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ای�ن روزها افزای�ش قیم�ت دالر و روند صعودی ب�ازار ارز، 

هم�ه را نگران کرده اس�ت. آنطور ک�ه از گزارش ها 
برمی آید، در طول ۶۰ روز گذشته از سال جدید...

چرا قیمت دالر افزایش یافته و خریداران به بازار ارز هجوم برده اند؟

مصائب چندنرخی بودن 
قیمت ها در اقتصاد ایران

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

با گذشت یک ماه از »دوشنبه سیاه« قیمت نفت به باالی 3۰ دالر رسید

 گزارش »بلومبرگ«
از احیای قیمت نفت

فرصت امروز: به نظر می رس��د س��قوط تاریخی قیمت نفت به محدوده منفی در »دوش��نبه سیاه« یک انحراف بود و حاال 
چن��د هفت��ه پس از آن روز تاریخی، بهبود تقاضا، تعمیق کاهش تولید و خوش بینی دنیا به پیدا کردن واکس��ن کرونا، باعث 
ش��ده تا قیمت نفت از بش��که  ای 30 دالر فراتر برود؛ به طوری که در معامالت روز دوش��نبه 18 مه )29 اردیبهشت( قیمت 
هر بش��که نفت خام س��بک تگزاس متأثر از خبرها و آمارهای مثبت برای اولین بار در بیش از دو ماه اخیر به حدود 32 دالر 
رس��ید تا امیدها به نجات بازار نفت از بحران کرونا افزایش یابد. به گزارش بلومبرگ، درس��ت یک ماه قبل در آستانه انقضای 
معامالت آتی نفت WTI برای تحویل در ماه مه، به دلیل فشار شدید فروشندگانی که جایی برای ذخیره کردن نفت خود...

ترخیص تقسیطی خودرو در سال جدید 
اجرا نمی شود
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هر آنچه باید در مورد تسهیالت حمایتی کرونا بدانیم

۱3 گروه شغلی در جست وجوی ۵2 هزار میلیارد تومان

چالش کسب شهرت در اینستاگرام 
۵ بستر آموزش رایگان سئو در سال 2۰2۰ 

تولید محتوای موفق با ۶ کلید طالیی
راز آرامش فوق العاده استیو جابز

چالش جدید کوکاکوال در عرصه بازاریابی
الزامی ترین اقدامات حوزه تولید محتوا در سال 2۰2۰

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت: درباره دنیای متن باز 
و لینوکس اشتباه می کردیم

یادداشت
 جایگاه ارزشی
طراحی مسکن

و  طراح��ان  ک��ه  آنج��ا  از 
شهرس��ازان و معماران در ایجاد 
ف��رم مس��کن در جامعه دخیل 
بنابراین می توان گفت  هستند، 
اعضای جامعه ای علمی هستند 
که در ش��کل دهی به مس��کن 
سهیم هستند. با نگرشی کیفی 
به مسئله مسکن می توان گفت 
که بحران واقعی مسکن عالوه بر 
کمبود آن، در چگونگی سکونت 
ه��م هس��ت. نبای��د زیس��تن، 
سکونت و ساختن را مترادف با 
هم دانس��ت، بلکه خان��ه را باید 
پوششی دانست که در تطابق با 
برخی از شرایط، رابطه صحیحی 
را بین محیط خارج و پدیده های 
زیستی انسان برقرار می سازد. در 
خانه می بایستی یک فرد یا یک 
خانواده زندگی کند. خانه، برای 
س��اکنانش مرکز جهان است و 
برای محله اش شاخص ترین بنا 
در تحکیم مکان اس��ت. مسکن 
را در درج��ه اول بای��د یک نهاد 
دانست و نه یک سازه و این نهاد 
برای مقاصد بس��یار پیچیده ای 
ب��ه وجود آم��ده اس��ت. از آنجا 
که احداث ی��ک خانه پدیده ای 
فرهنگی به شمار می آید، شکل 
و س��ازمان فضایی آن به شدت 

تحت تأثی��ر فرهنگ��ی 
3است که به آن تعلق...

چهار شنبه
3۱ اردیبهشت

۱399

2۶ رمضان ۱44۱ - س�ال ششم
شماره   ۱۵48- ۱۶صفحه - ۵۰۰۰۰   ریال
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هر کشوری در دهه های گذشته با حوادث زیادی در سطح داخلی و خارجی مواجه بوده که جامعه را از 
نو شکل داده اند، اما آنطور که بعضی از صاحب نظران بدبین پیش بینی کرده اند، اگر ویروس کرونا به عنوان 
یک بحران جدید و همه گیر قرار باشد حاال حاالها در زندگی ما حضور داشته باشد، چطور باید با مقتضیات 
آن کنار بیاییم و چقدر می توانیم آینده را در این خصوص پیش بینی کنیم؟ نشریه »پولیتیکو« این سوال را 

با تعدادی از کارشناسان در میان گذاشته و نظر آنها را درباره دنیای پس از کرونا پرسیده است.
* پارلمان ها مجازی شوند: ویروس کرونا باعث شده که بسیاری از نهادها مجبور شوند به مجازی شدن 
فکر کنند. یکی از تحوالت موثر در این راه، مجازی ش��دن پارلمان هاست. پارلمان ها باید در زمان بحران 
کرونا به کار خود ادامه دهند؛ نه اینکه مثل نهادهای دیگر به خاطر فاصله گذاری اجتماعی تعطیل شوند. 
االن زمانی عالی اس��ت برای آنکه روند مجازی شدن پارلمان ها کلید بخورد: نمایندگان هر منطقه با این 
اوصاف می توانند در حوزه انتخابیه خود باقی بمانند و به شکل آنالین در جلسات پارلمانی شرکت کنند. 
این وضعیت البته روی البی ها و مراجعه کنندگان و هر عامل مذاکره کننده ای در حول و حوش جلسات 
پارلمانی تاثیر می گذارد، اما باز هم می ش��ود راه حل های جدیدی پیدا کرد و هر کدام از این کارها را به 

شکل مجازی انجام داد. )ایتان زاکرمن، استادیار علوم رسانه ای در ام آی تی(
* رای دادن هم الکترونیک ش��ود: الگوی س��ابق انجام رأی گیری که برمبنایش عده زیادی از مردم در 
یک زمان محدود در فاصله نزدیک از هم صف می بستند و وارد مکان های خاصی می شدند احتماال یکی 
از قربانیان ویروس کرونا خواهد بود و در آینده در بس��یاری از کشورهای جهان محو خواهد شد. کنگره 
آمریکا از سال 2010 میالدی به الگوی رأی گیری الکترونیک برای پرسنل نظامی و رأی دهندگان خارج 
از کشور چراغ سبز نشان داد. حتی در برخی ایالت های آمریکا هم امکانش هست که افراد نابینا یا کم توان 
در منزل خودشان رأی بدهند. اما در مورد سایر رأی دهندگان، همواره اما و اگرهای زیادی در خصوص 
رأی گی��ری الکترونی��ک وجود دارد. با این وجود، آمریکا حاال چاره ای ندارد جز اینکه مس��اله رأی گیری 
الکترونیک را با جدیت بررسی کند. در میان پاندمی کرونا نمی توان به برگزاری سنتی انتخابات امید داشت 
بلکه از تکنولوژی های پیشرفته و امن برای این کار باید بهره برد. حتی ظاهرا در برخی مناطق، ترکیبی 
از رأی گیری تلفنی و کاغذی هم مورد توجه قرار گرفته که باز گامی به جلو است. واقعیت این است که 
در حال حاضر تجربه انجام رأی گیری الکترونیک وجود دارد و بحران کرونا هم لزوم اس��تفاده گس��ترده 
از این روش را ثابت کرده است بنابراین باید بی شک و تردید وارد این راه شد. )جو برادرتون، مدیرعامل 

استارت آپ دموکراسی الیو در حوزه آرای الکترونیک(
* نهادها پر از متخصص ها باشد: پاندمی ویروس کرونا به آمریکایی ها نشان داد آن نهادهایی که دونالد 
ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش نهایت تالشش را برای حمله به آنها صورت داده، عمال برای اداره 
کشور در زمانه بحران خیلی ضروری بوده اند. البته این مسئله را شاید در کشورهای دیگر هم بتوان دید. 
این بحران می تواند یک بار دیگر به مردم ثابت کند که نهادهای مهم مملکتی را باید با افراد متخصص 
و نه با سیاستمداران پر کرد؛ چون پیش بینی ها و تصمیم گیری های افراد متخصص براساس علم، قدرت 
پیش بین��ی و اطالعات تاریخی و ژئوپلیتیکی پیش می رود. این در حالی اس��ت که در س��ال های اخیر، 
دولتمردان دولت ترامپ تنها روی سیاس��ت خارجی و ش��عار »آمریکا را در اولویت قرار دهیم« متمرکز 
بوده اند؛ نه روی سیاست گذاری های ضروری در داخل این کشور. حتی در همین حوزه هم آنها نتوانسته اند 
دیپلماسی چندجانبه و قابلیت درک درست از همکاری با متحدان یا حتی مذاکره با دشمنان خود را به 
نمایش بگذارند. این در حالی است که در شرایط بروز مشکالت جهانی مثل گرم شدن زمین و یا شیوع 
بیماری هایی مثل کرونا، داشتن چنین ویژگی هایی برای دولتمردان و نهادها ضروری بوده است. در همین 
حال باید به یاد داشته باشیم که اعتماد عمومی به حکومت ها و گفتن حقیقت توسط آنها به شدت در 
دوران بحرانی کنونی اهمیت زیادی دارد. در این راه باید از تجربه ای که از دوران شیوع آنفلوآنزا در سال 
1918 و تلف شدن 50 میلیون نفر بابت آن در سراسر دنیا وجود دارد استفاده کرد. )میچیکو کاکوتانی، 

نویسنده و روزنامه نگار نیویورک تایمز(
* چش��م ها را باید شس��ت: وقتی کابوس کرونا به پایان برس��د، باید س��مت و س��وی سیاست را در 
کش��ورهای مان عوض کنیم و به دنبال سرمایه گذاری در امور خدمات عمومی و عام المنفعه از جمله در 
بخش بهداشت و درمان برویم. در این جهت، از اینکه منافع شخصی و کشوری در یک راستا قرار می گیرد 
احس��اس امنیت و آرامش خواهیم کرد. کرونا یک بالی جهانی اس��ت که درد و رنج زیادی با خود آورده 
است اما در عین حال راهی است برای آنکه چشم ها را بشوییم و ببینیم که واقعا چه چیزهایی در زندگی 
آینده مان تاثیرگذارند و روی همان ها سرمایه گذاری کنیم. )اریک کلیننبرگ، استاد جامعه شناسی و رئیس 

انستیتو دانش عمومی در دانشگاه نیویورک(
* شکاف طبقاتی و درآمدی بیشتر می شود: سال هاست که بحث درخصوص شکاف درآمدی در جهان 
به مثال آوردن از یک درصد طبقه بسیار ثروتمند آمریکایی در قیاس با 99درصِد بقیه جامعه این کشور 
مختص ش��ده اس��ت، اما واقعیت این است که در روزگار امروزی، این شکاف بیشتر بین یک پنجم باالی 
جامعه و بقیه مردم قابل مش��اهده اس��ت و ویروس کرونا هم دارد این شکاف را بیش از پیش به نمایش 
می گذارد. یک پنجم باالی جامعه معموال تحصیلکرده اند و ش��غل های خوبی دارند. همراه با وقوع بحران 
کرونا، آنها قادر بودند از خانه کار کنند و درآمدشان هم مورد تهدید قرار نگرفت. آنها مجبور نبودند برای 

دریافت هیچ کاالیی از خانه خارج شوند و امکانات الزم را به صورت آنالین سفارش می دادند.
اما بقیه مردم جامعه از چنین موهبت هایی برخوردار نیس��تند. ممکن اس��ت وضع همه آنها در زمان 
بحران کرونا خراب نشود اما بسیاری از آنها درآمد یا حتی فرصت شغلی خود را از دست می دهند و در 
تامین نیازهای فرزندان شان هم دچار مشکل می شوند. این وضع به خصوص در خانوارهای تک سرپرستی 
بدتر است. بسیاری از افراد در این طبقات در شغل های خدماتی یا دلیوری کار می کنند و خیلی های شان 
بیشتر از بقیه جامعه در معرض ابتال به ویروس کرونا قرار می گیرند. فرزندان آنها هم در خانه نمی توانند 
کمک تحصیلی و آموزشی زیادی از والدین شان بگیرند چون بسیاری از این والدین تحصیلکرده نیستند. 
عدم وجود اینترنت پرس��رعت در این خانه ها هم معضل دیگری در زمانه کرونا اس��ت. درمجموع، شاید 
کمتر کسی پیش بینی کرده بود که شکاف طبقاتی در جوامع با این سرعت و تنها به خاطر یک عامل، 
اینطور گسترده شود و در آینده نیز تاثیر بگذارد، اما حاال این اتفاق افتاده و بنابراین، کم کردن این شکاف 
درآمدی باید یکی از اولویت های دولت ها قرار بگیرد. )تدا اسکوپول، استاد حکومت داری و جامعه شناسی 

در دانشگاه هاروارد(
* بودن یا نبودن با هم: ش��یوع ویروس کرونا باعث شد یک شبه از حضور در کنار دیگران هراس پیدا 
کنیم و به جایش، آرامش خود را در غیاب دیگران بیابیم. این روزها در مواجهه با هر یک از امور روزمره، 
دائم این سوال را از خودمان می پرسیم که: »راهی هست که این کار را آنالین انجام بدهم؟« و به نظر من، 
در آینده خیلی نزدیک هر موضوعی در این پرسش خالصه خواهد شد که: »آیا دلیلی دارد که این کار را 
حضوری انجام بدهم؟« این البته دلیلی بر آسان شدن کارها نیست. اینترنت در نقاط مختلف دنیا به یک 
اندازه و با یک سرعت قابل دسترس نیست. از سوی دیگر، ارتباطات آنالین هم پیچیدگی های خودشان 
را دارند. آنالین بودن یک فاصله مطبوع در دوران کرونا برای ما ایجاد کرده است اما احتمالش هست که 
در آینده، ترجیح مان همین باشد که آدم ها از ما دورتر و دورتر باشند. این یکی از تبعات کروناست. )دبورا 

تنن، استاد زبان شناسی در دانشگاه جورج تاون(
* نسخه از راه دور: سال هاست که تجویز دارو از راه دور به عنوان یک راه کم هزینه و کم دردسر مورد 
توجه قرار گرفته اما پاندمی کرونا باعث شد اهمیت و کاربرد آن بیشتر دیده شود. از آنجا که محیط های 
س��نتی مطب و درمانگاه حاال تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند و مردم ترجیح می دهند برای مش��کالت 
پزشکی روزمره شان به آنها رجوع نکنند، مسئله تجویز دارو از راه دور اهمیت زیادی پیدا کرده است. اگر 
شما بتوانید با تماس تصویری با پزشک صحبت کنید، الزم نیست از خانه خارج شوید یا در اتاق انتظار 
درمانگاه بمانید و با این ترتیب از خطر ابتال به کرونا هم احتماال دور می مانید. این روند می تواند در آینده 
هم به روندی معمول بدل ش��ود. )ازکیل امانوئل، رئیس دپارتمان اخالق پزش��کی و سیاست درمانی در 

دانشگاه پنسیلوانیا(
* جلوی زیاده روی صنعتی را بگیریم: در بهترین سناریویی که ممکن است از دل بحران کرونا بیرون 
بیاید، ترومای این بحران می تواند چنان بر جوامع فش��ار بیاورد که آنها را از فرهنگ مصرف گس��ترده و 
بی رویه دور کند. این ش��اید هزینه منطقی دفاع از خودمان در برابر اپیدمی های آینده و بالیای زیس��ت 
محیطی و آب و هوایی باشد. چندین دهه است که ما انسان ها با فعالیت های صنعتی گسترده و ساخت و 
سازهای بی شمار، سیاره زمین را به گروگان گرفته ایم و باعث شده ایم که حریم حیات جانوران و گیاهان 
نابود ش��ود. نزدیک ش��دن بیش از اندازه ما به مرزهای حیات وحش، نتیجه ای مصیبت بار مثل سرایت 
ویروس های حیوانی به انسانی از جمله ویروس های سارس، کرونا و زیکا و ... را به دنبال داشته است. در 
حالت عادی، ما باید قادر به حفظ محیط زیس��ت حیات وحش می بودیم و در آن صورت از ویروس های 
حیوانی نیز دور می ماندیم اما این کار را نکردیم. حاال تنها می توانیم امید داشته باشیم که نسل آینده از 
این بحران ها درس گرفته باشد و این تجربه ناگوار را تکرار نکند )سونیا شاه، نویسنده کتاب »اپیدمی؛ از 

وبا تا ابوال و فراتر از آن(.

7 توصیه روان شناسان برای رهایی از ترس کرونا
کرونا با روح و روان آدمی چه می کند؟

بیماری کووید-19 که توسط یک کروناویروس جدید ایجاد شده و دنیا را تحت تاثیر قرار داده، عالوه بر تأثیر خطرناک بر سالمت 
جس��می، روح و روان مردم را نیز مورد تاخت وتاز قرار داده و محققان برای کاهش اثرات روانی این بیماری پاندمیک، توصیه هایی 
کرده اند. به گزارش ایسنا، در ن���وامبر 2019 اول���ین ب���ار بیم���اری ناشی از کرون���اویروس جدید تحت عنوان »کووید-19« 
گ�زارش ش�د و س�پس در ووه�ان، پایتخ�ت استان هوبئی چین به طور گسترده ای منتشر شد. این بیماری به سرعت در سراسر چین 
و نقاط دیگ�ر گس�ترش یاف�ت و تب�دیل ب�ه ی�ک اورژانس بهداشت جهانی شد. نتایج بررسی های روان شناختی نش�ان داد ک�ه در 
مراحل ابتدایی شیوع بیماری یعنی زمانی که عفونت یا ویروس به سرعت منتشر می شود، احساس آسیب پذیری شدید، ابه�ام و تهدید 
زندگی تشدید شده و منجر به راه اندازی عالئم جس�مانی و شناختی اضطراب می شوند. به گفته متخصصان، نتایج برخی دیگر از 
بررسی ها نشان دادند که پیش تر و در مبارزه با ظه�ور ناگه�انی س�ندرم تنفس�ی ح�اد یا سارس، در مراحل اولیه همه گیری، پریشانی 
روانی به شکلی سریع در بین کارکنان پزشکی ظاهر شد، ام�ا افس�ردگی، عالئ�م روان- تنی و عالئم اختالل استرس پس از حادثه 
بعدها شروع شد، ادامه پیدا کرد و تأثیرات عمیقی گذاشت. ایزوله ش�دن، ک�ار در ش�رایط پرخطر و داشتن تماس با افراد آل�وده، عل�ل 
اص�لی این تروم�ا یا ضربه روحی بودن�د. به عالوه، ب�ه خ�اطر ش�یوع بیم�اری کروناویروس، برخی خانواده ها ممکن است منبع درآمد 
خود را از دست بدهند و دانشجویان به خاطر پرداخت هزینه شهریه شان دچ�ار اض�طراب ش�وند. اهمیتی که یکایک مسائل ذکرشده 
دارند، گروهی شش نفره از پژوهشگران کشور را ترغیب به انجام پژوهشی در این خصوص کرده است. در این تحقیق، چگونگی ارائه 
مداخالت روان شناختی برای بیماری نوظهور کووید-19 مورد بررسی واقع شده  است. در این پژوهش مروری، از مقاالت منتشرشده 
از تاریخ 1 ژانویه تا 1 آوریل 2020 با جس��ت وجوی کلیدواژه های مرتبط در س��ایت های معتبر پابمد، ساینس دیرکت، اسکوپوس، 
گوگل اسکالر، پروکوئست و همچنین معروف ترین پایگاه های داده های داخلی یعنی پایگاه جهاد دانشگاهی، ایرانمدکس، مگیران به 
دو زبان انگلیسی و فارسی و همچنین برخی از مقاالت آنالین کمیسیون بهداشت ملی چین، مرکز ملی پیشگیری و کنترل بیماری ها 
و سازمان جهانی سالمت استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، بر نقش مهم و تأثیرگذار نقش خدمات روان شناختی 
آنالین در کاهش آسیب های روانی ناشی از بیماری کووید-19 تأکید شده است. در این خصوص، امیر محسن راه نجات، استادیار 
گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی آجا و همکارانش در این تحقیق می گویند: »براساس مرور مقاالت موجود مشخص شد 
خطوط تلفن ویژه و خدمات روان شناختی آنالین، نقش مهمی در حفظ و افزایش سالمت روان شهروندان در بدو شیوع کروناویروس 

دارند و نقش این نوع خدمات در ابتدای اپیدمی حتی بیشتر از مداخالت روان شناختی چهره به چهره است.«
آنها در پژوهش خود که در فصل نامه »ابن سینا« وابسته به اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و دانشگاه علوم پزشکی آجا منتشر شده است، می افزایند: »یافته های ای�ن مطالعه نش�ان داد ارائ�ه خدمات روان شناختی مناسب 
پیوس���ته حت�ی ب�رای کس���انی ک�ه مشکالت روان شناختی خفیف یا زیر آس��تانه ای دارن�د در ط�ول پاندمی ها جهت به حداقل 

رس�اندن احتم�ال تش�دید مش�کالت الزم است.«
او و همکارانش، در رابطه با سطح بندی خدمات روان شناختی ارائه شده به افراد نیز نکاتی را در این پژوهش مورد اشاره قرار داده اند. 

به اعتقاد آنان، س�طوح م�داخالت روان شناختی در شرایط بحران کنونی را می تواند به ش�کل زی�ر سطح بندی کرد:
* روان پزشکان و روانشناس�ان می توانند ب�ا تش�خیص صحیح و تشکیل پرونده براساس شدت مشکالت روان شناختی برای کسانی که در 
معرض بحران قرار دارند و تفکیک آنها در گروه بندی های مختل��ف ب��ه مس��ئولین در جه��ت رس��اندن کمک های م�الی و ی�ا هرگون�ه 
حمای�ت درم�انی ب�ه اقش�ار بیشتر آسیب پذیر که در این شرایط عملکرد آنها ممک�ن اس�ت کامالً مختل شود، نقش سازنده ای داشته باشند.
* برای افراد دارای عالئم زیرآستانه ای یا خفیف که اکثری�ت مردم را تشکیل می دهند می توان ب�ا تهی�ه بروش�ورها و فع�ال کردن خط�وط 
تلف�ن ی�ا اینترن�ت در ص�ورت نی�از و همچن�ین آموزش هایی که رسانه های عمومی ارائه می کنند سطح مش�کل را تا حد زیادی پایین آورد.

* کادر درمان که در خط مقدم مقابله با بیم�اری هس�تند. برای این عده می توان در محل بیمارستان و به صورت چهره به چهره و 
با رعایت کلیه نکات بهداشتی و در صورت عدم ابتالی روان درمانگر و مراجع به ارائه خدمات روان درمانی پرداخت.

* برای افرادی که مبتال به اختالالت شدید شده اند نی�از اس�ت ک�ه از روان درمانگران حرفه ای ک�ه دوره های تخصص�ی در زمینه 
درم�ان اخ�تالالت روان را ط�ی کرده اند، استفاده کرد.

*  بروش���ورهای آموزش���ی و محت�وای تولیدشده جه�ت کاهش اضطراب و استرس در ش��رایط اپیدمی کرونا باید متناسب با 
مخاطبان آن تهیه شود.

* در کشور چین، اول�ین گ�ام، تش�کیل کمیته های تخصصی م�دیریت بح�ران ب�ود. در همین راستا، الزم اس�ت ک�ه در کشور ما 
کمیته های تخصصی که صدالبته متش�کل از اف�راد صاحب نظر در حوزه مدیریت روان شناختی بحران باشند تشکیل شود و مابقی 
کارشناسان زیر نظر این کمیته فعالیت کنن�د ت�ا از تشتت آراء و پراکنده کاری ها که نه تنها نتیجه بخش نیس�تند بلکه به شدت مردم 

را سردرگم می کنند جلوگیری به عمل آی�د.
* باید توجه داشت که بس��یاری از بحران های روان شناختی و اض�طراب ایجادشده در ش�رایط اپیدمی مربوط به مشکالت مالی 
و اقتصادی اس��ت که بس��یاری از افراد در حین چنین بحران هایی با آن مواجه می ش��وند و اساس�اً جنبه درون روانی ندارد. چنین 
اشخاصی در صورت زنگ زدن به مشاور و بیان مشکالت خود نه تنها کمکی دریاف�ت نمی کنند بلکه حتی ممکن است بیشتر احساس 
س��رخوردگی و ناامیدی بکنند. لذا پیش��نهاد می شود در صورت امکان کمیته ای جه�ت رف�ع مشکالت مشاغل در معرض خط�ر و 

راه اندازی خط�وط تلفن�ی جهت ارائه خدمات به این افراد تشکیل شود.

آیا می توان بعد از بحران کرونا، جهان بهتری ساخت؟

رونمایی از دنیای پس از کرونا

طاهره نصر
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز
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فرصت امروز: به نظر می رس��د سقوط تاریخی قیمت نفت به محدوده منفی 
در »دوش��نبه سیاه« یک انحراف بود و حاال چند هفته پس از آن روز تاریخی، 
بهب��ود تقاضا، تعمیق کاه��ش تولید و خوش بینی دنیا به پیدا کردن واکس��ن 
کرونا، باعث ش��ده تا قیمت نفت از بش��که  ای 30 دالر فراتر برود؛ به طوری که 
در معامالت روز دوش��نبه 18 مه )29 اردیبهش��ت( قیمت هر بشکه نفت خام 
س��بک تگزاس متأثر از خبرها و آمارهای مثب��ت برای اولین بار در بیش از دو 
ماه اخیر به حدود 32 دالر رس��ید تا امیدها به نجات بازار نفت از بحران کرونا 

افزایش یابد.
به گزارش بلومبرگ، درس��ت یک ماه قبل در آس��تانه انقضای معامالت آتی 
نفت WTI برای تحویل در ماه مه، به دلیل فشار شدید فروشندگانی که جایی 
برای ذخیره کردن نفت خود نداش��تند و تالش می کردند به هر ش��کل ممکن 
محموله های خود را به فروش برس��انند، قیمت هر بشکه نفت WTI در بورس 
کاالی نیویورک برای نخس��تین ب��ار در تاریخ صنعت نفت جهان وارد محدوده 

منفی شد و در پایان معامالت »دوشنبه سیاه« به منفی 37 دالر رسید.
ام��ا در معامالت روز دوش��نبه 18 م��ه )29 اردیبهش��ت( در بورس کاالی 
نیوی��ورک، وضعیتی متفاوت برای نفت رقم خورد. این بار در آس��تانه انقضای 
معامالت آتی نفت برای تحویل در ماه آینده میالدی، روند صعودی قیمت نفت 
که از حدود س��ه هفته قبل آغاز شده است، با شتابی بیشتر از روزهای گذشته 
ادامه یافت، به طوری که در پایان معامالت روز دوش��نبه قیمت هر بشکه نفت 
خام س��بک تگزاس با رشدی 8.8درصدی نس��بت به روز معامالتی قبل برای 

اولین بار در بیش از دو ماه اخیر از مرز 30 دالر عبور کرد.
پائوال رودریگز ماس��یو، تحلیلگر ارش��د بازارهای انرژی در ش��رکت مشاوره 
ریستاد انرژی، درخصوص تحوالت مثبت بازار نفت و رسیدن قیمت نفت سبک 
تگزاس به 32 دالر در هر بش��که می گوید: »تولیدکنندگان نفت س��طح تولید 
روزانه خود را به میزان چشمگیری کاهش داده اند و با توجه به افزایش تقاضای 

جهانی، بازار به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفته است. تقاضای ضعیف و جذاب 
نبودن قیمت ها برای تولیدکنندگان نفت باعث شد که کاهش سطح تولید نفت 

در جهان خیلی سریع تر و عمیق تر از آنچه پیش بینی می شد، اتفاق بیفتد.«
اگرچه یک ماه قبل منفی شدن قیمت نفت WTI در بورس کاالی نیویورک 
ب��ه دلیل نب��ودن تقاضا و حتی کمترین ظرفیت الزم برای ذخیره س��ازی نفت 
باعث ناامیدی ش��دیدی در بازار نفت ش��د، اما از آن زمان به بعد تقاضا در بازار 
نفت رو به بهبود رفته اس��ت و تولیدکنندگان نفت نیز در راس��تای توافقی که 
ماه گذشته با حضور کشورهای نفتی اوپک و چندین تولیدکننده نفت خارج از 
اوپک )ازجمله روسیه و آمریکا( برای حمایت از بازار نفت انجام شد، از روز اول 
مه )12 اردیبهش��ت( اجرای تعهدات خود مبنی بر کاهش سطح تولید نفت به 
میزان 9.7 میلیون بش��که در روز را آغاز کرده و حتی برخی کش��ورها از جمله 
عربستان، کویت و امارات اعالم کرده اند که تولید نفت خود را به طور داوطلبانه 
حت��ی بیش از رقمی که در چارچوب توافق نفتی اخیر برای آنها تعیین ش��ده 
اس��ت، کاهش خواهند داد. عربستان س��عودی که بزرگترین تولیدکننده نفت 
اوپک به ش��مار می رود، اعالم کرده است که از ماه آینده میالدی تولید روزانه 

نفت خود را یک میلیون بشکه دیگر کاهش خواهد داد.
هنینگ گلویش��تاین، تحلیلگر گروه مش��اوره اوراس��یا که در زمینه ارزیابی 
ریس��ک های سیاس��ی فعالیت می کند، درخصوص تغییر ش��رایط ب��ازار نفت 
خاطرنش��ان می کند: »تقریباً از اوایل سال جاری میالدی شیوع ویروس کرونا 
باعث ش��د که جمعیت زیادی در کش��ورهای مختلف جهان در خانه های خود 
حبس ش��وند تا سرعت ش��یوع بیماری مرگباری به نام کووید-19 که ویروس 
کرونا عامل آن بود، کاهش یابد. این مس��ئله شوک بی سابقه ای را به بازار نفت 
وارد کرد، اما اکنون با کاهش س��رعت ش��یوع بیم��اری کووید-19 و همچنین 
کاه��ش محدودیت های ناش��ی از آن، ب��ازار نفت به نقطه عطف خود رس��یده 
است.« در معامالت روز دوشنبه، دو عامل مهم به تداوم روند صعودی در بازار 

نف��ت کمک کردند و باعث ش��دند که قیمت نفت به س��طح قبل از زمان آغاز 
محدودیت های ش��دید در بس��یاری از کش��ورهای جهان برای مقابله با شیوع 
کرونا بازگردد. انتشار آمارهایی درباره افزایش قابل توجه تقاضای نفت در چین 
طی هفته های اخیر و بازگش��ت آن به س��طح قبل از بحران کرونا از یک سو و 
بروز نش��انه های امیدوارکننده ای از احتمال کش��ف یک واکس��ن مناسب برای 
مهار کرونا در آینده نزدیک، تحرک مناسبی را در بازار نفت ایجاد کرده است.

اس��تیوارت گلیکمن، تحلیلگر انرژی در مؤسس��ه تحقیقات س��رمایه گذاری 
CFRA در نیوی��ورک، از بازگش��ت تقاض��ای نفت در چین به س��طح قبل از 
بح��ران کرونا به عنوان یک عامل تعیین کننده در بازار نفت نام می برد. وی در 
این رابطه می گوید: »چین در زمینه مهار ویروس کرونا حداقل دو ماه جلوتر از 
سایر کشورهاست و اگر این کشور بتواند تقاضای نفت خود را به سطوح قبل از 
بحران کووید-19 برساند، آنگاه تفسیر بازار نفت این خواهد بود که برای سایر 

کشورها نیز روزنه ای از امید وجود دارد.«
اگرچه بازار نفت سه هفته صعودی را پشت سر گذشته است، اما قیمت نفت 
هنوز هم نس��بت به اوایل سال جاری میالدی -زمانی که قیمت هر بشکه نفت 
WTI باالت��ر از 60 دالر بود و هر بش��که نفت برنت نزدیک به 70 دالر معامله 
می شد- بس��یار پایین تر است. به گفته هنینگ گلویش��تاین، برای اینکه روند 
صعودی قیمت نفت تا پایان سال ادامه یابد، تولیدکنندگان نفت باید همچنان 

سطح تولید خود را پایین تر از قبل نگاه دارند.
برخی تحلیلگران کماکان به آینده بازار نفت بدبین هس��تند و بعید می دانند 
که قیمت نفت به همان ارقام اواخر س��ال 2019 و اوایل سال 2020 بازگردد. 
پل س��انکی، تحلیلگر بانک سرمایه گذاری میزوهو سکیوریتیز، در این خصوص 
می گوید: »سال 2019 احتماالً سال اوج تقاضای جهانی نفت بوده است. تغییر 
رفتار بازار نفت در سال جاری کاماًل محتمل است و به ویژه افت تقاضای جهانی 

سوخت جت استمرار خواهد داشت.«

با گذشت یک ماه از »دوشنبه سیاه« قیمت نفت به باالی 3۰ دالر رسید

گزارش »بلومبرگ« از احیای قیمت نفت

رئیس ات��اق بازرگانی تهران می گوید با وجود آنکه کرونا برای اقتصاد 
ایران و بس��یاری از کشورهای جهان شرایط دشواری به وجود آورد، اما 
یک درس مهم داش��ت و آن امکان مدیریت اقتصاد با حذف بسیاری از 

بوروکراسی ها بود.
مسعود خوانساری در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران در سال 1399 با بیان اینکه می توان از دوران کرونا درس گرفت، 
گف��ت: یکی از اصلی ترین این درس ها باید کوچک و چابک کردن دولت 
باش��د. می توان این مس��یر را در ماه های پیش رو نیز ادامه داد که قطعا 

برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی خواهد داشت.
او با بیان اینکه س��ال پیش رو برای اقتصاد ایران س��الی دشوار است، 
ادامه داد: براس��اس آخرین ارزیابی ها میزان نقدینگی کش��ور به بیش از 
2۴00 هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت که قطعا سرگردان شدن آن 
می تواند برای اقتصاد مش��کالت جدی به وجود بیاورد. ما در س��ال های 
گذش��ته دیدیم که ورود ای��ن نقدینگی به بازارهای��ی مانند طال، ارز و 
خ��ودرو می تواند چه مش��کالتی ایجاد کند. در کنار نقدینگی کس��ری 
بودج��ه که با توجه به کاهش درآمده��ای نفتی و رکود حاصل از کرونا 
رخ می دهد نیز قابل ارزیابی اس��ت. از این رو استفاده از تمام گزینه های 

موجود برای دولت در عبور از این شرایط اهمیت فراوانی خواهد داشت.
خوانس��اری با اشاره به رونق بازار پول در هفته های گذشته افزود: این 
بازار توانس��ته رکوردهای قابل توجهی را ثبت کند، اما دولت باید برای 
تداوم این مسیر از بازار مراقبت کند و در کنار واگذاری سهام مالکیتی، 
س��هام مدیریتی خود را در بازار عرضه کند و با افزایش عرضه های اولیه 

به بازار بورس عمق بیشتری بدهد.
همچنین مریم خزائی، معاون بررس��ی های اقتص��ادی اتاق بازرگانی 
ته��ران از کاه��ش 62 و 50درص��دی خری��د ارز واردات و ف��روش ارز 
صادراتی در س��ال 99 نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته خبر داد و 
گفت: س��ه س��ال اس��ت که تولید ناخالص داخلی GDP منفی است و 
اندازه اقتصاد در س��ال 98 بالغ بر ۴39میلیارد دالر بوده که این رقم در 

مقایسه با سال 97 کاهش یافته است.
خزائی با اش��اره به مقایس��ه ش��اخص های اقتصادی نس��بت به سال 
گذشته و با بیان اینکه همانطور که در سال 98 شاهد تورم ۴8درصدی 
بودیم، در س��ال 99 نیز تورم دو رقمی در اقتصاد خواهیم داشت، ادامه 
داد: رشد نقدینگی هنوز از سوی بانک مرکزی اعالم نشده ولی براساس 

پیش بینی کارشناسان شاهد رشد 3درصدی هستیم.

به گفته معاون بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران، عملکرد بازار ثانویه 
کش��ور از ابتدای فروردین امسال تا 28 اردیبهش��ت، یک میلیارد یورو 
خرید ارز برای واردات بوده اس��ت که در مقابل 1.6 میلیارد یورو فروش 
ارز صادراتی داشتیم، که این رقم نسبت به سال گذشته در بخش خرید 
ارز واردات 62درصد و در بخ��ش فروش ارز صادراتی 50درصد کاهش 
یافته است. این آمار خود نشان دهنده وضعیت صادرات و واردات کشور 

در سال جاری است.
او با اش��اره ب��ه بازدهی 3ه��زار و 732 میلیارد تومان��ی بورس تا29 
اردیبهش��ت سال 99، گفت: ش��اخص بورس نسبت به اردیبهشت سال 
گذش��ته، 355درصد رشد داشته و این در حالی است که برخالف سال 
گذش��ته این افزایش بازدهی به دلیل اثر ش��رکت های بزرگ در بورس 

بوده است.
به اعتقاد خزائی، عرضه های اولیه در فروردین س��ال جاری 68درصد 
نس��بت به کل س��ال 98رش��د یافته اس��ت، ولی باید بدانیم که زمانی 
می توانیم از این رش��د خوش��حال باش��یم که بخش واقعی تولید نیز در 
راستای این رشد حرکت کند. مشکل اما اینجاست که رشد اسمی وجود 

دارد و در بخش واقعی اقتصاد دچار رکود هستیم.

نتایج ی��ک پژوهش آماری از وضعیت مزد مش��اغل منتخب بخش 
کشاورزی نشان می دهد بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان 
را کارگر »نش��اکار« ب��ا 101 هزار و 976 تومان و کمترین متوس��ط 
م��زد روزانه را کارگر »بیل زن باغ« با 80 هزار و ۴۴0 تومان دریافت 

کرده است.
مرک��ز آمار و اطالعات راهب��ردی وزارت کار در گزارش تازه خود به 
بررسی وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی در 
پاییز س��ال گذشته پرداخته و کمترین و بیشترین میزان دستمزد در 
میان زنان و مردان را اعالم کرده است. گفتنی است که مزد کارگران 
کش��اورزی ش��امل وجه نقد ب��وده و در مواردی که به ج��ای تمام یا 
قس��متی از دستمزد، غذا یا سهمی از محصول داده شده باشد، ارزش 

ریالی آن به قیمت روز برآورد شده و به وجه نقد اضافه می شود.
بررسی نتایج این طرح در پاییز 98 درخصوص مزد کارگران بخش 
کشاورزی نش��ان می دهد که بیشترین متوس��ط مزد روزانه در میان 
م��ردان را کارگر »نش��اکار« ب��ا 101 هزار و 976 توم��ان و کمترین 
متوس��ط مزد روزانه را کارگر »بیل  زن باغ« با 80 هزار و ۴۴0 تومان 

دریافت کرده اس��ت، این در حالی است که در پاییز 1397 بیشترین 
دریافتی روزانه کارگر مرد را »دروگر غالت« با 65 هزار و 232 تومان 
و کمتری��ن مزد روزانه را کارگر »میوه چین« با 59 هزار و 616 تومان 

داشته است.
همچنین در پاییز پارس��ال بیش��ترین مزد روزان��ه در میان زنان به 
کارگ��ر »میوه چین« ب��ا 65 هزار و 232 تومان و کمترین دس��تمزد 
روزان��ه ب��ه  کارگر »وجین کار و تن��ک کار« با 57 ه��زار و 36 تومان 
اختصاص داش��ته اس��ت. در حالی که کارگر زن می��وه چین در پاییز 
1397، ۴7 ه��زار و 617 توم��ان و کارگر زن وجین کار و تنک کار 38 

هزار و 9۴6 تومان دریافت می  کرده است.
درص��د تغییرات متوس��ط مزد روزان��ه مردان کارگ��ر در پاییز 98 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان می دهد که متوسط مزد روزانه 
کارگران مرد »بیل زن زمین زارعی« بیشترین افزایش و متوسط مزد 
روزانه کارگران مرد »بیل زن باغ« کمترین افزایش را داش��ته اس��ت؛ 
با این حال بیش��ترین افزایش در متوس��ط مزد روزانه کارگران زن در 
پاییز 1398 نس��بت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن 

»وجین کار و تنک کار« بوده است.
پس از کارگر نش��اکار، بیش��ترین دستمزد در میان مردان به کارگر 
»دروگر غالت« با مزد روزانه 96 هزار و 219 تومان و کمترین میزان 
دس��تمزد ب��ه کارگر »بیل زن ب��اغ« با 80 ه��زار و ۴۴0 تومان تعلق 
داشته اس��ت، اما در میان زنان، بیشترین دریافتی متعلق به کارگران 
زن »می��وه چین« ب��ا 65 هزار و 232 تومان ب��وده و کمترین میزان 
مزد روزانه را کارگران زن »نشاکار« با 61 هزار و 627 تومان به خود 

اختصاص داده اند.
در پاییز سال گذشته باالترین متوسط مزد در میان مردان را کارگر 
»میوه چین« در اس��تان قم با 135 ه��زار و 621 تومان و پایین ترین 
مزد را کارگر »وجین کار و تنک کار« در اس��تان خوزستان با 53 هزار 
و 919 تومان دریافت کرده اس��ت. همچنین طی این مدت، باالترین 
متوس��ط مزد زنان در بین استان های کش��ور را کارگر »میوه چین« 
در اس��تان همدان با 96 هزار و 5۴1 تومان داش��ته و پایین ترین مزد 
مربوط به کارگر »وجین کار و تنک کار« در استان گلستان با 35 هزار 

و 579 هزار تومان بوده است.

