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جریان نقدینگی در بورس تهران به سمت کدام سهام می رود؟

 مسیریابی نقدینگی
در بازار سهام
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چگونه می توان هم جان مردم را نجات داد و هم جلوی رکود اقتصادی را گرفت؟

 نقشه راه
عبور از کرونا

با اینکه بیشتر از چهار ماه از شیوع کرونا می گذرد و تعداد مبتالیان به ویروس کووید-19 از مرز 10 میلیون نفر نیز گذشته است، 
اما همچنان درباره بزرگی بحرانی که در میانه آن ایستاده ایم، چیز چندانی نمی دانیم. تنها چیزی که می دانیم، نااطمینانی فزاینده در 
مورد آینده است؛ نااطمینانی درباره زمانی که ویروس مهار می شود، زمانی که واکسنی برای مقابله با آن به بازار می آید و زمانی که 
فعالیت های اقتصادی دوباره مانند قبل از سر گرفته می شوند.  این روزها در مصاف ویروس و اقتصاد گویا بشر میان دوگانگی جان 
و نان گیر افتاده و به نظر می رسد که یا باید اقتصاد را حفظ کرد و یا جان مردم را. در این میان اقتصاددانان معتقدند که همیشه 
یک راه سومی وجود دارد؛ یک استراتژی نسبتا ساده که هم ویروس کرونا را مهار می کند و هم اجازه می دهد که اقتصاد احیا شود...

با حضور جدی بازارساز و عرضه 70 میلیون دالر اسکناس

بازار ارز به تعادل می رسد
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مشکات اقتصادی ایران از کجا سرچشمه می گیرد؟

نقش تحریم در توسعه نیافتگی ایران

3 روش اصلی تغییر طرز تفکر و مواجهه منطقی تر با مشکات
تکنیک  هایی ساده برای تبدیل شدن به یک مدیر محبوب 

الگوهای برندینگ در مسیر مشتری
بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند

طراحی سایت حرفه ای و 6 مزیت طراحی وب سایت حرفه ای
بایدها و نبایدها در تحقیقات روابط عمومی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

انتقاد ماسک از ورود آمازون به 
حوزه ماشین  خودران: بزوس 

یک مقلد است

یادداشت
 کلید مسائل اقتصادی

در دست اصناف

نخس��تین روز تابس��تان را چند 
سالی هست که روز ملی »اصناف« 
نام گذاری کرده ان��د. اصنافی که از 
دیرب��از در ایران فعالیت داش��ته و 
با نام های کس��به، بازار و یا بازاری 
ش��ناخته ش��ده اند و نقش پررنگ 
و موثری را در اقتصاد کش��ور ایفا 
کرده اند. بعد از انقالب اس��المی و 
با شروع تحریم ها، چه تحریم های 
کوچ��ک و چ��ه در ای��ن زمان که 
تحریم ها  ظالمانه ترین  و  بیشترین 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت، اصناف و 
بازاری��ان ن��وک پیکان مب��ارزه با 
تحریم ها بوده و نقش ش��گرفی را 
در این راس��تا ایف��ا کرده اند، اما به 
دلیل نظارت ناصحیح بر سیس��تم 
باالدس��تی  گاه��ی به این قش��ر 
زحمتکش القابی ناشایس��ته نظیر 
محتک��ر، اخاللگر، کم ف��روش و یا 
گران فروش نس��بت داده می شود، 
در صورتی ک��ه خداوند می فرماید: 

»الکاسب حبیب اهلل«.
نظ��ارت درس��ت این اس��ت که 
از  قاچ��اق  ب��رای کنت��رل کاالی 
دقی��ق  کنت��رل  ورودی،  مب��ادی 
صورت پذیرد و نه از کس��به خود. 
این انتظار بی  مورد نیس��ت که در 
ای��ن زمان حس��اس که نوس��انات 
قیمت ه��ا  بی ثبات��ی  ارز،  قیم��ت 

منفی  مس��ائل  س��ایر  و 
3اقتصادی به اوج خود...
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دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی از ضرورت 
تجدید معماری سیستم بانکی سخن گفت و با اشاره به عرضه سهام دولت در سه بانک 
صادرات، تجارت و ملت گفت: از آنجا که 100درصد س��هام بانک های دولتی به دولت 
تعلق دارد، مردم نمی توانند س��هامدار بانک های دولتی باش��ند، مگر آنکه فروش سهام 
آنها به تصویب مجلس برس��د، اما در حال حاضر س��هام بانک ها و موسس��ات اعتباری 
خصوصی و تعدادی از بانک های دولتی در بازار بورس قابل معامله است که باید همانند 
سهام سایر شرکت های بورسی، سهامداران بانک و موسسات اعتباری خصوصی نیز در 

حمایت قانون باشند.
علی نظافتیان با اشاره به لزوم تجدید معماری سیستم بانکی کشور، به ایسنا گفت: 
در حوزه ساختار سازمانی، حدود و وظایف بانک مرکزی و ماموریت های این بانک برای 
نظارت بر فعالیت بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی و نیز ضوابط و اصول حاکم 
بر تش��کیل بانک ها در حال حاضر قانون پولی و بانکی کش��ور مص��وب تیرماه 1۳۵1 
حاکم اس��ت که قانونی نسبتا جامع و کارشناسی شده است و این قانون خطوط اصلی 
نظام بانکی کشور، ضوابط و مقررات چگونگی تشکیل بانک ها و نقش بانک مرکزی در 
عملیات بانکی و نظارت بر بانک ها و ساختار تشکیالتی بانک مرکزی و ساختار نهادهای 
بسیار مهم و فراقوه ای بانک مرکزی نظیر شورای پول و اعتبار یا هیات نظارت اندوخته 

اسکناس و حدود اختیار و وظایف آنها را دقیقا مشخص کرده است.
حاکمیت قوانین نسبتا کهنسال در نظام بانکی

به گفته وی، گرچه از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی موادی از قانون مورد اش��اره 
نظی��ر ترکیب اعضای ش��ورای پول و اعتبار یا نحوه انتخ��اب رئیس کل بانک مرکزی 
اصالح شده، اما این قانون نسبتا کهنسال همچنان بر نظام بانکی کشور حاکمیت دارد 
بنابراین برای اصالح این قانون جاافتاده و تغییر ساختار و وظایف و ماموریت های قانونی 
بانک مرکزی مطالعه وکارشناسی زیادی الزم است تا در اثر شتابزدگی نظام بانکی دچار 

چالش و ناکارایی نشود.
نظافتی��ان ادامه داد: در حوزه عملیات بانکی و چگونگ��ی فعالیت بانک ها در زمینه 
سپرده پذیری )اصطالحا تجهیز منابع( و در زمینه پرداخت انواع وام یا تسهیالت بانکی 
قانون عملیات بانکی کشور مصوب شهریورماه 1۳۶۲حاکم بر شبکه بانکی کشور است، 
قانونی که موجب شد سمت وسوی عملیات بانکی ایران از بانکداری غربی، که در ایران 
بانکداری ربوی نامیده می شود، به سوی بانکداری غیرربوی تغییر جهت یابد و براساس 
آن روابط حقوقی بین بانک ها و س��پرده گذاران از یک طرف و بین بانک ها و گیرندگان 
تسهیالت بانکی، از طرف دیگر به نحوه دقیق تر تعیین شود. چالش اصلی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا در حوزه اجراس��ت زیرا، قانون مورد اش��اره روابط حقوقی بین بانک ها و 

تسهیالت گیرندگان را به شدت پیچیده کرده است.
وی افزود: ش��رح س��اده مطلب آنکه مردم از بانک توقع تس��هیالت دارند اما بانک ها 
ناچارند در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیالت را در قالب عقود 
تس��هیالتی مصوب مجلس و شورای نگهبان بپردازند. عقودی که حتی بعضا کارکنان 
شعب از تفاوت های حقوقی آنها اطالع کافی ندارند بنابراین، باید برای حل این چالش 
حقوقی فکری اساسی کرد و تا حد امکان از پیچیده کردن روابط حقوقی بین بانک ها 

و مشتریان اجتناب کرد.
دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها با بیان اینکه افزون بر دو قانون مورد اش��اره 
قوانی��ن مهم دیگری نظیر قانون اجازه تاس��یس بانک های غیردولتی مصوب فروردین 
ماه س��ال 1۳۷9 نیز به تصویب مجلس رس��یده که راه را برای حضور مجدد بانک های 
غیردولتی در عرصه بانکی کشور هموار ساخته است، گفت: مهم تر از قوانین مورد اشاره 
سیاس��ت های کلی نظام در باب اصل ۴۴ قانون اساسی است که به قوای سه گانه ابالغ 
شده و خطوط اصلی بانکداری دولتی و خصوصی را مشخص کرده است. حال پرسش 
آن است که پس گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون پولی و بانکی کشور یا قانون 
عملیات بانکی کشور آیا تجدید معماری نظام بانکی کشور چه از حیث حدود وظایف، 

اختی��ارات و ماموریت های قانونی بانک مرک��زی و چه از حیث موازین و خطوط اصلی 
عملیات بانکی بدون ربا ضرورت دارد یا خیر و در صورت پاسخ مثبت بدین پرسش در 

این تجدید معماری کدام اصول یا خطوط را بایستی رعایت کرد؟
او ادامه داد: موضوع تجدید معماری سیس��تم بانکی کش��ور از سالیان پیش هم در 
دولت و هم در مجلس مورد توجه بوده که در همین زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در سال گذشته طرحی بسیار طوالنی و مفصل به نام »طرح بانکداری 
جمه��وری اس��المی ایران« تهیه کرد که دو فوریت آن نی��ز مورد تصویب مجلس قرار 
گرفت؛ طرحی که نه تنها مورد استقبال دولت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
شبکه بانک های دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی قرار نگرفت بلکه بر آن 

انتقادات جدی نیز وارد شد.
نظافتیان افزود: در هر صورت با وجود مخالفت بانک مرکزی با این طرح، دوفوریت آن 
به تصویب نمایندگان دوره قبل مجلس رسید. به هر صورت از نظر مباحث کارشناسی و 
بانکی هیچ گونه تردیدی در تجدید معماری نظام بانکی کشور وجود ندارد زیرا، بانکداری 
در سطح بین المللی از چنان پیشرفتی برخوردار بوده که قوانین مصوب چهل یا پنجاه 
س��ال پیش قادر نیس��ت همپای این تحوالت حرکت کند. از س��وی دیگر این پرسش 
در محافل اقتصادی و بانکی نیز به ش��دت مطرح اس��ت که در تجدید معماری نظام یا 
سیستم بانکی کش��ور نقش بانک مرکزی چیست و چگونه می توان در عمل استقالل 
کارشناس��ی بانک مرکزی از دولت را پاس داش��ت یا آنکه چگونه می توان بر عملیات 
بانکی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعمال نظارت کرد تا به جای خلق پول و 
گسترش تورم کمک کار بخش تولید باشند و با عملیات بانکی مشروع به سپرده گذاران 

خود سود برسانند؟
عدم مغایرت فرآیندهای بانکی با موازین شرعی

او سپس رعایت یکسری اصول و مبانی برای تجدید معماری سیستم بانکی کشور را 
الزم دانست و گفت: عدم مغایرت فرآیندها و عملیات بانکی با موازین شرعی یکی از این 
اصول در این زمینه است و در اینکه براساس اصول و مبانی قانون اساسی عملیات بانکی 
نبایستی آلوده به مبانی ربوی باشد و به بیانی دیگر در جمهوری اسالمی ایران بانک ها 
نبایستی راه رباخواری را در پیش گیرند شکی نیست اما این امر موضوعی کارشناسی 
اس��ت که مرجع تشخیص آن فقهای صاحب نظر حوزه های علمیه هستند و نباید هر 
جم��ع یا کمپین بنا به مصالح یا منافع گروهی خود بانک ها را متهم به رباخواری کند. 
در این زمینه از نظر کارشناسی ایراد یا نقص اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا عدم 
تعیین مرجعی تخصصی و صالحیتدار است که بتواند عملیات بانکی ربوی را از عملیات 

بانکی غیرربوی تشخیص دهد.
به اعتقاد وی، خوش��بختانه قانون برنامه ششم توس��عه با ایجاد شورای فقهی بانک 
مرکزی نقص عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا را برطرف کرد و دستورالعمل امهال 
شاید از جمله اولین دستورالعمل های بانک مرکزی که تایید شرعی کمیته فقهی را به 
همراه دارد. اما پرس��ش ها در مورد ش��رعی یا غیرشرعی بودن عملیات بانکی همچنان 
باقی است، زیرا با وجود ادعای شرعی بودن مقررات پیش  بینی شده در طرح »بانکداری 
جمهوری اس��المی« این طرح از جهات شرعی مورد ایراد برخی از مراجع عظام تقلید 
قرار گرفته و از جهات بانکی نیز بر آن ایرادات اساسی وارد است اما در این مورد بایستی 
بدین نکته توجه داشت که بین مغایر بودن با موازین شرعی با طراحی عملیات بانکداری 

اسالمی تفاوت اساسی است.
دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها ادامه داد: از نظر قانون اساس��ی، مقررات در 
جمهوری اسالمی ایران نبایستی با موازین شرعی مغایر باشند. گرچه در حوزه بانکداری 
مطلوب آن اس��ت که شورای فقهی بانک مرکزی با  همکاری کارشناسان خبره بانکی 
محصوالت جدید بانکی را براساس موازین شرعی طراحی و ابداع کند اما نباید این توقع 
فرهنگی را در جامعه ایجاد کرد که برای هر نوع عملیات بانکی بایستی نسخه شرعی آن 
را ابداع کرد. در بانکداری پیشرفته و الکترونیکی امروز تحقق این خواسته بسیار مشکل 

اس��ت و گسترش این توقع فرهنگی موجب می شود تا بانک ها در استفاده از خدمات و 
عملیات نوین بانکی دچار مشکل شوند پس در شرایط فعلی بایستی تمرکز را بیشتر بر 
احراز مغایر نبودن عملیات بانکی با موازین شرعی معطوف کرد، نه طراحی و تولید نسخه 

شرعی عملیات بانکی که در عمل با مشکالت اجرایی مواجه شود.
او با بیان اینکه به اعتقاد برخی ها معموال برداشت از مسئله استقالل بانک مرکزی، 
تش��کیالتی مس��تقل از دولت و جزیره ای جدا از آن است که هم بانکدار دولت است و 
هم سیاست گذار پولی و بانکی کشور که ماموریت حفظ ارزش پول ملی، کنترل نرخ 
تورم و ارز را مستقل از دولت برعهده دارد، افزود: این برداشت از موضوع استقالل بانک 
مرکزی رویاگونه اس��ت و با واقعیات کشور چندان سازگاری ندارد. پس در این زمینه 
بایستی به حداقل های موجود قناعت کرد و در تجدید معماری سیستم بانکی کشور 
ساختار تشکیالتی و سازمانی بانک مرکزی به نحوی بازطراحی شود که این بانک در 
عمل بتواند در مسائل مهم بانکی و پولی استقالل کارشناسی خود را در برابر دولت به 
دست بیاورد. متاسفانه طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس نه تنها کمکی به 
این موضوع نمی کند بلکه از مواد مختلف آن می توان چنین استنباط کرد که نتیجه 
عملی تصویب چنین مقرراتی دولتی کردن کامل ساختار تشکیالتی و سیاست گذاری 
بانک مرکزی به ویژه در زمینه های پولی و بانکی کش��ور خواهد بود و تقلید ناقص از 
س��اختار بانک مرکزی یکی از کشورهای اروپایی مشکلی از سیستم بانکی کشورمان 

حل نخواهد کرد.
چگونگی حضور بخش غیردولتی در عرصه بانکداری

دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها در بخش دیگری از صحبت های خود، گفت: 
گرچه این موضوع قابل انکار نیست که قانون ملی شدن بانک ها مصوب خردادماه 1۳۵۸ 
ش��ورای انقالب بخش خصوصی و غیردولتی را به مدت بیش از یک دهه از حضور در 
عرصه بانکداری محروم کرد و در این مدت بانک های دولتی در میدان بدون رقیب فعال 
بودند اما در س��ال 1۳۷9 قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی به انحصار بانک های 
دولتی خاتمه داد و بانک اقتصاد نوین و بعد آن بانک های غیردولتی دیگر  نظیر بانک 

پاسارگاد، بانک پارسیان و... در چارچوب این قانون به تدریج وارد عرصه بانکی شدند.
او ادامه داد: سیاس��ت های کلی نظام در مورد بند »ج« اصل ۴۴ قانون اساسی ابالغ 
ش��ده توسط رهبر انقالب به این روند شتاب بیشتری بخشید و براساس بند ۲ مصوبه 
مورد اشاره مقرر شد ۸0 درصد سهام بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک 
ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه 
صادرات به بخش غیردولتی واگذار ش��ود بنابراین، در عرصه بانکداری بایس��تی حضور 
بانک ه��ای خصوصی در کنار باقیمانده بانک های دولتی را پذیرفت و مغتنم ش��مرد و 
میدان رقابت بانکی را برای ارائه خدمات بانکی بهتر و مطلوب به مردم باز کرد. بر این 
مبنا استمرار مدیریت دولتی بر بانک های دولتی خصوصی شده، که اصطالحا خصولتی 

نامیده می شوند، توجیه کارشناسی و بانکی ندارد.
نظافتیان با بیان اینکه بانک ها چه دولتی باشند و چه خصوصی از نظر موازین عملیات 
بانکی )اعم از  بخش س��پرده پذیری و تجهی��ز منابع و چه در بخش تخصیص منابع و 
پرداخت وام یا اعتبار یا تس��هیالت بانکی( و به ویژه در زمینه اعمال نظارت های بانک 
مرکزی نبایستی با هم تفاوت داشته باشند و هر کدام ساز خود را بنوازند، گفت: بایستی 
محیطی را فراهم آورد که با ایجاد بازار رقابت بین بانک های دولتی و بانک ها و موسسات 
اعتباری مردم بتوانند از خدمات و تس��هیالت بانکی مطلوب برخوردار ش��وند. بنابراین 
نظارت و سیاست های بانک مرکزی بر بانک های دولتی و خصوصی از نظر کارشناسی 
بایستی یکس��ان باشد تا زمینه رقابت س��الم بین بانک ها برای ارائه خدمات بیشتر به 

مردم فراهم شود.
به گفته وی، در طرح جدید بانکداری به جای تقویت بانکداری خصوصی کانون صنفی 
بانک های دولتی و خصوصی را به صورت تشکیالتی تحت نظر و وابسته به بانک مرکزی 
طراحی کرده اند بنابراین چه توجیه کارشناس��ی برای دولتی و وابسته کردن نهادهای 

صنفی بانکی متصور اس��ت؟ کانونی که تحت نظر بانک مرکزی باش��د چگونه خواهد 
توانست سیاست ها و عملکرد بانک مرکزی را نقد کارشناسی کند و در اصالح آن بکوشد 

و نظریات کارشناسی خود را فارغ از دغدغه های سازمانی به بانک مرکزی عرضه کند.
تعادل بین هزینه تجهیز منابع بانک ها و سود تسهیات بانکی

او با بیان اینکه مردم از نرخ انواع تسهیالت بانکی و میزان و نحوه محاسبه وجه التزام 
تاخی��ر و مطالبات معوق بانک ها چندان رضایت ندارند بنابراین، باید در طراحی جدید 
عملی��ات بانکی بدون ربا تالش کرد تا حتی االمکان ای��ن نرخ کاهش یابد. محصوالت 
تولیدی بانک ها چه در بخش خدمات بانکی و چه در بخش پرداخت تس��هیالت دارای 
قیمت تمام شده محصول است که با افزودن سود به مشتریان عرصه خواهد شد و یکی 
از هزینه های تولید محصوالت بانکی،  هزینه های جمع آوری سپرده های قرض الحسنه و 
سرمایه گذاری مدت دار )شامل هزینه سود سپرده ها به اضافه هزینه جمع آوری سپرده ها 
و تجهیز منابع( اس��ت بنابراین، اگر بین هزینه تمام ش��ده خدمات بانکی و نرخ س��ود 
س��پرده های مدت دار بانکی همخوانی و تعادل نباشد، حاشیه ضرر برای بانک ها ایجاد 

می شود  و قدرت تسهیالت دهی بانک ها کاهش می یابد.
نظافتیان افزود: حل این مشکل نیازمند همکاری متقابل بانک های دولتی و خصوصی 
با بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار اس��ت و بانک ها بایس��تی با اتخاذ سیاست های 
مناس��ب بانکی و مدیریتی هزینه های تمام ش��ده منابع خ��ود را تا حد ممکن کاهش 
دهند و  بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز نرخ کارمزد خدمات بانکی و نرخ سود 
سپرده های بانکی را با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه متوسط تمام شده منابع بانک ها 
را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابالغ کند. در این زمینه گفتنی است که سرازیر کردن 
منابع ارزان قیمت دولتی به س��وی بانک های دولتی از جمله عواملی اس��ت که هزینه 
متوس��ط تمام ش��ده منابع در بانک های غیردولتی در مقایسه با بانک های دولتی را به 
شدت افزایش می دهد و بین نرخ تمام شده تجهیز منابع بانک های دولتی با بانک های 
خصوصی نابرابری ایجاد خواهد شد که متاسفانه در حال حاضر زمینه الزم برای رقابت 

سالم بانک ها در زمینه نرخ سود تسهیالت فراهم نیست.
به گفته این کارشناس بانکی، مردم همانگونه که در بانک های دولتی سپرده گذاری 
می کنن��د در بانک ه��ای خصوصی نیز س��پرده گذاری می کنند و انتظ��ار دارند از این 
س��پرده گذاری س��ود عاید آنان ش��ود. قان��ون عملیات بانک��ی بدون رابط��ه حقوقی 
سپرده گذاران با بانک ها را برمبنای عقد مشارکت و عقد وکالت طراحی کرده و به بیان 
دیگر بانک ها هم ش��ریک و هم وکیل س��پرده گذاران هس��تند که پول های مردم را در 
عملیات سودآور و مشروع به کار ببرند؛ سودی که از این عملیات بانکی به دست می آید، 
درآمد مشاعی بانک ها محسوب می شود که براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون 
ربا باید به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک ها بین بانک ها و سپرده گذاران 

بانک ها تقسیم شود.
او با بیان اینکه نظارت دقیق و کارشناسی بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها و جلوگیری 
از مصرف منابع حاصل از س��پرده های مردم در امور غیربانکی نظیر ورود در بازار سکه، 
طال، ارز و مسکن از جمله عواملی است که می تواند در حفظ حقوق و سرمایه های مردم 
بسیار موثر باشد، گفت: اما در زمینه فعالیت مردم در بازار خرید و فروش سهام بانک ها، 
حضور مردم در عرصه خرید و فروش س��هام بانک های دولتی منتفی اس��ت زیرا 100 
درصد سهام بانک های دولتی به دولت تعلق دارد مگر آنکه فروش سهام آنها به تصویب 
مجلس برسد. پس مردم نمی توانند سهامدار بانک های دولتی باشند اما در حال حاضر 
س��هام بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و همچنین س��هام تعدادی از بانک های 
دولتی س��ابق نظیر بانک ص��ادرات ایران یا بانک تجارت یا بانک مل��ت در بازار بورس 
قابل خرید و فروش و معامله هس��تند بنابراین همانند سهام سایر شرکت های بورسی 
سهامداران بانک و موسسات اعتباری خصوصی نیز باید در حمایت قانون باشند و فراتر 
از آن عالوه بر دولت، بانک های خصوصی نیز بایستی پاسخگوی سهامداران خود باشند 

و با عملکرد مطلوب و سودآور به آنان سود سهام دهند.

مردم نمی توانند سهامدار بانک های دولتی باشند

لزوم معماری مجدد سیستم بانکی

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران



با اینکه بیش��تر از چهار ماه از شیوع کرونا می گذرد و تعداد مبتالیان 
ب��ه ویروس کووی��د-19 از مرز 10 میلیون نفر نیز گذش��ته اس��ت، اما 
همچنان درباره بزرگی بحرانی که در میانه آن ایستاده ایم، چیز چندانی 
نمی دانی��م. تنها چیزی که می دانیم، نااطمینانی فزاینده در مورد آینده 
اس��ت؛ نااطمینانی درب��اره زمانی که ویروس مهار می ش��ود، زمانی که 
واکس��نی ب��رای مقابله با آن به ب��ازار می آید و زمانی ک��ه فعالیت های 

اقتصادی دوباره مانند قبل از سر گرفته می شوند. 
این روزها در مصاف ویروس و اقتصاد گویا بش��ر میان دوگانگی جان 
و نان گیر افتاده و به نظر می رس��د که یا باید اقتصاد را حفظ کرد و یا 
جان م��ردم را. در این میان اقتصاددانان معتقدند که همیش��ه یک راه 
س��ومی وجود دارد؛ یک استراتژی نس��بتا ساده که هم ویروس کرونا را 

مهار می کند و هم اجازه می دهد که اقتصاد احیا شود.
ب��ه گ��زارش نش��ریه »MIT Technology Review«، در اواخر 
مارس)اسفند(، دونالد ترامپ هشدار داد که نباید گذاشت »درمان بدتر 
از خود بیماری بش��ود« و پیش��نهاد داد که حدود دو هفته بعد اقتصاد 
کش��ور به حالت نرمال برگردد. کیس��ی مولیگان، اقتصاددان دانش��گاه 
ش��یکاگو همان زمان هش��دار داد که »ب��رآورد خوش بینان��ه از میزان 
هزینه ای که تعطیلی کسب وکارهای غیرضروری تا ماه ژوئن روی دست 
اقتصاد آمریکا می گذارد تقریباً 10 هزار دالر به ازای هر خانواده است.« 
او ب��ه نیویورک تایمز گف��ت که تعطیل کردن فعالیت ه��ای اقتصادی با 
هدف کندکردن ویروس بیش��تر از هیچ کاری علیه ویروس انجام ندادن 

خسارت بار است.
چگونه از دوگانگی جان و نان عبور کنیم؟

درنهایت کاخ س��فید مدل هایی را منتشر کرد که نشان می دادند اگر 
در برابر ویروس کاری انجام نمی ش��د تا ۲.۲ میلیون آمریکایی کش��ته 
می ش��دند و این با برآورد محققان مستقل همسویی داشت. ترامپ بعد 
از انتش��ار این مدل ها از درخواست های قبلی اش برای بازگشایی سریع 
اقتصاد دس��ت برداشت و گفت که طرح فاصله گذاری اجتماعی تا پایان 
آوریل هم ادامه خواهد داش��ت. اما او از ایده اصلی خود کوتاه نیامد: یا 
بای��د اقتصاد را حفظ ک��رد یا جان مردم را. ام��ا تحقیقات چیز دیگری 
می گویند و نش��ان می دهند که این دوگانه سازی میان نجات جان افراد 
یا اقتصاد، دوگانه س��ازی اشتباهی است. بهترین راه برای محدود کردن 
ضرب��ه اقتصادی کرونا نجات جان بیش��ترین تعداد ش��هروندان اس��ت. 

چطور؟
یکی از دش��واری های سیاس��ت گذاری در ماه های اخیر این است که 
وضعیت کنونی برای همه افراد تازه اس��ت. کس��ی را نداریم که چنین 
چیزی را تجربه کرده باش��د. دیوید اوتور، اقتص��اددان در حوزه کار در 
دانش��گاه MIT می گوید: »ما نمی توانیم بفهمیم ک��ه دنیا چطور دارد 
تغیی��ر می کند. چ��ون آنچه امروز رخ می دهد ش��بیه هیچ چیز دیگری 
نیس��ت که طی 100 سال اخیر رخ داده باشد.« قباًل وقتی بازارها دچار 
کس��ادی می شدند یا کل اقتصاد وارد رکود می شد راه اقتصادی همیشه 
معل��وم بود: باید دولت طوری به اقتصاد کم��ک مالی می کرد که تقاضا 
ب��رای نیروی کار به وج��ود بیاید. با تزریق بس��ته های مالی به اقتصاد، 
کارگران سر کار برمی گش��تند و اقتصاد جان می گرفت. اما در وضعیت 
کنون��ی ما عامدانه فعالیت های اقتص��ادی را تعطیل می کنیم و به مردم 
می گوییم که در خانه بمانند. ماجرا فقط میزان عمق این رکود نیس��ت. 

این رکود به لحاظ کیفیت با بقیه رکودها متفاوت است.«
یک��ی از بزرگ ترین ترس ها این اس��ت که آنهایی ک��ه اصوالً کمتر از 
بقی��ه می توانند رک��ود را تحمل کنند از بحران کنونی بیش��ترین ضربه 
را خورده ان��د: کارگرانی که با حق��وق پایین در بخش های خدماتی مثل 
رس��توران ها و هتل ها کار می کردند ی��ا افرادی که در بخش های آنالین 
اقتصاد کارهای قراردادی انجام می دادند. طی دو دهه گذش��ته کارکنان 
در بخ��ش خدمات به بخش بزرگی از نیروی کار تبدیل ش��ده اند چون 
مش��اغل میان رده اداری یا ش��غل های کارخانه ای که قباًل مناسب افراد 
بدون مدرک دانش��گاهی بود روزبه روز کمتر شده اند. کرونا دقیقاً به این 
افراد که در بخش خدمات مش��غول به کارند، حقوق پایینی می گیرند و 
بیمه هم نیستند ضربه سنگینی وارد کرده است. اوتور معتقد است »در 
یک روز خوب آنها آس��یب پذیرند و در روز بد آنها بیشتر آسیب پذیرند. 

