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فرصت امروز: شاخص بورس هفته جاری را با چراغ سبز آغاز 
کرد و بیش از 34هزار واحد رش�د داشت. شاخص کل با این 

رش�د 34 هزار و ۹3۷ واحدی در ارتفاع ۹۷3 هزار 
و 4۹5 واحد و در یک قدمی کانال یک میلیون...

صعود 34 هزار واحدی شاخص بورس در دهمین روز خرداد

بورس تهران سبزپوش شد

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

چگونه »تورم مزمن« و »رشد نقدینگی« هزینه راه اندازی کسب وکار را باال می برد؟

قفل های کسب وکار 
در اقتصاد ایران

چند سالی می شود که واژه بهبود فضای کسب وکار در فضای اقتصاد سیاسی ایران زیاد شنیده می شود. نبود ثبات بلندمدت 
در اقتصاد کالن، تحریم های چند دهه گذش��ته و نامس��اعدبودن فضای کس��ب وکار در یکی دو سال گذشته، شرایط پیچیده و 
دش��واری را برای س��رمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد کرده اس��ت. به گزارش خبرآنالین، در این ش��رایط تالش برای بهبود 
وضعیت کسب وکار در کشور از سال ها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا، همواره تالش کرده است 
تا با ارائه پیش��نهادها و نقدهایی به سیاس��ت گذار نش��ان دهد که چگونه می توان فضای کسب وکار را در مسیر بهبود قرار داد و 
شرایط را برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، مجموع شرایط، حاکی از ناخوشایندبودن فضای...

با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار رخ می دهد

 کاهش زمان اخذ مجوزها
از ۷2 روز به ۷2 ساعت
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ماجرای صدور کارت اعتباری برای دارندگان سهام عدالت چیست؟

دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری می گیرند

مهارت های ارتباطی موردنیاز کارآفرینان 
بهترین سایت ها برای بهبود مهارت مدیریتی 

بزرگ ترین اشتباهات برندسازی و راهکارهای آن
6 راهکار ساده جهت ارتقای سطح فروش محصوالت

نقش شبکه های اجتماعی در اخراج کارمندان 
چالش Airbnb در زمینه مدیریت بحران مالی کرونا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت هوش مصنوعی را 
 جایگزین سردبیران خود

در Microsoft News کرد

سرمقاله
تنظیم بازار کرونایی و 
مسئولیت های پیش رو

با وجود گذش��ت قریب به سه 
ماه از ورود ویروس کرونا به کشور، 
ح��وادث و رویداهای اقتصادی و 
اجتماعی مختلف��ی متأثر از این 
جری��ان ورود ایجاد ش��د. فرآیند 
تولید ب��ا وج��ود محدودیت ها و 
مش��کالت ریز و درشت جاری و 
عارضی به عن��وان موتور محرک 
اقتص��اد ایران همچن��ان فعالیت 
و تالش های خ��ود را ادامه داد و 
البته نوسانات قیمتی موجود در 
بازار بر جسم و روح جامعه آسیب 

رساند.
س��تاد تنظیم بازار طی س��ال 
گذش��ته با وجود همه مسائل و 
مش��کالت عارضی توانست نمره 
نس��بتاً قابل قبولی را در تنظیم 
کااله��ا و مایحتاج مردم داش��ته 
باش��د. ورود این ستاد در جریان 
مدیریت و کنترل بازار محصوالت 
ضدعفونی کنن��ده  و  بهداش��تی 
و اولوی��ت این محص��والت برای 
نظارت بیش��تر و شدیدتر بر بازار 
ب��ه عن��وان کاالهای گ��روه یک 
تا حدودی توانس��ت مش��کالت 
ناش��ی از عدم عرضه مناسب این 
محصوالت را کاهش داده و توجه 
و تمرکز بیشتر نهادهای نظارتی 
را در مس��ئولیت های پیش رو به 

دنبال داشته باشد.
ادامه در همین صفحه
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رئیس جمهور با بیان اینکه ما به این زودی به شرایط قبل از کرونا نمی توانیم 
برگردیم، گفت امروز زندگی ما محدودتر و بخش��ی از زندگی ما مجازی ش��ده 

است و این را مردم کشور باید باور کنند.
حجت االس��الم و المسلمین حسن روحانی صبح ش��نبه در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به نیمه خرداد و رحلت امام خمینی گفت: امام خمینی 
)ره( برای نجات کشور از استبداد و استعمار انقالب را به پیروزی رساند و برای 
نجات کش��ور از اشغال و تجاوز دفاع ملی و جنگ تحمیلی را به پیروزی رساند 
و امام برای تش��کیل نظام اس��المی همه نهادهای الزم را با رأی مردم استقرار 
بخش��ید. اگر بخواهیم زندگی امام را خالصه کنیم، این س��ه جمله را می توانیم 

بگوییم.
روحانی تاکید کرد: ۳۱ س��ال از رحلت امام می گذرد و مردم ما همان عش��ق 
ب��ه امام و پیروی از راه امام را ادامه دادند و مقام معظم رهبری همان پرچم را 
با همان صالبت بر دوش داش��تند و ملت ما در برابر همه توطئه ها ایس��تادگی 

کردند.
مهمترین بندهای س��خنان رئیس جمهور را به نقل از خبرگزاری ها در ادامه 

گزارش حاضر می خوانید:
* این هفته، هفته ای است که هم در آن روز رحلت امام خمینی)ره( بزرگوار 
اس��ت در چهاردهم خرداد و هم روزی اس��ت که مردم ب��رای حفظ جان امام 
فداکاری کردند و آن پانزدهم خرداد اس��ت. در ای��ن روز مردم با قیام خود در 
ش��هرهای مختلف در قم و تهران و ورامین و در شهرهای دیگر هم قیام کردند 
و هم فداکاری کردند و هم کش��ته های فراوانی و شهدای فراوانی تقدیم انقالب 

اسالمی کردند.
* اگ��ر آن حرکت مردمی نبود احتماال جان امام هم در خطر قرار می گرفت 

و یا برای مدت های طوالنی ممکن بود امام را در حبس و حصر نگه دارند.
* امام عزیز و بزرگوار ما ۱۶ سال از سال ۱۳4۱ تا ۱۳57 رهبری یک نهضت 
و انقالب مردمی بزرگ را برعهده گرفت و در این رهبری، انقالب را به پیروزی 
نهایی رس��اند و این یک کار مهم امام است که نهضتی را پرچمداری و رهبری 
کرد و با همه فراز و نش��یب و مشکالت، این نهضت را به پیروزی رساند که در 

تاریخ ایران کمتر سراغ داریم.
* )با اش��اره به اینکه در س��ده های اخیر کمتر مشاهده  شده نهضتی به طور 
کامل به پیروزی نهایی برس��د(: امام توانس��ت این نهض��ت را به پیروزی کامل 
برساند. کار دوم امام این بود که در برابر تجاوزی که به کشور انجام شده بود و 
تمامیت ارضی و اس��تقالل ما در خطر بود، یعنی هشت سال دفاع مقدس یک 
دفاع پیچیده س��خت هشت س��اله آن  هم نه در برابر عراق، بلکه تقریبا در برابر 

همه قدرت های جهانی رهبری کند و به پیروزی برساند.
* مس��ئله س��وم این اس��ت که امام حکومت اسالمی را تش��کیل داد و همه 
نهادهای حکومت اس��المی را در همان س��ال های اولیه به انجام رس��اند. یعنی 
می توان گفت از ۱۰ فروردین 5۸ حضور مردم در پای صندوق آرا و همه پرسی 
برای نظام جمهوری اسالمی تا اسفند همان سال که انتخابات مجلس انجام شد 
و انتخابات خبرگان، همه پرس��ی، انتخابات برای اصل نظام و انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و مجلس ش��ورای اس��المی در س��ال 5۸ صورت گرفت و امام همه 
نهادها را در همان س��ال اول تش��کیل دادند و نهادهای اصلی نظام با رأی و با 

اتکا به آرای مردم  تشکیل شدند.
* ویروس کرونا همچنان به عنوان یک مس��ئله اصلی در کشور ظهور و بروز 
دارد. این ویروس موجب تحوالت بس��یار زیادی در مسائل سیاسی، بهداشتی و 
فرهنگی شد و ما کار عظیمی را در بحران کرونا مشاهده می کنیم. کرونا قواعد 
جهانی و جهانی ش��دن را زیر سوال قرار داد. بسیاری از اتحادیه های بین المللی 

که مرزهای کشورشان را برداشته بودند، دوباره مرزهای شان را پررنگ کردند.
* امروز زندگی ما محدودتر و بخشی از زندگی ما مجازی شده است و این را 
مردم کش��ور باید باور کنند. ما به این زودی به شرایط قبل از کرونا نمی توانیم 

برگردیم.
* ما باید محدودیت ها را بپذیریم و بخشی از زندگی ما باید از فضای حقیقی 
ب��ه فضای مج��ازی برود به این زودی ها نمی توانیم زمانی که به هم می رس��یم 
دست بدهیم. اینکه وزیر بهداشت ما اظهار نگرانی می کند که برخی مکان های 
کشور به گذشته برمی گردند، این اشتباهی است که می تواند سرنوشت سالمت 

کشور را خدای نکرده در معرض خطر قرار دهد.
* دیگر اینطور نیس��ت که ما مثل گذش��ته 2۰-۱۰نفری دور هم بنشینیم، 
برای ماه ها باید این کار را ترک کنیم، اجتماعات باید بافاصله باش��د. اگر کسی 
مبتال به این ویروس ش��د باید به او بگوییم که خود را در خانه یا بیمارس��تان 

قرنطینه کند.
* اتفاقا این دوران س��خت تری از اسفند ماه و فروردین ماه است، برای اینکه 
در اسفند و فروردین بیشتر با افرادی که عالئم ظاهری کرونا مانند تنگی نفس 
و س��رفه داشتند مواجه بودند، ولی هم اکنون ش��کل آن عوض شده است. اوال 
تعداد مبتالیانی که کشف می کنیم عددش باال است. برخی از مبتالیان با عالئم 
بالینی و ظاهری عالمتی نداشته باشد به محض اینکه تست فرد مثبت می شود 
وقتی به او می گویند، باورش نمی ش��ود و می گوید اش��تباه شده است بنابراین 
کار س��خت تر شده است. باید از یک دوست فاصله بگیرید که هیچ عالمتی هم 

به ظاهر ندارد.
* کار ما امروز مقداری س��خت تر از گذشته شده است در عین حال بسیاری 
از چیزها در جامعه در حال تغییر است. قهرمانان جامعه ما امروز کادر پزشکی 
هس��تند، امروز قهرمانان ما در گام اول قهرمانان در بیمارستان ها هستند. هیچ 
وق��ت در جامعه ما نبوده که چند ماه مدارس و دانش��گاه به طور کامل تعطیل 
ش��ود. طبیعی اس��ت که مردم برای علم و دانش بچه های ش��ان نگران ش��وند. 

شرایط کامال متفاوت شده است.
* )درباره تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه شنبه(: تصمیمی که 
امروز گرفتیم راجع به مس��اجد است که مورد درخواست همه مردم و خصوصا 
اف��راد متدین ماس��ت. مردم می خواس��تند مس��اجد الاقل اگر ب��رای عموم باز 
نیس��ت برای نمازهای یومیه باز شود که فرصت داشته باشند اگر نماز جماعت 
می خوانن��د فاصله ها را رعای��ت کنند. از امروز درب مس��اجد به روی مردم در 

سراسر کشور با اجرای دستورالعمل برای نمازهای یومیه باز می شود.
* )در مورد بازگش��ایی پاس��اژها(: مسئله دوم پاس��اژها است که محدودیت 
داش��تیم که تا ش��ش بعدازظهر باز باش��ند که ما محدودیت س��اعتی آن را بر 
می داریم و ان ش��اءاهلل مش��کلی در این زمینه نباشد. مواردی را هم وزیر کشور 
درخصوص مقرراتی برای ترافیک و سالم س��ازی دریا بیان کردند که جلسه آن 

را قبول کرد.
* یکسری موارد داریم که در این جلسه درباره آن تصمیم نگرفتیم و ممکن 
اس��ت در جلس��ات بعد تصمیم بگیریم، مانند صح��ن حرم هایی که صبح ها باز 
می ش��ود، ش��ب ها هم باز شود. قرار ش��د بررسی ها انجام ش��ود یا مراکزی که 
اس��تفاده از س��الن اجتماعات آن ممنوع اس��ت، باید با دقت و سرعت کمتر به 

سمت گشایش برویم که مشکلی پیش نیاید.
* از مردم می خواهم که دس��تورالعمل های بهداشتی را به طور کامل مراعات 
کنند وگرنه ممکن است دچار موج شدید در برخی شهرستان ها شویم و مجبور 
شویم که مقررات سخت و ویژه در برخی شهرستان ها در نظر بگیریم که برای 

مردم سخت خواهد بود.

تنظیم بازار کرونایی و مسئولیت های پیش رو
ادامه از همین صفحه

پیش بینی و تامین کاالهای اساس��ی موردنیاز جامعه در ش��رایط بحران کرونا و ایجاد فضایی مناس��ب برای تامین آنها برای 
مصرف کننده از اقدامات قابل تقدیر این س��تاد در حوزه مدیریت بحران های ناش��ی از این شرایط تلقی می شود. حضور مستمر 
تیم های بازرس��ی در مراکز تولید و عرضه محصوالت و تنظیم زنجیره توزیع بهینه و برخورد با متخلفین اقتصادی از اقداماتی 
بود که توس��ط س��تاد تنظیم بازار، برنامه ریزی و اجرایی ش��د. البته در کنار این نقاط قوت، نکات و نقاط ضعفی نیز در حوزه 
عملکردی این ستاد مشاهده شد. در حوزه تولید، کاهش قیمت مرغ به ارقام بسیار نازل و غیراقتصادی عماًل موجب آسیب هایی 
به تولیدکنندگان این محصول شد؛ اگرچه این محصوالت با حمایت های مستقیم و غیرمستقیم دولت در حال حاضر فعالیت 
می کنند ولی تامین منافع تولیدکنندگان برای حصول به قیمت اقتصادی در جهت استمرار روند تولید از اولویت هایی است که 
شایسته بود در تنظیم بازار مدنظر قرار می گرفت. خرید تضمینی این محصوالت، عرضه آنها با قیمت های مناسب برای گروه های 
هدف کارمندی، تالش در جهت ایجاد بازارهای رقابتی منطقه ای مدیریت شده و... از جمله راهکارهایی است که می تواند از بروز 

آسیب های آتی در این حوزه تا حدودی جلوگیری کند.
در حوزه مصرف کننده اما مشکالت و آسیب ها شکل پیچیده تری به خود گرفته بود. افزایش قیمت های چراغ خاموش برخی کاالها 
و محصوالت به نحوی که برخی از آنها اگرچه از نظر ضریب اهمیت در سبد خانوار دارای جایگاه مهمی نبود ولی از منظر تاثیرگذاری 
ریالی بر کل سبد خرید خانواده از اهمیت باالیی برخوردار بود. به عنوان نمونه افزایش قیمت غیرمتعارف حبوبات از مواردی بود که 
اگرچه بخش��ی از آن که به س��بب تغییرات قیمتی ارز نیمایی قابل دفاع تلقی می شود ولی بخش دیگر آن که ناشی از فرصت طلبی 
برخی سودجویان بازار محسوب می  شود هیچ گونه توجیهی نداشت. در این مدت برخی فروشگاه های مجازی و اینترنتی هم در مجموع 
عملکرد قابل دفاعی از خود نش��ان دادند و توانس��تند حجم تقاضاهایی بعضاً تا پنج برابر را نیز پاسخگو باشند. در این فروشگاه ها نیز 
حذف برخی شرایط تخفیفی یا حذف برخی انتخاب ها در پرداخت موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان شد. در همین حوزه با انجام 
سیاست های حمایتی ستاد تنظیم بازار و دولت و نیاز بیشتر مصرف کنندگان شناخت بیشتری از اینگونه فروشگاه ها ایجاد شد و به تبع 

آن خریدهای اینترنتی در جامعه بیشتر شد لذا مردم اعتماد بیشتری به اینگونه فعالیت های اقتصادی مجازی پیدا کردند. 
در حوزه توزیع سنتی بازار اما مشکالت و آسیب ها بیشتر از بقیه حوزه ها بود. بسیاری از اینگونه فروشگاه های عرضه محصوالت به 
سبب شیوع بیماری امکانی برای عرضه محصوالت یا ارائه بهینه خدمات پیدا نکردند و از این منظر خسارت ها و زیان هایی بر آنها وارد 
ش��د که البته برخی حمایت های انجام ش��ده توسط افراد مرتبط و دولت تسکینی بود بر آالم فعاالن این حوزه ولی ضرورت حمایت 

بیشتر مردم و مسئولین را از این حوزه ها می طلبد.
اگرچه ویروس کرونا در جامعه موجب بروز مشکالت جدی برای قاطبه گروه ها و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و... شد ولی می  توانست 
حامل پیام بسیار مهمی برای همگان باشد که شرط بقای یک فرد یا جریان در گرو بقای دیگران است. چه بسیار افرادی که در این 
زمان با استفاده از خألهای موجود در بسترهای اقتصادی توانستند کاالها یا ملزومات جامعه را احتکار و به قیمت های سرسام آور و 
غیرمتعارف به همنوعان و هم شهریان عرضه کنند ولی در مجموع نیز از این امر درآمدی برای خود کسب کنند و خود نیز در دامان 
افراد و جریان های فرصت طلبی مثل خود قرار گرفتند و این دور باطل همچنان ادامه یافت. انجام رفتارهای غیرمتعارف اقتصادی در 
جریان بازار و اخالل در روند جاری بازار آسیبی بود که همه اجزای زنجیره تولید تا مصرف را در معرض خطر قرار می دهد و کل فرآیند 
را با اختالل همراه می کند لذا خسارت وارده بر آن مشمول قشر یا گروه خاصی نمی شود. درست مثل روند حرکتی ویروس کرونا که در 
صورتی که همه با هم مراقبت کنند امکان بهبودی حاصل می شود وگرنه روند بیماری همه را با خطر مواجه خواهد کرد. در این فرآیند 

خودخواهی، کسب منافع بیشتر برای خود و اطرافیان عماًل نمی تواند تضمین کننده باشد. قانون یا همه یا هیچ.
نهادهای حمایتی و نظارتی اگرچه مکلف به پیگیری مطالبات مردم و مصرف کنندگان تلقی می ش��وند ولی باید به این نکته نیز 
توجه کنند که جریان عرضه کاال و خدمت پایدار و موثر در گروه وجود یک جریان مناسب تولید و تامین کاال تلقی می شود. اگر در 
بحران های جریان تولید و مصرف همگرایی مناسبی میان جریان تولید و مصرف در جهت حمایت از بخش در معرض زیان صورت 
نگیرد عماًل طرف دوم نیز به مرور از دامان این آسیب درامان نخواهد ماند. به عنوان نمونه در جریان کاهش غیرمتعارف قیمت مرغ 
اگرچه ممکن بود این موضوع به مذاق مصرف کننده ای در کوتاه مدت خوشایند بیاید ولی باید دانست که آسیب این کاهش قیمت در 
آینده نه چندان دور دامان مصرف را نیز خواهد گرفت و با کاهش تولید و عدم صرفه اقتصادی جریان مواد با خطر رکود، شکست و... 
روند تولید با اخالل مواجه می شود که این موضوع در نهایت به زیان مصرف کننده است. لذا حمایت متقابل میان جریان تولید، تامین 
و مصرف راهکاری است که می تواند تضمین کننده بقای جریان مولد در اقتصاد کشور باشد. در این میان نقش نهادها و تشکل های 
مردمی و صنفی در تبیین مناسب موضوع و ایجاد حلقه ارتباطی موثر میان این جریان ها در هم گرایی بیشتر و تعامل، راهکاری است 

که باید به عنوان یکی از وظایف اصلی و مهم نهادهای حمایتی و نظارتی تلقی شود.
اگر در جریان فعالیت های نهادها و س��ازمان هایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این موضوع به شکل 
مناسب و موثرتری پرداخته شود که حمایت توامان از جریان تولید و مصرف عالوه بر تبیین واقعی درون زا بودن و برونگر بودن جریان 
تولید به عنوان یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی، موجب انتفاع بیش��تر هر دو رکن و جلوگیری از وقوع بس��یاری نامالیمات و 
مشکالت عارضی بر بازار خواهد شد. لذا در حالی که جریان اقتصادی کشور در سال جهش تولید باید بسترهای الزم را برای این امر 
مهم فراهم کند بخش��ی از توان خود را به همگرایی عملی میان ارکان اصلی زنجیره تولید تا مصرف معطوف بدارد تا از این جریان 

حمایت واقعی از جریان تولید و مصرف حاصل شود. 

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد

به  زودی به شرایط قبل از کرونا برنخواهیم گشت

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



چند س��الی می شود که واژه بهبود فضای کسب وکار در فضای اقتصاد سیاسی 
ایران زیاد شنیده می شود. نبود ثبات بلندمدت در اقتصاد کالن، تحریم های چند 
دهه گذش��ته و نامساعدبودن فضای کسب وکار در یکی دو سال گذشته، شرایط 

پیچیده و دشواری را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرآنالین، در این ش��رایط تالش برای بهبود وضعیت کس��ب وکار 
در کش��ور از س��ال ها قبل ج��زو مطالبات اصلی بخش خصوصی ب��وده و در این 
راس��تا، همواره تالش کرده است تا با ارائه پیشنهادها و نقدهایی به سیاست گذار 
نش��ان دهد که چگونه می توان فضای کس��ب وکار را در مس��یر بهبود قرار داد و 
ش��رایط را برای فعاالن اقتصادی و س��رمایه گذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، 
مجموع ش��رایط، حاکی از ناخوش��ایندبودن فضای کس��ب وکار در اقتصاد ایران 
است؛ چنانچه کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد باالی نقدینگی و تورم مزمن، 
منش��أ ناپایداری های بازارها بوده اند؛ به طوری ک��ه برنامه ریزی بنگاه ها را دچار 
اختالل کرده اند و ریسک تولید و سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده است.

در همین زمینه، مجید س��لیمی بروجنی، تحلیلگر اقتصادی می گوید: اگر آمار 
و ارقام مربوط به سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه بر اقتصاد ایران را در یک 
دهه اخیر بررس��ی کنیم، خواهیم دید که از ابتدای دهه ۹۰ که نااطمینانی های 
بین المللی مرتبط با تحریم در اقتصاد ایران آغاز ش��ده، س��رمایه گذاری هم کم 

شده است.
بی ثباتی اقتصاد کالن و ناترازی های ساختاری

ب��ه اعتقاد وی، یک��ی از مهم تری��ن ویژگی های محیط کس��ب وکار بنگاه های 
اقتص��ادی، بی ثباتی اقتصاد کالن اس��ت. محیط اقتص��اد کالن در ایران به علت 
ناترازی های مالی ساختاری با تورم مزمن و بی ثباتی شدید قیمت ها مواجه است. 
ن��رخ تورم بلندمدت در اقتصادمان طی پنج دهه گذش��ته در حدود 2۰درصد و 
نرخ رشد نقدینگی در حدود 27درصد بوده است و هر دو فاکتور طی چند سال 

اخیر رشد زیادی داشته اند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: رش��د باالی نقدینگی و تورم مزمن، منشأ 
ناپایداری ه��ای بازارها بوده اند و برنامه ریزی بنگاه ه��ا را دچار اختالل کرده اند و 

ریسک تولید و سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده است.
س��لیمی بروجنی با بیان اینکه ت��ورم مزمن اقتصاد، انگیزه مداخله مس��تقیم 
دول��ت در بازارها و قیمت گذاری از س��وی دولت را افزایش داده اس��ت، متذکر 
ش��د: دخالت دولت در قیمت گذاری نهاده های تولید یا س��یگنال دهی نادرس��ت 

به س��رمایه گذاران منجر به سرمایه گذاری های مازاد در بخش های مورد حمایت 
و ایج��اد ظرفیت ه��ای مازاد در بخش های اقتص��ادی و در نهایت منجر به ایجاد 

ظرفیت های خالی و حتی تعطیلی بنگاه های اقتصادی شده است.
او ادام��ه داد: مانع دیگ��ر برای فعالیت بنگاه های اقتص��ادی، رقابت با دولت و 
بخش عمومی اس��ت؛ بنگاه ها و ش��رکت های وابسته به دولت و نهادهای عمومی 
غیردولت��ی در تمام��ی عرصه های اصلی اقتصاد حضور فع��ال دارند و در اقتصاد 
ای��ران، بس��یاری از بنگاه های بزرگ حتی به رغم واگ��ذاری، در عمل تحت نفوذ 
دولت و س��ایر نهادها هستند. این گونه بنگاه ها از مزیت ها و حمایت های بیشتری 
نس��بت به بنگاه های خصوص��ی برخوردارند و عرصه فعالی��ت را برای بنگاه های 

خصوصی تنگ کرده اند.
حمایت هایی که نهایتا منجر به توزیع رانت شد

ای��ن تحلیلگر اقتصادی با بیان این نکته که حمایت هایی همچون معافیت های 
مالیات��ی یا معافیت های گمرک نیز در عمل نتیجه ای جز سوءاس��تفاده و توزیع 
رانت و کاهش درآمدهای دولت نداش��ته اس��ت، افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران 
از یک سو محیط کسب وکار برای فعالیت بنگاه ها نامساعد است و از سوی دیگر، 
سیاس��ت های حمایتی دولت به جای کمک به رشد اقتصاد، منشأ توزیع رانت و 
ناکارایی و تورم شده است. در واقع دولت ها به جای فراهم ساختن فضای مناسب 

برای تولید و رقابت در مقام، توزیع کننده منابع اقتصاد قرار گرفته اند.
سلیمی بروجنی متذکر شد: از مش��کالت مهم فضای کسب وکار ایران، قوانین 
و مصوباتی اس��ت که اثر خود را در طول چرخه عمر یک کس��ب وکار می گذارد. 
همچنین یکی دیگر از مش��کالت تاثیرگذار فضای کس��ب وکار کشورمان که در 
کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیا است. تحریم باعث شده 
بس��یاری از مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید به س��ختی و با قیمت بیشتری 
وارد ایران ش��وند. سلیمی بروجنی افزود: از سوی دیگر، خریداران تاجر حاضر به 
ریس��ک تجارت و معامله با شرکت های ایرانی نیستند. تحریم های یک دهه اخیر 
آسیب های شدیدی به کسب وکار بخش خصوصی زده و شرایط سختی برای آنها 

به وجود آمده است.
او در پاسخ به این سوال که چرا هزینه راه اندازی کسب وکار باال رفت، می گوید: 
تورم بسیار سنگین ایران و جهش های متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه 
راه اندازی کسب وکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه 

کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمتر می شود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: س��رمایه گذار ترجیح می دهد در ش��رایط 
نوس��انات شدید بازار سرمایه خود را به سمت بازار سکه، طال، ارز و خودرو ببرد. 

تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر می گذارد.
سلیمی بروجنی با بیان اینکه باید بپذیریم که ایجاد گشایش در فضای سیاست 
خارجی به هیچ وجه شرط کافی حرکت به سمت رونق تولید نیست، گفت: باید 
از لحاظ سیاس��تی از جنبه های اقتصادی کارهای ج��دی انجام گیرد تا تغییر و 
گش��ایش سیاس��ی را تکمیل کند. دولت و به طور خاص وزارتخانه های مرتبط و 
مس��ئول می توانند سیاست های خرد در سطح بنگاهی را پی بگیرند که به تولید 
کم��ک کند. ب��ه گفته وی، یکی از این سیاس��ت ها، اصالح در ب��ازار کار و نظام 
مالیاتی اس��ت که بایستی هرچه زودتر عملیاتی ش��ود. هر چقدر که قوانین کار 
منعطف تر باشد، کارفرما راحت تر می تواند برای مدیریت ریسک و سرمایه گذاری 

برنامه ریزی کند.
لزوم اصالحات بنیادین در فضای کسب وکار

این تحلیلگر اقتصادی گفت: مورد دیگر، تس��هیل قوانین سرمایه گذاری است. 
تمهیدات سنگین و زمان بر و پیچیده فرآیند سرمایه گذاری را به تعویق می اندازد. 
یکی دیگر از سیاست هایی که می تواند در کوتاه مدت با توجه به کمبود نقدینگی 

بنگاه مورد توجه قرار گیرد، مسئله سیاست های بانکی و اعتباری است.
س��لیمی بروجنی افزود: وقتی گفته می شود فضای کسب وکار باید اصالح شود، 
منظور این اس��ت که قوانین تجارت، کار، بیم��ه تامین اجتماعی، مالیات و بانک 
و...  مورد اصالح قرار گرفته و کامال شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرند.
وی عن��وان ک��رد: نهاد دولت به ج��ای اینکه ظرفیت تامی��ن کارهای عمومی 
خودش را باال برد، تمام تالش��ش را برای تامین کاالی خصوصی گذاش��ته است. 
به نظر می رس��د که در ش��رایط موجود، انتظار کوتاه مدت در تغییر سیاست های 

دولت و چابک شدنش بیهوده باشد.
این تحلیلگر اقتصادی در انتها گفت: متاسفانه در سال های گذشته بدنه دولت 
بس��یار بزرگ و تنبل شده و از لحاظ کارشناس��ی حرفی برای گفتن نداشته اند. 
وقتی می گوییم فضای کسب وکار باید بهبود پیدا کند، منظور این است که تمام 
فرآیندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و کم هزینه شود. به گونه ای که کارفرما و 
سرمایه گذار برای تولید و افزایش آن رغبت پیدا کنند. باید یادمان باشد که یکی 
از مهم تری��ن کاالهای عمومی بعد از امنیت و آموزش و بهداش��ت، بهبود فضای 

کسب وکار است، متاسفانه دولت ها عالقه ای به انجام اصالحات بنیادین ندارند.

چگونه »تورم مزمن« و »رشد نقدینگی« هزینه راه اندازی کسب وکار را باال می برد؟

قفل های کسب وکار در اقتصاد ایران

بررسی ها نشان می دهد صادرات غیرنفتی کشور هنوز بر محور نفت 
صورت می گیرد. طب��ق آمارها، نزدیک به نیمی از درآمد ارزی حاصل 
از ص��ادرات غیرنفتی کاالیی در س��ال ۱۳۹7، فقط از محل صدور ۱5 
قلم کاال تأمین ش��ده و یک س��وم این اق��الم زیرمجموعه محصوالت 

معدنی هستند.
به گزارش ایرناپالس، در بررس��ی زنجیره علل چالش ها و مش��کالت 
اقتص��اد ایران همواره به یک علت اولی یا عامل اولیه برخورد می کنیم 
که آن هم تک محصولی بودن تولید در کش��ور است. این عامل نه تنها 
متغیره��ای اقتصادی بلکه در سیاس��ت، جامع��ه و فرهنگ هم مورد 
توجه قرار می گیرد تا جایی که برخی کارشناس��ان در مذمت این نوع 
اقتصاده��ا از آن به عنوان نفرین نفت یاد می کنند. از همین رو همواره 
دولت ها و مس��ئوالن کش��ور به دنبال طراحی سیاست هایی بوده اند تا 
از طریق آنها بتوانند س��بد تولیدی و صادراتی کشور در بازار جهانی را 
متنوع تر کنند. این سیاس��ت ها در برنامه سوم به طور جدی تری مورد 
پیگیری قرار گرفت و در برنامه ششم هم مقرر شد که ۱5درصد از کل 
تولید ناخالص داخلی در افق ۱4۰۰ از جانب بهره وری به دست آید که 
طبیعتاً بخشی از بهره وری مربوط به تولید است. این اهداف و برنامه ها 
طی سال های گذش��ته که اقتصاد ایران با تحریم به ویژه تحریم نفتی 
مواجه شد، تبدیل به یک ضرورت حیاتی شد. با این حال، آمارها نشان 
می دهد با اینکه صادرات غیرنفتی ایران طی یکی دو دهه اخیر رش��د 
باالیی داشته، اما تنوع کاالیی محدود و با ارزش افزوده پایین و همین 
طور کاهش شرکای تجاری کشور همواره از اصلی ترین مسائل و موانع 

توسعه صادرات بوده است.
طبق آمارها، ارزش دالری صادرات غیرنفتی کش��ور طی س��ال های 
۱۳۸۰ ت��ا ۱۳۹7 از 4.2 میلی��ارد دالر به 44.7 میلیارد دالر رس��یده 
اس��ت. به عبارت دیگر، طی ۱7 سال، ارزش دالری صادرات غیرنفتی 
با نرخ رشد متوسط س��الیانه ۱۶.2درصد، ۱۰.۶ برابر شده است، اما با 
این حال موضوعی که اهمیت بیشتری دارد این است که این کاالهای 
صادرات��ی ت��ا چه میزان صنعتی )ب��ا ارزش افزوده باال( هس��تند و آیا 
می توانند به عنوان منبعی پایدار به حس��اب آیند؟ برای پاس��خ به این 
س��ؤاالت الزم اس��ت میزان دو ش��اخص مهم تنوع کاالیی و ش��رکای 

تجاری کشور را مورد بررسی قرار دهیم.

* متنوع س��ازی صادرات: متنوع س��ازی کاالهای تولیدی و صادراتی 
جدا از همه فوایدی که برای اقتصاد کشورها دارد، یک روش مدیریت 
ریسک است که انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها، اقدامات یا دارایی ها 
را برای کاهش ریس��ک ناش��ی از حذف یا کاهش یک یا چند مورد از 
سرمایه گذاری ها یا دارایی های مزبور را در یک پورتفو ترکیب می کند. 
طبیعتاً مجموعه ای از انواع مختلف س��رمایه گذاری ها به  شکل معمول 
سود بیشتری تولید خواهد کرد و ریسک کمتری از هر سرمایه گذاری 
در ی��ک پورتف��و به همراه خواهد داش��ت، همانطور که ب��رای هر نوع 
س��رمایه گذاری در بازاره��ای س��رمایه اولین توصیه این اس��ت که به 
جای یک س��هم، مجموعه ای از س��هم های مختلف خریداری شود، در 
مورد صادرات کاال این ش��اخص معرف تمرکز بر تعداد محدود یا تنوع 
محص��والت به منظور جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی ناش��ی 
از تغیی��رات قیمت محصول یا مس��ائلی نظیر تحریم اس��ت. بر همین 
اس��اس گفته می شود س��اختار صادراتی یک کش��ور با گذر از مراحل 

توسعه یافتگی به تدریج متنوع تر می شود.
موضوع متنوع س��ازی عالوه بر کاال در مورد بازارهای هدف )شرکای 
تجاری( نیز همین فواید را داراس��ت. این موضوع هم نش��انه توس��عه 
روابط خارجی کش��ورها اس��ت و همین طور می تواند به عنوان سپری 
برای خطرات ناش��ی از سیاس��ت های تخاصمی خارج��ی نظیر تحریم 
ب��ه کار آید. حال با این مقدمه به س��راغ س��ه ش��اخص تنوع کاالیی، 
تنوع بازارهای هدف و میزان ارزش افزوده آنها می رویم. آمارهای مورد 
اس��تفاده در این بخش مربوط به یکی از تحقیقات مرکز پژوهش های 

مجلس است.
* الگ��وی نامتق��ارن ش��رکای تجاری: بررس��ی های آم��اری مرکز 
پژوهش های مجلس از یک دوره ۱7 س��اله ) ۱۳۸۰ تا ۱۳۹7( حاکی 
از این اس��ت که  ایران در س��ال ۱۳۸7 بیش��ترین ب��ازار صادراتی را 
داش��ته اس��ت. در این سال ایران به ۱7۰ کش��ور دنیا کاال صادر کرده 
اس��ت. همین طور در این دوره کمترین کش��ورهای ه��دف مربوط به 
س��ال ۱۳۹۳ با ۱4۰ کشور اس��ت. با همه اینها روند کلی این شاخص 
نش��ان دهنده کاهش تعداد کش��ورها یا بازارهای هدف در این سال ها 
اس��ت، چراکه تعداد کش��ورهای واردکننده از ایران در س��ال ۱۳۸۰، 
۱۶۳ مورد بوده که در س��ال ۱۳۹7 به ۱47 رسیده است. با این حال 

هنوز تعداد ۱47 کش��ور از نظر عملیات تجارت بسیار متنوع محسوب 
می ش��ود؛ به ش��رطی که میزان صادرات به کشورهای مذکور نیز قابل 

توجه باشد یا الاقل در طول زمان روندی صعودی داشته باشد.
در س��ال ۱۳۸۰ کمی بیش از ۱5درصد از کل صادرات کاالیی ایران 
به امارات متحده عربی می رفته اس��ت. ع��الوه بر این حدود 55درصد 
صادرات ایران تنها به ۹ کش��ور انجام می ش��ده اس��ت بنابراین گفته 
می ش��ود که الگوی صادرات ما از نظر شرکای تجاری الگوی نامتقارنی 
اس��ت. منظور از عدم تقارن این است که تعداد کمی از کشورها سهم 
باالیی در تجارت ما دارند و تعداد زیادی از آنها س��همی بس��یار اندک. 
این وضعیت در سال ۱۳۹7 نامتقارن تر می شود. طبق آمارها 54درصد 
از کل صادرات کش��ور در این س��ال تنها به سه کشور امارات، عراق و 

چین رفته است.
* وابس��تگی صادرات به محصوالت معدن��ی: در بحث تنوع کاالیی 
می دانیم که بیش��ترین کاالهای صادرات غیرنفتی کش��ور همچنان به 
نفت و محصوالت معدنی وابس��ته است. این محصوالت از این نظر که 
ارزش افزوده پایینی دارند نمی توانند کاالی صنعتی محس��وب شوند. 
بیش از یک س��وم درآمد صادرات غیرنفتی کش��ور در سال ۱۳۹7 از 
ف��روش محصوالت معدنی به دس��ت آمده و کمت��ر از 4درصد از اقالم 
صادرات غیرنفتی بیش از ۳۶درصد درآمد صادراتی کش��ور را تشکیل 
داده است. همواره حدود یک چهارم درآمد صادراتی کاالهای غیرنفتی 
کش��ور )در دوره ۱7 س��اله مورد بررسی(، تنها از محل صدور پنج قلم 
کاال حاصل شده است. این ارقام برای ۱5 قلم کاالی نخست ارزآور به 
طور متوسط 4۳درصد طی این سال ها بوده است. در سال ۱۳۹7 این 
س��هم به 4۶درصد می رسد. به عبارت دیگر، نزدیک به نیمی از درآمد 
ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در س��ال ۱۳۹7، فقط از محل صدور 

۱5 قلم کاال تأمین شده است.
بنابراین به رغم تالش دولت برای افزایش صدور کاالهای صنعتی به 
بازارهای جهانی، آمارهای ارائه ش��ده درخصوص تجارت خارجی ایران 
نش��ان دهنده آن اس��ت که کاالهای معروف ایران در بازارهای جهانی 
نیز سال هاس��ت که تغییری نکرده و هن��وز بخش عمده ای از صادرات 
غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت قرار دارد و میعانات گازی و محصوالت 

پتروشیمی در صدر فهرست کاالهای غیرنفتی ایران است.

