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تحریم های مالی و نفتی چگونه هزینه تولید در اقتصاد ایران را باال می برند؟

اثرتحریمها
برشکافتولید

فرصت امروز: تحریم ها در چند سال گذشته اثرات مخربی در اقتصاد ایران به جا گذاشته اند. از جمله این آثار مخرب که دستمایه 
یک پژوهش دانش��گاهی ش��ده است، اثر تحریم ها بر شکاف تولید است. نتایج این پژوهش دانشگاهی نشان می دهد که تحریم های 
مالی و نفتی، س��هم بس��زایی در باالرفتن هزینه تولید در اقتصاد ایران داش��ته اند. در این پژوهش از رهیافت تعادل عمومی پویای 
تصادفی با رویکرد کینزی جدید برای طراحی ساخت الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک 
شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی می شوند که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف،  انباشت سرمایه و مخارج 

سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال...

التهاب بازار ارز چگونه فروکش می کند؟
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از تعمیق رکود در بازار خودرو تا انتظار گشایش در بازار ارز

نیم رخ بازارها در پایان خردادماه

10 خصوصیت رفتاری که رهبران بزرگ را متمایز می کند
راه نجات کسب و کارهای کوچک در شرایط کرونایی

12 فعالیت تجاری پربازده در اینستاگرام 
راهکارهای تبلیغات موفق در گوگل

10 راهکار ساده برای افزایش فروش آنالین
کمپین ویژه برگر کینگ برای بازار برزیل

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت سازوکار انتشار 
بیلدهای آزمایشی ویندوز را 

تغییر می دهد

 ایتالیایی ها خریدار
اجناس ایرانی

 یک میلیارد دالر 
 مبادله تجاری
تهران و ُرم

رئیس ات��اق بازرگانی ایران- 
ایتالیا گفت تراز تجاری ایران و 
ایتالیا از گذشته ها نیز مثبت بود 
به طوری که هم اکن��ون ایتالیا 
بیش��تر از ما جن��س می خرد تا 
رئیس  پورفالح،  احمد  بفروشد. 
ات��اق بازرگانی ای��ران ایتالیا در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، درخص��وص وضعی��ت 
مبادالت تج��اری اتاق بازرگانی 
ای��ران ب��ا ایتالی��ا، بی��ان کرد: 

وضعی��ت ارتباط��ی با 
ایتالیا تحت تاثیر...

دلیل عالقه دولت ها 
به شرکت های 
خودروسازی

خصوصی س��ازی واقع��ی در 
خودروس��ازی  ش��رکت های 
ب��ه ض��رر ع��ده ای خ��اص و 
پرنف��وذ در دولت هاس��ت. ب��ه 
گزارش مردم س��االری آنالین، 
خودرو  صنعت  گرفتاری ه��ای 
ک��م نیس��ت. از زیان��ده بودن 
خودروس��ازی  ش��رکت های 
گرفته تا وابستگی غیرمتعارف 
ب��ه خ��ارج از کش��ور، کیفیت 
ع��دم  محص��والت،  پایی��ن 
بهره وری و ده ها م��ورد دیگر. 

ای��ن وضعیت حاصل 
7سال های مدیریت...
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قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران با وجود مخالفت جدی چین و روس��یه در نشس��ت 
جمعه شورای حکام آژانس انرژی اتمی به تصویب رسید. در این قطعنامه سه کشور اروپایی 
انگلیس، آلمان و فرانس��ه با حمایت آمریکا از ایران خواس��ته اند که به ممانعت از دسترسی 

بازرسان آژانس به ۲ سایت هسته ای پایان دهد و با آنها به طور کامل همکاری کند.
منابع دیپلماتیک می گویند قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی علیه ایران، با ۲۵ رأی 
موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع تصویب شده است. این برای اولین بار در هشت سال 
گذش��ته اس��ت که آژانس انرژی اتمی درباره ایران قطعنامه صادر می کند. به عبارت دیگر، 

قطعنامه روز جمعه، اولین قطعنامه آژانس علیه ایران از سال ۲۰۱۲ بدین سو است.
به گفته منابع دیپلماتیک در نشست روز جمعه، تنها دو کشور چین و روسیه به قطعنامه 
ضد ایرانی رأی منفی دادند. همچنین در کنار ۲۵ رأی مثبت، ۷ رأی ممتنع از کش��ورهای 

تایلند، هند، آفریقای جنوبی، جمهوری آذربایجان، مغولستان، نیجر و پاکستان ثبت شد.
در همین حال، نماینده ایران در آژانس در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور 
اروپایی در شورای حکام به بهانه عدم ارائه دو دسترسی تکمیلی به آژانس انرژی اتمی گفت: 
»جمهوری اسالمی ایران قطعنامه شورای حکام را کاماًل رد می کند و اقدام مقتضی و مناسب 

را در واکنش به آن اتخاذ خواهد کرد.«
کاظم غریب آبادی روز جمعه مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران را در این رابطه تشریح 
کرد. به گزارش ایس��نا، متن این بیانیه به شرح زیر است: »جمهوری اسالمی ایران، باالترین 
س��طح از همکاری و پذیرش بازرس��ی های آژانس در میان کشورهای عضو را دارد. در حالی 
که س��االنه بیش از ۳۳ دسترسی تکمیلی از ایران انجام می شود، بزرگ نمایی دو درخواست 
دسترس��ی آژان��س، در حالی که ایران ابهامات و نگرانی های اصول��ی در این خصوص دارد و 
گفت وگوها نیز در این زمینه در جریان است و همچنین تالش ها در جهت ایجاد یک بحران 
غیرضروری بر س��ر راه این همکاری ها، اقدامی کاماًل غیرس��ازنده و سیاسی است. از این رو، 
تصویب این قطعنامه در ش��ورای حکام با هدف درخواست همکاری ایران با آژانس و نادیده 
گرفتن همکاری های موجود، عمیقاً مأیوس کننده و مایه تأسف است. این قطعنامه چیزی جز 
زیاده طلبی و فزون خواهی نیست و ایران زیاده طلبی را از جانب هر کشور و سازمانی که باشد، 
کاماًل رد می کند. این قطعنامه هیچ ارتباطی با واقعیت های فنی ندارد، بلکه صرفاً ناش��ی از 
یک دستورکار سیاسی و غیرحرفه ای است. از شورای حکام انتظار می رفت که این همکاری ها 
را مورد شناسایی قرار داده تا زمینه برای تداوم همکاری های نمونه ایران و آژانس، همچنان 
حفظ ش��ود. ما باید در برابر کس��انی که می خواهند این همکاری ها و دستاوردها را به خاطر 
امتیازات سیاس��ی کوته بینانه نابود کنند، متحد بایستیم. مسئولیت همکاری نمی تواند تنها 
توس��ط ایران برعهده گرفته ش��ود و اگر این امر خدشه دار شود، همه بایستی تأثیرات منفی 

آن را تحمل کنند.
مایه تأسف جدی است که این قطعنامه از سوی کشورهایی ارائه شده که یا دارنده سالح 
هسته ای هستند و یا اینکه میزبانی چنین سالح های مخرب و کشنده ای را برعهده دارند. آیا 
این به سخره گرفتن تمامی هنجارها و قواعد بین المللی نیست که چنین کشورهایی نگرانی 
پادمانی دارند؟! از سوی دیگر، همین سه کشور تاکنون گام های ملموس و عملی برای اجرای 
تعهدات خود تحت برجام برنداشته اند و این بی عملی آنها، در کنار اقدامات مخرب و غیرقانونی 
و یکجانبه رژیم آمریکا، موجب شده است تا آینده برجام در هاله ای از ابهام قرار گیرد. چنانچه 
نمی توانید گامی برای نجات برجام بردارید، حداقل ش��رایط را پیچیده تر و دش��وارتر نکنید!! 

بی عملی شما در اینجا نیاز است که ظاهرا از همین هم ناتوان هستید.
باید به این نکته مهم اشاره کنم که ما وضعیت موجود را دامی آمریکایی- اسرائیلی نیز تلقی 
می کنیم که ظرف دو سال گذشته نه تنها از هیچ تالشی برای ویرانی برجام فروگذار نکردند، 
بلکه از انواع فش��ارها بر آژانس، از جمله با ارائه ادعاهای واهی و بی اس��اس، استفاده کردند تا 
مسیر صحیح همکاری ها را منحرف کرده و توجهات را از عدم پایبندی به تعهدات بین المللی 
مرتبط خود یا خارج ماندن از ترتیبات و اسناد مهم بین المللی مرتبط با خلع سالح و کنترل 

تسلیحات، تغییر جهت دهند.
اینکه اظهار شود این قطعنامه برای حمایت از نظام پادمانی و راستی آزمایی آژانس است، 

خود یکی از تناقضات مهم در رفتار و عمل هم آژانس و هم بانیان این قطعنامه اس��ت. اگر 
می خواهید رژیم پادمان و راستی آزمایی حفظ شود و به مخاطره نیفتد، به شما توصیه اکید 
می کنیم که یک رهیافت حرفه ای و بی طرفانه اتخاذ کنید. اینکه از یک س��و، گزارش اجرای 
پادمان ۲۰۱9 مدیرکل و همچنین گزارش وی در مورد اجرای پادمان در شرایط کووید-۱9 
حاکی از وجود مشکالت عدیده پادمانی در تعدادی از کشورها یا عدم ارائه مناسب همکاری 
است و از سوی دیگر، دبیرخانه آژانس و نهادهای سیاست گذار آژانس، به ویژه شورای حکام، 
در مورد وضعیت رژیم صهیونیس��تی و عربستان سعودی که هیچ بازرسی را نمی پذیرند در 
وضعیت بی اقدامی به سر می برند، حاکی از یک استاندارد دوگانه و رهیافت تبعیض آمیز دارد.

مایلم همچنین تأکید کنم که جمهوری اسالمی ایران پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه 
و موقت براس��اس تعهد سیاس��ی خود ذیل برجام اجرا می کند و از آنجایی که به تصویب آن 
نرسیده است، به هیچ عنوان آن را به عنوان یک تعهد حقوقی در نظر نمی گیرد. این قطعنامه 
نه موجب ترغیب ایران به ارائه دسترسی به آژانس براساس ادعاهای واهی و بی اساس می شود 
و نه موجب اعمال فشار به آن. جمهوری اسالمی ایران، این قطعنامه را کامال رد می کند و اقدام 
مقتضی و مناس��ب را در واکنش به آن اتخاذ خواهد کرد که مسئولیت و عواقب آن، برعهده 

بانیان چنین قطعنامه ای خواهد بود.
چن��د نصیحت ج��دی هم برای دبیرخان��ه آژانس بین المللی انرژی اتم��ی دارم: به حدود 
اختیارات خود پایبند باش��ید؛ قدردان همکاری های ایران و آژانس باش��ید؛ مأموریت خود را 
به صورت حرفه ای و مس��تقالنه و بی طرفانه اجرا کنید؛ با گزارش��ات و مواضع عجوالنه خود 
محملی را برای سوءاستفاده کنندگان و کسانی که دستورکار سیاسی دارند، فراهم نکنید؛ به 
ش��یوه ای عمل کنید که متهم به فروپاشی آخرین سنگر چندجانبه گرایی در وین و نابودی 

برجام نشوید.«
گفتنی است روز پنجشنبه )۲9 خرداد( و در پایان چهارمین روز از نشست فصلی شورای 
حکام آژانس انرژی اتمی، مخالفت ش��دید چین با صدور قطعنامه علیه ایران، تصمیم گیری 
در این خصوص را به روز جمعه و جلسه حضوری اعضا موکول کرده بود. سفیر چین در روز 
پنجشنبه در سخنانی شدیدالحن درباره مخاطرات چنین اقدامی هشدار داد و تصریح کرد که 

تصویب هرگونه قطعنامه علیه ایران، برجام را از بین می برد.
وانگ گان، آمریکا را عامل تشدید تنش ها بر سر پرونده هسته ای ایران توصیف کرد که به 
صورت یکجانبه از این توافق خارج و تحریم ها علیه ایران را بازگرداند. او گفت که ریشه اصلی 
این وضعیت در رویه های یکجانبه و زورگویانه آمریکا اس��ت و گواه آن خروج یکجانبه اش از 

برجام و در پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری علیه ایران است.
سفیر چین همچنین از گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن ادعاهایی 
درباره عدم اعطای دسترس��ی از س��وی ایران مطرح ش��ده بود انتقاد کرد و گفت: در چنین 
ش��رایطی، چین نگرانی  عمیق خود را از اصرار آژانس اتمی برای قضاوت شتابزده درخصوص 
عدم اعطای دسترسی از سوی ایران و انتشار گزارش خود متعاقب آن، قبل از برگزاری جلسه 

فعلی ابراز می دارد.
همزمان نماینده دائم روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در نشست روز پنجشنبه 
اعالم کرد که کش��ورش تنش آفرینی پیرامون برنامه هس��ته ای ایران را غیرسازنده می داند. 
میخاییل اولیانوف یادآور شد: در سال های اخیر در ایران هزاران برنامه برای راستی آزمایی و 
صدها مورد دسترسی اضافی به اماکن برگزار شد. تهران هر بار همه گونه امکان همکاری را 
فراه��م ک��رد. فقط در یک مورد وقفه و عدم تفاهم پیش آمد. تکرار می کنم این در حالی رخ 
داد که هزاران مورد برنامه بازرسی و راستی آزمایی موفق انجام گرفت. باید به مسئله در این 
زمینه گسترده نگاه کرد. نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: در ارزیابی 
وضعیت پیش آمده باید به این نکته توجه داش��ت که این موضوع هیچ ارتباطی با ریسک و 

خطرهای انتشار سالح هسته ای ندارد. 
اولیانوف با اش��اره به ضرورت حل مس��ائل بین دبیرخانه و ایران تصریح کرد: هیچ لزومی 
برای تصویب قطعنامه شورای حکام نمی بینیم و این اقدام ممکن است که پیامدهای منفی 

به همراه داشته باشد.

رئیس جمهور در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه وشهرسازی مطرح کرد
بازآفرینی شهری، بهترین راه برای تولید مسکن جدید

فرصت امروز: رئیس  جمهور روز پنجش��نبه و از طریق ویدئو کنفرانس هش��ت پروژه حوزه راه و شهرسازی را افتتاح و دستور آغاز 
اجرای هفت پروژه را نیز صادر کرد. حسن روحانی در این مراسم، دستور بهره برداری رسمی ازخط دوم راه آهن کرج-قزوین به طول 
۱۰۴ کیلومتر، ۸۵ کیلومتر پروژه بزرگراهی، ۲۰ کیلومتر راه اصلی، ۱۳۰۰ واحد مسکن مهر و احداث ساختمان های دولتی در استان 
ایالم و راه چهار خطه محور ساری به تاکام به طول ۱۷ کیلومتر، ۳۵۴ واحد مسکن مهر و ۱۶ کیلومتر بزرگراه را در استان مازندران 
صادر کرد. روحانی همچنین دستور آغاز عملیات اجرایی طرح اتصال ایالم به شبکه ریلی کشور، پروژه آزادراه نجف اشرف، احداث 
۴۷۰ کیلومتر بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی، تعدادی ساختمان عمومی و دولتی و 9 هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن 
را در استان ایالم و آغاز عملیات اجرایی آزادراه قائم شهر- ساری و باند دوم محور دزدبن به مرزن آباد را صادر کرد. در مجموع برای 
هشت پروژه ای که به طور رسمی افتتاح شدند ۱۲ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که برای ۲ هزار و ۴۲۴ نفر به شکل 
مستقیم ایجاد اشتغال کرده است. همچنین برای اجرای پروژه هایی که با دستور روحانی اجرای آنها آغاز شده نیز مجموعا 9۵ هزار و 
۶۴۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که با اتمام آنها برای ۱۴ هزار و ۵۳۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور در 
مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری را بهترین راه برای تولید مسکن جدید دانست و گفت: 
بهترین راه برای مسکن این است که در داخل شهر بتوانیم محله ها را بازآفرینی کنیم، ضمن اینکه شرایط زندگی مردم بهتر می شود، 

خانه ها و مسکن های جدید هم در اختیار مردم قرار بگیرد.
روحانی با تاکید بر اینکه مسکن جزو اولویت های دولت قرار دارد، افزود: از آغاز دولت یازدهم تاکنون، با تکمیل همه طرح های نیمه 
تمام باقیمانده، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته شده است و در دولت دوازدهم 

مجموعاً وزیر راه و شهرسازی قول داده حدود یک میلیون واحد مسکونی را در اختیار مردم قرار دهد.
مهم ترین نکات کلیدی صحبت های رئیس جمهور را در ادامه می خوانید.

* یکی از تأکیدات دولت یازدهم و دوازدهم، مسئله ریل بوده، هم به خاطر ایمن و سالمت بودن و هم صرفه جویی در سوخت که 
بحمداهلل در این مسیر حرکت های بسیار خوبی انجام گرفته. وزیر راه قول دادند که ان شاء اهلل تا پایان سال شاهد افتتاح های دیگری 

در ریل در مسیر بستان آباد – تبریز بوده و شاهد افتتاح این پروژه مهم باشیم.
* راه آهن رشت به کاسپین و انزلی و همچنین راه آهن اقلید به یزد نیز امیدواریم تا پایان سال افتتاح شود .

* در شرایطی که کشورمان دارد، امروز حمل و نقل مثل همیشه کار مهم و اساسی را انجام می دهد، ضمن اینکه کووید-۱9 فشار 
زیادی هم به بخش حمل و نقل وارد کرده است.

* امروز فعالیت اقتصادی، علی رغم فش��ار این ویروس امکان پذیر اس��ت و محدودیت های ش��دیدی که در ماه اسفند و فروردین 
مورد نظر ما بود، امروز آن محدودیت های شدید نیست، اما فعالیت اقتصادی، اگر بخواهد با همه اصول بهداشتی توأم نباشد، حتماً 

نمی توانیم ادامه دهیم و دچار مشکل می شویم.
* سالمت و بعد هم معیشت و زندگی مردم، همیشه برای دولت اولویت نخست بوده و در این راه، حمل و نقل، بار بسیار سنگینی 

را بر دوش دارد و انجام می دهد.
* الحمداهلل شاهد تحرک بسیار خوبی در مسیر دریایی و بنادر مخصوصاً در چابهار و هم تحرک در ریل و در جاده هستیم.

* در این مقطع زمانی مسئله مسکن جزو اولویت های دولت قرار گرفته است. البته مسئله مسکن همیشه مهم بوده است و از آغاز 
دولت یازدهم تاکنون همه طرح های نیمه تمام باقیمانده مسکن حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را تکمیل و افتتاح 

کردیم و در اختیار مردم قرار دادیم.
* وزیر محترم راه و شهرسازی به مردم قول داده در طول دولت دوازدهم مخصوصاً سال گذشته و امسال و تا پایان دولت در سال 

آینده حدود یک میلیون واحد مسکونی را در اختیار مردم قرار دهد.
* در زمینه مس��کن و اجاره بها  باید دو نوع حرکت انجام دهیم. یک حرکت، حرکت هایی اس��ت که در بلندمدت جواب می دهد 
اما ضروری اس��ت. زمین هایی که باید در اختیار قرار دهیم. محدوده ش��هرها که به مقدار الزم باید توسعه پیدا کند. زمین هایی که 
دستگاه های دیگر، وزارتخانه های دیگر یا حتی نیروهای مسلح زمین های موردنیاز را باید در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار 
دهند، تا بتوان زمین را به قیمت مناس��ب و ارزان در اختیار آنهایی قرار داد که س��اخت مس��کن را به صورت انبوه و غیرانبوه انجام 

می دهند یا مردمی که نیازمند به خانه مسکونی هستند لذا مسئله زمین، مسئله اول است.
* مسئله مصالح ساختمانی هم که مربوط می شود به وزارت صنعت و این مسئولیت به دوش آنهاست. این قیمت ها باید قیمت های متناسبی 
باش��د، برای اینکه مردم بتوانند صاحب مس��کن شوند، اقداماتی که بانک ها باید انجام دهند، چه برای ساخت مسکن چه برای خرید مسکن، 

اهمیت زیادی دارد و همچنین مقرراتی که باید گذاشته شود. این مقرراتی که امروز داریم برای اجاره مسکن یا فروش مسکن، کافی نیست.
* این مقررات چه در قانون و چه در مقررات دولت و آیین نامه ها باید اصالحاتی انجام دهیم برای اینکه فشار را از روی دوش مردم 

برداریم، مخصوصاً که امسال هم شرایط سختی در زمینه مسکن برای مردم به وجود آمده است.
* برای لوازمی هم که در خانه موردنیاز است، قدم های خوبی شروع شده هم در زمینه لوازم خانگی مقرراتی وضع شد، هم سازمان 

حمایت و تعزیرات همه به میدان آمدند و ان شاءاهلل کنترل شود، قیمت هایی که امروز برای مردم فشار زیادی ایجاد می کند.
* در زمینه مسکن هم باید در زمینه واگذاری و قیمت زمین، ساخت مسکن، در اختیار گذاشتن مسکن و مخصوصاً برای خانه 

اولی ها و بازآفرینی شهری حرکت کنیم.
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فرصت امروز: تحریم ها در چند سال گذشته اثرات مخربی در اقتصاد 
ای��ران به جا گذاش��ته اند. از جمله این آثار مخرب که دس��تمایه یک 
پژوهش دانشگاهی شده است، اثر تحریم ها بر شکاف تولید است. نتایج 
این پژوهش دانش��گاهی نش��ان می دهد که تحریم های مالی و نفتی، 
س��هم بس��زایی در باالرفتن هزینه تولید در اقتصاد ایران داشته اند. در 
این پژوهش از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد کینزی 
جدید برای طراحی س��اخت الگو اس��تفاده شده است. در این ساختار، 
تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای 
اقتصادی می ش��وند ک��ه در نتیجه آن، رفتار خان��وار در زیربخش های 
مصرف،  انباش��ت س��رمایه و مخارج س��رمایه گذاری و همچنین رفتار 
تولیدکننده در قس��مت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های 
مالی و انرژی غرب از س��ال ۱۳9۰ متأثر است. داده های مورد استفاده 
در این پژوهش، س��ری زمانی فصلی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳9۳ اس��ت. در 
ابتدا، ش��کاف تولید با روش های علمی محاس��به ش��ده است و پس از 
اطمینان از نتایج برآوردهای علمی در این باره، اثر تحریم های مالی و 
انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی 

شوک بررسی شده است.
نتایج این پژوهش با عنوان »بررسي اثر تحریم هاي مالي و انرژي بر 
ش��کاف تولید در اقتصاد ایران« در شماره ۷9 فصلنامه »پژوهش های 
اقتص��ادی ای��ران« به قل��م مس��عود کیومرثي، محمدطاه��ر احمدي 
ش��ادمهري، مصطفي س��لیمي فر و حمید ابریشمي منتشر شده است. 
نتای��ج حاص��ل از شبیه س��ازی در این پژوهش بیانگر آن اس��ت که با 
وق��وع تحریم های اقتصادی، از یک س��و مخارج س��رمایه گذاری،  کل 
مصرف و فرآیند تش��کیل س��رمایه روندی نزولی می گیرند و از سوی 
دیگ��ر، هزینه ه��ای مرتبط با تولی��د روندی افزایش��ی می گیرند و در 
نتیجه، ش��کاف تولی��د در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براس��اس 
نتایج آزمون های علمی، متغیرهای س��رمایه گذاری و تورم بیش��ترین 

تاثیرپذیری را از تحریم ها داشته اند.
تکاپوی اقتصاد نفتی برای مقابله با تحریم ها

همواره در اقتصاد ش��اهد وقوع تعدادی ش��وک های مختلف از جانب 
بخش ه��ای مختلف اقتصادی هس��تیم که متغیره��ای کالن اقتصادی 
را تح��ت تاثیر قرار می دهند و باعث می ش��وند مس��یر پوی��ای آنها در 
طول زمان تغییر کند. از این رو، بررس��ی اثرات ش��وک های مختلف بر 
متغیره��ای اقتص��ادی همواره از جمله اهداف اصل��ی تحقیقات، هم در 
محافل آکادمیک و هم در بخش های سیاس��ت گذاری، بوده اس��ت و از 
ضرورت های هر پژوهش علمی به شمار می رود. اقتصاد ایران با تکانه ها 
و رخدادهای مختلف سیاس��ی و اقتصادی مانند پیروزی انقالب اسالمی 
)۱۳۵۷(، جن��گ تحمیلی )۱۳۶۷-۱۳۵9(، تحریم های همه جانبه مالی 
)تحریم بانک مرکزی و ش��بکه بانکی( و انرژی )شوک مقداری نفت( از 
س��ال ۱۳9۰ مواجه بوده اس��ت. تحریم های مزبور از جمله ش��وک های 
تاثیرگذاری بودند که باعث ایجاد نوسان و تغییرات عمده و قابل توجهی 
در متغیرهای کالن اقتصادی و رفتار کارگزاران اقتصادی ش��دند. بر این 
اس��اس، تحلیل اثرات ش��وک های اقتصادی بر اقتصاد ایران در صورتی 

کامل و جامع است که شامل این دو نوع شوک نیز باشد.
ش��وک انرژی از این جهت بر س��اختار اقتصاد کشور اثرگذار است که 
عم��ده درآمد ارزی و در نتیجه ریالی کش��ور مبتنی ب��ر فروش نفت و 
گاز و مش��تقات آنها اس��ت. از این رو، در صورت وقوع تحریم های حوزه 
انرژی،  نخس��تین اتفاق قابل مشاهده کاهش درآمد دولت و مخارج آن و 
افزای��ش نرخ ارز خواهد بود. در نتیجه، اولین پیامد مورد انتظار افزایش 
نرخ تورم در اقتصاد اس��ت. با افزایش نرخ ت��ورم، مصرف خانوار کاهش 
می یاب��د و تقاضای مصرفی در اقتصاد س��یر نزولی در پیش می گیرد. از 
س��ویی، هزینه های بخش ه��ای تولیدی و خدماتی اقتص��اد نیز افزایش 
می یابد و این باعث می ش��ود هزینه هر واحد تولید بیش از قبل ش��ود 
که در نهایت، کاهش س��ود و کاهش حج��م فعالیت اقتصاد را به همراه 

دارد. بنابراین، به  طور همزمان عرضه و تقاضا در کش��ور کاهش و سطح 
عمومی قیمت ها افزایش می یابد که این، مبین بروز پدیده رکود تورمی 

در اقتصاد کشور است.
تحریم های مالی دومین نوع از تحریم های وضع شده بر ساختار اقتصاد 
کشور در سال های اخیر است که همزمانی آن با تحریم های انرژی فشار 
مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد. عملکرد و نحوه اثرگذاری 
تحریم مالی از دو کانال قابل بررسی است. ابتدا، تحریم های مالی باعث 
قطع ارتباطات مالی و اعتباری با بخش��ی از اقتصاد خارج می ش��ود و از 
این رو، بر متغیرهایی مانند تولید، واردات، س��رمایه گذاری و مصرف اثر 
منفی می گذارد. به طور مش��خص، با تصوی��ب تحریم های مالی، به ویژه 
تحریم بانک مرکزی، دسترس��ی کش��ور به درآمدهای حاصل از فروش 
نف��ت و نظام مالی بین المللی محدود یا به طور کلی قطع می ش��ود و از 
این رو، انتقال منابع به منظور تولید و س��رمایه گذاری با مش��کل مواجه 
می ش��ود. در چنین حالتی، تم��ام طرح های تولیدی و س��رمایه گذاری 

محدود می شوند و روندی نزولی به خود می گیرند.
وج��ه دوم تحریم ه��ای مالی، گران تر ش��دن نقل وانتق��ال منابع )در 
صورت امکان( و همچنین خروج س��رمایه از کشور است. در این حالت، 
به دلیل اینکه قابلیت نقل وانتقال مالی به صورت اس��تاندارد وجود ندارد، 
جابه جایی س��رمایه نیازمند تحمل هزینه های بیشتر خواهد بود که این 
هزین��ه به واحدهای اقتص��ادی جامعه، خانوار و بنگاه منتقل می ش��ود 
بنابرای��ن انتظار م��ی رود تصمیمات خانوار و بن��گاه روندی انقباضی در 
پی��ش گیرند. همچنین به  دلیل خروج س��رمایه از کش��ور، حجم منابع 
ارزی کش��ور در طول زمان کاهش��ی اس��ت و بنابراین ش��اهد افزایش 

هزینه های مرتبط با ارز خواهیم بود.
دولت چگونه از تحریم ها تاثیر می پذیرد؟

ع��الوه بر بخش های خان��وار و تولیدکننده، دولت نی��ز از تحریم های 
ان��رژی و مالی تاثیر می پذیرد. همان طور که اش��اره ش��د، درآمد دولت 
در ای��ران به طور عم��ده متکی بر تولیدات بخش نفت و گاز اس��ت و از 
این رو، تحریم انرژی باعث کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی می ش��ود. 
تحریم ه��ای مالی نی��ز نه تنها باعث افزایش هزینه های دولت می ش��ود، 
بلک��ه به دلیل عدم دسترس��ی کامل به منابع ارزی، در عمل بخش��ی از 

درآمدهای دولت قابل استفاده نخواهد بود.
بنابراین، همان طور که مش��اهد می ش��ود، اعم��ال تحریم های مالی و 
ان��رژی بر تمام بخش های اقتص��اد تاثیرگذار اس��ت و از این رو، تعادل 
اقتصادی نیز متأثر از نوس��ان های یادش��ده خواهد بود بنابراین بررسی 
ای��ن دو نوع تحری��م در تحلیل های مربوط به اقتص��اد ایران از اهمیت 
خاصی برخوردار خواهد بود. بر این اساس، مدل مورد استفاده به منظور 
بررس��ی آثار تحریم ها باید دارای دو ویژگی اساسی باشد؛ نخست اینکه 
الگو شامل بخش های عرضه و تقاضای کل به منظور نشان دادن وضعیت 
تعادل اقتصادی باشد تا بتوان اثر تحریم ها را بر وضعیت تعادلی و مسیر 
پویای متغیرها بررس��ی کرد. دوم آنک��ه تحریم های اقتصادی مانند یک 
شوک وارد سیستم اقتصادی شده است و از این رو، مدل سازی آنها باید 

مانند وقوع یک شوک باشد.
ویژگی های اشاره ش��ده بیانگر آن اس��ت  که مطالع��ه آثار تحریم های 
اقتصادی مستلزم استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است 
زیرا این نوع الگو همزمان بخش های اقتصادی کش��ور را شامل می شود 
و وضعیت تعادل را نش��ان می دهد و همچنین بررس��ی آثار شوک های 
اقتصادی در قالب شبیه س��ازی تصادفی از طریق این الگوها میسر است. 
الگوه��ای تعادل عمومی پویای تصادفی س��اختاری منطقی و مبتنی بر 
نظریه اقتصادی را به منظور تحلیل ش��وک های اقتصادی فراهم می کند. 
اس��تخراج سیس��تم معادالت در این الگوها براساس مبانی اقتصاد خرج 
رفت��ار واحدهای اقتصادی انجام می گیرد؛ به عبارت دیگر، معادالت این 
بخش کامال س��اختاری و نشان دهنده پایه های اقتصاد است و از این رو، 
توابع حاصل از ش��وک های تصادفی تصوی��ری از پویایی های متغیرهای 

کالن اقتصادی را در طول زمان نشان می دهد.
الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی شامل بخش های مختلف است 
که در حالت استاندارد، شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت و سیاست گذار 
پول��ی اس��ت که از تحلیل بخ��ش خانوار و دولت بل��وک تقاضای کل و 
از تحلی��ل رفتار بنگاه بل��وک عرضه کل اقتصاد ش��کل می گیرد. رفتار 
سیاس��ت گذار براس��اس قاعده پولی آن مشخص می ش��ود که در واقع، 
نشان دهنده واکنش سیاست گذار به نوسا ن های اقتصادی است. براساس 
این، در هر دوره سیاس��ت گذار با مش��اهده تحوالت اقتصادی، از جمله 
روند س��یکل تجاری و ت��ورم، ابزار خود را به نح��وی تنظیم می کند که 

تعادل اقتصادی دوباره برقرار شود.
داده های مورد استفاده در این مطالعه شامل سری زمانی دوره ۱۳۶۸ 
ت��ا ۱۳9۳ اس��ت که اطالعات آن از پایگاه س��ری زمان��ی بانک مرکزی 
استخراج ش��ده اس��ت. همچنین متغیرهای مورد اس��تفاده در فرآیند 
برآورد ش��امل تولید، مص��رف، نرخ تورم، نرخ بهره، ت��راز حقیقی پول، 
ذخایر خارجی بان��ک مرکزی، واردات، صادرات و س��رمایه گذاری بوده 

است.
دستاوردها: شبیه سازی شوک های ناشی از تحریم

شبیه س��ازی ش��وک تحریم نش��ان می دهد که با وقوع تحریم میزان 
مصرف در ابتدای وقوع تحریم ها کاهش می یابد و مقدار سیکل آن منفی 
می شود. این موضوع می تواند ناشی از افزایش هزینه های خانوار، کاهش 
قدرت خرید و نااطمینانی نس��بت به آینده باش��د. در این حالت، خانوار 
نیز از حجم س��رمایه گذاری خود خواهد کاست که براساس نمودارهای 
شبیه س��ازی میزان آن در ابتدای دوره تقریبا به صفر می رسد. با کاهش 
مخارج سرمایه گذاری، سرعت انباشت سرمایه در اقتصاد کمتر می شود 
و حجم تش��کیل سرمایه روندی منفی به خود می گیرد. با کاهش حجم 
سرمایه، نرخ بهره پرداختی بابت سرمایه گذاری افزایش می یابد و این به 

معنای افزایش هزینه هر واحد تولید خواهد بود.
ب��ا افزایش در هزینه ه��ای تولید، تورم اقتصاد نی��ز افزایش می یابد و 
بنابراین س��طح عمومی قیمت ها روندی افزایشی خواهد گرفت. با توجه 
به افزایش تورم، سطح دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد. از سویی، 
به دلیل کاهش سطح مصرف و سرمایه گذاری در کنار افزایش هزینه هر 
واحد تولید، میزان تولید کل اقتصاد کاهش و ش��کاف تولید نیز کاهش 

قابل توجهی خواهد یافت.
از آنج��ا ک��ه عم��ده درآمدهای ارزی ای��ران از ناحیه ف��روش نفت و 
مش��تقات آن اس��ت، با تحریم انرژی درآمد ارزی حاصل از فروش نفت 
کاه��ش و از این رو، صادرات نیز کاه��ش می یابد. با کاهش درآمدهای 
ارزی، میزان واردات نیز کاهش می یابد. چون نرخ بهره به صورت انفعالی 
نس��بت به درآمدهای نفتی واکنش نش��ان می دهد بنابراین کاهش این 
درآمد نسبت به روند بلند مدت آن، باعث کاهش نرخ بهره اسمی اقتصاد 

می شود.
ش��وک تراز حقیقی پول به عن��وان عامل تعیین کنن��ده قدرت خرید 
خان��وار بیش��ترین اثرگذاری را بر نوس��ان های مص��رف دارد. همچنین 
شوک تحریم، چهارمین شوک مهم بر نوسان های مصرف تلقی می شود. 
س��رمایه گذاری بیش��ترین اثرگذاری خود را از ش��وک س��رمایه گذاری 
دریافت می کند و ش��وک تحریم س��ومین عامل مهم در نوسان های آن 
به ش��مار می آید. با توجه به اینکه ش��وک س��رمایه گذاری نشان دهنده 
تمای��الت س��رمایه گذار و محیط اقتصادی اس��ت، از این رو، خود تابعی 
از شوک تحریم اس��ت. همچنین شوک ناشی از تحریم، نسبت به سایر 
شوک ها، اثر کمتری بر نوس��ان تولید دارد، به نحوی که بیشترین سهم 
ناشی از شوک مخارج دولتی است. در نهایت، نرخ تورم نیز اگرچه متأثر 
از ش��وک های مالی و انرژی است، اما بیشترین سهم ناشی از شوک های 
تورمی، سرمایه گذاری و مخارج دولت است. در حالتی که شوک تورمی 
خود تابعی از شوک تحریم ها باشد، آنگاه می توان گفت که شوک تحریم 

آثار قابل توجهی بر نوسان تورم در ایران دارد.