حاال روز خیلی بدی به  حساب می آید.«
هر زندگی در حال حاضر چند دالر می ارزد؟

با اینکه کنگره اواخر مارس بس��ته کمک ۲ تریلیون دالری به اقتصاد 
را تصویب کرد، اما این بس��ته مالی در بخش هایی که بیش��ترین صدمه 
را دیده اند، اصال کافی نیس��ت، به ویژه آن دس��ته از کسانی که مشاغل 
کم درآمدشان در بخش خدمات را از دست می دهند و آمار مرگ ومیرشان 
نیز به ش��دت باالتر از بقیه است. به همین خاطر اقتصاددانان نام »مرگ 
از ناامیدی« را به شرایط آنها داده اند که علت عمده اش الکلیسم، اعتیاد 
به مواد مخدر و خودکشی است. ضربه مهلک کرونا به این افراد می تواند 

اوضاع را بسیار بدتر از قبل کند.
بااین حال تعطیلی اقتصاد تنها راه حل واقعی پیش روی ماس��ت چراکه 
اگ��ر کرونا را کنترل نکنی��م نتیجه اش بر فعالیت های اقتصادی بس��یار 
ویرانگرتر خواهد بود. اگر ده ها میلیون نفر از افراد بیمار شوند و میلیون ها 
نفر بمیرند اقتصاد صدمه ای جدی خواهد دید. این صدمه فقط به خاطر 
از بین رفتن نیروی کار نیست. ترس فراگیر مردم برای اقتصاد مثل سم 
است: مشتریان به رستوران ها برنمی گردند، بلیت هواپیما رزرو نمی کنند 
و اصوالً هیچ وقت و پولی را در فعالیت هایی صرف نمی کنند که ریس��ک 
بیماری را باال ببرد. در نظرسنجی دانشکده کسب وکار دانشگاه شیکاگو 
از اقتصاددانان، ۸۸ درصد آنها عقیده داشتند که هرگونه واکنش دولت 
ب��ه بحران باید یک رکود بزرگ فعالیت های اقتصادی را در نظر داش��ته 
باشد و بتواند آن را طاقت بیاورد. ۸0 درصد این اقتصاددانان بر این باور 
بودند که »توقف زودهنگام قرنطینه سخت گیرانه« باعث صدمات حتی 

بزرگ تر اقتصاد می شود.
در ای��ن میان، هر سیاس��تی که آمار مرگ ومیر بر اث��ر کرونا را پایین 
بیاورد مزایای بزرگ اقتصادی خواهد داش��ت. مایکل گرینستون، استاد 
اقتصاد دانش��گاه ش��یکاگو به کمک مدل بیماری های واگیردار امپریال 
کالج لندن برآورد کرده که حتی یک طرح مالیم فاصله گذاری اجتماعی 
بی��ن اول مارس تا اول اکتبر )حدوداً اس��فند تا مهر( می تواند جان 1.۷ 
میلیون نفر را نجات ده��د. جلوگیری از این مرگ ها به لحاظ اقتصادی 
ح��دود ۸ تریلیون دالر م��ی ارزد و این حدود یک س��وم تولید ناخالص 
داخلی آمریکاس��ت. این ارزش گ��ذاری مالی روی جان افراد براس��اس 
فرمول پذیرفته ش��ده »ارزش یک زندگی آماری« به دس��ت آمده اس��ت. 
طبق بررس��ی گرینستون، حتی اگر واگیر کرونا سبک تر از چیزی باشد 
که پیش بینی ش��ده، فاصله گذاری اجتماعی همچنان ۳.۶ تریلیون دالر 

ارزش خواهد داشت.
امیل ورنر، اقتصاددان در دانش��کده مدیریت MIT می گوید: »اینجا 
مس��ئله انتخاب ساده بین تعطیل کردن و تعطیل نکردن اقتصاد نیست. 
م��ا دو انتخاب داریم: دولت دخالت کند و اقتصاد را تعطیل کند )که در 
این صورت اوضاع اقتصاد خیلی بد می شود و در آینده بهتر خواهد شد( 
یا اینکه دولت هیچ کاری نکند و بیماری از کنترل خارج شود و اقتصاد 

را واقعاً به نابودی بکشاند.«
از آنفلوآنزای 1918 چه درس هایی می توان گرفت؟

ورن��ر اخیراً مدارک مرب��وط به فاجعه واگیر آنفلوآنزای س��ال 191۸ 
را بررس��ی ک��رده و مقاله ای درباره اش نوش��ته اس��ت. او و همکارانش 
متوجه شده اند که بیماری فراگیر سال 191۸ باعث کاهش 1۸درصدی 
تولیدات کارخانه های آمریکایی شد، اما شهرهایی که زودتر و طوالنی تر 
محدودیت های��ی را اعمال کردند در س��ال بعد از بحران نتایج اقتصادی 

بهتری داشتند.
ورن��ر به سرنوش��ت به خصوص دو ش��هر اش��اره می کن��د: کلیولند و 
فیالدلفی��ا. کلیولند به صورت تهاجم��ی با بیماری برخورد کرد: مدارس 
تعطیل ش��دند و در همان روزهای اولیه شیوع آنفلوآنزا گردهمایی ها را 
ممنوع کرد. ممنوعیت ها در کلیولند طوالنی تر از بقیه نقاط کشور ادامه 
پی��دا کرد. در عوض فیالدلفیا کندتر واکنش نش��ان داد و محدودیت ها 
تقریباً نصف کلیولند طول کشید. نه فقط افراد کمتری در کلیولند مردند 
)۶00 نفر به ازای در هر 100 هزار نفر در مقایسه با 900 نفر به ازای هر 
100هزار نفر در فیالدلفیا(، که اوضاع اقتصاد کلیولند هم در سال بعد از 
بحران بسیار قوی تر از فیالدلفیا بود. در 1919 میزان رشد اشتغال زایی 

در کلیولند ۵ درصد بود و در فیالدلفیا حدود ۲ درصد.
اقتصاد امروز با اقتصاد 100س��ال پیش البته تفاوت دارد و بیشتر 
معطوف به خدمات اس��ت تا تولید. اما داستان این دو شهر می تواند 
به ما نش��ان دهد که به کدام س��مت می توانیم برویم. ورنر می گوید 
حت��ی تفس��یر محافظه کارانه ای از آم��ار س��ال ها 191۸ و 1919 
نش��ان می دهد که »نمی ش��ود گفت دخالت دول��ت و تعطیلی ها به 
ضرر اقتصاد بوده اس��ت و به احتمال زیاد این دخالت حتی س��ودی 
چش��مگیر برای اقتصاد داش��ته اس��ت. بیماری های فراگیر آنچنان 
ویرانگرن��د که نهایتاً هر سیاس��تی که آنها را مالیم ت��ر کند به نفع 

اقتصاد عمل می کند.«
پس »درمان بدتر از خود بیماری« نیست. اما هر روزی که فعالیت های 
معمول اقتصادی تعطیل می ش��ود گروه عظیمی از آمریکایی ها درآمدی 
ندارن��د. حقوق ماهانه ع��ده زیادی از آنها فق��ط دوام هزینه های همان 
م��اه را می آورد. تعداد زیادی از آنها همین ح��اال هم در برابر »بیماری 
ناامیدی« س��ر خم کرده اند. خانواده های بیش��تری تحت استرس از هم 
خواهند پاش��ید. ش��هرهایی که بیش��تر از بقیه ضربه خورده اند به نظر 
رهاشده خواهند رسید و سیاستمداران هر روز بیشتر و بیشتر زیر فشار 
ق��رار می گیرند که بای��د اقتصاد را از تعطیلی دربیاورن��د، اما گروهی از 
اقتصاددان��ان برجس��ته و متخصصان حوزه خدم��ات درمانی می گویند 

راهی وجود دارد که آمریکا هم س��ریع تر اقتصادش را روشن کند و هم 
امنیت عمومی حفظ شود.

راه حل یک نوبلیست اقتصاد در بحران کرونا
این روزها پال رومر، اقتصاددان دانشگاه نیویورک و برنده جایزه نوبل 
اقتصاد س��ال ۲01۸ خش��مگین به نظر می رس��د. »انگار این روزها ما 
بین دو بیچارگی گیر کرده ایم: یا باید اقتصاد را کش��ت یا مردم را. همه 
دوس��ت دارند درمانده به نظر برسند.« او می گوید راه سومی هم وجود 
دارد: »یک اس��تراتژی نسبتاً ساده که هم ویروس را مهار می کند و هم 

اجازه می دهد که اقتصاد احیا شود.«
رومر می گوید کلید ماجرا این است که به طور مکرر افراد بدون نشانه 
ابتال به بیماری را تس��ت کنید تا هر کس که مبتالش��ده را شناس��ایی 
کنید. )افراد با نش��انه بیم��اری باید مبتال به کرونا تلقی ش��وند و روند 
قرنطین��ه و مداوای آنها آغاز ش��ود.( آن هایی که نتیجه آزمایش ش��ان 
مثبت بوده باید خود را قرنطینه کنند و آنهایی که آزمایش ش��ان منفی 
بوده می توانند س��ر کار برگردند، س��فر کنند و در رستوران و کافه وقت 
بگذرانند، اما آنها باید مثاًل هر دو هفته تس��ت بدهند. اگر تس��ت ش��ما 
منفی اس��ت به ش��ما کارتی داده می شود که به کمکش می توانید سوار 

هواپیما شوید یا آزادانه به رستوران بروید.
این ش��کل آزمایش می تواند داوطلبانه باش��د. رومر اذعان می کند که 
گروهی از مبتالها ممکن اس��ت در برابر منزوی شدن مقاومت کنند اما 
»اکثر مردم می خواهند کار درس��ت را انجام دهند و همین برای توقف 

گسترش ویروس کافی است.«
رومر به تس��ت های جدید و س��ریع تر کرونا امیدوار است و می گوید: 
»این در محدوده توانایی ماس��ت. ما فقط بای��د چند فلز را خم کنیم و 
چند دستگاه بسازیم.« اگر بتوانید افراد مبتال را شناسایی و آنها را ایزوله 
کنیم باقی جامعه می توانند سر کار برگردند. در نظرسنجی اوایل آوریل 
دانشکده کس��ب وکار دانشگاه ش��یکاگو، 9۳ درصد اقتصاددانان موافق 
بودند که »افزایش ش��دید ظرفیت تس��ت کرونا پیش ش��رط بازگشایی 

اقتصاد است.«
همچنین اس��کات گاتلیب، رئیس سابق س��ازمان غذا و داروی آمریکا 
در تحلیلی با عنوان »واکنش ملی به کرونا: نقش��ه راهی برای بازگشایی 
اقتصاد« پیش��نهاد داد به جای تعطیلی اقتص��اد باید تعداد آزمایش های 
کرونا افزایش یابد و افراد مبتال قرنطینه ش��وند. ایزکیل امانوئل، رئیس 
دپارتمان سیاس��ت های درمانی و اخالق پزش��کی دانش��گاه پنسیلوانیا 
ه��م نگاه��ی مش��ابه دارد و در نیویورک تایم��ز مقاله ای ب��ا عنوان »ما 
می توانیم اقتصاد را در ماه ژوئن بدون خطر بازگش��ایی کنیم« نوش��ته 
اس��ت. متخصصان پزشکی دانشگاه هاروارد هم در مقاله »نقشه ای برای 
بازگردان��دن آمریکایی ها به کار« در مجله هاروارد بیزینس ریویو تقریباً 

همین راهکار را مطرح کرده اند.
ممکن است این طرح ها در جزییات تفاوت هایی داشته باشند اما همه 
حول این ایده بنا شده اند که ما قبل از بازگشایی اقتصاد به آزمایش های 
گس��ترده نیاز داریم تا معلوم ش��ود چه کس��ی بیمار اس��ت، اما معلوم 
نیس��ت که به زودی ش��اهد آغاز طرح آزمایش های فراگیر خواهیم بود، 
چراکه تعداد تجهیزات آزمایش��ی هنوز محدود اس��ت و تعداد زیادی از 
بیمارستان ها و پزش��کان می گویند کیت های آزمایشی کافی را دریافت 

نمی کنند.
آیا تنها همین یک راه حل جواب می دهد؟

همین ش��کل بی کنشی اس��ت که رومر را خسته کرده است. او کمک 
۲ تریلی��ون دالری کنگره به اقتصاد را داروی مس��کن توصیف می کند: 
»اگ��ر ش��ما فقط 100 میلی��ارد دالر این مبلغ را برمی داش��تید و روی 
آزمایش های گس��ترده کرونا سرمایه گذاری می کردید اوضاع خیلی بهتر 

می شد.«
یک روز باالخره ما مجبور می ش��ویم اقتصاد را بازگشایی کنیم. شاید 
بتوانیم تا زمان کم قدرت شدن کرونا صبر کنیم، یا شاهد اوضاع اقتصاد 
آنقدر غیرقابل تحمل شود که مردم و افراد مسئول چاره ای جز بازگشایی 
اقتصاد نداش��ته باشند. وقتی آن روز فرا رسد اگر تجهیزات آزمایش های 
گس��ترده را در اختیار نداش��ته باشیم ما افراد را با ریسک بسیار باال سر 
کار می فرس��تیم: یا خودش��ان کرونا دارند یا آن را از دیگران می گیرند. 
روم��ر می گوید: »م��ا داریم به کل قضیه اش��تباه ن��گاه می کنیم. اینکه 
سیاس��تمداران فکر می کنند یک روز می توانند بدون تجهیزات تس��ت 
گس��ترده، اقتصاد را بازگشایی کنند و بعد ببینند آیا بیماری برمی گردد 

یا نه، مثل اعتقاد به سحر و جادو است.«
ممکن است روند بازگشایی اقتصاد روندی مرحله ای و تدریجی باشد: 
آن هایی که بیمار نیس��تند یا به آن ایمن ش��ده اند اول سر کار برگردند، 
اما ب��دون آزمایش ما نمی دانیم چطور باید این دوره انتقالی را مدیریت 
کنیم. در چنین شرایطی است که ما با همان انتخاب ترامپی روبه روییم: 
یا اقتصاد را نجات دهیم یا ریسک مرگ میلیون ها نفر را به جان بخریم!

چگونه می توان هم جان مردم را نجات داد و هم جلوی رکود اقتصادی را گرفت؟

نقشه راه عبور از کرونا
دریچه

اقتصاد جهانی 126 میلیارد دالر از کرونا ضرر کرد
اختال کرونا در روند تولید

تحقیقات جدید مرکز تجارت بین الملل )ITC( نش��ان می دهد که ضرر و 
زیان اقتصاد جهان به خاطر اختالل در تولید کارخانه ای به 1۲۶ میلیارد دالر 
رسیده است. به گزارش راش��اتودی، تحقیقات جدید مرکز تجارت بین الملل 
نشان می دهد تجارت جهانی در کل سال ۲019 کاهش یافته بود و این کاهش 
در اوایل ۲0۲0 با بحران فلج کننده ای که از چین آغاز ش��د، شدت گرفت. به 
گفته مرکز تجارت بین الملل، صادرات چین حدود ۲1 درصد در فوریه س��ال 
جاری میالدی در مقایسه با سال قبل از آن کاهش یافت. صادرات چین در ماه 
مارس یک بهبود نسبی داشت ولی همه گیری ویروس کرونا به صادرات از سایر 
کشورها آسیب رساند. آمارها همچنین نشان می دهد که صادرات کشورهای 
اروپایی و آمریکا به ترتیب ۸ درصد و ۷ درصد نسبت به سال قبل پایین آمده 
اس��ت. در گزارش مرکز تجارت بین الملل آمده اس��ت: »تأثیرات کامل بحران 
کرونا هنوز نمایان نشده است. فعالیت های اقتصادی در اکثر کشورها در اواخر 
ماه مارس و ماه آوریل متوقف شده بود و اطالعات مربوط به این ماه ها هنوز در 
دست نیست.« این نهاد بین المللی تاکید دارد که بسیاری کشورهای در حال 
توسعه به خاطر افزایش ارزش دالر با مشکالت بیشتری مواجه شده اند و این 
مس��ئله فشار بیشتری بر تجارت بین الملل وارد می کند. تعطیلی ها همچنین 
در چین، اتحادیه اروپا و آمریکا بیشترین تاثیر را بر تجارت بین الملل گذاشته 
است، زیرا این سه اقتصاد بزرگ بازیگران اصلی در زنجیره جهانی عرضه و در 
نتیج��ه واردکنندگان اصلی مواد خام اولیه و قطعات هس��تند. به این ترتیب، 
صادرکنندگان آفریقایی بیش از ۲.۴ میلیارد دالر از صادرات خود را از دس��ت 
داده اند. طبق اطالعات مرکز تجارت بین الملل، سه قطب اصلی تجارت جهان 
)چین، آمریکا و اتحادیه اروپا( مسئول ۶۳ درصد از واردات در زنجیره جهانی 
عرض��ه و ۶۴ درصد از صادرات در این زنجیره هس��تند. این مرکز پیش بینی 
می کند که ضرر و زیان جهانی ناش��ی از اختالل در تولید کارخانه ای به 1۲۶ 
میلیارد دالر برسد. همچنین بیش از ۵۵ درصد از نهادهای کوچک و متوسط 
به شدت از همه گیری ویروس کرونا ضربه خورده اند و فعالیت اقتصادی دو سوم 

از آن ها تقریباً متوقف شده است.

رئیس بانک مرکزی اروپا:
بدترین بخش کرونا را پشت سر گذاشته ایم

رئی��س بانک مرکزی اروپا نس��بت به بروز م��وج دوم همه گیری 
کرونا هش��دار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستین الگارد 
با ابراز امیدواری نس��بت به تقویت تدریجی رشد اقتصادی منطقه 
یورو گفت که این منطقه احتماال بدترین بخش کرونا را پش��ت سر 
گذاش��ته است اما با توجه به باال باقی ماندن میزان شیوع کرونا در 
مناطق مختلف ممکن است شاهد ایجاد موج دوم کرونا نیز باشیم.
او از مقامات و سیاست گذاران مالی و پولی جهان خواست تا خود را 
ب��رای مواجهه با موج دوم کرونا آماده کنند و افزود: یک نکته مهم آن 
است که توجه کنیم روند احیای رشد اقتصادی ممکن است تدریجی، 
چن��د مرحله ای و تکاملی باش��د. ممکن اس��ت برخ��ی از بخش های 
اقتصادی نیرومندتر از قبل ظهور کنند و برخی از بخش های اقتصادی 
نظیر تفریح و س��رگرمی ش��اید دیگر هیچ گاه به سطوح قبل از زمان 
ش��یوع کرونا باز نگردند. در هفته های اخیر بان��ک مرکزی اروپا اعالم 
کرده س��قف خرید برنامه اوراق خود در بازارهای مالی با هدف تقویت 
رش��د اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه ها را با ۶00 میلیارد 
یورو افزایش به 1.۳۵ تریلیون یورو می رس��اند. نرخ بهره نیز از مدت ها 
پیش منفی شده است که پایین ترین سطح ثبت شده در طول تاریخ 
منطقه یورو محسوب می ش��ود. سال گذشته کشورهای عضو منطقه 
یورو به طور متوسط رشد 0.۷ درصد را تجربه کرده بودند، اما براساس 
پیش بینی صورت گرفته توس��ط صندوق بین المللی پول، امسال این 
رش��د به منفی ۵.۸ درصد ولی در س��ال آینده ب��ه ۲.۴ درصد خواهد 
رس��ید. گفتنی اس��ت منطقه یورو شامل 19 کش��ور بلژیک، آلمان، 
اس��تونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، 
لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنالند 

است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند. 

توصیه های نشریه »کارآفرین« برای ادامه تجارت در بحران کرونا
برای تمام سناریوها آماده باشید

»نگرانی های مس��تقیم مربوط به س��المت را هم ک��ه به کناری 
بگذاریم، حاال دیگر روش��ن شده اس��ت که کرونا قرار نیست بدون 
گذاش��تن اثری بلندمدت ب��ر روی برخی جنبه های کس��ب وکار و 
اقتصاد عبور کند. هرچند ممکن اس��ت این وسوس��ه وجود داشته 
باش��د که در لحظه فعلی ش��ناور بمانیم و وقتی تهدید مستقیمی 
متوجه ما شد به فکر خاموش کردن آتش بیفتیم اما بسیار ضروری 
اس��ت که برای آینده کسب وکارتان برنامه ریزی کنید و کامال برای 

آنچه در پی می آید آماده باشید.«
این آغاز مطلبی است که در نشریه کارآفرین آمریکا به چاپ رسیده 
است و این نشریه در چند گام سعی می کند صاحبان کسب وکار را 
برای به دست آوردن این آمادگی راهنمایی کند. توصیه های نشریه 
کارآفرین در ۵ عبارت خالصه می ش��ود؛ مشتریان تان را زودتر پیدا 
کنید، خدمات تان را با شرایط فعلی مطابقت دهید، با توجه به کرونا 
راهکار دهید، چالش های کس��ب وکارتان را شناسایی کنید و برای 

سناریوهای مختلف راهکار داشته باشید.
به گفته این نشریه، همچنان به مشتریان نشان دهید که شرکت تان 
زنده اس��ت و فعالیت می کن��د و به موازات آن خ��ود را برای بدترین 
سناریوی ممکن آماده کنید. برای داشتن استراتژی موثر و به کار بردن 
آنها، یک نقطه شروع خوب این است که چالش هایی را که تجارت تان 
ممکن اس��ت با آنها روبه رو شود فهرست کنید. ضروری است که برای 
س��ناریوهای مختلف استراتژی داش��ته باش��ید و برای این کار تمام 
احتماالت ممکن را محاس��به کنید. همه چیز را مدنظر داشته باشید؛ 
از اختالل در زنجیره تامین مواد الزم تا مش��کالت ارتباطی، به دست 
آوردن مشتری و رقابت با سایر کسب وکارها در بازارتان. فارغ از اینکه 
فکر می کنید س��رانجام دوران شیوع چه می شود و چه تاثیری ممکن 
است بر شما داشته باشد، برای هر سناریوی محتملی برنامه بریزید، از 
جمله برای بدترین سناریویی که می توانید تجسم کنید. وقتی فهرست 
چالش های تان را تهیه کردید، وقت آن است که برای هر کدام راهکاری 
داشته باشید. تخمین زدن دقیق اینکه قرار است واقعا چه اتفاقی بیفتد 
ناممکن است. پس بهتر است همین حاال وقت تان را صرف آمادگی و 

چیدن استراتژی کنید تا اینکه ناغافل گرفتار بحران شوید.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: ششمین جلسه از سلسله نشست های گفت وگوهای آزاد 
دانش��گاه عالمه طباطبائی با حضور علی سرزعیم عضو هیات علمی این 
دانش��گاه هفته گذش��ته به صورت مجازی در فضای اینستاگرام برگزار 
ش��د. علی س��رزعیم در این نشس��ت با طرح این س��وال که مشکالت 
اقتصادی ایران از کجا سرچشمه می گیرد؟ می گوید: مشکالت اقتصادی 
ایران را باید از درون نگریس��ت و نه از بیرون. مسائلی نظیر تحریم علت 
نابسامانی وضعیت اقتصادی ایران نیست، بلکه این امر هم در کنار سایر 

مسائل دیگر تنها قوام بخش مشکالت بود.
سرزعیم در ابتدای سخنانش به ارتباط ایران با نظام بین المللی اشاره 
کرد و در پاس��خ به این س��وال که آیا مسائلی که امروز در حوزه اقتصاد 
ش��اهد هستیم به دلیل نحوه ارتباط با نظام بین المللی است، گفت: من 
در کتابی که در حال نوش��تن آن هس��تم بیان کرده ام که چرا ما رش��د 
نکرده ایم و چرا ایران که با کره جنوبی همس��ان بود، مانند آن پیشرفت 
نکرد. این سوال بسیار مهم است. در فصل اول آن کتاب 10 نظریه ای را 
که در جامعه ما مطرح است احصا و نقد می کنم. می گویم این 10 نظریه 
تالش می کنند تا مس��ائل توسعه نیافتگی در کشور ما را تبیین کنند که 

در واقع به خاطر چه است و من همه را بیان و نقد می کنم.
ب��ه گفته ای��ن اقتص��اددان، یک��ی از 10 نظریه، نظریه ای اس��ت که 
مهم ترین س��خنگوی آن دکتر سریع القلم اس��ت. ایشان بحث شان این 
اس��ت که تا جهانی نش��ویم، اس��تانداردها باال نمی روند. کیفیت ها باال 
نمی رون��د و رقابت ها بیش��تر نمی ش��ود. به همین خاطر م��ا روی قطار 
توسعه که در حال حرکت است نمی توانیم سوار شویم. لذا جا می مانیم. 
اما چرا اینگونه شدیم؟ چون با نظام جهانی که اکنون رئیس آن آمریکا 
اس��ت درافتادی��م و نتیجه منطقی آن این اس��ت که اگ��ر می خواهیم 
وضعیت مان بهتر شود باید کنار بیاییم و سازش کنیم و یا تسلیم شویم 
بنابراین سریع القلم مسئله را از رابطه بیرونی اقتصاد ما می نگرد. آیا این 
س��خن درست است یا خیر؟پاس��خ من این است که هم درست است و 
هم نیس��ت. به این معنا درس��ت اس��ت که پدیده ای مثل تحریم آنقدر 
وزن زیادی دارد که همه متغیرها را دس��تخوش تسلیم می کند و وقتی 

تنش ه��ا از حدی باال می رود اثرش را بر فضای کس��ب و کار می گذارد. 
معیشت و رشد میان مدت و بلندمدت را تحت تاثیر قرار می دهد اما این 

نگاه که توسعه از بیرون می آید، نگاه غلطی است.
به گزارش ایرنا، سرزعیم با بیان اینکه توسعه از درون می آید و بیرون آن را 
کمک می کند، افزود: برای مثال سرمایه گذاری خارجی خوب است اما رشد 
ما به خاطر سرمایه گذاری خارجی نیست. رشد ما منوط به سرمایه گذاری 
داخلی است. وقتی شرایط س��رمایه گذاری داخلی خوب باشد، 100درصد 
س��رمایه گذاری خارجی هم جذب می شود. یعنی ما از داخل باید روندی را 
طی کنیم و سپس سرمایه گذاران دیگر وارد شوند بنابراین اینکه فکر کنیم 
راه حل از بیرون است مانند همان تبیین است که معتقد است همه بدبختی 
ما به خاطر دشمنی آمریکا است. این دو نگاه به نظر من آینه هم هستند. 

همانطور که اولی را نمی پذیرم، دومی را هم به تنهایی نمی پذیرم.
او درب��اره اینکه اگر با همی��ن رویه کنونی با نظام بین الملل پیش برویم 
آیا امی��دی به بهبود ارزش پول ملی ایران وجود دارد، گفت: الزم نیس��ت 
صرفا نگاه صفر و یک داشته باشیم. بنابراین چه مسئله ایدئولوژیکی و چه 
مسائل بین الملل صفر و یک نیست به این معنا که صرفا در شرایط تحریم 
وحشتناک باشیم و یا تسلیم شویم. من اینطور به این امر نگاه می کنم که 
ما چه کارهایی نکرده ایم که امروز گرفتار این مش��کالت ش��ده ایم. تحریم 
صرفا یک پدیده سیاس��ی و شخصی ترامپ نبوده اس��ت. شاید اقتصاد ما 
آسیب پذیری هایی داشته است که دشمن را به طمع انداخته است که نظام 
آسیب پذیر است و در نتیجه می توانیم تحریم اش کنیم بنابراین نگاه ما باید 
به داخل باش��د و باید بدانیم در کجا اش��تباه عمل کرده ایم که تحریم پذیر 
شده ایم. چه بسا حتی رشد ما قبل از تحریم هم پایین بوده است. متوسط 
رش��د اقتصادی ما از سال ۷9 تا ۸9 یعی بهترین دوران درآمدهای نفتی از 
متوسط رشد کش��ورهای در حال توسعه دیگر پایین تر بوده است بنابراین 
مسئله ما صرفا تحریم نیست گرچه فوری ترین مسئله ما تحریم است، اما 
مسئله ریش��ه دارتر است. چون قبل از تحریم هم رشد ما منفی بوده است 
بنابراین مسئله به داخل اقتصاد ما برمی گردد و باید نگاه آسیب شناسانه در 

این زمینه داشته  باشیم.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه عالمه، صاحب نظران آن می گویند 
مس��ئله به نهادهای دموکراتیک برمی گ��ردد مانند قانون که قطعا تاثیر 
مهمی در رشد بلندمدت اقتصاد دارد و آسیب هایی که اکنون می بینیم 
به این خاطر است که قانون به آن صورت اعمال نشده است، اما حرکت 
در مس��یر دموکراس��ِی زیاد هم اتفاقا به گونه ای می تواند رشد را پایین 
بیاورد. الاقل تحقیقات دانش��گاهی بس��یاری وج��ود دارد که می گویند 
وقتی اقتصادها به س��مت دموکراس��ی حرکت می کنن��د خیلی خیلی 
مس��تعد پوپولیسم می ش��وند. من مایلم اینگونه تبیین کنم که مسئله، 

مسئله سیاست نیست بلکه مسئله، مسئله اقتصاد سیاسی است.
س��رزعیم در پیش بینی آینده ش��اخص های اقتصادی ایران ادامه داد: 
واقعیت داستان این است که حدس ما این بود که پارسال قبل از کرونا 
رش��د ما صفر ش��ود و مقدار منفی آن کاهش یابد، اما متاسفانه، تحریم 
متوس��ط رشد میان مدت ما را پایین آورد. حتی اگر رشد ما مثبت باشد 
و تحریم حدود 10 س��ال طول بکشد باز هم مقدار رشد کم خواهد بود. 
بنابراین جواب این س��وال آن اس��ت که البته تحریم در سال 9۷ و 9۸ 
آس��یب وارد کرده و متوسط رش��د ما را پایین آورد اما اگر کرونا اتفاق 

نمی افتاد از 99 به این سو نمی بایست رشد منفی داشتیم.
ب��ه عقی��ده س��رزعیم، اگ��ر تحریم اث��ر میان مدت��ش مهمت��ر از اثر 
کوتاه مدتش بود، اثر کرونا برعکس اس��ت و اثر کوتاه مدت آن ش��دیدتر 
از اث��ر میان مدتش اس��ت. اگ��ر تحریم روی انرژی و صنعت اثر ش��دید 
می گذاشت کرونا بیش��تر روی بخش خدمات اثر گذاشته است بنابراین 

خطر کرونا ای بسا مهمتر و شدیدتر از اثر تحریم ها است.
این اقتصاددان در پاس��خ به این س��وال که علت کوتاه شدن نوسانات 
اقتصادی چیس��ت، افزود: همانطور که س��رطان ابتدا کوچک است واگر 
زود متوجه ش��وی و درمان کنی زود رفع می شود و هرچه غفلت کنی، 
بزرگت��ر می ش��ود، دقیقا عین این داس��تان در اقتصاد ای��ران هم وجود 
دارد. ما می دانیم که اقتصاد ایران بیمار اس��ت، اما مس��ئله این اس��ت 
ک��ه دولت های قبل یا این بیماری را ع��الج نکردند یا احتماال بدتر هم 

کرده اند و پیامدش این است که می بینید دردها بیشتر شده است.

مشکات اقتصادی ایران از کجا سرچشمه می گیرد؟

نقش تحریم در توسعه نیافتگی ایران
یادداشت

کلید مسائل اقتصادی در دست اصناف

نخس��تین روز تابستان را چند سالی هست که روز ملی »اصناف« 
نام گ��ذاری کرده اند. اصنافی که از دیرباز در ایران فعالیت داش��ته و 
با نام های کس��به، بازار و یا بازاری ش��ناخته شده اند و نقش پررنگ 
و موثری را در اقتصاد کش��ور ایفا کرده اند. بعد از انقالب اس��المی 
و با ش��روع تحریم ها، چ��ه تحریم های کوچک و چ��ه در این زمان 
که بیش��ترین و ظالمانه ترین تحریم ها صورت گرفته اس��ت، اصناف 
و بازاری��ان نوک پیکان مبارزه با تحریم ها بوده و نقش ش��گرفی را 
در این راس��تا ایفا کرده اند، اما به دلیل نظارت ناصحیح بر سیس��تم 
باالدس��تی  گاه��ی به این قش��ر زحمتکش القابی ناشایس��ته نظیر 
محتکر، اخاللگر، کم فروش و یا گران فروش نسبت داده می شود، در 

صورتی که خداوند می فرماید: »الکاسب حبیب اهلل«.
نظارت درس��ت این است که برای کنترل کاالی قاچاق از مبادی 
ورودی، کنترل دقیق صورت پذیرد و نه از کس��به خود. این انتظار 
بی  مورد نیس��ت که در این زمان حس��اس که نوس��انات قیمت ارز، 
بی ثباتی قیمت ها و سایر مسائل منفی اقتصادی به اوج خود رسیده، 
اصناف به نقش قانونی خود که مجلس شورای اسالمی آن را تعیین 

و تبیین کرده است، بیشتر بپردازد.
از مهمترین این فعالیت ها می توان به ارائه نظر مشورتی به وزارت 
صمت و سایر دستگاه  های اجرایی اشاره کرد چراکه مشکل معیشت 
مردم با بخشنامه و ابالغیه پشت درب های بسته حل نمی شود و در 
اصطالح کس��ی می تواند مشکل را حل کند که آن را لمس و درک 
کرده باش��د. بازاریان عزیز با مشورت و ورود به موقع به مسائل روز 
می توانند مش��کالت را ب��ه بهترین نحو حل و فص��ل کنند، چراکه 

کسبه در کف بازارند و ارتباط مستقیم با مردم دارند.
از دیگ��ر م��واردی که ح��ق قانونی اصناف اس��ت و نادیده گرفته 
ش��ده و یا کمتر به آن توجه می ش��ود، بحث نظارت و بازرس��ی از 
زیرمجموعه خود است که با کوچک ترین تنش در مسائل اقتصادی 
تاثیری بزرگ دیده می شود. اگر نظارت و بازرسی مستمر باشد و از 
اهرم های قانونی به موقع استفاده شود، شاهد افزایش قیمت و تنش 

در بازار نخواهیم بود.
الزم به ذکر است که نقش بزرگ اصناف و خرده فروشی در دوران 
کرونا نباید نادیده گرفته شود؛ چراکه با این سیستم فروش مویرگی 
اصناف بود که توانستیم در دوران سخت کرونا که کشورهای بزرگ 
اروپایی، آسیایی و آمریکایی با کمبود مواد غذایی و بهداشتی رو به 
رو شده بودند، ما در تامین مایحتاج مردم مشکلی نداشته باشیم. در 
پایان سخن خود را با جمله ای از امام راحل که فرمودند: »اصناف و 
بازاریان بازوان ستبر انقالبند« به پایان می رسانم و به روزهایی امید 
دارم که قفل مسائل اقتصادی با کلید دانش، تجربه و نظارت اصناف 

و تدبیر دولت حل شود.