نگاهی به ترکیب کاالهای صادراتی ایران

صادرات غیرنفتی یا ظاهرا غیرنفتی

دریچه

کمپین »کروناپالس« چگونه از استارت آپ ها حمایت می کند؟
استارت آپ ها علیه کرونا

طبق آمارهای س��ازمان بهداش��ت جهانی، تمامی کشورها درگیر بیماری 
کرونا شده اند و تاکنون چند میلیون نفر مبتال و چند صد هزار نفر جان شان 
را از دس��ت  داده اند. ویروس کرونا همچنین سایه سنگین خود را بر اقتصاد 
جهانی فرو انداخته و بس��یاری از کش��ورهای توسعه یافته و غیرتوسعه یافته 
حاال با چالش های اقتصادی بس��یاری دست وپنجه نرم می کنند، اما در کنار 
تبع��ات منفی کرونا، فرصتی برای تغییرات مهم در بس��یاری از زمینه ها از 
جمله »رشد زندگی آنالین« در ایران و جهان فراهم آمده است. کرونا باعث 
ش��ده که از خرید س��وپرمارکت گرفته تا خدمات پزشکی و ورزشی، آنالین 
شوند و همین موضوع بستر مناسبی برای رشد تعداد زیادی از استارت آپ ها 

به خصوص در حوزه خدمات را فراهم کرده است.
در ای��ن  بین، معاون��ت علمی ریاس��ت جمهوری کمپینی برای توس��عه 
اس��تارت آپ ها در مبارزه علیه کرونا راه اندازی کرده است که »کروناپالس« 
ن��ام دارد و ت��ا آخر نیمه اردیبهش��ت طب��ق اعالم معاونت علمی ریاس��ت 
جمه��وری بی��ش از 24۰ اس��تارت آپ در ای��ن کمپین پذیرفته  ش��ده اند. 
اس��تارت آپ هایی که در حوزه های س��المت آنالین، ورزش آنالین، آموزش 
آنالین، سرگرمی و توریسم آنالین، تولید محتوای آنالین، نوآوری اجتماعی، 
فروشگاه های آنالین و مسئولیت اجتماعی، حمل ونقل کاال، ایده و ابتکارات 

فعالیت می کنند.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور ای��ران و رئیس 
بنیاد ملی نخبگان در اینس��تاگرام خود درباره این کمپین نوش��ته اس��ت: 
»پویش کروناپالس؛ در کنار تأمین تجهیزات پزش��کی، کیت، ماسک و دارو 
و همزم��ان با اوج گیری کرونا در اس��فندماه، کس��ب وکارهای نوپا و آنالین 
شروع به ارائه خدمات گسترده در حوزه های مختلفی مانند سالمت آنالین، 
ورزش، آم��وزش آنالین، دورکاری، تولید محتوا، س��رگرمی و گردش��گری 
آنالین، فروش��گاه های آنالین، حمل ونقل، نوآوری ه��ای اجتماعی آنالین و 
ارائه راه حل های فناورانه برای حوزه تندرس��تی کردند. توسعه این پلتفرم ها 
باعث ش��د، بخش زیادی از نیاز های مردم در دوران کرونا و در خانه بمانیم 
برای پاس��خ به اوقات فراغت و نیاز ه��ای روزمره از طریق پلتفرم های فضای 
مجازی پاس��خ داده ش��ود. با توجه ب��ه این روند، معاون��ت علمی و فناوری 
فراخوان پویش کروناپالس ویژه کس��ب وکارهای آنالین و اس��تارت آپ ها را 
راه ان��دازی کرد تا به واس��طه آن بتواند در دوران کرون��ا از ظرفیت های این 

زیست  بوم استفاده کند.«
ب��ه گفته او، در ای��ن پویش تاکن��ون حدود ۶۰۰ طرح مختلف توس��ط 
ش��رکت های دانش بنیان، خالق و کسب وکارهای اینترنتی مختلف اخذشده 
ک��ه بی��ش از 4۰۰ ط��رح ارزیابی  ش��ده اند و حدود 24۰ طرح ب��رای انواع 
حمایت ه��ا مورد تأیید ق��رار گرفته اند و درنهایت ب��رای ۱۳۰ طرح تاکنون 
حمای��ت مالی ب��ه مبلغ حدود ۸میلیارد تومان برای توس��عه بازار، محصول 
و یا زیرس��اخت تخصیص داده  شده است. برای استفاده از خدمات کمپین 
متقاضی��ان می توانند تا ۱۰ خرداد با مراجعه به س��ایت کروناپالس ثبت نام 

کرده و منتظر پاسخ معاونت علمی ریاست جمهوری باشند.
همچنین پرویز کرمی، مش��اور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
گفته اس��ت: »تاکنون ش��اهد مش��ارکت 5۰درصدی فعاالن حوزه سالمت 
آنالین به عنوان پیشتازان پویش کروناپالس بوده ایم. همچنین فعاالن حوزه  
فروش��گاه های آنالین و مس��ئولیت اجتماعی با ثبت ۱7درصدی مشارکت 
در جای��گاه دوم ثبت نام ه��ا قرار دارند. رتبه س��وم مش��ارکت هم مربوط به 
حوزه آموزش آنالین با ۱۱درصد اس��ت. حوزه های نوآوری اجتماعی، تولید 
محتوای آنالین، ایده ابتکارات، ورزش آنالین، حمل ونقل آنالین و سرگرمی 

و توریسم آنالین نیز در جایگاه های بعدی قرار دارند.«

وزیر ارتباطات تشریح کرد
توسعه شبکه ملی اطالعات با بیش از 100 

هزار میلیارد تومان
وزیر ارتباطات در واکنش به خبر هزینه ۱۹ هزار میلیاردی برای توس��عه 
ش��بکه ملی اطالعات، گفت برای توسعه شبکه ملی اطالعات که امروز همه 
مردم و س��ازمان ها از مزیت های آن اس��تفاده می کنند و به واسطه آن تمام 
کشور مجهز به اینترنت 4G شده است، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد صرفا در 

بخش خصوصی هزینه شده است.
محمدج��واد آذری جهرمی در گفت وگو ب��ا ایرنا، با بیان اینکه خبری که 
درخصوص هزینه های توس��عه  زیرساخت های ش��بکه ملی اطالعات منتشر 
ش��ده کمی نادرس��ت اس��ت، گفت: اینکه در خبری آمده که برای توسعه 
زیرس��اخت های ارتباطی شبکه ملی اطالعات ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه 
ش��ده است، باید بگویم رقم بیشتر از اینهاست و همانطور که هفته گذشته 
نی��ز در خبرها آمد، صرفا یک بخش خصوصی بی��ش از ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان برای توسعه زیرساخت این شبکه هزینه کرده است.
به گفته وی، عددی که در گزارش مرکز پژوهش ها به آن اش��اره ش��ده، 
بودج��ه ای اس��ت که برای دولت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. گزارش مرکز 
پژوهش ها به این نکته اش��اره می کند که در توس��عه ش��بکه ملی اطالعات 
بخش زیرساخت که برعهده وزارت ارتباطات بوده، خوب پیش رفته، اما در 

بخش محتوا و خدمات کار پیش نرفته است.
وزیر ارتباطات افزود: خبرگ��زاری  مهر به گزارش مرکز پژوهش ها، معوج 
پرداخته اس��ت. ضمن اینکه س��ازمان تبلیغات جزو دستگاه هایی است که 
وظایف��ی در حوزه محتوا دارد، هم��ان حوزه ای که گزارش مجلس می گوید 
به خوبی پیش نرفته است. این نهاد هم باید بیاید و گزارش بدهد که چکار 
کرده است. مطالبه گری آنها در الیه زیرساخت محترم است و ما هم در این 

خصوص پاسخگو هستیم اما خودشان هم باید پاسخگو باشند.
آذری جهرمی تاکید کرد: نتیجه هزینه هایی که برای شبکه ملی اطالعات 
انجام شده، این است که امروز اینترنت 4G در تمام کشور در دسترس است 
و هسته شبکه زیرساخت توسعه یافته است. اینها که نمی توانستند یک شبه 
و بدون بودجه ش��کل بگیرن��د. حاصل تمام هزینه هایی که صرف توس��عه 
ش��بکه ملی اطالعات ش��ده، ارائه خدمات بهتر به مردم است. همان طور که 
در دوران شیوع کرونا شاهد بودیم این بستر چقدر به سهولت زندگی مردم 
و دس��تگاه ها کم��ک کرد. او با تاکید بر اینکه بای��د در حوزه محتوا بیش از 
گذش��ته فعالیت کرد، گفت: هدف گذاری ما این است که تا پایان امسال 5 
میلیون اشتراک تلویزیون اینترنتی ایجاد کنیم، این اقدام بستر یک اقتصاد 
ب��زرگ را ایجاد می کند. عددی که در ح��ال حاضر در حوزه تولید محتوای 
س��ریال و فیلم ایجاد می ش��ود عدد بزرگی اس��ت و می توان گفت سه برابر 
اقتص��اد فعلی اس��ت. باید به اقتصاد حوزه محتوا بیش از گذش��ته پرداخته 
ش��ود. مهیاکردن این بستر و فراگیر ش��دن خدمات ضمن تامین نیازمندی 
مردم در خانه، بس��یاری از آس��یب های فرهنگی که ام��روز علما، متدین و 

خانواده ها در رابطه با آن حساسیت دارند را مرتفع می کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: پنجره واحد فیزیکی ش��روع کس��ب وکار روز گذش��ته با 
حضور وزیر اقتصاد در اتاق تهران آغاز به کار کرد. این پنجره در راس��تای 
بهبود فضای کس��ب وکار راه اندازی ش��ده و قرار است فرصتی برای کاهش 
و ح��ذف مجوزهای زائد باش��د. وزیر اقتصاد در این مراس��م با بیان اینکه 
صدور مجوزهای مرتبط با کس��ب وکار نباید بیش ازسه روز بیشتر به طول 
بینجامد، گفت: درحالی که در دنیا بسیاری از کشورها شرایط را برای صدور 
مجوزهای کس��ب وکار به نحوی فراهم کرده اند که مجوزها در کمتر از نیم 
روز صادر شود، اما در ایران این پروسه به 75 روز می رسد که با راه اندازی 

این پنجره واحد انتظار داریم بتوانیم زمان را به شدت کاهش دهیم.
فرهاد دژپس��ند با اشاره به کاهش زمان اخذ مجوز کسب وکار از 72 روز 
به سه روز گفت: با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز کسب وکار، 
مدت زمان 75 روزه به س��ه روز کاهش یافته اس��ت و اگر بیش از س��ه روز 
پروس��ه به طول انجامید، فعاالن اقتصادی می توانند از طریق شماره تلفن 
۱۸۶۶ اعتراض کرده و شکایت کنند. وزارت اقتصاد نیز شکایت را پیگیری 

می کند.
پیش بینی وزیر اقتصاد از وضعیت صادرات و بازار ارز

دژپس��ند ادامه داد: رهبر انقالب در چندین س��ال ش��عار تولید را برای 
نام گذاری س��ال ها در نظر گرفته اند که براساس آن، باید زمینه ای را فراهم 
کرد که اگ��ر فردی می خواهد س��رمایه گذاری کند ب��ا کمترین دغدغه ها 
مواجه باش��د؛ این در حالی اس��ت که در کش��ورمان که با ان��واع تحریم ها 

مواجه است خودمان باید موانع تولید را از بین ببریم.
به گفته او، امروز س��رمایه گذاری از نان ش��ب برای ما مهم تر است و اگر 
می خواهیم س��هم خود را از اقتصاد جهان بیشتر کنیم باید کاری کنیم که 
س��رمایه گذاری با سهولت انجام شود. در این میان، سرمایه گذار نباید هیچ 
دغدغه ای داش��ته باشد و باید بداند که مسیر آنقدر روان است که می تواند 

سرمایه خارجی جذب کند.
وزیر اقتصاد همچنین در حاش��یه مراسم راه اندازی پنجره واحد فیزیکی 
صدور مجوز کس��ب و کار نیز گفت: با ش��رایطی که در کشور وجود دارد، 
امس��ال ممکن است صادرات تا حدودی کاهش یابد و همچنین ثبات بازار 

ارز دور از انتظار نیست.
دژپسند در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت قادر به کنترل بازار 
ارز است یا خیر؟ گفت: چنانچه همت، همکاری و همیاری بخش خصوصی 
را داش��ته باشیم، بله دولت قادر به کنترل بازار ارز است. خوشبختانه ایران 
در س��ال گذش��ته بالغ بر 4۱ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته است. 
این میزان، رقم درشتی است. اگر بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی 
همکاری هایی داش��ته باش��د و این منابع به چرخه اقتصاد کش��ور بازگردد 

بازار ارز به ثبات می رسد.
او افزود: برای امس��ال طبق برآوردی که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دارد، ص��ادرات غیرنفتی ب��ه همین میزان مورد اش��اره )4۱ میلیارد دالر( 
تحقق پیدا خواهد کرد اما با ش��رایطی که در کش��ور وجود دارد، امس��ال 
ممکن اس��ت صادرات تا ح��دودی کاهش یابد؛ این در حالی اس��ت که با 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات می توانیم بازار ارز داخل کش��ور را باثبات 

کنیم.
وزیر اقتص��اد همچنین درباره آینده بازار ارز گفت که ثبات بازار ارز دور 

از انتظار نیست.
بزرگ ترین حمایت از بخش خصوصی، گشودن مسیر است

غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق ایران نیز در این مراس��م، آغاز به کار 
پنجره واحد ش��روع کسب وکار را گام نخست برای بهبود محیط کسب وکار 
دانس��ت و گفت: از س��ال ۱۳۹۱ و با تصویب قانون بهبود مس��تمر محیط 
کس��ب وکار تاکنون اقدامی عملی برای اجرای این قانون انجام نشده بود و 

ایجاد پنجره واحد، گام نخست در این زمینه بود.
ش��افعی با قدردان��ی از وزیر اقتصاد و معاون او ب��رای اجرای این پنجره 
اف��زود: از مدتی قبل مکاتبه با وزیر اقتص��اد و علی آقامحمدی برای ایجاد 
دادگاه های تجاری آغاز شد و پیشنهاد ما این بود که در مرحله نخست در 

پنج استان بزرگ این اقدام انجام شود.
ب��ه گفته وی، با تدبیر اتاق ایران قرار ش��د ابت��دا این دادگاه ها در تهران 

راه اندازی شود و سپس در سایر استان ها راه اندازی شود.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: متأس��فانه مجوز کسب وکارها در برخی موارد 
بیش از یک سال به طول می انجامد و این موضوع شفافیت و سالمت را هم 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به اعتقاد شافعی، بزرگ ترین حمایت از بخش خصوصی، باز کردن مسیر 

است.
همچنین علی آقامحمدی، رئیس گروه بررس��ی های اقتصادی دفتر مقام 
معظم رهبری در این مراسم گفت: از شب گذشته )جمعه( تاکنون بیش از 
۳.5 میلیون نفر دارنده سهام عدالت به سایت مراجعه کردند و ضمن احراز 
مالکیت و در اختیار گرفتن سهام شان رسما به عضویت در ۳۶ شرکت فعال 

در بورس درآمده اند.
آقامحم��دی ادامه داد: خوش��بختانه ب��ا موافقت ص��ورت گرفته امکان 
واگذاری مدیریت س��هام عدالت به صاحبان آن فراهم ش��د و ما باید ورود 
ح��دود 5۰ میلی��ون نفر از مردم ایران به جمع س��رمایه  گذاران کش��ور را 
خوش��امد بگوییم. س��هام عدالت با ضریب نفوذ بیش از 7۰درصد در میان 
جمعیت ایران با واگذاری به صاحبانش گام مهمی را طی کرد و امیدواریم 

نتایج این تغییر خود را نشان بدهد.
او س��پس به راه اندازی پنجره واحد در اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و 
گف��ت: در کنار راه اندازی این پنجره بحث راه اندازی دادگاه های تجاری نیز 
مطرح اس��ت که امیدواریم با همکاری اتاق و قوه قضائیه این دادگاه ها نیز 
کار خود را آغاز کنند. در تجارت اختالف نظر امری طبیعی به شمار می رود 
و با راه اندازی این دادگاه ها می توان با س��رعت و تخصص اختالف نظرها را 

حل کرد و کار را ادامه داد.
گامی بلند برای برداشتن موانع پیش روی کسب وکار

مسعود خوانس��اری، رئیس اتاق تهران نیز در این مراسم، شروع فعالیت 
پنجره واحد فیزیکی شروع کس��ب وکار را فرصتی برای کاستن از مجوزها 
و بوروکراس��ی حاکم بر اقتصاد کشور دانست و با بیان اینکه امروز همه ما 
قبول داریم که اقتصاد کش��ور با مش��کالتی روبه رو است، افزود: کشور هم 
ب��ا تحریم مواجه اس��ت و هم نمی تواند نفت بفروش��د، بنابراین باید متکی 
باش��یم به توان داخلی خودمان. البته این تهدیده��ا که به جای خود باقی 
است، همزمان فرصتی هستند برای کشور تا بتوانیم روی توان خود بیشتر 
متمرکز ش��ویم. برای اس��تفاده از این فرصت ها یک��ی از اقدامات مهم این 
است که بتوانیم از مجوزها و بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور کم کنیم.

خوانس��اری با اش��اره به  ضرورت ایجاد فضایی برای بهبود دو ش��اخص 
مهم اقتصادی محیط کس��ب وکار و رقابت پذیری، ادامه داد: خوش��بختانه 
برای رش��د هر دو ش��اخص ه��م  اتاق ته��ران و هم  اتاق ای��ران اقدامات و 
کارهای بس��یار خوبی را انجام داده اند که می توانند بس��یار کمک کننده به 
دس��تگاه های دولتی باشد. طبیعتاً االن که ما نمی توانیم به دلیل تحریم ها 
در فضای اقتصادی رش��د متناسبی داشته اگر بتوانیم موانع را برداریم فکر 
می کنم، می تواند کمک کند که اقتصاد کش��ور پایین تر از ش��رایط کنونی 

نرود و حتی رشد هم داشته باشد.
ب��ه گفته وی، در بح��ث بهبود محیط کس��ب وکار در زمان های مختلف 
اقدامات��ی صورت گرفت، هم در دولت آقای هاش��می کارهایی درخصوص 
پنج��ره واحد و کم کردن مجوزها انجام ش��د و هم در دولت آقای خاتمی 
اقداماتی صورت گرفت ولی متأسفانه این کارها همگی مقطعی بود و خاتمه 
پیدا کرد. من امیدوارم کاری که از امروز توس��ط وزارت اقتصاد شروع شد 

بتواند اولین گام باشد و استمرار داشته باشد.
رئیس اتاق ته��ران در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به وزیر 
گف��ت: ما در هم��ه زمینه ها در بحث اقتصاد مش��کل  داریم و با چند مثال 
حرف خود را ادامه داد: در ورود کاال می دانید که تا ۱5 روز کانتینر معاف از 
جریمه است ولی به ندرت شما می توانید کاالیی را پیدا کنید که وارد کشور 
ش��ود و ظرف ۱5 روز بتواند ترخیص ش��ود؛ حداقل دو تا ش��ش ماه طول 
می کشد تا یک کاال ترخیص شود. علت موانعی که وجود دارد دستگاه های 
متعدد هستند، بیش از ۱۳ دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی ما وجود 

دارند که باعث کندی کار می شوند. 
او با بیان اینکه در دنیا متوس��ط ترخیص کاال کمتر از 24 س��اعت است 
ولی در کش��ور ما ماه ها طول می کش��د که کاالیی ترخیص شود، افزود: در 
بحث ساخت وس��از اگر قباًل یک پروانه ساختمانی ظرف دو تا سه ماه صادر 
می ش��د حاال این حداقل به ش��ش ماه تا یک س��ال رسیده و دستگاهی به 
نام نظام مهندس��ی یکی از عوامل کندش��دن کار است. در بحث تولید مواد 
غذایی، آش��امیدنی، بهداش��تی اختالفی که بین وزارت بهداشت و سازمان 
اس��تاندارد وجود دارد مش��کالتی را ایجاد کرده و اکث��ر کاالهایی که وارد 
می ش��وند مدت ها طول می کشد تا بتوانند ترخیص ش��وند. از این مثال ها 
متأس��فانه بسیار زیاد اس��ت که مراحل کار را کند و کسب وکارها را دچار 

اخالل کرده است. 
خوانس��اری در پایان با تأکید مجدد به اینکه باید این کار اس��تمرار پیدا 

کند، گفت: امیدوارم این شروعی باشد برای اقدامات بعدی.
کاهش زمان اخذ مجوزهای کسب وکار به 3 روز

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد نیز در این مراسم وعده داد 
که با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی ش��روع کسب وکار، زمان اخذ مجوزها 
از 72.5 روز به سه روز کاهش یابد. دهقان دهنوی، راه اندازی پنجره واحد 
ش��روع کس��ب وکار را یکی از ۱۰ شاخص ارزیابی فضای کسب وکار در دنیا 
عنوان کرد و گفت: این ش��اخص مربوط به الزامات و مجوزهایی اس��ت که 

یک فرد برای آغاز به کار باید اخذ کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتص��اد افزود: تاکنون برای اخذ این مجوزها 
به طور متوسط 72 و نیم روز طول می کشید که از این نظر در دنیا جایگاه 
۱7۸ را در دنی��ا دارا بودیم درحالی که در بهترین کش��ور دنیا این مجوزها 

فقط نصف روز طول می کشد.
ب��ه اعتقاد او، دلی��ل طوالنی بودن این روند، وجود نظارت پیش��ینی در 
کش��ور ب��ود که تالش کردیم آن را به نظارت پس��ینی تبدی��ل کنیم. باید 
اجازه دهیم افراد برای ثبت ش��رکت و ارتباط با سازمان هایی مانند مالیات 
و تأمین اجتماعی به حداقل ها رضایت دهیم و بقیه را به پس از راه اندازی 

موکول کنیم.
دهقان دهنوی افزود: با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار، 

این روند از 72.5 روز به سه روز کاهش می یابد.
وی ب��ا اش��اره به حمایت وزی��ر اقتصاد از این طرح گفت: ب��ا تأیید وزیر 
اقتص��اد 55 روزی که برای احراز هویت در س��امانه مالیاتی نیاز بود حذف 
شده است که براساس آن، نیازی به اخذ کد اقتصادی نیست و شناسه ملی 

افراد همان کد اقتصادی می شود.
معاون امور اقتص��ادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: تالش می کنیم از دولت 

نگهبان به دولت باغبان تبدیل شویم.
رتبه 12۷ ایران در شاخص جهانی سهولت کسب وکار 2020

 Ease Of( ای��ران در آخری��ن رتبه بندی جهانی س��هولت کس��ب وکار
Doing Business( که از س��وی بانک جهانی منتش��ر شده، با یک پله 
صعود نس��بت به رتبه بندی سال گذشته در جایگاه ۱27 جهان قرار گرفت 
و برای اولین بار پس از سال 2۰۱۶ توانست روند نزولی خود در رتبه بندی 

سهولت کسب وکار را متوقف کند.
براس��اس گزارش بانک بین المللی بازس��ازی و توس��عه )IBRD( که از 
نهاده��ای اصلی وابس��ته به بانک جهانی اس��ت، ای��ران در گزارش جهانی 
س��هولت کس��ب وکار 2۰2۰ – که براساس اطالعات س��ال جاری میالدی 
تنظیم و منتشر شده- با کسب 5۸.5 امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در میان 
۱۹۰ کشور در رتبه ۱27 جهان قرار گرفته است؛ رتبه ای که اگرچه چندان 
قابل قبول به نظر نمی رس��د، ام��ا بهبود یک پله ای آن را در ش��رایطی که 
اقتص��اد ایران زیر فش��ار تحریم های یک جانبه آمریکاس��ت، می توان نکته 

امیدوارکننده ای قلمداد کرد.
ایران که در س��ال 2۰۱4 یعنی در بحبوح��ه دور قبلی تحریم ها به رتبه 
۱52 جه��ان در زمینه س��هولت کس��ب وکار تنزل یافته بود، توانس��ت در 
س��ال های 2۰۱5 و 2۰۱۶ به ترتیب به رتبه های ۱۳۰ و ۱۱7 جهان صعود 
کن��د، اما پس  از آن رون��دی نزولی را طی کرد، به  ط��وری  که در گزارش 
سهولت کسب وکار 2۰۱۹ –که براساس اطالعات سال 2۰۱۸ تنظیم شده- 
رتب��ه ۱2۸ جهان را به خ��ود اختصاص داد. درواقع ای��ران برای اولین بار 
پس از س��ال 2۰۱۶ توانسته اس��ت روند نزولی خود در رتبه بندی سهولت 

کسب وکار را متوقف کند.
شاخص سهولت کسب وکار از ۱۰ زیرشاخص شامل »شروع کسب وکار«، 
»شرایط صدور مجوز ساخت«، »دسترسی به برق«، »ثبت مالکیت«، »اخذ 
اعتبار«، »حمایت از س��رمایه گذاران اقلیت«، »پرداخت مالیات«، »تجارت 
برون مرزی«، »اجرای قراردادها« و »رس��یدگی به ورشکستگی و پرداخت 
دیون« تشکیل شده است که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخص ها 
با توجه به فاصله آنها از س��طح ایده آل )امتیاز ۱۰۰( محاس��به ش��ده و در 

رتبه بندی نهایی به صورت ترکیبی لحاظ می شود.
 ای��ران در زیرش��اخص ثبت مالکیت بهتر از س��ایر زیرش��اخص ها عمل 
کرده و رتبه 7۰ جهان را در بین ۱۹۰ کش��ور در این زیرش��اخص به خود 
اختصاص داده است. در زیرش��اخص های »شرایط صدور مجوز ساخت« و 
»اج��رای قراردادها« نیز رتبه ایران به ترتیب 7۳ و ۹۰ بوده اس��ت، اما در 
سایر زیرشاخص ها رتبه ایران س��ه رقمی بوده است. بدترین عملکرد ایران 
نیز مربوط به زیرش��اخص »ش��روع کسب وکار« می ش��ود که ایران در این 

زیرشاخص رتبه بسیار نازل ۱7۸ را کسب کرده است.

با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار رخ می دهد

کاهش زمان اخذ مجوزها از 72 روز به 72 ساعت
راهومسکن

قیمت ها در مناطق بیست ودوگانه پایتخت چقدر است؟
کسادی بازار مسکن در مناطق ارزان قیمت

میانگین قیمت مس��کن ش��هر تهران در اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۹ به 
۱۶ میلیون و ۹7۰ هزار تومان در هر متر مربع رس��ید که نس��بت به 
ماه قبل ۱۱درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل ۳۳.۹درصد رشد 
نش��ان داد. تعداد معام��الت نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نس��بت 
به فروردین امس��ال ۸۰۹درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال 
۶.7درص��د کاهش یافت. در این می��ان، ارزان ترین منطقه تهران فقط 
2درصد معامالت مس��کن را ب��ه خود اختصاص می ده��د؛ این یعنی 
تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و توان خرید ندارد. اغلب همین 
گروه 2درصدی را هم سفته بازان و سرمایه گذاران تشکیل می دهند. به 
گزارش ایسنا، براس��اس جدیدترین آمار ارائه شده از بازار مسکن شهر 
تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در ۱۰ منطقه ارزان قیمت شهر تهران، 
تنها 2۸درصد معامالت انجام می ش��ود و مناطق میانی، محدوده مورد 
عالقه سفته بازها اس��ت. به بیان دیگر هم اکنون تقاضا برای واحدهای 
لوکس و ارزان قیمت به شدت کاهش یافته است. اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 
از میان مناطق بیست ودوگانه ش��هر تهران ۳5درصد معامالت در سه 
منطق��ه 5، 2 و 4 انجام گرفت. به طور کل��ی 72.۸درصد معامالت در 
۱۰ منطقه ش��هر به ترتیب ش��امل مناط��ق 5، 2، 4، ۱۰، ۱4، ۸، 7، 
۱، ۱5 و ۳ انج��ام گرفت.  از بین مناطق مذکور فقط منطقه ۱5 جزوه 
مناطق ارزان قیمت محس��وب می شود که میانگین نرخ مسکن در این 
منطقه ۹.5میلیون تومان در هر متر مربع است. همچنین هفت منطقه 
ارزان قیمت در بازار مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ترتیب 
منطقه ۱۸ با میانگین 7.۸ میلیون تومان در هر متر مربع، منطقه 2۰ 
با نرخ متوس��ط ۸.۸ میلیون تومان، منطقه ۱7 با ۸.۹ میلیون تومان، 
منطقه ۱۶ ب��ا ۹.۱ میلیون تومان، منطقه ۱۹ ب��ا ۹.4 میلیون تومان، 
منطق��ه ۱5 با ۹.5 میلیون تومان و منطق��ه ۱2 با ۹.7 میلیون تومان 
هستند که در کانال کمتر از ۱۰ میلیون تومان قرار دارند. مناطق مذکور 
صرفاً ۱5.4درصد معامالت مس��کن را به خود اختصاص دادند. در این 
بی��ن منطقه ۱۸ با میانگین قیمت 7.۸ میلیون تومان در هر متر مربع 
ب��ا 2۳4 فقره معامله تنها 2درصد قراردادهای خرید و فروش مس��کن 
ش��هر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ را دربر گرفت. با توجه به اینکه 
حدود 77درصد معامالت بازار مسکن شهر تهران از نوع سرمایه گذاری 
و سفته بازی است، بخش قابل توجهی از این 2درصد را دالل ها تشکیل 
می دهند. از س��وی دیگر 5درصد مبایعه نامه ه��ا در گران ترین منطقه 
ته��ران یعنی منطقه ۱ با میانگین قیم��ت ۳۳.۸ میلیون تومان در هر  
مترمربع به امضا رس��ید که هش��تمین منطقه از نظر تعداد معامالت 
محسوب می شود. منطقه ۳ نیز با میانگین قیمت ۳۰.۶ میلیون تومان 
و 4.4درصد معامالت رتبه دهم از نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش 
را به خود اختصاص داد. نمایه های مذکور می تواند نشان دهنده آن باشد 
با وجود آنکه بازار در تسلط سفته بازها و سرمایه گذاران قرار دارد، کانون 
مورد عالقه این گروه مناطق میانی متناسب با توان اقشار متوسط است. 
بررسی ها نشان می دهد س��هولت خرید و فروش آپارتمان و دستیابی 
آسان تر به نقدینگی در زمان مقتضی، مهمترین دلیل تمایل دالل ها به 

مناطق میانی شهر تهران است.

همه چیز به نظارت نادرست برمی گردد
علت افزایش حوادث ریلی در چند ماه گذشته

از نیمه دوم س��ال گذش��ته تاکنون چند حادثه ریلی اتفاق افتاده 
ک��ه عمدتا خروج آنها از ریل و ناش��ی از باز ش��دن پیچ و پابندهای 
خط ریلی بوده اس��ت. بررسی ها نشان می دهد دیگر نظارت موتوری 
راهبانان خطوط ریلی جواب نمی دهد و ش��یوه دیگری مانند نظارت 
تصویری و آنالین باید جایگزین آن شود. به گزارش ایسنا، طی ماه ها 
و س��ال گذش��ته برخی حوادث ریلی مانند خارج ش��دن پنج واگن 
قط��ار زاهدان-تهران در مهرماه س��ال پیش و خروج یک لکوموتیو و 
یک واگن قطار مس��افربری همدان-مشهد در هفته گذشته و خروج 
تعدادی واگن فله بر قطار باری در بالک اسالمش��هر-آپرین در جمعه 
ش��ب گذشته نشان می دهد که برخی از این اتفاقات ناشی از نظارت 
نادرس��ت بر خطوط ریلی و نهایتا س��رقت پیچ و پابندهای ریل بوده 
است. البته شانس با مسئوالن راه آهن یار بود که قطار باری که گفته 
می ش��ود تعداد زیادی از واگن های فله برش از ریل خارج ش��د قطار 
مس��افری نبود واال در کمتر از یک سال ش��اهد دومین حادثه ریلی 
پس از حادثه قطار مسافری زاهدان-تهران بودیم که براساس آخرین 
آم��ار و اطالع��ات پنج نفر جان خود را از دس��ت دادند و بیش از 42 
مصدوم حاصل این س��انحه بود. به نظر می رس��د یکی از اصلی ترین 
عوام��ل بروز س��انحه ریلی و خارج ش��دن واگ��ن و لکوموتیو از ریل 
باز ش��دن پیچ و پابندهای آن توس��ط افراد ناش��ناس بوده است. به 
عنوان مثال غضنفر فوالدی، رئیس کمیس��یون عالی س��وانح شرکت 
راه آهن درباره علت وقوع حادثه خارج و واژگون شدن پنج واگن قطار 
زاهدان-تهران گفته که برخی افراد ناشناس حدود ۱۸۰ پیچ و پابند 
ری��ل را در طول حدود ۶۰ متر از خ��ط ریلی باز کرده بودند و باعث 
ایجاد نقطه خطر ش��دند. او درباره نحوه نظارت از خط ریلی توضیح 
داد که در هر ایستگاه راه آهن راهبان هایی داریم که هر روز به سمت 
یکدیگر حرکت کرده و نهایتا در وس��ط یک خط کارنامه های شان را 
با یکدیگر به منظ��ور تأیید چک نهایی خط تعویض کرده و از همان 
مس��یر برمی گردند اما ممکن اس��ت در یک ایستگاه رفت و برگشت 
مس��یر حدود هشت ساعت و یا بیش��تر طول بکشد و طی این مدت 
افراد ناش��ناس اقدام به باز کردن پیچ و مهره ها کرده باشند. به گفته 
وی، در همه کش��ورهای دنیا روال همین گونه است و نمی توان طول 
۱2 کیلومتر ش��بکه ریل��ی را به صورت متر به متر از ش��بکه آنالین 
و تصوی��ری رصد ک��رد. با اینکه هنوز علت حادث��ه اخیر خروج قطار 
مسافری همدان-مشهد از ریل در هفته گذشته مشخص نشده، وزیر 
راه و شهرسازی درباره آن گفت که خوشبختانه کسی در این سانحه 
آسیب ندید اما متأسفانه سرقت از تجهیزات عمومی در ماه های اخیر 
افزایش یافته اس��ت و این اتفاق به خاطر باز شدن پنچ ها از ریل بوده 
اس��ت اما امیدواریم سیس��تم نظارتی مناسبی ایجاد شود تا شرایطی 
به وجود آید که این تجهیزات قابل برداش��تن و دس��ت زدن نباشد. 
محمد س��عیدنژاد، مدیرعامل اسبق شرکت راه آهن نیز درباره سوانح 
ریلی که ناشی از سرقت تجهیزات عمومی مانند پیچ و پابندهای ریل 
رخ می ده��د، گفت که وقتی قیمت برخی کاالها باال می رود س��رقت 
آنها نیز بیش��تر می ش��ود و طی ماه های گذشته شاهد افزایش قیمت 
این نوع فلزات بودیم و نهایتا این مسئله منجر شده که سرقت پیچ و 

پابندهای ریل نیز افزایش یابد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
11 خرداد 1399

شماره 1552



توسط شرکت فناپ انجام شد
انعقاد قرارداد صدور کارت اعتباری فرهنگیان

 ش��رکت پرداخت  الکترونیک پاسارگاد از ش��رکت های زیرمجموعه  فناپ 
طی نشس��تی با مؤسس��ه صندوق ذخیره فرهنگیان، ق��رارداد صدور کارت 

اعتباری فرهنگیان را منعقد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، جلسه  انعقاد قرارداد ارائهی کارت 
اعتباری به فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان، میان شرکت پرداخت 
الکترونیک پاس��ارگاد ب��ه نمایندگی از هلدینگ فناپ و بانک  پاس��ارگاد از 
یک س��و و ش��رکت فرآیند نوین استحکام س��ازه به نمایندگی از هلدینگ 
خدمات��ی تدبیرگران اطلس و صندوق ذخیره فرهنگیان از س��وی دیگر، در 

محل صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد.
ارائه  خدمات باش��گاه مش��تریان آوند و رس��انه  اختصاصی معلم در قالب 
مجموع��ه  خدمات کارت اعتباری اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان، از دیگر 

خدمات مورد توافق در این نشست بود.
بر این اس��اس، طبق اعتبارسنجی صندوق ذخیره فرهنگیان و با استفاده 
از تسهیالت اعطایی بانک  پاسارگاد، امکان اعطای اعتبار 5۰ تا 5۰۰ میلیون 
ریالی در قالب کارت اعتباری برای هر یک از فرهنگیان عضو صندوق فراهم 
ش��ده  است. دارنده  کارت می تواند بخشی از اعتبار کارت که قابل مصرف در 
ش��بکه  شاپرک است را به صورت حضوری یا اینترنتی در تمام فروشگاه های 
متصل به ش��اپرک خ��رج کند و مبلغ را به صورت اقس��اطی به اعتباردهنده 
بازگرداند. همچنین این ام��کان وجود دارد که دارنده  کارت تمام موجودی 
اعتباری خود را در فروشگاه های اعالم شده که عمدتاً اقدام به ارائه تخفیف 
می کنند، مصرف کرده و عالوه بر دریافت تخفیف نقدی، مبلغ خرید خود را 

به  صورت اقساطی به اعتباردهنده بازگرداند.
متقاضیانی که عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند، جهت دریافت این 
کارت باید از طریق پنلی که توسط صندوق به ایشان اعالم خواهد شد، اقدام 
به ثبت درخواس��ت اعتبارس��نجی کنند. پس از انجام اعتبارسنجی، میزان 
تس��هیالت قابل اعطا برای هر کاربر مش��خص ش��ده و کارت اعتباری برای 
متقاضی صادر خواهد ش��د. نحوه و محل دریافت کارت اعتباری نیز متعاقباً 

از طریق صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضا اعالم خواهد شد.