خرید ارز برای واردات ۶2درصد کاهش یافت

وضعیت شاخص های اقتصادی در 2 ماهه امسال

کارگران کشاورزی چقدر دستمزد می گیرند؟

شکاف دستمزد در جغرافیای استانی

نگاه

تغییرات جمعیتی در بستر توسعه شکل می گیرند
نسبت توسعه و جمعیت در ایران

سی ام اردیبهشت ماه، »روز ملی جمعیت« نام گذاری شده است؛ 
از س��ال 1393 و هم زم��ان با ابالغ سیاس��ت های کلی جمعیت از 
س��وی مقام معظم رهبری بود که با پیش��نهاد سازمان ثبت احوال 
کش��ور و تصویب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، این روز در تقویم 

رسمی کشور به عنوان »روز ملی جمعیت« به ثبت رسید. 
به بهانه این روز به سراغ شهال کاظمی پور، استاد جمعیت شناسی 
دانش��گاه تهران رفته ایم؛ او از نس��بت توس��عه و جمعیت در ایران 
س��خن می گوید و معتقد اس��ت ک��ه تغییرات جمعیتی در بس��تر 
توسعه اقتصادی- اجتماعی شکل می گیرند و ابعاد مختلف توسعه 
را تح��ت تأثیر قرار می دهد؛ به طوری که توس��عه انس��انی نیازمند 
همس��و شدن سیاست های ساختاری و اقتصاد کالن، مداخالت در 

بازار نیروی کار و حمایت اجتماعی است.
به اعتقاد استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران، پویایی جمعیت 
و ابعاد آن یعنی میزان رش��د، س��اختار سنی، باروری، مرگ ومیر و 
مهاجرت، هرچند به شدت متأثر از محیط و بستر اجتماعی در حال 
تغییر پیرامونی خود هس��تند، اما به نوبه خود، ابعاد مختلف توسعه 
نظیر توس��عه اقتصادی، توس��عه اجتماعی، توسعه انسانی و توسعه 

پایدار را تحت تأثیر قرار می دهند.
در این میان، سوال این است که توسعه انسانی چیست و براساس 
چه ش��اخص هایی س��نجیده می ش��ود؟ کاظمی پور در گفت وگو با 
»پایگاه خبری اتاق ایران« در پاس��خ می گوید: برنامه توس��عه ملل 
متحد، به عنوان یک��ی از زیرمجموعه های س��ازمان ملل متحد، از 
س��ال 1990 اقدام به انتشار گزارش هایی با عنوان »گزارش توسعه 
انس��انی« ک��رد. از نخس��تین گزارش ک��ه در آن مفه��وم و روش 
س��نجش توسعه انس��انی معرفی ش��د تا امروز، تالش شده در هر 
گزارش جنبه های مختلف وضعیت توسعه انسانی در سطح جهانی، 
منطق��ه ای و مل��ی موردبحث ق��رار گیرد. برخی از برجس��ته ترین 
موضوعات��ی که در این گزارش ها به آنها پرداخته ش��ده عبارتند از 
مش��ارکت مردم، ابعاد امنیت انسانی، جنس��یت و توسعه انسانی، 
رش��د اقتصادی و توس��عه اقتصادی، فقر، حقوق بشر، دموکراسی، 
آزادی و تکث��ر فرهنگی، بحران آب، تغییرات آب وهوایی، مهاجرت 
انس��انی و برابری. پس می بینید که دامنه مباحث درباره توس��عه 

انسانی بسیار گسترده است.
او ادامه می دهد: محور مش��ترک گزارش های توس��عه انس��انی، 
ش��اخص توسعه انس��انی است که ترکیبی از س��ه شاخص درآمد، 
آم��وزش و امید به زندگی در بدو تولد اس��ت و به تدریج مجموعه 
سامان داده ش��ده ای از شاخص های حساس به جنسیت، نابرابری و 
تبعیض را نیز دربر گرفته است. عالوه بر گزارش های جهانی توسعه 
انس��انی، کش��ورها نیز عموماً با مطالعه و ارزیابی وضعیت توس��عه 
انس��انی در سطح ملی و با روش شناس��ی مشابه، گزارش های ملی 
توس��عه انس��انی را تدوین می کنند و به اطالع عموم می رس��انند. 
از س��ال 1992 تا امروز، بیش از 700 گزارش ملی توس��عه انسانی 
در 1۴0 کش��ور تهیه  شده اس��ت. وضعیت توسعه انسانی در ایران 
با توجه به ش��اخص آموزش، میزان تحصی��الت تکمیلی و امید به 
زندگی بهتر ش��ده است اما در مورد اش��تغال این نسبت همچنان 

مناسب نیست.
به گفته کاظمی پور، وضعیت جمعیتی ایران در شاخص اشتغال 
مناسب نیست و این نسبت در بین زنان بدتر از مردان است؛ البته 
آنچه در اینجا مغفول مانده این است که در ارزیابی این شاخص به 
میزان درآمد ملی توجه می شود درحالی که در کشورهایی با درآمد 
نفتی باالتر و یا اشتغال کاذب، درآمد ملی یا رشد این درآمد باالتر 

است ولی در شاخص کیفی اشتغال وضعیت مناسب نیست.
کاظمی پور تصریح می کند: توس��عه انسانی نیازمند همسو شدن 
سیاست های س��اختاری و اقتصاد کالن، مداخالت در بازار نیروی 
کار و حمایت اجتماعی اس��ت. الزم اس��ت این سیاست ها، در عین 
توجه ویژه به برابری و پایداری، با رش��د اقتصادی فراگیر و جذاب، 
ایجاد شغل مناسب و مولد، فراهم آوردن خدمات اجتماعی اساسی 
و حمایت اجتماعی هماهنگ ش��وند. حل مشکالت پیچیده کنونی 
جامعه ایران مستلزم نگرشی نو به سیاست هایی است که هم کوشی 

برای توسعه انسانی پایدار را پدید می آورند.
او تأکی��د می کن��د: میزان جمعیت ایران اگر در س��ال 1335 با 
ترکیب 70درصد روستانشین و عشایر و 30درصد شهرنشین بود، 
االن این نس��بت برعکس شده اس��ت. البته در کشورهای اروپایی 
و توس��عه یافته همچنین اتفاقی افتاده ولی آنها در ش��هرها جذب 
صنعت ش��ده اند اما در ایران چنین تغییر منجر به پدیده مهاجرت، 

حاشیه نشینی یا رونق شغل کاذب شده است.
این اس��تاد دانش��گاه تهران ادامه می دهد: مهاجرت فی نفسه بد 
نیست؛ اگر مهاجرت به دلیل جاذبه مقصد باشد یعنی فرد به دنبال 
امکانات و تحصیل به شهرها مهاجرت کند، خوب است ولی اگر این 
مهاجرت به دلیل دافعه مبدأ باش��د، یعنی به دلیل خشکسالی های 
متناوب، فقر و بیکاری و ... در ش��هر هم مشکالتی را سبب خواهد 
ش��د. یعنی ممکن اس��ت این افراد در شهر با حاشیه نشینی درگیر 
بزه های متعدد اجتماعی، شغل کاذب و مشکالت دیگری شوند که 

درنهایت وضعیت آنها بدتر خواهد شد.
او درباره نس��بت توس��عه متوازن و توس��عه جمعیتی می گوید: 
توسعه هم عامل توسعه است و هم علیه توسعه؛ اگر رشد جمعیتی 
هم زمان با رش��د بهداش��ت، امید به زندگی، اش��تغال و باال رفتن 
سطح عمومی رفاه و دسترسی باشد حتماً می تواند در روند توسعه 
تس��ریع ایجاد کند ولی اگر رش��د جمعیتی درنهایت به مشکالت 
حاشیه نش��ینی، فقر و بیکاری بینجامد، نمی تواند به روند توس��عه 

کمکی بکند.
کاظمی پور تأکید می کند: رویکرد توس��عه انسانی الگوی رشد و 
توس��عه اقتصادی بدون بهبود وضعیت اش��تغال مناسب و کافی را 
مورد نقد قرار می دهد. در گزارش های توسعه انسانی رشد و توسعه 
اقتصادی در شرایطی مورد تأیید قرار گرفته بود که بهبود اشتغال 
را نیز در پی داش��ته باش��د؛ رویکردی که به نظر می رسد اغلب از 

سوی دولت ها مورد غفلت قرار گرفته است.
به گفته استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران تغییرات جمعیتی 
در بستر توس��عه اقتصادی- اجتماعی شکل می گیرند و در مقابل، 
ابعاد مختلف توس��عه را تحت تأثیر ق��رار می دهند. در این فرآیند، 
رابطه جمعیت و توس��عه تک بع��دی و تک جهتی نبوده و تعامالت 

درهم تنیده ای بین ابعاد مختلف جمعیت و توسعه وجود دارد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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30 بهمن ماه س��ال گذش��ته، مرگ دو نفر بر اثر کرونا در شهر قم منتشر شد. 
س��پس به موازات گسترش بیماری کرونا، در 7 فروردین امسال، رئیس جمهور از 
پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت به کسب و کار های آسیب دیده از کرونا خبر داد. 
ابتدا منابع مورد نیاز برای پرداخت این تسهیالت 75 هزار میلیارد تومان از محل 
منابع بانکی اعالم شد، اما رئیس کل بانک مرکزی در 23 فروردین ماه، میزان این 
تس��هیالت را 52 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و حاال طبق آخرین خبرها قرار 

است پرداخت آن از خردادماه آغاز شود.
به گ��زارش تابناک، حس��ن روحانی هفت��م فروردین ماه در مورد تس��هیالت 
حمایتی برای مش��اغل آس��یب دیده از کرونا در جلس��ه کمیته اقتصادی دولت 
گف��ت: ام��روز تصمیماتی را اتخ��اذ کردیم. اولین تصمیم این بود که نس��بت به 
کس��ب و کار هایی که صدمه دیدند مش��روط بر اینکه کارگ��ری را اخراج نکرده 
باشند و نکنند، تسهیالت ارزان قیمتی پرداخت شود. در مجموع 75 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت را ب��ا نرخ ترجیحی 12درصد در اختی��ار بنگاه های خدماتی و 
تولیدی قرار می دهیم و زمان بازپرداخت آن دو سال است؛ لذا نرخ این تسهیالت 
12درصد و مجموع رقمی که مدنظر قرار دادیم 75 هزار میلیارد تومان است.«

تسهیالت به کدام گروه های شغلی پرداخت می شود؟
س��پس در 23 فروردین م��اه، عبدالناصر همتی، رئی��س کل بانک مرکزی در 
یادداش��تی اینس��تاگرامی از کاهش میزان تس��هیالت از 75 هزار میلیارد تومان 
ب��ه 52 هزار میلیارد تومان خبر داد و نوش��ت: »بانک ها به کمک بانک مرکزی، 
52 ه��زار میلیارد توم��ان )از کل 75 هزار میلیارد تومان( به بنگاه ها و مش��اغل 
آس��یب دیده با نرخ 12درصد وام می دهند.« همچنین محمد شریعتمداری وزیر 
کار در مصاحبه ای 27 اردیبهش��ت گفت: »براس��اس مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا و س��تاد اقتصادی دولت، با همکاری بانک مرکزی و از محل منابع ش��بکه 
بانکی، 50 هزار میلیارد تومان تس��هیالت ب��ه بنگاه هایی تخصیص خواهد یافت 
که در 13 رس��ته ای که مس��تقیم یا غیرمستقیم از ش��یوع کرونا آسیب دیده اند 

فعال هستند.«
ب��ه هر حال ب��ا گذش��ت تقریباً دو م��اه از انتش��ار خبر پرداخت تس��هیالت 
ارزان قیمت به کس��ب و کارهای آس��یب دیده از ش��یوع کرونا، حاال بس��یاری از 
کارفرمایان پرس��ش های فراوانی پیرامون این تس��هیالت دارند. بانک مرکزی در 
اولین اطالعیه خود قبل از آغاز س��ال 99، مصادیق کسب و کارهای آسیب دیده 
از ش��یوع وی��روس کرونا را اعالم کرد و 10 گروه ش��غلی از جمله رس��توران ها، 
هتل ها، ش��رکت های هوایی، خدمات مس��افرتی، تولیدی های پوش��اک و کفش، 
مراکز توزیع آجیل، قنادی ها، مراکز گردش��گری، صنایع دس��تی و مجتمع های 

ورزشی و تفریحی را نام برد.
اما با گذش��ت زمان و اعتراض برخی رسته ها، فهرست گروه های شغلی آسیب 
دیده از کرونا که مشمول تسهیالت ارزان قیمت می شدند، به روز رسانی شد و در 
17 اردیبهشت ماه بانک مرکزی طی اطالعیه ای فهرست گروه های شغلی آسیب 

دیده از کرونا را به 13 گروه شغلی افزایش داد.
بر این اساس، 13 گروه شغلی که می توانند تسهیالت کرونا بگیرند، عبارتند از: 
مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تاالرهای 
پذیرای��ی، قهوه خانه ه��ا، اغذیه فروش��ی ها، مراکز مربوط به گردش��گری ش��امل 
هتل ه��ا، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردش��گری، مهمان پذیرها، 
مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرس��راها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، 
تفریحی، خدماتی بین راهی و موزه ها، حمل و نقل عمومی مس��افر برون شهری 
اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری، 
دفاتر خدمات مس��افرتی، گردش��گری و زیارتی، تولید و توزیع پوشاک، تولید و 
توزی��ع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خش��کبار، قنادی، بس��تنی و آبمیوه، 
مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی، 
آموزشی، هنری و رسانه ای، مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی، مؤسسات 
خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
که در حوزه های درمانی و تش��خیصی اعم از آزمایش��گاهی و پاراکلینیکی فعال 

هستند و آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاه ها، سالن های زیبایی و گرمابه.
شرط دریافت تسهیالت، میزان مبلغ و نرخ سود

بنگاه هایی مش��مول دریافت تس��هیالت هس��تند که از سال گذشته 
تاکن��ون فعال بوده، نیروهای کار خود را تعدی��ل نکرده و کارگران آنها 
از بیم��ه بیکاری اس��تفاده نکرده باش��ند. بنگاه هایی ک��ه کد کارگاهی 
از س��ازمان تامین اجتماعی داش��ته باش��ند می توانند این تسهیالت را 
دریاف��ت کنند. این بنگاه ها پس از تایید اطالعات و اس��تمرار اش��تغال 
آنها از س��وی تامین اجتماعی، توس��ط س��تاد ملی کرونا برای پرداخت 
تس��هیالت حمایتی انتخاب و معرفی می ش��وند ولی اگر ارتباط بیمه ای 
با تامین اجتماعی نداش��ته باشند، مش��مول دریافت تسهیالت حمایتی 
نمی شوند. در صورتی که نیروی شاغل بنگاه از مقرری بیمه بیکاری در 
ماه های فروردین، اردیبهش��ت و خرداد 99 اس��تفاده نموده باشد، بنگاه 

مشمول بهره مندی از این تسهیالت نخواهد شد.
همچنین آنطور که اعالم ش��ده اس��ت، در کارگاه هایی که مس��تقیم از کرونا 
آس��یب دیده و به اجبار تعطیل شده باشند، مبلغ 16 میلیون تومان وام به ازای 
هر نیروی انس��انی پرداخت خواهد شد و در واحدهایی که فعال بوده اما از کرونا 
به صورت غیرمس��تقیم آس��یب دیده باش��ند، به ازای هر نیروی کار 12 میلیون 
تومان تس��هیالت پرداخت می ش��ود. کف و س��قف تس��هیالت نیز به ترتیب 12 
میلیون تومان تا 180 میلیون تومان اس��ت. نرخ سود تسهیالت 12درصد اعالم 
ش��ده و دوره بازپرداخت پس از یک دوره تنفس از مهرماه س��ال جاری به مدت 

دو سال آغاز خواهد شد.
از س��وی دیگر، برای دریافت تس��هیالت 12 تا 16 میلی��ون تومانی تنها ارائه 
س��فته امضاشده توسط متقاضیان کافی است. برای دریافت تسهیالت 12 تا ۴8 

میلیون تومانی ضمن ارائه س��فته به معرفی یک ضامن و برای تس��هیالت ۴8 تا 
120 میلیون تومانی ارائه س��فته و دو ضامن نیاز اس��ت. برای دریافت تسهیالت 
120 ت��ا 180 میلیون تومان باید متقاضی عالوه بر س��فته، س��ه ضامن به بانک 
معرفی کند. درخصوص تسهیالت باالی 180 میلیون تومان به جای ضامن باید 

تضمین های صندوق های ضمانت به بانک ارائه شود.
نح��وه هزینه ک��رد این تس��هیالت حمایتی نیز ب��ه این گونه اس��ت که برای 
بنگاه هایی با نیروی شاغل کمتر از 50 نفر، 70درصد از تسهیالت جهت پرداخت 
دستمزد و 30درصد به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است اما در 
بنگاه های بزرگتر، 50درصد تسهیالت به پرداخت دستمزد و 50درصد به عنوان 

سرمایه در گردش اختصاص خواهد یافت.
برای دریافت تسهیالت حمایتی چگونه اقدام کنیم؟

ب��رای دریاف��ت ای��ن تس��هیالت حمایت��ی، وزارت کار از روز پنجش��نبه 18 
اردیبهشت ماه شروع به ارسال پیامک برای یک میلیون واحد اقتصادی به شدت 
آس��یب دیده از شیوع ویروس کرونا کرده اس��ت. محمد شریعتمداری، وزیر کار 
در این زمینه 27 اردیبهشت گفت: »براساس اطالعات سازمان تامین اجتماعی، 
یک میلیون کارگاه ثبت ش��ده، با 3 میلیون و 200 هزار کارگر و نیروی انس��انی 
مشمول این مصوبه می شوند و این واحدها به شرط قبول تعهد حفظ نیروی کار 
خود که براساس فهرست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی در ماه های دی و بهمن 
سال 1398 محاس��به می شود، مشمول دریافت پیامک مراجعه به سامانه کارا و 

ثبت نام دریافت وام خواهند شد.«
بنابراین کارفرمای��ان و خویش فرمایانی که پیامک دریافت کرده اند در صورت 
kara.mcls.تمایل به دریافت تس��هیالت می توانند به »سامانه کارا« )به نشانی

gov.ir ( مراجعه کرده و در قس��مت »تسهیالت کرونا« فرآیند ثبت نام را با ثبت 
ک��د ملی آغاز کنن��د. طبق اطالعیه 2۴ اردیبهش��ت وزارت کار، کارفرمایانی که 
مشمول این رسته ها بوده و برای آنها پیامک ارسال نشده است، در مراحل بعدی 
منتظر ارس��ال پیامک از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند. عیسی 
منصوری معاون اش��تغال وزارت کار نیز به تازگی گفته که پرداخت تس��هیالت 

حمایتی از ابتدای خرداد آغاز می شود.
نکت��ه مه��م در این می��ان، لزوم راس��تی آزمایی ب��رای پرداخت تس��هیالت 
توس��ط دولت اس��ت. به دلیل وجود رانت در این تس��هیالت حمایتی )نرخ سود 
12درصد(، باید نظارت های کافی برای پرداخت آن انجام ش��ود تا این راهکار به 
سرنوش��ت ارز ۴200 تومانی دچار نشود و از مس��یر اصلی خود منحرف نگردد. 
ب��ه تازگی محمدرض��ا تاجیک، رئیس مجمع کارگران اس��تان ته��ران گفت که 
برخ��ی کارفرمایان برای بهره مندی از تس��هیالت حمایت��ی کرونا، کارگران خود 
را اخ��راج نک��رده و حق بیمه آنه��ا را هم پرداخت کرده اند، اما به کارگران ش��ان 
حق��وق نداده اند. به هر حال باید نهادهای ذی ربط مراقب این گونه موارد باش��ند 

تا تسهیالت واقعا در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا قرار گیرد.

هر آنچه باید در مورد تسهیالت حمایتی کرونا بدانیم

۱۳ گروه شغلی در جست وجوی ۵۲ هزار میلیارد تومان
یادداشت

جایگاه ارزشی طراحی مسکن

از آنجا که طراحان و شهرس��ازان و معماران در ایجاد فرم مسکن در 
جامعه دخیل هستند، بنابراین می توان گفت اعضای جامعه ای علمی 
هستند که در شکل دهی به مسکن سهیم هستند. با نگرشی کیفی به 
مسئله مسکن می توان گفت که بحران واقعی مسکن عالوه بر کمبود 
آن، در چگونگی سکونت هم هست. نباید زیستن، سکونت و ساختن را 
مترادف با هم دانست، بلکه خانه را باید پوششی دانست که در تطابق 
با برخی از ش��رایط، رابطه صحیحی را بین محیط خارج و پدیده های 
زیس��تی انس��ان برقرار می سازد. در خانه می بایس��تی یک فرد یا یک 
خانواده زندگی کند. خانه، برای س��اکنانش مرکز جهان اس��ت و برای 
محله اش ش��اخص ترین بنا در تحکیم مکان است. مسکن را در درجه 
اول باید یک نهاد دانست و نه یک سازه و این نهاد برای مقاصد بسیار 
پیچیده ای به وجود آمده اس��ت. از آنجا که احداث یک خانه پدیده ای 
فرهنگی به شمار می آید، شکل و سازمان فضایی آن به شدت تحت تأثیر 
فرهنگی است که به آن تعلق دارد. از سوی دیگر، خانه از دیدگاه انسان 
شناختی نوعی »فرهنگ« است و ریشه ها، کارکردها و الگوهای فرهنگی 

مسکن در هر جامعه معین است.
در معماری اصیل ایرانی، در رویکرد شکلی نیز حفظ حریم خانواده 
کارکرد اصلی خانه س��نتی ایرانی بوده اس��ت. زندگی درون دیوارهای 
حیاط خانه های مس��کونی سنتی، پاسخی مناس��ب به مقوله امنیت 
خانوادگی بوده اس��ت، اما متاسفانه در خانه های امروزی می توان گفت 
که حریم ش��خصی به نوعی قربانی نیازهای اقتصادی و اجتماعی شده 
اس��ت. در گذار از س��نت به مدرنیته، ارتباطات مکانی- فضایی ایجاد 
شده که در ابتدا مبتنی بر نیاز به حریم شخصی بودند، کم کم تحلیل 
رفته و به حداقل رس��یده اند. اثربخشی و گیرایی روابط مکانی- فضایی 
گذش��ته نیز از بین رفته اس��ت. این روزها که کش��ور ما، مانند سایر 
کش��ورهای جهان، درگیر بحران کروناست، مردم بیشتر از قبل اوقات 
خ��ود را در خانه می گذرانند و حضور در فضا و کیفیت فضای معماری 
را تجربه و درک می کنند. اینجاس��ت که ضرورت توجه به درک فضا و 
مکان و نیز توجه به معماری مطلوب کامال آشکار است. خانه هایی که 
می توانند فقط به عنوان سرپناه مطرح باشند و یا برعکس، خانه هایی که 

توانسته اند به لحاظ تامین آرامش افراد نیز مطرح باشند.
شاید بتوان اهمیت موضوع را با پرسش هایی که در ادامه گفته شده 
بیان کرد. در ساعات حضور در خانه )که به عنوان یکی از فضاهای خلق 
شده توسط اندیشه معماران مطرح است(، این خانه فقط سرپناه است 
یا خوابگاه اس��ت یا محلی برای زندگی؟ کیفیت فضایی تا چه حد در 
خلق این فضای معماری لحاظ شده است؟ تا چه حد می توان آرامش و 

آسایش و رفاه و سرزندگی را در این فضا مشاهده کرد؟
متاسفانه در طول زمان مسکن، جایگاه ارزشی خود را از دست داده 
و فقط به عنوان یک س��رپناه مطرح شده است. مدیران جامعه انتظار 
جامعه از معماری و شهرس��ازی را با تعابی��ری کلی مانند »هویت« یا 
»الگوی بوم��ی« بیان می کنند، اما ارجاعات ب��ه تصاویر هویتی تماما 
متعلق به گذشته است. برای ساختن تصاویر و نشانه های هویتی جدید 
باید بی��ن فرهنگ، عقاید، آداب، عادات، فنون، حرف کنونی و ش��کل 
دست ساخته ها از جمله معماری، مراحلی نامرئی از تبدیل و تبدل طی 
شود که جز در سایه هماهنگی بین مجموعه نیروها و نهادهای سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی میسر نمی شود. توجه به طرح معماری مناسب را 
می توان یکی از نیازهای جامعه مخاطب مس��کن از جمله مسکن ملی 
دانست. اگر بتوان به این باور رسید که مسکن فضایی برای زندگی است 
و نه اینکه صرفا نگاه خوابگاهی به مس��کن داشت، می توان به طراحی 

معماری مطلوب برای مسکن دست یافت.

بازار مسکن در حال بازگشت به شرایط عادی است؟
تحوالت آگهی های ملکی در 2 ماهه 99

برخی پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که روند بازار مسکن حداقل 
در ثبت آگهی های ملکی در حال بازگشت به شرایط عادی خود است. 
به گزارش خبرآنالین، مقایس��ه تعداد آگهی های فروش ملک در شهر 
تهران با تعداد معامالت انجام ش��ده در سال 98 نشان می دهد گرچه 
تعداد این دو به هم نزدیک نیس��تند، اما روند هر دو، یکس��ان اس��ت. 
مقایس��ه آگهی های ملکی در س��ال 98 که ملک رادار آنها را به صورت 
مجموع منتشر می کند با آمارهای معامالت انجام شده که بانک مرکزی 
به صورت ماهانه منتش��ر می کند، نشان می دهد در ماه هایی که تعداد 
آگهی های منتشرشده افزایش داشته، بازار معامالت با رونق همراه بوده 
و در مقابل هر زمان بازار معامالت به رکود رفته، تعداد آگهی ها نیز کمتر 
ش��ده اند. اردیبهشت سال گذشته و درست یک ماه پیش از آغاز رکود 
در بازار مسکن، تعداد آگهی ها و معامالت به صورت چشمگیری افزایش 
یافتند و پس از آن از خرداد تا ش��هریورماه، تعداد معامالت به صورت 
مستمر کاهش یافت. در این ماه ها تعداد آگهی ها نیز روند نزولی داشته 
و تنها در تیرماه با افزایش همراه بوده است. اما در نیمه دوم سال، روند 
انتش��ار آگهی ها و معامالت مسکن در تهران، اندکی متفاوت بوده اند و 
در حالی که از مهر تا بهمن تعداد معامله ها به صورت مستمر افزایش 
داشته اند، تعداد آگهی ها در دو ماه آبان و دی نسبت به ماه قبل، کاهش 
داشته اند. همچنین در بهمن ماه که تعداد معامله ها حتی از اردیبهشت 
نیز بیش��تر بوده، تعداد آگهی گرچه افزایش را نش��ان می دهد، اما به 
سطح اردیبهشت نرسیده است. در اسفندماه نیز هر دو نمودار با کاهش 
همراه بوده اند و در این میان تعداد آگهی ها به کمترین میزان در سال 
98 رس��یده اند که این موضوع تاثیر خود را در معامالت فروردین 99 
نش��ان داده اس��ت که البته تاثیر کرونا نیز در این امر زیاد بوده است. 
بانک مرکزی تاکنون آمارهای معامله های ملکی اس��فند 98 را منتشر 
نکرده است، اما اطالعات وزارت مسکن و اتحادیه امالک نشان می دهد 
در ماه پایانی سال گذشته تعداد معامالت مسکن به نسبت بهمن ماه 
با کاهش زیادی روبه رو بوده اس��ت. همچنین در 12 ماه سال گذشته، 
اردیبهش��ت ماه بیشترین تعداد آگهی ها را داشته و اسفندماه کمترین 
آگهی ها را داش��ته اند. این در حالی اس��ت ک��ه از نظر تعداد معامالت، 
بهمن ماه بهترین و ش��هریور، بدترین ماه بوده اند. در هر حال، به دلیل 
ش��رایط کرونا، تعطیلی دفاتر امالک و محدودیت های رفت و آمد، در 
فروردین امسال شاهد کاهش حدود 50درصدی تعداد آگهی ها نسبت 
به فروردین سال 98 بوده ایم، اما با کاهش محدودیت ها از 30 فروردین، 
به نظر می رس��د روند بازار مسکن حداقل در ثبت آگهی های ملکی در 

حال بازگشت به شرایط عادی خود است.
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طاهره نصر
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز

طبق اعالم دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی، از اول خردادماه دورکاری 
و شیفت بندی کارمندان بانک های دولتی و نیمه دولتی لغو می شود و کارمندان 

باید براساس ساعت کار جدید در بانک ها حضور داشته باشند.
به گفته علیرضا قیطاس��ی، چناچه در هر اس��تان با توجه به شرایط روز، ستاد 
ملی مقابله با کرونا تصمیمی درخصوص س��اعت کاری بانک ها اتخاذ نماید، این 
تصمیم با هماهنگی اس��تاندار محترم مدنظر قرار گیرد. برهمین اس��اس، ساعت 
کار کارکنان بانک های دولتی از اول خردادماه 99 در روزهای شنبه تا چهارشنبه 

از ساعت 7 الی 1۴ و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 الی 13 است.
همچنی��ن در حال حاضر و طبق آخرین تصمیم س��تاد ملی مقابله با کرونا و 
بخشنامه دولت، نحوه حضور کارکنان در محل کار به صورت دو سوم بوده است 
و مابقی دورکار و یا امکان اس��تفاده از مرخصی دارند. البته تاکنون هیچ تغییری 

در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در این رابطه ایجاد نشده است.
به گزارش ایس��نا، از اسفندماه سال گذش��ته و با شدت گرفتن شیوع ویروس 

کرون��ا و تاکید بر محدودیت تردد و تجمع با تصمیم س��تاد ملی مقابله با کرونا، 
تغییرات��ی نی��ز در نحوه  حضور کارکنان دولت در محل کارش��ان ایجاد ش��د؛ به 
ط��وری که در ابتدا س��اعت های کاری به 8 تا 13 تغییر ک��رد و در ادامه در ایام 
نوروز حضور کارکنان در محل کار محدودتر ش��د. بر این اس��اس طبق بخشنامه 
پنج��م فروردین ماه امس��ال درخصوص »ارائه  خدم��ات عمومی و ضروری دولت 
در عین کاهش تردد و تجمع کارکنان در محیط اداری« تا بیس��تم فروردین ماه 
حضور کارکنان به صورت یک س��وم بود و دو س��وم دیگر نیز به صورت دورکار 
بودن��د. ام��ا بعد از آن و با تصمیم س��تاد ملی مقابله با کرونا قرار ش��د که از 23 
فروردی��ن ماه کارکنان دولت به صورت دو س��وم در محل کار حاضر ش��وند. از 
این رو با ابالغ بخش��نامه سازمان اداری و اس��تخدامی به دستگاه ها و سازمان ها 
اعالم ش��د که یک س��وم دیگر از طریق دورکاری و یا اعطای مرخصی به صورت 
نوبت بندی از حضور در محل کار معاف ش��وند. افرادی که از مرخصی اس��تفاده 
می کنند نیز اس��تحقاقی محسوب نمی شود. در عین حال که ساعت کاری نیز به 

7 تا 1۴ تغییر کرد. در این میان، آخرین پرس وجو از سازمان اداری و استخدامی 
حکایت از این دارد که همچنان این بخشنامه پابرجا است و تصمیم جدیدی در 
رابطه با شرایط کاری و حضور کارکنان اتخاذ نشده است. بر این اساس در حال 
حاضر الزامی برای حضور 100درصدی کارکنان دولت در محل کارشان نیست و 
تا زمانی که س��تاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم جدیدی نگیرد و از سوی سازمان 

اداری و استخدامی ابالغ نشود، دستگاه ها باید پیرو دستورالعمل قبلی باشند.
البته س��ابقه دورکاری کارکنان در ایران تنها محدود به ماجرای ویروس کرونا 
نیست و در سال 1389 بود که هیات دولت در مصوبه ای مجوز دورکاری کارکنان 
براس��اس وضعیت ش��غلی را اعالم کرده بود. جالب است که در ابتدای اسفندماه 
س��ال گذش��ته و در جریان شیوع ویروس کرونا، س��ازمان اداری و استخدامی با 
بخش��نامه ای به دس��تگاه های دولتی اعالم کرد که می توانن��د طبق این مصوبه 
دولت، کارکنان خود را بنا به پس��ت و وضعیت شغلی و امکانی که دارند، دورکار 

کرده و انجام آن بالمانع است.

ساعت کار جدید بانک ها از اول خردادماه

دورکاری بانک های دولتی لغو شد

چهارشنبه
31 اردیبهشت 1399
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افت ۵۰ تومانی قیمت دالر
سکه طال همچنان در حال گران شدن

بازار در چهارمین روز هفته همچنان شاهد افزایش قیمت سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم بود.

ب��ه گ��زارش خبرآنالین، در بازار طالی ته��ران قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 7 میلیون و 395 هزار تومان 
رس��ید که نسبت به روز دوش��نبه بیش از 90 هزار تومان افزایش 
قیمت را تجربه کرد. همچنین نرخ س��که تم��ام بهار آزادی طرح 
قدیم با افزای��ش 70 هزار تومانی به 7 میلیون و 270 هزار تومان 

رسید.
از س��وی دیگر بازار نیز خبر می رسد که معامالت نیم سکه، ربع 
سکه و سکه یک گرمی فعال متوقف شده است و صرافان در اقالم 
خرد خری��د و فروش نمی کنند. نرخ هر گ��رم طالی 18 عیار نیز 
739 هزار و 500 تومان اعالم ش��د که از افزایش 20 هزار تومانی 
خب��ر می دهد. در بازار جهانی نی��ز نرخ هر اونس طال هزار و 733 

دالر اعالم شد.
در این میان، هر دالر آمریکا در حالی به قیمت 17 هزار و 150 
تومان در صرافی های بانکی فروخته ش��د که این عقب نشینی 50 
تومان��ی تغییری در به��ای خرید و فروش ارز در ب��ازار آزاد پدید 
نی��اورد. صرافان همچنین هر دالر را به قیمت 18هزارو 50 تومان 
خریداری کردند.  از سوی دیگر همزمان با عقب نشینی دالر، یورو 
واکنش خاصی به بازار نشان نداد. هر یورو در صرافی های بانکی به 
قیمت 18 هزار و 600 تومان فروخته شد و نرخ خرید این ارز نیز 

در صرافی ها 17 هزار و 500 تومان بود.
برخ��ی معتقدن��د رئی��س کل بانک مرک��زی س��یگنال الزم را 
درخصوص بازگش��ت قیمت ه��ا در بازار دالر داده اس��ت اما حتی 
موافق��ان ای��ن نظریه نیز دیگ��ر قیم��ت دالر را در کانال 15 هزار 
تومان متصور نیستند و می گویند با توجه به رشد تورم از یک سو 
و مساله کرونا از سوی دیگر سد سخت مقاومت برای عقب نشینی 

کانال 16 هزار تومان خواهد بود.
گفتنی اس��ت در روزهای ریزش بورس، برخی از س��رمایه های 
س��رگردان که در تردید برای ورود به تاالر شیشه ای بودند، سر از 
بازار ارز درآوردند و همین امر سبب شد قیمت ها روندی افزایشی 
را تجربه کنند، اما حاال با بازگشت بورس به مدار صعودی و عادی 
شدن وضعیت معامالت بازار سرمایه می تواند در حکم مسکن برای 
بازار ارز عمل کند. قیمت ارز در آخرین روزهای س��ال گذشته 1۴ 
هزار و 900 تومان بود و پس از آغاز س��ال نو پیش��روی قیمت در 

این بازار ادامه یافته است.

کانون صرافان اعالم کرد
 شرط جدید برای خرید و فروش ارز

توسط صرافی ها
کان��ون صرافان با اعالم ش��رط جدید برای خری��د و فروش ارز 
توس��ط صرافی ها، بر درج همزمان نرخ خری��د و فروش ارز تاکید 

کرد.
با اعالم رس��می کان��ون صرافان ایرانیان به اعض��ای این کانون، 
طب��ق مصوب��ه 11 آبان م��اه 1395 بانک مرک��زی، صرافی ها در 
صورت��ی مج��از به خرید و فروش ارز هس��تند که قبال نس��بت به 
اعالم همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل اس��تقرار صرافی و 
یا تارنمای صرافی اقدام کنند. بر این اس��اس، صرافی ها می توانند 
نسبت به بارگذاری نرخ تمامی ارزهای قابل معامله در سایت خود 

اقدام کنند.

یک کارشناس اقتصادی پاسخ داد
چرا روند قیمت ارز صعودی شد؟

پ��س از مدت ه��ا تثبیت ن��رخ ارز از طریق سیاس��ت های بانک 
مرک��زی، در روزهای اخیر این بازار با روند صعودی مواجه ش��ده 
اس��ت. در این زمینه، محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی 
معتقد اس��ت که تا زمانی که نرخ تورم در کشور باال است، نرخ ارز 
هم روند صعودی خواهد داشت و در این زمینه نباید سعی کرد تا 
نرخ ارز را سرکوب یا کنترل کرد بلکه با اصالح سیاست های پولی 

و نرخ تورم، ارز هم به ثبات خواهد رسید.
صادق الحس��ینی در گفت وگو با ایسنا، درباره تحوالت اخیر نرخ 
ارز، گفت: افزایش نرخ ارز در اقتصادی که دارای تورم باالیی است 
یک امر طبیعی و قطعی است و  باید دولت ها نرخ ارز را نسبت به 

تورم داخلی و خارجی افزایش بدهند.  
او با انتقاد به سیاست بانک مرکزی در زمینه کنترل و ثبات نرخ 
ارز، توضیح داد: اگر دولت می خواهد سیاست پولی مستقل داشته 
باش��ند، نباید به دنبال سیاست ارزی مس��تقل باشد زیرا، این امر 
باعث می شود تا منابع ارزی کشور از بین برود. سیاست ارزی باید 

تابع سیاست های پولی باشد.
صادق الحس��ینی افزود: باید به تدریج نرخ ارز را متناسب با نرخ 
تورم افزایش بدهیم و اگر بانک مرکزی به دنبال هدف گذاری تورم 
اس��ت، هرگز نمی تواند سیاست ارزی مستقل را دنبال کند و شاید 
می توان گفت یکی از دالیل افزایش نرخ ارز سیاس��ت هدف گذاری 

تورم باشد.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز متناسب 
با نرخ تورم امر مطلوبی برای اقتصاد اس��ت، ادامه داد: تثبیت نرخ 
ارز در یک مدار مش��خص توس��ط بانک مرکزی موجب می شود تا 
واردات کاه��ش پیدا کند زیرا، زمانی که نرخ ارز س��رکوب ش��ود، 
واردات نیز هر روز ارزان تر می ش��ود و تولی��د داخلی هم به دلیل 
تورم هر روز گران تر خواهد ش��د. همچنین، سرکوب نرخ ارز باعث 
ازبین رفتن پتانس��یل اشتغال در کشور می شود زیرا، منابع صرف 
پایین نگه داشتن نرخ ارز می شود و بدین گونه صنعت کشوری که 
منابع طبیع��ی دارد و می خواهد ارز را تثبیت کند اما تورم باالیی 

دارد، از بین خواهد رفت.
او در پایان سخنانش تاکید کرد: تا زمانی که نرخ تورم در کشور 
باال باش��د، نرخ ارز هم روند صعودی خواهد داشت و در این زمینه 
نباید نرخ ارز را سرکوب یا رها کنیم بلکه باید سیاست های پولی و 
تورم را اصالح کنیم که در پی این امر نرخ ارز هم ثابت خواهد شد.