با افزایش موج ابتا به کرونا
نفت از افزایش قیمت مأیوس شد

به��ای نفت تحت تاثی��ر افزایش موارد ابتال به وی��روس کرونا در 
بخش هایی از جهان ک��ه دورنمای احیای تقاضا برای انرژی را تیره 
ک��رد، از صع��ود بازماند و ب��ه دومین کاهش هفتگی خ��ود در ماه 

میالدی جاری تن داد.
به گزارش ایس��نا، بهای معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت برای 
تحویل در اوت ۲۳ س��نت معادل 0.۶ درصد کاهش یافت و در ۳۸ 
دالر و ۴9 س��نت در هر بشکه بسته ش��د. شاخص نفت آمریکا روز 
پنجش��نبه 1.9درصد رشد داش��ت. بهای معامالت نفت برنت برای 
تحویل در اوت سه سنت معادل 0.0۷ درصد کاهش یافت و در ۴1 
دالر و دو س��نت در هر بش��که بسته شد در حالی که روز پنجشنبه 
1.۸درصد صعود کرده بود. وست تگزاس اینترمدیت برای کل هفته 

۳.۴درصد و نفت برنت ۲.۸درصد کاهش قیمت داشت.
ادوارد موی��ا، تحلیلگر ارش��د بازار ش��رکت اواندا در یادداش��تی 
تحقیقاتی نوش��ت: وضعیت احیای تقاضا برای نفت هفته گذش��ته 
پس از اینکه آمریکا بزرگ ترین افزایش شمار موارد ابتال به ویروس 
کرونا را ثبت کرد و احتمال بازنگری مقررات قرنطینه منطقه ای در 

ایالت های این کشور را مطرح کرد، ضربه خورد.
ب��ه گفته ناظران بازار، نگرانی ها نس��بت به م��وج دوم بیماری 
کووی��د 19 در ایالت ه��ای متع��دد آمریکا که اق��دام به کاهش 
محدودیت های قرنطینه کرده اند و افزایش س��ریع موارد ابتال در 
آمریکای جنوبی و آس��یای جنوبی، تقاضا برای سوخت را محدود 

نگه خواهد داشت.
آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا که چهارشنبه گذشته منتشر 
شد، نشان داد که ذخایر نفت خام این کشور در هفته پیش 1.۴ 
میلیون بش��که رشد کرده است در حالی که تحلیلگران رشد این 
ذخای��ر به میزان ۲99 هزار بش��که را پیش بینی کرده بودند. این 

سومین رکورد رشد باالی ذخایر نفت آمریکا به شمار می رود.
طبق تحلیل روزنامه وال اس��تریت ژورنال از آمار دانشگاه جان 
هاپکینز، ایالت های آمریکایی از جمله آریزونا، تگزاس، کارولینای 
جنوبی و فلوریدا شاهد افزایش بیش از ۳0درصدی موارد ابتال به 
ویروس کرونا در یک هفته گذش��ته بودند. ارزیابی رویترز نش��ان 
می دهد م��وارد ابتال به ویروس کرونا در سراس��ر آمریکا افزایش 
یافته و بیش از 9.۵1 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری 

مبتال شده اند.
آمار ش��رکت خدمات انرژی بیکرهیوز نش��ان داد که در شمار 
دکل ه��ای حفاری نفت آمری��کا تغییر هفتگ��ی چندانی صورت 
نگرفته و تنها یک حلقه کاهش داش��ته و به 1۸۸ حلقه رسیدند. 
شمار دکل های حفاری نفت آمریکا از هفته منتهی به 1۳ مارس 

افزایش نداشته اند.
براس��اس گزارش مارک��ت واچ، عاملی که مانع از افت بیش��تر 
قیمت ها ش��د، گ��زارش رویت��رز بود که ب��ا اس��تفاده از تصاویر 
ماهواره ای که رش��د ترافیک در چین، اروپا و آمریکا را نشان داد، 
به احتمال رش��د مصرف انرژی اش��اره کرد. ب��ا این حال گزارش 
مذکور در تضاد با نتایج نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان بود که 
رک��ود اقتصادی جهانی عمیق ت��ری را پیش بینی کردند و چنین 
پیش بین��ی ای به منزله مانعی برای رش��د قیم��ت نفت در آینده 

خواهد بود.
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سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

فرصت ام��روز: ۳۴درص��د واحدهای مس��کونی کش��ور و ۴۲درصد 
خانواره��ای تهران��ی اجاره نش��ین هس��تند. این آماری اس��ت که نهاد 
پژوهش��ی مجلس به تازگی از وضعیت اجاره نشینی کشور منتشر کرده 
و در گزارش��ی به بررسی سیاست هاي حمایتي از مستأجران در بحران 

کرونا پرداخته است.
به گفته مرکز پژوهش ها، ش��یوع ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل و 
کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت ها 
اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند. این برنامه ها بیش��تر مبتنی 
بر ممانعت از اخراج مس��تأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها 
و در نظر گرفتن فرصتی برای مس��تأجران جهت تس��ویه پرداخت های 
معوق��ه به موجران اس��ت. در اغلب کش��ورها تمدید ق��رارداد اجاره به 
صورت اجباری حداقل تا پایان ش��رایط اضطراری به منظور حفظ افراد 
در من��ازل خ��ود و کاهش نقل و انتقاالت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
همچنین برخی دولت ها برای جبران بخش��ی از خس��ارت های مالی و 
اقتصادی خانوارها بسته های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به 

صورت بالعوض یا وام در نظر گرفته اند.
در ای��ران نیز در ۶ اردیبهش��ت ماه 1۳99 پیش��نهاد تمدید خودکار 
ش��ش ماهه اجاره نامه مس��تأجران از س��وی وزارت راه و شهرسازی به 
دولت ارائه شد. این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، 
محدودیت بازدید از واحدهای مس��کونی و نگرانی مردم از نقل وانتقال 
به واحدهای مس��کونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در 
کالنش��هرها مشکالت زیادی برای ش��هروندان ایجاد کرده، مطرح شد. 
در 1۴ اردیبهش��ت ماه 1۳99 وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرد که با 
تصویب س��تاد ملّی مب��ارزه با کرونا، مدت زمان بس��ته بودن بنگاه های 
مش��اور امالک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین 
واحدهای مسکونی اضافه می شود. براساس این مصوبه قراردادهایی که 
اتمام آنها اسفند 1۳9۸ تا اردیبهشت 1۳99 بوده است دو ماه با شرایط 
قب��ل بدون افزایش اجاره بها تمدید می ش��وند و مالکان مجاز به اخراج 

مس��تأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلی��ه صادر نخواهد کرد. این 
مصوبه نیز همانند س��ایر مصوبات س��تاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام 

قانونی و الزم االجرا اعالم  شده است.
اما پس از اع��الم مصوبه تمدید دوماهه قراردادهای اجاره براس��اس 
مش��اهدات ب��ه نظر می رس��د با توجه به نزدیک ش��دن ب��ه فصل داغ 
جابه جای��ی و نقل وانتق��االت که معموالً ب��ا افزایش ن��رخ اجاره بها نیز 
همراه اس��ت مستأجران تمایل به تمدید موقت دوماهه قرارداد از خود 
نش��ان نداده و ترجی��ح می دهند پیش از ورود به ای��ن فصل و افزایش 
اجاره به��ا قراردادهای جدیدی را منعق��د کنند، کما اینکه قیمت اجاره 
مس��کن در ماه ابتدایی س��ال نیز برخالف روال عادی س��ال های قبل 
افزایش قابل توجهی داش��ته اس��ت. به عبارتی مصوبه مذکور مش��کل 
زمان جابه جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مش��کل افزایش 
اجاره به��ا در ماه های آینده را در نظر نگرفته اس��ت؛ درحالی که به نظر 
می رس��د این ش��رایط ویژه طی ماه های آینده ادامه دار و آثار ناش��ی از 
آس��یب ش��غلی افراد بر کاهش منابع درآم��دی خانوارها طوالنی مدت 

خواهد بود.
بااین حال این اقدام دولت و وزارت راه و شهرس��ازی نسبت به تمدید 
مهلت قراردادهای اجاره و ایجاد یک مهلت قانونی برای مس��تأجران در 
قالب یک اقدام حمایتی از لحاظ کاهش نقل وانتقاالت و از دست رفتن 
منابع درآمدی خانوارها یک اقدام ارزنده و دارای اهمیت است، اما عدم 
اقبال و موفقیت اجرای این گونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز 
به بررس��ی عوامل ریش��ه ای دارد. از موانع اجرای بهینه این گونه احکام 
و مصوبات اجرایی می توان به نبود زیرس��اخت های الزم به  عنوان ابزار 
کنترل��ی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در 
حوزه مسکن ازجمله مالیات بر امالک خالی و مالیات بر عایدی فروش 
و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معامالت نقل وانتقال 
و اجاره مس��کن، توجه ناکافی به مس��کن اقش��ار ضعیف و محرومان و 
مواردی از این قبیل اش��اره کرد که س��بب خروج بازار از کنترل دولت 

می ش��ود. مرکز پژوهش ه��ا در جمع بندی گزارش خود نوش��ت: بر اثر 
همه گی��ری بیماری کرونا که همه کش��ورهای جه��ان ازجمله ایران را 
دچار بحران و ش��رایط پیش بینی نشده کرده بسیاری از مشاغل تعطیل 
و بس��یاری از کسب وکارها با رکود و کاهش چشمگیر فعالیت مواجه و 
درنتیجه خانوارهای زیادی درگیر مش��کالت اقتصادی ش��ده اند. با این 
اوصاف س��ؤالی که به ذهن متبادر می ش��ود این اس��ت که مستأجران 
وابس��ته به درآمد ماهانه از مح��ل فعالیت های اقتصادی که در ماه های 
اخیر با تعطیلی مش��اغل روب��ه رو بوده اند چگونه به پرداخت اجاره بهای 
خود قادر خواهند بود؟ این مس��ئله در کش��ور ما که در سال های اخیر 
با ش��رایط بحرانی مضاعفی در حوزه مس��کن و معیشت خانوار مواجه 
بوده اس��ت و مس��تأجران درصد باالی��ی از خانواره��ا را به خصوص در 
کالنش��هرها )بیش از ۴0 درصد خانوارها در تهران( را تشکیل می دهند 
اهمی��ت دوچن��دان دارد. اگرچه در وضعیت بحران��ی نیاز به همدلی و 
همراهی آحاد مردم بیش ازپیش احس��اس می ش��ود، ام��ا در این میان 
نباید اهمیت نقش مداخله گرانه مؤثر دولت ها را در س��اماندهی شرایط 

زندگی شهروندان در مواقع اضطراری نادیده گرفت.
در این گزارش با بررس��ی اقدامات صورت گرفته توس��ط کشورهای 
مختلف در جهت حمایت از خانوارهای مس��تأجر مش��اهده شد که این 
اقدامات بس��یار س��ریع اتخاذش��ده و اغلب ش��امل تمدید قراردادهای 
ج��اری، ممنوعیت اخراج مس��تأجران و ایجاد ی��ک مهلت قانونی برای 
ایش��ان برای پرداخت و تس��ویه های اجاره های معوقه معموالً به مدت 
س��ه تا ش��ش ماه یا تا زمان اعالم رسمی پایان ش��رایط اضطراری در 
کشورهاس��ت. در برخی کش��ورها در کنار قوانین حمایتی، کمک های 
مالی به صورت بالعوض یا وام و تس��هیالت هم برای مستأجران و اقشار 
آسیب دیده و هم برای مالکان در نظر گرفته  شده است. این اقدامات در 
قالب قوانین و دس��تورالعمل های موقت وضع و به منظور تس��هیل عبور 
از بحران و کاهش آس��یب های وارده به مردم به خصوص اقشار نیازمند 

اتخاذ شده اند.

با شیوع کرونا، دولت از پس حمایت از مستاجران برمی آید؟
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کنفرانس غافلگیرکننده وپاسار
از تأیید تجدید ارزیابی تا عرضه 

زیرمجموعه ها در بازار سرمایه
بانک  پاسارگاد پس از رشد ۵0درصدی قیمت سهام در پاسخ به سؤاالت 
کنفرانس مجازی هم تجدید ارزیابی خود را تأیید کرده و آن را در مرحله 
ارزیابی اعالم کرده و هم از برنامه خود برای عرضه هفت زیرمجموعه خود 
در بازار س��رمایه خبر داده  اس��ت. به گزارش تابناک، براساس پاسخ های 
منتشرشده، این بانک خصوصی در مرحله تجدید ارزیابی جهت افزایش 
س��رمایه چشمگیر قرار گرفته اس��ت. برنامه ش��رکت برای عرضه اولیه 
هفت ش��رکت کلیدی غیربورسی خود همچون گسترش انرژی پاسارگاد، 
پرداخت الکترونیک پاسارگاد، فوالد زرند ایرانیان، فوالد سیرجان ایرانیان، 
فروسلیس غرب پارس، داتیس آریان قشم و مبنای خاورمیانه از مهم ترین 
اخبار مخابره شده درخصوص این نماد است و وپاسار از محل عرضه این 
شرکت ها می تواند تحولی در درآمد قابل توزیع خود ایجاد نماید. همچنین 
مجموع ارزش بازار کل س��هام ش��رکت میدکو، ش��رکت سرمایه گذاری 
پارس آریان و بیمه پاس��ارگاد در پرتفوی بان��ک در تاریخ چهارم تیر 99 
حدود ۲9۷.۸0۷ میلیارد ریال بوده  است که با توجه به قیمت تمام شده 
سرمایه گذاری که تماماً برمبنای قیمت اسمی سهام بوده  است، پتانسیل 

باالیی برای شناسایی سود دارد.

یک چهارم تراکنش های شاپرکی در تهران انجام می شود
جغرافیای پرداخت الکترونیک

تهران به عنوان پایتخت ایران صاحب بزرگ ترین ناوگان ابزارهای 
پرداخ��ت و باالترین حج��م تراکنش های پرداخ��ت الکترونیک در 
میان اس��تان های کشور است که باعث ش��ده تا در جایگاه نخست 
ش��بکه پرداخت قرار بگیرد. به گزارش ایِبنا، استان تهران به عنوان 
پایتخت ایران و قلب تپنده سیاس��ی و اقتصادی کشور روزانه حجم 
بس��یار زیادی از تراکنش های شبکه پرداخت الکترونیک را به خود 
اختصاص می دهد و ش��هروندان تهران سهم بزرگی در تراکنش های  
به ثبت رسیده در مبادالت الکترونیکی دارند و همین موضوع باعث 
ش��ده تا تهران بیشترین سهم از پرداخت الکترونیک در میان سایر 
اس��تان های کشور داش��ته باش��د که در ادامه به وضعیت پرداخت 

الکترونیک استان تهران در اردیبهشت 1۳99 نگاهی داریم.
براس��اس آمار بانک مرکزی، در اس��تان تهران در شبکه شاپرک 
در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری بالغ بر ۲ میلی��ارد و ۶0۶ میلیون 
و 1۳۸ هزار تراکنش به ثبت رس��یده که اس��تان ته��ران در میان 
اس��تان های کشور سهمی بالغ بر یک چهارم با ۶۷1 میلیون و ۴۷۴ 
هزار تراکنش داشته است؛ همچنین ارزش تراکنش های شاپرکی در 
کل کش��ور در بازه زمانی فوق ۳ هزار و 9۷۷ میلیارد میلیون ریال 
بوده که اس��تان تهران دارای سهم یک هزار و ۵۷۲ میلیارد میلیون 
ریالی از مجموع مبلغ تراکنش ها بوده که رقم قابل توجهی به شمار 
می رود. همچنین در اردیبهشت ماه در کارتخوان های استان تهران 
۴۲9 میلی��ون و ۳۲۵ هزار تراکنش، در ابزار پذیرش اینترنتی 1۳9 
میلیون و ۲۵1 هزار و در ابزار پذیرش موبایلی 10۲ میلیون و ۸9۷ 
هزار تراکنش انجام می شود. در این میان، کارتخوان های پذیرندگان 
تهرانی در اردیبهش��ت ماه مبلغ ۷۷۵ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال 
تراکنش داش��ته اند؛ همچنین در ابزار پذی��رش موبایلی ۸ میلیارد 
و ۶9۴ میلی��ون ری��ال و در ابزار پذیرش اینترنت��ی ۷۷۸ میلیارد و 
1۲۲ میلیون ریال تراکنش انجام ش��ده است؛ بر همین اساس مبلغ 
تراکنش های اینترنتی استان تهران با وجود تعداد تراکنش کمتر از 

مبلغ تراکنش های کارتخوان در استان بیشتر بوده است.
آمار اعالمی ش��اپرک درخصوص تعداد کارتخوان های فعال سیس��تمی در 
سراسر کشور بیانگر تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی است 
که اس��تان تهران یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه کارتخوان فعال سیستمی 
دارای بیش��ترین س��هم از کارتخوان ها در سراسر کشور اس��ت و در رتبه اول 
در میان پنج اس��تان با بیش��ترین تعداد پایانه فروش��گاهی قرار دارد و پس از 
آن اس��تان های خراس��ان رضوی، اصفهان، فارس و خوزس��تان قرار گرفته اند. 
همچنین الزم به ذکر اس��ت که سرانه کارتخوان در استان تهران به ازای افراد 
باالی 1۸ س��ال 0.1۷1درصد اعالم شده و همین موضوع باعث شده تا تهران 
پس از یزد بیش��ترین س��رانه دسترس��ی به کارتخوان را داشته باشد. از سوی 
دیگر، وضعیت کارتخوان های دارای تراکنش حاکی از آن اس��ت که ۶ میلیون 
و ۵۷۳ هزار دستگاه کارتخوان در سراسر کشور تراکنش دار هستند که از این 
میان پایانه های فروشگاهی تهران سهم یک میلیون و ۲۵۴ هزار دستگاه دارند؛ 
در واقع محاس��به تفاوت تعداد کارتخوان های فعال سیس��تمی )ثبت شده در 
شبکه شاپرک که آمادگی ارسال تراکنش دارند( با تعداد کارتخوان های دارای 
تراکنش ) پایانه های فروشگاهی دارای حداقل یک تراکنش( نشان می دهد که 
در پایتخت کشور بالغ بر ۵۲9 هزار دستگاه یعنی بیش از نیم میلیون کارتخوان 

فاقد تراکنش وجود دارد.

مدیرعامل بانک پارسیان عضو هیات رئیسه 
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی شد

دکت��ر کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارس��یان به عنوان عضو هیات 
رئیس��ه جدید شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برای مدت سه 
س��ال انتخاب ش��د. مجمع عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 
)ICC( برگ��زار ش��د و در جریان این نشس��ت از بی��ن داوطلبان عضویت 
در هیات رئیس��ه این اتاق، غالمحس��ین ش��افعی رئیس اتاق ایران، مسعود 
خوانس��اری رئیس اتاق تهران، حسین س��الح ورزی نایب رئیس اتاق ایران، 
سیدحسین سلیمی عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه، سیدمحمد کریمی 
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات و کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به  عنوان اعضای هیات 
رئیسه جدید ICC برای مدت سه سال انتخاب شدند. گفتنی است کمیته 
ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در راستای توسعه اقتصادی، گسترش تجارت 
و سرمایه گذاری در کشور فعالیت می کند و تسهیل مبادالت و فعالیت های 
تجاری و اقتصادی بین المللی براساس اصول اقتصاد بازار و از طریق تدوین 
مقررات و عرف های تجاری، ارائه سیاس��ت ها و راه حل های بازرگانی و کمک 
به حل اختالفات از طریق داوری و سایر روش های حل اختالف و همچنین 
ایجاد هماهنگی در روابط اقتصادی بین المللی در کلیه بخش های اقتصادی 
از جمل��ه صنعت، معدن، تج��ارت، خدمات و س��رمایه گذاری و ... از جمله 

زمینه های دیگر فعالیت این کمیته است.

بانکنامه

فرصت امروز: با اینکه روز شنبه حدود ۷0 میلیون دالر توسط بازارساز 
به بازار تزریق ش��د، اما در این روز میلی برای خرید و فروش ارز وجود 
نداشت و این شاید متفاوت ترین روز بازار ارز تهران در هفته های گذشته 
بود؛ به طوری که صرافی های بسیاری در حوالی میدان فردوسی عبارت 
»خری��د و فروش ارز نداریم« را روی شیش��ه های خ��ود نصب کردند تا 
مش��تریان با همان ن��گاه اول بدانند که خب��ری از معامله ارزی در این 
صرافی نیس��ت. گزارش ها نش��ان می دهد در مقاب��ل تزریق ۷0 میلیون 
دالری اس��کناس به بازار از سوی بازارساز اما تنها حدود ۸00 هزار دالر 
سفارش ثبت خرید انجام شده است. این یعنی میزان تقاضا در این بازار 

کاهش یافته و قیمت ها روند نزولی یافته است.
البت��ه رون��د کاهش��ی قیم��ت ارز از چند روز گذش��ته کلی��د خورد 
و مش��اهدات میدانی از بازار س��بزه میدان حاکی از آن اس��ت که طی 
روزهای اخیر و حضور جدی بازارس��از از طریق عرضه سنگین ارز، دالر 
در سراش��یبی کاهش قرار گرفته اس��ت. این روند کاهشی قیمت ارز در 
معامالت روز شنبه نیز ادامه یافت تا جایی که آخرین قیمت معامله دالر 
به 1۸ هزار و ۴۵0 تومان رس��ید. ن��رخ ارز با یک حرکت آرام همچنان 
در حال کاهش اس��ت، عرضه های سنگین همچنان ادامه داشته و تمام 

تقاضاهای بازار پوشش داده می شود.
پاسخ صرافی ها: خرید و فروش ارز نداریم

وضعیت بازار ارز تهران در روز ش��نبه متفاوت از هفته گذش��ته بود و 
بی میلی برای خرید و فروش نشان دهنده انتظار برای تغییر در قیمت ها 
و احتماال کاهش قیمت هاس��ت. فعاالن بازار و برخی صرافی ها علت این 
س��کون را انتظار برای مش��خص ش��دن قیمت  واقعی و روند تغییر آن 
در روزه��ای آتی می دانند. یکی از صرافی های میدان فردوس��ی اینگونه 
توضیح داد که »هیچ کس نمی داند چه خواهد شد، اما شوک خبر تزریق 
منابع ارزی به بازار باعث شده همه منتظر بمانند و ببینند بانک مرکزی 

چه کاری می خواهد انجام دهد.«
به گزارش ایس��نا، بس��یاری از صرافی ها نیز تابلوهای خود را خاموش 
کرده و برخی دیگر قیمت های حدود 1۸ هزار و ۴00 تا 19 هزار تومان 
را برای خرید هر دالر و قیمت های حدود 1۸ هزار و ۵00 تا 19 هزار و 
100 تومان را برای فروش اعالم کردند. البته بازار برای یورو هم همین 
وضعی��ت را داش��ت و نرخ ۲1 هزار تومان ب��رای خرید و ۲1 هزار 100 
تومان برای فروش روی تابلو صرافی ها نقش بس��ت. براساس مشاهدات 
میدانی،  مردم هم چندان تمایلی برای خرید و فروش ارز از خود نش��ان 

ندادند و تنها برخی دالالن قیمت یا تمایل شان را برای خرید به عابران و 
رهگذران گوشزد کردند که البته کسی هم برای معامله استقبالی از آنها 
نکرد. البته در این بین طی روزهای اخیر که روند بازار ارز دچار نوسان 
بوده، از س��وی بازارساز حدود ۴۵ میلیون دالر بین صرافی ها عرضه شد 
که با تقاضای ناچیزی مواجه بود. همچنین روز ش��نبه هم در معامالت 
س��امانه نیما تا ساعت 1۵ حدود 10۶ میلیون یورو در قالب انواع ارز در 
این س��امانه عرضه ش��د که ۶۳ میلیون یورو مازاد داشت. در معامالت 
انجام شده در این روز معادل هر یورو 1۸ هزار و ۵00 تومان و هر دالر 
1۶ هزار و ۳00 تومان قیمت خورد که نشان می دهد قیمت ها در سامانه 

نیما اندکی کاهشی بوده است.
اما در بازار متشکل ارزی )محل عرضه و تقاضای صرافان برای تامین 
نی��از واقعی مردم( نی��ز که در حال حاضر به صورت آزمایش��ی فعالیت 
می کن��د، عالوه بر عرض��ه ارز در صرافی های منتخب حدود ۷1 میلیون 
دالر با نرخ 1۸ هزار و ۴۵0 تومان عرضه داشت که تا ظهر شنبه حدود 

1.۵ میلیون دالر آن معامله شده بود.
در این زمینه، پیام مولوی تحلیلگر اقتصادی معتقد است که این گفته 
رئیس کل بانک مرکزی که این بانک ارزپاش��ی نمی کند، یک س��یگنال 
افزایشی به بازار منتقل می کند. به عبارت دیگر وقتی می گوییم که روال 
ما ارزپاش��ی نیس��ت، فارغ از اینکه این اقدام در گذشته مناسب بوده یا 
خیر، شرایط اقتصاد کشور به گونه ای است که برای ارز محدودیت وجود 
دارد و با وجود این محدودیت، برای اولین بار در اقتصاد داریم به سمتی 

حرکت می کنیم که قیمت ارز دارد واقعی می شود.
به گفته مولوی، گرچه این افزایش قیمت در بازار ارز موجب می شود 
ک��ه تورم را در بازاره��ا و بازارهای موازی تجربه کنیم اما برای اولین بار 
در اقتصاد به نقطه ای می رسیم که تقاضا قیمت را تعیین می کند و باید 

اجازه دهند که همه امور در بازارها را تقاضا تعیین کند.
این تحلیلگر اقتصادی همچنین انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف 
در بازگش��ت ارز را س��یگنال منفی به بازار صادرات دانس��ته و می گوید 
این امر موجب می ش��ود در ش��رایط تحریم و فشارهای اقتصادی تمایل 
صادرکنندگان برای صادرات کم ش��ود بنابراین بهتر است در این زمینه 
با گفتمان، علت عدم بازگشت ارز مشخص شود و دولت باید در خدمت 

صادرات و تولید باشد.
پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از قیمت دالر

رئی��س کل بانک مرکزی نی��ز در آخرین اظهارات خ��ود اعالم کرده 

که نوس��انات فعلی بازار ارز، ش��وک های گذرا و موقتی است. البته او در 
عین حال تاکید دارد که اگر احس��اس ش��ود این نوس��انات بلندمدت تر 
ش��ود حتما بانک مرکزی مداخله می کند اما قرار نیس��ت ارزپاشی کند. 
همچنی��ن رئیس جمهور ه��م هفته پیش تاکید کرد که این نوس��انات، 
دلیل و ریش��ه بنیادی اقتصادی ندارد و این نوید را داده که با بازگشت 

ارزهای صادراتی، فضای بازار آرام می شود.
عبدالناصر همتی در یادداش��ت اینس��تاگرامی خ��ود در این خصوص 
نوشت: بانک مرکزی در هر دو مقوله کنترل نقدینگی و نرخ ارز آگاهانه 

عمل می کند.
همت��ی ادامه داد: بانک مرکزی و سیاس��ت گذاری پول��ی و ارزی در 
ش��رایط عادی کاری پیچیده است، البته این به معنتای عدم بیان آنچه 
بان��ک مرکزی انجام می دهد، نیس��ت و من نیز بر این اس��اس، همواره 
ت��الش کرده ام تا صادقانه، سیاس��ت ها را به م��ردم عزیز توضیح دهم تا 
خطای شکل گیری واقعی انتظارات را کاهش دهم. این بخشی از وظیفه 

من است.
1- در مقوله رش��د نقدینگی با وجود اینکه در سیاس��ت پولی جدید، 
کانال انتقال سیاست پولی، حجم نقدینگی نیست، ولی در هر صورت بار 
دیگر یادآور می ش��وم که رشد نقدینگی از ابتدای امسال تا نیمه خرداد، 
در مجموع با احتس��اب خرید ارز، مناب��ع مقابله با کرونا و تنخواه دولت 
به ۶.۲درصد رس��یده است. حتی اگر در بدبینانه ترین حالت همین روند 
را تا آخر س��ال داشته باشد )که بس��یار بعید است(، نرخ رشد نقدینگی 
کمتر از رش��د سال گذشته بوده و در راستای همان هدف تورمی است. 
بی اطالع��ی برخی از اطالعات واقعی نباید دس��تاویزی برای تش��ویش 

اذهان و دمیدن بی ثباتی شود.
۲- دالیل نوس��انات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای چنین 
دوره های��ی که تکانه های کوتاه مدت را در اقتصاد تجربه می کنیم، هیچ 
بانک مرکزی متعهد و آگاهی منابع خود را در بازار »نمی پاش��د«. بانک 
مرکزی، قطعا با نوس��انات سفته بازی مقابله می کند و روند سه روز اخیر 
نیز نش��ان داد که بازارس��ازی قدرتمند در ب��ازار، از هرگونه بی ثباتی و 
تالطم جلوگیری خواهد کرد. خیرخواهان می دانند که ارزپاشی با مقابله 
با جریانات س��فته  بازی متفاوت است. تکانه اخیر موقتی است و در حال 
گ��ذار و بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی، حرکت بازار ارز را رصد کرده 
و همانند دو س��ال گذش��ته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل 

هدایت خواهد کرد.

افزایش قیمت مس��کن در کنار رش��د قیمت ارز و طال س��بب شد تا 
بس��یاری خود را برای یک دوره دیگر ش��تاب فزاینده قیمتی در کشور 
آماده کنند. ایرانی ها بهار س��ختی را پشت س��ر گذاشتند این در حالی 
است که در شرایط فعلی عمال امکان اجرای سیاست های انبساطی برای 
دولت هم وجود ندارد و بسیاری از کارشناسان باور دارند چنین انتظاری 
امروز از دولت منطقی نیس��ت. با این همه بررسی آسیب شناسی شرایط 

امروز اقتصادی می تواند راهی را برای یافتن راهکارها باز کند.
در همین زمینه، یک کارش��ناس اقتص��ادی می گوید آنچه امروز را از 
گذش��ته متمایز می کند همزمانی ش��یوع کرونا ب��ا تحریم های ظالمانه 
است. این همزمانی عمال اختیار کار را از دست دولت در می آورد چراکه 

منابع کافی برای مدیریت امور اکنون در خزانه کشور وجود ندارد.
هادی حق شناس، کارشناس امور اقتصادی، در رابطه با آسیب شناسی 
مش��کالت اقتص��اد ایران ب��ه خبرآنالین، گفت: وضعی��ت کنونی که در 
اقتصاد پیش آمده اتفاقی اس��ت که در گذشته هم تکرار شده است. این 
مه��م در س��ال 91 و 9۲ هم رخ داد که متعاق��ب آن نرخ دالر از حدود 
ه��زار و ۲00 تومان به نزدیک ۴ هزار تومان رس��ید. پیش از آن هم در 

مقاطعی چنین اتفاقی رخ داده بود.
او اف��زود: با وجود اینکه مردم تجربه مقابل��ه با تحریم های ظالمانه را 
داش��ته اند اما این بار شرایط سخت تر شده است. عامل تعیین کننده در 
شرایط امروز شیوع ویروس کرونا است. برای اینکه بهتر بتوانیم اثر کرونا 

بر اقتصاد را درک کنیم بهتر اس��ت به اثرات آن در اقتصاد آمریکا اشاره 
ش��ود. اقتصاد آمریکا ۲0درصد از کل اقتصاد جهان را در خود دارد ولی 
ش��یوع کرونا نرخ بیکاری در این کش��ور را از چهار به ۲۴درصد رسانده 

که به معنای بیکاری بیش از ۴۵ میلیون نفر است.
این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: این مهم در شرایطی است که اقتصاد 
ایران در دو س��ال گذش��ته حداقل 100 میلیارد دالر درآمد را به دلیل 
تحریم ها از دس��ت داد و این رقم اگر تبدیل به ریال می شد می توانست 
بخ��ش زی��ادی از نقدینگی کش��ور را جمع کند. ای��ن غیرقابل کتمان 
اس��ت که اگر تحریم نبودیم و به ج��ای دالر ۲0 هزار تومانی با دالر ۵ 
هزار تومانی امورات را می گذراندیم مش��کالت کمت��ری در حوزه تورم 
و نقدینگ��ی داش��تیم. به این ترتیب تحریم ه��ای ظالمانه عمال تاثیرات 

اقتصادی کرونا را افزایش داد.
حق ش��ناس در رابطه با اثر نرخ دالر ب��ر نقدینگی گفت: متغیر اصلی 
در اقتصاد ایران نرخ دالر اس��ت. این متغیر س��بب می ش��ود که مابقی 
ش��اخص ها هم به وضعیت غیرعادی برس��ند و رش��د نقدینگی ش��کل 
بگیرد. از ۲ میلیون و ۶00 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور اگر تنها 
۳0درصد از منابع ارزی س��ال های گذشته در اختیار بانک مرکزی دیگر 

نیازی به انتشار اسناد خزانه یا فروش سهام دولت نبود.
وی تصریح کرد: در همین چند س��ال پیش ما تجربه تورم تک رقمی 
را هم داش��تیم و اگر با وضعیت ت��ورم کمتر از 10درصد با کرونا مواجه 

می ش��دیم طبیعی بود که نه افزایش قیمت مسکن، نه خودرو، نه طال و 
نه ارز را به شدت امروز تجربه نمی کردیم.