همتی از تامین 3.۷ میلیارد دالر ارز برای واردات خبر داد
روند تامین ارز به حالت عادی برمی گردد

رئی��س کل بانک مرکزی درباره تامین ارز متقاضی��ان واردات اعالم کرد 
بعد از افت عرضه ارز در اوایل س��ال به علت شیوع ویروس کرونا در ایران و 
کشورهای همسایه، امروز که تقریباً همه بازارها فعال شده اند روند تأمین و 

انتقال ارز حالت عادی به خود گرفته است.
عبدالناصر همتی در گفت وگو با ایسنا، تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون 
ح��دود ۳.7 میلی��ارد دالر از روش های مختلف اعالم��ی بانک مرکزی برای 

واردات تأمین شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: همانگونه که قباًل اعالم کردم روند صادرات 

و برگشت ارز مثبت است و تأثیرات آن در بازار مشهود خواهد بود. 
طبق اعالم همتی، صادرکنندگانی که در سال گذشته صادرات داشتند تا 
پای��ان تیرماه باید ارز خود را به نیما برگردانند یا به روش های اعالمی بانک 

مرکزی در اختیار متقاضیان واردات کاال و خدمات قرار دهند.

صعود قیمت طال در دهمین روز خرداد
مقاومت دالر برابر تغییر کانال

قیمت طال و سکه در دهمین روز از خردادماه با افزایش روبه رو شد.
به گزارش خبرآنالین، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار تهران با افزایش ۸۰ هزار تومانی روبه رو شد و با قیمت 7 میلیون و 
45۰ هزار تومان به فروش رفت. همچنین هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه 5۰ هزار تومان، ربع سکه و سکه گرمی 
۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت. بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم در بازار 7 میلیون و 2۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون 
و 7۸۰ هزار تومان، ربع س��که 2 میلیون و ۸۰ هزار تومان و سکه گرمی یک 
میلی��ون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد. نرخ هر گرم طالی ۱۸عیار نیز در 
بازار ۱5 هزار و 7۰۰ تومان باال رفت و 7۳5 هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد. 

قیمت هر مثقال طال هم ۳ میلیون و ۱۸4 هزار تومان اعالم شد.
همچنی��ن قیم��ت هر دالر آمری��کا در روز ش��نبه با افزایش��ی اندک در 
کان��ال ۱7 هزار تومان ایس��تاد. هر دالر آمریکا درحال��ی به قیمت ۱7 هزار 
و ۱۰۰ تومان در صرافی های بانکی فروخته ش��د که در قیاس با آخرین روز 
کاری هفته گذشته افزایش��ی 5۰ تومانی را نشان می دهد. قیمت خرید هر 
دالر از م��ردم در صرافی ه��ای بانکی نیز برابر با ۱7 هزار تومان اعالم ش��د. 
همچنین بهای فروش هر یورو ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرید آن در 

صرافی های بانکی برابر با ۱۸ هزار و 5۰۰ تومان گزارش شد.
قیم��ت دالر در اولین روزهای خردادماه تا مرز ۱7 هزار و ۳5۰ تومان در 
صرافی های بانکی پیش��روی کرد، اما به نظر می رس��د روند تعادل قیمت در 
این بازار آغاز شده است چراکه نوسانی محدود در کف کانال ۱7 هزار تومان 
در جریان اس��ت. بسیاری از فعاالن بازار ارز منتظر تغییر کانال دالر و ورود 
آن به کانال ۱۶ هزار تومان هس��تند. رئی��س کل بانک مرکزی نیز با تاکید 
بر اینکه بازار ارز در حال بازگشت به وضعیت عادی است به بهبود وضعیت 

صادرات غیرنفتی و افزایش قیمت نفت اشاره کرده است.

بخشودگی سود و جرایم تسهیالت زیر 100 
میلیون تومان تمدید شد

بانک مرکزی، بخشودگی سود و جرایم تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان 
را تا پایان خرداد تمدید کرد.

براساس بخش��نامه بانک مرکزی، با توجه به شرایط کرونا، مانده سهمیه 
مصرف نشده برای اجرای بند )ل( تبصره ۱۶ بودجه ۹۸ برای تسهیالت زیر 
۱۰۰ میلیون تومان اش��خاص حقیقی و ش��رکت های تعاونی صرفا تا پایان 
خ��رداد قابل اس��تفاده بوده و مش��مولین می توانند برای آخری��ن بار از این 
مزیت قانونی اس��تفاده کنن��د. بانک های عامل این مصوب��ه بانک های ملی، 
س��په، توس��عه تعاون، صنعت و معدن، توس��عه صادرات و کش��اورزی، رفاه 
کارگران، ملت، صادرات و تجارت هستند و افراد با پرداخت اصل تسهیالت 
کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، از پرداخت س��ود و جرایم آن تا س��قف ۱۰۰ 
میلیون تومان معاف می ش��وند. در بودجه سال ۱۳۹۹ و پس از چهار سال، 
بخش��ودگی سود و جرایم تس��هیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان حذف شده و 

امسال بودجه ای به این امر اختصاص نمی یابد.

بانکنامه

فرص��ت ام��روز: تازه تری��ن خبرها از ص��دور کارت اعتب��اری برای 
دارندگان س��هام عدالت حکایت دارد و آنطور که اعضای شورای عالی 
بورس اع��الم کرده اند، با حمای��ت دولت، کارت اعتب��اری در اختیار 
دارندگان س��هام عدالت قرار می گیرد. البته ب��ا اینکه بانک مرکزی با 
این موضوع موافقت کرده، اما هنوز جزییات آن مشخص نشده است.

در همین زمینه، س��عید اسالمی، عضو ش��ورای عالی بورس با بیان 
اینکه قرار اس��ت دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری دریافت کنند، 

گفت: بانک مرکزی با این موضوع موافقت کرده است.
اس��المی با تاکید بر اینکه نگرانی هایی در مورد نحوه فروش س��هام 
عدالت وجود داش��ت، توضیح داد: این نگران��ی وجود دارد که ممکن 
است تعدادی از دارندگان سهام عدالت به دلیل نیاز مالی فوری اقدام 
به فروش س��هام خود کنند و تنش هایی در بازار ایجاد ش��ود. از سوی 
دیگر این احتمال وجود دارد که دارایی خود را در زمان نامناس��بی به 
فروش برس��انند. البته که این دارایی در اختیار سهامدار قرار می گیرد 
و نمی توان حقوق مالکیتی را از آن س��لب کرد، اما چنین نگرانی هایی 

نیز وجود داشت و در جلسه شورای عالی بورس مطرح شد.
به گفته او، در این راستا قرار شد بانک مرکزی امکانات و تسهیالتی 
را قرار دهد ت��ا اتفاقات مذکور رخ ندهد. رئیس کل بانک مرکزی هم 
قول داد که س��از و کارها را مصوب کند. امیدوارم این اتفاق بیفتد که 
به پشتوانه سهام عدالت که امروز ارزشی حدود 7 تا ۱5 میلیون تومان 

دارد، اعتبار دهند.
این عضو ش��ورای عالی بورس با تاکید بر اینکه هنوز جزییات ارائه 
کارت اعتباری مش��خص نیس��ت، اضافه کرد: جزییات هنوز مشخص 
نیس��ت اما دارندگان سهام عدالت بس��ته به اینکه چقدر از سهام شان 
باقی مانده است می توانند پشتوانه اعتباری باشند که بانک مرکزی در 
اختیارشان قرار می دهد. این تصمیم برای جلوگیری رفتار هیجانی در 
بازار و رفع نیاز فوری افراد گرفته ش��ده و مورد استقبال بانک مرکزی 

هم قرار گرفته است.
همچنین حس��ین س��الح ورزی، نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی ایران 
و عضو ش��ورای عال��ی بورس، ماج��رای صدور کارت اعتب��اری برای 

دارندگان س��هام عدال��ت را تایید کرد و گفت: ب��ا حمایت و موافقت 
دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت 
قرار می گیرد. س��الح ورزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
نوش��ت: از هفته بعد با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، کارت 
اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می گیرد. با این تصمیم 
س��هامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام باارزش خود نیستند و 

بورس هم از تالطم و نوسان در امان می ماند.
در همین حال، روز ش��نبه ستاد خبری س��هام عدالت دو اطالعیه 
منتش��ر کرد. این ستاد در اطالعیه نخس��ت اعالم کرد که از این روز 
تمام دارندگان س��هام عدالت که روش سهامداری مستقیم را انتخاب 
کرده اند، می توانند از وضعیت دارایی خود در ۳۶ ش��رکت بورس��ی و 
فرابورس��ی مطلع شوند: »از امروز دهم خردادماه ۱۳۹۹، بازار سرمایه 
کشورمان میزبان بیش از 4۶ میلیون و 5۰۰ هزار نفر مشموالن سهام 
عدالت به عنوان س��هامداران جدید ش��رکت های بورسی و فرابورسی 
اس��ت تا با آزادسازی سهام آنها برگ زرین دیگری در تاریخ اقتصاد و 
بازار س��رمایه ایران رقم بخورد. از امروز تمام دارندگان س��هام عدالت 
که روش س��هامداری مستقیم را انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه 
ب��ه درگاه http://sahamedalat.ir از وضعیت دارایی خود در ۳۶ 
شرکت بورس��ی و فرابورسی مطلع شوند. این سهامداران همانند یک 
سهامدار عادی در بورس کشور قادر خواهند بود تمامی حقوق و منافع 
س��هامداری را اس��تیفا کرده و از مزایای سهامداری بهره مند شوند. از 
جمل��ه این حقوق و منافع نظارت همگانی میلیون ها نفر از هموطنان 
ب��ر بنگاه های اقتصادی پذیرفته ش��ده در ب��ورس و فرابورس، امکان 
شرکت در مجامع عمومی، دریافت سود، مشارکت در افزایش سرمایه، 
دریاف��ت حق تق��دم و انجام خرید و فروش س��هام در بازار س��رمایه 
اس��ت.« در اطالعیه دوم س��تاد خبری س��هام عدالت نیز آمده است 
که فروش یکجای ۳۰درصد از س��بد دارایی هر فرد در س��هام عدالت 
از طریق ش��عب بانک های کش��ور تا پایان وقت اداری روز سه ش��نبه 
مورخ۱۳ خرداد ۹۹ ادامه خواهد داش��ت: »سهامداران مشمول طرح 
سهام عدالت که روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده اند از امروز 

می توانند با مراجعه به کارگزار منتخب خود نسبت به خرید و فروش 
س��هام اقدام کرده و با خرید س��هام جدید به دارایی های خود اضافه 
کنن��د یا در صورت تصمیم به ف��روش تا ۳۰درصد ارزش دارایی خود 
در ش��رکت ها را به فروش برسانند. همچنین فروش یکجای ۳۰درصد 
از س��بد دارای��ی هر فرد در س��هام عدالت از طریق ش��عب بانک های 
کشور تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳ خردادماه ۹۹ ادامه 

خواهد داشت.
متقاضیان��ی که هنوز اق��دام به انتخاب روش س��رمایه گذاری خود 
نکرده ان��د تا پای��ان روز ۱5 خرداد ۹۹ فرصت دادند ت��ا با مراجعه به 
سایت http://www.samanese.ir روش مدیریت خود را انتخاب 
کنند. در صورت عدم مراجعه به این س��امانه مشکلی برای سهامداران 
به وج��ود نیام��ده و روش انتخابی آنه��ا، غیرمس��تقیم تلقی خواهد 
ش��د. بانک هایی که نسبت به دریافت س��فارش در روزهای ۶، 7 و ۸ 
خردادماه جاری اقدام کرده اند، می توانند از طریق کارگزاری های خود 
و ی��ا کارگزاری های طرف قرارداد، به تدریج نس��بت به فروش س��هام 
متقاضی��ان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق ش��ده به 
حس��اب آنان واریز کنند. امروز بانک ملی ای��ران اولین بانکی بود که 
بخش اعظم س��هام مربوط به سفارش های دریافتی از مشموالن سهام 
عدال��ت را به فروش رس��اند ک��ه بالفاصله پس از تس��ویه معامالت و 

دریافت وجه به حساب متقاضیان فروش واریز خواهد شد.«
گفتنی اس��ت دی��روز روح اهلل میرصانع، دبی��رکل کانون کارگزاران 
بورس اوراق بهادار از احتمال معامله س��هام عدالت بعد از ساعت بازار 
خب��ر داد. میرصان��ع با تاکید بر اینکه س��هام عدالت هم مانند س��ایر 
سهم ها از طریق کارگزاری ها معامله خواهد شد، گفت: به احتمال زیاد 
سهام عدالت در ساعت بعد از بازار یعنی پس از معامالت مرسوم بازار 
و از س��ال ۱2.45 دقیقه تا ساعت ۱4 معامله شود. به گفته وی، البته 
ممکن اس��ت این تصمیم  تغییراتی داش��ته باشد یا به صورت موقت 
باش��د و باید گفت هنوز تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ نشده است، 
اما احتماال این اتفاق رخ دهد. در این شرایط معامالت مربوط به سهام 

عدالت با قیمت پایانی بعد از ساعت بازار انجام می شود.

بانک مرکزی اعالم کرد عالوه بر بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، 
ش��رکت های بیمه و شرکت های تأمین س��رمایه نیز می توانند در حراج 
اوراق دولتی یکش��نبه ش��رکت کنند. به گزارش رواب��ط عمومی بانک 
مرک��زی، پیرو اطالعیه روز چهارش��نبه 7 خردادماه ۱۳۹۹ درخصوص 
برگ��زاری اولین مرحل��ه از حراج اوراق بدهی دولتی توس��ط کارگزاری 
بانک مرکزی، به اطالع می رس��اند عالوه بر بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های 

تأمین س��رمایه نیز می توانند در این حراج شرکت کنند و سفارش های 
خرید خود را تا س��اعت ۱۰ صبح روز یکش��نبه ۱۱ خردادماه از طریق 

سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.
الزم به توضیح اس��ت ک��ه بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی 
می توانند س��فارش های خرید خود را تنها در یکی از س��امانه های بازار 
بین بانک��ی یا مظنه یابی ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران ارس��ال 
کنن��د. اوراق منتشرش��ده از ن��وع مرابحه ع��ام، کوپن دار با نرخ س��ود 

۱5درصد س��االنه و با تواتر پرداخت س��ود ش��ش ماهه )پرداخت کوپن 
دوبار در سال( به شرح جدول زیر است. بانک مرکزی سفارشات دریافت 
ش��ده را برای تصمیم گیری ب��ه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارس��ال 
می کند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نس��بت 
به تعیین س��فارش های برنده از طریق مش��خص ک��ردن حداقل قیمت 
پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به 

تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می شود.

در راستای استفاده از افزایش امتیاز تا 5۰درصدی فوق العاده کارکنان، 
سازمان برنامه و بودجه به بانک ها و شرکت های دولتی وابسته به دولت 
هشدار داده که مراقب باشند بار مالی جدیدی در این رابطه ایجاد نشود 
که در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده خود دستگاه خواهد بود.

به گزارش ایس��نا، از پایان س��ال گذش��ته و با موافقت سازمان برنامه 
و بودجه در رابطه با تامین مالی، س��رانجام این اختیار به دس��تگاه های 
اجرایی داده ش��د تا بتوانند از امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کش��وری مبنی بر افزایش امتیاز حقوق کارکنان تا 5۰درصد اس��تفاده 
کنند. بر این اس��اس برخی دس��تگاه ها نیز از آن زم��ان درصدی از این 

امتیاز را به حقوق کارکنان اضافه کردند.
در س��ال جاری س��ازمان برنامه و بودجه گرچ��ه همچنان این مجوز 
را در اختیار دس��تگاه ها قرار داده اس��ت، اما با توجه به اهمیت استفاده 
مناسب از منابع و عدم ایجاد هزینه و بار مالی در شرایط بودجه ای سال 
جاری، آن را برای دس��تگاه های اجرایی که از منابع عمومی دولت است 
اس��تفاده می کنند. همچنین بانک ها و شرکت های وابسته به دولت که 

بودجه جداگانه دارند منوط به عدم ایجاد بار مالی جدید دانس��ته است 
که در همین رابطه چندی پیش طی ابالغیه ای به دس��تگاه های اجرایی 
ملی و استانی موضوع را اعالم کرد. اما تازه ترین بخشنامه صادره نوبخت 
- رئیس س��ازمان برنامه و بودجه - به تمام شرکت های دولتی، بانک ها 
و موسس��ات انتفاعی وابس��ته به دولت نیز حاک��ی از تاکید بر مراقبت 
مالی در افزایش امتیاز تا 5۰درصدی اس��ت؛ به گونه ای که تاکید ش��ده 
ش��رکت های تابعه مدیریت خدمات کش��وری که تاکنون افزایش امتیاز 
فصل دهم را اجرا نکردند و از فوق العاده ها برخوردار نش��دند، الزم است 
در افزای��ش 5۰درصد امتیاز فصل دهم عدم ایجاد بار مالی جدید را در 
نظر بگیرند، در غیر این صورت مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی برعهده 

باالترین مقام دستگاه و ذی حسابان آنها گذاشته شده است.
در قانون بودجه امسال از کل بودجه،  ۱4۳۶ هزار میلیارد تومان برای 
ش��رکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منابع 
و مصارف اس��ت که البته دولت بودجه آنه��ا را تامین نمی کند. در کنار 
آن ۶5۰ ه��زار میلیارد تومان بودجه عمومی وجود دارد که حدود 57۰ 

هزار میلیارد تومان از منابع آن برای اداره دولت است، از این رقم بخش 
عم��ده بیش از 4۳۰ هزار میلی��ارد تومان به هزینه های جاری دولت که 
عمدتا بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی است 

اختصاص دارد.
این در حالی است که در سال جاری با توجه به شرایط خاص درآمدی 
دول��ت و عدم تحقق منابع پیش بینی ش��ده در بودج��ه، منابع جدید از 
جمله انتش��ار اوراق بدهی در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که در این 
حال��ت ایجاد هرگونه هزینه جدید و خ��ارج از پیش بینی صورت گرفته 
مش��کالت مالی دول��ت را افزایش خواهد داد که ایج��اد بار مالی جدید 

در استفاده از امتیاز 5۰درصدی حقوق کارکنان از همین موارد است.
افزایش 5۰درصدی امتیاز حقوق کارکنان به تاکید قانون برنامه پنجم 
توس��عه برای کاهش اختالف حقوقی کارکنان برمی گردد؛ به طوری در 
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق 
کارکنان مش��خص شد که دس��تگاه ها بتوانند این امتیاز را تا 5۰درصد 

افزایش دهند.

اجازه مشارکت بورسی ها در بازار بدهی صادر شد

اطالعیه بانک مرکزی درباره حراج اوراق دولتی روز یکشنبه

هشدار به بانک ها و شرکت ها در اعمال امتیاز 50درصدی حقوق کارکنان

ماجرای صدور کارت اعتباری برای دارندگان سهام عدالت چیست؟

دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری می گیرند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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سهام شرکت های موضوع سهام عدالت ارزنده است
سهام عدالت خود را نفروشید

مدیرعامل س��ابق تامین س��رمایه نوین با بیان اینکه در حال حاضر یکی 
از مهمترین دغدغه های بازار س��هام، آزادس��ازی س��هام عدالت و به تبع آن 
افزایش عرضه س��هام شرکت های موضوع سهام عدالت از دهم خرداد به بعد 
اس��ت، گفت هراس بازار از هجوم فروش و خروج نقدینگی از بورس تقریبا 
خارج از قاعده و عقالنیت است. به نظر می رسد که بازده چند ۱۰۰ درصدی 
بسیاری از فعاالن، بهانه ای شده تا فروش و شناسایی سود صورت گیرد. ولی 
نادی قمی به پایگاه خبری بازار س��رمایه گفت: براس��اس برنامه ریزی انجام 
ش��ده، آن دسته از دارندگان س��هام عدالت که روش مستقیم را برای اداره 
س��هام عدالت خود برگزیده اند، یعنی حدود 2۰درصد از بیش از 4۹ میلیون 
دارنده س��هام عدالت تا ۱۳ خردادماه فرصت دارند که با مراجعه به بانک ها، 
س��فارش فروش ۳۰درصد از پرتفوی س��هام عدالت خ��ود را تکمیل کنند. 
وی در ادام��ه افزود: برآوردها نش��ان می دهد که میانگین ارزش روز س��هام 
عدال��ت حدود 7.5 میلیون تا ۱5 میلیون تومان اس��ت. نزدیک به 7۰درصد 
از ارزش س��هام عدالت مربوط به سهام شرکت های بورسی )۳۹ شرکت برتر 
بورسی نظیر حکشتی، وبملت، شبندر، شتران، فوالد، کگل، هلدینگ  خلیج 
فارس و...( است و مابقی سهام شرکت های غیربورسی )۱۳ شرکت ارزشمند 
غیربورسی( اس��ت که برای دارندگان سهام عدالت تبدیل به سرمایه گذاری 
در سهام شرکت های سرمایه گذاری اس��تانی می شود. نادی قمی ادامه داد: 
پیش��فرض این است که دارندگان س��هام عدالت روش غیرمستقیم را برای 
اداره و آزادس��ازی س��هام عدالت ترجیح می دهند )مگر آنکه روش مستقیم 
را انتخاب کنند( که مساوی با سهامدار شدن در شرکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی است و با پذیرفته شدن این شرکت ها در بورس یا فرابورس، امکان 
فروش سهام ش��ان فراهم می آید. این فعال بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه 
ح��دود ۱۰ میلی��ون نفر از دارندگان س��هام عدالت روش مس��تقیم را برای 
آزادس��ازی یا همان اداره س��هام عدالت ش��ان انتخاب کرده اند، گفت: البته 
ب��ا توجه به تمدید مهلت برای تکمیل س��فارش فروش )مهلت آزادس��ازی 
س��هام عدالت به مدت هفت روز تا پایان روز ۱5 خرداد ۱۳۹۹( ، مشموالن 
برای انتخاب روش مدیریت س��هام عدالت فرصت دارند. این کارشناس بازار 
س��رمایه با تاکید بر اینکه، هراس بازار از هجوم فروش و خروج نقدینگی از 
بازار تقریبا خارج از قاعده و عقالنیت است، گفت: به نظر می رسد که با توجه 
به بازده چندصد درصدی بسیاری از فعاالن، این موضوع بهانه ای شده است 

تا فروش و شناسایی سود صورت گیرد.
به گفته نادی قمی، طی دو هفته اخیر، سهام بسیاری از شرکت های بزرگ 
نزدیک به ۳۰درصد کاهش یافته است و برخی از کارشناسان معتقدند که با 
توجه به پیش بینی تورم بین ۳۰ تا 5۰درصد برای س��ال ۱۳۹۹،کاهش نرخ 
سود بانکی و رشد ۱5درصدی قیمت ارز در سایت سنا از ابتدای سال جاری 
تاکنون )قیمت بیش از ۱7 هزار تومان دالر در سایت سنا( دیر یا زود فعاالن 

بازار به سمت خرید سهام شرکت ها روی خواهند آورد.

فروش سهام عدالت، فقط از طریق 
کارگزاری ها و بانک ها انجام می شود

معاون اجرایی س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت همه مش��موالن سهام 
عدالت که آزادس��ازی مس��تقیم را انتخ��اب کرده اند، از ام��روز ۱۰ خرداد، 
می توانن��د از طری��ق س��امانه های الکترونیکی س��هام عدالت ش��رکت های 

کارگزاری، سبد دارایی سهام خود را مشاهده و مدیریت کنند.
ب��ه گزارش روز ش��نبه پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران، س��ید مصطفی 
رضوی ادامه داد: براس��اس مصوبه شورای عالی بورس غیر از کارگزاری ها و 
ش��عب بانک ها، هیچ نهاد دیگری مجاز به دخالت در فرآیند فروش سهام و 
س��فارش گیری نبوده و نهاد ناظر، موضوع را اکیدا کنترل و به ش��کایت های 
مربوط به تخطی از این مقررات رس��یدگی می کند. به گفته وی، افرادی که 
گزینه سهامداری مس��تقیم را انتخاب کرده اند، به جمع سهامداران بورسی 
پیوس��ته اند و حتما آگاهی از نحوه فرآیندهای بازار سرمایه دارند. همچنین 
چنانچ��ه فردی س��فارش فروش را ثبت کند، ش��رکت کارگزاری وی از روز 

کاری بعد، اقدام به فروش در بازار خواهد کرد.

سهامعدالت

فرصت امروز: ش��اخص بورس هفته جاری را با چراغ سبز آغاز کرد و 
بیش از ۳4هزار واحد رش��د داش��ت. شاخص کل با این رشد ۳4 هزار و 
۹۳7 واح��دی در ارتفاع ۹7۳ ه��زار و 4۹5 واحد و در یک قدمی کانال 
یک میلیون واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۶ هزار و 
۸4۸ واحد افزایش به ۳۱۸ هزار و ۸۹۶ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 
با 4 هزار و 5۳2  واحد رش��د به 2۱۱ هزار و 57 واحد رس��ید. شاخص 
ب��ازار اول 27 هزار و 2۸۰  واحد و ش��اخص ب��ازار دوم ۶۳ هزار و 5۰4  
واح��د افزایش داش��تند. در معامالت دهمی��ن روز خردادماه بیش از 7 
میلیارد و 54۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۱ هزار 

و ۹2۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام سهم ها بیشترین رشد را تجربه کردند؟

نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با 2 هزار و ۶7۹ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 2 هزار و 4۰۸ واحد، ملی صنایع 
م��س ایران )فمل��ی( با یک ه��زار و 74۱ واحد، س��رمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و 5۳4 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با یک هزار و 274 واحد، بانک ملت )وبملت( با یک هزار و ۱4۰ 
واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۹74 واحد بیش��ترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقط��ه مقاب��ل، نمادهای پ��ارس خودرو )خپارس( ب��ا ۱۶۱ واحد، 
س��رمایه گذاری س��ایپا )وس��اپا( با ۱55 واحد، گروه بهمن )خبهمن( با 
۱۳۶ واحد، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو)خگستر( با ۱۳2 واحد، 
س��رمایه گذاری رنا )ورنا( با ۹۰ واحد، س��رمایه گذاری شاهد )ثشاهد( با 
۸7 واحد و زامیاد )خزامیا( با ۸5 واحد مانع از رش��د بیش��تر ش��اخص 

بورس در روز شنبه شدند.
همچنی��ن نماده��ای بان��ک ملت، ف��والد مبارک��ه اصفه��ان، بانک 
تجارت، پاالیش نفت اصفهان، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، 
س��رمایه گذاری خوارزم��ی و ملی صنایع مس ای��ران از جمله نمادهای 
پربینن��ده روز گذش��ته بودند. گروه خ��ودرو هم در معام��الت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گ��روه ۳میلیارد و 
45 میلیون برگه س��هم به ارزش ۱۰ ه��زار و ۳۸۸  میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از ۳۸4 واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کانال ۱۱ هزار و 24۸ واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و ۸۳۶ 
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از ۳۱ هزار و ۸۹۸  میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی مارون )مارون(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس( 
و پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا( بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
این بازار را داش��تند. همچنین نمادهای توس��عه و عمران استان کرمان 
)کرم��ان(، صنعتی بهپ��اک )بهپاک(، افرانت )افرا(، کش��اورزی مکانیزه 

اصفهان کشت )زکشت( و توسعه فناوری اطالعات خوارزمی )مفاخر( با 
تاثیر منفی بر شاخص فرابورس در اولین روز هفته همراه بودند.

بورس در ادامه هفته به کدام سمت می رود؟
پس از آنکه ش��اخص کل بورس چندین روز با ریزش و اصالح همراه 
ب��ود، در دو روز پایانی هفته گذش��ته با رش��د مواجه ش��د و این روند 
صعودی در نخس��تین روز هفته جاری نیز تداوم یافت. درباره روند آتی 
شاخص بورس تهران، یک کارشناس بازار سرمایه پیش بینی کرد که در 
معامالت هفته جاری ش��اهد روند مثبت برای بازار خواهیم بود اما روند 

صعودی بازار برخالف چند وقت گذشته چندان پرشتاب نخواهد بود.
امیرعل��ی امیرباق��ری در گفت وگو با ایرن��ا، به ارزیابی خ��ود از روند 
معامالت بورس در هفته ای که گذش��ت، پرداخت و گفت: در نخستین 
هفته خردادماه، اصالح معامالتی در نمادهای بزرگ بازار ادامه پیدا کرد 
و کلیت بازار را تحت تاثیر خود قرار داد. این اصالح ناشی از چند عامل 
بود که مهمترین علت آن مربوط به آزادس��ازی س��هام عدالت، انتخاب 
روش مدیریت به صورت مستقیم توسط برخی از سهامداران و ابهام در 

شیوه آزادسازی به روش مستقیم بود.
امیرباقری ادام��ه داد: برخی از عوامل مانند ابهامات موجود در زمینه 
آزادس��ازی سهام عدالت، رشد چند برابری شاخص بورس در چند وقت 
اخیر و سودهای چشمگیری که فعاالن بازار کسب کرده بودند دست به 
دست یکدیگر دادند تا شناسایی سود از جانب سهامداران ایجاد و زمینه 

شکلگیری صفوف فروش در بازار فراهم شود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه صف های فروش موجود در 
ب��ازار از یک جایی به بعد ش��کل هیجانی به خود گرف��ت و کلیت بازار 
را  تحت تاثیر خود قرار داد، گفت: صف های س��نگین فروش ایجادشده 
در بازار تناس��ب چندانی با چشم انداز اقتصادی، صنایع و سهام بنیادی 
نداش��تند. او با اشاره به اینکه سهام گروه پاالیشی در بازار رشد چندانی 
را همس��و با رشد کلی بازار تجربه نکردند، افزود: این گروه از رشد کلی 
بازار جا ماندند و حتی می توان گفت ش��رایطی بدتر از شرایط کنونی را 

برای این گروه نمی توان تصور کرد.
وی با بیان اینکه قیمت نفت و س��طح تقاضای فرآورده های نفتی در 
پایین ترین س��طح خود قرار دارند، گفت: بنابراین به نظر می رسد از این 
به بعد اخبار منتش��ر ش��ده درخصوص این گ��روه اخبار خوب و مثبتی 
باشد. امیرباقری افزود: با توجه به هیجانی که چند وقت اخیر در کلیت 
بازار ش��کل گرفت، این گروه همراه با س��ایر نمادهای بزرگ بازار مانند 
گروه بانکی ها که رشدهای چند برابری را تجربه کرده بودند به استقبال 
اصالح رفتند که این اصالح تناسبی چندانی با واقعیات صنعت و کلیت 

اقتصاد ندارد.
علت گستردگی اصالح شاخص در هفته گذشته

امیرباق��ری با بی��ان اینکه موضوع تامین مالی دولت از طریق انتش��ار 
اوراق بده��ی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر گس��تردگی اصالح ش��اخص 
بورس در بازار هفته گذشته بود، گفت: این اقدام چنین تصوری را برای 

برخی از فعاالن بازار ایجاد کرد که به احتمال زیاد مقداری نقدینگی از 
طریق اوراق بدهی از بدنه بازار سرمایه خارج خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه به موضوع هدف گذاری 
ت��ورم از طرف بانک مرکزی و انتش��ار اوراق بدهی توس��ط دولت، این 
احتم��ال وجود دارد که نرخ بازده مورد انتظار بازار همگام با تورم کمی 
کاه��ش پیدا کند که این موضوع تا حدودی قضیه را برای س��هامی که 

رشدهای سنگین و چند برابری داشتند دشوار خواهد کرد.
او با تاکید بر اینکه انتظار ما این اس��ت که در میان مدت راه سهام از 
یکدیگر جدا شود و کلیت بازار به صورت هیجانی شاهد جهش و ریزش 
نخواهد بود، گفت: مس��یر حرکت س��رمایه و نقدینگی به سمت سهامی 
خواهد رفت که رشد کمتری داشتند و از چشم انداز بهتری برخوردارند.
امیرباقری با بیان اینکه درست است که کلیت بازار با رشد مواجه شده 
و همه س��هم ها فارغ از عملکرد خود به دلیل دارایی و تورم انتظاری از 
رشد بهره مند شدند، گفت: برخی از عرضه های اولیه از جو بازار استفاده 
می کنند و با ارقامی بیش��تر از ارقام متناسب با سودسازی خود در بازار 

عرضه می شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه همه عرضه اولیه ها 
در ب��ازار از س��وی فعاالن بازار با اس��تقبال مواجه می ش��وند به همین 
دلی��ل برخی از س��هام بیش��تر از ارزش ذاتی خ��ود در روز عرضه اولیه 
قیمت گذاری می ش��وند که این موضوع باید مورد توجه مس��ئوالن قرار 

گیرد تا جو بازار تاثیرگذار بر عرضه های اولیه نباشد.
وی ب��ه پیش بینی روند بازار پرداخت و ادام��ه داد: اصالح در بازار در  
میان مدت و بلندمدت درخصوص برخی از س��هام ادامه پیدا می کند و 
یک س��ری از سهام که نس��بت به کلیت بازار از رشد کمتری برخوردار 

بودند بیشتر مورد توجه فعاالن بازار واقع خواهند شد.
به اعتقاد امیرباقری، در هفته جاری به دلیل شفاف س��ازی هایی که از 
س��وی مسئوالن در زمینه روش مستقیم س��هام عدالت ایجاد می شود، 
احتماال وزنه س��مت تقاضا سنگین تر از عرضه باشد و شاهد روند مثبت 

برای بازار در هفته جاری خواهیم بود.
سهامداران صرفا جریان نقدینگی را مالک قرار ندهند

این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکی��د بر اینکه رون��د صعودی بازار 
برخالف چند وقت گذشته چندان پرشتاب نخواهد بود، افزود: این روند 
مثبت ش��دت چندانی ندارد و برای تداوم روند صعودی بازار باید برخی 
از تصمیمات، واقعیات و چشم اندازهای اقتصادی موجود در بازار و خارج 
از بازار همگام با بازار س��رمایه مثبت باش��د تا بتوان ش��اهد تداوم روند 

صعودی شاخص بورس برای میان مدت و بلندمدت در بازار باشیم.
وی در پایان به س��هامداران و فعاالن بازار توصیه کرد که نباید صرفا 
جری��ان نقدینگی را م��الک تصمیم گیری خود برای خرید س��هام قرار 
دهند، زیرا هیجانات موجود در بازار زودگذر است و چیزی که در نهایت 
در بورس موجب کس��ب انتفاع از س��وی فعاالن بازار می شود، واقعیات 

شرکت ها، دارایی ها و سودسازی و عملکرد آنهاست.

صعود 34 هزار واحدی شاخص بورس در دهمین روز خرداد

بورس تهران سبزپوش شد
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برآورد کاهش 30درصدی تولید زیتون
قیمت هر کیلو زیتون خام،  ۷ هزار تومان

رئیس ش��ورای ملی زیتون گفت برآورد ها نشان می دهد که تولید میوه 
زیتون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰درصد کاهش یابد.

مهدی عباس��ی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعی��ت تولید زیتون اظهار کرد: با توج��ه به بحث رطوبت کاال و کاهش 

تابش آفتاب پیش بینی دقیقی راجع به تولید زیتون نمی توان داشت.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر درخت��ان در مرحله غنچه دهی هس��تند و 

پیش بینی تولید کمی زود است.
عباسی از کاهش تولید زیتون نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 
و گفت: س��ال گذشته نه تنها نیازی به واردات روغن زیتون نداشتیم، بلکه 
مازاد بر مصرف داخل تولید داش��تیم که متاسفانه برخی افراد سودجو در 

فصل برداشت اقدام به واردات روغن زیتون بی کیفیت کردند.
رئیس ش��ورای ملی زیتون با اشاره به اینکه خودکفایی در روغن زیتون 
دس��ت یافتنی است، بیان کرد: شیوع بیماری کرونا لطمه بزرگی به صنعت 
زیتون در بخش باغداری وارد کرد به طوری که همه بخش ها اعم از صنایع 

تبدیلی و تکمیلی و باغداران متضرر شدند.
وی قیمت هر کیلو زیتون خام را 7 هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت 
هر شیشه زیتون با رشد 4۰۰درصدی به 27 هزار تا 2۸ هزار تومان رسیده 

است، در حالی که قیمت تمام شده هر شیشه 7 تا ۸ هزار تومان است.
عباسی با اشاره به اینکه وضعیت روغن زیتون نامناسب است، بیان کرد: 
واردات روغن زیتون بی کیفیت به س��هولت انجام می شود و سازمان غذا و 

دارو بر موضوع واردات روغن های پومیس نظارتی ندارد.
این مقام مس��ئول در پایان تصریح کرد: پیش بینی ها حاکی از آن است 
که تولید میوه زیتون نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ۳۰درصد کاهش 
یابد، اما باز هم ش��رایط تولید تابع عوامل مختلفی همچون مدیریت کالن 

در امر واردات و صادرات و شیوع ویروس کروناست.

 شرایط ایده آل تولید محصوالت باغی
در کشور

نای��ب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت با توجه به ش��رایط مس��اعد 
اقلیم��ی و بارش های مناس��ب اخیر، مش��کلی در تولی��د محصوالت باغی 

نداریم.
مجتبی ش��ادلو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعی��ت تولی��د محصوالت باغی اظه��ار کرد: با توجه به ش��رایط اقلیمی 

پیش بینی می شود که تولید محصوالت باغی مناسب باشد.
وی افزود: با وجود اقلیم گرمس��یری معتدل، نیمه گرمس��یری و س��رد 

شرایط برای تولید ایده آل است.
ش��ادلو ادامه داد: در زمس��تان به دلیل گرمای زودهنگام و کم بارش��ی 
که حادث ش��د، نگرانی هایی درخصوص تولید داش��تیم که خوشبختانه از 
ابتدای سال شرایط پربارشی و افت دما زمان گل دهی را به تعویق انداخت 
که با استمرار شرایط مناسب اقلیمی، تولید قابل توجهی خواهیم داشت.