بانکنامه

این روزها افزایش قیمت دالر و روند صعودی بازار ارز، همه را نگران 
کرده است. آنطور که از گزارش ها برمی آید، در طول 60 روز گذشته از 
سال جدید، تاکنون قیمت دالر 2 هزار و 297 تومان گران شده و نرخ 
آن از 1۴ ه��زار و 903 تومان در ابتدای س��ال 99 به 17 هزار و 200 
تومان در میانه این هفته رسیده است، یعنی رشد 15.۴درصدی قیمت 

دالر در دو ماه گذشته.
به گزارش خبرآنالین، چنین افزایش قیمتی برای ارزی که دست کم 
در ۴0 روز ابتدایی امس��ال نوس��ان خاصی نداش��ته، برای بس��یاری از 
معامله گران هیجان انگیز است و می تواند زمینه ساز ورود تقاضای جدید 
آنها به بازار ش��ود؛ این در حالی اس��ت که دسته دیگری از فعاالن بازار 
ارز اعتقاد دارند الگوی افزایش��ی قیمت دالر به این صورت نخواهد بود 
که به یک باره از س��طوح مقاومتی عبور کند. به باور این گروه، بازار ارز 
حتی اگر قرار باش��د در مسیر افزایشی حرکت کند، حتما در میانه این 

مسیر با اصالح هایی مواجه خواهد شد.
در این میان، برخی از معامله گران س��نتی معتقدند، در شرایطی که 
بازار نس��بت به شرایط قبلی ملتهب تر شده است، بهترین راه این است 
که از معامالت کنار نشس��ت و روند بازار را مش��اهده کرد. از نظر این 
گروه، نباید به دنبال س��ودهای زیاد بود، چراکه ممکن اس��ت ضررهای 
هنگفتی به دنبال داشته باشد. گروه دیگری هم در بازار عنوان می کنند 
که در ش��رایط نوسانی باید در انجام معامله احتیاط کرد، ولی می توان 
هر روز با استفاده از نرخ برابری درهم به ریال، انتظار خود برای افزایش 
یا کاهش قیمت دالر در بازار داخلی را نیز تنظیم و براس��اس آن اقدام 

به معامله کرد.
رئیس کل بانک مرکزی: ثبات به بازار برخواهد گشت

اما در فض��ای صعودی بازار ارز، رئیس کل بان��ک مرکزی پیش بینی 
کرده اس��ت که ثبات به ب��ازار بازخواهد گش��ت. عبدالناصر همتی در 
یادداشتی اینس��تاگرامی در این باره نوشت: »وضعیت امروز بازارها در 
اقتصاد کش��ورمان حتما سخت تر از مرداد و شهریور 97 نیست. در آن 
روزها با ش��روع و تشدید تحریم های آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر 
دارایی ها به ش��دت به هم ریخت و نرخ دالر در بازار به رقم های بس��یار 

باال رسید.«
به نوش��ته وی، »با مدیریت بازارها و تدابیری که به کار گرفته ش��د، 
با وجود تمامی مش��کالت در مدت دو سال گذشته، ثبات نسبی بازارها 
در نرخ های بس��یار پایین تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر 
سال 98 مثبت شد. این روزها نیز به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع 
ویروس کرونا و تعطیلی س��ه ماهه بسیاری از فعالیت ها و کاهش قیمت 

نفت و سایر فرآورده های نفتی، تهدیدات جدید آمریکا، انتظارات تورمی 
را باال برده است.«

همتی با اشاره به اینکه در روزهای آتی پیش بینی های بانک مرکزی 
از تورم یکس��ال آتی و تورم هدف اعالم خواهد شد، نوشت: »محاسبات 
و برآوردهای اداره بررسی های اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی 
اس��ت که در فضای تبلیغاتی مطرح می ش��ود. همانطور که قبال گفتم 
ش��رایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود و قابل مدیریت و ثبات 

نیز قابل اعاده است.«

در این میان، اصغر س��میعی رئیس اسبق کانون صرافان معتقد است 
ک��ه دلیل اصلی هجوم خریداران به بازار ارز را می توان کاهش ش��تاب 
روند صعودی قیمت ها در بورس دانست، چون همه می دانیم سرمایه از 
خطر گریزان است و همین که در بازاری، خطر ریزش را احساس کند، 

به سرعت از آن بازار خارج شده و وارد بازارهای کم خطرتر می شود.
س��میعی با بیان اینکه بارها گفته ای��م علت اصلی افزایش قیمت ها از 

جمل��ه قیم��ت ارز، کاهش یافتن ارزش پول ملی اس��ت، گفت: کاهش 
ارزش پول ملی در اثر باال بودن نرخ تورم و بهره رخ می دهد و تا زمانی 
که نرخ تورم در کش��ور ما با کش��ورهای حوزه دالر تفاوت جدی دارد، 

چاره ای نیست جز اینکه تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
به اعتقاد رئیس اس��بق کان��ون صرافان، ممکن اس��ت چند روزی و 
یا حت��ی چند ماهی به ضرب تزریق بی��ش از تقاضا، به طور مصنوعی 
قیمت ه��ا را ثابت نگه داش��ت، ول��ی این کار اوال برای همیش��ه عملی 
نیست، دوما، منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه باعث جمع شدن فنر 
قیمت ش��ده و انرژی آن ذخیره می ش��ود و در زمانی، با اندک بهانه ای 
باعث رهاشدن فنر و جهش قیمت ها می شود؛ کمااینکه بارها این اتفاق 
در ب��ازار ارز ای��ران رخ داده و مهمترین نمونه آن، افزایش 5 برابری ارز 

بود که در سال 97 رخ داد.
چندنرخی بودن قیمت ها؛ از بازار ارز تا خودرو

او ب��ا بی��ان اینکه دلیل اصلی هجوم خری��داران در این زمان به بازار 
ارز را می توان کاهش ش��تاب روند صعودی قیمت ها در بورس دانست، 
ادامه داد: همه می دانیم س��رمایه از خطر گریزان است و همین که در 
بازاری، خطر ریزش را احساس کند، به سرعت از آن بازار خارج شده و 
وارد بازارهای کم خطرتر می ش��ود. در حال حاضر، بهترین روش مبارزه 
با سوداگران و سودجویان که به سوداگری در بازار ارز مشغول هستند، 
نه روش های پلیسی بلکه مدیریت بازار است، یعنی واقعی و واحد شدن 
نرخ ارز و تعدیل منظم آن براس��اس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور 
ما و کش��ورهای حوزه دالر از یک طرف و کاهش ش��دید و به نزدیک 
صفر رساندن نرخ های بهره و تورم از سوی دیگر و البته هدفمندسازی 

یارانه ها هم از اهم واجبات برای اقتصاد کشور است.
س��میعی با اش��اره به س��خنان رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه 
بازار ارز به ثبات خواهد رس��ید، تصریح ک��رد: ثبات فقط در صورت به 
نزدیک صفر رساندن نرخ های بهره و تورم امکان پذیر است، وگرنه ثباتی 

غیرواقعی و دستوری و مصنوعی و بی دوام خواهد بود.
وی درباره وضعیت بازار ارز در روزهای آتی متذکر ش��د: تا زمانی که 
تفاضل نرخ تورم در کش��ور ما و کشورهای حوزه دالر حدود 36درصد 
باش��د، به طور طبیعی می باید روزانه یک در هزار به قیمت دالر افزوده 

شود و اگر نشود، معنای آن جمع شدن فنر قیمت خواهد بود.
رئیس اسبق کانون صرافان در انتها گفت: بار دیگر تاکید می کنم که 
در حال حاضر بزرگترین معض��ل برای اقتصاد ایران، چند نرخی بودن 
و غیرواقعی و دس��توری بودن قیمت ها است، چه برای ارز یا بنزین، یا 

اتومبیل و یا هر کاالیی دیگری و البته مهمترین آنها، ارز است.

ب��ا ممنوعی��ت معامالت اوراق گواهی س��که برای اش��خاص حقوقی، 
هم اکنون صف فروش س��که های یک روزه تشکیل شده و جذابیت این 

سکه ها ظاهراً از بین رفته است.
طب��ق اع��الم ب��ورس کاال، از روز سه ش��نبه معام��الت اوراق گواهی 
س��که برای اش��خاص حقوقی ممنوع شده اس��ت بنابراین طبق مصوبه 
جدید هیات مدیره س��ازمان بورس، کلیه اش��خاص حقوقی به استثنای 
بازارگردان ه��ا و صندوق های ط��ال و همچنین کدهای س��بد تا اطالع 
ثان��وی مجاز به خرید اوراق گواهی س��پرده کاالیی س��که طالی بورس 
کاال نیس��تند. پیش از این نیز ناظر بورس در اطالعیه ای اعالم کرده بود 
که  نمادهای معامالتی گواهی س��پرده کاالیی س��که طال به دلیل وجود 
قیمت های نامتعارف در تابلوی معامالت تا اطالع ثانوی در مرحله پیش 

گشایش باقی خواهد ماند.
به نظر می رسد ممنوعیت معامالت اوراق گواهی سکه برای حقوقی ها، 
اثر خود را در بورس گذاش��ته و مصداق آن هم تشکیل صف های فروش 
برای س��که های یک روزه اس��ت؛ فعاالن بازار می گویند دیگر سکه های 
بورس��ی جذابیتی ب��رای س��رمایه گذاران ندارند. همچنین ب��ا توجه به 
افزایش نرخ س��که در بازار، مس��ئوالن بانک مرکزی معتقدند، معامالت 
گواهی سپره س��که در بورس کاال باعث این وضعیت شده، چرا که نرخ 
س��که در بازار س��رمایه حدود 500 هزار تومان بیش��تر از بازار فیزیکی 
است، با توجه به فشار بانک مرکزی، بورس کاال اعالم کرد تا اطالع ثانوی 
معامالت گواهی س��پرده س��که در تاالر نقره ای در مرحله پیش گشایش 
باقی خواهد ماند، این در حالی اس��ت که کارشناسان بورسی معتقدند، 
افزایش قیمت سکه با این اقدام متوقف نمی شود و در مقابل فعالیت های 

سفته بازانه در بازار سکه بیشتر می شود.
در همین زمینه، محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
اس��تان تهران درخصوص متوقف ش��دن معامالت گواهی سپرده سکه 
به فرارو گفت: بورس کاال با س��ازوکار ش��فافی که برای انجام معامالت 
کاال ه��ای مختلف از جمله س��که ط��ال در اختی��ار دارد، می تواند نقش 
موثری در تعادل بخشی به بازار ها ایفا کند و بر همین اساس همواره از 
ای��ن بازار و ابزار های معامالتی آن حمای��ت کرده ایم، هرچند این روز ها 

شاهد فاصله قیمت سکه طال در این بازار با نرخ بازار آزاد بودیم.
به گفته وی، بورس تنها سازوکار معامالت را فراهم می کند، از سویی 
رون��د معامالت و قیمت ها متأثر از تالق��ی بین عرضه و تقاضای خریدار 
و فروش��نده اس��ت، به بیان دیگر مس��لما این عرضه و تقاضاس��ت که 
تعیین کننده قیمت هاس��ت. در چند وقت گذشته برخی افراد از فرصت 
آربیتراژی )خریدوفروش هم زمان یک دارایی برای کسب سود از تفاوت 
قیمت ها( موجود بین این دو بازار برای کس��ب س��ود استفاده کرده و با 
خرید س��که از بازار آزاد و سپس فروش آن در بازار گواهی سپرده سکه 
طال، سود کسب کردند، که این شرایط موجب رشد تقاضای خرید سکه 

در بازار سنتی شده است.
همچنین عباد محمدولی کارش��ناس بازار سکه و طال در گفت وگو با 
فرارو با اش��اره به اینکه قیمت سکه همچنان صعودی خواهد بود، گفت: 
باتوجه به اینکه تمام بازار های س��رمایه ای با رش��د قیمت روبه رو بودند، 
س��که نیز به دلیل اینکه دارایی ارزشمندی به حساب می آید، این روز ها 
با اس��تقبال خریداران روبه رو شده، از سوی دیگر باید به این نکته توجه 
کرد که س��که گران نش��ده، بلکه این ارزش پول ملی ما اس��ت که هر 
روز با افت مواجه می ش��ود، در چنین ش��رایطی مردم برای حفظ ارزش 

دارایی های خود روبه خرید سکه، طال و ارز می آورند.

ب��ه اعتقاد او، با توجه به اینکه ب��رای طراحی و اجرای یک ابزار مالی 
در بورس مطالعات گس��ترده ای صورت می گیرد، تعطیلی یک دفعه این 
معام��الت چندان منطقی به نظر نمی رس��د، در ای��ن رابطه دولت باید 
جلوی داد و س��تد های سفته بازانه در بازار سکه را بگیرد، این در حالی 
است تا زمانی که شاخص های اقتصادی به ثبات نرسد، التهابات بسیاری 
را در بازار خواهیم داشت، بر این اساس تعطیلی گواهی سپرده سکه در 
بلندمدت نمی تواند در رابطه کنترل قیمت ها اثرگذار باش��د، شاید حتی 

در این رابطه نتیجه معکوس نیز بدهد.
محمدولی با اشاره به اینکه دولت باید برای بازگرداندن، اقتصاد کشور 
به مس��یر صحیح، اقدامات زیرس��اختی را در دستور کار خود قرار دهد، 
افزود: ت��ا زمانی که دولت به بحث تولید نپردازد و ش��اخص هایی نظیر 
اش��تغال، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و... را بهبود نبخشد 
ما نمی توانیم انتظار داش��ته باشیم تا مردم برای حفظ ارزش دارایی های 
خود به بازار های مختلف از جمله سکه هجوم نیاورند. بنابراین در چنین 
ش��رایطی باید انتظار داش��ت قیمت س��که همچنان سیر صعوی داشته 
باشد، از سوی دیگر با اقدامات دستوری از جمله تعطیلی گواهی سپرده 
س��که در بورس کاال نیز نمی توان اثرگذاری درستی برای کنترل قیمت 

سکه انجام داد.
ساسان شاه ویسی کارش��ناس اقتصادی نیز با اشاره به تعطیلی بازار 
گواهی س��پرده سکه در بورس کاال، گفت: بازار طال در ایران در قیاس 

با بازار طال در بس��یاری از کش��ور های دیگر، تفاوت های عمده دارد، از 
س��ویی وضعیت کالن اقتصادی ما هم ایج��اب می کند که برای انجام 
هرگونه اصالح ساختاری در اقتصاد، باید متوجه این نکته باشیم که به 
کدام س��مت می خواهیم حرکت کنیم. در حال حاضر، عمده بازار های 
کش��ور به حداکثر رشد خودشان رس��یده اند و به همین دلیل، اصالح 
س��اختاری در بازار ها باید با حداکثر مالحظه صورت بگیرد تا وضعیت 
در بازار هایی که همین حاال هم فاقد کش��ش و شفافیت هستند، بدتر 

از این نشود.
به گفته ش��اه ویسی، ایران به دلیل وضع تحریم ها و کاهش دسترسی 
به منابع دالری حاصل از فروش نفت، بخشی از تراکنش های بین المللی 
خ��ود را در قالب طال انجام می دهد و به همین خاطر، سیاس��ت گذاران 
ما باید توجه داش��ته باشند که حضور دولت در بازار طال و سکه ممکن 

است، چه تبعات قیمتی بر روی این فلز گرانبها خواهد گذاشت.
این اس��تاد دانشگاه اضافه کرد: از طرف دیگر، متاسفانه رفتار دولت ها 
در ای��ران فاقد شفاف س��ازی و اقناع کافی برای فعاالن بازار ها اس��ت و 
عمدتاً ناش��ی از تصمیمات خلق الساعه اس��ت. در واقع، دولت باید برای 
فعاالن بازار س��که توضیح قابل قبولی داش��ته باش��د که چرا تصمیم به 
تعطیلی بازار گواهی س��پرده طال گرفته است، چراکه ممکن است کنار 
گذاش��تن این طرح به جای آرامش بخش��یدن به بازار سکه، به افزایش 

بیشتر در قیمت ها منجر شود.

معامالت حقوقی ها در گواهی سکه ممنوع شد

سکه بورسی از سکه افتاد

چرا قیمت دالر افزایش یافته و خریداران به بازار ارز هجوم برده اند؟

مصائب چندنرخی بودن قیمت ها در اقتصاد ایران

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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بورس مجددا به کانال یک میلیون واحد برگشت
راز االکلنگ بازی بورس در این روزها

ش��اخص کل بورس روز سه ش��نبه نیز همانند روز دوشنبه روند صعودی 
داش��ت و دوباره پس از چند روز وارد کانال یک میلیون واحد شد. معامالت 
بازار س��رمایه در روز گذش��ته در حالی به پایان رس��ید که شاخص کل این 
ب��ازار ب��ا 5697 واحد صعود رقم ی��ک میلیون واحد را ثبت کرد. ش��اخص 
کل ب��ا معیار هم وزن نیز 6571 واحد صع��ود و رقم 321 هزار و 22 واحد 
را ثب��ت کرد. معامله گران ی��ک میلیون معامله انجام دادن��د که 9۴ هزار و 
706 میلیارد ریال ارزش داش��ت. در این ب��ازار مخابرات ایران، پارس مینو، 
پتروشیمی پارس، نسبت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
ف��والد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گلگهر، بانک ملت و ث. نفت و گاز 
و پتروش��یمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را داشتند. 
در آن س��وی بازار سرمایه ش��اخص کل فرابورس نیز با 56 واحد صعود در 
رق��م 11 هزار و 291 واحد ایس��تاد. معامله گران این بازار 862 هزار معامله 
ب��ه ارزش 50 ه��زار و 532 میلی��ارد ریال انجام دادند. س��هامی ذوب آهن 
اصفهان، پتروش��یمی زاگرس نسبت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل س��رمایه گذاری صبا تامین، پاالیش نفت الوان، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه فوالد هرمزگان جنوب و تولید نیروی برق دماوند نس��بت 

به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس داشتند.
عامالن صعود مجدد بازار

درباره وضعیت این روزهای ش��اخص بورس، علی حیدری کارشناس بازار 
سرمایه معتقد است: دو گروه خودرویی  و پاالیشی ها از تداوم روند اصالحی 
بازار جلوگیری کردند. به اعتقاد او، ش��رکت های پاالیش��ی به لطف افزایش 
قیمت دالر و خودرویی ها به دلیل رشد قیمتی محصوالت کارخانه ای موجب 
ایجاد صف های تقاضا و تعدیل بازار بعد از شکل گیری نیروی سنگین فروش 

سهام شدند.
حیدری در گفت وگو با ایرناپالس، با اش��اره ب��ه اینکه دو گروه خودرویی  
و پاالیش��ی ها از تداوم روند اصالحی بازار در روز یکشنبه جلوگیری کردند، 
افزود: ش��رکت های پاالیش��ی ب��ه لطف افزای��ش قیمت دالر ج��زو معدود 
ش��رکت هایی بودن��د که در این روز تقاضا برای س��هام آنها ب��اال رفت، زیرا 
نه تنها رش��د ارز بر قیمت فروش آنها تأثیر می گ��ذارد، بلکه این موضوع در 
صورت های مالی پاالیش��ی ها تفاوت ایجاد می کن��د، چراکه اینها کماکان از 
نرخ ارز دولتی استفاده می کنند. در بخش خودرو نیز قیمت گذاری خودرو و 

نحوه این قیمت گذاری سیگنال مناسبی برای سهامداران بود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هفته قب��ل ورود مجدد ش��ورای رقاب��ت در بخش 
قیمت گ��ذاری خودرو را ش��اهد بودیم، افزود: ورود نهاده��ای قیمت گذار و 
اثرگ��ذاری و تغییر رویه قیم��ت در بخش صنعت بازار بورس ایران س��بب 
می شود آن سوی ترازنامه شرکت خواسته یا ناخواسته با نوسان شدید همراه 
ش��ود. البته این بار جای امیدواری بود که علی رغم نوس��ان یکی دو روزه ای 
که داش��ت، ش��ورای رقابت به محض ورود، قیمت کارخانه را به بازار نزدیک 
کرد. این باعث یک آرامش نس��بی در بازار ش��د. ب��ه همین خاطر علی رغم 
تحلیل هایی که از روندهای بازار وجود داش��ت که بیش��تر هم جنبه علمی 

ندارند، انتظار می رود بازار دوباره به رویه آرام خود برگردد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: چند روزی است که پذیره نویسی نخستین صندوق قابل 
معامله در بورس یا همان  ETFآغاز شده و به دلیل تخفیف 20درصدی 
دولت با اس��تقبال نس��بی مواجه شده اس��ت، اما دولت در حالی سهام 
مالکیت��ی ش��رکت های دولت��ی را عرض��ه می کند که س��هام مدیریتی 
همچن��ان در اختیارش باق��ی می ماند. این یک��ی از مهم ترین نقدهایی 
اس��ت که به واگذاری اموال دولتی به ش��یوه ETF وارد ش��ده است و 
اقتصاددانان و فعاالن بخش خصوصی، مخاطرات جدی پش��ت این مدل 
از واگذاری می بینند، چنانچه مس��عود خوانساری دیروز در جلسه هیأت 
نمایندگان اتاق تهران گفت: »اکنون دولت تنها س��هام مالکیتی خود را 
عرضه می کند و سهام مدیریتی در اختیار دولت می ماند که این مسئله 

در طوالنی مدت مشکل ساز می شود.«
در واگ��ذاری ش��رکت های دولتی به ش��یوه ETF، دول��ت همچنان 
انتخاب اعضای هیأت مدیره در ش��رکت های س��رمایه  پذیر را در اختیار 
دارد و این به معنای آن است که دولت به دلیل قدرت و جایگاه قانونی 
در هیأت مدیره شرکت ها عماًل کنترل اصلی را در دست دارد. به عبارت 
دیگر، دولت عالوه بر عرضه سهام و جمع آوری منابع اما کنترل خود بر 

شرکت ها را در سطوح مدیریتی حفظ می کند.
واگذاری مالکیت و باقی ماندن مدیریت دولتی

همچنین برخی از کارشناسان بازار س��رمایه می گویند ساختاری که 
دول��ت نام آن را صندوق قابل معامله در بورس )ETF( اعالم می کند با 
مفهوم اصلی آن تفاوت های بس��یاری دارد، زیرا ساختار ETF برمبنای 
س��رمایه گذاری طراحی  ش��ده و نه بنگاه داری. در قالب ETFهای رایج 
که در بسیاری از کشورها اجرایی شده درصد سهامی که از یک شرکت 
در سبد ETF وجود دارد بسیار ناچیز است و بنابراین، موضوع مداخله 

در مدیریت آن شرکت و سازوکارهای حکمرانی اصاًل مطرح نمی شود.
به اعتقاد کارشناس��ان، نحوه واگذاری س��هام ش��رکت های دولتی در 
قال��ب صن��دوق قابل معامله در ب��ورس )ETF( چالش ه��ای جدی در 
حکمرانی شرکت های به اصطالح خصوصی شده ایجاد خواهد کرد و این 
موضوع در شرایطی اتفاق می افتد که در سال های گذشته هم واگذاری 
ش��رکت های دولتی به بخش خصوصی و شبه دولتی با مشکالت روبه رو 
شد و تعدادی از شرکت های واگذارشده همچون نیشکر هفت تپه، هپکو 

و... در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
کارشناس��ان می گویند واگذاری به روش )ETF( زمینه ساز مشکالت 
بس��یاری در آینده برای دولت، شرکت های واگذارشده و مهم تر از همه 
میلیون ها سرمایه گذاری به وجود خواهد آورد که این روزها با هجوم به 
بازار س��رمایه به دنبال کسب درآمد و حفظ ارزش سرمایه خود هستند. 
همچنین حجم عظیم واگذاری های س��هام دولتی )در این مرحله حدود 
16 ه��زار میلیارد توم��ان( در قالب صندوق قابل معامل��ه، تجربه ای نو 
و بدی��ع در اقتص��اد ایران اس��ت و بنابراین بهتر بود ابتدا بررس��ی های 
دقیق تری روی اثرات احتمالی مثبت و منفی آن انجام می ش��د و سپس 

به مرحله اجرا می رسید.
چرا ETF بهترین شیوه واگذاری اموال دولت است؟

از س��وی دیگ��ر، برخ��ی دیگ��ر از کارشناس��ان معتقدند ک��ه عرضه 
س��هام ش��رکت های دولتی از طریق صندوق ETF در مقایسه با دیگر 
ش��یوه های واگذاری، بهترین گزینه به شمار می رود و به دور از هرگونه 
حاشیه س��ازی  خواهد بود. پیمان میراب، مش��اور وزی��ر اقتصاد در امور 
جوان��ان در گفت و گو با ایرانا، به هدف دولت از تش��کیل صندوق های 
ETF اش��اره کرد و گفت: این صندوق ها به منظور جلوگیری از عوارض 
منفی خصوصی س��ازی نسبت به روش های گذش��ته مانند مسئله رانت 
تش��کیل ش��ده  اس��ت، این صندوق ها فرصت س��هیم ش��دن در س��ود 
ش��رکت های بزرگ واگذاری را برای همه م��ردم فراهم می کند و بدین 
ترتیب امر واگذاری سهام دولتی شرکت ها »عادالنه تر« دنبال می شود.

به گفته وی، در هشت ماهه سال گذشته حجم خصوصی سازی به این 
دلیل کاهش پیدا کرد که س��ازمان خصوصی سازی براساس یک مطالعه 
متوجه ش��د که باید ش��یوه واگذاری را تغییر دهد؛ براساس آن مطالعه 
مشخص شد که صندوق های ETF بهترین شیوه برای واگذاری است.

او یکی از عارضه های مهم شیوه های پیشین واگذاری را ایجاد فرصت 
خرید ش��رکت ها توسط برخی از افراد حاشیه س��از عنوان کرد و افزود: 
مسئله این بود که اشخاصی بدون داشتن اهلیت الزم اقدام به خریداری 
شرکت ها می کردند و با انجام برخی از اقدامات زمینه کاهش ارزش آنها 

را فراه��م و ب��ا مخاطره روبه رو می کردند اما بررس��ی های الزم در مورد 
صندوق های ETF نش��ان داد که این صندوق ها می توانند مانع فعالیت 

برخی از افراد که به دنبال ایجاد برخی از تنش ها هستند، شود.
وی ب��ا بیان اینکه هر ک��دام از روش های واگذاری ام��وال دولتی که 
تاکن��ون در ایران اجرا ش��ده معای��ب و مزایایی دارن��د و از این لحاظ، 
نمی توان ادعا کرد که صندوق های ETF بی عیب ونقص هس��تند، گفت: 
ای��ن حقیقت را باید پذیرفت که صندوق های ETF امکان رانتخواری را 

به صفر می رساند.
توجه به شاخص دولت رفاهِی برابری در فرصت ها

می��راب با اش��اره به اینکه اکنون فرصتی فراهم ش��ده ت��ا عامه مردم 
بتوانند سهام این صندوق ها را در پذیره نویسی خریداری و پس از مدتی 
کوتاه اقدام به خرید و فروش س��هام خود بدون هیچ محدودیتی کنند، 
افزود: در عمل این امکان فراهم شد تا هیچ شائبه ای درباره اینکه رانت 
خاصی از طریق واگذاری اموال دولتی که در حال توزیع است به وجود 
نیاید؛ در حالی که در س��ایر ش��یوه های واگذاری دولت��ی این امکان و 
 ETF شائبه وجود داشت و علت به وجود نیامدن شائبه در صندوق های
آن اس��ت که عامه مردم می توانند به اختیار خود در پذیره نویس��ی این 

صندوق ها شرکت کنند.
 به گفته میراب، ویژگی دوم صندوق های ETF، تعیین س��قف خرید 
تا 2 میلیون تومان برای هر فرد اس��ت. یعنی اگر کس��انی نتوانس��تند 
2 میلی��ون تومان در این صندوق ها س��رمایه گذاری کنند، فرد دیگری 
نمی تواند از ظرفیت حق این اش��خاص اس��تفاده کرده و سهم بیشتری 
بخرد. یعنی در مرحله نخست واگذاری ها حق همه مردم از اموال دولتی 
واگذارشده به طریق صندوق های ETF محفوظ می ماند. بنابراین اگر از 
نظر ش��اخص »برابری فرصت خرید« سهام در انواع واگذاری های اموال 
دولتی بنگریم، صندوق های ETF به خوبی از پس احراز آن برآمده اند.

مش��اور وزیر اقتصاد معتقد اس��ت، می توان قاطعان��ه گفت که از نظر 
ش��اخص برابری فرص��ت خرید، صندوق های ETF نس��بت به س��ایر 
ش��یوه های واگ��ذاری برتری دارند. می��راب همچنین درب��اره برخی از 
 ETF انتقادات به ش��یوه واگذاری ام��وال دولتی از  طریق صندوق های
مانند بحث عدم انتقال مدیریت ش��رکت ها از دولت به بخش خصوصی 
گفت: دولت خود را متعهد کرده که تا انتهای س��ال 1۴00 از مدیریت 
ای��ن صندوق ه��ا خارج ش��ود، تعهد دول��ت ضمانت اجرای��ی دارد زیرا 
واحدهای این صندوق پس از مدتی کوتاه که آزاد می ش��وند به راحتی 
قابل خرید و فروش توس��ط هر ش��خص حقیقی یا حقوقی خواهند بود. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه تعهد دولت در خ��روج از مدیریت صندوق ها در 
اس��اس نامه و امیدنامه و باقی اس��ناد مرتبط با صندوق قید شده است، 
افزود: مدیریت به طور حتم واگذار خواهد ش��د فقط فرآیندی برای این 
اقدام طراحی شده است که در این یک سال و نیم، هر یک از بانک های 
موجود در صندوق آماده شوند به شیوه جدیدی مدیریت خواهند شد.

ETF میزان استقبال مردم از واگذاری به روش
میراب در واکنش به اینکه برخی کارشناسان معتقدند شرایط متزلزل 
این روزهای بازار س��رمایه مهم ترین عاملی اس��ت ک��ه می تواند بر روی 
حجم اس��تقبال از صندوق واسطه گری مالی یکم موثر باشد و به همین 
دلیل فعاالن بورس��ی از خود می پرس��ند چرا اکنون پ��ول خود را بابت 
خری��د س��هام صندوقی پرداخت کنن��د که دولت دو م��اه دیگر به آنها 
اجازه فروش��ش را می دهد؟ در حالی که همین حاال می توانند سهام هر 
یک از ش��رکت های موجود در صندوق را خریداری کرده و هر موقع که 
دلش��ان خواست آن را بفروشند، گفت: اکنون بازار سهام خیلی صعودی 
یا خیلی نزولی است و اگر بازار کمی متعادل تر بود شرایط فرق می کرد، 
صندوق های ETF در ش��رایط متعادل ت��ر می توانند حقیقت کارکردی 
خود را به رخ بکش��ند اما باید توجه داش��ت در زمانی که بازار صعودی 

است، این صندوق قطعا منفعت دارند.
مش��اور وزیر اقتصاد خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینک��ه اکنون بازار 
سرمایه در حالت جذابی به سر می برد، شاید فعاالن بازار سرمایه رغبت 
کمت��ری به صندوق های ETF نش��ان دهند. افراد جدیدی که طی این 
دو ماه جذب بورس ش��ده اند نیز به خاطر وضعیت س��وددهی همین دو 
ماه، شاید اکنون کمتر به سمت سرمایه گذاری در صندوق ETF بروند.
وی با بیان اینکه اکنون رقم اس��تقبال از صندوق واس��طه گری مالی 
یک��م، قابل قب��ول بوده و حدود ی��ک میلیون و 500 ه��زار نفر در آن 

مش��ارکت کرده اند، گفت: این سطح مشارکت بس��یار بزرگ است و در 
ط��ول تاریخ ایران هیچ صندوقی نبوده که ای��ن حجم از افراد را جذب 
خود کرده باش��د، پ��س می توان گفت که عملکرد ج��ذب مردم به این 
صندوق موفقیت آمیز بوده اس��ت. به گفته می��راب، دولت از همان ابتدا 
پیش بینی کرده بود که این صندوق ممکن اس��ت کامال مورد اس��تقبال 
واقع نش��ود و برخ��ی از مردم بخواهند س��رمایه های خ��ود را از طریق 
دیگ��ری س��رمایه گذاری کنند. به همین دلیل در قانون بودجه نوش��ته 
ش��ده که اگر دولت نتوانس��ت همه سهم ها را در صندوق عرضه کند، به 

روش بوک بیلدینگ )روشی نوین در عرضه اولیه( عمل کند.

آیا ETF بهترین شیوه واگذاری اموال دولت است؟

واگذاری سهام مالکیتی در غیاب سهام مدیریتی
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بسته بندی میوه در هایپرها چقدر آب می خورد؟
باوجودی که تجربه موفق بسته بندی محصوالت کشاورزی در دنیا موجب 
جذب مش��تری و افزایش فروش محصوالت ش��ده است، اما این شیوه هنوز 
در ایران رایج نیس��ت و تنها برخی فروش��گاه های بزرگ و هایپرها اقدام به 
بس��ته بندی و فروش میوه و س��بزیجات می کنند، اما آنچه مش��خص است، 
قیمت متفاوت فروش این محصوالت با سطح خرده فروشی و میادین است.

اگرچه خرید میوه و س��بزیجات به صورت بس��ته بندی به دلیل سورت و 
جداس��ازی میوه های لک زده و خراب می تواند به نفع مش��تری باش��د، اما 
برخ��ی خری��داران از این موضوع گالیه دارند ک��ه قیمت این محصوالت در 
هایپرها و فروش��گاه های بزرگ، زمین تا آسمان با مغازه های میوه فروشی و 
میادین میوه و تره بار متفاوت اس��ت. رئیس اتحادیه صنف میوه و س��بزی 
فروش شهرس��تان اصفهان در این باره به ایسنا، گفت: بحث نظارت بر متراژ 
واحدهای صنفی باالی 300 متر واحدهای صنفی برعهده س��ازمان صنعت 
اس��ت، بنابراین قیمت گذاری و نظارت بر میوه و س��بزیجات در هایپرها به 

این نهاد برمی گردد.
نوروزعلی اس��ماعیلی افزود: به طور قطع اگر میوه و س��بزیجات را با سود 
کمت��ری عرضه کنیم، افراد میزان بیش��تری خری��داری می کنند، اما عرف 
س��ود فروش میوه و سبزیجات به مشتریان بین 20 تا 25درصد و میوه های 
خارجی 15درصد اس��ت. وی با تاکید بر ضرورت س��ورت و بس��ته بندی بار 
در می��دان میوه و تره بار، تصریح کرد: متاس��فانه هنوز در بحث س��ورت و 
بس��ته بندی محصوالت کشاورزی ضعیف هستیم و کش��اورزان باید به این 
موضوع توجه بیش��تری داشته باش��ند. رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی 
فروش شهرستان اصفهان تصریح کرد: اگرچه هایپرها و فروشگاه های بزرگ 
به دلخواه خود اقدام به س��ورت و بسته بندی میوه و سبزیجات می کنند، اما 
این دلیل نمی ش��ود محصوالت را حتی تا بیش از 100درصد قیمت عرضه 
کنند. وی البته تاکید کرد: س��ازمان صمت نسبت به این موضوع آگاه است 
و ت��ا زمانی که مردم با س��امانه 12۴ تماس نگیرند م��وارد تخلف پیگیری 

نخواهد شد.
قیمت گذاری غیرمنطقی میوه در هایپرها

رئی��س اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفه��ان در این باره با بیان اینکه 
نرخ گذاری براساس عرضه و تقاضا و کارشناسی انجام می شود، گفت: کمیته 
نرخ گذاری متش��کل از هیأت مدیره و بازرس��ان اتحادیه، بازرس��ان سازمان 
صمت، اصناف، نماینده کش��اورزان و س��ازمان میادین اس��ت که براس��اس 
نظرات و کارشناس��ی های متفاوت در نهایت برخی قیمت ها هفتگی و برخی 
به صورت روزانه مش��خص می شود و در سطح ش��هر نیز محصوالت با سود 
مش��خص فروخته می  شود. وی تصریح کرد: متاس��فانه فروشگاه های بزرگ 
و هایپره��ا قیمت میوه و س��بزیجات خود را به ص��ورت غیرمنطقی و بدون 
ضابط��ه مش��خص می کنند و بعض��ا قیمت ها را بین 100 ت��ا 150درصد و 
حت��ی برخی مواقع تا 200درصد افزای��ش می دهند. وی تاکید کرد: اگرچه 
هایپره��ای بزرگ زیر نظر س��ازمان صمت هس��تند، اما نمی ت��وان در زمان 
نرخ گذاری در میادین و حتی خرده فروشی قیمت ها با سود مشخص تعیین 
ش��ود و در هایپرها بدون نظارت محصوالت فروخته ش��ود، گویی نظارت بر 

فعالیت و فروش آنها وجود ندارد.
هزینه های بسته بندی متفاوت است

معاون بازرگانی س��ازمان صمت اس��تان اصفهان نیز با بیان اینکه قیمت 
میوه در میدان میوه و تره بار براس��اس عرضه و تقاضا و روزهای یکش��نبه 
در جلس��ه ای مشخص می شود به ایسنا، گفت: با این وجود بازرسان سازمان 

صمت و بازرسی اصناف بر قیمت ها نظارت می کنند.
اس��ماعیل نادری در مورد قیمت باالی بسته بندی میوه ها، گفت: به طور 
معمول اگر میوه ها بدون دس��تچین و با س��بد عرضه ش��ود باید با حاش��یه 
س��ود 20 تا 25 درصد در سطح خرده فروش��ی فروخته شود، اما در صورت 
س��ورت و بسته بندی میوه و س��بزیجات، این هزینه به آن اضافه می شود و 
در این ش��رایط میوه های لک دار و خراب از سبد اصلی خارج می شود، البته 

فروشگاه ها نمی توانند میوه بسته بندی را با هر قیمتی عرضه کنند.

 4۰درصد نهاده های دامی
 سنتی تولید می شوند

رئی��س انجم��ن صنایع خوراک دام، طی��ور و آبزیان گف��ت کارخانه های 
خ��وراک دام و طیور با 60درصد ظرفی��ت کار می کنند و ۴0درصد نهاده ها 
به صورت س��نتی تولید می شود. مجید موافق قدیری در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، ارزش واردات نهاده های دامی تولید خوراک دام را بیش 
از ۴.5 میلی��ارد دالر اعالم کرد و گفت: بیش از ۴00 میلیون دالر ارز صرف 
واردات انواع ویتامین ها، مکمل ها و مواد افزودنی خوراک دام، طیور و آبزیان 

می شود.
وابستگی 8۰درصدی نیاز کشور به نهاده های دامی

او با اش��اره به اینکه ایران طی 50 س��ال اخیر جزو کشور های مطرح دنیا 
در حوزه واردات نهاده های دامی تولید خوراک دام به ش��مار می رود، افزود: 
ب��ه طور میانگین 80درصد از نیاز کش��ور به این کاال ها وابس��ته اس��ت که 
این امر بدان معناس��ت که در تامین امنیت غذایی باید هوش��یاری بیشتری 
داش��ته باش��یم. موافق قدیری اظهار کرد: علی رغم آنکه ظرفیت تولید 25 
میلی��ون تن انواع خوراک دام، طیور و آبزیان را کارخانجات صنعتی خوراک 
دارند، اما متاس��فانه این واحد ها با حدود 60درصد ظرفیت فعالیت می کنند 
و ۴0درصد نیاز کش��ور توسط واحد های مرغداری و دامداری و آبزی پروری 
به روش س��نتی تولید می ش��ود. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و 
آبزی��ان با بیان اینکه انحصاری در واردات نداریم، گفت: امروز بیش از ۴00 
شرکت در واردات نهاده های دامی در حال فعالیت تجاری هستند که با این 

وجود انحصاری در کار نیست.
وجود چالش های متعدد عرضه نهاده در سامانه بازارگاه

او با اش��اره به مشکالت س��امانه بازارگاه نهاده های کشاورزی بیان کرد: 
فروش اعتباری نهاده در کش��ور براساس زمان بارگیری محاسبه می شود، 
در حالی که سررس��ید پرداخت اعتباری در سامانه براساس زمان سفارش 
طراحی ش��ده است و با توجه به قطعی نبودن زمان بارگیری نیاز است که 
این مورد در سامانه اصالح شود. موافق قدیری با بیان اینکه امکان تسویه 
و پرداخت جزئی یا حتی بارنامه به س��فارش مهیا نیس��ت، افزود: خریدار 
ب��ه اجبار تنها امکان پرداخت یکج��ای مبلغ کل خرید پس از تحویل کل 
تناژ خریداری ش��ده را دارد. این فع��ال اقتصادی ادامه داد: عدم هماهنگی 
اطالعات��ی مانند آدرس و کدپس��تی خریدار با س��ایر س��امانه ها دلیل لغو 

سفارش است.
او در پایان با اشاره به اینکه عرضه کننده کاال در پنل کاربری خود امکان 
مشاهده تابلو عرضه را ندارد، تصریح کرد: امکان ویرایش کوتاژ عرضه شده، 
فراهم نیس��ت و فقط امکان حذف آن وجود دارد. بررسی کوتاژ عرضه شده 

بسیار زمانبر بوده و امکان تأیید عرضه بعد از ساعت اداری فراهم نیست.