ح��ق ش��ناس تاکید کرد: وقتی رش��د نقدینگی و نرخ ت��ورم بیش از 
۳0درصد اس��ت اما افزایش دس��تمزدها همواره کمتر از این رقم است 
آنگاه تضعیف قدرت خرید مردم به هیچ عنوان عجیب نیست و ماحصل 
این رویه اس��ت. در این ش��رایط کاالهایی که در داخل تولید می شوند 
کمت��ر از تقاضای بازار اس��ت ک��ه این امر نیز ش��تاب افزایش قیمت را 

بیشتر می کند.
این کارش��ناس اقتصادی در رابطه با مسئله سوءمدیریت خاطرنشان 
ساخت: البته که دو عامل عمومی یعنی تحریم ها و شیوع کرونا در کنار 
عامل پنهانی مانند س��وءمدیریت و سوءتدبیر سبب ساز مشکالت امروز 
هستند و من هم به هیچ عنوان قصد ندارم این مسئله را نادیده بگیرم. 
با این همه س��وءمدیریت محصول یک یا دو دولت نیس��ت و س��ابقه ای 

طوالنی دارد.
او تصریح کرد: در ماجرای کرونا نباید فراموش کنیم که نزدیک به 10 
اس��تان ما هنوز در ش��رایط قرمز قرار دارند یعنی تعطیلی کامل به آنها 
تحمیل شده که در این شرایط با افزایش بیکاری و فقر مواجه می شویم. 
این امر از آن جهت مهم است که در ماجرای مقابله با کرونا یک وحدت 
رویه در کش��ور حاکم ش��د که اگر این وحدت رویه در مسائل دیگر هم 

وجود داشت بخش مهمی از مشکالت رخ نمی داد.

حق شناس: ایران در 2 سال اخیر 100 میلیارد دالر را به دلیل تحریم ها از دست داد

چرا فشارهای اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؟

با حضور جدی بازارساز و عرضه 70 میلیون دالر اسکناس

بازار ارز به تعادل می رسد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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کدام نمادها بورس را باال کشیدند؟
عملکرد بورس در اولین هفته تابستان

معامالت هفته نخست تابستان 99 با انتقال بیش از ۲1۸۵میلیارد 
تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی س��هامداران حقوقی به حقیقی 
همراه شد. به گزارش سنا، بورس تهران در حالی معامالت نخستین 
هفته تابس��تان را با رشد 1۵.۴درصدی شاخص کل آغاز کرد که در 
این هفته عملکرد بازیگران بازار سهام قابل توجه بود؛ بر این اساس 
معامله گران خرد در چهار روز ابتدایی هفته در نقش خریدار  ظاهر 
ش��دند، این امر در روز چهارش��نبه به س��مت پرتفوی حقوقی های 
بازار تغییر مسیر داد. به این ترتیب در مجموع هفته بیش از ۲هزار 
و 1۸۵میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر سبد س��هام معامله گران 

حقوقی به حقیقی منتقل شد.
رش��د بیش از 1۸9هزار واحدی نماگر اصلی بازار سهام در هفته 
منته��ی به چهار تیرم��اه در حالی رقم خورد که رونق ایجادش��ده 
در بازار س��بب شد تا س��هامداران خرد به خریدهای پرحجم خود 
ادام��ه داده و در تمامی روزهای هفته، خال��ص خرید مثبتی را در 
کارنامه خود ثبت کنند. بررسی جزییات خرید و فروش های صورت 
گرفته در هفته گذش��ته نش��ان می دهد که آخری��ن روز خردادماه 
با رش��د ۳.۳درص��دی نماگر اصلی به پایان رس��ید و به این ترتیب 
بورس تهران موفق ش��د با ثبت بازده��ی 1۴۷.۷درصدی در فصل 
بهار، با اختالف بس��یار زیاد پیش��تاز دیگر بازارهای سرمایه گذاری 
م��وازی ش��ود. در این روز س��هامداران خرد ب��ا خریدهای پرحجم 
خ��ود توانس��تند خالص خری��د ۷۷۲میلیارد تومان��ی را در کارنامه 
خود ثبت کنند. بورس تهران در نخس��تین روز تابستان نیز با رشد 
۲.۴درصدی به کانال یک میلیون و ۳00 هزار واحد صعود کرد. این 
روند س��بب شد تا بیشترین میزان خالص خرید سهامداران خرد در 
مقیاس هفتگی ثبت شود که با انتقال ۶۶0میلیارد تومان نقدینگی 
ب��ه پرتفوی حقیقی های بازار همراه ش��د. در جری��ان معامالت روز 
دوش��نبه )دوم تیرماه( نیز س��هامداران خرد به خریدهای پرحجم 
خ��ود ادام��ه دادند و در ای��ن روز نیز بی��ش از ۶۴۳ میلیارد تومان 
نقدینگی به پرتف��وی خود افزودند. هرچند در جریان معامالت روز 
سه ش��نبه کمی از میزان خرید س��هامداران خرد کاس��ته شد ولی 
بازهم حقیقی ها بیش��تر از آنکه فروش��نده باشند، خریدار بودند. در 
نهای��ت نیز ۳۳0میلیارد تومان نقدینگی به س��بد معامله گران خرد 
منتقل ش��د. این در حالی است که در جریان معامالت آخرین روز 
کاری هفته، مسیر تغییر مالکیت پس از 9روز متوالی، معکوس شد. 
بر این اس��اس در روز چهارشنبه حقوقی ها به حمایت از بازار اقدام 
ک��رده و خالص خرید ۲۲0میلیارد تومان��ی را در کارنامه خود ثبت 
کردند. به این ترتیب برآیند جابه جایی های صورت گرفته منجر شد 
تا در مجموع هفته ۲هزار و 1۸۵میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر 

پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابه جا شود.
بررس��ی صنایع مورد توجه بازیگران نیز نشان می دهد که در این 
هفته بیش��ترین خرید حقیقی های بازار در نمادهای سرمایه گذاری 
ب��ود. به طوری که خالص خری��د حقیقی ها در این گروه به بیش از 
۵0۶میلیارد تومان رس��ید. در ادامه این روند نیز گروه خودرویی با 
اختالف اندک به عنوان دومین صنعت مورد توجه سهامداران خرد 
قرار گرف��ت. این گروه نیز خالص خری��د ۴۵0میلیارد تومانی را به 
خود اختصاص داد. فلزات اساس��ی، محصوالت شیمیایی، استخراج 
نف��ت و گاز و کانه فلزی نیز از دیگر صنایع مورد توجه س��هامداران 
خرد در هفته گذش��ته بودند که هر کدام خالص خریدی در حدود 

۲00میلیارد تومان را به خود اختصاص دادند.
این در حالی اس��ت حقوقی های بازار بیش��ترین حمایت را از دو 
گروه دارویی و سیمانی داشتند. این امر سبب شد تا خالص خریدی 
در حدود 1۵0میلیارد تومانی به خرید س��هام گ��روه دارویی تعلق 
گیرد. در همین راس��تا 1۲0میلیارد تومان نقدینگی نیز به پرتفوی 
س��هامداران خرد گروه س��یمانی منتقل شد. بررسی نمادهای مورد 
توج��ه معامله گران نیز نش��ان می دهد که س��رمایه گذاری بوعلی با 
ثبت خالص خرید ۳۲0میلیارد تومانی، بیش��ترین خرید را از سوی 
س��هامداران خرد در هفته گذش��ته تجربه ک��رد. در میان نمادهای 
فل��زی نی��ز فوالد مبارک��ه در کانون توجه قرار گرف��ت و در نهایت 
۲۶0میلی��ارد تومان نقدینگی به س��بد س��هامداران خرد »فوالد« 
منتقل ش��د. گروه بهمن نیز در میان نمادهای خودرویی، بیشترین 
خری��د را تجرب��ه کرد ک��ه در نهایت با خالص خری��د ۲۳0میلیارد 
تومانی روبه رو ش��د. در س��مت مقابل »شسپا« بیشترین خرید را از 
سوی سهامداران عمده تجربه کرد که با انتقال بیش از ۳00میلیارد 

تومان نقدینگی به پرتفوی حقوقی های بازار همراه شد.

نماگربازارسهام

معام��الت بورس تهران در هفته ای که گذش��ت، به دنبال رش��دهای 
اخیر روند صعودی را در پیش گرفت و بار دیگر به رکوردش��کنی جدید 
دس��ت پیدا کرد، از چند وقت گذش��ته تصورات ایجادشده بین فعاالن 
بازار ایجاد اصالح ش��اخص بورس در کانال ی��ک میلیون و ۴00 و افت 
قیمت در برخی از س��هام بود درحالی که ش��اخص هفته گذشته بدون 

هیچ ممانعتی به این کانال راه پیدا کرد.
به دنبال ادامه رش��د شاخص بورس شاهد ش��تاب در رشد نرخ ارز و 
عب��ور این ارز از محدوده قیمتی ۲0 هزار توم��ان بودیم، در این زمینه 
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت ارز می تواند باعث 
اقبال س��رمایه گذاران به سمت ورود سرمایه های خود به سمت بازار ارز 
و کاهش شتاب در رشد شاخص بورس شود در حالی که برخی دیگر با 
تکذی��ب این صحبت ها و ارائه برخی از تحلیل های علمی اعالم کرده اند 
که رشد دالر به دلیل تاثیرگذاری بر شرکت های بزرگ مانند فوالدی ها، 
پاالیش��گاه ها، پتروشیمی ها و معدنی ها می تواند به نفع بازار سهام باشد 
و زمینه رش��دهای متوالی ش��اخص بورس و قیمت سهام در این بازار را 

فراهم می کند.
طبق گفته بس��یاری از کارشناس��ان، بانک مرکزی نسبت به افزایش 
افسارگسیخته نرخ دالر در بازار ورود خواهد کرد و اقداماتی را به منظور 
جلوگیری از افزایش بیش��تر نرخ این ارز در دستور کار قرار می دهد که 
ممکن اس��ت این موضوع تغییراتی را در روند موجود در معامالت بازار 

ایجاد کند.
ارزندگی سهام شرکت های بزرگ در بازار

در همین راستا، امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه به تشریح 
معامالت بورس در هفته گذش��ته، روند پیش روی معامالت بازار سرمایه 
و س��هام مورد توجه سرمایه گذاران در هفته جاری پرداخت و گفت: در 
هفته ای که گذش��ت همچنان جریان ورود نقدینگی و سرمایه های خرد 

از طرف سرمایه گذاران حقیقی به بدنه بازار سرمایه ادامه داشت.
امیرباقری در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه عمدتا مجموع پول های 
خرد واردش��ده به بازار، مبلغ هنگفتی از س��رمایه هستند که با ورود در 
نق��اط متعدد بازار اجازه اصالح قیمتی و زمانی را در برخی از س��هام و 
شاخص بورس سلب می کنند، افزود: جریان گسترده ورود نقدینگی در 
کنار این باور که بازار س��رمایه در وضعیت کنونی مورد حمایت دولت و 
س��ایر ارکان قرار گرفته چنین ذهنیت��ی را بین فعاالن بازار ایجاد کرده 
که قادر به کس��ب سود بدون ریسک در بورس هستند، به همین دلیل 
با جس��ارت بیش��تری اقدام به ورود منابع و نقدینگی جدید به این بازار 

می کنند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه براس��اس پیش بینی های 
صورت گرفت��ه جریان ورود نقدینگی به بازار کم��اکان ادامه دار خواهد 

بود، گفت: به نظر می رس��د در روند پیش روی بازار ش��اهد جریان ورود 
نقدینگی به س��مت سهام ش��رکت های بزرگ خواهیم بود که عمدتا از 
رشد اخیر بازار به دلیل عرضه از سوی سهامداران حقوقی جا مانده اند.

او ب��ا بیان اینکه رش��د ش��اخص ب��ورس ب��ه دلیل ارزندگی س��هام 
ش��رکت های بزرگ در بازار ادامه دار اس��ت، افزود: س��هامداران باید این 
نکته را در نظر داش��ته باش��ند که ب��ه مرور زمان راه س��هام در بازار از 
یکدیگر جدا می شود و روند منطقی تر و با تحلیل های بهتری را در پیش 
خواهد داش��ت، این امر باعث می ش��ود تا در برخی از سهام شاهد فشار 
فروش و در برخی دیگر ش��اهد افت قیمت ها در بازار باشیم. امیرباقری 
به عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و ۴00 هزار واحد اشاره کرد 
و گفت: س��هامداران در انتظار اصالح شاخص بورس با نزدیک شدن به 
کانال یک میلیون و ۴00 هزار واحد بودند اما نکته قابل توجه این است 
که در معامالت هفته گذش��ته شاخص بورس با عبور از این عدد انتظار 

بسیاری از فعاالن بازار را برای اصالح شاخص بورس ناکام گذاشت.
آیا باالخره قیمت ارز کاهشی می شود؟

این کارشناس بازار سرمایه افزود: جریان ورود نقدینگی خرد از طرف 
س��هامداران حقیقی به بورس و از طرفی چشم انداز سهامداران عمده از 
عرضه در قیمت های باالتر منجر به ضعف عرضه و افزایش تقاضا در بازار 
شد که این موضوع زمینه رشد و شکست شاخص بورس در محدود یک 

میلیون و ۴00 هزار واحد را فراهم کرد.
وی اظهار داشت: از بعد بنیادی نماد برخی از سهام برای فعاالن بازار 
به دلیل وجود چشم انداز مثبت، قیمت مناسب کامودیتی و دارایی های 
موجود در این ش��رکت ها و مطرح شدن موضوع افزایش سرمایه ارزنده 
تلقی می شوند و به احتمال زیاد در روزهای آینده شاهد ورود نقدینگی 

و رشد قیمتی در این نمادها خواهیم بود.
امیرباق��ری با بیان اینکه از بعد جهانی، تابلوهای قیمت نش��ان دهنده 
تغییر خاصی نیس��ت و نرخ نفت در کان��ال قیمتی بیش از ۴0 دالر در 
حال تثبیت اس��ت، گفت: سایر کامودیتی ها در س��طوح باثبات قیمتی 
در حال معامله هس��تند و براس��اس پیش بینی های ص��ورت گرفته در 
میان مدت و بلندمدت شاخص دالر در بازارهای جهانی افت خواهد کرد 
که این امر منجر به تقویت قیمت کامودیتی ها در سطح جهانی و نتیجه 

مطلوب برای صنایع شرکت های کامودیتی محور می شود.
او با بیان اینکه نرخ ارز از جمله مس��ائلی است که اخیرا ذهن فعاالن 
بازار را به خود مشغول کرده است، گفت: پیش بینی می شود در روزهای 
آینده قیمت ارز بعد از ورود به یک فاز اصالح زمانی و قیمتی در حدود 

قیمت های پایین تر به ثبات و تعادل برسد.
امیرباقری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با وس��واس و با دقت زیادی 
در حال رصد و بررس��ی بازار ارز اس��ت، افزود: بان��ک مرکزی به منظور 

جلوگیری از افزایش قیمت دالر اقدام به هدر دادن و تزریق پول در بازار 
نمی کند و به نظر می رس��د که اکنون در موقعیت فعلی باید منابع ارزی 
با دقت نظر بیش��تری مورد پایش ق��رار گیرد که بانک مرکزی قدم های 

خوبی را در این زمینه برداشته است.
 این کارش��ناس بازار سرمایه خاطرنش��ان کرد: اکنون افزایش قیمت 
دالر ب��رای کلیت اقتصاد چندان منفی به نظر نمی رس��د و می تواند در 
میان م��دت و بلندم��دت عالوه ب��ر تقویت صادرات و رش��د درآمدهای 
غیرنفتی، تحقق ش��عار جهش تولید را در این عرصه اجرایی کند. دالر 
س��ال های زیادی با سرکوب قیمتی مواجه بوده که نتیجه آن هدر دادن 
بخ��ش زیادی از منابع ارزی در کلی��ت اقتصاد به صورت غیرمفید بوده 
اس��ت چرا که این منابع صرف کاالهای غیرسرمایه ای و مصرفی می شد 
و در حقیقت با فروش دارایی، نیازهای روزمره کشور برطرف شده بدون 
اینکه این دارایی ها س��رمایه گذاری مجدد شود و بتوان بازدهی مناسب 

را از آن کسب کرد.
امیرباقری با بیان اینکه اتفاق مناس��بی ک��ه اکنون در حال رخ دادن 
است نگاه وسواس گونه به این منابع است، گفت: نعمتی در این تحریم ها 
نهفته هس��ت و آن هم این است که باید بیشتر قدر منابع را بدانیم و با 

مدیریت بهتر و راندمان باالتر از آنها استفاده کرد.
پیش بینی روند معامات بورس در ادامه هفته

وی پیش بین��ی خ��ود از روند معام��الت بورس اینگونه بی��ان کرد: با 
افزایش رش��د شاخص و رس��یدن آن به ارقام بیش از یک میلیون واحد 
عرضه های بیش��تر در نماده��ای بزرگ بازار ص��ورت می گیرد و اصالح 

قیمتی و زمانی در برخی از نمادها آغاز خواهد شد.
امیرباق��ری با تاکید بر اینکه س��رمایه گذاران باید ای��ن موضوع را در 
نظر داش��ته باش��ند که مقوله اصالح و ریزش ش��اخص بورس متفاوت 
با یکدیگر هس��تند، اظهار داش��ت: مقوله اصالح در سهامی که به لحاظ 
بنیادی از وضعیت مناس��بی برخوردارند و تارگت های باالتری برای آنها 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت به عنوان موضوعی مثبت تلقی می شود زیرا 
در این زمان اس��ت که سهامداران می توانند اقدام به اصالح در پرتفوی 
خود کنند.  این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: به طور حتم بسیاری از 
شرکت های کوچک که رشد حباب گونه داشتند با ریزش قیمتی همراه 
می ش��وند و احتماال قربانیان موج اول اصالح بازار شرکت های کوچکی 
خواهند بود که قیمت شان تناسبی با ارزش آنها ندارد و نقدینگی از این 

سهام خارج و به سمت سهام بزرگ بازار خواهد رفت.
 وی در پایان افزود: در نهایت توصیه ما به سرمایه گذاران دقت بیشتر 
نس��بت به کلیت فضای اقتصادی و بنیان ش��رکت ها برای خرید سهام 
اس��ت تا بتوانند س��ود بیش��تری را از این طریق از بازار کسب و ریسک 

کمتری را در پرتفوی خود تحمیل کنند.

جریان نقدینگی در بورس تهران به سمت کدام سهام می رود؟

مسیریابی نقدینگی در بازار سهام
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حق مسکن باید 50درصد هزینه اجاره بها را 
پوشش دهد

یک فعال حوزه کار معتقد است حق مسکن دست کم باید 
۵0درصد متوس��ط هزینه اجاره بهای مسکن را پوشش دهد 
و حقوق و دریافتی یک کارگر به گونه ای باش��د که از عهده 

پرداخت هزینه مسکن و اجاره بها برآید.
علی اکبر س��یارمه در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به مبلغ 
حق مس��کن کارگ��ران اظهار کرد: در س��ال های گذش��ته 
رقم ه��ای کمی برای حق مس��کن پیش بینی می ش��د و آن 
زمان استدالل این بود که برای تعیین این مبلغ شهرک های 
حاش��یه ای در کالنش��هرها را در نظ��ر بگیرن��د و حداق��ل 
۵0درص��د میانگین هزینه اجاره بهای مس��کن را به عنوان 

حق مسکن بپردازند.
وی ادامه داد: برخی از کارخانه ها در س��ال های گذشته به 
فکر مس��کن کارگران افتادند و برای کارگران خود در محل 
تولید واحدهای مس��کونی احداث کردند تا از این طریق هم 
کارگران بدون دغدغه به محل کار برس��ند و هم هزینه های 
رف��ت و آمد آنه��ا کاهش یابد. حتی مرخصی های س��الیانه 
و ی��ک وعده غ��ذای گرم هم برای کارگ��ران در نظر گرفته 
می شد و کارفرمایان تالش می کردند تا هم بهره وری کارگاه 

را باال ببرند و هم از دغدغه نیروهای کار خود بکاهند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه حق مس��کن باید حداقل 
۵0درصد متوسط اجاره بهای مسکن را پوشش دهد، تاکید 
ک��رد: حقوق و دریافتی یک کارگر باید به قدری باش��د که 
بتوان��د عالوه ب��ر هزینه های معیش��ت ازعه��ده هزینه های 

مسکن و اجاره بها برآید.
س��یارمه در ادامه با اشاره به ارس��ال مصوبه افزایش حق 
مس��کن کارگران به هی��ات وزیران درباره زم��ان پرداخت 
آن اظهار کرد: آنچه که در س��ال های گذش��ته درخصوص 
پرداخت حق مس��کن لحاظ می ش��ده از ابتدای سال بوده و 
تقریبا تمام مبالغی که به عنوان حق الزحمه یا دستمزد برای 
کارگران تعیین می شد همیش��ه از اول سال منظور می شد 
و اگر جلس��ات بررسی برای تصمیم گیری طول می کشید یا 
افزای��ش با تاخیر همراه بود باز هم از ابتدای س��ال در نظر 
می گرفتند و هیچ گاه س��ابقه نداشته اگر مصوبه ای در بحث 
دس��تمزد یا حق مس��کن در نیمه س��ال هم تصویب شود، 

پرداختش از اول همان سال نباشد.
وی ب��ا بیان اینکه حق مس��کن به عن��وان مزایا جزیی از 
حق��وق کارگران به ش��مار می رود، ادامه داد: اس��تدالل ما 
این اس��ت که همانطور که حقوق و دستمزد از ابتدای سال 
اعمال می ش��ود مزایا هم بخشی از دستمزد به شمار می رود 
و باید همزمان با حقوق پرداخت شود؛ بنابراین حق مسکن 
یا آنچه که به اس��م کمک هزینه مس��کن یاد می ش��ود اگر 
از تیرم��اه عملیاتی ش��ود باید معوقات آن از ابتدای س��ال 

پرداخت شود.
به گفته این فعال حوزه کار س��ال گذش��ته برخی بنگاه ها 
حق مس��کن 100 ه��زار تومان��ی را به کارگ��ران پرداخت 
نکردن��د و زمانی که به نقدینگی رس��یدند معوقات آن را به 
ط��ور کامل ب��ه کارگران خود پرداخت کردن��د بنابراین اگر 
کارفرمایان با مش��کل نقدینگی مواجه هستند یا معذوراتی 
دارند می توانند معوقات حق مس��کن را در ماه های آینده به 
کارگران خود بپردازند هرچند که این قضیه بیشتر در مورد 
کارگران وابس��ته به دولت دیده می ش��ود ولی بودجه دولت 
یکساله دیده ش��ده و طبعا عالوه بر حقوق، مزایا هم در آن 
پیش بینی شده است. به گزارش ایسنا، مصوبه افزایش ۲00 
هزار تومانی حق مسکن کارگران که اخیرا از سوی وزیر کار 
به هیات وزیران پیش��نهاد ش��ده در هیات وزیران در دست 
بررسی است و در صورت تصویب از تیرماه در فیش حقوقی 

کارگران لحاظ خواهد شد.

پرداخت 75درصد از مطالبات چایکاران
رئیس س��ازمان چای گفت بناب��ر آخرین آمار تاکنون ۵۸ 
هزار تن برگ سبز چای خریداری شده و ۷۵درصد مطالبات 

چایکاران پرداخت شده است.
حبیب جهان س��از کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، از آغاز چین دوم برگ س��بز چای خبر داد و گفت: 
بناب��ر آخرین آمار تاکن��ون حدود ۵۸ هزار تن برگ س��بز 
چ��ای با ارزش بال��غ بر ۲۵۴.۷ میلیارد توم��ان از چایکاران 

استان های گیالن و مازندران خریداری شده است.
 وی از پرداخت ۷۵درص��د مطالبات چایکاران خبر داد و 
افزود: تاکنون ۲1۴.۶ میلی��ارد تومان از مطالبات چایکاران 

پرداخت شده است.
 به گفته جهان س��از، ۸۳درصد برگ س��بز خریداری شده 

درجه یک و 1۷ درصد درجه ۲ است.
 رئی��س س��ازمان چای با اش��اره به اینک��ه 1۳۶ کارخانه 
چایسازی مشغول خرید برگ سبز چای هستند، بیان کرد: 
از مجموع بهای برگ س��بز خریداری شده تاکنون 1۳ هزار 

تن چای خشک استحصال شده است.
 وی با اش��اره به اینکه مش��کلی در فروش چای تولیدی 
نداری��م، بیان کرد: با توجه به افزایش تمایل افراد به مصرف 
چای ایرانی عاری از س��موم، کارخانه ها مش��کلی در فروش 

ندارند.
 جهان س��از ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه تغییر اقلی��م و نبود 
بارندگی مناس��ب در خرداد، مقایسه دقیقی از میزان تولید 

امسال نسبت به سال قبل نمی توان داشت.
 رئیس سازمان چای از ثبات قیمت چای در بازار خبر داد 
و گفت: در ح��ال حاضر حداقل قیمت هر کیلو چای ایرانی 
1۵ هزار تا ۲0 هزار تومان و حداکثر 100 هزار تومان است.

 وی در پای��ان تصریح ک��رد: با توجه به ش��رایط اقلیمی 
پیش بینی می شود که تولید چای خشک کشور به ۳0 هزار 
تن برس��د که با این وجود ۵0 تا ۶0 هزار تن از چای مورد 

نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود.

اخبـــار

براساس ابالغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از این 
پس تمامی تولیدکنندگان لوازم خانگی جهت فروش محصوالت خود ملزم 

به عرضه محصوالت خود به بازار هستند.
به گزارش ایس��نا، براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار و در راستای 
س��اماندهی و مدیری��ت بازار ل��وازم خانگی در س��طح عرض��ه، همچنین 
شفاف س��ازی قیمت ها و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب، 
تولیدکنن��دگان و تامین کنن��دگان ل��وازم خانگ��ی مل��زم خواهن��د بود تا 
محصوالت خود را در سطح بازار عرضه کنند. در این اطالعیه سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و واحدهای بازرسی و نظارت اصناف 
و بازرس��ان اتحادیه مکلف ش��دند ضم��ن رصد و پایش مس��تمر بازار این 
محصوالت، نس��بت به کنترل و نظ��ارت ویژه بر زنجی��ره تولید تا مصرف 
نظارت کرده و هرگونه تخلف را در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رس��یدگی 
قرار دهند. همچنین این سازمان ضمن هماهنگی کامل با سازمان تعزیرات 
حکومتی و سایر مراجع قضایی، پرونده های متشکله را در موعد مقرر مورد 
رس��یدگی قرار خواهند داد. الزام ش��بکه عرضه به خرید س��بدی کاال و یا 

ایجاد انحصار در تامین کاال، اخالل در نظام عرضه و تقاضا تلقی می شود
الزم به ذکر اس��ت که با توجه به تمهیدات فراهم ش��ده انتظار می رود تا 

زمینه برای عرضه مستمر، بهنگام و مکفی کاالهای تولیدی در سطح بازار 
فراهم ش��ود. بر این اس��اس هرگونه اقدام نظیر الزام شبکه عرضه به خرید 
س��بدی کاال و یا ایجاد انحصار در تامین کاال از سوی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی فاقد وجاهت و به منزله اخالل در نظام عرضه و تقاضای بازار تلقی 

شده و مورد پیگرد قانونی قرارخواهد گرفت.
ش��ایان ذکر است در راس��تای ثبات قیمت ها و آرامش بازار و جلوگیری 
از تغیی��رات غیرمنطقی قیمت با متصدیان واحده��ای صنفی که خارج از 
ضوابط تعیین ش��ده قیمت ها را افزای��ش دهند در چارچوب قانون برخورد 
خواهد ش��د. لذا بازرسان این سازمان، سازمان صمت استان ها و اتحادیه ها 
مکلفند ضمن رصد و پایش مس��تمر بازار نس��بت به شناس��ایی و معرفی 
بنگاه های اقتصادی متخلف اقدام کنند تا زمینه برای آرامش بیش از پیش 

بازار این محصوالت فراهم شود.
در پایان این ابالغیه نیز یادآوری ش��ده که س��تاد خبری این سازمان با 
ش��ماره 1۲۴ در سراس��ر کش��ور آمادگی دارد تا ضمن دریافت گزارش ها، 
ش��کایات و پیشنهادهای مردمی نس��بت به رسیدگی به آنها در کوتاه ترین 
زمان ممکن اقدام کند. به منظور توسعه نظارت های مردمی و ایجاد فضای 
ناامن برای متخلفان از هموطنان درخواس��ت می ش��ود ضمن انجام خرید 

قانونمند از واحدهای صنفی معتبر و نمایندگی های مجاز و دریافت فاکتور 
خری��د در صورت مش��اهده هرگونه تخلف گرانفروش��ی مراتب را از طریق 

سامانه ارتباطی این سازمان منعکس کنند.
در هفته ه��ای گذش��ته افزای��ش قیمت لوازم خانگی خبرس��از ش��ده و 
مش��اهدات میدانی از بازار نشان می دهد که در س��ال جاری لوازم خانگی 
ایرانی ۲۵ تا ۳0 درصد و کاالهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد 
کشور می شود تا 100درصد افزایش قیمت داشته است. در نهایت سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد که در قیمت های لوازم 
خانگی بازنگری ش��ده اس��ت؛ به طوری که تلویزی��ون حداکثر ۲0درصد و 
س��ایر لوازم خانگی حداکث��ر ۲۵درصد مجاز به افزایش قیمت نس��بت به 
بهمن س��ال گذش��ته هس��تند و تولیدکنندگان تا پایان روز سه شنبه )۲۷ 
خردادم��اه( فرصت دارن��د قیمت های خود را در س��امانه 1۲۴ درج کنند 
ک��ه م��الک بازرس��ی از واحدهای صنفی ق��رار گیرد و در ح��ال حاضر به 
 1۲۴old.ir.www روزترین لیس��ت قیمت لوازم خانگی از طریق نش��انی
بخش  در   )DB%B۴old.ir%DB%B۲%(http://www.%DB%B۱
»خوداظه��اری بنگاه های اقتصادی« به ثبت رس��یده و آم��اده بهره برداری 

است.

تولیدکنندگان لوازم خانگی ملزم به عرضه محصوالت در بازار هستند

قیم��ت واقعی گوش��ت قرمز به وی��ژه از نوع دام س��بک از جمله 
مواردی اس��ت که مردم در پی آن هس��تند ب��ه همین دلیل در این 

گزارش به بررسی نرخ واقعی آن پرداختیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، طی چند ماه اخیر دامداران 
به طور مداوم نس��بت به انباشت دام در واحدهای دامداری انتقاداتی 
دارند چراکه اوزان دام های سبک و سنگین به حدی رسیده که دیگر 
تقاضای��ی برای خرید در بازار داخل حتی به نرخ های نازل و کمتر از 

قیمت تمام شده هم وجود ندارد.
بررسی ها نش��ان می دهد که هم اکنون دام مازاد پروار با اوزان باال 
ب��ه بیش از ی��ک میلیون و ۲00 هزار رأس رس��یده ک��ه اگر مجوز 
حداقل ۲00 هزار رأس برای صادرات به بازارهای هدف صادر نشود، 
مشکالت دامداران در تامین نهاده دوچندان می شود که از مسئوالن 
ذی رب��ط انتظار می رود با هدف پایداری تولید و بی نیازی از واردات، 

مجوز بخشی از دام های مازاد را با مدیریت بازار داخل صادر کنند.
ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود چرا که علی رغم مازاد دام و افت 
محس��وس قیمت دام در دامداری  ها، قیمت گوشت در خرده  فروشی 
همچن��ان باالس��ت، در حالی که اخت��الف قیمت عمده فروش��ی تا 

خرده  فروشی حداکثر باید 10درصد باشد.
قیمت واقعی گوشت گوسفندی 85 هزار تومان

سعید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با 

اش��اره به اینکه قیمت دام زنده س��نخیتی با هزینه های تولید ندارد، 
اظهار کرد: علی رغم افزایش غیرمنطقی نهاده های تولید، قیمت دام 

زنده کماکان سابق است.
وی افزود: با توجه به نرخ پایین خرید دام و عملیاتی نش��دن ساز 
و کار گوش��ت ۳ و ۵ تیکه از س��وی پش��تیبانی امور دام، مشکالت 

انباشتگی دام همچنان به قوه خود باقی است.
سلطانی با انتقاد از انباشتگی دام در واحدهای دامداری بیان کرد: 
با وجود امکان پذیر نبودن قاچاق دام س��نگین همچون دام س��بک، 

چالش انباشت دام روی دست دامداران به قوت خود باقی است.
مدیرعام��ل اتحادی��ه دامداران با انتقاد از بی  توجهی مس��ئوالن به 
انباش��تگی دام در واحدهای دامداری گفت: با وجود نامه نگاری های 
متعدد، مس��ئوالن ذی ربط جوابی ندادند، در حالی که این مسئله از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و مسئوالن ذی ربط با تشکیل جلسه 

باید به این موضوع رسیدگی کنند.
وی قیمت کنونی هر کیلو دام س��بک ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان و دام 
سنگین را ۲۶ هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به قیمت فعلی 
دام زنده، حداکثر هر کیلو گوش��ت گوس��اله با نرخ ۷0 هزار تومان و 
گوشت گوسفندی ۸۵ هزار تومان باید به دست مصرف کننده برسد.