تحریم های مالی و نفتی چگونه هزینه تولید در اقتصاد ایران را باال می برند؟

اثرتحریمهابرشکافتولید

به موازات ۱۰ س��ال گذش��ته که یارانه های نقدی پرداخت می شود، 
یارانه نوزادان و موالید جدید، ماجراهای خود را داش��ته اس��ت، چنانچه 
بع��د از ابالغ آیین نامه مربوط ب��ه تبصره هدفمن��دی یارانه ها مبنی بر 
پرداخت مشروط به موالید جدید، گفته های مسئوالن وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی بر ابهامات این تاکید قانونی افزوده است.
به گزارش ایس��نا، در سال ۱۳9۳ و بعد از ثبت نام جدید از متقاضیان 
دریاف��ت یارانه، خانوارها تا مدت ها درگیر برق��راری یارانه نوزادان خود 
بودن��د، اما بع��د از آنکه چندی پیش دولت آیین  نام��ه مربوط به تبصره 
)۱۴( قانون بودجه سال جاری را مشخص کرد، در بندی از آن آمده بود 
که موالید جدید صرفا با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به 
تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

بعد از این ابالغ، اما و اگرها همچنان برقرار بود تا اینکه اخیرا حسین 
میرزایی، سخنگوی ستاد تبصره )۱۴(، مواردی در رابطه با یارانه موالید 
جدی��د مطرح کرده که ابهامات را افزایش داده اس��ت. از جمله اینکه او 
گفته  »موالید جدید از ابتدای س��ال ۱۳99 شناسایی می شوند و لیست 
مش��موالن دریافت یارانه در اختیار س��ازمان هدفمندی قرار می گیرد. 
همچنین موالید جدید تابع خانواده هستند و اگر خانواده آنها یارانه بگیر 

و مش��مول دریافت باش��ند به این نوزادان نیز تعلق می گیرد. از س��وی 
دیگر، موضوع حذف در کار نیس��ت، بلکه فقط شناس��ایی موالید جدید 
است که بتوان با توجه به محدودیت منابع، یارانه را در اختیار مشموالن 

قرار داد.«
در ای��ن می��ان، چند نکت��ه قابل توجه اس��ت؛ اول اینک��ه وی گفته 
آیین نام��ه مربوط به قان��ون هدفمندی از جمله موالید جدید در س��ال 
جاری ابالغ شده است  و از ۱۱ خرداد تا یک ماه آینده این شناسایی را 
انجام خواهند داد. این در حالی است که موضوع مربوط به موالید جدید 
آیین نامه قانون بودجه امس��ال در آیین نامه مربوط به س��ال ۱۳9۸ نیز 
آمده بود و تأکید داشت که موالید جدید فقط با تأیید وزارت تعاون و در 
صورت وجود منابع در چارچوب قوانین مش��مول دریافت یارانه خواهند 
شد، اما سال گذشته وزارت تعاون در این رابطه موضعی اتخاذ نکرد و یا 

اگر کرده اطالع رسانی در رابطه با آن انجام نشد.
نکت��ه دیگر اینکه وزارت رفاه اعالم کرده حذفی در کار نیس��ت یعنی 
ن��وزادان از دریافت یارانه حذف نمی ش��وند. در حالی که در جای دیگر 
می گوید باید شناسایی انجام شود تا خانواری که مشمول دریافت یارانه 
اس��ت نوزاد آن ه��م یارانه بگیرد بنابراین اول اینک��ه خانواری که یارانه 

نمی گیرد اصال نوزاد آن در این شناس��ایی وزارت رفاه گنجانده نخواهد 
ش��د و فقط مربوط به افراد یارانه بگیر است. در این حالت اگر قرار است 
ب��ه نوزادان خانوارهای یارانه بگیر نیز یارانه تعلق بگیرد دیگر شناس��ایی 
مفهومی نخواهد داش��ت، مگر اینکه هدف از این شناسایی آن باشد که 
در مورد خانوار یارانه بگیری که طبق معیارها مش��مول نیست، نوزاد به 
جمع آنها اضافه نش��ده و احتماال در ادام��ه یارانه آن خانواده نیز حذف 

شود.
این در شرایطی اس��ت که طبق گفته میرزایی با توجه به محدودیت 
منابع قرار اس��ت شناس��ایی صورت بگیرد که خود باز تأییدی بر حذف 
یارانه بگیرانی است که اکنون نیازمند دریافت آن نیستند ولی در لیست 

یارانه بگیران قرار دارند و یارانه نوزادان آنها برقرار نمی شود.
در مجموع موضوع یارانه نوزادان با توضیح ش��فافی از سوی مسئوالن 
همراه نیس��ت و در حالی سخنگوی س��تاد تبصره )۱۴( می گوید که در 
آینده اطالع رسانی خواهد که الزم است حداقل در مورد مسائل ابتدایی 
این موضوع گزارش روشنی به افکار عمومی ارائه شود. در عین حال که 
اخیرا س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که ستادی تحت عنوان ستاد 

تبصره )۱۴( قانون بودجه سال ۱۳99 وجود ندارد.

تکلیف یارانه نقدی متولدین جدید چه می شود؟

یارانه مبهم نوزادان

نگاه

گزارش بلومبرگ از روند شکننده بهبود اقتصادی چین

مخاطره بزرگ اقتصاد جهانی
جدیدترین آمارهای رس��می چی��ن اگرچه از بهب��ود قابل توجه 
ش��اخص های اقتصادی در این کشور حکایت دارد، اما این بهبود به 

حدی نیست که بتواند نگرانی های اقتصاد جهانی را برطرف کند.
به گزارش بلومبرگ، روند بهب��ود اقتصادی چین از بحران کرونا 
مدتی است که آغاز شده، اما شکننده بودن این روند نشان می دهد 
که سایر کشورهای جهان نیز مسیر طوالنی و سختی تا بهبود کامل 
پیش رو دارند. آمارهای به روزرس��انی شده از وضعیت شاخص های 
کلیدی اقتصاد چین در ماه مه )اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد( 
نشان می دهد که ش��اخص تولید صنعتی، مخارج مصرف کنندگان 
و س��رمایه گذاری در این کشور همچنان رو به بهبود است، اما رشد 
ش��اخص ها هنوز به حدی نیست که بتوان نشانه هایی از یک بهبود 

سریع اصطالحا V شکل را در آنها مشاهده کرد.
نگران��ی ب��زرگ اقتصاد جهانی این اس��ت که اگر ش��اخص های 
اقتص��ادی و اطمین��ان مصرف کنن��دگان در چی��ن )ک��ه موفقیت 
چشمگیری در مهار کرونا داشته است( خیلی سریع به حالت عادی 
بازنگردد، از هیچ کش��ور دیگری نمی توان چنین انتظاری داشت. از 
طرفی شیوع مجدد ویروس کرونا در پکن بار دیگر نگرانی ها درباره 
آغاز موج تازه ای از ش��یوع این ویروس همه گیر را به اوج رسانده و 

اوضاع را پیچیده تر از قبل کرده است.
شاون روش��ه، اقتصاددان ارشد حوزه آسیا-پاسیفیک در مؤسسه 
اعتبارس��نجی اس��تاندارد اند پورز، با اش��اره به اینکه شاخص های 
اطمینان مصرف کننده و ش��رکت های خصوصی در چین همچنان 
در س��طحی پایین است، می گوید: »تجربه چین فعاًل نشان می دهد 
که مس��یر سختی برای بازگشت پیش روی اقتصاد جهانی است. ما 
هن��وز انتظار داریم که وضعیت در نیمه دوم س��ال جاری میالدی 
به روال عادی بازگردد، اما ش��اید انتظار جهش تقاضای فروخورده 

محقق نشود.«
ش��اخص قیمت واحدهای مسکونی نوساز که در ماه مه سریع ترین 
رش��د خود در هفت ماه اخیر را به ثبت رس��انده، یکی از نقاط روشن 
اقتصاد چین است. شاخص تولید صنعتی در ماه مه ۴.۴درصد نسبت 
به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. شاخص خرده فروشی اگرچه 
در ماه مه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۸ درصد کاهش یافته اما در 
مقایس��ه با افت ۷.۵درصدی آن در ماه آوریل )در مقایسه با ماه مشابه 
سال قبل( نشان دهنده بهبود قابل توجهی است. از طرفی تولید فوالد 
در چین به رکورد تاریخی خود رسیده است. با این حال، سرمایه گذاری 
در دارایی های ثابت در چین طی دوره پنج ماهه نخس��ت سال جاری 
میالدی در مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل ۶.۳درصد کاهش نشان 

می دهد.
تداوم روند ضعیف سرمایه گذاری بخش خصوصی و رفتار محتاطانه 
مصرف کنندگان در چین نشان می دهد که هنوز نه تقاضای داخلی و 
نه تقاضای جهانی برای محصوالت چینی به سطح قابل قبول نرسیده 
است. ش��ن جیان گوانگ، اقتصاددان ارشد شرکت تجارت الکترونیک 
JD.COM که یکی از بزرگترین ش��رکت های تجارت الکترونیک در 
چین و جهان به ش��مار می رود، در این خصوص تأکید می کند: »نبود 

تقاضا اکنون مشکل اصلی اقتصاد چین است.«
سیاس��ت گذاران اقتصادی در چین حمایت از اقتصاد این کش��ور را 
به ص��ورت محتاطانه ادامه می دهند. بانک مرکزی چین روز دوش��نبه 
۱۶ ژوئ��ن )۲۶ خ��رداد( از تزری��ق ۲۰۰ میلیارد ی��وان )۲۸ میلیارد 
دالر( نقدینگی جدید به بازار این کشور خبر داد، مجوز تمدید مهلت 
بازپرداخ��ت وام های قبلی را صادر کرد، با این حال اگر قرار باش��د که 
نظام مالی چین از بحران کمبود نقدینگی در امان بماند، احتماالً بانک 

مرکزی چین باید در آینده نقدینگی بیشتری را تزریق کند.
چانگ ش��و، اقتصاددان ارشد بلومبرگ در حوزه اقتصاد آسیا، درباره 
شرایط اقتصاد چین پس از فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در این 
کشور می گوید: »بررسی های میدانی که توسط نهادهای دولتی چین 
انجام شده است، نشان می دهد که با گذشت چهار ماه از برداشته شدن 
محدودیت ه��ای مرتبط با ویروس کرونا در چین، ش��رکت های بزرگ 
این کش��ور هنوز به ظرفیت کامل تولید بازنگشته اند. این چالش برای 
ش��رکت های کوچک تر به مراتب جدی تر است. این وضعیت ناشی از 
نبود تقاضای کافی چه در بازار داخلی و چه در بازارهای خارجی است.«
جدیدترین آمارهای اقتصادی چین در حالی منتش��ر شده است که 
اختالفات درباره چش��م انداز اقتصاد جهانی و روند بهبود آن از بحران 
کرونا افزایش یافته اس��ت. در آمریکا »لری کادلو« رئیس شورای ملی 
اقتصاد این کشور در مصاحبه ای با سی ان ان اعالم کرده است که شانس 
بسیار زیادی برای بهبود V شکل در اقتصاد آمریکا وجود دارد؛ این در 
حالی اس��ت که تنها چند روز قبل »جروم پ��اول« رئیس فدرال رزرو 
)بانک مرکزی آمریکا( هشدار داد که بهبود اقتصاد این کشور مدتی به 

طول خواهد انجامید.
اقتصاددان ش��رکت خدمات مالی و بانکداری مورگان اس��تنلی نیز 
می گویند اقتصاد جهانی در حال پش��ت سر گذاشتن یک رکود شدید 
اما کوتاه است و در سه  ماهه پایانی سال جاری میالدی به سطح قبل از 
بحران کرونا بازخواهد گشت. اقتصاددانان مورگان استنلی به سرپرستی 
»چتان اهیا« اقتصاددان ارشد این بانک آمریکایی، اخیراً طی یادداشتی 
تأکید کرده اند که با توجه به آمارهای اخیر و اقدامات حمایتی دولت ها، 
بیش از پیش مطمئن ش��ده اند که پیش بینی های آنها مبنی بر بهبود 
س��ریع و V ش��کل اقتصاد جهانی تحقق خواهد یافت. هفته گذشته 
صندوق بین المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی با سرعتی کمتر 
از انتظار در حال بهبود است و به همین دلیل »نااطمینانی های عمیق« 
درباره چشم انداز اقتصاد جهانی همچنان وجود دارد. سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی )OECD( نیز اخیراً پیش بینی کرده است که حتی 
اگر ویروس کرونا در س��ال جاری میالدی مهار ش��ود، باز هم اقتصاد 
جهانی نسبت به سال گذش��ته ۶ درصد کوچک تر خواهد شد. آینده 
این پیش بینی ها به روند ش��یوع ویروس کرونا بستگی خواهد داشت. 
هفته گذش��ته اعالم ش��د که ویروس کرونا بار دیگر در پایتخت چین 
شیوع پیدا کرده و حدود ۱۰۰ نفر از مبتالیان به این ویروس در شهر 
پکن طی روزهای پایانی هفته شناس��ایی شده اند. این اتفاق می تواند 
یک آزمون بزرگ برای س��نجش میزان موفقیت راهبرد چین در مهار 
ویروس کرونا باشد. هلن کیائو، اقتصاددان ارشد حوزه چین در بانک آو 
آمریکا، در این خصوص می گوید: »شیوع دوباره ویروس در پکن نشان 
می دهد که فعالیت های اقتص��ادی در چین بار دیگر در معرض خطر 

قرار گرفته است.«
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آخری��ن هفته خردادماه در حالی به پایان رس��ید که بازارهای موازی 
همچنان با نوس��اناتی جدی روبه رو هس��تند. در این میان، بازار سرمایه 
کماکان به پیش��تازی خود در میان بازارها ادامه می دهد و شاخص کل 
بورس به تازگی قله یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را فتح کرده اس��ت. 
در همی��ن حال، میزان مش��ارکت عمومی در بازار س��رمایه به باالترین 
میزان خود رس��یده و از ابتدای س��ال 99 تا پای��ان خردادماه برای یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کد بورسی صادر شده است. اما به موازات حال 
و هوای بهاری بازار س��رمایه، س��ایر بازاره��ا از وضعیت خوب و چندان 
مناسبی برخوردار نیستند؛ چنانچه بازار سکه و طال کماکان تحت تاثیر 
رکوردش��کنی قیمت دالر قرار دارد و از س��وی دیگر، ب��ازار خودرو نیز 
تحت الشعاع ادامه بخت آزمایی خودرو با رکود دست و پنجه نرم می کند.

قیمت داغ دالر در آخرین روزهای خرداد
به گزارش خبرآنالین، بازار ارز در هفته ای که گذشت، با افزایش قابل 
توجه قیمت ها همراه بود. هر دالر در اولین روز هفته برابر با ۱۷ هزار و 
۷۵۰ تومان قیمت داش��ت. رشد گام به گام قیمت دالر در این هفته در 
حالی ادامه داشت که این روند در روزهای پایانی هفته شدت گرفت، به 
طوری که دالر با ورود به کانال ۱۸ هزار تومانی، س��د مقاومتی تعریف 
شده را شکست و به رغم تعطیلی رسمی روز چهارشنبه، بار دیگر در روز 
پنجشنبه با افزایش قیمت به ۱۸ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. در این بین، 
برخی ها س��رنخ تحوالت رخ داده در بازار ارز ایران را در س��خنان اخیر 
عبدالناصر همتی جس��ت وجو می کنند؛ آنجا که رئیس کل بانک مرکزی 
از کره جنوبی انتقاد کرد و همراهی این کش��ور را در دسترسی ایران به 
ارز حاصل از صادرات نفتی و پتروشیمی خواستار شد.  این وضعیت در 
کنار افزایش انتظارات تورمی و تالش دالالن برای افزایش نرخ ها دست 
به دست هم داد تا دالر در قیمت کنونی قرار گیرد. به هر روی، بسیاری 
از فعاالن بازار و همچنین رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کاهش نرخ 
ارز را در ماه های پیش رو دارند. همتی هرچند تاکید کرده است که دالر 
قیمت��ی واقعی ندارد و از بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی ایران س��خن 
گفته اما به صرفه جویی پیش رو در واردات نیز اشاره دارد و گفته است 

که دیگر در حوزه واردات گشاده دستی نمی کنیم.
بازار سکه و طال، تحت الشعاع گرانی دالر

بازار سکه و طال، مستقیم ترین رابطه را با بازار ارز خصوصا دالر دارند. 

قیمت طال و س��که همزمان با رش��د قیمت دالر افزایش��ی قابل توجه و 
محس��وس را تجربه کرده اس��ت. قیمت هر قطعه سکه تمام بهارآزادی 
طرح جدید در ابتدای هفته گذشته برابر با ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
ب��ود اما در نهایت ب��ا قیمت ۷ میلیون و ۷۰۰ ه��زار تومان به کار خود 
در انته��ای هفت��ه پایان داد. به این ترتیب هر قطعه س��که طرح جدید 
نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان رشد را تجربه کرده است. بسیاری از فعاالن 
ب��ازار معتقدند که پیش بینی ها حکایت از روند رو به رش��د قیمت ها در 
بازاره��ای جهانی دارد اما مه��ار نرخ ارز در ایران می تواند زمینه را برای 
تعدیل نرخ س��که فراهم آورد. در این می��ان، قیمت هر گرم طالی ۱۸ 
عی��ار نیز از ۷۴۰ هزار تومان به ۷۸۰ هزار تومان رس��یده که رش��دی 
قابل توجه محس��وب می ش��ود. فعاالن صنفی، بازار ارز، طال و س��که را 
پیش بینی ناپذیرتری��ن بازار می دانند چرا که وابس��تگی این بازار به ارز 

مستقیم و باالست.
تاخت و تاز شاخص بورس کماکان ادامه دارد

ب��ورس اوراق بهادار حاال کانون توجه بس��یاری از فعاالن اقتصادی و 
دارندگان س��رمایه های خرد ش��ده اس��ت. تاخت و تاز بورس از ابتدای 
سال 99 تاکنون بسیار قابل توجه بوده و رشد شاخص و شکسته شدن 
س��د مقاومتی در این ب��ازار، زمینه را برای فعالی��ت برخی تحت عنوان 
سیگنال فروش��ان و همچنین کالس های آنالین آموزش��ی فراهم کرده 
اس��ت. در همین حال، ش��اخص بورس حاال از یک میلیون و ۲۰۰هزار 
واحد نیز فراتر رفته و کارشناس��ان بازار س��رمایه معتقدند که این روند 
در ماه های آتی نیز تداوم خواهد داش��ت، چرا که از یک س��و رشد نرخ 
ارز زمین��ه را برای افزای��ش قیمت ها در بازار س��رمایه فراهم کرده و از 
س��وی دیگر، پایین بودن نرخ س��ود بانکی این بازار را به مأمنی مناسب 
برای سرمایه های خرد تبدیل کرده است. بررسی ها نشان می دهد ارزش 
معامالت انواع اوراق به��ادار در بازارهای بورس، فرابورس، بورس کاال و 
انرژی از ابتدای سال جاری تا انتهای هفته سوم خردادماه ۷.۴۸۷ هزار 
میلیارد ریال گزارش ش��ده که در مقایس��ه با سه ماهه اول سال ۱۳9۸ 

بیش از ۴۲۱درصد افزایش داشته است.
از منظر توس��عه و مش��ارکت عمومی نیز از ابتدای سال تاکنون برای 
ی��ک میلی��ون و ۲۰۰ هزار نفر کد بورس��ی جدید صادر ش��ده و به این 
ترتیب، مجموع کدهای بورس��ی سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه به 

بیش از ۱۱ میلیون رسید و با احتساب کدهای بورسی مشموالن سهام 
عدالت مجموعاً حدود ۴۷ میلیون کد بورسی صادر شده است.

بازار مسکن همچنان در سایه رکود تورمی
بازار مس��کن را در می��ان بازارهای موازی باید یک��ی از بحرانی ترین 
بازارها در کش��ور توصیف کرد. افزایش ش��دید قیمت ها در عین جوالن 
رکود در این بازار از یک س��و به افزایش انتظارات تورمی باز می گردد و 
از سوی دیگر تحت تاثیر رشد قیمت ها در بازارهای موازی است. فعاالن 
بازار معتقدند هرچند در کوتاه مدت بازگش��ت قیمت ها در بازار مس��کن 
محتمل نیست اما می توان با اجرای طرح های ویژه ای برای خانه اولی ها 
ب��ه بخش مهمی از تقاض��ای واقعی و مصرفی موجود در بازار مس��کن 

پاسخ داد.
به عب��ارت دیگر، برآوردها نش��ان می دهد که ۸۰درص��د از تقاضای 
موجود در بازار متعلق به کس��انی اس��ت که با هدف س��رمایه گذاری به 
ای��ن بازار ورود کرده ان��د، در حالی که این تقاضای ب��اال زمینه را برای 
خارج ش��دن متقاضیان واقعی و مصرف کنندگان اصلی مس��کن فراهم 
ک��رده اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی اخیرا در واکنش ب��ه این وضعیت 
توصیه کرده اس��ت خانه گران نخرید تا ارزان ش��ود! این در حالی است 
که افزایش قیمت ها از یک سو تحت تاثیر رشد قیمت مصالح ساختمانی 
و باال رفتن هزینه س��اخت مس��کن و از سوی دیگر ناش��ی از باالرفتن 

انتظارات تورمی است.
تداوم سیاست بخت آزمایی در بازار خودرو

همچنی��ن پیش بینی ها نش��ان می دهد که رکود در ب��ازار خودرو در 
هفته پیش رو تشدید خواهد شد. بازار خودرو در حالی با افزایش شدید 
قیمت ها در ماه های اخیر روبه رو ش��ده است که بررسی ها نشان می دهد 
بخش مهمی از خرید و فروش های این بازار متعلق به کس��انی است که 
با هدف س��رمایه گذاری وارد میدان شده اند. در این بین، دو خودروساز 
با ه��دف غلبه بر وضعیت موجود تاکنون دو دوره قرعه کش��ی در میان 
متقاضی��ان خرید خودرو را صورت داده ان��د و دو مرحله دیگر نیز پیش 
روست. هرچند برخی دست به کار خرید امتیاز خرید خودرو از برندگان 
این دس��ت قرعه کش��ی ها زده اند اما با این حال فع��االن بازار می گویند 
که این تصمی��م می تواند زمینه را برای متعادل تر ش��دن وضعیت بازار 

خودرو مهیا کند.

از تعمیق رکود در بازار خودرو تا انتظار گشایش در بازار ارز

نیمرخبازارهادرپایانخردادماه
دریچه

70درصد درآمد نفتی در سال گذشته محقق نشد
سهم نفت در اقتصاد 98

یکی از مهمترین س��واالتی که درباره عملک��رد قانون بودجه 9۸ 
مطرح بوده و تاکنون صراحتا توس��ط دولتمردان پاسخ داده نشده، 
میزان صادرات نفت ایران در س��ال گذش��ته بوده اس��ت. پاسخ این 
سوال می تواند به تخمین رقم کسری بودجه 99 از محل درآمدهای 
نفت��ی کمک زیادی کند. با این وجود، بررس��ی ها نش��ان می دهد، 
میزان صادرات نفت ایران در س��ال گذش��ته حدود یک س��وم رقم 
پیش بینی شده در قانون بودجه بوده است و پیش بینی می شود این 

اتفاق در سال 99 هم رخ دهد.
ب��ه گزارش ف��ارس، اولین بار رئیس کل بان��ک مرکزی در صحن 
علن��ی مجلس )در تاریخ ۱۳ خردادم��اه( با تاکید بر اینکه تحریم ها 
تاثیر بسیاری بر شاخص های رشد اقتصادی داشت، گفت: »به طور 
مثال، ما در س��ال 9۰، بالغ بر ۱۰۷ میلی��ارد دالر درآمد حاصل از 
نفت داش��تیم که درس��ال 9۸ به کمتر از ۲۰درصد این رقم دست 

پیدا کردیم.«
دقایق��ی بعد از س��خنرانی همتی در صحن علن��ی مجلس، نوبت 
ب��ه نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در خانه ملت رس��ید و 
او درب��اره وضعی��ت صادرات نفت گف��ت: »این موض��وع همواره با 
فراز و نش��یب هایی مواجه بوده اس��ت چنانچه از ۱۱9 میلیارد دالر 
میزان صادرات در س��ال 9۰، به ۸.9 میلیارد دالر در س��ال گذشته 

رسیده ایم.«
چند روز بعد یعنی در ۲۴ خردادماه، نوبت به اس��حاق جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمهور رس��ید. جهانگیری در مراس��م تودیع و 
معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به برخی محدودیت های 
دولت نظیر کاهش درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: »ما کشوری 
بودیم که در یک س��ال ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی داش��تیم اما 
کل درآمد نفتی کش��ور در س��ال 9۸ حدود ۸ میلیارد دالر بوده که 
ای��ن کاهش درآمد، بر هم��ه بخش ها از جمله بودج��ه دولت تاثیر 

می گذارد.«
ب��ا توجه به اظهارات فوق، میزان درآمد نفتی کش��ور )و نه صرفا 
دولت( در س��ال 9۸، بالغ بر ۸.9 میلیارد دالر بوده است. در نتیجه، 
کل درآمد دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 
گذشته با کسر سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی )بدون در نظر 
گرفتن مجوز داده ش��ده در بن��د »ه« تبصره ۴ قانون بودجه 9۸( و 
همچنین سهم ۱۴.۵درصدی ش��رکت ملی نفت ایران، بالغ بر ۵.۸ 

میلیارد دالر بوده است.
قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران چقدر است؟

برای محاس��به میزان صادرات نفت )نفت خام و میعانات گازی(، 
نیاز داریم متوس��ط قیمت هر بش��که نفت صادراتی ایران در س��ال 
9۸ را بدانیم. همانطور که مس��ئوالن ارشد سازمان برنامه و بودجه 
بارها اعالم کردند، دولت در محاسبه درآمد نفتی الیحه بودجه 9۸، 
قیمت هر بش��که نفت صادرات��ی را ۵۴ دالر در نظر گرفته بودند. با 
این وجود، محمدباقر نوبخت در نشس��ت خب��ری با موضوع الیحه 
بودج��ه 99 در تاری��خ ۱۸ آذرماه پارس��ال و در پاس��خ به انتقادات 
رس��انه ها درباره بیش برآورد درآمدهای نفتی در این الیحه، مدعی 
شد قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در هشت ماهه ابتدایی 9۸ 
حدود ۶۲ دالر بوده اس��ت؛ ادعایی که نگرانی ها درباره احتمال عدم 
تحقق بخش��ی از صادرات نفت پیش بینی شده در الیحه بودجه 99 
را کاه��ش می داد )درآمدهای نفتی کش��ور در ای��ن الیحه با فرض 

قیمت هر بشکه نفت صادراتی برابر ۵۰ دالر محاسبه شده بود(.
نوبخ��ت در حالی این ادعا را مطرح کرد که در صفحه ۱۲۵ جلد 
اول گزارش »برنامه عملیاتی دوساالنه دولت ۱۴۰۰-۱۳99« )یکی 
از اسناد پش��تیبان الیحه بودجه 99 که توس��ط معاونت اقتصادی 
س��ازمان برنامه و بودجه تهیه ش��ده بود و همزمان با تقدیم الیحه 
بودجه 99 به مجلس رس��انه ای ش��د( درباره این موضوع آمده بود: 
»در هشت ماهه اول سال جاری، میانگین قیمت صادراتی هر بشکه 
نف��ت ایران حدود ۵۰ دالر بوده اس��ت.« با توج��ه به ارقام فوق و با 
عنای��ت به کاهش واردات نفت چین )مش��تری اصلی نفت ایران در 
دوره تحریم( در ماه های پایانی پارسال به خاطر شیوع کرونا، قیمت 
هر بش��که نفت صادراتی ایران در س��ال 9۸، بالغ بر ۵۰ دالر بوده 
است. حال به سراغ پاسخ دادن به سوال اصلی یعنی میزان صادرات 
نفت )نفت خام و میعانات گازی( ایران در سال 9۸ می رویم. با توجه 
به اینکه کل درآمد نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر ۸.9 میلیارد 
دالر و قیمت هر بش��که نفت صادراتی ایران در سال 9۸، حدود ۵۰ 
دالر بوده اس��ت؛ میزان صادرات نفت ایران در سال گذشته، بالغ بر 

۴9۰ هزار بشکه در روز بوده است.
تبعات بیش برآوردی درآمدهای نفتی در بودجه

با توجه به اینکه میزان درآمد نفتی دولت در س��ال 9۸ برمبنای 
صادرات ۱.۵ میلیون بش��که ای نفت برمبنای قیمت هر بشکه نفت 
۵۴ دالر تنظیم ش��ده ب��ود، باید گفت صرفا ح��دود ۳۰درصد رقم 
در نظر گرفته ش��ده، محقق شده اس��ت. به عبارت دیگر، دولت در 
محاس��به درآمد نفتی س��ال 9۸، دچار حدود ۷۰درصد بیش برآورد 
شده است، اتفاقی که تحقق آن کامال قابل پیش بینی بود ولی دولت 
و مجلس با تکیه بر استدالل های غیرمنطقی و غیرکارشناسی، حاضر 
به پذیرش این موضوع نشدند و کشور را دچار کسری بودجه باالیی 
در سال گذش��ته کردند. استدالل دولت در این زمینه که متاسفانه 
مورد پذیرش نمایندگان مجلس هم قرار گرفت، این بود که اگر در 
بودجه، می��زان صادرات نفت را به جای ۱.۵ میلیون بش��که، ۵۰۰ 
هزار بش��که بگذاریم، یعنی ما در مقابل آمریکا تس��لیم شده ایم! به 
عبارت دیگر، همانطور که یکی از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور در یک برنامه رادیویی صراحتا اعالم کرد، کارکرد رقم باالی 
ص��ادرات نفت در الیحه بودجه برای امیدآفرینی بود! کارشناس��ان 
و مراکز پژوهش��ی تاکنون بارها درباره تبعات س��نگین بیش برآورد 
عم��دی و غیرمنطقی درآمده��ای نفتی در قوانین بودجه س��االنه 
هش��دار داده اند، اما متاس��فانه علی رغم هشدارها، درآمدهای نفتی 
در قانون بودجه 99 هم برمبنای همین اس��تدالل های غیرمنطقی 
و با فرض صادرات یک میلیون بش��که ای نفت تنظیم شده است. در 
نتیجه، پیش بینی می شود حدود ۵۰درصد درآمدهای نفتی امسال 
هم محقق نش��ود و دولت مجددا دچار کس��ری بودجه چشمگیری 
ش��ود. به عبارت دیگر، حدود ۵.9۵ میلیارد دالر از درآمدهای نفتی 
دولت در سال جاری )معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان با احتساب  ارز 
۴۲۰۰ تومانی( محقق نخواهد شد و دولت مشابه پارسال در تامین 

ارز دولتی کاالهای اساسی دچار مشکل خواهد شد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اگرچه اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، در دورنمای امسال 
بازار نفت نسبت به گزارش قبلی خود تغییر چندانی نداد اما از بهبود 
تقاضا برای نفت در ماه های آینده خبر داد و همین امر موجب ش��د 
ت��ا قیمت نفت باال برود، هرچن��د که باال گرفتن اختالف بین چین و 

آمریکا اجازه رشد بیشتر قیمت طالی سیاه را نداد.
اوپک اواخر هفته گذش��ته در گزارش��ی اعالم ک��رد که تولید ۱۳ 
عضو این س��ازمان در ماه مه با کاهش ۶.۳ میلیون بش��که ای همراه 
بوده است. در این گزارش تاکید شد؛ درحالی که تولید اوپک در ماه 
آوریل ۳۰.۵ میلیون بش��که در روز بوده، این رقم در ماه گذش��ته به 
۲۴.۲میلیون بشکه رس��یده است.  عربستان، امارات و کویت در این 

بین بیشترین تاثیر را در کاهش تولید داشته اند.
این گزارش امیدها را برای تقویت بیش��تر قیمت افزایش داده، زیرا 
عرضه را در بازار طالی س��یاه متعادل کرده اس��ت. ب��ا توجه به این 
گزارش، قیمت نفت روز پنجش��نبه بعد از چند روز کاهش با رش��د 
همراه شد و نفت برنت با رشدی ۰.۸ درصدی به  ۴۱ دالر و ۴ سنت 
در هر بش��که رسید. نفت ش��اخص آمریکا نیز ۰.۵ درصد باال رفت تا 

این نفت ۳۸ دالر و ۱۶سنت در هر بشکه معامله شود.
با این حال باالگرفتن اختالف بین چین و آمریکا اجازه رشد بیشتر 
قیمت ها در بازار را نداد. کاخ س��فید در بیانیه ای روز پنجشنبه اعالم 
ک��رد که دونالد ترامپ یک مصوبه کنگره درباره تحریم چین را امضا 
ک��رد. در مقابل نیز چی��ن همزمان با امضای مصوب��ه کنگره آمریکا 
توس��ط ترامپ و بیانیه مشترک اعضای گروه ۷ که خواستار بازنگری 

در الیحه امنیتی هنگ کنگ شده بودند، واکنش نشان داد.
در این می��ان، جدیدترین گ��زارش ماهانه اوپک حاک��ی از بهبود 
تقاضای نفت در ش��ش ماه آینده اس��ت. اوپ��ک در گزارش ماه ژوئن 
خود اعالم کرد پس از نیمه اول سال ۲۰۲۰ که به دلیل تاثیر شیوع 

بیم��اری کووید ۱9 روی اقتصاد جهان��ی و عوامل بنیادین بازار نفت، 
کم سابقه و پرحادثه بود، اوضاع در حال آرام شدن است.