نایب رئی��س اتحادی��ه باغ��داران ته��ران با تاکی��د بر روند تع��ادل بازار 
محصوالت کش��اورزی بیان کرد: س��ال گذش��ته تولید محصوالت باغی به 
سبب سرمازدگی بهاره قابل توجه نبود و در هر صورت بحث تولید مالک 
نیس��ت چراکه اس��تمرار در روند تولید و توزیع و رس��یدن به نقطه تعادل 

حائز اهمیت است.
وی با انتقاد از رشد سه برابری هزینه های تولید بیان کرد: افزایش چند 
برابری قیمت س��موم لطمه جدی به تولید وارد می کند و منجر به خروج 

سرمایه از بخش کشاورزی می شود.
این مقام مس��ئول در پای��ان تصریح کرد: با وجود افزایش س��ه برابری 
قیمت نهاده های کش��اورزی همچون س��موم در یک روز نمی توان انتظار 
اس��تمرار تولید را داش��ت و در این صورت برای تامین نیاز داخل به خارج 
وابسته خواهیم ش��د که این وابستگی تیشه به ریشه تولید داخل می زند، 
در حالی که به س��بب پتانسیل بی نظیر در بخش کشاورزی باید به جایگاه 

واقعی خود در جهان و منطقه برسیم.

قیمت مرغ وارد کانال 14 هزار تومان شد
نای��ب رئیس کانون انجم��ن صنفی مرغداران گوش��تی گفت هم اکنون 
قیم��ت ه��ر کیلو مرغ زن��ده ۸ ه��زار و ۸۰۰ تومان و مرغ گ��رم ۱4 هزار 
تومان است. حبیب اسداله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران 
گوش��تی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه بازار 
مرغ به ثبات نس��بی رس��یده اس��ت، اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو 
م��رغ زن��ده درب مرغداری ۸ هزار و ۸۰۰ توم��ان و مرغ آماده به طبخ در 
خرده فروش��ی ها ۱4 هزار تومان است. وی افزود: با بازگشایی رستوران ها، 
تاالره��ای پذیرایی و مراکز اقامتی و گردش��گری پیش بینی می ش��ود که 
قیمت مرغ در بازار متعادل ش��ود. اس��داله نژاد قیمت واقعی هر کیلو مرغ 
زن��ده را ۱۱ ه��زار تومان و مرغ گرم ۱5 ه��زار و 5۰۰ تومان اعالم کرد و 
گفت: با وجود آنکه عرضه با نرخ فعلی جوابگوی هزینه های تولید نیس��ت، 
انتظار می رود هرچه س��ریع تر به قیمت متعادل مرغ برس��یم، در غیر این 

صورت مرغداران به سبب زیان انباشته قادر به ادامه تولید نخواهند بود.
وی متوس��ط فروش هر قطعه جوجه یکروزه را 2 هزار تومان اعالم کرد 

و گفت: فروش جوجه با نرخ فعلی با قیمت مصوب همچنان فاصله دارد.
نای��ب رئیس کان��ون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی درب��اره آخرین 
وضعیت خرید تضمینی مرغ بیان کرد: پش��تیبانی امور دام مرغ های کمتر 
از ۱۶۰۰ گ��رم را ب��ا نرخ ۱4 هزار و 5۰۰ توم��ان و با وزن باالی 2 کیلو با 
نرخ ۱۳ هزار تومان خریداری می کنند که مرغداران تمایلی به سبب بهبود 

شرایط بازار تمایلی به عرضه مرغ با نرخ باالی 2 کیلو ندارد.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، قیمت کنونی مرغ زنده با نرخ تمام ش��ده 
تولی��د ح��دود 2 هزار توم��ان و مرغ گرم 2 هزار و 5۰۰ ت��ا ۳ هزار تومان 

فاصله دارد.
بازار سیاه نهاده های دامی تعریفی ندارد

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه 
بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد، بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو ذرت 
ب��ا نرخ 2 هزار و 5۰۰ تا 2 هزار و ۶۰۰ تومان، کنجاله س��ویا 5 هزار تا 5 
هزار و ۱۰۰ تومان و دان آماده ۳ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار س��یاه عرضه 

می شود که با نرخ مصوب اختالف معناداری دارد.
اسداله نژاد در پایان تصریح کرد: دستگاه های مسئول پشتیبانی امور دام 
باید در صدد رفع مشکل بحران نهاده های دامی باشند، در غیر این صورت 

مرغداران طی ماه های آتی دچار بحران خواهند شد.

اخبـــار

واردات غیرضرور و لوکس مغایر با سیاس��ت ها و پیش��رفت در مسیر 
تحق��ق جهش تولید بوده و همچنان روند ممنوعیت واردات آن اجرایی 
می ش��ود. ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، با توج��ه به وضعیت 
اقتص��ادی کش��ور و اعم��ال تحریم ه��ای ناعادالنه و خ��ارج از موازین 
بین المللی آمریکا علیه کش��ورمان،  باید اقداماتی در راس��تای  بهبود و 
توسعه زیرس��اخت های تولید انجام شود تا شاهد  دستیابی به وضعیت 

مطلوبی در این زمینه باشیم.
واردات غیرض��رور در س��ال جهش تولید مغایر با اهداف رس��یدن به 
جه��ش تولید بوده و باید در سیاس��ت گذاری های دول��ت در این حوزه 

مورد توجه قرار بگیرد.
امسال که بحث کسری بودجه نیز داغ است و گفته می شود دولت در 
تنگنای بودجه به س��ر می برد از طرفی ادامه روند واردات اقالم لوکس و 
مواردی که مشابه داخلی دارند به تولید داخل ضربه خواهد زد. شاید از 
عمده ترین اقالمی که از واردات آن متعجب می ش��ویم می توان به غذای 
س��گ و گربه، آب پنیر، لوازم التحریر، پوش��اک، پ��وره برخی از میوه ها، 

میوه هایی که در داخل تولید می شوند و برخی موارد دیگر اشاره کرد.
حجم واردات کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۳4،5 میلیون تن بوده که با 
توجه به هدفمندشدن واردات این میزان نسبت به سال گذشته، کاهش 
داش��ته اس��ت.  ۱۳2 قلم کاال  سال پیش ممنوع اعالم شده است که از 
مجموع ۸۰۰۰ قلم کاال یک هزار و 524 قلم کاال در ماه های پایانی ۹۸ 
را شامل می شود. دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 

و تجارت نیز خبر از ممنوعیت ورود ۱5۰۰ کاالی دیگر داده که حکایت 
از سختگیری ها برای ورود کاال های غیرضرور به داخل کشور دارد.

واردات بیش از 24۹ تن عروسک چینی به کشور!
برای نمونه طبق آمار منتش��ره از س��وی گمرک  در س��ال های اخیر 
واردات انواع عروس��ک از کش��ور چین به حجم بی��ش از 24۹ تن و به 
ارزش یک میلیون و ۱۹۱ هزار و ۳7۳ دالر بوده اس��ت. واردات اقالمی 
همچون عروس��ک، جوهر خ��ودکار، جایگاه تیران��دازی، قوطی، جعبه، 
پارچ��ه مخمل، ماش��ین خشکش��ویی، عدس، ظ��روف مالمین و روغن 
کرچ��ک در س��ال های اخیر که هر ک��دام به ارزش چند ه��زار میلیارد 
و به وزن چند تن وارد کش��ور ش��ده اند مغایر با اهداف و سیاست ها در 
خودکفایی و توس��عه تولید داخل نیست؟ واردات این دست اقالم که در 
گروه 4 کاالهای وارداتی ق��رار می گیرند با وجود کارخانجات مختلف و 
فعال در این زمینه توجیه اقتصادی نداشته و واردکنندگان بدون توجه 
به سیاس��ت گذاری ها ی مجلس و دولت، ب��ا دور زدن قوانین به اقتصاد 

کشور آسیب می زنند.
فره��اد دژپس��ند، وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی از گمرکات کش��ور 
خواس��ت با قدرت جلوی واردات کاال های گروه 4 را که بیش��تر ش��امل 
کاال های لوکس و غیرضروری اس��ت را در شرایط خاص اقتصادی کشور 
بگیرند. ترخیص کاال های گروه 4 در س��ال ۹۸ به دلیل رسوب زیاد این 
کاال ها و براس��اس صدور مجوز های موردی هیات وزیران و وارت صنعت 

صورت گرفته است.

دستور کار جدی وزارت صمت در مدیریت واردات
در تازه ترین ابالغی��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که چند روز 
پیش صادر ش��د بر موضوع مدیریت واردات تاکید شد. مدرس خیابانی، 
سرپرس��ت وزارت صمت گفت: مدیریت واردات در س��ال جهش تولید، 
یکی از دس��تورکار های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت که 
عالوه بر اجرای سیاست های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی 
ش��رایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت های ارزی نیز س��بب ش��ده 
تا واردات به ط��ور طبیعی با اُفت مواجه ش��ود. ممنوعیت های وارداتی 
در مرحل��ه اول ب��رای ۱۶۰۰ قلم کاال از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعمال ش��د و در مرحله جدید نیز ب��رای 5۰ ردیف تعرفه دیگر 
نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته ش��ده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی 
واردات کاال ه��ای دارای مش��ابه تولید داخلی را س��د خواهیم کرد و در 
این مس��یر، هیچ گونه چشم پوشی جایز نیس��ت. مدرس خیابانی با بیان 
اینکه برخی ش��رایط و محدودیت های ارزی، سد راه واردات شده است، 
گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش 
عم��ده ای از واردات باید برای کاال هایی صورت گیرد که تولید صادراتی 
داش��ته و خ��ود می توانند در مقاب��ل اس��تفاده از ارز وارداتی، محصول 
تولیدشده آن، خود ارزآور باشد بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها 
در فضایی تس��هیل کرد که اشتغال کش��ور را حفظ کرده و تولید را به 
حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مس��یر واردات برای کاال های لوکس، 

غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگالخ باشد.

ممنوعیت واردات اقالم لوکس چقدر جدی است؟ 

 از واردات عروسک چینی تا روغن کرچک!

رئیس س��ازمان توسعه تجارت گفت صادرات به کشور های همسایه را 
در یک بازه دو ساله می توانیم به دو برابر افزایش دهیم.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، حمید زادبوم گفت: س��ازمان 
توسعه تجارت براس��اس ظرفیت های آتی، ظرفیت حدود ۱۰۰ میلیارد 
دالری را در صادرات به کش��ور های همس��ایه طراحی کرده است که با 
استفاده از این برنامه می توان سهم بیشتری از بازار های منطقه ای را به 

کاال های ایرانی اختصاص داد.
وی اضافه کرد: البته جهش صادرات مس��تلزم جهش تولید اس��ت و 
جهش تولید یعنی اینکه تولیدات به نحوی ارتقا یابد که عالوه بر تامین 

تقاضای بازار داخلی، پاسخگوی بازار های صادراتی نیز باشد.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت: اگر بخواهی��م برنامه جهش 
صادرات��ی را طراح��ی کنیم باید جهش تولید اتفاق افتاده باش��د که در 
ش��رایط کنونی این ظرفیت برای جهش تولی��د در بخش های معدنی و 
صنعتی، زیرمجموعه های جهاد کشاورزی و در بخشی از وزارت بهداشت 

وجود دارد.
زادبوم با اش��اره به برنامه های س��ازمان توس��عه تجارت برای توسعه 
ص��ادرات گفت: یکی از ای��ن برنامه ها، اتکا به جهش تولید و اس��تفاده 
از ظرفیت های اس��تانی برای تحقق آن اس��ت در این باره برنامه ای را با 
نام برش اس��تانی تعریف کردیم یعنی ظرفیت های اس��تان ها را برآورد 
کردیم و اینکه هر اس��تان چقدر باید در این افزایش سهم داشته باشد، 
دیگری برش گروه های کاالیی تولید اس��ت که به ظرفیت های تولیدی 
م��ا برمی گردد و برش س��وم ظرفیت های صادراتی به کش��ور ها به ویژه 
کش��ور های همسایه اس��ت که در این باره کش��ور های همسایه را مورد 

مطالعه قرار دادیم.
وی افزود: ما ۱5 کشور همسایه داریم که البته دو کشور غیرهمسایه 

هن��د و چین نیز در این می��ان از اهمیت برخوردار اس��ت ضمن اینکه 
بازار ه��ای جدیدی را مانند اندونزی، ویتنام، تایلند و بعضی کش��ور های 
آفریقایی را نیز مورد مطالعه قرار دادیم و برای کسب سهم از این بازار ها 

هدف گذاری کردیم.
زادب��وم با بیان اینکه تحقق هدف گذاری ب��ه همکاری صادرکنندگان 
نی��از دارد، گف��ت: در این باره با اتاق های بازرگانی مش��ترک کش��ور ها 
مذاکراتی انجام دادیم تا س��هم هر کش��ور را مش��خص کنیم البته این 
اطالعات در وب س��ایت سازمان توسعه تجارت در اختیار همه قرار دارد 
لذا با یک برنامه کاال-کش��ور- استان مشخص می کنیم که این افزایش 

صادرات چگونه محقق شود.
وی اف��زود: صادرکنندگان برای حضور در این عرصه نیاز به مش��اوره 
دارند که برای آن هم تدابیری اندیش��یده و بسته حمایت از صادرات با 
حضور دس��تگاه های مختلف از جمله وزارت اقتصاد، س��ازمان برنامه و 
بودجه، بانک مرکزی، س��ازمان توس��عه تجارت ایران و صندوق توسعه 
ملی آماده شده و به امضا رسیده است که بعد از ابالغ معاون اول رئیس 

جمهور بسته مشوق های صادراتی سال ۹۹ اعالم خواهد شد.
رئیس س��ازمان توسعه تجارت گفت: مش��وق های صادراتی دو بخش 
دارد یک بخش تس��هیالت ریالی است که از طریق صندوق توسعه ملی 
تامین می ش��ود در این باره سال گذشته حدود 2 هزار میلیارد تومان به 
بانک ها ارائه ش��د و 2هزار میلیارد تومان هم بانک ها روی آن گذاشتند 
که در مجموع 4هزار میلیارد تومان ش��د، البته همین مقدار را در سال 

۹۹ اعمال می کنیم.
زادبوم ادامه داد: بخش دوم مشوق صادراتی، مبلغی است که در قانون 
بودجه س��ال ۹۹ دیده ش��ده اس��ت و برای آن تا ۱۳ برنامه را طراحی 
کردیم که در صورت تحقق بودجه، مهم ترین برنامه ها، تقویت و توسعه 

زیرس��اخت های صادراتی اس��ت، زیرا می خواهیم ضعف زیرساخت های 
مرزی از جمله س��ردخانه ها، انبار ها و جاده ها را اصالح کنیم که در این 

حوزه هم بخش خصوصی می تواند ورود و سرمایه گذاری کند.
وی گفت: ایجاد مراکز تجاری در خارج از کش��ور دیگر برنامه ما برای 
کمک به بخش خصوصی اس��ت تا در کش��ور های هدف صادراتی پایگاه 
داش��ته باشند، زیرا با توجه به ش��رایط تحریمی، زیرساخت هایی مانند 
زیرس��اخت بانکی در کش��ور های هدف صادراتی فراهم نیست و بیشتر 
صادرکننده های ما باید به بازار های صادراتی سفر کنند تا معامالت خود 
را انج��ام دهند. از این رو اگر در بازار های هدف به ویژه در کش��ور های 
همس��ایه مراک��ز و دفاتر تجاری بخش خصوصی برای بازاریابی داش��ته 
باش��یم، می توانیم به بخ��ش خصوصی کمک کنیم ک��ه حضور آنها در 

بازار های صادراتی جدی تر شود.
رئیس سازمان توس��عه تجارت گفت: براساس دستور معاون اول، اگر 
2۰ کشور هدف صادراتی داریم ساختار وزارت خارجه، رایزنان بازرگانی 
و حض��ور بخش خصوصی هم در این کش��ور ها باید تقویت ش��ود و در 
جلسه آتی شورای عالی صادرات در این موارد تصمیم گیری خواهد شد.
زادبوم درب��اره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در س��ال ۹۹ گفت: 
در این باره جلس��ات متعددی با بانک مرکزی انجام شد که خوشبختانه 
بانک مرکزی در این زمینه همراه اس��ت، اما دس��تورالعمل مربوط هنوز 
به صورت نهایی ابالغ نش��ده اس��ت و برای س��ال ۹۸ قرار شد که مانند 

سال ۹7 عمل شود.
زادبوم ادامه داد: درخواس��ت صادرکنندگان این اس��ت که 2۰درصد 
تخفیف قائل شده برای رفع تعهد ارزی در سال های ۹7 و ۹۸، در سال 
۹۹ اعم��ال ش��ود، زیرا صادرکننده هزینه هایی در خارج از کش��ور دارد 

مانند هزینه های نقل و انتقال پول که به ۱۰درصد هم می رسد.

مدیرعام��ل پش��تیبانی امور دام گفت واردات نهاده به صورت ش��بانه روزی در 
حال انجام اس��ت که با ای��ن وجود پیش بینی می ش��ود در هفته های آینده بازار 
نهاده نرمال ش��ود. حس��ن عباس��ی معروفان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت واردات نهاده های دامی اظهار کرد: نهاده های دامی 

وارداتی سه کاال همچون ذرت، جو و کنجاله سویا را شامل می شود.
وی با اش��اره به اینکه ذرت باالترین می��زان واردات را به خود اختصاص داده 
اس��ت، بیان کرد: در س��ال گذش��ته ۹ میلیون تن ذرت دامی وارد کشور شد و 
امس��ال در نظر داریم همین میزان ذرت وارد ش��ود، در غی��ر این صورت تولید 

2میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرغ کشور دچار چالش می شود.
عباس��ی معروفان با بیان اینکه صنعت مرغداری وابس��تگی به نهاده های دامی 
وارداتی دارد، گفت: سال گذشته ۱۱7 میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور 
تولید ش��د که به س��بب آب بر بودن ذرت و بیابانی و نیمه بیابانی بودن کش��ور، 

تشخیص بر آن شد که اولویت اول خودکفایی به گندم اختصاص یابد.
این مقام مس��ئول افزود: سالیانه ۱۸ میلیون تن نهاده در کشور مورد استفاده 
ق��رار می گیرد ک��ه ۶ میلیون تن از این میزان در داخل و مابقی از طریق واردات 

تامین می شود.
به گفته وی، س��الیانه ۱2 میلیون تن نهاده وارد کش��ور می شود که ۹ میلیون 

تن از این میزان را ذرت به خود اختصاص می دهد.
مدیرعامل پشتیبانی امور دام با اشاره به دالیل کاهش واردات نهاده های دامی 
بیان کرد: بنابر آمار تا چند روز گذش��ته یک میلیون و 5۰۰ هزار تن نهاده وارد 
کشور شد، در حالی که با گذشت دو ماه از سال باید 2 تا 2 میلیون و 5۰۰ هزار 
تن نهاده وارد می ش��د که به دلیل فصل برداش��ت گندم و روانه شدن کامیون ها 
به س��مت این استان ها موجب شده کامیون کمتری در بنادر وجود داشته باشد، 
به همین خاطر از وزارت راه درخواس��ت کردیم که کامیون های بیش��تری را در 

بنادر قرار دهند تا با تسریع در واردات نهاده های دامی از التهاب کمبود در بازار 
بکاهیم. عباس��ی ادامه داد: در حال حاضر واردات نهاده به صورت شبانه روزی در 
حال انجام اس��ت که با ای��ن وجود پیش بینی می ش��ود در هفته های آینده بازار 

نهاده نرمال شود.
وی قیمت هر کیلو ذرت در بنادر را یک هزار و 5۰۰ تومان، کنجاله 2 هزار و 
45۰ تومان و جو یک هزار و ۳5۰ تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت 
که هر کیلو ذرت در مراکز استان با نرخ یک هزار و 75۰ تومان، کنجاله سویا 2 

هزار و 7۰۰ تومان و جو یک هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می شود.
این مقام مس��ئول در پایان تصریح کرد: هم اکن��ون قیمت نهاده های دامی در 
بازار آزاد به سبب کمبود عرضه با نرخ های باالیی عرضه می شود که این قیمت ها 
مالک  نیس��ت، چراکه ۹۰ ت��ا ۹5درصد نیاز تولیدکنن��دگان از طریق بازارگاه و 

پشتیبانی امور دام تامین می شود.

طی 2 سال صادرات به کشور های همسایه 2 برابر می شود

بازار نهاده های دامی  متعادل می شود
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اخبار

لغو برخی محدودیت ها در طرح پیش فروش 
۷5 هزار دستگاه خودرو

آنطور که ش��نیده شده گویا قرار اس��ت در طرح پیش فروش 75 
هزار دس��تگاه خ��ودرو برخی از محدودیت ه��ا از جمله پالک فعال 

برداشته شود.
فیس بوکتوییترپاکتواتس آپتلگراموایبراش��تراک گذاری از طریق 

ایمیلچاپ
به گزارش بخش اقتصادی س��ایت خبرمهم، 7 روز از اجرای طرح 
فروش فوری تعدادی از محصوالت ایران خودرو و س��ایپا می گذرد 
ام��ا  هنوز آماری از میزان پیش ثبت نام متقاضیان در این طرح نه 
از س��وی وزارت صنعت و نه از سوی مدیران دو شرکت خودروساز 
اعالم نش��ده است. جالب اینجاس��ت در کمیته خودرو مصوب شده 
اخبار طرح فروش در قالب اطالعیه منتش��ر ش��ود ام��ا هنوز هیچ 
خبری از میزان ثبت نامی ها در این طرح فروش نیست. به هر حال 
به نظر می رسد عدم واریز پیش پرداخت در این طرح عاملی شده تا 
بسیاری از مردم شانس خود را امتحان و اقدام به ثبت نام کرده اند.
البت��ه محدودیت های اعمال ش��ده در این طرح ف��روش از جمله 
داش��تن پالک فعال برای آن دس��ته از افرادی ک��ه دارای خودروی 
فرس��وده هستند مشکالتی را به وجود آورده است به نحوی که آنها 
نمی توانن��د در این طرح ثبت نام کنند. عالوه بر این اخیراً هم خبر 
پیش فروش یکس��اله 75 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان 
مطرح ش��ده که همین امر بالتکلیف��ی این افراد را در خرید خودرو 

بیشتر کرده است.
آنطور که ش��نیده شده گویا قرار اس��ت در طرح فروش 75 هزار 
دس��تگاه خودرو برخی از محدودیت ها از جمله پالک فعال برداشته 
ش��ود تا آن دس��ته از افرادی که دارای خودروی فرسوده هستند با 

رعایت شرایطی جدید امکان ثبت نام خودرو را پیدا کنند.

روشن کردن کولر در تاکسی ها الزامی است؟
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران توضیحاتی درباره 
روشن کردن کولر و احتمال انتقال کرونا از این طریق در تاکسی ها، 

ارائه کرد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری »عص��ر خ��ودرو«، علیرض��ا قنادان 
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران درباره استفاده از کولر 
در تاکس��ی های پایتخت اظهار داشت: در سال های گذشته استفاده 
از کولر در تاکسی ها اجباری بوده ولی امسال به دلیل شرایط کرونا 

این موضوع با تغییراتی همراه شده است.
وی افزود: استفاده از کولر در تاکسی به دو صورت انجام می گیرد 
یکی روش��ن کردن تهویه داخل و دیگری تهویه خارجی به صورتی 
که تهویه داخلی سبب چرخش هوای داخل کابین تاکسی می شود 
و تهویه خارجی هوای خارج از تاکسی را به خودرو وارد می کند که 

نوع اول در صورت استفاده احتمال انتقال کرونا را به همراه دارد.
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران تاکید کرد: در حال 
حاضر براس��اس بررس��ی کارشناسان بهداشتی مش��خص شده که 
پایین بودن پنجره تاکس��ی ها در پیشگیری از کرونا موثر است ولی 
به تدریج با گرم ش��دن بیشتر هوا استفاده از کولر نیز مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
قنادان خاطرنش��ان کرد: در حال حاض��ر آخرین توصیه هایی که 
به ما ابالغ ش��ده، ضرورت پایین بودن پنجره های تاکس��ی در زمان 
حرکت خودرو اس��ت ولی با وارد ش��دن به فصل تابس��تان شرایط 
جدید را از کارشناس��ان وزارت بهداشت استعالم خواهیم کرد و آن 

را به اطالع رانندگان و مسافران می رسانیم.
وی درباره نصب پارتیشن در تاکسی های پایتخت گفت: رانندگان 
تاکس��ی از دو طریق می توانند برای نص��ب این فضاهای جداکننده 
اق��دام کنند یکی از طریق مراجعه به برخی از پایانه ها در مناطق و 
دیگری از طریق مراجعه به س��ایت باش��گاه رفاه تاکسیرانان، که از 
طریق این س��ایت به س��ه نقطه در تهران جهت نصب پارتیشن به 

رانندگان معرفی می شود.
قنادان خاطرنشان کرد: نصب پارتیشن برای تاکسی های پایتخت 

به صورت تدریجی و رایگان در حال انجام است.

برنامه های شرکت بازرسی کیفیت در سال 
سخت خودرویی ها اعالم شد

شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران در نظر دارد تا با ابالغ 
اهداف پنج س��اله و برنامه ریزی های هوشمند و  منعطف در راستای 

ارتقای سطح ایمنی، کیفیت و آرامش در جامعه گام بردارد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، اشکان 
گلپایگانی مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران با 
اش��اره به مهمترین اهداف این ش��رکت در س��ی و یکمین سالروز 
فعالیت خود گفت: ما همواره در تالش��یم تا با شناس��ایی فرصت ها 
و در چارچوب پن��ج ارزش کلیدی س��رآمدی، ارزش آفرینی، تعلق 
سازمانی، اخالق محوری و آرامش و نشاط که به آنها باور داریم برای 

دستیابی به اهداف مجموعه isqi تالش کنیم.
وی با تاکید بر س��ابقه ش��رکت و وظایفی که پس از این س��ال ها 
برعهده  اعضای خانواده  ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران 
اس��ت، گفت: در حقیقت با باالرفتن س��ن شرکت وظایف بزرگتری 
برعهده  اعضای آن قرار می گیرد و در این مس��یر نیاز اس��ت که به 
س��مت بلوغ سازمانی باالتری حرکت کند. ما امیدواریم تا اوضاع به 
نحوی پیش برود که بتوانیم ش��رکت را ب��ه مجموعه ای بالغ تبدیل 
کنیم و توسعه یافتگی سازمانی را در سطوح ملی و بین المللی تجربه 
کنیم و انتخاب اول برای اش��تغال متخصصان حوزه TIC )تس��ت، 
بازرس��ی و صدور گواهینامه( باش��یم و در این مسیر با الگوگیری از 
شرکت های تراز اول بازرسی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای 
ب��ه روز جهانی تالش می کنیم ت��ا پرچمدار مقوله کیفیت و نوآوری 

در این حوزه باشیم.
مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران در پایان 
خاطرنش��ان کرد: ما در شرکت isqi بر آنیم که با برنامه ریزی برای 
تحقق مناف��ع تمامی ذی نفعان  و همکاران مان و با پیش��برد اصول 
بازرسی کیفی و استاندارد در کشور کمک کنیم تا جامعه ای ایمن تر 

و سطح زندگی باکیفیت تر برای تمامی افراد رقم بخورد.

مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری تهران در مورد نرخ گذاری 
کرایه تاکس��ی ها و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی توضیحاتی ارائه 
ک��رد. به گزارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، علیرضا قنادان در مورد 
افزایش نرخ کرایه تاکس��ی در ش��هر تهران با بیان اینکه در حال حاضر 
با توجه به ش��یوع کرونا برای اولین بار دو نوع نرخ را در برچس��ب های 
تاکس��ی ها اعمال کردیم، گفت: در برچس��ب جدید که به واسطه شیوع 
کرونا و در پی لزوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی انجام شده است، 
دو نوع نرخ در برچس��ب ها قید شده اس��ت که بر این اساس نرخ کرایه 
برای حداکثر مجاز سه مسافر یا چهار مسافر در تاکسی متفاوت است.

وی با بیان اینکه براس��اس مصوبه ش��ورای ش��هر تهران در سال ۹۹، 
می بایست حداکثر 25درصد به کرایه نرخ تاکسی ها اضافه می کردیم اما 
حاال به طور متوسط در کل خطوط نرخ کرایه ها 2۳درصد افزایش یافته 
است، افزود: قبول کنید که اعمال نرخ کرایه جدید همه ساله در ابتدای 
سال چالش برانگیز بوده و این در حالی است که نه شهرداری تهران و نه 
سازمان تاکسیرانی ذی نفع این افزایش کرایه نیستند، چراکه تاکسی به 
عنوان یک وسیله حمل و نقل شبه همگانی، در مالکیت تاکسیران است 
و ش��هرداری تهران تنها براساس مصوبات شورای شهر نسبت به اجرا و 

نظارت بر نرخ کرایه اقدام می کند.
قن��ادان با تاکید بر اینکه برخالف مترو یا اتوبوس که در آنها بخش��ی 
از قیمت تمام ش��ده س��فر در قالب یارانه از س��وی دولت و ش��هرداری 
پرداخت می شود، درخصوص کرایه تاکسی ها یارانه ای برای جبران نرخ 
کرای��ه وجود ندارد، افزود: مدیریت ش��هری در نرخ گذاری ها هم حقوق 

مس��افر و هم حقوق راننده تاکس��ی را در نظر می گیرد و در حال حاضر 
فش��ارهای اقتصادی که بر مردم وارد می ش��ود برای ما قابل درک است 
اما رانندگان تاکس��ی ه��م جزئی از همین مردم هس��تند؛ همانطور که 
می دانید نرخ رسمی تورم در انتهای سال گذشته حدود 4۰درصد اعالم 
ش��ده است درحالی که حداکثر افزایش نرخ تاکسی 25درصد مصوب و 

به ما ابالغ شد.
وی با بیان اینکه فکر نکنید با افزایش نرخ کرایه تاکسی حاال رانندگان 
پولدارتر می ش��وند، گفت: رانندگان تاکسی نیز معیشت شان تحت تاثیر 
ش��رایط اقتصادی، گرانی و کرونا قرار دارد؛ به گونه ای که تعداد مسافران 
آنها به دلیل اجرای فاصله گذاری اجتماعی، دورکاری ادارات، تردد افراد 
با وسایل شخصی و مواردی از این دست حدود ۶۰درصد نسبت به دوره 
مش��ابه سال قبل کم ش��ده و به همین دلیل حتی با وجود افزایش نرخ 

امسال باز هم درآمدشان به روزهای مشابه سال ۹۸ نیز نرسیده است.
قنادان در مورد اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی با بیان 
اینکه در این س��ه م��اه، تماس های تلفنی زیادی به خصوص از س��وی 
بانوان تهرانی داشتیم که از اجرای این طرح تشکر کرده و خواهان ادامه 
طرح سه مسافر در تمامی طول سال شدند، گفت: برخی معتقدند حاال 
که طرح فاصله گذاری در تاکس��ی ها اجرا می شود نباید مسافران کرایه 
نف��ر چهارم را پرداخت کنن��د که باید توضیح دهم ک��ه در نرخ گذاری 
خطوط، کرایه مسیر تعیین می شود و این پول تقسیم بر تعداد مسافران 
مجاز خودرو می ش��ود. به عنوان مثال کارشناس��ان در تعیین نرخ کرایه 
انق��الب تا می��دان ونک را به فرض مثال 4 هزار تومان تعیین کرده و بر 

تعداد ظرفیت مجاز خودرو تقس��یم می کنند. در ش��رایط معمولی این 
ظرفیت مجاز در خودروهای س��واری چهار نفر و در تاکسی های ون ۱۰ 
نفر است. در حقیقت کرایه پرداخت شده، کرایه مسیر است و زمانی که 
تاکسی اشتراکی باشد کرایه بر تعداد استفاده کنندگان تقسیم می شود.

قنادان با بیان اینکه مصوبه طرح فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی ها 
با رویکرد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا همچنان به عنوان آخرین 
مصوبه س��تاد مقابله با کرونا و نه ش��هرداری تهران اس��ت و در تمامی 
خطوط تاکس��یرانی ش��هر تهران تا اطالع بعدی الزم االجراست، گفت: 
البته ما به س��تاد ملی کرونا نامه نوش��تیم تا به ما اعالم کنند که طرح 
فاصله گ��ذاری را تا چه زمانی باید اجرا کنیم که هنوز پاس��خی دریافت 

نکردیم.
وی افزود: قانون حداکثر س��ه مس��افر در ناوگان تاکسیرانی پایتخت 
مصوبه ابالغ ش��ده به ما اس��ت و همچنان در جریان اس��ت و تیم های 
نظارتی س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران از طریق گشت ناظران خطوط، 

اعمال صحیح این قانون را تحت رصد دارند.
قنادان با بیان اینکه نمی دانیم طرح فاصله گذاری تا چه زمانی اجرایی 
می ش��ود، گفت: برخی ها معتقدند احتماال در نیمه دوم سال شاهد موج 
دوم کرونا باش��یم و برخی دیگر نظرات تخصصی متفاوت از این دارند و 
از آنجایی که احتمال می رود در ماه های آتی طرح فاصله گذاری متوقف 
ش��ود، نرخ های تاکسی هم براساس ظرفیت س��ه مسافر و هم برمبنای 
چهار مس��افر در  برچسب ها اعالم ش��ده تا مسافران و تاکسیرانان دچار 

سردرگمی نشوند.

نصب برچسب های دونرخی در تاکسی های پایتخت

کاهش ۶۰درصدی مسافران

عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی اس��تفاده از 
ش��یوه قرعه کشی در طرح های فروش خودروس��ازان را راهکاری موقت 
دانس��ت و بر لزوم افزایش تیراژ تاکید کرد. شهرام آزادی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، درخصوص اجرای شیوه قرعه کشی در طرح فروش 
فوق العاده خودروس��ازان اظهار داش��ت: در این برهه از زمان با توجه به 
عدم تکافوی میزان تولید در مقایس��ه با تقاضا به نظر می رس��د چاره ای 

جز برقراری قرعه کشی برای متقاضیان خرید خودرو نباشد.
وی ضمن اش��اره به بروز اختالف قیمت خ��ودرو از درب کارخانه در 
مقایس��ه با بازار در سال های اخیر گفت: تقاضای انباشته طی سال های 

گذش��ته، اختالف قیمتی بسیاری میان نرخ کارخانه و بازار ایجاد کرده 
است.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: شیوه 
قرعه کش��ی در کوتاه مدت ممکن اس��ت کارساز باش��د اما در بلندمدت 
خودروس��ازان می بایست افزایش تولید و عرضه به بازار را به طور جدی 

در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند جوابگوی تقاضای بازار باشند.
آزادی ادام��ه داد: حض��ور و فعالیت دالالن در بازار به موضوع افزایش 
تقاض��ا دام��ن می زند که افزای��ش عرضه به کاهش تقاضا و شناس��ایی 

نیازهای واقعی که درخواست مصرف کنندگان نیز است، می انجامد.

وی درخص��وص تصمیم وزارت صمت مبنی ب��ر عدم دریافت وجه از 
متقاضیان خرید خودرو در مرحله قرعه کش��ی بی��ان کرد: تا زمانی که 
مشخص نشده، چه کسانی می توانند خودرو دریافت کنند، دریافت وجه 
درس��ت و به مصلحت نیست. به نظر می رسد درخواست واریز و تکمیل 

وجه پس از انتخاب متقاضیان از طریق قرعه کشی مناسب تر باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل بدهی 
انباش��ته خودروسازان به نظام بانکی از گذشته و براساس توافقات میان 
خودروس��ازان و بانک ها به نظر می رس��د، بخش عم��ده ای از این وجوه 

واریزی به پرداخت طلب بانک ها اختصاص یابد.

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت روز گذشته 
قیم��ت خودروهای داخلی مج��دد افزایش یافته و کاهش قیم��ت تنها مقطعی 

بوده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
درب��اره آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: با توجه ب��ه اینکه طی ماه های اخیر 
تقاضایی برای خرید خودرو وجود نداشته بنابراین قیمت خودرو به روال گذشته 

برگشته است.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو روز گذشته در بازار، قیمت خودرو 
مجدد افزایش داش��ته و کاهش قیمت تنها مقطعی بوده اس��ت. موتمنی درباره 
ثب��ت نام خودرو و تاثی��رات آن در کاهش قیمت خودرو، ادام��ه داد: با توجه به 
اینک��ه در حال حاضر خودروس��ازان ثبت نام خودرو دارن��د و به نوعی فرد دیگر 
نمی تواند خودرو را بفروشد و همین امر باعث افزایش تقاضای خودرو در حاشیه 
بازار می ش��ود. بازار در حال حاضر منتظر بخش��نامه 5درصد است که هم اکنون 

اجرا نشده است و به همین دلیل بازار سلیقه  ای پیش می رود.

او بیان کرد: باید در کف بازار خودرو تزریق ش��ود و تا زمانی که این اتفاق رخ 
ندهد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. بازار باید تابع قانون باشد و تا زمانی که 
قانون اجرا نش��ود نمی توان آن را کنترل کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
بی��ان ک��رد: زمانی که قانون اجرا نش��ود، آنهایی که خ��ودرو در اختیار دارند به 
طور س��لیقه ای خودرو را قیمت گذاری می کنند. باید در کف بازار خودرو عرضه 
ش��ود تا بگوییم قیمت ها کاهش یافت. اگر قانون کنترل ش��ود بازار ارقام کنترل 

خواهد شد.

قرعه کشی جوابگوی تقاضای بازار خودرو نیست

روند کاهشی قیمت خودرو متوقف شد
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افسردگی، آلزایمر و بیماری های شناختی دیگری وجود دارد که زندگی افراد 
را مختل کرده است، این مشکالت بخش کوچکی است که علوم و فناوری های 
ش��ناختی به افراد کمک می کند تا زندگی بهتری را تجربه کنند، شاید تا چند 

س��ال پیش فعالیت های کمی در این حوزه انجام 
می شد، اما اکنون زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
این حوزه به س��رعت در حال رش��د و گسترش 

است.
علوم و فناوری های ش��ناختی از آن حوزه های 
علمی نوپایی اس��ت که در س��ال های اخیر رشد 
خوب��ی را تجربه کرد. مطالعه س��اختار مغز برای 
ارتق��ای س��طح کیفی زندگی بش��ر و پاس��خ به 
س��واالت زیادی در این حوزه آن چیزی است که 

این دانش به دنبال آن است.
بیماری ه��ای  آلزایم��ر و وج��ود  افس��ردگی، 
ش��ناختی دیگر نش��ان از اهمیت موضوع مطالعه 
مغز دارد. پس ش��کل گیری زیست بوم فناوری و 

نوآوری در حوزه علوم ش��ناختی مس��ئله مهمی اس��ت تا ایده ها در این حوزه 
پرورش و توسعه یابند.