این مقام مسئول وجود حلقه  های واسط و عدم حمایت از تشکل ها 
را علت اصلی نوس��ان نرخ گوش��ت در بازار برشمرد و گفت: این در 
حالی اس��ت که توزی��ع نهاده با نرخ مصوب به دامدار موجب ش��ده 

گوشت با قیمت مناسبی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
س��لطانی ادامه داد: پش��تیبانی امور دام برای رف��ع تکلیف اذعان 
می کند که گوشت سه تیکه و پنج تیکه خریداری می کند، در حالی 
ک��ه اگر دام را با نرخ ۸0 هزار توم��ان از دامداران خریداری کند به 

سبب حمایت از تولید داخل مقرون به صرفه است.
انباشت 200 هزار رأس دام سنگین در دامداری ها

احمد مقدس��ی، رئیس انجمن صنفی گاوداران کش��ور در گفت و 
گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باشگاه خبرنگاران جوان 
ب��ا انتقاد از انباش��تگی دام در واحدهای دام��داری اظهار کرد: علی 
رغم انباش��ت ۲00 هزار رأس دام س��نگین، مجوز صادرات دام داده 
نمی ش��ود. وی اف��زود: مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت 
صمت برای جلوگی��ری از افزایش قیمت اجازه صادرات مازاد دام را 
نمی دهند، در حالی که این امر کامال اشتباه است چراکه تولید داخل 
در ورطه نابودی است. مقدسی ادامه داد: مسئوالن ذی ربط به سبب 
ناتوانی در کنترل بازار جلوی صادرات را گرفتند که این امر به زیان 
تولید داخل تمام می ش��ود به طوری که دامداران در دوره بعد اقدام 

به پرواربندی نخواهند کرد.
این مقام مس��ئول با انتقاد از واردات گوش��ت به کشور گفت: علی 
رغم  مازاد تولید، واردات گوش��ت در حال انجام اس��ت، در حالی که 
امکان واردات گوش��ت منجمد به سبب نوس��ان نرخ ارز با نرخ سال 

قبل وجود ندارد.

رئی��س اتحادیه طال، س��که و جواهر تهران گفت تقاض��ا برای خرید 
مصنوعات طال و سکه کاهش یافته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه 
طال، س��که و جواهر تهران در نشس��ت خبری  گفت: در  چهار ماه اخیر 
بح��ث کرونا همه اصناف ب��ه خصوص طال و جواهر را دچار مش��کالت 

زیادی از جمله رکود و تعطیلی کامل کرد.
او بی��ان کرد: وی��روس کرونا کل دنیا را دربر گرفته و صنعت کش��ور 
را دچار رکود کرده اس��ت. تولیدکنندگان ب��ا تعطیلی برخورد کردند و 
هم اکنون به ندرت فعالیت می کنند. کرونا باعث التهاباتی در بازار اونس 

شد و در نتیجه داد و ستد ها به شدت کاهش پیدا کرد.
محمدولی تش��ریح کرد: اصناف در بحث کرونا براس��اس وظیفه قدم 

برداش��تند. صنعت طال در رفع مشکالت همیشه پیشقدم بوده و وظیفه 
خود می داند که پیشقدم باشد، حال انتظار می رود دولت در این شرایط 

به فکر اصناف آسیب دیده باشد.
رئی��س اتحادیه طال، س��که و جواه��ر تهران تصریح ک��رد: چک های 
تولیدکنن��دگان در ح��ال برگش��ت اس��ت و پرداخت مالی��ات یکی از 
بزرگ تری��ن دغدغه ه��ای اصناف اس��ت که انتظار داری��م دولت در این 

شرایط به اصناف کمک کند.
محمدولی تش��ریح کرد: نوسانات در تمام صنوف تولیدکننده را دچار 
مش��کل می کند. در گذش��ته بح��ث ارزش افزوده در ح��وزه اصناف به 
خصوص طال و جواهر مش��کالتی ایجاد کرده بود و بنا شد که فروشنده 
9درص��د از کل ارزش اف��زوده را از مصرف کننده بگی��رد و برای مالیات 

بدهد که برخی نتوانستند این کار را انجام دهند.
رئیس اتحادیه طال، س��که و جواهر ته��ران تصریح کرد: ارزش افزوده 
غیرکارشناس��انه وارد ش��د به طوری که س��ازمان ام��ور مالیاتی اوایل 
موضع گیری می کرد اما خوشبختانه ارزش افزوده برای حوزه طال حذف 

شد.
محمدول��ی بیان کرد: انتظار داش��تیم از اوایل س��ال 99 بحث حذف 

ارزش افزوده عملی شود که هنوز عملی نشده است.
ای��ن مقام مس��ئول درخصوص خرید و فروش طال و س��که در بورس 
گفت: به دلیل ش��فافیت معامالت در بورس تقاضا برای این نوع خرید و 
افزایش یافت. تقاضا برای مصنوعات س��اخته شده کاهش یافته و دچار 

رکود شده است.

قیمت واقعی گوشت قرمز چقدر است؟

صادرات دام مرهمی برای دامداران

کاهش تقاضا برای خرید مصنوعات طا

 حذف ارزش افزوده از حوزه طا هنوز عملیاتی نشده است

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

جریمه های خروج از طرح بعد از ساعت14 
حذف می شود

حناچی با اش��اره به اینکه همچنان ۵0درصد ظرفیت مترو خالی اس��ت، 
گف��ت اگ��ر فردی پس از س��اعت1۴ هن��گام خروج از طرح جریمه ش��ده 
باش��د، این مبلغ حذف می ش��ود. به گزارش اقتصادآنالی��ن به نقل از مهر، 
پیروز حناچی ش��هردار تهران در جمع خبرنگاران و در پاس��خ به س��والی 
درخصوص میزان استفاده مردم از مترو پس از اجرای مجدد طرح ترافیک 
گفت: براس��اس آمارهای موجود میزان اس��تفاده از مترو کمتر از ۵0درصد 
ظرفیت آن اس��ت. وی با اش��اره به اینکه بیش از 9۵درصد مردم در هنگام 
اس��تفاده از مترو از ماسک اس��تفاده می کنند، گفت: رعایت این مسئله در 
مناطق جنوبی کمتر اس��ت. البته در استفاده از ماسک در اتوبوسرانی هنوز 

مشکالتی وجود دارد که آن هم به دلیل نوع استفاده از اتوبوس ها است.
ش��هردار تهران با بی��ان اینکه در زمان لغو اجرای ط��رح ترافیک آمارها 
نش��ان می داد که اس��تفاده از خودروی شخصی و سفرهای غیرضروری ۴0 
درصد افزایش داش��ته است، ابراز داش��ت: اما امروز با اجرای طرح ترافیک 

این مشکل مرتفع شده است.
وی در پاس��خ به س��والی دیگر مبنی بر اینکه افراد بعد از س��اعت 1۴ و 
هنگام خروج از طرح جریمه ش��ده اند، گف��ت: این خبر دیروز هم به گوش 

من رسید که دستور بررسی موضوع را داده ام.
وی افزود: اگر این اتفاق رخ داده باشد حتماً جریمه ها حذف خواهد شد 

و وعده ای که به مردم داده بودیم پابرجاست.

قیمت خودرو در بازار متناسب با قیمت موثر دالر یا یورو است
قیمت دالر کاهش پیدا کند، قیمت خودرو هم 

در بازار افت می کند
عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت گفت 
نگرانی ه��ای تورمی خریداران خ��ودرو و افزایش قیمت ارز دو عامل مهمی 

است که باعث شده قیمت خودرو در بازار آزاد با رشد روبه رو شود.
به گزارش س��ایپانیوز، امیرحس��ن کاکایی درب��اره چرایی افزایش قیمت 
خودرو در بازار و راهکارهایی که می توان برای جلوگیری از رش��د قیمت ها 
اتخاذ کرد، خاطرنش��ان کرد: قیمت ارز بر نرخ تمام کاالهای سرمایه ای اثر 
گذاشته اس��ت و هر کاالیی که زمانی در زمره کاالهای مصرفی بود اکنون 

به لیست کاالهای سرمایه ای خریداران اضافه شده است.
وی با بیان اینکه خودرو از س��ایر بخش های اقتصادی جدا نیست، افزود: 
طبیعی اس��ت که قیمت ارز در نوس��ان قیمت خودرو بسیار اثرگذار است و 
ش��اید بتوان گفت علت اصلی افزایش قیمت خودرو در مقطع فعلی، قیمت 
ارز است. کاکایی تصریح کرد: قیمت تمام شده کاالهای سرمایه ای در حال 
افزایش اس��ت لذا باید در سیاس��ت های پولی و مالی به نحوی حرکت کرد 
ک��ه قیمت ارز به ثبات برس��د.  عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو 
دانش��گاه علم و صنعت گفت: موضوع دیگری که باعث شده قیمت خودرو 
در بازار س��یر صعودی به خود بگیرد نگرانی های تورمی مردم است؛ از آنجا 
که قیمت تمام کاالها رو به افزایش است مردم برای حفظ ارزش نقدینگی 
خود س��راغ بازار پرس��ود خودرو می روند بنابراین تا زمانی که فاصله قیمت 
کارخانه و بازار زیاد باشد این بازار برای خریداران و واسطه ها جذاب است.

وی افزود: در دو س��ال گذش��ته اگر روند قیمت کاالها را در بازار بررسی 
کنیم مش��اهده می ش��ود که قیمت متوسط در هر مقطع متناسب با قیمت 

موثر دالر یا یورو بوده است و به طور قطع این رویه ادامه خواهد داشت.
عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره 
ب��ه اینکه در برخی مقاطع زمانی هیجانات وارد بازار خودرو ش��ده اس��ت، 
یادآور ش��د: حذف قیمت از س��ایت های اینترنتی، فروش فوق العاده خودرو 
و لح��اظ کردن بندهایی که محدودیت برای خرید خودرو از ش��رکت های 
خودروس��ازی ایجاد می کرد، باعث ش��د تا بازار با رکود روبه رو ش��ود و این 

اتفاق ها سبب شد که فروشنده ای در بازار خودرو نباشد.
ای��ن صاحبنظر صنعت خ��ودرو گفت: با اتفاق هایی که مورد اش��اره قرار 
گرف��ت، قیمت خ��ودرو پایین نیامد و هم اکنون ه��م تنش موجود ظاهری 
اس��ت؛ اگر آنگونه که مقام های ارشد پولی و مالی عنوان کردند قیمت دالر 
کاهش پیدا کند، قیمت خودرو هم در بازار تا حدودی افت خواهد داشت.

وی ادام��ه داد: اگر هفته آینده قیم��ت دالر پایین نیاید، صعود قیمت ها 
در تمام بازارهای س��رمایه از جمله خودرو ادامه خواهد یافت، البته همین 

وضعیت در مورد مسکن و بورس هم مشاهده خواهد شد.

نجات صنعت خودرو در گرو توجه به ساخت 
داخل قطعات

در جلس��ه روز جمع��ه کمیت��ه خ��ودرو که ب��ا محوریت بررس��ی توان 
داخلی س��ازی قطعات صنعت خودرو برگزار شد، مقرر شد که چهارمین میز 
صنعت خودرو با هدف کاهش ارزبری این صنعت برپا ش��ود. در این نشست 
سرپرس��ت وزارت صمت راه نجات و توس��عه صنعت از جمله صنعت خودرو 
را توجه به س��اخت داخل قطعات و تجهیزات دانست. به گزارش ایسنا، طی 
مدت اخیر موضوع داخلی س��ازی قطعات مجدد پیگیری می شود. در جلسه 
کمیته خودرو در روز جمعه نیز که با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صم��ت(، معاونین و مدیران وزارتخانه، نمایندگان دس��تگاه های 
نظارتی و مدیران عامل خودروس��ازان برگزار ش��د، به موضوع بررسی توان 
داخلی سازی قطعات رسیدگی و تصمیم گرفته شد که چهارمین میز تعمیق 
س��اخت داخل قطعات صنعت خودرو با هدف کاهش ارزبری برگزار شود. بر 
این اس��اس کاهش ارزبری با اس��تفاده از قطعات داخلی سازی شده در این 
صنعت به میزان ۶0 میلیون یورو در این میز داخلی سازی مورد پیگیری قرار 
می گیرد. حس��ین مدرس خیابانی- سرپرست وزارت صمت -  در این جلسه 
راه نجات و توس��عه صنعت کشور از جمله صنعت خودرو را در گرو توجه به 
ساخت داخل قطعات و تجهیزات در صنعت دانست و خودروسازان را مکلف 
کرد که روند داخلی س��ازی و کاهش ارزبری قطعات خودرو را به دقت رصد 
کرده و در راستای سیاست های این وزارتخانه در حوزه تعمیق ساخت داخل 
گام بردارن��د. در عین حال، دو خودروس��از نیز گزارش��ی از تحویل و تولید 
خودروها ارائه دادند که بر اس��اس آن اعالم ش��د که تولید تجمعی خودرو 
تا چهارم تیرماه نس��بت به سال گذشته از 1۲درصد رشد و تحویل تجمعی 
خودرو با 1۷۳ هزار دس��تگاه  خودرو و ۴۸درصد رش��د برخوردار بوده است. 
همچنی��ن تاکید بر تامین و تخصیص ارز ب��رای تولید خودرو و قطعات آن، 
اطالع رسانی شفاف و صریح از وضعیت تولید و دستاوردهای صنعت خودرو 
و نی��ز پیگیری الصاق پالک از س��وی خودروس��ازان ب��ر تمامی خودروهای 

تولیدی، از جمله دیگر دستور کارها و مصوبات جلسه کمیته خودرو بود.

صف ه��ای طوالنی خری��د تایر دولتی در ماه ه��ای اخیر برای مردم 
آزاردهنده ش��ده است و بس��یاری از متقاضیان از دریافت تایر با نرخ 
مصوب ناامید ش��ده و برای تأمین نیاز خود به بازار س��یاه تایر رجوع 
کرده ان��د. به گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از مهر، به 
گفت��ه بعضی از فع��االن بازار تایر، یکی از دالیل بدتر ش��دن وضعیت 
عرضه این کاال با نرخ دولتی مربوط به بس��ته شدن سایت های فروش 
اینترنتی تولیدکنندگان می ش��ود. البته این س��ایت ها نیز با ش��رایط 
بس��یار عجیب مانند فروش به هنگام اذان ظهر و یا با موجودی بسیار 
کم اقدام به فروش الس��تیک می کردند و در نتیج��ه اکثر متقاضیان 

امکان دریافت تایر از این روش را نداشتند.
ام��ا با این وج��ود به گفته مصطفی تنها، س��خنگوی انجمن صنفی 
صنعت تایر ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با 
فروش اینترنتی تایر مخالفت کرده اس��ت. وی با بیان اینکه مسئولیت 
گرانفروش��ی تایر برعهده نهادهای نظارتی اس��ت، گفت: بس��یاری از 
ارگان های دولتی-نظارتی مانند س��ازمان حمای��ت و تعزیرات بودجه 
فراوان��ی دریاف��ت می کنند و می بایس��ت ب��ر بازار نظارت ک��رده و با 

متخلفان برخورد کنند.
این در حالی اس��ت که براساس اظهارات رسول جمشیدی، مجری 
طرح توزیع سیس��تمی تایر سنگین براس��اس مصوبه کارگروه تنظیم 
ب��ازار مبنی بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطالعات در س��امانه جامع 
تج��ارت، تولیدکنندگان به انحای مختلف از این کار امتناع و در برابر 
شفاف س��ازی زنجیره تأمین مقاومت می کنند ک��ه این امر در نهایت 

موج��ب زیان مصرف کنندگان و تداوم یافتن وضعیت نابس��امان بازار 
تایر سایز سبک خواهد شد.

در همین ارتباط به س��راغ سیدمحمد حس��ین موالخواه، مدیرکل 
نظ��ارت بر کااله��ای غیرفلزی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان رفته و برای روش��ن شدن ابعاد گوناگون مسئله گرانی 
و کمب��ود تای��ر و همچنین صحت اظهارت س��خنگوی انجمن صنفی 

صنعت تایر با وی به گفت وگو نشستیم.
سازمان حمایت در جهت کنترل قیمت ها با متخلفان برخورد می کند

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سازمان در جریان 
وضعی��ت فعلی بازار تای��ر و قیمت های نجومی آن ق��رار دارد، گفت: 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه اینترنتی و 
مستقیم کاالها به مصرف کننده به شرط رعایت ضوابط قانونی مشکلی 
ن��دارد، ام��ا در صورت عدم رعای��ت این ضوابط اع��م از قیمت نهایی 
ارائه شده به مصرف کننده، فروش کاال به واسطه ها و همچنین رعایت 
قیمت مصوب، سازمان حتماً با تخلفات صورت گرفته مقابله کرده و از 

فروش غیراصولی تایر به شیوه آنالین جلوگیری خواهد کرد.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه سازمان حمایت در بخش تایرهای 
سنگین تولیدی و وارداتی به صورت کامل بر بازار اشراف دارد، گفت: 
به دلیل شفافیت موجود در زنجیره توزیع تایر سنگین ما از چگونگی 
تولید و ارز استفاده شده برای واردات تایر اطالع داشته و از موجودی 
انبارها و خرده فروش��ی ها باخبر هس��تیم و به همی��ن دلیل در حوزه 

ناوگان حمل و نقل سنگین امکان هیچ گونه تخلفی وجود ندارد.

سوءاستفاده از فروش اینترنتی تایر دولتی به دلیل عدم رعایت 
ضوابط

مدیرکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی س��ازمان حمایت، با اشاره به 
بعضی از تخلفات صورت گرفته در فرآیند فروش اینترنتی تایر توسط 
تولیدکنن��دگان گفت: به عنوان مثال در یکی از شهرس��تان ها، افراد 
س��ودجو توانس��ته اند با جمع آوری کارت های ملی مردم، تعداد بسیار 
زی��ادی تایر با نرخ دولتی خریداری کرده و آنها را با نرخ آزاد در بازار 
عرضه کنند؛ به همین دلیل تاکید س��ازمان حمایت بر رعایت تمامی 
استانداردهای تعیین شده برای فروش کاالهای اساسی به نرخ دولتی 

از جمله تایر سبک است.
موالخ��واه با تاکید بر اینکه ش��رکت های تولیدی اجازه عرضه تمام 
محصوالت خود در سایت های اینترنتی را ندارند، افزود: این شرکت ها 
می بایس��ت درصد مش��خصی از تولی��دات خود را ب��ا هماهنگی دفتر 
برنامه ریزی تأمین، تنظیم و توزیع سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان، به صورت فروش اینترنتی انجام دهند.
تغییر سیاست فروش تولیدکنندگان یکی از دالیل گرانی تایر است

وی درباره علت این مس��ئله اظهار داشت: اگر تولیدکنندگان عرضه 
تایر را به واحدهای صنفی فروش��نده تایر قطع کنند، این فروشندگان 
ب��ه دلیل عدم تأمین س��ود و منافع خود، از مس��یر قانونی عرضه که 
ش��امل عمده فروشی و خرده فروشی اس��ت منحرف شده و در نتیجه 
ب��ازار تایر همانند وضعیت کنونی با افزای��ش قیمت دوچندان مواجه 

خواهد شد.

فروش غیراصولی تایر دولتی توسط تولیدکنندگان

مدیرعامل صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی با عنوان 
راهکارهایی برای رفع موانع تولید س��ازندگان ماش��ین آالت معدنی، از 
اق��دام تش��ویقی صن��دوق در جهت اس��تفاده متقاضی��ان از تجهیزات 
معدنی س��اخت داخل گفت. به گزارش اقتصادآنالین،  فرید دهقانی در 
نشس��ت حمایت از سازندگان ماشین آالت داخلی که با حضور فعاالن و 
س��ازندگان داخلی ماش��ین آالت و مدیران و کارشناسان صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برگزار شد، با تشریح ضرورت استفاده 
از تولی��دات داخلی و همچنین حمای��ت از تولیدکنندگان آن، که یکی 
از مهمترین تاکیدات رهبری اس��ت عنوان کرد: رفع موانع تولید یکی از 
مهمترین ارکانی است که باید به آن توجه شود. وی یکی از راهکارهای 
جلوگیری از واردات غیرض��روری را نیاز به باالبردن کیفیت محصوالت 
داخلی دانس��ت و گفت: اینکه ما فک��ر کنیم واردات محصوالت خارجی 
ن��و یا دس��ت دوم را ممنوع کرده و ی��ا تعرفه آنه��ا را افزایش بدهیم و 
ب��دون توجه به نیاز بخش اس��تفاده کننده، تولی��دات داخلی را افزایش 
دهیم، عمال عالوه بر اینکه چنین اتفاقی بخش معدن را دچار خسران و 

کاهش بهره وری می کند، مضافا منجر به افزایش رقابت پذیری تولیدات 
داخلی ماش��ین آالت نیز نخواهد شد چرا که به دنبال افزایش بهره وری 
در بخ��ش ماش��ین آالت هس��تیم و می خواهیم با کنار ه��م قرار دادن 
راهکارهای مان نسبت به افزایش تولید داخل هم از لحاظ کیفی و هم از 
لح��اظ قیمت گذاری گام های موثری برداریم تا بتوان محصوالت داخلی 
را ب��ه نحو احس��نت به متقاضیان عرضه کرد. دهقان��ی افزود: اینکه چه 
ماش��ین آالتی را با چه قدرت و چه مش��خصات فنی ای وارد کنیم و این 
محص��والت تا چه حد می توانن��د در زمینه معدن و صنایع معدنی موثر 
باشند، بسیار حائز اهمیت است، به طوری که هم بخش معدن از حداکثر 
بهره وری برخوردار شود و هم تولیدکنندگان داخلی بتوانند رشد کنند. 
وی با اشاره به نیاز حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین آالت معدنی 
اف��زود: صندوق بیمه س��رمایه  گذاری فعالیت های معدنی به عنوان یکی 
از عامل های اصلی و واس��طه بین تولیدکنندگان در جهت اخذ وام برای 
ماشین آالت، در حال تالش است تا بتواند در جهت توسعه بخش معدن 

و صنایع معدنی گام های بزرگ و مفیدی را بردارد.

در ای��ن جلس��ه از نظرات س��ازندگان و راهکارهای ش��ان درخصوص 
رقابت پذیری محصوالت آنها پرس��یده ش��د که هر کدام عالوه بر نقطه 
نظرهای خود از مشکالت این عرصه نیز گفتند که این مشکالت مطرح 
و مورد بررس��ی قرار گرفت که عمده  ترین مشکل آنها را مشکالت ارزی 
درب��ر می گرفت. در جهت رفع این مش��کل قرار بر این ش��د پیش��نهاد 

تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گیرد.
از بین بردن ریسک متقاضیان توسط صندوق بیمه

همچنین پیش��نهاد ش��د که در صورتی که س��ازندگان ماشین آالت 
از متقاض��ی ۳0 ت��ا ۴0 درصد قیم��ت ماش��ین آالت را دریافت کرده و 
الباق��ی آن را به صورت اقس��اط ماهیانه و ظرف مدت دو س��ال  با نرخ 
سود 1۸ درصد از متقاضیان دریافت کنند صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی آمادگی دارد در این میان با صدور بیمه نامه ریسک 
آن را در ص��ورت عدم بازپرداخت احتمالی اقس��اط مدیریت کند که در 
صورت تحقق این امر، گشایش قابل مالحظه ای در نوسازی ماشین آالت 

در بسیاری از معادن کوچک اتفاق خواهد افتاد.

ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور سرنوشت س��همیه نوروزی بنزین 
را تغیی��ر داد و آنطور که مس��ئوالن اعالم کرده بودند قرار ش��د این 
س��همیه در فرصت مناس��ب تری به مالکان خودرو تخصیص یابد که 
به نظر می رس��د با صحبت های رئیس جمهوری درباره امکان ش��روع 
مس��افرت ها با رعایت نکات ایمنی و بهداش��تی، زمان مناس��ب برای 

تخصیص سهمیه بنزین نوروزی فرارسیده باشد.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی »شهر فردا«، بعد از سهمیه بندی 
بنزین و نزدیک ش��دن به ایام نوروز، موضوع س��همیه نوروزی مطرح 
شد اما شیوع ویروس کرونا در کشور و منتفی شدن سفرهای نوروزی 
بحث ه��ای دیگری را مبنی بر تغییر در زمان اختصاص این س��همیه، 

ایج��اد کرد، آن زمان علی ربیعی - س��خنگوی دول��ت  - اعالم کرد: 
دولت تالش می کند س��همیه بنزین نوروزی برای فرصتی مناسبت تر 
و بعد از شکس��ت کرونا به کارت های س��وخت واریز و مورداس��تفاده 

قرار گیرد.
این درحالی اس��ت که حسن روحانی - رئیس جمهوری - به تازگی 
گفته اس��ت: با بررس��ی ها در س��ه اس��تان تهران، گیالن و مازندران 
مشخص شد که مسافرت عامل شیوع کرونا نبوده و می توان با رعایت 

نکات بهداشتی به مسافرت رفت.
این صحبت ها حاکی از این اس��ت که عمال درهای س��فر به س��وی 
گردشگران باز شده و اکنون شهروندان انتظار دارند که در این شرایط 

فکری نیز به حال سهمیه بنزین سفر شود و هیات دولت در این باره 
تدابیر الزم را در نظر بگیرد.

اما فاطمه کاهی - س��خنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
- درباره این مسئله به ایسنا، اظهار کرد: هنوز دستوری در این رابطه 
به ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابالغ نش��ده اس��ت اما اگر 
تصمیمی اتخاذ شود، مشکلی برای توزیع سهمیه نوروزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این تصمیم باید از س��وی هیات دولت ابالغ شود، 
تصریح کرد: ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی،  اجراکننده این 
طرح اس��ت و در صورت ابالغ این موض��وع آمادگی الزم برای اجرای 

این کار در این شرکت وجود دارد.

کمک به رفع موانع تولید سازندگان داخلی ماشین آالت معدنی

سرنوشت سهمیه بنزین نوروزی چه می شود؟
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ایده ای فناورانه برای آبیاری هوش��مند باغ ها ارائه شد. تیمی جوان و 
خالق سیس��تمی برای آبیاری هوشمند باغ در بهترین زمان آن هم به 

صورت خودکار طراحی کردند.
 »و خداوند از آس��مان ها باران را فرستاد 
تا زمینی را پس از مرگ زنده گرداند.« آب 
مهمترین ماده حیات و آبادانی اس��ت. این 
روزها ک��ه صحبت از افزایش دمای زمین و 
خشکسالی اس��ت، صرفه جویی از آن حتی 

اندک اهمیت بسیاری دارد.
در این میان کشاورزی یکی از بخش هایی 
اس��ت که مصرف آب در آن زیاد اس��ت، اما 
با راهکارهایی فناوران��ه می توان این میزان 
را کاه��ش داد. نفوذ فن��اوری در این حوزه 
موفقیت های چشمگیری را به همراه داشته 
اس��ت؛ به گونه ای که با نصب سیستم های 
نوین آبیاری مانند آبی��اری قطره ای میزان 
زیادی در مصرف آب صرفه جویی شده است.

 اما محققان یک تیم جوان و اس��تارت آپی موفق به توس��عه ایده ای 
برای آبیاری هوشمند شده اند. حضور آنها در دوره های پیش شتابدهی 

مرک��ز فناوری ه��ای همگرا معاونت علمی فرصتی ش��د تا ایده خود را 
توسعه دهند و اکنون موفق به طراحی سیستم آبیاری هوشمند باغیار 
شده اند. امین فتح الهی درباره این سیستم گفت: بهترین زمان آبیاری 
آن ه��م به ص��ورت خودکار توس��ط این 
سیس��تم مشخص می ش��ود.  این سیستم 
با توجه به سنس��ورهای موجود اطالعات 
الزم مانند هواشناسی را دریافت و تحلیل 
می کن��د و به وس��یله آن آبی��اری باغ در 
بهترین زمان انجام می ش��ود. البته پس از 
دریافت اطالعات اگر نیاز به آبیاری باش��د 
فرمان ارس��ال و ش��یربرقی ها در زمین باز 

می شوند و آبیاری انجام می شود.
 وی ادامه داد: از آنجا که مصرف آب در 
بخش کش��اورزی باال است، پس ذخیره و 
صرفه جویی حت��ی میزان کمی آب دارای 
اهمیت اس��ت. این سیس��تم با این هدف 
طراحی ش��د. مجموع��ه ای از فناوری ها در حوزه ه��ای گوناگون مانند 
فناوری اطالعات، کشاورزی و الکترونیک برای توسعه آن نقش دارند.

فتح الهی همچنین بیان کرد: این سیس��تم کامال هوش��مند اس��ت. 

محققان در دانش��گاه تربیت مدرس با ایده ای فناورانه موفق ش��دند 
از پس��ماند المپ های ال ای دی، بازیابی فلزات سنگین و ارزشمند را 
انجام دهند؛ یک راهکار محیط زیستی نوین برای حذف فلزات سمی.

میزان تولید پسماند مربوط به المپ های 
ال ای دی همانن��د دیگ��ر پس��ماندهای 
الکترونیکی در حال افزایش اس��ت چراکه 
آنها کاربرد متنوع و گسترده ای در صنایع 
گوناگ��ون دارن��د. این المپ ها ب��ه عنوان 
ضایعات در محیط زیست رها می شود در 
حالی که حاوی فلزاتی مانند رادیوم، مس، 
طال و نقره هس��تند؛ فلزاتی که از س��ویی 
ارزشمند هستند و از سوی دیگر رهاسازی 

آنها در محیط زیست آسیب زاست.
 بنابرای��ن محققان در دانش��گاه تربیت 
مدرس دس��ت به کار ش��دند. آنها طرحی 
را برای بازیابی فلزات سنگین و ارزشمند 

از پس��ماند المپ های ال ای دی با روش فروشویی زیستی به صندوق 
حمای��ت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی ارائ��ه دادند که با 

حمایت صندوق انجام شد.

 محم��د موس��وی، مج��ری این طرح پژوهش��ی گف��ت: روش های 
گوناگونی چون فیزیکی، ش��یمیایی و زیس��تی ب��رای بازیافت فلزات 
س��نگین از پس��ماندها وجود دارد. در این میان فروشویی زیستی در 
مقایس��ه با روش های رایج ارزان تر بوده 
و از سویی دوستدار محیط زیست است.
 وی ادام��ه داد: در روش فروش��ویی 
زیس��تی از میکروارگانیس��م هایی مانند 
باکت��ری و ق��ارچ بازیافت و جداس��ازی 
انجام می شود. فروشویی نیز روشی است 
ک��ه در آن به کمک یک م��اده جامد از 
جمله دیگر اس��تخراج انجام می شود. در 
اینج��ا باکتری با تولید ماده باعث خروج 

فلزات ارزشمند از پسماند می شود.
 موس��وی همچنین بیان کرد: در این 
طرح المپ های سوخته جمع آوری شد. 
پس از خرد و پودر شدن آنها با استفاده 
از روش مدنظر بازیافت فلزات س��نگین س��می و ارزشمند انجام شد. 
همچنین این روش عالوه بر اقتصادی بودن از نظر محیط زیس��ت نیز 

مناسب است.