این گروه پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ 
به میزان ۶.۴ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد که کمتر 

از کاهش ۱۱.9 میلیون بشکه در روز در نیمه اول است.
طبق تحلیل اوپک که ۱۳ کش��ور عضو دارد، این گروه در سه ماهه 
س��وم س��ال ۲۰۲۰ به میزان ۲۷.۸۱ میلیون بش��که در روز و در سه 
ماهه چهارم ۳۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت بدون ایجاد مازاد عرضه 

تولید خواهد کرد.
این گروه در ماه مه با کاهش تولید به میزان ۶.۳ میلیون بشکه در 
روز، ۲۴.۲۰ میلیون بش��که در روز نفت تولید کرد که نشان می دهد 
فضای کافی برای اوپک و ش��رکایش به منظور تسهیل کاهش تولید 

در ماه های آینده وجود دارد.
اما نمایندگان اوپک درخصوص تسهیل کاهش تولید به این زودی 
محت��اط مانده اند و در گزارش اوپک خاطرنش��ان ش��ده که ابهامات 
فراوان��ی در پیش بینی ها وج��ود دارد و حتی اگ��ر محدودیت تولید 
داوطلبانه اوپک حفظ ش��ود، ممکن اس��ت ماه ها زمان الزم باش��د تا 

سطح ذخایر جهانی نفت پایین بیاید.
ی��ک نماینده اوپک به پایگاه خب��ری »اس اند پی گلوبال پالتس« 
گفت: اوضاع اکنون خوب به نظر می رس��د اما ما باید بس��یار محتاط 
باشیم. باید در صورت موج دوم شیوع ویروس کرونا باید چه انتظاری 

درباره رشد اقتصادی داشته باشیم.
براس��اس گ��زارش ماهانه اوپک که از آمار ش��ش منبع ثانویه بهره 
گرفته، عراق و نیجریه بزرگ ترین تخلف کنندگان در عمل به سهمیه 
کاهش تولید بوده اند. هر دو کشور در نشست ششم ژوئن گروه اوپک 
پالس برای بهبود پایبندی خود و جبران بدعهدی از سوی عربستان 

س��عودی و روسیه تحت فشار قرار گرفتند و وادار شدند متعهد شوند 
با کاهش بیشتر تولید، پایبندی خود را بهبود خواهند بخشید.

ع��راق در ماه مه ۴.۱۷ میلیون بش��که در روز نف��ت تولید کرد که 
حدود ۵۸۰ هزار بش��که در روز باالتر از سهمیه تولید این کشور بود 
و نیجریه ۱.۵9 میلیون بش��که در روز نفت تولید کرد که ۱۸۰ هزار 
بش��که در روز باالتر از س��همیه تولیدش بود. عربس��تان سعودی که 
بزرگترین عضو اوپک اس��ت، در ماه میالدی گذش��ته ۸.۴۸ میلیون 

بشکه در روز نفت تولید کرد.
در ای��ن گزارش آمار همه ۱۰ کش��ور غیرعض��و اوپک که در گروه 
اوپک پالس حضور دارند، ارائه نش��د اما اعالم ش��د که تولید مایعات 
نفتی روس��یه 9.۵9 میلیون بشکه در روز شامل 9۱۸ هزار بشکه در 
روز میعانات بود که نش��ان می دهد تولید نفت خام این کش��ور ۸.۶۷ 
میلی��ون بش��که در روز بوده که اندکی باالتر از س��همیه تولید ۸.۴9 

میلیون بشکه در روز بوده است.
طب��ق گزارش اوپ��ک، پیش بین��ی بهبود ب��ازار نفت تح��ت تاثیر 
تالش های اوپک پالس در جهت تثبیت بازار و رشد اقتصادی جهانی 
بوده است. در مجموع، اتحاد اوپک پالس باعث شد تولید جهانی نفت 
در ماه مه ۸.۸۴ میلیون بش��که در روز کاهش پیدا کند که معادل 9 
درصد از تولید پیش از بحران ش��یوع وی��روس کرونا بود. تولید نفت 
در خ��ارج از ای��ن گروه نیز ۲میلیون بش��که در روز در آوریل و ۸۰۰ 
هزار بش��که در روز در ماه مه کاهش پی��دا کرد که عمدتا در آمریکا 

و کانادا بود.
اوپک پیش بینی کرد که تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ نسبت به 
س��ال گذشته 9.۰۷ میلیون بش��که در روز کاهش پیدا خواهد کرد و 
به 9۰.۵9 میلیون بشکه در روز می رسد که این پیش بینی نسبت به 

ارزیابی گزارش قبلی این گروه تغییری نداشت.

روی خوش بازار نفت به گزارش جدید اوپک

قیمت نفت اندکی باال رفت
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 80درصد معامالت بازار طال
به سکه و طالی آب شده تعلق دارد

هفته ای که طال رکورد شکست
در هفته گذش��ته به دنبال روند صع��ودی قیمت هر اونس 
طال در بازار جهانی و همچنین رش��د نرخ ارز در بازار داخلی، 
قیمت سکه و طال در باالترین رنج قیمتی خود قرار گرفت که 

تاکنون بی سابقه بوده است.
نای��ب رئیس دوم اتحادیه طال و جواه��ر تهران با بیان این 
مطلب درباره وضعیت بازار داخلی سکه و طال طی یک هفته 
گذش��ته به ایسنا، گفت: تحت تاثیر بازارهای جهانی به دلیل 
ح��وادث داخلی آمریکا، نرخ اونس جهان��ی رو به باال بود. در 
بازار داخل نیز قیمت ارز در طول هفته روند افزایشی شدیدی 
را در ب��ازار آزاد تجرب��ه کرد و در کان��ال ۱9 هزار تومان قرار 
گرفت؛ لذا بر اثر این دو عامل در یک هفته اخیر، قیمت سکه 

و طال به باالترین رقم خود رسید و رکورد زد.
محمد کش��تی آرای اف��زود: البته علی رغ��م افزایش قیمت، 

دادوستدها روالی عادی و کاهشی داشت.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر حباب سکه زیر ۳۰۰ 
هزار تومان اس��ت، اعالم کرد: در ط��ول هفته اخیر هر قطعه 
س��که طرح قدیم با ۲۰۰ ه��زار تومان افزایش به ۷ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان رس��ید. سکه طرح جدید نیز با افزایش ۲۴۰ 
هزار تومانی، ۷ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان فروخته شد که این 

رقم یک رکورد جدید برای قیمت سکه است.
کش��تی آرای همچنین گفت: نیم سکه به ۳ میلیون و ۸۶۰ 
هزار تومان رس��ید که افزایش ۸۰ هزار تومانی داش��ته است. 
ربع س��که و س��که های یک گرمی هر کدام با ۵۰ هزار تومان 
افزای��ش ب��ه ترتیب به ۲میلی��ون و ۱۲۰ ه��زار تومان و یک 
میلی��ون و ۱۲۰ رس��یده اند. در مجموع قیمت همه س��که ها 

افزایشی بوده و رکورد جدیدی ثبت شده است.
ب��ه گفته او، هر گرم طالی ۱۸ عیار نی��ز برای اولین بار به 
۷۶۳ هزار تومان رس��ید. قیمت ه��ر مثقال طال هم به همین 
ترتی��ب از ۳میلی��ون و ۱۸۵ ه��زار تومان در اوای��ل هفته به 

۳میلیون و ۳۰۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
همچنین رئی��س اتحادیه طال و جواهر ته��ران گفت: تنها 
ح��دود ۲۰درصد معامالت مربوط ب��ه مصنوعات طال )طالی 
ساخته  ش��ده( اس��ت و ۸۰ درصد معامالت به س��که و طالی 

آب شده تعلق دارد.
ابراهیم محمدولی در گفت و گو با ایرنا، درباره وضعیت بازار 
ط��ال، افزود: بازار طال تحت تاثی��ر نرخ دالر و اونس قرار دارد 

که در روزهای اخیر هر دوی آنها روندی افزایشی داشته اند.
او با بیان اینکه زمانی که بازار ارز دچار نوسان می شود، اثر 
مستقیم بر سکه و طال می گذارد و قیمت ها را تغییر می دهد، 
اضافه کرد: عالوه بر دالر، قیمت اونس جهانی نیز رش��د کرده 

است.
محمدولی ادامه داد: رشد تقاضا نیز در افزایش قیمت طال و 
س��که نقش داشته است، به طوری برخی افراد به سراغ خرید 
و س��رمایه گذاری در بازار طال و س��که آمده اند که باعث شده 

میزان تقاضای سکه در روزهای اخیر افزایش یابد.
در این میان، ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی به تازگی 
واردات ط��ال را از پرداخت ع��وارض قانونی و مالیات بر ارزش 
اف��زوده، معاف کرده اس��ت که رئیس اتحادی��ه طال و جواهر 
تهران در واکنش ب��ه این تصمیم می گوید: این مصوبه، اقدام 
خوبی اس��ت اما به شرطی که بازارهای داخلی مثل ارز ثبات 

داشته باشد.
وی ب��ا بیان اینک��ه طبق این مصوب��ه، واردات طال تا پایان 
س��ال 99 ب��دون پرداخت عوارض و مالیات ب��ر ارزش افزوده 
امکان پذیر است، اضافه کرد: عدم ثبات بازار طال، مانع آشکار 
ش��دن تاثیر مثبت این مصوبه خواهد شد، در صورتی که بازار 
ارز، ثبات نداش��ته و قیمت دالر باال برود، هرچه طال نیز وارد 

شود با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
محمدولی ادامه داد: البته در صورت کاهش ش��یوع کرونا و 
از س��ر گیری رفت و آمد آزاد میان کش��ورها، امکان صادرات 
مصنوعات طال توسط تولیدکنندگان ایرانی فراهم می شود که 

رونق تولید را به همراه خواهد داشت.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه تقاضا برای 
س��که و طالی آب شده بسیار بیش��تر از مصنوعات طال است، 
گفت: خریداران تمایل دارند که برای کس��ب س��ود بیش��تر، 
اجرت��ی را بابت خرید طال پرداخ��ت نکنند به همین دلیل به 

سراغ طالی آب شده می روند.
ب��ه اعتق��اد وی، رصد بازار نش��ان می دهد ک��ه تنها حدود 
۲۰درص��د معام��الت مرب��وط ب��ه مصنوع��ات ط��ال )طالی 
ساخته ش��ده( اس��ت و ۸۰درصد معامالت به س��که و طالی 
آب شده تعلق دارد. همچنین به دلیل رشد قیمت طال، میزان 
حباب قیمتی س��که کاهش زیادی یافته و به حدود ۵۰ هزار 

تومان رسیده است.

بانکنامه

دالر ای��ن روزها در باالترین س��قف تاریخی خود قرار دارد و در کانال 
۱۸ هزار تومان ایس��تاده اس��ت. در همین حال و به واسطه افزایش نرخ 
دالر، قیم��ت س��که و طال نیز در باالترین رنج قیمت��ی خود قرار گرفته 
اس��ت. در این میان، در روزهای گذش��ته س��اختمان شیش��ه ای بانک 
مرکزی دوباره ش��اهد تجم��ع معترضان بود. این در حالی اس��ت که از 
زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی دیگر اعتراض خیابانی به عملکرد 

این نهاد سیاست گذار پولی مشاهده نشده بود.
در همین زمینه، عبدالحمید انصاری کارشناس اقتصادی در گفت وگو 
ب��ا خبرآنالین، به بررس��ی دالیل افزایش قیم��ت دالر پرداخت و گفت: 
اقدامات اخیر بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در دس��ت داش��ته، 
اقدامات خوبی بوده و شایعات منتشرشده علیه رئیس کل بانک مرکزی 
از س��وی کسانی پخش می ش��ود که منافع رانتی خود را پس از ریاست 

همتی در خطر دیدند.
او تاثی��ر تحریم های جدی��د آمریکا را مقطعی دانس��ت و در رابطه با 
کاه��ش ارزش پ��ول ملی نیز گفت: این بحث عوام��ل متعددی دارد اما 
باید توجه داش��ت که بخش��ی از این مشکل ناش��ی از تحریم است و با 
تکیه بر توانمندی داخلی و تدوین برنامه های منس��جم می توان در برابر 

این روند ایستاد.
دفاع از عملکرد همتی در برابر تخریب ها

انصاری همچنین درباره ش��ایعاتی که پیرامون اس��تعفای رئیس کل 
بانک مرکزی پخش ش��ده، به دف��اع از عملکرد همتی پرداخت و گفت: 
من از این دس��ت ش��ایعات اطالع دقیقی ندارم اما عملکرد آقای همتی 
قابل دفاع بوده است. ایشان تالش کردند مبانی اقتصادی و سیاست های 
پول��ی و ارزی را به ش��کل عالمانه پیش ببرن��د و در این مدت عملکرد 
خوبی داش��تند. گرچه همه چیز در دست او نیست ولی این شایعات از 
جانب کسانی مطرح می شود که از عدم تزریق رانتی دالر بانک مرکزی 

به بازار زیان دیدن و به این ترتیب قصد انتقام جویی دارند.
به گفته وی، غربی ها هم به خوبی این مس��ائل را رصد می کنند و هر 
گونه اظهارنظری که مسئله تحریم را برجسته نشان دهد برای شان نکته 
قوت محسوب می شود، حال آنکه در این شرایط الزم است فعالیت هایی 
مضاع��ف برای برون رفت از بحران در دس��تور کار قرار گیرد و برنامه ای 
تدوین کنیم که در عین دش��منی غربی ها و تحریم های آنها بتوانیم به 

اهداف مان برسیم و کشور را اداره کنم. 
انصاری افزود: به نظر من بیش از تحریم، نگرش اش��تباه ما را گرفتار 
کرده اس��ت و با وجود این فکر می کنم رئیس کل بانک مرکزی در یک 
سال و نیم اخیر که سکان این نهاد را به دست گرفته با کم کردن تزریق 
ارز دولت��ی به بازار و اختصاص آن به کاالهای اساس��ی و تولید عملکرد 
خوبی داش��ته اس��ت اما این عملکرد خوب کافی نیست و باز هم درگیر 

مشکالت بزرگی هستیم.
این کارش��ناس حوزه پولی سپس به چرخش نقدینگی به سمت بازار 
سرمایه اشاره کرد و با اشاره به تالش بانک مرکزی در همکاری با وزارت 
اقتصاد برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه خاطرنشان ساخت: همین 
اقدام نقدینگی س��رگردان در بازار ارز را به س��مت بورس کشاند. با این 
هم��ه دولت باید بپذیرد که محور کار خ��ود را اقتصاد داخل محور قرار 

ده��د و با یک چرخش در بنیان های فک��ری خود تالش برای تولید در 
داخل را سرلوحه فعالیت های اقتصادی قرار دهد.

دالیل گرانی مسکن و رشد قابل توجه قیمت ارز
انص��اری در رابطه با افزایش قیمت مس��کن هم توضی��ح داد:  همان 
نقدینگی سرگردان و انتظارات تورمی در کنار وضعیت عرضه و قاضا به 
افزایش قیمت مس��کن دامن زد. البته در این بخش دولت یک چرخش 
فکری خوب انجام داد و قول داده اس��ت تا س��ال آینده ۶۰۰ هزار واحد 
مسکونی را به بازار عرضه کند. خوشبختانه وزیر فعلی این مهم را درک 
می کند و حتی بناس��ت پروژه های قبلی چون مس��کن مهر را احیا کند. 

چنین اقداماتی حتی مخالفان دولت را هم به تشویق وامی دارد.
مدیرعامل اس��بق بانک ملی ادامه داد: البته مش��کل مسکن در کشور 
ما مش��کل بزرگی اس��ت و دولت و بانک مرکزی باید با هدایت بیش��تر 
نقدینگ��ی س��وداگری در این بخش را هم کاهش دهن��د. به بیان دیگر 
س��اخت مس��کن دولتی قطعا از التهابات خواهد کاست ولی برای اینکه 
مس��کن از یک کاالی س��رمایه ای به کاالیی مصرفی تبدیل ش��ود باید 
برنام��ه ای جامع داش��ت که طبعا کاهش س��وداگری به بهبود بیش��تر 

می انجامد.
انصاری در پاس��خ به س��والی مبنی بر تاثیر اقدام کنگره آمریکا برای 
تصویب تحریمی بیشتر بر ایران در بازار ارز کشور تاکید کرد: البته این 
مسئله تاثیر روانی و موقت دارد و احتماال افزایش چند روز اخیر قیمت 
دالر در ایران از تبعات این اقدام و تاثیرات روانی آن اس��ت. با این همه 
آش��نایان به امر به خوبی می دانند که آمریکا هر آنچه در چنته داش��ت 
را در این چند س��ال علیه ایران انج��ام داد و دیگر برگ برنده ای ندارد. 
ب��ه همین دلیل این اقدام حتی اگر اجرایی ش��ود ه��م نمی تواند مانند 
گذشته اقتصاد ایران را دچار دست انداز کند و تنها اثری مقطعی برجای 

خواهد گذاشت.
به اعتقاد او، این دست اخبار تاثیرات روانی و زودگذر بر بازار می گذارد 
و تصور من این است که با ادامه روند موجود و سیاست گذاری دقیق از 

سوی بانک مرکزی التهابات فروکش خواهد کرد .
تنگنای ارزی و عملکرد قابل دفاع بانک مرکزی

همچنین کامران ندری، کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگو با فرارو با 
اشاره به اینکه کش��ور با محدودیت های ارزی روبه رو است و رئیس کل 

بانک مرکزی نیز بر همین نکته اذعان داش��ته، گفت: شرایط پیچیده ای 
حکمفرما است. از یک طرف صادرات نقتی به حداقل رسیده و از سوی 
دیگ��ر در زمینه صادرات بنزین  و س��ایر فرآورده ه��ای نفتی نیز به دلیل 
کاهش تقاضا، درآمد های کس��ب ش��ده از این محل نیز با افت فاحشی 

روبه رو شده است.
وی افزود: از س��وی دیگر ش��یوع کرونا باعث شده که تمامی مرز های 
ما با کش��ور های همس��ایه و همچنین سایر نقاط جهان نیز قطع شود و 
به همین دلیل نیز صادرات غیرنفتی هم متوقف ش��ده، این اوضاع تنها 
منحصر به کشور ما نیست و سایر همسایگان ما از جمله ترکیه و عراق 
که عمده مراودات تجاری ایران با آنها اس��ت، مرز های خود را بسته و با 
بحران کرونا دس��ت و پنجه نرم می کنند. در حال حاضر اقتصاد جهانی 
با یک رکود ش��دید درگیر اس��ت و معلوم نیست که این وضعیت تا چه 

زمانی ادامه پیدا می کند.
 ندری با تاکید بر اینکه عالوه بر این مش��کالتی که به آنها اشاره شد، 
معضالت مربوط به تحریم است که تنها مختص ما بوده، گفت: ما امروز 
با مش��کل نقل و انتقال وجوه و مسائل بانکی روبه رو هستیم که برای ما 
مشکالت بسیار زیادی را درست کرده، بنابراین در چنین شرایطی نباید 

انتظار داشته باشیم، که وضعیت ارزی کشور روبه راه باشد،
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اینکه طی سال گذشته بانک مرکزی 
مدیری��ت خوبی بر بازار ارز داش��ت و توانس��ت، تقاضا های غیرتجاری و 
سفته بازانه را از بین ببرد، بیان داشت: اما امروز باید این واقعیت غیرقابل 
انکار را قبول کرد که با محدودیت های ارزی روبه رو هس��تیم و این امر 
کار را برای بانک مرکزی بسیار سخت کرده، از سوی دیگر وقتی ورودی 
ارز به کشور قطع شده نباید این انتظار را داشت که بانک مرکزی معجزه 
کند، بلکه این نهاد نیز در چارچوب وظایف و اختیاراتی که داشته، عمل 
کرده، بنابراین زمانی که ارزی در کار نباشد، قیمت ارز طبیعتا با افزایش 

روبه رو خواهد شد و این اقدام نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ندری در پایان گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد، تا زمانی که 
ش��رایط ناشی از کرونا طبیعی نشود و صادرات غیرنفتی مجددا به روال 
طبیعی خود بازنگردد و به تبع آن ارز به کشور وارد نشود، بازار ارز آرام 
نخواهد گرفت، زیرا باید ارز به میزان کافی در بازار وجود داش��ته باشد، 

تا بازار ثبات بگیرد و قیمت ها متعادل شود.

التهاب بازار ارز چگونه فروکش می کند؟

بیتابیدالر

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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ارزش روزانه معامالت به 9.5 هزار میلیارد تومان رسید
امپراتوری بورس در اقتصاد ایران

میانگین روزانه حجم معامالت بازار س��رمایه در یک ماهه منتهی 
به ۲۵ خرداد 99 یعنی طی ۱9 روز کاری، 9.۸ میلیارد س��هم بوده 
که میانگی��ن روزانه ارزش معامالت را به 9.۵ ه��زار میلیارد تومان 

رسانده است.
به گزارش مهر، بورس همچنان جذاب است و در جذب نقدینگی 
موفق. بازاری چند ه��زار میلیارد تومانی که روزهای خوش خود را 
با جذب بخش عمده ای از نقدینگی های س��رگردان در اقتصاد ایران 

به شب می رساند.
از ابتدای س��ال جاری، امپراتوری بورس در حال گسترش است و 
دامنه سودآوری اش شرکت های خرد و کالن بسیاری را دربر گرفته 
اس��ت. روند ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران از اول فروردین 
ماه امس��ال تا ۲۶ خردادماه به خوبی نش��ان می دهد که ش��اخص 
دامنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را هم رد کرده و ارزش بازار 
در پای��ان معامالت روز ۲۶ خردادماه، به ۴.۴9۶ هزار میلیارد تومان 

رسیده است؛ این یعنی چیزی حدود دو برابر نقدینگی.
آخرین رقمی ک��ه بانک مرکزی به عن��وان نقدینگی اعالم کرده 
چی��زی حدود ۲.۶۰۰ هزار میلیارد تومان ب��وده و حال برآوردهای 
معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگان��ی تهران حکایت از آن 
دارد ک��ه ارزش بازار ب��ورس در پایان معامالت روز دوش��نبه هفته  

گذشته )۲۶ خرداد( به ۴.۴9۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آنگونه که آمار نش��ان می دهد، بازدهی شاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران در ۲۵ خردادماه امس��ال نسبت به روز مشابه ماه قبل 
از رش��د ۱۶.۵ درصدی داش��ته و در عین حال، این شاخص در ۸۷ 
روز نخس��ت سال 99 نس��بت به پایان سال 9۸ چیزی حدود ۱۳۰ 

درصد رشد داشته است.
مروری بر عملکرد ش��اخص ۳۰ شرکت بزرگ بورسی نیز در ۸۷ 
روز نخست حکایت از آن دارد که بازدهی نسبت به پایان سال قبل 
۱۷۲درصد بوده و در عین حال، بازدهی ش��اخص بازار اول نیز طی 

همین مدت، ۱۴۶درصد به ثبت رسیده است.
از س��وی دیگر، میانگین روزانه حجم معامالت بازار بورس در یک 
ماهه منتهی به ۲۵ خرداد 99 یعنی طی ۱9 روز کاری، 9.۸ میلیارد 
سهم بوده که میانگین روزانه ارزش معامالت را به 9.۵ هزار میلیارد 

تومان رسانده است.
نکت��ه حائز اهمیت در این میان آن اس��ت که ب��ه طور میانگین، 
روزانه ۱.۲۶ میلیون معامله صورت گرفته اس��ت، اما همین اعداد و 
ارقام در یک ماهه منتهی به ۲۵ اردیبهش��ت س��ال 99 یعنی ظرف 
۲۲ روز کاری حکای��ت از انجام معامله روزانه ۸.9 میلیارد س��هم به 
طور میانگین دارد که بر این اساس، میانگین روزانه ارزش معامالت 
را به ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان رسانده است که کاهش ۶.۸ درصدی 

را به ثبت رسانده است.
همچنین میانگی��ن روزانه تعداد معام��الت در یک ماهه منتهی 
به ۲۵ اردیبهش��ت 99 نی��ز حکایت از آن دارد ک��ه ۱.۳۶ میلیون 
معامله به طور میانگین انجام ش��ده اس��ت که نس��بت به ماه قبل 
۷.۳درصد کاهش داش��ته؛ این در حالی اس��ت ک��ه میانگین روزانه 
حجم معامالت نیز در خرداد نس��بت به اردیبهشت، ۱۰درصد رشد 

را به ثبت رسانده است.
بررسی ها حکایت از آن دارد که از اردیبهشت ماه 99 تاکنون، به 
طور متوسط بازدهی شرکت های بزرگ بورسی بیش از شرکت های 

کوچک بوده است که روند آن در نمودار زیر قابل مشاهده است.
در ای��ن می��ان نکته ای که بی��ش از هر چیز دیگ��ری خودنمایی 
می کند، تأمین مالی از طریق بازار س��رمایه اس��ت. بسیاری بر این 
باورند که هرچند که رش��د بازار س��رمایه و شاخص، در طول عمر 
فعالیت بورس بی س��ابقه بوده اس��ت، اما به هر حال، به این میزانی 
که بورس رش��د کرده، تأمین مالی از بازار س��رمایه برای بخش های 

مختلف اقتصاد ایران، پرسرعت نبوده است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: فعالیت بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته گذشته 
)سه شنبه( با چراغ سبز به پایان رسید و شاخص کل بورس با ۲9 هزار 
و ۶۰۴ واحد رش��د در ارتفاع یک میلیون و ۲۲9 هزار واحد ایس��تاد. 
به طور کلی، ش��اخص بورس در معامالت آخرین هفته خردادماه ۱۲۵ 
هزار واحد افزایش داش��ت و در مقایس��ه با پایان هفته قبلش بازدهی 

۶.۶ درصدی را تجربه کرد.
ش��اخص کل در پایان روز چهارش��نبه )۲۱ خردادم��اه( با عدد یک 
میلیون و ۱۵۳ هزار به معامالت پایان داد که این رقم در روز سه شنبه 
) ۲۷ خرداد ماه( به عدد یک میلیون و ۲۲9 هزار واحد رسید. همچنین 
ش��اخص کل )هم وزن( در پایان روز چهارش��نبه )۲۱ خردادماه( ۳۶۸ 
هزار و 9۵ واحد بود که در هفته گذشته این عدد به ۳9۸ هزار و ۷۴۶ 
واح��د و ش��اخص قیمت )هم وزن( از ۲۴۳ ه��زار و ۳۳۳ واحد به عدد 

۲۶۳ هزار و ۳۸۴ واحد رسید.
در چه��ار روز معامالتی هفته ای که گذش��ت، نمادهای بانک ملت، 
بانک تجارت، پاالیش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گس��ترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو، س��رمایه گذاری خوارزمی و فوالد مبارکه 

اصفهان از جمله نمادهای پربیننده بورس بودند.
در ای��ن میان، بورس تهران در آخرین هفته خرداد )به دلیل تعطیل 
رس��می چهارش��نبه( یک روز معامالتی کمتر داش��ت و شاخص کل 
توانست با رش��د ۶.۶ درصدی از مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی 
عب��ور کند. به گزارش پای��گاه خبری بازار س��رمایه، نماگر اصلی بازار 
س��هام در هفته معامالتی منتهی به ۲۷ خردادماه تنها یک روز منفی 
آن نی��ز با اف��ت ۰.۴ درصدی را تجربه ک��رد و در روزهای دیگر رنگ 
سبزی از خود به جای گذاشت. در این هفته اما در چرخشی محسوس 
بیش��ترین میزان رش��د قیمت ها از آن گروه های کوچک بازار شد. به 

طوری که ش��اخص کل هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها 
دارد با رش��د بی��ش از ۸.۳درصدی همراه ش��د. در مجموع اما در این 
هفت��ه از ۳۸ گروه فعال بورس��ی تنها دو گروه با افت میانگین س��هام 
زیرمجموع��ه خود مواجه ش��دند و دیگر صنایع عملک��رد مثبتی را به 

نمایش گذاشتند.
بهترین عملکرد در هفته مورد بررس��ی از آن گروه انتش��ار، چاپ و 
تکثیر با تک نماد »چافس��ت« شد. این سهم معامالت هفتگی خود را 
با رشد ۱۷.۶درصدی پشت سر گذاشت و در صدر پربازده های بورسی 
جای گرفت. خودرویی ها دیگر گروهی بودند که در این هفته پرس��ود 
ظاهر شدند و با رشد ۱۷.۱درصدی سهام زیرمجموعه خود هفته را به 
پایان رس��اندند. در این میان در حالی شاهد استقبال صاحبان سرمایه 
از س��هام خودرویی هس��تیم که این صنعت ب��ا چالش های عدیده ای 
درخص��وص هزینه و تامین مالی روبه رو اس��ت و ن��گاه به صورت های 
مالی ش��رکت های بزرگ این گروه حاکی از بدهی های سنگین دارد. با 
این حال تغییر رویکرد س��هامداری و غلبه نگاه کوتاه مدت برای کسب 
س��ود سبب روانه شدن پول های تازه به س��مت این گروه و گروه های 

مشابه آن شده است.
وس��ایل ارتباطی با تک س��هم »لپارس« همانن��د هفته های پیش تر 
عملکرد مثبتی را ثبت کرد و با رشد ۱۶.۵درصدی در این هفته همراه 
ش��د. »وملی« تک نماد گروه محصوالت چرمی دیگر س��همی بود که 
در این هفته پربازده ظاهر ش��د و با رش��د قیم��ت ۱۵.۵درصدی رتبه 
چهارم صنایع بورسی از منظر بازده هفتگی را در اختیار گرفت. به این 
ترتیب به جز گروه خودرو، دیگر گروه های صدرنشین جدول بازدهی را 
تک س��هم هایی تشکیل دادند که نه از لحاظ بنیادی و نه اخبار موضوع 
جدیدی برای گفتن نداش��تند. با این ح��ال افزایش معامالت برمبنای 

تحلیل های تکنیکالی س��بب شده تا شاهد رش��د قیمت این دسته از 
س��هام باش��یم. یکی از مهمترین اخبار مربوط به صنایع بورس��ی که 
در هفته گذشته به گوش س��هامداران رسید، موافقت وزارت صمت با 
افزایش قیمت سیمان بود. در این راستا، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن 
صنعت س��یمان عنوان کرد که تا چند روز آینده قیمت نهایی سیمان 
تصوی��ب و اعالم می ش��ود. در این میان ش��نیده هایی نیز درخصوص 
چانه زنی برای افزایش نرخ فروش سیمان به میزان ۱۰۰درصد شنیده 
می ش��ود که در برخی محافل این می��زان  ۶۳ و ۴۰درصد نیز مطرح 
می شود. در حال حاضر P/E صنعت سیمان حدود ۳۸ واحد است که 
افزایش نرخ ۴۰درصد س��یمان سبب کاهش نسبت P/E این گروه به 
۱۰درصد و افزایش جذابیت س��یمانی ها برای خرید می ش��ود. الزم به 
ذکر اس��ت که سیمانی ها در هفته منتهی به ۲۷ خردادماه شاهد رشد 

۱۴.۷درصد قیمت سهام زیرمجموعه خود بودند.
بورس تهران اما در حالی در این هفته س��بزپوش ش��د که دو گروه 
منف��ی را در جدول صنایع خود جای داده بود. از این رو در این هفته 
گروه اطالعات و ارتباطات با تک س��هم »ه��ای وب« هفته ای منفی را 
پش��ت سر گذاش��ت و افت قیمت ۱.۶درصدی را تجربه کرد. این افت 
قیمت در حالی رقم خورد که های وب در س��امانه کدال از ش��رکت در 
مناقصه اجرای پروژه ش��بکه سراس��ری بانک ملی خبر داد با این حال 
نتوانس��ت توج��ه معامله گران را به خود جلب کن��د. معدنی ها نیز این 
هفته را با افت ۰۷ درصدی پشت سر گذاشتند و دومین صنعت منفی 
ب��ورس در این هفته نام گرفتند. پاالیش��ی ها اما این هفته بیش��ترین 
ارزش دادوستدها را در اختیار گرفتند. معامالتی که عمدتا در دو نماد 
»شپنا« و »شبندر« رقم خورد و این گروه را در صدر قرار داد. هرچند 

میانگین قیمت سهام پاالیشی به رشد ۸.۱درصدی بسنده کرد.