اخبـــار

امسال نیز پیاز به عنوان کاالی اساسی، در بخش تولید با مازاد تولید 
و در بخش فروش با مازاد قیمت همراه شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، همه ساله داستان مازاد یا کاهش 
تولید محصوالت کشاورزی تکرار می شود که علت این سناریو را باید در 
نبود الگوی کش��ت، عدم زنجیره تولید، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی 

و بی توجهی به اجرای کشاورزی قراردادی جست و جو کرد.
علی رغم آنکه طی ماه های اخیر قیمت پیاز در بازار به باالی 15 هزار 
تومان رسیده بود، اما نرخ کنونی پیاز با هزینه های تولید سنخیتی ندارد 

به طوری که اشک پیازکاران را درآورده است.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با اجرای الگوی کشت، کشاورزی 
ق��راردادی و ایج��اد زنجیره تولید تا ارزش و زیرس��اخت های الزم دیگر 
ش��اهد افت و خیز قیمت و زیان تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان در 

بازار نخواهیم بود.
حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم  تا از آخری��ن دالیل افت 
 چش��مگیر قیمت پیاز و راهکارهای مناسب برای جبران زیان پیازکاران 

در بازار باخبر شویم:
سناریوی مازاد تولید پیاز تکرار شد

محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به دالیل کاهش ش��دید قیمت پیاز و چالش پیش روی 
کش��اورزان اظهار کرد: بارها اعالم کرده ایم که درخصوص تنظیم بازار و 
فروش محصوالت و بازرگانی بخش کش��اورزی مشکالت اساسی داریم 
که همین امر موجب ش��ده همه س��اله بازار محصوالت کشاورزی دچار 

نوساناتی شود.
وی افزود: تاکنون برنامه درس��تی در بازرگانی محصوالت کش��اورزی 
نداش��ته ایم تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دغدغه خاطری از بازار 

فروش نداشته باشند. ملک زاده با انتقاد از این مسئله که نگاه ویژه ای به 
بخش کش��اورزی نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه برای تولیدکنندگان 
و مصرف کنن��دگان بهایی قائل نیس��تیم، به همی��ن خاطر این موضوع 

موجب شده کشاورزان از حق خود محروم شوند.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی با اش��اره به دیگر دالیل گرانی پیاز در 
ب��ازار بیان کرد: در زمان اوج برداش��ت و پیک تولی��د انتظار می رود که 
محصوالت کش��اورزی در حد مص��رف به بازار عرضه ش��ود و مابقی را 

ذخیره سازی کنیم تا بتوانیم در زمان کمبود توزیع کنیم.
به گفته وی، در زمان اوج برداش��ت و پیک تولید باید مازاد محصول 
به بازارهای هدف صادر ش��ود که متاسفانه به سبب نبود ارتباط با دیگر 

کشورها چاره ای جز عرضه در بازار داخل نیست.
ملک زاده ادامه داد: در زمانی که بازار داخل اش��باع می شود، به سبب 
وجود واسطه ها و دالالن و سوءاستفاده از موقعیت قیمت محصوالت در 
بازار کاهش می یابد به طوری که به یک سوم تا یک چهارم هزینه تمام 

شده تولید می رسد.
ای��ن مقام مس��ئول قیمت تمام ش��ده ه��ر کیلو پیاز را ی��ک هزار و 
500 ت��ا یک هزار و 800 تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت 
ک��ه هم اکن��ون هر کیلو پیاز با ن��رخ 300 تا ۴00 تومان از کش��اورزان 
خری��داری می ش��ود و در مقابل با ن��رخ ۴ تا 5 هزار توم��ان در بازار به 
دست مصرف کننده می رسد که متاسفانه کشاورزان سودی حاصل شان 

نمی شود.
وی نب��ود مدیریت، زیرس��اخت های الزم و کمب��ود صنایع تبدیلی را 
از دیگر علل افزایش قس��مت محصوالت کش��اورزی در بازار اعالم کرد 
و افزود: در فصل پاییز و زمس��تان که تولید به حداقل می رس��د، قیمت 
محص��والت به دلیل نبود مدیریت، زیرس��اخت و امکانات الزم و کمبود 
صنای��ع تبدیلی 7 تا 10 برابر قیمت به دس��ت مصرف کننده می رس��د، 

در حالی که با ایجاد زیرس��اخت های الزم، انبار، سردخانه، سورتینگ و 
برنامه منسجم بازار به تعادل می رسد.

مل��ک زاده افزود: با توجه به نبود برنامه منس��جم آمایش س��رزمین و 
الگوی کشت همه ساله کشاورزان از حیث مازاد یا کاهش تولید متحمل 
زیان می شوند که با استمرار این روند کشاورزان ورشکست خواهند شد 

به طوری که دیگر قادر به ادامه تولید نخواهند بود.
رئی��س نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی ب��ا تاکید بر رهایی از 
ص��ادرات تک محصولی درآمدهای نفتی گفت: با مازاد تولید محصوالت 
کش��اورزی روی دس��ت کش��اورزان منابع پایه و نیروی انسانی به هدر 
می رود که این امر کار را به جایی می رس��اند که با دلس��ردی کشاورزان 
از ام��ر تولید ب��رای تامین نیاز کش��ور چاره ای ج��ز واردات محصوالت 

بی کیفیت و خروج ارز از کشور نیست.
ملک زاده ادامه داد: اگر از ظرفیت ها و پتانس��یل های بخش کشاورزی 
نتوانیم به درس��تی اس��تفاده کنیم، بدون تردید در طول س��ال سناریو 
مازاد یا کاهش تولید تکرار می ش��ود و مشکالت اساسی برای کشاورزان 

ایجاد می کند.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینک��ه اتخاذ برنامه ه��ای کوتاه مدت 
مس��کنی بیش نیست، بیان کرد: مس��ئوالن امر زمانی که کشاورزان از 
ناحیه فروش محصوالت متضرر هستند به دنبال راهکار مقطعی هستند، 

در حالی که نوشدارو بعد از مرگ سهراب فایده ای ندارد.
رئیس نظام صنفی کش��اورزان با تاکید بر این مسئله که مسئوالن از 
اتخاذ برنامه های کوتاه مدت و میان مدت نباید غافل شوند، تصریح کرد: 
در حال حاصر سپاه برای کاهش زیان پیازکاران به امر خرید ورود پیدا 
کرده است، اما جای این سوال مطرح است که سپاه چند درصد از پیاز 
تولیدی کش��اورزان را می تواند خری��داری کند؟ از طرفی برای محصول 

خریداری شده چه برنامه ای دارد.

قیمت واقعی هر کیلو پیاز چند؟

بازار پیاز، اشک کشاورزان را درآورد

مدی��رکل دفتر امور گلخانه ها، گیاه��ان زینتی و قارچ خوراکی وزارت 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران در جایگاه ششم تولید قارچ در دنیا 
قرار دارد، گفت در حال حاضر حدود 180هزارتن قارچ در کش��ور تولید 

شده است.
غالمرضا تقوی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه میزان تولید قارچ 
در کشور در حال حاضر حدود 180 هزارتن است و بیش از 3000 واحد 
بزرگ و خرد اقتصادی در این بخش مش��غول فعالیتند، گفت: براساس 
پیش بینی ها سرانه مصرف قارچ در کشور بیش از 1.5کیلو در سال است 

و از لحاظ تکنولوژی تولید قارچ هم در شرایط خوبی هستیم.
وی ادامه داد: بیش��ترین میزان تولید قارچ در کشور متعلق به تهران 
و البرز و سپس اس��تان های قزوین، خراسان، اصفهان و مازندران است. 
میزان تولید قارچ در اس��تان تهران سال گذشته حدود 35 هزارتن بود 

که پیش بینی می شود امسال به بیش از۴0 هزارتن برسد.
مدی��رکل دفتر امور گلخانه ها، گیاه��ان زینتی و قارچ خوراکی وزارت 

جهاد کش��اورزی اضافه کرد: حدود 98درصد نهاده های موردنیاز قارچ، 
در کش��ور تامین می ش��ود و میزان اندکی وابس��تگی در بخش اسپان و 
خاک پوشش��ی وج��ود دارد که آن هم با اقدامات تحقیقاتی در کش��ور 
تامین خواهد ش��د. به گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی 

ایران در جایگاه ششم تولید قارچ در دنیا است.
تقوی به قیمت قارچ فله نیز اش��اره کرد و گفت: در حال حاضر قارچ 
فله با قیمت هرکیلو 13هزار و 500 تومان به فروش می رسد که قیمت 

آن در بسته بندی حدود 2 تا 3هزارتومان بیشتر است.
کرونا به قارچ صدمه نزد

وی در پاس��خ به این س��وال که آیا ش��یوع کرونا تاثیری در خرید و 
فروش قارچ داش��ته است یا خیر، گفت: در اس��فندماه به دلیل کاهش 
صادرات و کاهش میزان مراجعه مردم به رس��توران ها و اغذیه فروشی ها 
فروش قارچ کم ش��د اما در فروردین میزان مصرف قارچ موردنیاز مردم 

در منازل جبران شد و رشد خوبی نیز داشت.

چگونه قارچ باکیفیت را تشخیص دهیم؟
مدی��رکل دفتر امور گلخانه ها، گیاه��ان زینتی و قارچ خوراکی وزارت 
جهاد کش��اورزی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: تمام قارچ ها 
در ش��رایط استریل تولید و بازرسی های الزم نیز انجام می شود بنابراین 
از لحاظ س��المت هیچ مش��کلی ندارند، اما بس��ته به نیاز بازار و سرانه 
مصرف بعضا ممکن است قارچ ها در مغازه ها باقی بمانند و آن چیزی که 
بایس��تی رعایت شود این است که قارچ باید از لحاظ ظاهری سالمتش 
حفظ ش��ده باشد و تازگی در محصول دیده شود. هرچه ضربه خوردگی 
و تیرگی کمتر باش��د کیفیت قارچ بهتر است. همچنین قارچ خریداری 
ش��ده باید پس از خرید سریعا در جای خنک نگهداری شود و به زودی 

نیز مصرف شود تا مدت کمتری باقی بماند.
وی در پای��ان با اش��اره به اینکه ویتامین ه��ای موجود در قارچ ارزش 
غذایی آن را باال برده است به مردم توصیه کرد که در این شرایط سرانه 

مصرف قارچ خود را برای تقویت سیستم ایمنی بدن شان باال ببرند.

وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالعات با ذکر اس��امی ش��رکت های تولیدکننده 
گوشی، اظهار کرد که تنظیم بازار گوشی مسئله ای است که با عنوان تولید داخل 
نمی توان به آن پرداخت و با نیاز س��االنه 12 میلیون و تولید ۴00 هزار گوش��ی 
داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( باید تدبیر کرده و بازار را کنترل 
کند. به گزارش ایس��نا،  طی سال های گذشته، گوشی هایی که به اشکال مختلف 
در داخل تولید ش��ده بودند، در بازار موجود بود اما موضوع تولید گوش��ی ایرانی 
چندی پیش باز هم مطرح ش��د و از نیمه های سال 1398 بود که موضوع تولید 
گوش��ی های جدید ایرانی، باز هم به یکی از مباح��ث حوزه فناوری اطالعات راه 
پیدا کرد؛ آن هم تولید یک گوش��ی که ایرادهای مدل های قبلی را برطرف کرده 
باشد و بتواند با نسخه های خارجی رقابت کند. البته برخی معتقدند تولید گوشی 
همراه در شرایط فعلی در توان تولیدکنندگان داخلی نیست و ایران فعال توانایی 
و دانش فنی را برای فروش گوش��ی ندارد و بهتر اس��ت ابتدا لوازم جانبی تلفن 
همراه را تولید  کرده و در مراحل بعدی به تولید گوش��ی رسید، اما طرح حمایت 
از تولید و توسعه زیست بوم موبایل تولید داخل دی ماه سال گذشته در معاونت 

فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات کلید خورد و مقرر شد محصوالت سه شرکت 
فعال در این زمینه در دهه فجر رونمایی ش��ود اما سال گذشته خبری از معرفی 
محصوالت جدید ایرانی منتش��ر نشد. محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات - در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه هدف گذاری برای سال 
1399، تولید ۴00 هزار گوش��ی است، افزود: شرکت GLX پیش از این هم در 
زمینه گوش��ی فعال بود. ش��رکت مادیران هم برای ایجاد خط تولید و نمونه های 
اولیه گزارش داده اس��ت. گروهی هم در مجموعه صاایران شروع کردند به تولید 

گوشی. اینها سه مجموعه ای هستند که فعاالنه در این زمینه کار می کنند.
وی با بیان اینکه تولید داخلی نمی تواند جایگزین همه ظرفیت موردنیاز باشد، 
گفت: پیش بینی ما این اس��ت که امس��ال بتوان ۴00 هزار گوش��ی داخلی را به 
فروش رس��اند، زیرا این موضوع به س��لیقه و جیب مردم هم برمی گردد. با وجود 
این، تنظیم بازار گوشی مسئله ای است که با عنوان تولید داخل نمی توان به آن 
پرداخت. تولید داخل ۴00 هزار دس��تگاه است ولی ما ساالنه 10 تا 12 میلیون 
گوشی می خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.

آذری جهرمی در پاس��خ به اینکه آیا تولید گوش��ی داخل الزم اس��ت و اصال 
مش��ترک ایرانی از آن اس��تقبال می کند؟ گفت: چراکه نه؛ همین حاال هم از این 
گوش��ی ها با توجه به کیفیت شان استقبال شده است. خود من هم از این گوشی 
اس��تفاده می کنم و هم کیفیت خوبی دارد و هم قیمت آن مناس��ب است. البته 
ش��اید همه نپسندند و ما هم بنا نیست برای مردم تصمیم گیری کنیم، اما تولید 

داخل به عنوان یک گزینه در فضای رقابتی فعالیت می کند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر شرکت های تولیدکننده گوشی در جهان دچار 
بحران کرونا شده و  تولید و صادرات گوشی را با مشکل مواجه کرده اند. از طرفی 
واردکنندگان در ایران هم از شرایط واردات گله دارند. باالرفتن نرخ ارز هم مزید 
بر علت شده و مجموع این دالیل به عالوه سودجویی سوءاستفاده گران از شرایط، 
قیمت گوشی  را افزایش داده است. درنهایت شاید تولید گوشی مسکنی مقطعی 
باش��د که بتواند نیاز برخی کاربران را رفع کند، ام��ا همانطور که وزیر ارتباطات 
هم اش��اره کرده، گوش��ی داخلی جوابگوی نیاز تمام کش��ور نیست و باید فکری 

برای نیاز بازار شود.

ایران در جایگاه ششم تولید قارچ در دنیا

 تولید ۱8۰هزارتن قارچ در کشور

اسامی شرکت های تولیدکننده گوشی اعالم شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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اخبار

مصرف کنندگان واقعی نمی توانند در 
طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کنند

رئیس کمیس��یون اصل 90 مجلس ش��ورای اسالمی می گوید در 
ح��ال حاضر مصرف کننده اصلی نمی تواند در طرح های پیش فروش 

خودرو ثبت نام کرده و از آن بهره مند شود.
داود محمدی، رئیس کمیس��یون اصل 90 مجلس در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره مکانیس��م خودروس��ازان برای 
پیش فروش خودرو، گفت: در گزارش کمیس��یون اصل 90 مجلس 
درباره مش��کالت و چالش ه��ای پیش روی صنعت خودروس��ازی، 
س��ازوکار وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و خودروس��ازان برای 
پیش فروش خودرو یکی از موارد تخلف شناس��ایی و این شرکت ها 
ملزم ش��دند با بسترسازی مناس��ب این روش ها را تغییر دهند، به 
گونه ای ک��ه در این طرح ها تنها مصرف کنن��ده اصلی قادر به ثبت 

نام باشد.
ش��کایت های بس��یاری درب��اره ه��ک س��ایت های پیش ف��روش 

خودروسازان به کمیسیون اصل 90 مجلس واصل شده است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ش��ورای اس��المی 
ب��ا بیان اینکه خودروس��ازان باید با راه اندازی س��امانه ای مناس��ب 
ام��کان ثبت ن��ام مردم در طرح ه��ای پیش ف��روش را فراهم کنند، 
افزود: ش��کایت های بس��یاری مبنی بر هک سایت های پیش فروش 
خودروس��ازان، به کمیس��یون اصل 90 مجلس واص��ل و این موارد 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر مصرف کننده اصلی نمی تواند در 
طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کرده و از آن بهره  مند ش��ود، 
اظهار کرد: اگرچه اتخاذ راهکارهایی مانند محدودیت در ثبت نام با 
اس��تفاده از کد ملی می تواند تا حدودی از سوءاستفاده سودجویان 
جلوگیری کند، اما دست آنها کامال از این طرح ها کوتاه نخواهد شد.

ادعای خودروسازان مبنی بر اصالح سازوکار پیش فروش خودرو؛ 
واقعیت یا گزافه؟

نماین��ده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: هرچند خودروس��ازان 
ادع��ا می کنند در صدد اصالح مکانیس��م ثبت نام خودرو هس��تند، 
ام��ا در صورتی که همچنان روش ه��ای قبلی را در پیش گیرند و از 
اصالح سازوکارها، خودداری کنند، قوه قضائیه باید به موضوع ورود 

کند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

شیب نزولی فروش خودروهای بنزینی بیشتر 
از الکتریکی است!

تحلیلگ��ران بلومبرگ به تازگی ب��رآورد کرده اند که میزان فروش 
خودروه��ای الکتریکی در جهان در س��ال جاری میالدی 18درصد 
کاهش خواهد یافت این در حالی اس��ت که افت فروش خودروهای 

بنزینی و دیزلی بیشتر از این رقم خواهد بود.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری »عص��ر خودرو« ب��ه نقل از ایس��نا، 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران بلومبرگ با انتش��ار گ��زارش جدید در 
روز سه ش��نبه به تازگ��ی برآورد و اعالم کرده ان��د که میزان فروش 
خودروهای الکتریکی پاک و دوس��تدار محیط زیس��ت در بازارهای 
جهانی تا پایان س��ال جاری میالدی تحت تاثیر تبعات منفی ناشی 
از ش��یوع گس��ترده و بحران پاندمی کرونا 18درصد کاهش خواهد 
یاف��ت. آنها همچنین در ادامه پیش بینی ه��ای خود عنوان کرده اند 
که ف��روش خودروهای بنزینی و دیزلی در همین بازه زمانی افت و 

کاهش بسیار بیشتری را تجربه خواهند کرد.
آنه��ا در ای��ن گ��زارش پیش بین��ی کرده ان��د که می��زان فروش 
خودروه��ای احتراق داخلی نظیر بنزینی و دیزلی در س��ال 2020 

میالدی، 23درصد کاهش خواهد یافت.
کالی��ن مک کراچر، یک��ی از تحلیلگران ارش��د BNEF، در این 
خصوص خاطرنش��ان کرده است: شیوع گس��ترده و بحران پاندمی 
کرون��ا بدون ش��ک از بزرگ ترین دالیل رک��ود در بازارهای جهانی 

فروش خودرو در سال 2020 میالدی به شمار می رود.
وی در ادامه س��خنان خود افزود: با اینکه به نظر می رسد پاندمی 
کرونا تاثیرات بسیار بلندمدتی بر بازارهای جهانی نداشته باشد، اما 
انتظار می رود که بازار فروش خودرو در س��ه س��ال آینده همچنان 

متالطم و متزلزل خواهد بود.
تحلیلگ��ران ای��ن موسس��ه همچنی��ن در ادامه گ��زارش خود از 
چش��م انداز روش��ن خودروهای الکتریکی پاک و دوس��تدار محیط 
زیس��ت س��خن گفته و برآورد کرده اند که میزان فروش این وسایل 
نقلیه تا س��ال 20۴0 میالدی 31درصد رش��د خواهد یافت و سهم 
آنها نیز تا این تاریخ به 58درصد از فروش کل خودروهای س��واری 
خواهد رسید. این در حالی است که استقبال از خودروهای بنزینی 
و دیزلی رو به کاهش خواهد رفت؛ به گونه ای که اوج فروش آنها در 

سال 2017 میالدی بوده است.
براس��اس گزارش رویترز، میزان فروش خودروهای الکتریکی در 
س��ال جاری میالدی 1.7 میلیون دستگاه پیش بینی شده است که 
قرار اس��ت به 7میلیون دس��تگاهی که هم اکنون در س��طح شهر و 

کشورهای مختلف در حال استفاده و تردد است، اضافه شود.

توقف تولید 4۰۵ از اواخر خرداد
حذف ستادهای ترخیص خودرو در آینده 

نزدیک
رئی��س پلیس راهور ناجا از حذف س��تادهای ترخیص خودرو در 
آین��ده نزدیک خب��ر داد. به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« 
به نقل از ایس��نا،  س��ردار س��یدکمال هادیانفر در نشس��ت خبری 
صبح روز گذش��ته خود که در شهرک آزمایش برگزار شد با تشریح 
اولویت های پلیس در سال99 گفت: یکی از اولویت های پلیس راهور 
هوشمندس��ازی اس��ت که در همین راستا تالش ش��ده تا به زودی 
امکان ش��ماره گذاری، رس��یدگی به اعتراضات و ترخیص خودرو در 
بستر شبکه ملی اطالعات انجام شود. وی اضافه کرد: به این ترتیب 

رفته رفته ستادهای ترخیص جمع خواهد شد.
توقف تولید 4۰۵ از اواخر خرداد

هادیانفر در مورد توقف تولید سواری پژو ۴05 نیز گفت: با توجه 
به تعهدات خودروساز، تولید پژو ۴05 نیز از اواخر خردادماه متوقف 

خواهد شد.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت طرح ترخیص وس��ایل نقلیه به صورت 
تقس��یط جرایم از ابتدای اردیبهشت متوقف شده و در سال جاری اجرا 

نخواهد شد.
ب��ه گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، س��ردار س��ید کمال 
هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در نشس��ت خبری  با اصحاب رس��انه 
پیرامون اقدامات و عملکرد پلیس راهور، تصادفات و خدمات در دو ماهه 

سال جاری و برنامه های پیش رو سخن گفت.
سردار هادیانفر اظهار داشت: بحث مدیریت ترافیک، تسهیل و ایمنی 
در ت��ردد و ارائه خدمات ترافیکی از جمله برنامه های اصلی پلیس راهور 

است.
رئیس پلیس راهور ناجا تصری��ح کرد: جدی ترین برنامه پلیس راهور 

کاهش سوانح و تصادفات با رویکرد کاهش جانباختگان است.
وی افزود: دومین برنامه توسعه انضباط و نظم در عبور و مرور ترافیک 

است که ساماندهی موتورسیکلت سواران از آن جمله است.
س��ردار هادیانفر تصریح کرد: توس��عه و بهب��ود و ارتقای رفتار فردی 
و اجتماع��ی ترافیکی موضوع  مهم دیگری اس��ت که همکاری کاربران 

ترافیکی یعنی رانندگان، سرنشینان خودرو و عابران پیاده را می طلبد.
رئی��س پلی��س راهور ناج��ا ادامه داد: توس��عه و تحول سیس��تمی و 
هوشمندسازی پلیس راهور از جمله موارد مدنظر است که امیدواریم در 

نیمه اول امسال بخش اعظمی از آن محقق شود.
وی تصری��ح ک��رد: از جمله این خدمات رس��یدگی ب��ه اعتراضات و 
شماره گذاری است که تمامی این برنامه ها در بستر شبکه ملی اطالعات 
انجام می ش��ود؛ همچنین ترخی��ص الکترونیکی خودرو که تالش داریم 

رفته رفته ستاد ترخیص را جمع کنیم.
سردار هادیانفر اعالم کرد: 126 هزار و 600 نفر از ۴۴ میلیون دارنده 
گواهینامه در کش��ور دارای نمره منفی هستند. 69 نفر برای بار اول در 
آس��تانه توقیف سه ماهه گواهینامه،5770 نفر در مرحله دوم در آستانه 
توقیف ش��ش ماهه گواهینامه قرار داش��ته و 12 هزار نفر نیز در آستانه 
ابطال گواهینامه هس��تند که بعد از یکسال می توانند دوباره با گذراندن 

دوره آموزشی گواهینامه بگیرند.
وی افزود: در س��ال 96 و 97 افزایش تصادفات را داش��تیم. در س��ال 
گذش��ته قبل از ورود کرونا موفق شدیم رشد تصادفات را  متوقف کنیم 

و ش��اهد کاهش آن باشیم بر این اس��اس دو دهم درصد تا پایان بهمن 
کاهش تصادفات داش��تیم. س��ردار هادیانفر ادامه داد: این آمار ربطی به 
کرونا ندارد چراکه فقط در مهر 6.5 میلیون تردد برای اربعین داشتیم و 
در دیگر ماه ها کاهش داشتیم. رئیس پلیس راهور ناجا به طرح تقسیط 
جرایم رانندگی اش��اره و اظهار داش��ت: این طرح در سال گذشته اجرا 
ش��د و خودروهایی که باالی یک میلیون تومان جریمه داشته و توقیف 
شده بودند توانستند با طرح تقسیط خودروی خود را ترخیص کنند. در 

همین راستا 62 هزار وسیله نقلیه ترخیص شدند. 
وی گف��ت: طرح ترخیص وس��ایل نقلیه به صورت تقس��یط جرایم از 

ابتدای اردیبهشت ماه متوقف شده و در سال جاری اجرا نخواهد شد.
رئی��س پلی��س راهور ناج��ا تصریح ک��رد: در طرح ترخی��ص خودرو 
رانندگان متعهد ش��ده بودند ظرف یک س��ال اقس��اط خود را بپردازند. 
فق��ط 23درصد از رانندگان خوش حس��اب مبال��غ را پرداخت کردند و 
مابقی اقدامی انجام ندادند. در همین راس��تا با توجه به بدحس��ابی این 
دس��ته از رانندگان خودروهای شان در لیست توقیف باالی یک میلیون 

تومان قرار گرفت.

ترخیص تقسیطی خودرو در سال جدید اجرا نمی شود

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران گفت درحال حاضر معامالت در بازار به 
صفر رسیده است و مردم منتظر اعالم قیمت ها هستند.

سعید موتمنی در گفت  وگو با ایلنا، با بیان اینکه بازار خودرو در حال 
حاضر وضعیت بس��یار آرامی را تجربه می کند، گفت: تعلل شرکت های 
خودروس��از از ارائه قیمت ها موجب رکود در بازار خودرو و انتظار برای 
اعالم قیمت ها شده اس��ت. زیرا بنابر مصوبات اعالم شده قیمت خودرو 
در بازار باید 10درصد بیش از قیمت اعالم ش��ده شرکت های خودروساز 

باشد.
وی ادامه داد: بر همین اساس در حال حاضر هیچ گونه خریدوفروشی 
در بازار وجود ندارد، چراکه خریداران واهمه خرید بیش از قیمت اعالم 

شده و فروشندگان واهمه فروش کمتر از میزان مصوب را دارند. همین 
مس��ئله موجب انتظار مردم برای اعالم قیمت ها ش��ده و خرید و فروش 
در بازار به صفر رس��یده اس��ت. موتمنی با بیان اینکه ش��ورای رقابت و 
س��ازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در اعالم قیمت ها تعلل 
می کنند، گفت: قرار بود که 25 اردیبهشت قیمت ها توسط این دو نهاد 
اعالم شود که متاسفانه به شنبه موکول شد و تا این زمان نیز قیمت ها 
اعالم نش��ده است. وی تاکید کرد: تا زمانی که شورای رقابت و سازمان 
حمایت از تولیدکنن��ده و مصرف کننده قیمت ها را اعالم نکند مردم در 

سردرگمی به سر خواهند برد.
موتمنی افزود: بر همین اس��اس پراید 65 میلیون تومان، پژو 109 تا 

108 میلیون تومان، س��مند 113 ت��ا 11۴ میلیون تومان،  پارس 127 
میلی��ون توم��ان و پژو 206 نیز 11۴ میلون تومان در بازار اعالم ش��ده 
اس��ت. توجه ش��ود که این اعالم قیمت ها صرفا بر روی کاغذ است و در 

حال حاضر تقریبا معامله ای صورت نمی گیرد.
رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران در پای��ان با بیان اینک��ه مدیران و 
مس��ئولین شفاف سازی های الزم را انجام دهند، گفت:  باید برای مردم و 
مش��تریان مشخص و شفاف شود که مقدار خودروهای احتکاری کشف 
ش��ده در کدام مناطق و متعلق به چه اش��خاصی است و بنا بر قوانین و 
مقررات با آنها برخورد ش��ود زیرا این افراد با سوءاستفاده از التهاب بازار 

موجب تشویش در اذهان عمومی شده اند.

مدیرکل س��ازمان تعزیرات حکومتی تهران معتقد است که دالالن در باالبردن 
قیمت خودرو نقشی ندارند و حضور دالل در حوزه خودرو بی معناست.

ب��ه گزارش اقتصادآنالین ب��ه نقل از رادیو گفت و گو، محمدعلی اس��فنانی با 
برنامه »گفت و گوی اقتص��ادی« درباره داللی در اقتصاد ایران و نظام اقتصادی 

دالل پرور گفت وگوی تلفنی کرد.
اسفنانی در آغاز اظهار کرد: داللی بحث بسیار مهمی در قانون »تجارت« است 
که متاسفانه در سیستم اقتصادی ایران و حتی گاهی در سیستم های دیگر رنگ 

عوض کرده و از معنای اصلی خود خارج شده است.
وقتی اصطالح داللی را می شنویم بیشتر بار منفی آن به ذهن متبادر می شود 
ت��ا بار مثب��ت درحالی که آنچه ک��ه قانون »تجارت« از دالل��ی می گوید جایگاه 
وس��یع و مهم اقتصادی اس��ت که در همه کش��ورهای دنیا وجود دارد و بس��یار 

نقش آفرین است.
مدیرکل س��ازمان تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به تعریف قانون »تجارت« 

از واژه دالل��ی گفت: این قانون، داللی را یک واس��طه گری قانونی بین خریدار و 
فروشنده در اقصی نقاط کشور و جهان در حوزه های مختلف می داند که جایگاه 

آن باید تعیین شود.
این مقام مس��ئول متذکر ش��د: قانون »تجارت« مصوب سال 1311 است که 
متاس��فانه تا به امروز هیچ اصالحی در آن صورت نگرفته اس��ت درحالی که اگر 
جایگاه داللی در این قانون به روز و مش��خص شود شاید به جای اصطالح داللی 

از یک اصطالح دیگر مانند مجرم و متخلف استفاده شود.
اس��فنانی معتقد اس��ت که دالالن در باالبردن قیمت خودرو نقش��ی ندارند و 

حضور دالل در حوزه خودرو بی معناست.
وی تصریح کرد: در شرایطی که گردش مالی صنعت خودرو ده ها هزار میلیارد 
تومان در سال است چطور می شود چند نفر دالل آن هم در جمعیت 80میلیون 
نفری این حوزه را مدیریت کنند؟! به نظر می رس��د که یک تبانی وجود دارد اما 
متاس��فانه برخی مس��ئوالن ذی ربط در برنامه زنده تلویزیونی اعالم می کنند که 

قیم��ت خودرو را چند نفر دالل تعیین می کنند درحالی که این اصال قابل قبول 
و توجیه نیست. نمی توان کسانی را قیمت خودرو را باال می برند دالل نامید؛ این 
اف��راد قطعاً مجرمند که با تبانی با ش��رکت های خودروس��از در اقدامی مجرمانه 
تولید خودرو را به بهانه نقص قطعه و یا دیگر مس��ائل کاهش می دهند و عطش 

خرید خودرو را باال می برند.
مدیرکل س��ازمان تعزیرات حکومتی تهران در مورد انتشار تصاویر خودروهای 
پارک ش��ده در پارکینگ ها اظهار کرد: ما این هفته به صورت جدی کار بررسی 
پارکینگ ها را شروع کردیم، با دادستانی تهران، پلیس اقتصادی نیروی انتظامی 
و سایر مراجع در ارتباطیم. چندین پارکینگ به ما معرفی شده و به زودی نتیجه 

بررسی پارکینگ ها و صحت و سقم مطالب را به اطالع مردم خواهیم رساند.
اس��فنانی گفت: گاهی همه آنچه که در یک تصویر دیده می شود همه واقعیت 
نیس��ت اما به مردم قول می دهیم صادق باش��یم و نتایج پیگیری این موضوع را 

اعالم کنیم.

خرید و فروش خودرو به صفر رسید

 پراید روی کاغذ ۶۵ میلیون تومان است

مقصر افزایش قیمت ها در بازار خودرو کیست؟
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یک ش��رکت دانش بنیان ب��ا فعالیت خود یکی از محص��والت موردنیاز برای 
صنعت فوالد را ایران ساخت کرده است تا با کارایی باال و طول عمر بیشتر این 

محصول شاهد رونق فعالیت ها در این حوزه باشیم.
ش��رکت  مدیرعام��ل  صنایعی��ان،  مه��دی   
دانش بنی��ان پوالد تجهیز ایرس��ا گف��ت: فناوری 
انرژی ش��یمیایی کوره های  ساخت سیستم های 
ق��وس الکتریکی را بومی کردیم و در حال حاضر 
این محصول ایران س��اخت نیاز کش��ور و صنعت 
فوالد را رفع می کن��د. کوره های قوس الکتریکی 
یکی از روش های پرکاربرد فوالدس��ازی اس��ت و 
این محصول انرژی ش��یمیایی کوره ها را با تزریق 
اکس��یژن و کرب��ن تامی��ن می کن��د. کاربرد این 
محصول برای افزایش به��ره وری در تولید فوالد 
و س��اخت فوالدهای تمیز اس��ت.  وی ادامه داد: 
در گذشته بیشتر از محصوالت خارجی برای این 
کار اس��تفاده می شد اما استفاده از آنها مشکالتی 

را به همراه داشت. نخس��ت اینکه این محصوالت عمری کوتاه داشتند، چراکه 
این تجهیزات مصرفی هس��تند و پس از گذشت مدت زمانی فرسوده می شوند. 
البته در حال حاضر به علت تحریم ها وارد نمی ش��وند. صنایعیان درباره برتری 

محصول س��اخت ایران در مقایس��ه با نمونه خارجی، افزود: در تولید و ساخت 
این محصول روی طول عمر آن کار کردیم و آن را به س��ه برابر افزایش دادیم. 
همچنین عالوه بر این مورد کارایی آن نیز سه برابر شده است و با این امکانات 
این محصول یک چه��ارم نمونه خارجی قیمت 
دارد.  وی همچنی��ن بیان کرد: کوره های قوس 
الکتریک��ی فوالد مبارکه اصفهان در حال حاضر 
از این محصول استفاده می کنند و سال گذشته 
با استفاده از آن 25 میلیارد تومان صرفه جویی 
ارزی در این ش��رکت رخ داد. همچنین در حال 
انعقاد قرارداد برای تامین نیاز سه شرکت فعال 
در حوزه فوالدسازی هستیم و توانایی رفع نیاز 

کشور به این محصول دانش بنیان را داریم.
 به گفته صنایعیان، پروژه طراحی نخس��تین 
کوره قوس الکتریکی با فناوری کامال ایرانی نیز 
با همکاری فوالد مبارکه اصفهان در حال انجام 
است. صنایعیان از تولید محصوالت جدید برای 
صنعت فوالد خبر داد. محصوالتی که تحریم هستیم و تولید آنها رونق را برای 
کشور به همراه دارد. پنل های آب گرد صفحه ای، آرم های الکترودگیر و کفشک 

الکترودگیر برخی از این محصوالت هستند.

بهره گرفتن از همه ظرفیت های علمی و تجربی کش��ور برای توس��عه 
زیس��ت فناوری دری��ا یک اولویت کاری در س��ال جاری س��تاد توس��عه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. این کار 

به هم افزایی و استفاده از همه پتانسیل های 
موج��ود در کش��ور ب��رای رون��ق دادن به 
زیست فناوری دریا به عنوان یکی از صنایع 

مهم و کاربردی کمک می کند.
روند پیشرفت زیست فناوری دریا در ایران 
با کم��ک دانش بنیان ها و ش��تاب دهنده ها 
س��رعت گرفته اس��ت. حرکتی که با هدف 
ایجاد بس��تر الزم برای به��ره وری اقتصادی 
از محصوالت زیس��ت فناوری دریا آغاز شده 
و به ارتق��ای دانش و توس��عه فرهنگ این 
حوزه علمی برای کسب ثروت و رفاه عمومي 

می انجامد.
به گفته محمد پورکاظمی رئیس کارگروه 

زیست فناوری دریای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، توس��عه این صنعت دریایی در کش��ور با حمایت از 
برنامه ها و اولویت های زیست فناوری دریا در کشور و حمایت از شرکت های 

دانش بنیان این حوزه پیگیری می شود.
»تدوین نقشه راه توس��عه حوزه زیست فناوری دریا«، »ظرفیت سنجی 
و اولویت بندی موج��ودات دریازی پتانس��یل دار در این عرصه علمی« و 
»تهیه بسته های حمایتی و تشویقی برای 
راه ان��دازی کس��ب وکارهای جدید در این 
حوزه« از جمله اولویت های تعیین ش��ده 
برای توس��عه زیست فناوری دریا در کشور 

است.
آنطور که رئیس کارگروه زیست فناوری 
دریای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، 
می گوی��د: »حمای��ت و تش��ویق بخ��ش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای 
ورود ترکیبات زیس��ت فناورانه دریایی به 
بازار«،  »استفاده از ترکیبات زیست فناورانه 
دریای��ی در صنایع و ظرفیت س��نجی نیاز 
کش��ور به محصوالت زیس��ت فناورانه دریایی در صنایع دارویی، غذایی، 
پزشکی و انرژی« از جمله اقدامات در نظر گرفته شده در این کارگروه در 

سال جاری است.

برای توسعه زیست فناوری دریا همه ظرفیت های علمی کشور به میدان می آیندمحصول ایران ساخت با کارایی باالتر جایگزین نمونه خارجی در صنعت فوالد شد

سامانه نخستین فراخوان حمایت از طرح های پسادکترای فناورانه با حضور ایمان 
افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و علی اکبر 

مشرفی مدیرعامل گروه صنعتی بارز رونمایی شد.
 مدیری��ت پژوهش )کایپر( عنوان این س��امانه اس��ت که 62 چالش 
پیش��روی مجموعه صنعتی بارز در آن تعریف شده است و پژوهشگران 
و فن��اوران با مراجعه به این س��امانه می توانند طرح ها و ایده های خود 
را ارائ��ه کنند و از حمایت صندوق و مجموع��ه صنعتی بارز برخوردار 

می شوند.
 ایمان افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در 
این مراس��م گفت: حمایت از طرح های پسادکترای فناورانه یکی از برنامه هایی است 
که در سال گذشته توسط صندوق به صورت جدی پیگیری شد تا فارغ التحصیالن و 

دانشجویان رشته دکترا برای رفع نیازهای پژوهشی کشور کمک کنند.
وی ادامه داد: از یک س��و در کش��ور ارتباط بین صنعت و دانش��گاه همواره یکی 
از موضوعات مهم بوده اس��ت. از س��وی دیگر نیروی انسانی جوان و خالق با توانایی 
باالی پژوهش��ی در یکی از ظرفیت های کشور است که شاید فضای پیش روی آنها 
برای تحقیقات آینده ایده آل نباشد. پس این برنامه یک فرصت برای استفاده از این 

توانمندی ها است.
افتخ��اری همچنی��ن افزود: در فراخوانی که امروز از س��امانه آن رونمایی ش��د با 
هم��کاری گروه صنعتی بارز چالش های پیش روی این گروه تعریف ش��ده اس��ت و 
ارتباط و تعامل مناس��بی میان دانش��گاه و صنعت ایجاد و زبان مشترکی میان این 
دو گروه تعیین می ش��ود. مجموعه صنعتی بارز پس از شکلگیری تعامل با صندوق 

قدم های موثری برداشت.
 حمایت از 2۵۰ فارغ التحصیل دکترا

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی با بیان اینکه برنامه 
پسادکترا توسعه داده شده است، افزود: سال گذشته 250 فارغ التحصیل دکترا به طور 
کلی از برنامه پسادکترا استفاده کردند و سقف پرداخت ها نیز به طور قابل مالحظه ای 

افزایش یافت البته از نظر کیفی نیز شاهد تغییرات چشمگیری در این حوزه بودیم.

 وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 60 چالش توسط مجموعه صنعتی بارز در 
این فراخوان در نظر گرفته ش��ده است، بیان کرد: از امروز با رونمایی از سامانه برای 
رفع این چالش ها فناوران می توانند طرح های خود را ارس��ال کنند و در سال جاری 
30 چالش انتخاب و حمایت می ش��وند. سقف حمایت ها نیز میان 36 تا 60 میلیون 
تومان است. پس این اقدام راهی برای ارتباط مستقیم پژوهشگران و برخورد با مسائل 
صنعت است. نقش صندوق نیز ایجاد فضای مشترک میان این دو و پس از آن فضای 

رقابتی تعیین کننده ادامه ارتباط پژوهشی است.
 در ادامه علی اکبر مشرفی مدیرعامل گروه صنعتی بارز گفت: این فراخوان شروعی 
برای ایجاد یک فرصت است تا از ظرفیت های نیروی انسانی بهره مناسبی برده شود. 
در همین راس��تا برای رفع چالش های گروه صنعتی بارز به نیروی انس��انی و دانش 

داخلی اتکا کردیم. قطعا اثرات این اقدام در سال های آینده مشخص می شود.
وی در ادام��ه گفت: در مجموعه بارز با چالش های گوناگونی روبه رو 
هستیم که با تش��دید تحریم ها شدت گرفت و این فراخوان برای رفع 
آنها گامی موثر اس��ت. پس با این اقدام در س��ال آینده حداقل 50 تا 

60درصد چالش ها با کمک دانشجویان پسادکترا رفع می شود.
 شتاب به فعالیت ها

همچنین در این مراس��م تفاهم نامه همکاری برای پشتیبانی از پژوهشگران دوره 
پسادکترا میان ایمان افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت 

علمی و علی اکبر مشرفی مدیرعامل مجموعه صنعتی بارز امضا شد.
بهره گیری از توانمندی ه��ای دانش آموختگان برتر مقطع دکترای تخصصی برای 
حل مسائل صنعت تایر، حمایت از توسعه پژوهش های علمی اولویت دار و تقاضامحور 
با همکاری دانش آموختگان برتر مقطع دکترای تخصصی، بسترسازی برای گسترش 
چرخ��ه علم و فن��اوری و زیرس��اخت های انس��انی پژوهش در کش��ور و هم افزایی 
ظرفیت های گروه بارز و صندوق برای توس��عه حمایت از کارآفرینی و مهارت افزایی 

دانش آموختگان برتر مقطع دکترای تخصصی از اهداف این تفاهم نامه است.
در ادامه نیز س��امانه مدیریت پژوهش )کایپر( توس��ط ایمان افتخاری و علی اکبر 

مشرفی رونمایی شد.