نجات محیط زیست؛ پسماندها ثروت آفرینی می کنندصرفه جویی در آب؛ سیستم آبیاری هوشمند باغ طراحی شد

در ی��ک قرن گذش��ته، »مالکیت فکری« به عنوان یکی از مهم ترین زیرس��اخت های 
توسعه و تجاری سازی فناوری و رکنی انگیزه بخش برای نوآوران و مخترعان، مورد توجه 

جدی فعاالن و سیاست گذاران حوزه علم، فناوری و نوآوری قرار گرفته است.
در حال حاضر دانش و فناوری، نه تنها به  عنوان یک ابزار رقابتی در فضای کسب وکار 
که به عنوان یک نیاز و ضرورت جدی برای موفقیت و بقا محسوب می شود و بدیهی است 
که در چنین ش��رایطی، نوآوری های فناورانه، نیازمند سیستم های حافظتی قدرتمندی 
هستند. نظام مالکیت فکری و به  طور خاص سیستم پتنت، امکان حفاظت از اختراعات 
و دس��تاوردهای فنی را فراهم آورده است و در عین حال، تجاری سازی و بهره برداری از 
آن ها را تسهیل می کند.  باید توجه داشت که پتنت، تنها مختص کشورهای توسعه یافته 
و صاحب فناوری های پیشرفته نیست و سایر کشورها، به ویژه کشورهای در حال  توسعه 
هم، از آن برای تسریع فرآیند انتقال فناوری و ترویج و انتشار نوآوری استفاده می کنند.
 ای��ران نی��ز به  عنوان یک کش��ور درحال توس��عه و دارای قابلیت ها و پتانس��یل های 
فراوان برای توس��عه فناوری )از جمله نیروی کار جوان و تحصیلکرده، پتانس��یل دانشی 
در برخ��ی از حوزه های نوظه��ور فناوری مانند نانو، روباتیک، ه��وش مصنوعی و ...(، به 
اهمیت زیرساخت های مالکیت فکری واقف بوده و سعی دارد تا استفاده از پتنت و ثبت 
اختراع��ات فن��ی را در میان فناوران و نوآوران ایرانی، ترویج و توس��عه دهد. البته پتنت 

تنها برای محافظت از اختراعات و نوآوری ها کاربرد ندارد و طیف وسیعی از کارکردهای 
اس��تراتژیک و ثانویه، مانن��د درآمدزایی از طریق صدور مجوزه��ای بهره برداری، جذب 
س��رمایه، ارتقای برند و شهرت کس��ب وکار و حتی محدودیت در فعالیت های تحقیق و 
توس��عه ای رقبا را به دنبال خواهد داشت.  کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، به  عنوان یکی از واحدهای متولی حمایت از ثبت اختراع خارجی، مأموریت 
دارد تا با تمرکز بر مؤسس��ات علمی و پژوهش��ی و مراکز نوآور به  عنوان نیروی پیشران 
نوآوری در کش��ور، ضمن حمایت از دس��تاوردهای فکری آن ها در قالب ثبت اختراع در 
دفاتر معتبر جهان، آن ها را با اهمیت و ضرورت این مفهوم کلیدی آشنا کند.  این نهاد، 
با حمایت های خود، می تواند جایگاه کش��ور را در کسب شاخص های نوآوری و مالکیت 
فکری ارتقا دهد و زمینه های الزم را برای تش��کیل دفاتر انتقال فناوری در دانش��گاه ها 
و درآمدزایی از تحقیقات و پژوهش های دانش��گاهی، فراهم کند.  پس دس��تیابی به این 
اه��داف، مس��تلزم تعامل و همکاری تنگاتن��گ با مراکز علمی و فناوری کش��ور، به ویژه 
دانش��گاه ها و پارک های علم و فناوری است. کانون، این ضرورت را به خوبی مدنظر قرار 
داده است و در سال های فعالیت خود، سعی داشته تا از طریق راه اندازی و توسعه دفاتر 

همکار، تعامل و همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی کشور را افزایش دهد.
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حمایت از توس��عه فناوری هوش مصنوعی یکی از اولویت هایی اس��ت که در معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری دنبال می ش��ود؛ یک فناوری پیچیده و کاربردی که 
قرار اس��ت با تالش زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کشور گس��ترش یابد. ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
هم با همین هدف به دنبال افزایش ۵ برابری س��رمایه گذاری های دولتی و خصوصی در 

این صنعت جهانی است.
 ش��اید ندانیم که دی��دن، حرف زدن و حتی واژه س��ازی جزئ��ی از آگاهی ذهنی ما 
اس��ت و همیشه به اش��تباه از این واژه انتزاعی در اثبات شاهکارهای ذهنی، خالقیت ها 
و اس��تعدادهای ذاتی اس��تفاده می کنیم. هزاران سال اس��ت که محققان و اندیشمندان 
تالش می کنند دریابند انس��ان ها چطور دارای آگاهی هستند؟ چطور تعداد محدودی از 
موجودات می توانند ادراک حس��ی داش��ته باشند، بفهمند، پیش بینی کنند و جهانی که 

بسیار بزرگتر و پیچیده تر از خودشان است را تغییر دهند.
 ام��ا ه��وش مصنوعی فراتر از این مقوالت اس��ت. هوش مصنوع��ی از این هم جلوتر 
م��ی رود و س��عی می کند هویات هوش��مند را ن��ه تنها بفهم��د، بلکه بس��ازد. این کار 
خارق العاده با همان آگاهی های انس��ان میس��ر شده اس��ت. نخبگانی که در تالشند تا با 
کمک هوش مصنوعی ماش��ین هایی هوشمند بسازند که مانند انسان ها عمل می کنند و 

واکنش نشان می  دهند.
 ش��روع به کارگی��ری ه��وش مصنوعی به جنگ جهان��ی دوم برمی گ��ردد. زمانی که 
نیروهای آلمانی برای رمزنگاری و ارس��ال ایمن پیام ها از ماش��ین enigma اس��تفاده 
می کردند و دانشمند انگلیسی، آلن تورینگ در تالش برای شکست این کدها برآمد، اما 
رفته رفته اس��تفاده از این فناوری به حدی گسترش یافت که امروز آگاهانه یا نادانسته 

در بسیاری از فعالیت های روزمره خود از این فناوری بهره می بریم.
 شاید فیلم های تخیلی عامل مهمی در تصور اشتباه جامعه جهانی از هوش مصنوعی 
باش��د. فیلم هایی که به ما الق��ا کرده اند هوش مصنوعی یعنی یک روبات س��خنگو، اما 
هوش مصنوعی فناوری ای است که قابلیت تفکر دارد البته نه تفکر انسانی اما در تالش 

است تا تقلیدی باشد از آن.
 ای��ن فناوری کاربردی می تواند در آینده ای نه چندان دور زندگی بیش��تر انس��ان ها 
را تح��ت تاثی��ر قرار دهد. براس��اس آمار جهانی پیش بینی ش��ده ک��ه ۴۷ درصد از کل 

جایگاه های ش��غلی در س��ال ۲0۳0 به ش��کل اتوماس��یون و بدون حضور انسان انجام 
می شود.

 هوش مصنوعی چه می کند؟
ه��وش مصنوع��ی یک فن��اوری پیچیده اما با کاربردهای س��اده اس��ت مث��ال از این 
تکنولوژی در چراغ های راهنمایی و رانندگی هوش��مند، غلط یاب  گوشی های هوشمند، 
موتور های جس��ت وجوگر و ... هم اس��تفاده می کنند. باید گفت که توس��عه این فناوری 
کاربردی برای هر کش��وری ضروری اس��ت. دنیا به اهمیت باالی توسعه هوش مصنوعی 
پی برده  و در حال حاضر ۶0 کش��ور، س��ندی ملی برای توسعه این فناوری کاربردی در 

کشور خود تنظیم کرده اند.
  این ضرورت در ایران هم درک ش��ده و نخبگان و س��رآمدان علمی کش��ور با ورود 
به این عرصه در تالش��ند تا زیس��ت بوم فناوری و نوآوری هوش مصنوعی در کش��ور را 

ارتقا دهند.
 به دنبال توسعه هوش مصنوعی در کشور

ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری هم برای همراهی با این زیس��ت بوم سودمند و خالق در تالش است 
ت��ا تعداد اس��تارت آپ های این ح��وزه را در آین��ده ای نزدیک به ۲00 مورد برس��اند و 

سرمایه گذاران را به حضور در حوزه هوش مصنوعی ترغیب کند.
 یکی از برنامه های ستاد برای توسعه این حوزه، ۵ برابر کردن سرمایه گذاری در حوزه 
ش��کل گیری اس��تارت آپ های حوزه هوش مصنوعی اس��ت. در واقع یکی از اولویت های 

ستاد، افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است.
 مذاکره با ۳ دانشگاه فعال در این حوزه هم از دیگر اقدامات ستاد طی این چند سال 
اخیر است تا آزمایشگاه های تخصصی هوش مصنوعی در این دانشگاه ها راه اندازی شود.

 
هوش مصنوعی یک حوزه فناوری کلیدی در هر کش��وری اس��ت و 10 کشور چین، 
ویتنام، اندونزی، آمریکا، تایلند، برزیل، فرانسه، انگلستان، لهستان و ایتالیا در این حوزه 

رشد قابل توجهی کرده اند و بیشترین میزان استفاده از این فناوری را دارند.
 حجم اقتصادی این فناوری نوظهور در دنیا تا ۲0۳0، 1۶ تریلیون دالر برآورد ش��ده 
است که این عدد بسیار قابل توجه است و یک سوم بازار فعلی جهانی را تشکیل می دهد.

آمازون با پرداخت 1.2 میلیارد دالر اس�تارت آپ Zoox که در زمینه خودروهای خودران 
فعالیت دارد را تصاحب کرد و این موضوع باعث ش�ده مدیرعامل تس�ا، ایان ماس�ک در 

توییتی جف بزوس را به کپی کردن متهم کند.
به گزارش دیجیاتو، ایان ماس�ک شرکت سازنده خودروهای الکتریکی، تسا را مدیریت 
می کن�د. ای�ن ش�رکت از مدت ه�ا قبل در حال توس�عه خودروه�ای خ�ودران و همچنین 
نرم افزار مربوط به آن اس�ت. استارت آپ Zoox عملکردی مشابه با تسا دارد و قصد دارد 
خودروهای خودران را توس�عه دهد و امکان دسترسی به آن ها توسط گوشی های هوشمند 

را فراهم کند.

این استارت آپ با فناوری های خود، شامل توسعه هوش مصنوعی و همچنین سخت افزار 
به دنبال س�اخت خودروهای خودران اس�ت. در حال حاضر آمازون از برنامه های خود برای 
این اس�تارت آپ حرفی نزده، اما این خرید می تواند به بزرگترین فروشگاه  اینترنتی جهان 
در تحوی�ل محموله ه�ا کمک کند و آن ها را بدون دخالت راننده به دس�ت مش�تریان خود 
برس�اند. این اولین باری نیس�ت که ماس�ک از جف بزوس انتقاد می کند. در زمینه هوافضا 
نیز ش�اهد چنین واکنش�ی از س�وی این دو میلیاردر بودیم، چراکه ایان ماس�ک شرکت 
اس�پیس ایکس را مدیریت می کند و بزوس نیز صاحب شرکت »Blue Origin« است. این 
دو کمپانی برای همکاری با ناسا در حال رقابت هستند و روی توسعه موشک هایی با امکان 

انگیزه بخش برای نوآوران
مهدی ضیغمی- مدیر کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سرمایه گذاری در هوش مصنوعی 5 برابر می شود

انتقاد ماسک از ورود آمازون به حوزه ماشین  خودران: بزوس یک مقلد است

دریچــه

فراخوانی برای حمایت از طرح »کس��ب و بومی  س��ازی دان��ش فنی تولید 
ماش��ین  های کشاورزی پیشرفته« اعالم شده است تا با توسعه تجهیزات ایران 
س��اخت در این حوزه کشاورزان بی نیاز از واردات شوند. براساس این فراخوان 

فعاالن این عرصه برای ارائه طرح های فناورانه خود دعوت شدند.
ماش��ین آالت و دس��تگاه های مختلفی هس��تند که از خارج از کش��ور وارد 
می شوند و برای بومی س��ازی تولید آنها نیاز است که شرکت های دانش بنیان 
و فناور دس��ت به کار شوند و کش��ور را از واردات این تجهیزات بی نیاز کنند. 
طرح های بومی سازی فناوری ساخت تجهیزات و دستگاه های مختلف، همواره 

مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد.

بومی  سازی ماشین های پیشرفته 
کشاورزی حمایت می شود

یکشنبه
8 تیر 1399

شماره 1570
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مس��تعدان برتر می توانند با اس��تفاده از کوپن فن��اوری از واحدهای 
آزمایش��گاهی و خدمات تخصصی ش��رکت دانش بنیان ش��اخه زیتون 
لیان بهره مند شوند. به گزارش پایگاه اطالع   رسانی بنیاد ملی نخبگان، 

در ادامه برگزاری برنامه های مش��ترک و به 
منظور زمینه س��ازی برای طراحی و اجرای 
برنامه های مشترک و هدایت مستعدان برتر 
به س��مت اثرگ��ذاری بهینه، رئی��س بنیاد 
نخبگان اس��تان بوشهر و جمعی از نخبگان 
اس��تان ب��ا ه��دف توس��عه همکاری ه��ای 
نخبگان��ی و در حوزه های عل��م و فناوری و 
ارائ��ه خدم��ات تخصصی آزمایش��گاهی به 
مس��تعدان برتر تح��ت حمایت بنی��اد ملی، 
از ش��رکت دانش بنیان ش��اخه زیتون لیان 

بازدید کردند.
در این برنامه ضم��ن بازدید از واحدهای 
آزمایشگاهی این شرکت، نشست هماهنگی 

و هم افزایی برای اس��تفاده بهتر و بیش��تر جامعه نخبگانی اس��تان از 
تجهیزات آزمایشگاهی با استفاده از »کوپن فناوری« برگزار شد.

ایده »کوپن فناوری« برگرفته از برنامه های حمایتی اتحادیه اروپا از 

فعالیت های دانش بنیان  از کتاب »پیوند دانشگاه ها به رشد منطقه ای- 
 درس های��ی از اتحادیه اروپ��ا« به صورت مکّم��ل برنامه های حمایتی 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی عمل خواهد می کند.
ش��رکت بین المللی و دانش بنیان شاخه 
زیتون لیان همکار ش��بکه آزمایش��گاهی 
معاون��ت  راهب��ردی  فناوری ه��ای 
علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری به عنوان 
آزمایش��گاهی جنوب  بزرگ ترین مجتمع 
کش��ور دارای بخش  ه��ای منحصربه ف��رد 
آزمایشگاهی و بازرسی در حوزه  های مواد 
غذایی و سموم کشاورزی، قطعات خودرو 
و ماش��ین آالت، بازرس��ی فن��ی تجهیزات 
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاهی 

و نیروگاهی است.
مس��تعدان برتر تحت حمایت بنیاد ملی 
نخبگان می توانند جهت انجام آزمایش��گاه 
تخصص��ی از تخفیف ویژه کوپ��ن فناوری بهره مند ش��وند. متقاضیان 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر از نحوه برخورداری از این امکان 

به سامانه بنیاد نخبگان استان بوشهر مراجعه کنند.

نایب رئیس س��ازمان ملی کارآفرینی کش��ور گفت تسهیالت دولتی 
ب��رای کارآفرین��ان و مدی��ران 

کسب و کارها جذاب نیست.
یلدا راه��دار در گفت و گو با 
خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از 
روش هایی که می توان از کسب 
پس��اکرونا  دوران  در  کاره��ا  و 
حمایت ک��رد ایج��اد و در نظر 
گرفتن مشوق های کسب و کار 
است البته طرح هایی که اکنون 
در راس��تای حمایت از مشاغل 
توس��ط دولت ارائه شده جذاب 

نیست.
وی اضافه کرد: ش��یوع کرونا 
در کشور باعث شده تا کسب و 
کارهای مختلفی در ایران دچار 
مش��کل ش��وند از این رو لزوم 

برنامه ریزی در راستای حمایت از این کسب و کارها بیش از هر زمان 
دیگری احس��اس می شود. عضو هیأت رئیس��ه اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی فارس تصریح کرد: گسترش کرونا در سطح جامعه 
باعث خواهد ش��د بخش��ی از 
مشاغل در کش��ور به تعطیلی 
بینجامن��د و در صورت��ی که 
برنامه ری��زی ب��رای حمایت از 
ای��ن طرح ه��ا وجود نداش��ته 
باش��د هی��چ گاه نمی توانند به 

چرخه تولید بازگردند.
راهدار درخصوص تسهیالت 
ارائه ش��ده توسط دولت یادآور 
ش��د: مش��اغلی که در دوران 
ش��یوع کرونا با مشکل مواجه 
نیازمن��د  اکن��ون  ش��ده اند 
و  حمای��ت  ام��ا  حمایتن��د، 
آنان  برای  دولت��ی  برنامه های 
کارآم��د نب��وده و نیس��ت. به 
اعتقاد ای��ن فعال اقتصادی در 
صورت عدم حمایت، برخی از کس��ب و کارها که به علت کرونا آسیب 

دیده اند از بین می روند.

تسهیات دولتی برای حمایت از کسب و کارها جذاب نیستکوپن فناوری به مستعدان برتر تعلق می گیرد

اغلب افراد دوست ندارند که به آنها گفته شود چه کاری را باید انجام 
دهند و چه کاری را نباید انجام دهند. اغلب در چنین مواردی از خود 

مقاومت نشان می دهند.
»جونا برگر«، نویس��نده کتاب »چگونه ذهنیت افراد را تغییر دهیم« 
در این باره می گوید: »ما به دنبال آزادی و اس��تقالل هستیم. هر زمان 
که احس��اس کنیم ش��خص دیگری در تالش اس��ت تا م��ا را وادار به 
انج��ام کاری کند یا به رفتاره��ا، عملکردها و تمایالت مان جهت دهد، 
بالفاصله به یک سیس��تم دفاعی ضدموشکی فکر می کنیم و رادار ضد 

قانع شدن مان را روشن می کنیم.«
این از بس��یاری جهات می تواند مفید باشد چراکه تبلیغات دروغین 
و ش��یادان نمی توانند ما را به دام بیندازند و حس��اب های بانکی ما را 

خالی کنند.
اما واکنش نادرس��ت نیز می تواند زیان بخش باش��د. شاید الزم باشد 
یک ش��رکت تغییرات مهم��ی در فرآیندهای کاریش ایج��اد کند، اما 
کارکنان دوس��ت ندارند به آنها گفته ش��ود که باید کار جدیدی انجام 

دهند.
در چنین مواردی راه حل چیست؟

در اینج��ا چهار روش برای تغییر رفتار افراد بدون ایجاد مقاومت در 
آنها وجود دارد:

1 . به کارکنان حق انتخاب دهید:
برگر می گوید: »آنچه که افراد را وادار به واکنش می کند، این اس��ت 

که در درون خود احساس کنند تحت کنترل هستند.«
»س��عی کنی��د کاری کنید که افراد از درون متقاعد ش��وند، در این 
صورت در برابر کاری که از آنها درخواست شده مقاومت کمتری نشان 

می دهند و حتی برای انجام آن بیشتر تالش خواهند کرد.«
به عنوان مثال، هنگامی که مدیرعامل به کارکنان دس��توری را ابالغ 
می کن��د، اغلب کارکنان در آن لحظه به تمام دالیلی که چرا آن حکم 
 A را دوست ندارند، فکر می کنند. اما اگر مدیر دو گزینه، مثاًل  گزینه
و گزین��ه B را پیش روی آنها بگذارد، ذه��ن آنها کاری متفاوت انجام 

می دهد.
آنها به جای نشس��تن و تالش برای مقاومت و مخالفت به تفکر وادار 
می ش��وند. احتماال از خود می پرسند؛ »چرا گزینه A را دوست ندارم؟ 
یا به کدام گزینه بیش��تر عالقه مند هستم؟ A یا B ؟« با توجه به این 

تفکرات احتماال گزینه بهتری را انتخاب می کنند.
2. اجازه دهید کارکنان گزینه های ممکن را پیشنهاد دهند:

چگونه می توانید از کارکنان بخواهید س��اعات کاری ش��ان را بیشتر 
کنند و حتی س��خت تر از قبل کار کنند؟ اگر به آنها دستور دهید این 
کار را انجام دهند، ممکن است از شما آزرده شوند. پس چه باید کرد؟
پاس��خ برگر: مش��کل موجود را مطرح کنید و به آنها اجازه دهید که 

راه حل هایی پیدا کنند.
برگر اخیراً با موس��س یک اس��تارت آپ موفق صحبت کرده اس��ت 
ک��ه از این راهکار اس��تفاده کرده و نتایج خوبی دریافت کرده اس��ت. 
موس��س می بایست تیم خود را در ساعات کاری بیشتری قرار می داد، 
اما نمی خواس��ت چنین چیزی را مس��تقیما از آنها درخواست کند. در 
عوض جلسه ای برگزار کرد و گفت: »ما می خواهیم چه شرکتی باشیم؟ 

یک شرکت خوب یا یک شرکت عالی؟«
همه گفتند: »یک شرکت عالی.«

او پرسید: »خوب، چگونه می توانیم؟«
کارکنان راه حل  هایی را ارائه دادند که یکی از آنها »کار س��خت تر« 
بود. در آخر جلسه ، موسس استارت آپ به همان ایده بازگشت و گفت: 

»این یک پیشنهاد عالی است. بگذارید همین کار را انجام دهیم.«
برگر می گوید: »در چنین ش��رایطی برای کارکنان بس��یار سخت تر 
خواهد بود که با ش��ما همراهی نکنند، زیرا آنها خودش��ان به این ایده 

رسیده اند.«
3 . خألها را برجسته کنید:

برگ��ر می گوید: »آیا می خواهید رفت��ار افراد را تغییر دهید؟ به جای 
اینکه به آنها بگویید که چه اش��تباهی را مرتکب می شوند، شکاف بین 
آنچه انجام می دهند و آنچه که به ش��خص دیگری توصیه می کنند را 

بیان کنید.«
این روش چند س��ال پیش در تایلند بازخورد بس��یار عالی داش��ت. 
دولت در حال مبارزه با استعمال دخانیات بود و نمی توانست راه حلی 
برای از بین بردن آنها پیدا کند. او شرکت تبلیغاتی Ogilvy تایلند را 

که ایده بسیار خوبی در این زمینه داشت را استخدام کرد.
این ش��رکت کودکان را با س��یگار به خیابان ها می فرستاد. بچه ها به 
افراد سیگاری  نزدیک می شدند و از آنها فندک و کبریت می خواستند. 
اف��راد س��یگاری در پاس��خ به کودکان ش��روع ب��ه س��خنرانی و بیان 
مضرات س��یگار می  کردند. یکی از آنها به کودکی که از او درخواس��ت 
فندک کرده بود، گفت: »اگر س��یگار بکش��ی، خیلی زود می میری. آیا 

نمی خواهی مثل دوستانت بازی و زندگی کنی؟«
به محض اینکه صحبت فرد بزرگس��ال تمام شد، کودک کارتی را به 
او تحویل داد و دور ش��د. در کارت نوش��ته بود: »شما برای من نگران 

هستید، اما چرا نگران خودتان نیستید؟«
دوربین ه��ای مخفی ای��ن تعام��الت را ضبط کردند و ای��ن فیلم ها 
به صورت آگهی بازرگانی توسط شرکت تبلیغاتی پخش شدند. این امر 
به س��رعت منجر به افزایش ۴0 درصدی تماس با ش��رکت شد که به 

مردم برای ترک سیگار کمک کنند.
4 . از فشارهای اجتماعی استفاده کنید:

شاید کارکنان سرس��خت باشند، اما اغلب تمایل دارند که همگام با 
همکاران خ��ود عمل کنند. برگر می گوید: »فق��ط به آنچه که اصل و 
قاعده است، اشاره کنید. چون پایبندی به اصول چیزی است که اغلب 
آن را انجام می دهند و می تواند یک راه برای دور زدن عکس العمل  های 

نابجای افراد باشد.«
ب��ه عنوان مثال، ب��رای دریافت مالیات عقب افتاده در یک کش��ور، 
مأمورین مالیات شروع به ارسال نامه هایی به افرادی کردند که مالیات 
خود را پرداخت نمی کردند. در نامه ها به جای درخواس��ت پرداخت ، به 
این موضوع که »بیش��تر همسایگان مالیات خود را پرداخت کرده اند«، 
اشاره شده بود. در نتیجه نرخ پرداخت باالتر رفت. برگر می گوید: »شما 
ب��ا چنین اقداماتی فقط به افراد اطالعاتی می دهید که باعث می ش��ود 

عملکرد خود را  دوباره مورد بررسی قرار دهند.«
entrepreneur/modirinfo  :منبع

این استارت آپ با فناوری های خود، شامل توسعه هوش مصنوعی و همچنین سخت افزار 
به دنبال س�اخت خودروهای خودران اس�ت. در حال حاضر آمازون از برنامه های خود برای 
این اس�تارت آپ حرفی نزده، اما این خرید می تواند به بزرگترین فروشگاه  اینترنتی جهان 
در تحوی�ل محموله ه�ا کمک کند و آن ها را بدون دخالت راننده به دس�ت مش�تریان خود 
برس�اند. این اولین باری نیس�ت که ماس�ک از جف بزوس انتقاد می کند. در زمینه هوافضا 
نیز ش�اهد چنین واکنش�ی از س�وی این دو میلیاردر بودیم، چراکه ایان ماس�ک شرکت 
اس�پیس ایکس را مدیریت می کند و بزوس نیز صاحب شرکت »Blue Origin« است. این 
دو کمپانی برای همکاری با ناسا در حال رقابت هستند و روی توسعه موشک هایی با امکان 

اس�تفاده مجدد تمرکز کرده اند. ماس�ک برای دومین بار در ماه جاری میادی با استفاده از 
توییت�ر از بزوس انتقاد می کند. در اوایل ماه جاری میادی، مدیرعامل تس�ا آمازون را به 
ایج�اد انحصار متهم کرده ب�ود، البته علت این توییت، حذف کت�اب الکترونیکی با عنوان 

»حقایق گزارش نشده درباره کووید-19 و قرنطینه« از این فروشگاه اینترنتی بود.
با توجه خرید جدید آمازون، در آینده ش�اهد رقابت گس�ترده تر و شدیدتری میان جف 
ب�زوس و ایان ماس�ک خواهیم بود. ای�ن دو میلیاردر دیگر نه تنه�ا در زمینه فناوری های 
فضایی و کاهش هزینه ماموریت ها با یکدیگر رقابت می کنند، بلکه هر دو به دنبال س�اخت 

خودروهای خودران هستند.

4 راهکار ساده برای تغییر ذهنیت افراد
مترجم: شیدا انصاری

انتقاد ماسک از ورود آمازون به حوزه ماشین  خودران: بزوس یک مقلد است

یادداشـت

ش��رکت های دانش بنیان برای توس��عه بازار محص��والت دانش بنیان خود باید 
هم��واره بازار را رصد کنند و ب��ا روش های علمی، تحقیق و پژوهش انجام دهند. 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در سبد حمایتی متنوع خود، کمک 
مال��ی به این تحقیقات را نیز قرار داده اس��ت.  ب��ازار یک مفهوم اقتصادی متغیر 
است، یعنی همواره در حال تغییر است و شرکت های عرضه کننده محصوالت، باید 
همیشه تحوالت آن را بادقت رصد کنند. ممکن است محصولی که به بازار عرضه 
می شود دیگر با سلیقه مصرف کننده همخوانی نداشته باشد و یا آنکه رقبای جدید 
و قدرتمندی به بازار وارد ش��ده باشند. به همین دلیل شرکت های تجاری باید با 

استفاده از روش های علمی همیشه تحوالت بازار را زیر نظر بگیرند.

 شرکت های دانش بنیان 50درصد 
کمک هزینه می گیرند



تصویرس��ازی نرخ های تبدیل، جاذبه، کنجکاوی، تعهد و سطح پیوند 
احساس��ی به آش��کار س��اختن بینش هایی درباره ویژگی صنعت یاری 
می رس��اند. الگوهای اصلی در تمام صنایع وجود دارند: »دستگیره در«، 
»ماهی قرمز«، »ش��یپور« و »قیف«. ه��ر الگو نمونه متمایزی از صنعت 
را نش��ان می ده��د که هر کدام یک س��ری مدل ویژه رفتار مش��تری و 

چالش های متفاوت دارد.
الگوی 1: دستگیره در

مهمترین و رایج ترین الگو دستگیره در است. مهمترین ویژگی متمایز 
الگوی دس��تگیره در تعهد باال با وجود س��طح کنجکاوی پایین اس��ت. 
کاالهای س��ریع مصرف صنعتی مشهور با مس��یر مشتری دستگیره در 
اس��ت. در این الگو، مش��تریان زمانی را برای تحقی��ق و ارزیابی درباره 
گزینه ها صرف نمی کنند. چون نقاط قیمت نسبتا پایینند، مشتریان نیاز 
به یادگیری بیش��تر درباره برندهای رقیب احساس نمی کنند و خریدها 
معموال تکراری و براساس عادت خواهند بود. بنابراین، مشتریان براساس 

تجربیات گذشته انتظارات و ترجیحاتی درباره برندی خاص دارند.
ویژگی اساس��ی دیگ��ر الگوی دس��تگیره در پیوند احساس��ی پایین 
مش��تری به برند مورد اس��تفاده اس��ت. بس��یاری از مش��تریانی که از 
برن��د خرید می کنند تمایلی ب��ه توصیه آن برند ندارن��د. از آنجایی که 
مشتری به خاطر قیمت های پایین ریسک کمی دارد و برندها به شدت 
محصوالت خود را ترفیع می کنند، تغییر برند بسیار رایج است. بنابراین 
بس��یاری از برندها ت��الش می کنند تا درگیری مش��تری ایجاد کنند و 

وفاداری مشتری را باال ببرند.
الگوی 2: ماهی قرمز

دومین الگوی اصلی ماهی قرمز است. متمایزکننده ترین ویژگی الگوی 
ماهی قرمز سطح باالی کنجکاوی است. در طبقه ماهی قرمز، مشتریان 
پی��ش از تصمیم درب��اره انتخاب برند عوامل زی��ادی در نظر می گیرند. 
مشتریان اغلب برای برای مطرح کردن سواالتی احساس نیاز می کنند، 
توصیه طرف س��ومی را نیز مدنظر قرار می دهند و تعامالت متعددی با 

برندهای در حال رقابت پیش از گرفتن تصمیم خریدشان دارند.
در بس��یاری از موارد، برندهای در حال رقابت حتی برندهای اصلی 
در صنعتی با محصوالت بس��یار همس��ان گرفتار شده اند که تبلیغات 
نیز به ندرت اثر دارد که به دلیل س��طح جاذبه پایین است. بازیگران 
صنعت اغلب در طراحی و انتقال تمایزش��ان دچار مشکلند. در پایان، 
بازیگران در حال رقابت معموال مجموعه ای از راه حل های مش��ابه را 
به دس��ت می دهند. بنابراین مش��تریان معموال زمان بیش��تری برای 
ارزیابی گزینه های دیگر در جهت دستیابی به بهترین پیشنهاد صرف 

می کنند.
الگوی 3: شیپور

سومین الگوی اصلی الگوی شیپور است و بیشتر در طبقه های سبک 
زندگی مانند خودروهای لوکس، س��اعت های لوکس، کیف دستی های 
طراحی ش��ده یافت می ش��وند. منحصر به فرد بودن این الگو در سطح 
پیون��د احساس��ی باالی آن نهفته اس��ت. افرادی که ای��ن الگو را دنبال 
می کنن��د معم��وال به دنبال کیفی��ت برندهای طبقه اعتم��اد می کنند. 
بنابرای��ن، تمایل به دفاع از برندها دارند، حتی اگر آن برند را خریداری 
و اس��تفاده نکنن��د. در طبقه ش��یپور، مش��تریان درگی��ری باالیی در 
تصمیم های خرید دارند. گرچه فرآیند ارزیابی نس��بتا آسان است، چون 
بیشتر برندها در این طبقه، در زمینه کیفیت شهرت ویژه و قدرتمندی 

ایجاد کرده اند.
در طبقه ش��یپور، طرفدارانی وجود دارند که مشتاقانه آرزوی داشتن 
برن��د را دارند، اما به دلیل قیمت باال، توانایی مالی خرید برند را ندارند. 
آنه��ا چیزی بیش از فرد متمایلی برای توصیه این برندها به دیگران اند. 
حت��ی اگر در مراحل بعدی توانایی مالی خرید برند را داش��ته باش��ند، 
ممکن اس��ت به آن دسترس��ی نداشته باشند. بیش��تر برندها در طبقه 
ش��یپور گوشه ای هس��تند. در این طبقه، چون کمیابی جذابیت برند را 
برای مش��تریان بالقوه می افزاید، بازاریابان در واقع بر بهبود دسترسی و 

گسترش کانال ها تمرکزی ندارند.