در این راس��تا اقدامات خوبی انجام ش��ده است. ش��اید تا چند سال گذشته 

فعالیت ه��ای زیادی در این حوزه انجام نمی ش��د اما اکن��ون ایران تولیدکننده 
تجهیزات در این حوزه اس��ت. بیش از ۳4شرکت فناور در حوزه علوم شناختی 
فعال هس��تند ک��ه به مدد ت��وان و تخصص ای��ن نیروی انس��انی تجهیزات و 
دس��تگاه های بس��یاری مرتبط با این حوزه در 
کشور با برند »ایران ساخت« تولید می شود. به 
عنوان مثال دستگاه رهگیر چشمی، نوار مغزی، 
نوروفیدب��ک، آزمون ه��ای ارزیابی ش��ناختی و 
بس��ته های پرورش ش��ناختی ب��رای کودکان، 
تجهی��زات نوری جهت مطالعه مغز و تجهیزاتی 
که برای تحقیقات در علوم شناختی جهت ثبت 
و تحریک س��لول های مغزی که هر کدام نقش 
موثری در ش��تاب دادن به سرعت تحقیقات در 
این ح��وزه دارد اکنون در داخل کش��ور تولید 

می شود و نیازی از کشور را رفع کرده اند.
همچنی��ن فعالیت بیش از 2۳ اس��تارت آپ 
نیز به تولید محصوالت فناورانه علوم ش��ناختی 
ش��تاب داده اس��ت. این اس��تارت آپ ها هر کدام دارای ایده هایی هستند که با 
توس��عه آنها تولید محصوالت فناورانه محقق می شود. همچنین سال گذشته با 
راه اندازی نخستین شتابدهنده حوزه علوم و فناوری های شناختی شتابدهی با 

محقق��ان در دانش��گاه صنعت��ی س��هند تبری��ز ب��ه دانش فن��ی تولید 
نانوفتوکاتالیست هایی دست یافتند. این مواد تصفیه آب های آلوده به رنگ 
و دارو را ک��ه روش های مرس��وم قادر به حذف مواد آالینده آن نیس��تند، 

انجام می دهد.
 پساب های آلوده تولیدشده توسط صنایع 
گوناگون دغدغه بسیاری را ایجاد کرده است؛ 
پساب هایی که با وجود مواد سمی و آسیب زا 
وارد محی��ط زیس��ت می ش��وند. روش هایی 
برای حذف مواد آالینده این پس��اب ها وجود 
دارد اما این روش های مرسوم قادر به حذف 

برخی از این ترکیبات نیستند.
 بنابرای��ن محقق��ان در دانش��گاه صنعتی 
سهند تبریز دست به کار شدند و تحقیقات و 
پژوهش برای جایگزینی روشی نوین را انجام 
دادند. البته صندوق حمایت از پژوهش��گران 
و فناوران معاون��ت علمی نیز از آنها حمایت 

کرد.
محمد حقیقی مجری این گرنت پژوهش��ی درباره آن گفت: اس��تفاده از 
نانو فتوکاتالیس��ت ها روشی نوین برای تصفیه پساب ها است. تولید آنها در 

دنیا در حال صنعتی ش��دن  و گذراندن پایان مراحل صنعتی اس��ت. ما با 
انجام این گرنت پژوهشی به دانش فنی تولید این نانو فتوکاتالیست ها برای 
تصفیه آب های آلوده رنگی و دارویی دس��ت یافتیم. نانو فتوکاتالیس��ت ها 
مواد نوین نانویی ب��رای حذف آالینده ها با 
استفاده از نور خورشید )نور مرئی( هستند.
 حقیق��ی ادام��ه داد: در ای��ن روش از 
یک نانوکاتالیست اس��تفاده می شود که با 
جذب نور خورش��ید فرآیند تصفیه را انجام 
می ده��د. اکنون دانش فنی تولید این مواد 
در کش��ور وجود دارد و پس از ثبت اختراع 
بین الملل��ی آن وارد مرحل��ه تولید صنعتی 
می شویم. البته با حمایت صندوق کار ثبت 
اختراع بین المللی آن نیز در مراحل پایانی 

قرار دارد.
و  راکت��ور  تحقیق��ات  مرک��ز  رئی��س 
کاتالیست دانشگاه صنعتی سهند همچنین 
گف��ت: چاپ ۱2 مقال��ه تحقیقاتی به صورت بین الملل��ی و ۹ ثبت اختراع 
داخلی در حوزه نانوفتوکاتالیست ها و تصفیه آب از دستاوردهای این گرنت 

پژوهشی است.

نانو فتوکاتالیست ها برای تصفیه آالینده های رنگی و دارویی تولید شدبیش از 34 شرکت محصوالت دانش بنیان علوم و فناوری های شناختی تولید می کنند

دفاتر همکار کانون پتنت معاونت علمی در دانش��گاه های کشور با رویداد  های 
گوناگون، به ویژه برگزاری کارگاه های آموزش��ی اق��دام به ترویج مبانی مالکیت 
فک��ری و پتنت کرده ان��د و از این راه، مخترعان واجد ش��رایط را به حفاظت از 

اختراعات و نوآوری های آنها در کشورهای هدف، ترغیب می کند.
  در این میان، جذب و ثبت درخواس��ت از س��وی دفاتر، به عنوان مهم ترین 
خروجی این همکاری مطرح اس��ت بنا بر آم��ار و اطالعات کانون، دفاتر همکار 
کانون در س��ال ۹۸، موفق به جذب و ثبت ۱۱2 درخواس��ت جدید شده اند که 
ظرفیت فنی و دانشی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور و البته همکاری موفق 
دفاتر همکار و کانون پتنت معاونت علمی در شناس��ایی این ظرفیت ها را نشان 

می دهد.
همچنین نش��ان می دهد که تقاضا برای حفاظ��ت از اختراعات و نوآوری های 
صورت گرفته در کش��ور، به ویژه در بازارهای خارجی مانند آمریکا، اروپا و چین 
در حال افزایش است بنابراین سیاست گذاران حوزه علم و فناوری باید به این امر 

توجه بیشتری داشته باشند.
نکته جالبی که در ارتباط با فعالیت های دفاتر همکار و روند صعودی مشارکت 
آنها در ثبت درخواس��ت های جدید باید در نظر گرفت، توس��عه کمی و کیفی 
همکاری ها است. در سال های اخیر، تعداد دفاتر همکار به شکل قابل مالحظه ای 
افزایش یافت و از سوی دیگر، تالش شد تا با تعامالت و پیگیری های دقیق، سطح 
کیفی فعالیت ها نیز افزایش یابد. این امر، منجر به افزایش چش��مگیر مشارکت 

دفاتر همکار جدید، در جذب و ثبت درخواست شده است.
 رشد کمی و کیفی دفاتر همکار در مراکز علمی گوناگون

برای مثال در سال ۹4، تنها ۹ دفتر شامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگاه پلیمر 
و پتروشیمی ایران، انستیتو پاستور ایران )تهران(، دانشگاه تهران، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان، دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی و 
دانشگاه شهید بهشتی، برای ثبت درخواست  اقدام کردند. این در حالی است که 
تعداد دفاتر ثبت کننده درخواست در سال های ۹5، ۹۶ و ۹7، به ترتیب برابر ۱۹، 
25 و 2۸ مورد بوده است که در سال ۹۸، به ۳۱ دفتر نیز افزایش یافته است. این 
روند صعودی، به خوبی استراتژی گسترش کمی و کیفی تعامل و عملکرد دفاتر 

همکار کانون را نشان می دهد.
 اگر عملکرد دفاتر همکار را از نظر جلب توجه مخترعان و محققان نسبت به 
ثبت اختراع خارجی و جذب و ثبت ایده های نوآورانه آنها مورد توجه قرار دهیم، 
تعداد درخواست های ثبت ش��ده می تواند نخستین شاخص برای ارزیابی دفاتر 

محسوب شود. بنا بر آمار، بیشترین درخواست ثبت شده، متعلق به دفتر همکار 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده که با 25 درخواست، در صدر فهرست دفاتر همکار 
کانون پتنت ایران قرار دارد. دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی شریف، به 
ترتیب با ۱2 و ۱۱ درخواست، رده های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

 توسعه کیفی همکاری ها
نکته جالب اینجا اس��ت که سهم دانش��گاه امیرکبیر با 25 درخواست، تقریباً 
برابر با مجموع 4۸ دفتری است که کمتر از سه درخواست به ثبت رساندند. این 
موضوع، نوعی توزیع نامتقارن بی��ن خروجی های عملکردی دفاتر همکار و نیز 
فعال بودن چشمگیر برخی دفاتر، به ویژه دفتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر را نشان 
می دهد. البته این موضوع را هم باید در نظر داشت که بسیاری از دفاتر همکار، به 
تازگی و طی فازهای توسعه تعامالت کانون پتنت با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، 
راه اندازی شده اند. بنابراین با فعال شدن این دفاتر و توسعه کیفی همکاری ها آنها، 

این شکاف بزرگ عملکردی تا حدی کاهش می یابد.
 همچنین یکی دیگر از فاکتورهای عملکردی که می تواند امتیاز دفاتر همکار 
را به شدت تغییر دهد، تعداد درخواست های تأییدشده آنها است. اگرچه تعداد 
درخواس��ت های ثبت شده بیشتر، به معنای فعالیت باالتر دفتر همکار است، اما 
درک خوب از اختراعات قابل پتنت شدن و ایده های ارزشمند و بررسی شکلی و 
اولیه صحیح آنها، نشان دهنده توانایی باالی مسئوالن دفاتر در ارزیابی های اولیه 
است و این مسئله، از هدررفت انرژی و زمان مورد نیاز جهت ارزیابی های بعدی 

توسط کارشناسان کانون پتنت ایران، جلوگیری به عمل می آورد.
از آنجا که ثبت اختراع خارجی، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است، دقت 
در انتخاب درخواس��ت های واجد شرایط، بس��یار ضروری است و دفاتر همکار، 
می توانند نقشی تعیین کننده در این زمینه داشته باشند. آنها باید درخواست هایی 
ک��ه حداقل ه��ای الزم را برای ثبت در سیس��تم پتنت دارا هس��تند، از مابقی 
درخواس��ت ها تشخیص داده و نس��بت به ثبت آنها اقدام کنند. این فرآیند، بار 

کاری کانون پتنت را کاهش داده و دقت ارزیابی ها را به شدت افزایش می دهد.
بنا بر آمار کانون پتنت ایران، در س��ال ۹۸ تنها ۹ دفتر همکار موفق به اخذ 
تأییدیه نهایی کانون پتنت، برای برخی از درخواس��ت های خود ش��ده اند که از 
میان آنها، دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با پنج درخواست تأییدشده در صدر قرار 
گرفته و دانش��گاه های صنعتی ش��ریف و تهران، به ترتیب با ۳ و 2 درخواس��ت 
تأیید شده، در رده های بعدی جای دارند. در مجموع، ۱۶ درخواست از بین ۱۱2 
درخواس��ت ارس��الی به کانون پتنت، مورد تأیید نهایی قرار گرفته است که نرخ 

۱4.2۸ درصدی را نشان می دهد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از ارکان تسهیلگر در حوزه 
دانش، فناوری و نوآوری در کش��ور، حمایت از جامعه علمی و فناوری کش��ور را در 
اولویت کاری خود قرار داده است. آنطور که رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری می گوید: »در سال جاری معاونت علمی و فناوری به دنبال 

رفع موانع پیش روی فعالیت کسب وکارهای دانشی است.«
»رفع موانع کسب وکار ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها« عنوان برنامه ای 
اس��ت که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در سال جهش تولید به دنبال 
تحقق آن است؛ اتفاقی که تاثیر مستقیمی در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری دارد.

اس��ماعیل قادری فر، رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و 

فناوری ریاس��ت جمهوری با اشاره به این برنامه، می گوید: اگر بتوانیم موانع موجود 
سر راه فعالیت زیست بوم فناوری و نوآوری را مرتفع کنیم قطعا به توسعه زیست بوم 

فناوری و نوآوری خواهیم رسید؛ اتفاقی که ثمرات خوبی برای اقتصاد کشور دارد.
به گفته وی، یکی از کاربردهای این کس��ب وکارها، تامین نیازهای داخلی کش��ور 
اس��ت. باید تالش کنیم با کمک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها چالش های 
مهم کش��ور را مرتفع کنیم. ایجاد ش��بکه ارتباطی می��ان دانش بنیان ها یکی از این 
راهکارهای زودبازده است که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان 
یک راهبرد مدنظر است. ارتباط هدفمند و قاعده مند میان بنگاه های اقتصادی کوچک 

و بزرگ هم می تواند راهکار خوبی در این زمینه باشد.

مایکروس�افت با توس�عه  هوش مصنوعی برای انتخاب اخبار، بخشی از سردبیران خود را 
تعدیل کرد. به گزارش زومیت مدیرعامل مایکروس�افت، ساتیا نادال، همیشه از ایده  کاربرد 
هوش مصنوعی به  همراه نیروی انس�انی و نه به  جای آنها، دفاع کرده اس�ت؛ اما ظاهرا در 
عمل وقتی فرصت مناسب برای استفاده  کامل از هوش مصنوعی ایجاد شود، مایکروسافت 

بدون معطلی و با خشنودی تمام، تنها از هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد.
به  گزارش BusinessInsider، مایکروس�افت اخیرا س�ردبیران خود را که در وب سایت 
MSN.com  مشغول به  کار بودند، تعدیل و هوش مصنوعی را جایگزین آنها کرده است تا 

اخبار مناسب را برگزینند.
وب س�ایت MSN.com بازدیدکنن�دگان زی�ادی را در ای�االت متحده آمری�کا به  خود 
اختصاص داده اس�ت. به ادعای وب سایت خبری ام اس ان، این وب سایت به رقم 500 میلیون 
نفر بازدیدکننده در 140 کش�ور دنیا رسیده اس�ت. حال با شرایط به وجود آمده، حدود 50 
نف�ر از نیروه�ای این وب س�ایت در ایاالت متح�ده آمریکا تحت الش�عاع جایگزینی هوش 
مصنوع�ی قرار گرفته اند. البته، این افراد از کارمندان مس�تقیم مایکروس�افت نبودند و از 

طریق آژانس های استخدامی نظیر Aquent و MAQ با مایکروسافت همکاری می کردند.
هن�وز نگرانی هایی درباره  کیفیت اخبار پیش�نهادی مبتنی بر سیس�تم هوش مصنوعی 
وج�ود دارد و نمی ت�وان فعالیت هوش مصنوع�ی را کامال بری از خطا دانس�ت. برای مثال، 
ممکن اس�ت هوش مصنوعی در اعتبارس�نجی اخبار جعلی یا اخب�ار گمراه کننده توانایی 
الزم را نداشته باشد و با انتشار برخی اخبار نادرست مشکالتی را ایجاد کند. به خصوص که 
در حال حاضر س�رعت انتقال اخبار بسیار بیشتر از هر زمان دیگری است و اطالعات غلط 
می تواند آسیب های زیادی را ایجاد کند. با این تفاسیر اما، مایکروسافت نیوز فعالیت هوش 
مصنوعی را خالی از لطف نمی داند و گفته اس�ت که سیس�تم هوش مصنوعی آنها، محتوای 
اخبار را بررسی می کند و چندین وجه از اخبار را درک خواهد کرد. برای مثال میزان تازگی 
خبر، دسته بندی، نوع موضوع، فحوای کالم و میزان محبوبیت بالقوه  خبر را ارزیابی می کند 

و سپس آن را برای سردبیر برای تأیید نهایی می فرستد.
همچنی�ن، الگوریت�م ه�وش مصنوعی مایکروس�افت قادر اس�ت باتوجه  ب�ه متن خبر، 
عکس های�ی را پیش�نهاد دهد تا جذابیت خب�ر را افزایش دهد. بعد  از آن س�ردبیرها فقط 

یک استراتژی برای ثبت بیشتر اختراع

تعامل با مراکز علمی گسترش یافت

موانع توسعه کسب وکارهای دانشی را مرتفع می کنیم

مایکروسافت هوش مصنوعی را جایگزین سردبیران خود در Microsoft News کرد

دریچــه

هر خودرو از صدها قطعه مختلف تش��کیل می ش��ود. اجزای الس��تیکی و پالستیکی 
نیز بخش قابل توجهی از این قطعات را تش��کیل می دهند. به منظور کاهش قیمت این 
قطعات و با هدف تولید محصول شلنگ های الستیکی خودرو با فرموالسیون جدید یک 
فراخوان منتشر شد.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، برای انتقال سوخت، روغن و دیگر فرآیندهای هیدرولیکی در خودرو، 
معموالً از ش��لنگ های الستیکی استفاده می شود. کیفیت و قیمت این قطعات می تواند 
در قیمت تمام شده نهایی و همچنین  افزایش عمر مفید خودرو و کاهش هزینه تعمیر 
خودرو موثر باش��د. بر این اساس مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در همکاری با بخش خصوصی در ای��ن حوزه فراخوانی را به صورت 

تخصصی منتشر کرده است.

شرکت های دانش بنیان به کمک صنایع خودرو می شتابند

تولید اجزای الستیکی و پالستیکی
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با حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و در قال��ب برگزاری یک وبینار تخصص��ی، راه های ورود 
شرکت های دانش بنیان به بازار اوراسیا به ویژه کشور روسیه معرفی و بررسی 

می شود.
 اوراسیا یکی از مهم ترین بازارهای هدف برای 
محصوالت و خدمات دانش بنیان اس��ت؛ بازاری 
بزرگ و س��ودده که می تواند مزایای اقتصادی 
بلندمدتی برای سرمایه گذاری های دانش بنیانی 
داش��ته باش��د. در واقع منطقه اوراسیا نام قاره 
وس��یعی است که از ترکیب دو قاره اروپا و آسیا 
ایجاد شده و کش��ورهای زیادی را در دل خود 

جای داده است.
در ۹ م��اه منته��ی ب��ه آذر س��ال گذش��ته 
بیش��ترین رش��د صادرات به مجم��ع اقتصادی 
اوراسیا )روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان 
و ارمنس��تان( صورت گرفته است. رشد ارزشی 

75درصدی و رش��د وزنی ۱۱7درصدی صدور کاال به این کش��ورها حاصل 
عملکرد ۹ ماهه اول سال گذشته صادر کنندگان است.

طب��ق برآوردها، بازار حدود ۱۹۰ میلیون نفری اتحادیه اوراس��یا با حدود 

75۳ میلی��ارد دالر ارزش ص��ادرات و واردات، آماده پذیرش کاالهای ایرانی 
اس��ت و با موافقتنامه ایران با این اتحادیه، بیش از ۸۰۰ قلم کاال مش��مول 

کاهش تعرفه می شوند.
سه س��ال عضویت موقت مشروط در قالب 
موافقت نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا، فرصتی 
اس��ت که می تواند زمین��ه الزم برای عضویت 

ایران در این اتحادیه را فراهم کند.
ای��ن منطقه بزرگ ک��ه اقیان��وس آرام در 
ش��رق، اقیانوس اطل��س در غ��رب، اقیانوس 
منجمد شمالی در شمال و آفریقا، مدیترانه و 
اقیانوس هند در جنوب را به هم وصل می کند 
قرار اس��ت بازار هدف شرکت های دانش بنیان 
باشد. نحوه ورود به بازار این منطقه وسیع در 
یک وبین��ار تخصصی به دانش بنیان ها معرفی 

می شود.
این وبینار ۱2 خردادماه سال جاری برگزار 
می ش��ود و حضور ش��رکت های دانش بنیان و خالق در ای��ن دوره تخصصی 
رایگان اس��ت. عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس 

اینترنتی https://tesc.ir/ مراجعه کنند.

سیس��تم طیف س��نجی رامان در صنای��ع مختلف��ی از جمله نفت و 
گاز، مواد غذایی و پتروش��یمی کاربرد دارد، قیمت باالی نمونه مش��ابه 
خارجی، یک ش��رکت دانش بنیان داخلی را بر آن داش��ت که محصول 

ایرانی این دس��تگاه را با ی��ک پنجم قیمت 
مشابه خارجی بومی سازی کند.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
حس��ین خادم  رئیس هیأت مدیره شرکت 
دانش بنیان تک فام س��ازان طیف نور در این 
باره گفت: طیف س��نجی به روش رامان یک 
روش علمی است که در آن نور لیزر به مواد 
مختلف تابانده می شود و برگشت نور مبنای 

تحلیل و آنالیز علمی قرار می گیرد.
 خادم افزود: این دستگاه  برای آنالیز مواد 
مختلفی اعم از مش��تقات نف��ت و گاز، مواد 
پتروشیمی، سلول های سرطانی، غذا و دارو، 

انواع جواهر و نظایر آنها به کار می رود. کاربردهای این دس��تگاه بسیار 
متنوع است و طیف وسیعی از نانو مواد را شامل می شود.

وی با اش��اره به مش��کالت به وجود آمده برای واردات این دستگاه، 

بیان داش��ت: به دلیل تحریم و افزایش قیمت، واردات این دس��تگاه با 
مش��کل مواجه شد. این شرکت با تش��کیل یک تیم تحقیقی منسجم، 
تحقیقات اولیه را انجام داد و  توانس��ت نمونه مش��ابه داخلی را  تولید 

کند.
خ��ادم ضم��ن توضیح جزییات  بیش��تر 
درباره نحوه بومی س��ازی فن��اوری مرتبط 
با این دس��تگاه افزود: محصول تولیدشده 
در ش��رکت  با ی��ک پنجم قیم��ت نمونه 
مش��ابه خارجی تولید می شود. این تفاوت 
قیمت و کیفیت خوب دس��تگاه باعث شده 
اس��ت که مشتریان  داخلی اقبال خوبی به 
این محصول نش��ان دهند. در حال حاضر 
برخ��الف نمونه های متفرق��ه وارداتی، این 
دس��تگاه با یک س��ال گارانتی و ۱۰ سال 
خدم��ات پ��س از فروش و آم��وزش کامل 
به مش��تریان تحویل می ش��ود. همچنین 
محققان��ی که برای تحقیق از این دس��تگاه اس��تفاده می کنند و قصد 
انتش��ار مقال��ه دارند، خدم��ات و تحلیل ه��ای الزم را از واحد آموزش 

شرکت دریافت می کنند.

ساخت سیستم های طیف سنجی گسترش می یابدراه های ورود دانش بنیان ها به بازار اوراسیا معرفی می شود

ی��ک ش��رکت دانش بنیان در س��ال ۸7 توس��ط ع��ده ای از محققان، 
متخصصان و فارغ التحصیالن ممتاز دانش��گاه ها در زمینه های اتوماسیون 
صنعتی، ابزاردقیق، الکترونیک و اپتوالکترونیک با هدف ارتقا، بومی سازی و 
بهره گیری از فناوری های نوین شروع به فعالیت کرد. این شرکت با طراحی 
و س��اخت انواع تجهیزات ابزاردقیق صنعتی با یک چهارم قیمت، صنایع 
داخلی را خودکفا کرده است. شرکت دانش بنیان کنترل سیستم خاورمیانه 
در طول این سال ها پروژه های صنعتی متنوعی را همگام با تکنولوژی روز 
دنیا به انجام رسانده و گامی بلند در راه طراحی و بهینه سازی فرآیندهای 
مختلف موردنیاز صنایع برداشته است. بنا به گفته وهاب سلگی، مدیرعامل 
این شرکت دانش بنیان، نخستین محصول مستقل شرکت، »رفرکتومتر 
اینالین« بود. این محصول س��ال ۹2 پس از س��ه س��ال تالش در عرصه 
طراحی و بهینه س��ازی توس��ط تیم های مختلف الکترونیک، مکانیک و 
اپتیک به بازار عرضه ش��د که در جشنواره FINEX2۰۱4 از سوی بنیاد 
ملی نخبگان، عنوان بهترین اختراع از لحاظ طراحی الکترونیک را به خود 
اختصاص داد. این محصول در همان ابتدا با اس��تقبال قابل توجه صنایع 
مختلف روبه رو ش��د. آنطور که سلگی می گوید: این محصول دانش بنیانی 
خریدارانی چون گروه تولیدی مهرام، زمزم تهران، بهنوش تهران، لبنیات 

مانیماس، شیلتون و ... دارد. 
پ��س از ای��ن محصول تالش های تیم طراحی و س��اخت این ش��رکت 
همچنان ادامه داشت و در این مسیر محصوالت دیگری مانند رفرکتومتر 

آزمایشگاهی و کانداکتیویتی متر اینالین نیز توسط متخصصان آن طراحی 
و به بازار ارائه ش��د و  همه این محصوالت هم با اس��تقبال خوبی از طرف 
صنایع، کارخانجات، دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی مواجه ش��د. دانشگاه 
علوم پزش��کی اهواز، شرکت لبنیات کاله، دانشگاه گیالن، شرکت لبنیات 
دامداران و ... از جمله این متقاضیان هس��تند. این شرکت دانش بنیانی با 
22 کارشناس خود توانسته در حوزه تولید تجهیزات اندازه گیري صنعتي و 
آزمایشگاهي و ابزاردقیق بخش بزرگی از نیاز صنایع کشور را مرتفع کند. 
این محصوالت شامل رفرکتومتر رومیزي )آزمایشگاهي( برای اندازه گیري 
بریکس و ضریب شکس��ت، رفرکتومتر پرتابل برای اندازه گیري بریکس و 
Compact- ضریب شکست، قابل جابه جایي، رفرکتومتر اینالین مدل
PTR۱۰۰ ب��رای اندازه گیري و کنترل بریکس همزمان با پروس��ه تولید 
در کارخانجات، رفرکتومتر اینالین م��دل PTR۱۰۰ برای اندازه گیري و 
کنت��رل آنالین بریکس و ضریب شکس��ت با دقت ب��اال تا محدوده دماي 
۱2۰ درجه سانتی گراد می شود.  همچنین محصوالتی مانند کانداکتیویتي 
متر رومیزي )آزمایش��گاهي( برای اندازه گیري هدایت الکتریکي مایعات، 
کانداکتیویتي متر اینالین ب��رای اندازه گیري و کنترل هدایت الکتریکي 
همزمان با پروس��ه تولید در کارخانجات، فلی��م فتومتر برای اندازه گیري 
پارامترهاي پنج گانه س��دیم، کلسیم، پتاس��یم، منیزیم و باریم و فلومتر 
الکترومغناطیسي برای اندازه گیري حجم مایعات عبوري از داخل لوله ها و 

مجار بسته از دیگر محصوالت تولیدی این شرکت است.

یک تالش مس��تمر در جریان اس��ت ت��ا با معرف��ی نیازمندی های 
فناورانه صنایع مختلف به شرکت های دانش بنیان و شناساندن متقابل 
توانایی های این ش��رکت ها به صنایع بزرگ، زمینه ایجاد همکاری های 

نوآورانه تسهیل شود.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، مرک��ز ش��رکت های دانش بنی��ان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری در تالش اس��ت تا با شناس��ایی نیازهای 
فناورانه صنایع و کارخانجات تولیدی مختلف، این نیازها را با اس��تفاده 

از ظرفیت شرکت های دانش بنیان مرتفع سازد.
ش��رکت های دانش بنیان براس��اس توانمندی ه��ای فناورانه خود و 
در ص��ورت تقاض��ای صنعت و اع��الم نیازمندی، به صنای��ع موردنظر 
معرفی می ش��وند. در این فرآیند کارگزاران تبادل فناوری، تسهیل گیر 

شناسایی نیازمندی های فناورانه صنایع، مستندسازی آنها و همچنین 
شناسایی شرکت های دانش بنیان توانمند هستند. در حال حاضر تعداد 
قابل توجهی نیازمندی فناورانه توسط این مرکز جمع آوری و فهرست 

شده است.
حفاظت اطالعات در ش��بکه های س��ازمانی، امکان س��نجی بازیافت 
انرژی از فش��ار خروجی پساب سیستم اسمز معکوس و تامین بخشی 
از ان��رژی مصرفی پمپ های فش��ارقوی، موتور قطب چاک دار برای فن 
یخچال، طراحی و ساخت ایربگ، المنت های شیشه ای و  تهیه و نصب 

میراگر بخشی از این نیازمندی های فناورانه است.
شرکت های دانش بنیان و عالقه مندان فناور می توانند برای اطالع از 
جزییات کامل این نیازمندی ها به سایت مرکز شرکت های دانش بنیان 

به آدرس http://daneshbonyan.isti.ir/  مراجعه کنند.

اعضای ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری تا پایان س��ال ۹۸ به بیش از 55۰ مرکز رسید. »این مراکز در 
۳۱ اس��تان مختلف کشور فعال هستند و با اش��تراک گذاری ۱2 هزار 
دستگاه خدمات شان را به جامعه ارائه می کنند.« رضا اسدی فرد، مدیر 
ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با بیان این مطلب، می گوید: طی هفت سال تالش 
ش��بکه آزمایشگاهی توانس��تیم تعداد اعضای شبکه را به بیش از 5۰۰ 

عضو برسانیم. این تعداد در ۳۱ استان کشور فعالیت می کنند.
به گفته وی، شبکه آزمایش��گاهی، به عنوان بستری برای گردآوری 
اطالع��ات توانمندی ها و امکانات آزمایش��گاهی کش��ور در حوزه های 

مختل��ف و همچنی��ن پلتفرمی برای تس��هیل دسترس��ی به خدمات 
آزمایشگاهی باکیفیت، فعالیت می کند.

این ش��بکه توانس��ته فعالیت های خود را در ۳۱ استان کشور بسط 
ده��د تا با این کار کیفیت خدمات ارائه ش��ده آزمایش��گاهی باال برود. 
اتفاق��ی که ب��ه نفع جامعه و نظام س��المت کش��ور اس��ت. آنطور که 
اس��دی فرد می گوید: »در ۳۱ استان و ۶7 شهر حدود 55۰ مرکز عضو 

قطعی یا عضو آزمایشی شبکه فعالیت می کنند.«
این 5۰۰ آزمایش��گاه به 7۰ هزار مش��تری که ۹۰درصد آنها اساتید 
دانشگاه ها، پژوهشگران بودند ارائه داده شد و ۱۰درصد باقی مانده نیز 

به شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته است.

شرکت های دانش بنیان نیاز صنایع را برطرف می کنند

31 استان کشور از خدمات شبکه آزمایشگاهی استفاده می کنند

طریق آژانس های استخدامی نظیر Aquent و MAQ با مایکروسافت همکاری می کردند.
هن�وز نگرانی هایی درباره  کیفیت اخبار پیش�نهادی مبتنی بر سیس�تم هوش مصنوعی 
وج�ود دارد و نمی ت�وان فعالیت هوش مصنوع�ی را کامال بری از خطا دانس�ت. برای مثال، 
ممکن اس�ت هوش مصنوعی در اعتبارس�نجی اخبار جعلی یا اخب�ار گمراه کننده توانایی 
الزم را نداشته باشد و با انتشار برخی اخبار نادرست مشکالتی را ایجاد کند. به خصوص که 
در حال حاضر س�رعت انتقال اخبار بسیار بیشتر از هر زمان دیگری است و اطالعات غلط 
می تواند آسیب های زیادی را ایجاد کند. با این تفاسیر اما، مایکروسافت نیوز فعالیت هوش 
مصنوعی را خالی از لطف نمی داند و گفته اس�ت که سیس�تم هوش مصنوعی آنها، محتوای 
اخبار را بررسی می کند و چندین وجه از اخبار را درک خواهد کرد. برای مثال میزان تازگی 
خبر، دسته بندی، نوع موضوع، فحوای کالم و میزان محبوبیت بالقوه  خبر را ارزیابی می کند 

و سپس آن را برای سردبیر برای تأیید نهایی می فرستد.
همچنی�ن، الگوریت�م ه�وش مصنوعی مایکروس�افت قادر اس�ت باتوجه  ب�ه متن خبر، 
عکس های�ی را پیش�نهاد دهد تا جذابیت خب�ر را افزایش دهد. بعد  از آن س�ردبیرها فقط 

باید اخبار مهم را از میان انبوه اخبار جمع آوری شده توسط هوش مصنوعی انتخاب، سپس 
آنها را بررس�ی و درنهایت مطابق با آیتم های مدنظر در موضوعات مختلف برای انتش�ار در 
طول روز، طبقه بندی کنند بنابراین بازدیدکنندگان، آخرین اخبار را از منابع موثق دریافت 
خواهند کرد. در هر صورت مایکروس�افت تمام تالش خود را کرده اس�ت تا نیروی انسانی 

را که هر کدام حداقل ساعتی 40دالر دستمزد می گرفتند، از چرخه  هزینه ها حذف کند.
خبرگ�زاری BusinessInsider معتق�د اس�ت ک�ه این اقدام از س�وی تی�م Bing که 
حاال مالک Microsoft News اس�ت، صورت گرفته اس�ت. یکی از س�خنگویان ش�رکت 

مایکروسافت همچنین گفته است:
مثل تمام ش�رکت ها، ما نیز کسب وکار خود را به طور مرتب ارزیابی می کنیم. ممکن است 
بعد  از ارزیابی نتایج به گونه ای باشد که در بخش هایی سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم 
و ه�ر از گاه�ی برخی نیروها را از جایی به جای دیگر منتق�ل کنیم یا مجبور به تعدیل نیرو 
ش�ویم. بنابراین، تصمیمات اتخاذ ش�ده  کنونی ارتباطی با همه گیری کووید- 1۹ و ش�رایط 

فعلی ندارد، بلکه تنها با این اتفاقات هم زمان شده است.

ابزارهای دقیق با یک چهارم قیمت خارجی »ایران ساخت« شد

مایکروسافت هوش مصنوعی را جایگزین سردبیران خود در Microsoft News کرد

یادداشـت

»طراحی تاکسی های دریایی« عنوان مسابقه ای است که در راستای گسترش صنعت 
گردشگری دریایی برگزار می شود. در این رویداد ایده ها در این حوزه شتابدهی می شود.
 ش��تابدهنده بادب��ان برگزارکننده این رویداد اس��ت که در آن از ش��رکت کنندگان 
خواس��ته ش��ده که یک تاکسی دریایی با ظرفیت شش نفر مسافر و یک نفر ناخدا برای 
س��فرهای دریایی بین بنادر جنوبی کشور، به همراه وس��ایل راحتی و لذت مسافران و 
فضاهایی برای وس��ایل همراه آنها، طراحی کنند. از نکات مهم در این طراحی می توان 
به توجه به شرایط محیطی و فرهنگی، قابلیت تولید مفهوم طراحی شده، توجه به بهینه 
بودن و داش��تن طول حدودی ۹متر اش��اره کرد. آثار ارسالی باید شامل توضیحات ایده 
اولیه، ایده پردازی و اس��کچ دوبعدی و طرح نهایی در قالب سه بعدی باشد. عالقه مندان 

برای حضور در این رویداد تا ۳۱ تیر ماه سال جاری مهلت دارند.  

