده  اس��ت. نهادهای بین المللی هم گفته اند که در این زمینه کمک 
می کنن��د. برای مثال، صندوق بین المللی پول اعالم کرده اس��ت که به 
کشورهای فقیر کمک می کند. به هر حال، اگر ویروس کرونا اقتصادهای 
در حال توسعه را از پای در بیاورد، آتش آن دامان کشورهای ثروتمند را 
هم خواهد گرفت. به همین دلیل بهتر اس��ت که کشورهای ثروتمند به 

کشورهای فقیر کمک کنند تا این بحران را سپری کنند.

چرا کشورهای ثروتمند باید به کمک کشورهای فقیر بشتابند؟

فاجعه بزرگ به روایت اکونومیست

دریچه

از مالیات بر تتو و چاقی تا مالیات بر سرگرمی و تنقالت
۱۰ مالیات عجیب و غریب دنیا

اهمیت مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت ها روز 
به روز بیشتر می شود و افزایش پایه های مالیاتی تا جایی رشد 
کرده که به فعالیت های فردی و س��رگرمی هم رسیده است. 
این منبع درآمدی در کش��ورهای مختلف جهان بس��یار مهم 
بوده و س��ختگیری ها برای دریافت آن حتی تا مرز بازداش��ت 
و اقدام��ات قضایی نیز می رس��د. البته در ایران به علت ضعف 
در قانون گ��ذاری و افزایش پایه های مالیاتی، مالیات به عنوان 
ی��ک منبع درآمدی هنوز نتوانس��ته آنچنان که باید و ش��اید 
جای��گاه وی��ژه خود در اقتص��اد را پیدا کن��د. در این گزارش 
نگاه��ی می کنیم به مالیات های عجیب و غریبی که در برخی 

از کشورهای جهان از شهروندان دریافت می شود.
* مالی��ات بر گ��چ در اتریش: کوه های آل��پ اتریش مکان 
فوق العاده ای برای دوست داران اسکی است؛ از مبتدی گرفته 
ت��ا اس��کی بازان حرف��ه ای، بنابراین جای تعجب نیس��ت که 
بسیاری از گردشگران ناآشنا، هنگام اسکی دچار شکستگی و 
س��ایر صدمات شده و راهی بیمارستان شوند. به همین دلیل، 
دولت اتریش تصمیم گرفته اس��ت که مالیات ویژه ای را برای 
خدمات پزشکی به مالیات گردشگری اضافه کند. هیچ مقدار 
ثابتی برای این مالیات وجود ندارد و مس��تقیما توسط جایی 

که در آن می مانید دریافت می شود.
* مالی��ات چاپس��تیک در چین: چینی ها هر س��ال حدود 
45 میلیارد جفت چاپس��تیک یکبار مصرف )چوب های غذا(  
تولید می کنند. برای تولی��د چنین حجم عظیمی، حدود ۲5 
میلیون درخت باید از بین بروند، بنابراین دولت چین تصمیم 
گرفته است که این آسیب محیط زیستی جدی را تا حدودی 
کنت��رل کند. به همی��ن منظور دولت چین در س��ال ۲۰۰6 
میالدی، 5درصد مالیات بر چاپستیک های چوبی یکبارمصرف 
وضع ک��رد تا از جنگل ه��ای خود محافظت کند. مس��ئوالن 
معتقدن��د که وضع این مالیات مردم را تش��ویق می کند که از 
چاپستیک های پالستیکی قابل استفاده مجدد استفاده کنند.

* مالیات بر نان حلقه ای بیگل  در نیویورک: نیویورک روی 
بیگل هایی که به نوعی تغییر کرده باش��ند، مالیات گذاش��ته 
اس��ت. یعنی اگر بیگل را بریده یا چی��زی به آن اضافه کنید، 
باید هش��ت س��نت اضافه تر بپردازید. همچنین خوردن بیگل 
در فروش��گاهی که آن را خریده اید هم شامل مالیات می شود. 
ب��رای اجتن��اب از پرداخت این مالی��ات، می توانید یک بیگل 
تغیی��ر نکرده بخرید، آن را به خانه ببرید و برش داده و همراه 

با هر چیزی که دوست دارید بخورید.
* مالی��ات چاقی در ژاپن: طبق قانون چاقی ژاپن، دور کمر 
زنان و مردان 4۰ تا ۷5 س��اله هر س��ال اندازه گیری می شود. 
اگر دور کمر مردان و زنان از حد مش��خصی بیشتر باشد )85 
س��انتیمتر برای مردان و ۹۰ س��انتیمتر برای زنان( آنها باید 
جریمه پرداخ��ت کنند. این قانون مالیات ب��ر چاقی در ژاپن 
برای مبارزه با افزایش نرخ چاقی و گسترش بیماری هایی مثل 

دیابت و سکته در این کشور وضع شده است.
* مالی��ات ب��ر آجیل با پوس��ت در انگلیس: در انگلس��تان 
خریدن آجیل با پوس��ت ش��اید پول تان را نجات بدهد، چون 
آجیل های تفت داده، نمکی و پوس��ت کنده شامل ۲۰درصد 
مالیات بر ارزش افزوده می شوند، بنابراین بهتر است آجیل را 
با پوس��ت بخرید و خودتان آن را آماده کنید، اما درباره بادام 
زمینی اس��تثنایی وجود دارد. ت��ا وقتی بادام زمینی بو داده و 

نمکی نشود، در انگلستان شامل مالیات نمی شود.
* مالیات بر سرگرمی در هند: دیدن فیلم های سینمایی در 
کش��ور هند ممکن است که خرج تان را باال ببرد، زیرا در هند 
باید برای بلیت س��ینماها، نمایش��گاه ها، پارک موزه ها و سایر 
فعالیت های س��رگرم کننده مالیات پرداخت کنید. این مالیات 
از 5 تا ۲8درصد بس��ته به نوع سرگرمی در کشور هند متغیر 

است.
* مالی��ات بر تنقالت در مجارس��تان: مالی��ات بر تنقالتی 
که سرش��ار از قند و نمک هس��تند، مثل چیپس، بیسکویت، 
کیک و حتی نوش��یدنی های انرژی زا و نوشابه از سال ۲۰۱۱ 
میالدی در مجارس��تان اجرا می شود و طبق آن ۲۰ سنت به 
ه��ر خوراکی اضافه می ش��ود. دولت مجارس��تان با این قانون 
می خواهد که رژیم غذایی سالم را ترویج بدهد و شهروندانش 
را مجبور ب��ه انتخاب های غذایی بهتر و س��الم تر کند. جالب 
اس��ت بدانید که این قانون در مجارستان جواب داده و 5۹ تا 
۷۳ درصد از ش��هروندان این کشور مصرف این محصوالت را 

کاهش داده اند.
* مالیات برنزه کردن در آمریکا: از سال ۲۰۱۰ میالدی هر 
آمریکای��ی که می خواهد خ��ودش را برنزه کند باید ۱۰درصد 
مالی��ات پرداخت کن��د. این مالیات روی هم��ه خدمات برنزه 
کردن اعمال می ش��ود، به جز آنهایی که توسط یک متخصص 
پزشکی مجاز انجام می شود. هدف اصلی وضع این مالیات در 

آمریکا، مبارزه با سرطان پوست است.
* مالی��ات ب��ر س��ایه در ایتالی��ا: صاحب��ان رس��توران ها و 
مغازه داران کنلیانو، ش��هری در ایتالیا، اگر س��ایه بان داش��ته 
باشند یا تابلوهای ش��ان در خیابان سایه بیندازد، باید سالیانه 
۱۰۰ دالر مالیات بدهند. مالیات سایه از سال ۱۹۹۳ میالدی 
در این ش��هر ایتالیایی ایجاد ش��ده و قرار بوده اس��ت که در 
سراسر ایتالیا نیز اجرا ش��ود، اما فقط مسئوالن شهر کنلیانو، 
این مالی��ات را قبول کرده اند. بعد از وضع این قانون بیش��تر 
مال��کان محل��ی در این ش��هر تصمی��م گرفتند ک��ه چادر و 

سایه بان های شان را جمع کنند.
* مالی��ات بر تتو و پیرس��ینگ در آکان��زاس: امروزه تتو در 
میان آمریکایی ها محبوب تر از همیش��ه ش��ده است و حدود 
۳6درصد از ش��هروندان آمریکایی ۱8 تا ۲۹ ساله حداقل یک 
تتو دارند، بنابراین جای تعجب نیس��ت که برخی از مسئوالن 
س��عی کنند مردم را از مراجعه به تتوکارهای غیرحرفه ای باز 
دارند و عواقب ناخوش��ایند تتو مثل عفونت پوس��ت یا انتقال 
وی��روس  ایدز را کاه��ش دهند. از س��ال ۲۰۰5 میالدی در 
آکان��زاس 6درصد مالی��ات بر تتو و خدمات پیرس��ینگ بدن 

گرفته می شود.
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فرصت امروز: معاون اول رئیس جمهوری گفت  برای شرایط پساکرونا نیازمند 
توس��عه ارتباطات هس��تیم و از همین رو حتی نیاز است برای این کار ۱۰۰ برابر 

بودجه فعلی سرمایه گذاری کرد.
اسحاق جهانگیری روز یکش��نبه در مراسم روز جهانی ارتباطات با بیان اینکه 
پس از ش��یوع کرونا زیرساخت های حقوقی و اجتماعی باید مبتنی بر یک انسان 
هوش��مند مهیا ش��ود، گفت: در تمام اتفاقاتی که به اسم پس��اکرونا به آنها نگاه 
می کنی��م،  لنگرگاه مهم و اصلی وزارت ارتباطات اس��ت و حتی نیاز اس��ت برای 
این کار ۱۰۰ برابر بودجه فعلی س��رمایه گذاری کرد. معاون اول رئیس جمهوری 
با اش��اره به س��ال آخر فعالیت دولت دوازدهم گفت: خوشبختانه جلسه با وزارت 
ارتباطات با روز جهانی ارتباطات مصادف ش��د. با ش��یوع کرونا تمام بخش های 
کشور درگیر شدند و برنامه های توسعه ای و امور جاری کشور به صورت طبیعی 
تحت تاثیر کرونا قرار گرفت. مساله کرونا امروز قطب نمای سیاست گذاری است 

تا بتوانیم به واسطه آن در وضعیت اقتصادی کشور تعادل ایجاد کنیم.
هر خانه تبدیل به مدرسه و دانشگاه شده است

او ب��ا بیان اینک��ه اکنون جامعه و جهان تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و آموزش 
به یک مساله مجازی و هر خانه ای تبدیل به مدرسه و دانشگاه شده است، گفت: 
امروز دغدغه ما این است خانواده  هایی که به این ابزار دسترسی ندارند چطور این 
بس��تر برای شان فراهم شود؟ این رخدادها ساده نیست و باید به آن درست فکر 
کرد. ما باید به سمتی حرکت کنیم که در آینده دچار شکاف در جامعه نشویم.

به گفته جهانگیری، وزارت ارتباطات وزیر جوان و خوش ذوقی دارد و کارهایی 
که قرار بود طی مدت یک سال انجام شود را با گذشت دو ماه زمان و شیوع کرونا 
انجام داد، آنها توانس��تند به کمک نخبگان کشور ماهواره بسازند، اما به این حد 
نبای��د اکتفا کرد باید به ماهواره های بزرگ تر فکر کرد. اگر در این زمان خدمات 
پستی، زیرساخت آموزشی و توانمندی در حوزه ارتباطات نبود مگر می توانستیم 

مردم را در خانه نگه داریم؟
مع��اون اول رئیس جمهور به چال��ش میان وزارت ارتباطات و س��ازمان صدا 
و س��یما اش��اره کرد و گف��ت: در حوزه ارتباط��ات و اینترنت ب��ه جهت کمیت 
مناس��ب، توانس��تیم نیاز مردم را تامین کنیم اما به جه��ت کیفیت در برخی از 

ش��هرها مش��کالت اینترنت وجود داش��ت. به همین دلیل نیاز اس��ت به سرعت 
امکانات��ی مانند تامین پهنای باند مورد نیاز ب��ه وزارت ارتباطات اختصاص داده 
ش��ود. برداش��ت من این بود که بتوان اختالف نظری که درخصوص آزادس��ازی 
فرکانس ها میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات وجود دارد را حل و فصل کنیم. 
اما نمی دانستیم اختالف به این حد رسیده که مطالب و خبرهای وزیر ارتباطات 

منعکس نمی شود، مردم باید این خبرها را بشنوند.
وی ادامه داد: توس��عه ظرفیت ها و منابع که مهم ترین آن شبکه ملی اطالعات 
اس��ت، مساله دیگری اس��ت که باید به آن توجه کرد. دستور رهبر معظم انقالب 
این بود که ش��بکه ملی به س��رعت تکمیل ش��ده تا فرصت بسیاری خوبی برای 
ارتباطات ایجاد ش��ود. اگر دولت این امکان را در اختیار نداشت، نمی توانست به 
راحتی با مردم ارتباط برقرار کند و مردم نیز از آن بهره مند ش��وند همین شبکه 
می تواند آغاز حکمرانی جدید در کش��ور باش��د. تکمیل این شبکه و ظرفیت امر 
بس��یار ضروری و نیاز ملی کشور اس��ت که باید برای آن تالش کنیم تا عملیاتی 

شود.
جهانگیری در انتها به دیجیتالی ش��دن اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگر نتوانیم 
به این س��مت حرک��ت کنیم از چرخه اقتص��اد دنیا عقب می افتی��م. حرکت به 
س��مت اقتصاد دیجیتال پرش��تاب است ما نیز باید با شتاب عمل کنیم. در پایان 
از عملکرد درخش��ان در بخش وزارت ارتباطات تشکر می کنم. کار بزرگی انجام 
گرفته اما از آنجایی که کار جدید اس��ت هنوز برای نظام بانکی و س��رمایه خوب 
تعریف نشده باید تالش کنیم که تعریف ها را جا بیندازیم. روی این وزارتخانه 4 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان س��رمایه گذاری شده است که باید آن را ده برابر، صد 

برابر کرد تا آینده مطمئن و توسعه یافته ای داشته باشیم.
تهدید و فرصت کرونا در حوزه ارتباطات

وزیر ارتباطات نیز در ابتدای این مراس��م با بیان اینکه تحریم ها و تالطم های 
ارزی باعث نشد دست در جیب مردم کنیم، گفت: با توجه به قطعی اینترنت در 
آبان سال گذشته و چالش هایی که در حوزه های مختلف داشتیم، شاهد افزایش 
نرخ رش��د در بخش ارتباطات بودیم. تالطم های ارزی مشکالتی را برای ما ایجاد 

کرد اما سعی کردیم دست در جیب مردم نکنیم.

محمدجواد آذری جهرمی با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته چالش هایی را 
پشت سر گذاش��تیم که تا به حال نظیر آنها را شاهد نبودیم، افزود: شیوع کرونا 
س��ختی ها و مشکالتی را برای ما ایجاد کرد اما از طرف دیگر فرصتی ایجاد کرد 
تا کارهایی که قرار بود طی یک س��ال آینده انجام بدهیم را ظرف مدت س��ه ماه 

به نتیجه برسانیم.
وزی��ر ارتباطات ادامه داد: تمام دنیا با یک مفهوم نوین به نام اقتصاد دیجیتال 
مواجه شده اند که این اقتصاد سه الیه دارد. الیه اول حوزه تلکام و مخابرات است 
که بخش س��نتی این مفهوم به حس��اب می آید. انتشار نرم افزار و سخت افزار نیز 
در همین حوزه اس��ت. الیه دوم الیه محدودی است که خدمات پلتفرمی در آن 

شکل می گیرد. الیه سوم نیز مربوط به تجارت الکترونیکی است.
او س��پس به تش��ریح اثرات ش��یوع کرونا بر بخش ارتباطات کش��ور پرداخت 
و گف��ت: ترافی��ک دیتا تا قبل از ش��یوع کرونا بیش از ۱6 پتابای��ت بوده که در 
فروردی��ن ماه امس��ال این عدد ب��ه ۲۳ پتابایت و تا دو روز گذش��ته این عدد به 
۲۰.5 رس��یده است. در این رش��د قابل توجه، ترافیک نسبتا پایدار بوده است اما 
افزایش ترافیک باعث کاهش سرعت اینترنت شده است که مردم نیز درخصوص 

آن گالیه هایی داشتند.
به گفته وزیر ارتباطات، کیفیت ش��بکه تلفن ثابت و همراه در روزهای ابتدای 
کرون��ا افت کرد اما در روزهای بعد س��عی کردیم این مش��کل را برطرف کنیم. 
ش��یوع این ویروس به جهش ما منجر ش��د. چیزی را که برای خرداد ماه ۱4۰۰ 
برنامه ری��زی کرده بودیم در این مدت انجام ش��د و به نتیجه رس��ید. در همین 
راس��تا شرکت ارتباطات زیرساخت در هسته شبکه ملی اطالعات ظرفیت ۲هزار 

گیگابایتی ایجاد کرد.
آذری جهرم��ی همچنین درخص��وص چالش هایی که حوزه ارتباطات با آن رو 
به روس��ت، گفت: ما برای رس��یدن به اهدافی که مدنظرمان است با چالش هایی 
رو به رو هستیم که تنها با همکاری همه جانبه شهرداری ها برای توسعه اینترنت 
خانگی و همراه، حل مش��کل دسترسی به ش��بکه برق سراسری در محل نصب 
س��ایت های روستایی و تامین منابع مالی توس��عه پروژه ها با استفاده از ظرفیت 

بورس برطرف می شود.

معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز جهانی ارتباطات:

حوزه ارتباطات به سرمایه گذاری ۱۰۰ برابری نیاز دارد
دریچه

از صنعت بیمه تا صنعت دارو و تفریحات آنالین
کرونا به کدام کسب و کارها کمک کرد؟  

همزم��ان با ش��یوع کرون��ا، اعالم وضعی��ت اضط��راری و اعمال 
محدودیت های سختگیرانه برای تردد شهروندان از سوی کشورهای 
مختلف، بسیاری از کسب و کارها تعطیل و خطوط تولید کارخانه ها 
به مدت نامعلومی متوقف ش��د. همین مسئله موجب شد که میزان 
تولید و فروش آنها متوقف ش��ده و درآمدزایی و س��ودآوری آنها با 
کاهش شدید و بی س��ابقه ای روبه رو شود. در نقطه مقابل اما برخی 
از صنایع و کس��ب و کارها از رش��د و اقبال عمومی بسیار بیشتری 

نسبت به قبل برخوردار شدند.
ب��ه گ��زارش Financial Times، ب��ا توجه به تغیی��ر ناگهانی 
نیازهای مردم، برخی از کسب و کارها و صنایع نسبت به قبل رشد 
بیشتری پیدا کرده و از اقبال عمومی بیشتری به علت پاندمی کرونا 
برخوردار شدند که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
* صنعت تفریحات آنالین: به علت نیاز بیش��تر مردم به پر کردن 
اوقات فراغت و وقت گذرانی در دوران قرنطینه خانگی طبیعی است 
که مدت زمان بسیار بیشتری را نسبت به قبل به تفریح و سرگرمی 
از راه دور یعن��ی آنالین و اینترنتی خواهن��د پرداخت. از مهم ترین 
بازیگران صنعت تفریحات آنالین می توان به ش��بکه های اجتماعی، 
اپلیکیشن های پیام رسان، گیمینگ و بازی های آنالین، کنسول های 
بازی همچون پلی استیش��ن و ایکس باکس، س��رویس  های پخش 
آنالین فیلم و س��ریال، استریم آنالین موسیقی، رادیوهای اینترنتی 

و پادکست اشاره کرد.
* صنعت بیمه: با توجه به قرنطینه خانگی بالغ بر نصف جمعیت 
جهان، بس��ته ش��دن مرزهای زمینی، دریای��ی و هوایی، ممنوعیت 
س��فر و هرگونه تردد داخلی و بین المللی در بس��یاری از کشورهای 
جه��ان آمار تصادفات جرحی، فوتی و بدنه ای به میزان قابل توجهی 

کاهش یافته است.
* صنعت فروش آنالین: با توجه به ش��یوع گسترده ویروس کرونا 
و قرنطین��ه خانگ��ی ش��هروندان، در صورتی که نیاز ب��ه خریداری 
محصوالت مختلف داش��تند نمی توانستند به فروشگاه های فعال در 
سطح شهر خود مراجعه کرده و محصول موردنظرشان را خریداری 
و اس��تفاده کنن��د، بنابرای��ن فروش��گاه های آنالی��ن و اینترنتی در 
حوزه های مختلف توانس��ت به خوبی سودآوری و درآمدزایی بسیار 

باالیی را در این بازه زمانی کسب کند.
* صنعت دارویی: از آنجایی که مردم تحت تاثیر تبلیغات مختلف 
ب��ه منظور کاهش احتمال ابتال به ویروس کرونا و افزایش سیس��تم 
ایمنی ب��دن خود قرار گرفته بودند، میزان خریداری و اس��تفاده از 
داروهای مکمل و تقویت  کننده سیستم دفاعی بدن در زمان بحران 

پاندمی کرونا افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
* صنعت مواد ش��وینده و بهداش��تی: با توجه به توصیه سازمان 
بهداش��ت جهانی و وزارت بهداش��ت در کش��ورهای مختلف جهان 
مبنی بر شس��ت و شوی مکرر دست به مدت ۲۰ ثانیه و ضدعفونی 
کردن تمامی س��طوح، خریداری و اس��تفاده مردم از مواد شوینده 
بهداش��تی و ضدعفون��ی کننده به میزان قابل توجه و بی س��ابقه ای 
رش��د و افزایش یافته اس��ت که این مسئله موجب رشد درآمدزایی 

و سودآوری شرکت ها و کسب و کارهای فعال در این حوزه شد.

با کمرنگ شدن محدودیت های کرونایی
پروازهای خارجی کی راه می افتد؟

در ماه های گذش��ته کش��ورهای بسیاری به خاطر ش��یوع کرونا 
مرزه��ای خ��ود را بس��تند و حدود ۱۷ ه��زار هواپیم��ا در این ایام 
زمین گیر ش��د. ح��اال مذاکراتی بین کش��ورها در گرفته و این امید 
وج��ود دارد که پروازهای خارجی ایران نیز در آینده نه چندان دور 

به شرایط قبل از شیوع کرونا نزدیک شود.
به گزارش ایس��نا، از اسفندماه س��ال گذشته که کرونا در ایران و 
جهان ش��یوع پیدا کرد محدودیت های زیادی برای تردد مس��افران 
و س��فرهای هوایی اعمال ش��د. به گفته مقصود اس��عدی س��امانی 
دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی، در این ای��ام تقریبا ۱۷ هزار 
هواپیما زمین گیر ش��د و بس��یاری از ایرالین های بزرگ دنیا تا مرز 

ورشکستگی پیش رفتند.
حاال بس��یاری از کش��ورهای اروپایی مذاکراتی را آغاز کردند تا 
بتوانند با اعمال پروتکل های بهداش��تی، پروازهای مس��افری خود 
را از س��ر بگیرند. س��امانی در این باره گفت: مذاکرات کشورهای 
مختل��ف ب��ا یکدیگر آغاز ش��ده و ایران نیز این کار را در دس��تور 
کار خود قرار داده اس��ت، در این میان کش��ورهای مختلف قوانین 
و پروتکل های��ی برای خ��ود تعریف کردند تا ضم��ن جلوگیری از 
گس��ترش کرونا مرزهای ش��ان را برای تردد مس��افران به صورت 

تدریجی باز کنند.
او افزود: توافق ایران با هلند و قطر برای انجام پروازهای مسافری 
ب��ه صورت خاص و م��وردی نتایج همین مذاکرات اس��ت و به نظر 
می رس��د پروازهای مسافری خارجی در آینده نه چندان دور و البته 
با رعایت الزامات و پروتکل های بهداشتی از سر گرفته خواهد شد.

رض��ا جعف��رزاده، س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی نی��ز گفت: از 
س��ر گرفتن پروازهای مس��افری خارجی بس��تگی به س��رعت رفع 
محدودیت های ناشی از شیوع کرونا از سوی کشورهای مختلف دارد. 
البته ش��رکت های هواپیمایی باید برمبنای محاسبات اقتصادی شان 
ببینند که پروازشان لود قابل قبول )لود پرواز شامل وزن مسافران، 

بار و سوخت هواپیماست( و صرفه اقتصادی دارد یا خیر.
وی ادام��ه داد: همانط��ور که کش��ورها و ش��هرهای مختلف دنیا 
محدودیت ه��ای متفاوت��ی در ماه ه��ای گذش��ته ب��رای پروازهای 
مس��افری اعمال کردند رفع آن نیز می تواند متفاوت باش��د اما اگر 
ای��ن محدودیت ه��ا در مذاکرات و پروتکل هایی که کش��ورها اعالم 
می کنند، برطرف ش��ود هیچ مشکلی برای انجام پروازهای مسافری 

وجود ندارد.
جعفرزاده با بیان اینکه به غیر از پروازهایی که به ضرورت در این 
ایام انجام می ش��ود نمی توان زمان خاصی برای عادی شدن شرایط 
پروازهای مس��افری خارجی اعالم کرد، گفت: در هر یک از ش��قوق 
حمل و نقل شرایط متفاوتی وجود دارد و نمی توان آنها را با یکدیگر 
مقایس��ه کرد اما در ح��وزه هوایی آغاز پروازها و ش��روع فعالیت ها 

چندان زمان بر نیست و تنها بستگی به رفع محدودیت ها دارد.
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نهاد پژوهش��ی مجل��س با بی��ان اینکه جهش تولی��د با اتخاذ سیاس��ت های 
مالیاتی مناس��ب امکانپذیر اس��ت، اعالم کرد ایجاد جهش تولید در کشور بدون 
رف��ع چالش های مربوط به محیط کس��ب و کار، کاهش انگی��زه در فعالیت های 
سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب ممکن نیست.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تازه خود با عنوان »درباره جهش تولید: 
چارچ��وب مفهومی و نظری الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران« نوش��ته 
اس��ت: با وجود سال ها سیاست گذاری با هدف حمایت از تولید، هم گزارش های 
بین المللی و هم ارزیابی های داخلی، نش��انگر وضعیت نامناس��ب محیط کسب و 

کار و امنیت سرمایه گذاری در ایران است.
ب��ه گفته مرکز پژوهش ه��ا، انحصار و وجود موانع ج��دی در اعطای مجوز به 
کس��ب وکارها، تنگنای تأمین مالی تولید، بی ثباتی مقررات و اتخاذ تصمیم های 
ناگهان��ی، عایدی ب��االی فعالیت های نامولد و رقیب تولید، مش��کالت فراوان در 
اس��تیفای حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، در کنار برخی مس��ائل و مشکالت 
ناش��ی از تحریم های اقتصادی، وضعیتی را در محیط کس��ب وکار و تولید کشور 

ایجاد کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است.
بازوی کارشناس��ی مجلس یادآور ش��د: عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی 
اس��تفاده می کنند و از منافع فناوری های پیشرفته محرومند، کیفیت محصوالت 
ایرانی نسبت به رقبای خارجی، معموالً پایین بوده و سهم اغلب محصوالت ایرانی 

در بازارهای جهانی اندک است.

مرکز پژوهش ها در پاس��خ به این سؤال که »دولت و مجلس چگونه می توانند 
به تولید کمک کنند؟« با جمع بندی بیش از ۲۰ گزارش پژوهشی، نوشته است: 
پاسخ به این سؤال در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده است که روابط مؤلفه های 
اصلی حمایت از تولید در ایران را نش��ان می دهد؛ مؤلفه هایی نظیر محیط فعلی 
و مطل��وب فعالیت واحدهای تولیدی، مس��یرهای نامولد رقی��ب و موازی تولید 
و س��رمایه گذاری، راهبرد توس��عه صنعتی یا اولویت های تولیدی کشور، امنیت 
س��رمایه گذاری و نیروهای محرک س��رمایه گذاری از جمل��ه تعرفه های واردات، 

معافیت های مالیاتی، تسهیالت بانکی و اعتبارات حمایتی.
در پیش فرض این تحقیق آمده است: در هر جامعه ای )از جمله ایران(، برخی 
انس��ان ها شّم کارآفرینی )توان تش��خیص فرصت ها، تحمل خطر ورود به کسب 
وکارهای جدید و س��رمایه گذاری و تأس��یس واحد تولیدی( باالتری نس��بت به 
دیگران دارند که اگر فضای س��رمایه گذاری و محیط کس��ب وکار مناسب باشد، 
این افراد به نس��بت شّم اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود، به میدان می آیند و 
ظرفیت های کارآفرینی آنها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل و موجب تأسیس یا 
توسعه کسب وکارها می شوند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایه گذاری و محیط 

کسب وکار مطلوب، بنگاه ها با سهولت متولد می شوند و رشد می کنند.
براس��اس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، آسیب شناسی های حمایت های 
ص��ورت گرفته از تولید در ایران، تجربیات س��ایر کش��ورها در حمایت از تولید 
و نیازه��ا و ضرورت های تس��هیل تولی��د در ایران، راهبرده��ای حمایت از تولید 

در ای��ران را می ت��وان به عنوان چارچوبی برای ایجاد جهش تولید در کش��ور در 
هشت سرفصل اصلی ش��امل تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران ها، 
ش��فافیت، رقابت و تسهیل ورود به کس��ب وکارها و اداره بنگاه ها، کاهش هزینه 
فرصت تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیت های نامولد رقیب تولید ارائه کرد.

همچنین تأمین امنیت س��رمایه گذاری و کاهش هزینه های مبادله، توس��عه و 
ارتقای تأمین مالی تولید، ثبات و پیش بینی پذیری بازار ارز و حفظ رقابت پذیری 
تولید داخل، دس��تیابی به فناوری های برتر و تجاری س��ازی آنها و رسمی شدن 
کس��ب وکارها و کاهش بخش غیررس��می در اقتصاد نیز از دیگر این موارد برای 

ایجاد جهش تولید در کشور عنوان شده  است.
یافته ه��ای مرکز پژوهش ها در این گزارش نش��ان می دهد: ایجاد جهش تولید 
در کشور بدون رفع چالش های مربوط به محیط کسب و کار و همچنین کاهش 
انگیزه در فعالیت های سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست های مالیاتی 
مناس��ب و تعیین و معرفی اولویت های توسعه صنعتی )سیاست صنعتی( شامل 
کس��ب وکارهای پیش��ران به منظور حمایت زمان دار، ش��فاف و دارای ساز وکار 

اصابت دقیق، ممکن نیست.
به اعتقاد این نهاد پژوهش��ی، همچنین حمایت های تعرفه ای، بانکی، یارانه ای 
و نظای��ر آن از تولید، بدون تأمین الزامات پیش گفته، اثری جز توزیع رانت های 
غیراثربخش )مانند س��ال های گذش��ته( ندارد و اهداف جه��ش تولید را محقق 

نخواهد ساخت.

س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت 
در حال حاضر قیمت فرآورده های نفتی و پتروشیمی افزایش نسبی یافته است 
و می توان نس��بت به بهبود وضعیت این بازار امیدوار بود. حمید حسینی با بیان 
اینکه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی با دو مساله روبه رو است، به ایسنا 
گفت: ارزش صادرات این محصوالت به دلیل تغییر تحوالت ایجادش��ده در بازار 
نفت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر قرنطینه و تعطیلی بازارها در روند فروش 
فرآورده های نفتی اثر گذاش��ته اس��ت. به گفته او، جدیدترین آمار گمرک نشان 
می دهد آمار صادرات در فروردین ماه نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل هم به 
لحاظ وزنی افت نزدیک به ۳۹ درصدی داش��ته و هم به لحاظ ارزش��ی بیش از 

۳6 درصد کاهش را ثبت کرده اس��ت. همچنین حجم تجارت ایران در فروردین 
امسال معادل ۳میلیارد و 58۳ میلیون دالر ثبت شده است. همچنین در یک ماه 
نخست سال  ۱۳۹۹ بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد چین، با رقمی بیش 
از 5۲۳ میلیون دالر و س��هم نزدیک به ۳۲ درصد از کل ارزش صادرات صورت 
گرفته اس��ت. دومین مقصد کاالهای ایرانی نیز ام��ارات بوده که صادرکنندگان 
توانس��تند ارزش صادرات خود به این کش��ور را به ۳55 میلیون دالر برس��انند. 
حسینی با بیان اینکه سهم امارات از کل ارزش صادرات، نزدیک به ۲۱.5 درصد 
اس��ت، افزود: عراق که در ماه های اخیر دومین مقصد صادرات ایران بود، در ماه 
نخست سال ۱۳۹۹ به پله سوم تنزل کرده است. ارزش صادرات به عراق در ماه 

فروردین ۲5۹ میلیون دالر و س��هم آن از صادرات به نزدیک ۱6درصد می رسد. 
افغانستان با ۱۲5 میلیون دالر صادرات و سهم ارزشی بیش از 5.۷درصدی در پله 
چهارم و ترکیه با ۷۲ میلیون دالر ارزش صادراتی و سهم بیش از 4درصدی از کل 
ارزش، در پله پنجم ایستاده است. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه میزان صادرات در کشور کاهش یافته است، 
افزود: در س��بد صادراتی کش��ور فرآورده های نفتی و پتروشیمی یک سوم را به 
خود اختصاص می دهند و آمار موجود حاکی از کاهش صادرات اس��ت. به گفته 
حس��ینی، خوشبختانه اکنون وضعیت صادرات فرآورده های نفتی بهبود یافته تا 

جایی که بنزین از بشکه ای ۱5 دالر به ۲5 دالر افزایش یافته است.