الگوی 4: قیف
چهارمین الگو قیف س��نتی اس��ت. در طبقه قیف، بیشتر خریدها به 
خوبی برنامه ریزی ش��ده اند و مش��تریان حس��ابی در تصمیمات خرید 
درگیرند. این تنها الگویی اس��ت که در آن مشتریان تمام مراحل مسیر 
مش��تری را در راه رس��یدن به خرید و دفاع ط��ی می کنند. آنان درباره 
برنده��ای مورد عالقه ش��ان پ��رس و جو می کنند و اگ��ر آنچه در گفت 
و گوها ش��نیده اند مورد عالقه ش��ان باش��د، در نهایت برند را خریداری 
می کنن��د. آنان فقط در صورتی دفاع می کنند که خودش��ان محصول را 
اس��تفاده کرده باشند. الگوی قیف بیش��تر در کاالهای مصرفی بادوام و 

صنایع خدماتی یافت می شود.
الگوی پنجم: پاپیون 1

هر یک از چهار الگوی اصلی مس��یر مش��تری ذاتا نقاط ضعف و قوتی 
دارن��د. ترکیب تم��ام نقاط قوت در چهار الگوی اصلی به الگوی مس��یر 
مشتری ایده آل ختم می شود، که پاپیون قرینه ای شکل داده اند. الگوی 
پاپی��ون ویژگی ه��ای اصلی برندی عالی را نش��ان می دهد. دراین طبقه 
هر فردی که از برند آگاه اس��ت تمایل به توصیه برند دارد، که به دلیل 
شهرت درخشان آن است. جذابیت برند آنقدر قوی است که هر کس که 

جذب برند شده است درنهایت آن را خریداری می کند.
برندهایی که دارای مس��یر مشتری دس��تگیره اند ممکن است سطح 
پیوند احساس��ی خود را با ساخت برنامه های درگیرکننده پس از خرید 
بهبود بخش��ند. برندهایی که الگوی ش��یپوری دارند ممکن است سطح 
تعه��د را با افزایش توانایی مالی و دسترس��ی به کان��ال، بدون تضعیف 
جذابیت برند بهبود بخش��ند. از طرف��ی برندهایی که الگوی قیف دارند 
باید سطوح تعهد و پیوند احساسی خود را باال ببرند، اما دشوارترین کار 
را باید برندهایی با الگوی مس��یر مش��تری ماهی قرمز انجام دهند. آنان 
نه تنها باید س��طح تعهد و سطح پیوند احساسی خود را باال ببرند، بلکه 

باید سطح کنجکاوی شان را نیز به حداکثر برسانند.
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در ادبی��ات بازاریاب��ی جدی��د، مش��تریان تقریب��ا همیش��ه در مقام 
قدرتمندترین بازیگر به تصویر کش��یده ش��ده اند با ای��ن حال بازاریابان 
اغلب جنبه انس��انی مشتریان را فراموش می کنند که در عصر دیجیتال 
به وضوح آش��کار است. مش��تریان کامل و بی عیب و نقص نیستند و در 
برابر ترفندهای بازاریابی احس��اس آسیب پذیری می کنند. بنابراین، آنان 

جوامع را می سازند تا جایگاه خویش را مستحکم سازند.
بازاریابان باید با این واقعیت جدید س��ازگار شوند و برندهایی را خلق 
کنند که همانند انس��ان ها رفتار می کنند، مهربان و دوس��ت داش��تنی 
اما آس��یب پذیر. برندها باید کمتر تهدیدکننده به نظر برسند. آنان باید 
اصی��ل و صادق باش��ند و نقص های خ��ود را بپذیرند و س��عی نکنند تا 
خ��ود را بی عیب و نقص و کامل نش��ان دهند. برندهای انس��ان محور با 
ارزش های هس��ته ای برانگیخته می ش��وند و با مشتریان همانند دوست 
برخورد می کنند و به بخش��ی جدایی ناپذیر از سبک زندگی آنان تبدیل 

می شوند.
در نس��ل سوم بازاریابی، مفهوم بازاریابی انسان محور را به منزله پیامد 
طبیعی بازاریابی مش��تری محور و بازاریابی محصول محور مطرح ش��د. 
در بازاریابی انس��ان محور، بازاریابان مش��تریان را به شکل انسان کامل 
ب��ا ذهن، قل��ب و روح می نگرند. بازاریابان نه تنها نیازهای احساس��ی و 

عملکردی مش��تریان را برآورده می س��ازند، بلکه ب��ه نگرانی ها و عالیق 
پنهان آنان نیز توجه می کنند.

در گذر به نسل چهارم بازاریابی در دنیای رو به رشد دیجیتال، انتظار 
رش��د روزافزون اهمیت انس��ان محوری را داریم. بازاریابان حتی باید از 
قدرت بازاریابی انسان محور بیشتر استقبال کنند. جهانی را تصور کنید 
که به همان شیوه ای که تلفن های هوشمند وارد زندگی روزانه انسان ها 
شدند هوش مصنوعی و روباتیک نیز وارد زندگی روزانه انسان شوند، از 
کارخانه ه��ای اتوماتیک، خودروهای بدون راننده، روبات های خانگی که 
با صدا کنترل می شوند تا روبات های پزشک و وکیل. بیشتر کارشناسان 
استدالل می کنند که این اتفاق تا پیش از سال ۲0۲۵ خواهد افتاد. در 
چنین فضایی، مش��تریان مضطرب تر از هر زمان دیگری خواهند ش��د، 
چون به صورت ناخودآگاه به جس��ت و جوی هویت ش��ان می پردازند و 

می پرسند که »در دنیای دیجیتال انسان بودن به چه معناست؟«
معتقدیم بازاریابی انس��ان محور هنوز راهگش��ای ایج��اد جاذبه برند 
در عصر دیجیتال اس��ت؛ زیرا برندهای دارای ش��خصیت انس��انی شاید 
متمایزتری��ن برنده��ا بش��وند. این فرآیند با آش��کار س��اختن عالیق و 
نگرانی های عمیق مش��تریان آغاز می ش��ود. این کار نیازمند ش��نیدن 
دقیق و بررس��ی عمی��ق آن چیزی اس��ت که به عنوان مردم شناس��ی 

دیجیتال ش��ناخته می شود. چون جنبه انسانی مش��تریان آشکار شده 
اس��ت، هم اکنون نوبت برندهاست تا جنبه انسانی خود را آشکار سازند. 
برندها باید ویژگی هایی انس��انی را که می توانند مشتریان را مجذوب و 

ارتباطاتی انسان به انسان ایجاد کند نشان دهند.
مردم شناس��ی دیجیتال بر پیوند بین انس��انیت و تکنولوژی دیجیتال 
تمرک��ز دارد. مردم شناس��ی دیجیت��ال چگونگی این را که انس��ان ها با 
واس��طه های دیجیتالی ارتباط برق��رار می کنند و در فضای تکنولوژی ها 
رفت��ار می کنند و ای��ن تکنولوژی ها را برای ارتباط با یکدیگر اس��تفاده 
می کنند بررس��ی می کند. همچنین برای درک چگونگی نگرش افراد به 
برندها در جوامع دیجیتالی ش��ان و اینکه چه چیزی آنان را به برندهای 

خاص جذب می کند می توان از مردم شناسی دیجیتال استفاده کرد.
تخص��ص در زمینه مردم شناس��ی دیجیتال نس��بتا جدید اس��ت اما 
کاربرده��ای اخی��ر آن در فهم بینش های مرتبط با ب��ازار محبوبیت آن 
را در میان بازاریان ش��دت بخش��یده اس��ت. در زمینه بازاریابی انسان 
محور، انسان شناسی دیجیتال روشی محکم برای پی بردن به نگرانی ها 
و عالیقی که برندها باید به آن توجه کنند به دس��ت می دهد. هم اکنون 
بازاریابان از روش های شناخته شده بسیاری استفاده می کنند که شامل 

شنود اجتماعی و تحقیق همدالنه می شود.

بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند

انرژی پاک و طرح 2 میلیارد دالری آمازون 

پس از اعتراض برخی از کارمندان به عدم طرح های مناسب آمازون 
نسبت به حفظ محیط زیست، این شرکت اعالم کرده است که بودجه 
فوق الع��اده ۲ میلیارد دالری را به این موض��وع اختصاص خواهد داد. 
همچنین هر برند بزرگ و کوچکی از سراس��ر جه��ان می تواند با ارائه 
طرح خود، کمک مالی آمازون را دریافت کند. با این حال هدف اصلی 
آن ها تامین نیاز خود از طریق انرژی پاک تا س��ال ۲0۲۵ است که به 
معنای صفر شدن میزان انتشار کربن آن ها خواهد بود. در بیانیه رسمی 
اعالم ش��ده اس��ت که آمازون تنها به شرایط برند خود توجه نداشته و 
بخش اعظمی از این بودجه، صرف کمک به شرکت های دغدغه مند با 
راه حل های مناس��ب خواهد ش��د. با این اقدام امید است که در آینده 
شاهد انتشار کربن کمتری به محیط و حفظ هرچه بهتر محیط زیست 
خود باش��یم تا نسل های آینده بتوانند در جهانی حتی سالم تر از حال 
حاض��ر، زندگی کنند. همچنین جف بزوس اعالم کرده اس��ت که 10 
میلیارد از ث��روت خود را صرف مبارزه با تغییرات اقلیمی خواهد کرد. 
ح��ال باید دید که وعده  های بزرگترین فروش��گاه آنالین جهان، تا چه 
اندازه به واقعیت نزدیک خواهد شد. درواقع با توجه به این امر که سال 
گذش��ته آمازون یک رکورد منفی در زمینه انتشار کربن داشته است، 
برخ��ی عقیده دارند که این موضوع، تنها یک نمایش تبلیغاتی بوده و 
آمازون از مدت ها قبل می توانست با اقدامات هرچند کوچک، به شرایط 

بهتری دست پیدا کند. 
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پایان کار برند المپیوس 

بدون شک ژاپن را باید مهد تولید دوربین های عکاسی دانست. حضور 
چهار برند قدرتمند کانن، نیکون، س��ونی و المپیوس گواه این موضوع 
بوده و بازار جهانی به صورت کامل در دست آن ها قرار دارد، با این حال 
در چند وقت اخیر، این برند به اندازه دو رقیب خود موفق ظاهر نشده 
و بحران کرونا در نهایت به مهر پایانی بر فعالیت المپیوس تبدیل شد 
و بخش تولید دوربین عکاس��ی خود را ب��ه صورت کامل متوقف کرد. 
این امر در حالی اس��ت که این برند از سال 1919 فعالیت خود را آغاز 
کرده و یکی از باس��ابقه ترین  ها محسوب می ش��ود. یاسو تاکیوچی در 
این رابطه اعالم کرده اس��ت ک��ه در حال حاضر المپیوس صاحب ۷0 
درصد بازار تولید تجهیزات تصویربرداری پزشکی است. به همین خاطر 
اقدام منطقی این است که در بخشی تمرکز اصلی را داشته باشیم که 
بیشترین سودآوری را دارد. در این راستا قرار است تا چند هفته دیگر، 
واحد تولید دوربین عکاسی به یک شرکت ژاپنی دیگر فروخته شود. با 
این حال هنور در رابطه با قیمت آن، رقم دقیقی اعالم نشده است. در 
این رابطه برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که با پیشرفت کیفیت 
دوربین گوشی های تلفن همراه، احتماال شاهد تعطیلی برندهای بیشتر 
و روند نزولی فروش دوربین های عکاس��ی خواهیم بود. حال باید دید 
که برای عدم تحقق این اتفاق، س��ایر برندهای فعال در این زمینه چه 
برنامه  ریزی ای را خواهند داشت. یکی از تردیدهایی که در حال حاضر 
مش��تریان این برند با آن مواجه ش��ده اند این است که با این تصمیم، 
وضعی��ت مواردی نظیر خدمات پس از فروش و گارانتی محصوالت به 
فروش رسیده، چه خواهد شد؟ در این رابطه باید منتظر رسمی شدن 

خبر فروش و واکنش مدیر جدید باشیم. 
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دلفین روباتیک اقدام جذاب یک برند چینی 

چی��ن به عن��وان جدیدترین ابرقدرت جه��ان، برنامه های جذابی را 
برای حفظ محیط زیس��ت در نظر گرفته است. در این رابطه حمایت 
از حیوانات، در دس��تور کار این کشور قرار گرفته و ممنوعیت تجارت 
حیوانات وحش��ی، جدیدترین تصمیم محسوب می شود. در این راستا 
ش��رکت Edge Innovations اعالم کرده اس��ت ک��ه دلفین های 
روباتیک را تولید خواهد کرد تا دیگر شاهد استفاده از آن ها در فضاهایی 
نظیر باغ وحش، نباش��یم. این روبات ها که شباهت فوق العاده  باالیی به 
دلفین واقعی دارند، با هر بار ش��ارژ به مدت 10 س��اعت قادر به ش��نا 
خواهد بود. وزن آن نیز ۲۷0 کیلوگرم اعالم شده است. افراد می توانند 
به صورت کامل این دلفین ها را کنترل کرده و براساس نیاز، تغییراتی 
را در شیوه شنا و حرکات آن ها به وجود آورند. با این حال قیمت آن ها 
چی��زی در ح��دود ۴0 تا ۶0 میلیون دالر خواهد بود که بس��یار گران 
قیمت بوده و بدون شک امکان استفاده حداکثری از آن را بسیار سخت 
خواهد کرد. با این حال ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که دولت چین 
در حال بررس��ی ش��رایط برای کمک مالی خواهد بود تا قیمت نهایی 
محصول، به مراتب کاهش پیدا کند. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داشته باش��یم این است که یک روبات، نیازی به زمان آموزش، تغذیه 
و اس��تراحت نخواهد داش��ت و این امر بدون شک منفعت های تجاری 
استفاده از آن ها محسوب می شود. به همین خاطر صرفا نباید به هزینه 
اولیه باالی آن توجه داش��ته باش��یم. این اقدام می تواند شروع جریانی 
باش��د که نتیجه آن پایان دادن به اس��تفاده تجاری از حیوانات است. 
همین امر نیز باعث ش��ده است تا خبر فوق، به تیتر یک اخبار تمامی 
انجمن های حفاظت از محیط زیست و حقوق حیوانات، تبدیل شود. با 
این حال هنوز زمان دقیقی برای عرضه این محصول فوق العاده، اعالم 
نشده است. از طرف دیگر برخی از افراد عقیده دارند که بهتر است تا به 
جای صرف چنین هزینه های گزافی، فرهنگ سازی الزم انجام شود تا 
افراد حیوانات را قربانی سرگرم شدن خود نکرده و اجازه دهند که آن ها 
در فضای طبیعی خود، زندگی کنند. با این اقدام در مدت زمانی بسیار 

کوتاه تر شاهد اتمام سوءاستفاده از حیوانات خواهیم بود. 
dailymail.com :منبع
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طراحی س��ایت حرفه ای و پیشرفته این روزها از جمله کارهایی است 
که هر کس��ب و کاری باید پیش از ش��روع، به آن فکر کند. چراکه در 
دنی��ای امروز که وابس��ته به تکنولوژی اس��ت دیگر مخاطبان ش��ما در 
روزنامه ها و دفترچه تلفن ها به دنبال شما نمی گردند بلکه شما در اغلب 
مواقع توس��ط گوگل به آنها معرفی می ش��وید. بنابراین با داش��تن یک 
وب س��ایت حرفه ای و بهینه س��ازی آن می توانید کاری کنید تا شما هم 
در میان رقبای تان دیده شده و مطرح شوید. این نکته را در نظر داشته 
باشید که شما همیشه باید در مقایسه با رقبای تان برتر دیده شوید. این 
مس��ئله اهمیت طراحی س��ایت حرفه ای را دوچندان می کند. اگر هنوز 
مطمئن نیس��تید که داشتن یک سایت حرفه  ای و پیشرفته چه مزایایی 

برای تان دارد، این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.
6 مزیت طراحی سایت حرفه ای

تاثیر اولیه بهتری به روی مخاطب خواهید داشت
وب سایت یک شرکت در اغلب مواقع اولین جایی است که مخاطب و 
مشتری آینده او با آن برخورد خواهد کرد بنابراین بسیار مهم است که 

این برخورد اولیه چه تاثیری به روی این افراد داشته باشد.
هرچه وب سایت ش��ما عملکرد بهتر و جذابیت بیشتری داشته باشد، 
طبیعی اس��ت که مخاطبان بیشتر به سمت تان جذب شوند. آمار نشان 
می ده��د تقریب��ا بی��ش از 90 درصد اف��رادی که وارد یک وب س��ایت 
می ش��وند اعتمادشان براس��اس خوب یا بد بودن طراحی وب  سایت کم 
و زیاد می ش��ود. هرچه طراحی س��ایت حرفه ای و پیش��رفته  تر باش��د، 

مخاطبان برای خرید کردن بیشتر به آن اطمینان می کنند.
در نظر داشته باشید، وب سایت شما همانند ویترین فروشگاه شما در 
اینترنت است. اگر نتوانید مخاطب را جذب کنید به راحتی از کنار شما 

رد شده و به سراغ رقبای تان می روند.
طراحی  سایت حرفه  ای کاری می کند مخاطب با دیدن وب سایت شما 
ترغیب شود در آن به جست وجو بپردازد و احساس خوبی داشته باشد.

در جست وجوهای گوگل باالتر نمایش داده می شوید
س��ئو یک��ی از مهم تری��ن ن��کات در دنی��ای بازاریابی آنالین اس��ت. 
بهینه س��ازی س��ایت به این دلیل انجام می ش��ود که امتیاز باالتری در 

نتایج موتورهای جست وجو کسب کنید.
آمار نش��ان می دهد مخاطبان اغلب روی اولین یا دومین س��ایتی که 
در نتایج جست وجوی موردنظرشان در گوگل مشاهده می کنند، کلیک 

خواهند کرد.

بنابرای��ن بای��د تمام تالش تان را بکنید تا حداق��ل در صفحه اول این 
نتای��ج قرار بگیری��د و یا بتوانید خودتان را به رده اول یا دوم برس��انید. 
بهینه سازی موتور جست وجو به طرق مختلفی انجام می شود که بخشی 

از آن مربوط به طراحی سایت است.
هرچه مخاطب بیش��تر روی سایت ش��ما بماند و صفحات بیشتری را 
مش��اهده کند شما امتیاز بیش��تری در نتایج جست وجو کسب خواهید 
کرد. با در نظر داش��تن اینکه در اغلب مواقع فردی که سایت شما را باز 
می کند در همان ۵ ثانیه اول تصمیم می گیرد به روی سایت شما بماند 
یا خیر، باید سایتی ارائه دهید که در همین چند ثانیه نظر او را به خود 
جلب کند. یک طراحی  سایت حرفه ای و داشتن یک هاستینگ مناسب 
که سرعت بارگذاری سایت را باال ببرد تا حد زیادی می تواند شما را در 

این مرحله کمک کند.
رقبای تان را به چالش بکشید

هر قدر هم در کسب و کارتان نوآوری داشته باشید باز هم نمی توانید 
منکر وجود رقبای تان ش��وید. این را در نظر داش��ته باشید که همیشه 
مخاطبان تان پیش از تصمیم گیری، شما را با رقبای تان مقایسه می کنند.

بنابراین باید در این مقایس��ه س��ربلند بیرون بیایید و پیروز ش��وید. 
طراحی  سایت حرفه ای در این مرحله به شما کمک خواهد کرد فقط با 
چند ترفند س��اده یک قدم از رقیب تان جلو بیفتید و بتوانید مخاطبان 

بیشتری را به سمت خود بکشانید.
یک طراح سایت حرفه ای تجربه این کار را دارد و می تواند با چند کد 
س��اده و در عین حال قدرتمند، وب سایت ش��ما را طوری طراحی کند 
که نه تنها در نگاه اول مخاطب را به س��مت خود بکشاند بلکه به قدری 
تمیز و مرتب طراحی شده باشد که موتورهای جست وجو آن را مناسب 

و جذاب بدانند.
بر سر زبان ها خواهید افتاد

اگر یک وب س��ایت حرفه ای داشته باشید که مخاطب تان را به خوبی 
جذب کرده و در موتورهای جس��ت وجو نیز عملکرد خوبی داشته باشد 
حتی خیلی سریع تر از تبلیغات نتیجه خواهید گرفت و شناخته خواهید 

شد.
چراکه در اغلب مواقع وقتی افراد از عملکرد وب س��ایتی رضایت کافی 
داش��ته باش��ند درباره آن با دیگران صحبت کرده و ناخودآگاه برای آن 

تبلیغ خواهند کرد.
بنابراین با طراحی سایت حرفه ای می توانید تیم بازاریابی تان را از بین 

مخاطبان تان ایجاد کنید و خیلی س��ریع بر س��ر زبان ها بیفتید. هرچه 
بیشتر درباره شما و وب سایت تان صحبت شود، ترافیک بیشتری کسب 
خواهید کرد و افراد بیش��تری روی سایت ش��ما به جست وجو خواهند 
پرداخت. هرچه ترافیک سایت شما بیشتر شود عملکرد بهتری در سئو 

خواهید داشت.
مشتریان بیشتری کسب می کنید

همانطور که به آن اشاره شد، طراحی  سایت حرفه ای می تواند موجب 
مطرح ش��دن شما ش��ده و ترافیک بیش��تری را برای سایت شما جذب 
کند. هرچه در سئو عملکرد بهتری داشته باشید، بر سر زبان ها بیفتید، 
اعتماد مخاطبان تان را کس��ب کرده و ترافیک بیشتری برای سایت  تان 

ایجاد کنید، فروش بیشتری نیز خواهید داشت.
این نکته را در نظر داشته باشید که برای فروش هرچه بیشتر و کسب 
رضای��ت مخاطبان تان حتما باید وب س��ایت تان را ریسپانس��یو طراحی 
کنید تا عملکرد و ظاهر مناسبی روی موبایل  ها و تبلت  ها داشته باشد.
چراکه آمار نشان می دهد وب سایت  هایی که سازگار با موبایل طراحی 
ش��ده اند ۶۲% فروش بیشتری نسبت به آنهایی که فکری برای طراحی 

موبایل نکرده اند داشته اند.
بازگشت سرمایه خواهید داشت

شاید در ابتدا به نظر برسد هزینه باالیی برای طراحی سایت حرفه ای 
پرداخت کرده اید، اما این را در نظر داش��ت باش��ید که وب س��ایتی که 
اصولی طراحی نش��ده باشد برای تان س��ودی نخواهد داشت، در عوض 
وب سایتی که تمامی استانداردها را رعایت کرده باشد و به نکات کوچک 
و بزرگ س��ئو و طراحی توجه داشته باش��د در نهایت برای تان مخاطب 
بیش��تر و فروش بیشتری به همراه خواهد داشت که این مسئله به مرور 

زمان سرمایه اولیه که بابت طراحی هزینه کرده  اید را بازمی گرداند.
جمع بندی

بازاریاب��ی اینترنتی در دنیای امروز یک��ی از بهترین روش ها برای به 
دست آوردن مخاطب و مشتری جدید است. اولین قدم برای انجام این 

کار داشتن یک وب سایت کاربردی با محتوای جذاب و مناسب است.
طراحی س��ایت حرف��ه ای می تواند راهی برای رس��یدن به این هدف 
باش��د. توجه به ظاهر س��ایت، نکات مربوط به س��ئو، س��ازگار بودن با 
دستگاه های موبایل و تبلت، همه از جمله نکاتی هستند که در طراحی 

سایت حرفه ای باید رعایت شوند.
beloved.marketing :منبع

اطالعات به دس��ت آمده از تحقیقات مناسب، بسیار مفید خواهد بود 
اگر با کمک رسانه ها به عرصه عمومی وارد شود تا یک ستون مستحکم 
در گزارش های رس��انه ها ایجاد شود، چون در غیر این صورت، گزارشات 
مذکور صرفا مبتنی بر حکایت و شایعات خواهد بود و جامعه نیز نگرش 
نادرستی نسبت به این مراکز خرید پیدا خواهد کرد. در هر صورت، سه 

حالت زیر، مشکالت زیادی رخ می دهند:
1. وقتی که تحقیقات به شکل غیرعلمی انجام شده باشند.

۲. وقتی که نتایج به دست آمده به طور شفاف، تبیین و بررسی نشوند.
۳. وقت��ی ک��ه محقق��ان، نتایج را به ش��کل مناس��ب و ب��ا توجه به 

واقعیت های موجود، بیان نکند.
در اکث��ر مواق��ع، وقتی که هدف اصلی از انجام یک تحقیق، بررس��ی 
ویژگی های مرتبط با روابط عمومی باش��د، گزارش های رس��انه ها دارای 
یک س��ری عیب هس��تند، آنگاه احتمال وقوع مشکالت، بیشتر خواهد 
بود، چون هدف از انج��ام تحقیقات مخصوص در بخش روابط عمومی، 
تدوین و ارائه نتایجی اس��ت که محققان از قبل، نس��بت به آنها آگاهی 
دارن��د. در این حالت، ه��دف از انجام تحقیق، به روز رس��انی داده ها و 
اطالعات��ی اس��ت که ما از قبل نس��بت به کلیت آنها، آگاهی داش��ته و 
هدف س��ازمان ها، از انجام این دسته از تحقیقات، ارائه نتایجی است که 

افزایش دهنده ش��هرت و محبوبیت سازمان، هس��تند. با در نظر گرفتن 
معای��ب بالقوه، فهرس��ت کوتاه بایدها و نبایدهای زیر برای اس��تفاده از 

تحقیقات در حوزه روابط عمومی مطرح می شود.
بایدهای انجام تحقیقات در روابط عمومی

• هر زمان که امکان پذیر باشد، از تحقیقات معتبر و منسجم در روابط 
عمومی، استفاده کنید چراکه داده های دقیق، نسبت به جمالت شفاهی، 

دارای اعتبار بسیار بیشتری هستند.
• فرآیند تحقیق را به ش��کل کامال علمی، انجام دهید. مطمئن شوید 
که فرآیند طراحی و اجرای تحقیق، به شکل کامال علمی و تحت نظارت 
محققان س��ازمان انجام خواهد ش��د. در واقع، دفتر امور رسانه و روابط 
عمومی ش��رکت، هیچ حقی مبنی ب��ر طراحی و اجرای علمی تحقیقات 
نخواهد داش��ت. روش شناس��ی های نادرس��ت و غیرواقع��ی، به راحتی 
توسط خیلی از خوانندگان، قابل تشخیص هستند؛ در این حالت، اعتبار 

تحقیقات و سازمان به چالش کشیده خواهد شد.
نبایدهای انجام تحقیقات برای روابط عمومی

• نباید به شکل عمدی، از روش های تحقیق خاصی استفاده کنید که 
باعث ایجاد نتایجی می ش��ود که به نفع س��ازمان و افراد خاص هستند. 
به عنوان مثال، اگر هدف ش��ما بررسی تمام مصرف کنندگان در جامعه 

اس��ت، نبای��د از پیمایش های حض��وری در محل خ��روج مراکز خرید، 
اس��تفاده کنید. به عالوه، می توان س��واالت را به نحوی طراحی کرد که 
پاس��خ ها، متناس��ب با میل و خواسته محقق باش��ند؛ چنین چیزی نیز 

کامال اشتباه، غیرعلمی و غیراخالقی خواهد بود.
• گلچین کردن نتایج، اگر یک سری از داده ها بیان کننده نتایج موردنظر 
شما نیستند، نباید آنها را از گزارش های عمومی خود حذف کنید. به خاطر 
داش��ته باشید که اگر فقط نتایج مثبت را گزارش کنید اعتبار صنعت شما 
خدش��ه دار می ش��ود. در حقیقت، در اکثر مواقع بهتر است که کال نتایج را 

گزارش نکنید و به جای آنکه فقط بخش های مثبت آن را منتشر کنید.
• بدجلوه دادن حقای��ق، ادعا نکنید که داده ها چیزهای خیلی زیادی 
برای گفتن دارند. به عنوان مثال، اگر احتمال وجود خطا در یک سری 
از نتایج، خیلی زیاد است، آنگاه نباید آن دسته از نتایج را منتشر کنید؛ 
در غیر این صورت، باید در گزارش خود به این مس��ئله اشاره کنید که 

نتایج مذکور دارای خطای بسیار زیادی هستند.
• ش��ما نباید خیلی زیاد به گفته های مصرف کنندگان تاکید داش��ته 
باش��ید. چون صحبت های مصرف کنندگان در هنگام انجام مصاحبه، با 

رفتار واقعی آنها به هنگام خرید، ناسازگار است.
hormond :منبع

بایدها و نبایدها در تحقیقات روابط عمومی

تکنیک های افزایش تعداد فالوورها در 
شبکه های اجتماعی

بدون تردید می توان گفت آرزوی هر فرد و برندی این اس��ت که 
بتواند تعداد دنبال کننده های خود در شبکه های اجتماعی را افزایش 

دهد.
هرچند بسیاری از افراد فکر می کنند این آرزوی شان هرگز تحقق 
پیدا نمی کند یا تحقق پیدا کردن آن بس��یار دش��وار است ولی باید 
گف��ت که آن چیزی که در عم��ل اتفاق می افتد با آن چیزی که در 
ذهن شماس��ت گاهی بسیار متفاوت اس��ت و امکان رسیدن به این 
آرزو چن��دان هم دور از واقعیت نیس��ت. در این مقاله تکنیک هایی 
را به ش��ما آم��وزش می دهیم که با اس��تفاده از آنه��ا بتوانید تعداد 

دنبال کننده های خود در شبکه های اجتماعی را افزایش دهید.
یک( دسته بندی مطالب

حتم��اً در ش��بکه های اجتماع��ی دیده اید ک��ه کلیدواژه های یک 
موضوع مهم را با عالمتی به نام هشتگ # نشان می دهند. هشتگ ها 
مهمترین ابزار برای باالبردن میزان جس��ت وجوی کلیدواژه مدنظر 
ش��ما هس��تند. س��عی کنید موضوعات اصلی را که مطرح می کنید 
واژه ه��ای مهم آن موضوع را پیدا کنید و با عالمت هش��تگ میزان 

جست وجوی آن را باال ببرید.
دو( ارتباط با مخاطبان

فرض کنید شما هر مطلبی را که به نظرتان مهم است و محتواهای 
مفی��د را در صفحات مربوط به خودتان در ش��بکه های اجتماعی به 
اش��تراک می گذاری��د ولی هیچ گون��ه تعامل مس��تقیم و ارتباط دو 
طرف��ه ای با مخاطبان خود ندارید. آیا می توانید با ادامه این روش به 
فعالیت خود در شبکه های اجتماعی ادامه دهید؟ مسلماً نمی توانید 
با دنبال کردن این روش به کار خود ادامه دهید. زیرا مخاطبان شما 
تمایل دارند با ش��ما ارتباط داشته باش��ند تا نیازمندی ها و نظرات 

خود را به اطالع شما برسانند.
سه( منظم باشید

بس��یار مهم است که شبکه های اجتماعی و وب سایت های شما به 
طور منظم آپدیت ش��وند. ارس��ال محتواهای جدید و عدم رکود در 
به روز رس��انی مطالب سایت نشان می دهد که شما در کارتان جدی 
هس��تید و ارتباط شما با مخاطبان تان نیز بیشتر خواهد شد چرا که 
آنها عالقه مند هستند از س��ایت ها و صفحاتی دیدن کنند که مدام 
مطالب جدیدی را برای آنها به اش��تراک می گذارند تا صفحاتی که 
ه��ر از چندگاهی فعالیتی دارند و یا مدت هاس��ت مطالب آنها به روز 

نشده است.
چهار( مطالب باکیفیت

 از نظر مش��اوره بازاریاب��ی، هرچند به روز رس��انی مداوم مطالب 
سایت نشان دهنده فعالیت و تعهد شما نسبت به مخاطبان تان است 
اما با هر محتوایی نمی توانید ادعا کنید که توانس��ته اید به مخاطب 
خود احترام بگذارید و مطالب موردنیاز یا مفیدی را برای آنها تولید 
کنید. ب��ه همین دلیل کیفی��ت مطالبی که برای آنها به اش��تراک 

می گذارید از اهمیت زیادی برخوردار هستند.
پنج( از سایر شبکه ها نیز استفاده کنید

برخی از مدی��ران بازاریابی یا برندها فکر می کنند فعالیت آنها در 
یک شبکه کافی است و لزومی نمی بینند که در شبکه ها و صفحات 
مختلف اینترنتی فعالیت داش��ته باشند. در حالی که چنین تصوری 
کاماًل اش��تباه است. این چنین نیست که ش��ما در اینستاگرم یا هر 
ج��ای دیگری فعالیت کنید و همین فعالی��ت به خودی خود کافی 
باشد. بلکه باید سعی کنید در سایت ها و شبکه های مختلف فعالیت 
کنی��د ت��ا از کانال های مختلف با مخاطبان خود در ارتباط باش��ید. 
می توانی��د ب��رای اینکه به راحت��ی به مدیریت کردن این ش��بکه ها 
برس��ید افرادی را برای این کار اس��تخدام کنید و خودتان به تولید 