چند سالی است که ایمپلنت های تیتانیومی ساخت کشور به درمان بیماران کمک 
می کند. کاشتنی هایی گران قیمت که در ناحیه فک، صورت، جمجمه و ستون فقرات 

به کار می آیند. این کار با هدف خودکفایی و اشتغال زایی در کشور انجام شد.
ش��رکت دانش بنیان ایمن ایجاز سال 75 با فعالیت در حوزه تعمیر انواع ابزارآالت 
اتاق عمل و دستگاه های تجهیزات پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و طی چند سال 
توانست به یکی از طراحان و سازندگان انواع ابزارآالت جراحی و دستگاه های پزشکی 

تبدیل شود.
سال 88 هم با باالرفتن توانمندی های داخلی شرکت، اقدام به تولید ایمپلنت های 
تیتانیومی فک و صورت و جمجمه کردند. به گفته خس��رو محمدلو مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان، ساخت ایمپلنت های تیتانیومی فک و صورت و جمجمه با وجود 
مشکالت زیاد غیرممکن بود اما با تالش و پشتکار مجموعه و با هدف خودکفایی و 
اش��تغال زایی این پروژه با انتقال تکنولوژی روز دنیا از کشورهای سوئیس و آلمان با 
موفقیت به انجام رس��ید. سال 95 این ش��رکت دانش بنیانی براساس نیاز جامعه به 
حوزه تولید کاشتنی های ارتوپدی و ستون فقرات ورود کرد و با به کارگیری نیروهای 
متخصص در بخش تحقیق و توسعه و نیروهای تحصیلکرده و جوان در واحد تولید و 

به کارگیری  ماشین آالت روز دنیا این مهم را نیز به انجام رساند.
آن ط��ور که محمدلو می گوید: در مرحله بعد این مجموعه س��اخت ایمپلنت های 

سفارشی )Custom Made( براساس نیاز بیمار و به سفارش متخصص مربوطه را 
در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری متخصصان جراحی مغز و اعصاب و فک و 

صورت و رادیولوژیست ها این پروژه خود را به اتمام رساند.
وی ادامه داد: اگرچه در شروع طراحی  ایمپلنت ها براساس به روزترین برندهای دنیا  
صورت گرفت ولی با توجه به تجربه باالی متخصصان جراح ایرانی و تکنیسین های 
ات��اق عمل و هم��کاری آنها با بخش R&D و تعامل ب��ا کادر تولید، در حال حاضر 

شرکت، تولیداتی با طراحی های خاص و منحصر به فرد دارد.
محصوالت تولیدی این ش��رکت با اس��تفاده از بهترین مواد اولیه موجود در بازار 
جهانی زیر نظر وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی با کیفیت باال س��اخته 
می شود و نه تنها قابل رقابت با محصوالت خارجی است بلکه یک دوم قیمت نسبت 
به محصوالت اروپایی و آمریکایی در داخل کشور به مراکز دانشگاهی و درمانی ارائه 
می ش��ود. این فعال دانش بنیانی معتقد است که این کار می تواند کشور را از واردات 
پالک های اس��تخوانی بی نیاز کند. عالوه بر این ایمن ایجاز با اشتغال زایی برای  ۴5 
نفر با تحصیالت لیس��انس، فوق لیسانس و دکترا به بهبود وضع اقتصادی کشور نیز 

کمک کرده است.
این محصوالت با برند ایرانی به کش��ور آلمان، عراق، افغانستان و ارمنستان صادر 

می شود.

مایکروس�افت که امروزه به شکلی گسترده از مقوله متن باز حمایت می کند، سال ها پیش 
پلتف�رم لینوکس را »س�رطان« خطاب کرده ب�ود. ردموندی ها اخیرا به اش�تباه خود در آن 

دوران اعتراف کرده اند.
به گزارش زومیت، مایکروس�افت به تازگی غلط بودن دیدگاه ه�ای اولیه اش درباره  دنیای 
متن باز )Open Source( را پذیرفته اس�ت. این شرکت سال های متمادی و در دورانی که 
بر بازار رایانه های دس�کتاپ به  شدت تسلط داش�ت، در حال مبارزه  جدی با دنیای متن باز 
و البته پلتفرم لینوکس بود. اس�تیو بالمر، مدیرعامل پیش�ین مایکروسافت، در سال 2۰۰۱ 
لینوکس را به س�رطان تش�بیه کرده بود. بالمر در نقل قولی مع�روف اعالم کرد: »لینوکس 
س�رطانی اس�ت که خودش را به هرچه لمس کند می چس�باند؛ به گونه ای که انگار مالکیت 

معنوی آن را در اختیار دارد.«
برد اسمیت، مدیر و نماینده  قانونی مایکروسافت، به تازگی گفته است این شرکت سال ها 
قبل دیدگاهی اش�تباه درباره  دنیای متن باز داش�ته اس�ت. ناگفته نماند اسمیت حدودا 2۵ 
س�ال اس�ت که در ش�رکت مایکروس�افت  فعالیت می کند و از او به عنوان یکی از مدیران 
ارش�دی یاد می ش�ود که از مبارزه مایکروس�افت با دنیای متن باز حمایت می کرد. اسمیت 

حین برگزاری یکی از رویدادهای وابسته  به دانشگاه MIT گفته است:

وقتی مقوله  متن باز در اوایل قرن بیست و یکم متولد شد، مایکروسافت دیدگاهی منسوخ 
و ناپسند درباره  آن داشت. می توانم این قضیه را درباره  شخص خودم بیان کنم ]درواقع در 
آن دوران، دیدگاه های خود من درباره  مقوله متن باز اش�تباه بود[. خبر خوشحال کننده این 

است که اگر زندگی تان به اندازه  کافی طوالنی باشد، یاد می گیرید باید تغییر کنید.
نگاهی کلی به سیاس�ت های مایکروس�افت نش�ان می دهد این ش�رکت ردموندی برخی 
از دیدگاه ه�ای قدیم�ی اش را تغیی�ر داده اس�ت. درواقع، آن�ان از روزهایی ک�ه لینوکس 
را »س�رطان« خطاب می کردند، تغیی�رات زیادی به خود دیده اند. امروزه از مایکروس�افت 
به عنوان بزرگ ترین ش�رکت مش�ارکت کننده در پروژه ه�ای مربوط به دنی�ای متن باز یاد 
می ش�ود. این یعنی مایکروس�افت در این زمینه عملکردی بس�یار بهتری از ش�رکت های 

نام آشنایی نظیر فیس بوک، گوگل، داکر، آپاچی و... دارد. 
مایکروس�افت در س�ال های اخیر تالش کرده اس�ت رفته رفته بیش ازپی�ش پلتفرم های 
متن ب�از را در آغوش بکش�د. از مهم ترین اقدامات این ش�رکت می توانی�م به متن بازکردن 
پاورشل و ویژوال استودیو کد و حتی موتور جاوااسکریپت نسخه  پیشین مرورگر اج اشاره 
کنیم. مایکروس�افت همچنین با شرکت کنانیکل )ناشر اوبونتو( همکاری کرده است تا این 
توزیع لینوکس را به ویندوز ۱۰ بیاورد. ردموندی ها همچنین مدتی پیش، از خرید شرکتی با 

۶2 چالش صنعت الستیک توسط فناوران رفع می شود

مایکروسافت: درباره دنیای متن باز و لینوکس اشتباه می کردیمایمپلنت های تیتانیومی ایران ساخت در بدن بیماران کاشته شد

دریچــه

دبیر س��تاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از تولید 
روزانه 200 تن مواد ضدعفونی کننده نانویی در کشور خبر داد که اثرگذاری و ماندگاری 
به مراتب باالتری دارند.  در بحران کرونا محصوالت فناورانه برای پیشگیری و مقابله با 
این بیماری یکی از موضوعات مهم برای هر کشوری محسوب شد. در این میان فناوری 
نانو با ویژگی های خاصی که به محصوالت می دهد مورد توجه بیش��تری قرار داش��ت و 
محصوالت متأثر از فناوری نانو که در کشور تولید می شود در بحران کرونا به کار آمد.

سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
درباره این محصوالت گفت: در حوزه کرونا محصوالت متأثر از فناوری نانو به موقع وارد 
عمل شدند. چند شرکت در تولید مدل های گوناگون ماسک در حال فعالیت هستند و 

نیاز کشور به این محصول را رفع می کنند.

 فناوران روزانه 2۰۰ تن مواد 
ضدعفونی کننده نانو تولید می کنند

چهارشنبه
31 اردیبهشت 1399

شماره 1548
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ب��رج نوآوری »مروارید خلیج فارس« با حضور معاون علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، در بوشهر افتتاح می شود. این مرکز با زیربنای بالغ بر 3000 مترمربع در 

محل پردیس ساحلی دانشگاه خلیج فارس قرار دارد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
ب��رج »ن��وآوری مروارید خلی��ج فارس« در 
اس��تان بوش��هر با حمایت معاونت علمی و 
فن��اوری و با اعتباری بالغ ب��ر  15 میلیارد 
تومان تاس��یس ش��ده اس��ت. ای��ن مرکز،  
قرار است میزبان ش��رکت های دانش بنیان 
و فن��اور ای��ن اس��تان باش��د. کارخانه های 
ن��وآوری بازیگران��ی تاثیرگ��ذار در ح��وزه 
اکوسیس��تم نوآوری و کارآفرینی هس��تند 
ک��ه مفه��وم نوین��ی را از هم افزای��ی برای 
فعاالن زیس��ت بوم نوآوری با خود به همراه 
آورده ان��د. کارخانه های نوآوری محل تجمع 

شرکت های نوپای دانش بنیان است و خدمات موردنیاز و مرتبط با آنها 
نیز به صورت متمرکز در کنار آنها عرضه می شود.  

 پارک علم و فناوری استان بوشهر نیز با حضور سورنا ستاری از ساختمان جدید 

خود رونمایی می کند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین در این سفر 
از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در این پارک بازدید می کند و با 

مدیران و نمایندگان این شرکت ها گفت وگو خواهد کرد.
بازدید از نمایش��گاه استارت آپ های مرکز رشد 
دشتس��تان، بازدید از نمایشگاه شرکت های فناور 
و استارت آپ های مرکز رشد کنگان و مرکز رشد 
دش��تی نیز بخش دیگر از برنامه های این سفر را 
شامل می ش��ود. وی همچنین به همراه استاندار 
و مدیران استان در نشس��ت اقتصاد دانش بنیان 
و جه��ش تولید حض��ور خواهد یافت تا مس��ائل 
مربوط به زیس��ت ب��وم اقتص��اد دانش بنیان این 
اس��تان را مورد بررسی قرار دهد. عالوه بر افتتاح 
برج نوآوری، در این سفر از چند طرح و محصول 
فناورانه دیگر در حوزه های مختلفی مانند اینترنت 
اشیا بهره برداری می شود. عملیات اجرایی گلخانه 
س��احلی )دیندارلو( نیز با حضور معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری، آغاز می شود. بازدید  از شرکت های فعال در حوزه تولید 
محصوالت مورد اس��تفاده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا نیز بخش دیگری از 

برنامه های کاری وی در سفر به جنوب کشور را دربر می گیرد. 

به��ار امس��ال ب��ا تخفیفات مختلف��ی برای مخاطبان ش��بکه 
آزمایشگاهی همراه بود؛ بهاری که در کنار شرایط سخت بیماری 
کرون��ا، ب��رای اعضای جدید ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های 

راهب��ردی معاونت علم��ی و فناوری 
ویژه ای  ریاس��ت جمهوری تخفیفات 
به همراه داش��ت. به گفته اسدی فرد، 
»ش��اید این تخفیف��ات کمک خوبی 
از خدمات  اس��تفاده کنندگان  ب��رای 
برای جبران ضررهای  آزمایش��گاهی 

احتمالی در این شرایط باشد.«
ش��بکه  مدی��ر  اس��دی فرد،  رض��ا 
راهبردی  فناوری های  آزمایش��گاهی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب، 
می گوی��د: اعض��ای جدی��د باش��گاه 
مشتریان از جمله مخاطبان و کاربران 

خدمات آزمایش��گاهی در کشور هس��تند که هر سال با دریافت 
تخفیفات ویژه این ش��بکه می توانن��د کیفیت و کمیت خدمات 
خود را بهبود بخشند؛ خدماتی که عواید آن نصیب مردم و کادر 

درمانی کشور می شود.
»بهار امس��ال هم ای��ن اعضای جدید می توانن��د از 20درصد 
تخفیف بهارانه خدمات آزمایش��گاهی استفاده کنند؛ تخفیفاتی 
ک��ه فرص��ت خوب��ی برای توس��عه 
خدم��ات آزمایش��گاهی اس��ت. این 
تخفیف��ات ش��امل 10 میلیون ریال 
اعتبار ویژه س��ه ماه اول س��ال 99 

می شود.«
فناوری های  آزمایش��گاهی  شبکه 
اشتراک گذاری  به  پلتفرم  راهبردی، 
خدم��ات  ارائ��ه  و  دس��تگاه ها 
آزمایش��گاهی و حمایت از توس��عه 
کم��ی و بهب��ود کیف��ی خدم��ات 
آزمایشگاهی در کشور است. باشگاه 
آزمایش��گاهی  ش��بکه  مش��تریان 
فناوری ه��ای راهب��ردی نی��ز برای 
تس��هیل در دریافت خدمات ایجاد ش��ده اس��ت و تخفیف های 
متنوع��ی را به اعضای هیأت علمی، دانش��جویان، ش��رکت های 

دانش بنیان و صنایع کشور ارائه می دهد.

اعضای جدید شبکه آزمایشگاهی 2۰درصد تخفیف بهارانه می گیرندبرج نوآوری مروارید خلیج فارس در بوشهر افتتاح می شود

خالقیت از مفاهیم و اصطالحاتی است که بر سر تعریف دقیق آن توافق 
وجود ندارد. بخش��ی از این گس��تردگی تعاریف را می توان ناشی از ماهیت 
پیچیده خالقیت و حیطه های متنوع آن دانس��ت. برای نمونه، اختراع برق 
توس��ط ادیسون و اختراع تلفن توسط گراهام بل یعنی اختراع دو محصول 
تازه جزو مصادیق خالقیت است. از سوی دیگر، پیشرفت ها و دستاوردهای 
پزشکی، آثار هنری شامل نقاشی و موسیقی و نمایش و فیلم و دیگر هنرها  
و حت��ی اصول و قوانین علمی نیز در زم��ره تولیدات خالق قرار می گیرند. 
همین تنوع و گس��تردگی در عرصه ها و نمونه های خالقیت موجب شده تا 
تعاریف متعددی از آن ارائه شود. اما از دیدگاه علوم شناختی، هشت نوع اثر 
خالق وجود دارند که از نظر کیفیت، کمیت، میزان اثرگذاری، و نوع تحلیل 
و اس��تدالل آن با هم تفاوت دارند. مهمترین نکات مش��ترک در آثار خالق 
عبارت اس��ت از:  انگیزش قوی یا لذت بردن از فرآیند خالق، باور به ارزش 
کار خالق، انتخاب دقیق مس��ائل، فرآیندهای تفکر، خطرپذیری، دانش و 
خبرگی، پایبندی به تالش خالق و البته وجود زمینه های تاریخی مناسب. 
آشکار است که هم هش��ت نوع اثر خالق و هم عوامل دخیل در خالقیت، 
از زمینه های جالب پژوهش در علوم ش��ناختی است، به ویژه این بحث که 
چگونه می توان با اس��تفاده از علوم شناختی به تقویت یا پرورش خالقیت 
یاری رس��انید. علوم شناختی می تواند در تقویت خالقیت نقش مهمی ایفا 
کند. به عقیده بسیاری از پژوهشگران خالقیت، مهمترین راه های پرورش و 
تقویت خالقیت به قرار زیر است. با اندکی توجه می توان دریافت که بیشتر 

این راه ها جزو حیطه های مطالعاتِی علوم شناختی است.
 خالقیت، امری اس��ت فردی و ش��خصی. بنابراین، هر ف��رد با توجه به 

توانایی ه��ای فردی خودش می تواند خالقیت خ��ود را تقویت کند و آن را 
گسترش دهد. یکی از عوامل مؤثر در خالقیت، دقت در درک مسائل است. 
بنابرای��ن، با افزایش دقت در درک مس��ائل، خالقی��ت نیز افزایش می یابد. 
زیرا گفتیم که خالقیت به یکی از حیطه های علوم شناختی (حل مسئله) 
ارتباط دارد. یکی دیگر از عوامل مؤثر در خالقیت، تجربه ورزی، کنجکاوی و 
آزمایش است. با ارتقای سه مولفه »تصمیم گیری« و »حل مسئله« می توان 
خالقیت را افزایش داد. تخیل رابطه مستقیمی با خالقیت دارد. زیرا انسان با 
تخیل می تواند هرچیزی را در ذهن خود تصور کند، خواه آن چیز در جهان 
واقع وجود داش��ته باشد یا وجود نداشته باشد. برخی روانشناسان معتقدند 
خالقیت نوعی تخیل اس��ت که به ابداع، اختراع و نوآوری منجر می ش��ود. 

براساس این دیدگاه، پرورش تخیل می تواند به افزایش خالقیت بینجامد.
اعتم��اد ب��ه نفس نیز در خالقیت نق��ش دارد. با اس��تفاده از توصیه های 
روانشناس��ان ش��ناختی در مورد افزایش اعتماد به نفس می توان خالقیت 
را افزای��ش و پ��رورش داد. برخی یکی از راه های افزای��ش خالقیت را بیان 
احساسات شخصی دانسته اند. به این معنا که از طریق گفتگو درباره تجارب، 
برداشت ها و دریافت های شخصی، می توان خالقیت را افزایش و پرورش داد. 
بیان احساسات از طریق زبان کالمی و زبان بدن، از حیطه های علوم شناختی 
به طور عام و زبانشناسی شناختی به طور خاص است. برخی از روانشناسان 
اوج خالقیت را تا س��ن 30 سالگی امکانپذیر می دانند و معتقدند در سنین 
باالتر، افزایش خالقیت متوقف می ش��ود یا به تدریج کاهش می یابد. از دید 

این عده، باید به خالقیت های ذهنِی دوران کودکی تا جوانی اهمیت داد.
isti.ir: منبع

هفتمین نشست برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسالمی 
با عنوان اس��تپ آغاز به کار کرد. نخس��تین روز نشست استپ به نام تبادل 
تجربیات و مش��اهدات نیروی درمان در کش��ورهای اس��المی، با محوریت 
همه گیری ویروس کووید 19 میزبان مقاالت و سخنرانی های علمی شماری 

از پژوهشگران و پزشکان بود.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، در آغاز این همایش بزرگ علمی در جهان اسالم، با توجه به محور 
اصلی آن که شیوع ویروس کرونا بود، سخنرانان در این باره، نقطه نظرات خود 

را با حضار در میان گذاشتند.
 تبادل تجربیات دانشمندان جهان اسالم در حوزه بیماری کرونا

رس��ول دیناورند، رئیس هفتمین نشست استپ و عضو هیأت مدیره بنیاد 
مصطفی )ص( در  س��خنان خود با اشاره به تاریخچه شکلگیری این رویداد، 
اظهار کرد: امروز در این نشست 12 ارائه از کشورهای مختلف مانند  چین، 

پاکستان، عراق، آذربایجان و بنگالدش، عرضه خواهد شد.
در ادامه عبدالمجید چراغعلی، رئیس دانش��کده داروسازی دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل )عج( در اولین ارائه هفتمین نشست استپ با موضوع درمان 
بیماران کرونا با استفاده از پالسمای افراد بهبودیافته گفت: این ویروس چالش 
جهان��ی برای مردم پدی��د آورد و نیروهای درمان را ب��ا توجه به نبود داروی 
مشخص برای درمان آن و واکسن درگیر کرد. همه دانشمندان تالش خود را 
برای یافتن بهترین درمان انجام دادند و یکی از آنها درمان با پالسمای افراد 

بهبودیافته بود.

چراغعلی افزود:  این روش، روش��ی جدید نیست و در درمان بیماری های 
دیگر نیز به ویژه در درمان بیماری های عفونی حتی در دوره آنفلوآنزای اسپانیا 
در قرن بیستم و آنفلوآنزای اچ1.ان 1 و ِمرس و سارس نیز استفاده شده است.
رئیس دانش��کده داروس��ازی دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه اهلل ادامه داد: 
آنتی بادی های موجود در پالسما به افراد بیمار تزریق شده و می تواند بیمار را 

به ویژه در مراحل اولیه بیماری درمان کند.
وی با اشاره به انتشار مقاالت علمی منتشرشده در مورد درمان بیماری های 
عفونی با استفاده از پالسما گفت: پالسمای افراد بهبودیافته مزیت خوبی دارد؛ 
زیرا اگر بخواهیم دارو یا واکسنی برای بیماری های نوپدید تولید کنیم زمان 
زیادی می برد، ولی پالسمای افراد بهبودیافته را در اختیار داریم و می توانیم 
به سرعت از آن در درمان بیماران استفاده کنیم و از نظر هزینه به صرفه است.
در این دوره از نشست استپ کارشناسان ایرانی بیماری های عفونی و اساتید 
دانش��گاه و متخصصان همراه با دانشمندانی از کشورهای هند، ترکیه، ژاپن، 
چین، اندونزی، مالزی و آذربایجان تجربیات خود را در درمان این بیماری به 

اطالع یکدیگر می رسانند.
تاکنون مراکز مختلفی در جهان اسالم شامل دانشگاه های ایران سه دوره، 
دانش��گاه پوترای مالزی )دوره دوم(، دانش��گاه س��لطان قابوس عمان )دوره 
چهارم( و دانشگاه کراچی پاکستان )دوره پنجم( میزبان نشست های استپ 
بوده اند. در این  نشست که  با موضوع تبادل تجربیات در حل چالش بیماری 
کرونا برگزار شد، بعد از هر ارائه، سخنرانان به پرسش های مطرح شده از سوی 

حضار پاسخ دادند.

در راستای گسترش همکاری بین دانشمندان جهان اسالم

هفتمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسالمی آغاز به کار کرد

وقتی مقوله  متن باز در اوایل قرن بیست و یکم متولد شد، مایکروسافت دیدگاهی منسوخ 
و ناپسند درباره  آن داشت. می توانم این قضیه را درباره  شخص خودم بیان کنم ]درواقع در 
آن دوران، دیدگاه های خود من درباره  مقوله متن باز اش�تباه بود[. خبر خوشحال کننده این 

است که اگر زندگی تان به اندازه  کافی طوالنی باشد، یاد می گیرید باید تغییر کنید.
نگاهی کلی به سیاس�ت های مایکروس�افت نش�ان می دهد این ش�رکت ردموندی برخی 
از دیدگاه ه�ای قدیم�ی اش را تغیی�ر داده اس�ت. درواقع، آن�ان از روزهایی ک�ه لینوکس 
را »س�رطان« خطاب می کردند، تغیی�رات زیادی به خود دیده اند. امروزه از مایکروس�افت 
به عنوان بزرگ ترین ش�رکت مش�ارکت کننده در پروژه ه�ای مربوط به دنی�ای متن باز یاد 
می ش�ود. این یعنی مایکروس�افت در این زمینه عملکردی بس�یار بهتری از ش�رکت های 

نام آشنایی نظیر فیس بوک، گوگل، داکر، آپاچی و... دارد. 
مایکروس�افت در س�ال های اخیر تالش کرده اس�ت رفته رفته بیش ازپی�ش پلتفرم های 
متن ب�از را در آغوش بکش�د. از مهم ترین اقدامات این ش�رکت می توانی�م به متن بازکردن 
پاورشل و ویژوال استودیو کد و حتی موتور جاوااسکریپت نسخه  پیشین مرورگر اج اشاره 
کنیم. مایکروس�افت همچنین با شرکت کنانیکل )ناشر اوبونتو( همکاری کرده است تا این 
توزیع لینوکس را به ویندوز ۱۰ بیاورد. ردموندی ها همچنین مدتی پیش، از خرید شرکتی با 

نام زامارین خبر دادند؛ شرکتی فعال در حوزه  ساخت اپلیکیشن برای پلتفرم های مختلف. 
مایکروس�افت قصد دارد از دانش متخصصان زامارین برای بهبود  بیش�تر اپلیکیش�ن های 
موبایلی خود بهره بگیرد. مایکروس�افت همچنین امروزه به عنوان مالک گیت هاب شناخته 
 Integrity Policy Enforcement می شود. مایکروسافت که مدتی پیش ماژول امنیتی
)موس�وم  به IPE( را برای لینوکس کرنل معرفی کرده بود، رس�ما اعالم کرده اس�ت قصد 
دارد کرن�ل کام�ل لینوکس را ب�رای ویندوز ۱۰ در دس�ترس قرار دهد. اضافه ش�دن کرنل 
کام�ل لینوکس به ویندوز ۱۰ از طریق به روزرس�انی جدیدی رخ خواهد داد که انتش�ار آن 
برای اواخر ماه جاری میالدی تعیین ش�ده اس�ت. از دیگر اقدامات مایکروسافت در زمینه  
بهره گیری بیشتر از دنیای متن باز می توانیم به استفاده  این شرکت از موتور کرومیوم برای 
ساخت نس�خه  جدید مرورگر اج اشاره کنیم. ردموندی ها افزون بر این از همکاری با جوامع 
متن باز به منظور ساخت پاورتویز )PowerToys( برای ویندوز ۱۰ خبر داده اند. نسخه  اولیه  
پاورتویز مایکروس�افت برای ویندوز ۱۰ از س�پتامبر سال گذش�ته در دسترس قرار گرفته 
است. مدیران مایکروس�افت در چند وقت اخیر نشان داده اند عالقه ای روزافزون به دنیای 
متن باز دارند. این موضوع احتماال به این معناس�ت که در آینده شاهد سرویس های متن باز 

بیشتر مایکروسافت، به ویژه برای سیستم عامل ویندوز خواهیم بود.

پرورش خالقیت
محمد شهبا - عضو هیات علمی دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

مایکروسافت: درباره دنیای متن باز و لینوکس اشتباه می کردیم

یادداشـت

کان��ون پتن��ت معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری در راس��تای ترویج و 
فرهنگ س��ازی در ح��وزه مالکیت فکری و اهمی��ت آن کارگاه های آموزش��ی را برگزار 
می کن��د تا ش��رکت کنندگان در این کارگاه ها ایده های فناورانه بیش��تری در مورد یک 
فناوری کسب کنند. »هنر مطالعه پتنت« عنوان کارگاهی است که 22 خرداد ماه سال 
جاری برگزار می شود.  استاد پتنت حاوی اطالعات ارزشمند تکنیکی و راهبردی است 
که اطالعات مناسبی برای رفع مشکالت فناورانه یا تولید و ارتقای محصوالت با کاربرد 
صنعتی دارند. این اطالعات به پژوهش��گران کمک می کند تا دانش خود را گس��ترش 
دهند. پس چگونگی مطالعه یک پتنت اهمیت زیادی دارد که در این کارگاه این مسئله 

آموزش داده می شود.

آموزش در حوزه مالکیت فکری رونق گرفت؛ 
برگزاری کارگاه هنر مطالعه پتنت



آی��ا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چه دلیلی باعث می ش��ود 
تا برخی از محتواها کامال موفق باش��ند؟ آیا این موضوع شانسی بوده و 
یا رازهایی وجود دارد؟ اگرچه هیچ-گاه نمی توان منکر ش��انس ش��د، با 
این حال منظور از موفقیت این اس��ت که امکان تکرار آن وجود داشته 
باشد. برای مثال اگر اکثر محتواهای یک فرد و یا برند با استقبال همراه 
می ش��ود، دیگر نمی توان در این رابطه ش��انس را دخیل دانست. مسئله 
اصلی این است که این رازهایی را که از آن به عنوان کلید موفقیت نام 

برده می شود، پیدا کنیم.
 اگرچ��ه همواره راهکارها و نکته های مختلفی وجود دارد، با این حال 
برخی از نکات کامال الزامی بوده و رعایت آنها مهم تر از س��ایرین خواهد 
بود. درواقع اگر این موارد در کار ش��ما به چش��م نخورد، سایر روش ها 
نمی توانند س��طح محتوای شما را با بهبودی چشمگیر مواجه سازند. در 
این راس��تا به بررسی این شش کلید برای تولید محتوای موفق خواهیم 

پرداخت. 
۱-هدف و دلیلی برای کار خود داشته باشید

در این رابطه هرچه دالیل و اهداف ش��ما بیش��تر و ارزشمندتر باشد، 
بدون ش��ک ش��انس موفقیت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع شما 
پیش از هر چیزی باید  دلیلی را برای مشاهده خود داشته باشید. از این 
موضوع حتی می توان برای تبلیغ محتوای خود نیز اس��تفاده کرد. برای 
مثال اگر در رابطه با آینده کس��ب وکار خود در دوران پساکرونا صحبت 
کرده ای��د، می توانید این جمل��ه را که اگر می خواهید که از همین امروز 
برای کس��ب بهتری��ن نتایج پس از طی کردن این دوران س��خت آماده 
باش��ید، این ویدئو را مش��اهده نمایید. این موضوع باعث خواهد شد تا 
مخاطب تنها با خواندن یک خط، اش��تیاق الزم را پیدا نماید. همچنین 
هنگامی که هدف ش��ما مشخص باشد، امکان هماهنگ سازی و در یک 
راس��تا قرار دادن محتواها، امکان پذیر خواهد بود. تحت این شرایط شما 
می توانید نس��بت به کس��ب نتیجه دلخواه خود تا حد زیادی اطمینان 
داش��ته باش��ید. به همین خاطر انتخاب استراتژی ش��ما نیز با توجه به 

همین اهداف و دالیل خواهد بود. 

2-مخاطب خود را به خوبی بشناسید 
با توجه به این امر که محتوا توسط جامعه هدف شما مشاهده خواهد 
ش��د، ضروری است تا به آنها توجه ویژه ای داشته باشید. درواقع اشتباه 
رایج بس��یاری از برندها انتخاب سبک و موضوعاتی است که ابدا سلیقه 
مخاط��ب نبوده و این امر باعث می ش��ود که حت��ی در صورت عملکرد 
درخشان و تولید محتوایی ارزشمند، موفق به جلب نگاه مخاطب هدف 
خود نباش��ند. در این رابطه الزم است تا از جامعه شناس ها کمک گرفته 
و عملکرد افراد را در صفحات گوناگون مورد بررس��ی قرار دهید. در این 
رابطه تحلیل صفحات رقبای خود نیز اقدامی کامال س��ودمند محسوب 
شده و کمک می-کند تا به شناخت درستی از جامعه هدف خود دست 
پی��دا کنید. در این رابطه مش��ورت گرفتن مس��تقیم از خ��ود افراد نیز 
می تواند راهکار بسیار خوبی باشد. به عنوان نکته پایانی توصیه می شود 
ک��ه داده ه��ا را به بهترین ش��کل مکتوب کرده و یک پای��گاه اطالعاتی 
ایج��اد نمایید. ای��ن امر نیاز به تحقی��ق مجدد را از بین ب��رده و باعث 
می ش��ود تا نظم بهتری بر روند تحقیقات ش��ما حاکم شود. برای مثال 
می توانید سلیقه مخاطب خود را با استفاده از داده های خود طی دوران 
مختلف مقایس��ه نمایید. درواقع رفتار افراد حتی در فصول مختلف نیز 
تفاوت هایی را داش��ته و همواره ثابت باقی نمی ماند. در این رابطه انواع 

ابزارهای آنالیز می توانند به شما کمک نمایند.  
3-نسبت به نوع محتوا و روش کار خود تصمیم گیری نمایید 

ت��ا به این مرحله ش��ما هدف خود را مش��خص ک��رده و مخاطب را نیز 
شناخته اید، حال باید نسبت به روش کار خود تصمیم گیری نمایید. درواقع 
تعداد محتواها بسیار زیاد بوده و روش ها نیز متفاوت می باشد. در این رابطه 
اگرچه بهتر اس��ت که حداکثر محتواها را مورد اس��تفاده قرار دهید، با این 
حال نمی-توان همه آنها را به یک اندازه مهم تلقی نمود. همچنین در این 
مرحله باید نسبت به بستر و یا بسترهای اشتراک گذاری محتوای خود نیز 
تصمیم گیری نمایید. برای کسب نتایج بهتر، تحلیل انتخاب های سایر برندها 

در منطقه خودتان نیز می تواند راهکاری مناسب باشد. 
4-راهکارهای افزایش جذابیت را پیدا نمایید 

در این مرحله ش��ما باید تمامی راهکارهایی را که به بهتر دیده شدن 
ه��ر یک از محتواها و افزایش جذابیت آنها منجر می ش��ود، شناس��ایی 
کرده و برای استفاده از آنها برنامه ریزی نمایید. برای مثال ممکن است 

اس��تفاده از تصویر حتی برای مقاالت، یکی از راهکارهای مهم در جذب 
مخاطب باشد. تحت این شرایط ش��ما باید به دنبال پیداکردن عکاسی 
ب��ا مهارت برای همکاری باش��ید. با این ح��ال تنها به یک روش خود را 
محدود نکرده و در این زمینه تحقیقات کاملی را داشته باشید. استفاده 
از مشاورهای تولید محتوا در این مرحله، یک انتخاب کامال هوشمندانه 
خواه��د بود. در نهایت فراموش نکنی��د که هر اقدام جدی را در معرض 
آزمایش قرار دهید تا نس��بت به نتیجه بخش بودن آن اطمینان داشته 

باشید. 
۵-زمان بندی را فراموش نکنید 

حال باید نس��بت به بهترین زمان اش��تراک گذاری هر یک از محتواها 
تصمیم گی��ری نمایی��د. در ای��ن رابط��ه فرام��وش نکنید ک��ه برخی از 
موضوع��ات، در زمانی دیگر با اس��تقبال باالتری همراه خواهد بود. برای 
مثال مطالب مرتبط با س��فر، معموال در تابس��تان ب��ا باالترین بازخورد 
همراه خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا یک نظم کاری برای خود 
ایجاد کرده و زمان درست کار بر روی هر موضوع را بیابید. نکته دیگری 
که باید به آن توجه داشته باشید ترندها هستند. درواقع این موارد یک 
محدوده زمانی داش��ته و شما فرصت چندانی را برای استفاده از آنها در 
اختیار ندارید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در زمینه زمان بندی، به 
ش��کلی کامال حرفه ای و با دیدی همه جانبه رفتار نمایید. در این رابطه 
بر خی از افراد به تقلید از زمان بندی برندهای مطرح در زمینه ارس��ال 
محتوا، می پردازند که برای شروع می تواند انتخاب کم ریسک تری باشد. 

۶-فضاهای کار خود را انتخاب نمایید 
در نهایت شما باید نسبت به فضاهای کار خود تصمیم گیری نموده و پس 
از این مرحله، ش��ما آماده شروع فعالیت خود خواهید بود. نکته ای که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که شما تنها به فضای اینترنت محدود 
نبوده و ممکن اس��ت تصمیم شما این باشد که در زمینه مطبوعات چاپی 
فعالیت نمایید. با این حال همواره این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که 
امکان همکاری با سایرین نیز وجود دارد. برای مثال استراتژی پست مهمان، 
یکی از موارد رایج  محسوب می شود. این موضوع را نیز فراموش نکنید که 
زمانی نیاز است تا شما به جایگاه خود در جامعه دست پیدا کنید. به همین 

خاطر در رابطه با نتایج بیش از حد عجول نباشید. 
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امس��ال ما وارد یک دهه جدید ش��ده ایم و طبیعی اس��ت که نیاز به 
تغییراتی وجود داش��ته باش��د. در این رابطه شیوع ویروس کرونا، باعث 
شده است تا با توجه به افزایش چشمگیر تعداد کاربران اینترنت، مسئله 
تولید محتوا اهمیت باالتری را پیدا کند. یکی از سواالت مهم در شرایط 
فعلی این اس��ت که الزامی ترین اقدام��ات حال حاضر در این عرصه چه 
مواردی هس��تند؟ درواقع در هر زمینه ای، ای��ن امر مهم ترین اطالعات 
شما است و باعث خواهد شد تا بتوانید پایه های محکمی برای موفقیت 
خود ایجاد نمایید. در ادامه این 7 اصل الزامی را معرفی خواهیم کرد. 