مرکز پژوهش ها پاسخ داد

دولت و مجلس چگونه می توانند به »جهش تولید« کمک کنند؟

قیمت فرآورده های نفتی ایران افزایش یافت
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 آیا ظرفیت رشد بورس
اشباع شده است؟

بازار س��رمایه ایران وارد دوران تازه ای شده است که می توان 
از آن به عن��وان دوره »نوزایی« یا »تولد تازه« تعبیر کرد. بازار 
جدید بورس ایران مشخصه ها و ویژگی هایی دارد که به تدریج 
بروز و ظهور می کند. بارزترین ویژگی آن، تغییر و تبدیل بورس 
از یک بازار محدود به یک مدل فراگیر در س��طح ملی اس��ت. 
س��نگ بنای تبدیل بورس به یک »اب��ر بازار« در اقتصاد ایران، 
اکنون در تصمیم و اس��تراتژی کالن نظام نهاده ش��ده اس��ت. 
چنی��ن به نظر می آید که این اس��تراتژی از مرحل��ه تدوین تا 

تحقق آن دارای سه ضلع مهم خواهد بود:
اول؛ شکس��تن طلس��م خصوصی س��ازی و عرض��ه ام��وال و 

موسسات اقتصادی دولتی و حکومتی در بورس.
دوم؛ س��هیم کردن آحاد شهروندان ایرانی در بازار با پشتوانه 

طرح سهام عدالت.
س��وم؛ تامین منابع مالی و هزینه بخش خصوصی و تولید از 

عایدات بازار سرمایه.
به این ترتی��ب اگر بورس امروز به فرزن��د محبوب و برومند 
اقتصاد ایران تبدیل شده، به این سبب است که می بایست سه 
آرزوی بزرگ و زمین مانده دولت و نظام را محقق کند: آرزوی 
رقابتی کردن اقتصاد بس��ته و احیای قدرت بخش خصوصی با 
واگذاری سهام شرکت های بزرگ، تحقق وعده دیرین مشارکت 
ش��هروندان در چرخه اقتصادی کش��ور و س��رانجام یافتن یک 
منبع درآمد پایدار ب��رای دولت جهت تامین هزینه های جاری 

و عمرانی.
تیم اقتصادی دولت به نظر می آید که در صدد اس��ت هر سه 
جنبه از این استراتژی را همزمان پیش ببرد. به همین دلیل در 
روزهای اخیر از یک س��و سران دولت و نظام از حسن روحانی 
تا مش��اوران اقتصادی دفت��ر مقام معظم رهب��ری بر واگذاری 
امالک، مستغالت و شرکت های تحت پوشش بانک ها و بنیادها 
تاکید کرده اند و از س��وی دیگر تالش های پرشتاب برای حضور 
میلیون ها ش��هروند در بازار بورس شروع شده است. ضمن آنکه 
مسئوالن اقتصادی از درآمد چند هزار میلیاردی دولت در بازار 

سرمایه سخن به میان آورده اند.
همه اینها دس��ت به دس��ت هم داده تا در این برهه تاریخی، 
ب��ورس در پیک��ره اقتصاد ایران به باالترین قله اهمیت دس��ت 
یابد. بازار س��رمایه اکنون نه تنها قبله آم��ال فعاالن اقتصادی 
و س��رمایه گذاران بزرگ و کوچک ش��ده بلکه در محور و مدار 
عالقه ش��هروندان و مردم عادی نشسته است. نتیجه عینی این 
درجه از عالقه و عطش به حضور در بورس باعث شده دماسنج 
حرک��ت ش��اخص کل به نقطه جوش برس��د و هر روز ش��اهد 

اتفاقات شگفت انگیز جدید در تاالر معامالت بورس باشیم.
اولی��ن اتفاق ش��گفت آور در آغ��از این هفته رق��م خورد که 
ش��اخص با قدرت قله یک میلیون واحدی را فتح کرد و ارزش 
معام��الت روزانه ب��ه باالی ۲۰ هزار میلیارد تومان رس��ید. تب 
و الته��اب خرید و فروش س��هام اکنون به اندازه ای اس��ت که 
بسیاری از خبرها و اتفاقات کشور را تحت تاثیر قرار داده است. 
بنگاه ه��ای خبری به گزارش لحظه به لحظه از درون بازار روی 
آورده اند و مقام های ارش��د حکومتی به تشکیل جلسات پی در 
پی برای کنترل امنیت و ثبات بازار مبادرت کرده اند و در سوی 
دیگر، صف چند صد میلیونی تقاضا برای سهم هایی مثل شستا، 
س��ایپا و صبا شکل گرفته اس��ت. این موج التهاب و هیجان در 
چند روز اخیر عوارض دیگری هم داشت که نباید از نظر داشته 

شود.
شاخص کل بعد از شکستن رکورد تاریخی و خیره کننده یک 
میلیون واحد، ناگهان عقب نشینی خود را آغاز کرد و این توقف 
و عقبگرد باعث ترس و نگرانی اکثریت س��هامداران شد. پیامد 
ملم��وس این ترس را در هجوم ش��هروندان به صف های فروش 
دیدیم که ش��وق و ذوق روزهای جهش شاخص بالفاصله جای 
خود را به تردید و دلهره داد. البته در این میان، برخی بنگاه ها و 
کانال خبری نیز نقش آفرین بودند که با ترتیب دادن گفت وگو 
و میزگرد با افراد مدعی مدام در فضای ترس عمومی دمیدند؛ تا 
آنجا که خیل سهامداران در فضای مجازی و صفحات تلگرامی 
چنین پنداشتند که گویی خطر بزرگ »حبابی شدن بورس« یا 

سقوط و ریزش شاخص آغاز شده است.
متاس��فانه در این فضای تردید و هیجان، برخی از تریبون ها 
و اف��راد مدع��ی، بدیهی ترین اصول و منطق ب��ازار را کتمان و 
ان��کار کردند. اصول��ی که به صورت واض��ح می گوید در بازاری 
که موج عظیم تقاضا و نقدینگی در آن وارد ش��ده و از س��وی 
دیگر عرضه های بزرگ سهام دولتی ها کلید خورده است، ادعای 

سقوط شاخص چه موضوعیتی دارد.
بدون شک، فعاالن حرفه ای بازار به روشنی می دانند که فراز 
و فرود و پدیده »نوس��ان« خصلت جدایی ناپذیر بازار اس��ت و 
اساس��ا در جدال میان صف های عرضه و تقاضا اس��ت که بازار 
انرژی الزم برای پویش و پیش��رفت را کسب می کند. در فضای 
پرالته��اب ام��روز، خأل و ض��رورت این بحث ب��ه صورت جدی 
احساس می شود. همه ما را گریزی از این نیست که برای آنکه 
خیل  سهامداران در تله تبلیغات و توصیه های نادرست گرفتار 
نشوند باید توجه آنها را به این رشته واقعیت حرکت بازار جلب 
کرد تا دریابند اولین توصیه علم بازار س��رمایه به س��رمایه گذار 
جدید این اس��ت که هیجان و ش��تابزدگی در سهامداری را از 
خود دور کند و به این باور برس��د که بعد از هر جهش و صعود 

شاخص، اصالح آن یک ضرورت است.
بی ش��ک بورس در این مرحل��ه که دوران گ��ذار به تحول و 
تکامل اس��ت، رقیبان و مخالفانی دارد ک��ه تاکتیک و تکنیک 
آنها در تولید ترس و اضطراب در نگاه س��هامداران است و فقط 
از ای��ن راه اس��ت که می توانند س��رمایه و نقدینگ��ی را فراری 
دهن��د، بنابراین همه کس��انی که دل در گرو توس��عه و تعالی 
بازار س��رمایه را دارند می باید برای حف��ظ »ارزش های ذاتی« 
بازار یعنی امنیت، شفافیت و رقابت وجهه همت خویش سازند.

یادداشت

در حال��ی ک��ه این روزها جامع��ه و دولت به ش��دت درگیر مقابله 
با ش��یوع بیماری کرونا هس��تند، شرایط اقتصادی کش��ور دوباره در 
وضعیت ویژه ای قرار گرفته اس��ت. پس از اینکه شاخص بازار سرمایه 
چندین و چند رش��د چش��مگیر و کم س��ابقه را تجربه کرد، در چند 
روز گذش��ته با ریزش مواجه ش��ده و در سوی دیگر، نرخ دالر مجددا 
افزایش یافته اس��ت. این مهم در شرایطی اس��ت که رکود اقتصادی 
ناش��ی از شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشانده 
و انتظار می رفت که دست کم نرخ تورم کاهش یابد. در این میان، با 
رشد قیمت دالر در روزهای گذشته، بسیاری از کارشناسان به کاهش 
ارزش پول ملی اش��اره کردند و رشد نرخ دالر را نه به معنای افزایش 

قیمت دالر بلکه به منزله کاهش ارزش ریال برشمردند.
در همی��ن زمینه، مجیدرضا حری��ری عضو ات��اق بازرگانی تهران 
معتقد اس��ت که کاهش ارزش پول ملی ناش��ی از افزایش نرخ تورم 
و دیگر ش��اخص های مهم اقتصادی کشور است و در شرایط فعلی با 
افزای��ش انتظارات تورمی احتماال در آینده نزدیک قیمت ها همچنان 

افزایشی خواهند بود.
حریری در گفت وگو با خبرآنالین در رابطه با دالیل افزایش قیمت 
دالر در روزهای گذشته گفت: به نظر من بهتر است به جای صحبت 
درب��اره دالیل افزایش نرخ دالر ابتدا به این مس��ئله بپردازیم که چرا 
بورس تهران به این وضعیت رس��یده اس��ت؟ چرا قیمت همه کاالها 
رو به افزایش م��ی رود؟ به نظر من دلیل اصلی این افزایش قیمت ها، 
کاهش ارزش پول ملی است. در واقع، قیمت دالر گران نمی شود بلکه 

این ریال است که مدام کم ارزش می شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، اس��تفاده از عبارت »ریزش 

ارزش پول ملی« خود نش��ان دهنده واقعیت ماجرا است، درحالی که 
برخی از گران شدن دالر خوشحال می  شوند.

او درب��اره چرایی ریزش ارزش پول ملی گف��ت: به دلیل حجم باالی 
نقدینگی در کش��ور و تورم بی��ش از 4۰درصدی که بانک مرکزی اعالم 
کرده اس��ت و همینطور رشد منفی بیش از 5درصدی، همه اینها بیانگر 
کاهش ارزش واقعی پول ملی است. در مقابل این کاهش ارزش پول ملی، 

طبیعی است که هر کاال و خدمات ارزی گران تر می شود.
به اعتقاد حریری، س��ال گذش��ته در همین موق��ع قیمت دالر در 
حدود ۱4 الی ۱5 هزار تومان بود. بانک مرکزی تورم س��الیانه کشور 
را 4۱درصد اعالم کرده اس��ت و هم اکنون نرخ دالر بیش از ۱۷ هزار 
تومان اس��ت. بر این اس��اس می توان گفت که حتی قیمت فعلی نیز 
به اندازه کافی رش��د نکرده اس��ت و در همین حال، ارزش پول ملی 

کاهش داشته است.
او در رابط��ه با وعده های دول��ت مبنی بر کنترل اوضاع تاکید کرد: 
این وعده ناش��ی از یک وظیفه دولت برای کنترل اوضاع است. دولت 
باید ش��رایط اجتماعی و سیاسی کش��ور را کنترل کند ولی امکانات 
کافی برای کنترل نرخ تورم را ندارد. از یک طرف مبادالت اقتصادی 
کشور درآمدهای دولت است. براساس بودجه ۹۹ تمام منابع درآمدی 
دول��ت از مناب��ع حاصل از فروش نفت تا مالیات ه��ا نهایتا 5۰ درصد 
محقق ش��وند و بنابراین دول��ت امکان مقابله ب��ا کاهش ارزش پول 

ملی را ندارد.
ب��ه گفته حری��ری، در حال حاضر چش��م انداز تورمی وجود دارد و 
کش��ور هم دچار کمبود منابع ارزی و ریالی است که طبعا به کاهش 
ارزش پول ملی منجر خواهد ش��د و قیمت کاالها و خدمات مختلف 

نیز به تدریج افزایش خواهند یافت. در حال حاضر، راهکار مرس��ومی 
برای این ش��رایط وجود ندارد چراکه کشور ما امروز در یک وضعیت 

متعارف به سر نمی برد.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر ش��رایط کشور هم 
به گونه ای نیس��ت که وعده ها و ش��عارهای دولت بتوانند حتی برای 
کوتاه مدت مسکن باشند و هر وعده ای که دولتمردان و تصمیم گیران 
بدهند، باز وضعیت اقتصادی به راه خود ادامه می دهد. به بیان دیگر، 
مردم واقعیات اقتصادی کش��ور را می دانند و به خوبی متوجه شدند 

که کنترل اقتصاد در دست سیاست گذاران نیست.
او در انتها با بیان اینکه تحوالت بازار ارز انتظارات تورمی را افزایش 
داد، گفت: همانطوری که گفتم فعال انتظارات تورمی در کشور حاکم 
اس��ت. تنها در بخش کاالهای اساس��ی به سرعت تورم خود را نشان 
نمی دهد که آن هم باز می گردد به سیاس��ت های کنترلی این بخش. 
در ح��ال حاضر نیز همه کاالها اعم از مواد خوراکی تا بهداش��تی در 
حال گران تر ش��دن هستند و این مهم با افزایش قیمت دالر همزمان 

شده است.
گفتنی اس��ت در روز یکش��نبه ۲8 اردیبهش��ت، قیم��ت دالر در 
صرافی ه��ای بانکی با افزایش صد تومان��ی وارد کانال ۱۷ هزار تومان 
ش��د. صرافان بانکی هر دالر را درحالی به قیمت ۱۷ هزار و ۲۰ توان 
فروختن��د که نرخ خرید دالر ۱6 ه��زار و ۹۲۰ تومان بود. همچنین 
قیمت یورو نیز با افزایشی صد تومانی به ۱8 هزار و 4۳۰ تومان رسید 
که در قیاس با روز ش��نبه افزایشی صد تومانی را نشان می دهد. نرخ 
خری��د یورو از مردم در صرافی های بانکی نیز ۱8 هزار و ۳۲۰ تومان 

گزارش شد.

در حالی که زمزمه های احتمال توقف معامالت گواهی س��پرده سکه 
طال به گوش می رسد، یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که نگاه 
کوتاه م��دت برای ایجاد محدودیت بر س��ر راه بازدهی بازارهای مختلف 
می توان��د تا حدی قیمت ها را کنترل کند، ام��ا در بلندمدت تنها باعث 

وخیم تر شدن اوضاع می شود.
به گزارش ایس��نا، اتفاقات اخیر در بازار س��که و گران تر بودن قیمت 
سکه بورسی نسبت به سکه در بازار نقدی باعث شده است احتمال این 
وجود داشته باش��د که گواهی سپرده سکه طال به عنوان بازار رسمی و 
ش��فاف سکه طال، به زودی با استدالل خط دادن قیمت گواهی سکه به 

بازار نقدی توسط بانک مرکزی متوقف شود.
این در حالی اس��ت که بسیاری از کارشناسان معتقدند کنار گذاشته 
ش��دن ای��ن ابزار مالی روی س��که تنه��ا عاملی در جهت به��ا دادن به 
بازارهای غیرش��فاف ختم می شود و تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت سکه 
نقدی نخواهد داشت.  در این راستا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی 
در مورد احتمال کنار گذاش��ته ش��دن گواهی سپرده سکه طال از سوی 
بان��ک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی در تالش اس��ت تا در یک نگاه 

کوتاه مدت، در بازارهای طال، ارز و سپرده ها، بازدهی را مدیریت کند.
 وی ادامه داد: کاهش نرخ س��ود سپرده های یک ساله بانکی با همین 

منطق انجام شد و با توجه به وضعیت ویژه ارزی کشور، محدودیت های 
ایجادش��ده در بازار ارز هم در همین راستا قرار دارد و البته این نگاه در 
کوتاه مدت منطقی هم هس��ت. ایجاد محدودیت بازدهی در بازار س��که 
ط��ال هم در ادامه همین ن��گاه صورت می گی��رد و از آنجا که نرخ دالر 
و نرخ طال با یکدیگر همبس��تگی مثبت دارند، مس��ئوالن بانک مرکزی 
کش��ور نگران هس��تند که افزایش بازدهی در یکی از این دو، به افزایش 

بازدهی در دیگری ختم شود.
عض��و هیأت علمی پژوهش��کده پولی و بانکی کش��ور ب��ا بیان اینکه 
باید توجه کرد که معامالت گواهی س��پرده س��که طال در بس��تر بورس 
مزیت های زیادی در مقایس��ه با معامل��ه فیزیکی طال دارد، توضیح داد: 
از جمله آن قابلیت نقدش��وندگی و امنیت باال و سهولت معامله به شیوه 
آنالین اس��ت. به همین دلیل، تقاضا برای گواهی سکه در ماه های اخیر 
افزایش داشته است. از طرف دیگر، این نوع سپرده برخالف سپرده های 

پولی، تناظر یک به یک با سکه های طال دارد.
ندری افزود: به عبارت س��اده تر، بانک ها به ازای تعدادی مش��خص از 
گواهی س��پرده طال، تعدادی مش��خص از س��که های طالی فیزیکی را 
نگهداری می کنند و این با فرآیند تسهیالت دهی بانک ها تفاوت دارد. در 
فرآیند تس��هیالت دهی، بانک می تواند بیش از دارایی واقعی سپرده های 

خود تسهیالت بدهد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون هم ممکن است بانک مرکزی ابزار گواهی 
س��پرده ط��ال را تضعیف نکن��د و از روش دیگری ب��رای کاهش میزان 
بازدهی در بازار س��که طال اس��تفاده کند، اظهار کرد: برای مثال ممکن 
اس��ت به بانک ها اجازه اس��تفاده از اهرم بدهند، به این معنا که الزام به 
نگهداری ذخیره ۱۰۰درصدی س��که طال را بردارند و در نتیجه، گواهی 

بیشتری به بازار عرضه شود.
ب��ه گفته این کارش��ناس اقتص��ادی نگاه کوت��اه مدت ب��رای ایجاد 
محدودیت بر سر راه بازدهی بازارهای مختلف می تواند تا حدی قیمت ها 
را کنترل کند، اما در بلندمدت تنها به وخیم تر شدن اوضاع می انجامد.

 ن��دری با بیان اینک��ه قانون ظروف مرتبطه که ع��الوه بر فیزیک در 
اقتصاد هم کاربرد دارد، ادامه داد: این قانون می گوید که شما نمی توانید 
بازدهی س��پرده های بانک��ی را در حد ۱5 درصد نگ��ه دارید ولی بازار 
س��رمایه بازدهی مثاًل ۲۰۰درصدی داشته باشد. به عبارت ساده تر، اگر 
چنین کاری بکنید، دیر یا زود، نقدینگی به بازار جدید کوچ می کند. در 
مورد گواهی های س��پرده طال هم همین طور است و با ایجاد محدویت 
در ای��ن ب��ازار، در بلندمدت بازارهای دیگر دس��تخوش درهم ریختگی 

خواهند شد.

براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمت فروش یک سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد ش��هر تهران در س��ال ۹8 معادل 4 
میلیون و 6۱8 هزار و ۱۰۰ تومان بوده که نس��بت به س��ال ۹۷ حدود 

۲۹.۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، بررس��ی آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد متوس��ط 
قیمت فروش یک س��که تمام بهار آزادی ط��رح ق�دیم نیز در بازار آزاد 
ش��هر تهران در س��ال ۹8 رقم 4 میلیون و 5۲۳ ه��زار و 4۰۰ بوده که 

نسبت به سال ۹۷ معادل ۳۳.۹درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
در بازار آزاد ش��هر تهران در اسفندماه س��ال گذشته 5 میلیون و 8۹۷ 
هزار و ۳۰۰ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل )بهمن ماه( ۱۷.۹درصد 
و نس��بت به مدت مشابه سال ۹۷ حدود ۳۱.8درصد رشد داشته است. 
حداقل و حداکثر نرخ فروش س��که در اس��فند ۹8 به ترتیب 5 میلیون 
و ۳4۱ ه��زار و ۷۰۰ تومان و 6 میلیون و ۱58 هزار و ۳۰۰ تومان بوده 
است. متوس��ط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 

اسفندماه ۱۳۹8 در بازار آزاد شهر تهران 5 میلیون و ۹8۳ هزار و ۳۰۰ 
تومان بود که در مقایس��ه با ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 
۱8.6 درصد و ۲۹.۲ درصد افزایش نش��ان می دهد. همچنین حداقل و 
حداکثر نرخ فروش س��که مذکور در ماه یادش��ده به ترتیب 5 میلیون و 

۳۷5 هزار تومان و 6 میلیون و ۲55 هزار تومان بوده است.
از سوی دیگر، بررسی جزییات روند قیمت سکه در سال گذشته نشان 
می  دهد متوسط قیمت س��که طرح جدید در بهمن ماه سال گذشته 5 
میلی��ون و 4۳ ه��زار و ۷۰۰ توم��ان، دی ماه 4 میلی��ون و ۷54 هزار و 
۳۰۰ توم��ان و آذرماه 4 میلیون و 45۰ هزار و 8۰۰ تومان بوده اس��ت. 
همچنی��ن نرخ س��که در آبان ماه 4 میلیون و ۲۷ ه��زار و 4۰۰ تومان، 
مهرم��اه 4 میلیون و ۹ هزار و 6۰۰ تومان، ش��هریورماه 4 میلیون و ۹4 
هزار و ۹۰۰ تومان و مردادماه 4 میلیون و ۲۰۳ هزار و ۲۰۰ تومان ثبت 
شده است. به همین ترتیب، متوسط قیمت سکه در تیرماه 4 میلیون و 
4۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان، خردادماه 4 میلیون و 66۳ هزار و 8۰۰ تومان، 
اردیبهش��ت ماه 5 میلیون و ۷ هزار و 4۰۰ تومان و در فروردین ماه 4 

میلیون و ۷۹8 هزار و 8۰۰ تومان بوده است.
گفتنی اس��ت روز یکشنبه ۲8 اردیبهش��ت، هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید روز در بازار تهران با افزایش ۱4۹هزار تومانی روبه رو 
ش��د و با قیمت ۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نی��ز ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت 
داشت و این در حالی است که قیمت نیم سکه 85 هزار تومان و ربع سکه 
۳5 ه��زار تومان کاهش یافت و قیمت س��که یک گرمی هم بدون تغییر 

ماند.
بر این اس��اس، در بازار تهران هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 
قدی��م ۷ میلی��ون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم س��که ۳ میلیون و 68۰ هزار 
تومان، ربع س��که ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان و س��که گرمی ۹۹5 هزار 
تومان قیمت خورد. از س��وی دیگر، هر گرم طالی ۱8عیار رشد 8 هزار 
و 6۰۰ تومان��ی را تجربه کرد. هر گرم طالی ۱8عیار هم در بازار تهران 
۷۱5 ه��زار و 5۰۰ تومان و هر مثقال ط��ال ۳ میلیون و ۹8 هزار تومان 

اعالم شد.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه به صالح نیست

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد

رشد 3۰درصدی قیمت سکه در سال گذشته

آیا قیمت دالر افزایش یافته یا ارزش پول ملی کم شده است؟
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وقتی سهامداران تازه کار فروشنده می شوند
تبعات حضور غیرحرفه ای ها در بورس

بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۹ نه تنها به روند رو به رشد خود که 
از سال گذشته آغاز شده بود ادامه داد بلکه این روند شدت بیشتری 
هم پیدا کرد. ارزیابی ها حاکی از آن اس��ت که بازار با س��هامداران 
جدیدی مواجه شده که سرمایه های خرد و کوچک خود را به جای 
ب��ردن در بازارهای نامولد و س��وداگرانه چ��ون ارز و طال به بورس 
آوردن��د. با این ح��ال بازیگران جدید افرادی ک��م تجربه در بورس 
هس��تند و این احتمال وقوع رفتارهای هیجانی در شرایط خاص را 

افزایش می دهد.
در همی��ن زمینه، میثم رادپور، کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد 
اس��ت ک��ه بازیگران فعلی بورس افرادی ناآش��نا به س��از و کار این 
بازار هس��تند و تعداد زیادی از آنها تمام منابع مالی خود را در بازار 
س��رمایه گذاری کردند. به همین دلیل در گام بعدی دیگر خریداری 

وجود ندارد و فعاالن فعلی ممکن است دست به فروش بزنند.
رادپور در گفت وگو با خبرآنالین، در مورد افق بازار سرمایه گفت: 
من افق را روش��ن نمی بینم چراکه وقتی به لحاظ اس��تاندارد مالی 
مس��اله را بررس��ی کنیم می بینیم که ارقام فعلی بازار بسیار بیشتر 
از ارزش های ذاتی ش��رکت های فعال در بازار اس��ت. هنگامی که به 
بررس��ی ارزش ش��رکت ها می پردازی��م اعداد به مرات��ب پایین تر از 

سهامی هستند که در بازار فعلی معامله می شوند.
او ادامه داد: گرچه این مایه خوش��حالی اس��ت که بازار س��رمایه 
کش��ور بزرگ شده اس��ت و بازیگران جدیدی وارد آن شده اند ولی 
وقت��ی این بازیگران جدید افراد بی تجربه ای هس��تند که براس��اس 
احساس��ات تصمیم می گیرن��د از نظر رفتاری هم بازار س��رمایه در 
معرض خطر قرار خواهد گرفت زیرا احتمال بروز رفتارهای هیجانی 

و توده وار شدیدا افزایش یافته است.
به اعتقاد رادپور، بازار سرمایه کشور در شرایط فعلی هم از لحاظ 
ارزشی و هم رفتاری شرایط مناسبی را ندارد. البته باید توجه داشت 
در ای��ن باره میان کارشناس��ان اختالف نظر وج��ود دارد و من هم 
معتقد نیس��تم که حبابی اگر در بازار شکل بگیرد به یکباره و یا به 
س��رعت منفجر خواهد ش��د زیرا بازار می تواند در مدتی طوالنی تر 

حباب را در خود نگه دارد و یا آن را بزرگتر کند.
این کارش��ناس بازار سرمایه در رابطه با زمان احتمالی ریزش در 
بورس گفت: این مه��م را نمی توانیم پیش بینی کنیم و حداقل من 
نظری در مورد آن ندارم ولی نگاهم به چشم انداز میان مدت بورس 
تهران روش��ن نیس��ت چرا که پیش��تر گفتم از نظر قیمتی انحراف 
زی��ادی در بازار دیده می ش��ود و وقتی فاصله می��ان ارزش ذاتی و 

قیمت بازار زیاد می شود آنگاه احتمال وقوع خطر زیاد است.
او با تاکید بر اینکه باید با دانش و آگاهی وارد میدان شد و افراد 
الزم اس��ت که بخشی از س��رمایه خود و نه همه سرمایه شان را به 
بورس وارد کنند، ادامه داد: البته قیمت گذاری کار آس��انی نیست با 
این حال وقتی انحراف به باال یا پایین زیاد می ش��ود احتمال وقوع 
خطر هم باال می رود. در ش��رایط فعلی بررسی ها نشان می دهد که 
در تم��ام بخش ه��ا قیمت گذاری ها به مراتب بی��ش از ارزش واقعی 

شرکت ها است.
او در رابط��ه با عوام��ل دیگری که بیانگر احتم��ال وقوع اتفاقات 
خطرناک در بورس تهران اس��ت، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 
وضعی��ت بازار به گونه ای اس��ت که اغلب س��هامداران متعصبانه از 
خریدن دفاع می کنند و هرچه داش��تند را به خرید سهام اختصاص 
دادن��د. در ای��ن وضعیت حرکت بع��دی در بازار فروش اس��ت زیرا 
س��هامداران بس��یاری هرچه داش��تند را برای خرید بیشتر هزینه 
کردن��د و دیگر منابعی ب��رای خرید ندارد و با هم��ه خوش بینی ها 

حرکت بعدی که رخ می دهد فروش سهام است.
وی درباره اینکه گفته می ش��ود برخی افراد با فروش دارایی های 
چون خودرو و زمین وارد بازار ش��دند، گفت: این خبر خوبی نیست 
چراک��ه اغلب این اف��راد در بورس بی تجربه هس��تند و اغلب هم از 
دهک های کم درآمدی کش��ور هس��تند و این اقشار در بازار کاال و 
خدمات به دلیل تورم ش��دیدا متضرر ش��دند و به همین دلیل اگر 
ریزش��ی رخ دهد احتماال بازنده اصلی بازار را همین افراد تش��کیل 

می دهند.
رادپ��ور درباره عملک��رد دولت هم گفت: ما در ش��رایط فعلی که 
دولت با انواع مش��کالت دست و پنجه نرم می کند نمی توانیم انتظار 
زیادی از دولت داش��ته باشیم اما حداقل تصور می کنم نباید دولت 
به عنوان مبلغ بازار سرمایه وارد عمل می شد. جدا از اینکه در شأن 
مدیران نیس��ت که مش��وق مردم کم تجربه برای حض��ور در بازار 
باش��ند، باید توجه داشت که هشدارهای الزم برای کسب آگاهی و 

سپس ورود به بورس ضروری است.
او در انتها با بیان اینکه ورود به بورس با اطالعات دقیق و آگاهی 
کافی مانع از بروز زیان های هنگفت می ش��ود، گفت: در حال حاضر 
افرادی وارد بازار سرمایه شده اند که به سود هر روزه عادت کرده اند 
در حال��ی که مکانیزم بورس این گونه نیس��ت بنابراین این افراد با 
کمترین تغییر در صف فروش قرار می گیرند و منافع خود و دیگران 

را به خطر می اندازند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بازار س��رمایه که در اولین روز هفته به زیر 
رکورد یک میلیون واحد س��قوط کرده بود، روز یکش��نبه به این روند 
نزول��ی ادام��ه داد و بیش از ۱۹ هزار واحد دیگ��ر هم ریخت. افت دو 
روزه ش��اخص کل بورس در آخرین هفته اردیبهشت ماه اما در حالی 
رخ داده اس��ت که بازار سهام در 4۰ روز گذشته رشدی ۱۱۳درصدی 
داشته است. کارشناس��ان و تحلیلگران، بازگشایی نماد ایران خودرو، 
نوس��ان بازارهای م��وازی نظیر س��که و ارز و... را از جمله عوامل این 
ریزش دو روزه بازار س��رمایه دانس��ته اند. با این وجود، ش��واهد نشان 
می دهد که به دلیل کاهش س��ود سپرده بانکی و تداوم حمایت دولت 
از بازار س��هام، ش��اخص بورس در روزهای آینده بار دیگر س��بزپوش 

خواهد شد و به روند صعودی باز خواهد گشت.
ش��اخص کل ب��ورس در دومی��ن روز هفته با اف��ت ۱۹ هزار و ۱4 
واح��دی تا رقم ۹68 و 46۰ هزار واحد عقب رفت. ش��اخص کل )هم 
وزن( نیز با سه هزار و 48۱ واحد کاهش به ۳۰6 هزار و 68۲ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۳۰۷ واحد افت به ۲۰۳ هزار و 
۲8۱ واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۲۰ هزار و 6۲۰ واحد و شاخص 

بازار دوم ۱۰ هزار و 885 واحد کاهش داشت.
مهمترین نمادهای بورس در روز یکشنبه

در معام��الت این روز بی��ش از ۱۰ میلیارد و ۷۹4 میلیون س��هم، 
ح��ق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش ۱۰5 ه��زار و ۱8۱ میلیارد ریال 
داد و س��تد ش��د. نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( 
ب��ا دو هزار و پنج واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 5۹۲ واحد، کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران )حکشتی( با 5۲6 واحد، سالمین )غسالم( با 
۳8۷ واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با ۲۳۲ واحد، س��رمایه گذاری 
آتی��ه دماوند )واتی( با ۱۲8 واحد و داروپخش )وپخش( با ۱۲۲ واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقط��ه مقابل نیز نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با س��ه 
ه��زار و ۳۷ واحد، ملی صنایع م��س ایران )فملی( با یک هزار و ۹۹۰ 
واح��د، معدن��ی و صنعتی گلگه��ر )کگل( با یک ه��زار و ۳8۳ واحد، 
معدنی و صنعتی چادرملو )کچا( با یک هزار و ۳44 واحد، بانک ملت 
)وبمل��ت( با یک ه��زار و ۲۱۰ واحد و نفت و گاز پتروش��یمی تامین 
)تاپی��ک( با ۹8۱ واحد، بیش��ترین تاثیر منفی را بر ش��اخص بورس 

گذاشتند.
همچنین نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، ملی صنایع مس ایران، 
پاالی��ش نفت اصفهان، ف��والد مبارکه اصفهان، بانک ص��ادرات ایران 
و پاالیش نف��ت بندرعباس از جمله نمادهای پربیننده روز یکش��نبه 
بودن��د. گروه خ��ودرو هم در معام��الت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و 6۲6 میلیون برگه 

سهم به ارزش ۱۰ هزار و ۲۲5  میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فراب��ورس نیز بی��ش از ۱۰6 واحد افت داش��ت و بر روی 
کان��ال ۱۰ ه��زار و ۹55  واحد ثابت ماند. در این ب��ازار دو میلیارد و 
846 میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 4۱ ه��زار و 58۹ میلیارد 
ریال داد و س��تد شد. نمادهای پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(،  تولید 

نیروی برق دماوند )دماوند(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، 
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( و بیمه کوثر )کوثر( بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.
همچنی��ن نماده��ای س��رمایه گذاری صبا تامین )صب��ا(، هلدینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، 
فرابورس ایران )فرابورس(  و شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( بیشترین 

تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس در روز یکشنبه داشتند.
نوسانات بازار بورس جای نگرانی ندارد

ری��زش ش��اخص ب��ورس در دو روز ابتدای��ی این هفت��ه در حالی 
س��هامداران را نگران کرده اس��ت که کارشناس��ان، این نوس��ان بازار 
س��رمایه را نگران کننده نمی دانند. در این ب��اره، عرفان هودی با بیان 
اینک��ه بازار در وضعی��ت کنونی با هیچ  نگرانی همراه نیس��ت، گفت: 
س��هامداران باید از این فرصت اس��تفاده و اقدام به خرید س��هم هایی 
کنند که تا چند روز گذش��ته در صف های خرید سنگین قرار داشتند 

و فرصت خرید به سهامداران را نمی دادند.
ه��ودی در گفت و گ��و با ایرنا به افت این روزهای ش��اخص بورس 
اش��اره کرد و گفت: ش��اخص بورس نیاز به اصالح داشت، بازار باید تا 
چند روز در مس��یر افت و اصالح قرار می گرفت تا بتواند خود را برای 
رشد بیشتر آماده کند. اگر بازار وارد فاز اصالحی نمی شد، سهامداران 
به دنبال ترس از ریزش احتمالی ش��اخص بورس، به دلیل رش��دهای 
مک��رری که تجربه ک��رده بودند نقدینگی های خ��ود را وارد این بازار 
نمی کردن��د اما اکنون که بازار چنین اصالح��ی را تجربه کرد خود را 

آماده رشد دوباره بازار خواهند کرد.
او با تاکید بر اینکه س��هامداران نباید نگ��ران اصالح چند روز اخیر 
ش��اخص بورس باشند و با دید کوتاه مدت به س��رمایه گذاری در این 
ب��ازار نگاه کنند، ادام��ه داد: تفکر کوتاه مدت س��رمایه گذاران و ترس 
از ری��زش احتمالی ش��اخص بورس زمینه چنین اصالح پرش��تابی را 
در بازار فراهم کرد. این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه با 
توجه به بازگش��ایی نماد س��ایپا و ایران خودرو، س��هامداران در چند 
روز اخیر به دنبال جابه جایی س��هام و اق��دام به خرید دو نماد بزرگ 
خودروسازی بودند، افزود: به نظر می رسد چند وقت دیگر بازار اصالح 
دیگر برای جابه جایی س��هام از گروه پاالیش��ی و پتروشیمی به سمت 
فلزات اساس��ی و معدنی خواهد داشت. به اعتقاد وی، سهامداران باید 
از این فرصت اس��تفاده کرده و اقدام به خرید س��هم هایی کنند که تا 
چند روز گذش��ته در صف های خرید س��نگین قرار داشتند و فرصت 

خرید را به سهامداران نمی دادند.
هودی با بیان اینکه ش��اخص بورس به زودی در مس��یر صعود قرار 
خواهد گرفت، خاطرنش��ان کرد: اصالحی را که بازار در چند روز اخیر 
تجربه کرد می تواند زمینه رش��د پرش��تاب بازار را فراهم کند. اکنون 
نقدینگی در حال خروج از گروه بانکی و ورود به س��مت گروه خودرو 

و فلزات اساسی است.