شاخص بورس از مرز یک میلیون و 200 هزار واحد گذشت
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علت افزایش قیمت تخم مرغ چیست؟ 
مدیریت صادرات تخم مرغ برای تنظیم بازار 

داخلی
طی هفته های اخیر قیمت تخم مرغ افزایش چش��مگیری داشته که 
فع��االن این بخش رش��د هزینه های تولید را عام��ل این گرانی عنوان 
می کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در طول سال هرازگاهی 
قیمت اقالم اساس��ی سبد خانوار با نوس��اناتی در بازار روبه رو می شود 
ک��ه این گرانی ه��ای گاه و بیگاه حذف یا کاهش یک م��اده غذایی از 
س��فره افراد را در بردارد. علی رغم آنکه تخم مرغ ارزان ترین پروتئین 
در دس��ترس خانوار به ش��مار می رفت، اما طی هفته های اخیر قیمت 
این محصول جهش چش��مگیری در بازار داشته است که این موضوع 
اقشار آسیب پذیر جامعه را با مشکالتی در تامین این کاال روبه رو کرده 
اس��ت. مس��ئوالن امر بر این باورند که قیمت نهاده ه��ای دامی با نرخ 
مص��وب، اختالف چندبرابری دارد که در صورت عرضه محصول با نرخ 
کمتر از قیمت تمام ش��ده، آینده تولید در معرض خطر قرار می گیرد. 
ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود چراکه هر بار با گرانی یا واقعی شدن 
قیمت هر یک از کاالها، سودجویان و دالالن فرصت را مغتنم شمرده 
تا بتوانند از آب گل آلود سود های هنگفتی به جیب بزنند که این موضوع 
درخصوص بازار تخم مرغ کامال صدق می کند. بررسی ها از سطح بازار 
نش��ان می دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ طی روز های اخیر به ۳۰ 
هزار تومان و در برخی مناطق به بیش از این رقم رسیده است، در حالی 
که رئیس اتحادیه پرنده و ماهی عرضه با چنین نرخ هایی را گران فروشی 

تلقی می کند.
رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی هم علت 
افزای��ش قیمت تخم مرغ طی روز های اخیر را ناش��ی از زیان طوالنی 
مدت مرغداران و غیرمنطقی بودن نرخ قبلی این کاال از سوی مرغداران 
دانس��ت و گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است، اما 
طی روز های اخیر با تغییرات قیمت، صادرات ممنوع اعالم شده است. 
معاون امور تولیدات دامی از توزیع هر شانه تخم مرغ با نرخ ۱۸ هزار و 
9۰۰ تومان در تمامی میادین سطح شهر تهران خبر داد. حال به سراغ 
مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین جزییات دالیل گرانی تخم مرغ 
و نرخ واقعی این محصول در بازار باخبر ش��ویم:  ناصر نبی پور، رئیس 
هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به اینکه بازار تخم مرغ تعریفی ن��دارد، اظهار کرد: هم اکنون 
متوس��ط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغ��داری ۸ هزار و ۵۰۰ تومان 
معادل ش��انه ای ۱۷ هزار تومان است. وی افزود: از دیدگاه وزارت جهاد 
کش��اورزی قیمت تمام ش��ده هر کیلو تخم مرغ ۱۰ ه��زار تومان و از 
دیدگاه تش��کل ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان اس��ت که این امر 
بیانگر اختالف چشمگیر قیمت تخم مرغ با نرخ تمام شده تولید است. 
نبی پور ادام��ه داد: علی رغم آنکه قیمت تخم م��رغ بعد از ماه رمضان 
افزایش یافته است، اما به دلیل کمبود نهاده، مرغ های پیر به کشتارگاه 
رفتن��د به ط��وری که طی یک ماه اخیر ۶ میلیون قطعه مرغ کش��تار 
شدند. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار متوسط نرخ هر شانه 
تخم مرغ درب مرغداری را ۱۸ هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون 
ه��ر عدد تخم م��رغ با نرخ یک هزار تومان در خرده فروش��ی ها عرضه 
می شود که به سبب اختالف ۴۰درصدی از مرغداری تا بازار، این قیمت 
غیرمنطقی است. وی تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار تن اعالم کرد و 
افزود: با احتساب مصرف داخل ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن تخم مرغ مازاد بر نیاز 

کشور است که باید به بازار های هدف صادر شود.

علت فروش شیرینی الکچری در برخی 
قنادی ها چیست؟

رئیس اتحادیه شیرینی و شکالت درخصوص فروش شیرینی الکچری 
در برخی قنادی ها توضیحاتی داد. علی بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان 
و شیرینی فروشان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از آرامش 
حاکم بر بازار شیرینی خبر داد و گفت: با بسته شدن تاالرهای پذیرایی 
کار قنادان نیز با کسادی رو به رو شد چرا که در حال حاضر هیچ گونه 
مراس��می برپا نمی شود و تقاضایی برای ش��یرینی وجود ندارد. رئیس 
اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان درخصوص افزایش قیمت شیرینی، 
تشریح کرد: با وجود اینکه مواد اولیه برای تهیه شیرینی از جمله شکر، 
تخم مرغ، روغن و ... افزایش قیمت داش��ته اس��ت اما قیمت شیرینی 
هیچ تغییری نداش��ته و همان قیمتی است که در سال گذشته عرضه 
می شد. بهره مند از افزایش قیمت شیرینی خبر داد و گفت: با توجه به 
افزایش قیمت مواد اولیه برای تهیه شیرینی درخواست داده ایم تا قیمت 
ش��یرینی نیز گران ش��ود اما تاکنون موافقتی در این خصوص صورت 
نگرفته است. این مقام مسئول درخصوص فروش برخی از شیرینی های 
به اصطالح الکچری و خاص و گرانی بیش از اندازه آنها، بیان کرد: باید 
دید متریالی که برای تهیه ش��یرینی استفاده شده چه چیزی است به 
طور مثال گردویی که قبال ۷۰ هزار تومان خریداری می شد هم اکنون 
۱۵۰ هزار تومان شده که این موضوع قطعا باعث افزایش قیمت برخی 

شیرینی خاص می شود.

کمبود عرضه، بازار برنج خارجی را ملتهب کرد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت علی رغم ثبات نسبی قیمت 
برنج در بازار های جهانی، کمبود عرضه در بازار داخل افزایش قیمت 

برنج خارجی را به همراه داشته است.
مسیح کش��اورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از کمبود برنج خارجی در بازار خبر داد و 
گفت: با توجه به حذف برنج از گروه کاالی یک و رس��وب مقداری 

کاال در بنادر، با کمبود عرضه برنج خارجی در بازار مواجه شدیم.
وی با اش��اره به اینکه ش��ش دهک مردم برن��ج خارجی مصرف 
می کنند، اف��زود: افزایش ۲ برابری قیمت برن��ج خارجی در بازار و 
کاهش ق��درت خرید خانوار منجر به حذف این محصول از س��فره 
خانوار ش��ده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه 
قیمت برنج در بازار های جهانی از ثبات نسبی برخوردار است، بیان 
کرد: همه س��اله از چند ماه به آغاز دوره ممنوعیت واردات، هجوم 
اف��راد برای خرید منجر به افزای��ش قیمت برنج در بازار های جهانی 
می ش��د، اما امس��ال تنها س��ود و عوارض گمرکی و نوسان نرخ ارز 

منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.

اخبـــار

رئیس اتاق بازرگان��ی ایران- ایتالیا گفت تراز تجاری ایران و ایتالیا از 
گذشته ها نیز مثبت بود به طوری که هم اکنون ایتالیا بیشتر از ما جنس 
می خرد تا بفروش��د. احمد پورفالح، رئیس اتاق بازرگانی ایران ایتالیا در 
گف��ت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درخص��وص وضعیت مبادالت 
تجاری اتاق بازرگانی ایران با ایتالیا، بیان کرد: وضعیت ارتباطی با ایتالیا 
تحت تاثیر تحریم ها و کرونا مانند سایر روابط تجاری نیست و آمار روند 

مطلوب تری را برای مبادالت این دو کشور نشان می دهند.
رئی��س اتاق بازرگانی ایران بیان ک��رد: حجم مبادالت تجاری ایران با 
ش��ریک تجاری خود )ایتالیا( بالغ بر یک میلیارد دالر است. خوشبختانه 
تراز تجاری مثبتی در تعامالت ما مشهود است، این تراز نه تنها در حال 

حاضر بلکه از گذش��ته ها نیز مثبت بوده اس��ت، به طوری که هم اکنون 
ایتالیا بیشتر از ما جنس می خرد تا بفروشد.

پورفالح بیان کرد: هنوز اتاق مش��ترک در ُرم داریم و س��عی کرده ایم 
روابط حفظ ش��ود. بیش��ترین تعاملی که با ایتالی��ا داریم در زمینه اخذ 
اطالعاتی در زمینه بهبود فرآیند تولیدی بنگاه های کوچک و متوس��ط 
 SME اس��ت، 9۰درصد ش��رکت های ایتالیایی تجربه خوبی در زمینه
دارن��د. او ادامه داد: در زمینه اصالح مقررات بازار ش��رکت های کوچک 
و متوس��ط در نظ��ر داریم تا م��وارد متعددی همچ��ون فرآیند پذیرش 
این ش��رکت ها در بازار SME، س��قف و کف های س��رمایه ای شرکت ها 
برای ورود به بازار، نحوه ورود س��رمایه گذاران اصالح ش��ود، ضمن آنکه 

در تالش��یم ت��ا بتوانیم ارتباط قوی تر از گذش��ته نیز می��ان بخش ها و 
دستگاه های ذی نفع و تنظیم گر این نوع شرکت ها برقرار کنیم.

این مقام مس��ئول ادامه داد: در زمینه جذب گردش��گری و توریس��م 
با ایتالیایی ها تعامالت مثبتی انجام ش��ده اس��ت. این کشور زیرساخت 
تع��االت بس��یاری از صنایع مانند ف��والد، لوازم خانگ��ی، چرم، کفش و 

پتروشیمی را فراهم کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران-ایتالیا تش��ریح کرد: کماکان اتاق بازرگانی 
ایران ب��ا اتاق ایتالیا ارتباطات مثبتی در زمینه گرفتن ویزا دارد که این 
ارتباطات اقتصادی مثبت می تواند روی ارتباطات سیاسی نیز تاثیرگذار 

باشد.

ایتالیایی ها خریدار اجناس ایرانی

یکمیلیارددالرمبادلهتجاریتهرانوُرم

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت با اجرای الگوی 
کشت و توس��عه صادرات محصوالت کشاورزی نیازی به درآمد های 

نفتی نداریم.
محمدش��فیع ملک زاده، در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به چالش های پیش روی بخش کشاورزی اظهار کرد: علی 
رغم پتانس��یل و ظرفیت خدادادی در کش��ور، نب��ود زنجیره تامین، 
توزیع و تکمیل خأل بزرگی در بخش کش��اورزی ایجاد کرده اس��ت 
که در صورت ایجاد زنجیره تکمیل ۶۰ تا ۷۰درصد مشکالت مرتفع 

می شود.
وی افزود: برخی افراد به سبب سود های هنگفت حاصل از واردات 
به دنبال احداث وزارت بازرگانی هس��تند و بدین منظور قانون انتزاع 
را از وزارت جه��اد ب��ه وزارت صمت بردند که ای��ن موضوع به زیان 

بخش تولید تمام شد.

اختالف چند برابری قیمت میوه از مزرعه تا سفره در سایه وجود 
دالالن

ملک زاده با تاکید بر مدیریت بازار میوه از مزرعه تا سفره بیان کرد: 
با حذف واسطه ها و دالالن، فاصله قیمت تولید تا مصرف کم می شود، 
در غیر این صورت نه تنها کش��اورزان به س��هم خود نمی رسند، بلکه 
مصرف کننده هم باید پول زیادی بابت خرید پرداخت کند. به عنوان 
مث��ال هم اکنون هر کیلو گیالس با ن��رخ ۱۰ هزار تومان از باغداران 
خریداری می ش��ود و با نرخ ۱۳۰ هزار تومان در برخی نقاط شهر به 
دس��ت مصرف کننده می رسد که این فاصله ۱۳ برابری قیمت ناشی 

از نبود زنجیره تکمیل و توزیع است.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیع��ی ادامه داد: وزارت 
جهاد کش��اورزی به عنوان متولی امر در ارتباط با بخش کشاورزی و 
ف��روش به طور کامل باید تصمیم گیری کند تا مش��کالت به حداقل 

برس��د. مل��ک زاده با تاکی��د بر این مس��ئله که باید ن��گاه جدی به 
تش��کل های کش��اورزی صورت گیرد، بیان کرد: تاکنون هیچ گاه از 
ظرفیت تش��کل ها به درس��تی استفاده نشده اس��ت تا به عنوان پل 
ارتباطی دولت و تولیدکننده بتوانیم از ظرفیت ها به درستی استفاده 
کنیم.  این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به کمبود صنایع تبدیلی، 
تکمیلی، انبار و س��ردخانه همه س��اله بخش زی��ادی از محصوالت 
کش��اورزی از بین می رود یا با سبب عدم سرمایه گذاری مناسب در 

بخش کشاورزی چاره ای جز خام فروشی نداریم.
رئی��س نظام صنفی کش��اورزی در پایان با اش��اره ب��ه اینکه تجار 
بازار ه��ای هدف رغبتی به خرید خام محصوالت کش��اورزی ندارند، 
تصریح کرد: با اجرای الگوی کش��ت و بس��ته بندی مناسب می توان 
ارزآوری قاب��ل توجه��ی از ص��ادرات محصوالت مختلف کش��اورزی 

داشت که با این وجود نیازی به درآمد های نفتی نداریم.

نایب  رئیس انجمن صنفی مرغداران گوش��تی گف��ت امروز قیمت هر 
کیلو مرغ زنده 9 هزار تومان و مرغ گرم ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان است.

حبیب اسداله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت مرغ در بازار 
خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 9 
هزار تومان و مرغ گرم در خرده فروش��ی ها ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۳ 

هزار و ۷۰۰ تومان است.
وی اف��زود: با توجه به ازدیاد تقاضا ب��رای خرید، قیمت هر کیلو مرغ 
زنده نس��بت به روز های اخیر ۵۰۰ تومان و مرغ گرم ۸۰۰ تومان رش��د 

داشته است.
اس��داله نژاد قیمت واقعی هر کیل��و مرغ زنده را ۱۱ هزار تومان و مرغ 

گ��رم ۱۵ هزار ت��ا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم ک��رد و گفت: علی رغم 
افزای��ش قیمت مرغ در بازار، همچنان ب��ا نرخ واقعی اختالف معناداری 

داریم.
اس��داله نژاد با اشاره به اینکه قیمت دس��توری تعیین کننده نرخ مرغ 
در ب��ازار نیس��ت، بیان کرد: عرض��ه و تقاضا به عن��وان مهم ترین عامل 
تعیین کننده قیمت مرغ در بازار از سوی مسئوالن ذی ربط مغفول مانده 
است، درحالی که با برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا نرخ مرغ واقعی 
می ش��ود. این مقام مسئول پیش بینی بازار مرغ را امری دشوار دانست و 
گفت: با وجود آنکه قیمت مرغ به حجم تقاضا و معیش��ت مردم بستگی 

دارد، اما تصور می شود که قیمت مرغ در بازار کاهش نیابد.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه مرغ��داران در تامین نهاده های دامی 

 همچنان دچار مش��کل هستند، گفت: علی رغم  وعده وعید های مختلف 
مسئوالن، قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار سیاه ۲ برابر نرخ مصوب 

و ذرت یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ تومان باالتر است.
به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو کنجاله س��ویا در بازار آزاد ۵ هزار 

و ۴۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ذرت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
نای��ب رئیس کان��ون انجمن صنفی مرغ��داران گوش��تی در پایان با 
اش��اره به اینکه تامین نهاده دامی موردنیاز به س��ختی و کندی در حال 
انجام اس��ت، تصریح کرد: هم اکنون مجموع نهاده موردنیاز مرغداران از 
طریق س��امانه بازارگاه تامین نمی شود، از این رو تولیدکنندگان ناچارند 
نهاده موردنیاز را با قیمت باال و به س��ختی تامین کنند تا بتوانند شکم 

مرغ های شان را سیر کنند.

صادرات محصوالت کشاورزی راهی برای بی نیازی از درآمد های نفتی

نرخ مرغ به 13 هزار و 700 تومان رسید

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
شنبه

31 خرداد 1399

شماره 1564



اخبار
بازندگان تغییر فرمول قیمت گذاری چه 

کسانی هستند؟
بازنگری در فرمول قیمت گذاری خودرو و بازگش��ت به آنچه پیش از این از سوی 
کارشناسان این حوزه مورد تاکید قرار گرفته بود، در دستور کار کمیته خودرو قرار 
گرفته و در این میان این پرسش مطرح می شود که با تعیین قیمت در حاشیه بازار، 
بازندگان اصلی این موضوع چه کسانی خواهند بود؟ به گزارش پدال نیوز به نقل از 
خودروکار، پس از افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا از 
سوی ستاد تنظیم بازار و براساس تصمیم شورای رقابت، بازار خودرو وارد فاز جدیدی 
از پیچیدگی شد به طوری که افزایش دوباره قیمت ها استارت خورد و اختالف قیمت 
کارخان��ه و بازار در برخی از خودروها به بیش از ۸۰ میلیون تومان رس��ید و تالش 
مس��ئوالن دولتی برای کنترل قیمت ها در بازار به شکس��ت دیگری منجر ش��د. در 
حالی تورم سال های گذشته مبنای فرمول تعیین قیمت از سوی شورای رقابت بوده 
ک��ه فعاالن این حوزه معتقدند قدیمی بودن این فرمول با توجه به تورم فعلی، زیان 
 هنگفتی به صنعت خودرو وارد خواهد کرد. در این میان ش��انه خالی کردن شورای 
رقابت و همچنین س��ازمان حمایت از اعالم قیمت نهایی خودرو باعث ش��د تا بازار 
بیش از همیش��ه دچار نوسان قیمت ش��ود . پس از این اتفاق اجرای سیستم جدید 
فروش بر پایه قرعه کش��ی نیز ش��وک دیگری به بازار خودرو وارد کرد تا بدنه دولت 
تصمیم جدی تری برای تعیین قیمت خودرو بگیرد بر این اس��اس ش��نیده می شود 
تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به عنوان فرمول اصلی قیمت گذاری مدنظر قرار 
گرفته است. این شرایط در حالی است که به نظر می رسد با اجرایی شدن این فرمول 
و تعیین قیمت خودرو در حاش��یه بازار، منتخبان قرعه کشی پیش فروش خودرو به 
بازندگان اصلی تبدیل ش��وند چراکه براساس قانون جدید سود مشارکت و انصراف 
از فروش های جدید خودروس��ازان حذف شده و سود تاخیر نیز به ساالنه ۱۲درصد 
کاهش یافته اما تس��ویه حساب و تعیین قیمت نهایی خودرو به قیمت روز کارخانه 

بوده در حالی که عدم امکان صلح و وکالت فروش نیز وجود ندارد.

در راستای اصل مشتری مداری صورت پذیرفت
بازپرداخت تدریجی مبلغ مصرف شده اعتبار 

»آینده داران« بانک آینده
بان��ک آین��ده با ه��دف رفاه ح��ال مش��تریان، ام��کان بازپرداخت اقس��اطی 
بده��ی »آین��ده داران« را فراهم س��اخت. به  منظ��ور تس��هیل بازپرداخت اعتبار 
اختصاص داده شده به مش��تریان برای خرید اعتباری از فروشگاه های ایران مال در 
قالب ط��رح »آینده داران«، عالوه بر امکان بازپرداخ��ت یک جا، امکان بازپرداخت 
ماهیانه مبلغ اعتبار نیز در قالب ۵ قس��ط به صورت تس��هیالت فراهم شده است؛ 
پیش از سررس��ید اعتبار، ضمن ارس��ال پیامکی از مش��تری درخواست می شود 
تا چگونگی بازپرداخت اعتبار مصرف ش��ده از حس��اب خود را با مراجعه به شعبه 
تعیین نماید؛ در صورت عدم مراجعه مشتری به شعبه یا سامانه های تعیین شده، 
مبلغ اعتبار از سپرده پش��توانه او، به  صورت یک جا، تسویه خواهد شد. مشتریان 
حقوقی نیز می توانند نسبت به درخواست دریافت یا تقسیط اعتبار در قالب طرح 
»آینده داران«، برای کارکنان خود اقدام کنند. این دسته از مشتریان، از طریق انعقاد 

تفاهم نامه و رعایت شرایط اعالمی می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند .

خصوصی س��ازی واقعی در شرکت های خودروسازی به ضرر عده ای 
خ��اص و پرنفوذ در دولت هاس��ت. ب��ه گزارش مردم س��االری آنالین، 
گرفتاری های صنعت خودرو کم نیس��ت. از زیانده بودن ش��رکت های 
خودروس��ازی گرفت��ه تا وابس��تگی غیرمتع��ارف به خارج از کش��ور، 
کیفی��ت پایی��ن محصوالت، عدم به��ره وری و ده ها م��ورد دیگر. این 
وضعیت حاصل س��ال های مدیریت و مالکیت دولت ها در این صنعت 
اس��ت. دولت هایی که تجربه نشان داده کمتر در مدیریت اقتصادی و 
بن��گاه داری موفق بوده اند. هرچند در س��ال جدید دولت قصد دارد تا 
در قالب ETF سهام خود در شرکت های خودروسازی را بفروشد ولی 
کارشناس��ان معتقدند که باز هم س��ایه مدیریتی و نفوذ دولت در این 
صنعت باقی خواهد ماند. این به معنای آن اس��ت که دولت همچنان 

نمی خواهد شرکت های خودروسازی را از دست دهد.
 خب س��والی که در اینجا مطرح می ش��ود این است که علت عالقه 
بی حدومرز دولت ها به شرکت های خودروسازی چیست؟ چرا دولت ها 
حاضر نیس��تند این ش��رکت ها را از دس��ت بدهند؟ مگر چه منافع و 

س��ودی در این بین وجود دارد؟ آی��ا این حرص وصف ناپذیر به خاطر 
منافع ملی است و یا منافع سیاسی و حزبی؟

 چن��د احتمال وجود دارد. اولین احتمال این اس��ت ک��ه دولت ها به 
توان بخش خصوصی اعتقادی ندارند و لذا نگران واگذاری ش��رکت های 
خودروس��ازی به بخش خصوصی هس��تند. به فرض صحت این موضوع 
باید گفت که اساسا در تمام دنیا اوال گردانندگان اصلی اقتصاد و صنعت 
بخش خصوصی هستند و دوما بخش خصوصی قدرتمند و توانمند به یک 
باره ایجاد نمی شود بلکه دولت ها با اعمال سیاست های درست و منطقی 
زمین��ه بخش خصوصی توانمند را ایجاد می کند. لذا حتی اگر توان اداره 
شرکت های خودروسازی در بخش خصوصی وجود نداشته باشد دلیلی بر 
عدم واگذاری نیست. ظرفیت های موجود در صنعت خودرو نشان می دهد 
که افراد حقیقی و حقوقی توانمند و دارای اهلیت )به طور نس��بی( برای 
به دست گرفتن مدیریت ش��رکت های خودروسازی وجود دارد.  دومین 
احتمال این اس��ت که بدنه س��نتی مدیریت��ی و تصمیم گیر در دولت ها 
چندان اعتقادی به حضور بخ��ش خصوصی ندارد. این طیف از افراد که 

تفکرات دهه ۶۰ را دارند معقتدند همواره دولت ها قیم و تصمیم گیر مردم 
هس��تند و لذا دلیلی ندارد که اداره امور به دست بخش خصوصی بیفتد. 
این احتمال هم به فرض صحت کامال قابل رد است. چراکه اوال ناکارآمدی 
چنین تفکری سال هاست به اثبات رسیده و ثانیا قوانین باالدستی کشور 
عک��س این تفکر را الزم االجرا می دان��د. اصل ۴۴ بهترین مثال برای این 
موضوع اس��ت.  س��ومین احتمال نیز جذابیت، رانت ها و منافع سیاسی 
و اقتصادی برای دولت ها اس��ت. وجود ده ها ش��رکت تابعه، گردش مالی 
چند هزار میلیاردی، عدم شفافیت در حساب و کتاب ها، بستر آماده برای 
انتصابات فراوان سفارشی، عدم نظارت کافی و موثر، قراردادهای کالن و 
... باعث شده تا شرکت های خودروسازی بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی 
باشند، به یک ابزار سیاسی برای تامین منافع عده ای خاص و بده بستان 
با نهادهای قدرتمند مخالف دولت ها تبدیل شوند. در صورت صحت این 
احتمال، توسعه بخش خصوصی و اداره شرکت های خودروسازی به دست 
متخصصان بخش خصوصی، الزم ترین اقدام برای ریش��ه کن کردن این 

پدیده نامبارک است. 

دلیلعالقهدولتهابهشرکتهایخودروسازی

نماین��ده منتخب م��ردم در دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی 
درخصوص وقفه ایجادش��ده در نوسازی تاکس��ی های فرسوده و تقویت 

ناوگان حمل و نقل عمومی واکنش نشان داد.
س��میه محمودی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
مش��کالت معیشتی تاکس��یرانان ناشی از اس��قاط خودروهای فرسوده 
و ع��دم ش��ماره گذاری و تحویل خودروهای جدید با ممانعت س��ازمان 
محیط زیست به دلیل عدم اعمال استاندارد یورو ۵ اظهار داشت: موجب 
ورود ضرر و زیان به تاکس��یرانان ش��ده اس��ت. این مقوله، از موضوعات 
بین دس��تگاهی اس��ت که نیازمند ورود دولت برای حل آن است؛ البته 
بسیاری از ناکامی های حادث شده نیز در عمل ناشی از عدم وجود برنامه 
مشخص و سیاست های یکسان در کشور یا فقدان همکاری و هماهنگی 

مابین ارگان ها و سازمان ها است.
وی درخص��وص ضعف در اجرای قوانین اس��قاط بی��ان کرد: تعهدی 
ایجاد شده که می بایست ایفا شود زیرا عدم پایبندی به تعهدات موجب 

ورود خسارت به اشخاص و سلب اعتماد مردم خواهد شد.
منتخب مردم شهررضا در دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه عدم انجام تعهدات، عملکردهای آینده را مخدوش  می سازد، گفت: 
تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی ضروری اس��ت و در شرایط فعلی که 
کش��ور با مشکالت ناشی از آلودگی محیط زیست مواجه است، نیازمند 

انعقاد تفاهم نامه بین دستگاه ها و همکاری آنها با یکدیگر هستیم.
محم��ودی با تاکید ب��ر اینکه خودروس��ازان می بایس��ت پارامترهای 
تعیین ش��ده برای ارتقای اس��تانداردها را اجرایی نمایند، گفت: در حال 
حاضر ش��رایط ایجادشده موجب ورود خس��ارت به تاکسیرانان و متأثر 

شدن معیشت آنها از این وضعیت گردیده است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی درخصوص وظیفه شوراهای شهر 
و روستا در نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی اذعان داشت: شوراهای 
ش��هر و روس��تا می بایس��ت ریل گذاری های قانونی را برای نوسازی این 

ناوگان انجام دهد.
محمودی با اش��اره به آلودگی هوای ش��هر تهران و مش��کالت زیست 
محیطی در پایتخت گفت: تهران در ش��رایط خاصی قرار دارد و شورای 
شهر موظف به اقدامات جدی و سریع درخصوص ارتقای وضعیت حمل 
و نق��ل عمومی، حتی چاره اندیش��ی برای وضعیت موتورس��یکلت های 

فرسوده است.

نوسازی تاکسی های فرسوده نیازمند 
هماهنگی میان دستگاه ها است
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پودر س��رامیکی آلومینا از جمله موادی است که در صنایع مختلف 
از جمله کاتالیست س��ازی، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع الکترونیک 
کاربرد دارد. یک ش��رکت دانش بنیان این محصول را بومی سازی کرد 

و موفق به صادرات آن به کشور ترکیه شد.
ای��ن پ��ودر ماده ای اس��ت که ب��ه خاطر  
ویژگی ه��ای قاب��ل توج��ه اش در صنای��ع 
گس��ترده ای کاربرد دارد. این ماده به دلیل 
ترکیب��ات ش��یمیایی ک��ه دارد می توان��د 
اس��تحکام فش��اری باالیی را تحمل کند و 
همچنین به نسبت  از سختی قابل توجهی 

برخوردار است.
سید احمد ش��ریف نیا، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان رایکا صنع��ت افرند گفت: پودر 
س��رامیکي آلومینا نس��بت به س��ایش باال 
مقاوم اس��ت و در برابر تغییرات ش��یمیایی 

حتی در دماهای باال نیز مقاوم است.
به گفت��ه وی، این ماده همچنی��ن از قابلیت رس��انایی گرمایی باال 
برخوردار اس��ت و در برابر فرکانس های اشعه مایکروویو شفافیت دارد. 
در ایران نیز برای ساخت این محصول، مواد اولیه و معدنی موردنیاز به 

سهولت در دسترس است و قیمت جهانی آن نیز نوسان زیای ندارد.
شریف نیا همچنین بیان کرد: این ماده در تولید محصوالت مختلفی 
از جمله تولید س��رامیک های صنعتی )کاشي سرامیک و چیني آالت(، 
پولیش، تولید س��رامیک های مهندس��ی، 
نس��وزها، لعاب، کاتالیس��ت، نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی، الکتریک��ی و الکترونیک��ی و 

ساینده کاربرد دارد.
وی در ادام��ه گف��ت: صنای��ع مختلفی 
مانن��د، صنایع کاش��ي س��رامیک، صنایع 
پولیش��ینگ، صنایع نفت گاز پتروشیمي، 
صنای��ع نس��وز و صنای��ع فع��ال در حوزه 
ای��ن  خری��داران  از جمل��ه  الکترونی��ک 

محصول هستند.
دانش بنی��ان  ش��رکت  مدیرعام��ل   
رای��کا صنع��ت افرن��د درب��اره مزیت های 
ای��ن محص��ول دانش بنیان گف��ت: نمونه 
ساخته شده در داخل کشور علی رغم کیفیت خوب، از قیمت به مراتب 
کمتری نس��بت ب��ه نمونه آلمانی برخوردار اس��ت، هرچند این تفاوت 

قیمت با توجه به نوسان نرخ ارز و مسائل دیگر متغیر است.

۱۷ کارگروه گوناگون در صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران 
معاونت علمی در حال فعالیت هستند تا با دریافت طرح های پژوهشی 
محققان سراس��ر کشور و حمایت از آنها گامی برای رونق فعالیت های 

فناورانه برداش��ته ش��ود. براس��اس اعالم 
رئیس صندوق ساالنه حدود ۴ هزار طرح 

پژوهشی به این مرکز ارسال می شود.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمی گسترش فعالیت های فناورانه را به 
عنوان یکی از راهبرده��ای خود همواره در نظر 
داشته است. در این زمینه صندوق با تشکیل ۱۷ 
کارگروه تخصصی حمایت از پژوهش های علمی 
و فناورانه محققان کشور را دنبال می کند.  ایمان 
افتخاری، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فن��اوران معاون��ت علمی گف��ت: کارگروه های 
گوناگون در صندوق وجود دارند که از طرح های 

پژوهشی محققان سراسر کشور حمایت می کنند. در این صورت حل مسائل کالن 
کش��ور با استفاده از توانمندی پژوهش��گران و متخصصان سرعت می گیرد.  وی 
ادامه داد: در س��ال حدود ۴ هزار طرح پژوهش��ی به صندوق ارسال می شود. یکی 

از چالش ها در این حوزه غربالگری این طرح ها اس��ت که در این زمینه نزدیک به 
۲۰۰ دانشمند از سراسر کشور با کارگروه ها برای ارزیابی طرح ها همکاری می کنند. 
پس از غربالگری، ارزیابی و داوری نهایی طرح های موردتایید برای دریافت حمایت 
مش��خص می شوند.  رئیس صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری همچنین بیان کرد: طرح های 
حمایت  شده صندوق مسائل هستند که برای 
رس��یدن به نتیجه زمان نی��از دارند اما آنها راه 
حل هایی برای مش��کالت و مسائل جامعه ارائه 
می دهند. زیرا بس��یاری از این مشکالت نیاز به 
انجام پژوهش هایی متناسب دارند.  محققان و 
فعاالن زیس��ت بوم فناوری و نوآوری می توانند 
طرح های پژوهش��ی خود را که براس��اس رفع 
نیازهای کش��ور و اولویت های صندوق اس��ت 
ب��ه کارگروه ه��ای مرتبط ارس��ال کنن��د. این 
کارگروه ها در حوزه هایی مانند فنی و مهندسی، 
پزش��کی، محیط زیست، علوم زیس��تی، هنر و معماری، علوم انسانی، کشاورزی، 
بین الملل، ترویج علم و گرنت و کرسی فعال هستند. محققان براساس فراخوان های 

منتشرشده توسط این کارگروه ها می توانند نسبت به ارسال طرح اقدام کنند.

 ساالنه 4 هزار طرح پژوهشی تولید می شود پودر سرامیکی پرکاربرد در صنعت نفت به ترکیه صادر شد

یک��ی از اهداف اصلی المپیاد س��لول های بنیادی ایجاد انگیزه و 
اشتیاق در دانش-آموزان برای آش��نایی با علم سلول های بنیادی 
و پزشکی بازساختی اس��ت و بر کاربردهای مختلف این علم نوین 
در جامعه امروزی تاکید دارد. المپیاد س��لول های بنیادی محیطی 
دوس��تانه فراهم کرده است تا برترین دانش آموزان از سراسر کشور 
در ای��ن حوزه با یکدیگر به آش��نایی، تعامل و تبادل علم بپردازند. 
بدون ش��ک یکی از حوزه های علمی که با رشد شتابانی در جهان 
در حال شکس��تن مرزهای دانش اس��ت و انقالب بزرگی در آینده 
در درم��ان بیماری ایجاد خواهد کرد، حوزه س��لول های بنیادی و 

پزشکی بازساختی است.
حرکت ش��تابان علمی در کش��ورمان در این حوزه نیز همگام با 
دنیا س��تودنی اس��ت. بی درنگ اس��تمرار این حرکت در کشور در 
گرو شکوفایی علمی استعدادها و کشف دانش آموزان عالقه مند در 
این زمینه اس��ت. با همت و اراده ستاد توسعه علوم و فناوری های 
س��لول های بنیادی معاونت علمی و با همکاری مرکز ملی پرورش 
اس��تعدادهای درخش��ان و دانش پژوهان ج��وان، پنجمین المپیاد 
دانش آموزی س��لول های بنیادی و پزش��کی بازس��اختی در حال 

برگزاری است.
از دالی��ل تاثیرگ��ذاری این المپی��اد می توان ب��ه رویکرد نوین 
و نس��ل س��ومی، بین رش��ته ای ب��ودن، مبتنی بر تفک��ر جانبی و 
خالقیت، داش��تن تمرکز بر کار گروهی و افزایش مهارت های نرم 

دانش آموزان اشاره کرد.
همچنی��ن ب��ا تقوی��ت ح��س اعتم��اد ب��ه نف��س و خودباوری 
دانش آموزان و معرفی برگزیدگان این المپیاد به مراکز پژوهش��ی 
و درمانی، استفاده مفیدی از استعدادها و ظرفیت های کارآفرینانه 

این افراد برای تعریف پروژه های محصول محور انجام شود.