مسابقه ای برای توسعه صنعت گردشگری

 تاکسی های دریایی طراحی کنید



وقتی شرایط دنیای اقتصاد مانند دوران کنونی نامساعد است، نیاز به 
ی��ک برند قدرتمند برای جلب نظر مش��تریان بیش از هر زمان دیگری 
احس��اس می ش��ود. برندهای بزرگ و قدرتمند همیشه در دوران بحران 
به خوبی امکانات مدیریت ش��رایط را در دست می گیرند. این امر ناشی 
از توانایی آنها برای جلب اعتماد مش��تریان و بهبود ش��رایط نامس��اعد 
جاری اس��ت. یکی از نکات مهم در موقعیت های بحرانی توجه به ادراک 
مش��تریان از برندمان پس از پایان بحران اس��ت. بس��یاری از برندها در 
فعالیت عملی شان به این نکته مهم توجه ندارند. به این ترتیب در نهایت 

به بدترین شکل ممکن بحران ها را پشت سر می گذارند. 
ش��رکت ها در راستای ایجاد ارتباط بهتر با مشتریان و دیگر شرکت ها 
اقدام ب��ه ایجاد برند می کنند. در غیر این صورت دلیلی برای تاس��یس 
برند از س��وی شرکت ها وجود ندارد. هر کس��ب و کار در شرایط عادی 
بای��د ارزش های خود را به نمایش بگذارد. این نکته در ش��رایط بحرانی 
اهمی��ت دوچندانی پیدا می کند. گاه��ی اوقات برندها در بیان ماهیت و 
حوزه تخصصی ش��ان نیز دچار مشکل می ش��وند. با این حساب فرآیند 

برندسازی برای آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. 
ب��دون تردید ایج��اد ارتباط با دیگران در ش��رایط بحرانی دش��واری 
بس��یار زیادی دارد. اگر شما به دنبال کس��ب موفقیت در دنیای کسب 
و کار هس��تید، باید این نکته را ب��ه طور ویژه مدنظر قرار دهید. در غیر 
این صورت امکان دس��تیابی به موفقی��ت و جلب نظر مخاطب هدف را 

نخواهید داشت. 
ت��الش برای ارتقای کیفیت برند همیش��ه ایده مناس��بی محس��وب 
می ش��ود، با این حال شیوه اعمال این اس��تراتژی اهمیت بسیار زیادی 
دارد. اگر ما تکنیک های نامناس��بی برای ارتقای کیفیت برندسازی مان 
به کار گیریم، اعتبار فعلی برندمان نیز دس��تخوش تغییر منفی خواهد 
ش��د. من در طول دوران فعالیتم با ش��رکت های بسیار زیادی در حوزه 
برندس��ازی همکاری داشته ام. برخی از اشتباهات در حوزه برندسازی به 
طور مداوم تکرار می شود. اگر شما به عنوان مدیر کسب و کار یا مسئول 
بخش برندسازی از اشتباهات رایج خودداری کنید، بخش قابل توجهی 

از موفقیت برندتان تضمین خواهد شد. 
ه��دف اصل��ی ما در این مقاله بررس��ی پنج اش��تباه رای��ج در زمینه 
برندسازی و تالش برای جست وجوی راهکارهای رفع آنهاست. در ادامه 
ه��ر کدام از اش��تباهات رایج و راهکارهای غلبه ب��ر آنها  در بخش های 

جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. عدم توجه به ارزش های برند

امروزه تعداد برندهای ش��بیه به ه��م به طور قابل مالحظه ای افزایش 
پی��دا کرده اس��ت. دلیل این امر ت��الش اغلب برندها ب��رای جلب نظر 
مخاط��ب هدف در بازه های زمانی کوتاه اس��ت. به عب��ارت بهتر، اکنون 
کمت��ر برن��دی به تعامل بلندمدت با مش��تریان توج��ه دارد. همین امر 
موجب استفاده از تکنیک های شبیه به هم از سوی برندهای مختلف در 

کسب و کارهای گوناگون می شود. 
برند ما باید جذابیت باالیی برای مخاطب هدف داش��ته باش��د. وقتی 

صحبت از جذابیت می ش��ود، هدف اصلی انتخاب نامی عجیب و غریب 
نیس��ت. بس��یاری از برندها بیش از آنکه به دنبال ارائه ارزشی خاص به 
مش��تریان باش��ند، درگیر انتخاب نام و دیگر الگوهای جانبی هس��تند. 
ام��روزه اغل��ب مش��تریان در تعامل با برنده��ا به دنبال رف��ع نیازهای 
اصلی شان یا دستیابی به آنچه مطابق سلیقه شان باشد، هستند بنابراین 
ن��ام یک برند تاثی��ر چندان مهمی بر روی ذهنیت مش��تریان ندارد. به 
عن��وان مثال برندهای نایک و گوگل را مدنظ��ر قرار دهید. این دو برند 
در طول س��ال های متمادی خدمات و محص��والت کاربردی در اختیار 
مشتریان قرار داده اند. درست به همین خاطر در سراسر دنیا نام های به 

شدت شناخته شده ای هستند. 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نیازی به سرمایه گذاری عظیم بر روی 
بخش های مختلف ش��رکت ندارد. در عوض ما باید بیشتر بر روی نکات 
کلیدی کس��ب و کارمان تاکید کنیم. به این ترتیب ش��انس بیش��تری 
برای جلب نظر مش��تریان و تعامل با آنها خواهیم داش��ت. بدون تردید 
هر شرکتی در ابتدای تاسیس برند به دنبال تحقق اهداف خاصی است. 
اغل��ب کارآفرینان برای برندش��ان ارزش های خاصی ترس��یم می کنند. 
اس��تفاده از ارزش های برند در فرآیند تعامل با مش��تریان اهمیت بسیار 
زیادی دارد. برندهای بزرگ مانند نایک همیشه در کمپین های بازاریابی 
و تعامل شان با مخاطب هدف به ارزش های مرکزی شان ارجاع می دهند. 
م��ا نیز در زمینه طراحی کمپین های بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 

باید همین شیوه را اعمال کنیم. 
مش��تریان باید همیش��ه یک نکته مهم برای تعامل با ما در ذهن شان 
داش��ته باش��ند. به عنوان مثال، وقتی مش��تریان با برند نایک در تعامل 
هستند، همیشه شعارهای تبلیغاتی اصلی این برند و کیفیت کفش های 
ورزش��ی اش را ب��ه خاطر می آورند. ای��ن نکته از نقطه نظ��ر بازاریابی و 
برندسازی دارای اهمیت بس��یار زیادی است. برخی از برندها علی رغم 
س��رمایه گذاری قابل توجه توانایی ماندگاری در ذهن مخاطب هدف را 
ندارند. به همین خاطر در تحلیل نهایی تمام تالش های آنها با شکس��ت 

مواجه می شود. 
2. جایگزینی شرکت با مشتریان

یکی از اش��تباهات رایج کسب و کارهای کوچک در زمینه مدیریت برند 
جایگزینی خود با مشتریان ش��ان اس��ت. به این ترتیب آنها در عمل توجه 
به مراتب بیش��تری به سلیقه شخصی شان در مقایسه با نیازهای جاری یا 
سلیقه مشتریان دارند. بسیاری از برندها به همین خاطر کمتر مورد توجه و 
پسند مشتریان قرار می گیرند. امروزه برترین برندها توانایی قابل توجهی در 
شناخت سلیقه مشتریان و تغییرات آن دارند بنابراین ما در زمینه مدیریت 

برند باید مشتریان را در کانون توجه شان قرار دهیم. 
اگر ش��ما به عنوان یک کس��ب و کار کوچک در تالش برای تعامل با 
مشتریان هس��تید، باید کانال های ارتباطی تان را گسترش دهید. ضعف 
اغلب اس��تراتژی های برندس��ازی فقدان برنامه ای جام��ع برای تعامل با 
مخاطب هدف اس��ت. ب��ه این ترتیب ما دیگر مش��کلی از نظر تعامل یا 

مخاطب هدف و دریافت نظرات آنها نخواهیم داشت. 
3. تاکید بیش از اندازه به محدودیت های برند

بدون تردید هر برندی در عرصه کس��ب و کار با محدودیت های قابل 
مالحظه ای مواجه اس��ت. نکته مهم در این می��ان تالش برای مدیریت 

محدودیت ها و تاکید بیش��تر بر روی امکانات برند اس��ت. امروزه برخی 
از برنده��ا دقیقا ش��یوه برعکس را م��ورد توجه ق��رار می دهند. به این 
ترتیب بیش��تر برای فرار از مسئولیت های شان در حوزه های مختلف به 

محدودیت های شان ارجاع می دهند. 
نخس��تین نکته منفی در م��ورد تاکید ب��ر روی محدودیت های برند 
مربوط به ناامیدی مش��تریان از کس��ب و کارمان است. ما همیشه باید 
جلوه ای جذاب از برندمان برای مخاطب هدف ترسیم کنیم. در غیر این 
صورت در ادامه مسیر کسب و کار با مشکل مواجه خواهیم شد. مسئله 
مهم در این بخش عدم تاکید بی مورد بر روی توانایی های برندمان است. 
سطح انتظارات مشتریان با توانایی برند ما رابطه مستقیم دارد. حال اگر 
ما بی جهت انتظارات مشتریان را افزایش دهیم، دیگر توانایی مدیریت و 

پاسخگویی به آن را نخواهیم داشت. 
کس��ب و کارها در طول زمان توس��عه پیدا می کنن��د. اگر ما به طور 
مداوم بر روی محدودیت های کسب و کارمان تاکید داشته باشیم، دیگر 
توانایی توجیه پیش��رفت و توسعه برندمان را نخواهیم داشت. نکته مهم 
در اینجا تعامل صمیمانه با مشتریان است. امکان توضیح محدودیت های 
برند و مدیریت س��طح انتظارات مشتریان از کسب و کارمان با توجه به 
سطح رابطه عمیق میان برندمان و مشتریان بسیار راحت تر خواهد بود. 

4. صرف هزینه های گزاف در بخش بازاریابی
برنده��ای موفق هنر ارتقای پیام اصلی کس��ب و کارش��ان در بازار را 
دارند. بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک نسبت به صرف هزینه های 
قاب��ل توجه در بخش بازاریابی ترس دارند. این امر موجب ناتوانی مداوم 
آنه��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان می ش��ود. برندهای 
بزرگ مانند نایک ی��ا اپل با صرف بودجه های عظیم در بخش بازاریابی 

موفق به تاثیرگذاری بر روی مشتریان شده اند. 
نکته مهم در این بحث استفاده از امکانات موجود و تعیین بودجه های 
مناس��ب برای بازاریابی اس��ت. برخی از برندها بازاریابی مناسب را فقط 
س��رمایه گذاری بیش��تر و صرف بودجه کالن تر می دانن��د. گاهی اوقات 
امکان دس��تیابی به موفقیت های بازاریابی با بودجه های منطقی و اندک 
نیز وجود دارد بنابراین تالش برای صرف هزینه های کالن همیشه ایده 

مناسبی محسوب نمی شود. 
5. تعریف برندسازی به عنوان طراحی لوگو

برندسازی فرآیندی فراتر از ایجاد یک لوگو است. بسیاری از شرکت ها 
پس از طراحی یک لوگو مدعی تاسیس یک برند کامل هستند. این امر 
اغلب اش��تباهی بزرگ در زمینه بازاریابی محس��وب می ش��ود. ما وقتی 
به فرآیند برندس��ازی نگاه می کنیم، باید یک مجموعه به هم پیوس��ته 
را مدنظر داش��ته باش��یم. طراحی ش��عار تبلیغاتی، ارزش های مرکزی 
و همچنی��ن جل��وه ای خاص و حرف��ه ای جزوی از عملیات برندس��ازی 
محس��وب می شود بنابراین ما باید همیش��ه توجه مناسبی به این نکات 

داشته باشیم.
 حذف هر کدام از بخش های برندس��ازی خطر س��اده انگاری را پیش 
می کشد. بسیاری از برندها با تلقی های ساده انگارانه وارد دنیای کسب و 
کار می ش��وند. سرانجام چنین برندهایی مواجهه با واقعیت های کسب و 

کار و شکست های بزرگ به طور ناگهانی است. 
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ش��رکت فولک��س واگن به طور رس��می ب��ه خاطر انتش��ار ویدئویی 
نژادپرس��تانه در کمپی��ن تبلیغات��ی ت��ازه اش برای خ��ودروی گلف ۸ 
عذرخواهی کرد. این ویدئو در حس��اب کاربری رسمی فولکس واگن در 
اینستاگرام منتشر شده بود. اگرچه تیم بازاریابی شرکت به سرعت اقدام 
به حذف ویدئوی موردنظر کرد، اما کاربران و کارشناس های بازاریابی به 
س��رعت آن را بازنشر کردند. همین امر برای بروز فاجعه ای جهانی برای 

فولکس واگن کافی بود. 
ویدئو تبلیغاتی فوک��س واگن صحنه ممانعت از پارک خودروی گلف 
VW از سوی برخی سفید پوستان را به نمایش درمی آورد. نکته جالب 
اینکه راننده خودروی گلف یک فرد سیاه پوست است. ماجرا زمانی که 
از دلیل ممانعت از پارک خودروی موردنظر مطلع ش��ویم، بدتر می شود. 
فرد س��یاه پوست داس��تان برای صف غذا در رس��توران »پتیت کلون« 
قصد پارک خودرویش را داشت. نام رستوران موردنظر در زبان فرانسوی 
به معنای »اس��تعمارگر کوچک« اس��ت. به این ترتیب فولکس واگن با 

فاجعه ای در زمینه برندسازی و تبلیغات مواجه شده است. 
یورگن استاکمن، از مدیران ارشد فولکس واگن، درباره اتفاق موردنظر 
اینگونه اظهارنظر می کند: »ما ویدئویی نژادپرس��تانه را در اکانت رسمی 
فولکس واگن بارگذاری کرده ایم. ما به خوبی دلیل خشم عمومی نسبت 
ب��ه برندم��ان را می فهمیم. ما نیز از دس��ت عملک��رد برندمان در حوزه 

تبلیغات ش��اکی هس��تیم. من از طرف تمام مس��ئوالن فولکس واگن و 
تیم مدیریت ارش��د آن از همه کس��انی که با مشاهده ویدئوی موردنظر 

ناراحت و عصبانی شده اند، عذرخواهی می کنم.«
بحث نژادپرستی در عرصه تبلیغات و بازاریابی ترند بسیار داغی است. 
ساالنه بس��یاری از تبلیغات در سراسر دنیا به دلیل آنچه تبعیض نژادی 
خوانده می شود، توقیف می گردد. نکته مهم در این میان انتظارات بسیار 
باالی مشتریان از برندهای بزرگ در سطح جهانی است. شاید اشتباهی 
در زمینه تبلیغات از یک برند کوچک به س��ادگی پذیرفته شود، اما این 
نکته در مورد برندهای بزرگ متفاوت اس��ت. آنها باید توجه بیش��تری 
به وضعیت مش��تریان و بازبینی چند باره محتوای تبلیغاتی شان داشته 
باش��ند. در غیر این ص��ورت مانند فولکس واگن با مش��کالت عمده ای 
مواجه خواهند ش��د.  مدیران ارش��د فولکس واگ��ن در اظهارنظرهایی 
جداگانه عذرخواهی عمیقی از مردم سراس��ر دنیا کرده اند. نکته مهم در 
مورد اشتباه عجیب فولکس واگن تجربه رسوایی مربوط به سطح تولید 
آالینده  خودروهای این برند در س��ال های گذش��ته است. با این حساب 

شاید چالش کنونی دیگر به سادگی گذشته حل و فصل نشود. 
ش��رکت فولکس واگن از همان ابتدای تاس��یس با مسئله نژادپرستی 
دست و پنجه نرم کرده است. این شرکت در سال ۱۹۳7 از سوی رژیم 
نازی برای اس��تفاده از بردگان و اسیران جنگی در راستای تولید خودرو 
تاسیس شده است. هر شرکتی با چنین تاریخچه وحشتناکی باید نسبت 
به فعالیتش دقت مضاعفی داشته باشد. اشتباه کنونی فولکس واگن در 
سطح جهانی بازخوردهای بس��یار تندی به همراه داشته است. کاربران 

در توییتر و اینس��تاگرام با بارگ��ذاری ویدئوی تبلیغاتی فولکس واگن و 
ارجاع به تاریخچه این برند نس��بت به فعالیتش واکنش نش��ان داده اند. 
ب��دون تردید چالش موردنظر تا مدت ها گریبانگیر فولکس واگن خواهد 
بود. نکته مهم در این میان تالش برای عدرخواهی عمومی از کاربران و 
مشتریان از سوی مقامات فولکس واگن است. مسئوالن این شرکت باید 
به سرعت کمپین مورد نظر را بازسازی و جلوه ای غیرنژادپرستانه از آن 
نمایش دهند. وضعیت دش��وار برندهای فعال در زمینه خودروسازی امر 
تازه ای نیس��ت. آئودی به عنوان یک��ی از رقبای اصلی فولکس واگن نیز 
در طول س��ال های اخیر با انتقادات اساسی در زمینه فعالیت بازاریابی و 
مدیریت برند مواجه شده است. یکی از انتقادات اصلی نسبت به فعالیت 
آئودی پس از انتشار ویدئویی مربوط به برخورد نامناسب یکی از عوامل 
فروش این ش��رکت در ش��عبه چین روی داد. این امر در س��ال 2۰۱7 
موجب عذرخواهی رس��می مس��ئوالن فولکس واگ��ن و حتی تهدید به 

ممنوعیت فعالیت این شرکت در چین شد. 
بدون تردید فولکس واگن با یک تهدید جدی نسبت به ادامه فعالیت 
برندش مواجه اس��ت. این چالش همراه با تاثی��رات منفی بحرانی کرونا 
ضربه به ش��دت سخت تری بر بدنه فولکس واگن زده است. اگر فولکس 
واگ��ن در تالش برای ادام��ه فعالیت موفقیت آمی��ز در بازارهای جهانی 
است، باید به س��رعت فکری به حال وضعیت نامناسب کنونی اش کند. 
در غیر این صورت دامنه واکنش های منفی نس��بت به عملکرد این برند 

روز به روز بیشتر خواهد شد. 
cnn.com :منبع

شوک بزرگ به صنعت خودروسازی آلمان

عذرخواهی فولکس واگن به خاطر نمایش تبلیغ نژادپرستانه

استراتژی Airbnb برای فروش برخی از دارایی ها یش
چالش Airbnb در زمینه مدیریت بحران 

مالی کرونا

ش��یوع وی��روس کرون��ا در مقی��اس جهان��ی چالش ه��ای مالی 
گس��ترده ای برای کس��ب و کارها ایجاد کرده است. این اتفاق برای 
بس��یاری از ش��رکت ها در سراسر دنیا نتایج وحش��تناکی به همراه 
داش��ته اس��ت. برند Airbnb نیز در این میان موقعیت دش��واری 
از نظر مالی دارد. فعالیت این ش��رکت براساس عقد قرارداد با افراد 
دارای خانه یا ویال و مناطق مختلف به منظور میزبانی از مس��افران 
گوناگون اس��ت. وضعیت Airbnb در ب��ازار ایاالت متحده تا پیش 
از ش��یوع کرونا تا حد زیادی مناس��ب بود، با این حال توس��عه این 
وی��روس تمام برنامه ه��ای آنها را به هم ریخت. اکنون بس��یاری از 
میزبانان ش��رکت در پی مشکالت مالی فراوان اقدام به فروش لوازم 
سکونتگاه های ش��ان کرده ان��د. ب��دون تردید این نکت��ه تاثیر منفی 
ب��ر روی کیفی��ت خانه های در دس��ترس Airbnb برای عرضه به 

مسافران خواهد داشت.
اکنون با ادامه وضعیت شیوع کرونا در سراسر دنیا، علی رغم ارائه 
کارت بهداش��تی به طور مداوم، همچنان وضعیت تورهای مسافرتی 
مبهم اس��ت. خانه های در دس��ترس Airbnb نیز از مدت ها قبل 
خال��ی مانده اند. این امر صبر صاحبان خانه ها را لبریز کرده اس��ت. 
اس��تراتژی موقت اغلب آنها اج��اره خانه به اف��راد محلی یا فروش 
لوازم آن است. شرکت Airbnb توان مالی چندانی برای کمک به 
صاحبان خانه های طرف قراردادش را ندارد. دلیل این امر لغو حجم 
گس��ترده ای از مسافرت ها و بالطبع رزروهای خانه از سوی مسافران 
است. این امر خسارت سنگینی به Airbnb و سایر برندهای فعال 
در زمینه خدمات گردش��گری و مس��افربری وارد کرده است. بدون 
تردی��د اگ��ر وضعیت به همین ش��کل ادامه پیدا کن��د، بخش قابل 

توجهی از توان مالی و اعتبار Airbnb از بین می رود. 
نکته مه��م در مورد فعالیت Airbnb تالش برای اقناع صاحبان 
خانه های طرف قرارداد ش برای اندکی صبر بیش��تر است. تمام امید 
مدیران ارش��د شرکت به بازگشت هرچه سریع تر شرایط به وضعیت 
س��ابق اس��ت. بی تردید این فرضی بیش از اندازه ایده آل اس��ت، با 
این حال بهبود وضعیت کنون��ی دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین 

Airbnb مجبور به صبر بیشتر برای بهبود شرایط خواهد بود. 
cnn.com :منبع

حذف اشتراک کاربران غیرفعال اقدام جدید 
نت فلیکس

در جدیدترین اطالعیه س��ایت نت فلیکس عنوان ش��ده است که از 
کاربران��ی که برای ۱2 ماه هیچ گونه فیلم، س��ریال و یا مس��تندی را 
مش��اهده نکرده باش��ند، نس��بت به تمایل به ادامه حق اشتراک آنها 
س��وال پرسیده خواهد شد. در صورت عدم دریافت پاسخ، حساب آنها 
به صورت کامل حذف می ش��ود. درواقع به عقیده مدیران این شرکت 
هیچ فردی نباید برای مواردی که از آنها استفاده نمی کند، هزینه ای را 
پرداخت کند. این امر بس��یار مهم بوده و آمارها نیز حاکی از آن است 
که درصد باالیی از افراد ثبت نام در یک سایت و یا خرید حق اشتراک 
را فرام��وش کرده و ای��ن امر می تواند برای آنها هزینه هایی را به همراه 
داشته باشد. این اقدام نت فلیکس با واکنش مثبت بسیاری همراه بوده 
و یک اقدام اخالقی یاد ش��ده اس��ت. درواقع اگرچه از این حساب های 
غیرفعال می توان کسب درآمد داشت، با این حال نت فلیکس به چنین 
درآمدهایی توجه نداشته و تالش کرده است تا وجهه برند خود را ارتقا 
دهد. نکته مهم این است که همه گیری ویروس کرونا و قرنطینه خانگی 
در اکثر کشورها باعث شد تا کاربران این برند افزایشی چشمگیر را پیدا 
کرده و اکنون ش��رایط برای انجام این اقدام بدون ایجاد مش��کل برای 

بودجه شرکت، مهیا شده است. 
cnbc.com :منبع

تماس تصویری 50 نفره اقدام جدید 
اینستاگرام 

آخرین اخبار پیرامون اینس��تاگرام حاکی از آن اس��ت که قابلیت 
Rooms فیس ب��وک به این برنامه نیز اضافه ش��ده از کاربران قادر 
خواهن��د بود تا با ایجاد اتاق خود، ت��ا 5۰ نفر را به تماس تصویری 
دعوت کنند. نکته جالب این اس��ت که ش��ما حتی اف��رادی را که 
دنب��ال نکرده اید نیز می توانید دعوت کنید، با این حال قبول کردن 
و یا عدم قبول پیش��نهاد شما، کامال به خود کاربران بستگی خواهد 
داش��ت. در این رابطه محدودیت زمانی  تعیین نش��ده و پیش بینی  
می شود که با توجه به محبوبیت بسیار باالی این شبکه، طی مدت 
زمانی کوتاه، ش��اهد کاربران میلیونی این امکان جدید باش��یم. این 
ام��ر در نهایت به افزایش تعداد کاربران این ش��بکه اجتماعی موفق 
نی��ز منجر خواهد ش��د، با ای��ن حال با توجه به ای��ن امر که امکان 
مذکور درست به مانند تمامی طرح های اینستاگرام ابتدا در معرض 
آزمایش قرار می گیرد، در حال حاضر تنها در کش��ور انگلس��تان و 
آمری��کا این ام��کان مهیا بوده و باید منتظر باش��یم تا هرچه زودتر 
ای��ن قابلیت مهم در اختیار تمامی کاربران قرار گیرد. در این رابطه 
هنوز مش��خص نیست که امکانات و کیفیت کار تا چه حد باال بوده 
و آیا می تواند رقیب قدرتمند برای برندی های فعال این حوزه نظیر 
Zoom باش��د؟ ب��رای آگاهی از ای��ن موضوع باید ت��ا گزارش های 

اینستاگرام و نظرات کاربران طی هفته های آینده، منتظر بمانیم.
hypebae.com :منبع
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بزرگ تری��ن دغدغه هر برندی این اس��ت که چگون��ه فروش خود را 
افزایش دهد. درواقع تمامی اقدامات در راس��تای فروش موفق است. در 
این رابطه راهکارهایی وجود دارد که در عین سادگی، کامال کارآمد بوده 
و شانس موفقیت شما را با افزایشی چشمگیر مواجه خواهد ساخت. در 

ادامه به بررسی آنها می-پردازیم. 
1-استراتژی خود را تغییر دهید 

هنگامی که شرایط مطابق میل جلو نمی رود، نخستین چیزی که باید 
به آن شک کنید، استراتژی بازاریابی و فروش است. در این رابطه با یک 
تغییر و انتخاب مورد بهتر، در اکثر موارد ش��اهد تغییرات چش��مگیری 
خواهیم بود. در این رابطه برای س��نجش اس��تراتژی مناس��ب توجه به 
SWOT الزامی اس��ت. برطبق آن شما متوجه نقاط ضعف و قوت خود 
ش��ده و فرصت ها و تهدیدها را شناس��ایی خواهید کرد. برطبق آن پیدا 

کردن استراتژی مناسب راحت تر خواهد بود. 
2-بازنگری داشته باشید 

در گام بعد اگر نقص در اس��تراتژی ش��ما نبوده است، الزم است تا به 
تمامی بخش ها و اقدامات انجام ش��ده بازنگری داش��ته باش��ید. درواقع 
ممکن اس��ت ضعف در یک بخش باعث ش��ده باش��د تا س��ایر بخش ها 
با مش��کل مواجه ش��وند. درواقع ساختار یک ش��رکت درست به مانند 
یک س��اعت بوده و نق در هر بخش، عملکرد کل سیس��تم را نابود و یا 
تضعیف خواهد کرد. در نهایت پس از پیداکردن اش��تباهات و مشکالت 

موجود، الزم است تا در کنار پیداکردن راه حل، دالیل بروز این اتفاق را 
شناسایی کنید تا از بروز مجدد آنها جلوگیری شود. 

3-تیم شرکت را آموزش مداوم دهید
در هی��چ حوزه ای نقطه پایان وجود نداش��ته و ش��ما باید به آموزش 
مداوم تیم خود توجه ویژه ای داش��ته باش��ید. درواقع اگر تیم ش��رکت 
در س��طح باالیی قرار نداشته باش��د، بدون شک حتی در اختیار داشتن 
بهترین اس��تراتژی ها نیز فایده ای را نخواهد داشت. علت این امر به این 
خاطر است که تیم شرکت به عنوان بازوی اجرایی طرح ها، از توان کافی 
برخوردار نیس��ت. همچنین به این نکته توجه داشته باشید که مشتری 
ش��ما تجربه استفاده از محصول را داشته و می تواند اطرافیان خود را به 
خرید از ش��ما ترغیب کند. درواقع تنها کافی اس��ت تا پیشنهاد تخفیف 
باال و یا مش��ارکت در س��ود فروش را به آنها بدهید تا ش��اهد اقدامات 

فوق العاده ای باشید. 
4-اهداف خود را کوچک کنید 

منظ��ور از کوچک کردن اهداف این نیس��ت که م��وارد بزرگ را کنار 
بگذارید. درواقع هدف از این اقدام تنها این اس��ت که یک مورد بزرگ، 
به چند هدف کوچک تبدیل ش��ود. این امر باعث خواهد شد تا رسیدن 
به هر یک کامال امکان پذیر باش��د. تحت این ش��رایط شاهد بهبودهای 
همیش��گی خواهی��د بود. این مس��ئله از ناامیدش��دن تیم ش��رکت نیز 

جلوگیری خواهد کرد.
5-قیف فروش خود را تغییر دهید 

اگرچه ممکن اس��ت این اصطالح کمی شما را گیج کرده باشد، با این 
حال ساختار آن کامال س��اده بوده و حتما با آن مواجه شده اید. درواقع 

اقدامات اکثر برندها در زمینه فروش این است که طیف وسیعی از افراد 
را مدنظ��ر خود قرار می دهند که باعث خواهد ش��د ت��ا در نهایت تعداد 
کمی از آنها به مش��تری تبدیل ش��وند. این امر درست به مانند عملکرد 
یک قیف اس��ت که علی رغم در اختیار گرفتن حجم باال، تنها مقداری 
را از خ��ود عبور خواه��د داد، با این حال در این رابطه ش��ما می توانید 
به ش��کلی متفاوت نیز عم��ل کنید. درواقع تنها کافی اس��ت تا قیف را 
برعکس کنید. تحت این ش��رایط به جای توجه به حجم باالیی از افراد، 
یک جامعه مش��خص را مدنظر قرار می دهید که نتیجه آن تبدیل اکثر 
آنها به مش��تری خواهد بود. این امر در نهایت باعث می ش��ود تا ش��اهد 
صرفه جویی شدیدی خصوصا در زمینه تبلیغات باشید. در نهایت پس از 
موفقیت در این طرح خود، می-توانید قیف را به شرایط تعادل نزدیک تر 

کنید. 
6-از هوش هیجانی کمک بگیرید

هوش هیجانی در یک تعریف کلی به مهارت کنترل احساس��ات خود 
و دیگران اطالق می ش��ود. درواقع اگر شما بتوانید احساسات مخاطب را 
درگیر کنید، بدون شک آمادگی خرید در آنها افزایش پیدا خواهد کرد. 
نمونه س��اده آن را می توان در داستان سرایی ها مشاهده کرد. برای مثال 
ممکن اس��ت افراد تمایلی به خرید یک محصول نداش��ته باشند، با این 
حال اگر بخشی از سود به اقدامی بشردوستانه اختصاص پیدا کند و در 
این رابطه یک داس��تان احساسی بیان کنید، شاهد معجزه ای در میزان 
فروش خود خواهید بود. برای درک بهتر این مقوله، توصیه می ش��ود تا 

مطالعه بیشتری را داشته باشید. 
businessnewsdaily.com :منبع

اگرچه همه ما عادت کرده ایم که از بیل گیتس تنها توصیه هایی برای 
مطالعه کتاب داش��ته باشیم، با این حال وی در دوران قرنطینه خانگی 
چند فیلم و سریال را مشاهده کرده است. وی در این رابطه اهمیت فیلم 
و س��ریال را خصوصا در زمان هایی که با حسی بد نظیر اضطراب مواجه 
هس��تیم، حتی از کتاب نیز باالتر دانس��ته و در مصاحبه جدید خود در 
رابطه با مواردی که در این چند مدت مش��اهده کرده است، شش مورد 
را نام برد. در ادامه به بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت. نکته قابل 
ذکر دیگر این اس��ت که این فهرست در وبالگ شخصی او نیز قرار داده 

شده و می توانید در آنجا نیز آنها را مشاهده کنید.
Pandemic: How to Prevent an Outbreak-1

اگرچه این مس��تند در زمان شیوع ویروس آنفلوآنزا فیلمبرداری شده 
اس��ت، با این ح��ال محوریت اصلی آن در رابطه ب��ا تمامی ویروس های 
همه گیر بوده و انتخاب مناس��بی برای ش��رایط حال حاضر محس��وب 
می شود. این مجموعه شش قسمتی ساخته نت فلیکس است که در چند 
س��ال اخیر در زمینه تولید فیلم، سریال و مستند گام های بسیار بزرگی 
را برداش��ته اس��ت. همچنین ش��ما با تاریخچه ویروس های همه گیری 
نظیر آنفلوآنزای اسپانیایی آشنا خواهید شد که که حدود 5۰۰ میلیون 
نف��ر را درگیر کرد که معادل 27درصد جمعی��ت کل جهان بود. بدون 
ش��ک وقوع چنین اتفاقی در جه��ان ۸ میلیاردی حال حاضر، فاجعه ای 
به مراتب بزرگ تر خواهد بود و در نهایت راهکارهای پیش��گیری معرفی 
ش��ده اس��ت و آینده جهان به نوعی پیش بینی می شود. به همین خاطر 
نیز بس��یاری از افراد این مستند را مناسب ترین مورد برای شرایط فعلی 

می دانند و همین امر دلیل اصلی انتخاب آن از س��وی آقای بیل گیتس 
است.

A Million Little Things-2
این سریال که به تازگی فصل اول آن از شبکه ABC به اتمام رسیده 
است و فصل دوم آن در حال پخش است، در رابطه با جمعی از دوستان 
صمیمی اس��ت که پس از مرگ یکی از آش��ناها، تصمی��م می گیرند تا 
تغیی��ری را در روند زندگی خ��ود ایجاد ک��رده و از تمامی لحظات آن 
نهایت اس��تفاده را داشته باش��ند. درواقع تالش برای یک شروع جدید 
و نش��ان دادن اهمیت این اقدام، دلیل اصلی انتخاب آن از س��وی آقای 

گیتس محسوب می شود.
This is Us-3

 NBC این س��ریال در ژانر کمدی س��یاه محصول سال 2۰۱۶ شبکه
اس��ت. این سریال چهار فصلی روایتگر داستان یک خانواده با سه فرزند 
است و به خوبی تمامی مسائل و مشکالت خانوادگی را به تصویر کشیده 
است. سریال مذکور که جوایز متعددی را به دست آورده است، در کنار 
تمامی ش��وخی های جذاب، به خوبی اهمی��ت خانواده و ضرورت تجربه 

حتی اتفاقات تلخ را نشان می دهد. 
Ozark-4

این س��ریال س��ه فصلی که به تازگی به پایان رسیده است، محصول 
برند نت فلیکس بوده و در ژانر جنایی اس��ت. این سریال بیانگر داستان 
فردی اس��ت که پس از به مش��کل خوردن برنامه-های خود در زمینه 
پولش��ویی، اکن��ون باید از جان خانواده خود در براب��ر یک گروه تبهکار 
محافظت کرده و راهی برای پرداخت بدهی خود پیدا کند. این س��ریال 
به خوبی نش��ان می دهد که راهکارهای یک ش��به پولدار ش��دن، تا چه 

اندازه می تواند مخرب باشد. 

I, Claudius-5
این مستند چند قسمتی که از شبکه BBC پخش شده است، نگاهی 
به تاریخ روم باس��تان از زمان مرگ مارس��لوس تا س��لطنت کلودئوس 
دارد و تمام��ی اتفاقات مهم را به بهترین ش��کل بیان کرده اس��ت. بیل 
گیتس در رابطه با این مس��تند اعالم کرده اس��ت که اگرچه کتاب های 
متعددی را در رابطه با تاریخ آن دوران مطالعه کرده اس��ت، با این حال 
این مستند نگاهی جالب داشته و مطالبی را عنوان می-کند که تاکنون 
به آنها پرداخته نش��ده است. درواقع در این سریال می توان دید که یک 
جامعه متمدن، تا چه اندازه ممکن اس��ت اقدامات وحشتناکی نیز انجام 
داده باش��د. در نهایت مشاهده گذش��ته، به عدم تکرار اتفاقات در آینده 

منجر خواهد شد.
Spy Game-6

این فیلم جذاب اگرچه در سال 2۰۰۱ تهیه شده است، با این حال هنوز 
هم جزو پرطرفدارترین ها با بازی دو ستاره به نام رابرت ردفورد و برد پیت 
محس��وب می شود. داستان آن در رابطه با یک افسر سی آی ای است که در 
24 ساعت پایانی دوران خدمت خود، در تصمیمی جنجالی اقدام به نجات 
یک کارمند جوان این س��ازمان می کند که خود باعث رقم خوردن حوادث 
زیادی می شود. اگرچه ممکن است که این فیلم را مورد عالقه فردی مانند 
بیل گیتس تصور نکنید، با این حال واقعیت این است که وی تاکنون ۱2 
بار این فیلم را مش��اهده کرده و آن را دارای یکی از بهترین فیلمنامه ها با 
داستانی جذاب می داند که هر فردی را کامال درگیر خواهد کرد. در نهایت 
این فیلم حقایقی را از جهان خصوصا در زمینه عملکرد دولت ها بیان می کند 
که بدون ش��ک کمتر کس��ی از آن باخبر است. این امر باعث می شود تا به 

دیدی واقع گرایانه تر در رابطه با جهان پیرامون خود دست پیدا کنیم. 
businessinsider.com :منبع

6 فیلم، سریال و مستندی که بیل گیتس در دوران قرنطینه مشاهده کرده است

نقش شبکه های اجتماعی در اخراج کارمندان 

آی��ا تاکنون به این موض��وع فکر کرده اید که فعالیت ش��ما در 
ش��بکه های اجتماعی ممکن اس��ت زمینه اخراج ش��ما را فراهم 
آورد؟ اگرچ��ه ممکن اس��ت عجیب به نظر برس��د، ب��ا این حال 
واقعیت این اس��ت که هر ساله حتی از سوی برندهای مطرح نیز 
ش��اهد این اتفاق هستیم. تحت این شرایط آگاهی از اقداماتی که 
نباید انجام ش��ود در کنار توصیه هایی ب��رای اقدامات جایگزین، 
می تواند کامال س��ودمند باش��د. همچنین توجه داشته باشید که 
قبل از اس��تخدام در یک ش��رکت، معموال حس��اب کاربری افراد 
در ش��بکه های اجتماعی نیز بدون اطالع فرد مورد بررس��ی قرار 
خواهد گرفت. به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که هوشمندانه 

اقدام کنید. 
۱-منفی گرایی بیش از حد

اگرچه این امر طبیعی است که در رابطه با برخی از موضوعات 
اعتراض داشته باشید، با این حال اگر منفی بافی به عادت رفتاری 
شما تبدیل شده باشد و این امر در پست های شما به خوبی دیده 
ش��ود، بدون شک مدیران شرکت ش��ما را در اولویت اخراج قرار 
خواهند داد. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که ممکن است 
در رابطه با وضعیت ش��رکت نیز مطلبی منفی را منتشر کنید که 
بدون ش��ک مورد اس��تقبال قرار نخواهید گرفت. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود که در پیج خود، هیچ  گاه نسبت به شرکت فعلی 
و یا سابق، مطالب منفی را منتشر نکنید. این نکته را نیز همواره 
به خاطر داشته باشید که در اختیار داشتن چنین صفحاتی باعث 
خواهد ش��د تا پیشنهادهای شغلی ش��ما نیز با کاهشی چشمگیر 
مواجه ش��ود. درواقع در حال حاضر بس��یاری از اف��راد از طریق 
صفحه خود، فرصت های ش��غلی جدید ایجاد می کنند. در نهایت 
به نوع واکنش نش��ان دادن به افراد توجه داشته باشید و همواره 
احتمال دارد که فردی به صورت نامحس��وس به شما پیام داده و 
یا یک نظر را ارسال کند. بدون شک نوع واکنش شما مورد توجه 
قرار خواهد گرفت. اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که با پرایوت 
ک��ردن صفحه، هیچ مش��کلی به وجود نخواه��د آمد، با این حال 
توجه داشته باشید که ش��ما به نوعی مجبور به قبول درخواست 
همکارها و مدیر ش��رکت خواهید ب��ود. همچنین در صورت عدم 
فعالیت مدیر ش��رکت، ممکن اس��ت ف��ردی از بی��ن کارمندان، 
مسئول بازرسی باش��د. به همین خاطر این تصور ابدا نمی-تواند 

برای شما حاشیه امنیت را به همراه داشته باشد. 
2-ارسال مطالب غیراخالقی و در تضاد با عرف جامعه 

در هر کش��وری، یکس��ری مس��ائل وجود دارد که عرف جامعه 
محس��وب می شود. بدون شک هیچ برندی تمایل ندارد که فردی 
را در تیم خود داشته باشد که نسبت به این موضوعات بی تفاوت 
بوده و در تضاد با آنها رفتار می کنند. همچنین از ارس��ال تصاویر 
و مطالب غیراخالقی و توهین آمیز شدیدا خودداری کنید. درواقع 
هر ساله هزاران کارمند به خاطر نظرهای نژادپرستانه شغل خود 
را از دست می دهند، با این حال رعایت اخالق تنها شامل مسائل 
نژادپرس��تانه نبوده و طیف وسیعی را ش��امل می شود. همچنین 
جهت گیری های سیاسی نیز می تواند حساسیت ها نسبت به شما 

را افزایش دهد. 
۳-عدم تولید محتوا 

ه��ر مدیری تمایل دارد که کارمندها در حد توان خود اقدام به 
تبلیغ محصوالت و برند ش��رکتی کنند که در آن مش��غول به کار 
هس��تند. در صورت عدم فعالیت های این چنینی، تصور ذهنی ای 
ایج��اد می ش��ود که برطبق آن ش��ما چندان ب��ه کار خود عالقه 
نداشته و به ش��رکت تعهد ندارید. در این رابطه حضور در شبکه 
اجتماعی لینکدین، وجهه بسیار خوبی را به شما خواهد بخشید. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید که توصیه های فوق به معنای عدم 
آزادی عمل نبوده و شما می-توانید مطالب و تصاویر موردنظر خود 
را تنها برای افرادی که می شناس��ید ارسال کنید. برای مثال قابلیت 
دوستان نزدیک اینستاگرام دقیقا همان چیزی است که نیاز شما در 
این زمینه را برطرف خواهد کرد. همچنین در صورتی که تالش کنید 
تا به اینفلوئنسر و یا میکرواینفلوئنسر حوزه کاری خود تبدیل شوید، 
بدون ش��ک شانس پیدا کردن فرصت های شغلی بهتر و توجه باالتر 