شرایط حاکم در بورس معقول و منطقی است
روزبه شریعتی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز افت شاخص بورس 
را نگران کننده ندانس��ت و گفت که شرایط بازار سهام در کل معقول 
و منطقی به نظر می رس��د و به زودی ش��اهد بازگشت دوباره رشد به 

شاخص بورس خواهیم بود.
ش��ریعتی در گفت و گو با ایرنا به افت این روزهای ش��اخص بورس 
اش��اره کرد و ادامه داد: هر رش��د پرشتابی نیاز به اصالح دارد اما افت 
معام��الت در دو روز اخی��ر فراتر از روزهای گذش��ته ب��ود و برخی از 
س��هم ها از س��وی حقوقی ها که صف های فروش س��نگینی را ایجاد 

کردند ضرر و زیان بیشتری را نسبت به سایر سهم ها تجربه کردند.
او با بیان اینکه در وضعیت کنونی کلیت روند بازار با مشکلی همراه 
نیس��ت، افزود: بازاری که در 4۰ روز کاری اخیر ۱۱۳درصد رش��د را 
به دس��ت آورده و طبیعی اس��ت که برای مدتی موقت اصالحی را در 

پیش بگیرد.
شریعتی با تاکید بر اینکه صفوف فروش ایجادشده در بازار در برابر 
کل حجم بازار چندان عدد قابل توجهی نیست، افزود: صف فروش ۷ 
هزار میلیارد تومانی که در بازار ایجاد ش��د صف عجولی است که اگر 
اقدام به جمع آوری آن شود روند بازار را به سمت تعادل پیش می برد. 
از این به بعد رش��د بازار یکپارچه نخواهد بود و س��هم هایی که از دید 
کارشناس��ان زیر قیمت باشند و با ارزش جایگزینی باالتری نسبت به 

ارزش بازار فعلی همراه باشند مورد اقبال بازار قرار می گیرند.
ب��ه گفت��ه وی، میزان ورود نقدینگی به بازار از س��وی حقیقی ها به 
حدی اس��ت که نقدینگی حقوقی ها را به عدد کوچکتری تبدیل کرده 

است.
شریعتی با بیان اینکه در روز ۱8 هزار میلیارد تومان سهم از سوی 
حقیقی ها خریداری می شود در حالی که حجم حقوقی ها حدود چهار 
هزار میلیارد تومان اس��ت، گفت: بازار با اصالح شارپی که دارد خیلی 
زود ب��ه حالت اولیه و اش��باع فروش باز می گ��ردد و جذابیت خرید را 
برای س��هامداران ایجاد می کند. ما موافق رشد پرشتاب بازار نیستیم 
و اکنون هم موافق چنین ریزش��ی نیستیم اما ذات بازار با نوسان گره 

خورده و هر لحظه ممکن است نوساناتی را تجربه کند.
به اعتقاد او،  بازاری که از ش��اخص 6۰۰ هزار واحد در پایان اسفند 
ماه س��ال گذشته یکباره به کانال یک میلیون واحد ورود کرد طبیعی 

است که اصالحی را به میزان ۱۰درصد تجربه کند.
ش��ریعتی با تاکید بر بازگشت روند صعودی شاخص بورس گفت: 
موج برگش��ت صعودی ش��اخص بورس به قدرت دو هفته گذش��ته 
نیس��ت و پیش بینی می شود که دیگر ش��اهد صفوف خرید طوالنی 
در س��هم های مختل��ف نخواهیم بود و عیار س��هم ها از یکدیگر جدا 

می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سهامداران نباید دارایی 
خود را بفروشند و وارد بورس کنند، گفت: بازار سرمایه بازار بلندمدت 
اس��ت و نباید س��رمایه گذاران با کوچکترین اصالح��ی رفتار هیجانی 

داشته باشند و به سمت فروش سهم های خود بروند.

آیا ریزش 2 روز گذشته شاخص بورس نگران کننده است؟

وضعیت قرمز در بازار سرمایه
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بازار گل تعریفی ندارد   
9۰درصد گل تولیدی هدر می رود

رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل و گیاه تهران گفت با گس��ترش ویروس 
کرونا و نبود تقاضا برای خرید، بازار گل تعریفی ندارد.

جالل عجایبی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به اینکه 
ب��ازار گل تعریفی ندارد، اظهار کرد: با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و نبود 

تقاضا، بازار در رکود به سر می برد.
وی افزود: علی رغم بازگش��ایی مغازه ها، 4 تا 5درصد فروش ایجاد ش��ده 
اس��ت که این میزان جوابگوی حقوق فروش��ندگان یا کارگران گل فروش��ی 

است.
عجایبی ادامه داد: عمده فروش گل شب عید است که متاسفانه امسال با 

شیوع ویروس کرونا، بازار تعریفی نداشت.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل و گیاه با اش��اره ب��ه اینکه ضایعات گل 
به باالی ۹۰درصد رس��یده اس��ت، بی��ان کرد: هم اکنون بی��ش از ۲۰ هزار 
تولیدکننده در آستانه ورشکستگی هستند که هرچه سریع تر باید تمهیداتی 

اندیشیده شود تا بتوانند به تولید ادامه دهند.
وی ادام��ه داد: با توجه به ش��رایط فعلی بازار امیدواریم هرچه س��ریع تر 
وضعیت عادی شود، در غیر این صورت صنوف به طور کامل از بین می رود.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل و گیاه در پایان با اش��اره به اینکه قیمت 
گل نوسانی نداشته است، تصریح کرد: با گسترش ویروس کرونا و نبود تقاضا 
در ب��ازار، عم��ده گل و گیاه تولیدی به ضایعات تبدیل می ش��ود یا کمتر از 

قیمت تمام شده تولید به فروش می رسد.

 کرونا طراحی گوشی های هوشمند را
متحول می کند

بس��یاری از کارشناس��ان بر این باورند که شیوع گس��ترده ویروس کرونا 
موجب تغییر و تحوالت عظیمی در طراحی و توس��عه گوشی های هوشمند 

خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، س��ازمان بهداش��ت جهانی و مقامات وزارت بهداشت 
در کش��ورهای مختلف جهان از ش��هروندان موکداً درخواس��ت کرده اند که 
درخصوص شست وش��وی مکرر دست های خود با آب و صابون و ضدعفونی 
تمامی س��طوح محیط پیرامون خود س��هل انگاری نکنند تا بدین ترتیب به 
قطع زنجیره انتقال و انتشار این بیماری خطرناک و مرگبار در جهان کمک 

کنند.
یکی از وس��ایلی که تقریبا تمامی ش��هروندان در سراس��ر جهان با آن به 
صورت مکرر در ارتباط نزدیک هس��تند، گوش��ی موبایل است که از آن در 
طول روز اس��تفاده می کنن��د. تمیز و ضدعفونی کردن گوش��ی های موبایل 
بدون شک یکی از مهمترین کارهایی است که افراد این روزها باید به منظور 

مقابله با انتشار ویروس کرونا انجام دهند.
ل��زوم و ضرورت ضدعفونی کردن گوش��ی های موبایل از آن جهت اس��ت 
که طبق تازه ترین تحقیقات صورت گرفته هر فرد به طور متوس��ط حداقل 
روزی ۷6 بار به گوشی خود دست می زنند و اعالن های آن را چک می کند.

حاال براساس گزارش های منتشرش��ده از سوی کارشناسان و تحلیلگران 
فعال در حوزه فناوری ش��یوع گس��ترده و پاندمی ویروس کرونا و بحران و 
چالش ه��ای به وجود آمده ناش��ی از آن موجب خواهد ش��د که در صنعت 
موبایل و طراحی س��خت افزارهای به کار رفته در گوشی های هوشمند تغییر 
و تحوالت عظیمی ش��کل بگیرد به گونه ای که نمایشگر، حسگر اثر انگشت،  
لنز دوربین و س��ایر سطوح گوش��ی های هوش��مند که تقریباً از حساسیت 
باالیی برخوردار هس��تند، از تماس مکرر با مواد ضدعفونی کننده مانند الکل 

و آب و صابون آسیب نبینند و کاربران را با مشکل مواجه نکنند.
در واق��ع آنها بر این باورند که آینده صنعت موبایل به س��مت و س��ویی 
پیش خواهد رفت که تمامی سطوح مختلف گوشی های هوشمند به گونه ای 
طراحی می ش��وند ت��ا در برابر مواد ضدعفونی کننده ت��اب و توان و مقاومت 

باالتری داشته باشند.
در چند ماه گذش��ته آمار تعمیر س��خت افزاری گوش��ی های هوشمند در 
سراس��ر جهان ب��ه علت تماس مس��تقیم الکل های قوی و مواد ش��وینده با 
نمایشگر گوشی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و کاربران موبایل 
را بی��ش از پی��ش با پرداخت هزینه ه��ای گزاف و نگرانی های ناش��ی از آن 

مواجه کرده است.

تخم مرغ ارزان شد
رئی��س هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران از اُفت ۲ هزار 

تومانی هر کیلو تخم مرغ در بازار خبر داد.
ناص��ر نبی پور، رئی��س هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از اُفت ۲ هزار تومانی قیمت  هر 
کیل��و تخم مرغ در ب��ازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری 6 هزار و ۲۰۰ تا 6 هزار و ۳۰۰ تومان معادل ش��انه ای ۱۲ هزار و 

۲۰۰ تا ۱۲ هزار و 4۰۰ تومان است.
وی اُف��ت تقاضا برای خرید تخم مرغ در ب��ازار داخل و صادراتی را دلیل 
اصلی کاهش قیمت تخم مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: با اتمام ماه مبارک 

رمضان پیش بینی می شود که قیمت تخم مرغ در بازار متعادل شود.
نبی پور قیمت مصوب هر ش��انه تخم مرغ را ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم 
کرد و گفت: این در حالی اس��ت که هم اکنون هر ش��انه تخم مرغ کمتر از 
این  نرخ در بازار عرضه می ش��ود. این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه بازار 
نهاده ه��ای دامی تعریفی ندارد، بیان کرد: در ح��ال حاضر قیمت نهاده  های 
دامی با نرخ مصوب ۱۰۰ تا ۱۲۰درصد اختالف دارد. نبی پور قیمت مصوب 
هر کیلو ذرت را یک هزار و 5۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲ هزار و 4۰۰ تومان 
اعالم کرد و افزود: این در حالی اس��ت که کنجاله سویا باالی 5 هزار تومان 

و ذرت ۲ هزار و 5۰۰ تا ۲ هزار و 6۰۰ تومان به دست مرغدار می رسد.
وی تولی��د روزانه تخ��م مرغ را بیش از ۳ هزار تن اع��الم کرد و افزود: با 
توجه به حجم باالی تولید و عدم حذف مرغ های پیر، مازاد تخم مرغ بسیار 

چشمگیر است.
رئیس هی��أت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان ته��ران ادامه داد: با 
توجه به کاهش قیمت مرغ گوش��تی، کشتارگاه ها رغبتی به کشتار مرغ های 

پیر ندارند.
وی در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ تصریح کرد: تقاضا 
برای خرید تخم مرغ در ماه رمضان از س��وی تجار عراق کاهش یافته است 
و علی رغم آنکه روزانه ۱۰۰ تا ۱5۰ تن حواله صادرات داده می ش��ود، اما با 

مشکالت متعددی در امر صادرات رو به رو هستیم.

اخبـــار

م��درس خیابانی از موافقت بانک مرکزی ب��ا واردات مواد اولیه بخش 
تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ش��اتا، حسین مدرس 
خیابان��ی سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت از موافقت بانک 
مرکزی با واردات م��واد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر 
داد و گف��ت: با هماهنگی و نظ��ارت بانک مرک��زی، واردات مواد اولیه 
کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کش��ور، بدون انتقال 

ارز امکان پذیر خواهد بود.
او در جلس��ه روز گذش��ته ق��رارگاه حمای��ت از تولید گفت: امس��ال 
مفه��وم توجه به تولید که در نامگذاری س��ال جاری با ش��عار »جهش 
تولید« متبلور شده، بسیار متفاوت از سال های قبل است و مقام معظم 
رهب��ری نیز اهمیت ویژه ای را ب��رای حوزه تولید به خصوص با توجه به 
تحریم ها و محدودیت هایی که برخی کش��ور ها بر علیه اقتصاد ایران در 
نظر گرفته اند، مبذول داش��ته اند و خواستار جهش تولید در سال جاری 

شده اند.
وی با اش��اره به هوش��مندی مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال 
جاری با عنوان »جهش تولید« افزود: نامگذاری امس��ال به نام »جهش 
تولید« در ش��رایطی از س��وی مق��ام معظم رهبری ص��ورت گرفته که 
دش��منان در فضای تحریم، تالش کرده اند تا دو بخش معیش��ت مردم 
و اش��تغال را هدف گرفته و از محل آن، به کش��ور آس��یب برس��انند؛ 
این در حالی اس��ت که ش��یوع وی��روس کرونا نیز به عن��وان یک عامل 
پیش بینی نشده، به مجموعه محدودیت های کشور اضافه شد، اما درست 
در همین ش��رایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقالم 

و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می گذرد
م��درس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دس��تیابی ب��ه اهداف جهش 
تولید از صادرات می گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مش��کالت 
اقتص��ادی که پیش روی ایران قرار گرفته اس��ت، تقریبا هیچ افزایش 
تقاضایی را در بازار داخلی نمی توان متصور بود و حتی خوشبینانه ترین 
اقتصاددان��ان نیز ب��ر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در ش��رایط 
کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر 
درس��تی را ادامه نمی دهد پس مس��یر اصلی جهش تولید از صادرات 

می گذرد.
وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که 
باید برای صادرات، یک مس��یر کامال هموار و به اصطالح سبز در نظر 
گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالش��ی حرکت 
ک��رده و کاال های صادراتی، راه خود را به س��مت بازار های خارجی باز 
کنند، ام��ا در طرف مقابل این جاده دو بانده تجارت خارجی، مس��یر 
واردات کام��ال س��نگالخ و مواجه��ه با چراغ قرمز های متعدد اس��ت و 
در این مس��یر، تنها یک الین ویژه برای عب��ور مواد اولیه، تجهیزات و 

ماشین آالت موردنیاز تولید باید در نظر گرفته شود.
مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در س��ال جهش تولید، یکی از 
دس��تورکار های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که عالوه بر 
اجرای سیاس��ت های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط 
محیطی از جمله نرخ و محدودیت های ارزی نیز س��بب شده تا واردات 

به طور طبیعی با افت مواجه شود.
وی اظهار داش��ت: ممنوعیت های وارداتی در مرحله اول برای ۱6۰۰ 

قلم کاال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله 
جدی��د نیز ب��رای 5۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعی��ت واردات در نظر 
گرفته شده اس��ت؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کاال های دارای 
مش��ابه تولید داخلی را س��د خواهی��م کرد و در این مس��یر، هیچ گونه 

چشم پوشی جایز نیست.
م��درس خیابانی با بیان اینکه برخی ش��رایط و محدودیت های ارزی، 
س��د راه واردات شده است، گفت: مس��یر واردات باید از مسیر صادرات 
بگ��ذرد؛ به ای��ن معنا که بخش عم��ده ای از واردات باید برای کاال هایی 
ص��ورت گیرد ک��ه تولید صادراتی داش��ته و خود می توانن��د در مقابل 
استفاده از ارز وارداتی، محصول تولیدشده آن، خود ارزآور باشد بنابراین 
باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور 
را حف��ظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مس��یر 
واردات ب��رای کاال ه��ای لوکس، غیرضرور و دارای مش��ابه تولید داخلی 

باید سنگالخ باشد.
وی اف��زود: توس��عه ص��ادرات، ممنوعیت واردات و توجه به س��اخت 
داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هس��تند. این در حالی 
اس��ت که جهش تولید نیز باید یک هدف گذاری کمی داشته باشد و به 
تناسب رسته های تولیدی کشور، باید برنامه هایی با هدف گذاری کمی و 
کیفی داشته باشیم، ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی 
زیرمجموعه ه��ای خود، تدوین برنامه های کم��ی و کیفی و دارای برش 

استانی درخواست کنند.
م��درس خیابانی ادام��ه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری س��ال با 
عن��وان »جهش تولید« یک تکلیف ملی اعالم کرده اند و اجرای منویات 

ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان ها باید درگیر شوند.

موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز

عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت امروز قیمت هر 
کیلو مرغ گرم با افزایش 55۰ تومانی نسبت به هفته گذشته به ۱۲ هزار 
و ۱5۰ تومان رسید. عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران 
گوش��تی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
تح��والت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوس��ط نرخ ه��ر کیلو مرغ زنده 
درب مرغ��داری 8 هزار و ۱۰۰ تا 8 هزار و ۲۰۰ تومان و مرغ گرم برای 
مصرف کننده ۱۲ هزار و ۱5۰ تومان اس��ت. به گفته وی، نرخ کنونی هر 
کیلو مرغ زنده نس��بت به هفته گذش��ته 4۰۰ توم��ان و مرغ گرم 55۰ 

تومان رشد قیمت داشته است.
حجت با اش��اره به دالیل گرانی قیمت مرغ در بازار بیان کرد: با توجه 
به خرید پشتیبانی امور دام تا حدودی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار 
ش��ده اس��ت که این امر در کنار مکاتبه اخیر وزیر جهاد کش��اورزی به 

پش��تیبانی ام��ور دام و تاکید بر موضوع خرید م��رغ از مرغداران با نرخ 
۱4 هزار و 5۰۰ تومان منجر به بهبود قیمت مرغ در بازار شده است.

این مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه اینکه قیمت خری��د تضمینی مرغ از 
مرغداران نسبت به گذشته یک هزار و 8۰۰ تومان افزایش داشته است، 
اظه��ار ک��رد: قیمت خرید تضمینی مرغ با س��طح بازار ح��دود ۲ هزار 
و ۳۰۰ توم��ان اخت��الف دارد که با این وجود مرغداران در س��ایه زیان 
در حال حرکت هس��تند. عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی 
درباره آینده بازار مرغ گفت: با توجه به بحث خرید پش��تیبانی امور دام 

از مرغداران به مرور به سمت قیمت تمام شده تولید پیش می رویم.
وی قیمت واقعی هر کیلو مرغ گرم برحس��ب نهاده های مصوب را ۱4 
ه��زار و 5۰۰ تا ۱5 هزار تومان و نهاده ه��ای ترکیبی را ۱6 هزار تومان 

به باال اعالم کرد.

به گفته حجت، هر چقدر س��هم نهاده از بازار آزاد بیشتر شود، قیمت 
تمام شده تولید باال می رود.

عرضه ذرت کماکان قطره چکانی است
این مقام مس��ئول قیمت مصوب هر کیلو ذرت در بنادر را یک هزار و 
5۰۰ تومان و کنجاله س��ویا ۲ هزار و 45۰ تومان اعالم کرد و گفت: با 
توجه به نرخ مصوب نهاده های دامی، قیمت واقعی مرغ ۱5 هزار تومان 
اس��ت، در غیر این صورت قیمت واقعی مرغ با احتس��اب نهاده در بازار 
آزاد ۱6 تا ۱۷ هزار تومان است که با این وجود دستگاه های مسئول بر 

روند توزیع نهاده باید نظارت بیشتری داشته باشند.
حج��ت در پایان با اش��اره به اینک��ه کمبود ذرت نس��بت به کنجاله 
س��ویا نمود بیش��تری دارد، تصریح کرد: عرضه ذرت کماکان به صورت 

قطره چکانی با نرخ های کاذب در بازار آزاد توزیع می شود.

مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت گف��ت به فرمولی رس��یده ایم که 
می توانیم حداقل ۲5درصد از میزان تولید معدنی را صادر کنیم.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نق��ل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، داریوش اس��ماعیلی گف��ت: با نگاهی به تولید فوالد در س��ال قبل 
ک��ه حدود ۲۷ میلیون تن و می��زان صادرات که حدود 8.5 میلیون تن بوده 
اس��ت به فرمولی رسیدیم که هر اندازه تولید داشته باشیم حداقل ۲5درصد 
از می��زان تولید را می توانیم صادر کنیم و بنابرای��ن به تولیدکنندگان اعالم 
کردی��م ک��ه می توانند برای ۲5درص��د از تولیدات خود ص��ادرات را در نظر 

بگیرند.
وی افزود: محصوالت فوالدی و خود فوالد باید قیمت قابل قبول و مناسبی 
برای مردم داشته باشد، چراکه ما تولیدکننده هستیم، میزان تولیدات اضافه 

هم داریم که اقدام به صادرات آن کرده ایم.
وی اضاف��ه ک��رد: برای اینکه چنی��ن اتفاقی بیفتد، کارگ��روه تنظیم بازار 
مصوبه ای در اواخر س��ال ۹8 داش��ته ک��ه تولیدکنندگان ف��والد 6۰درصد 
تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و 4۰درصد مابقی را یا صادرات کرده 
و یا تحت عنوان قرارداد های طویل  المدت با ش��رکت هایی که بیشتر از 4۰۰ 

هزار تن در سال نیاز دارند قرارداد ببندند و براساس قرارداد پیش بروند.

تاثیر مثبت ابطال برخی قیمت ها در بورس
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اتفاقی که در چند وقت 
گذشته به خصوص در سال جدید افتاده این است که ما مقداری مجبور شده ایم 
قیمت ها را در بورس باطل کنیم اول اینکه مستند ورود ما تنظیم بازار است که 
ب��ه ما اجازه می دهد قیمت های نامتعارف حذف ش��وند و مبنای ما برای تعریف 
قیمت ه��ای نامتعارف نیز قیمت های جهانی بوده اس��ت که این کار تاثیر زیاد و 

البته بسیار بسیار مثبتی داشته است.
 امسال میزان صادرات محصوالت فوالدی

بیشتر از سال گذشته خواهد بود
اس��ماعیلی در مورد صادرات محصوالت فوالدی نیز گفت: امسال تکیه، فشار، 
درخواس��ت و سیاس��ت ما بر روی صادرات اس��ت و به طور قطع به یقین برنامه 
داری��م و این اتفاق خواهد افتاد که میزان صادرات محصوالت فوالدی در س��ال 
۹۹ قطعاً بیشتر از سال ۹8 خواهد بود و میزان ارز حاصل از صادرات محصوالت 

زنجیره فوالد هم بیشتر از سال قبل خواهد بود.
صادرات 25درصد از تولیدات محصوالت معدنی

وی ادام��ه داد: با نگاهی به تولید فوالد در س��ال قبل که حدود ۲۷ میلیون تن و 
میزان صادرات که حدود 8.5 میلیون تن بوده است به فرمولی رسیدیم که هر اندازه 

تولید داشته باشیم حداقل ۲5درصد از میزان تولید را می توانیم صادر کنیم و بنابراین 
به تولیدکنندگان اعالم کردیم که می توانند برای ۲5درصد از تولیدات خود صادرات 
را در نظ��ر بگیرن��د و به این ترتیب با لحاظ ۲5درصد برای تولیدکنندگان ش��مش 
و ۲5درصد ب��رای محصوالت بعدی )میلگرد، لوله، پروفی��ل و…( مجموعاً حداقل 
5۰درصد صادرات خواهیم داش��ت، ولی تمرکز بر روی محصول نهایی است. معاون 
ام��ور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در ادامه جمله گفته ایم که پس از 
عرض��ه 6۰درصد از محصوالت در بورس هر آنچه که باقی ماند را هم می توان صادر 
کرد و این به معنای بستن دست صادرکننده و تولیدکننده نیست، برعکس دست آنها 
را باز گذاشته و به آنها کمک کرده ایم تا ۲5درصد از میزان تولیدات آنها طبق تعهد 
صادر شود. از سوی دیگر این تازه ابتدای کار است یعنی این حداقل میزانی است که 
تولیدکنن��ده به صورت قطعی می تواند صادر کند یعنی در صورت مازاد اجازه دارند 
از این میزان هم بیشتر صادرات داشته باشند. اسماعیلی در پایان گفت: نکته ای که 
اینجا باید اش��اره کنم این است که بحث صادرات ما که قطعاً بیشتر از سال گذشته 
خواهد بود تاکید ما بر روی انتهای زنجیره با ارزش افزوده بیشتر است. یعنی ما زمانی 
که بتوانیم میلگرد، لوله و پروفیل، لوازم خانگی، ماشین و کانکس صادر کنیم، فوالد 
و ورق به عنوان ماده خام در نظر گرفته می ش��ود. یعنی ش��مش ماده اولیه ای برای 

تولید اینهاست.

مرغ وارد کانال ۱2 هزار تومان شد

25درصد از تولیدات معدنی را صادر می کنیم
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اخبار

تکلیف طرح ترافیک مشخص شد
رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران 
گفت بسته ترافیکی پیشنهادی مورد توافق شورا، شهرداری و معاونت 
ترافیک��ی اس��ت و وضعیت کنونی را س��اماندهی می کن��د. به گزارش 
خبرآنالین، محمد علیخانی در حاش��یه جلسه علنی روز یکشنبه شورای 
ش��هر تهران با اشاره به بسته ترافیکی ای که از سوی شورا پیشنهاد شده 
است، گفت: این پیشنهاد در ش��ورای ترافیک مورد بررسی قرار گرفت و 
مورد توافق سه جانبه شورای شهر، معاونت ترافیک و پلیس راهور بود. وی 
افزود: این بسته ترافیکی که در شورای ترافیک تهران به تصویب رسیده، 
زمان اجرایش را اس��تاندار تهران اعالم خواهد کرد. علیخانی با اش��اره به 
لزوم س��اماندهی مش��کالت ترافیکی که در حال حاضر ایجاد شده مانند 
راه بندان های شدید، پارک های غیرمجاز به ویژه در محدوده های مرکزی 
شهر، گفت: در این بسته ترافیکی به جز رعایت فاصله اجتماعی در مترو و 
اتوبوس، مراکز تجاری، ادارات و ... نیز دیده شده است و ورود تاکسی های 
اینترنتی، آژانس ها و س��رویس ادارات و مدارس به محدوده رایگان است. 
به گفته رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر تهران، در 
حال حاضر ناوگان حمل و نقل عمومی با یک پنجم ظرفیت خود فعالیت 
می کند و در حالی که در روزهای غیرکرونایی 5 میلیون مسافر داشت، در 

حال حاضر به یک میلیون مسافر خدمات رسانی می کند.

دلیل تاخیر واریز مابه التفاوت ریالی سهمیه 
سوخت آژانس داران مشخص شد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور درخصوص به 
تعویق افتادن واریز س��همیه اعتباری سوخت آژانس ها توضیحاتی ارائه 
داد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باشگاه خبرنگاران، 
فاطمه کاه��ی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و ان��رژی گروه اقتصادی 
باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به تاخیر واری��ز مابه التفاوت ریالی 
سهمیه اعتباری سوخت فروردین آژانس ها و تاکسی های اینترنتی گفت: 
سامانه ای در وزارت کشور به نام سامانه ملی اطالعات سفر وجود دارد که 
تاکس��ی های اینترنتی درون و برون شهری اطالعات خود را باید در این 
سامانه ثبت کنند.  او افزود: به محض اینکه اطالعات از سوی وزارت کشور 
اعالم شود، شرکت فرآورده های نفتی مابه التفاوت ریالی سهمیه اعتباری 
س��وخت را ظرف مدت ۲4 س��اعت به حس��اب رانندگان مشمول واریز 
می کند. به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور 
مابه  التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت فروردین ماه ۲۹۱ هزار خودرو 
متعلق به آژانس های تاکس��ی تلفنی )زیر نظر شهرداری ها و اصناف( و 
تاکسی های اینترنتی روز گذش��ته ۲۷ اردیبهشت به حساب شان واریز 
شد. کاهی تصریح کرد: این سهمیه با اعتباری بالغ بر 48۰ میلیارد ریال 
ش��امل رانندگان آژانس های تحت پوشش شهرداری و اصناف و ناوگان 
اینترنتی اس��ت. او در پایان با اشاره به علت تاخیر در واریز مابه التفاوت 
ریالی سهمیه اعتباری سوخت فروردین آژانس ها و تاکسی های اینترنتی 
اظهار کرد: علت این تاخیر، ایجاد سامانه اطالعات سفر بوده که زیر نظر 
وزارت کشور است. گفتنی است، اعتبار فوق در کارت های بانکی رانندگان 
شارژ می شود و در زمان سوخت گیری مشموالن می توانند از کارت های 
بانکی خود، به منظور پرداخت هزینه سوخت در جایگاه ها استفاده کنند.