۱-به ترندها توجه داشته باشید
ترنده��ا موضوعات جدیدی هس��تند که به صورت ویروس��ی در بین 
جامعه هدف محبوب شده و در مرکز توجه قرار می گیرند. برای مثال در 
حال حاضر ویروس کرونا، بزرگترین ترند موجود محس��وب می شود. در 
این رابطه ضروری اس��ت تا محتواهای مرتبط با این موضوعات را ایجاد 
نمایید. در این رابطه برای شناسایی ترندها می توانید بهترین سایت ها را 

مورد بررسی قرار داده و نسبت به این موارد آگاه شوید. 
2-محتوای منحصر به فرد ایجاد کنید

اگرچه بازنش��ر مطالب س��ایرین یک اس��تراتژی س��ودمند محسوب 
می ش��ود، با این حال اگر تمام اقدام ش��ما به آن خالصه ش��ود، زمینه 
رشد شما بیش از حد محدود خواهد شد. در این رابطه ضروری است تا 
محتوای منحصر به فرد خودتان را نیز تولید کرده و به سبکی مخصوص 
دس��ت پیدا کنید. در این رابطه می توانید از داس��تان برند خود ش��روع 
نمایید تا همگان به خوبی ش��ما را بشناسند. همچنین ضروری است تا 
در کنار تولید محتوا، برند خود را نیز به نمایش درآورید. درواقع اگرچه 
تبلیغ مستقیم دیگر یک استراتژی کارآمد محسوب نمی شد، با این حال 

شما نباید از شیوه غیرمستقیم آن غافل شوید. 
3-به جدیدترین اصول سئو توجه نمایید

بدون توجه به س��ئو، حتی بهترین محتواها نیز ش��انس دیده ش��دن 

کم��ی را خواهند داش��ت. به همین خاطر ضروری اس��ت تا دانش خود 
را در این زمینه افزایش دهید. خوش��بختانه در حال حاضر بس��یاری از 
برنده��ا آموزش های خود در این رابطه را رایگان کرده اند که می-توانید 
از فرصت به وجود آمده، به خوبی اس��تفاده کنید. در نهایت شما باید از 
ابزارهایی نظیر SEMrush به خوبی استفاده کنید تا بتوانید به صفحه 

اول انواع موتورهای جست وجو نظیر گوگل، بینگ و یاهو برسید. 
4-از مدل AIDA پیروی نمایید 

ای��ن مدل بیان می کند که یک محتوای موفق باید چه ویژگی هایی را 
داش��ته باشد. درواقع اشتباه بزرگ بس��یاری از افراد این است که تصور 
می کنند تنها ایجاد محتوا به ش��یوه مورد عالقه خود کافی خواهد بود. 
با این حال ش��ما در حال تولید مطالب برای جامعه هدف خود هستید. 
تحت این شرایط الزم است تا اصول حرفه ای و مورد عالقه آن ها را مورد 
استفاده قرار دهید. در این رابطه این مدل از ترکیب چهار حرف آگاهی 
بخشیدن، جذابیت، تنوع و فراخوان عمل تشکیل شده است که در ادامه 

به بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت. 
آگاهی بخشیدن: محتوای شما باید ارزش دیده شدن باالیی را داشته 
باش��د. در این رابطه آگاهی بخش��یدن، امری الزامی خواهد بود. در غیر 

این صورت شانس موفقیت شما بیش از حد محدود خواهد شد. 
جذابیت: محتوای شما از همه نظر یعنی محتوا، تیتر و متن باید کامال 
جذاب باش��د. در این رابطه حتی انتخاب فونت و استفاده از تصاویر نیز 

مهم خواهد بود. 
تنوع: شما باید انواع محتواها را مدنظر خود قرار دهید. برای مثال تولید 
ویدئو، پادکس��ت، مقال��ه، اینفوگرافی، اخبار و... همگ��ی از جمله مواردی 
محسوب می شود که باید مورد استفاده قرار گیرد. با این حال کار شما تنها 
به این بخش خالصه نشده و در انتخاب بسترهای اشتراک گذاری محتواهای 
تولیدی نیز باید تنوع داشته باشید. درواقع اگر تنها به سایت اصلی محدود 

باشید، بدون شک شکست خواهید خورد. 
فراخوان عمل: در آخر محتوای شما باید با فراخوان عمل همراه باشد. 
نمونه رایج آن این است که محتوای خود را با مطرح کردن یک پرسش 
به پایان برس��انید. با این حال راه ه��ای دیگری نیز وجود دارد که باعث 

می-شود تا ضرورت مطالعه در این زمینه افزایش یابد. 
۵-تقویم کاری داشته باشید 

درواقع بدون وجود نظم، فعالیت در این زمینه بس��یار س��خت خواهد 
بود و مخاطب نیز به رضایت کافی برای دنبال کردن ش��ما دس��ت پیدا 
نخواهد کرد. برای مثال فرض کنید که میان قس��مت های یک محتوای 
چند بخشی، فاصله طوالنی ایجاد شود. تحت این شرایط مخاطب حتی 
م��وارد اولیه را نیز به یاد نخواهد آورد.  تمایل ایجاد ش��ده در آنها برای 
پیگی��ری محتوا، کامال کمرنگ و حتی نابود خواهد ش��د. در این رابطه 
نیازی به درگیر کردن خ��ود با کاغدهای مختلف نبوده و می-توانید به 

خوبی در این زمینه با ابزارهایی نظیر ProofHub اقدام نمایید.
۶-در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشید 

در هر ش��بکه ای می توان فعالیت اقتصادی داشت. درواقع افراد تصور 
می کنن��د که تنها بس��ترهایی  نظیر لینکدین و اینس��تاگرام برای این 
موضوع مناسب هستند. با این حال حتی در تیک تاک نیز شما می توانید 
مخاطب��ان بس��یاری را جذب کرده و در نهایت ف��روش خود را افزایش 
دهی��د. برای مثال یک برند تولیدکننده لب��اس، با نمایش انواع مدل تا 
زدن و اتو کردن در چند ثانیه می تواند نظر بس��یاری را به س��مت خود 
جلب نماید. در این رابطه تنها کافی است تا تفاوت ها و ویژگی-های هر 

یک از شبکه ها را درک کرده و خود را با آن هماهنگ سازید. 
7-با اینفلوئنسرها همکاری نمایید 

اینفلوئنس��رها در حال حاضر در مرکز توجهات کاربران اینترنت قرار 
دارند. به همین خاطر همکاری با آنها می تواند ش��انس دیده شدن برند 
و محتواهای ش��ما را افزایش دهد. برای مثال در محتوای ویدئویی خود 
به جای استفاده از افراد دیگر، از یک اینفلوئنسر استفاده نمایید. با این 
اقدام شاهد انفجاری در میزان بازدیدهای خود خواهید بود. اگرچه این 
اقدام هزینه هایی را خواهد داشت با این حال توجه داشته باشید که در 
ح��ال حاضر تولید محتوا در صدر تمامی روش-های بازاریابی قرار دارد. 
به همین خاط��ر اختصاص بودجه به آن امری الزامی بوده و مزایای آن 

در مقایسه هزینه ها، به مراتب بیشتر خواهد بود. 
business2community.com :منبع

الزامی ترین اقدامات حوزه تولید محتوا در سال 2۰2۰

راز آرامش فوق العاده استیو جابز

اگر بخواهیم یکی از نکات شخصیتی جالب استیو جابز را نام ببریم، 
آرامش او گزینه کامال شایسته ای خواهد بود، با این حال راز موفقیت او 
در این زمینه چه بوده است؟ درواقع موقعیت شغلی وی کامال استرس زا 
محسوب شده و او با اپل دوران سختی را پشت سر گذاشته بود. با این 
حال به عقیده اطرافیان وی می توانس��ت حتی در بدترین ش��رایط نیز 
آرامش خود را حفظ کند. اگرچه در این رابطه برخی از خصوصیت های 
اخالقی نیز وجود دارد و نمی توان انتظار داشت که شما کامال شبیه به او 
شوید، با این حال رعایت برخی از عادت ها می تواند در این زمینه کامال 

سودمند باشد. در ادامه به بررسی سه مورد از آنها خواهیم پرداخت.
۱-استفاده از دمنوش قبل از خواب 

استیو جابز پس از پیوستن به آیین بودا، به گیاه خواری مطلق روی آورد. وی 
همواره قبل از ساعت هفت شام خود را صرف می کرد و پس از آن یک دمنوش 
گیاهی جزو برنامه های ثابت وی محس��وب می شد. با این حال در این رابطه 
تنها به یک مورد خود را محدود نکرده و سعی وی بر این بود که تنوع خوبی را 
رعایت نماید. برای مثال به عقیده وی چای لیمو به هضم غذا و ایجاد آرامش 
فکری بیشتر برای یک خواب راحت کمک می کرد. این موضوع باعث می  شد 

تا وی بتواند در زمان حضور کنار خانواده خود، آرامش الزم را داشته باشد.
2-پیاده روی 

پیاده روی عادت مورد عالقه اس��تیو جابز محس��وب می شد. وی این 
اقدام را خصوصا در زمان هایی که با افکار مختلف مواجه بود و تحت فشار 
قرار داشت انجام می داد. وی حتی در سخنرانی های خود عادت داشت 
که به جای نشس��تن، قدم زده و م��وارد را برای افراد بیان نماید. نمونه 
آن را می توانید در تمامی معرفی های محصوالت اپل توسط او مشاهده 
کنید. تحقیقات در این زمینه نیز نشان می دهد که پیاده روی کمترین 
آسیب را برای افراد به همراه داشته و به نوعی سالم ترین ورزش محسوب 
می ش��ود. همچنین اگر این اقدام برای دوبار قبل خواب و پس از بیدار 

شدن انجام شود، بهترین حالت ممکن خواهد بود. 
3-مراقبه و گوش دادن به موسیقی

روانش��ناس ها بر این باور هس��تند ک��ه اگر فردی به ص��ورت مداوم 
موس��یقی گوش ندهد، سالمت روانی وی در معرض تهدید قرار خواهد 
گرف��ت. میزان اهمیت این موض��وع به حدی زیاد اس��ت که برخی از 
موسیقی درمانی جهت بهبود انواع بیماری ها استفاده می کنند. میزان 
استرس در بین افرادی که به صورت مداوم به موسیقی گوش می دهند 
بسیار پایین بوده و این امر باعث می شود تا افراد سریعا به آرامش برسند. 
همچنین وی به مدیتیش��ن ذهن اعتقاد ویژه ای داش��ت و از آن برای 
مراقبه استفاده می نمود. آقای جابز در یکی از سخنرانی های خود عنوان 
کرده است که تنها کافی است تا برای یک ماه، مدیتیشن را انجام دهید. 
پس از این مدت، این اقدام به عادت مورد عالقه شما تبدیل خواهد شد. 
inc.com :منبع

گام بلند گوگل برای حفظ امنیت کاربران در 
روزهای اوج کرونا 

اخبار پیرامون گوگل حاکی از آن است که این شرکت تا به امروز صدها میلیون 
ایمیل کالهبرداری کرونایی را مسدود کرده است. درواقع با توجه به شرایط حال 
حاضر که قرنطینه خانگی باعث افزایش چش��مگیر تعداد کاربران اینترنت شده و 
بیشتر توجهات به سمت این ویروس است؛ فرصتی ایده  آل برای انواع کالهبرداری ها 
شکل گرفته که مدیران گوگل با افزایش نظارت های خود، موفق به مهار این اتفاق 
شده اند. این امر در حالی است که بسیاری از برندهایی نظیر ZOOM در حفظ 
امنیت کاربران خود با مشکالت جدی مواجه شده و در یک بحران به سر می برند. 
نکته جالب دیگر این اس��ت که این ش��رکت رقابت را در شرایط حال حاضر کنار 
گذاشته و با اپل برای توسعه سیستم ردیابی ویروس کرونا همکاری می  کند. درواقع 
در ح��ال حاضر این وی��روس به هدف اصلی برای انج��ام کالهبرداری هایی نظیر 
فیشینگ تبدیل شده است. به همین خاطر مدیران این شرکت در مصاحبه های 
خود عنوان کرده اند که مردم باید در این رابطه بسیار آگاه و محتاطانه عمل نمایند. 
به همین خاطر رفتارهای احساسی و تیترهای جنجالی نباید باعث شود تا سریعا 
اقدامی را انجام دهید. جدیدترین آمارها در رابطه با تعداد کاربران جیمیل، حاکی 
از بیش از 2 میلیارد کاربر است که یک رکورد جهانی محسوب می شود. در نهایت 
گوگل تنها به مبارزه با پیام  های جعلی توجه نداش��ته و موارد معتبر را به سرعت 
انتش��ار می دهد. این امر باعث شده است تا به پایگاهی برای پیگیری اخبار موثق 
تبدیل ش��ود. حال باید دید که گام بعدی این ش��رکت موفق برای حفظ تاثیرات 

مثبت خود در این شرایط سخت چه خواهد بود.
nypost.com :منبع

گام بلند فیس بوک برای تصاحب جایگاه برند زوم 

برند زوم در زمان ش��یوع ویروس کرونا به س��رعت در بین تمام جهانیان محبوب 
ش��د. درواقع این برند به عنوان محبوب  ترین ابزار تماس ویدئویی و گروهی محسوب 
می شود، با این حال مشکالت شدید این برنامه خصوصا در زمینه تامین امنیت کاربران 
باعث شده است تا میزان اعتمادها به آن بسیار کم شده و بسیاری از برندهای مطرح 
نیز استفاده از آن را برای کارمندان خود ممنوع کنند. این شرایط باعث شده است تا 
فرصتی برای تصاحب جایگاه حال حاضر زوم مهیا شود. در این رابطه فیس بوک گام 
بلندی را برداشته و امکان تماس تصویری خود را به 50 نفر برای مدت زمان نامحدود، 
افزایش داده است. نکته جالب این است که حتی می-توان از افراد دیگر بدون نیاز به 
ثبت نام در این ش��بکه نیز برای اضافه شدن به تماس تصویری دعوت نمود. با توجه 
به این ویژگی بس��یار کارآمد، پیش بینی ها حاکی از آن است که فیس بوک سریعا با 
استقبالی چشمگیر مواجه خواهد شد. درواقع برندی نظیر فیس بوک با سابقه فعالیت 
بسیار باال، بدون شک فضایی امن تر برای کاربران محسوب می-شود. با این حال باید 
دی��د که امکانات موجود در این برنامه تا چه حد قدرت رقابت با س��ایرین را خواهد 
داشت. درواقع در این زمینه شاهد تفاوت چشمگیری نبوده و ممکن است در گام بعد، 

فیس بوک به دنبال اضافه کردن ویژگی های منحصر به فردی باشد. 
cnbc.com :منبع
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امروزه بسیاری از برندها مشغول به فروش آنالین محصوالت شان هستند. شیوه فروش 
آنالین اغلب به دلیل هزینه های اندک و امکان دسترسی به مخاطب وسیع مدنظر قرار 
می گیرد. اگر ش��ما در عرضه آنالین محصوالت تان فعالیت دارید، باید نسبت به حضور 
در اینستاگرام و فعال سازی بخش فروش آن نیز توجه داشته باشید. الگوی اولیه برای 
فروش برندها در اینس��تاگرام شامل بازاریابی و جلب نظر مشتریان به محصوالت بود. 
سپس با بارگذاری لینک سایت رسمی برند در بخش بیوگرافی یا استوری اقدام به انتقال 
مشتریان با صفحه سایت رسمی مان می کردیم. اگرچه این شیوه در ابتدا جذابیت های 
خاص خود را داشت، اما به دلیل ضرورت انتقال کاربران از اینستاگرام به صفحه خارج از 
اپ دردسرهای زیادی ایجاد می کرد. فقدان انگیزه در بسیاری از کاربران برای انتقال به 

سایت رسمی برندها مانع اصلی برای فروش بیشتر محسوب می شد. 
براساس گزارش موسسه تک چرچ، تعداد کاربران اینستاگرام در سال جاری بیش از 
یک میلیارد اس��ت. این امر به معنای دامنه بسیار وسیع کاربران اینستاگرام و جذابیت 
روزافزون آنها برای برندهاست. اگر اینستاگرام در پی کسب سود از همکاری با برندهاست، 
بای��د امکانات بازاریابی قابل توجهی در اختیار آنها قرار ده��د. یکی از نوآوری های تازه 
اینستاگرام در طول سال های اخیر ارائه گزینه خرید درون برنامه ای به برندهاست. به این 
ترتیب امکان بارگذاری پست های فروش همراه با قیمت مشخص و گزینه خرید مستقیم 
از درون برنامه اینستاگرام فراهم شده است. این امر پیشرفت بزرگی در زمینه مدیریت 

شبکه های اجتماعی و بازاریابی محسوب می شود. 
ما در این پست به بررسی جنبه های مختلف بازاریابی و فروش در اینستاگرام براساس 
ویژگی مورد بحث در سطرهای قبلی خواهیم پرداخت. برخی از موضوعات اصلی مقاله 

کنونی به شرح ذیل است:
• چرا باید از گزینه خرید اینستاگرام استفاده کنیم؟

• چگونه پست ویژه فروش در اینستاگرام طراحی نماییم؟
• چطور پست فروش مان را با شرایط اینستاگرام و نکات بازاریابی و فروش هماهنگ 

سازیم؟
چرا باید از قابلیت فروش اینستاگرام استفاده نماییم؟

اینس��تاگرام یکی از شبکه های اجتماعی ضروری برای برندهاست. امروزه دست کم 
200 میلیون کاربر در طول روز از اکانت های مربوط به برندها بازدید می کنند. این رقم 

در صورت فعالیت بازاریابی و تبلیغات درست افزایش قابل توجهی نیز خواهد یافت. 
پیش از معرفی گزینه فروش درون برنامه ای در اینستاگرام برندها امکان بازاریابی و 
هدایت کاربران به سوی سایت رسمی شان را داشتند. این گزینه، همانطور که در بخش 
قبلی اش��اره شد، دردسرهای زیادی داشت. با این حال از سال 2017 اینستاگرام اقدام 
به رونمایی از نس��خه اولیه فروش درون برنامه ای خود کرد. اگرچه نس��خه اولیه دارای 
عیب های بسیار زیادی بود، اما دست کم فرصت مناسبی برای برندها در راستای آزمایش 

امکانی تازه فراهم کرد. 
براس��اس گزارش  فیس بوک، به عنوان صاحب امتیاز اینس��تاگرام، تاثیر رونمایی از 
ویژگی خرید درون برنامه ای افزایش 70درصدی انگیزه کاربران برای خرید است. به این 
ترتیب برندها موقعیت بسیار مطلوبی برای فروش بیشتر دارند. امروزه به طور میانگین 
در طول ماه بیش از 130 میلیون خرید مختلف از طریق اینستاگرام صورت می گیرد. 
این حجم از گردش مالی برندها به کمک اینستاگرام نظر هر تیم بازاریابی و فروشی را 
جلب خواهد کرد. نکته جالب اینکه خدمات اینس��تاگرام به طور رایگان ارائه می ش��ود 
بنابراین برای بارگذاری پست های فروش نیازی به پرداخت هزینه از سوی ما نخواهد بود. 
شاید در نگاه نخست ایجاد پست های فروش در اینستاگرام کار دشواری به نظر برسد، 
اما واقعیت خالف این امر را نشان می دهد. بسیاری از برندها به دلیل ناآگاهی از شیوه 
ایجاد پس��ت های فروش دست از این ویژگی می کشند. هدف اصلی ما در بخش بعدی 

نمایش شیوه های ایجاد پست مربوط به فروش خواهد بود. 
چگونه در اینستاگرام پست های فروش ایجاد کنیم؟

شروع کار در اینستاگرام چندان دشوار نیست. ما ابتدا باید اکانتی برای برندمان ایجاد 
کنیم. در گام بعدی به س��راغ ایجاد پس��ت های دارای گزینه خرید درون برنامه ای به 
صورت مستقیم خواهیم رفت. بدون تردید همه برندها و کاربران معمولی توانایی ایجاد 
حساب کاربری در اینستاگرام را دارند. بنابراین ما بحث مان را پس از ایجاد حساب رسمی 

دنبال خواهیم کرد. 
گام اول: ارزیابی پیش  نیازها

پیش از ایجاد پست های فروش ما باید چند نکته مهم را مدنظر قرار دهیم:
• فعالیت در کشوری که ویژگی فروش اینستاگرام در آن فعال باشد. امروزه در برخی از 

کشورها هنوز ویژگی فروش مستقیم اینستاگرام در دست بررسی است.
• داشتن اکانت کسب و کار در اینستاگرام برای بارگذاری پست های فروش مستقیم. 
اگر ما اکانت شخصی داشته باشیم، امکان بارگذاری چنین پست هایی را نخواهیم یافت. 
• ایجاد اتصال میان اکانت فیس بوک و اینستاگرام برای بارگذاری فهرست محصوالت 

قیمت های  شان.
گام دوم: ایجاد کاتالوگ محصوالت در فیس بوک

بازاریابی و فروش در اینس��تاگرام با پش��تیبانی فیس بوک صورت می گیرد. ما برای 
فعالیت بهینه در اینستاگرام نیازمند اکانت رسمی در فیس بوک هستیم. این امر اجازه 
ایجاد کاتالوگ محصوالت را خواهد داد. به این ترتیب ما به هنگام انتخاب گزینه پست 
فروش باید از میان کاتالوگ های محصوالت دس��ت به انتخاب بزنیم. اش��تباه برخی از 
برندها عدم ایجاد حساب کاربری در فیس بوک است. به این ترتیب در عمل فرصت ایجاد 

پست فروش در اینستاگرام را نخواهند داشت. 
وقتی در تالش برای بارگذاری پس��ت فروش مستقیم هستیم، باید کپشن مناسب 
را نیز طراحی کنیم. بس��یاری از برندها به دلیل عدم بیان دقیق آنچه در تصویر برای 
مشتریان طراحی کرده اند، شانس فروش شان را از دست می دهند بنابراین اگر ما نسبت 
به این نکته توجه کافی نداش��ته باش��یم، در عمل با دردسرهای زیادی مواجه خواهیم 
ش��د. بازاریابی در اینس��تاگرام تمام ویژگی های بازاریابی عادی را دارد. به همین خاطر 
بای��د تمام نکات بازاریابی که در کمپین های عادی مورد توجه قرار می دهیم، در اینجا 

نیز مدنظر داشته باشیم.
گام سوم: تایید اینستاگرام برای بارگذاری پست فروش

پس از ایجاد کاتالوگ محصوالت در حساب فیس بوک باید درخواست بارگذاری پست 
فروش مستقیم در اینستاگرام را ثبت نماییم. این کار از طریق مراجعه به بخش تنظیمات 
امکان پذیر است. استفاده از تب کسب و کار و سپس گزینه »ثبت نام برای قابلیت فروش 
اینس��تاگرام« تمام کار ما خواهد بود. پس از این تیم فنی اینس��تاگرام درخواست ما را 
مورد بررسی قرار می دهد. خوشبختانه پس از چند روز پاسخ درخواست ما از اینستاگرام 

مشخص خواهد شد. 
گام چهارم: فعال سازی گزینه خرید اینستاگرام

پس از بررس��ی تیم فنی اینستاگرام امکان فروش درون برنامه ای برای برند ما فعال 
خواهد ش��د بنابراین باید به دنبال فعال س��ازی این گزینه در بخش تنظیمات، گزینه 
کس��ب و کار و تب خرید باشیم. به این ترتیب ما امکان بارگذاری پست های فروش را 

خواهیم داشت. 
گام پنجم: ایجاد نخستین پست فروش برندمان

اکنون تمام ش��رایط برای بارگذاری پست های فروش درون برنامه ای فراهم است. ما 
در هر پس��ت امکان نمایش حداکثر پنج پست برای فروش را خواهیم داشت. شاید در 
نگاه نخست معرفی پنج محصول در کنار هم گزینه جذابی باشد، اما توصیه ما رونمایی 
از حداکثر 2 یا 3 محصول در هر پس��ت است. در غیر این صورت مخاطب هدف دچار 

سردرگمی خواهد شد. 
بارگذاری پست های فروش نیازمند تولید محتوای عجیب و غریب نیست. ما باید از 
همان محتوای بازاریابی عادی مان همراه با تگ قیمت ها استفاده کنیم. اشتباه برخی از 
برندها تالش برای ایجاد تغییرات بنیادی در کسب و کارشان است. این امر اغلب اوقات 

نتیجه منفی بر روی فعالیت برندها دارد. 
نکته جالب درباره فروش مستقیم در اینستاگرام امکان استفاده از محتوای ویدئویی 
اس��ت. به این ترتیب ما فرصت تگ محصوالت مان در ویدئوها را نیز خواهیم داش��ت. 
امروزه استفاده از محتوای ویدئویی در فرآیند بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
اغلب برندها عالقه مند به استفاده از محتوای ویدئویی در فرآیند بازاریابی هستند بنابراین 

گزینه اینستاگرام مزیت های فراوانی برای آنها خواهد داشت. 
استفاده از گزینه فروش اینستاگرام به معنای عدم نیاز به تکنیک های بازاریابی نیست. 
امروزه برندهای بس��یار زیادی مانند ما از گزینه فروش مس��تقیم اینستاگرام استفاده 
می کنند بنابراین رقابت بر سر مشتریان در اینجا نیز وجود دارد. نکته مهم در این میان 
تالش برای استفاده از تکنیک های کاربردی بازاریابی در کنار پست های فروش است. در 

غیر این صورت شاید پست های ما مورد توجه کاربران قرار نگیرد.

چگونه پست های فروش در بخش استوری را تنظیم کنیم؟
فروش محصوالت فقط از طریق پست های عادی قابل پیگیری نیست. امروزه بخش 
اس��توری نیز در بین گزینه های فروش برندها قرار دارد. براساس گزارش فیس بوک به 
طور روزانه 500 میلیون کاربر استوری های مختلف اینستاگرام را مشاهده می کنند. این 
امر به معنای امکان دسترس��ی به دامنه وسیعی از مخاطب ها از طریق بخش استوری 
است. برندها باید برنامه دقیقی برای بازاریابی و فروش در بخش استوری داشته باشند. 
رونمایی از امکان فروش محصوالت به طور مستقیم در بخش استوری انگیزه بازاریاب ها 

برای سرمایه گذاری در این بخش را دوچندان کرده است. 
برندها درست مانند فرآیند ثبت درخواست در بخش پست در اینجا نیز فرصت ثبت 
ن��ام برای بارگذاری محتوا را دارند بنابراین فرآیند کلی کار تفاوت چندانی ندارد. نکته 
مهم در اینجا امکان نمایش و تگ یک پست در هر استوری است. در اینجا نیز ما باید 
از کاتالوگ محصوالت در فیس بوک اس��تفاده کنیم بنابراین فرآیند کار شباهت باالیی 
دارد. نکته مهم در این میان توجه به دسترس��ی به امکان فروش در بخش استوری در 
کشور موردنظرمان است. مانند بخش پست، در اینجا نیز هنوز برخی از کشورها به گزینه 

فروش دسترسی کامل ندارند. 
بس��یاری از برنده��ا برای پیش��گیری وضعیت بازاریابی و فروش ش��ان با اس��تفاده 
از گ��وگل اقدام به همکاری ب��ا بازاریاب ها حرفه ای می کنند. اگر ش��ما تا پیش از این 
فرآیند بازاریابی تان بدون همکاری با بازاریاب ها به خوبی ساماندهی شده است، نیازی 
به همکاری با بازاریاب ها حرفه ای ندارید. ما در ادامه این مقاله به بررسی برخی از نکات 
ضروری برای بازاریابی و استفاده مناسب از بخش فروش مستقیم اینستاگرام خواهیم 

پرداخت. 
توصیه هایی برای فروش محصوالت در اینستاگرام

فروش محصوالت در اینستاگرام و به طور کلی بازاریابی نیازمند استفاده از تکنیک های 
مشخصی است. بسیاری از برندها به دلیل عدم استفاده از تکنیک های مناسب، علی رغم 
تولید محصوالت کاربردی، توان فروش را ندارند. هدف اصلی ما در این بخش بررس��ی 
برخی از تکنیک ها و توصیه های کاربردی برای فروش بهتر در اینستاگرام است. به این 
ترتیب نیاز ش��ما برای همکاری با بازاریاب های حرفه ای و پرداخت هزینه بیش��تر نیز 

کاهش خواهد یافت. 
۱. اهمیت استفاده از محتوای بصری

اینس��تاگرام یک شبکه  اجتماعی عکس محور محسوب می ش��ود بنابراین ما برای 
بازاریابی تاثیرگذار در این عرصه باید طراحی و استفاده از جلوه های بصری را مدنظر قرار 
دهیم. ایراد بسیاری از برندها در زمینه فروش آنالین عدم تهیه عکس های باکیفیت از 
محصوالت شان است. به این ترتیب مخاطب هدف انگیزه چندانی برای ارزیابی پیشنهاد 

آنها نخواهد یافت. 
خوش��بختانه اینستاگرام امکان بارگذاری عکس های دارای کیفیت باال را به کاربران 
می دهد بنابراین مش��کل چندانی پیش روی ما ب��رای بازاریابی نخواهد بود. نکته مهم 
در این میان تهیه عکس ها به صورت اختصاصی اس��ت. استفاده از تصاویری متفاوت با 

محصول نهایی مان همیشه ریسک نارضایتی مشتریان را در پی دارد. 
توجه به جزییات در عکس  محصوالت ضروری است. امروزه مشتریان فقط با بررسی 
جزییات مختلف محصوالت اقدام به خرید می کنند بنابراین ما باید این نیاز و خواسته 
مشتریان را به خوبی مدنظر قرار دهیم. خوشبختانه امروزه امکانات بسیار زیادی برای 
ویرایش عکس ها در اختیار برندها قرار دارد. به این ترتیب ما نیاز چندانی برای همکاری 
با عکاس های حرفه ای نخواهیم داشت. نکته دیگر در رابطه با دوربین عکاسی است. شما 
برای شروع کار امکان استفاده از دوربین گوشی هوشمندتان را خواهید داشت. کیفیت 

عکاسی چنین گوشی هایی برای شروع کار مطلوب خواهد بود. 
2. افزودن هشتگ

اس��تفاده از هشتگ های مرتبط با محصوالت مزیت های بس��یار زیادی دارد. امروزه 
کاربران برای یافتن محتوای مورد عالقه ش��ان به طور گسترده ای از هشتگ ها استفاده 
می کنند بنابراین جلب نظر هرچه بیشتر کاربران فقط با استفاده از هشتگ ها امکان پذیر 

خواهد بود. 
بناب��ر پژوهش های ما در موسس��ه Hootsuite اس��تفاده از هش��تگ های مرتبط 
ب��ا محتوای برند تا 50درصد ش��انس فروش را افزایش خواه��د داد. نکته جالب اینکه 

اینستاگرام در صورت درج عبارت هشتگ مدنظرمان گزینه های محبوب و پیشنهادی 
را نیز نمایش خواهد داد، با این حساب استفاده از هشتگ های مناسب بسیار راحت به 

نظر می رسد. 
بهترین راهکار برای یافتن و استفاده از هشتگ های مناسب برای برند به شرح ذیل 

است:
• تحقیق پیرامون هشتگ ها: استفاده از هشتگ ها نیازمند بررسی گزینه های مختلف و 

انتخاب نمونه های دارای هماهنگی با ماهیت کمپین مان است. 
• استفاده مناسب از هشتگ ها: برخی از برندها هشتگ های بسیار زیادی به پست شان 
اضافه می کنند. اگرچه اینستاگرام در این زمینه تا 30 هشتگ برای هر پست را پشتیبانی 

می کند، اما این امر به معنای ضرورت استفاده از تمام آنها نیست. 
• بررس��ی معنای هشتگ ها: گاهی اوقات برخی از هشتگ ها دارای معنای متفاوتی با 
آنچه به نظر می رسد، هستند. توصیه ما در چنین شرایطی بررسی چندباره معنای هر 
هشتگ اس��ت. فقط در این صورت امکان استفاده مناسب از هشتگ ها و حفظ اعتبار 

برندتان امکان پذیر خواهد شد. 
3. استفاده از کدهای تخفیف

همه مشتریان عالقه مند به دریافت تخفیف هستند. برخی از برندها برای جلب توجه 
بیش��تر کاربران به محصوالت شان در ش��بکه های اجتماعی اقدام به ارائه تخفیف های 
گسترده می کنند. نکته مهم در این میان ارائه هدفمند تخفیف هاست. توصیه ما در این 
بخش پیش��نهاد انجام عملی مشخص از سوی کاربران برای دریافت تخفیف موردنظر 
است. کارهایی از قبیل عضویت در خبرنامه گزینه مطلوبی محسوب می شود. مزیت این 

امر کمک به توسعه فرآیند بازاریابی برندمان در آینده است. 
شناسایی مناسبت های مهم و مرتبط با ماهیت کسب و کار اهمیت فوق العاده ای در 
زمینه ارائه تخفیف دارد. برخی از مناسبت ها برای تمام کسب و کارها مهم است بنابراین 
ما در زمینه استفاده از آنها با رقبای زیادی مواجه خواهیم بود. نکته مهم در این میان 
تالش برای یافتن مناسبت های کمتر مورد توجه رقباست. مزیت این امر امکان تعامل 

سازنده با مشتریان بدون مزاحمت های ناشی از حضور سایر رقباست. 
گام مهم تر برای اس��تفاده از ش��یوه ارائه تخفیف توجه به ایجاد مناس��بت های ویژه 
برندمان اس��ت. روزهایی نظیر سالگرد تاسیس برند یا معرفی محصولی تازه برای ارائه 
تخفیف های گس��ترده مناسب خواهد بود. مهم ترین نکته در این میان دسترسی ساده 
مشتریان به کدهای تخفیف است. در غیر این صورت آنها عالقه چندانی برای همکاری 

با برند ما نخواهند یافت. 
4. نمایش محصول در متن زندگی مشتریان

برندها به طور معمول برای فروش محصوالت شان در فضای آنالین بر روی بارگذاری 
عکس های حرفه ای س��رمایه گذاری می کنند. چنین عکس های��ی در فضای آتلیه و با 
نورپردازی مطلوب تهیه می شود. نکته مهم درباره چنین عکس هایی تفاوت شان با فضای 
واقعی زندگی اس��ت بنابراین مشتریان همیش��ه پس از خرید محصول موردنظر اظهار 

نارضایتی خواهند کرد. 
توصیه ما در این بخش اس��تفاده از تصاویر و محتوای ویدئویی ش��امل اس��تفاده از 
محصوالت  برندمان در فضای واقعی و روزمره اس��ت. اگر ش��ما مشتریان عالقه مند به 
همکاری با خود را دارید، درخواست برای تهیه ویدئو یا عکس از سوی آنها جالب خواهد 
بود. امروزه مشتریان عالقه بسیار زیادی به محتوای تولیدی کاربران عادی دارند. اشخاص 
حقیقی تاثیر به مراتب بیش��تری در مقایس��ه با برندها بر روی مشتریان می گذارند. به 
همین خاطر اس��تفاده مطلوب از مشتریان در فرآیند فروش محصوالت در اینستاگرام 

ضروری خواهد بود. 
۵. اصالت یعنی همه چیز

تعامل با مشتریان بستگی به توانایی برندها برای طراحی و اجرای ایده های بازاریابی 
جذاب دارد. یافتن ایده جذاب همیش��ه کار ساده ای نیس��ت. برخی از برندها به دلیل 
دشواری یافتن ایده منحصر به فرد به سوی تقلید از دیگر کمپین های موفق می روند. 
بدون تردید بسیاری از کمپین های موفق حاصل الگوبرداری از نمونه های قبلی هستند، 
اما اس��تفاده دقیق و بدون اعمال تغییرات از ایده برندهای دیگر نتیجه مناسبی در پی 

ندارد. 
توصیه ما در این بخش تالش برای استفاده از آمارهای دقیق به منظور تولید محتوا 
و فروش محصوالت در اینستاگرام است. ما همیشه امکان ارزیابی وضعیت فعالیت رقبا 
برای یافتن ایده های جذاب و تازه را داریم. نکته مهم در این میان تمرکز بر روی ترکیب 

ایده های دیگران و خلق ایده های تازه به جای کپی برداری صرف است. 
۶. بازی با رنگ ها

تهیه تصاویر و تبدیل آنها به محتوای جذاب برای مخاطب هدف دو فرآیند متفاوت 
محسوب می شود. بسیاری از محتوای بازاریابی و فروش در اینستاگرام جذابیت و پویایی 
الزم برای جلب نظر مخاطب هدف را ندارد. اینجا اهمیت کار تدوین محتوا مش��خص 
می ش��ود. کار ب��ا نرم افزارهای ویرای��ش عکس و ویدئو امکان بازی ب��ا رنگ ها را فراهم 
می س��ازد. امروزه علم روانشناس��ی بر روی معنای متفاوت رنگ ها تاکید دارد بنابراین 

استفاده از هر رنگ در موقعیت مناسب ضروری خواهد بود. 
اگر شما قصد انتقال احساس آرامش به مخاطب تان را دارید، طیف رنگ آبی و سبز 
بهترین گزینه خواهد بود. طیف رنگ قرمز از سوی دیگر موجب ایجاد احساس هیجان 
در مخاطب می شود. رنگ های سیاه و سفید نیز حالت خنثی و همراه با پرستیژ خاص 
را دارند. بازی با رنگ ها برای انتقال معنای موردنظرمان به مخاطب هدف ضروری است. 
نکته مهم در این میان توجه به ترکیب رنگ هاس��ت. تمرک��ز بر روی یک طیف رنگ 
همیشه نتیجه مناسبی در پی ندارد. پست های ما باید با ترکیب رنگ های مختلف در 
میان چندین پست دیگر پیش روی کاربران جذابیت بصری خاصی ایجاد کند. در غیر 

این صورت شانس ما برای دسترسی به مخاطب هدف کاهش خواهد یافت. 
7. ایجاد سبک منحصر به فرد برای برند

بارگذاری محتوای مربوط به محصوالت برند براس��اس س��بکی خاص همیشه نظر 
مخاطب هدف را بیشتر جلب خواهد کرد. شاید در نگاه نخست یافتن سبک منحصر به 
فرد برای باگذاری پست ها دشوار باشد. توصیه ما جست وجو در میان برندهای بزرگ و 
مشاهده سبک بازاریابی و بارگذاری محتوا از سوی آنهاست. این امر شما را با شیوه های 
متفاوت بارگذاری پس��ت های فروش آشنا خواهد کرد. ارزیابی وضعیت فعالیت رقبا و 

تالش برای ارائه سبکی متفاوت از آنها نیز ایده مناسبی محسوب می شود.
8. ضرورت توجه به سلیقه های مختلف

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی و تالش برای فروش محصوالت نیازمند توجه به 
سلیقه های مختلف است. ایراد برخی از برندها تمرکز بر روی یک نوع خاص از محصوالت 
اس��ت. به این ترتیب مشتریان با سلیقه های مختلف کمتر به محتوای برند شما جلب 
خواهند شد. اگر شما در زمینه تولید کفش های ورزشی فعالیت دارید، توجه به الگوهای 

مختلف و طرح های متفاوت ضروری خواهد بود. 
توجه به سلیقه های مختلف باید در فعالیت عملی برند ما نیز نمود پیدا کند. در غیر 

این صورت شمار مخاطب های برند ما روز به روز کاهش می یابد.
9. استفاده از محتوای تولیدی کاربران

امروزه یکی از ترندهای برتر در زمینه تولید محتوای بازاریابی و فروش در اینستاگرام 
توجه به محتوای تولیدی کاربران است. مزیت این امر، همانطور که پیش از این نیز بیان 

شد، تاثیرگذاری به مراتب بیشتر محتوای کاربران حقیقی در مقایسه با برندهاست. 
blog.hootsuite.com  :منبع

بازنشستگی مدیر بازاریابی کوکاکوکا
چالش جدید کوکاکوال در عرصه بازاریابی

براس��اس گ��زارش موسس��ه Ad Age، عالی تری��ن مدی��ر برند 
کوکاک��وال در عرصه بازاریابی در آمریکای ش��مالی ابتدای ماه ژوئن 
بازنشس��ته خواهد ش��د. جف کوتریل از سال 2018 به عنوان مدیر 
بازاریابی کوکاکوال در آمریکای ش��مالی فعالیت داش��ته اس��ت. وی 
در ط��ول دوران کوت��اه فعالیت��ش در کوکاکوال موف��ق به طراحی 
کمپین های جذاب و بهبود س��طح رقابت با پپسی شد. بدون تردید 
بازنشس��تگی وی در ابتدای ماه ژوئن ضربه سختی به تیم بازاریابی 

کوکاکوال خواهد بود. 
ش��رکت کوکاکوال هنوز اظهارنظر رس��می درب��اره جایگزین جف 
کوتریل نداش��ته اس��ت. این امر تردیدها درباره آینده بازاریابی این 
غول دنیای تولید نوش��ابه گازدار را بیشتر کرده است. بی شک وقتی 
اظهارنظری رسمی از سوی ش��رکت ها درباره جایگزین رسمی یک 
پس��ت مهم نباشد، گمانه زنی ها گسترش خواهد یافت. بر این اساس 
در گزارش موسس��ه Ad Age درباره جانشین احتمالی پست مدیر 
بخش بازاریابی به آلفا سوتاریا، نایب رئیس بخش طراحی استراتژی 

و برنامه ریزی کوکاکوال، اشاره شده است. 
برند کوکاکوال در طول س��ال های اخیر ش��رایط دش��واری از نظر 
رقابت با پپس��ی داش��ته اس��ت. این امر در وضعیت شیوع ویروس 
کرونا نیز به خوبی قابل مش��اهده است. کوکاکوال هنوز هم وضعیت 
مشخصی در رابطه با ویروس کرونا ندارد. به همین خاطر اعتراض ها 
نس��بت به وضعیت فعالیت این برند باال گرفته است. پپسی درست 
اندکی پس از شیوع ویروس کرونا اقدام به رونمایی از سامانه ثبت و 
تحویل آنالین سفارشات کرد. این امر با عدم واکنش قطعی از سوی 
کوکاکوال موجب اعتراض های بیشتر مشتریان نسبت به فعالیت این 
برند باسابقه ش��ده است. با این حس��اب کوکاکوال شرایط دشواری 

از نظر بازاریابی و مدیریت کسب و کار پیش روی خواهد داشت.
marketingdive.com :منبع

کسب شهرت در شبکه اجتماعی تیک تاک با 
4 راهکار طالیی

تا س��ه سال گذشته کمتر کسی شبکه اجتماعی چینی تیک تاک 
را می ش��ناخت. با این حال باالترین سرعت رشد تاریخ متعلق به آن 
بوده و اکنون یکی از پنج ش��بکه اصلی محس��وب می -ش��ود. تیک 
تاک سال گذش��ته عنوان دومین برنامه با بیشترین میزان دانلود را 
به دس��ت آورده است. به همین خاطر الزم است تا از حجم مقاالت 
در رابطه با ش��بکه هایی نظیر اینستاگرام و یوتیوب کاسته و به تیک 
تاک توجه ویژه ای را داش��ته باش��یم. در این رابطه بزرگترین سوال 
این اس��ت که چگونه می توان به ش��هرت الزم در این شبکه با بیش 
از یک میلیارد کاربر، دست پیدا کرد؟ در این رابطه به بررسی چهار 

راهکار طالیی خواهیم پرداخت. 
۱-بیش از سه پست در روز داشته باشید 

در تی��ک تاک محدودیت زمانی چن��د ثانیه وجود دارد. به همین 
خاطر مشاهده محتواها امری ساده بوده و در این رابطه باید به آمار 
بیش از س��ه ویدئو در روز برس��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا به 
عنوان یک پیج فعال معرفی شده و ارزش دنبال کردن را پیدا کنید. 
در ای��ن رابطه مدیران تی��ک تاک نیز از افرادی که فعال هس��تند، 
حمایت های الزم را انجام خواهند داد. به همین خاطر برای دریافت 
پ��اداش و حمایت ها که باعث می ش��ود تا در این ش��بکه بهتر دیده 
ش��وید، الزم اس��ت تا حجم تولیدات خود را افزایش دهید. درواقع 
روش کار در این ش��بکه، با تمامی رقبای خود متفاوت است و نباید 

با دید قبلی وارد آن شوید. 
2-از هشتگ استفاده نمایید 

نوع هش��تگ ها در تیک تاک تا حدی متفاوت است. درواقع شما 
باید از جمالت بلند اس��تفاده نمایید تا دقیقا منظور را رس��انده و با 
این اقدام ش��انس جذب مخاطب را داش��ته باش��ید. همچنین تنها 
هش��تگ های متناس��ب با نوع فعالیت ش��ما، کاربرد خواهد داشت. 