مدیر شرکت به خود را خواهید داشت. 
businessnewsdaily.com :منبع

 امکان ذخیره ساده تر مخاطبین
اقدام جدید واتس اپ

تکنول��وژی به س��متی در حال حرکت اس��ت که ه��ر چیزی به 
س��اده ترین شکل ممکن درآید. در این رابطه ذخیره کردن مخاطب 
از ابتدا روندی مش��ابه را داشته و این مس��ئله را می توان یک مورد 
قدیمی تلقی کرد. با توجه به این امر که در حال حاضر وارد دهه ای 
جدید ش��ده ایم، نیاز به تغییر این موضوع احس��اس می شد. در این 
رابطه مدیران واتس اپ اعالم کردند که طراحی جدید آنها به نحوی 
اس��ت که برطبق آن افراد قادر خواهند بود تا با کد QR بتوانند در 
کس��ری از ثانیه مخاطب موردنظر خود را ذخیره کنند. این مسئله 
می تواند به ترندی تبدیل شده و باعث شود تا شیوه رایج، به صورت 
کامل از بین برود. با این حال این اقدام در حال سپری کردن مراحل 
آزمایش��ی خود بوده و مش��خص نیس��ت که چه زمانی در اختیار 2 
میلیارد کاربر این شبکه ارتباطی قرار خواهد گرفت. درواقع خانواده 
برنامه های فیس بوک که ش��امل اینس��تاگرام و واتس اپ می ش��ود، 
امس��ال را بسیار خوب ش��روع کرده و قابلیت های جذابی را به خود 
اضاف��ه کرده ان��د. به همین خاط��ر پیش  بینی ها حاکی از آن اس��ت 
که تا دو س��ال آینده، فیس بوک را باید پادش��اه بدون رقیب عرصه 
ش��بکه های اجتماعی و ارتباطی دانست. تحت این شرایط باید دید 

که واکنش رقبا به این موضوع چه خواهد بود. 
economictimes.com :منبع
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بهترین سایت ها برای بهبود مهارت مدیریتی 

بهبود مداوم برای هر مدیری کامال حیاتی خواهد بود. درواقع ش��ما 
مهم ترین فرد در زمینه رش��د ش��رکت محسوب می شوید و تصمیمات 
اتخاذش��ده آینده یک کس��ب وکار را مش��خص خواهد کرد. تحت این 
ش��رایط سوالی که مطرح اس��ت این اس��ت که چگونه می توان سطح 
مدیریتی خود را به صورت مداوم بهبود بخشید. در این رابطه سایت ها 
از بهترین منابع محس��وب می ش��وند. علت این امر به این خاطر است 
که تنوع محتواهای آنها در باالترین س��طح قرار داشته و می توانید در 
دوره های آنالین آنها ش��رکت کنید. این امر در حالی اس��ت که نیاز به 
خارج ش��دن از دفتر ش��رکت وجود نداش��ته و برای این اقدام تنها به 
یک گوش��ی تلفن همراه نیاز خواهد بود. در ادامه به بررس��ی ۹ مورد 
از بهترین س��ایت ها در این زمینه خواهیم پرداخ��ت. نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که مهارت های مدیریتی طیف 
گسترده ای را داش��ته و نحوه مدیریت نیروی انسانی، تنها یکی از آنها 

محسوب می شود. 
edX -1

در این سایت شما به صورت رایگان به صدها دوره آموزشی از سراسر 
جهان دسترسی خواهید داشت. طیف موضوعات آن بسیار وسیع بوده 
از مسائل س��اده ای نظیر مدیریت زمان تا شناخت انواع استراتژی ها را 
ش��امل می ش��ود. در نهایت پس از طی کردن هر ی��ک از دوره ها، یک 
مدرک معتبر برای شما ارسال خواهد شد. به همین خاطر عالقه مندان 
حوزه مدیریت و کارآفرینی نیز می توانند از آن برای بهبود رزومه خود 

استفاده کنند. 
Lynda -2

پلتفرم آموزش��ی ش��بکه اجتماعی لینکدین فضایی برای یادگیری 
ان��واع مهارت ه��ای مدیریتی اس��ت. نکته جالب این اس��ت که ش��ما 
می توانی��د دوره های مدنظر خ��ود را نیز ایجاد کنید، با این حال امکان 
اس��تفاده رایگان از آن تنها برای ۳۰ روز فع��ال بوده و پس از آن باید 

هزینه 2۰ دالری عضویت ماهانه را پرداخت کنید.
Coursera -3

حضور اساتید دانشگاه باعث شده است تا سطح دوره های این سایت 
بس��یار باال و کاربردی باش��د. دوره های آن نیز در مقایسه با سایر رقبا، 
نیاز به صرف زمان بیش��تری را داش��ته و از چند هفت��ه تا چند ماه را 
ش��امل می ش��ود. با توجه به این امر دوره ها با دع��وت از بهترین های 
جهان ایجاد ش��ده است، شما باید هزینه نسبتا باالیی را برای هر دوره 

آموزشی پرداخت کنید که تا ۱۰۰ دالر نیز است. 
Udemy -4

شناخته شده ترین سایت در این فهرست، برای هر مهارت مدیریتی، 
دوره هایی را برگزار کرده اس��ت. همین امر نیز باعث ش��ده است تا به 
پایگاهی با بیش از ۶5 هزار ویدئو تبدیل شود. قیمت آنها متفاوت بوده 
و از ۱5 تا 2۰۰ دالر را ش��امل می شود، با این حال برخی از دوره های 
آن نظیر الزامات مدیریت و بازاریابی به صورت رایگان اس��ت که زمانی 

در حدود ۱۰۰ روز را از شما خواهد گرفت. 
Kutztown University of Pennsylvania -5

دانش��گاه پنس��یلوانیا، یکی از مراکز علمی بس��یار معتبر محس��وب 
می ش��ود که دوره های آموزش مجازی را ب��رای مدیران و عالقه مندان 
این حوزه ایجاد کرده اس��ت. اس��تفاده از استاتید و اشخاص مطرح، از 
جمله مزیت های این دوره ها محس��وب می شود. علی رغم کیفیت باال، 

تمامی این دوره ها رایگان بوده و تنها کافی است تا ثبت نام کنید. 
OpenCulture -6

نکته بارز دوره های این سایت، امکان مراجعه در کالس های حضوری 
است. درواقع شما می توانید در کنار گذراندن دوره های آموزشی، برای 
موارد موردنظر خود به مکان-هایی تعیین ش��ده مراجعه کنید، با این 
حال س��ایت مذکور در مراحل اولیه شروع فعالیت خود را طی می کند 
و به همین خاطر تعداد دوره های آن بیش از ۱5۰ مورد نیست، با این 
حال آنها در همین مدت زمان کوتاه، این س��ایت دستاوردهای بزرگی 

دست پیدا کرده اند. به همین خاطر در فهرست ما قرار گرفته است.
MIT OpenCourseWare-۷

دانش��کده تکنولوژی دانش��گاه ماساچوس��ت، چند س��الی است که 
دوره ه��ای رای��گان حوزه کارآفرین��ی و مدیریت را ایجاد کرده اس��ت. 
نکته جالب دوره ها این اس��ت که افراد ش��رکت کننده درست به مانند 
هم کالس��ی ب��وده ارتباط باالی��ی را خصوصا در زمین��ه تمرین ها پیدا 
می کنند که این امر خود زمینه را برای انواع همکاری ها هموار ساخته 
اس��ت. دروس روان شناس��ی مدیریت، از جمله موارد منحصر به فرد و 

جذاب این سایت محسوب می-شود.
Skillshare -8

در این س��ایت هر فرد می تواند به یک اس��تاد تبدیل ش��ود. درواقع 
سایت مذکور بستری را برای تبادل مهارت ها و اطالعات افراد به وجود 
آورده اس��ت که استقبال ها از آن بس��یار باال بوده است. اگرچه دوره ها 
کامال رایگان است، با این حال شما باید یک حق اشتراک ماهانه هشت 
دالری را پرداخت کنید. فعالیت ش��ما برای ماه نخس��ت در این سایت 
کامال رایگان خواهد بود و به همین خاطر می توان از کاربردی بودن آن 
اطمینان حاصل کرد. نکته جالب توجه این اس��ت که بسیاری از افراد 
عالقه مند حوزه مدیریت و کارآفرینی که فرصت شغلی برای آنها ایجاد 
نشده اس��ت، از طریق فعالیت در این سایت، پیشنهادهایی را دریافت 
کرده ان��د. درواقع برطبق یک ضرب-المثل قدیمی تا زمانی که توانایی 
یاددادن را نداش��ته باشید، نباید نسبت به آگاهی خود اطمینان داشته 
باش��د. به همین خاطر این موضوع می تواند بس��تری برای محک زدن 

اطالعات خود و مرور موارد نیز محسوب شود. 
Skillsoft -۹

در ای��ن کتاب تنوع باالیی از ان��واع محتواها وج��ود دارد و برای مثال 
می توانید از پادکست های آن برای استفاده از زمان های مرده خود استفاده 
کنید. همچنین دسته بندی، معرفی و امکان دانلود بهترین کتاب های حوزه 
مدیریت نیز وجود دارد. با این حال محبوب ترین بخش آن به معرفی شیوه 
مدیریتی و مدل کس��ب وکار برترین برندهای جه��ان اختصاص دارد.  در 
آخر توجه داشته باشید که بهتر است تا دوره رایگان هر یک از سایت ها را 
سپری کنید و از افرادی که تجربه کار با آنها را داشته اند، مشورت بگیرید 
تا بهترین را برای شروع انتخاب کنید. با این حال بهتر است که در نهایت 

از تمامی آنها برای بهبود سطح خود استفاده کنید. 
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فعالیت به عنوان کارآفرین در بازارهای مختلف دش��واری های خاص 
خود را دارد. بسیاری از ما تجربه فعالیت کاری در حوزه های مختلف را 
داریم. چالش های پیش روی کارآفرینان برای موفقیت در عرصه کسب و 
کار تنوع بسیار زیادی دارد. بدون شک تجربه کارآفرینی شباهت بسیار 
زی��ادی با زندگی روزمره ما دارد. من هنگامی که در مدرس��ه کنفرانس 
مهمی برای ارائه داشتم، تمام طول شب قبل را دچار نگرانی و بی خوابی 
می ش��دم. بسیاری از افراد به هنگام صحبت در مدرسه یا حتی جلسات 
کاری دچار نگرانی فراوان می ش��وند. یکی از مهم ترین چالش های پیش 
روی کارآفرینان در دنیای کسب و کار مواجهه و مدیریت استرس است. 
ش��اید در نگاه نخس��ت نگرانی بیش از اندازه مفید باشد، اما در طوالنی 
مدت تم��ام توان کارآفرینان را از بین خواهد برد بنابراین اگر ش��ما به 
عنوان کارآفرین با نگرانی زیاد در طور روز دس��ت و پنجه نرم می کنید، 

باید به دنبال راهکارهایی برای مدیریت استرس باشید. 
امروز در دنیای کس��ب و کار ایجاد ارتباط مناس��ب با دیگران اهمیت 
بس��یار زی��ادی دارد. اغلب مدیران موفق به دلی��ل توانایی تعامل باال با 
مخاطب هدف و به ویژه اعضای تیم کارمندان ش��ان مورد اعتماد هیأت 
مدیره هس��تند بنابراین اگر ما توانایی ارتباطی مناسبی نداشته باشیم، 

شانس چندانی برای موفقیت در حوزه کارآفرینی نخواهیم داشت. 
برخی از کارآفرینان برای کس��ب مهارت های برتر در زمینه مدیریت 
کسب و کار به سراغ تحصیالت آکادمیک می روند. چنین امری در عین 
مزیت های بسیار زیاد برای مدیریت بهتر کسب و کار نیازمند زمان قابل 
توجهی اس��ت. اغلب کارآفرینان در عمل چنین زمانی در اختیار ندارند 
بنابراین باید به دنبال راهکارهایی ساده و سریع تر برای کسب مهارت ها 

و توانایی های مدنظرشان باشند. 
نقش حوزه ارتباطات در دنیای کس��ب و کار بسیار زیاد است. برترین 
کارآفرینان کنونی دنیا نیز در صورت ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب 
با دیگران به سرعت تا سطح یک کارآفرین ساده نزول خواهند کرد. من 
در طول دوران فعالیتم به عنوان کارش��ناس کس��ب و کار با شرکت ها و 
کارآفرینان متعددی همکاری داش��ته ام. بسیاری از آنها توانایی ارتباطی 
پایینی دارن��د. همین امر موجب بروز چالش ه��ای متعددی در فرآیند 
مدیریت کس��ب و کار از س��وی آنها می ش��ود. وقتی ما توانایی ارتباطی 
مناس��بی برای تعامل با همکاران و کارمندان تیم مان نداش��ته باش��یم، 
امکان انتقال نادرس��ت منظور اصلی مان افزایش خواهد یافت. همچنین 
اطرافیان مان به طور مداوم نس��بت به کارها و گفته های ما برداشت های 

نادرست پیدا خواهند کرد. 
ه��دف اصلی م��ا در این مقاله بررس��ی پن��ج مهارت ض��روری برای 
کارآفرین��ان با تمرکز بر روی مهارت های ارتباطی اس��ت. به این ترتیب 
کارآفرینان در پیش��برد اهداف و کسب موفقیت راحت تر عمل خواهند 

کرد. 
تالش برای کنترل خشم و شادی

دکتر امی کادی، کارش��ناس ارش��د علوم تربیتی در دانشگاه هاروارد، 
در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز درباره اهمیت نحوه بروز خشم و 
ش��ادی نظر جالبی دارد: »نمایش درس��ت و ساده احساسات در زندگی 
و عرصه کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از افراد به طور 
مداوم در تالش برای پنهان س��اختن احساسات ش��ان هس��تند. این امر 
پیش بین��ی احساس��ات و واکنش آنها ب��رای دیگران را دش��وار خواهد 
س��اخت. اگر ما در تالش برای ایجاد ارتباط پایدار با دیگران هس��تیم، 
باید بازنمای ساده و صریحی از احساسات مان داشته باشیم. در غیر این 
صورت اطرافیان نسبت به احساس واقعی ما ناآگاه باقی خواهند ماند.«

برخی از افراد به هنگام عصبانیت برخوردهای ش��دید و نامناس��بی با 
کارمندان یا همکاران شان دارند. چنین عملکردی موجب کاهش شدید 
اعتبار آنها می ش��ود. توصیه ما در ای��ن بخش تالش برای اعمال کنترل 
هرچه بیشتر بر روی احساسات در محیط کار است. یکی از تمرین های 
مناس��ب در این میان تالش برای عدم اظهارنظ��ر یا انجام هر عملی به 

هنگام عصبانیت است. 
استفاده از تمرین های روانشناختی مختلف برای کنترل احساسات در 
محیط کار ایده مناسبی به نظر می رسد. برخی از کارآفرینان در محیط 
کار فقط در تالش برای کنترل احس��اس خش��م هس��تند. این نکته از 
نقطه نظر روانشناختی دارای ایرادات بسیار زیادی است. هرگونه ترکیب 

احساس��ات ش��دید با تصمیم گیری در حوزه کاری نتیجه نامناسبی به 
همراه خواهد داش��ت بنابراین ما باید به دنبال کنترل تمام احساس��ات 
ش��دیدمان در محیط کار باش��یم. برخی از کارآفرینان به هنگام شادی 
ناش��ی از موفقیت در پیش��برد یک طرح واکنش ه��ای عجیب و غریبی 
دارند. چنین شادی هایی درست به اندازه عصبانیت و خشم تاثیر منفی 
ب��ر روی فعالیت برندها خواهد داش��ت. با این حس��اب م��ا باید تا جای 

ممکن از چنین احساساتی دوری کنیم. 
ضرورت گوش دادن به دیگران

اغلب م��ا ادعاهای زیادی درباره اینکه به صحبت های دیگران با دقت 
گ��وش می دهیم، داریم. کارآفرینان اغلب به هنگام صحبت های دیگران 
با دقت به آن گوش می دهند. در این میان طرح برخی از پرس��ش های 
کلیدی برای پیش��رفت بهتر بحث نقش مهم��ی دارد. نکته مهم در این 
می��ان تفاوت میان گوش دادن به صحبت های دیگران و گمان اینکه در 
حال انجام چنین کاری هس��تیم، است. اغلب اوقات کارآفرینان به جای 

گوش دادن به دیگران مشغول کارهای ذیل هستند:
• زمزمه کردن صحبت های دیگر و تکان دادن خودکار در دست

• اظهار قضاوت های زودهنگام پیش از پایان کامل بحث طرف مقابل 
• تالش ب��رای یافتن ایراد یا تناقض��ی در صحبت های طرف مقابل و 

رهایی از دست او
• تأم��ل درباره واکنش بعدی که موج��ب حواس پرتی از صحبت های 

فعلی طرف مقابل می شود
• اختصاص فرآیند گ��وش دادن به دیگران در قالب آنچه می خواهیم 

بشنویم
ایراد اساس��ی در تمام فرآیندهای گوش دادن فوق عدم کارایی ش��ان 
اس��ت. م��ا هن��گام صحبت ب��ا دیگ��ران باید عالق��ه باالیی نس��بت به 
صحبت های آنها داش��ته باشیم. در غیر این صورت حتی نمایش نسبت 
به توجه به صحبت های آنها نیز کافی نخواهد بود. ایراد اساسی بسیاری 
از کارآفرینان ناآگاهی از مزیت های توجه به صحبت های دیگران اس��ت. 
وقتی ما اطمینان بس��یار زیادی از توانایی ها و دانش مان داش��ته باشیم، 
دیگ��ر توجهی ب��ه نظرات و توصیه ه��ای دیگران نخواهیم ک��رد. با این 
حس��اب نکته ضروری در اینجا تالش برای اس��تفاده از نظرات دیگران 
است. امروزه کمتر کس��ی دارای مهارت و دانش کامل در دنیای کسب 
و کار اس��ت. با این حساب اس��تفاده از نظرات و توصیه های کارشناسی 

دیگران امری ضروری خواهد بود. 
ام��روزه برخ��ی از برندها ب��رای دریافت نظرات کارشناس��ی اقدام به 
پرداخ��ت پول نیز می کنن��د بنابراین ما باید نظرات دیگران نس��بت به 

فعالیت مان را با آغوش باز پذیرا باشیم. 
افکارتان را واضح کنید

تعام��ل و ایج��اد ارتباط مناس��ب با دیگ��ران بدون داش��تن افکار و 
برنامه های ذهنی امکان ناپذیر اس��ت. ما باید همیش��ه الگوهای مناسبی 
برای تعامل با دیگران داشته باشیم. مشکل اساسی در این میان ناتوانی 

کارآفرینان برای بیان افکارشان به صورت درست است.
جرج برنارد ش��او، نویس��نده و برن��ده جایزه نوب��ل، در یک اظهارنظر 
جالب درباره مش��کالت برقراری ارتباط با دیگران بر روی نقش تفکرات 
و تأمالت افراد تاکید دارد: »یکی از مشکالت اساسی در زمینه برقراری 
ارتب��اط با دیگ��ران و گفت وگو فقدان جایی برای تخی��ل و تفکر آدمی 
است.« چنین امری در مورد بسیاری از کارآفرینان نیز وجود دارد. اغلب 
ما به هنگام گفت وگو با دیگران توجه چندانی به بیان افکارمان در قالبی 
مناس��ب نداریم. نتیجه این امر ناتوانی افراد برای بیان دیدگاه های شان 

به صورت کاربردی است. 
برخی از نکات مهم برای اطمینان از تعامل و برقراری ارتباط مناسب 

با دیگران به شرح ذیل است:
• تأمالت تان را به صورت مستقیم و بدون استعاره بیان کنید. بسیاری 
از کارآفرینان با استفاده از استعاره های مختلف فرآیند تعامل با دیگران 

را دشوار می سازند. 
• گاه��ی اوقات افراد در فرآین��د گفت وگو ایده ها و نظرات متفاوتی به 
ذهن ش��ان می رسد. نکته مهم در این میان بیان فوری نظرات مان است. 
اگ��ر نظرات مان را نگه داریم، آنها بدل به دلخوری خواهد ش��د بنابراین 

بی جهت کیفیت رابطه تان با همکاران را کاهش ندهید.
• ت��الش به منظ��ور یافتن مخاطب برای صحبت های م��ان نباید بدل 
به درخواس��ت مکرر از هر فردی برای تعامل و گفت وگو باشد. اگر ما به 
طور مداوم در تالش برای یافتن مخاطب هدف به هر قیمتی باشیم، به 

سرعت اعتبارمان در دنیای کسب و کار خدشه دار خواهد شد. 
بی��ان ن��کات مختل��ف و درهم ایده مناس��بی محس��وب   •
نمی شود. ما باید همیشه ایده های مشخص و به هم مرتبطی برای بیان 
داش��ته باش��یم. ایراد اصلی برخی از مدیران بیان ن��کات غیرمرتبط به 
یکدیگر است. به این ترتیب امکان فهم دقیق منظور آنها برای مخاطب 

هدف غیرممکن می شود.
تمرکز بر روی شیوه بیان مطلب

انتخاب ایده های جذاب ب��رای گفت وگو و صحبت با دیگران تمام راه 
نیس��ت. ما باید شیوه مناسبی برای بیان ایده های مان نیز داشته باشیم. 
بس��یاری از افراد دارای توانایی بیان ایده های ش��ان به صورت کاربردی 
نیس��تند. به این ترتیب علی رغم محتوای ج��ذاب در عمل امکان بیان 

مناسب آنها را نخواهند داشت.
کارآفرین��ان بزرگ و موفق همیش��ه ش��یوه های جذابی ب��رای بیان 
ایده های ش��ان دارن��د. همین امر موج��ب موفقیت آنه��ا در جلب نظر 
مخاطب به هنگام س��خنرانی در مراسم های مختلف می شود. شاید اگر 
س��خنرانی یک کارآفرین موفق با فردی عادی مورد مقایسه قرار گیرد، 
از نظ��ر کیفیت محتوا تفاوت چش��مگیری مش��اهده نکنیم. با این حال 
نح��وه برقراری ارتباط از س��وی هر کدام از آنها متفاوت اس��ت. امروزه 
ش��یوه های برقراری ارتباط مختلفی در میان کارآفرینان مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد. اگر ش��ما نی��ز در زمینه ایجاد ارتباط با دیگران مش��کل 
دارید، باید به دنبال مش��اوره با روانش��ناس ها باش��ید. آنها توصیه های 
کارب��ردی برای کارآفرین��ان و به طور کلی تمام اف��راد به منظور ایجاد 
ارتب��اط بهتر با دیگران دارند. برخ��ی از توصیه های اصلی برای انتخاب 

شیوه مناسب بیان نقطه نظرات در جلسات کاری به شرح ذیل است:
• به خودتان اعتماد داش��ته باشید. کارآفرینان بزرگ همیشه پیش از 

سخنرانی های مهم اعتماد به نفس شان را تقویت می کنند.
• اس��تفاده از تکنیک نفس عمیق و ت��الش برای بیان کلمات از نقطه 

دیافراگم بهترین شیوه برای بیان مطالب خواهد بود. 
• صحب��ت با دهان بس��ته بدترین ش��یوه برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
دیگران محسوب می شود. بسیاری از افراد به صورت ناخودآگاه با دهان 
بسته صحبت می کنند. این امر موجب دشواری فهم منظور آنها از سوی 

مخاطب خواهد شد. 
• اس��تفاده از زبان بدن برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی دیگران نکته 
مثبتی محسوب می شود. برخی از کارآفرینان نسبت به استفاده از زبان 
ب��دن تردید دارند. نکته مهم به هنگام گفت وگو تالش برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف به هر شیوه ای است.
صحبت آرام و استفاده از سکوت

گفت وگو با دیگران در بس��یاری از مواقع امری ترس��ناک است. اغلب 
کارآفرینان به هنگام نخستین سخنرانی در میان هزاران مخاطب دچار 
استرس و نگرانی بیش از اندازه می شوند. نکته مهم در این میان تالش 
برای ادای آرام و آهس��ته کلمات اس��ت. این امر ب��روز اختالل در بیان 
جم��الت را به حداقل می رس��اند. اگر ما به دنب��ال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف هستیم، باید جمالت مان را در نهایت آرامش بیان کنیم. 
یکی از ای��رادات اصلی کارآفرینان تالش برای بی��ان عبارات به صورت 
س��ریع اس��ت. به این ترتیب در نهایت آنها کمترین تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف ایجاد می کنند. 
برخ��ی از س��خنران های حرفه ای ب��ه هنگام صحبت در مراس��م های 
مه��م به طور منظم از تکنیک س��کوت اس��تفاده می کنند. این ش��یوه 
ب��رای اطمینان از تاثیرگ��ذاری بیان مان ب��ر روی مخاطب هدف مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. وقتی ما از س��کوت برای نظارت بر روی ش��یوه 
بیان مطالب مان اس��تفاده می کنیم، توانایی بهتری برای ش��روع دوباره 

گفت وگو و تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب هدف خواهیم داشت. 
ایراد اصلی بیان جمالت به صورت س��ریع امکان ارزیابی دیگران از ما 
به صورت عصبانی اس��ت. به این ترتیب تمایل بسیار اندکی برای توجه 

به صحبت های ما نشان خواهند داد. 
ب��دون تردید گفت وگو و صحبت درباره ن��کات مختلف در جمع های 
دوس��تانه با محیط کاری تفاوت دارد. بس��یاری از اف��راد در جمع های 
دوستانه سخنران های بس��یار ماهری هستند، اما در جمع توانایی بیان 
نکات دلخواه ش��ان را از دست می دهند. استفاده از نکات مورد بحث در 
این مقاله نقش مهمی در بهبود توانایی افراد برای بیان هرچه بهتر نکات 

مدنظرشان خواهد داشت. 
entrepreneur.com :منبع
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تبری�ز – ماه�ان فالح: اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با 
تأکید بر اهتمام جدی مدیریت ارش��د اس��تان برای احیای 
کامل دریاچه ارومیه، گف��ت: تحقق این امر بدون همراهی 
و مش��ارکت مردم امکان پذیر نیس��ت و بر این اساس باید از 
ظرفیت س��ازمان های مردم نهاد و بخ��ش خصوصی در این 

زمینه استفاده شود.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلس��ه شورای فرهنگی 
اجتماع��ی احی��ای دریاچه ارومی��ه، با قدردان��ی از تالش 
دس��تگاه های مس��ئول برای تثبیت وضعی��ت و احیای این 
دریاچ��ه، اظهار داش��ت: در ابتدای دول��ت یازدهم یکی از 
نگرانی های جدی مردم استان، تهدید خشک شدن دریاچه 
ارومیه بود و با دس��تور رئیس جمهور در نخس��تین جلسه 
هیأت دولت، اهتمام جدی برای احیای این دریاچه ش��کل 
گرف��ت. پورمحمدی با بیان اینکه خش��کی دریاچه ارومیه، 
تهدیدی جدی برای مردم و زیس��ت بوم منطقه است، افزود: 
میزان بارندگی ها در س��ال 91 نیز همانند سال 98 بود، اما 
در آن مقطع دریاچه ارومیه روزبه روز به سمت خشک شدن 
پیش می رفت. وی خاطرنش��ان ک��رد: در کنار بارندگی های 
مناسب سال گذش��ته، دولت نیز اقدامات ارزشمندی برای 
تثبی��ت وضعیت دریاچه انج��ام داده که انتظ��ار می رود با 

تخصیص کامل اعتبارات و تس��ریع در تکمیل پروژه های در 
دست اجرا، شاهد احیای کامل این زیست بوم طبیعی باشیم. 
پورمحمدی اظهار داش��ت: امسال به رغم کاهش بارندگی ها 
در مقایس��ه با سال آبی گذش��ته و همچنین افزایش دمای 
هوا، وضعیت دریاچه ارومیه مس��اعد اس��ت که البته باید به 
این میزان بس��نده نکرده و تالش ه��ای خود را برای احیای 

کامل نگین آذربایجان به کار گیریم.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود ب��ا بیان اینکه در 
کنار توجه به اقدامات عمرانی و کالبدی، نباید از برنامه های 

عملیات��ی در زمینه فرهنگی و اجتماعی غافل ش��د، افزود: 
بدون توجه به مشارکت مردم، اجرای بسیاری از تصمیمات 
با مشکل مواجه شده و در بعضی موارد نیز قابل اجرا نیست.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی خواس��تار تخصیص کامل و 
به موقع اعتبارات س��تاد احیای دریاچه ارومیه ش��د و گفت: 
به رغم مش��کالتی همچون ش��یوع بیم��اری کرونا و کمبود 
مناب��ع دولت��ی، هیچ ی��ک از پروژه های مرب��وط به احیای 
دریاچه ارومیه تعطیل نشده و از این پس نیز با قدرت ادامه 
می یابد. مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای، رئیس س��ازمان 
جهاد کش��اورزی، نماینده س��ازمان های مردم نهاد استان و 
تعدادی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی احیای دریاچه 
ارومی��ه نیز در این جلس��ه ضمن ارائه گزارش��ی از اقدامات 
انجام یافته در راس��تای احیای دریاچ��ه ارومیه، دیدگاه های 
خود را درخصوص مس��ائل مختلف ای��ن حوزه بیان کردند.  
آخری��ن وضعیت اجرای طرح های در دس��ت اجرای احیای 
دریاچ��ه ارومیه ش��امل مسیرگش��ایی رودخانه ه��ا، انتقال 
آب تصفیه خانه ه��ای فاضالب، رهاس��ازی حقابه دریاچه از 
رودخانه ها و سدها، اصالح الگوی کشت در پیرامون دریاچه 
و روند پیش��رفت فیزیکی م��دول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

ق�م - خبرن�گار فرص�ت ام�روز: تدوی��ن پروت��کل 
خواهرخواندگی و ارتباط مس��تمر با شهرداری های خارجی 
در اداره کل ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری قم آغاز 

شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، مهدی کالنترزاده 
با اش��اره به فعال ش��دن اداره بین الملل اداره کل ارتباطات 
و ام��ور بین الملل ش��هرداری قم گفت: ش��هر قم به عنوان 
جهان شهر شیعی جایگاه ویژه ای در بین دیگر کالنشهرهای 
مذهبی کشور دارد و از دیرباز در مرکز ارتباطات بین المللی 
قرار داش��ته اس��ت. مدی��رکل ارتباطات و ام��ور بین الملل 
شهرداری قم افزود: شهرداری قم به عنوان خادم زائران بین 
المللی آس��تان کریمه اهل بیت )س( از گذش��ته تمهیداتی 
را برای ارتباط موثر با دیگر شهرداری های شهرهای زیارتی 
و ش��هرهای مطرح جهان اندیش��یده بود و با تدبیر شهردار 
محترم، اداره بین الملل این اداره کل به عنوان نقطه تماس 
بین المللی ش��هرداری تعریف شده است. کالنتزاده تصریح 
کرد: از جمله ظرفیت های مهم در ارتباطات بین المللی بین 
ش��هری، خواهرخواندگی است که ش��هرداری قم از گذشته 
تالش های��ی را در این زمینه انج��ام داده و اکنون با فعال تر 
ش��دن اداره بین الملل، تنظیم روابط ب��ا خواهرخوانده های 

فعلی و تصویب و ایجاد خواهرخوانده های جدید در اولویت 
این اداره قرار گرفته است.

وی مزایای خواهرخواندگی را در ارتباط موثر و س��ریع با 
ش��هرداران و دریافت و اعطای کمک ه��ای معنوی و مادی 
دانس��ت و تاکی��د ک��رد: در رابط��ه خواهرخواندگی، برخی 
شهرها به سبب محتوای اثرگذار فرهنگی تولید شده در آن 
ش��هر، نقش محوری ایفا می کنند و قم نیز به همین دلیل، 

ظرفیت باالیی برای صدور فرهنگ اس��المی و انقالبی دارد 
که این نکته در تدویل پروتکل خواهرخواندگی ش��هرداری 
ق��م مورد تاکید ق��رار دارد. مدیرکل ارتباط��ات و امور بین 
الملل ش��هرداری قم خاطرنش��ان کرد: پس از کرونا باید به 
دنب��ال افزایش ارتباط��ات و به تبع آن ورود بیش��تر زائر و 
توریس��ت بین المللی به قم برای جبران کاهش درآمدهای 
ش��هر در ماه های گذش��ته باش��یم و افزایش ارتباطات بین 

المللی یکی از راهکارهای این امر است.
کالنت��رزاده پروتکل خواهرخواندگ��ی را ضامن ارتباطات 
ب��ادوام و موث��ر بی��ن ش��هرداری ها دانس��ت و گف��ت: در 
پروت��کل خواهرخواندگی، نحوه انتخاب ش��هرها برای عقد 
خواهرخواندگ��ی، س��طح ارتباط��ات و نق��اط مرتب��ط بین 
دو ش��هرداری و ش��هر تعریف می شوند و س��پس روند اجرا 
آغاز می شود. در مس��یر تدوین این پروتکل از تجارب دیگر 
کالن ش��هرهای ایران و س��ازمان های بین المللی استفاده 
ش��ده و از کارشناسان امور بین الملل در قم و حوزه علمیه 

نیز کسب نظر و تجربه خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امس��ال براس��اس این 
پروتکل تدوین شده، تعدادی خواهرخواندگی جدید بین قم 

و شهرهای مهم دنیا برقرار شود.

      اصفه�ان - قاس�م اس�د: س��ال 1398، مي��زان 
صرفه جویی در بومی س��ازی قطعات يدك��ي، موردنیاز براي 
شركت پااليش نفت اصفهان 360 ميليارد ريال بوده است.

 رئيس پش��تيباني س��اخت داخل ش��ركت پااليش نفت 
اصفه��ان با اعالم اي��ن خبر گف��ت: فرهنگ بومی س��ازی، 
ب��اور فكري به اس��تفاده حداكثري از محص��والت ايراني و 
توانمندی های ش��رکت های س��ازنده داخلي در اين شركت 
نهادینه ش��ده و فرصت مناس��ب را در اختيار ش��رکت های 
دانش بنیان، س��ازندگان قطعات و تجهيزات، توليدكنندگان 
داخلي، پيمانكاران و مش��اوران و ساير دست اندرکاران اين 
حوزه قرار داده تا از اين طرق اين شركت در تأمین بيش از 

80 درصد نیازمندی های خود پيشرو باشد.

  س��عيد احتراميان افزود: س��ال گذش��ته موفق شده ایم 
به روش مهندس��ي معكوس، در زمينه بومی س��ازی قطعات 
يدك��ي و با هزینه ای بالغ بر 69 ميليارد ريال، 425 قطعه در 
تيراژ 48 هزار و 695 عدد توليد كنيم. اين در حالي اس��ت 
كه اگر می خواس��تیم آن ها را از خارج وارد كنيم می بایست 
مبلغي براب��ر با 420 میلی��ارد ری��ال می پرداختیم. به طور 
حتم در س��ال جاري نيز موفقیت های چشمگيري به دست 

خواهيم آورد.
بابیان اينكه در حال حاضر با بیش از 500 شركت سازنده 
داخل��ي ارتباط داريم، اظهار داش��ت: تاکن��ون با اين روش 
كارهاي بس��يار مهم و ارزش��مندي صورت گرفته كه حتي 
با نمونه های خارجي قابل رقابت و معتبرتر از آن ها هستند.

 س�اری – دهقان :  مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران 
تاکید کرد: يكي از مهمترين عوامل پيش��گيری از نش��ت گاز، 
مس��دود كردن ش��یرهای گاز با درپوش مناسب پس از جمع 

آوری وسایل گاز سوز می باشد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از روابط  عمومی شرکت 
گاز اس��تان مازندران، "جعفر احمدپور" با اشاره به گرم شدن 
تدریجی جریان هوا، گفت: بس��یاری از مشترکین گاز طبیعی 
وسایل گرمایش��ی خود را جمع آوری کردند که در این رابطه 

نیاز است نكات مهمی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: رعایت نکات ایمنی ضامن س��المتی و آس��ایش 
مش��ترکین می باشد بنابراین مشترکین عزیز نیاز است نکات 
ایمنی و مباحث مطرح ش��ده از س��وی واحد ه��ای متولی را 
همواره مورد توجه قرار داده تا آسایش و اطمینان خاطر را برای 

خود و خانواده فراهم کنند.

احمدپور، خطاب به مصرف کنن��دگان گاز طبیعی تصریح 
کرد : دقت ش��ود پس از جمع آوری وسایل گاز سوز شیرهای 
مصرف گاز بسته ش��ده و با در پوش مناسب محل خروج گاز 
مس��دود گردد تا انشاء ا... شاهد بروز حادثه بعلت نشت گاز از 

محل شیرها نباشید . وی در ادامه گفت: از مواد دیگری که در 
این فصل س��ال مورد توجه می باشد مسافرت و یا ترک منزل 
هموطنان برای مدت طوالنی است که در این زمینه باید وسایل 
گازس��وز منازل خود را خاموش نموده و شیرهای مصرف آنها 
بویژه شیر اصلی گاز بعد از کنتور را ببندند که این اقدام موجب 

می شود مشتركین عزیز با آرامش خاطر مسافرت نمایند.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در خاتمه ضمن تقدیر 
از مش��ترکین گاز اس��تان اظهار داش��ت: خوشبختانه تاکنون 
مش��ترکین عزیز نهایت همکاری را با این شرکت داشته اند و 
امیدواریم همچنان رعایت نكات ایمنی مورد توجه مشتركین 
عزیز باشد و بتوانند بخوبی از این سوخت پاك استفاده نمایند. 
احمدپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیون و 444 
هزار مشترک گاز طبیعی در مازندران هستند،یعنی 98 درصد 

خانوارهای استان از گاز طبیعی بهره مندند.