بر این اس��اس نفرات برگزیده مرحله دوم، برای پرورش اید  ه های 
خود وارد دوره جذاب و کاربردی تابس��تان می ش��وند. هدف دوره 
تابستان تمرکز بر زیست بوم نوآوری و فناوری، خالقیت، شناسایی 
اس��تعدادهای انفرادی و آموزش کارهای گروهی به صورت عملی 

در مراکز تحقیقاتی است.
دوره تابس��تان ب��ا رویکرد از ایده تا محصول برگزار می ش��ود به 
نحوی که دانش آموزان پس از پرورش ایده های خود، آموزش های 
الزم را در زمینه کس��ب و کار و فرآیند تجاری سازی به خوبی فرا 
می گیرن��د و در نهایت بازدید از مراکز تولی��دی محصوالت حوزه 
سلول های بنیادی در کشور انجام می شود. برگزیدگان این دوره با 
حمایت های بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، برای گذراندن دوره های تکمیل��ی وارد مراکز تکمیلی 
به منظور انجام ایده های خود تا رس��یدن به فرآیند تجاری  س��ازی 

می شوند.
س��ایر المپیادها در حوزه جهانی برای کش��ف استعدادهای برتر 
دنیا برگزار می ش��ود ما نیز با توجه ب��ه تجارب خوبی که در حوزه 
س��لول های بنی��ادی در ایران وجود دارد در تالش هس��تیم که با 
کمک اساتید متخصص در این زمینه و مدال آوران دوره های قبل، 
المپیاد سلول های بنیادی بین المللی را برای نخستین بار در ایران 
برگزار کنیم تا ش��اهد پرچمداری و پیش��گامی ایران در برگزاری 

جهانی این المپیاد باشیم.
 امید است که هس��ته نخبگانی بسیار خوبی از برگزیدگان تمام 
دوره ه��ای این المپیاد ش��کل گیرد و آرزو داریم روزی فرا رس��د 
ک��ه  این افراد، دانش��مندان جوان آینده کش��ور، تصمیم گیرنده و 

تاثیرگذار در این حوزه باشند.
isti.ir :منبع 

نواح��ی ن��وآوری کانون��ی ب��رای فعالیت ه��ای دانش بنیانی و 
اس��تارت آپی در اطراف دانشگاه ها هس��تند. به همین دلیل ایجاد 
این مراکز که نقش��ی تاثیرگذار در توسعه فناوری کشور دارند به 
یک��ی از اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
تبدیل ش��ده اس��ت. در همین راس��تا ناحیه ن��وآوری مدرس با 
حمای��ت معاون��ت علمی و فن��اوری و همکاری دانش��گاه تربیت 

مدرس و شهرداری منطقه ۶ ایجاد می شود.
تجرب��ه خ��وب و مفید راه اندازی نخس��تین ناحی��ه نوآوری در 
کشور که س��ال 9۴ اتفاق افتاد، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری را مصمم ک��رد که با ایجاد نواحی ن��وآوری در اطراف 

دانشگاه ها به توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری شتاب دهد.
عنوان نخستین ناحیه نوآوری کش��ور به ناحیه نوآوری شریف 
رس��ید. ناحیه نوآوری ش��ریف که امروز ۵۰۰ شرکت دانش بنیان 
را در دل خود جا داده و با اس��تقبال زیاد از س��وی ش��رکت های 
دانش بنیان مواجه شده اس��ت. همین تجربه خوب باعث شد که 
طی این چند س��ال نواحی نوآوری مختلفی اطراف دانشگاه های 

کشور ایجاد شود. ایجاد ناحیه نوآوری مدرس هم در ادامه همین 
هدف، به زودی در منطقه ۶ تهران راه اندازی خواهد شد.

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای توسعه مفهوم 
زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور، با محوریت مراکز دانشگاهی 
و علمی، سعی کرده اماکن و فضاهای اطراف دانشگاه های مادر و 
بزرگ را به محل استقرار مناسبی برای شرکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ ها تبدیل کند. بر همین اساس ناحیه نوآوری مدرس 
در منطقه ۶ تهران با حمایت معاونت علمی و فناوری در مساحتی 

حدود ۳۸۰ متر مربع به زودی ایجاد خواهد شد.
ق��رار ب��ر این اس��ت که ای��ن ناحیه ب��ه کانونی ب��رای فعالیت 
اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان اطراف دانشگاه تربیت 
مدرس تبدیل شود. تاحیه نوآوری مدرس به دلیل حضور دانشگاه 
تربیت مدرس به عنوان بزرگ ترین دانش��گاه تحصیالت تکمیلی 
کش��ور، پردیس فنی دانشگاه تهران و دانشکده های وابسته به آن 
در توس��عه زیست بوم فناوری و نوآوری بس��یار تاثیرگذار خواهد 

بود.

مایکروسـافت از این پس در برنامه  ویندوز اینسـایدر به  جای »حلقه« از »کانال انتشار« 
اسـتفاده خواهـد کرد. به گـزارش زومیـت، بیلدهای آزمایشـی ویندوز که تحـت برنامه  
»Windows Insider« در اختیـار عالقه منـدان بـه آزمایش کـردن ویژگی هـای جدید 
 Release Preview و Beta ،Dev وینـدوز قرار می گیرند، از این پس از طریق سـه کانال
 Release و Slow، Fast منتشـر خواهند شد. این کانال ها قرار اسـت جایگزین حلقه های

Preview شوند.
جایگزیـن کردن »حلقه« بـا »کانال انتشـار« )Release Channels( که برای توسـعه  
بسـیاری از نرم افزارها مانند مرورگرها استفاده می شود، روند توسعه  سیستم عامل و دیگر 

نرم افزارها را در مایکروسافت یکپارچه تر خواهد کرد.
با عرضه  ویندوز 10، مایکروسـافت از مدل سـنتی انتشار سیستم عامل فاصله گرفت و به 

سـمت مدل »نرم افزار به عنوان سرویس« )SaaS( قدم برداشت. این تغییر روش باعث شد 
تا به  جای سرویس پک هایی که تنها دو تا سه بار در طول عمر ویندوز و با فاصله های زمانی 
چندسـاله منتشر می شدند، ویندوز 10 هر سال دو آپدیت بزرگ دریافت کند. روی آوردن 
به مدل SaaS همچنین باعث شـد تا سیاسـت کنترل کیفیت ویندوز نیز در مایکروسافت 
به کلی دسـتخوش تغییر شود. تغییرات در نحوه  انتشار و سیاست QA مایکروسافت باعث 
شـد تا این شـرکت تقریبا تمام تیم تسـت وینـدوز را از کار برکنار و تمـام تالش ها برای 
آزمایش بیلدها، ویژگی های جدید و درایورها از درون شـرکت را متوقف کند. حاال این کار 
برعهده  افراد داوطلب و عالقه مندی تحت عنوان »اینسایدر« است که با ثبت نام در برنامه  
Windows Insider و انتخاب از بین سـه حلقه  »سـریع، آهسته و پیش نمایش انتشار« 
می تواننـد جدیدترین بیلدهای وینـدوز را دریافت و آزمایش کننـد و بازخورد خود را در 

شکست مرزهای دانش با دانش آموزان
حسین سلطانی نژاد - رئیس کمیته علمی المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

زیست بوم فناوری و نوآوری با ایجاد ناحیه نوآوری مدرس رونق می گیرد

مایکروسافتسازوکارانتشاربیلدهایآزمایشیویندوزراتغییرمیدهد

دریچــه

»بس��ته توانبخشی شناختی در حوزه س��المندی« به زودی با حمایت ستاد توسعه 
علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت علمی تدوین می شود تا شاهد ارتقا و توانبخشی 
کارکردهای شناختی سالمندان باش��یم. براساس اعالم مجید نیلی، دبیر ستاد توسعه 
علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری این بسته در 
سال جاری با حمایت ستاد و وزارت درمان و آموزش پزشکی و همکاری دانشگاه های 
علوم پزش��کی و بهزیس��تی تهیه، تدوین و به صورت مجازی عملیاتی می ش��ود. نیلی 
یکی از رسالت های اصلی این ستاد را ارتقای سرمایه شناختی جامعه یاد کرد و گفت: 
با توجه به اهمیت کارکردهای ش��ناختی در میانس��االن و سالمندان جامعه با حمایت 
این س��تاد کارگروه تخصصی ارتقا و توانبخش��ی کارکردهای شناختی از سال گذشته  

فعالیت خود را آغاز کرد.

 توانبخشی شناختی سالمندان
ارتقا می یابد

شنبه
31 خرداد 1399

شماره 1564 سه شنبه
27 خرداد 1399

شماره 1563
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ی��ک محقق ایران��ی باکتری های آبزی با قابلیت ذخیره س��ازی آهن 
کشف کرده که به ابداع شیوه  ای جدید استخراج فلزات با ارزش صنعتی 
کمک می کند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان به 

نقل از ماینینگ، آرش کمیلی پروفس��ور و 
محقق ایرانی در دانش��گاه کالیفرنیا-برکلی 
گونه های��ی از باکتری های آبزی را کش��ف 
ک��رده ک��ه ب��ه معدنچیان کم��ک می کند 
راه ه��ای جدیدی برای اس��تخراج فلزات با 
ارزش صنعتی یا پاکس��ازی محیط زیس��ت 
بیابن��د. کمیل��ی در پژوهش خ��ود توضیح 
داده باکت��ری مورد مطالعه او می تواند آهن 
حل نش��ده در محیط های آب��ی را جذب و 
در محفظه ه��ای مخصوص به نام مگنتوزوم 
در  کن��د.  ذخی��ره    )magnetosome(
مرحله بعدی آنها با اس��تفاده از ویژگی های 
مغناطیسی ساختارهای مذکور به نقاطی با 

اکسیژن کمتر در نزدیکی میدان مغناطیسی زمین حرکت می کنند.
طبق پژوهش های ای��ن محقق ایرانی ۲۰ تا ۳۰ ژن در حمل و نقل 
آهن، تبدیل آن به مگنتیت )magnetite( و ذخیره آن در غش��اهای 

مگنتوزوم ها دخیل هستند.
هر مگنت��وزوم ح��دود ۲۰ کریس��تال مگنتیت ایج��اد می کند که 
ی��ک زنجیره را تش��کیل می دهند. این زنجیره مانند س��وزن قطب نما 
عمل می کن��د و باکتری را در محیط های 

ژئومغناطیسی جهت یابی می کند.
دارای  باکت��ری  گون��ه   ۳۰ ح��دود 
مگنتوزوم هستند اما عالوه بر قابلیت های 
موقعیت یاب��ی جغرافیایی، برخ��ی از آنها 

توانایی ذخیره سازی آهن را نیز دارند.
کمیلی در این باره می نویس��د: در اصل 
ما تصور کردیم آنها پیش ماده های ساده تر 
ب��رای مگنتوزوم ها هس��تند و نخس��تین 
گام های انجام فرآیند را انجام می دهند اما 
در مرحل��ه بعد یک ش��گفتی رخ داد. این 
ش��گفتی دومین نس��خه از محفظه حاوی 
آهن بود که به مگنتیت تبدیل نمی شوند. 
این بخش اصاًل مغناطیس��ی نیس��ت. آهن هیچ ربطی به مس��یریابی 
ن��دارد. فرآیند ذخیره س��ازی احتماالً برای جلوگی��ری از کمبود آهن 

انجام می شود.

قرص کروسینا حاوی ماده موثره کروسین)crocin(، مهمترین جزء 
فعال در زعفران اس��ت که برای اولین بار توس��ط یکی از ش��رکت های 
دانش بنیان تولید شده است. مطالعات بالینی بر روی زعفران و کروسین 

نش��ان داده که این دارو تاثی��رات درمانی بر 
روی بیم��اری افس��ردگی و اضط��راب دارد.  
ش��رکت دانش بنی��ان پویش داروی س��ینا 
با انج��ام مطالعات بالینی مختل��ف بر روی 
زعفران و کروسین، خواص درمانی متعددی 
را برای این دارو به اثبات رسانده است. همین 
یافته ه��ای علمی هم این ش��رکت را بر آن 
داشته تا قرص کروس��ینا را در کشور تولید 
کند. »کروسین به عنوان یک مکمل دارویی 
دارای خاصیت ضدافس��ردگی و شادی آوری 
است و در مطالعات بالیني اثرات بارز درماني 
کروسین بر افس��ردگي، اضطراب و سالمت 
روانی بیمار در مقایس��ه ب��ا دارونما به اثبات 

رسیده است.« احمد مهاجری، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره 
به این مطلب، می گوید: کروس��ین از زعفران به دست مي آید. این ماده 
اصلي ترین آنتي اکسیدانت زعفران به شمار می رود و بسیاري از خواص 

درماني زعفران به این ماده نس��بت داده مي ش��ود. از جمله این خواص 
مي توان به اثر درمانی آن در آلزایمر و بهبود حافظه، افزایش قوای بینایی 
در سالمندان، پیش��گیري و درمان اختالالت شبکیه چشم در بیماران 
دیابت��ی، پیش��گیری و کنترل س��رطان، 
درمان اختالالت جنس��ی، کنترل و تنظیم 
قند خون اش��اره کرد.  براساس تحقیقات، 
زعفران در درمان افسردگی و کنترل آلزایمر 
و اختالالت روانی به ان��دازه داروهای رایج 
شیمیایی موثر است و یکی از اثرات برجسته 
این دارو کاهش التهاب و ضخامت شبکیه 
چشم در بیماران مبتال به رتینوپاتی دیابتی 
اس��ت. به گفته مهاجری، به دلیل خواص 
آنت��ی اکس��یدانتی قوی، قرص کروس��ینا 
می توان��د در اختالالت و ع��وارض قلبی- 
عروقی و مغزی اثرات پیشگیرانه و درمانی 
داش��ته باش��د. مطالعات اولیه نشان دهنده 
اثربخشی کروس��ین در درمان بیماری های التهابی نظیر استئوآرتریت 
است. همچنین زعفران می تواند در درمان چاقی و در رژیم های کاهش 

وزن مورد استفاده قرار گیرد.

اضطراب تان را با قرص زعفران ایرانی درمان کنیدمحقق ایرانی باکتری های ذخیره ساز آهن را کشف کرد

با افزایش گردش مالی حوزه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان، پیچیدگی ها و مسائل 
حقوقی ش��رکت های فناور و دانش بنیان نیز افزایش یافته است. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، بر این اساس مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، اقدام به ارائه خدمات حقوقی کرده است. این 
خدمات در دو سرفصل مشاوره های حقوقی و مالکیت فکری و تدوین قراردادهای 

حقوقی به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود.
 کمک به تدوین قراردادهای حقوقی

 شرکت های دانش بنیان برای خرید مواد اولیه، فروش کاال، دریافت تسهیالت، 
تنظیم مس��ائل مربوط به مالکیت فکری و موارد متعدد باید قرارداد تنظیم کنند. 
با توجه به گستردگی مسائل مربوط به قانون، الزم است تا این شرکت ها برای هر 
مورد مش��خص، مشاوره های تخصصی دریافت کنند. کمک به تدوین قراردادهای 
حقوقی یکی از حوزه هایی اس��ت که ش��رکت های دانش بنیان برای آن مش��اوره 
دریافت می کنند.  مشاوره حقوقی در زمینه حقوق قراردادها شامل مواردی مانند 
ویرایش و نگارش قراردادهای تجاری، قوانین تجارت، ثبت تغییرات اساس��نامه و 

هیات مدیره شرکت و قوانین اسناد تجاری است.
 مشاوره حقوق و مالکیت فکری

 اختراعات، ابتکارات، ایده ها و موارد مش��ابه از جمله ارزشمند ترین داشته های 
شرکت های دانش بنیان محسوب می شوند.  بر این اساس الزم است تا این شرکت ها 
از کلیه جزییات مرتبط با حفاظت حقوقی از دارایی های فکری مطلع باش��ند. به 
همین خاطر بس��ته خدمتی تخصصی تدوین ش��ده در این حوزه به شرکت های 

دانش بنیان عرضه می ش��ود. بهره مندی از خدمات مشاوره در سرفصل های حقوق 
کسب و کار، حقوق بین الملل، تبادل فناوری و استفاده از محتوای پتنت و مانند 

این، از جمله خدماتی است که در این بخش در نظر گرفته شده است.
 مشاوره در حوزه قانون کار

 مش��اوره قانون کار ش��امل مش��اوره پیرامون کلیه قوانین کار روابط کار، مدیریت 
کارخانه، امور اداری و پرسنلی و همچنین تهیه و تنظیم الیحه دفاعیه جهت ارائه به 
سازمان مربوطه می شود. بررسی قراردادها از نظر قوانین کار و ارائه خدمات مشاوره ای 
قبل و بعد از استخدام نیز بخش دیگری از این بسته خدمتی است. شرکت های مورد 
حمایت می توانند با استفاده از خدمات این بخش به قرارداد موردنیاز خود دست یابند.

 دفتر مصالحه و ارجاع به داوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

 اختالفات حقوقی به س��ه روش صلح و س��ازش، داوری و محاکم قضایی حل 
می شود. از آنجایی که حل اختالف از طریق محاکم قضایی پر هزینه و طوالنی مدت 
اس��ت، بنابراین شرکت ها تمایل بیشتری به حل اختالف از طریق صلح و سازش 
و یا داوری دارند. دفتر مصالحه و ارجاع به داوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به منظور حل و فصل اختالفات بازرگانی داخلی و خارجی شرکت های 
دانش بنیان راه اندازی شده است. شرکت های دانش بنیان برای مصالحه و یا داوری 
می توانند به این دفتر مراجعه کنند و از مشاوران و وکال حقوقی خبره آن به  صورت 
رایگان اس��تفاده کنند. در صورت عدم مصالحه نیز این دفتر موضوع داوری را به 

مراکز داوری همکار ارجاع داده و بخشی از هزینه آن را پوشش می دهد.

اس��پیس ایکس می خواهد به منظور اجتناب از مزاحمت ب��رای نواحی پرجمعیت، 
فضاپیمای غول پیکر استارشیپ را از روی سکوهای شناور روی دریا پرتاب کند.

به گزارش زومیت، مأموریت های مسکونی سازی مریخ اسپیس ایکس ممکن است از 
خشکی پرتاب نشود. این شرکت متعلق به ایالن ماسک در حال استخدام مهندسان 
عملیات های دریایی اس��ت تا به کمک آنها، پایگاه های فضایی ش��ناور برای س��امانه  
حمل ونقل فضایی نس��ل بعدی استارشیپ بسازد. این فضاپیما به نحوی طراحی شده 

است تا انسان را به ماه، مریخ و دیگر نقاط دلخواه روی زمین بفرستد.
پای��گاه فضای��ی فراس��احلی به نوبه  خود ای��ده ای تازه محس��وب نمی ش��ود؛ زیرا 
اس��پیس ایکس از مدت ها پی��ش درباره  امکان پذیری س��اخت آن صحبت کرده بود. 
به عنوان مثال، انیمیش��ن های استارشیپ که ماسک در س��ال ۲۰۱۷ رونمایی کرد، 
راکت غول پیکر اسپیس ایکس را )که در آن زمان با عنوان بیگ فالکون راکت شناخته 
می ش��د(، درحال پرتاب از روی سکویی دریایی به تصویر می کشید. ماسک همچنین 
ابتدای این ماه در توییتی نوشت که اسپیس ایکس برای مأموریت های اولیه  استارشیپ، 
سه س��ایت پرتاب را در نظر دارد: س��احل فضایی فلوریدا، تاسیسات تگزاس جنوبی 
در نزدیکی دهکده بوکا چیکا که نس��خه های آزمایشی استارشیپ هم اکنون در حال 
ساخت و آزمایش در آنجا است و سکوهای دریایی. اما اکنون ایده  ساخت سایت پرتاب 
دریایی ظاهرا چنان به تکامل رسیده که اسپیس ایکس درحال استخدام متخصصانی 
ویژه برای بهره برداری از آن است. ماسک همچنین روز سه شنبه برخی جزییات تازه 
درباره این برنامه رونمایی کرد. به عنوان مثال، کاربری در توییتر پرسید آیا پایگاه های 
فضایی فراساحلی، سکوهای نفتی نوسازی شده خواهند بود و آیا مسافران استارشیپ 
ازطریق س��امانه  حمل ونقل هایپرلوپ بدان آنجا فرس��تاده خواهند شد یا نه. ماسک 
نیز در پاسخ به گفتن »تقریبا« بسنده کرد. مدیرعامل اسپیس ایکس همچنین گفت 
پایگاه های فضایی فراساحلی چندان به خط ساحلی نزدیک نخواهند بود. او در پاسخ به 
کاربری در توییتر نوشت »ما باید به اندازه  کافی ]از ساحل[ دور باشیم تا مزاحم نواحی 
به شدت پرجمعیت نشویم. پرتاب و فرود نامحسوس نخواهد بود، اما می توانید سوار بر 
قایق به محدود ه چند کیلومتری پایگاه فضایی برسید.« منظور ماسک از فرود، بازیابی 

راکت سوپرهوی )Super Heavy(، مرحله  اول ۳۱ موتوره ای است که استارشیپ را 
از سطح زمین بلند خواهد کرد. سوپرهوی همانند راکت های فالکون 9 و فالکون هوی، 
اندکی پس از پرتاب به طور عمودی روی زمین فرود خواهد آمد. فضاپیمای استارشیپ 
خود ۶ موتور خواهد داش��ت و به اندازه ای قدرتمند خواهد بود تا به اتکای آنها به ماه 
و مریخ برس��د. موتور درنظرگرفته شده برای استارشیپ و سوپرهوی، رپتور نام دارد و 
نسبت به پیشرانه  مرلین فالکون 9 و فالکون هوی، بسیار قدرتمند تر است. استارشیپ 
نخستین راکتی نخواهد بود که از سکوی دریایی پرتاب خواهد شد. شرکت سی النچ 
)Sea Launch( پیش تر چندین بار راکت زنیت را از کشتی مخصوصی پرتاب کرده 
بود که آخرین مرتبه در س��ال ۲۰۱۴ به وقوع پیوس��ت. ماسک سه شنبه در پاسخ به 
کاربری که به س��ابقه  شرکت سی النچ اشاره کرد، گفت زنیت از نظر اندازه کوچک تر 
از سامانه  استارشیپ است و پس از پرتاب، برای فرود به زمین بازنمی گردد. مهندسان 
دریایی به گروه پرجمعیت کنونی از کارکنان اسپیس ایکس در تگزاس جنوبی ملحق 
خواهند ش��د؛ جایی که نس��خه های آزمایشی از استارش��یپ هم اکنون به سرعت در 
حال س��اخت و آزمایش اس��ت. به عنوان مثال اسپیس ایکس دوشنبه مخزن سوخت 
استارشیپ را تحت آزمایش فشار قرار داد تا به کمک آن، طراحی های آتی فضاپیما را 
ش��کل دهد. ماسک دراین باره در توییتر نوشت »مخزن منفجر نشد، اما در فشار ۶/۷ 
بار نشت کرد. این نتیجه خوبی است و از ایده  بهتربودن فوالد ضدزنگ ۳۰۴L از ۳۰۱ 
پشتیبانی می کند. ما در حال ساخت آلیاژ خودمان هستیم تا ساخت استارشیپ را به 
سطحی به مراتب باالتر ببریم. نشتی پیش از انفجار به شدت مطلوب است.« تا به امروز، 
تنها یک نسخه  آزمایشی استارش��یپ از روی زمین بلند شده است: مدل تک موتوره 
و کوتاه قامت اس��تارهاپر. اما اسپیس ایکس در حال آمادگی برای پرواز آزمایشی بدون 
سرنش��ینی است که نسخه  SN۵ را تا ارتفاع ۱۵۰ متر به پرواز درخواهد آورد. نسخه  
آزمایشی SN۴ قرار بود این آزمایش را انجام دهد؛ اما در تاریخ 9 خرداد اندکی پس از 
آزمایش موتور منفجر شد. به گفته نمایندگان اسپیس ایکس، اگر روند توسعه و ساخت 
به خوبی پیش برود، می توانیم نخس��تین مأموریت های عملیاتی استارشیپ )احتماال 

پرتاب ماهواره های مخابراتی تجاری( را در زمانی نامعلوم در سال آینده شاهد باشیم.

اسپیس ایکس در صدد ساخت پایگاه فضایی شناور برای پرتاب استارشیپ است

سـمت مدل »نرم افزار به عنوان سرویس« )SaaS( قدم برداشت. این تغییر روش باعث شد 
تا به  جای سرویس پک هایی که تنها دو تا سه بار در طول عمر ویندوز و با فاصله های زمانی 
چندسـاله منتشر می شدند، ویندوز 10 هر سال دو آپدیت بزرگ دریافت کند. روی آوردن 
به مدل SaaS همچنین باعث شـد تا سیاسـت کنترل کیفیت ویندوز نیز در مایکروسافت 
به کلی دسـتخوش تغییر شود. تغییرات در نحوه  انتشار و سیاست QA مایکروسافت باعث 
شـد تا این شـرکت تقریبا تمام تیم تسـت وینـدوز را از کار برکنار و تمـام تالش ها برای 
آزمایش بیلدها، ویژگی های جدید و درایورها از درون شـرکت را متوقف کند. حاال این کار 
برعهده  افراد داوطلب و عالقه مندی تحت عنوان »اینسایدر« است که با ثبت نام در برنامه  
Windows Insider و انتخاب از بین سـه حلقه  »سـریع، آهسته و پیش نمایش انتشار« 
می تواننـد جدیدترین بیلدهای وینـدوز را دریافت و آزمایش کننـد و بازخورد خود را در 

اختیار مایکروسافت قرار دهند. مایکروسافت اعالم کرده است با تغییر مدل حلقه به کانال 
انتشار، به جای »سرعت« انتشار بیلدهای جدید ویندوز روی »کیفیت« آنها تمرکز می کند. 
آماندا النگوسـکی، مدیر برنامه  اینسایدر در مایکروسافت می گوید »حلقه ها بیش از آنچه 
در کانسپت اولیه مدنظر بود گسترش پیدا کرده بودند« تا جایی که سال گذشته در مقطعی 

سه بیلد مختلف از سه رلیز مختلف بین اینسایدرها دست به دست می شد.
به گفته  النگوسـکی مدل کانالی جدیـد »با محوریت کیفیت بیلدها و پشـتیبانی بهتر از 
تالش های موازی برای کدنویسی در مایکروسافت« است و اینسایدرها از این پس سیستم 
نام گذاری یکسـانی برای بیلدهای آزمایشی در دیگر محصوالت شرکت مانند آفیس، اج و 
تیمز خواهند دید. تغییرات در برنامه اینسـایدر از ماه جاری اعمال می شـود و اینسایدرها 

بدون نیاز به کار خاصی از حلقه های پیشین خود به کانال های جدید منتقل خواهند شد.

شرکت های دانش بنیان در حوزه مالکیت فکری کمک قانونی دریافت می کنند

مایکروسافتسازوکارانتشاربیلدهایآزمایشیویندوزراتغییرمیدهد

یادداشـت

نشس��ت تجاری و فناورانه آنالین ایران و مالزی با معرفی ظرفیت های بازار 
حوزه س��المت این کشور به دانش بنیان های ایرانی برگزار می شود. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان به نق��ل از معاونت علمی و فناوری، با 
حمای��ت مرکز تعامالت بین الملل��ی علم و فناوری معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری نشس��ت تجاری و فناوران��ه آنالین ای��ران و مالزی برگزار 
می شود. هدف از برگزاری این نشست، معرفی ظرفیت های بازار حوزه سالمت 
این کشور به دانش بنیان های ایرانی است.  مالزی کشوری است که با استفاده 
از ظرفیت ه��ای داخلی خود توانس��ته از اقتص��اد مبتن�ی ب��ر کش����اورزی 
ب����ه اقتص��ادی متنوع ت����ر و ب��ا بنی��ان تولی��دی ق��وی تر دس��ت یابد. 

بازار مالزی به دانش بنیان های ایرانی 
معرفی می شود



تبلیغات و بازاریابی در گوگل ش��اید یک ایده جذاب به نظر برسد، اما 
همراه با دش��واری های بسیار زیادی است. امروزه شمار باالیی از برندها 
به عنوان رقیب در حال بازاریابی و تبلیغ در گوگل هستند، با این حال 
فق��ط تعداد اندک��ی از آنها موفق به جلب نظ��ر مخاطب هدف و تعامل 
سازنده با آنها می شوند. بدون تردید احتمال شکست برای هر برندی در 
زمینه بازاریابی وجود دارد. اغلب شرکت ها پس از مواجهه با شکست در 
زمینه بازاریابی دچار س��ردرگمی بسیار زیادی می شوند بنابراین کسب 
آمادگی برای تعامل با مخاطب هدف در صورت بروز مش��کل بازاریابی و 

تبلیغات ضروری خواهد بود. 
ام��روزه مفه��وم بازاریابی مجدد برای رفع شکس��ت اولی��ه در حوزه 
بازاریابی و تبلیغات امر رایجی محس��وب می ش��ود. هدف اصلی در این 
الگو تالش برای بازیابی توجه مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری از برندها 
در طول دوران فعالیت شان اشتباهات بازاریابی انجام می دهند. بنابراین 
هم��ه برندها باید به دنبال راهکارهایی ب��رای جبران وضعیت موردنظر 
باشند. در غیر این صورت به سادگی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
را از دس��ت می دهند.  هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی شیوه های 
بازاریابی مجدد با اس��تفاده از سرویس  گوگل است. دلیل انتخاب گوکل 
تاثیرگذاری بسیار فزاینده اش بر روی حوزه بازاریابی و تبلیغات است. ما 

در ادامه به چند محور مهم در این زمینه اشاره خواهیم کرد. 
استفاده از تگ های مناسب

بازاریاب��ی مجدد باید با هدف رفع مش��کالت و ایرادهای قبلی صورت 
گیرد. بس��یاری از برندها در بازاریابی مجددشان نیز اشتباهات قبلی را 
تک��رار می کنند، با این حس��اب توان تاثیرگذاری بس��یار اندکی بر روی 
مخاط��ب هدف پیدا خواهند ک��رد. وقتی ما همان اش��تباهات قبلی را 
تکرار کنی��م، چه ضرورتی برای فعالیت بازاریاب��ی به طور مجدد وجود 

خواهد داشت؟
امروزه گوگل برای نمایش محتوای تبلیغاتی بر روی تگ های کلیدی 
تاکید دارد. این نکته در مورد انتخاب تیتر و پیام اصلی تبلیغات بس��یار 
ض��روری خواهد بود. در غیر این صورت م��ا توانایی جلب نظر مخاطب 

هدف را نخواهیم داشت. 
1. تگ سرویس تبلیغات گوگل

اگر ش��ما برای نخس��تین بار از حس��اب کارب��ری تبلیغاتی در گوگل 
استفاده می کنید، باید نکات بسیار زیادی را مدنظر قرار دهید. گوگل در 
بخش تبلیغاتی امکان س��اماندهی و شخصی سازی تگ ها را فرهم کرده 
اس��ت، با این حال نخس��ت باید نس��بت به ایجاد تگ های مناسب برای 
برندمان اقدام کنیم. مزیت اصلی گوگل در این میان امکان دسترس��ی 
به دامنه وس��یعی از داده های طبقه بندی شده به منظور ایجاد تگ های 
بهینه اس��ت. ایجاد تگ های کاربردی باید همیش��ه مدنظر برندها قرار 
گیرد در غیر این صوت ش��اید در میانه اج��رای کمپین بازاریابی مجدد 
به ای��ن نکته توجه کنیم. بی تردید در مرحله اجرا فرصت چندانی برای 

ایجاد تگ های کاربری وجود نخواهد داشت. 
اس��تفاده از تگ های کاربردی دارای محدودیت های مش��خصی است. 
ما برای هر تبلیغ امکان اس��تفاده از حداکثر ۳ تگ را خواهیم داش��ت 
بنابراین انتخاب ما باید در نهایت دقت صورت گیرد. شما امکان استفاده 
از لینک ه��ای جانبی برای هدایت کاربران به س��ایت تان را نیز خواهید 
داش��ت. در اینج��ا نیز ما امکان اس��تفاده از حداکثر ۳ ت��گ را خواهیم 

داشت.
تگ تحلیلی گوگل

گوگل بخش ویژه ای برای تحلیل کیفی��ت محتواهای تبلیغاتی دارد. 
این کد برای نمایش رس��می تبلیغات اساس��ی اس��ت. خوشبختانه تیم 
بازاریابی و پش��تیبانی گوگل به سرعت چنین کدی را در اختیار برندها 
ق��رار می دهند بنابراین زمان بارگذاری کد موردنظر برای ش��ما چندان 

طوالنی نخواهد بود. 
2.  تهیه فهرست اساسی بازاریابی مجدد

اکنون ما اقدامات اساسی برای بازاریابی مجدد از طریق گوگل را انجام 
داده ای��م. اکنون باید به دنب��ال راهکارهایی برای انتخاب دامنه مخاطب 

هدف بود. بدون تردید هر کمپین بازاریابی دارای مخاطب هدف ویژه ای 
اس��ت بنابراین اگر نس��بت به انتخاب ویژگی ه��ای مخاطب هدف اقدام 

نکنیم، کمپین ما توان تاثیرگذاری بر روی کاربران را نخواهد داشت. 
ش��ناخت مخاطب هدف برای تاثیرگذاری بر روی آنها ضروری است. 
ایراد کار اغلب برندها عدم توجه به پیش نیازهای بازاریابی است. آنها در 
اغلب اوقات بدون هیچ برنامه  و ش��ناختی از مخاطب هدف شان اقدام به 
تهیه و نمایش محتوای بازاریابی می کنند. بدون تردید ناتوانی در زمینه 
جل��ب نظر مخاطب هدف در چنین ش��رایطی امری طبیعی محس��وب 

می شود. 
یکی از نکات مهم برای تهیه فهرست اساسی بازاریابی توجه به هدف 
م��ا از اجرای کمپین اس��ت. یکی از دالیل اصلی شکس��ت کمپین های 
بازاریابی بی توجهی به هدف اصلی است. ما همیشه نباید بر روی فروش 
بیش��تر تمرکز داش��ته باش��یم. گاهی اوقات برخی از اهداف جانبی نیز 
باید مدنظر قرار گیرند. برخی از اهداف مناس��ب ش��امل تعامل بیشتر با 
مخاطب هدف، جلب نظر کاربران به سایت رسمی یا تالش برای افزایش 