بخت آزمایی برای خرید خودرو!
پس از مشکالت متقاضیان خرید نقدی خودرو در مرحله ثبت نام، 
رئیس ش��ورای رقابت راهکار رفع مش��کالت خرید نقدی خودرو را 

استفاده از قرعه کشی عنوان کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در ش��رایطی که این روزها قیمت های 
نجومی بازار خودرو مورد انتقاد ش��دید مردم و حتی مس��ئوالن واقع 
ش��ده؛ به گفته کارشناس��ان یکی از مهم ترین دالیل این اتفاق، عرضه 
محدود خودروس��ازان و عدم امکان ثبت نام برای خرید خودرو به نرخ 
کارخانه توس��ط مردم است. با  وجود تمام توصیه ها این بار هم فروش 
محصوالت ایران خودرو مانند دفعات قبل با مشکل همراه بود و بسیاری 
از متقاضیان موفق به خرید نش��دند. این در حالی بود که وزیر صنعت 
برای اصالح فرآیند فروش خودروسازان با آنها اتمام حجت کرده و برای 
کنترل بازار هم اولتیماتوم ۲4 ساعته صادر کرده بود. متقاضیان زیادی 
درباره عدم موفقیت ش��ان در ثبت نام خرید خودروی نقدی گفته اند و 
هم��واره گالیه کرده اند که کلید اس��تفاده از این روش تنها به دس��ت 
دالالن باز می ش��ود که آنها هم در ازای خرید مبلغی هنگفت، اقدام به 
چنین کاری می کنند. خالصه اینکه در این روش پیش فروش همواره 
بازنده متقاضیان واقعی هستند. همین موضوع سبب شد شورای رقابت 

پیشنهاد قرعه کشی برای خرید خودروی نقدی را مطرح کند.
چند و چون قرعه کشی خودروها

قرعه کشی برای خرید خودروی نقدی به چه صورت انجام می شود؟ 
به گفته آقای رضا ش��یوا، رئیس شورای رقابت در نحوه قرعه کشی اگر 
یک میلیون نفر ثبت نام کنند به تعداد تحویل قرعه کش��ی می ش��ود و 
خودرو ظرف سه ماه تحویل کسانی می شود که نام آنها از قرعه درآمده 
اس��ت. افرادی که در قرعه کشی برنده نشود، پول شان چه می شود؟ در 
روش قرعه کشی پولی که سایر متقاضیان پرداخت کرده اند به حساب 
آنها ظرف چند روز بازگردانده می شود. اگر فردی موفق به ثبت نام نشد 
چ��ه کند؟ در صورت تکمیل ظرفی��ت در روش پیش فروش، متقاضی 
ام��کان خرید در قالب طرح مش��ارکت در تولید را خواهد داش��ت. در 
ای��ن روش نیز 5۰درصد از مبلغ خودرو اخذ و مابقی نیز پس از صدور 

دعوتنامه و براساس قیمت زمان تحویل دریافت خواهد شد.
خودروهایی که خاک می خورند

یکی از مس��ائلی که در روزهای اخیر با باالرفتن قیمت خودرو مورد 
توجه قرار گرفت، موضوع احتکار خودروها توسط بازاری ها و حتی مردم 
عادی است. از هنگامی که مردم به خودرو به عنوان یک کاالی سرمایه ای 
نگاه کردند روز به روز ولع برای خرید و به دس��ت آوردن خودروها بیشتر 
شد. پارکینگ های بسیاری در سطح شهر هستند که خودروهای پالک 
نش��ده در آنها خاک می خورد، تا صاحب آن بتوان��د روزی آن را چند 
برابر قیمت خریداری ش��ده به هموطن خود بفروش��د. در کشورهای 
توسعه یافته که همواره سعی داریم پا جای پای آنها بگذاریم دولت برای 
هر کد شهروندی یک خودرو و یک مسکن که نیاز اصلی خانوارهاست 
در نظر می گیرند و هر فرد می تواند تنها یک خودرو یا خانه بدون مالیات 
دریافت کند. در کشور ما اما این بازار افسارگسیخته سبب می شود که 
هر از گاهی مردم به سمت یک کاال هجوم آورده و سرمایه گذاری کنند. 

حاال می خواهد ملک و دالر باشد یا پراید و کوییک.

مع��اون امور صنایع وزارت صنعت در حاش��یه نشس��ت اخیر کمیته 
خودرو از اعمال محدودیت هایی ب��رای کنترل بازار خودرو و جلوگیری 

از حضور دالالن خبر داد. 
مع��اون امور صنایع وزارت صنعت در حاش��یه نشس��ت اخیر کمیته 
خودرو از اعمال محدودیت هایی ب��رای کنترل بازار خودرو و جلوگیری 

از حضور دالالن خبر داد.
 ب��ه گ��زارش خبرگزاری صنای��ع، مهدی صادقی نیارکی در حاش��یه 
نشس��ت اخیر کمیته خودرو، اعالم کرد: مدیریت عرضه خودرو با هدف 
حذف بسترهای س��وداگری مورد بررسی قرار گرفت و عالوه بر افزایش 
عرضه خودرو توس��ط خودروس��ازان، محدودیت هایی برای جلوگیری از 

حضور دالالن برای ثبت نام خرید خودرو در نظر گرفته شد.
 مهدی صادقی نیارکی با تش��ریح سرفصل مهمترین مصوبات کمیته 
خ��ودرو که با حض��ور نمایندگانی از نهادهای نظارتی و دادس��تانی کل 
کش��ور، س��ازمان حمایت  مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان، معاونت 
بازرگانی داخلی، ایدرو، خودروسازان  و انجمن خودروسازان برگزار شد، 

بیان کرد: در جلس��ه ام��روز عالوه بر تعیین تکلی��ف در حوزه مدیریت 
تقاض��ا، روش های فروش، نحوه ثبت نام ف��روش فوق العاده و نحوه ثبت 

نام پیش فروش و مشارکت در تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
  محدودیت خودروهای فاقد پالک در پارکینگ ها

 وی در ادامه از اتخاذ تصمیماتی درخصوص عدم خروج خودرو بدون 
پالک از خودروس��ازی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای احتکارشده 
در پارکینگ ها خبرداد و گف��ت: محدودیت هایی برای خودروهای فاقد 
پالک که در پارکینگ  ها قرار دارند در نظر گرفته ش��د. پارکینگ ها هم 

حق پذیرش خودرو بدون پالک را ندارند.
 محدودیت های ثبت نام خودرو برای  متقاضیان 

 صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنانش از اعمال محدودیت های 
جدید ب��رای متقاضیان خودرو خبرداد و گف��ت: 4مولفه در موقع ثبت 
نام باید توس��ط متقاضیان رعایت ش��ود، هر کدمل��ی فقط یک خودرو 
می تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی 

و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد.

در ص��ورت مهیانب��ودن هر یک از این ش��رایط ام��کان ثبت نام برای 
شخص فراهم نخواهد شد.

همچنی��ن متقاضی باید س��ن باالی ۱8 س��ال و گواهینامه رانندگی 
داشته باش��د و در ۳6 ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی 

دریافت نکرده باشد.
 محدودیت صلح قرارداد تا یک سال 

 معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه در فروش فوق العاده 
س��ند یک س��ال در رهن باقی می ماند، افزود: هیچ ک��دام از قراردادها 
ام��کان صلح نخواهد داش��ت تا مصرف کننده واقع��ی وارد فرآیند ثبت 

نام بشود.
 الزام مراجعه خودرو به گارانتی 

 وی در پای��ان درخص��وص موضوع گارانتی، گفت: اگ��ر خودرویی از 
شرکت تحویل گرفته بشود و ظرف سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه 
نکند گارانتی آن لغو خواهد شد و شرکت خودروساز حق ارائه سرویس 

به این خودرو را نخواهد داشت.

اعمال محدودیت های جدید برای جلوگیری از حضور دالالن در بازار خودرو

یک کارش��ناس ح��وزه خ��ودرو گفت وقت��ی اعالم می کن��د این را 
می خواه��م از خط تولید حذف کنم، یعن��ی می خواهم در بازار قیمت 
را باال بب��رم و بعد از اینکه می گوییم آن خودرو را جمع آوری می کنیم 
و می آین��د ی��ک تبصره هم ب��ه آن اضافه می کنند ک��ه دیگر ثبت نام 
نمی کنن��د و آنهای��ی که ثبت نام کردند را تحوی��ل می دهیم. حاال چه 
کس��انی ثبت نام کردند؟ آن افرادی که خریداران کاذب هستند و فقط 

می خواهند بازار را بازی بدهند.
به گ��زارش بازارنیوز: جواد علیپور صدری، کارش��ناس حوزه خودرو 
پیرامون موضوع فروش ویژه خودروس��ازان ب��رای کاهش قیمت اظهار 
داشت: این طرح ها همه سابقه قدیمی دارد. قبال هم اینجور بود که در 
سایت ثبت نام کرده، کد ملی وارد می کنیم و می بینیم که هیچ اتفاقی 
ه��م نمی افتاد. وقتی عرضه و تقاضا با هم نخوان��د، قاعدتا این اتفاقات 
می افتد. نمی شود هم جلوگیری کرد. اینکه حتما کد ملی بیاورید، قبال 
هم بوده و می دانید در جامعه کس��انی هس��تند که کد ملی های شان را 
در دسترس بقیه قرار می دهند و مبلغی را دریافت می کنند و هر کاری 

بخواهند می کنند.
وی درباره مافیا در صنع��ت خودرو گفت: اختاپوس خودرویی وجود 
دارد و هر کاری دوست دارند انجام می دهند. با وجود اینکه  خودرو در 
مملکت ما همیش��ه کاالی سرمایه ای بوده؛ یعنی شما هر وقت خریدی 
و استفاده کردی، قیمتش هم باال رفته و آخر هم فروختی، با توجه به 

این اختالف قیمت ها و تورمی که در جامعه اس��ت قیمتش باال می رود. 
س��ال ۹8  کمتر از یک میلیون دس��تگاه تولید ش��د. البته یک س��ری 
تقاضای کاذب هم وجود دارد و عده ای می خواهند فقط سرمایه خود را 

با خرید و فروش خودرو زیاد کنند.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودرو

ص��دری درب��اره گران��ی اخی��ر قیمت خ��ودرو گفت: م��ا هیچ وقت 
نتوانس��تیم عددی واقع��ی در بازار خودرو در ایران به دس��ت بیاوریم، 
چون مصرف کننده واقعی نداشتیم، اما چند نکته را باید در نظر داشت. 
یک زمانی به خودروس��ازان ارز دولتی تعلق می گرفت، االن نیس��ت و 
گفته می ش��ود که وزیر س��ابق صمت گفتند ارز نیمایی است و قیمت 
ارز را هم ش��ما ببینید که به کجا رسیده است بنابراین همه محصوالت 
گران می ش��ود، چون ما هیچ وقت خودروسازهای مان ارزبری خودرو ها 

را درست نگفتند.
وی اف��زود: ما س��ال ها داری��م پراید را تولید می کنی��م، اما همچنان 
ای��ن خودرو ارزبری دارد. از آن ط��رف قیمت محصوالت خام هم برای 
خودروس��از ها افزایش پیدا کرده، ولی باید دی��د در مقابل آن افزایش، 

آن طرف چقدر باال رفت که این طرف را این قدر باال برده اند؟
خودروسازان در پی جبران زیان انباشته

ای��ن کارش��ناس درب��اره تالش خودروس��ازان ب��رای جب��ران زیان 
انباشته شان گفت: به نظر من کارخانه های خودروساز ما به نوعی دارای 

زیان های انباشته هس��تند و می خواهند هر سال این را جبران کنند و 
جالب اس��ت در همین ماه هایی که کرونا بوده، ۳۳درصد افزایش بازده 
می دهند. چرا این آمار ها با هم نمی خوانند؟ اینها نکاتی اس��ت که باید 
ب��ه آن توج��ه کرد و خودروس��از های ما حرکات عجی��ب و غریبی هم 

می کنند.
وی درب��اره گرانی قیمت پراید اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر پراید 
پرتیراژ تری��ن و بی کیفیت ترین خودرو اس��ت؛ همه هم این را می دانند، 
اما همچن��ان به فروش می رود. وقتی اعالم می کن��د این را می خواهم 
از خ��ط تولید حذف کنم، یعنی می خواهم در ب��ازار قیمت را باال ببرم 
و بع��د از اینکه می گوییم آن خ��ودرو را جمع آوری می کنیم و می آیند 
ی��ک تبصره هم ب��ه آن اضافه می کنند که دیگر ثب��ت نام نمی کنند و 
آنهای��ی که ثبت نام کردند را تحویل می دهیم. حاال چه کس��انی ثبت 
نام کردند؟ آن افرادی که خریداران کاذب هس��تند و فقط می خواهند 

بازار را بازی بدهند.
ص��دری در پایان گفت: تا وقتی که واردات به این وضعیت باش��د و 
م��ا جلوی واردات 5درص��د را ببندیم و تا وقتی که تحریم ها اینگونه ما 
را اذی��ت می کند و همچنی��ن اینکه حتی وقت هایی که گشایش��ی به 
وجود می آید، ما با یکی، دو خودروس��از خارجی بیشتر کار نمی کنیم و 
خودروس��ازان خارجی می دانند با م��ا چگونه رفتار کنند، همین آش و 

همین کاسه  است.

یکی از ش��رکت های تولیدکننده قطعات خودرو در کش��ور از فناوری 
نانو در راستای کیفیت محصوالت نهایی خود بهره برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، یکی از 
شرکت های فعال در حوزه قطعه سازی که در حال حاضر چهار محصول 
نان��و را در لیس��ت محصوالت خ��ود دارد از فناوری نانو ب��رای کیفیت 

محصوالت خود استفاده کرده است.
محمد نورمحمدی، مدیر بخش تحقیق و توس��عه این ش��رکت گفت: 
یک��ی از دغدغه ه��ای این ش��رکت، ارتق��ای کیفیت محص��والت بوده 
و از س��ویی طی س��ال های گذش��ته بازخوردهایی از س��وی مشتریان 
)خودروس��ازها( برای ارتقای کیفیت برخی محصوالت وجود داش��ت. از 
این رو اقدام به اس��تفاده از فناوری نانو در چهار محصول کردیم که این 

کار موجب ارتقای کیفی محصوالت شد.

نورمحمدی گفت: در محصوالتی که روی بدنه خودرو پمپاژ می ش��ود 
هر قدر خواص رئولوژی یکنواخت تر باشد کیفیت محصول نهایی بهبود 
می یاب��د که ما با افزودن نانوذرات ب��ه درزگیرها موفق به بهبود خواص 
رئولوژی این محصوالت شدیم. استفاده از نانوذرات موجب یکنواخت تر 
ش��دن خواص محصول نیز می ش��ود به طوری که افزودن نانوذرات در 
محصوالت ما موجب ش��ده تا در طول عمر محصول و تا پیش از تاریخ 

انقضا، محصول خواص یکنواختی را ارائه می دهد.
مدیر تحقیق و توس��عه شرکت درباره دامنه استفاده از این محصوالت 
نانو در صنعت خودروس��ازی گفت: ش��رکت های خودروس��از داخلی از 

جمله مشتریان این محصوالت نانو هستند.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که چسب تقویت کننده بدنه با 
جریان پذیری بهبودیافته، بهبود قابل توجهی در آزمون های چسبندگی 

و جریان پذیری حرارتی از خود نش��ان می دهد، به گونه ای که با افزودن 
نانومواد نه تنها اس��تحکام چسبندگی به بیش از دو برابر افزایش می یابد 
بلکه میزان ش��ره در دو جهت افقی و عمودی به صفر می رس��د. این دو 
ویژگی ش��رایط ایده آلی را برای مصرف و ماندگاری این محصول ایجاد 
می کنن��د؛ به گونه ای که با اطمینان باالیی می توان گفت که قطعه پس 
از اعمال در محل هدف ثابت مانده و قس��مت های ضعیف را می تواند به 

خوبی تقویت کند.
وی ادام��ه داد: عای��ق بیوتیل صداگیر بدن��ه دارای ویژگی های جالب 
توجه��ی نظی��ر مقاومت باال ب��ه رطوب��ت، مقاومت باال ب��ه خوردگی، 
چسبندگی باال به س��طوح مختلف، مقاومت حرارتی باال، قابلیت اعمال 
آس��ان، وزن مناس��ب، عاری بودن از س��رب، قیر و س��ایر مواد آالینده، 

انعطاف پذیری باال و قابلیت تولید در ابعاد و اشکال مختلف است.

تولید پراید را متوقف کردند تا قیمت باال برود

 تا وقتی عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشند اوضاع همین است

بهبود کیفیت برخی قطعات خودرو در کشور با فناوری نانو

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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کسب و کارامـروز8

عبدی با اشاره به نقش مهم کسب وکارهای اینترنتی در حل معضل اشتغال، 
بر لزوم آشنایی بیشتر دانشگاهیان با ابعاد این نوع از کسب وکار تأکید کرد.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، یکی از اساس��ی ترین 
مس��ائل کش��ور، بحث اش��تغال اس��ت و ترکیب 
جمعیت جوان و آمار متقاضیان کار، اهمیت این 
مس��ئله را بیش��تر می کند. با توجه به نقش مهم 
کس��ب وکارهای نوپا در رفع این مشکل، آشنایی 
اس��تعدادهای برتر با مفهوم و همچنین مدل های 
درآمدی این نوع از کسب وکارها امری ضروری به 
شمار می آید؛ خاصه در شرایطی که بیماری کرونا 
از س��ویی چرخ بس��یاری از صنای��ع را از حرکت 
بازداش��ته و از سوی دیگر نقش مهمی در تسریع 
فرآین��د آموزش ه��ای مجازی و کس��ب و کارهای 

اینترنتی ایفا کرده است.
بر همین اساس، بنیاد نخبگان استان اردبیل با 
توجه به اهمیت کسب وکارهای اینترنتی به ویژه 

برای قش��ر تحصیلکرده و مستعد اس��تان، »کارگاه آموزشی فرصت  های کرونا 
برای کسب وکارهای اینترنتی و مدل های درآمدی« را برگزار کرد.

در ای��ن کارگاه، عب��دی، بنیانگذار ش��تاب دهنده جاویدان ب��ه عنوان اولین 

ش��تاب دهنده اس��تان اردبی��ل بر تأثی��رات مثب��ت و منفی بیم��اری کرونا بر 
کس��ب وکارهای س��نتی و جدید و همچنین اهمیت کس��ب وکارهای اینترنتی 

در این دوره اشاره کرد.
وی در ادامه به تقس��یم بندی کسب وکارها با 
توجه به طرف های معامل��ه پرداخت و چندین 
م��دل مختل��ف از کس��ب وکارهای اینترنتی از 
جمل��ه ف��روش و عرضه ب��دون واس��طه، ارائه 
خدمات الکترونیک، تولید محتوا و فروش دانش 
و مهارت، کالس های آنالین و کس��ب درآمد از 

دنیای فریلنسینگ را ارائه داد.
عب��دی به ف��روش و عرض��ه کاال در بس��تر 
فروش��گاهی  وب س��ایت  جمل��ه  از  اینترن��ت 
اختصاصی، س��ایر وب های فروشگاهی، مارکت 
پلیس ها و ش��بکه های اجتماعی نیز اشاره و بر 
ارائه خدمات الکترونیک از جمله فروش هاست 

و دامین، درگاه های واسط بانکی تأکید کرد.
بررس��ی موضوع »تولید محتوا« به عنوان یک��ی از موضوعات مهم در حوزه 
کس��ب وکار اینترنتی، ارائه تعاریف، تاریخچه، انواع محتوا، ابزارها و شگردهای 

تولید و فروش این محصوالت، از بخش های دیگر این کارگاه بود.

به��ار س��ال ۹۹ هم با تخفیف��ات 5۰درصدی اس��تفاده از خدمات 
آزمایش��گاهی ب��رای ش��رکت های دانش بنی��ان  همراه اس��ت، همه 

دانش بنیان ها می توانند از این تخفیفات بهره مند شوند.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، شرکت های دانش بنیان به 
عنوان یکی از ارکان زیس��ت بوم فناوری 
و نوآوری یک��ی از مخاطب��ان تخفیفات 
بهارانه شبکه آزمایش��گاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری هس��تند. بهار س��ال ۹۹ هم با 
تخفیفات 5۰درصدی استفاده از خدمات 
آزمایش��گاهی برای این شرکت ها همراه 
است. همه دانش بنیان ها می توانند از این 

تخفیفات بهره مند شوند.
فناوری ه��ای  آزمایش��گاهی  ش��بکه 
راهب��ردی معاون��ت علم��ی و فن��اوری 

ریاس��ت جمهوری در فصول مختلف س��ال با هدف توس��عه کمی و 
کیف��ی خدمات آزمایش��گاهی در کش��ور، تخفیفات ای��ن خدمات را 
ب��رای مخاطبان در نظ��ر می گیرد. اعضای هیات علمی دانش��گاه ها، 

ش��رکت های دانش بنی��ان، دانش��جویان ارش��د و دکت��را و ... از این 
تخفیفات استفاده می کنند.

بهار س��ال ۹۹ ه��م این تخفیفات ب��ه اس��تفاده کنندگان خدمات 
آزمایش��گاهی تعل��ق گرفته اس��ت. از 
آن جمله می ت��وان به ارائ��ه تخفیفات 
5۰درصدی خدمات آزمایشگاهی اشاره 
کرد. تخفیفی که مبلغ 4۰ میلیون ریال 
را ب��رای دانش بنیان ه��ا در نظر گرفته 

است.
س��ال های گذش��ته ه��م هم��ه این 
ش��بکه  مخاطب��ان  ب��ه  تخفیف��ات 
آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهب��ردی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت 
جمه��وری ارائ��ه ش��ده و امس��ال هم 
عالقه من��دان ب��رای اس��تفاده از ای��ن 
تخفیفات تا آخر خردادماه فرصت دارند. 
ش��رکت ها برای کسب اطالعات بیش��تر به سایت اطالع رسانی شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری به آدرس اینترنتی  https://labsnet.ir/ مراجعه کنند.

تخفیف 5۰درصدی بهارانه آزمایشگاهی برای دانش بنیانی هادوره کرونا، فرصتی برای توسعه کسب وکارهای اینترنتی است

ژئوماتیک که یکی از علوم نوین جهانی محس��وب می شود در ایران 
روند رو به رشدی دارد؛ علمی پرکاربرد که در حوزه های مختلفی چون 
جغرافیا، زمین شناسی، اقیانوس شناسی، محیط زیست، عمران، حمل و 

نقل، معدن، کشاورزی و منابع طبیعی به کار می آید.
این علم که نقش��ی تاثیرگذار در مدیری��ت و برنامه ریزی های کالن، 
مدیریت منابع زمینی و آمایش سرزمین و توسعه پایدار دارد در ایران 
هم با تجمیع ظرفیت های موجود کشور، روند توسعه ای در پیش گرفته 
است. ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل هوشمند معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری هم برای توسعه این زیست بوم اقدام 

به ایجاد گروه ژئوماتیک در کشور کرده است.

گروهی ک��ه گام های بلندی برای رونق دادن ب��ه علم ژئوماتیک در 
کش��ور برداش��ته اس��ت. یکی از مهم ترین اقدامات این گروه در سال 
گذش��ته تهیه پیش نویس قان��ون جامع ژئوماتیک ب��ود؛ اتفاقی که به 
تالش ه��ای صورت گرفته در این حوزه س��ر و س��امان می دهد و همه 

بازیگران ژئوماتیک در کشور را زیر یک سقف قانونی جمع می کند.
این قانون که در س��ال جاری پیگیری و به تصویب می رس��د نقشی 
تاثیرگذار در توس��عه علم ژئوماتیک در کشور و افزایش کارآمدی علوم 
مرتبط با این حوزه خواهد داش��ت. تالش هایی که قرار اس��ت با کمک 
ش��رکت های دانش بنیان، با شتاب و سرعت باالتری پیش رود و جامعه 

از حاصل این تالش ها بهره بیشتری ببرد.

گزارش مالی فصلی فاکسکان نشان می دهد شرکت تایوانی باوجود 
ثبت پایین ترین آمار س��وددهی در دو دهه گذشته، به مرور رشد مالی 

را تجربه می کند.
فاکس��کان گزارش مالی فصل اول سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد. سند 
مالی ش��رکت تایوانی نشان می دهد که آنها برای اولین بار در ۲۰ سال 
گذش��ته به پایین ترین حد س��وددهی رس��یده اند. کاهش سوددهی 
شرکت در فصل اول به خاطر شیوع شدید همه گیری ویروس کرونا در 
چین بود که باعث توقف فعالیت تولیدی در مراکز فاکسکان در چین 
ش��د. همین بحران همه گیری، با کاهش س��فارش ازس��وی مشتریان 
اصلی همچون اپل نیز همراه بود که به کاهش بیشتر درآمد فاکسکان 

انجامید.
 Hon Hai Precision Industry فاکس��کان که با نام کام��ل
ش��ناخته می ش��ود، بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده  ق��راردادی تجهیزات 
الکترونیکی در جهان اس��ت. شرکت در گزارش جدید خود از عبور از 
بحران اقتصادی ش��یوع کرونا نیز خبر داد. رش��د جدید اقتصادی آنها 
حاصل س��بک زندگی جدیدی خواهد بود که به مرور در سراسر جهان 
دیده می ش��ود و اکثر افراد را به کار ک��ردن در خانه ترغیب می کند. 
حتی ادامه وضعیت نه چندان مناس��ب بازار گوش��ی های هوش��مند و 
پایی��ن ماندن تقاضا در آن دس��ته و بازار کلی مصرف کننده  تجهیزات 
الکترونیکی هم مانعی برای بازگش��ت فاکسکان به دوران اوج نخواهد 

بود.
در بخشی از بیانیه گزارش مالی فاکسکان تأکید می شود که شرکت 
در فصل دوم س��ال ۲۰۲۰ به دوران اوج باز خواهد گش��ت. در همان 
بیانیه تأکید می ش��ود که تمامی مراکز تولیدی ش��رکت در چین، به 
فعالیت عادی بازگش��ته اند. سود خالص فاکس��کان در فصل ژانویه تا 
م��ارس ۲۰۲۰، براب��ر ب��ا ۳/۷۰ میلیون دالر گزارش ش��د که کاهش 
۹۰درصدی را نسبت به فصل مش��ابه سال گذشته نشان می داد. این 
س��ود، پایین ترین سود فصلی شرکت تایوانی از فصل اول سال ۲۰۰۰ 
بود. به عالوه، پیش بینی اجماعی تحلیلگران نیز س��ود ش��رکت را در 
فصل اول، حدود چهار برابر مقدار گزارش ش��ده پیش بینی کرده بود. 

درآمد فاکسکان در فصل گذشته، با کاهش ۱۲درصدی روبه رو شد.
لیو یانگ وی، رئیس هیأت مدیره فاکس��کان در جلس��ه ای آنالین با 
سرمایه گذاران پیرامون گزارش درآمدی اخیر گفت: »ارتباطات از راه 

دور، سرگرمی های مجازی و سبک زندگی جدید، منجر به شکل گیری 
جریان رش��د جدیدی در شرکت شده اس��ت.« او در ادامه  صحبت ها 
گف��ت که بخش های تجاری و پردازش��ی ش��رکت، به ترتیب در فصل 
جاری رشد س��االنه  درآمدی بیش از ۱۰درصد و بیش از ۱5درصد را 

تجربه خواهند کرد.
زیرمجموع��ه  محص��والت الکترونیکی مصرفی فاکس��کان، ش��امل 
گوش��ی های هوش��مند، نس��بت به زیرمجموعه های دیگر پیش بینی 
آنچن��ان مثبت��ی دریاف��ت نمی کن��د. پیش بینی می ش��ود ک��ه این 
زیرمجموع��ه، کاهش ۱5درص��دی فروش را در گزارش های س��االنه 
تجربه کند. به هرحال همه گی��ری ویروس کرونا تأثیر زیادی بر تقاضا 
در بازار گوش��ی های هوشمند داش��ت که به تمامی فعاالن ضربه های 
ش��دیدی وارد ک��رد. زیرمجموعه  محص��والت الکترونیک��ی مصرفی، 
4۲درصد از درآمد فاکسکان را در فصل اول ۲۰۲۰ به خود اختصاص 

داد.
یان��گ وی در ادام��ه  صحبت ه��ای خ��ود پیرامون درآم��د از بخش 
محص��والت مصرفی گفت: »در بخش محصوالت الکترونیکی مصرفی، 
از آنجای��ی که اکثر افراد اکنون در خانه به س��ر می برند، قدرت خرید 
آنه��ا کاهش پیدا می کن��د. بازیابی وضعیت ق��درت خرید احتمال به 
زم��ان زیادی نیاز خواهد داش��ت.« کاهش تقاضای��ی که یانگ وی در 
صحبت های خود به آن اش��اره می کند، قب��ال در گزارش های متعدد 
بازار دیده ش��ده بود. به عنوان مثال در فصل اول س��ال جاری، فروش 
گوشی های هوش��مند در بازار چین با کاهش ۲۰درصدی روبه رو شد 
که بیش��ترین کاهش تقاضا در تاریخ بود. ش��رکت تحقیقاتی تایوانی 
TrendForce در ماه گذش��ته گزارش��ی منتش��ر کرد که در آن از 
پیش بینی کاهش جهانی تولید گوشی هوشمند به میزان 5/۱6 درصد 
و رس��یدن به آمار ۲8۷ میلیون دستگاه در فصل منتهی به ماه ژوئن 

نسبت به سال گذشته خبر داد.
رئیس هیأت مدیره  فاکس��کان در جلسه با سرمایه  گذاران، هیچ گونه 
پیش بین��ی از آینده  وضعیت مالی و بازار ارائه نداد. او مانند بس��یاری 
از فعاالن و کارشناس��ان دیگر اعتقاد دارد وضعیت کنونی، امکان ارائه  
هرگونه پیش بینی مالی را دش��وار می کن��د. از دیگر آمارهای گزارش 
مالی فاکس��کان می توان به ارزش سهام این شرکت اشاره کرد که در 

سال جاری با کاهش ۱5درصدی روبه رو بوده است.

در روزهایی که ویروس کرونا باعث بحرانی ش�دن اوضاع بس�یاری از کس�ب و کارها شده است، 
فیس بوک دس�ت به ی�ک خرید گران قیمت زده و قرار اس�ت تا با این اقدام توان اینس�تاگرام به 
عنوان برند زیرمجموعه خود را افزایش دهد. مارک زاکربرگ که چند سال قبل نیز به دنبال خرید 
Giphy بود، امس�ال موفق شد تا مدیران این ش�رکت را به فروش راضی کند. اگرچه رقم رسمی 

در ای�ن زمینه اعالم نش�ده، با این حال ش�نیده ها حاک�ی از معامله ای 4۰۰ میلیون دالری اس�ت. 
فعالیت این برنامه، تولید و به اشتراک گذاری فایل های گیف می باشد و قرار است تا به قابلیت های 
اینس�تاگرام افزوده ش�ود. درواقع کاربران قادر خواهند بود تا گیف های مورد عالقه خود را ایجاد 
کرده و از این موارد شخصی سازی شده، برای ارتباط با مخاطبین خود استفاده کنند. درواقع یکی 

با تصویب قانونی در مجلس شورای اسالمی

بازیگران صنعت ژئوماتیک در کشور زیر یک سقف جمع می شوند

فاکسکان پایین ترین سود فصلی در 2۰ سال گذشته را ثبت کرد

خرید بزرگ فیس بوک 
به قلم: چیام کارتنبرگ - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

کارگ��زار صادراتی همکار با مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در اسپانیا در یک وبینار تخصصی راهکارهای 

صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان ها به کشور اسپانیا را ارائه می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، ایران و اس��پانیا از 4۰۰ 
سال پیش با یکدیگر روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی داشتند و این ارتباطات 
همچنان ادامه دارد. کش��ور اسپانیا از معدود کشورهای بی طرف در دنیا است 
که روابط تجاری، سیاسی و علمی خود با ایران را حفظ کرده است. این کشور 
به عنوان یکی از بزرگ ترین مش��تریان نفت ایران در اروپا محس��وب می شود 
و همین ارتباطات دو کش��ور را به صرافت توس��عه رواب��ط علمی و فناورانه با 

یکدیگر انداخته است.

راهکارهای صادرات خدمات و محصوالت 
دانش بنیان ایرانی به کشور اسپانیا

دوشنبه
29 اردیبهشت 1399

شماره 1546
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»کرون آپ« مجموعه رویدادهای مجازی برای فعاالن زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری است تا به کمک آن تهدید ایجادشده توسط ویروس کرونا را به فرصت 
تبدیل کنیم. این رویداد ایجاد زیرس��اختی کارآمد برای گسترش فعالیت های 

آموزشی و فناورانه را به صورت غیرحضوری دنبال 
می کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، مجموعه رویدادهای »کرون آپ« توسط 
مرک��ز مطالعات نخبگان ح��وزه علمیه با حمایت 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و 
هم��کاری مرک��ز ش��رکت های دانش بنی��ان، در 
هش��ت محور برگزار می ش��ود. مدیریت کسب و 
کارها، فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوری های 
نرم، ح��وزه علمیه و فناوری، هنر، علوم انس��انی 
و فناوری، پزش��کی و دریا محورهای این رویداد 
هس��تند. بر این اس��اس ب��ا توجه به ه��ر محور 
رویدادی مجازی برگزار می ش��ود تا ش��اهد رونق 

فعالیت های فناورانه در دوران کرونا باشیم.
مجموعه رویدادهای »کرون آپ« در نظر دارد از ش��رایطی که توسط ویروس 
کرونا ایجاد ش��ده اس��ت بهره الزم را ببرد. ش��یوع کرونا، تعطیلی دانش��گاه ها، 
موسسات آموزش��ی و فرهنگی، بنگاه های اقتصادی را به دنبال داشت و برخی 

از کسب و کارها در این شرایط با رکود مواجه شدند. این موضوع در بلندمدت 
تاثیرات منفی به همراه دارد.