درواقع هشتگ ها برای توصیف ویدئوها به کار می رود. 
3-به اقدامات بهترین ها توجه داشته باشید 

درس��ت به مانند هر ش��بکه ای، برخی از افراد ش��هرت به مراتب 
باالت��ری دارند. ش��ما می-توانید ب��ا تحلیل و بررس��ی آنها، رازهای 
موفقیت را پیدا کرده و ایده های جدیدی را به دس��ت خواهید آورد. 
ای��ن نکته را نیز فراموش کنید که برای فعالیت در یک حوزه، حتما 
باید حرفه ای ترین فرد باش��ید. درواقع تیک تاک ش��بکه خالقیت ها 
اس��ت. در این رابطه تنها کافی اس��ت تا خالقیت باالیی را داش��ته 
باش��ید. در نهایت بهتر اس��ت تا ب��ه جای کپی ب��رداری از اقدامات 

سایرین، خالقیت های منحصر به فرد خود را ارائه دهید. 
4-نخستین فرد در ارسال نظرات باشید

محدودیت زمانی چند ثانیه ای باعث می شود تا افراد فضای کمی 
برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب خود را داشته باشند. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا اولین نظر را خودتان ارس��ال کنید تا امکان 
دیده شدن آن برای همگان وجود داشته باشد و یک گفتمان شکل 
گیرد. در این بخش شما می توانید هدف از ایجاد ویدئو و مراحل آن 

را شرح داده و در آخر نظر افراد را جویا شوید. 
۵-فعالیت جداگانه را فراموش کنید 

به عنوان آخرین توصیه پیش��نهاد می شود که حداقل تا زمانی که 
به ش��هرت الزم دس��ت پیدا نکرده اید، تنها فعالی��ت نکنید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا محتوای تولیدش��ده، در چند صفحه به نمایش 
گذاشته شود که این امر شانس موفقیت شما را بیشتر خواهد نمود. 
همچنین ش��رکت کردن در چالش های هفتگی که از طرف مدیران 
تیک تاک ایجاد می شود نیز از دیگر اقداماتی است که باعث خواهد 
شد تا شانس کسب هرچه س��ریع تر شهرت برای شما امکان پذیرتر 

باشد. 
business2community.com :منبع
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۵ بستر آموزش رایگان سئو در سال 2۰2۰ 

ش��رایط جهان در رابط��ه با وی��روس کرونا در ح��ال بهبودهای 
چشمگیری اس��ت. در حال حاضر مسابقات فوتبال در کشور آلمان 
ش��روع ش��ده و خبر از بازگشایی س��ینماها در آمریکا و کشورهای 
اروپایی اس��ت. این مس��ئله نش��ان می-دهد که در روزهای پایانی 
قرنطینه خانگی قرار داریم. به همین خاطر نباید زمان را از دس��ت 
داد. درواق��ع اکنون بهتری��ن فرصت جهت بهبود مهارت ها ش��کل 
گرفته اس��ت. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشیم این است 
که بس��یاری از برندها، آموزش ه��ای خود را رای��گان کرده اند تا از 
کمپی��ن در خان��ه بمانیم، حمایت کرده باش��ند. در این رابطه یکی 
از مهم ترین مهارت ها ب��رای تمامی فعالین حوزه های اقتصادی این 
است که بتوانند از اصول سئو به خوبی استفاده نمایند. در این رابطه 
به بررس��ی پنج بس��تر آموزش رایگان این مهارت اساس��ی خواهیم 

پرداخت. 
Moz Academy-۱

ای��ن دوره در حالت عادی ۴9 دالر هزینه دارد. با این حال ش��ما 
می توانید اکنون آن را به صورت رایگان در اختیار داش��ته باش��ید. 
م��درس آن برایان چیلذر اس��ت که مدیر آموزش��ی س��ایت مطرح 
MOZ محس��وب می  ش��ود. 18 فصل برای آن وجود داش��ته و به 
زمانی در حدود 70 دقیقه نیاز است. در این دوره شما از ابتدای کار 
با مباحثی نظیر نحوه کار موتورهای جس��ت وجوگر تا الگوریتم های 
گوگل و اقداماتی که باید انجام ش��ود، آش��نا خواهید شد. به همین 
خاطر انتخاب بسیار خوبی برای افرادی خواهد بود که در این حوزه 
تجربه ای نداشته و خواهان آموزشی جامع و کاربردی هستند. با این 
حال با توجه به مش��خص بودن سرفصل ها، حتی افراد حرفه ای نیز 
می توانند بخش های موردنظر خود را انتخاب کرده و آنها را مشاهده 
نمایند، با این حال در دوره رایگان به شما مدرکی داده نخواهد شد 
و امکان دانلود نیز وجود ندارد. به همین خاطر الزم است تا در کنار 

خود کاغذ و قلم جهت جزوه نویسی، داشته باشید. 
HubSpot Academy-2

این برند نیز یکی از شناخته ش��ده ترین ها در زمینه معرفی اصول 
س��ئو و تولید محتوا محسوب می شود. دوره رایگان آنها یک ساعت 
و 35 دقیق��ه ای ب��وده و مربی آن متیو هاولز، مدیر ارش��د این برند 
اس��ت. دوره آنها به ش��ش درس و 22 فیلم تقسیم بندی شده است 
تا افراد از مش��اهده هر بخش، احساس خستگی نکنند. نکته جالب 
این است که در هر بخش پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر، تمرین 
و اتص��ال به وبالگ ه��ای مرتبط وجود دارد. به همین خاطر ش��ما 
می توانید س��طح خود را تا حدی دلخواه افزایش دهید. مطالب این 
دوره کامال کاربردی بوده و به جای صحبت از مطالب اولیه، بر روی 
موضوعات کاربردی تمرکز ش��ده اس��ت. فصل آخر آن نیز به نحوه 
استفاده درست از استراتژی پست مهمان اختصاص دارد. همچنین 
راهکارهای بس��یار جالبی برای افزایش رنک سایت ارائه می شود. با 
این حال با توجه به این امر که ش��ما دوره اولیه را سپری می کنید، 

برای دریافت گواهینامه، باید در دوره پیشرفته ثبت نام نمایید. 
ClickMinded-3

تامی گریفیت، مدیر سابق بخش سئو Paypal و Airbnb دوره 
آموزش��ی خود را در ش��رایط حال حاضر رایگان کرده اس��ت. نکته 
جالب این است که اسالیدها قابل ذخیره سازی بوده و این امر باعث 
می ش��ود تا نیازی به یادداشت برداری وجود نداشته باشد. همچنین 
بررس��ی اشتباهات متداول در کنار به اشتراک گذاشتن تجربه آقای 
گریفیت، از دیگر مزیت-های آن محس��وب می شود. با این حال در 

این دوره نیز گواهینامه ای برای شما ارسال نخواهد شد. 
SEMrush Academy-4

31 درس و ۴ س��اعت زمان، دوره ای طوالنی در مقایس��ه با سایر 
گزینه ها محس��وب می ش��ود، با این حال دریافت گواهینامه معتبر 
باعث می-شود تا ارزش این زمان را داشته باشد. مدرس آن یکی از 
شناخته شده ترین افراد حوزه سئو، آقای گرگ گیفورد است. نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که قبل از ارسال گواهی، 
الزم است تا در آزمون آن شرکت نمایید. نکته مهم دیگر دوره فوق 
این است که در رابطه با سئو موبایل نیز صحبت می شود. همچنین 
تالش شده است تا درس ها با مثال هایی از بهترین سایت های جهان 
همراه باش��د. همچنین خالص��ه مبحث در کن��ار آزمون هر بخش 

کمک می کند تا مطالب بهتر در ذهن نهادینه شود. 
eMarketing Institute-۵

نکته جالب دوره مذکور این است که هیچ ویدئویی وجود نداشته 
و شما باید یک کتاب 150 صفحه ای را مطالعه نمایید. پس از قبولی 
در آزمون نیز به ش��ما یک مدرک معتبر اهدا خواهد شد. این دوره 
را می توان جامع-ترین در مقایس��ه با سایرین دانست و تالش شده 
است تا از سطح مبتدی تا حرفه ای آموزش های الزم به زبانی ساده 

انتقال داده شود. 
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بدون ش��ک هر فردی تمایل دارد که از همان ابتدای ش��روع فعالیت 
خود در اینس��تاگرام، روند رو به رش��د همیش��گی را تجربه کند، با این 
حال اتخاذ روش های نادرس��ت در نهایت باعث می شود تا آنها اقداماتی 
نظیر خرید فالوور را انجام دهند. با این حال واقعیت این اس��ت که هیچ 
نتیجه ای را از این اقدام خود به دس��ت نیاورده و افزایش مخاطبان شما 
به معنای باالرفتن بازدیدها نخواهد بود. در این رابطه برخی از راهکارها 
وجود دارد که در عین سادگی، شانس موفقیت و بیشتر دید شدن شما 
را افزایش می دهد. در ادامه به بررس��ی آنها پرداخته و تنها کافی اس��ت 
که پس از اجرای تمامی آنها، آمار خود با ماه گذشته را مقایسه نمایید. 
درواقع این امر که یک مس��یر درس��ت را طی کنید، حتی اگر به بیش 
از یک س��ال زمان برای رسیدن به تعداد مخاطب مدنظر شما نیز منجر 

شود، با این حال بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت.
۱-مزیت خود را بیابید 

در هر ش��بکه اجتماعی ش��ما باید ی��ک حوزه را ب��رای فعالیت  خود 
داش��ته باش��ید. برای مثال برخی از افراد به تبلیغ برند خود پرداخته و 
برخی دیگر در یک زمینه تالش می کنند تا به اینفلوئنسر تبدیل شوند. 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تفاوتی ندارد که 
چه حوزه هایی محبوبیت باالتری را دارند، ش��ما باید صرفا برطبق عالقه 
و اس��تعداد خود رفتار کنید. همچنین تا زمانی که در حوزه مورد عالقه 
خود به مهارت الزم جهت جذب افراد دست پیدا نکرده-اید، بهتر است 
تا صرفا دس��ت نگه دارید. در این رابطه هرچه حوزه مدنظر شما رقبای 

بیشتری را داشته باشد، نیاز به بهبود مهارت بیشتر خواهد بود. 
2-حرفه ای  ترین بیو ممکن را ایجاد نمایید

بخش بیو نخس��تین چیزی اس��ت که مخاطب ب��ا آن مواجه خواهد 
ش��د. به همین خاطر بسیار مهم است که ضروری ترین اطالعات را وارد 
نمایید. در ای��ن رابطه توضیح مختصری در رابطه با حوزه کاری خود و 
اهدافی که دارید، الزامی بوده و پس از آن باید پل های ارتباطی خود را 
ذکر کنید. در نهایت اس��تفاده از یک جمله جذاب به عنوان شعار خود، 
می تواند به تکمیل ش��دن اقدامات کم��ک نماید. در این رابطه فراموش 
نکنید که صفحه شما باید حتما در حالت عمومی قرار داشته باشد. برای 
درک بهت��ر این موضوع، توجه به صفحات موفق س��ایر افراد، یک اقدام 

کامال هوشمندانه می باشد. 
3-بهترین هشتگ ها را انتخاب نمایید

هش��تگ ها باعث خواهد ش��د تا محتواهای ش��ما در دسته  بندی های 

گوناگون قرار گرفته و ش��انس دیده ش��دن ش��ما نیز افزایش پیدا کند، 
با این حال بس��یار مهم اس��ت ک��ه از بهترین موارد مرتب��ط با موضوع 
محتوای خود اس��تفاده نمایید. در این رابط��ه توجه به صفحات مطرح، 
all- در پیدا کردن موارد کامال الزامی خواهد بود. در این رابطه س��ایت

hashtag نیز فهرست کاملی محسوب می شود. 
4-فراخوان عمل)CTA( داشته باشید

این امر که مخاطب صرفا مش��اهده کننده اقدامات ش��ما باشد، باعث 
خواهد ش��د تا پس از مدتی احتمال ریزش مخاطب وجود داشته باشد. 
ب��ه همین خاطر ضروری اس��ت تا آنها را با خود دیگ��ر نمایید. درواقع 
ماهیت ش��بکه اجتماعی ب��رای ارتب��اط دوطرفه اس��ت. در این رابطه 
استراتژی فراخوان عمل یک اقدام کامال مناسب محسوب می شود. برای 
این موضوع تنها کافی اس��ت تا در پایان محتوای خود، نظر مخاطبان را 
جویا ش��وید. این امر باعث می ش��ود تا آنها نسبت به اقدام شما واکنش 
نشان داده و ارتباطی درست ش��کل گیرد. برطبق آمارها افراد هنگامی 
ک��ه توجه مدیر ی��ک برند را حس نمایند، میزان وف��اداری آنها افزایش 
پیدا کرده و همچنین این امر خود اقدامی مهم در زمینه افزایش تعداد 
دنبال کننده محس��وب می شود. توصیه پایانی این است که اقدام مذکور 
را تنها برای مدت زمانی مش��خص تص��ور نکرده و همواره آن را به اجرا 

درآورید. 
۵-اعتبار و تنوع را مورد توجه قرار دهید 

مطالب��ی که به اش��تراک می گذارید بای��د اعتبار باالیی را داش��ته و 
قابل اعتماد باش��ند. در غیر این صورت تنها نتایج موقتی را به دس��ت 
خواهید آورد. همچنین ش��ما باید به تنوع باالی کار خود توجه داش��ته 
باش��ید. برای مثال می توانید یک هایالیت اس��توری را به تصاویر خود و 
نمایش پش��ت صحنه اقدامات اختصاص دهید. این موارد باعث می شود 
ت��ا مخاطب همواره ب��ا یک چیز جدید مواجه ش��ده و روزمرگی از بین 
برود. در نهایت تالش کنید تا به س��بک خ��اص خود در متن، تصویر و 

فیلم-ها دست پیدا کنید.
۶-تصاویر حرفه ای تهیه نمایید

در اینس��تاگرام نخس��تین چیزی که از محتوای شما مشاهده خواهد 
ش��د، تصاویر است. به همین خاطر ضروری است تا در این رابطه کامال 
حرف��ه ای رفت��ار کنید و می توانید ب��ا بهترین گزینه ها ب��ه صورت دائم 
و یا پروژه-ای همکاری داش��ته باش��ید. درواقع با توج��ه به این امر که 
اینستاگرام ش��بکه ای مبتنی بر ارسال عکس اس��ت، اگر در این زمینه 
قدرت تس��خیر چشم ها را نداشته باشید، شانس موفقیت شما بسیار کم 
خواهد ش��د. با این حال با یک دوربین مناس��ب و ذوق هنری در کنار 
آش��نایی با اپلیکیشن های ویرایش نظیر الیت روم و وسکو، خودتان نیز 

می توانید تصاویر مناسبی را تهیه کنید. در آخر آمارها حاکی از آن است 
که تصاویری که حداقل یک فرد در آن حضور دارد در حدود ۴0درصد 

بیشتر با استقبال مواجه می شوند. 
۶-با اینفلوئنسرها همکاری داشته باشید 

در این رابطه بهتر اس��ت تا در ابتدا میکرواینفلوئنسرها را مورد توجه 
قرار دهید. علت این امر به این خاطر اس��ت که این افراد به علت تمایل 
برای کس��ب مخاطب بیشتر، بدون دریافت هزینه با شما همکاری کرده 
و این امر باعث می ش��ود تا ش��ما نیز رشد س��ریع تری را داشته باشید. 
پس از رسیدن به تعداد مشخصی دنبال کننده، زمینه برای همکاری با 
اینفلوئنس��رها نیز مهیا خواهد شد. با این حال اگر بودجه الزم را دارید، 
می توانی��د از همان ابتدا بهترین اینفلوئنس��رها را انتخاب کرده و با این 
اقدام بدون ش��ک رشد س��ریع تری را نیز تجربه خواهید کرد. به صورت 
کلی ش��ما باید به دنبال همکاری مداوم با افرادی باشید که می تواند به 

بهتر دیده شدن شما کمک کنند. 
7-تعامل خود با مخاطبان را افزایش دهید 

ایجاد انواع چالش ها و مس��ابقات، افزایش عداد الیو ها و ارتباط بیشتر 
حتی خارج از محیط اینترنت باعث خواهد شد تا مخاطبین شما رضایت 
باالتری را پیدا کرده و ش��ما را به س��ایرین معرفی نمایند. در این رابطه 
هر فرد می تواند برطبق میزان خالقیت خود اقدام کند. در این رابطه از 

آموزش موارد کاربردی و جذاب نیز غافل نشوید 
8-فعالیت خود را در بخش استوری افزایش دهید 

شما در روز باید حداقل یک استوری داشته باشید. همچنین می توانید 
از این بخش برای تبلیغ پس��ت جدید خود نیز اس��تفاده نمایید. درواقع 
اس��توری ها سریع تر دیده شده و این امر باعث می شود تا تعداد الیک ها 
نیز افزایش پیدا کند. همچنین ضروری است تا در کار خود برطبق یک 

برنامه زمانی رفتار کرده و نظم کاری داشته باشید.
9-از قابلیت تگ به بهترین شکل استفاده نمایید 

نمایش مکانی که عکس و یا فیلم تهیه شده است در کنار تگ کردن 
پیج های مرتبط می-تواند ش��انس موفقیت شما را افزایش دهد. در این 
رابطه فراموش نکنید که بس��یاری از صفحات مطرح، تنها اقدامات سایر 
افراد را بازنش��ر می کنند. به همین خاطر تگ کردن آنها باعث می شود 
تا محتواهای شما در صفحات دیگر نیز مشاهده شده و در نهایت تعداد 

دنبال کنندگان شما افزایش پیدا کند. 
در آخر توجه داشته باشید که این موارد بهترین اقدامات برای شروع 
کار ش��ما محسوب شده و پس از مدتی می توانید راهکارهای پیچیده تر 

و پرهزینه تر را نیز مورد استفاده قرار دهید. 
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با توجه به اخبار چند روز اخیر، به نظر می رس��د که شیب نزولی ابتال 
به ویروس کرونا آغاز ش��ده و در بس��یاری از کشورها شرایط بهبودهای 
جدی را پیدا کرده است. در این رابطه مسابقات فوتبال در کشور آلمان 
از س��رگرفته شده و برندهایی نظیر اپل نیز فروشگاه ها خود را با رعایت 
ن��کات بهداش��تی و فاصله اجتماعی، بازگش��ایی کرده ان��د. این موضوع 
ممکن اس��ت باعث ایجاد این ایده در ذهن ش��ما ش��ده باشد که چنین 
اقدامی را انجام داده و شرایط را به حالت عادی باز گردانید. با این حال 
چند نکته وجود دارد که توجه به آنها کامال ضروری اس��ت. درواقع قبل 
از عملی کردن این اقدام، الزم است تا به ۴ پرسش در ذهن خود پاسخ 

دهید که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
۱-آیا الزامی در این رابطه وجود دارد؟ 

شرکت تس��ال با وجود تمام فشارها، واحد تولیدی خود را مهیای کار 
نموده اس��ت، اپل نیز فروش��گاه های خود را بازگش��ایی کرده است. این 
امر به معنای آن نیس��ت که ویروس کرونا به صورت کامل از بین رفته 
اس��ت. درواقع هنوز واکسن آن نیز عرضه نشده و پیش بینی می شود که 
این پروس��ه حداقل به یک سال زمان نیاز داشته باشد. به همین خاطر 
هن��وز هم خطر وجود دارد. به همین خاط��ر برندها به نوعی مجبور به 

ادامه فعالیت هس��تند. درواقع تا همین امروز نیز صدمات بسیار بزرگی 
به اکثر کسب وکارها وارد شده و تداوم داشتن این جریان می تواند حتی 
برندهای بس��یار ب��زرگ و جهانی را نیز وارد یک بح��ران جدی نمایند. 
درواقع ش��ما باید به این نکته توجه داش��ته باش��ید که آیا شما هم در 
ش��رایط اضطرار قرار داری��د؟ آیا دیگر امکان ادامه فعالیت ها به ش��کل 
دورکاری امکان پذیر نبوده و ش��رکت در شرایط بسیار بدی قرار گرفته 
است؟ اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت است، شما یکی از ۴ تاییدیه 

الزم برای بازگشایی مجدد دفتر کاری را به دست آورده اید. 
2-آیا کارمندان با این ایده موافق بوده و احساس امنیت الزم را 

می کنند؟ 
بدون ش��ک هیچ چیز مهم تر از جان افراد نبوده و اگر در این رابطه با 
تیم ش��رکت مشورت نکنید، زمینه بروز انواع نارضایتی-ها ایجاد خواهد 
ش��د. درواقع اقدام اخالقی این اس��ت که جسه ای آنالین را برگزار کرده 
و نظرات را نس��بت به این ایده خود جویا ش��وید. در این رابطه قبل از 
مطرح کردن ایده خود، بهتر است تا دالیل ضرورت این اقدام را تشریح 
نمایید. این امر باعث خواهد شد تا شانس درک شدن باالتری را داشته 
باش��ید. همچنین دالیل مخالفت ها را جویا ش��ده و در تالش برای پیدا 

کردن راه حل-های مناسبی باشید. 
3-آیا امکانات الزم را می توانید مهیا کنید؟ 

حتی در صورت بازگش��ایی مجدد دفتر کار ش��رکت، اوضاع به مانند 

س��ابق نخواهد بود. درواقع ش��ما باید فاصله اجتماع��ی را رعایت کرده 
و لوازمی نظیر ماس��ک و موارد ضدعفونی کننده را در اختیار کارمندان 
خ��ود قرار دهید. همچنین الزامی اس��ت تا به اف��راد اطمینان دهید که 
در ص��ورت ابتال ب��ه کرونا، مرخصی با حقوق دریاف��ت خواهند کرد. در 
این رابطه اس��تفاده از تب س��نج و ضدعفونی کردن کامل لوازم و لباس 
کارمن��دان قبل از حضور در دفتر ش��رکت، کامال الزامی اس��ت. درواقع 
تمام��ی این اقدامات هزینه بر بوده و ممکن اس��ت پس از فکر کردن به 

آن، دیگر تمایلی به بازگشایی نداشته باشید. 
4-حضور چه افرادی الزامی است؟

واقعیت این است که برخی از کارمندان همچنان می توانند به صورت 
دورکاری به فعالیت های خود ادامه دهند. تحت این ش��رایط آوردن آنها 
به ش��رکت ابدا اقدام درستی نخواهد بود. ش��ما در این مرحله باید آنها 
را شناس��ایی کرده و از لیست خود خارج نمایید. این امر باعث می شود 
تا در ش��رکت فضای بیشتری وجود داش��ته باشد و امکان فاصله گذاری 
امکان پذیر ش��ود. در نهایت توصیه می شود که در این رابطه به صورت 
مرحل��ه ای پیش بروید. برای مثال در روزهای نخس��ت حجم کار کمی 
را تعیی��ن کرده و تنها بخش��ی از افراد را دعوت نمایی��د. این امر باعث 
می ش��ود تا کارمندان بهت��ر بتوانند پس از طی کردن یک دوره طوالنی 

در خانه ماندن، به شرایط عادی بازگردند. 
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تبریز - ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در 
برنامه زنده رادیویی این استان به منظور تبیین اهمیت جایگاه آب در زندگی 
روزمره شهروندان و نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب و صرفه جویی در 
مصرف آب حضور یافت و ضمن پاسخگوئی به سواالت مجری برنامه نسبت به 
تشریح اهمیت و جایگاه آب در جامعه و مدیریت مصرف آب پرداخت. علیرضا 
ایمانلو در این برنامه رادیویی اظهار کرد: در این برهه از زمان، با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در کشور و استان ما که رعایت نکات بهداشتی از طرف شهروندان 
عزیز الزم بوده و از طرفی با توجه به ماموریت ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
مبنی بر تامین آب شرب بهداشتی برای شهروندان عزیز و همچنین مسئولیت 
اجتماعی شرکت آب و فاضالب جهت مقابله با ویروس کرونا، این شرکت تمام 
خدمات خود در خصوص آب و فاضالب را به صورت شبانه روزی و غیرحضوری 

به مشترکان ارائه می دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اضافه کرد: با توجه به برداشت آب 
از تمامی ظرفیت های موجود، از حلقه چاهها، قنوات، سد نهند و طرح آبرسانی 
زرینه رود که بصورت فرا اس��تانی و از 200 کیلومتری تبریز تامین می شود، 
الزم است شهروندان محترم در مصرف بهینه آب دقت بیشتری را بعمل آورند 

تا دچار قطعی آب نشویم.
7۵ درصد آب شرب شهروندان از منابع سطحی 

تامین می شود
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان افزود: با توجه به اینکه منابع آب 
در کش��ور ما محدود می باش��د و حدود 75 درصد آب ش��رب ش��هروندان از 
منابع سطحی تامین می شود، لذا ضروری است از این نعمت الهی به درستی 

استفاده نماییم.
مهن��دس ایمانلو در ادامه به صرفه جوی��ی 10 الی 15 درصدی در مصرف 
آب توس��ط مش��ترکین و رعایت الگوی مصرف اش��اره کرد و از شهروندان در 
خواس��ت کرد توصیه های شرکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند تا در 
خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشویم. این مقام مسوول سپس با مقایسه 
مصرف آب نسبت به زمان مشابه سال گذشته گفت: امسال در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته، حدود 27 درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود 24/5 
% افزایش مصرف در استان را نشان می دهد و کارکنان زحمتکش شرکت آب 
و فاضالب استان بصورت شبانه روز و با تمام ظرفیت نسبت به تامین و توزیع 
آب شرب شهروندان عزیز اقدام می کنند. وی اضافه کرد: الزم است مشتركين 
و همشهريان عزيز نهايت دقت و صرفه جویی را در استفاده صحيح آب مدنظر 

داشته باشند تا با مصرف بهینه آب بتوانیم از این بحران گذر کنیم.
استفاده های ناصحیح از آب شرب بهداشتی

وی با اشاره به برخی استفاده های ناصحیح از آب شرب بهداشتی همچون 
شستش��وی خودرو، آبیاری فضای سبز منزل و غیره گفت: فرهنگ سازی در 
نحوه مصرف درس��ت آب، باید مورد توجه قرار گیرد تا در کارهای روزمره که 
از آب استفاده می شود اسراف و هدرروی آن کاهش یابد از این رو الزم است 
مش��ترکین گرامی اولویت مصرف را در نظر داش��ته و از مصارف غیرضروری 

پرهیز کنند.
اولویت آبفا حفاظت از منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی همچنین ضمن 
درخواست مجدد از مشترکان عزیز در خصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی 
و صرفه جویی در خصوص این مایه حیات گفت: الگوهای توصیه ش��ده برای 
مصارف سرانه خانگی برای هر نفر 150 لیتر در شبانه روز است که متاسفانه در 
استان ما 200 لیتر می باشد که در این راستا اولویت مهم شرکت حفاظت از 
منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب بوده و این نیازمند تغییر در 
نگرش مدیریت مصرف آب می باشد که امیدواریم شهروندان محترم با رعایت 
آنها و دقت در نحوه مصرف آب  و استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب از اتالف 

بیشتر مایه حیات جلوگیری نمایند.
ایمانلو در پایان افزود: امیدواریم در تابستان امسال با مشارکت و همکاری و 
همیاری مردم عزیز و با مدیریت مصرف آب با مشکل کمبود آب مواجه نشویم 
و همکاران ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بطور شبانه روزی 

در تالش هستند تا آب مورد نیاز شهروندان و مشترکین عزیز را تامین کنند.

اصفهان – قاس�م اسد: مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با تاکید بر 
مصرف بهینه آب گفت: همه ساله در فصل گرما با افزایش دما مصرف آب شرب 
حدود 30 درصد بیشتر می شود، این در حالیست که در فروردین و اردیبهشت 
99 با شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی مصرف آب شرب به 

مراتب بیش از گذشته بوده است.
مهندس هاش��م امینی با اش��اره به افزایش 18 درصدی مصرف آب شرب  
همزمان با شیوع ویروس کرونا اعالم کرد: در چند ماه گذشته که موج شیوع 
ویروس کرونا روند صعودی داشت، مصرف آب شرب دراصفهان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل حدود 18 درصد افزایش یافت. 
وی با بیان اینکه در نیمه اول س��ال با توجه به افزایش دما و وجود ویروس 
کرونا  چگونگی تامین آب شرب متفاوت تر از سالهای قبل است خاطر نشان 
ساخت: آبفا استان اصفهان با توجه به منابع محدود آب ، برای اینکه بتوانند آب 
شرب مردم را به صورت پایدار تامین کند، عالوه بر راهکارهای فرهنگی، پروژه 

های فنی را هم در دستور کار قرار داده است. 
مدیرعامل آبفا اس��تان اصفهان مردم را به مصرف بهین��ه فراخواند و بیان 
داشت: از مردم می خواهیم همیشه آب را درست مصرف کنند تا از هدر رفت 

آب جلوگیری شود این در حالیست که درسالهای اخیر برنامه های متنوعی در 
زمینه مصرف بهینه آب در قالب های مختلف ارائه گردید.

درادام��ه معاون بهره برداری و توس��عه آب ش��رکت آبفا 
اس��تان اصفهان در خصوص س��امانه هوشمند سازی شبکه 
آب گفت: هم اکنون  به منظور توزیع عادالنه آب ش��رب در 

شهرهای تحت پوشش این سامانه 88 ایستگاه هوشمند در 
استان راه اندازی شده است.

ناصر اکبری افزود: هم اکنون از طریق اپراتور  با استفاده از سیستم تله متری 
و تله کنترل مدیریت توزیع آب در ش��هر های تحت پوش��ش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ انجام می شود اما در آینده در فازهای توسعه ای این طرح  به 

صورت اتوماتیک وکامال هوشمندانه توزیع آب شرب انجام می شود.
وی با اش��اره به مصرف آب ش��رب با شیوع ویروس کرونا گفت: در اصفهان 
در اس��فند ماه مصرف آب حدود 13 درصد در فروردین ماه حدود 18 درصد 
و در اردیبهش��ت حدود 14 درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
یافته اس��ت که از مردم انتظار می رود با آغاز فصل گرما مصرف بهینه آب را 

مد نظر قرار دهند.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان در فصل تابستان 
که دمای هوا به حدود 37 درجه سانتیگراد می رسد پیک مصرف آب تلقی می 
شود این در حالیست که با توجه به محدودیت منابع آبی در اصفهان که تنها 
دارای یک س��امانه آبرسانی می باشد ما با کمبود 3/5 مترمکعب آب در ثانیه 

برای تامین آب شرب پایدار مردم مواجه هستیم.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر 
قم اجرای برنامه »ناخوانده مهمان« را در افزایش نش��اط اجتماعی 

جامعه با وجود شیوع بیماری کرونا موثر دانست.
عبداهلل جاللی با اشاره به متفاوت بودن حال و هوای ماه مبارک 
رمضان نس��بت به ماه های دیگر، اظهار ک��رد: ازجمله ویژگی های 
ای��ن ماه مبارک، عنایت خ��اص خداوند به بندگانش بوده و در این 
م��اه، ایثار و فداکاری نمود بیش��تری در جامعه دارد، همچنین ماه 
مبارک رمضان یک فرصت برای عبادت، تضرع و نیایش بیش��تر به 
درگاه الهی است. رئیس شورای اسالمی شهر قم ضمن قدردانی از 
مجموعه تالش هایی که در س��ازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری 
ص��ورت می گیرد، عنوان کرد: یکی از برنامه های بس��یار خوبی که 
در ماه مبارک رمضان و با توجه به ش��رایط حال حاضراس��تان قم 
انجام ش��ده و در حال انجام اس��ت اجرای برنامه “ناخوانده مهمان” 
بود که به اعتقاد بنده این حرکت سبب افزایش نشاط اجتماعی در 

شرایط شیوع بیماری کرونا شد.

جاللی به برنامه های سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری در 
ماه مبارک رمضان که در قالب جشنواره قرار بندگی سیاست گذاری 
شده و در حال انجام است اشاره و ابراز کرد: این برنامه ها متناسب 
با ش��رایط ماه مبارک رمضان و شرایط کرونایی استان قم هستند. 
وی اقدامات سازمان در ارتباط با ترویج فرهنگ قرآنی در استان را 

قابل تحسین دانست و گفت: برگزاری مسابقات اذان، خاطره گویی 
و قصه نویس��ی به ویژه با بهره گیری از بستر شبکه های مجازی جزو 
اقدامات بسیار خوبی هستند که از سوی سازمان فرهنگی شهرداری 
در ماه مبارک رمضان در قالب جشنواره قرار بندگی در حال انجام 

است.
رئیس ش��ورای اسالمی شهر قم مطرح کرد: ش��اید آنچه مردم 
از س��ازمان فرهنگی ورزشی شهرداری انتظار دارند انجام شود این 
بوده که تالش بیشتری در مسیر ارتقاء فرهنگ شهروندی از سوی 
سازمان صورت بگیرد چراکه جامعه ما جامعه ای شهیدپرور بوده و 
باید در مسیر تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه حرکت کنیم.
جاللی در ادامه به بیان راهکارهای مطلوب تر شدن شرایط کنونی 
پرداخ��ت و تأکید کرد: در ش��رایط کنونی یک��ی از راه های تقویت 
فعالیت ها این اس��ت که از شیوه های مهم فرهنگی مثل انیمیشن 
و تهیه فیلم کوتاه به خصوص در حوزه جوانان که نیاز جامعه است 

بهره گرفته و اقداماتی در این رابطه داشته باشیم.

 ساری - دهقان: همزمان با روز روابط عمومی، نشست صمیمی مدیرعامل 
گاز مازندران با کارکنان روابط عمومی صورت پذیرفت.

به گ��زارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان 
مازندران، " جعفر احمدپور " مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان با تبریک هفته 
ارتباطات و روابط عمومی کارشناس��ان این حوزه را افراد خوش فکر، کاردان و 
دلسوز قلمداد کرد که با بهره گیری از کار تیمی در رسیدن به اهداف سازمان 

در این حوزه تالش می کنند.
وی افزود: روابط عمومی گاز مازندران در س��الهای اخیر پایه گذار فرهنگ 

پاسخگویی و همچنین نگرشی نوین در سازمان بوده است.
احمدپور، فراهم آوردن بستر مناسب برای ارتباط موثر میان روابط عمومی 
وحدت و همدلی رمز موفقیت روابط عمومی هاست.و مشتریان را مهمترین گام برای خدمت رسانی بیشتر عنوان کرد و ادامه داد: 

وی اظهار امیدواری نمود تا با همیاری سایر مدیریتهای شرکت، این واحد 
بتواند به اهداف مهم خود که بخش��ی از آن اطالع رس��انی و انعکاس اخبار و 

اطالعات می باشد، دست یابد.
مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران افزود: درک متقابل و ارتباطات به منظور 
دستیابی به اهداف، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت در سازمان ها پذیرفته 
شده است بدین جهت در دنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی 

در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان ها تلقی می شوند.
گفتنی اس��ت، "علی اکبر صحی" سرپرس��ت روابط عمومی ش��رکت گاز 
مازندران نیز در ابتدای این نشس��ت، به تش��ریح برنامه ها و چش��م اندازهای 
تدوین ش��ده در س��ال 99 برای ارتقاء جایگاه روابط عمومی در ش��رکت گاز 

استان پرداخت.

ایالم – منصوری: رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم از پیوستن  
این شرکت به پویش همدلی و کمک های مومنانه استان خبر داد و گفت:به 
منظور ترویج فرهنگ احس��ان و نیکوکاری و همبستگی اجتماعی، پاالیشگاه  
گاز ایالم  به منظور بس��تر س��ازی فرهنگی و همدلی بیش از پیش جامعه و 

در راستای مسئولیت های اجتماعی ، به این پویش فرهنگی پیوسته است .
به گزارش روابط عمومی ، " منوچهر کرمیان "افزود: کارکنان پاالیشگاه گاز 
ایالم در قالب پویش نماینده ولی فقیه، امام جمعه ش��هر چوار، کمیته امداد ، 
بهزیستی و سپاه پاسداران استان 150 بسته کمک غیر نقدی اهدا نموده اند  
تا ضمن تحقق مس��ئولیت های اجتماعی، بتوانند  در مسیر فرهنگ کمک و 

احسان و نیکوکاری قدمهای مثبتی بردارند.
و تأکید استاندار، پویش امید و همدلی با هدف دریافت و توزیع هدفمند کمک وی اظهار داشت: به پیشنهاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم 

و مس��اعدت های مردمی کارکنان ادارات دولتی و مردم بین اقش��ار ضعیف و 
اصناف آسیب دیده از بیماری کرونا راه اندازی شد که در همین راستا،کارکنان 
این مجموعه نیز با اه��دای مبلغ 400 میلیون ریال از حقوق خود،در این امر 

خداپسندانه شرکت کردند.
وی ب��ا اش��اره به اینکه کارکنان این پاالیش��گاه به ص��ورت خود جوش به 
منظور کم��ک به بیماران کرونایی و همچنین کمک های مومنانه مبلغ قابل 
توجهی کمک کرده اند،تصریح کرد: در راس��تای گسترش فرهنگ همدلی و 
ایثار اجتماعی، کارکنان پاالیش گاز ایالم با اهدای مبلغی از 500  هزار تا 10 
میلیون ریال به پویش همدلی و امید پیوستند و در مجموع  مبلغ قابل توجهی 
را به پویش امید و همدلی، برای کمک به نیازمندان و اقش��ار آس��یب دیده از 

ویروس کرونا اهداء کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

مشارکت عمومی مشترکین از عوامل اصلی موفقیت در مدیریت مصرف آب است

با شروع فصل گرما و راه اندازی کولرهای آبی صورت می گیرد:

افزایش بیش از 3۰ درصد  مصرف آب شرب و بهداشت  در اصفهان

تقدیر از اجرای برنامه فرهنگی »ناخوانده مهمان« در قم

همزمان با روز روابط عمومی صورت پذیرفت؛

نشست صمیمی مدیرعامل گاز مازندران با کارکنان روابط عمومی

پاالیشگاه گاز ایالم به پویش همدلی و کمک های مومنانه استان  پیوست

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد؛
اهدای بسته های غذایی و بهداشتی به خانواده زیر پوشش بهزیستی

اهواز- شبنم قجاوند: شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی اش تعداد 55 بسته مواد غذایی و بهداشتی را تهیه و برای توزیع 
میان خانواده های زیرپوش��ش بهزیستی و خانواده های دارای فرزند اوتیسم در اختیار اداره 

بهزیستی مسجدسلیمان قرار داد .
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
اش تعداد 55 بسته مواد غذایی و بهداشتی را تهیه و برای توزیع میان خانواده های زیرپوشش 
بهزیس��تی و خانواده های دارای فرزند اوتیسم در اختیار اداره بهزیستی مسجدسلیمان قرار 
داد . فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با بیان این 
خبر اظهار داشت : این اقدام بمنظور مشارکت در  طرح و رزمایش مومنانه و توسط پایگاه مقاومت بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان و 
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت صورت گرفته است . غالمرضا امینی افزود : بسته های تهیه شده مشتمل بر 
برنج – مرغ – ماکارونی – روغن مایع – رب گوجه – عدس و لوبیا و همچنین مایع دستشویی و ظرفشویی می باشد که بمنظور توزیع 

میان خانواده های نیازمندان صبح امروز تحویل اداره بهزیستی شد .

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان:
افزایش 7 درصدی تعرفه آب شرب در سال 99

گ�رگان - خبرن�گار فرصت ام�روز: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان گلس��تان گفت ؛با توجه به مصوبه هیئت وزیران 7 درصد بهای آب شرب 
در س��الجاری افزایش می یابد .به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان گلستان،مهندس" بهزاد هرمزی" با اعالم این خبر افزود: همچنین با هدف 
مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیر ضرور 1۶ در صد به خالص صورتحساب آب شرب 
مشترکین باالی الگوی مصرف نیز افزوده خواهد شد.وی اظهار داشت : بر اساس مصوبه فوق 
بهای آب شرب برای کم مصرف ها )15 متر مکعب در ماه(7درصد و برای پرمصرف ها )باالی 
الگوی مصرف (1۶ در صد افزایش قیمت خواهیم داش��ت .هرمزی در پایان تصریح کرد : از 
ابتدای خرداد ماه تا پایان شهریور سال 1399در صورت کاهش مصارف آب مشترکین که الگوی مصرف را رعایت می نمایند به ازای هر 
متر مکعب آب کاهش یافته مبلغ 1738ریال برای مشترکین شهری و مبلغ 8۶9ریال برای مشترکین روستایی از صورتحساب کسر و 

به صورت یکجا در صورتحساب اعمال می گردد.

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر:
آموزش و مهارت باید جز سبد خانواده های بوشهري قرار گیرد

بوش�هر- رضا حیدری: مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر، 
گفت: با توجه به اجرای ابر پروژه ها و قطب صنعت بودن استان بوشهر ، برای 

ایجاد اشتغال آموزش و مهارت باید جز سبد خانواده های بوشهري قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي اس��تان بوش��هر، 
عبدالمجي��د دراهکي در بازديد از مرکز آموزش فني و حرفه اي کنگان با بيان 
اينکه  ایجاد اشتغال همواره یکی از دغده های اصلی دولت بوده اما طی سالیان 
گذشته با گسترش مراکز مختلف دانشگاهی شاهد تعداد زیادی دانش آموخته بدون مهارت هستیم لذا باید گفت، امروز بحران اشتغال 
به اوج خود رسیده و این در حالی است که بسیاری از فرصت های شغلی به دلیل نبود نیروی کار ماهر و آموزش دیده با کمبود متقاضی 

روبرو شده است.
وی افزود: یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارآمد است و آموزش های 
فنی و حرفه ای نیز یکی از راهکارهای تربیت کننده نیروی انسانی متخصص  در اين حوزه است. دراهکي نقش آموزش های مهارتی در 
تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را کلیدی و محوری دانست و اظهار کرد: می توان با ارائه آموزش با کیفیت، زمینه تولید داخلی و 

اشتغال پایدار را به ارمغان آورد.
وی عنوان کرد: مراکز آموزشی فنی و حرفه ای با ارائه مهارت های فنی، زمینه اشتغالزایی جوانان و جویندگان کار را فراهم می کنند 

ولی در این بین باید نگاه جوانان به فرهنگ کار، از پشت میز نشینی به کارهای فنی تغییر پیدا کند.
مدير کل آموزش فني و حرفه اي بوشهر ، تاکید کرد: نقش آموزش های مهارتی در تحقق اقتصاد مقاومتی کلیدی و محوری بوده و 

می توان با ارائه آموزش با کیفیت، زمینه تولید داخلی و اشتغال پایدار را به ارمغان آورد.

مصرف بالغ بر 83۰ میلیون مترمکعب گاز در گیالن 
رشت – زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از مصرف بالغ بر 830 میلیون مترمکعب گاز در 45 روز 
ابتدایی سال99 در استان خبر داد و اظهار داشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25 میلیون مترمکعب کاهش داشته 
است.مهندس اکبر با اعالم این خبر اظهار داشت: تا نیمه اردیبهشت امسال 350 میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف شده که 
تفاوت چندانی با مصرف مدت مشابه سال گذشته نداشته است.وی در همین رابطه اظهار داشت: شرکت گاز با توجه به شیوع گسترده 
ویروس کرونا و درجهت کمک به اقتصاد خانوارها، زمان شروع فصل گرم سال را یک ماه به تاخیر انداخت و بدین سبب گازبهای فصل 
گرم از 1۶ اردیبهشت محاسبه خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود: با این اقدام شرکت گاز مردم عزیز توانستند یک ماه 
بیشتر از تخفیفات گاز که مختص فصل سرما می باشد استفاده نموده و هزینه کمتری را پرداخت نمایند.مهندس اکبر همچنین از تحویل 
330 میلیون مترمکعب گاز به بخش نیروگاهی استان خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با سال گذشته 20 میلیون مترمکعب کاهش 
داشته است.وی اظهار داشت: پس از بخش های خانگی و نیروگاهی، بخش صنعتی با 85 میلیون مترمکعب، بخش تجاری با 34 ملیون 
مترمکعب و بخش حمل و نقل با30 میلیون مترمکعب در رده های بعدی مصرف قرار دارند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان 
با اشاره به شروع فصل گرم سال از همه مشترکین درخواست نمود تا با صرفه جویی و مدیریت مصرف هزینه کمتری را پرداخت نمایند.