شهرت شرکت است. 
فهرست تحلیلی گوگل

توصیه ش��خصی من برای بازاریاب ها ایجاد حساب کاربری در گوگل 
و تالش برای اس��تفاده از ابزار تحلیلی گوگل اس��ت. مزیت این ش��یوه 
امکان اس��تفاده از داده های معتبر گوگل اس��ت. همچنین کمپین های 
اجراش��ده در گوگل با اب��زار تحلیلی این غول دنیای آنالین س��ازگاری 
بس��یار بیش��تری دارند. نتیجه این امر تاثیرگذاری به مراتب بیش��تر بر 

روی مخاطب هدف است. 
اس��تفاده از آمارهای مربوط به شیوه بازاریابی در ابزار تحلیلی گوگل 
بس��تگی به خالقیت برندها دارد. هرچه نحوه سازماندهی سایت رسمی 
ما بهتر باش��د، امکان جلب نظر مخاطب هدف و بازاریاب بهینه افزایش 
خواهد یافت. برخی از نکات مهم برای استفاده از امکانات تحلیلی گوگل 

به شرح ذیل است:
• طبقه بندی بخش های اصلی سایت

• ارائه نکات کلیدی و راهنمایی های اساسی به مشتریان برای خرید آنالین
• نمایش دقیق ترافیک س��ایت و تالش ب��رای پرهیز از ارائه آمارهای 

جعلی
• تحلیل وضعیت بازدیدکنندگان از سایت و وبالگ برند

بس��یاری از برنده��ا توانایی کار با ابزارهای تحلیل��ی گوگل را ندارند. 
این نکته به طور مش��خص از س��وی تیم فنی گوگل م��ورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. بر این اساس نس��ل جدید ابزار تحلیلی گوگل دارای رابط 
کاربردی و پنل راهنمایی ساده ای است. اگر شما همچنان برای استفاده 
از خدمات گوگل با مش��کل مواجه هس��تید، اس��تفاده از کمک س��ایر 

بازاریاب ها منطقی خواهد بود. 
پ��س از توجه به این مرحله ما باید نحوه هدایت کاربران را نیز تعیین 
کنیم. کاربران پس از انتخاب تبلیغ ما باید به چه بخشی هدایت شوند؟ 
این پرس��ش اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد. ما براساس هدف 
اصلی م��ان در بازاریابی مج��دد باید از میان بخش های ذیل دس��ت به 
انتخاب بزنی��م. بدون تردید انتخاب یک مورد ب��دون توجه به وضعیت 

برند و سلیقه مشتریان دردسرساز خواهد شد:
• هدایت ترافیک به سایت رسمی

• هدایت به بخش دانلود اپ رسمی برند
• هدایت به کانال رسمی یوتیوب
• هدایت به  بخش فروش آنالین

• هدایت به صفحات ترکیبی براساس انتخاب مخاطب هدف
ام��روزه برندها برای بازاریابی بهتر حتی اقدام به ارائه مش��خصاتی از 
مخاطب هدف ش��ان نیز می کنند. نکته مهم در این میان حضور حداکثر 
۵۴۰ روزه کاربران در فهرس��ت بازاریابی برندهاس��ت. پس از این مدت 
گوگل به صورت خودکار اقدام به تغییر فهرست شما خواهد کرد. دلیل 
ای��ن امر احترام ب��ه حریم خصوصی و عدم ارائه محت��وای آزاردهنده و 

تکراری است. 
گوگل در طول سال های اخیر به طور مداوم با انتقادهای گسترده در 
زمینه ارائه محتوای غیرجذاب به مخاطب هدف مواجه ش��ده است. تیم 
فنی گوگل در طول یک دهه اخیر از اتفاقات موردنظر درس های بسیار 

زیادی گرفته است. 
نگرانی برخی از برندها نسبت به ایجاد یک لیست مشخص از کاربران 
برای نمایش محتوای تبلیغاتی ناتوانی برای اصالح آن در آینده است. به 
این ترتیب خطر فقدان پویایی در زمینه بازاریابی برای هر برندی شهود 
خواهد بود. خبر خوش برای چنین برندهایی افزودن امکان به روز رسانی 

و تغییر کاربران حاضر در لیست بازاریابی برند است. 
3. استفاده از فرمت مناسب

امروز محبوب ترین ش��یوه بازاریابی مجدد براس��اس الگوی مبتنی بر 
هم��کاری با گوگل صورت می گی��رد. امروزه هر کمپی��ن بازاریابی باید 
جریان مش��خصی برای هدایت کاربران داش��ته باشد. این نکته از سوی 
گوگل به دلیل س��ردرگمی بس��یاری از برندها برای اس��تفاده از توجه 
مخاطب هدف صورت گرفته اس��ت. یکی از دالیل اصلی رواج اس��تفاده 
از افزونه های مسدودس��ازی محتوای تبلیغاتی از س��وی کاربران همین 
فقدان برنامه از س��وی برندهاست بنابراین ما باید هدف مشخصی برای 

فرآیند پس از جلب نظر مخاطب هدف داشته باشیم. 
اغلب برندها در تالش برای هدایت کاربران به س��وی س��ایت رسمی 
برندش��ان هستند. این نکته باید در کانون توجه ما به عنوان یک کسب 
و کار تازه کار در زمینه تبلیغات در گوگل باشد. اگر ما به دنبال هدایت 
کاربران به س��ایت رسمی برندمان هستیم، باید به چند نکته مهم توجه 

داشته باشیم:
• تالش برای کاهش حجم سایت اصلی برند به منظور تجربه کاربری 

بهینه از سوی مخاطب هدف ضروری است.
• اس��تفاده از فونت مناس��ب با رنگ عادی موجب جلب توجه هرچه 

بیشتر مخاطب خواهد شد.
• صفح��ه پش��تیبان م��ا در تبلیغات گ��وگل باید براس��اس انتظارات 
مش��تریان باشد. در غیر این صورت آنها به سرعت توجه شان معطوف به 

بخش دیگری خواهد شد. 
انتخاب فرمت تبلیغاتی در گوگل کار چندان دش��واری نیس��ت. نکته 
مه��م در این میان ایج��اد هماهنگی میان ماهیت محت��وای برندمان با 
فرمت انتخابی اس��ت. گوگل سرویس های بسیار وسیعی در سراسر دنیا 
ارائه می کند. همین امر گاهی اوقات موجب دش��واری برندها در زمینه 
انتخاب الگویی واحد برای بازاریابی می ش��ود بنابراین ما باید همیش��ه 
آمادگ��ی الزم برای انتخاب هوش��مندانه فرمت بازاریابی پیش از اجرای 
کمپین را داشته باشیم. در غیر این صورت دست کم زمان بسیار زیادی 

از سوی ما تلف خواهد شد. 
4. ساماندهی نهایی کمپین

ما در نهایت باید کمپین مان را آماده اجرا کنیم. استفاده از مشخصات 
واضح و روش��ن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ضروری است. 
بسیاری از تبلیغات در گوگل به دلیل توضیحات مبهم و طراحی بصری 
ضعیف مورد نادیده ان��گاری مخاطب هدف قرار می گیرند. بنابراین نکته 
مه��م در این میان ت��الش برای افزای��ش وضوح و دق��ت کمپین کلی 
برندمان است.  بس��یاری از برندها دارای ایده های تبلیغاتی بسیار عالی 
هستند. با این حال در مرحله اجرا توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را از دس��ت می دهند. توصیه اساس��ی ما در این بخش استفاده از 
نظرات کارشناس های بازاریابی مختلف و همچنین تالش برای استفاده 

از نقدهای کارمندان به محتوای مان پیش از مرحله اجراست.
ما باید همیشه هدف اصلی از بازاریابی مجدد را مدنظر داشته باشیم. 
این نکته در اغلب موارد ما را نس��بت به بازبینی اساس��ی محتوا پیش از 
انتشار هوش��یار خواهد ساخت. متاس��فانه اغلب برندها بدون هیچ گونه 
برنامه ای به دنبال بازاریابی در فضای آنالین هس��تند. بنابراین مشاهده 
ناتوان��ی آنه��ا برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف امری طبیعی 

خواهد بود. 
استفاده همزمان از تمام تکنیک ها

بازاریاب��ی با کمک گوگل مزیت های کامال مش��خصی دارد. بس��یاری 
از برنده��ا فقط برای اس��تفاده از چنین مزیت هایی اق��دام به پرداخت 
هزینه های بیش��تر نیز می کنند. نکته مهم در این میان استفاده از تمام 
امکانات بازاریابی و تبلیغاتی در گوگل به صورت همزمان اس��ت. در غیر 

این صورت ما توانایی جلب نظر مخاطب هدف را نخواهیم داشت. 
searchenginejournal.com :منبع

بررسی اقدام بازاریابی برگر کینگ در پی اوج گیری کرونا 
در برزیل

کمپین ویژه برگر کینگ برای بازار برزیل

کمپین برند برگر کینگ برای دوران قرنطینه س��ر و صدای بسیار 
زیادی در بازار برزیل ایجاد کرده اس��ت. این امر با توجه به وضعیت 
کش��ور برزیل از نظر تعداد ابتال به ویروس کرونا جالب توجه است. 
برزیل پس از ایالت متحده در یک بازه زمانی کوتاه با جهشی عظیم 
در مقدار ابتال به کرونا به رتبه دوم رس��یده اس��ت. این امر وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی در برزیل را به ش��دت دش��وار س��اخته است. 
اکن��ون اغلب برنده��ا در تالش برای جلوگیری از پیش��رفت هرچه 
بیش��تر ضررهای مالی هس��تند. در این میان برگر کینگ دست به 

رونمایی از یک کمپین بازاریابی تازه زده است. 
کمپین های بازاریابی برای موفقیت در راستای جلب نظر مخاطب 
هدف باید پیام ها و اهداف جذابی داش��ته باشند. این نکته در مورد 
فعالیت برگر کینگ در کمپین تازه اش به خوبی رعایت ش��ده است. 
آنها به سراغ یک ایده بسیار جذاب و مطابق با حوادث روز در برزیل 

رفته اند: حمایت از مبتالیان به کرونا و کادرهای درمانی.
تونی فریرا، مس��ئول بخ��ش بازاریابی و ن��وآوری برگر کینگ در 
برزیل، نس��بت به ماهیت کمپین تازه ش��ان اظهارنظر جالبی دارد: 
»تمام تالش ما در طول ماه های گذشته تولید کمپینی جذاب برای 
س��ر ک��ردن در دوران قرنطینه اس��ت. بنابراین م��ا در این میان به 
ایده های جذابی شامل آنچه در کمپین تازه مان قابل مشاهده است، 

رسیده ایم.«
هدف اصل��ی برگر کین��گ در زمینه راه ان��دازی کمپین تازه اش 
دسترسی به موقعیت جغرافیایی مشتریانش است. شاید این امر در 
ابتدا نوعی تعرض به حریم خصوصی کاربران ش��بکه های اجتماعی 
لحاظ ش��ود. نکته مهم در این میان اخذ رضایت کاربران از س��وی 
برگر کینگ اس��ت بنابراین کاربران با به اش��تراک گذاری محتوای 
بازاریابی برگر کین��گ فرصت جلب نظر مخاطب هدف و همچنین 

اطالع از موقعیت جغرافیایی آنها را خواهد داشت. 
نکته مهم در این میان چرایی اهمیت موقعیت جغرافیایی کاربران 
برای برگر کینگ است. چرا یک برند فعال در صنعت فست فود باید 
محل سکونت مشتریان هدف  را به عنوان یک داده مهم طبقه بندی 
کند؟ پاس��خ این پرس��ش در فرآیند نوین تعام��ل با مخاطب هدف 
نهفته اس��ت. امروزه اغل��ب برندهای فعال در عرصه فس��ت فود از 
اپ های رسمی برای ثبت سفارش مشتریان استفاده می کنند. اطالع 
از محل سکونت مش��تریان در بازاری مانند برزیل با افزایش دوباره 
ش��مار مبتالیان به کرونا کمک بس��یار زیادی برای باز نگه داشتن 
ش��مار مشخصی از ش��عبه ها به برگر کینگ خواهد کرد بنابراین در 
ش��رایط حساس کنونی دیگر نیازی به باز نگه داشتن تمام شعبه ها 

نخواهد بود. 
بدون تردید شرایط قرنطینه برای شهروندان برزیلی بسیار دشوار 
خواه��د بود. این امر پس از اندکی امیدواری نس��بت به بازگش��ایی 
کس��ب و کارها و مدیریت بهینه ویروس موردنظر روی داده اس��ت. 
نکته مهم در این میان ذهنیت برگر کینگ برای اس��تفاده مناسب 
از ش��رایط پیش روی است. آنها سرمایه گذاری بازاریابی مناسبی بر 
روی شرایط کنونی کرده اند. با این حساب کسب موفقیت بازاریابی 
از س��وی آنها امری طبیعی خواهد بود. هرچ��ه برندها در بازه های 
زمانی دش��وار بیشتر در کنار مشریان باش��ند، شانس باالتری برای 
جلب نظر آنها خواهند داش��ت. برگر کینگ این توصیه و نکته مهم 

بازاریابی را به خوبی اجرا کرده است. 
marketingdive.com :منبع

چشم انداز جذاب لیفت براس سال 2030

از لیفت به عنوان بزرگ ترین رقیب حال حاضر برند اوبر نام برده 
می ش��ود، با این حال دس��تاوردهای آنها در مقایسه با رقیب، هنوز 
فاصل��ه معناداری را دارد. با این حال جدیدترین اخبار منتشرش��ده 
حاکی از آن است که این برند برنامه ای دارد که برطبق آن تا سال 
۲۰۳۰، تنها از خودروهای برقی استفاده کند. درواقع امروزه استفاده 
از بنزین به یک تهدید جدی برای محیط زیس��ت تبدیل ش��ده و با 
توجه به محدودبودن این س��وخت، نیاز ب��ه یک مورد پاک و بدون 
خطر محدودیت، کامال حس می ش��ود ک��ه در این رابطه برندهایی 
نظیر تسال، گام های بزرگی را برداشته اند. در این راستا لیفت نشان 
داده اس��ت که اگرچه اکنون به توان الزم برای رقابت با اوبر دس��ت 
پیدا نکرده اس��ت، با این حال برنامه ای جذاب برای آینده داش��ته و 
حتی ممکن اس��ت طی این ۱۰ س��ال، همه چیز به نفع آنها تغییر 
کند. با این حال هنوز مش��خص نیس��ت که برای تهیه خودروهای 
برقی، این برند به راننده ها کمک مالی خواهد داشت؟ درواقع تصور 
عملی ش��دن چنین ایده بزرگی، بدون حمایت بسیار سخت خواهد 
بود، با این حال پیوستن به انجمن EV۱۰۰ خود نشانه ای از شروع 
همکاری های گس��ترده با برندهایی محسوب می شود که استفاده از 

انرژی های پاک را در دستور کار خود قرار داده اند. 
techcrunch.com :منبع
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به جرأت می توان گفت که هم اکنون اینستاگرام مهم ترین شبکه اجتماعی جهان محسوب 
می شود. اگرچه ممکن است تصور کنید که شبکه های دیگری نظیر یوتیوب نیز وجود دارد، با 
این حال واقعیت این است که تعداد افرادی که در این شبکه، فعالیت می کنند، بسیار کمتر از 
اینستاگرام است. درواقع در یوتیوب بیشتر افراد، صرفا بازدیدکننده محسوب می شود. این امر 
در حالی است که در اینستاگرام هر فردی حتی به صورت بسیار محدود، فعالیت هایی را خواهد 
داشت. همچنین این شبکه موفق شده است تا از نظر رده سنی، بیشترین تنوع را داشته باشد. 
تحت این شرایط یکی از سواالت مهم این است که چگونه می توان از این بستر، کسب درآمد 

داشت. در این رابطه قصد بررسی ۱۲ فعالیت تجاری پربازده در این شبکه را داریم. 
1-اینفلوئنسر

به هر فردی که به واس��طه تولید محتوای حرفه ای در ش��بکه های اجتماعی بتواند به 
ش��هرت و در اصطالح برند شخصی دس��ت پیدا کند، اینفلوئنسر گفته می شود که طیف 
وس��یعی از افراد را ش��امل شده ش��ما می توانید در هر زمینه نظیر س��فر، پوشاک، لوازم 
آرایش��ی و... به یک اینفلوئنسر تبدیل شوید. در این رابطه به هر میزان که دانش باالتری 
را داش��ته باش��ید و تصاویر حرفه-ای تری را به اشتراک بگذارید، شانس موفقیت شما نیز 
افزای��ش پیدا خواهد کرد. نحوه درآمد از ای��ن بخش، در کنار تبلیغات، دریافت مبلغی به 
صورت مستقیم از برندهایی است که شما در تصاویر آنها را نشان خواهید داد. برای درک 
بهتر این موضوع، تنها کافی است تا در حوزه مورد عالقه خود، چند نمونه از بهترین ها را 
مشاهده کنید، با این حال تا زمانی که در این زمینه به شهرت الزم دست پیدا نکرده-اید، 
نباید انتظار کسب درآمد خاصی را نیز داشته باشید. این امر به زمانی در حدود یک سال 
زمان در صورت در اختیار داشتن ایده ای مناسب و فعالیت حرفه ای، نیاز خواهد داشت. 

2-نقد و بررسی محصول 
ش��ما می توانید ه��ر چیزی را که در آن تجربه ای دارید، به عن��وان ابزار نقد خود مورد 
استفاده قرار دهید. برای مثال ممکن است یک گیمر باشید، شما می توانید از بخش هایی 
از بازی خود فیلم تهیه کرده و آن را به اش��تراک بگذارید. در کنار این اقدام، نقد بازی ها 
و معرفی داس��تان آنها نیز از دیگر اقدامات جذاب محس��وب می ش��ود. این امر برای هر 
موردی حتی لوازم آرایش��ی نیز کاربرد خواهد داش��ت. امروزه از این بخش در زمینه انواع 
رستوران ها نیز استفاده زیادی می شود. در این رابطه حتی زیرنویس کردن اقدامات سایر 
افراد نیز می تواند کامال موفقیت آمیز باش��د. نحوه کس��ب درآم��د از این بخش نیز کامال 
مش��ابه مورد نخست اس��ت با این حال ممکن است سرعت رشد کم تری را نسبت به یک 

اینفلوئنسر تجربه کنید. 
3-کارشناس شبکه های اجتماعی

یک کارش��ناس ش��بکه های اجتماعی به واس��طه دانش خود می تواند توصیه های الزم 
برای بهترین اس��تفاده و رش��د طبیعی در اینس��تاگرام را ارائه دهد. همچنین در صورتی 
که در زمینه امنیت ش��بکه اطالعاتی را داشته باش��ید، می توانید توصیه های الزم را ارائه 
کرده و با این اقدام، به شهرتی دست پیدا کنید. در موارد بسیاری مشاهده شده است که 

افراد پس از کسب شهرت، با پیشنهاد همکاری برندهایی مواجه شده و درآمدهای بسیار 
خوبی را به دست آورده اند. 

4-فروشنده 
ش��ما می توانی��د محصوالت خود و یا اف��راد دیگر را تبلیغ کرده و ب��ه ازای هر فروش، 
درص��دی را دریافت کنید. از این بخش می-توان به عنوان بازاریابی نام برد. نکته دیگری 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که فعالیت در یک بخش، به معنای کنار 
گذاش��تن سایر گزینه ها نبوده و ش��ما می-توانید به عنوان اینفلوئنسری فعالیت کنید که 

برندی را برای خود ایجاد کرده و اقدامات بازاریابی الزم را انجام دهید. 
5-عکاسی

با توجه به این امر که ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام مبتنی بر ارس��ال تصویر اس��ت، 
عکاس ها موقعیت خوبی برای کس��ب درآمد خواهند داشت. در این رابطه الزم است تا به 
صورت مداوم، نمونه کارهای خود را قرار دهید تا مش��تری جذب ش��ما شود. نکته مهمی 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که چیزی به نام حوزه پولساز وجود ندارد. 
برای مثال علی رغم تصور اغلب افراد که عکاسی پرتره درآمد باالتری را نسبت به عکاسی 
از طبیعت دارد. واقعیت این است که همه چیز به کیفیت کار شما بستگی خواهد داشت. 
درواقع اگر س��طح کار خوبی را داش��ته باشید، در هر سبک عکاسی با پیشنهادهای بسیار 
خوبی مواجه خواهید شد. در این بین از آموزش نیز غافل نشوید. در نهایت عکاس ها نیز 

می توانند در زمینه تبلیغات هم فعالیت داشته باشند. 
6-آموزش 

این بخش به انواع آموزش ها اختصاص داش��ته و شما می توانید به واسطه آن، موقعیت 
شغلی فعلی خود را ارتقا دهید برای مثال یک آشپز، می تواند از طریق آموزش با پیشنهاد 
کار در رس��توران های بهتری مواجه شود. این امر برای تمامی حرفه ها حتی مکانیکی نیز 
صادق خواهد بود. درواقع شما می توانید از این بستر، برای تبلیغ شغل فعلی خود استفاده 
کنید. در نهایت ایجاد دوره ها و پکیج های آموزش��ی نیز از دیگر اقدامات پولساز محسوب 
می شود، با این حال توصیه می شود تا اقدامات انجام شده از سوی سایر افراد را نیز مورد 

تحلیل قرار داده و در تالش برای رسیدن به ایده ای جدید باشید. 
7-آرایشگری

این امر یک واقعیت اس��ت که بیش��تر افراد تصور می کنند که س��طح کاری در بخشی 
از حرفه ها نظیر آرایش��گری در همه جا تقریبا یکس��ان بوده و این امر باعث خواهد ش��د 
تا تمایل داش��ته باشند تا از نزدیک ترین محل اس��تفاده کنند. این امر در حالی است که 
واقعیت کامال متفاوت اس��ت. در این راس��تا ش��ما می توانید با قرار دادن نمونه کار خود و 
توصیه های��ی نظیر مراقبت از مو، تعداد مش��تری های خود را افزایش دهید. در این رابطه 
شما به عنوان آرایشگر می توانید از طریق اینستاگرام حتی تعیین وقت نیز داشته باشید. 

8-فعالیت های هنری
این امر یک واقعیت است که هنر سلیقه ای بوده و ممکن است افراد منطقه شما، نسبت 
به کاری که انجام می دهید چندان تمایلی را نداش��ته باش��ند با این حال در اینس��تاگرام 
مرزها از بین رفته و شما حتی می توانید مشتری هایی را پیدا کنید که خارج از کشور شما 
هستند. نمونه های بسیاری از هنرمندان ناشناخته وجود دارد که به واسطه فعالیت خود، 

حت��ی توجه برندهای مطرح را نیز به خود جلب کرده اند. این امر بس��یاری از هزینه های 
شما نظیر اجاره یک مغازه را نیز از بین خواهد برد. 

9-کمدین و شعبده باز
ه��ر فردی در ای��ن دو حرفه، نیاز به فضای��ی برای نمایش توانایی ه��ای خود دارد. در 
این رابطه اینس��تاگرام می تواند بهترین مکان باش��د. درواقع تنها کافی است تا شما نمونه 
کارهای خود را در آن قرار دهید تا با پیش��نهادهای کاری بس��یاری مواجه شوید. در این 
بین پس از کس��ب شهرت، حتی می-توانید اسپانسر برای هر ویدئوی خود نیز پیدا کرده 
و از این طریق کس��ب درآمد داشته باشید. آمارها در این زمینه بسیار امیدوارکننده بوده 

و بیانگر آن است که کمدین ها در مرکز توجهات کاربران قرار دارند. 
10-طراح گرافیک و نقاش

در ای��ن دو حرف��ه نیز افراد به فضایی برای نمایش قابلیت های خود نیاز دارند. خصوصا 
در زمینه طراحی گرافیک حتی صفحات مختلف، به همکاری با شما نیاز خواهند داشت. 
به همین خاطر ش��ما می توانید سریعا کسب درآمد داشته باشید. نقاش ها نیز نباید ناامید 
ش��ده و در ص��ورت کیفیت ب��االی کار آنها، با س��فارش هایی همراه خواهن��د بود، با این 
حال توصیه می ش��ود که هم��واره به دنبال اقدامات خالقانه ای باش��ید. برای مثال با یک 
اینفلوئنس��ر همکاری کنید و یا ایده ای جدید را اجرا کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا 
سریعا محبوب شوید. پس از طی کردن شهرت، ایجاد کالس های آموزشی حتی به صورت 
آنالین نیز همراه با درآمدهای باال خواهد بود. درواقع اگر به زبان انگلیسی مسلط باشید، 
تمامی عالقه مندان نقاش��ی در سراسر جهان، می-توانند مشتری شما باشند. خوشبختانه 
اینس��تاگرام نیز برای فعالیت تجاری، امکانات بسیار خوبی را ایجاد کرده است. همچنین 
در زمینه نقاش��ی و طراحی، ش��ما می توانید اقدام به تولید انیمیشن نیز کرده و برای هر 

یک از اقدامات خود، اسپانسر پیدا کنید. 
11-مربی و مشاور

در هر زمینه ای که قادر به کمک به افرادی باش��ید، می توانید از آن برای کسب درآمد 
اس��تفاده کنید. برای مثال ممکن اس��ت شما در زمینه ورزش��ی مهارت داشته و قادر به 
ایجاد برنامه غذایی در کنار تعیین برنامه ورزش��ی باش��ید. این امر خود می تواند منجر به 
کس��ب درآمد شما شود. پس از مدتی فعالیت حتی ممکن است مورد توجه باشگاه ها نیز 
قرار گیرید. همچنین مش��اوره تنها به روان شناس ها محدود نشده و شما می توانید در هر 

زمینه ای نظیر بازاریابی و فروش، یک مشاور باشید
12-مصاحبه 

در نهایت ممکن اس��ت ش��ما هیچ مهارت خاصی را نداشته باشید، با این حال این امر 
نباید باعث ناامیدی ش��ما شود. درواقع ش��ما می توانید به عنوان یک مصاحبه گر، زندگی 
افراد موفق و صاحبان برندها را مورد توجه قرار داده و آنها را با مخاطبان خود به اشتراک 
بگذارید. همچنین می توانید از عالیق خود گزارش تهیه کنید. در این رابطه برخی از افراد 
اقدام به نش��ر اخبار و یا حتی بازنش��ر اقدامات انجام شده از سوی سایرین می کنند. برای 
مثال برای هر فردی جذاب خواهد بود که آخرین ویدئو های ساخته ش��ده توس��ط تمامی 

واینرها )کمدین-های اینترنتی( را در یک صفحه مشاهده کند. 
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10 راهکار ساده برای افزایش فروش آنالین

در جهان امروز فروش آنالین مهم ترین اقدامی اس��ت که هر برندی قادر به 
انجام آن خواهد بود. اگرچه نس��بت به این موضوع همه افراد توافق نظر دارند، 
با این حال عملکردها چندان مناسب نبوده و تنها برخی از افراد و برندها موفق 
می  ش��وند که در این زمینه با نرخ فروش باالیی مواجه ش��وند. به همین خاطر 
نحوه اقدام در این زمینه نیز بس��یار مهم بوده و الزم اس��ت تا خطاهای خود را 
تا حد امکان کاهش دهید. در این رابطه به بررس��ی ۱۰ راهکار س��اده خواهیم 
پرداخت که درصد باالیی از مش��کالت را از بین برده و شرایط را برای فعالیت 

شما مساعد خواهد کرد. 
1-شخصی سازی را جدی بگیرید 

تنها کافی است تا به شبکه هایی نظیر یوتیوب نگاهی بیندازید، آنها محتوای 
خود را براساس سلیقه هر یک از مخاطبین، شخصی سازی کرده و این امر باعث 
می شود تا محتواهایی در معرض نمایش آنها قرار گیرد که کامال مورد عالقه آنها 
است. این اقدام باید در سایت نیز امکان پذیر باشد و مخاطب بتواند محتواهای 
مورد عالقه خود را دس��ته بندی کند. در این رابط��ه نرم افزار Evergage یک 

انتخاب کامال مناسب محسوب می شود. 
2-اعتمادسازی داشته باشید 

مخاطب باید در همان بازدید اول از سایت شما، به اطمینان الزم دست پیدا 
کند. درواقع در ش��رایط حال حاضر می��زان کالهبرداری های اینترنتی به حد 
بس��یار باالیی رس��یده و این امر باعث خواهد شد تا اعتمادکردن بسیار سخت 
باش��د. در داین راس��تا ضروری است تا در همان صفحه اول، تمامی مجوزهای 
الزم را به نمایش درآورید. همچنین نمایش میزان رضایت مشتری و ایجاد تیم 
برنامه جهت تمایل افراد به معرفی س��ایت ش��ما، باعث خواهد شد تا احتمال 

فروش شما به مراتب بیشتر شود. 
3-از بیان دلیل اهمیت خود غافل نشوید 

ش��ما باید به خوبی نس��بت به این سوال پاس��خ دهید که چرا باید خریدی 
انجام شود؟ درواقع ممکن است نیاز الزم در مخاطب شکل گرفته نشده باشد. 
تحت این ش��رایط شما با اقداماتی نظیر داستان س��رایی، الزم است تا دالیل و 
مزیت های خرید از برند خود را بیان کرده و مخاطب را به سمت تبدیل شدن 
به مشتری، سوق دهید. فراموش نکنید که این امر باید برای تمامی محصوالت 

مورد استفاده قرار گیرد. 
4-حس اضطرار ایجاد کنید 

این امر که مخاطب این احس��اس را داش��ته باشد که در صورت عدم خرید، 
دیگر چنین فرصتی را به دست نخواهد آورد، استراتژی-ای است که از آن تحت 
عنوان ایجاد حس اضطرار نام برده می شود. درواقع ممکن است مخاطب شما با 
تردیدهایی مواجه باشد و این امر خود باعث شود تا خرید را برای زمانی دیگر 
محول کنند. همچنین ممکن است احساس نیاز در این رابطه با محصول شما 
چندان به چشم نیاید، با این حال یک تخفیف مناسب و یا اعالم رو به اتمام قرار 
گرفتن، باعث خواهد شد تا تمایالت افزایش پیدا کند. نکته مهمی که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که صرفا با یک روش نمی توان تغییرات اساسی 
را در میزان فروش شرکت به وجود آورد. به همین خاطر ضروری است تا تمامی 

روش-هایی که معرفی می کنیم را به صورت همزمان مورد توجه قرار دهید. 
5-از پیام رسان ها استفاده کنید 

ام��روزه دیگر مخاطب تمایل چندانی به تماس برقرار کردن نداش��ته و این 
ام��ر ب��ه معنای در صف قرار گرفتن خواهد بود. این امر در حالی اس��ت که در 
ش��بکه های اجتماعی، افراد می توانند مش��کل و یا سوال خود را مطرح کرده و 
پاسخ آن را دریافت کنند. درواقع اگرچه پاسخگوی تلفنی همچنان رایج است، 
با این حال شما باید این بخش را به صورت کامل فراموش کنید. در نهایت این 
مسئله باعث خواهد شد تا فرصت برای پاسخ دهی مناسب و عدم بروز مشکل، 
به وجود آید. در نهایت از این صفحه چت ها می توان برای پیگیری های الزم و 

ارسال مطالب موردنظر خود نیز استفاده کنید. 
6-سرعت سایت خود را افزایش دهید 

س��رعت سایت برای هر کاربری بس��یار مهم خواهد بود. در این رابطه توجه 
داش��ته باش��ید که با توجه به وجود رقبای مختلف، حت��ی چند ثانیه کندی، 
می تواند باعث ریزش شدید مخاطب شود. در این رابطه در کنار انجام اقدامات 
الزم، از رعایت اصول س��ئو نیز غافل نش��وید. این امر باعث خواهد ش��د تا در 
موتورهای جست وجو، به بهترین ش��کل در معرض نمایش قرار گرفته شوید. 
آمارها در این زمینه حاکی از آن است که افراد تمایل بیشتری را به ماندن بیشتر 

در سایت هایی دارند که از سرعت باالیی برخوردار هستند. 
7-تنها به سایت خود محدود نباشید 

این امر که محصوالت شما در سایت های دیگر نیز به نمایش درآورده شود، 
خود باعث خواهد شد تا امکان جذب مشتری بیشتر، افزیش پیدا کند. در این 
رابطه ش��ما نیاز به بودجه زیادی نداش��ته و در حال حاضر اکثر این اقدامات از 
طریق تعامل دو طرفه با صاحبان سایت ها انجام می شود. برطبق این روش شما 

نیز باید تبلیغات سایت هدف را انجام دهید. 
8-پیگیر باشید 

این امر که مخاطب را رها نکرده و همواره پیگیر آنها باش��ید، باعث خواهد 
ش��د تا برند شما بیش��تر در ذهن آنها باقی بماند. تحت این شرایط در صورت 
نیاز به خرید، بدون ش��ک شما گزینه اول خواهید بود. به همین خاطر توصیه 
می ش��ود که صرفا منتظر پیام مخاطبین خود نبوده و در این رابطه پیش��قدم 
باش��ید. همچنین برای درگیر کردن مخاطبان خود می توانید انواع چالش ها و 

مسابقات را نیز ایجاد کنید. 
9-امکان چت در صفحه اصلی را ایجاد کنید 

این امر که افراد س��ریعا بتوانند با مدیر سایت ارتباط برقرار کرده 
و س��واالت خود را مطرح کنند، بدون ش��ک شانس فروش شما نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد. در این رابطه ضروری است تا ضمن ایجاد 
ابزار الزم، افرادی را مس��ئول پاسخگویی ۲۴ ساعته کنید. همچنین 
الزم است تا ثبت نام افراد در سایت شما در کمتر از ۱۰ ثانیه انجام 
ش��ود. در غی��ر این صورت هیچ فردی تمایل ب��ه انجام چنین اقدام 

مهمی را نخواهد داشت. 
10-دلیلی برای بازدید مداوم داشته باشید 

اقداماتی نظیر تخفیف های مداوم باعث خواهد شد تا افراد تمایل 
داش��ته باش��ند تا به صورت روزانه سایت ش��ما را حداقل برای یک 
بار بررس��ی کنند. این امر یک دس��تاورد بسیار مهم خواهد بود و با 
این حال ش��ما تنها به این اقدام محدود نبوده و می توانید طرح  های 

خالقانه ای را در این زمینه داشته باشید. 
در نهای��ت توصیه می ش��ود که به صورت هفتگی، اقدامات س��ایر 
صفح��ات را مورد بررس��ی قرار دهی��د. این امر منب��ع خوبی برای 
ایده های جدید خواهد بود. همچنین با تحلیل اشتباهات، می توانید 

از تجربیات تلخ آنها به سود خود استفاده کنید. 
smallbiztrends.com :منبع
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راه نجات کسب و کارهای کوچک در شرایط 
کرونایی