بنابراین، با توجه به اهمیت رویدادها در زیست بوم فناوری و حوزه نخبگانی  
و همچنین برای کمک به جامعه پزشکی کشور 
و با تکیه بر ش��عار »در خانه بمانیم« بس��تری 
فراهم ش��ده است که این تهدید به یک فرصت 
طالیی تبدیل شود و عالوه بر جلوگیری از رکود 
کس��ب و کار های خرد، باعث ایجاد زیرساختی 
بس��یار کارآمد در جهت گس��ترش فعالیت های 
آموزشی و فناورانه به صورت غیرحضوری شود. 
برگزاری و طراحی مجموعه رویدادهای مجازی 

»کرون آپ« نیز در همین راستا است.
۳۱ اردیبهش��ت م��اه دوره خوان��ش بی مرز؛ 
جلسات نقد و بررسی داستان های کوتاه جهان 
از مجموع��ه ای��ن رویداده��ا برگزار می ش��ود؛ 
رویدادی که برای مخاطبان زیست بوم فناوری 
و نوآوری و دانش��جویان طراحی ش��ده است. در جلس��ات اولیه آن به بررسی 
بهتری��ن داس��تان های کوتاه آنتون چخ��وف پرداخته می ش��ود. حضور در این 

رویداد برای عالقه مندان رایگان است.

تفاهم نامه ایجاد ناحیه نوآوری پردیس تهران به امضای سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری و انوش��یروان محس��نی بندپی استاندار تهران 
رس��ید. ناحیه نوآوری پردیس تهران قرار اس��ت پیشران فناوری ایران اسالمی 

ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، تفاهم نامه ایجاد ناحیه نوآوری پردیس 
تهران به امضای س��ورنا س��تاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری و انوش��یروان محس��نی 
بندپ��ی اس��تاندار تهران رس��ید. ناحی��ه نوآوری 
پردیس تهران قرار اس��ت پیش��ران فناوری ایران 
اس��المی ش��ود. این تفاهم نامه با ه��دف تقویت 
زیس��ت بوم فناوری و ن��وآوری اس��تان تهران با 
مرکزی��ت ش��رق اس��تان و اس��تفاده از حداکثر 
ظرفیت ها و امکانات و تس��هیالت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و استانداری تهران 
برای گسترش س��خت افزاری و نرم افزاری ناحیه 

نوآوری پردیس امضا شد.
ناحی��ه ن��وآوری پردیس ته��ران به عنوان پیش��ران آینده اقتصاد کش��ور و 
جایگزین منابع نفتی با جذب استعدادها و متخصصان داخل و خارج از کشور با 
بهره گیری از توانمندی های شرکت های فناور و نوآور، بستری برای یکپارچگی 

بین س��ه رکن منطقه نوآوری، منطقه صنعتی و منطقه مس��کونی را در ش��رق 
استان تهران ایجاد کرده است.

با توجه به اینکه بهترین زیس��ت بوم های دنی��ا، نواحی نوآوری ویژه 
خود را دارند، قرار بر این اس��ت که ناحیه 
نوآوری پردیس تهران هم به عنوان ناحیه 
ویژه نوآوری در کش��ور معرفی ش��ود. به 
عنوان مثال دره س��یلیکون آمریکا که 6۷ 
سال پیش کار خود را آغاز کرد، ۳ میلیون 
جمعی��ت دارد و 5۰۰ ه��زار نف��ر ش��غل 
نوآورانه هم در آن ایجاد ش��ده اس��ت. از 
دیگ��ر نمونه های موفق این نواحی در دنیا 
می توان به دایدوک کره جنوبی، س��وژوی 

چین و هسینچوی تایوان اشاره کرد.
ش��هر پردیس با 4 هزار و ۱5۰ هکتار، ۱۷۰ 
هزار نفر س��اکن یکی از بهتری��ن موقعیت های 
جغرافیایی برای تاسیس ناحیه نوآوری در ایران 
اس��ت. این موقعیت به دانشگاه آزاد اسالمی رودهن، دانشگاه پیام نور پردیس، 
دانش��گاه آزاد اسالمی ناحیه نوآوری پردیس، مرکز ارتباطات ماهواره ای بومهن 

و پژوهشگاه علوم شناختی قابل اتصال است.

تفاهم نامه ایجاد ناحیه نوآوری پردیس تهران امضا شدمبارزه فناورانه با کرونا؛ »کرون آپ« تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند

همزم��ان با روز جهانی ارتباطات، طرح  گس��ترده اتصال روس��تاهای کش��ور به 
اینترنت پرسرعت همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با حضور 

معاون اول رییس جمهور افتتاح شد. 
۱5۰۰ روستای جدید به شبکه اینترنت پرسرعت همراه اول متصل شد

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با روز جهانی 
ارتباطات، آئین »بهره برداری از اتصال روس��تاها به اینترنت پرس��رعت همراه اول« 
با حضور اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مدیران اس��تانی، مدیران همراه اول و جمعی از 
مس��ووالن و دست اندرکاران صنعت مخابرات به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد. 
ش��رکت ارتباطات سیار ایران از ابتدای س��ال ۱۳۹8 با احداث ۲۷۹ سایت جدید، 
تعداد 655 روستا را تحت پوشش خدمات ارتباطی مبتنی بر نسل های نوین تلفن 
همراه درآورده اس��ت؛ همچنین ۳8۱ سایت در ۱4۰۷ روستا در بازه زمانی مذکور 
به نس��ل های ۳ یا 4 ارتقاء تکنولوژی یافته  اس��ت. بنابراین در بازه زمانی یک سال 
اخیر، ۱58۷ روستا با پوشش جمعیتی حدود ۱.۳ میلیون نفری از خدمات اینترنت 
 USO پرسرعت همراه اول بهره مند شده اند. میزان پیشرفت این پروژه ها در قالب
)طرح خدمات عمومی اجباری روس��تایی( برای سال جاری، احداث ۳۹ سایت در 
58 روس��تا و همچنین ارتقاء ۱۷ س��ایت در 4۲ روستا بوده است. اپراتور اول با در 
اختیار داش��تن بالغ بر نیمی از بازار ارتباطات کش��ور، توانس��ته تاکنون در 4۱4۲ 
روس��تا نسل چهار، در 5۷۰۷ روستا نسل سه و در 44۹68 روستای کشور پوشش 
نسل دو ایجاد کند. سرمایه گذاری های انجام شده در قالب تجهیز روستاها و مناطق 
کمتر برخوردار کش��ور از محل USO، باعث شده که بزرگترین اپراتور کشور ، 86 
درصد جمعیت روس��تایی را تحت پوشش س��رویس های باکیفیت خود قرار دهد و 

گسترده ترین شبکه را در زمینه ارتباطات سیار ایجاد کند.
تحقق رویای دیجیتال برای تمامی ایرانیان

در این مراس��م از س��ایت نسل 4 روس��تای س��یدان از توابع شهرستان درمیان 
در اس��تان خراس��ان جنوبی نیز از طری��ق ویدئو کنفرانس رونمایی ش��د. مرتضی 
طاهری بخش معاون فنی و توس��عه ش��بکه همراه اول در این مراسم با بیان اینکه 
با ش��عار تحقق رویای دیجیت��ال برای همه ایرانیان، پروژه های بزرگی را اس��تارت 
زده ای��م که بخش��ی از آنها امروز افتتاح می ش��ود و پروژه های زیرس��اختی بزرگی 
در آین��ده نزدی��ک به بهره برداری می رس��د، اظهار کرد: وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات تأکید بسیاری بر توسعه دسترسی روستاهای کشور به اینترنت پرسرعت 
داش��تند و در این راس��تا از محل اعتبارات USO و با حمایت سهامداران شرکت، 
اقدام به ظرفیت س��ازی در روستاهای کشور برای بهره مندی روستاییان عزیزمان از 

پتانسیل های نهفته در این شبکه کردیم.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر ارتقاء دسترسی ۱4۰۷ روستا و ایجاد دسترسی 
جدید برای 655 روس��تا به شبکه اینترنت پرسرعت نسل چهارم شرکت ارتباطات 
س��یار ایران صورت پذیرفته که آیین آن به ش��کل نمادین در روس��تای س��یدان 

خراسان جنوبی برگزار شد.
معاون فنی همراه اول با تأکید بر اینکه ۲6 ماه است ما و همکاران فنی و شبکه 
به دالیلی از جمله سیل نوروز ۱۳۹8 و کرونای نوروز ۱۳۹۹ به مرخصی نرفته ایم و 
تمام تمرکزمان بر توس��عه و حفظ پایداری شبکه ارتباطی کشور بوده است، اذعان 
کرد: تمامی ش��رایط بحرانی اخیر باعث شد تا میزان مصرف شبکه ارتباطی روز به 
روز گس��ترش یابد، تا جاییکه مصرف برخی اپلیکیشن های داخلی تا ۱۰۰۰ درصد 

و متوسط مصرف کاربران از این اپلیکیشن ها نیز 5۰۰ درصد رشد داشته است.
طاهری بخ��ش اف��زود: بنابراین همراه اول تمام تالش خود را کرده تا ش��بکه ای 
پایدار با س��رعت دسترس��ی مناس��ب برای ایرانیان فراهم آورد و با افتتاح بالغ بر 
5۲۰ میلیارد تومانی امروز، در مجموع طی سه سال اخیر 4۲۰۰ روستا از خدمات 

اینترنت پرسرعت همراه برخوردار شده اند.

 تقدیر از اقدام مجاهدانه همراه اول برای توسعه ارتباطات روستایی
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم در این مراس��م 
با اشاره به دستور پنج ماده ای مقام معظم رهبری برای تسریع و تکمیل زیرساخت 
ش��بکه ملی اطالعات، اظهار کرد: در این راس��تا مراکز داده همراه اول که با اعتبار 
8۰۰ میلیارد تومانی و با هدف ایجاد زیرس��اخت های ارتباطات و فناوری اطالعات 
در استان های غرب و شمال غرب کشور و تهران طراحی و پیاده سازی شده است، 

به زودی رونمایی خواهد شد.
وزی��ر ارتباطات ضمن قدردانی از همراه اول که از بهمن ماه گذش��ته مجاهدانه 
تالش کرد تا پروژه های امروز )اتصال روس��تاها به اینترنت پرس��رعت( را در مدت 
کوتاهی و با س��رعت زیاد به س��رانجام برس��اند، تصریح کرد: تاکن��ون ۹۳ درصد 
روس��تاهای باالی ۲۰ خانوار کشور تحت پوشش تلفن همراه و اینترنت همراه قرار 
گرفته اند که در راس��تای تحقق عدالت اجتماعی، این رقم تا پایان س��ال جاری به 

۱۰۰ درصد خواهد رسید.
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رییس جمهور نی��ز در ادامه با تأکی��د بر اینکه 
اقدامات شایس��ته ای در دول��ت دوازدهم مخصوصا در بخ��ش ارتباطات و فناوری 
اطالعات انجام ش��ده اس��ت، اظهار کرد: یک��ی از مهم ترین آنها، توس��عه اینترنت 
پرسرعت تلفن همراه در روستاهاست که امروز از آقای آذری جهرمی و همراه اول 
بابت اهتمام به این موضوع تش��کر می کنم و همچنین روز جهانی ارتباطات را نیز 

به فعاالن این بخش تبریک عرض می کنم.
محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی با حضور در روستای سیدان و 
ش��رکت در این مراسم به شکل ویدئو کنفرانس، نیز با بیان اینکه ظرفیت ارتباطی 
هر ۲۹ ش��هر این اس��تان و پوش��ش تلفن همراه در تمامی ش��هرها تکمیل ش��ده 
اس��ت، گفت: پوشش تلفن همراه در ۹6 درصد روس��تاهای باالی ۱۰۰ خانوار نیز 
فراهم ش��ده اس��ت؛ روستای س��یدان نیز اکنون با ۹۷ خانوار و ۳۲4 نفر جمعیت، 
تحت پوشش خدمات نوین ارتباطی همراه اول قرار گرفت.الزم به ذکر است، طرح 
خدمات عمومی اجباری روستایی یا همان USO، با هدف ارائه خدمات دسترسی 
به اینترنت پرس��رعت در روستاهای سراسر کش��ور به کارفرمایی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات تعریف ش��ده اس��ت.همراه اول به عنوان پیش��رو و رهبر ایجاد 
س��رویس های دیجیتال در ح��وزه ICT و با مأموریت »تحق��ق رویای دیجیتال«، 
ضمن فراهم آوردن بس��تر الزم برای س��رویس های نوین و دیجیتال در شبکه ملی 
اطالعات، بیش��ترین میزان اتصال روستاهای کشور به فناوری های نوین ارتباطی را 
با هدف کاهش س��طح اختالفی میان ش��هر و روس��تا، فراهم آورده تا از این طریق 
گامی اجرایی در راس��تای پیشرفت و ارتقای اقتصادی کشور برداشته باشد.شرکت 
ارتباطات س��یار ایران هم اکنون بالغ بر 6۹ میلیون مش��ترک تلفن همراه با ضریب 
نف��وذ 84 درصدی در کش��ور دارد و ارتباطات رومین��گ بین الملل آن نیز با ۲۷۰ 
اپراتور در ۱۱۲ کش��ور جهان برقرار است.همراه اول همچنین براساس گزارش های 
دوره ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ضمن در اختیار داشتن 
باالترین میزان پوشش جمعیتی شهرها و روستاها، تا پایان سال گذشته بالغ بر 8۲ 
هزار کیلومتر از جاده های کشور را نیز تحت پوشش خدمات ارتباطی خود درآورده 
و از همی��ن طریق مرجع مکالمات رومینگ ملی نیز بوده است.پوش��ش گس��ترده 
شبکه ارتباطات س��یار ایران به عنوان زیرساختی برای شبکه ملی اطالعات، باعث 
شده تا مشترکان سایر اپراتورهای تلفن های همراه نیز از امواج ارتباطی این اپراتور 
بهره مند ش��وند و دیگر دغدغه ای برای عدم آنتن دهی ش��بکه  اپراتور خود نداشته 
باش��ند.همراه اول همچنین به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کش��ور، همواره 
سعی کرده با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی خود، زمینه ساز عدالت و توسعه فراگیر 
در کش��ور باش��د و از همین رو در مواجهه با بحران های س��الیان اخیر، با تکیه بر 
پوش��ش گسترده شبکه خود، همواره طرح های تشویقی مختص زمان را راه اندازی 

کرده تا در سخت ترین شرایط بتواند کنار مردم عزیز ایران باشد.

در ای�ن زمینه اعالم نش�ده، با این حال ش�نیده ها حاک�ی از معامله ای 4۰۰ میلیون دالری اس�ت. 
فعالیت این برنامه، تولید و به اشتراک گذاری فایل های گیف می باشد و قرار است تا به قابلیت های 
اینس�تاگرام افزوده ش�ود. درواقع کاربران قادر خواهند بود تا گیف های مورد عالقه خود را ایجاد 
کرده و از این موارد شخصی سازی شده، برای ارتباط با مخاطبین خود استفاده کنند. درواقع یکی 

از بزرگ ترین ایرادهایی که به اینس�تاگرام وارد اس�ت، ضعیف بودن بخش چت آن اس�ت که این 
خرید می-تواند تا حد زیادی مش�کل موجود را برطرف کند، با این حال هنوز مش�خص نیست که 
این خرید به معنای پایان کار برنامه مذکور خواهد بود و یا همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. 
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با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،

۱5۰۰ روستای جدید به شبکه اینترنت پرسرعت همراه اول متصل شد

خرید بزرگ فیس بوک 
به قلم: چیام کارتنبرگ - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

ل��زوم کاربردی بودن اختراع و انطباق آن با نیازهای واقعی، ش��رایط و ویژگی های ادعای 
اختراع و نحوه داوری دقیق ادعاها در کارگاهی آموزشی در یزد مورد بررسی قرار گرفت. به 
گزاش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، به منظور توان افزایی و آموزش مستعدان برتر 
و نخبگان و در راستای اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان، کارگاه آموزشی داوری 
ادعاهای اختراعات با همکاری بنیاد نخبگان اس��تان یزد و پارک علم وفناوری استان برگزار 
شد. در این کارگاه سه ساعته که به صورت مجازی و با تدریس محمدرضا حسینی؛ مدیر 
دفت��ر مالکیت فکری پارک علم وفن��اوری یزد و نماینده کانون پتنت ای��ران در یزد برگزار 
ش��د، ضمن تأکید بر لزوم کاربردی بودن اختراع و انطباق آن با نیازهای واقعی، ش��رایط و 

ویژگی های ادعای اختراع و نحوه داوری دقیق ادعاهای اختراع مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم کاربردی بودن اختراع و انطباق آن 
با نیازهای واقعی



درواقع درس��ت به مانند ش��رکت ها، اف��راد نیز می توانن��د برای خود 
برندس��ازی نمایند. با این حال مس��ئله مهم در این رابطه این است که 
برند ش��ما، مزیت های تجاری نیز داشته باشد. درواقع شما باید بتوانید 
از آن استفاده موثری را نیز داشته باشید. در این رابطه سوال اصلی این 
است که چگونه می توان به چنین سطحی دست پیدا کرد. در این رابطه 
به بررسی 5 گام ایجاد برند شخصی قدرتمند خواهیم پرداخت. نکته  ای 
که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که صرف در اختیار داشتن 
یک شرکت به این معنا نخواهد بود که دیگر به برند شخصی نیاز ندارید. 
این مس��ئله می تواند به افزایش شهرت و میزان فروش شرکت شما نیز 
منجر ش��ود. درواقع برای هر فردی که فعالیت اقتصادی دارد، این اقدام 

کامال ضروری خواهد بود. 
۱-اعتبار به دست آورید 

نخس��تین گام در زمینه ایجاد برند ش��خصی این اس��ت که به فردی 
کام��ال معتبر تبدیل ش��وید. در این رابطه توصیه می ش��ود تا به تمامی 
گفته های خود عمل کرده و برطبق اصولی مش��خص رفتار نمایید. این 
امر باعث خواهد ش��د تا پس از مدتی افراد ش��یفته شما شده و اعتماد 
الزم ش��کل گیرد. با این حال فرام��وش نکنید که این اقدام نباید جنبه 
فریب دادن داش��ته باشد. درواقع اعتبار به دست آمده، تنها با یک اقدام 
نادرس��ت نیز می تواند نابود ش��ود. به همین خاطر به دس��ت آوردن و 

حفظ اعتبار، امری همیش��گی محسوب می ش��ود. در نهایت این امر که 
در رسانه ها حضور داشته و با افراد مطرح همکاری نمایید، شهرت و در 
نهایت اعتبار س��ریع تر و بیش��تری را تجربه خواهید نمود. در این رابطه 

نمایش موفقیت ها یک اقدام کامال حیاتی خواهد بود.
2-چهره خود را نشان دهید 

اگر در یک ش��بکه اجتماعی حضور دارید، س��عی کنید تا به عنوان یک 
اینفلوئنسر مطرح شوید. برای مثال داستان سفرهای خود را مطرح کنید. در 
این رابطه هر فردی با توجه به موقعیت و شرایط خود می تواند بهترین موارد 
را انتخاب کند. درواقع هدف اصلی این است که جامعه هدف، بیشتر با چهره 
شما آشنا شده و با تولید محتوا، به فردی مشهور تبدیل شوید. این نکته را 
به خاطر داشته باشید که اگر برند شخصی برای شما شکل گرفته باشد، اگر 
شرکتی را نیز ایجاد نمایید شانس موفقیت بسیار باالیی را خواهید داشت. 

3-آموزش دهید 
یکی دیگر از راهکارهایی که باعث خواهد شد تا فرآیند ایجاد برند شخصی 
س��رعت باالتری را پیدا کند این است که به دیگران آموزش دهید. درواقع 
محتواهای آموزش��ی در صدر عالیق افراد قرار داش��ته و باعث می ش��ود تا 
س��ریعا نظر بسیاری به س��مت شما جلب ش��ود. با این حال توجه داشته 
باش��ید که قبل از هر چیز شما باید شایس��تگی آموزش را به دست آورید. 
درواقع اگر محتواهای شما ارزش مشاهده باالیی را نداشته باشد، با نتیجه ای 
کامال عکس مواجه خواهید شد. به همین خاطر قبل از این اقدام، بر روی 
آموزش خود سرمایه گذاری نمایید. در این رابطه یوتیوب بستر مناسبی برای 

اشتراک گذاشتن مطالب شما محسوب می شود.

4-با شرایط سازگار شوید
جه��ان به س��رعت در حال تغییر اس��ت. ب��ه همین خاط��ر تاکید بر 
ش��یوه هایی که از مدت به اجرا گذاشتن آن ها زمان زیادی سپری شده 
اس��ت، بدون شک یک اش��تباه بزرگ خواهد بود. نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشید این اس��ت که یک فرد ناموفق، عمال شانسی برای 
ایجاد برند ش��خصی نخواهد داشت. به همین خاطر الزم است تا تالش 
کنید که در حوزه ای به جایگاه مناسب دست پیدا کنید. برای مثال اگر 
خودتان از تناس��ب اندام فوق العاده ای برخوردار نباشید، هرگز در زمینه 
مربیگری ورزشی، نمی توانید برندی را برای خود ایجاد نمایید. همچنین 
ضروری است تا به نیاز جامعه نیز توجه داشته و متفاوت باشید. این امر 
به خوبی توجهات را به س��مت ش��ما جلب خواهد کرد. درواقع این امر 

که خودتان باشید، خود باعث می شود تا تفاوت های الزم شکل گیرد. 
5-یک جامعه برای خود ایجاد کنید 

نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت ک��ه نباید از 
ش��روع کوچک بترس��ید. درواقع ش��ما در ابتدا باید بر روی ایجاد یک 
جامعه محدود تمرکز نمایید. این امر باعث خواهد ش��د تا سرعت کسب 
محبوبیت بیش��تر افزایش��ی چش��مگیر را پیدا نماید. نکته ای که نباید 
فراموش کنید این اس��ت که ش��ما باید به جامعه خ��ود توجه کافی را 
نش��ان دهید تا وفاداری به بهترین ش��کل در آنها شکل گیرد. به همین 
خاطر حتی ممکن اس��ت نیاز به س��هیم کردن آنها در سود خود وجود 
داشته باشد. در نهایت حسن رفتار با سایرین، امری ضروری خواهد بود. 
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آش��نایی با پنج س��وال اصلی در هر زمینه  ای شانس موفقیت افراد را 
افزای��ش می دهد. درواقع این موارد را باید قبل از ش��روع اقدامات خود 
مطرح نمایید و پس از پیدا کردن پاسخ مناسب تمامی آن  ها با اطمینان 
از رس��یدن به موفقیت، اقدام نمایید. در ادامه به بررس��ی آنها خواهیم 

پرداخت. 
۱-چه کسی؟

مهم ترین س��والی که باید از خود بپرسید این است که محتوا را برای 
چه افرادی می خواهید ایجاد نمایید. درواقع اش��تباه بزرگ بس��یاری از 
مدی��ران این اس��ت که بدون توج��ه به جامعه هدف، اقدامی را ش��روع 
ک��رده و این امر باعث می ش��ود ت��ا در اغلب موارد، با شکس��ت مواجه 
ش��وند. درواقع با تحلیل درست جامعه، شما قدرت انتخاب مناسب ترین 
استراتژی ها را پیدا خواهید کرد. با توجه به این امر که محتوا برای جلب 
نظر مخاطب تهیه می شود، ضروری است تا به آن ها بیش ترین توجه را 
داش��ته باشید. همچنین این پرسش را باید از نگاهی دیگری نیز مطرح 
نمود. درواقع ش��ما باید بدانید که چه کسی قرار است که بازاریابی شما 
را انجام دهد. آیا برای آن یک تیم حرفه ای را مشخص کرده اید؟ درواقع 

صرفا آگاهی از اقداماتی که باید انجام ش��ود مهم نبوده و الزم اس��ت تا 
قدرت به اجرا درآوردن آنها نیز وجود داشته باشد. 

2-چه چیزی؟
چه عاملی باعث می شود که افراد شما را انتخاب کنند؟ آیا مزیت های 
رقابت��ی قابل توجه��ی را دارید؟ درواق��ع حتی بهترین اس��تراتِژی ها و 
بازاریاب ه��ا قادر نخواهند بود تا محصول و برندی ضعیف و بدون ارزش 
مناس��ب را به موفقیت برسانند. به همین خاطر ضروری است تا در این 
مرحله به دالیل تفاوت خود پرداخته و از نگاه یک مش��تری، خودتان را 
مشاهده نمایید. پس از پیدا کردن پاسخ شما می توانید اطمینان داشته 

باشید که شانس موفقیت برای شما وجود دارد.
3-چه زمانی؟

ای��ن امر ک��ه بدانید هر اس��تراتژی و اقدام باید در چ��ه زمانی انجام 
ش��ود، امری بس��یار مهم خواهد بود. این امر تنها به ترتیب بندی کارها 
اختصاص نداشته و شامل همه چیز خواهد شد. برای مثال ممکن است 
تصمی��م بگیرید که در زمینه تولید محتوا، پادکس��ت ها مهم ترین اقدام 
محسوب می شوند و پس از آن ویدئو ها و مقاالت قرار دارند. از این بخش 
به عنوان ترتیب بندی یاد می ش��ود. با این حال س��وال مهم تر این است 
که چه زمانی باید چنین اقدامی را انجام دهید. برای مثال ممکن است 
ش��انس دیده شدن شما در س��اعت های ابتدایی صبح بیشتر باشد. این 

مس��ئله کامال به شرایط بازار و ویژگی های مخاطب شما بستگی خواهد 
داش��ت. در این رابطه توجه به تجربه سایر برندهای رقیب نیز یک اقدام 

کامال سودمند خواهد بود. 
4-کجا؟ 

در این مرحله ش��ما باید به مکان انجام انواع استراتژی های خود فکر 
کنی��د. برای مثال در زمینه ایجاد نمایندگی جدید، بدون ش��ک تمامی 
ش��هرها از یک موقعیت و برتری یکس��ان برخوردار نبوده و شما باید به 
خوب��ی بدانید که بهتری��ن فضا برای به اج��را درآوردن هر اقدامی کجا 
اس��ت. در زمینه تولید محتوا نیز مس��ئله به همین شکل بوده و ممکن 
اس��ت تصمیم نهایی این باش��د که اینس��تاگرام بهترین بس��تر موجود 

محسوب می-شود. 
5-چرا؟

پس از پاسخ دادن به تمامی 4 سوال قبل، الزم است تا با این پرسش 
خود را به اطمینان نهایی برس��انید. درواقع ش��ما باید برای اقدام خود، 
حداقل ۳ دلیل درس��ت داشته باش��ید. در غیر این صورت شروع اقدام 
ش��ما با ریس��ک باالیی همراه بوده و بهتر اس��ت تا آن را به زمانی دیگر 
اختص��اص دهید. درواقع تا زمانی ک��ه دلیل انجام کاری را ندانید، هیچ 

قدمی نباید برداشته شود.
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5 پرسش اصلی در بازاریابی 

 نسل جدید باغ وحش ها
اقدام جدید گوگل 

در روزهای��ی که قرنطینه خانگی باعث ش��ده اس��ت ت��ا افراد در 
محیط بسته خانه خود محبوس باشند، تکنولوژی کمک کرده است 
تا فشار یک جا ماندن، کمتر شده و در این رابطه شاهد موارد بسیار 
جالبی باش��یم که می تواند برخی از کسب وکارها را به صورت کامل 
تغیی��ر دهد. در این رابطه گ��وگل اخیرا اقدامی بس��یار خالقانه را 
داشته است. در این رابطه شما می توانید با سرچ کردن نام حیوانات 
مختلف، نمونه واقعیت افزوده)AR( آن را مشاهده نمایید. برای این 
موضوع تنها کافی است تا از گوشی هوشمند خود استفاده کرده و با 
این اقدام برای ساعت ها حتی کودکان خود را سرگرم نمایید. وجود 
صدا و حرکات طبیعی، از دیگر نقاط قوت آن محس��وب می ش��ود. 
پست های اینس��تاگرامی و ویدئو های منتشر شده از سوی کاربران 
نشان می دهد که این طرح با استقبال بی نظیری همراه بوده است. 
ب��ا این ح��ال جنبه به مرات��ب مهم تر این اقدام، نکته ای اس��ت که 
انجمن ه��ای حمای��ت از حیوانات ب��ه آن به خوبی اش��اره کرده اند. 
این اس��ت که اق��دام مذکور می تواند باعث تعطیلی همیش��گی باغ 
وحش ها و آزادس��ازی حیوانات در طبیعت باش��د که اقدامی بدون 
شک س��ودمند خواهد بود. این تکنولوژی در بخش های تجاری نیز 
اس��تفاده زیادی می شود. برای مثال به واس��طه آن افراد می توانند 
محصولی نظیر کفش را بدون نیاز به مراجعه به فروشگاه ها امتحان 
کرده و پس از کس��ب اطمینان اقدام به خریداری نمایند. حال باید 
دید که این برنامه بعدی گوگل در این زمینه چه خواهد بود. درواقع 
ممکن اس��ت ارائه اطالعات الزم در رابطه با حیوانات و ایجاد تنوع 

بیشتر، انجام گیرد.
nypost.com :منبع

 کمپین بازاریابی مک دونالد و هاینز
برای حفظ ارتباط با مشتریان

م��ک دونالد و هاین��ز در اقداماتی جداگانه ب��رای تعامل پایدار با 
مش��تریان در دوران قرنطینه و توقف موقت کسب و کارشان دست 
ب��ه رونمایی از کمپین های بازاریابی جذاب��ی زده اند. آنها با تولید و 
عرضه پازل های جذاب و خالقانه در تالش برای س��رگرم س��اختن 
مشتریان شان در وضعیت دش��وار کنونی هستند. بدون تردید مک 
دونال��د و هاینز در زمینه کس��ب و کار و فروش دوران س��ختی را 
پشت سر می گذارند، اما استراتژی آنها برای حفظ ارتباط نزدیک با 

مشتریان ستودنی است. 
برن��د مک دونالد با همکاری آژان��س بازاریابی TBWA اقدام به 
ارائه پازل های 5۰۰ قطعه ای برای جلب نظر مش��تریان کرده است. 
این پازل ها با تصویر اصلی برگر در دس��ترس مش��تریان قرار دارد. 
کاربران امکان دریافت پازل های موردنظر در مس��ابقه اینستاگرامی 

مک دونالد مبنی بر بیان بهترین خاطره شان از این برند را دارند. 
برند هاینز نیز در اقدامی مش��ابه پازل های 5۷۰ تکه ای به عنوان 
جایزه مسابقه اینس��تاگرامی اش تعیین کرده است. پازل های مورد 
نظر با عکس ُسس های معروف هاینز در دسترس کاربران قرار دارد. 
آنها ب��رای دریافت پازل های موردنظر فقط باید در مس��ابقه جدید 
هاینز شرکت نمایند. به این ترتیب دامنه وسیعی از مشتریان هاینز 
فرصت آزمایش شانس ش��ان برای دریافت پازل با عکس ُسس های 

برند محبوب شان را خواهند داشت. 
marketingdive.com :منبع

مبارزه با کرونا به سبک کریس همسورث

در ش��رایط حال حاضر که قرنطینه خانگی باعث بسته شدن اکثر 
مش��اغل و در خانه ماندن افراد شده است، یکی از تاکیدها فراموش 
نک��ردن ورزش می باش��د. درواقع ش��رایط فعلی تحرک اف��راد را به 
حداقل رس��انده و اگر در این رابطه برنامه ای نداش��ته باشید، بدون 
ش��ک س��المت افراد با تهدیدی جدی مواجه خواهد شد. همچنین 
ورزش مداوم به حفظ روحیه در این شرایط سخت نیز کمک خواهد 
ک��رد. اگرچه برنامه های ورزش��ی متعددی وج��ود دارد، با این حال 
ورزش کردن همراه با ستاره محبوب خود، می تواند جذابیت و انگیزه 
ای��ن اقدام را چند برابر نماید. در این رابطه بازیگر نقش ثور که جزو 
محبوب ترین  بازیگرهای حال حاضر س��ینما محس��وب می شود، در 
اقدامی جالب اپلیکیش��ن ورزشی خود را معرفی کرده است. نام این 
برنام��ه Centr بوده و در همین مدت زم��ان کم چند روزه معرفی 
آن، به کاربران میلیونی رسیده است. هزینه آن ۹۹ دالر است که در 
حدود نیمی از س��ود آن به مبارزه با کرونا و حمایت از خانواده های 
کم درآمد برای امکان تداوم ط��رح قرنطینه خانگی، اختصاص پیدا 
خواهد کرد. در این برنامه ویدئو انواع تمرین های ورزشی وی در کنار 
برنامه تغذیه وجود داش��ته و مدیتیش��ن نیز توسط او اجرا می شود. 
با توجه به نظرات افراد در وب س��ایت رسمی این برنامه و فضاهایی 
نظیر گوگل پلی، این طرح کامال موفق بوده و کاربران رضایت بسیار 
باالیی را دارند. حال ممکن است شاهد چنین اقداماتی از سوی سایر 
ستارگان سینما باشیم. درواقع کریس همسورث نشان داده است که 
در کنار توانایی بازیگری فوق العاده خصوصا در فیلم های اکشن، یک 
مربی ورزشی ایده آل نیز محسوب می شود. با این حال برخی از افراد 
از سخت بودن لغو دوره آزمایشی خبر داده و اعالم کرده اند که بدون 
خواس��ت آنها مبلغ فوق از حساب آنها کسر شده که هنوز با واکنش 

رسمی تیم سازنده این برنامه همراه نبوده است. 
www.theverge.com :منبع
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در ح��ال حاض��ر ش��بکه های اجتماع��ی مهم ترین بس��تر ارتباطی با 
مخاطبین محس��وب ش��ده و در صدر تمامی روش ه��ای بازاریابی قرار 
دارد. ب��ا این حال بس��یاری از صفحات تجاری، با اس��تقبال الزم مواجه 
نمی ش��وند. اگرچه همواره می توان تعداد کمی راهکار را معرفی نمود، با 
این حال صحبت در رابطه با تمامی راهکارهایی که باید مورد توجه قرار 
گیرد، بدون ش��ک اهمیت باالتری را خواهد داش��ت. پس از مشورت از 
بهترین های این حوزه، ۲5 راز افزایش تعامل با مخاطب در ش��بکه های 
اجتماعی کشف شده است که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. 