تبری�ز - ماه�ان ف�الح: طی مراس��می و ب��ا حضور 
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان آذربایج��ان 
ش��رقی، فرمانده جدید پایگاه مقاومت بس��یج این شرکت 
معرفی ش��د. مراس��م تودی��ع و معارفه فرمانده��ی پایگاه 
مقاومت ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با حضور 
مدیرعامل ش��رکت آبفا استان و فرماندهی و شورای حوزه 

یک کارمندی شهید قاضی )ره( سپاه عاشورا برگزار شد.
در این مراس��م با توجه به یکپارچه س��ازی شرکت های 
آب و فاضالب ش��هری و روستایی، از زحمات و تالش های 
چند س��اله پورمح��رم در زمان تص��دی فرماندهی پایگاه 

مقاومت بسیج کارمندی آبفای روستایی تقدیر و مهندس 
بهروزی فر به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج شرکت 

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی معرفی گردید. 
مهن��دس علیرض��ا ایمانل��و، ریی��س هیئ��ت مدی��ره و 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
در این مراس��م اظهار داشت: با توجه به رسالت شرکت آب 
و فاضالب در خدمت رس��انی خالصانه به مردم، امیدواریم 
بتوانیم از همه ظرفیت ها و توان جوانان باانگیزه در خدمت 
به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اس��المی اس��تفاده 

نمائیم.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد:

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای احیای دریاچه ارومیه 

تدوین پروتکل خواهرخواندگی شهرداری قم آغاز شد

360 میلیارد ریال صرفه جویی براي تولید قطعات در شرکت پاالیش نفت اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تاکید کرد؛

مسدود کردن شیر های گاز با درپوش پس از جمع آوری وسایل گاز سوز

با حضور رییس هیئت مدیره و مدیرعامل؛

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج آبفا آذربایجان شرقی معرفی شد

20 اثر تاریخی استان مرکزی در انتظار ثبت ملی 
اراک - خبرنگار فرصت امروز: مرکزی معاون میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: 20 اثر تاریخی استان مرکزی در انتظار ثبت 

ملی هستند. 
با اشاره به اینکه استان مرکزی دارای دو هزار اثر تاریخی شناخته شده است، افزود: آثار تاریخی ثبت ملی شده بالغ بر 8۷0 اثر 
است و آثار طبیعی ثبت شده نیز به 19 اثر می رسد. وی با اشاره به اینکه استان مرکزی دارای 46 اثر ثبت شده ناملموس است، 
برخی از این آثار را شامل "داستان خوانی تیلیم خان و مهری در ساز عاشیق های منطقه ساوه"، "دانش تهیه ماماتک و کاربرد آن 
در طب سنتی منطقه بزچلو"، "هنر و  مهارت درویشی دوزی یا تفرشی دوزی شهرستان تفرش"، "رقص هاالی در ایل شاهسون 
بغدادی ساوه" و "مهارت تولید فوالد جوهری در شهرستان اراک" عنوان کرد. رحمتی تعداد آثار تاریخی در انتظار ثبت ملی در 
استان مرکزی را 20 اثر بیان کرد و گفت: یکی از مهمترین آثار تاریخی استان مرکزی که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده، قنات 
تاریخی ابراهیم آباد اراک است. وی گفت: 11 قنات در یونسکو به ثبت جهانی رسیده اند که هرکدام به لحاظ قدمت، نوع معماری، 
عمق، طول و ... شاخصه های خاص و ویژه ای دارند و یکی از این قنوات، قنات ابراهیم آباد اراک است که قدمت آن به قرن ششم 
و هفتم هجری قمری باز می گردد و با طول 11 کیلومتری آب مورد نیاز شرب و کشاورزی روستای ابراهیم آباد را تامین می کند. 
معاون میراث فرهنگی استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی به لحاظ تاریخی و آثار کهن، استانی شاخص است که می تواند 
گردشگران بسیاری را به خود جلب کند، افزود: مسجد جامع ساوه با قدمتی هزار ساله، بازار تاریخی و 200 ساله اراک به عنوان 
قطب و مرکز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این شهر، حمام موزه چهار فصل اراک که مربوط به اواخر دوره قاجار است، 
محوطه های تاریخی همچون خورهه محالت، آوه در ساوه، ذلف آباد در فراهان و ...، خانه های تاریخی مانند خانه حسن پور در 
اراک، قلعه ساالر محتشم در خمین، غار نخجیر در دلیجان، بازار تاریخی نراق و ... از جمله میراث کهن و فرهنگی استان مرکزی 

است که می توان با معرفی آنها عالوه بر نمایش قدمت این سرزمین، گردشگران بسیاری را نیز میزبان بود.

رشد سرعت تخلیه کاال های اساسی در بندر بوشهر 
بوش�هر- رضا حیدری: رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر از افزایش سرعت تخلیه کاالهای اساسی و لزوم اجرای دستورالعمل ها و پروتکل 

های بهداشتی در تخلیه و بارگیری کاال در بندر بوشهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، عبدالس��عید عباسی رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر 
و دریانوردی اس��تان بوش��هر در اینباره گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته سرعت تخلیه 
کاال های اساسی در بندر بوشهر افزایش یافته است به گونه ای که کل عملیات تخلیه بار 
این کش��تی که ۱2 هزار تن برنج به ظرفیت 5۰۰ تا 55۰ کامیون اس��ت بین 5 تا ۶ روز 
تخلیه می شود که از لحاظ زمانی برای صاحب کاال و شناور بسیار مطلوب است.   عباسی 
با اشاره به الزام رعایت دستورالعمل های بهداشتی در عملیات تخلیه و بارگیری کاال در بندر بوشهر افزود: در این زمینه ابتدا همه 

کارگرانی که قرار است در عملیات تخلیه و بارگیری فعالیت کنند تب سنجی شده و ضدعفونی همه تجهیزات صورت می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین کامیون ها در بدو ورود به بندر ضدعفونی می ش��وند و اصول بهداش��تی به کارگران و رانندگان آموزش 

داده می شود تا از شیوع ویروس کرونا پیشگیری شود.

اقدامات انجام شده در ناحیه کهگیلویه و بویراحمد برای عبور از تابستان پیش رو
اهواز – ش�بنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان، مهم ترین 

اقدامات انجام شده در این ناحیه برای عبور از پیک تابستان ۹۹ را بیان کرد.
مس��عود رضازاده گفت: امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد دارای ۱۱ ایس��تگاه برق انتقال و فوق توزیع است که در 

راستای بهبود عملکرد آنها رفع اشکال و اقدامات الزم بر روی آنها انجام شده است.
وی اف��زود: از جمل��ه مهمترین اقدامات انجام ش��ده می توان به جمع آوری ترانس موبیل دو گنبدان و انتقال آن به ایس��تگاه 
هفت تپه، تعویض بوش��ینگ های ترانس��فورماتورهای پست دهدشت، اورهال و رفع اش��کال از بریکر پست های باشت، ساران و 

دوگنبدان اشاره کرد.
مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد طراحی، نصب و بهره برداری از کلید هوایی خط ۱۳2 کیلو ولت دوگنبدان 
– یاس��وج در محل پس��ت برق باش��ت، فعال کردن واحد ریکلوزر مربوط به هفت فیدر توزیع در پس��ت های دهدشت – مختار و 

باشت و خط قائیمه – 4۰۰ یاسوج را از دیگر اقدامات انجام شده در این ناحیه معرفی کرد.
رضازاده اضافه کرد: نصب گوی هش��دار دهنده، نصب ش��یلد وایر، نصب اسپیسر و وزنه تعادل مورد نیاز بر روی خطوط، انجام 
اقدامات حفاظتی برای پایداری و جلوگیری از حوادث گس��ترش یافته و انجام برنامه های PM س��ال ۹۸ به میزان ۹۹ درصد نیز 

در ناحیه انجام شده تا شبکه آمادگی الزم برای عبور از پیک برق تابستان را داشته باشد.

استان گلستان از نظر شاخص پوشش ارتباطی جزء 3 استان برتر کشور است
گ�رگان - خبرنگار فرص�ت امروز: مدیر کل امور هماهنگی اس��تانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت : اس��تان 
گلس��تان از نظر ش��اخص پوشش ارتباطی جزء ۳ استان برتر کشور است .مهندس ترابیان که طی ارتباط تلفنی با برنامه گفتمان 
صدا وس��یمای مرکز گلس��تان ضمن اعالم این مطلب اظهار امیدواری کرد بزودی جشن پوشش ۱۰۰ درصدی اینترنت در استان 
گلستان برگزار خواهد شد.وی تاکید کرد استان گلستان اولین استانی خواهد بود که پوشش ۱۰۰ درصدی اینترنت در آن اتفاق 

خواهد افتاد که نشان از عملکرد رضایت بخش حوزه ارتباطات و مخابرات در استان گلستان میباشد .

راه اندازی مرکز جامع خدمات مشترکین تلفن ثابت مخابرات گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با حضور مهندس غالمعلی ش��همرادی مدیرمخابرات منطقه گلس��تان مرکز جامع خدمات 
مش��ترکین تلفن ثابت مخابرات گرگان راه اندازی ش��د.مدیر مخابرات منطقه گلس��تان با اش��اره به اهمیت خدمت رسانی و ارائه 
خدمات به مشتریان در اسرع وقت و در دسترس بودن مرکز ارائه خدمات گفت: این مرکز که درآن خدمات تلفن ثابت اعم از ثبت 
نام و تمدید س��رویس اینترنت ، ثبت نام تلفن ثابت ، تغییر نام و مکان تلفن ثابت و س��ایر امورات مرتبط با آبونمان انجام میشود 
در خدمت رس��انی به مش��تریان آماده واگذاری شده است .وی با تاکید براینکه خدمات غیر حضوری مخابرات منطقه گلستان در 
اولویت اس��ت و توصیه میشود مش��تریان ترجیحا از خدمات غیر حضوری استفاده نمایند گفت: وجود مرکز خدمات جامع جهت 
انجام اموراتی که به صورت غیر حضوری قابل انجام نیس��ت ضرورت داش��ت که به لطف خدا در مرکز ش��هر و مکان در دسترس 

تمام مشتریان ، راه اندازی شده است.

گازدار شدن 146 واحد صنعتی در شرکت گاز استان ایالم
 ایالم – منصوری: عباس ش��مس اللهی مدیرعامل ش��رکت گاز استان ایالم گفت: سال ۹۸ در حوزه گازرسای به صنایع سال 
ثب��ت رکورد جدید بود. وی از گازدار ش��دن ۱4۶ واحد صنعتی، نصب ۱۳ ایس��تگاه میترین��گ، ۶۱ کیلومتر اجرای خط تغذیه و 
شبکه برای صنایع بعنوان عملکرد واحد گازرسانی به صنایع نام برد و از برنامه ریزی صورت گرفته جهت گازدار نمودن ۱5۰ واحد 
صنعتی دیگر در س��ال ۹۹ خبر داد. سرکار خانم س��لطانی رئیس گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی شرکت گاز استان 
ایالم افزود: میانگین مصرف گاز مصرفی در صنایع استان در سال ۹۸ برابر 22۱ میلیون متر مکعب بوده است که برابر جایگزینی 
227 میلیون لیتر گازوئیل مصرفی در صنایع ش��ده اس��ت. خانم سلطانی اظهار داشت هم اکنون 2۳ جایگاه CNG ، ۱۰ شهرک 
صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی مهران، کارخانه س��یمان ایالم و پتروش��یمی ایالم از عمده ترین صنایع اقتصادی استان می باشند 
که از گاز طبیعی بعنوان س��وخت اس��تفاده می نمایند و از کل صنایع گازدار ش��ده تعداد 4۸ واحد صنعتی مشمول گازرسانی از 

طریق مصوبه شورای اقتصاد بوده اند.

با رفع شکستگی لوله 345 میلیمتر خطوط آبرسانی سایت باغبانان مشکل آب 
5200فقره انشعاب روستایی فومن مرتفع شد

رش�ت – زینب قلیپور:  مدیر امور آبفای فومن از رفع شکس��تگی لوله ۳45 میلیمتر خطوط آبرسانی سایت باغبانان 
خبر داد .وحید مهجور مدیر امور آبفای فومن افزود: پس از اطالع از افت فش��ار و قطعی آب روس��تاهای سه پیران و سند 
باال و ۱۱روس��تای برخوردار از آبرس��انی مجتمع باغبانان، در 2 نقطه لوله ۳45 میلیمتر خطوط آبرسانی اصلی شکستگی 
مش��اهده شد.مدیرآبفای فومن در ادامه با اش��اره به اینکه پس از حفاری و تعویض 4 متر لوله توسط همکاران واحد بهره 
برداری این امور باتوجه به معارض موجود زمینهای ش��الیزاری، پس از ۱۱ س��اعت ترمیم و مش��کل قطع آب روستاهای 
مذکورشامل 52۰۰اشتراک روستایی مرتفع گردید.مهجور هزینه عملیات مذکور را حدود ۱2۰ میلیون ریال بصورت امانی 

و از محل موجودی انبار اعالم کرد. 
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دورکاری طرف��داران فراوان��ی دارد و ب��رای بس��یاری از کارکنان، 
ج��ذاب اس��ت. تعجبی هم ن��دارد. چه کس��ی دوس��ت دارد هر روز 
س��اعت ها وقت خود را در مس��یر رفت وبرگش��ت به محل کار صرف 
کند و هزینه رفت وآمد را بپردازد؟ ولی ش��ما، به عنوان مدیر شرکت، 
چگون��ه می توانید کارکنان قابل اطمینان و با مس��ئولیت پذیری باال را 
برای دورکاری انتخاب کنی��د؛ کارکنانی که با خیال راحت می توانید 
کارهای ش��رکت را به آنها بس��پارید و مطمئن باشید که وظایف خود 
را به  درس��تی انجام می دهند و کم کاری نمی کنند؟ برای یافتن پاسخ 
این پرس��ش با ما همراه باشید تا شما را با سه راه شناسایی کارکنان 

دورکار خوب آشنا کنیم.
آیا همه کارکنان می توانند دورکاری کنند؟

ش��اید نخس��تین کارمند دورکارتان یکی از اعض��ای گروه کارکنان 
شماس��ت که )به دلیل ترجیح شخصی یا به خاطر اتفاق خاصی که در 
زندگی شخصی اش رخ داده( از او خواسته شده به صورت تمام وقت یا 
پاره وقت دورکاری کند. شاید هم این فرد را تازه استخدام کرده اید یا 
به طورکلی شرکتی که تاس��یس کرده اید، به صورت دورکاری فعالیت 
می کن��د. اگر کارکنان ش��رکت حضوری کار می کنند، ممکن اس��ت 
دورکاری نخس��تین کارمند موجب ش��ود که س��ایر اعضای گروه نیز 
بخواهند به ص��ورت پاره وقت یا تمام وقت دورکاری کنند ولی حقیقت 

این است که دورکاری برای همه مناسب نیست.
بس��یاری عقیده دارند اگر اجازه داشتند از خانه کار کنند، بهره وری 
بیشتری می داش��تند. در یک نظرسنجی و بررسی 7۶درصد کارکنان 
عقیده داش��تند ک��ه در دورکاری می توانند کارهای بیش��تری انجام 
دهند؛ چون در هنگام دورکاری، حواسپرتی ها و مزاحمت های مکرر از 

جانب همکاران و مشغله های کلی و عمومی اداره وجود ندارد.
ولی حقیقت این است که بعضی برای حفظ تمرکز خود به ساختار 
و نظ��م موجود در اداره نیاز دارند. در بررس��ی و نظرس��نجی دیگری 
4۶درصد پاس��خ دهندگان گفتند که بزرگ ترین عیب دورکاری وجود 
عوامل حواس پرتی است؛ نکته ای که بسیاری از افراد وقتی یک هفته 
دورکاری پاره وقت یا تمام وقت را ش��روع می کنن��د، آن را پیش بینی 

نمی کنند.
بنابراین، چطور باید متوجه ش��ویم کس��ی که از اعضای فعلی گروه 
ماست یا تازه اس��تخدام کرده ایم، برای دورکاری مناسب است یا نه؟ 
برای ارزیابی اینکه هر فرد چقدر برای دورکاری مناسب است یا برای 
پایه گذاری فرهنگی در ش��رکت ک��ه در آن دورکاری قابل اطمینان تر 

باشد، می توانید کارهای زیر را انجام دهید.
 )Task Relevant Maturity( 1. استفاده از صالحیت مرتبط با کار

برای قضاوت کردن توانایی های آنها و نیازهای ارتباطی خود
دورکاری نیازمند درجه ای از اطمینان اس��ت ک��ه در کارکردن در 

اداره به آن نیازی نیست. در اداره:
• می توانید فورا به کسی مراجعه کنید و از او کمک بخواهید؛

• می دانید فرد چه زمانی س��ر کار می آی��د و چه زمانی محل کار را 
ترک می کند؛

• متوجه می ش��وید که آیا فرد خوش��حال، ناامید، خس��ته، بیمار یا 

هیجان زده است.
در اینجا، درس هایی آموخته اید تا به یک مدیر موفق برای کارکنان 
دورکار تبدی��ل ش��وید. اگر همه این درس ها را اج��را کنید، بازهم به 
کارکنان ش��ما بس��تگی دارد که نقش خود را ایفا کنند و وظایف شان 

را انجام دهند.
عالوه  بر اینک��ه تالش می کنید مهارت ه��ای الزم را برای مدیریت 
کارکنان دورکار به دس��ت آورید، به این نکته توجه داش��ته باش��ید: 
کس��انی که از راه  دور برای شما کار می کنند، باید در کار اصلی خود 
مهارت زیادی داش��ته باش��ند، یعنی صالحیت مرتب��ط با کار آنها در 

وظایفی که به آنان واگذار کرده اید، زیاد باشد.
با واگذارک��ردن وظایفی که می دانید به خوب��ی از عهده انجام  دادن 
آنها برمی آیند، گذار آنان به دوران دورکاری بس��یار بهتر خواهد بود و 

مشکالت کمتری ایجاد خواهد شد، زیرا:
• به آموزش و کمک کمتری نیاز دارند؛

• به کنترل و نظارت کمتری نیاز دارند و درعین حال، کار باکیفیتی 
ارائه می دهند.

این به ش��ما و عض��و گروه تان زمان بیش��تری ب��رای خوگرفتن با 
دورکاری می دهد و دیگر نیاز نیس��ت او را در زمینه وظایفی که باید 

انجام دهد، مجاب کنید.
با گذش��ت زمان، همچنان  که اعتماد ش��کل می گیرد و ش��ما هم 
توانایی الزم را برای حل مش��کالت مدیریت دورکاری خود به دس��ت 
می آورید، می توانید به آنها اجازه دهید وظایفی را به عهده بگیرند که 
نیازمند صالحیت مرتبط با کار کمتری اس��ت. در آن مقطع، در حین 
رفع نیازهای خاص کارکنان دورکار خود، چگونگی برقراری ارتباط و 

چک کردن کارها با یکدیگر را مشخص خواهید کرد.
اگ��ر یک��ی از کارکنان می خواه��د دورکاری کند و مس��ئولیت ها و 
وظایف جدید فراوانی را پذیرفته اس��ت، کار عاقالنه این اس��ت که از 

او بخواهید صبر کند تا در آن حوزه ها مهارت کافی به دست آورد.
2. در استخدام های جدید به نشانه های قابل اطمینان بودن افراد 

توجه کنید
وقت��ی کارمند دورکار جدیدی اس��تخدام می کنید، به نش��انه هایی 
توجه کنید ک��ه از قابل اطمینان بودن او خب��ر می دهد. نکته های زیر 
نشان می دهد که طرف مقابل فرد مناسبی برای دورکاری است یا نه:
• آی��ا برای مصاحب��ه کاری )چه مصاحبه حض��وری و چه مصاحبه 

تلفنی( به موقع حاضر شده است؟
• در طول فرآیند اس��تخدام، چگونه ارتباط برقرار می کند؟ آیا شما 

مجبورید پیگیری کنید یا او نیز پیغام و یادداشت هایی می فرستد؟
• آیا در طول مصاحبه از او چیزی خواس��تید؟ آیا آن را ارسال کرده 

است؟
• مهارت های ارتباطی او چگونه است؟

• آیا در گذش��ته نیز دورکاری کرده اس��ت؟ چه چیزهایی آموخته 
است؟

اگر از همان ابتدا عالمت هایی دیدید که نش��ان می دهد فرد مدنظر 
قابل اطمینان اس��ت، بس��یار بیش��تر احتمال دارد ک��ه بتوانید برای 

دورکاری به او اعتماد کنید. برای اینکه متوجه شوید این فرد می تواند 
با روش ارتباط از راه  دور ش��رکت شما کار کند یا نه، بهترین راه این 
اس��ت که از او بخواهید در طرحی آزمایشی با شما همکاری کند. این 

کار به او نیز امکان می دهد که شرکت شما را ارزیابی کند.
به این ترتی��ب، پی��ش از ش��روع کار رس��می ف��رد در ش��رکت، از 
مناس��ب بودن او مطمئن می شوید و دو طرف به هم اعتماد می کنند. 
چنانچه او در برقراری ارتباط کنش��گر است، فعاالنه سوال می پرسد و 
همکاری با او در طرح آزمایش��ی لذت بخش است، می توانید اطمینان 
داش��ته باش��ید که اگر تمام وقت هم برای ش��ما کار کند، همان گونه 

خواهد بود.
3. ایجاد فرهنگ مالکیت و پاسخگویی برای مدیریت گروه های 

دورکار
اگ��ر گروه��ی که قبال حض��وری کار می کرد، اکن��ون باید برای تان 
دورکاری کند، طرح های آزمایش��ی و تش��خیص نش��انه های اعتماد 
کمک��ی به ش��ما نمی کند. در این حال��ت، بای��د روی ایجاد فرهنگ 

مالکیت و پاسخگویی سرمایه گذاری کنید.
وقت��ی می گویی��د که می خواهی��د کاری را انجام دهی��د، آیا آن را 
ب��ا موفقیت انجام می دهن��د؟ آیا به آنها اعتم��اد می کنید که آن کار 
را انج��ام دهن��د و تصور می کنی��د که آمادگی کاف��ی دارند که آن را 
به تنهای��ی پیش ببرند؟ آیا آنها را برای نتایج به دس��ت آمده پاس��خگو 

می دانید؟
در اینجا، همیش��ه بهترین کار این است که از خودتان شروع کنید. 
ش��ما الگویی هس��تید که گروه تان به آن نگاه می کن��د و از آن تقلید 
می کند. هرچه بیش��تر تالش کنید که ای��ن فرهنگ مالکیت را ایجاد 
کنی��د، گذار اعضای گروه به دورکاری نیز آس��ان تر خواهد بود و آنها 

پاسخگوتر و مسئولیت پذیرتر خواهند بود.
مهم تر از همه، اگر کس��ی در اداره ش��ما چندان فرد قابل اطمینانی 
نباش��د، احتمال بس��یار کمی وجود دارد که در دورکاری پیش��رفت 
داش��ته باش��د و به فرد قابل اطمینانی تبدیل شود؛ برعکس این افراد 
جزو کس��انی اند که در دورکاری عملکرد خوبی ندارند و به سختی کار 

می کنند.
وقت��ی اف��رادی را ب��رای دورکاری در نظ��ر می گیری��د، بای��د ب��ه 
مس��ئولیت پذیری، اخ��الق کاری و مهارت های آنه��ا اطمینان کامل 
داشته باشید؛ به ویژه وقتی مهارت های مدیریتی و مهارت های رهبری 
دورکاری خ��ود را تقویت می کنید، باید کارکنانی داش��ته باش��ید که 

درباره کارشان و خروجی و نتیجه آن تردیدی نداشته باشید.
سخن پایانی

مدیری��ت گروه ه��ای دورکار اش��تراک های فراوان��ی ب��ا مدیری��ت 
گروه هایی دارد که در شرکت کار می کنند، ولی این تصور که کارمند 
دورکار درست مانند کارمندی است که در شرکت کار می کند، اشتباه 
اس��ت. کارکنان دورکار با چالش های ویژه ای روبه رو می شوند و برای 
اینک��ه بتوانید کل گروه خود را به طور موثری مدیریت کنید، باید این 
چالش ه��ا را درک کنید. با شناس��ایی بهترین کارکنان ش��رکت خود 
برای دورکاری یا استخدام افراد مناسبی که توانایی کارکردن در خانه 

را دارند، بهتر می توانید کارهای ش��رکت را مدیریت کنید و بهره وری 
آن را در سطحی باال نگه دارید.

getlighthouse/chetor :منبع

چطور کارکنان دورکار خوب و مسئولیت پذیر را شناسایی کنیم؟
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خالقانه   ترین اقدامات جهت افزایش رضایت شغلی کارمندان 

رضایت شغلی کارمندان برای موفقیت هر شرکتی الزامی است. درواقع اگر امکانات شما برای رضایت شغلی 
کارمندان متنوع نباشد، عمال شانسی را برای جذب استعدادها و بهترین های حوزه خود نخواهید داشت. بدون 
ش��ک در هر زمینه ای خالقیت می تواند باعث اقدامات کم هزینه تر با تاثیر به مراتب باالتری ش��ود. در ادامه به 

بررسی ۱۰ مورد از خالقانه ترین اقدامات جهت افزایش رضایت شغلی کارمندان خواهیم پرداخت. 
1-امکان آوردن حیوانات خانگی

یکی از اقدامات نس��بتا جدی ای که برخی از ش��رکت ها در اختیار کارمندان خود قرار می-دهند، امکان 
آوردن حیوانات خانگی به محل کار اس��ت. درواقع برای بسیاری از افراد، حیوانات خانگی آنها اهمیتی در 
حد اعضای خانواده را پیدا می کند. تحت این شرایط چندین ساعت دور ماندن از آنها می تواند به دغدغه 
فکری مخربی تبدیل ش��ود. به همین خاطر اگر امکان آوردن حیوانات خانگی به محل کار وجود داش��ته 
باش��د، بدون ش��ک آرامش خوبی برای کارمندان به وجود می آید. با این حال نکته مهم این است که باید 
برای حیوانات خانگی فضایی جداگانه اختصاص یابد. در غیر این صورت روند انجام کارها بیش از حد کند 
ش��ده و تمرکز سایر کارمندان با مش��کل مواجه می شود. در زمان استراحت و صرف ناهار، کارمندان شما 

می توانند به سراغ حیوانات خانگی خود بروند. 
2-ماساژ و یوگا 

برای رفع سریع خستگی بدن، ماساژ بهترین گزینه محسوب می شود. در این رابطه می-توانید از فردی 
حرفه ای بخواهید تا در ش��رکت حضوری مداوم را داش��ته باش��د. در این رابطه بهتر اس��ت تا زمان بندی 
مناس��بی را داش��ته باشید تا از ایجاد صف جلوگیری شود. همچنین با ایجاد زمانی برای تمرین های یوگا، 
می توانید به بهبود وضعیت افراد و رس��یدن به آرامش بیش��تر کمک کنید. در این رابطه حتی خرید دوره 
آموزش��ی و یا اس��تفاده از اپلیکیشن ها نیز می تواند کامال کارساز باشد. درواقع یوگا جزو مواردی است که 

اغلب کارآفرین های موفق جهان به انجام مداوم آن تاکید دارند. 
3-کتاب رایگان 

بسیاری از برندها امکان استفاده از کتاب رایگان را برای کارمندان خود ایجاد می-کنند، با این حال در 
این رابطه بهتر اس��ت که اکثر کتاب ها را منابع مهم در زمینه کس��ب وکار شرکت تشکیل دهد. این امر به 
افزایش نرخ مطالعه کارمندان و در نهایت بهبود س��طح کاری آنها نیز منجر خواهد شد. درواقع برای یک 
کارمند سخت است که کتاب-های متنوعی را خریداری کند، با این حال شما می توانید این اقدام را انجام 

داده و رضایت شغلی کارمندان را ارتقا بخشید. 
4-میان وعده 

اگرچه تقریبا تمامی برندها وعده ناهار را برای کارکنان خود تهیه می کنند، با این حال آیا تاکنون به این 
موضوع فکر کرده اید که یک گام جلوتر رفته و با این اقدام رضایت باالتری را ایجاد کنید؟ درواقع با ایجاد 
یک میان وعده می توانید زمانی را برای اس��تراحتی کوتاه و در کنار هم بودن ایجاد کند. برای مثال برند 
Ben & Jerry’s که یکی از غول های حوزه تولید بس��تنی و لبنی��ات در کنار آبمیوه های یخ زده فعالیت 
دارد، برای میان وعده از محصوالت خود اس��تفاده می کند. در این رابطه بهتر اس��ت تا به دنبال انتخابی 

باشید که امکان به اجرا درآوردن آن به صورت روزانه مهیا باشد. 
5-مرخصی طوالنی مدت 

بدون ش��ک اگر کارمندان چند روز پش��ت سرهم امکان استراحت را داش��ته باشند، تاثیر باالتری را به 
همراه خواهد داش��ت. در این رابطه می توانید با اقداماتی نظیر افزایش نیم س��اعت س��اعت کار و یا حجم 
فعالیت کارمندان خود، امکان استراحت برای مدت زمانی بیشتر را مهیا سازید، با این حال در این رابطه 
به نحوی اقدام کنید که وضعیت ش��رکت در ش��رایط بدی قرار نگیرد. برای مثال به صورت یک استاندارد 

کلی، هر سه ماه می توانید امکان استراحتی برای یک تا دو هفته را ایجاد کنید. 
6-توجه به خانواده کارمندان 

امکاناتی نظیر تخفیف های خرید، قرارداد بستن با مراکز درمانی و مشاوره ای و هر اقدامی که باعث شود 
تا حمایت الزم از خانواده کارمندان انجام ش��ود، بدون ش��ک برای تیم شرکت جذابیت بسیار باالیی را به 
همراه خواهد داش��ت. تحت این ش��رایط نه تنها در میزان وفاداری آنها، بلکه در سطح راندمان کاری آنها 

نیز شاهد یک تحول خواهید بود. 
۷-امکان ادامه تحصیل 

این امر طبیعی اس��ت که برخی از کارمندان به فکر ارتقای مدرک خود باش��ند. با این حال ش��رایط با 
وضعیت کارمندی آنها بسیار سخت خواهد بود. در این رابطه شما با اعالم حمایت از این افراد، می توانید 
ش��رایط را مهیا س��ازید. این امر درست اقدامی است که شرکت استارباکس آن را به بهترین شکل به اجرا 
درآورده است. آنها تعداد ساعت کاری کارمندانی را که قصد ادامه تحصیل دارند، کاهش داده و هزینه های 
آموزش��ی آنها را تحت پوش��ش قرار می دهند. همچنین امکان دورکاری را نیز فراهم می آورند تا ش��رایط 

برای افراد عالقه مند، مهیا باشد. 
8-استفاده از امکانات ورزشی

این امر طبیعی است که هر فردی، یکسری عالیق ورزشی داشته باشد. برای مثال ممکن است گروهی 
دوچرخه س��واری را ترجیح داده و گروهی دیگر فوتبال را ترجیح دهند. ش��ما می توانید با اماکن ورزش��ی 

منتخب کارمندان خود قرارداد امضا کرده و این امکان را برای آنها ایجاد کنید. 
۹-تغییر دفتر کاری به صورت دلخواه 

در اکثر ش��رکت ها دفتر کاری از قبل طراحی شده و امکان تغییرات اساسی در آن وجود ندارد. این امر 
در حالی است که شرکت smule امکان هر تغییری را ایجاد کرده است. برای مثال شما حتی می توانید 
رنگ اتاق، نوع چیدمان وس��ایل و هر چیزی را درس��ت به مانند اتاق شخصی خود تغییر دهید. آمارهای 
منتش��ر ش��ده در رابطه با میزان رضایت شغلی در شرکت مذکور، بیانگر آن است که بیشتر کارمندان این 
امکان را دلیل اصلی تمایل به ادامه فعالیت در شرکت عنوان کرده اند. به همین خاطر این اقدام در ظاهر 

ساده می تواند تاثیر بسزایی را داشته باشد. 
10-امکان سفر 

سفر کردن هزینه هایی را نیاز دارد که ممکن است برای یک کارمند بیش از حد سنگین باشد، با این حال 
بنا بر نظر روان شناس ها این اقدام برای هر فردی الزامی بوده و تحقیقات نیز بیانگر آن است که تاثیر مستقیمی 
را در راندمان کاری افراد دارد. در این رابطه شرکت ها با انجام مذاکره می-توانند هزینه های سفر کارمندان را تا 
حد زیادی کاهش داده و امکان آن را حتی برای ساده ترین کارمند شرکت ایجاد کنند، با این حال در انتخاب 

مقاصد بهتر است تا تنوع الزم را رعایت کنید تا افراد با سلیقه های مختلف بتوانند با این طرح همراه شوند. 
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تبلیغـاتخالق

یکی از س��خت ترین تصمیم��ات برای هر ف��ردی، انتخاب یک 
ش��غل از بین گزینه های موجود است. درواقع انتخاب اشتباه باعث 
می ش��ود تا ش��انس های دیگر را نیز از دست بدهید. در این راستا 
س��والی که مطرح است این اس��ت که چگونه می توان به اطمینان 
الزم برای انتخاب خود دس��ت پیدا کرد؟ در این راس��تا به بررسی 
راهکارهای��ی خواهی��م پرداخت ک��ه در نهایت کم��ک می کند تا 

انتخاب بهتری را داشته باشید. 
1-اولویت های خود را مشخص کنید 

ش��ما باید قبل از هر چیزی نس��بت به این موض��وع به آگاهی 
دست پیدا کنید که توقعات شما از یک شغل چیست؟ برای مثال 
ممکن اس��ت درآمد باال و نزدیک بودن به محل زندگی مهم ترین 
معیارهای ش��ما محسوب ش��ود و تحت این ش��رایط با آگاهی از 
خواس��ته های خود، می توانید سریعا به گزینه موردنظر دست پیدا 
کنی��د. با این حال تنها به این بخش محدود نش��ده و راهکارهای 
بعدی را نیز مورد توجه قرار دهید. همچنین مراقب باش��ید تا در 
تله حقوق باال گرفتار نش��وید. درواقع ممکن است دلیل پیشنهاد 
مالی خوب، س��اعت کار به مراتب بیش��تر و ع��دم وجود امکانات 

الزم خواهد بود.  
2-مزایا و معایب هر یک از فرصت های پیشنهادی را 

در یک فهرست قرار دهید
بدون شک هر ش��غلی یکسری مزایا و معایبی را خواهد داشت. 
اگ��ر آنها را در فضایی نظیر اکس��ل قرار دهی��د، کمک می کند تا 

امکان مقایسه به وجود آید. برای مثال ممکن است یک شغل علی 
رغ��م نزدیکی به محل زندگی ش��ما، کارمندان خود را بیمه نکند. 
تحت این شرایط با یک مقایسه دقیق، می توانید موارد را براساس 

بهترین بودن، ترتیب بندی کنید. 
3-به آینده شرکت توجه داشته باشید 

ممکن اس��ت یک شرکت پتانسیل رش��د باالیی را داشته باشد، 
با این حال آمارها در رابطه با ش��رکت های دیگر بیانگر روند نزولی 
آنها اس��ت. تحت این ش��رایط باید توجه داش��ته باشید که ممکن 
است در آینده نیاز به تعدیل نیرو وجود داشته باشد. در این رابطه 
معموال کارمندهای تازه کار، قربانی خواهند شد. به همین خاطر به 
آمارهای هر یک از ش��رکت ها نیز توجه داشته و در صورت امکان، 
با برخی از کارمندان آنها صحبت کنید. این امر باعث می ش��ود تا 
به درک واقعی تری نس��بت به شرایط هر شرکت دست پیدا کنید. 
همچنین اگر در یک ش��رکت س��ریع تر می-توانید رشد کنید نیز 
بهتر اس��ت ت��ا آن را گزینه نخس��ت خود قرار دهی��د. برای مثال 
ممکن است مهارت شما در زمینه تولید محتوا باشد. در این رابطه 
بهتر اس��ت تا برندی را انتخاب کنید ک��ه محور فعالیت آنها مورد 
عالقه شما بوده و شرایط را برای پیشرفت خود مساعدتر می دانید. 
درواقع برخی از ش��غل ها اگرچه ایده آل محسوب نمی شوند، با این 

حال سکوی پرتاب بسیار خوبی هستند.
4-از قدرت خیال خود کمک بگیرید 

یک روز فعالیت در هر یک از ش��رکت هایی که به شما پیشنهاد 
همکاری را داده اند، تصور کنید. در این رابطه بهتر اس��ت تا تصویر 
دفت��ر کار هر یک از ش��رکت ها را نیز تهیه کنید و با اطالعاتی که 
از آنه��ا دارید، تصویرس��ازی خود را بهبود بخش��ید. در این رابطه 

هم��ه چیز از نحوه رس��یدن ب��ه دفتر کار را نیز تص��ور کنید. این 
امر باعث خواهد ش��د تا شرایط را سنجیده و در نهایت موردی را 
انتخاب کنید که در شما حس بهتری را ایجاد کرده است. درواقع 
در کن��ار تصمیمات عقالنی، الزم اس��ت تا به حس خود نیز توجه 

داشته باشید. 
5-به مدیران هر شرکت توجه کنید 

دلیل 75درصد استعفا و تغییر شغل، مدیران بد هستند. درواقع 
ش��ما می توانید ی��ک همکار بد را نادیده بگیری��د، با این حال این 
مسئله در رابطه با مدیران کامال متفاوت بوده و آنها تاثیرگذارترین 
فرد محس��وب می-ش��وند. به همین خاطر بسیار مهم است که در 
رابطه با آنها تحقیق کنید. برای این موضوع می توانید س��وابق آنها 
را بررسی کرده و حتی می توانید از مدیران بخواهید که انتظارات و 
شیوه مدیریتی خود را شرح دهند. همچنین باید اطمینان داشته 

باشید که با فرهنگ سازمانی شرکت هماهنگی الزم را دارید. 
6-مشورت بگیرید 

در نهایت توصیه می ش��ود ک��ه قبل از تصمی��م نهایی خود، از 
سایرین مش��ورت بگیرید. در این رابطه همکاران سابق، دوستان، 
اطرافیان و حتی مش��اوران حرفه ای می توانند ش��ما را در انتخابی 
بهتر یاری کنند. همچنین به این نکته توجه داش��ته باشید که در 
ص��ورت اخراج و یا بازنشس��تگی، کدام یک از فرصت های ش��غلی 
حمایت ه��ای بیش��تری را انج��ام می دهند. در نهایت از مش��اوره 
گرفتن از یک وکیل نیز غافل نش��وید. ای��ن افراد می توانند کمک 
کنند تا از قانونی بودن تمامی پیش��نهادها و عدم وجود مش��کل، 

اطمینان داشته باشید. 
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چگونه از بین چند پیشنهاد بهترین شغل را برای خود انتخاب کنیم
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