بحران کرونا در نقاط مختلف جهان بحران های بسیار زیادی 
ایجاد کرده اس��ت. این ام��ر بر روی حوزه اقتص��اد و به ویژه 
کس��ب و کارهای کوچک تاثیر بس��یار خردکننده ای داش��ته 
اس��ت. برندهای بزرگ در این شرایط مزیت های قابل توجهی 
در مقایس��ه با کس��ب و کاره��ای کوچک دارن��د. آنها امکان 
مقاومت بیش��تر در برابر فش��ارهای مالی و تالش برای بهبود 
ش��رایط در طوالنی مدت را پیدا کرده اند. ب��ا این حال برخی 
از کس��ب و کارهای کوچک در همان روزهای ابتدایی شیوع 

ویروس ورشکسته شدند. 
براس��اس گ��زارش خبرگزاری واش��نگتن پس��ت در طول 
ماه گذش��ته نزدیک ب��ه ۱۰۰ هزار کس��ب و کار کوچک در 
ب��ازار ای��االت متحده بس��ته ش��ده اند. این نکته خبر بس��یار 
تهدیدکننده ای برای مدیران کس��ب و کارهای کوچک است. 
ش��اید یکی از خبره��ای خوش ب��رای بازاریاب ها در وضعیت 
کنونی بازگش��ایی مرحله به مرحله بسیاری از کسب و کارها 
باش��د. این امر نفس تازه ای به کالبد ناتوان کس��ب و کارهای 

کوچک خواهد دمید. 
هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررس��ی ش��یوه های مناسب 
برای مدیریت ش��رایط دش��وار پیش روی از س��وی کس��ب 
و کاره��ای کوچک اس��ت. م��ا در ادامه به بررس��ی برخی از 

مهم ترین نکات در این زمینه خواهیم پرداخت.
1. رعایت فاصله گذاری اجتماعی

بسیاری از کسب و کارها فقط به شرط رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی فرصت بازگشایی پیدا کرده اند. این نکته در بسیاری 
از حوزه های کس��ب و کار مورد توجه دقیق برندها قرار دارد. 
اگر ش��رکت ش��ما نیز به تازگی امکان ش��روع دوباره کسب و 
کار را پیدا کرده اس��ت، باید نس��بت به رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی و دیگر نکات بهداشتی اقدام کند. 
امروزه مشتریان به سختی به برندها اعتماد می کنند بنابراین 
رفتارهای پرخطر از سوی ما در زمینه بهداشت و پیشگیری از 
شیوع کرونا تبعات بسیار سختی برای ما خواهد داشت. برخی 
از برندها مانند فس��ت فودهای محلی برای تحویل سفارش ها 
از برچسب رعایت فاصله گذاری اجتماعی استفاده می کنند. به 
این ترتیب مش��تریان نسبت به سیاست های رستوران به طور 

کامل آگاه خواهند شد. 
2. تعامل مداوم با کارمندان و توجه به توصیه های شان 

بس��یاری از ش��رکت ها در طول بحران کرونا به توصیه های 
کابردی کارمندان ش��ان نیاز دارند. ب��دون تردید ما به عنوان 
مدیرعامل یک ش��رکت توانایی کامل��ی در حوزه های مختلف 
نداریم بنابراین باید نس��بت به کاربس��ت شیوه های مختلف با 
استفاده از نظرات کارمندان اقدام کنیم. مزیت این امر امکان 
بهره مندی از تجربی��ات و دیدگاه های تخصصی کارمندان در 

حوزه های مختلف است. 
برخ��ی از برنده��ا در دوران تعطیل��ی کس��ب و کارها هیچ 
ارتباطی با کارمندان ش��ان نداش��ته اند. این امر اغلب موجب 
نارضایتی کارمندان می شود. ما باید همیشه تعامل نزدیکی با 
کارمندان مان داشته باشیم. این امر ما را نسبت به فراهم سازی 

نیازهای اساسی آنها توانا خواهد کرد. 
3. ارائه خدمات جانبی فزاینده به مشتریان و کارمندان

ماه های نخست بروز بحران کرونا عیار مدیران در سطح های 
مختلف را به خوبی مشخص کرد. بسیاری از مدیران از همان 
روزهای نخس��ت اقدام به حمایت از کارمندان و مشتریان به 
طور فزاین��ده کردند. این امر تاثی��ر بلندمدتی بر روی بهبود 

رابطه میان برند و مشتریان و همچنین کارمندان دارد. 
امروزه یکی از بحران های اساس��ی کسب و کارهای کوچک 
ترک س��ریع شرکت از سوی کارمندان است. آنها با مشکالت 
بس��یار زیادی برای هم��کاری بلندمدت ب��ا کارمندان مواجه 
هس��تند. همین امر دش��واری های بس��یار زیادی پیش روی 
برنده��ا قرار می دهد. اگر ما به دنبال تعامل س��ازنده و حضور 
م��داوم در ب��ازار موردنظرمان هس��تیم، باید نس��بت به ارائه 

خدمات جانبی فزاینده به مشتریان توجه کنیم. 
وقتی بحث از ارائه خدمات جانبی به مش��تریان و کارمندان 
می ش��ود، فقط رعایت نکات بهداش��تی مدنظر نیست. بدون 
تردید مشتریان در ش��رایط جاری دشواری های بسیار زیادی 
برای تعامل با برندها و خری��د محصوالت دارند بنابراین ارائه 
تخفیف ه��ای مناس��ب به مش��تریان نقش مهم��ی در بهبود 
برداش��ت آنها نسبت به ما خواهد داش��ت. این نکته در مورد 
کارمندان نیز صحت دارد. بدون تردید بخش��ی از مش��تریان 
هر ش��رکت، ب��ه ویژه در ح��وزه تولید، مربوط ب��ه کارمندان 
است. ما باید به طور مداوم نسبت به وضعیت مالی کارمندان 
توجه داش��ته باشیم. در غیر این صورت فرصت چندانی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف )کارمندان و مش��تریان( 

نخواهیم یافت. 
4. تصمیم گیری براساس داده های معتبر

ه��ر کارآفرین��ی در طول روز باید تصمیم ه��ای متعددی را 
اخذ کن��د. بدون تردید تمام تصمیم ه��ای حوزه کاری دارای 
اهمیت یکس��انی نیس��تند بنابراین ما باید توج��ه ویژه ای به 
تصمیم های مهم داش��ته باشیم. امروزه اغلب کارآفرینان برای 
اخذ تصمیم های مه��م به دنبال اس��تفاده از داده های معتبر 
هس��تند. مزیت این ش��یوه امکان اطمینان نس��بی از کیفیت 
تصمیم گیری  ها خواهد بود.  مشکل بسیاری از برندها در طول 
دوران ش��یوع کرونا ناتوانی برای تصمیم گیری مناسب است. 
ما در این ش��رایط ارتباط نزدیکی با مش��تریان نداریم. همین 
امر دسترس��ی به داده های جدی��د از طریق بخش بازاریابی و 
یا توس��عه و تحقیقات را دش��وار می س��ازد. توصیه ما در این 
بخش تالش برای همکاری ب��ا دیگر برندهای فعال در زمینه 
گردآوری اطالعات کاربر در فضای آنالین است. بهترین مثال 

در این زمینه بانک های اطالعاتی برند گوگل است. 
noobpreneur.com :منبع
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مدیران موفق و تأثیرگذار به صورت اتفاقی به این جایگاه نرسیده اند. در 
واقع، خصوصیات رفتاری منحصر به فرد آنها س��بب ش��ده نسبت به دیگر 
افراد موفق تر و برجس��ته تر باش��ند. مدیران بزرگ و پیشگام عادت هایی را 
به کار گرفته اند که به آنها کمک می کند به اهدافش��ان دست یابند؛ همان 
عادت هایی که شما هم می توانید در خود به وجود آورید. در ادامه با ما همراه 

باشید تا رفتارهای اصلی مدیران مؤثر را معرفی کنیم.
برای تبدیل شدن به یک مدیر موفق به سخت کوشی زیادی نیاز دارید. 
رهبران موفق کاری می کنند که ش��ور و اشتیاق آنها تمام سازمان را به 
وجد بیاورد. پس بگذارید اش��تیاق ش��ما بخشی از شخصیت رهبری تان 

باشد. برای رهبری هم از مغزتان و هم از قلب تان استفاده کنید.
رهبران مؤثر و فوق العاده دارای این خصوصیات هستند:

1. اعتماد به نفس باالیی دارند اما خودستایی نمی کنند
رهبران موفق خود را باور داش��ته و اعتماد ب��ه نفس باالیی دارند، به 
گون��ه ای که کارمندان جذب اعتماد به نفس آنها می ش��وند. برای اینکه 
خود را محک بزنید باید ببینید از چالش ها فرار می کنید یا نه. اعتماد به 
نفس باال سبب می شود در زمان استرس و آشفتگی آرام بمانید. رهبران 

بزرگ هیچ گاه کاری که متعهد به انجام آن هستند را رها نمی کنند.
2. بسیار حساس و نسبت به دیگران پاسخگو هستند

رهبران بزرگ بس��یار حساس هستند و نیاز اطرافیان شان را به خوبی 
درک می کنند. آنها می دانند چه چیزی برای کارمندان نیاز اس��ت و به 
رفاه آنها توجه واقعی نش��ان می دهند. باید به افراد س��ازمان تان اهمیت 

دهید و خود را مسئول سالمت و موفقیت آنها بدانید.
3. مصمم و بااراده هستند

رهبران مؤثر و برجس��ته هر کاری را تا حد کمال ادامه می دهند. آنها 
قادرند هم زمان جزییات ظاهراً بی اهمیت و تصویر بزرگ را در ذهن شان 
تجس��م کنند. حواس ش��ان به تمام چیزهایی که به آنها در دستیابی به 
اهداف کمک می کند هس��ت. وقتی کارها مطابق میل شان جلو نمی رود 
به سادگی تسلیم نمی شوند. پس تمام پروژه های تان را به اتمام برسانید 

مگر اینکه دلیل خوبی برای توقف آنها وجود دارد.
4. حامی هستند

رهبران مؤثر به افرادی که سازمان آنها را تشکیل می دهد توجه واقعی 
دارند. آنها در چالش ها کارمندان را هدایت می کنند و همیشه به دنبال 
راه حل هایی هستند که موفقیت بلندمدت شان را تضمین می کند. وقتی 
یکی از کارمندان به خاطر مسئله ای شخصی به تغییر ساعت کاری نیاز 
دارد، به او کمک کنید برنامه  زمان بندی جدیدی داشته باشد و به دیگر 
کارمندان فش��ار وارد نکنید تا ه��م کارمندان تان را حمایت کنید و هم 

سازمان تان را.
5. رفتاری متمایز و منحصر به فرد دارند

رهب��ران مؤثر و بزرگ واکن��ش منحصر به فردی نس��بت به کارها و 
حرف ه��ای خود دارند. آنها طوری رفت��ار می کنند که از کارمندان خود 
متمایز باش��ند و در عین حال احترام و تحس��ین آنها را هم جلب کنند. 
برای اینک��ه به عنوان رهبر از دیگران متمایز باش��ید، رهبری خود را با 
الگوس��ازی انجام دهید. حرفه ای لباس بپوش��ید، در جریان تمام اخبار 
باش��ید و ب��ا درایت و هوش��مندی صحبت کنی��د. اگ��ر بتوانید تصویر 
مدیریتی متمایز و منحصر به فرد خود را بس��ازید و با آن راحت باشید، 
می بینی��د بع��د از مدتی بدون تالش زی��اد همانند ی��ک مدیر برخورد 

می کنید و راه می روید.
6. مسئولیت پذیر هستند

مدی��ران مؤثر و برجس��ته مس��ئولیت کارهای کارمن��دان را برعهده 
می گیرن��د. وقتی پروژه ای خوب جلو م��ی رود از کارمندان خود تعریف 
می کنند. وقتی شرایط سخت شده و موانعی بر سر راه ایجاد می شود، به 
س��رعت به دنبال راه حلی برای حل مسئله می روند. هرگاه بتوانید این 
کارها را بدون اینکه دنبال مقصر باش��ید یا بخواهید تقصیر را به گردن 

دیگری بیندازید انجام دهید، یک رهبر مسئولیت پذیر خواهید بود.
7. حرف های متقاعدکننده می زنند

رهبران موف��ق و بزرگ برای متقاعدکردن دیگران توانمند هس��تند. 

آنه��ا به خوبی می دانند چ��ه زمانی باید حرف بزنند. همیش��ه به عنوان 
یک رهبر س��عی کنید حرف های الهام بخش بزنید، اطمینان ایجاد کنید 
و هر زمان نیاز اس��ت دیگران را هدایت کنید. وقتی بتوانید کارمندان را 
با صحبت کردن به س��مت جلو هدای��ت کنید، ارتباطی متقاعدکننده و 

صادقانه برقرار کرده اید.
8. صادق و راستگو هستند

رهبران مؤثر و بزرگ بس��یار صادق هستند. آنها با دیگران به گونه ای 
رفتار می کنند که می خواهند با آنها رفتار شود، به همین خاطر همواره 
به دیگران احترام گذاشته و احساسات شان را در نظر می گیرند. آیا باور 
دارید صداقت و رفتارهای اخالق مدارانه باعث موفقیت ش��ما می ش��ود؟ 
اگر این طور هس��ت ش��ما هم می توانی��د رهبری فوق العاده باش��ید و 

سازمان تان را به سمت موفقیت رهنمون کنید.
9. بسیار منظم و دقیق هستند

برنامه ریزی درس��ت نیازمند فکر کردن اس��ت. رهبران بزرگ و مؤثر 
به خوب��ی س��ازماندهی و برنامه ریزی می کنند. هرچن��د فکر کردن به 
راه حل ه��ای مختلف و اثرات محتم��ل آن، به مهارت تفکر تحلیلی نیاز 
دارد، اما باید طوری برنامه ریزی کنید که عالقه مندی ش��ما در راستای 
تفکرتان قرار گیرد. پس به عنوان یک رهبر موفق باید قادر باشید هم با 

مغزتان رهبری کنید و هم با قلب تان.
10. خوش بین هستند

رهبران بزرگ به س��ادگی می توانند به دیگران امیدواری و قوت قلب 
بدهند و با ش��ور و اش��تیاق فراوان به دل مش��کالت بروند. خوش بینی 
ش��ما، اگر واقعی باش��د، به محیط کارتان روح می دهد. پس از کارهای 
جس��ورانه و بی تدبیر خودداری کنید و همواره به دنبال راه هایی باشید 
که به کارمندان انرژی می دهد. سعی کنید در محیط کار برای خودتان 
و اعضای تیم تان لذت آفرین باشید. وقتی این کار را درست انجام دهید 

می بینید در عین اینکه لذت برده اید، کارتان هم پیش رفته است.
inc/ucan :منبع 

چه کسی می توانس��ت پیش بینی کند که روزی فرزندان کوچک مان 
ب��ه عنوان همکاران ما در خانه باش��ند؟ با ش��یوع کووی��د ۱9 و اجرای 
طرح های��ی نظیر فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی مدارس، بس��یاری از 

والدین اکنون سه شغل دارند: کارمند، معلم و سرگرم
 کننده کودکان که در اغلب موارد به اثربخشی کارشان صدمه می زند.
جالب اس��ت که بس��یاری از پدر و مادرها در دوران قرنطینه، شرایط 
مش��ابهی را تجرب��ه می کنند. اغل��ب به طور تمام وق��ت کار می کنند و 
همزم��ان به فرزندان خود در انجام تکالیف ش��ان کمک می کنند. برخی 
نگران پیشرفت و توسعه کسب و کارشان هستند، در حالی که از اینکه 
بتوانن��د والدین خوب و مس��ئولیت پذیری برای فرزندان ش��ان باش��ند، 
نگرانند. بعضی از آنها هم تمام وقت س��ردرگمند و قادر به تمرکز روی 
هیچ کاری نیس��تند. در حال حاضر اغلب مادران و پدران ساعت کاری 
خ��ود را برای حمایت از آموزش فرزندان در خانه تغییر دادند و احتماال 
ش��ب ها کمتر می خوابند. در ادامه بعضی از این والدین شاغل مجموعه 
نکاتی را به اش��تراک می گذارند که کمک می کند هم برای کودکان تان 

زمان بگذارید و هم در کارتان پیشرفت کنید:
از فضای مجازی استفاده بهینه کنید:

والدین ش��اغل به فرزندان شان اجازه می دهند که مدت زمان طوالنی 
را به تماش��ای تلویزی��ون و بازی های تلفن و غی��ره ... اختصاص دهند. 
چراکه در این صورت می توانند بیشتر به کارهای اداری و کنفرانس های 
آنالین خود رس��یدگی کنند، اما ممکن است دچار عذاب وجدان شوند. 
چراک��ه اغلب پدر و مادرها می دانند این نوع فعالیت ها می تواند به ذهن 
کودکان آسیب بزند اما می توان با به کارگیری کمی خالقیت این تهدید 
را به یک فرصت تبدیل کرد. برخی از برنامه های زنده که در حال حاضر 

تولید می شوند،  هیجان انگیز، الهام بخش و آموزشی هستند.
یکی از کارشناس��ان در این مورد به والدین پیشنهاد می کند که برای 

کودکان شان کتاب های داستان یا سرودهای مورد عالقه  آنها را بخوانند 
و آن را به صورت پادکس��ت درآورند یا حتی ویدئویی از انجام تمرینات 
ی��وگا برای بچه ه��ا تهیه کنند و با اس��تفاده از امکان��ات و قابلیت های 
اینترنت و ش��بکه ها و پیام رس��ان های اجتماعی آنه��ا را در معرض دید 
فرزندان خردسال ش��ان ق��رار دهند. این کار نه تنها کودکان را س��رگرم 
می کند، بلکه آنها را به هیجان، حرکت، تفکر و پاسخ به انسان آن طرف 

صفحه وادار می کند.
کودکان را به عنوان کارآموز تلقی کنید:

اگر فرزند شما به توجه بیشتری نیاز دارند، آنها را به عنوان »کارآموز« 
تلقی کنید. به  عنوان مثال اگر کودک نوپا دارید، اجازه دهید مثل خود 
ش��ما که حین تماس های کنفرانس زنده یادداش��ت بر می دارید، او هم 
روی دفترچه خودش نقاش��ی و رنگ آمیزی کند. البته کودکان بزرگ تر 
می توانند مسئولیت های دیگری را برعهده بگیرند. مثال آماده کردن لپ 

تاپ یا تلفن همراه برای پخش ویدئو کنفرانس یا ....
انعطاف پذیر باشید و شرایط جدید را بپذیرید:

بنیان گذار یک کسب وکار کوچک اما موفق در این  باره می گوید: »من 
و همسرم اتاق خواب مان را به یک دفتر کار کوچک تبدیل کردیم. شاید 
این تنها فضای اختصاصی باش��د ک��ه در خانه کوچک مان بتوانیم بدون 
س��ر و صدای بچه ها روی کسب و کارمان تمرکز کنیم. او می گوید: »ما 
به نوبت باید به دنبال کودکان نوپای خود باشیم و به عنوان کمک معلم 

در جلسات تلفنی و کالس موسیقی آنالین آنها شرکت کنیم.«
با اینکه وضعیت دشواری است، اما واقعیت را پذیرفته ایم و برنامه های 
خود را انعطاف پذیر نگه داش��تیم. او توضیح می دهد: »ما کارهای تلفنی 
را همزمان که برای پیاده روی می رویم انجام می دهیم. برنامه های کاری 
خودبه خ��ود تغییر می کنند و م��ا باید انعطاف پذیر باش��یم، اما نباید از 
مزیت های کار کردن در خانه هم غافل بود. ما بیش��تر روزها صبحانه و 
ناهار را با هم می خوریم و ش��ب ها قبل از خواب به پیاده روی می رویم . 
من مدیتیش��ن خودم را وقتی که در اتومبیلم در پارکینگ منزل هستم 
انج��ام می دهم. م��کان اختصاصی دوم که در آن خبری از س��روصدای 

فرزندانم نیست!«
خود را با برنامه کودک تان هماهنگ کنید:

یک��ی از والدی��ن که خود مدیر روابط عمومی اس��ت می گوید هر روز 
صبح س��اعت ۸:۳۰ دخت��رم را بیدار می کنم که بتوان��د برنامه هایی که 

برای آن روز دارد را بنویسد.
»اولی��ن کاری که دخت��رم انجام می دهد این اس��ت ک��ه یک کاغذ 
برمی دارد و آنچه که برای روز خود برنامه ریزی کرده است را می نویسد. 
او حاال احس��اس مس��ئولیت می کن��د. پیش از این ، ش��کایت می کرد و 
نافرمان بود. زیرا احساس می کرد که دوباره در مدرسه است و باید صرفا 

تکالیفی را انجام دهد که از او خواسته شده است.«
برنامه دخترش شامل یادگیری، مطالعه و سرگرمی است. او می افزاید: 
»ما این برنامه روزانه را با هم مرور می کنیم و س��پس من سعی می کنم 

که برنامه های خودم را با برنامه های دخترم هماهنگ کنم.«
ساعات پرانرژی اول صبح را فراموش کنید:

ش��اید س��اعات اول صبح بهترین زمان برای بهره وری کارتان باش��د، 
اما والدین ش��اغل باید بدانند اوج انرژی کودکان خردسال نیز در همان 
س��اعات اولیه صبح اس��ت یک مدیر بازاریابی و مادر دو فرزند کوچک، 
می گوید: خیلی زود متوجه شدم که برنامه قدیمی صبح تا عصرم دیگر 

در این شرایط مناسب و کاربردی نیست.
او توضیح می دهد: »در ابتدا، هیچ اثربخش��ی در کارم وجود نداش��ت. 
وقتی که می خواس��تم با لپ تاپ کار کنم همزمان هر دو پس��ر کوچکم 
س��عی می کردند به گونه ای توجه من را به خودش��ان جلب کند، مدام 
از س��ر و گردن من باال می رفتن��د ، فریاد می زدند و هر از گاهی هم من 
را گاز می گرفتند . کم کم متوجه ش��دم ساعات اول صبح که آنها آماده 
خوردن صبحانه و مش��تاق به ش��روع یک روز جدید هستند، زمان آن 
نیس��ت که من به دفتر کار خود بروم و از نظرش��ان ناپدید ش��وم.« او 
اکنون برنامه کاری که بتواند همزمان در کنار فرزندانش باش��د را برای 

خود تنظیم کرده است.
forbes/modirinfo   :منبع

چگونه با وجود فرزندان کوچک از خانه کار کنید و بازده خوبی داشته باشید؟
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قـم - خبرنـگار فرصت امـروز: مع��اون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری قم از ساخت ۱۰ پارکینگ موتورسیکلت 
در هس��ته مرکزی ش��هر خبر داد و گف��ت: یکی از اقدامات 
ش��هرداری در ترویج فرهنگ دوچرخه سواری طراحی ۱۸۰ 

کیلومتر مسیر دوچرخه در قم است.
عب��اس ذاکریان در یک ص��د و چهل و پنجمین جلس��ه 
علنی و رس��می شورای اسالمی ش��هر قم که در ساختمان 
شهید باکری برگزار شد، به ارائه گزارشی از خدمات معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم پرداخت و اظهار داشت: 
یک��ی از مهم ترین دغدغه های معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری قم اجرای برنامه هایی با افق بلندمدت بوده و باید 

هر اقدامی بر اساس مطالعات جامع انجام شود.
مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری قم تکمیل طرح 
جامع حمل ونقل ش��هر ق��م را موردتوجه قرارداد و افزود: بر 
اساس برنامه ریزی های  انجام شده باید تا فروردین این طرح 
کامل شده و به تصویب نهایی شورای ملی ترافیک می رسید 
اما به علت ش��یوع ویروس کرونا و تغییر اولویت های کشور 

بسیاری از برنامه های ما نیز با تأخیر انجام می شود.
ذاکری��ان انجام ط��رح جام��ع دوچرخه س��واری را برای 
نخس��تین بار در قم آغاز تحولی مه��م در حوزه حمل ونقل 
پاک دانست و تصریح کرد: اجرای مشخص شدن مسیرهای 
وی��ژه دوچرخه در دس��تور کار قرارگرفت��ه و بیش از ۱۸۰ 

کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در قم طراحی شده است.
وی در ادام��ه ب��ه افتت��اح پیش��ت دوچرخه س��واری در 
ق��م نیز اش��اره کرد و گفت: ب��ا توجه به راه اندازی پیس��ت 

دوچرخه س��واری و اتمام طرح جامعه دوچرخه س��واری در 
ق��م برنامه های وی��ژه ای در این حوزه تدوین ش��ده که یکی 
از آن ها ارائه تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان دوچرخه 
بوده که به زودی نهایی می شود. معاون حمل ونقل و ترافیک 
ش��هرداری قم بهینه سازی معابر اصلی ش��هر را برای تردد 
ایمن دوچرخه س��واران مطرح و بیان کرد: یکی از مهم ترین 
مطالبات مردم از ش��هرداری ایمن س��ازی معابر برای تردد 
دوچرخه س��واران بوده که موردتوجه قرارگرفته و در جهت 
تأمی��ن ای��ن مطالب��ه معابر بهینه و اس��تاندارد می ش��وند. 
ذاکریان س��پس موضوع تأمین پارکینگ در هسته مرکزی 
را نیز موردتوجه قرارداد و تأکید کرد: یکی از مشکالت مهم 
در تأمین پارکینگ در هس��ته مرکزی، تملک زمین و نبود 

فضای مناسب در این منطقه است.
وی ادامه داد: پارکینگ مجتمع سیرنگ، میدان روح اهلل و 

پارکینگ شرقی در حال پیگیری بوده و همچنین پارکینگ 
خیاب��ان باجک جنب مخاب��رات یک��ی از پارکینگ های در 

دست پیگیری است.
مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری قم خاطرنش��ان 
ک��رد: ۱۰ لکه ب��رای س��اخت پارکینگ موتورس��یکلت در 
هس��ته مرکزی ش��هر شناسایی ش��ده و بازدیدهای میدانی 
آن انجام ش��ده اس��ت. ذاکریان در ادامه به مشکالت ناوگان 
اتوبوس��رانی پرداخت و افزود: متأسفانه باوجود پیگیری های 
انجام شده بودجه ای که سهم دولت برای خرید اتوبوس بوده 

هنوز به قم اختصاص داده نشده است.
وی ب��ا توج��ه ب��ه برنامه های ش��هرداری برای نوس��ازی 
اتوبوس ها، تصریح کرد: ب��ه علت تحریم ها خرید اتوبوس از 
دستور کار شهرداری خارج شده و اتوبوس ها در حال نوسازی 
بوده و با توجه به قراردادهای بسته شده اتوبوس های نوسازی 

شده در چند مرحله وارد ناوگان اتوبوسرانی قم می شود.
مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری ق��م ورود ۱۰ 
دستگاه اتوبوس نوسازی شده را به ناوگان اتوبوسرانی اعالم 
کرد و گفت: با توجه به قراردادهای بسته ش��ده تا چند سال 
آینده مشکلی در ناوگان اتوبوسرانی نداشته و ۳۵۰ اتوبوس 

به صورت تمام وقت به شهروندان خدمات رسانی می کنند.
ذاکریان در پایان به مسئله تعطیلی پارکینگ ها و ناوگان 
اتوبوسرانی در دوران ش��یوع ویروس کرونا نیز اشاره کرد و 
گفت: با تعطیلی پارکینگ ها و بخشودگی اجاره پارکینگ ها 
بی��ش از ۴ میلیارد تومان درآمد س��ازمان محقق نش��ده و 

خسارات مالی زیادی به مجموعه وارد شد.

همـدان - خبرنـگار فرصت امـروز: وزی��ر آموزش و 
پرورش با اشاره به ارزش دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه 

فرهنگیان توسعه فیزیکی نیست بلکه اصالح رویه ها است.
به گزارش خبرگزاری بس��یج از همدان، محس��ن حاجی 
میرزایی در آیین افتتاح دو اس��تخر آموزش و پرورش ناحیه 
یک و دو همدان که در سالن اجتماعات تاالر معلم با حضور 
استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، خیرین مدرسه 
ساز و معلمین، برگزار شد، اظهار داشت: براساس آن چیزی 
که در ماموریت های آموزش و پرورش آمده است ما وظیفه 
داریم نسل نو را تربیت کنیم مهمترین نقطه در سند تحول 
بنیادین این نکته است. وی با بیان اینکه آموزش و پرورش 
باید از علم آموزی به تربیت دانش آموزان منتقل شود، افزود: 
اعتقاد بر این است که  باید بعد زیستی و بدنی دانش آموزان 
رش��د کند، باید علم و فناوری و جنبه های زیباشناختی هم 
رش��د کن��د در این فهم از س��ند تحول ما ب��ه جای کالس 
محیط یادگیری داری��م. وزیر آموزش و پرورش گفت: همه 
محیط پیرامون کالس، محیط یادگیری و تربیت دانش آموز 
اس��ت و در کنار محیط های یادگی��ری دیگر امیدواریم این 

اقدام توسعه یابد.
حاجی میرزای��ی با بیان اینکه م��ا برای تقویت همه جانبه 
نی��از داریم همانطور که به وجوه دیگر می اندیش��یم به این 
مورد نیز توجه کنیم، اضافه کرد: جوامع هم در جس��تجوی 

این هس��تند تکاپوی مس��تمر و دائمی جوام��ع برای بهتر 
ش��دن و بهتر زیستن اس��ت؛ این دغدغه مشترکی است که 
وجود دارد. وی ابراز داش��ت: امروز تحول مستلزم تحول در 
یادگیری اس��ت و هیچ تحول پایداری اتفاق نیفتاده اس��ت 
مگر اینکه انس��ان ها همانگونه عمل می کنند که آموختند، 
بنابرای��ن اگر خوب آموختیم، خوب عمل می کنیم و اگر بد 

آموختیم  بد عمل می کنیم .
وزی��ر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس کانون اصلی 
یادگیری هس��تند و هر توجهی به مدرس��ه توجه و اهتمام 
به یادگیری اس��ت، افزود: امروز مجالی فراهم شده که همه 
کس��انی که می خواهند مدرسه بسازند، مدرسه سازی کنند 

و هیچ س��رمایه گذاری به اندازه س��رمایه گذاری در مدارس 
پربازده نیس��ت. وی گفت: مدرس��ه بنایی ابدی است یعنی 
تحولی که در انسان گذاشته می شود، پایانی ندارد و باقیات 
صالحات اس��ت. وزیر آموزش و پرورش تصریح با اش��اره به 
اجرای طرح »آجر به آجر« کرد: ما فرصتی ایجاد کردیم که 
مدرس��ه ای بس��ازیم و تحولی ایجاد کردیم که مردم در این 
کار خیر مشارکت کنند حتی با یک آجر که می تواند آجری 
ب��ر آجری قرار دهد. وی ب��ا بیان اینکه هر چه توان آموزش 
و پرورش بیش��تر باش��د تعامل دانش آموزان و ظرفیت های 
آن بلوغ بیش��تری خواهد یافت، گفت: از امس��ال س��امانه 
مکان یابی برای در نظر گرفتن آن نقطه ای که مدرسه ایجاد 
می شود فعال شده اس��ت. حاجی میرزایی با اشاره به ارزش 
دانش��گاه فرهنگیان بیان کرد: دانش��گاه فرهنگیان توس��عه 
فیزیکی نیس��ت بلکه اصالح رویه ها اس��ت بنابراین باید به 
جایی برس��یم که خروجی آن مش��خص باش��د اینکه تمایز 
بیشتری دارد و هر کس��ی وارد دانشگاه فرهنگیان می شود 
باید دائما در تعامل با دانشگاه باشد تا اینکه بازنشسته شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه دولت برای حمایت از مدرسه س��ازی 
بسیار تالش کرده است و اعتبارات ملی و استانی را افزایش 
داده اس��ت، گفت: در س��ال 99 به ۳ ه��زار و۸۰۰ میلیارد 
توم��ان افزایش یافته اس��ت، برای اینکه متناس��ب با آورده 

خیرین دولت هم شرکت کند.

اصفهـان – قاسـم اسـد: ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور به همراه خدامراد صالحی فرماندار شهرستان لنجان 
، حج��ت اهلل غالمی مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی و علي 
اصغر ذاکري هرندي مدیر کل دفتر امور شهري و شوراهاي 
اس��تانداري اصفهان پنج ش��نبه ۲۲ خرداد ماه با حضور در 
ذوب آه��ن اصفه��ان از خ��ط تولید ریل مل��ی و همچنین 

شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان بازدید کردند .
معاون امور ش��هری و روستایی وزیر کشور در این بازدید 
و در گفتگو با خبرنگار ما تولید ریل ملی را جهت  توس��عه 
حم��ل و نقل » انبوه بر« کش��ور به ویژه مترو بس��یار مهم 
دانس��ت و گفت : خوشبختانه امس��ال و سال گذشته مبالغ 
قابل توجهی اوراق مشارکت برای کمک به زیرساخت های 
ریل��ی و قطار ش��هری به ویژه کالن ش��هرها در نظر گرفته 
شده است که در این خصوص تامین ریل یکی از مهمترین 
ملزومات است . وی افزود :  حضور ذوب آهن در تولید ریل 

به مدیریت شهری بسیار کمک کرده است  که این امر برای 
توسعه کش��ور اهمیت بسیاری دارد. جمالی نژاد یادآور شد 
:  با تدبیر مدیران ذوب آهن اصفهان ، این ش��رکت در حال 
حاض��ر تولید کننده بزرگ ریل اس��ت و این وظیفه مدیران 
شهری است که نگاه شان به تولید داخل به ویژه ذوب آهن 

اصفهان باشد که یک صنعت مادر محسوب می شود .  
معاون امور ش��هری و روس��تایی وزیر کش��ور با اشاره به 
اینکه تولید ریل ملی در زمان مدیریت مهندس یزدی زاده 
به طور کامل انجام و فعال شد ، افزود : امیدواریم ذوب آهن 
اصفهان که به خوبی تولید ریل را پیش می برد ، از توس��عه 
حم��ل و نقل ریلی پش��تیبانی کند و این اق��دام مهم برای 

کشور با استفاده از توان داخلی صورت گیرد .
مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان ، دکتر جمالی نژاد را یکی 
از پشتیبانان و حامیان اصلی تولید محصول استراتژیک ریل 
به ویژه ریل مترو در کشور دانست و گفت :  حمایت ایشان 
باعث ش��ده تا کنون سه نوع ریل مورد نیاز سراسر کشور را 
در ذوب آهن اصفهان تولید کنیم . در این راستا تامین ریل 
اصفهان روتین ش��ده و در مورد س��ایر شهرها هم انجام می 
ش��ود و در این خصوص  هیچ گونه محدودیتی برای تامین 

ریل متروی مورد نیاز سراسرکشور نداریم .