۱-به مخاطب گوش دهید 
گ��وش دادن ب��ه مش��تری باعث خواهد ش��د تا ش��ما متوجه تمامی 
اقداماتی ش��وید که باید انجام گیرد. در این رابطه کافی است تا نگاهی 
ب��ه مطالب مورد عالقه و نظرات کاربران در صفحات گوناگون بیندازید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا ش��ما به درک بهتری از سلیقه آنها دست 
پی��دا کرده و آن را در اقدامات خود لح��اظ نمایید. در این رابطه برخی 
از نرم افزارها نیز وجود دارد که به بهبود عملکرد ش��ما در زمینه گوش 

دادن به صدای مشتری کمک خواهد نمود. 
2-محتواهایی ارزشمند داشته باشید 

با نگاهی به برترین محتواها ش��ما متوجه نکاتی خواهید شد که باید 
آن ها را رعایت نمایید. برای مثال برطرف کردن حداقل یک مش��کل و 
توجه به زمان مناس��ب موضوعات از جمله اصل های همیشگی محسوب 
می ش��ود. این نکته را نیز همواره به خاطر داش��ته باشید که کیفیت به 

مراتب مهم تر از کمیت خواهد بود. 
3-تصاویر و ویدئو های حرفه ای را مورد استفاده قرار دهید 

اگرچه در این زمینه می توان از نمونه های موجود نیز استفاده کرد، با 
این حال باالترین حد نتایج را زمانی به دست خواهید آورد که اقدامات 
مخصوص به خود را داشته باشید. به همین خاطر با یک عکاس حرفه ای 
قرارداد امضا کرده و بهترین تصاویر را خصوصا از محصوالت خود منتشر 
نمایید. آمارها نیز حاکی از آن اس��ت که فیلم ها در صدر عالیق کاربران 
ق��رار دارد. س��ایت Clickz حاوی بس��یاری از نکات مفی��د در هنگام 
عکاسی و تحلیل علت موفقیت نمونه های بی شماری از تصاویر می باشد. 

4-محتوای تعاملی ایجاد نمایید 
نمونه س��اده این موضوع را می توان در صفحه رس��می س��ریال بازی 
تاج و تخت در اینس��تاگرام مش��اهده کرد. آن ها تمام��ی اقدامات خود 
را با یک س��وال به پایان میرس��اندند. برای مثال پس از انتش��ار تصاویر 
قس��مت جدید، از مخاطبین خود پرس��یدند که ش��خصیت مورد عالقه 
آنها چه کس��ی است و دلیل خود را نیز بیان نمایند. درواقع هر اقدامی 
که مخاطب را به واکنش نش��ان دادن ترغیب نماید، در این دس��ته قرار 
خواه��د گرفت. در این رابطه تنها کافی اس��ت تا در اینترنت نمونه  های 
فراخوان عمل)CTA( را جست وجو نمایید تا موارد متعددی را مشاهده 

کرده و ایده های بیشتری را داشته باشید. 
5-پادکست ایجاد نمایید 

مزیت پادکس��ت ها کم رقیب بودن، هزینه پایین تولید، امکان گوش 
دادن ب��ه آنها در زمان-های مرده و بس��یاری دالیل دیگر می باش��د. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا از همین امروز از آنها استفاده کرده و در 
ش��بکه های اجتماعی خود منتش��ر نمایید. این موضوع باعث میشود تا 

شانس رشد شما افزایش پیدا کند. 
6-به سواالت پاسخ دهید 

در برنامه ه��ای خ��ود زمان��ی را به پاس��خ دادن به س��واالت کاربران 
اختص��اص دهید. در این رابطه فراموش نکنید که موارد منتخب را باید 
با س��ایرین نیز به اشتراک گذاشته و با این اقدام در کنار کمک به عدم 

تکرار شدن موارد، توجه خود را به مخاطب نیز نشان دهید. 
7-محتوای قدیمی خود را به روز نمایید 

برخی از محتواها با گذشت زمان اهمیت خود را از دست نخواهند داد 
با این حال قس��متی از اطالعات باید اصالح ش��ود و ممکن است نیاز به 
اضافه کردن مطلبی نیز وجود داش��ته باشد. شما می توانید با این اقدام، 
ضمن بازنش��ر برخی از محتواهای خ��ود، به خوبی نیاز اطالعاتی جامعه 

هدف را نیز برطرف نمایید. 
8-اعتبار خود را افزایش دهید 

هنگام فعالیت در محیط اینترنت، اعتماد کردن بس��یار سخت خواهد 

بود. به همین خاطر شما باید تمامی مدارک، افتخارات و مجوزهای الزم 
را در مع��رض نمایش قرار داده و از هر اقدامی ب��رای افزایش اعتمادها 
اس��تفاده نمایید. همچنین ارائه تصویری درس��ت از برن��د خود با تمام 

نقص ها، باالترین حد تاثیر را بر روی مخاطب خواهد داشت. 
9-با سایرین همکاری داشته باشید 

با یک استراتژی درست حتی می توان با رقبای خود نیز به یک توافق 
دس��ت پیدا کرد. برای مثال از آن ها در الیو خود دعوت کرده و مطالب 
یکدیگر را در ش��بکه خود بازنش��ر نمایید. این اقدامات باعث می شود تا 

امکان جذب سریع افراد بیشتر به وجود آید. 
۱۰-از استراتژی تیلور سوئیفت استفاده نمایید 

این خواننده مطرح همواره توجه ویژه ای را به طرفداران خود داشته و 
با اقدامات بسیار ساده عالقه خود را به آن ها نشان می-دهد. برای مثال 
کارت پس��تال های دستنوشته خود را برای طرفداران در روز کریسمس 
و یا تولد آن ها ارس��ال می کند. درواقع شما باید با اقداماتی نشان دهید 
که تنها در حرف دوس��ت آن ها محس��وب نشده و عمیقا توجه ویژه-ای 
را ب��ه آن ها دارید. درواقع تمامی اقدامات ش��ما صرف��ا نباید به اینترنت 

محدود باشد.
۱۱-بهترین زمان برای ارسال محتواها را بیابید 

س��ایت Quicksprout به ص��ورت تقریبی بهترین زم��ان را برای 
اش��تراک محتوا در ش��بکه های اجتماعی مختلف نشان می دهد. با این 
حال ب��ه صورت کل��ی، روزهای تعطی��ل، بهترین زمان ب��رای افزایش 
اقدامات ش��ما محسوب ش��ده و افراد به علت فراغت از کار، زمان بیشتر 
را در شبکه های اجتماعی سپری می کنند. در نهایت توجه داشته باشید 
که در صورت عدم وجود نظم کاری، بدون ش��ک پس از مدتی با ریزش 

مخاطب مواجه خواهید شد. 
۱2-اجازه فعالیت به مخاطبان خود را بدهید 

هیچ دلیلی وجود ندارد که صرفا خودتان تمامی اقدامات را انجام داده 
و مخاطب صرفا به یک مشاهده کننده تبدیل شود. شما می توانید از آنها 
برای پوش��ش بخش��ی از نیاز خود به تولید محتوا استفاده کنید. از این 
بخش تحت عنوان نمایش محتواهای مش��تریان نام برده می ش��ود. این 

موضع خود انگیزه ای برای خرید از شما خواهد بود.
۱3-از هشتگ ها استفاده کنید 

هش��تگ ها علی رغم ظاهر س��اده خود، یک اقدام بسیار مهم محسوب 
ش��ده و نیاز به تخصص دارد. درواقع توصیه می ش��ود که مطالب مرتبط با 
این موضوع را به صورت مداوم مورد مطالعه قرار دهید. این موضوع کمک 
خواهد کرد تا محتواهای ش��ما در دس��ته بندی های گوناگون قرار گرفته و 
ش��انس دیده شدن ش��ما افزایش پیدا کند. در این رابطه مطالب آموزشی 

آنتونیو کالرو، حاوی راهکارهای بسیار جذاب و کاربردی ای می باشد. 
۱4-داستان سرایی داشته باشید 

داس��تان ها کم��ک خواهد کرد تا افراد وارد دنیای خیال ش��ده و یک 
اتفاقی شگفت انگیز رخ دهد. برای مثال شما می توانید  برای یک تصویر 
معمولی، بهترین داس��تان را ایجاد کرده و ب��ه خوبی مخاطب را درگیر 
نمایید. درواقع داستان سرایی، یک هنر مهم محسوب شده و الزم است 

تا از افرادی استفاده نمایید که قلم توانایی دارند. 
۱5-از نقل قول ها غافل نشوید 

اقدامات ش��ما صرفا نباید جنبه تجاری داش��ته باش��د. این امر باعث 
می ش��ود تا بیش از حد تکراری شوید. برای این موضوع استفاده از نقل 
قول ها یک راهکار خوب محس��وب می شود. برای مثال می توانید هر روز 
صب��ح را ب��ا یک جمله زیبا از یکی از افراد ب��زرگ جهان آغاز نمایید. با 
توجه به ش��هرت ای��ن افراد، در صورت اضافه کردن هش��تگ نام آن ها، 

شانس دیده شدن صفحه شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
۱6-آموزش داشته باشید

آموزش  در زمینه کاری خود، میتواند دلیل بس��یار خوبی برای دنبال 
کردن ش��ما باش��د. در این رابطه توجه داشته باش��ید که شما اقدامات 
خود را باید از پایه ش��روع کرده و تا باالترین س��طح برس��انید. در این 
رابطه اس��تراتژی ها متفاوت اس��ت. برای مث��ال برخ��ی از برندها تنها 
بخش مقدماتی را رایگان نگه داش��ته و سایر موارد را با هزینه ای همراه 
می س��ازند. درواقع انتخاب شیوه کار، کامال به خودتان و شرایط جامعه 
بس��تگی خواهد داش��ت. با این حال در صورتی که هنوز به شهرت الزم 

دست پیدا نکرده اید، بهتر است تا شیوه دوم را فراموش کنید. 
۱7-از قانون 8۰/2۰ استفاده نمایید 

برطبق این قانون 8۰ درصد س��ود ش��رکت از ۲۰ درصد مشتریان به 

دست می آید. این امر در رابطه با هر چیز دیگری نیز صادق است. برای 
مث��ال 8۰ درصد نتای��ج روزانه افراد ناش��ی از ۲۰ درصد عملکرد آن ها 
اس��ت. با رعایت این اصل، شما توجه اصلی خود را به سمت ۲۰ درصد 
مخاطبی��ن اصلی خ��ود قرار داده و در تالش ب��رای جلب رضایت آن ها 

خواهید بود که بدون شک نتایج به مراتب باالتری را به همراه دارد. 
۱8-به رویدادها توجه داشته باشید 

رویدادها فرصتی ایده آل برای نمایش خود محسوب شده و باید آن ها را 
م��ورد توجه جدی خود قرار دهید. در این رابطه برخی از برندها از مدت ها 
قبل، برنامه ریزی ویژه ای را برای آنها داش��ته و بهترین نتایج را به دس��ت 
می آورند. در نهایت الزم اس��ت تا یک جامعه را از بهترین مخاطبین خود 

ایجاد کرده و ارتباط خود با آن ها را تنها به اینترنت محدود نکنید.
۱9-جوایز و تخفیف های ویژه داشته باشید 

جوای��ز خود برای توجه بیش��تر مخاطب محس��وب می  ش��ود. با یک 
بودجه بندی درست، بدون شک ش��ما می توانید در این زمینه اقداماتی 
را انجام دهید. همچنین توجه داش��ته باش��ید که برای اکثر مشتری ها، 
قیمت بس��یار مهم ب��وده و تخفیف ویژه می تواند باعث ش��ود تا به یک 
ب��اره، تعداد خرید ها افزایش��ی چش��مگیر را پیدا کند. این امر درس��ت 
استراتژی ای اس��ت که در جمعه س��یاه رعایت می شود. برخالف تصور 
عموم، این روزها بس��یار پرس��ود بوده و تخفیف های ب��اال با افزایش به 
مراتب بیش��تر مش��تری نه تنها به ضرر تبدیل نش��ده بلکه سود اصلی 
بسیاری از فروشگاه ها را در طول سال تشکیل می دهد. به همین خاطر 

نباید نگران هزینه های آن باشید. 
2۰-تداوم داشته باشید 

برای رسیدن به موفقیت، زمان مشخصی وجود نداشته و در حوزه های 
پر رقیب، این امر ممکن است به مراتب طوالنی تر از تصورات شما باشد. 
با این حال ش��ما نباید ناامید ش��وید. درواقع بسیاری از برندها در میانه 
راه همه چیز را رها کرده و این امر باعث می-ش��ود تا هزینه های آن ها 
عمال نابود گردد. درواقع در رابطه با نتایج شما نباید بیش از حد عجول 
باش��ید. با این حال شک کردن به درس��تی روش ها و بازبینی اقدامات 

انجام شده، اقدامی بسیار مهم و کارآمد خواهد بود. 
2۱-احساسات مخاطب را درگیر نمایید

آی��ا تاکنون به این موض��وع فکر کرده اید که چ��را محتواهای طنز با 
طرفداران باالتری مواجه می ش��وند؟ پاس��خ آن ها در یک مورد خالصه 
می ش��ود و آن درگیر کردن احس��اس شادی می-باش��د. درواقع شما با 
تحریک هر یک از احس��اس های افراد می توانید مخاطبین بس��یاری را 
به س��مت خود جلب کنید. با این حال بهتر است تا در این زمینه تنوع 

داشته باشید تا امکان رشد شما محدود نشود. 
22-اصول سئو را رعایت نمایید 

س��ئو باعث خواهد شد تا شانس دیده شدن ش��ما افزایش پیدا کند. 
در این رابطه س��ه روش سئو کاله سفید، خاکستری و سایه وجود دارد 
که توصیه می ش��ود که تنها دو روش نخس��ت را مورد توجه قرار دهید. 
درواقع سئو کاله سیاه اگرچه در کوتاه مدت بسیار کارآمد است، با این 
حال اعتبار برند ش��ما را پس از گذش��ت مدتی به ص��ورت کامل نابود 

خواهد کرد. 
23-مخاطبین را دنبال نمایید 

هیچ دلیلی وجود ندارد که ش��ما مخاطبین خود را دنبال نکنید. این 
موضوع خصوصا تا زمانی که به شهرت نرسیده اید، کامال ضروری خواهد 
بود و پس از رس��یدن به جایگاه مناس��ب، بهتر است تا شرایطی را برای 
آن داش��ته باشید. برای مثال تنها افرادی را دنبال کنید که کامال فعال 

بوده و در ایجاد محتوا به شما کمک می کنند. 
24-از یک ادمین باتجربه استفاده نمایید 

برخی از افراد هس��تند ک��ه به خوبی از نحوه فعالیت در ش��بکه های 
اجتماع��ی آگاه ب��وده و می توانند به بهترین ش��کل این اق��دام را انجام 
دهند. توصیه می شود که از آن ها برای مدیریت هرچه بهتر صفحه خود 
اس��تفاده نمایید. این موضوع باعث خواهد ش��د تا ش��ما به عنوان مدیر 
ش��رکت نیز بیش از حد درگیر این اقدام نشده و در زمینه رسیدگی به 

کارهای تخصصی خود با مشکل مواجه نشوید. 
25-تنها به یک شبکه محدود نباشید 

حض��ور در ش��بکه های دیگ��ر باع��ث خواهد ش��د تا ش��انس جذب 
مخاطب های آنها را نیز داشته باشید. برای مثال ویدئو ها و پادکست های 

خود را می توانید در یوتیوب نیز منتشر نمایید. 
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5 مورد از ساده ترین و در عین حال 
تاثیرگذارترین استراتژی های آمازون

اگرچه کرونا باعث زمینگیر ش��دن اکثر برندها ش��ده است، با این 
ح��ال این موضوع ب��رای آمازون کامال متفاوت بوده و این ش��رکت 
رش��د فوق العاده ای را داشته اس��ت. میزان موفقیت آن به حدی باال 
اس��ت که هم اکنون زمزمه ها حاکی از نزدیک ش��دن جف بزوس به 
نخس��تین تیلیاردر جهان می باشد. اگرچه نمی-توان استراتژی های 
ای��ن برند را در چند مورد خالصه نمود، با این حال رعایت س��اده-
تری��ن آن ها خصوصا در زمینه ارتباط با مش��تری می تواند برای هر 
برندی کاربرد داشته باشد. در همین راستا به بررسی 5 مورد از آنها 

خواهیم پرداخت. 
۱-به تمامی سواالت پاسخ دهید 

در ابت��دا باید به این نکته توجه داش��ته باش��ید ک��ه عدم رعایت 
برخی از نکات به ظاهر س��اده، منش��أ اصلی بروز بحران های بزرگ 
محس��وب می شوند. برای مثال عدم پاس��خگویی درست و سریع به 
س��واالت، باعث می شود تا شیب جذب مخاطب به مرور زمان منفی 
ش��ده و در نهایت در یک نقطه، به وضعیت بحرانی برسد. به همین 
خاطر از جمله اس��تراتژی های آمازون این اس��ت که س��ریعا به هر 
س��وال پاس��خ داده ش��ود. با این حال آنها در این رابطه ابتدا گوش 
می دهن��د ت��ا صرفا اطالعات مورد نی��از فرد را در اختی��ار وی قرار 
دهن��د. درواقع بمب��اران اطالعاتی خود نتایجی کام��ال عکس را به 
همراه خواهد داشت. درواقع سرعت باال، یکی از الزامات موفقیت در 

جهان امروز محسوب می شود.
2-خدمت رسانی خود را محدود نکنید 

شما حتی قادر خواهید بود تا امکانی را به مشتری خود پیشنهاد 
دهید که تا به امروز به آن فکر نکرده است. این مسائل باعث خواهد 
ش��د تا مشتری تمایل باالیی را به ادامه همکاری با شما پیدا نماید. 
این اقدام تنها زمانی میس��ر خواهد بود که خدمت رس��انی خود را 
مح��دود نکرده باش��ید. همچنین در این زمینه بای��د همواره موارد 
جدیدی را داش��ته باشید تا کنجکاوی برای امتحان کردن برندهای 
دیگر از بین برود. در نهایت توجه داش��ته باشید که راحت تر کردن 

شرایط مشتری به صورت مداوم، باید سیاست کاری شما باشد. 
3-با هر مشتری به مانند یک دوست رفتار کنید 

رفتار دوس��تانه صرفا به این معنا نیس��ت که در کالم، صمیمیت 
الزم را رعای��ت نمایی��د. درواق��ع ش��ما باید مش��تری را به معمای 
واقعی کلمه دوس��ت خود بدانید. این مسئله باعث خواهد شد تا در 
رفتاره��ای خود، منافع و راحتی آنه��ا را مدنظر قرار داده و خدمتی 
را انج��ام دهید که کامال مورد نیاز آنها خواهد بود. با این سیاس��ت 
برندها دیگر به فریب روی نیاورده و تنها به دنبال سودهای طوالنی 
م��دت خواهند بود. یک اش��تباه رایج در ای��ن زمینه وجود دارد که 
برطبق آن باید با هر مش��تری درست به مانند خود او رفتار کرد. با 
این حال این مسئله تنها باعث می-شود تا زمینه رشد شما محدود 
ش��ود. به همین خاطر ضروری است تا اصول رفتاری ثابتی را برای 

خود تعیین کرده و به آن پایبند باشید. 
4-مشکالت را پیش بینی نمایید 

اگر بتوانید مش��کالت خود و مش��تری را پیش بینی نمایید، شما 
در بهترین ش��رایط ممکن قرار خواهید گرفت. درواقع اشتباه بزرگ 
تقریب��ا تمام��ی برندها این اس��ت که پس از وقوع یک مش��کل، در 
تالش هس��تند تا آن را به س��ریع ترین ش��یوه ممکن رفع نمایند. با 
ای��ن حال ابر برندی مانند آم��ازون همواره تالش می کند تا از وقوع 
چنین اتفاقاتی جلوگیری نماید. به همین خاطر شما باید همواره به 
مش��کالت احتمالی توجه داشته و حتی کوچک ترین نشانه ها را نیز 
مورد بررس��ی قرار دهید. درواقع تحلیلگران بر این باور هس��تند که 
علت عدم بروز مشکل برای این شرکت در دوران کرونا، به این خاطر 
است که آنها از مدت ها قبل بروز چنین اتفاقی را پیش بینی کرده و 
کامال برای چنین شرایطی آماده بوده اند. همین امر نیز باعث شد تا 

از همان روز اول، به مانند سابق کار خود را ادامه دهند. 
5-تنها به راه حل توجه نمایید 

حتی اگر در مراحل پایانی یک پروژه قرار داش��ته باشید، تا زمانی 
که حتی یک مشکل مورد غفلت قرار گیرد شما شکست خورده اید. 
درواقع بسیار مهم است که در شرکت شما تمامی مشکالت برطرف 
شود. در این رابطه تنها به بهبود جزئی توجه نداشته و مسئله را به 
صورت کامل برطرف نمایید. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که 
مش��تری و نیروی کاری، هر دو به یک اندازه مهم هستند. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا برطرف کردن مش��کالت هر یک را اولویت 

اصلی خود بدانید. 
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معضل ترس از ریسک و اقداماتی که در این 
رابطه باید انجام شود

اش��تباه بزرگ بسیاری از افراد این اس��ت که کنار گذاشتن ترس 
در هر زمینه ای را با بی فکر کار کردن اش��تباه کرده و فکر می کنند 
ک��ه بای��د ترس را در خود ناب��ود کنند. برای مث��ال درمان ترس از 
حیوانات به این معنا نیست که شما احتیاط های الزم را دیگر رعایت 
نکنید. درواقع ترس به مقدار کافی امری ضروری بوده و هشدارهای 
سودمند زندگی هر فرد محسوب می شود. با این حال اگر میزان آن 
بیش از حد طبیعی باش��د، بر روی عملکرد اف��راد تاثیر منفی را به 
همراه خواهد داش��ت. درواقع با نگاهی به تمامی افراد موفق تاریخ، 
متوج��ه این امر خواهید ش��د که آن ها یک ویژگی کامال مش��ترک 
را داش��ته اند که در قدرت ریسک خالصه می ش��ود. درواقع ما باید 
نوع نگاه خود را نس��بت ب��ه این مقوله تغییر دهی��د. در این رابطه 
راهکارهایی بس��یار س��اده وجود دارد که ش��ما را برای رسیدن به 
ای��ن هدف ی��اری خواهد کرد. در ادامه به بررس��ی 4 مورد از آن ها 
خواهی��م پرداخت. پس از ط��ی کردن این مراحل، ش��ما به فردی 
تبدیل خواهید ش��د که در مواقع ضروری، ریس��ک کردن را بدون 

مشکل انجام خواهید داد. 
۱-ایجاد مرز میان ریسک و بی پروا بودن 

نخس��تین اقدامی که باید انجام دهید این است که تفاوت ریسک 
ک��ردن با بی پروا بودن را درک کرده و قدرت تش��خیص آن را پیدا 
کنید. در بس��یاری از شرایط تش��خیص این امر بسیار سخت بوده و 
الزم است تا دقت نظر کافی داشته باشید. در این رابطه یک راهکار 
خوب این اس��ت که از دیگران مش��ورت گرفته و تحقیقات الزم را 
داش��ته باشید. درواقع اگر با اطمینان به یک اقدام بپردازید، نام آن 
دیگ��ر بی پروایی نخواهد بود. در نهایت پرس��ش کردن و تحقیقات، 

باعث می شود تا ترس از شروع به کار در شما کاهش پیدا کند. 
2-در سخنرانی های عمومی حضور داشته باشید 

دلیل اصلی ترس از ریس��ک، عدم اعتماد به نفس کافی می باشد. 
در این رابطه ش��ما باید این امر را در خود تقویت نمایید. برای این 
موضوع س��خنرانی در جمع، یک تمرین فوق العاده محسوب شده و 
باعث می ش��ود تا جس��ارت در ش��ما افزایش پیدا کرده و در نهایت 
اعتماد به نفس باالتری را داشته باشید. با این حال توجه نمایید که 
در این رابطه تداوم داش��تن اقدام بس��یار مهم خواهد بود. به همین 
خاطر بهتر اس��ت تا این اقدام را تا زمانی که به صورت کامل راحت 
نیس��تید، ادامه دهید. این نکته را نی��ز فراموش نکنید که به عقیده 
برایان تریس��ی، مهارت های اجتماعی بی��ش از 8۰ درصد موفقیت 
افراد را به همراه خواهد داشت. به همین خاطر مزیت این اقدام تنها 
برای کنار گذاش��تن ترس از ریسک نبوده و در زمینه های دیگر نیز 

فواید زیادی را دارد. 
3-یک شکست را تجربه کنید 

در صورتی که با یک شکس��ت مواجه ش��وید چ��ه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ بدون ش��ک این امر به معنای پایان زندگی نبوده و ریس��ک 
نکردن تنها باعث از دست رفتن موقعیت ها خواهد شد. در این رابطه 
توصیه می شود تا شکست های کوچکی را تجربه کنید تا تصور شما 
از آن یک فاجعه نباش��د. برای مثال به یک مصاحبه ش��غلی بروید 
که اطمینان دارید موفقیت آمیز نخواهد بود. این امر درست اقدامی 
اس��ت که تیم فریصس در سخنرانی جدید خود در برنامه تد به آن 

تاکید داشته است. 
4-سفری به یک کشور خارجی را تجربه کنید 

سفر به یک کشور خارجی، خود یک ریسک محسوب شده و شما 
همواره در موقعیت های ریس��ک کردن مواجه خواهید شد. این امر 
باعث خواهد شد تا سریعا ریسک پذیری شما افزایش چشمگیری را 
پیدا کند. برای مثال ش��ما محکوم به ارتباط با افراد جدید، امتحان 
غذاهای متفاوت و حضور در مکان های ناآش��نا خواهید شد که خود 

تمرینی فوق العاده محسوب می شود. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که این اقدام ممکن است زمان بر 
باشد، درواقع سخت است که شما یک عادت چندین ساله را سریعا 
تغییر دهید. به همین خاطر از عجوالنه رفتار کردن پرهیز نمایید. 
under3۰ceo.com :منبع

رهبری
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در ش��رایط حال حاضر توجه تمام جهان به سمت دورکاری است. در 
این رابطه حتی برخی از برندها نظیر توییتر اعالم کرده اند که امکان این 
ش��یوه برای تمامی کارمندان حتی پس از دوران کرونا نیز مهیا خواهد 
بود. با این حال س��والی که مطرح است این می باشد که چگونه می توان 
به عنوان مدیر ش��رکت به بهترین ش��کل این افراد را مدیریت نمود. در 

ادامه به بررسی 6 اقدام ضروری در این رابطه خواهیم پرداخت. 
۱-جلسات منظم مجازی داشته باشید 

اگرچه امروزه توصیه می ش��ود که تعداد جلس��ات ش��رکت را کاهش 
دهید، با این حال این مس��ئله برای کارمندان دورکار بس��یار مهم بوده 
و آنها به علت عدم حضور در ش��رکت، باید س��ریعا متوجه بس��یاری از 
امور ش��ده و فرصتی برای گفت وگو وجود داشته باشد. به همین خاطر 
هفت��ه ای یک جلس��ه را به صورت منظم برگزار نمایی��د. این امر کمک 
می کند تا افراد خود را عضوی از تیم ش��رکت حس کرده و مش��کالت 
آن ها به کم ترین میزان ممکن برس��د. هنگامی که یک زمان مش��خص 
وجود داش��ته باش��د، افراد صحبت های خود را بارها مورد بررس��ی قرار 
داده و در مواردی متوجه این موضوع می شوند که بهتر است که برخی 
از مطالب را بیان نکرده و نظر آن ها تغییر پیدا می کند. این امر مش��غله 
شما را نیز کم تر خواهد نمود. در این رابطه برنامه هایی نظیر زوم، گوگل 
میت، اسکایپ و مایکروسافت تیم از جمله بهترین ها محسوب می شوند. 

2-به صورت روزانه پیام ارسال نمایید 
هنگامی که افراد در ش��رکت حضور داشته باشند، به سرعت می توان 
مشکالت را شناسایی نمود. با این حال در زمینه دورکاری، نظارت شما 
مس��تقیم نبوده و ممکن اس��ت کارمند نیز متوجه اش��تباه بودن برخی 
از موارد نش��ود. تحت این شرایط ش��ما باید اوضاع را تحت کنترل خود 

درآورید. در این رابطه بهتر است تا هر روز یک پیام را ارسال کرده و با 
این اقدام ضمن پیگی��ری اقدامات، رابطه خود را نیز با کارمندها بهبود 
بخش��ید. نکته ای که باید در این رابطه توجه داشته باشید این است که 
اولویت شما باید ارسال پیامک باشد. علت این امر به این خاطر است که 
بنا بر آمارها افراد باالترین سرعت در مشاهده این نوع پیام ها را داشته و 
کم ترین آن متعلق به ایمیل  است. همچنین می توانید هر روز صبح یک 
پیام انرژی بخش را برای آن ها ارس��ال کرده و روز خوبی را آرزو نمایید. 
این دس��ته از اقدامات روحیه فرد را بسیار افزایش داده و باعث می شود 
تا خود را مهم تلقی نمایند. درواقع این اقدامات به ظاهر کوچک، نقش 

بزرگی را در ایجاد رضایت شغلی ایفا خواهد کرد. 
3-از تکنولوژی استفاده نمایید 

یک��ی از تکنولوژی های جالبی که در زمینه ایجاد اس��تراحت گروهی 
ایجاد شده است، قهوه مجازی می باشد. برطبق آن افراد با دوربین-های 
VR وارد محیط شرکت شده و در کنار سایر همکاران خود ضمن صرف 
قهوه به معاش��رت می پردازند. ش��ما با اس��تفاده از تکنولوژی می توانید 
تجربه حضور در شرکت و معاشرت کارمندان با یکدیگر را ایجاد نمایید. 
با این حال این امر یکی از نمونه ها محس��وب شده و فضا برای اقدام در 
این زمینه کامال متنوع اس��ت. برای مث��ال می توانید یک تور مجازی از 
محیط شرکت را برای آن ها ارسال نمایید تا آن ها حسی جدید را تجربه 
کنند.  نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که استفاده 
از تکنولوژی VR به این معنا نیست که امکان صرف قهوه وجود ندارد. 
درواقع افراد می توانند قبل از استفاده از این دستگاه، قهوه خود را آماده 
کرده و با این اقدام، خود را در محیط قرار دهند. به همین خاطر صرف 

قهوه به شکل واقعی اتفاق خواهد افتاد. 
4-مشاور استخدام نمایید

یکی از آمارهای عجیب این است که افراد در هنگام دورکاری، بیش تر 
در معرض افسردگی قرار دارند. علت این امر به این خاطر است که آن ها 

مجبور به انجام کارها به تنهایی بوده و با س��ایر کارمندها که می توانند 
دوستان بسیاری خوبی باشند، عمال ارتباط مستقیم را نخواهند داشت. 
به همین خاطر توصیه می شود که از یک مشاور  و روانشناس بخواهید 
تا وضعیت کارمندان دورکار را به صورت مداوم مورد بررس��ی قرار داده 
و تمرین هایی را معرفی نمایند که منجر به افزایش روحیه آن ها خواهد 
ش��د. درواقع اگرچه ممکن اس��ت تصور نمایید که ای��ن مورد هزینه بر 
خواهد بود، با این حال نباید فراموش کنید که تمامی کارمندان شرکت، 
از امکاناتی برخوردار هستند که دورکارها ابدا آن ها را در اختیار ندارند. 
به همین خاطر هزینه کردن بیش تر برای آن ها ابدا مشکلی را به وجود 

نخواهد آورد. 
5-به بهبود مهارت ها توجه داشته باشید 

کارمند ها در ش��رکت از یکدیگر یاد گرفته و در صورتی که یک دوره 
آموزشی برگزار شود، آن ها می توانند از این امکان استفاده نمایند. با این 
حال چنین ش��رایطی برای دورکارها وجود نداشته و شما باید برای این 
وضعیت برنامه ای داش��ته باش��ید. در این رابطه خرید دوره های آموزش 
مجازی، بهترین اقدام در این زمینه محس��وب شده و باعث می-شود تا 

در نهایت توان تیم شرکت افزایش پیدا کند. 
6-یک بازی گروهی آنالین انتخاب نمایید 

دورکار بودن ابدا به معنای فراموش کردن اصل کار تیمی نخواهد بود. 
ب��رای مثال افراد می توانند با ارتباط خود، اقدامات را به خوبی تقس��یم 
کرده و به یکدیگر کمک نمایند. با این حال این ش��رایط تنها زمانی رخ 
خواهد داد که افراد به همدلی الزم رس��یده باشند. در این زمینه انجام 
بازی های گروهی آنالین بهترین انتخاب محسوب می شود. این امر باعث 
خواهد ش��د تا ضمن ایجاد زمانی مفرح جهت رفع خستگی کارمندان، 
افراد با یکدیگر کامال صمیمی شوند. در این رابطه با یک جست وجوی 

ساده در اینترنت، با انواع گزینه ها مواجه خواهید شد. 
business2community.com :منبع

امروزه ش��رکت های جدید از همان بدو تأسیس وارد رقابت شدید با 
بقیه ش��رکت ها می شوند. آنها باید از همان ابتدا خودی نشان دهند تا 
جلب توجه کرده و مش��تری جذب کنند. با اینکه آزمون و خطا برای 
هر ش��رکت تازه تأسیسی اجتناب ناپذیر است، اما شرکت هایی که پس 
از س��ال ها همچنان با قدرت در صحنه رقاب��ت حضور دارند، به نکات 
کوچکی توجه می کنند که در طوالنی مدت س��بب س��بقت گرفتن از 

دیگران می شود.
 ،Small Business Administration براساس داده کاوی سایت
ش��رکت های کوچک تر تا چندین سال از ش��رکت های بزرگ تر تقلید 
می کنند و نیمی از آنها در همان پنج س��ال اول شکس��ت می خورند. 
شاید مشکل این بوده که تقلید کردن را به درستی انجام نداده بودند.