آغاز عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری اصالح مسیر رباط دولتشاه
خرم آباد - خبرنگار فرصت امروز: عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری اصالح مس��یر رباط 
دولتشاه به طول 3 کیلومتر آغاز شد . به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان، مهندس 
قاسمی مدیر مخابرات منطقه در حاشیه بازدیداز این پروژه گفت: فیبر نوری منطقه  رباط دولتشاه 
که در سیل سال گذشته بخش زیادی از این مسیر دچار رانش زمین شده و قطعیهای زیادی را 
برای فیبر و شبکه ارتباطات مخابراتی بوجود آورده و به صورت موقت ترمیم شده بود که با پیگیریها 
و تالش های همکاران در معاونت شبکه و اخذ مجوز حفاری از اداره کل راهداری استان به طول 
3 کیلومتراجرا و  در حال حفاری و تغییر مسیر می باشد .وی افزود افزود  : بعد از اتمام کار و کابل 

کشی و برگردان شاهد پایداری بیشترارتباطات فیبر نوری خرم آباد به الشتر و نورآباد خواهیم بو

اجرای طرح فرهنگ ترافیک برای ۱۵72 دانش آموز استان مرکزی
اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، علی امیری خورهه با اشاره به 
اجرای طرح آموزش فرهنگ ترافیک مدارس حاشیه راه های استان مرکزی گفت: در راستای اجرای این طرح در استان مرکزی در سال جاری 
هزار و 572 دانش آموز آموزش های الزم را دریافت کردند. وی با تاکید بر اینکه آموزش فرهنگ ترافیک و آشنایی با مقررات و خطرار عبور و مرور 
با وسایل نقلیه و گذر از جاده ها به خصوص در روستاهای حاشیه  راه ها امری ضروری است، افزود: اگر آموزش ها به صورت صحیح و پایه ای انجام 
گیرد زمینه ایجاد فرهنگ و عادت به رعایت قوانین و هشدارها فراهم می شود که در نهایت نتیجه پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و یا کم شدن 
خسارت را به دنبال دارد. امیری  تصریح کرد: آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس حاشیه راه ها یکی از مهمترین 
عوامل شکل گیری فرهنگ ترافیک در سنین پایه است که خوشبختانه در دستور کار اداره کل قرار گرفته است که با توجه به تعداد باالی نقاط 
حادثه خیز و روستاهای حاشیه راه های اصلی استان امری بسیار مهم است. وی ارتباط رو در رو با کودکان، استفاده از روش های آموزش در پارک 
ترافیک، ایجاد ماکت جاده ها  و تابلوهای راهنمایی را از جمله روش های آموزش کودکان و دانش آموزان دانست و افزود: ایجاد محیط آموزشی شاد 
از طریق نمایش و موسیقی اثرگذاری و ماندگاری مباحث آموزشی را در ذهن بیشتر می کند و در همین راستا موضوعاتی چون رعایت احترام و 
نظم و ترتیب، آشنایی با جاده های اصلی، آشنایی با تابلوها و عالئم هشدار دهنده کنار جاده ها، نحوه ورود و خروج از مدرسه به خیابان  و نحوه تردد 
از عرض جاده ها، آشناییی با خطرات حاشیه راه ها، هشدار در مورد شوخی و بازی در کنار جاده ها، آشنایی با چراغ راهنمایی و رانندگی، آموزش 
نکات ایمنی در فصل سرد سال و مواجه با هوای مه آلود، ابری و تاریک، آشنایی با بایدها و نباید های کودکان در خودرو به عنوان سرنشین، آموزش 

و یادگیری شماره تلفن های امدادی و ضروری آموزش داده می شود.

اخبـــار

چهارشنبه
31 اردیبهشت 1399

شماره 1548
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پتروشیمی مسجدس��لیمان با آغاز فصل پاییز در سال جاری فعالیت 
خود را با کاتالیست های تولیدی یک شرکت دانش بنیان ادامه می دهد. با 
این موفقیت این شرکت فناور در جمع معدود شرکت های مطرح جهان 
قرار می گیرد که توانایی تولید تمام کاتالیست های مورد استفاده در یک 
فرآیند را در اختیار دارد.  کاتالیست به عنوان یک کاالی استراتژیک در 
صنایع پتروشیمی، پاالیش��ی و فوالد کشور شناخته می شود. به طوری 
که بدون حضور کاتالیس��ت امکان تولید محص��والت صنایع فوق عمال 
امکان پذیر نیس��ت. اگر بخواهیم به کاتالیست از نگاه باالتری بپردازیم، 
می توان گفت که تولید فوالد، تولید س��وخت ها، تولید مواد ش��یمایی، 
تولید کودهای شیمیایی کش��اورزی و مواد بسیار دیگری به کاتالیست 
بس��تگی دارد و بدون حضور کاتالیس��ت عمال ام��کان تولید آنها وجود 
ن��دارد. همچنین این محصوالت نقش کلیدی در امکان ایجاد بس��تری 
مطمئن برای ادامه حیات صنایع مادر کش��ور در زمینه  ارزآوری را ایفا 
می کند.   امروزه کاتالیس��ت در کش��ور کاالیی بسیار ارزشمند شناخته 
می ش��ود که به شدت با تحریم روبه رو شده است، اما در کشورمان یک 
شرکت دانش بنیان با به کارگیری نیروی انسانی نوآور و خالق موفق به 

بومی سازی بیش از 30 نوع کاتالیست شده است.
امی��ر هومن کریمی وثیق، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان نفت و گاز 
س��رو درباره تامین کاتالیست های موردنیاز کش��ور گفت: کاتالیست ها 
بیش از 90 سال است که در صنایع مختلف ایران و جهان مورد استفاده 
قرار می گیرند. به طوری که در ایران در حدود 50 س��ال اس��ت که این 
محصول در صنایعی چون پتروشیمی و پاالیشگاه استفاده می شود. این 
امر باعث می شود تا عالوه بر خروج حجم زیادی ارز از کشور، وابستگی 
خارج��ی به این محصول حیاتی وجود داش��ته باش��د؛ محصولی که از 
فناوری تولید بس��یار پیش��رفته ای برخوردار بوده و دانش تولید آن در 

انحصار چند کشور معدود است.

 بومی سازی بیش از 3۰ کاتالیست
کریمی وثیق ادامه داد: به عنوان نخستین شرکت تولیدی، بومی سازی 
ای��ن محصوالت را در کش��ور آغاز کردیم. در ح��ال حاضر بیش از 30 
محصول در ش��رکت سرو تولید می شود که جزو محصوالت دانش بنیان 
به شمار می آیند. ما توانستیم در مرحله نخست کاتالیست های مصرفی 
ب��رای تولید گاز س��نتز را در صنایع مختلف بوم��ی کنیم. به طوری که 
اکن��ون تولید متان��ول، اوره، آمونیاک و آهن اس��فنجی در مجتمع های 
کش��ور بدون کوچکترین نگرانی از بابت کاتالیست ادامه دارد. محصولی 
که به شدت با تحریم روبه رو بوده و همواره به عنوان یکی از نگرانی های 
بزرگ مدیران صنایع ش��ناخته می شد. وی افزود: در صنعت پتروشیمی 
دو گاز به عنوان خوراک اصلی وجود دارد، یکی گاز سنتز و دیگری گاز 
اتیلن، که تولید آنها فرآیندهای کاتالیس��تی اس��ت. از این رو به عنوان 
گامی دیگر بومی س��ازی کاتالیست اصلی تولید گاز اتیلن را تحت پروژه 
مشترکی که با ش��رکت پتروشیمی مروارید داش��تیم با موفقیت انجام 
دادی��م. با این موفقیت، می توان گفت صنعت پتروش��یمی دیگر نگرانی 
از بابت کاتالیس��ت برای خوراک تولید محص��والت خود ندارد. به گفته 
کریمی، همچنین به عنوان یک گام بزرگ دیگر در صنعت پتروشیمی، 
تمام کاتالیست های مورد اس��تفاده در طرح پتروشیمی مسجدسلیمان 
به شرکت نفت و گاز سرو سپرده شده است. که تا پایان تابستان امسال 
این مجتمع با کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو که بالغ بر 
3۴0 متر مکعب و 8 نوع کاتالیس��ت بوده به مرحله بهره برداری خواهد 
رسید. با این موفقیت شرکت س��رو در جمع معدود شرکت های مطرح 
جهان قرار می گیرد که توانایی تولید تمام کاتالیست های مورد استفاده 

در یک فرآیند را در اختیار دارد.
  جایگزینی کاتالیستی جدید در تولید آهن اسفنجی

کریمی وثیق همچنین بیان کرد: همچنین در حوزه صنعت فوالد که 

فرآیند تولید آهن اسفنجی کاتالیست محور است، شرکت سرو توانست 
بیش از 65 درصد نیاز این بازار را داخلی س��ازی کند، اما این پایان کار 
ما در این حوزه نبود و با تحقیق و بررس��ی فرآیند تولید آهن اسفنجی، 
توانس��تیم نوع جدیدی از کاتالیس��ت های موردنیاز این فرآیند را تولید 
کنیم که می توان از آن به عنوان نس��ل جدیدی از کاتالیست های آهن 
اسفنجی یاد کرد. این پروژه تحقیقاتی با شرکت فوالد خوزستان مراحل 
نهای��ی تکمیل دانش فنی خود را طی می کن��د که در آینده ای نزدیک 

می توان شاهد جایگزینی این کاتالیست جدید بود.
وی با بیان اینکه در حوزه کاتالیست های چرخه گاز سنتز محصوالت 
متنوعی و با گریدهای مختلفی اس��تفاده می شود، گفت: 85درصد گاز 
سنتز کش��ور در حوزه پتروش��یمی و پاالیش نفت با کاتالیست شرکت 

نفت و گاز سرو تولید می شود.
 دستیابی به دانش فنی ساخت کاتالیست سنتز متانول در 

مقیاس صنعتی
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان نفت و گاز س��رو افزود: به عنوان یکی 
از پروژه های همکاری که با معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
داش��تیم، توانس��تیم به دانش فنی ساخت کاتالیست س��نتز متانول در 
مقیاس صنعتی دس��ت پیدا کنیم و در س��ال گذشته این کاتالیست در 
پتروش��یمی ش��یراز بارگذاری و همچنین گواهی رضایت عملکرد آن از 

سوی مجتمع پتروشیمی شیراز صادر شد.
کریم��ی وثیق درباره س��ایر فعالیت ه��ای این مجموع��ه توضیحاتی 
ارائ��ه داد و بی��ان کرد: ب��ا تولید کاتالیس��ت چرخه تبدی��ل متانول به 
فرمالدهید توانستیم مشکالت تامین این کاتالیست را برای مجتمع های 
مصرف کننده مربوطه نیز رفع کنیم که در ماه جاری ش��اهد نخس��تین 
بارگذاری صنعتی این محصول ایرانی در شرکت صنایع شیمیایی فارس 
خواهی��م بود. در ح��ال حاضر در حال تحقیق بر روی چند کاتالیس��ت 

جدید هس��تیم که در س��ال جاری خبرهای مسرت بخشی برای صنایع 
پتروشیمی و پاالیشی کشور خواهیم داشت. 

ظرفیت تولید 3۰۰۰ تن کاتالیست در سال
کریم��ی وثیق همچنین بیان ک��رد: ما با در اختیار داش��تن بیش از 
70 نخب��ه دانش��گاهی و 280 نیروی کار، از ظرفی��ت تولید 3000 تن 
کاتالیس��ت در سال برخورداریم که با برنامه های افزایش ظرفیت تولید، 
در حال احداث بزرگترین کارخانه تولید کاتالیس��ت در منطقه هستیم 
که این کارخانه از ظرفیت تولید بیش از 5000 تن در س��ال برخوردار 

خواهد بود که در سال»جهش تولید« شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز سرو در مورد تولید در شرایط کرونا 
گفت: شرکت سرو به تعهدات خود نسبت به مشتریانش کامال پایبند 
اس��ت و به این موضوع آگاه اس��ت که چرخه تولید کشور بستگی به 
حرک��ت تمام چرخ دنده های آن دارد و ب��ه صورت یک زنجیره، تمام 
حلقه های آن بهم متصل هس��تند بنابراین شرکت سرو نیز به عنوان 
یک��ی از مهمترین حلقه های این زنجیره تولید می بایس��تی ش��رایط 
کار ایم��ن را برای پرس��نل خود فراهم می آورد ت��ا اثر کرونا بر تولید 
را به حداقل برس��اند. از اواخر س��ال گذشته با صرف هزینه های زیاد 
به س��المت پرس��نل توجه ویژه ای داش��تیم و با رصد سالمت روزانه 
پرسنل و اطالع از سالمتی خانواده آنها، توجه ویژه به آموزش، اهدای 
پک های بهداش��تی، تالش کردیم تا ش��رایط کار ایمن را در کارخانه 

خود فراهم کنیم.
براس��اس این گزارش، نفت و گاز سرو یکی از شرکت های دانش بنیان 
موفق در حوزه دانش بنیان نوع یک ش��ناخته می شود که می توان از آن 
به عنوان سرآمد شرکت  های فعال در حوزه تحقیق و توسعه نیز یاد کرد 
که توانس��ته است با توجه ویژه به سه موضوع کلیدی تحقیق و توسعه، 

افزایش سبد محصوالت و نوآوری گام های بلندی را بردارد.

گام های بزرگ ایران در بومی سازی

زنجیره کاتالیست های پتروشیمی مسجدسلیمان تکمیل می شود
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ریچارد برانسون در ماه اکتبر گذشته، در برنامه 30 نفر زیر 30 
س��ال Forbes شرکت کرد تا به سواالتی در زمینه ضرورت های 
تبدیل ش��دن به یک رهبر کارآفرین پاسخ دهد؛ مدیر این برنامه 
برای اینکه جذابیت ماجرا را بیش��تر کند، از سه کارآفرین جوان 

نیز خواست تا در این برنامه حضور داشته باشند.
برانسون در طول هر سوال، چشم بسته بود و کارآفرینان جوان 
نیز به آرامی و از طریق پالک های بله یا خیر به س��وال ها جواب 
می دادند. هر سه کارآفرین در جواب به اینکه »کارآفرینان متولد 
می شوند، ساخته نمی شوند« پاسخ مثبت دادند؛ این در حالی بود 

که ریچارد برانسون با این موضوع مخالف بود.
او از تجربیات خود در زمانی که به تازگی کار خود را آغاز کرده 
بود، حرف می زد و اعتراف کرد که گاهی اوقات، حتی نمی دانست 
که باید چه کاری را انجام دهد. او تنها می دانس��ت که باید چیز 
جدید و متفاوتی را امتحان کند، نتیجه را بررس��ی و سپس روش 

دیگری را پیش بگیرد.
شاید بسیاری باور داشته باشند که رهبری کارآفرینی، مهارتی 
اس��ت که به صورت ذات��ی در افراد وج��ود دارد، اما حقیقت امر 
این اس��ت که مهارت های رهبری از مواردی هس��تند که به مرور 
زمان در افراد توس��عه می یابند. نق��ش یک رهبر، دائما در تکامل 
است؛ ابزارهای رهبری که در گذشته استفاده می شد، امروزه و در 

چشم انداز دیجیتالی فعلی، به موانع تبدیل شده اند.
اگر از هر کسی در دنیای کسب و کار بپرسید، به شما می گوید 
که ریچارد برانس��ون یک رهبر فوق العاده اس��ت و این امر کامال 
صحت دارد. او یک رهبر ویژه و غیرعادی اس��ت؛ چیزی که برای 
او کارس��از بوده، احتماال برای ش��ما نخواهد بود. نکته اینجاست 
که باید به تناس��ب زمان، یاد بگیرید و س��بک رهبری خودتان را 

توسعه دهید.
در ادامه با مواردی آش��نا می ش��وید که در این مس��یر به شما 

کمک می کند.
۱. یک تیم متنوع بسازید

اگر دائما به حرف های کسانی گوش می کنید که دقیقا همانند 
ش��ما فکر می کنند، پس باید بگوییم که به س��مت یک مش��کل 
بزرگ حرکت می کنید. شما در عوض باید به دنبال ساخت تیمی 
متنوع باشید و به آن نیاز دارید که بتوانند محصول و شرکت شما 
را از تمامی جهات بررس��ی کنند و نقطه نظرات متفاوتی داش��ته 
باش��ند. این افراد باید از کس��انی باش��ند که از هیچ چیز هراس 
ندارند، پرس��ش های دش��وار مطرح کنند و در مورد ارائه بهترین 
نتیجه، بی رحم باش��ند. تیم های متنوعی از این دست، نه تنها در 
رشد شرکت به شما کمک می کنند، بلکه در مسیر تکامل رهبری 

نیز برای شما مفید خواهند بود.
وینس لومباردی در این  باره می گوید:

 چالش هر تیم این اس��ت که احساس یکی بودن را ایجاد کند؛ 
چراکه س��والی که در اغلب موارد مطرح می ش��ود، این نیست که 
هر کدام از افراد چه عملکردی داشته است؛ بلکه همکاری تیمی 

آنها مورد سوال قرار می گیرد.
 به محض اینکه چنین تیم رویایی را ایجاد کردید، باید به دنبال 
نوآوری روش های جدید باشید تا همواره آنها را به چالش بکشید، 
ایجاد انگیزه کنید، کمک کنید و آنها را با یکدیگر منسجم کنید.
جاس��تین کیترج، مدیرعامل ISlides ب��ه خوبی این موضوع 
را درک می کن��د. او در این باره می گوی��د: »ما معتقدیم که یک 
فاکتور اساس��ی که تیم ما را خوش��حال و پرانگیزه می کند، این 
اس��ت که به آنها اجازه دهید تا از اس��تعداد و مهارت های شان در 
مسیر رش��د و نوآوری استفاده کنند بنابراین یک محیط عالی از 
همکاری طبیعی میان اعضای تیم را به دست می آوریم. مهارت ها 
را می توان به افراد مناس��ب آموزش داد، ام��ا همکاری میان این 

افراد آموزش دیده را خیر.«

فرام��وش نکنی��د که راز پش��ت کس��ب و کاره��ای موفق در 
سختکوشی و کارکنان خوشحال و راضی نهفته است.

رافائل س��اریا، یک کارآفرین س��ریالی اس��ت که روی دو کلمه 
»برقراری ارتباط« و »قدردانی« تاکید دارد. او به اهمیت برقراری 
ارتباط با کارمندانی که از زحمات ش��ان قدردانی می شود، اعتقاد 
دارد. اگر کارکنان با ش��ما در ارتباط نباشند، احساس نامطمئنی 
دارن��د و نمی توانند بهترین عملکرد خ��ود را به اجرا بگذارند، در 

نتیجه روحیه آنها تضعیف می شود.
ع��الوه بر ای��ن، بازخوردهایی که به آنها ارائ��ه می کنید، باعث 
می ش��ود که بدانند چه انتظاری از آنها داری��د؛ این کار می تواند 
محیط کاری منس��جم تری را ایجاد کند که در نهایت به عملکرد 

بهتر منجر می شود.
2. شریک خوبی را انتخاب کنید

برخی افراد در انتخاب ش��ریک زندگی خود، وسواس زیادی به 
خرج می دهند، اما پروسه انتخاب شریک کاری آنها به این شکل 
نیست. این مسئله می تواند تا حد زیادی مضر باشد. کسب و کار 
نی��ز همانن��د ازدواج به تالش دو طرفه هر دو ش��ریک نیاز دارد. 
قبل از اینکه هر قراردادی را امضا کنید، باید به طور کل از طرف 
مقابل مطمئن ش��وید. به یاد داشته باشید که اگر فردی، باهوش 
و موفق باش��د و دستاوردهای زیادی داشته باشد، این بدان معنا 
نیس��ت که س��بک رهبری او نیز با شما س��ازگار است. بهتر این 
اس��ت که قبل از عقد قرارداد و نهایی کردن پروس��ه شراکت، آنها 

را خوب بشناسید.
بهترین راه برای حصول اطمینان از س��ازگاری ش��ما با شریک 
آینده، این اس��ت که عمال با هم همکاری کنید. بسته به شرایط 
کس��ب و کاری که دارید، می توانید برای مثال روی یک پروژه به 
صورت مش��ترک همکاری کنید. بدین ترتیب می توانید عملکرد 
واقعی یکدیگر را مش��اهده کنید، به نقاط ضعف و قدرت یکدیگر 
پی ببرید و مش��خص کنید که آیا حقیقتا مکمل یکدیگر هستید 

یا خیر.
ب��ه مح��ض اینکه هم��کاری واقعی ب��ا ش��ریک احتمالی خود 
را تجرب��ه کردی��د و از ورود ب��ه مرحله بعدی، احس��اس راحتی 
کردید، می توانید همه چیز را رس��می کنید. جرد جانسون، یکی 
از بنیانگ��ذاران CardPro Systems پیش��نهاد می کند: »اگر 
تصمیم گرفتید که با کسی شراکت کنید، مطمئن شوید که آنها 
نیز همان چش��م انداز شما را داش��ته باشند، اما مهمترین اولویت 
شما این است که با رفتارهای او در محیط داخل و خارج از دفتر 

آشنا شوید.«
به صورت شخصی و حرفه ای به بحث درباره اهداف تان بپردازید 
تا مطمئن ش��وید که در یک مس��یر قرار دارید. درباره چشم انداز 
فعلی، پنج ساله، ده س��اله و بیست ساله شرکت گفت وگو کنید. 

استیو کالینز، مدیر ارشد اجرایی Oska Wellness می گوید:
 ما ب��ه این نتیجه رس��یدیم که انتخاب یک ش��ریک کاری از 
یک فرمول س��اده پیروی می کند: قبل از تالش برای س��ودآوری 
از رابط��ه، بای��د آن را شخصی س��ازی کنید. ما اغل��ب به دنبال 
شریک هایی هستیم که درک درستی از کسب و کار و بازار هدف 

ما دارند.
 انتخاب یک ش��ریک نامناس��ب می تواند به سبک رهبری شما 
آس��یب برس��اند. پس هر زمان که تصمیم گرفتید تا کسب و کار 
خ��ود را به مرحله باالتری ارتقا دهید، مطمئن ش��وید که اصول 

اولیه آن را رعایت می کنید.
3. به شبکه های اجتماعی مسلط شوید

ش��بکه های اجتماعی از همیشه بزرگ تر ش��ده اند. اینستاگرام 
اخی��را اعالم کرده ک��ه 600 میلی��ون کارب��ر دارد و فیس بوک، 
بی��ش از 1.6 میلی��ارد کاربر فعال را اعالم کرده اس��ت، بنابراین 
فرصت بازاریابی کس��ب و کارها برای محصوالت و خدمات شان، 

 Tech Times همچنان ادامه دارد. مطالعاتی که اخیرا توس��ط
منتشر ش��ده، نش��ان می دهد که بخش عظیمی از مردم آمریکا 
از رهبران ش��ان انتظار دارند که از طریق ش��بکه های اجتماعی با 

مشتریان در ارتباط باشند.
رافائل س��اریا معتقد اس��ت که حضور در تمامی یا بس��یاری از 
ش��بکه های اجتماعی می تواند روند تمرکز را برای کس��ب و کار 
دش��وار کند؛ که نتیجه آن نیز شکست خواهد بود. او در این باره 

می گوید:
 کسب و کارها تنها باید روی پلتفرم هایی تمرکز کنند که برای 
نوع تجارت ش��ان مفید است و در واقع، خانه مخاطبان هدف آنها 

به شمار می رود.
 ب��رای مثال، اگر دوره های کارآفرین��ی را برگزار می کنید، باید 
روی لینکدی��ن تمرک��ز کنید، چراک��ه اغلب کارب��ران آن، افراد 

حرفه ای هستند.
حتی با وجود دنبال کردن این شبکه ها، نحوه  تعامل با کاربران 
آن از اهمیت حیاتی برخوردار اس��ت. والتر مک کارتی، دس��تیار 
مربی Boston Celtics، بازیکن Alumni NBA و بنیانگذار 
Socks 8ty2 در ای��ن باره می گوید: »من هرگز فراموش نکردم 
که ی��ک آدم واقعی در پش��ت هر فال��وور قرار دارد؛ ه��ر فالوور 
جدید، تنها یک ش��ماره جدید نیس��ت. من ه��ر روز با هوادارانم 
در ش��بکه های اجتماعی در تعامل هستم. معتقدم که این نوع از 
تعامالت معتبر، یکی از نیروهایی است که منجر به رشد اخیر در 

شرکتم شده است.«
این س��ه وجه رهبری که در اینجا به آن پرداخته شد، در واقع 
مواردی کاربردی هستند، اما در نهایت هیچ کس نمی تواند به شما 
بگوید که چطور یک رهبر خوب باشید، این به شما بستگی دارد. 
ش��ما هرگز نباید خودتان را محدود کنید، چراکه همه پاسخ ها را 

در اختیار ندارید. در عوض تالش کنید که ش��رایط زمانی خود را 
درک کرده و خودتان به همان رهبری تبدیل ش��وید که ترجیح 

می دهید از آن پیروی کنید.
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بررسی الگوی بازاریابی تلفنی و تکنیک های طالیی آن
بازاریابی تلفنی در عصر دیجیتال

آیا کمپین بازاریابی شما بازخوردهای مناسبی از سوی مشتریان دریافت نمی کند؟ اگر پاسخ تان به این پرسش مثبت است، باید نسبت 
به گسترش جهانی این چالش برای کسب و کارها اطالع داشته باشید. امروزه اغلب برندها با مشکالت فراوانی در حوزه بازاریابی و جلب نظر 
مخاطب هدف دست و پنجه نرم می کنند. راهکار مدنظر اغلب برندها برای غلبه بر مشکالت فوق استفاده از الگوی بازاریابی تلفنی است. 
شاید در نگاه نخست استفاده از تلفن برای بازاریابی اندکی عجیب به نظر برسد. اکنون برخی از کارشناس ها حتی استفاده از سرویس های 
ایمیل برای بازاریابی را نیز مردود می دانند، با این حال بازاریاب ها در عرصه B2C )در تعامل مس��تقیم با مش��تریان نهایی( به مزیت های 
بازاریابی تلفنی پی  برده اند.  امروزه شمار قابل توجهی از برندها برای بازاریابی و فروش از استراتژی تماس تلفنی استفاده می کنند. بدون 
تردید این امر به دلیل مزیت های قابل توجه اش برای برندها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین مزیت های این الگوی بازاریابی 
امکان تعامل مستقیم با مشتریان است. شاید در نگاه نخست بازاریابی تلفنی ایده ساده ای به نظر برسد، اما در مرحله اجرا با دشواری های 

قابل توجهی همراه است. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی شیوه های بازاریابی تلفنی باکیفیت باالست. 
چگونه کیفیت کمپین بازاریابی تلفنی مان را افزایش دهیم؟

امروزه بزرگترین ارائه دهنده خدمات کمپین های بازاریابی تلفنی برند گوگل اس��ت. آنها امکان نمایش تبلیغات کوچک در گوشی های 
هوشمند با هدف جلب نظر مخاطب هدف را فراهم کرده اند. تفاوت اصلی کمپین های تلفنی گوگل امکان برقراری تماس مستقیم از سوی 
کاربران به جای مشاهده صفحات سایت مربوط به برند موردنظر است. این نوع کمپین ها به دلیل افزایش تمایل کاربران برای استفاده از 
تماس های تلفنی و همچنین گسترش استفاده از گوشی های هوشمند توسعه قابل توجهی پیدا کرده است.  شاید در نگاه نخست تبلیغات 
در گوگل تنها راهکار برای بازاریابی تلفنی به نظر برسد، اما گزینه های دیگری نیز پیش روی شما قرار دارد. استفاده از بیلبوردها، تبلیغات 
محیطی در سامانه های حمل و نقل عمومی و تبلیغات تلویزیونی نیز برای پیشبرد این استراتژی مناسب خواهد بود. ما در ادامه به بررسی 

چند تکنیک مهم برای بهبود کیفیت بازاریابی تلفنی خواهیم پرداخت. 
۱. استفاده از افزونه تماس گوگل

 Google گوگل امکان تماس مس��تقیم کاربران با برندها در تبلیغات تلفنی را فراهم کرده اس��ت. به این ترتیب با نصب افزونه
Call امکان بهره مندی از خدمات جانبی این س��رویس وجود خواهد داش��ت. براس��اس گزارش موسس��ه استاتیستا، امروزه بیش از 
82درصد از مردم برای خرید آنالین از گوش��ی  هوش��مند و تبلت استفاده می کنند. این امر به معنای ضرورت سرمایه گذاری بر روی 
الگوی بازاریابی تلفنی است. به هر حال وقتی کاربران دسترسی به گوشی همراه داشته باشند، تمایل شان برای برقراری تماس تلفنی 

بیشتر خواهد بود. برخی از نکات مهم در زمینه کار با افزونه Google Call به شرح ذیل است:
• همکاری با گوگل برای توسعه کمپین های بازاریابی دسترسی به اطالعات و آمارهای تحلیلی قابل توجهی را به همراه دارد بنابراین شما 
باید به بهترین شکل از آمارهای موجود در بانک اطالعاتی گوگل برای توسعه کمپین تان استفاده نمایید. متاسفانه برخی از برندها به استفاده 

مناسب از بانک اطالعاتی گوگل و سایر خدمات جانبی اش توجه ندارند. 
• اس��تفاده از ابزار زمان بندی انتش��ار محتوای تبلیغاتی برای نظارت هرچه بهتر بر روی فرآیند اجرای کمپین ضروری است. بدون 
تردید ما همیش��ه زمان کافی برای بارگذاری محتوای تبلیغاتی در بازه های مناس��ب را نداریم. بنابراین ابزار زمان بندی به ما برای 

کنترل هرچه بهتر بر روی کمپین مان کمک خواهد کرد. 
• ایج��اد محدودیت ب��ر روی تماس های دریافتی در هر روز موجب ارائه خدمات به صورت مطلوب خواهد ش��د. هر تیم بازاریابی 
محدودیتی برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب دارد. تالش برای پاسخگویی به تماس های بیش از اندازه همیشه با ریسک کاهش 

کیفیت پاسخگویی و نارضایتی مشتریان همراه خواهد بود. 
2. اهمیت نگارش متن تبلیغاتی جذاب

الگوی بازاریابی تلفنی فضای چندانی برای ش��یوه آزمون و خطا باقی نمی گذارد. دلیل اصلی این امر محدودیت متن تبلیغاتی برای 
آگهی های کوچک گوگل است. محدودیت کلمات برای چنین تبلیغاتی از سوی گوگل 35 کاراکتر اعالم شده است. با این حساب ما باید 
پی��ام اصلی م��ان را در نهایت اختصار برای مخاطب هدف بیان کنیم.  بی تردید نگارش متن تبلیغاتی جذاب برای ترغیب مخاطب هدف 
به تماس با ما ضروری است. برخی از نکات مهم در زمینه نگارش متن های حرفه ای برای تعامل بیشتر با مشتریان به شرح ذیل است:

• وقتی ما با محدودیت کلمه در نگارش متن تبلیغاتی مواجه هس��تیم، باید از عبارت های خودمانی و صمیمانه اس��تفاده کنیم. شاید در 
متن های رسمی رعایت اصول نگارش ضروری باشد، اما در اینجا ما باید هرچه بیشتر بر الگوی محاوره ای تکیه کنیم. 

• توجه به منطقه ای که متن تبلیغاتی ما در آن به نمایش درمی آید، اهمیت باالیی دارد. هرچه توانایی ما برای شخصی سازی متن 
تبلیغاتی مان با ش��رایط منطقه موردنظر بیش��تر باشد، موفقیت بیشتری در جلب نظر مخاطب هدف خواهیم داشت. بدون تردید در 
هر منطقه ای نوع خاصی از ش��وخی ها یا تکه کالم ها رواج دارد. اس��تفاده از آنها توانایی ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

را افزایش خواهد داد. 
• اس��تفاده از کلیدواژه ها همیش��ه در جلب نظر مخاطب هدف نقش ویژه ای بازی می کند بنابراین ما باید در متن تبلیغاتی مان از 

چند کلیدواژه مهم استفاده نماییم. 
3. استفاده از الگوی بازاریابی تلفنی برای نیازهای ضروری

اگر محصولی که شما قصد عرضه اش را دارید، اولویت فوری برای مشتریان ندارد، باید به فکر استفاده از الگوهای جایگزین بازاریابی باشید. استفاده 
از ش��یوه بازاریابی تلفنی فقط برای محصوالت دارای فوریت نیاز در مش��تریان مناس��ب خواهد بود. بهترین مثال برای محصوالت شامل نیاز اساسی 
مشتریان در زمان کنونی خدمات پزشکی است. البته در نگاهی وسیع تر انواع خدمات حقوقی نیز در این فهرست جای خواهد داشت.  گاهی اوقات 
برندها به برخی از محصوالت ش��ان ویژگی  نیاز فوری اضافه می کنند. این امر ش��امل س��رمایه گذاری بر روی معرفی محصول موردنظر به عنوان نیاز 
اساسی مشتریان است. به عبارت ساده تر، ما در این شرایط نیاز فوری به محصول مان را در مشتریان ایجاد می کنیم. نکته مهم در این میان ضرورت 
سرمایه  گذاری هنگفت برای ایجاد نیاز در مشتریان است. با این حساب شاید چنین تکنیکی برای کسب و کارهای کوچک صرفه اقتصادی نداشته باشد. 

4. ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص
تعامل ما با مشتریان در قالب تماس های تلفنی باید در راستای ترغیب شان به سوی عملی خاص صورت گیرد. مشکل اساسی بسیاری از 
برندها در تعامل با مشتریان فقدان برنامه برای گام بعدی است. اگر ما استراتژی مشخصی برای هدایت مشتریان به صورت هدف یا عملی 
خاص نداشته باشیم، تمام سرمایه گذاری ها و تالش های مان نابود خواهد شد.  بدون تردید هر برند در تالش برای تحقق هدفی خاص از دل 
فرآیند بازاریابی است. این امر شامل هدف هایی نظیر افزایش ترافیک سایت رسمی برند، ایجاد رابطه ای عمیق با مشتریان یا حتی فروش 
محصوالت می شود. نکته مهم در این میان ترغیب مخاطب به سوی هدف برندمان از طراحی و اجرای کمپین بازاریابی است. در غیر این 

صورت کمپین ما برای مخاطب هدف چیزی فراتر از اندکی سرگرمی نخواهد بود. 
۵. ارزیابی مداوم محتوای تماس ها

ما در اینجا مانند هر کمپین بازاریابی دیگری باید به بررسی کیفیت نهایی محتوا بپردازیم. برندهای بزرگ و موفق در زمینه بازاریابی 
تلفنی همیشه به دنبال افزایش کیفیت گفت وگوی شان با مخاطب هدف هستند. خوشبختانه اکنون نرم افزارهای مختلفی برای ضبط و 
سپس تحلیل فرآیند گفت وگوی برندها با مشتریان وجود دارد. توسعه روزافزون فناوری هوش مصنوعی نیز افق های مناسبی پیش روی 
برندها برای افزایش دقت تعامل شان با مخاطب هدف ایجاد کرده است.  بدون شک افزایش تعداد تماس های ناموفق در زمینه فروش نشانه 
مثبتی برای برندها نیست. ارزیابی وضعیت کمپین بازاریابی امکان اقدام به موقع برای جبران ناکامی های قبلی را فراهم می سازد. در غیر 
این صورت هزینه های شکست در حوزه بازاریابی به شدت افزایش خواهد یافت.  بازاریابی تلفنی الگویی تاثیرگذار برای تعامل با مشتریان 
در کسب و کارهای مختلف است. موفقیت در این حوزه نیازمند استفاده از تجربه دیگر برندها، ابزارهای مناسب و در نهایت تکنیک های 

تاثیرگذار است. هدف اصلی ما در مقاله کنونی ارائه چشم اندازی ابتدایی از هر سه عامل به شما بود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

تبلیغـاتخالق

پس از ش��یوع ویروس کرون��ا، دورکاری در مرکز توجهات قرار 
گرفته شده است. با این حال آیا نسبت به قوانین اصلی آن اطالعی 
داری��د؟ درواقع عدم رعایت این موارد باعث می ش��ود تا این اقدام 
به یک کابوس برای ش��ما تبدیل ش��ود. فراموش نکنید که ش��ما 
زمان کمی داش��ته و فرصت برای ع��ادت کردن به آن را نخواهید 
داشت. به همین خاطر ضروری است که از همین امروز این موارد 
را رعایت نمایید. در ادامه به بررس��ی پنج قانون دورکاری خواهیم 

پرداخت. 
۱-ایجاد ساعت کار مشخص 

اگر ساعت کار برای خود تعیین نکرده باشید، عمال تمام روز درگیر 
وظایف خود خواهید بود. مزیت اصلی دورکاری این است که افراد به 
علت عدم نیاز جهت خارج شدن از خانه خود، عمال ساعت بیشتری 
را در اختیار خواهند داشت. تحت این شرایط اگر به یک باره اقدامات 
خود را انجام ندهید، بدون ش��ک دیگر از زمان اضافه ای که دارید نیز 
نمی توانید برای اقدامات دیگر اس��تفاده کنید. برای مثال بسیاری از 
کارمند ها در شرایط قرنطینه خانگی حال حاضر، در تالش برای بهبود 
مهارت های خود هستند. در این رابطه شما باید از زمان بیشتر خود، 
اس��تفاده درس��تی کرده و اقدامات را در یک زمان مشخص به اتمام 
برسانید. این امر شما را در شرایطی مشابه محل کار قرار خواهد داد 

که ساعت های کاری کامال مشخص است. 

2-تعیین اهداف روزانه 
در هنگام دورکاری افراد اس��تقالل باالتری دارند. در این رابطه 
توصیه می ش��ود که در ابتدا وظایف بس��یار مهم و ضروری خود را 
انجام داده و برای س��ایر اقدامات برنامه ریزی نمایید. درواقع ش��ما 
می توانی��د از زمان حال حاضر، برای پرداختن به برخی از اقدامات 
اس��تفاده کنید که از حجم کاری ش��ما در آینده می کاهد. در این 
رابط��ه هیچ فردی به اندازه خودت��ان نمی تواند یک برنامه تنظیم 
کرده و اقدامات را اولویت بخش��ی نماید، با این حال در صورتی که 
با مش��کل مواجه شده اید، از مشورت گرفتن از همکاران خود و در 

نهایت مدیر شرکت، غافل نشوید. 
3-ارتباط خود با اعضای خانواده را قطع کنید 

بدون ش��ک اگر برای چند س��اعت در کن��ار خانواده خود 
نباش��ید، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. درواقع آنها در شرایط 
عادی به ساعت های به مراتب بیشتر نبود شما عادت کرده اند. 
ای��ن امر کم��ک خواهد کرد ت��ا امکان تمرکز کام��ل بر روی 
اقدام��ات وجود داش��ته و در نتیجه س��رعت و کیفیت کار در 
بهترین وضعیت قرار گیرد. همچنین می توانید از هدفون های 
مخصوص کاهش صدای محیط اس��تفاده کنی��د و در اتاق را 
قفل نمایید. بدون ش��ک پس از پایان فعالیت ها، زمان بس��یار 
زی��ادی برای حضور در کنار خانواده خود خواهید داش��ت. در 
این رابطه بهتر اس��ت تا قبل از انجام اقدامات خود، با اعضای 
خان��واده در این رابطه صحبت کرده و آنها را نس��بت به دلیل 

اقدامات خود آگاه سازید. 

4-در دسترس باشید 
اگرچه در ش��رایط عادی همواره توصیه می ش��د که گوشی خود را 
خاموش کرده و یا نوتیفیکیشن های آن را غیرفعال نمایید. با این حال 
در هنگام دورکاری، در دس��ترس بودن شما بسیار مهم خواهد بود. در 
این رابطه بهتر اس��ت تا از یک خط و شبکه مخصوص استفاده کنید. 
این امر باعث خواهد شد تا دیگر موارد غیرضروری، شما را درگیر نکند. 
همچنین این نکته را به خاطر داش��ته باشید که همواره باید لوازم کار 
را پ��س از اتمام فعالیت ها، به صورت کامل جمع کرده و در جایی امن 
قرار داد. در غیر این صورت همواره احتمال بروز یک حادثه وجود دارد. 

۵-انجام چند فعالیت به صورت همزمان را تمرین 
نمایید 

درواقع ش��ما نباید بیش از حد به خود س��خت بگیرید. در این 
رابطه برخی از اقدامات ساده را می توان در حین انجام فعالیت های 
دیگر خود انجام دهید. برای مثال در هنگام آشپزی و یا کمک به 
نظافت منزل، به فایل صوتی و یا ویس های ارس��الی همکاران خود 
گوش دهید. این امر کمک خواهد کرد تا دیگر اختصاص زمانی به 
آنها نیاز نبوده و اقدامات در زمانی کوتاه تر انجام شود. با این حال 
این نکت��ه را فراموش نکنید که این سیاس��ت تنها برای اقداماتی 

سودمند خواهد بود که به تمرکز زیادی نیاز ندارد. 
در نهایت شما در دوران پساکرونا نیز به علت تجربه موفقی که 
در زمینه دورکاری داش��ته اید، می توانید در صورت موافقت مدیر 

شرکت، همچنان به این شیوه به کار خود ادامه دهید. 
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