ایالم – منصوری: رئیس بازرس��ی فنی ش��رکت پاالیش 
گاز ای��الم گف��ت: این واحد فن��ی با اس��تفاده از علم روز و 
دانش و تخصص ، س��المت تجهیزات ب��رای پایداری تولید 

را تضمین می کند.
 ب��ه گزارش روابط عمومی ، مهندس "بهزاد پرچم پور" با 
اش��اره به اینکه با استفاده از سیستم های کنترلی، نظارتی، 
ایمنی و س��المت تجهیزات، راه برای تولید مستمر و پایدار 
هموار می ش��ود، افزود: بازرس��ی فنی به عنوان چشم بیدار 
پاالیش��گاه با اعمال بازرس��ی در مراح��ل خرید تجهیزات و 
قطع��ات و در زمان نصب با انجام تس��ت ه��ای عملکردی، 
حضوری فعال دارد و به همین س��بب احتمال بکارگیری و 
اس��تفاده از تجهیزات و قطعات غیر استاندارد به حداقل می 
رس��د. وی اظهار داشت: بازرس��ی فنی به منظور دستیابی 
ب��ه حصول اطمین��ان از انجام صحیح و کام��ل تعمیرات و 
همچنی��ن انجام تمامی م��وارد برنامه ریزی ش��ده در تمام 
مراحل تعمیرات اساس��ی طبق استانداردهای بین المللی و 
روش جاری ش��رکت ملی گاز ایران حضور فعال و مس��تمر 

دارد.
وی خاطر نشان کرد: به منظور استفاده حداکثری از توان 
داخلی، متخصصان بازرس��ی فنی با اس��تفاده از روش های 
استاندارد و تستهای فنی،امکان استفاده از کاالهای داخلی 
را در اولوی��ت قرار می دهند. رئیس بازرس��ی فنی ش��رکت 
پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه در تعمیرات اساس��ی س��ال 
گذش��ته بیش از ۶۵ تجهیز مورد بازرسی قرار گرفته است، 

گفت: نظارت بر نصب ۴ تجهیز حس��اس و کلیدی ش��امل 
کلدباک��س ، ریبویلر دی متانایزر ، نصب مبدل جدید واحد 
بازیافت اتان، نصب مبدل ریبویلر واحد شیرین سازی انجام 

شده است.
پرچم پور افزود: انجام بازرسی و تست بیش از هشت هزار 
اقالم خریداری ش��ده ، بازرسی ۱۲۷ عدد ترموول تجهیزات 
ناحیه فرآیندی و نظارت بر تست و کالیبراسیون ۱۱۵ عدد 
ش��یر اطمینان تنها گوش��ه ای از اقدامات بازرسی فنی در 
تعمیرات اساس��ی سال گذشته بوده اس��ت. رئیس بازرسی 
فنی ش��رکت پاالیش گاز ایالم گفت: بازرسی داخلی از ۶۰ 
تجهیز فیکس ، تعویض نشت بند سقف شناور ، رنگ آمیزی 
و انجام ازمون نشت شار مغناطیسی کف مخزن استوانه ای 
میعانات گازی،  انجام تس��ت قابلیت سرویس دهی برج های 
ج��ذب و تجهیز جداکننده گاز ورودی، انجام تعمیرات پیت 
واحد بازیافت گوگرد، بازرس��ی تیپ فل��ر از جمله اقدامات 
واحد بازرس��ی فنی در تعمیرات اساسی سال جاری خواهد 

بود.
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وزیر آموزش و پرورش:
دانشگاه فرهنگیان اصالح رویه ها است

معاون وزیر کشور در بازدید خط تولید ریل ملی :

نگاه مسئولین کشور برای تامین ریل مترو به ذوب آهن اصفهان است

رئیس بازرسی فنی پاالیشگاه گاز ایالم:

بازرسی فنی سالمت تجهیزات و پایداری تولید را دو چندان می کند

 برگزاری جلسه کمیته ارتقاء سالمت کارکنان
در شرکت گاز استان اردبیل

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی، جلسه کمیته ارتقاء سالمت 
کارکن��ان با ارایه برنامه های مقابله با ش��یوع بیماری کرون��ا و خود مراقبتی با حضور دکتر 
حس��ینعلیزاده رئیس بهداشت و درمان شمالغرب وزارت نفت  و هیئت همراه و مدیر عامل 
شرکت گاز استان اردبیل با هدف ارتقاء سالمت کارکنان و تدوین برنامه عملیاتی سازمانی 
ادارات و تبیین اس��تراتژی الزم جهت سالمت کارکنان در سالن کنفرانس ساختمان ستاد 
مرکزی این ش��رکت برگزار شد. اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل ضمن خیر 
مقدم به کلیه مهمانان حاضر در جلسه کمیته سالمت کارکنان شرکت، اقدامات انجام یافته 
در مقابله با شیوع بیماری کرونا را به شرح ذیل تشریح نمود: لغو تمامی برنامه های غیرضروری 
اعم از فرهنگی و ورزشی، لغو نشست ها و جلسات اداری غیر ضروری، نظافت و ضدعفونی کردن مستمر فضاهای اداری به همراه لوازم و 
تجهیزات موجود در محل کار کارکنان، آموزش رعایت جنبه های بهداشتی به کارکنان واحدهای خدمات و نظارت روزانه بر رعایت موارد 
آموزش داده  شده، نصب وسایل ضدعفونی دست ها در ورودی ساختمان ها، پایش و مراقبت از افراد مشکوک به ابتال، اطالع رسانی و رعایت 

همه الزامات و دستورالعمل های اعالمی کارگروه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در صنعت نفت نمونه ای از این اقدامات می باشد.
در این جلسه همچنین دکتر حسینعلیزاده ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات ارزنده شرکت گاز استان اردبیل در پیشگیری از بیماری 
کرونا در سطح شرکت تأکید نمود باید تا عادی شدن وضعیت، حتی االمکان از ترددهای غیرضروری، حضور در اماکن عمومی و انجام 

سفرهای غیرضروری خودداری و به نکات بهداشتی صادره از مراجع رسمی در راستای پیشگیری از این بیماری توجه ویژه شود.

با انجام اصالحیه در واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی محقق شد؛
کاهش قابل توجه مصرف آب در برج های خنک کننده اصلی 

قزویـن - خبرنگار فرصت امروز: با انجام اصالحیه در مس��یر چرخه مصرف آب برج 
های خنک کننده اصلی نیروگاه شهید رجایی، میزان مصرف آب در این سازه ها به یک سوم 
کاهش یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، یونس علی 
دش��تدار معاون تولید نیروگاه بخار با اشاره به ضرورت افزایش راندمان واحدهای بخاری به 
ویژه در ماه های گرم سال گفت: یکی از اهداف مورد نظر معاونت تولید بخار، افزایش راندمان 
برج های خنک کننده اصلی است که این مهم با انجام اصالحیه ها و مدیریت صحیح منابع 
و ظرفیت های موجود، قابل حصول است. دشتدار با تشریح اقدامات انجام شده برای ارتقای 
راندمان برج های خنک کننده اصلی افزود: در همین خصوص با اس��تفاده از خرد جمعی و 
ظرفیت دانش و تجربه متخصصان نیروگاه، توانستیم به راه کاری برای کاهش مصرف آب در برج های خنک کن اصلی و افزایش راندمان 
در این سازه ها دست یابیم. به طوری که با انجام اصالحیه در پاشش آب »پیک کولر« برج های خنک کننده، میزان مصرف آب را در این 
تجهیزات در ماه های گرم سال به یک سوم کاهش دادیم. معاون تولید نیروگاه بخار در ادامه بیان داشت: مدیریت صحیح نیروی انسانی، 
انجام تعمیرات به موقع و پیشگیرانه، رفع نشتی آب و بخار در چرخه تولید به همراه انجام اصالحیه ها، موجب شد تا در سال گذشته 
شاهد کمترین میزان خروج اضطراری در واحدهای بخاری باشیم. به گونه ای که در سال 9۸ تنها ۳ مورد خروج اضطراری در واحدهای 
۲۵۰ مگاواتی به ثبت رسید که رکورد قابل توجهی است. نیروگاه شهید رجایی با دارابودن ۱۳ واحد تولید برق، یکی از بزرگترین نیروگاه 

های کشور است که ساالنه حدود ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.
 

2294 واحدمسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در استان گلستان 
ساخته می شود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: ۲ هزار و ۲9۴ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن 
در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر استان ساخته می شود.سیدمحمد حسینی با اشاره به اجرای ساخت واحدهای مسکونی در طرح اقدام 
ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر استان که برعهده بنیادمسکن است اظهار داشت: براساس قانون ساماندهی و تولید و عرضه 
مسکن، تأمین مسکن در چارچوب طرح اقدام ملی برای دهک های ۴ تا ۷ درآمدی پیش بینی شده است.وی گفت: در این برنامه دولت 
تالش می کند تا با اندک حمایتی، ش��رایط تأمین مس��کن برای مردم تسهیل شود. قرار است در گام نخست ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
در کش��ور ساخته شود که س��اخت ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر برعهده بنیادمسکن قرار دارد.مدیرکل بنیادمسکن 
اس��تان اضافه کرد: از این تعداد س��هم اس��تان گلستان ۲ هزار و ۲9۴ واحد است که در ۲۷ شهر استان به غیر از گرگان و گنبدکاووس 
احداث خواهد شد.وی با بیان اینکه راه و شهرسازی متولی تأمین زمین برای اجرای این طرح است اظهار داشت: به محض اینکه راه و 
شهرسازی زمین مرغوب که مورد تأیید ما باشد را تأمین و واگذار کند، کار ساخت را شروع می کنیم.حسینی گفت: دولت ۱9۵ میلیارد 
تومان اعتبار تسهیالتی برای اجرای این طرح به استان گلستان اختصاص داده است. برهمین اساس به متقاضیان ۸۵ میلیون تسهیالت 
با نرخ ۱۸ درصد پرداخت می شود.به گفته وی طبق تفاهم نامه راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها ۵۰ درصد هزینه تهیه نقشه ها و ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه نیز از سوی شهرداری ها به مالکان تخفیف داده خواهد شد.

مراسم تکریم و معارفه رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 
برگزار شد 

رشـت _  زینب قلیپور:  طی حکمی از س��وی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن، آقای شهرام مداح حسینی به عنوان رئیس جدید روابط 
عمومی این شرکت انتخاب شد. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیالن در مراسم تکریم و معارفه رئیس روابط عمومی شرکت گاز گیالن اظهار 
داشت: در سال های گذشته با مدیریت درست و تالش کارکنان، روابط عمومی شرکت بصورت مستمر ارتقا یافته که شاه بیت آن موفقیت در ارزیابی 
های مختلف از سوی شرکت ملی گاز و استانداری و ... می باشد.وی با اشاره به تنوع کاری زیاد واحد روابط عمومی اظهار داشت: روابط عمومی در 
زمینه های مختلفی نظیر رسیدگی به شکایات، اقدامات فرهنگی، ارتباط با رسانه ها، نظرسنجی از ذینفعان و ... فعالیت دارد و موظف است با برنامه 
ریزی مدون و تالش مستمر درجهت بهبود عملکرد سازمان گام بردارد.مهندس اکبر یکی از وظایف روابط عمومی را به نمایش درآوردن شایسته 
عملکرد شرکت عنوان نمود و افزود: روابط عمومی به عنوان زبان گویای شرکت باید همانند گذشته پرتالش به کار خود ادامه دهد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن در خاتمه از زحمات آقای طهمورث بستانی املشی تشکر و قدردانی و برای آقای شهرام مداح حسینی به عنوان رئیس جدید روابط 
عمومی آرزوی موفقیت نمود.در ادامه این جلسه بستانی رئیس سابق روابط عمومی ضمن قدردانی از نگاه مثبت مدیریت از همه همکاران بجهت 
حمایت و پشتیبانی مستمر تشکر و قدردانی نمود.در پایان آقای شهرام مداح حسینی رئیس جدید روابط عمومی ضمن قدردانی از اعتماد مدیریت 
اظهار داشت: روابط عمومی در سال های گذشته با برنامه ریزی و تالش مستمر به سطح باالیی ارتقا یافته ولی در سیستم های تعالی محور، ارتقا 
بی انتهاست و باید با کمک یکدیگر درجهت بهبود مستمر گام های بلندتری برداریم.الزم به ذکر  می باشد آقای شهرام مداح حسینی پیش از این 

ریاست ایمنی و آتش نشانی شرکت گاز گیالن را برعهده داشتند.

دکتر پرویز رمضانی مدیر کل بیمه سالمت استان بوشهر:
با اجرای برنامه نسخه نویسی و استحقاق سنجی الکترونیکی و کاهش 

استفاده از دفترچه کاغذی، دفترچه های بیمه سالمت از تیرماه با 
اعتبار نامحدود صادر می شود

بوشـهر - خبرنگار فرصت امروز: دکتر رمضانی گفت: با توجه به اجرای برنامه نس��خه نویس��ی 
الکترونیکی در سراسر استان ، استحقاق سنجی الکترونیکی مالک اعتبار پوشش بیمه ای است ، بنابراین 
دفترچه های بیمه سالمت از تیرماه بدون تاریخ اعتبار صادر خواهند شد . به این معنی که از این پس بیمه 
شدگان در مراجعه به مراکز تشخیصی درمانی از طریق کد ملی وضعیت بیمه ای آنها اعتبار سنجی خواهد 
ش��د و در مراکز مجری نس��خه نویسی الکترونیکی ، دارو و خدمات بصورت الکترونیک برای انها تجویز و 
ارائه می گردد و در مواردی محدودیتی برای ارائه خدمات الکترونیک وجود داشته باشد ، اعتبار دفترچه 
از طریق اس��تحقاق سنجی و یا کد دستوری  USSD)# ۱۶۶۶*(  مشخص می گردد . از طرف دیگر با 
توجه به اینکه به دلیل اجرای نس��خه نویسی الکترونیکی ، استفاده از دفترچه های کاغذی بیمه کاهش 
خواهدیافت و دفترچه های کاغذی مدت زمان بیشتری در اختیار بیمه شدگان خواهد بود ، بدون تاریخ اعتبار و بعبارت دیگر با اعتبار نامحدود صادر می 
شود و مالک اعتبار آنها ، استحقاق سنجی در زمان دریافت خدمت خواهد بود . ایشان در ادامه افزودند: در شرایط کنونی و شیوع بیماری کروناویروس و در 
راستای کاهش مراجعات و ترددها و عدم لزوم استفاده از نسخ دفترچه و همچنین کاهش مراجعات بیمه شدگان جهت تعویض و تمدید دفترچه ، برنامه 
نسخه نویسی الکترونیکی از اول اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر استان بوشهر آغاز گردید و ۲۱۰ مرکز طرف قرار داد شرکت کننده در این طرح ، تا 
کنون حدود ۲۵۰۰۰ ویزیت ، ۳۵۰۰ نسخ دارویی و ۲۰۰۰ خدمت در این سامانه ثبت نموده اند. دکتر رمضانی با اشاره به ارزیابی میز خدمت توسط اداره 
کل عملکرد و بازرسی استانداری و کسب رتبه برتر اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر در بین دستگاه های اجرایی استان گفت : با استقرار میز خدمت در 
طبقه همکف اداره کل و پاسخگویی سریع به ارباب رجوع و تسهیل امور و همچنین ارائه خدمات الکترونیک، از سالمت کارکنان    و مراجعین صیانت می 

شود و ارائه این خدمات و کسب این رتبه با همت همکاران پرتالشمان در استان انجام شده است که از آنان تشکر و قدردانی بعمل می آید.
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پرهیز از شکست کاری با تغییرات سازمانی
اشتباهات حوزه تغییرات سازمانی 

 Chief Reinvention مدیریت کسب و کار در شرایط کنونی دشواری های بسیار زیادی دارد. براساس گزارش موسسه
Officer نزدیک به نیمی از کارآفرینان و مدیران سازمانی در بازار ایاالت متحده به ضرورت به روزرسانی و اعمال تغییرات 
اساس��ی در برنامه کس��ب و کارشان برای موفقیت س��ازمانی تاکید دارند. این امر به خوبی بیانگر ضرورت توجه به مسئله 

تغییرات سازمانی در دنیای کسب و کار نوین است. 
امروزه اقتصاد جهانی ش��رکت های بزرگ و کوچک در بازارهای مختلف را به هم متصل کرده اس��ت. هرگونه تغییری 
در اقتصاد جهانی تمام ش��رکت ها و موسس��ات محلی را نیز درگیر خواهد س��اخت. نکته مهم در این میان تاثیر ریسک ها 
و بحران های مختلف بر روی دنیای کس��ب و کار اس��ت. براساس گزارش موسس��ه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱9 یکی از 
پرریسک ترین دوره های فعالیت تجاری را پشت سر گذاشته ایم. بر این اساس به طور کلی پنج ریسک اصلی در حوزه های 
اقتصاد، محیط زیس��ت، جغرافیای سیاس��ی، جامعه و فناوری پیش روی ما قرار دارد. در این میان گسترش بیماری کرونا 
نیز مشکالت حوزه کسب و کار را دوچندان کرده است بنابراین استفاده از شیوه های مناسب برای سازگاری هرچه بهتر با 

شرایط پیش روی ضروری خواهد بود.
یکی از مشکالت اساسی در زمینه تغییرات سازمانی مربوط به ناتوانی برندها برای انطباق با تغییرات تازه است. بسیاری 
از تغییرات سازمانی دارای منبع بیرونی هستند. به عبارت دیگر، ما در واکنش به تغییرات بیرون از شرکت اقدام به تغییر 
الگوی فعالیت برندمان می کنیم. مشکل موردنظر برای انطباق با تغییرات سازمانی در نزدیک به ۷۰درصد از کسب و کارها 

مشاهده می شود. همین نکته در بلندمدت موجب شکست و ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری در بازار هدف شان می شود. 
امروزه بسیاری از شرکت ها دارای عمر کوتاهی هستند. بر این اساس اغلب آنها پس از چند سال فعالیت در دنیای بازاریابی 
با شکست های سنگین مواجه می شوند. براساس گزارش موسسه Longevity Forecast از سال ۱9۶۶ تا به حال کمتر 
از ۵۰۰ ش��رکت موفق به دوام بیش از ۳۳ س��ال در دنیای کسب و کار ش��ده اند. این امر دلیل دیگری برای اهمیت حوزه 
تغییرات سازمانی در زمینه کسب و کار است. اگر ما توانایی انطباق مناسب با تغییرات سازمانی را نداشته باشیم، به سرعت 

با مشکالت اساسی مواجه خواهیم شد. 
بدون تردید ذهنیت کارآفرینان و مدیران نسبت به مسئله تغییرات سازمانی ریشه بسیاری از مشکالت را شامل می شود. 
هدف اصلی ما در ادامه بحث پیش روی بررسی برخی از مهم ترین باورهای نادرست در زمینه تغییرات سازمانی است. ما 
به این ترتیب امکان جلوگیری از بروز دوباره مشکالت را خواهیم یافت. تمرکز اصلی ما در ادامه بر روی ۳ مشکل اساسی 

خواهد بود. 
1. مشکل اول: تالش برای تقلید صرف از دیگران

امروزه بسیاری از مدیران از طریق تحصیالت دانشگاهی به رتبه های سازمانی باال در کسب و کارهای مختلف می رسند. 
این نکته مزیت های بسیار زیادی برای مدیریت آنها دارد. با این حال خالی از عیب نیز نیست. یکی از تاکیدهای اساسی در 
دوره های آموزشی مدیریت بر روی »بهترین اعمال برای مدیریت سازمانی« است. این فرض امکان استفاده از برخی توصیه ها 

و نکات اساسی به صورت ثابت برای مدیریت شرکت را مطرح می کند. 
پژوهشگران موسسه کلوگ در یک اقدام قابل توجه تاثیر رویکردهای ثابت در زمینه مدیریت کسب و کار را به آزمایش 
گذاشته اند. بر این اساس در زمینه مدیریت کسب و کار و تغییر روندهای سازمانی بر روی ۵۰ مدیرعامل آزمایش صورت 
گرفته است. نتیجه این آزمایش موفقیت بیشتر مدیران متکی به تحلیل مداوم شرایط و استفاده از رویکردهای تازه برای 
مدیریت کس��ب و کار را نش��ان می دهد.  یکی دیگر از پژوهش های کاربردی در زمینه اس��تفاده از رویکردهای ثابت برای 
مدیریت شرکت مربوط به کار انتقادی پروفسور آبراها تسر است. وی به عنوان یکی از استادهای برجسته مدیریت سازمانی بر 
روی تاثیر منفی تقلید صرف از الگوی موفقیت آمیز برندهای دیگر تاکید دارد. بر این اساس ما باید بیشتر به وضعیت منحصر 
به فرد برندمان توجه داشته باشیم. در غیر این صورت به سختی امکان تاثیرگذاری بر روی بازار هدف مان را خواهیم یافت. 
توصیه اساسی ما در این بخش تالش برای استفاده از روش های انعطاف پذیر برای پذیرش تغییرات سازمانی است. یکی 
از بهترین راهکارها توجه به اهمیت به اشتراک گذاری تجربه های شکست برندمان است. امروزه بسیاری از برندها در تالش 
برای همکاری با کارش��ناس های کس��ب و کار برای مدیریت تغییرات سازمانی هستند. هرچه کارشناس های موردنظر ما 
اطالعات بیشتری در مورد وضعیت شرکت مان داشته باشند، امکان ساماندهی فرآیند تغییرات سازمانی ساده تر خواهد شد. 

2. مشکل دوم: ناتوانی برای تعیین زمان مناسب تغییر سازمانی
مقاومت در برابر تغییرات سازمانی امر تازه ای نیست. بسیاری از برندها در طول سال های متمادی در برابر اعمال تغییرات 
مقاومت می کنند. دلیل این امر هرچه باش��د، در نهایت باعث شکست کسب و کارها می شود. بدون شک تردید نسبت به 
اعمال تغییرات بسیار جدی است. برخی از برندها استراتژی خاصی مبنی بر پرهیز از اعمال تغییر تا زمان موردنیاز دارند. 
نکته مهم در این میان ناتوانی اغلب برندها برای شناس��ایی زمان موردنیاز برای تغییرات س��ازمانی است بنابراین در عمل 
هیچ گاه زمان مناسب برای اعمال تغییرات فرانمی رسد.  یکی از توصیه های مناسب برای آگاهی از زمان مناسب برای اعمال 
تغییرات س��ازمانی طراحی سناریوهای شکست کسب و کارمان است. بدون تردید مدیران ارشد یک شرکت درک بهتری 
را نس��بت به موقعیت های خطرناک ش��رکت ها دارند بنابراین با توجه مداوم به وضعیت تغییر کسب و کار و احتمال بروز 
مشکالت مختلف فرصت مناسبی در اختیار ما برای اعمال تغییرات سازمانی خواهد بود.  موفق ترین برند در زمینه استفاده 
از سناریوهای شکست احتمالی کسب و کار برای اعمال تغییرات اساسی شرکت HBO است. این شرکت در طول سال های 
متمادی به ارزیابی وضعیت رقبا پرداخته است. دلیل این امر افزایش توانایی شرکت برای شناخت بازه های زمانی حساس 
و تالش برای پرهیز از بروز مشکالت اساسی است. بخش قابل توجهی از تغییرات سازمانی این شرکت در پی همین نکات 
مطرح شده است. وقتی ما به طور مداوم در تالش برای آگاهی از وضعیت رقبا باشیم، هرگونه نوآوری تازه آنها یک پیام جدی 

محسوب می شود. بسیاری از برندهای موفق به طور مداوم نسبت به فعالیت رقبای شان حساسیت داشته اند. 
3. مشکل سوم: پس انداز بیش از اندازه

اغلب کسب و کارها به دنبال پس انداز بخش قابل توجهی از سودشان برای روز مبادا هستند. این امر به دلیل نگرانی در 
زمینه مواجهه با شکست های کاری روی می دهد. بدون تردید تالش برای پرهیز از شکست در زمینه کسب و کار اهمیت 
بسیار زیادی دارد، اما پس انداز بیش از اندازه موجب ناتوانی برندها برای پیشبرد اهداف شان خواهد شد. توصیه اساسی ما در 

این بخش پرهیز از صرفه جویی بیش از اندازه و پس انداز مبالغ کالن است. 
هر کسب و کار در طول زمان نیاز به تغییراتی دارد. اغلب تغییرات در دنیای کنونی بدون صرف هزینه امکان پذیر نیست 
بنابراین ما در عمل نیازمند بودجه مناس��بی برای فعالیت در زمینه تغییرات س��ازمانی هستیم. اگر شما به دنبال پرهیز از 
شکست در زمینه کسب و کار هستید، باید نسبت به استفاده از شیوه های مناسب برای اعمال تغییرات واکنش نشان دهید. 
بسیاری از برندها در عمل هرگز به این نکته مهم توجه نمی کنند. درست به همین خاطر شمار اندکی از شرکت ها توانایی 
تداوم فعالیت در سال های متمادی را دارند.  موسسه ورفلینک در بلژیک دقیقا از توصیه های فوق پیروی کرده است. این 
موسس��ه با اختصاص بخش قابل توجهی از س��ود نهایی اش به اعمال تغییرات و به روز رس��انی کسب و کار شمار باالیی از 
تهدیدهای کاری را پشت سر گذاشته است. اگر شما نیز در حوزه کسب و کار با مشکالت زیادی مواجه هستید، باید نسبت 

به کاربست این شیوه ها اقدام کنید. در غیر این صورت دیر یا زود با شکست های سنگین مواجه خواهید شد. 
hbr.org :منبع

تبلیغـاتخالق

شاید بشود گفت امروزه ایالن ماسک یکی از محترم ترین 
و محبوب ترین میلیاردرها است. با رونمایی از مدل ۳ اخیر 
تس��ال، او هنوز هم مهم اس��ت. بگذارید نگاهی به شیوه ای 
که ماس��ک با اس��تفاده از آن توانسته اس��ت از گروهی از 
نخبگان پیش بیفتد بیندازیم. هر روز تنها ۲۴ س��اعت دارد 
و نمی توانید حتی یک ثانیه  اضافی از آن بیرون بکش��ید. با 
این حال برخی افراد توانسته اند آنقدر مولد و مبتکر باشند 
که در سنی که برخی از ما هنوز برای بیرون کشیدن گلیم 
خود از آب در حال تقال هس��تیم، به میلیاردر تبدیل شوند. 
حتی بین میلیاردرها، بعضی ها از دیگران شاخص تر هستند 

و همه جا دل تحسین کنندگان را به دست آورده اند. 
1. او جوری کتاب می خواند که بعضی ها تلویزیون 

تماشا می کنند
مث��ل بوفت که مدع��ی اس��ت روزی ۵۰۰ صفحه کتاب 
می خواند، ماسک هم تعریف خوره  کتاب است. او وقتی در 
مدرسه  ابتدایی بوده است روزی ۱۰ساعت مطالعه می کرده 
اس��ت، هرچه ک��ه در کتابخانه بوده، حت��ی دایره المعارف 
بریتانیکا، او دوره  بیس��یک ش��ش ماهه را تنها در سه روز 

گذرانده است.
2. او سرسختانه به دنبال عالقه  خود است

اگر عادت س��الم مطالعه  به اندازه  کافی گویا نیست، باید 
گفت ماس��ک حقیقتاً به یادگیری هدایت شده توسط خود 
معتقد اس��ت. در سن ۱۲ سالگی، او از مهارت های بیسیک 
خ��ود اس��تفاده کرد و یک ب��ازی رایانه ای س��اخت. او این 
بازی را به مبلغ ۵۰۰ دالر به پی س��ی اند آفیس تکنولوژی 
فروخت. ماس��ک همزمان در رش��ته های فیزیک و اقتصاد 
تحصیل کرد و س��پس همزمان در تحقیق روی فراخازن ها 

و شرکت  های بازی های رایانه ای کارآموزی می کرد.
ام��روزه ارزش او ۱۴.۵ میلی��ارد دالر اس��ت و کس��ب و 
کارهایی را می گرداند که ب��ه نظر هیچ ارتباطی با یکدیگر 
ندارن��د، به جز ی��ک ارتباط واضح. ماس��ک حقیقتاً به آنها 
عالقه دارد. جای تعجب ندارد که او منبع الهام اصلی برای 
شخصیت آیرون من با بازی رابرت داونی جونیور بوده است.

3. او خوش بینی خستگی ناپذیر و بااستقامت است
اگرچ��ه دو خصوصی��ت اول درخصوص بس��یاری افراد 
موف��ق هم صدق می کنند، ماس��ک یک ب��رگ برنده دارد. 
او روحی��ه ای دارد که به ش��دت به نیمه  پ��ر لیوان معتقد 

است. پروفایل او در سایت فوربس به خوبی با وصف کردن 
شرکت ها به عنوان شرکت های فناوری فرستادن چیزها به 
ماه این امر را توضیح می دهد. به جز این که ماسک به آنها 

چنین نگاهی ندارد.
راز ابتکار او در اش��تیاق او نهفته است. او فردی است که 
با پدری بزرگ شده است که به او آزار احساسی می رسانده 
اس��ت و یک ب��ار چنان قربان��ی قلدری می ش��ود و کتک 
می خورد که مجبور می شود به بیمارستان برود. »اگر صبح 
بیدار شی و فکر کنی که آینده بهتر خواهد بود، آن روز روز 

خوبی است، در غیر این صورت نه.«
ماس��ک حقیقتاً بر این باور است که کاری که می کند به 
نفع جهان است و تغییری مثبت ایجاد می کند. در حقیقت 
او آنقدر به پروژه  اس��پیس ایکس ایمان دارد که دو پوس��تر 
بزرگ در اتاقش نصب کرده است، سناریوهای قبل و بعد از 
مریخ و اینکه پس از کلونی  س��ازی سیاره،  مریخ چه شکلی 
خواهد داش��ت. »من می خواهم روی مری��خ بمیرم، اما نه 

بخاطر فرود آمدن.«
4. با این وجود او هنوز باور دارد که شکست یک 

گزینه است
افراد بی شماری )برخی از آنان متخصصان بسیار ورزیده( 
به ماس��ک گفتند که ایده  او احمقانه  و محکوم به شکست 
است. با این وجود ماسک تمام آنها را نادیده گرفت و کارها 

را آنطور که می خواست انجام داد.
البته برخی از ایده های او هرگز پا نگرفتند. اما بس��یاری 
دیگر موفق ش��دند و س��رمایه گذاران و مشتریان را مبهوت 
کردند. »شکست یک گزینه است. اگر شکست نمی خورید، 
یعنی به اندازه  کافی مبتکر نیس��تید.« ی��ا به عبارت دیگر 
»جهت گیری زیادی نس��بت به ریس��ک کردن وجود دارد، 
همه س��عی دارن��د تا مراقبت از خودش��ان را ب��ه حداکثر 

برسانند.«
5. او واقعا می داند چطور خوش بگذراند

نویسنده  نش��ریه بیزینس ویک، اشلی ونس کتابی درباره  
ماسک نوشته است به نام ایالن ماسک: تسال، اسپیس اکس 
و سفری به سوی آینده  فوق العاده و در این کتاب اطالعات 
جالب��ی درباره  زندگی خصوصی او آش��کار ش��ده اس��ت. 

خصوصاً اینکه او چقدر آدم خوش گذرانی است.
برخی از جالب ترین این اطالعات عبارتند از:

• او هزینه  دانش��گاه خود در اونتاری��و را با تبدیل کردن 
خانه  دانشجویی خود به یک کلوب  شبانه با مدیریت خوب 

پرداخت کرده است.
• او برای جش��ن تولد ۳۰ سالگی خود یک قلعه  انگلیسی 
را ب��رای ۲۰ نفر مهمان اجاره کرد و ت��ا ۶ صبح آنجا قایم 

موشک بازی کردند.
• ی��ک مهمانی با لباس های خاص در ونیز )البته( برگزار 
کرد و در آن با لباس یک شوالیه ظاهر شد. او سپس با یک 

چتر با یک دارث ویدر کوچک دوئل کرد.
ج��دا از مهمانی گرفتن، ماس��ک همینط��ور می داند که 

چطور به طور کلی هم خوش بگذراند:
• بعد از فروختن اولین بازی رایانه ای خود به عنوان یک 
نوج��وان در آفریقای جنوبی یک مغ��ازه  آرکید و بازی های 

رایانه ای راه انداخت.
• او ی��ک م��ک الرن F۱ بیمه نش��ده را هن��گام حرکات 
نمایش��ی در س��ند هیل رود هنگامی که به یک جلس��ه با 
س��رمایه گذاران می رفت چپ کرد و مجبور شد کنار جاده 
ماشین بگیرد. این ماشین اسپورت یک میلیون دالر قیمت 

داشت.
• او در دفت��ر اس��پیس ایکس ی��ک ترن هوای��ی خواهد 

ساخت، چون چراکه نه.
نیازی نیست دکترا داشته باشید تا یک پیشگام باشید

پی��ش از آنک��ه او پی پل را بفروش��د و تبدی��ل به مبتکر 
مولتی میلیونری که همه دوس��تش دارند ش��ود، ماس��ک 
تصمیم گرفت که به ادامه  تحصیل شانسی دهد. او در یک 
برنامه  دکترا در دانشگاه استنفورد ثبت نام کرد و تنها پس 
از دو روز انصراف داد. همین برای اینکه متوجه بش��ود چیز 
زیادی نیس��ت که بتوان��د در کالس یاد بگیرد و خودش از 

پس یادگیری آن برنیاید.
 اکثر ما اگر آنقدر خوش ش��انس و بااس��تعداد بودیم که 
در ی��ک برنامه  دکترا در اس��تنفورد قبول ش��ویم، احتماالً  
ادامه می دادیم. ماس��ک این کار را انجام نداد چون از قبل 
مهارت هایی که برای موفقیت نیاز داشت را به دست آورده 
بود. او مثل لیزر روی عالقه مندی های خود متمرکز ش��ده 
بود، به شدت کنجکاو، به طرز خستگی ناپذیری خوشبین و 

بدون ترس از شکست.
Entrepreneur/ucan :منبع 

5 عادت که ایالن ماسک را تبدیل به یک مبتکر کرد
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