با اینکه یک نس��خه جامع برای همه شرکت ها وجود ندارد، ولی در 
ادامه با چند نکته کلیدی که ش��رکت های موفق به آنها عمل می کنند 

آشنا می شوید:
با مشتریان خوش رفتار باشید

اولویت دادن به مش��تریان بی تردید کاری است که تمام شرکت های 
موفق آن را انج��ام می دهند. باید در تمام فرآیندهای تصمیم گیری از 
محصول گرفته تا عملیات، مش��تری را در نظ��ر گرفت. خوش رفتاری 
با مش��تری سبب می ش��ود تا آن ها به مشتریان ثابت تبدیل شوند و با 

تعریف کردن از شما دیگران را هم مشتری شما کنند.
با کارمندان حتی از مشتریان هم بهتر رفتار کنید

پرواضح اس��ت که کارمندان عضو بسیار مهمی از شرکت ها به شمار 

می روند. مهم تر از نگه داشتن کارمندان این است که آنها را خوشحال 
نگ��ه دارید. مثاًل برخی ش��رکت ها ه��م وعده های غذای��ی رایگان به 
کارمندان می دهند و هم باشگاه ورزشی، سلمانی، کنسول بازی و ... را 

برای کارمندان فراهم می کنند.
البت��ه همه ش��رکت ها نمی توانند چنی��ن امکانات��ی را فراهم کنند، 
اما با پرداخت دس��تمزد مناس��ب، توجه به کارمندان، مرخصی کافی، 
بسته های تشویقی و توازن بین کار و زندگی می توان آنها را خوشحال 
کرد. فراموش نکنید کارمندان خوش��حال، مش��تریان را هم خوشحال 

می کنند و این در نهایت به نفع شما خواهد بود.
برای تغییرات پیش بینی نشده آماده باشید

توانایی مواجهه با تغییرات یکی دیگر از کارهایی است که شرکت های 
موفق به درس��تی انجام می دهند. ممکن اس��ت ای��ن تغییر، رقابت با 
یک ش��رکت تازه تأس��یس دیگر، رکود بازار، جا به جایی کارمندان، به 
کارگیری فناوری های جدید و یا تغییر در قوانین باش��د؛ در هر صورت 
ش��ما باید با اعتم��اد به نفس با آنها مواجه ش��ده و اج��ازه ندهید در 

عملکرد کسب و کار شما خللی ایجاد کنند.
برق��راری ارتباط ش��فاف، رهبری قدرتمند و داش��تن یک ذهن باز، 
عوامل��ی هس��تند که به ش��ما در عب��ور از موانع و بهتر ش��دن کمک 

می کنند.
اهداف قدرتمند تعریف کنید

هدف، تمرکز می آورد. زمانی که هدف گذاری می کنید همه کارمندان 
از وظایف خود آگاه می شوند. هدف ها به شما کمک می کنند تا میزان 

موفقیت ش��رکت خود را اندازه گیری کنید. کارمندان باید حس کنند 
که توانایی رس��یدن به اهداف تعیین شده را دارند. برای هدف گذاری 

می توانید از روش »اسمارت« )SMART( استفاده کنید:
Specific: مشخص،

Measurable: قابل اندازه گیری،
Attainable: دست یافتنی،

Realistic: واقع گرایانه/ Relevant: مرتبط
Timely/Time Bound: در محدوده زمانی مشخص

 خاص باشید.
در دنیای کس��ب و کار ش��رکت های تک��راری از گردونه رقابت کنار 
می روند و عرصه را به ش��رکت هایی ک��ه کار متفاوتی انجام می دهند، 
واگذار می کنند. کس��ب و کارها بسته به صنعت تغییر شکل می دهند 
و در محص��والت، اهداف و مدیران خود تغیی��رات ایجاد می کنند، اما 

عاملی که سبب ماندگاری آنها می شود، خاص بودن است.
امروزه میلیون ها کافی ش��اپ وجود دارد که در اکثر آنها فقط قهوه 
سرو می شود. اما کافی شاپ هایی هم هستند که مشتریان می توانند در 
آنها عالوه بر نوش��یدن قهوه، با حیوانات خانگی بی سرپرست نیز آشنا 

شده و مراقبت از آنها را برعهده بگیرند.
ش��رکت های موفق به این پنج عنصر توجه می کنند و اگر ش��ما هم 
می خواهی��د در زمین��ه کاری خ��ود موفق باش��ید، می توانید این پنج 

فاکتور را در استراتژی های خود لحاظ کنید.
Inc/digiato :منبع

5 نکته کلیدی که شرکت های موفق را از شرکت های ناموفق متمایز می کند

بهترین شیوه مدیریت دورکارها

به قلم: پریا فلورنس شا نویسنده و سخنران حوزه مدیریت 
مترجم: امیر آل علی 

به قلم: کیمبرلی ژانگ نویسنده و سخنران حوزه کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

دوشنبه
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تبریز –ماهان فالح: اس��تاندار آذربایجان ش��رقی گفت: 
بح��ران کرونا در کنار مش��کالتی که برای مردم ما به وجود 
آورده، صحنه های زیبایی از مودت، وفاق و همدلی را نیز در 
جامعه ایجاد کرده اس��ت که باید از این فرصت برای تقویت 

اعتماد اجتماعی استفاده کنیم.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشس��ت شورای فرهنگ 
عموم��ی اس��تان ب��ا قدردان��ی از مدافعان س��المت و تمام 
دس��ت اندرکاران مبارزه با بیم��اری کرونا، گفت: از همراهی 
مردم در عمل به توصیه های بهداش��تی در مراسم شب های 

قدر تشکر کرد.
وی با اش��اره به رزمایش کمک مومنانه برای کمک رسانی 
به خانواده های نیازمند و اقش��ار آسیب دیده از کرونا، گفت: 
ای��ن رزمایش، اوج حرکت مبارزه ب��ا کرونا بود که به ابتکار 
رهبری در سراس��ر کش��ور برگزار شد و اس��تان آذربایجان 

شرقی هم جزو استان های پیشرو در اجرای آن بود.
پورمحمدی افزود: با همراهی و مش��ارکت مردم و هدایت 
نماینده ولی فقیه در اس��تان، نهضتی از کمک رسانی به راه 
افتاد ک��ه تداعی گر روحیه ایثار و مقاومت س��ال های دفاع 

مقدس بود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه الزمه موفقیت در 
امر مبارزه با کرونا، تبدیل کردن آن به یک مسأله اجتماعی 
اس��ت، افزود: خوشبختانه در اس��تان ما این اتفاق افتاده و 
موفقیت های به دس��ت آمده نیز در س��ایه جلب مش��ارکت 
اجتماعی بوده اس��ت و تداوم این موفقیت نیازمند توجه به 

توصیه های بهداشتی از سوی مردم است.
وی با پیش��نهاد این موضوع که مسأله اعتماد اجتماعی، 
محور برنامه های شورای فرهنگ عمومی در سال ۹۹ باشد، 
گفت: بحران کرونا در کنار مش��کالتی که به همراه داشته، 
صحنه های زیبایی از وحدت و همدلی را در جامعه رقم زده 
اس��ت که همین امر می تواند فرصتی ب��رای تقویت اعتماد 

اجتماعی باشد.
الزم است برخی از افتخارات تبریز و آذربایجان 

مجدداً یادآوری شود
پورمحم��دی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره 
ب��ه تمجید رئیس جمهوری از خدمات م��ردم تبریز در امر 

جم��ع آوری متکدی��ان و معت��ادان متجاهر، اظهار داش��ت: 
سخنان ایشان گویا به مذاق برخی از دوستان پایتخت نشین 
خ��وش نیام��د و واکنش هایی را ش��اهد بودیم ک��ه به نظر 
می رس��د الزم اس��ت برخی از افتخارات تبریز و آذربایجان 

مجدداً یادآوری شود.
وی با بیان اینکه باید داشته های خودمان را معرفی کنیم، 
افزود: آذربایجان، خاس��تگاه تشیع، آغازگر انقالب مشروطه 
و انقالب اس��المی و سرمنش��أ ایران مدرن است؛ بسیاری از 
تحوالت نوگرایانه از تبریز و آذربایجان ش��روع ش��ده؛ ۷۰۰ 
س��ال قبل در این شهر دانشگاه تأس��یس شده و این شهر، 

نقطه عطف تاریخ ایران در مقاطع مختلف است.
پورمحم��دی اضافه کرد: واقعیت ه��ا را باید بگوییم و اگر 
ب��ه بهانه اینکه ممکن اس��ت ع��ده ای سوءاس��تفاده کنند، 

دستاوردهای خود را بازگو نکنیم ناسپاسی کرده ایم.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه البته بیان این 
افتخارات به معنی نادیده گرفتن مش��کالت نیس��ت، افزود: 
متأسفانه ۱۰ درصد از جمعیت استان حاشیه نشین هستند 
و فراوان��ی برخی از جرایم مانند مش��اجره، خش��ونت های 
کالمی و رفتاری و کودک همس��ری در اس��تان باالس��ت و 
شاهد برخی از آسیب های نوظهور هستیم که باید برای حل 

تمامی این مسائل تدبیر شود.
آذربایجان شرقی، جزو پاک ترین استان های کشور

وی اف��زود: در حوزه اعتیاد و م��واد مخدر، با وجود اینکه 
کارهای بس��یار بزرگی صورت گرفته و آذربایجان ش��رقی با 

نرخ ۱.۲ درصد جزو پاک ترین اس��تان های کشور است، اما 
باز هم باید توجه بیشتری انجام شود.

پورمحم��دی همچنین با اش��اره به ص��دور مجوز فعالیت 
ب��ه بیش از 65۰ س��ازمان مردم نهاد در اس��تان، گفت: این 
سازمان ها در امر کمک رسانی به نیازمندان و آسیب دیدگان 
از بحران کرونا بس��یار خوب عم��ل کردند و باید از ظرفیت 

آنها در تمامی حوزه ها استفاده کرد.
واکنش مناسب به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی 

کرونا
نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی هم در این جلسه 
با قدردانی از مدافعان س��المت و جامعه پزشکی و پرستاری 
و همه دس��تگاه های مسئول در امر مبارزه با بیماری کرونا، 
گفت: یکی از مسائل مهم در بحث کرونا، واکنش مناسب به 
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این بحران اس��ت که باید در 

شورای فرهنگ عمومی مورد بحث قرار گیرد.
حجت االس��الم س��یدمحمدعلی آل هاش��م افزود: روحیه 
همدلی و صمیمیت به وجود آمده در سراس��ر اس��تان برای 
اجرای فرمان مقام معظم رهبری در رزمایش کمک مومنانه 
و پش��تیبانی از مدافعان س��المت، مثال زدنی است و باید به 

این ملت تبریک بگوییم که حماسه ای بزرگ آفریدند.
وی همچنین برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس و نماز 
عید س��عید فطر در اس��تان را منوط به نظر ستاد مقابله با 

کرونا و تصمیم شورای سیاست گذاری ائمه جمعه دانست.
روابط عمومی، ابزار مدیریتی برای فعالیت های 

حرفه ای و تخصصی
نماین��ده ولی فقیه در اس��تان با تبری��ک روز ارتباطات و 
رواب��ط عموم��ی به فع��االن این عرص��ه در اس��تان، گفت: 
روابط عمومی، ابزار مدیریت��ی برای فعالیت های حرفه ای و 
تخصصی اس��ت و جایگاه و نقش روابط عمومی در کمک به 

تصمیم گیری های مدیریتی باید بازخوانی شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز هم در این جلس��ه 
گزارش��ی از آخری��ن وضعیت بیم��اری کرونا در اس��تان و 
اقدامات پیش��گیرانه و مقابله ای در ای��ن خصوص ارائه کرد 
و تع��دادی از اعضا نیز به بیان دیدگاه های خود در خصوص 

مسائل فرهنگی و اجتماعی بحران کرونا پرداختند.

اهواز – ش�بنم قجاوند : با اس��تفاده از دس��تگاه هاي 
فرآورش و تفکیک گر س��یار از هدر رفت بیش از ۲۱۱هزار 
بش��که نفت خام در س��ال ۱۳۹8 در ش��رکت نف��ت و گاز 

آغاجاري جلوگیري به عمل آمد.
مدیرعملیات این ش��رکت با اعالم این خب��ر افزود: اقدام 
فوق، در راستاي رعایت الزامات زیست محیطي و جلوگیري 
از س��وزاندن نفت حاصل از فرآیند تعمیر و احیاي چاه هاي 
نیازمند تعمیر، با اس��تفاده از ۳ دستگاه MOS و ۱دستگاه 
MOT  محقق ش��ده است که این مقدار در مقایسه با آمار 

گذشته یک رکورد محسوب مي شود.

مهندس محمدرضا گودرزي میزان کارکرد دس��تگاه هاي 
فرآورش س��یار(MOS) را۱۱55۰۰بشکه از ۳۷ حلقه چاه 
و دستگاه تفکیک گر س��یار MOT را ۹6 هزار بشکه از ۹ 

حلقه چاه ذکر کرد.
از دس��تگاه هاي فرآورش و تفکیک گر س��یار  به منظور 
جلوگی��ري از ه��رزروي و س��وزاندن نف��ت و ب��ه تب��ع آن 
جلوگیري از آلودگي محیط زیس��ت ب��ر روي چاه هایي که 
نیازمند تعمیرات فني و تخصصي هس��تند مس��تقر میشود. 
نفت اس��تحصال شده پس از مراحل تفکیک، از طریق پمپ 

به واحد بهره برداري ارسال مي شود.

اصفهان – قاس�م اس�د : پروژۀ طراحی، ساخت، نصب 
و راه ان��دازی دوربین های اولویت دار نواح��ی مختلف فوالد 
مبارکه، توس��ط ناحیۀ اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی 

شرکت با موفقیت به پایان رسید.
کارش��ناس اج��رای پروژه های جنب��ی و پش��تیبانی در 
این خص��وص افزود: به منظ��ور کنت��رل فرایندهای نواحی 
مختلف فوالد مبارکه از اس��فندماه ۹6، تعداد 4۳5 س��وژۀ 
دی��د اولوی��ت دار در نظر گرفته ش��د. پ��س از آن عملیات 
بسترس��ازی، نصب تجهیزات، کابل کشی و همچنین نصب 
ان��واع دوربین های ثابت، دام و اس��پید دام انجام ش��د و در 
نهای��ت در بهمن م��اه ۱۳۹8 دوربین ه��ای جدی��د در مدار 

بهره برداری قرار گرفت.
وی خاطرنش��ان کرد: ب��ا اجرای این پ��روژه گامی بزرگ 
و س��ازنده در ایجاد ش��بکۀ زیرس��اخت نظارت تصویری بر 
فرایندهای تولید فوالد مبارکه برداش��ته ش��د و از این پس 
امکان نظارت تصویری بر فرایندهای مختلف پروس��ۀ تولید 

به وجود آمده است.

صفوی پ��ور گفت: برخ��ی از ویژگی های دیگ��ر این پروژه 
عبارت اند از:

- اس��تفاده از دوربین های با فناوری دیجیتال IP به جای 
دوربین های آنالوگ قدیمی؛

- میزان کابل کش��ی کمتر و انتقال هم زمان صدا، تصویر 
و برق؛

- امنیت ارس��ال داده های رم��ز در دوربین ها و در نتیجه 
افزایش امنیت؛

- هوشمند بودن دوربین ها و امکان تجزیه وتحلیل تصاویر 
و هوشمندسازی فرایند نظارت تصویری؛

- امکان رؤیت تصاویر دوربین ها در نقاط مختلف فوالد با 
توجه به بستر ایجادشده؛

- ایج��اد امکان رؤیت کلی��ۀ تصاویر هر ناحی��ه در دفتر 
مدیریت ناحیه؛

- امکان گسترش شبکه و افزایش تعداد دوربین ها تا یک 
ونیم برابر شبکه موجود.

وی در پای��ان از حمایت ها و اقدامات مدیریت و کارکنان 
اج��رای پروژه های جنبی و پش��تیبانی، مدیریت بازرس��ی 
فنی و اتوماس��یون و ابزار دقیق، واحد مخابرات، مهندس��ی 
کارخانه، ش��رکت های فنی مهندسی فوالد مبارکه و ایریسا 
به عن��وان پیمانکار و کلیۀ همکاران��ی که در نواحی مختلف 
در راس��تای پیش��رفت این پروژه همکاری داشتند، تشکر و 

قدردانی کرد.

ق��م – خبرنگار فرصت ام��روز : مدیر کل ارتباطات و امور 
بین المل��ل ش��هرداری قم درتم��اس تلفنی ب��ا مدیران کل 
ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری های کالن ش��هرهای 
کش��ور، ضمن گرامیداشت این روز، بر همکاری  و هم افزایی 

بیشتر در حوزه  روابط عمومی شهرداری ها تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، مهدی کالنترزاده 
به مناسبت ۲۷ اردیبهش��ت ماه، روز جهانی روابط عمومی 
و ارتباط��ات ضم��ن تماس ب��ا مدی��ران کل روابط عمومی 
کالن ش��هرهای کش��ور و گرامیداش��ت ای��ن روز، اظه��ار 
ک��رد: امروز ش��اهد اقدام��ات خوبی در عرص��ه ارتباطات و 
اطالع رس��انی در ش��هرداری ها بوده و باید برای رسیدن به 

جایگاه مطلوب تالش کنیم.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری قم کار و 
ت��الش در حوزه روابط عمومی را فعالیتی علمی و بر پایه ی 
تخص��ص و مهارت دانس��ت و افزود: امروز بیش از گذش��ته 

نیازمند استفاده از دانش  علمی در این حوزه هستیم و باید 
با نگاهی باز در این عرصه عمل کنیم.

کالنت��رزاده تغیی��ر نگرش مدی��ران به رواب��ط عمومی را 
گامی مؤثر در ارتقاء جایگاه این حوزه دانست و تأکید کرد: 
وظایف و چهارچوب اختیارات بخش روابط عمومی فراتر از 

اطالع رس��انی صرف بوده و باید به اس��تفاده از ظرفیت های 
متنوع روابط عمومی دقت شود.

وی ب��ا تأکید بر اهمیت و نقش روابط عمومی در مدیریت 
ش��هری، اضافه کرد: گس��تردگی وظایف مدیریت ش��هری 
و ارتب��اط نزدی��ک آن با ش��هروندان و زندگی ش��هروندی، 
وظیف��ه ای مهم و اثرگذار در ش��هرها را ب��رای حوزه روابط 
عمومی ش��هرداری ها به دنبال داش��ته اس��ت ک��ه نیازمند 

حمایت و برنامه ریزی در سطوح عالی مدیریتی است.
مدی��ر کل ارتباط��ات و امور بین الملل ش��هرداری قم در 
پای��ان با گرامی داش��ت این روز ب��رای تمامی فعاالن حوزه 
روابط عمومی، خاطرنش��ان کرد: در حوزه مدیریت شهری، 
ارتباط مس��تمر بین مدیران روابط عمومی ش��هرداری های 
کالن شهرها و استفاده از ظرفیت ها، تجارب و دستاوردهای 
شهرهای مختلف و ایجاد هم افزائی بیشتر می تواند در انجام 

مأموریت ها و کسب موفقیت ها کارگشا باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در نشست شورای فرهنگ عمومی:

آذربایجان، آغازگر انقالب مشروطه و انقالب اسالمی و سرمنشأ ایران مدرن است

در راستاي رعایت الزامات زیست محیطي شرکت آغاجاري انجام شد

MOT و MOS ثبت رکورد استحصال نفت با استفاده از

با موفقیت انجام شد؛

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دوربین های نواحی مختلف فوالد مبارکه اصفهان

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم:

تأکید بر هم افزائی بین روابط عمومی شهرداری کالن شهرهای کشور

مراسم بزرگداشت روز روابط عمومی در استانداری مازندران؛ 
تجلیل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

س�اری _ دهقان : در این مراس��م از روابط عمومی دانش��گاه علوم 
پزش��کی مازندران بعنوان رواب��ط عمومی برتر دس��تگاه های اجرایی 

استان تجلیل شد.
حضور اس��تاندار مازن��دران و همزمان با حضور مدی��ران و کارکنان 
رواب��ط عموم��ی و درفرمانداری ه��ا ، اعضای ش��ورای روابط عمومی 

شهرستان وروابط عمومی شهرداری ها به صورت مجازی
تجلیل استاندار مازندران از دکتر سیمین بابایی مدیر روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اهدا لوح سپاس
س��خنرانی دکتر بابایی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزش��کی مازندران بعنوان سخنران جلسه ، 
در خصوص نقش روابط عمومی ها در بالندگی س��ازمان ها و تاثیر نیروهای کارآمد در پیش��برد اهداف 

روابط عمومی

مدیرکل بنادرو دریانوردی استان بوشهر : 
اقدام مناسب و به وقت روابط عمومی عامل پویایی و عملکرد هرچه 

بهتر دستگاه اجرایی
بوش�هر- رضاحی�دری: همزم��ان ب��ا ۲۷ اردیبهش��ت م��اه روز 
جهان��ی ارتباط��ات و روابط عموم��ی و طی آیینی ب��ا حضور مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر، از مدی��ر و کارکنان روابط عمومی 
بندربوش��هر،تجلیل ش��د. به گزارش روابط عمومی ،  در این  نشس��ت 
صمیمی س��یاوش ارجمند زاده مدی��رکل بنادر و دریانوردی اس��تان 
بوش��هر ضمن تقدیر از زحمات روابط عمومی اداره کل، گفت: با توجه 
به رس��الت سنگین و جایگاه حساس��ی که نقش روابط عمومی در هر 
دس��تگاه اجرایی ایفا میکند لزوم بروز رس��انی و همگام شدن با شیوه 
های نوین ارتباطات  باید بصورت جدی  دنبال ش��ود. وی افزود: ش��عار تعیین شده امسال تحت عنوان 
"روابط عمومی هوش��مند، انسان سالم ،جامعه س��الم" خود بیانگر نقش مهم روابط عمومی ها در فرایند 
درون و برون س��ازمانی هر دس��تگاه اجرایی دارد ،از اینرو اقدامات مناس��ب و به وقت در روابط عمومی  

میتواند موجب پویایی و عملکرد هرچه بهتر و بیشتر دستگاه مربوطه باشد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: در نحوه انتشار اخبار و اطالع رسانی نیز به گونه 
ای عمل شود که جدای از مشتریان و ذینفعان ، سایر مردم جامعه نیز درک مناسبی از اقدامات صورت 
گرفته در اداره کل  داشته باشند و در انتشار مطالب نیز از ظرفیتهای مجاز موجود در فضای رسانه ای  
کش��ور به نحو احسن استفاده شود. گفتنی اس��ت، در ابتدای  این نشست، مهندس راستاد معاون وزیر 
راه و شهر سازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز به صورت ویدیو کنفرانس با روابط عمومی 

های بنادر کشور دیدار و این روز را به آنها تبریک گفتند.

رونمایی و بهره برداری از ثبات بار هوشمند در شبکه های توزیع 
نیروی برق استان گلستان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : طی مراس��می از ثبات بار هوش��مند درشبکه های توزیع نیروی 
برق گلس��تان رونمایی و به بهره برداری رس��ید.به گزارش روابط عمومی ؛ علی اکبر نصیری مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان در این مراسم گفت : با استفاده از ثبات بار هوشمند می توان در طول 
دوره تابس��تان تعداد ۱۳۰هزار رکورد بارگیری را ذخیره نمود  یعنی ۲6 هزار برابر حالت عادی و با این 
حجم اطالعات به هیچ عنوان هیچ رفتاری از ترانس در طول شبانه روز  پنهان نخواهد ماند و ما شاهد 
حذف واژه »بار پنهان« خواهیم بود.وی اضافه کرد : از این رو استفاده از تکنولوژی ثبات بار برای رصد 
بار ترانس ها و اخذ تصمیم گیری مناس��ب بر پایه اطالعات دریافتی از ثبات بار امری ناگزیر و ضروری 
می باش��د.نصیری با اش��اره به پدیدار شدن معضالت ناش��ی از اضافه بار نظیر ترانس سوزی افزود: عدم 
شناسایی میزان واقعی افت ولتاژ شبکه و بالطبع تزریق اعتبار جهت توسعه زیر ساخت ها نظیر توسعه 
فیدر و ایجاد قدرت مانور اینها جزوء مواردی اس��ت که باعث ش��د ثبات بار هوشمند در شبکه استفاده 
گردد.در ادامه بهرام قائمی معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ شرکت گزارشی در رابطه تصمیم گیری 
درمیزان بارگذاری ترانس ها و مش��کالت موجود در حفظ و نگهداری تاسیسات موجود را ارائه نمود.در 

پایان این مراسم از ثبات بار هوشمند در شبکه های توزیع نیروی برق استان رونمایی شد.

جلسه تکریم ، تجلیل و معارفه مدیران دفاتر تحقیقات و ایمنی و 
کنترل ضایعات توزیع برق استان گلستان برگزار شد

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : مراسم تکریم و معارفه مدیران دفتر ایمنی و کنترل ضایعات و دفتر 
تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران و کارکنان 
س��تادی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ در این مراسم مدیرعامل 
ش��رکت طی سخنانی با تقدیر از اقدامات مهندس میرکبیر و مهندس جعفری مدیران سابق دفتر ایمنی و 
تحقیقات شرکت، تغییرات در سازمان را الزمه ی تحرک و پویایی آن سازمان دانست و افزود: تقویت سیستم 
های موجود، نگاه ریشه ای به مسائل و معضالت بخشی از خواسته های من از مدیران جدید است که انشاله 
با هماهنگی معاونت های مربوطه بیش از پیش موفقیت این دو دفتر را شاهد خواهیم بود.در ادامه معاون بهره 
برداری و دیسپاچینگ و معاون برنامه ریزی شرکت سخنانی در رابطه با اهمیت این دو دفتر ارائه نمودند.در 
پایان حکم انتصاب نوروز علی احمدی بعنوان مدیر جدید دفتر ایمنی و کنترل ضایعات و علی رمضانی بعنوان 
مدیر جدید دفتر تحقیقات ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان اهداء و از زحمات آقایان حسین میر کبیر و 
مجتبی جعفری  تقدیر شد.الزم بذکر است که حسین میر کبیر طی حکمی به مدبر توزیع نیروی برق علی 

اباد انتصاب و مجتبی جعفری به درجه بازنشستگی نائل گشت.

استاندار قزوین:
بستر مشارکت خیران در راستای کمک به جامعه معلوالن فراهم شود/از 

ظرفیت های قانونی برای تشویق خیران و تشکل های مردم نهاد استفاده شود
قزوین – خبرنگار فرصت امروز : اس��تاندار قزوین گفت:مدیران دستگاه های اجرایی استان قزوین، 

زمینه مشارکت خیران و مردم در راستای کمک به جامعه معلوالن را فرهام کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ، اولین شورای مشارکت های مردمی بهزیستی استان قزوین 
به ریاس��ت هدایت اله جمالی پور اس��تاندار قزوین و با حضور مسووالن استانی در سالن جلسات استانداری 
قزوین برگزار شد. جمالی پور ضمن عرض تسلیت ایام و تقدیر از خیرین بیان کرد: بزرگترین افتخار ما شیعیان 
این است که امام ما حامی نیازمندان بود و این سعادت بزرگی است برای کسانی که در این مسیر قدم برمی 
دارند. وی گفت: لذا باید از افراد ضعیف جامعه حمایت کنیم. مددجویان سازمان بهزیستی افرادی هستند که 
نیاز به کمک بیشتری دارند و ما خود را موظف می دانیم که در این مسیر در کنار خیرین با بسترسازی برای 
خیرین و مردم از آنها حمایت می کنیم. استاندار قزوین اظهار کرد: باید مشوق هایی را ایجاد کنیم که مردم 
با حامیان خود ارتباط بیشتری داشته باشند.وی افزود: امروز ۱۰ درصد از مردم کل کشور را خیرین تشکیل 
می دهند و باید از همین درصد خیرین بخواهیم که در کنار دولت قرار گیرند و یاریگر دولت باش��ند. مدیر 
ارشد اجرایی استان تصریح کرد: در حال حاضر دولت به تنهایی نمی تواند از عهده مشکالت موجود برآید لذا 
الزم است با رقم زدن مشارکت مردمی بخشی از مشکالت را رفع نماییم.  جمالی پور اضافه کرد: تمام تشکل 
های خصوصی که دغدغه مند مردم و رفع مشکالت آنها باشند مورد حمایت ما قرار می گیرند. وی افزود: ما 
از خیرین واقعی حمایت همه جانبه می کنیم و از ظرفیت های قانونی خود برای حمایت و تشویق این افراد 
جهت ترویج کار خیر استفاده می کنیم.  جمالی پور گفت: برای حمایت از معلولین باید همه دستگاه ها با 

بکارگیری ظرفیت های موجود ورود یابند.

اخبـــار
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در طول س��ال های اخیر سواد معنا و مفهوم متفاوتی داشته و این 
مفهوم تغییرات زیادی کرده اس��ت. جالب است بدانید که در اواخر 
قرن بیستم، س��ازمان یونسکو تعریف سواد را چنین اعالم کرده بود 
که عالوه بر توانایی خواندن و نوش��تن زبان مادری، توانایی استفاده 
از رایانه و یک زبان خارجی تعریف باس��واد بودن اس��ت. بنابراین به 
افرادی که توان نوشتن و خواندن، استفاده از رایانه و صحبت و درک 

مطلب به یک زبان خارجی را داشتند، باسواد گفته می شد.
افراد بس��یاری پس از این تعریف به دنبال یادگیری زبان خارجی 
و علم کامپیوتر رفتند. در این راستا تعدادی موفق بودند و متاسفانه 
تعدادی در نیمه راه دس��ت از کار کش��یدند و تالشی برای یادگیری 
آنها نکردند و بیسواد ماندند! به خاطر داشته باشد که یادگیری زبان 
جدید هم��واره یکی از بهترین تصمیم  هایی اس��ت که می توانید در 
زندگ��ی خود بگیرید، اما درصورت��ی که هنوز تصمیم نگرفتهاید و یا 
مطمئن نیس��تید که به یادگیری زبان جدید بپردازید، خواندن این 
مطلب را از دس��ت ندهید. ما در این مطلب به ش��ما ثابت می کنیم 
که یادگیری یک زبان خارجی یکی از ملزومات زندگی شماس��ت و 

موجب بروز موفقیت  های بیشماری می شود.
یادگیری زبان دوم جسم تان را هم نجات میدهد!

یکی از مزایای مهم یادگیری زبان جدید به جز زبان مادری، حفظ 
س��المتی است. ش��اید کمی عجیب باش��د که چطور ممکن است با 
قرارگیری در مس��یر آموزش زبان سالمتی نیز حفظ شود؟ به گفته 
بس��یاری از محققان یادگیری یک زبان جدید مغز ش��ما را در برابر 
کهولت س��ن محافظت می کند و امکان ابتال به بیماری های آلزایمر 
را تا چهار یا پنج سال به تعویق می اندازد در صورتی که بهترین دارو 
های آلزایمر هم بیماری را شش تا دوازده ماه به تعویق می     اندازند.

همه افراد حتی ش��ما هم این را می دانید که همیشه یادگیری به 
ارزش ه��ای فردی اضافه می کند، به عنوان مثال تصور کنید ش��ما 
به یک کش��ور اروپایی س��فر می کنید، آیا مس��لط بودن به زبان آن 
کش��ور موجب راحتی بیش��تر شما نخواهد ش��د؟ یا تصور کنید در 
حال س��رچ کردن مقاله ای هستید و نسخه فارسی آن مقاله را پیدا 
نمی کنید، آیا زبان دوم نمی تواند به ش��ما کمک کند؟ به قطع زبان 
دوم در بس��یاری از کارها و مطالعات و همچنین در س��المتی شما 

تاثیر بسزایی خواهد داشت.
حتی ممکن اس��ت که جزو آن دس��ته از افرادی باش��ید که برای 
تقوی��ت رزومه تان به دنب��ال یادگیری زبان خارجی هس��تید. قطعا 
توانای��ی صحب��ت به دو زب��ان، یکی از مواردی اس��ت ک��ه نظر هر 

کارفرمایی را به خود جلب کرده و ش��انس شما را در پذیرش در آن 
ش��غل بیشتر و بیشتر می کند. نظرس��نجی  ها نشان داده  اند که افراد 
دو زبانه یا چند زبانه، شانس استخدام بیشتری نسبت به سایر افراد 

دارند که این به معنای درآمد بیشتر برای آنهاست.
بنابراین همیش��ه به فکر یک معلم یا همراهی باشید که هر زمانی 
که می خواهید در دس��ترس تان باش��د. فراموش نکنی��د در فرآیند 
آموزش زبان خارجی، یادگیری عمیق با تمرین و تکرار مداوم اتفاق 
می  افتد. اما از طرفی یادگیری اصولی و استاندارد هم یکی از شروط 
موفقیت در یادگیری هر زبانی اس��ت، اینکه ما به هر روشی و تحت 
نظر هر شخصی به یادگیری زبان نپردازیم بسیار حائز اهمیت است. 
وب س��ایت من و زب��ان با دقیقا همان معلمی اس��ت که به دنبالش 

هستید.
من و زبان؛ معلم همراه شما

ش��اید در ابتدا برخی از ش��ما برای یادگیری یک زبان جدید گارد 
بگیرید و این کار را س��خت و طاقت فرس��ا بدانید اما در حقیقت این 
طور نیس��ت. یاد گرفتن چندین زبان یا حتی یک زبان دیگر، بیشتر 
از اینکه سخت باشد، زمانبر است، اما همیشه می توان با بررسی های 
هوش��مندانه روش هایی را یافت که فاکتور زمان بر بودن را دور زد و 
در عین حال زبان موردنظر را نیز به صورت کامال استاندارد آموخت.
هم��ه ما می دانیم که ب��ه طور کلی یادگیری عملی زبانبر اس��ت، 
چه یادگیری یک رش��ته ورزش��ی باش��د و چه یادگی��ری یک زبان 

خارجی. هر آموزش��ی به زمان نیاز دارد. به همین علت هم اغلب ما 
در فراگیری یک دانش جدید تنبلی می کنیم.

پس از آنجایی که وقت طالس��ت، بای��د در انتخاب روش آموزش 
و راهنمای آموزش به ش��دت دقت کنی��د، چراکه با هرگونه آموزش 
اش��تباه، زمان را از دس��ت می دهید. حتی ممکن است انگیزه ادامه 
یادگیری با روش آموزش اش��تباه نیز در شما از بین برود، پس دقت 
کنید و به هر روش��ی اطمینان نکنید. با انتخاب یک روش آموزشی 

مناسب، فرآیند یادگیری زبان دوم را دلنشین کنید.
وب س��ایت آموزش آنالین من و زبان یکی از منابع کامل و معتبر 

برای آموزش زبان های انگلیس��ی، فرانسه، آلمانی، ترکی، چینی و ... 
می باشد. این وب س��ایت با همکاری متخصصین زبان های خارجی 
و با استفاده از متدهای روز دنیا به آموزش از صفر تا صد زبان های 
ذکرش��ده می پردازد. یکی از مزایای مهم من و زبان این است که با 
تمرین و تکرار زیاد ش��ما را در یادگی��ری زبان مورد عالقه تان یاری 
می کند. خوشبختانه محیط و روند یادگیری زبان در این وب سایت 
به گونه ای است که شما می توانید هر مدت زمانی که می خواهید را 

به تمرین و تکرار مطالبی که آموختید، اختصاص دهید.
digiato :منبع

کلید موفقیت در دنیای زبان در دستان تان است
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چی��زی که در همه س��ازمان ها، برخ��ی اوقات کمبود آن احس��اس 
می ش��ود، نبود انگیزه در بین کارمندان اس��ت. انگیزه کارمندان در یک 
س��ازمان نیز مانند سوخت ماش��ین عمل می کند و هرچه بیشتر باشد 
س��رعت رسیدن به هدف سازمان بیشتر خواهد شد. البته با وجود مهم 
بودن انگیزه، ایجاد آن کار س��ختی نیس��ت. اگر که شما نیز یک رهبر و 
لیدری خوش  نام در بین کارمندان خود هس��تید می توانید با ۱۳ جمله 

زیر انگیزه را در بین کارمندان خود افزایش دهید.
انگیزه ها در اش��کال مختلفی به زندگی ما وارد می ش��وند، یکی از آن 
اش��کال این است که یک فرد میل ذاتی به انجام یک عمل را دارد تا به 
مقصودهای واضح خود برس��د و دستاوردهایی که در زندگی می خواهد 
را یک��ی پس از دیگری به دس��ت بیاورد. این می��ل ذاتی از درون قلب 

سرچشمه می گیرد و ما را برای رسیدن به هدف سوق می دهد.
اگر که شما در حال حاضر وظیفه رهبری یک کسب و کار را به عهده 
داری��د، دیگر چه دلیلی دارد که دس��ت را روی دس��ت بگذارید و آتش 
درون آنها برای افزایش انگیزه ش��ان را روش��ن نکنید؟ بهتر است هرچه 
زودت��ر عجله کنی��د و کارکنان خود را راه بیندازی��د، اگر نمی دانید که 
چگونه نیروی انس��انی کسب و کار خود را به این سالح از نوک پا تا بن 
دندان مس��لح کنید، نگران نباش��ید، راهنمای انجام این کار را ما امروز 

برای تان آماده نموده ایم.
۱. حتما پیگیری خواهم کرد تا سه شنبه صبر کنید

بس��یاری از موفقیت های تیمی به قول و قرارهای رهبر بستگی دارد، 
اگر از آن دس��ته از رهبرهایی هس��تید که برای انجام یک کار »امروز و 
فردا« می کنند، ممکن اس��ت یک پای کس��ب و کارتان به زودی بلنگد. 
تیم از ش��ما که رهبر و لیدر هستید انتظاراتی دارد، وقتی که همه چیز 
نامفهوم باش��د و قول و قرارهای شما هم خیلی مطمئن نباشند، کار به 
جاهای باریک کش��یده خواهد ش��د. اگر چنین ش��د مطمئن باشید که 
پچ پچ هایی بین کارکنان و اعضای تیم پش��ت س��ر قابلیت ش��ما شکل 
خواهد گرفت. اگر از چیزی مطمئن نیستید پس درباره آن حرف نزنید، 
رهبران و لیدرهای هوش��مند را به قول هایش��ان می شناسند، یک رهبر 
خ��وب برای رس��یدن به یک هدف، ی��ک طرح را در ی��ک مدت زمان 
مش��خص تعیین می کند که همه تیم طبق برنامه به س��مت آن حرکت 

می کنند.
2. من یک خبر خوب و یک خبر بد برای تان دارم

آیا این حرف باعث انگیزه دادن می ش��ود؟ با قرار دادن واقعیت پشت 
درهای بسته می خواهید انگیزه را برای تیم خود به ارمغان بیاورید؟ آیا 
برای تمیز کردن خانه، آش��غال ها را به زیر یک فرش هدایت می کنید؟ 
اصال منطقی نیس��ت. یک رهبر واقعی همه چیز را واضح با تیم خود به 
اش��تراک می گذارد. لیدرهای باهوش همیشه راستگو هستند و در برابر 
تصمیمی ک��ه می گیرند توضیح کامل مربوط ب��ه »چی، کی، کجا، چه 
کس��ی و...« را به تیم خود می دهند. راهی که رهبران خوب می پیمایند 
ت��ا با اعضای تی��م خود صادقانه ب��ه خوبی ارتباط برق��رار کنند همین 
صادقانه و بی پرده س��خن گفتن اس��ت، از همی��ن خبرهای خوب و بد 

اس��تفاده می کنند تا آتش انگیزه را در دل همه روشن کنند. این چنین 
رهبران��ی قلب تیم خود را به دس��ت می آورند و همیش��ه مورد اعتماد 

بقیه هستند.
3. این چیزی است که ما با آن مواجه هستیم و شما نیز به عنوان 

یکی از اعضای تیم با این موارد دست و پنجه نرم خواهید کرد
م��ردم می خواهن��د بدانن��د که کجا ایس��تاده اند. آن ه��ا می خواهند 
که امنیت داش��ته باش��ند. اگر در دریای آرام تجارت ش��ما توفانی رخ 
داد و کش��تی کس��ب و کارتان به مش��کل برخورد ک��رد و نیاز بود که 
اس��تراتژی های خود را تغییر دهید و تغییرات س��ریعی را ایجاد کنید، 
اینجا جایی اس��ت که باید با نقاش��ی یک تصویر مثب��ت و واقع بینانه از 
زندگ��ی تجارتی، انگیزه کارکن��ان را باال نگه داری��د و هرگز در چنین 
شرایطی با تشریح سناریوی فاجعه، وحشت را در دل تیم خود نیندازید. 
لیدرهای باهوش با چیزهایی که واقعا رخ می  دهند، تماس برقرار کرده و 
انتظارات کارکنان را در این شرایط از اول تنظیم می کنند تا تمرکز آنها 

را بر روی جایزه و پاداش رسیدن به هدف معطوف نمایند.
4. من می خواهم به شما نشان دهم که چقدر کاری که دارید 
انجام می دهید در رسیدن سازمان به اهدافش تاثیرگذار است

تحقیقات نش��ان می دهند که کارمندان بازخورد مثبت مناس��ب را از 
مدیرهای خود دریافت نمی کنند. یک لیدر هوش��مند به تیم خود اجازه 
می  دهد تا ببینید که چه کاری را در روی عرش��ه کش��تی برعهده دارند 
و نتیجه کار آنها چه تاثیری در جلو بردن کل س��ازمان برای رسیدن به 
هدف دارد. این جمله به کار آن ها معنی می بخشد و اهداف بزرگ  تر و 

واضح تری را برای آن ها تعریف می نماید.
5. من دقیقا نمی دانم که چه کار باید بکنم، اگر شما جای من 

بودید چه کاری می  کردید؟
رهبران هوش��مند با ابراز احساس��ات خود و شبیه سازی موقعیتی که 
دارند ب��ه کارکنان خود انگیزه می دهند، س��واالتی مثل »من نمی دانم 
که در این ش��رایط چه کاری را باید انجام داد، اگر شما جای من بودید 
چ��ه کار می کردید؟« و یا »من در اینجا به کمی کمک نیاز دارم« البته 
به هی��چ وجه این نش��ان از ضعف یک لیدر نیس��ت، در واقع برعکس: 
طرح این س��واالت یک فضا را برای جلب بیش��تر اعتماد کارکنان ایجاد 
می کند. ما به عنوان یک رهبر باید چنین ش��رایطی را در سازمان خود 
شبیه س��ازی و مدل کنیم. اگر که شما وظیفه مدیریت را برعهده دارید، 
با اعضای تیم خود روراس��ت باشید و با این کار آن ها نیز مانند شما در 
کار خود روراست خواهند شد و از جان و دل مایه خواهند گذاشت. در 
نتیجه با انجام چنین کاری، ارتباط بیش��تری را با کارکنان خود برقرار 

خواهید کرد.
6. هر وقت با من کار داشتید، به دفترم بیایید

 Credit Karma کن��ت لی��ن بنیان گ��ذار و مدیر عام��ل ش��رکت
می گوید:

سیاس��ت مش��ورت با کارکنان ی��ک کار کلیدی ب��رای موفقیت یک 
شرکت اس��ت. هر وقت که من در داخل شرکت هستم، کارمندان خود 

را تشویق می کنم تا به دفتر من بیایند و عملکرد شرکت را از دید خود 
برایم شرح دهند.

اعمال این سیاس��ت و اس��تراتژی خیلی به او کمک کرده اس��ت، او 
می تواند طرز فکر و دید کارمندانش را نس��بت به ش��رکت خود ببیند، 
کارمندان نیز با این کار وی، احساس وجود خواهند کرد و خود را جزئی 
از تیم به شمار خواهند آورد که همین امر باعث می شود تا تالش خود 

را برای موفقیت شرکت چند برابر کنند.
7. هر چیزی که می خواهید، از من بخواهید

HubSpot، ش��رکت اتوماسیون بازاریابی دیجیتال جهانی این شیوه 
کاری را از دوباره تعریف کرده اس��ت. بنیان  گذار و افس��ر ارشد فناوری 
 Ask« ای��ن کمپانی، دهارمش ش��اه یک مقاله را در ویک��ی پدیا به نام
Dharmesh Anything« )ه��ر چیزی ک��ه می خواهید از دهارمش 
بخواهید.( منتش��ر کرده است، این دقیقا همان چیزی بود که باعث شد 
تا کارمندان به صورت مس��تقیم با CTO کمپان��ی خود ارتباط برقرار 
کنند. با وجود انتقادات، شفاف سازی در کسب و کار یک اهمیت بسزایی 
را ایفا کرد. HubSpot به خاطر داش��تن این فرهنگ در کمپانی خود، 

جوایز بسیار زیادی را دریافت کرد.
8. من می خواهم شما بدانید که چه  اندازه قدردان 

زحمت های تان هستم
آیا می دانید که س��تایش و تش��خیص افراد فعال در س��ازمان، جزو 
مهمترین ارکان انگیزه دادن به کارمندان به ش��مار می رود؟ مطمئنا، 
حق��وق، پاداش و انگیزه های نقدی خوب هس��تند ول��ی بعد از چند 
روز این پول ها خرج خواهند ش��د. ولی دیده ش��دن در یک س��ازمان، 
آن هم به خاطر سختکوش��ی چه تاثیری دارد؟ این کار مانند دس��ت 
گذاش��تن بر روی یک معدن طالس��ت. انجام این عمل، باعث می شود 
که بقیه ببینند که رهبرش��ان چه ارزشی برای کارمندان سخت کوش 

خود قائل است.
براس��اس تحقیقات انجام گرفته اخیر، تشخیص، معرفی و قدردانی از 
زحمات کارمندان خوب در یک سازمان باعث می شود تا شما به بهترین 
نحو تعهد و وفاداری کارمندان خود را داشته باشید. همچنین بهتر است 

که چنین تحسین هایی هر هفته یک بار انجام گیرد.
9. من می خواهم که شما پیشرفت کنید، این کاری است که باید 

انجام دهیم
وقت��ی که دارید یک موضوع حس��اس را طرح می  کنید، مثل عملکرد 
اعض��ای تیم، به هیچ وجه همان اول س��راغ طرح ک��ردن اصل مطلب 
نروید، چنین کاری باعث می ش��ود تا یک نفر بالفاصله در حالت دفاع از 
کار خود قرار بگیرد و در نتیجه انس��جام س��ازمان به خطر خواهد افتاد. 
موض��وع را با یک بح��ث مثبت باز کنید، با یک چی��زی که بابت آن از 
تیم خود قدردان هس��تید شروع کنید، سپس کم کم وارد اصل موضوع 
ش��وید و به کارمن��دان خود بگویید که چقدر دوس��ت دارید تا افزایش 
کارای��ی آنها را در یک فیل��د خاص ببینید. چگونه تمام کردن بحث نیز 

خیلی مهم است.

۱۰. آیا می توانم از پیشنهاد شما در این زمینه استفاده کنم؟
آلیس��ون وود ب��روک یک تحقیق را انجام داده اس��ت که بر طبق آن 
آدم هایی که به دنبال مش��ورت و گرفتن پیش��نهاد از دیگران هستند، 
شایس��ته تر و الیق تر به نظ��ر می آیند. او در این ب��اره می گوید: »مردم 
می ترس��ند که نظر دیگران را درباره انجام دادن یک کار بخواهند، چون 
فکر می کنند که این یک نش��ان از بی لیاقتی و عدم شایس��تگی آنها در 
مقام ش��ان اس��ت.« بر طبق تحقیقات بروک این ترس نابجا اس��ت. در 
واقعیت باید بدانید که مردم لیدرهایی که به دنبال پیش��نهاد کارمندان 
در تصمیمات خود هستند را شایسته تر از افرادی می دانند که درخواست 
پیش��نهاد به کسی نمی دهند. رهبران هوش��مند، با گرفتن پیشنهاد از 
کارمندان مورد اعتماد خود بیش��تر در قلب آن ها نفوذ می کنند و با این 

افزایش ارتباط، خود را شایسته تر نشان می دهند.
۱۱. من به قضاوت شما اعتماد دارم

اعتماد مانند یک خیابان دوطرفه است. با افزایش این رویه در سمت 
کارمندان و اعضای تیم، مطمئن باشید که آنها خروجی بهتری دارند و 
این لطف ش��ما را بهتر جبران خواهند نمود. یک لیدر هوشمند به جای 
اینک��ه تماما بر روی تالش خود س��رمایه گذاری کند و از کارمندان یک 
عملک��رد عادی را بخواهد، تالش می کند ت��ا انگیزه و اعتماد آنها را باال 
ببرد و خروجی بهتری را از آنها بگیرد و با مدیریت مناسب به هدف های 
س��ازمانی تیم برس��د. این عمل یک فضای رقابتی واضح را در محل کار 
ایجاد می کند و تیم را به هم نزدیک می  نماید تا با تالش��ی منس��جم به 

یک نتیجه عالی برسند.
۱2. من نمی توانستم بدون شما این کار را انجام دهم

این جمله باالترین درجه گفتن تش��کر به اعضای های تیم شماس��ت. 
اعت��راف کردن و اذعان کردن به تالش اعضای تیم، می تواند یک لیدر و 
رهبر را بسیار الیق جلوه دهد، این فرهنگ تیمی بسیار بسیار ارزشمند 
است. این تشویق ساده مانند یک تقویت کننده روانی است که امواج آن 

بین تمام اعضای سازمان پخش می شود.
۱3. حق با شماست 

باهوش تری��ن لیدرها نیز به ط��ور طبیعی فروتن هس��تند. آنها هیچ 
مشکلی با گفتن »حق با شماست« به کسانی که نظر خود را در راستای 
رسیدن به هدف کمپانی می زنند، ندارند. فروتنی قدرت یک رهبر است 
که اغلب اش��تباه گرفته می ش��ود، چون برخی از افراد چنین حرفی را 
دلی��ل وجود ضعف ی��ا عدم اعتماد به نفس در ی��ک رهبر می دانند، در 
صورتی که این گونه نیس��ت. در واقع رهبران فروتن، در کار خود بسیار 
متواضع هس��تند، اما نمایش عزم و اراده قوی جز با دور ش��دن از نفس 
و خودپس��ندی به دس��ت نمی آی��د، پس از این کار ی��ک رهبر با حفظ 
تواضع س��کان کشتی را برای رسیدن به اهداف بزرگ سازمان به دست 
می گیرد. خصوصیات رهبران خوب: آنها درخواست کمک می کنند، آنها 
از دیگران یاد می گیرند و به پیش��نهاد اف��راد دیگر هم گوش می کنند، 
که ممکن اس��ت نتیجه بهتری را برای سازمان در پی داشته باشد، آنها 

این گونه پاسخ می دهند: »بله حق با شماست.«

۱3 چیزی که رهبران هوشمند برای ایجاد انگیزه به کارمندان خود می گویند
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9 اقدام ساده جهت بهبود سئو سایت 

اگرچه همواره توصیه می ش��ود که فردی را برای فعالیت تخصصی در زمینه س��ئو اس��تخدام 
نمایید، با این حال همواره امکان انجام این اقدام میس��ر نبوده و در برخی از موارد ش��ما بودجه 
کافی را برای چنین اقدامی در اختیار ندارید. تحت این ش��رایط تا بهبود اوضاع نباید همه چیز 
را رها کرده و همواره اقداماتی وجود دارد که خودتان شخصا بدون دانش خاصی می توانید آن ها 
را انجام داده و وضعیت س��ئو س��ایت خود را بهبود بخش��ید. در این مقاله به بررسی ۹ نمونه از 

آن ها خواهیم پرداخت. 
۱-به تگ های به کار رفته توجه نمایید 

به تگ هایی که تاکنون برای مطالب خود اس��تفاده کرده اید نگاهی بیندازید. آیا آن-ها ارتباط 
الزم را با محتوا و نوع کار ش��ما داش��ته و هریک معنا دارد؟ در این رابطه با بررس��ی و تحقیق 
پرطرفدارترین تگ های موجود که از طریق جس��ت وجو در اینترنت و اس��تفاده از نرم افزارهای 
مرتبط، می توانید به این موارد دس��ت پیدا کرده و ضمن اس��تفاده از آن ها، به عنوان جایگزین 
موارد قبلی نیز اس��تفاده نمایید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
رویدادها، بس��یار مهم خواهند بود. برای مثال یک روز جهانی، یک جش��ن و هرچیزی که برای 

اکثریت و یا اقلیت ها اهمیت دارد، می تواند یک تگ مناسب در زمان خاص خود باشد. 
2-تحقیقات کاملی در رابطه با کلمات کلیدی داشته باشید 

برخی از کلمات هس��تند که بیشتر مورد توجه کاربران قرار داشته و استفاده از آن ها می تواند 
ش��انس دیده ش��دن محتوای شما را افزایش دهد. در این رابطه ش��ما باید از آنها حتی در تیتر 
خود نیز استفاده نمایید. با این حال برای آگاهی از این موارد، می توانید از برنامه های گوگل نیز 
اس��تفاده کرده و بهترین ها را انتخاب نمایید. درواقع بسیاری از تولیدکنندگان موفق محتوا، این 
کلمات را قبل از ش��روع کار خود پیدا کرده و تالش می کنند که در موقعیت مناسب از حداکثر 
آن ها اس��تفاده کنند. برای مث��ال Google AdWords Keyword Planner یکی از این 

ابزارها محسوب می شود. 
3-اقدامات رقبای خود را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید 

هنگام��ی که دانش کافی در زمینه س��ئو ندارید، یکی از راهکارهای س��اده این اس��ت که به 
اقدامات انجام ش��ده از س��وی رقبای خود توجه کافی داشته باشید. درواقع تقلید کردن از آن ها 
می تواند وضعیت سایت شما را بهبود بخشد. با این حال توجه داشته باشید که این اقدام باید به 
صورت موقت انجام شود. درواقع این سیاست در طوالنی مدت، نتایج عکس را به همراه خواهد 
داش��ت. با این حال تحلیل مداوم رقبا، اقدامی کامال س��ودمند بوده و الزم اس��ت که به صورت 

مداوم آن را انجام دهید. 
4-سرعت سایت خود را افزایش دهید 

این امر با کاهش حجم تصاویر و ویدئو ها تا حد زیادی قابل اجرا خواهد بود. درواقع براس��اس 
اس��تانداردهای جهانی، یک س��ایت باید در کمتر از 5 ثانیه باال آم��ده و محتوای آن به نمایش 
گذاش��ته ش��ود. همچنین ضروری است تا تنوع کار خود را افزایش دهید. درواقع ایجاد محتوای 
بیشتر و متنوع تر در زمینه سئو سایت بسیار مهم بوده و به همین خاطر شما باید انواع محتواها 
را مورد توجه قرار دهید. در این رابطه پادکست ها و اینفوگرافی ها معموال کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد. با این حال تولید آنها بس��یار س��اده بوده و می تواند ش��ما را وارد یک عرصه کم رقیب 

نماید. 
5-نظم کاری داشته باشید 

تولی��د منظم و طبق برنامه محتواه��ا حتی مهم تر از کیفیت آن ها خواهد بود. به همین خاطر 
ش��ما باید یک برنامه کاری مش��خص را برای خود داش��ته باش��ید. برای مثال هر هفته سر یک 
ساعت مشخص، یک پادکست را به اشتراک بگذارید. در این رابطه نیز انواع نرم افزارهایی وجود 

دارد که این اقدام را بسیار ساده کرده است. 
6-با سایر سایت ها همکاری داشته باشید 

قرار دادن محتوای یکدیگر بر روی س��ایت، اقدام در زمینه پس��ت مهمان، بازنشر و به صورت 
کلی هر اقدامی که به افزایش محدوده عملکردی شما منجر شود، کامال ضروری خواهد بود. در 
این رابطه فراموش نکنید که ش��ما باید انواع شبکه های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهید تا 

شانس دیده شدن شما افزایش پیدا کند. 
7-از ابزارهای آنالیز استفاده نمایید 

ابزارهای آنالیز به ش��ما کمک خواهند کرد تا از پیش��رفت خود اطمینان داشته باشید. درواقع 
ممکن است اقدامات شما نتایج عکس را به همراه داشته باشد. پیشرفت الزم را از طریق آن ها به 
دس��ت نیاورید. تحت این شرایط اگر تحلیلی وجود نداشته باشد، شما عمال متوجه آن نخواهید 
شد. این ابزارها با بررسی وضعیت سایت، انواع آمارها را تولید می کنند که می توانید از آن برای 
مقایس��ه وضعیت خود با گذش��ته اس��تفاده نمایید. در این رابطه توصیه می شود که هر ماه این 

اقدام را انجام دهید. 
8-مطالب مرتبط با حوزه سئو را مطالعه نمایید 

خوش��بختانه امروزه یادگیری بس��یار ساده شده اس��ت. برای مثال در گذشته افراد محکوم به 
مطالعه کتاب بودند که بس��یار کمیاب بود. با این حال در حال حاضر ش��ما حتی از طریق تلفن 
همراه خود بدون نیاز به خارج ش��دن از منزل، می توانید س��طح خ��ود را افزایش دهید. در این 
رابطه توصیه می ش��ود که به صورت مداوم مقاالت مرتبط با س��ئو را م��ورد مطالعه قرار داده و 
در این رابطه از آموزش های تصویری غافل نش��وید. این امر باعث خواهد ش��د تا پس از مدتی، 
خودتان به یک کارش��ناس این حوزه تبدیل ش��ده و دیگر نیازی به اس��تخدام فرد و یا افرادی 

وجود نداشته باشد. 
9-سوال بپرسید

ب��ه عنوان آخرین توصیه، پیش��نهاد می ش��ود که از اف��راد خبره در این زمینه س��وال نمایید. 
ب��رای این موضوع از گروه  ه��ای لینکدی��ن، انجم��ن Google’s Webmaster Forum و 
WebmasterWorld Forum از نمونه های بسیار خوب محسوب می شوند. در نهایت دنبال 

کردن هشتگ seoquestion نیز می تواند شما را به پاسخ برخی از سواالت رایج برساند. 
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تبلیغـاتخالق

اگرچه استخدام مجازی سیاس��ت تعداد محدودی از شرکت ها 
محس��وب می شد، با این حال شرایط حال حاضر که ویروس کرونا 
تمام جهان را درگیر خود کرده، باعث توجه همگانی به آن ش��ده 
اس��ت. به علت جدیدبودن آن برای بسیاری از افراد، ضروری است 
تا در این رابطه بیش��تر صحبت ش��ود. یکی از نکاتی که ش��انس 
موفقیت ش��ما را در این رابطه افزای��ش خواهد داد، توجه به زبان 
بدن اس��ت. درواقع حرکات ش��ما خود می توان��د معانی مختلفی 
داش��ته باش��د. به همین خاطر ضروری است تا به آن توجه داشته 
باشید. در این رابطه نیویورک تایمز اخیرا مقاله ای را منتشر کرده 
اس��ت که برطبق آن تنها 65درصد ارتباطات به صورت غیرکالمی 
انجام می شود. با توجه به این امر که مصاحبه مجازی، در اصل یک 
تماس تصویری اس��ت، در ادامه به بررسی نکاتی خواهیم پرداخت 

که تاثیر مثبتی را در فرد مصاحبه کننده به همراه دارد. 
۱-به خودتان نگاه نکنید 

ش��ما باید قبل از ش��روع مصاحبه، نس��بت به آراسته بودن و در 
دس��ترس بودن لوازم موردنیاز خود اطمینان داشته باشید. درواقع 
این امر که در هنگام مصاحبه خودتان را از صفحه مشاهده کنید، 
باعث خواهد ش��د ت��ا ارتباط چش��می الزم ش��کل نگرفته و فرد 
مصاحبه کننده رفتار شما را نوعی توهین به خود تلقی کند. در این 
رابطه توصیه می شود که تنها به دوربین نگاه کنید، با این حال در 
این رابطه راحت باش��ید. درواقع برخی از افراد ارتباط چشمی را با 
نگاه خیره اش��تباه می گیرند. این امر عمال نتایج عکس را به همراه 
خواهد داش��ت. درواقع این امر طبیعی است که در هنگام صحبت 
ک��ردن، به صورت ناخ��ودآگاه به اطراف خود نگاه��ی بیندازید، با 
این ح��ال در هنگام صحبت فرد طرف مقابل خود، الزامی اس��ت 
که تنها به دوربین نگاه کنید. این امر توجه به صحبت ها را نش��ان 

خواهد داد. 
2-به نحوه نشستن خود توجه کنید 

ش��ما باید یک فرم نشس��تن خوب و راحتی را رعایت کنید. در 
این رابطه بیش از حد س��فت و یا ش��ل نشس��تن، امری بسیار بد 
خواهد بود. در این رابطه توجه داشته باشید که مصاحبه ها معموال 
ب��ه نیم س��اعت زمان نیاز خواهد داش��ت. به همی��ن خاطر اگر از 
همان ابتدا س��خت ترین حالت را رعایت کنید، بدون ش��ک بسیار 
زود خس��ته خواهید ش��د. همچنین ضروری است تا در کنار خود 
یک بطری آب را قرار دهید تا نشستن تا در صورت طوالنی شدن 
روند مصاحبه، مش��کلی برای ش��ما به وج��ود نیاید. به عنوان یک 
توصیه، بهتر است که از تمامی افراد خانه بخواهید که برای مدتی 
شما را تنها گذاشته و تحت هیچ شرایطی صدا تولید نکرده و وارد 
اتاق نش��وند. این موضوع به س��ادگی می تواند تمرکز شما را نابود 

کرده و استرسی غیرقابل تحمل را ایجاد کند. 
3-فاصله خوبی با دوربین داشته باشید 

بیش از حد دور و یا نزدیک بودن تصویر بدی را از ش��ما نش��ان 
خواه��د داد. در این رابطه الزم اس��ت قانون یک دس��ت را رعایت 
کنید. برطبق این قانون، حداقل فاصله شما با وب  کم باید به اندازه 
دس��ت خودتان باش��د. همچنین برای اطمین��ان از تاریک نبودن 
تصویر خود، توصیه می شود که از نور چراغ مطالعه استفاده کنید. 
در نهایت اس��تفاده از هندزفری باعث می ش��ود تا کیفیت صدا نیز 
مناس��ب باش��د. در کنار تمامی این مسائل، الزم است تا نسبت به 
س��رعت مناسب اینترنت و کیفیت وب کم خود اطمینان الزم را به 
دس��ت آورید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
است که از رفتارهای مصنوعی خودداری کنید. برای مثال طبیعی 
اس��ت که افراد در هنگام صحبت کردن، کمی از دستان خود نیز 
اس��تفاده کنن��د، با این حال در این رابطه بهتر اس��ت که حرکات 
بیش از حد سریع و زیادی را نداشته باشید. این امر کیفیت تصویر 

را نابود خواهد کرد. 

4-حرکات خود را کنترل کنید 
همانطور که در بخش گذش��ته نیز عنوان شد، حرکات بیش از 
حد سریع و به تعداد زیاد، کیفیت تصویر ارسالی را از بین می برد، 
با این حال دلیل ممنوعیت این امر تنها موضوع ذکرش��ده نبوده و 
چنین اقدامی می تواند نگرانی و عدم اطمینان ش��ما را نشان دهد 
که یکی از نشانه های افراد در هنگام دروغ گفتن محسوب می شود. 
درواقع اگر شما نسبت به شایستگی خود برای یک شغل اطمینان 
داری��د، دیگر دلیلی برای نگرانی وجود نخواهد داش��ت. به همین 
خاطر با نشان دادن آرامش خود، فرد مصاحبه کننده را کامال تحت 

تاثیر خود قرار دهید. 
5-لبخند را فراموش نکنید 

تصور غلط بسیاری از افراد در رابطه با لبخندزدن در هنگام مصاحبه 
این اس��ت که از همان ابتدا تا تمام ش��دن مصاحبه باید بدون توقف 
لبخند زد. این مس��ئله ابدا جلوه جالبی را نداش��ته و شما باید بدانید 
که در چه شرایطی الزم است تا یک لبخند کوچک را داشته باشید. 
درواقع فضای مصاحبه در هر ش��رایطی کامال رس��می بوده و نباید با 
اقدام��ات غیرحرفه ای، جو الزم را از بین ببرید. برای مثال لبخندزدن 
باالفاصله بعد از اتمام یک س��وال، این معنا را منتقل خواهد کرد که 
ش��ما از روند این مصاحبه رضایت داشته و سواالت برای شما جذاب 
محس��وب می ش��وند. این امر بدون ش��ک تاثیر خوبی را بر روی فرد 
مصاحبه کننده به همراه دارد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که یکی از معیارهای مهم استخدامی، رفتار خوب و دوستانه 
افراد محسوب می شود. درواقع برای ایجاد یک تیم، اصل اول این است 

که فرد بتواند با سایرین رفتار خوبی داشته باشد. 
در نهایت بهتر اس��ت تا چند نمونه ویدئو مش��ابه را مورد توجه 
قرار دهید تا متوجه بسیاری از نکات دیگر شده و شانس موفقیت 
خ��ود را در این رابطه افزایش دهید. همچنین تمرین کردن نیز از 

دیگر موارد مهم محسوب می شود. 
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