محتوا بپردازید.
در انتها الزم است یادآوری کنیم که برای اجرای موارد گفته شده 
باید زمان و انرژی کافی را صرف کنید و نباید چنین انتظار داش��ته 
باش��ید که به محض اجرای آنها سریعاً به نتیجه مورد نظر برسید و 
تعداد دنبال کننده های شما میلیونی شوند؛ بلکه حداقل به یک سال 

زمان نیاز دارید تا به نتیجه دلخواه تان برسید.
qmpmarketing :منبع
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تکنیک  هایی ساده برای تبدیل شدن به یک 
مدیر محبوب 

یکی از سواالت همیشگی مدیران و افرادی که به این حوزه عالقه مند 
هس��تند این اس��ت که چگونه می ت��وان به مدیری محب��وب در بین 
کارمندان تبدیل شد. درواقع این مسئله را می توان اوج موفقیت تلقی 
کرد. علت این امر به این خاطر است که یک مدیر محبوب با باالترین 
راندمان کاری و تعهد کارمندان مواجه خواهد شد و تحت این شرایط 
شکست کامال دور از ذهن است. اگرچه ممکن است تصور کنید که تنها 
با اقدامات هزینه بر می توان به این خواسته دست پیدا کرد، با این حال 
در این مقاله قصد داریم تا برخی از راهکارهای بس��یار ساده را معرفی 

کنیم که به سرعت منجر به محبوبیت باالی شما خواهد شد. 
1-از خودتان شروع کنید 

نخس��تین نکته  ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است 
که ابتدا باید به فردی تبدیل ش��وید که به معنای واقعی پتانس��یل 
محبوب شدن را خواهد داشت. برای مثال اگر بهترین رفتارها را نیز 
داشته باشید، اگر تصمیمات شما منجر به بدتر شدن شرایط شرکت 
ش��ود، بدون شک نتیجه الزم را به دس��ت نخواهید آورد. به همین 
خاطر الزم است تا در ابتدا نسبت به این مسئله اطمینان پیدا کنید 
که شایستگی قرار گرفتن در صندلی مدیریتی را دارید. در غیر این 

صورت تمامی راهکارهای بعدی، تاثیرگذار نخواهد بود. 
2-احترام برگ برنده شما خواهد بود 

این امر که حتی با س��اده ترین کارمند خ��ود نیز با نهایت احترام 
رفتار کنید، باعث خواهد شد تا به فردی اخالقگرا و محبوب تبدیل 
ش��وید. درواقع احترام جزو نیازهای اولیه هر فردی محسوب شده و 
در این رابطه نباید به جایگاه افراد توجهی داشته باشید. با توجه به 
این امر که ش��ما اصلی ترین الگوی ش��رکت محسوب می شوید، این 
رفتار شما باعث خواهد شد تا احترام به یکدیگر به فرهنگی نانوشته 

ولی پرکاربرد، تبدیل شود. 
3-نشست های هفتگی را به صورت کامل کنار بگذارید 

نشست هفتگی اقدامی است که نتیجه خاصی را به همراه نداشته 
و صرفا عادتی اس��ت ک��ه مدیران باید آن را کن��ار بگذارند. درواقع 
ش��ما باید همواره به هزینه فرصت خود توجه داشته باشید. درواقع 
مدی��ری موفق خواهد بود که همواره بهترین گزینه را انتخاب کند. 
با کنار گذاش��تن نشست های هفتگی، فرصتی چند ساعته به وجود 
خواهد آمد که می-توانید از آن به عنوان فرصت یادگیری اس��تفاده 
کنی��د. این امر باعث خواهد ش��د تا تیم ش��رکت ب��ه معنای واقعی 
پیش��رفت داشته باش��د. درواقع ذکر این نکته ضروری است که در 
ش��رایط حال حاضر، اگر کارمندان پیشرفت مداومی نداشته باشند، 

امکان پاسخگویی به نیازهای جدید، کامال غیرممکن خواهد شد. 
4-از سوال پرسیدن واهمه نداشته باشید 

اکثر مدیران تصور می کنند که س��وال کردن از تیم شرکت و کمک 
گرفتن از آن ها به معنای زیر س��وال رفتن وجهه مدیریتی خواهد بود. 
این امر در حالی اس��ت که بنا بر نظرس��نجی های انجام شده، بیش از 
90درصد کارمندان ابدا به چنین موضوع فکر نکرده و این اقدام را باعث 
خوشحالی و حس مفید بودن خود می  دانند. به همین خاطر سعی کنید 
تا با این اقدام نه تنها ارتباط بهتری را با کارمندان خود برقرار کنید، بلکه 
به اطالعات بهتری دسترس��ی داشته باشید. درواقع بسیاری از مدیران 
زمان زیادی را از دس��ت می دهند تا به اطالعات مدنظر خود از طریق 
غیرمس��تقیم، دسترسی پیدا کنند. این نکته را همواره به خاطر داشته 
باشید که برطبق یک استاندارد جهانی، سوال کردن از نشانه های مغرور 

نبودن و اعتماد داشتن به طرف مقابل، محسوب می شود. 
5-نماینده ای از بین کارمندان شرکت انتخاب کنید 

در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشید که نماینده باید دوره ای 
باشد. این امر باعث خواهد شد تا تمامی کارمندان، شانس قرار گرفتن 
در این حوزه را داشته و دیگر رقابت ناسالم شکل نگیرد. در این رابطه 
برنامه ریزی س��االنه داشته باشید. برای مثال اگر تیم شرکت از 1۲ نفر 
تش��کیل ش��ده اس��ت، هر ماه را به یکی از آن ها اختصاص دهید. این 
امر باعث خواهد ش��د تا کارمن��دان از روزمرگی فاصله گرفته و امکان 
ارتباط بیشتری با شما را داشته باشند. همچنین افراد هنگامی که در 
رده تصمیم گیری قرار گیرند متوجه بس��یاری از نکات و مسائل شده و 
این امر باعث خواهد ش��د تا به دیدگاهی واقع بینانه تر دست پیدا کرده 
و ش��کایت های آن ها نیز کاهش یابد. نکته بس��یار مهم در این بخش، 
کمک کردن و صبور بودن اس��ت. درواقع این امر طبیعی اس��ت که در 
ابتدا، عملکرد نماینده ها چندان مناسب نباشد. با این حال این امر نباید 

باعث ناامیدی شود. 
6-انعطاف پذیری باالیی داشته باشید 

این امر بسیار مهم است که کارمندان، احساس راحتی داشته باشند. 
این امر تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که شما انعطاف پذیری باالیی را 
داشته باشید. در این رابطه توصیه می شود تا در هر زمینه ای به صحبت 
کارمندان خود گوش کرده و امکان فعالیت به شیوه های مختلف را برای 
آن ه��ا فراهم آورید. برای مثال ممکن اس��ت یکی از کارمندها به علت 
شرایطی خاص، برای مدتی حضور در شرکت برای او بسیار سخت باشد. 
تحت این ش��رایط اگر در شرکت امکان دورکاری را ایجاد کرده باشید، 

بدون شک رضایت فوق العاده کاری را شاهد خواهید بود. 
7-به بازخوردها توجه ویژه  ای را داشته باشید 

این امر که به واکنش کارمندان خود توجه داش��ته و امکان انتقاد 
نیز مهیا باش��د، بهترین جو ممکن در ش��رکت ش��ما شکل خواهد 
گرف��ت. در این رابطه فرام��وش نکنید که کارمندان ش��ما به علت 
ارتب��اط مس��تقیم که با مس��ائل ش��رکت دارند، شایس��تگی کافی 
برای تبدیل ش��دن به مش��اوران ش��ما را داش��ته و الزم است تا به 
بازخوردهای آن ها توجه داشته باشید. این امر از جمله شاخص های 

محبوبیت مدیران محسوب می شود. 
8-صداقت داشته باشید 

نه تنها در زمینه مدیریت، بلکه در هر شرایطی صداقت جذابیت بسیار 
باالیی را دارد. درواقع با نگاهی به افراد محبوب در اطراف خود متوجه 
این امر خواهید شد که آن ها صداقت باالیی را دارند. این امر در کالم و 
رفتار شما باید مشاهده شود. درواقع اشتباه بزرگ این است که بسیاری 
از مدیران تصور می کنند که باید با کارمندان خود با سیاست رفتار کنند 
که بیش��تر روش های آن به نوعی فریب محسوب می شود. این امر در 

حالی است که بهترین سیاست، صداقت شما خواهد بود. 
tweakyourbiz.com :منبع
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آی��ا تا ب��ه حال با خود فک��ر کرده اید که کاش مش��کالت را به روش 
س��اده و موثرتری حل می کردید؟ اگر می خواهید توانایی حل مشکالت 
ب��ه روش های بهتر را در خود به  وجود آوری��د، طرز تفکر خود را تغییر 
دهید و کمی منطقی تر فکر کنید. با ما همراه باش��ید تا به شما بگوییم 
چگونه منطقی فکر کنید. شاید بگویید چگونه منطقی فکر کنیم و اصال 
روش��ی برای تغییر طرز تفکر وجود دارد؟ بل��ه، روش های زیادی برای 
تفک��ر منطقی وج��ود دارد. در این مطلب، س��ه روش اصلی برای تفکر 
منطقی ارائه می دهیم: انجام تمرینات ذهنی، شناخت افکار و رفتارهای 

غیرمنطقی و تغییر روش زندگی.
روش اول: انجام تمرینات ذهنی

حافظه   خود را تقویت کنید
مغز همانن��د دیگر اعضای بدن، نیاز به تمرین دارد تا عملکرد بهتری 
داش��ته باش��د. یک روش موثر برای بهبود عملکرد مغز، این اس��ت که 
حافظ��ه   خ��ود را تقویت کنی��د. برای ای��ن منظور، بای��د ببینید چقدر 

می توانید جزییات کارهای روزانه یا گذشته خود را به یاد بیاورید.
سعی کنید هر روز چیز کوچکی را به یاد بیاورید

مثال لیس��تی از مواد غذایی موردنیاز خانواده ت��ان را تهیه کرده و آن 
را حفظ کنید، یا حتی قطعه   کوچکی از یک ش��عر یا یک کتاب را از بر 
کنید. بعد از یک ساعت، تمام چیزهایی را که حفظ کرده اید مرور کنید 

و ببینید چقدر از آن در خاطرتان باقی مانده است.
سعی کنید با تکیه بر حافظه تان، نقشه   مسیر منزل به محل کار، خانه 
دوست تان یا هر جایی که بیشتر به آنجا می روید را رسم کنید. آیا قادر 

هستید جزییات این مسیرها را به یاد بیاورید؟
به تمام جزییات توجه کنید

توج��ه ب��ه جزییات و چیزه��ای بی رب��ط می تواند اب��زار مهمی برای 
تفک��ر منطقی باش��د. آی��ا تاکنون به خطوط روی دس��ت دوس��ت تان 
دقت کرده اید؟ آیا تعداد قدم های تان را در مس��یر دانش��گاه یا مدرس��ه 
ش��مرده اید؟ آیا تاکنون در یک متن به دنبال غلط امالیی بوده اید؟ اگر 
این چنین نیس��ت، وقت آن رسیده که شروع کنید. هرچه بیشتر تمرین 
کنید ذهن س��الم تر و قدرتمندتری خواهید داش��ت. طی زمان، مهارت 

بیشتری در زمینه تفکر منطقی کسب خواهید کرد.
به سراغ جدول کلمات متقاطع بروید

ح��ل ج��دول کلمات متقاط��ع تاثی��ر فوق العاده ای روی ذهن ش��ما 
خواهد گذاش��ت. همچنین، حل جدول باعث می ش��ود مغزتان به مرور 
توانایی های بیش��تری پیدا کند و س��لول های عصبی مغز رشد مضاعفی 
خواهن��د کرد. پس به تدری��ج قدرت مغز باال م��ی رود و کمک می کند 
منطقی ت��ر فکر کنید. پس یک کتاب جدول کلمات متقاطع تهیه کنید 

یا هر روز صبح جدول روزنامه را حل کنید.
به دنبال یادگیری مهارت جدیدی باشید

یادگیری یک مهارت جدید، نیاز به تفکر منطقی بیشتری دارد. وقتی 
به دنب��ال یادگیری مهارت جدیدی می روی��د و چالش های پیش رو را 
می پذیرید، از منطق اس��تفاده می کنید. ب��رای ارتقای مهارت های تفکر 

منطقی به سراغ فعالیت های زیر بروید:
•  آموزش استفاده از وسایل جدید؛

• نقاشی؛
• یادگیری یک زبان خارجی؛

• آشپزی.
با افراد بیشتری ارتباط برقرار کنید و از آن ها یاد بگیرید

معاشرت بیش��تر و یادگیری از دیگران نوعی تمرین ذهنی به حساب 
می آی��د. ارتباط��ات اجتماعی و دوس��تی با دیگران، باع��ث تقویت مغز 
می ش��ود. به همین خاطر توصیه می ش��ود به طور منظم با دوس��تان و 
اعضای خانواده تان وقت بگذارید. در اجتماعات بیش��تری حاضر شوید و 
این را فرصتی برای آش��نایی با افراد جدید بدانید. اگر فردی خجالتی و 
درون گرا هستید، معاش��رت با دیگران برای تان سخت تر خواهد بود، اما 
می توانید خود را برای پذیرش ریس��ک های اجتماعی آماده کنید و این 

کار توانایی شما برای تفکر منطقی را بهبود می دهد.
روش دوم: شناخت رفتارها و افکار غیرمنطقی

فاجعه های ذهن خود را بشناسید
فاجعه سازی یا کاتاستروفی حالتی است که در آن فرد برای هر اتفاقی 
بدتری��ن حالت ممک��ن را تصور می کند. اغلب م��ردم خصوصا وقتی در 
ش��رایط تنش زا قرار می گیرند، در ذهن خود فاجعه سازی می کنند. شما 

چقدر در ذهن تان فاجعه سازی می کنید؟
فاجعه سازی به شکل های مختلفی بروز می کند

مثال فرض کنید مدیرتان ایمیلی ارسال کرده و در آن از شما خواسته 
در جلس��ات کاری، همکاری بیش��تری از خود نش��ان دهی��د. اگر فرد 

فاجعه س��ازی باشید این فکر به ذهن تان خطور می کند که حتما منظور 
کارفرما این بوده که ش��ما عملکرد ضعیفی دارید و شغل تان در معرض 

خطر است، پس ممکن است به زودی اخراج شوید.
اگر در ش��رایط این چنینی قرار گرفتید، نفس عمیقی بکشید و سعی 
کنید منطقی فکر کنید. در این مورد می توانید با خود فکر کنید: »انتقاد 
کردن و ارائه پیش��نهادات س��ازنده به کارمندان، وظیفه هر کارفرمایی 
اس��ت و نتایج مثبتی ب��ه دنبال دارد. به این فکر کنید که ش��اید مدیر 
می خواهد ب��ه من کمک کند کارم را بهتر انجام دهم، چنین چیزی در 

مسائل کاری عادی است.«
خودتان را خیلی دست کم نگیرید

یکی از انواع فاجعه سازی این است که افراد موفقیت  ها و دستاوردهای 
خ��ود را نادیده می گیرند و هیچ توجه��ی به نقاط منفی زندگی دیگران 
ندارن��د. این دس��ته از افراد اطرافیان ش��ان را بی عی��ب و نقص و موفق 
می دانن��د، اما وقتی مس��ئله   منفی در زندگی ش��ان دیدند، به س��رعت 
نظرش��ان تغییر می کند و آن ها را از ذهن خود پاک می کنند. این افراد 
در مورد خودش��ان هم چنین رفتاری دارند. یعنی ممکن اس��ت خود را 
خوش��بخت و موفق بدانند اما با کوچک ترین مشکل و شکستی به طور 

کامل ناامید و دلسرد می شوند.
اگر چنین رفتاری در ش��ما وجود دارد، سعی کنید با آن مقابله کنید. 
فاجعه س��ازی و الگوهای غلط فکری را شناسایی کرده و این واقعیت را 
بپذیرید که در زندگی هر کسی موفقیت ها و شکست هایی وجود دارد.

خودبزرگ بینی را کنار بگذارید
خودبزرگ بین��ی و داش��تن احس��اس غیرواقع��ی از خ��ود ب��ه اندازه 
 فاجعه س��ازی مخرب اس��ت. اگر در محل کار خ��ود را موفق ترین فرد و 
در مدرس��ه خود را بااس��تعدادترین دانش آموز می دانید، احتماال دچار 

خودبزرگ بینی شده اید.
هر کسی می تواند به اندازه سهم خود در اداره، شرکت، مدرسه یا هر 

جای دیگری فرد مهمی باشد.
خودبزرگ بینی باعث می ش��ود در کار و زندگی خود از پیش��رفت باز 
بمانی��د. برای بهبود کیفی��ت ارتباط با دیگران، اهمی��ت به توانایی ها و 
مهارت ه��ای خود اهمی��ت زیادی دارد، اما نبای��د باعث خودبزرگ بینی 
شود. پس جلوی این احساس را بگیرید. خیلی خوب است که احساس 
خوبی نس��بت به خود داشته باشید اما قبول کنید همواره نیاز به کمک 

دیگران دارید و نباید خود را بهتر از آن ها بدانید.
یکی از نشانه های رفتار غیرمنطقی این است که تصور کنید هر اتفاقی 
افتاده به خاطر ش��ما بوده است، در حالی که ممکن است اصال ربطی به 

شما نداشته باشد.
ف��رض کنید یکی از هم��کاران در اداره در مورد ف��ردی جذاب صحبت 
می کند؛ اگر تفکر غیرمنطقی داش��ته باش��ید اولین چیزی که به ذهن تان 
می رسد این است که او می خواهد حسادت شما را برانگیزد. حاال اگر همان 
فرد به جشن تولد شما نیاید، اولین چیزی که به ذهن تان می رسد این است 
که حتما کینه ای از ش��ما دارد و اصال به این فکر نمی کنید که شاید واقعا 
فرصت نداشته اس��ت. باید همیشه به یاد داشته باشید که زندگی دیگران 
هم ممکن است به اندازه   زندگی شما پرمشغله باشد. شاید آن ها آنقدر وقت 

ندارند تا تصمیماتی بگیرند که رضایت شما را جلب کند.
خیال بافی نکنید

خیلی از اف��راد در مواجهه با اتفاقات و چالش های زندگی، خیال بافی 
می کنن��د. برخی ه��ا به این باور رس��یده اند که تجس��م برخ��ی افکار و 
آرزوهای مثبت می تواند روی زندگی ش��ان تاثی��ر بگذارد. همواره به یاد 
داش��ته باشید برخی موقعیت ها در زندگی خود به خود اتفاق می افتد و 

از کنترل ما خارج است.
مواظب پیش داوری ها باشید

گاه��ی ممکن اس��ت در مورد دیگران ی��ا موقعیت های خاص، طوری 
پی��ش داوری کنیم که اصال براس��اس واقعیت نیس��تند. برخی از مردم 
همیشه این کار را انجام می دهند، بدون اینکه خودشان متوجه باشند.

وقتی فروش��نده برخورد مناس��بی با ش��ما ندارد، اولی��ن چیزی که 
به ذهن تان می رس��د این اس��ت که حتما از قیاف��ه، وزن یا طرز لباس 
پوش��یدن تان خوشش نیامده است، در حالی که ممکن است واقعا ندانید 

او چه فکری می کند.
برخی افراد فکر می کنند هر کس��ی می تواند اف��کار آن ها را بخواند و 

گاهی همین باور اشتباه باعث ناراحتی شان می شود.
مث��ال از هم اتاقی خ��ود انتظار دارند که خودش بدان��د وقتی در اتاق 
نیس��تید حی��وان خانگی ش��ما را بیرون بی��اورد تا کم��ی بچرخد. این 
پیش داوری اش��تباه را کنار بگذارید و به صراحت خواس��ته   خود را بیان 

کنید! شاید واقعا نمی داند خواسته   شما چیست.

قضاوت غیرمنطقی را ترک کنید
قض��اوت »همه یا هیچ« یکی از ش��کل های تفکر غیرمنطقی اس��ت. 
گاهی قادر به درک ش��رایط میانه نیس��تیم و تمام مردم، موقعیت ها و 
نتای��ج را کامال مثبت یا کامال منف��ی می دانیم. مثال ایمیلی به مدیرتان 
فرس��تاده اید که در آن یک غلط امالیی بوده است. حاال تصور می کنید 
به خاطر همین یک غلط امالیی، حتما دچار شکس��ت خواهید شد، در 
حالی که ممکن اس��ت دلیل شکست ش��ما چیز دیگری باشد و اصال آن 

غلط امالیی را ندیده باشد.
س��عی کنید قضاوت »همه یا هیچ« را کنار بگذارید و درک کنید در 

زندگی چیزهای زیادی وجود دارد که کامال مثبت یا منفی نیستند.
روش سوم: تغییر روش زندگی

تغذیه مقوی داشته باشید
غذاهای��ی که مص��رف می کنید، تاثی��ر زیادی روی قدرت مغز ش��ما 
خواهند داشت. سعی کنید رژیم غذایی سالمی داشته باشید؛ رژیمی که 

سرشار از مواد مغذی برای تامین انرژی موردنیاز مغز هستند.
رژیم غذایی مدیترانه ای باعث افزایش قدرت مغز می شوند

این رژیم غذایی ش��امل میوه ها، س��بزیجات ت��ازه، حبوبات، ماهی و 
چربی های س��الم است. چربی های سالم ش��امل چربی های اشباع نشده 

و مواد غذایی مانند ماهی، روغن زیتون، روغن کانوال و آووکادو است.
اسفناج غذای فوق العاده ای برای مغز است

مصرف روزانه س��ه وعده یا حتی بیشتر اسفناج و سبزیجات سبزرنگ 
مانن��د کلم پیچ، ب��ه کاهش زوال عقل��ی کمک می کن��د و باعث بهبود 

عملکرد و قدرت مغز می شود.
از مصرف غذاهایی که باعث تنبلی مغز و ذهن می شوند، 

خودداری کنید
مصرف قندهای س��اده، ش��کر قهوه ای و ش��یرین کننده های شربتی 
مانند ش��ربت ذرت با فروکتوز باال می تواند روی مغز تاثیر منفی بگذارد. 
چربی های اش��باع و ترانس، همانی که در گوش��ت قرمز و فرآورده های 
لبنی پرچرب وجود دارد روی مغز تاثیر منفی می گذارد و برای سالمت 
کلی بدن نیز مضر اس��ت. آرد غنی ش��ده، آرد تصفیه شده   سفید، نان و 
پاس��تای تهیه شده از آرد سفید و برنج سفید تاثیرات مخربی روی مغز 

دارند.
برنامه   خواب خود را تنظیم کنید

۷ تا ۸ س��اعت خواب ش��بانه باعث بهبود قدرت ذهنی می ش��ود و به 
تفکر منطقی کمک می کند. ریتم ش��بانه روزی بدن تان را طوری تنظیم 
کنید که در روزهای تعطیل هم به آن پایبند بمانید. گوش��ی موبایل و 
دیگر وسایل الکترونیکی را با خود به رختخواب نبرید. در ساعات نزدیک 
به خواب، غذای سنگین نخورید و یک ساعت قبل از خواب فعالیت های 

آرامش بخش مانند مطالعه انجام دهید.
تنفس عمیق داشته باشید

تنفس عمیق، قدرت مغز را با جریان یافتن اکس��یژن در مغز افزایش 
می دهد. صبح ها تنفس عمیق و درست را تمرین کنید. یوگا، مدیتیشن، 
پیالتس و دیگر کارهایی را که به تنفس درست و عمیق کمک می کند 

انجام دهید.
مرتب ورزش کنید

ورزش تاثیر ش��گفت انگیزی روی قدرت مغز و عملکرد شناختی دارد. 
ورزش ع��الوه بر تناس��ب اندام، باع��ث افزایش قدرت مغ��ز برای تفکر 

منطقی می شود.
ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهید

برخی از مردم توجهی به ورزش ندارند و دویدن، پیاده روی و باش��گاه 
رفتن را ضروری نمی دانند. اگر برای ورزش وقت بگذارید و به آن پایبند 
باش��ید، ورزش نیز همانن��د حمام کردن یا مس��واک زدن به عادت هر 

روزتان تبدیل می شود.
ورزش ایروبی��ک )ورزش ه��وازی( تاثی��ر زی��ادی روی توانایی ه��ای 

شناختی ما دارد.
دویدن، آهس��ته دویدن، دوچرخه س��واری و انجام تمرینات کشش��ی 
باعث افزایش ضربان قلب می شود و اگر ۴ تا ۵ بار در هفته انجام شوند، 

به افزایش قدرت مغز کمک شایانی می کنند.
استراحت کنید

به طور مرتب به خودتان استراحت دهید، زیرا استراحت برای افزایش 
توانایی مغز برای پردازش اطالعات ضروری است. بیشتر استراحت کنید 
و در فعالیت های آرامش بخش ش��رکت کنید. یک روز هفته را به عنوان 
روز اس��تراحت در نظر بگیری��د و به انجام فعالیت ه��ای موردعالقه  تان 

بپردازید.
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تبریز – ماهان فالح: در بزرگداش��ت ایام والدت حضرت 
فاطمه معصومه)س( و ش��روع دهه کرامت و با حضور هیات 
بلندپای��ه ای از ش��رکت مگاموتور، خط تولی��د موتور پراید 
با هدف صادرات به کش��ورهای منطقه در ش��رکت س��ایپا 

آذربایجان مورد بهره برداری قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز، در آیی��ن افتتاح این 
خط تولید که در محل س��ایت ش��ماره یک ش��رکت سایپا 
آذربایجان برگزار ش��د، دکتر فرس��اد قائ��م مقام مدیرعامل 
و عض��و هیات مدیره ش��رکت مگاموتور ب��ه اتفاق مهندس 
قاسمی شیران رییس هیات مدیره شرکت سایپا آذربایجان 
و معاونت تامین مگاموتور و ش��مار دیگری از مدیران ارشد 

مگاموتور حضور داشتند.
این خط مونتاژ قادر به تولید ۵00 دستگاه موتور پراید در 
ماه اس��ت و از مرحله طراحی تا مرحله راه اندازی آن، تماماً 
توس��ط متخصصان و مهندس��ان شرکت س��ایپا آذربایجان 

عملیاتی شده است.
عراق و س��وریه عم��ده بازاره��ای هدف ب��رای صادرات 
محموله های تولیدی خط مزبور اس��ت و ب��ا تحقق این امر 
مق��دار قابل توجهی ارز عاید کش��ورمان خواهد ش��د. قائم 
مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش��رکت مگاموتور پس 

از افتت��اح این خ��ط تولید، از خط جدی��د بازدید کرد و در 
گف��ت وگو با طراحان، مدیران و مهندس��اِن ش��اغل به کار 

در این خط با س��یر تعریف و اجرای مونتاژ موتور صادراتی 
پراید در ش��رکت س��ایپا آذربایجان آشنا ش��د. دکتر فرساد 
امان اله��ی عالوه بر بازدی��د از خط مونتاژ موت��ور صادراتی 
پرای��د، از خطوط ماش��ینکاری بلوک س��یلندر، میل لنگ 
نیسان، سرسیلندر تیبا، میل لنگ پراید و تیبا و ماشینکاری 
کپه یاتاقان و ابزارسازی سایت یک شرکت سایپا آذربایجان 
نیز دیدن کرد. قائم مق��ام مدیرعامل مگاموتور همچنین با 
حضور در سایت شماره دو شرکت سایپا آذربایجان، خطوط 
ماش��ینکاری بلنک دنده گیربکس، مونتاژ گیربکس نیسان، 
مونتاژ س��یبک فرمان ، مونتاژ س��تون فرمان، مونتاژ جعبه 
فرمان مکانیکی، ابزارس��ازی و آزمایشگاه اندازه گیری دقیق 
این سایت را مورد بازدید قرار داد . در جریان این بازدیدها، 
دکتر »روح اهلل زینالی« مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان 
نیز ضمن پاس��خ دادن به سواالت طرح شده، گزارش کاملی 
از وضعی��ت تولی��د و همچنی��ن برنامه های توس��عه ای این 
ش��رکت ارائه کرد. در پایان بازدیدها جلسه ای برای بررسی 
رف��ع موانع احتمالی تولید و گزارش عملکرد س��ه ماهه اول 
سال 99 برگزار شد و طی آن قائم مقام مدیرعامل مگاموتور، 
رهنمودهای الزم برای دستیابِی شایسته به اهداف صادراتِی 

سایپا آذربایجان را تبیین کرد.

اصفهان – قاسم اسد: مهندس علی اکبری مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع برق اصفهان در نشست خبری ۲ تیرماه در جمع خبرنگاران گفت 
: انتظار مي رود مش��ترکان برق در س��اعات اوج مصرف  از ساعت 1۳ تا 
1۷ همراهی الزم را با صنعت برق داش��ته باش��ند و از وسایل پر مصرف 
غیر ضروری از قبیل ماش��ین ظرفشویي ،لباس ش��ویي ،جارو برقي و..... 
در این س��اعات اس��تفاده نکنند و کولر آبي را روي دور کم بگذارند و در 
صورت اس��تفاده از کولر گازي درجه آن را روي ۲۴ تا ۲۶)دما آس��ایش( 

تنظیم کنند.  
وی در ادامه افزود :رفتار مصرفی مشترکین در تابستان امسال تکلیف 
خاموش��ی ها را مشخص می کند و  باید توجه داشته باشیم که  میزان 
مصرف برق مشترکین اصفهانی 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته اس��ت و از طرف دیگر استفاده از سیس��تم هاي سرمایشي مولفه 
دیگري است که مصرف برق را در ماههاي پیش رو بیش از پیش افزایش 
داده است .  وی خاطر نشان کرد :سیاست های متفاوتی از جمله پرداخت 
پاداش به مشترکین خوش مصرف  و جریمه مشترکین پرمصرف ،تغییر 
س��اعات کار ادارات ، انعق��اد تفاهم نامه در خص��وص صنایع ،جابجایی 

تعطیالت هفتگي ، ایجاد برنامه ذخیره عملیاتي و ....در صنایع  از جمله 
عوام��ل مهم در کاهش پیک بار در زمان پرباری خواهد بود اما آنچه که 
بای��د به خوبی به آن توجه کنیم مدیریت تقاضا مي باش��د اینکه از چه 
وسایلي،در چه ساعتي و به چه میزان مصرف نمود ، این مبحث تقاضاهاي 

کاذب را کاهش مي دهد 

سخنگوی شرکت توزیع برق اصفهان  گفت : در سال 9۷ نرم افزار سپام 
برق )نرم افزار پاسخگویی ،اطالع رسانی مشترکین برق ( پیاده سازی شد 
و  این نرم افزار در بس��تر GIS قرار گرفته است  و با امکانات جدید کل 
نقشه GIS به صورت زنده ؛اطالعات خاموشی را به دو صورت خواسته و 
ناخواسته )حوادث(در اختیارمشترکین قرار می دهد وانواع خاموشی ها 
ورویدادهای برق با نمادها ي رنگي بر روي نقشه قابل مشاهده مي باشد.

مهندس علی اکبری به روش های گوناگون جس��تجوی خاموش��ی 
اش��اره کرد و گفت :مش��ترکین از ۳ روش می توانند از خاموش��ي ها 
مطلع ش��وند که شامل جس��تجوي رمز رایانه مربوط به مکان خود و 
مش��اهده مکان بر روي نقشه و تایید جهت مکاني آن ،کلیه رویدادها 
و خاموش��ي هاي مش��خص ش��ده در صورت وجود به صورت جدول 
نمایش داده مي ش��ود  و از طریق جس��تجو در نقشه نیز مکان مورد 
نظر بر روی نقش��ه جستجو شده و اطالعات جاری آن مکان مشاهده 
می ش��ود و در نهایت با فیلتر کردن تاریخ س��اعات مش��خص ،کلیه 
رویدادهاي مربوط به آن تاریخ و س��اعت نمایش داده مي شود  و در 

نهایت زمان دلخواه می باشد.

بندرعب��اس - خبرنگار فرصت امروز: سرپرس��ت ش��رکت توزیع برق 
هرمزگان گفت: امس��ال س��رانه مصرف برق خانگی ما بیش از سال های 
گذشته است و یکی از دالیل آن شیوع ویروس کرونا است که سفرها را 
نیز کاهش داده است و ماندگاری مردم در منازل موجب شده تا مصرف 

برق در حوزه خانگی تداوم داشته و افزایش یابد.
مهندس علیرضا رنجبر در نشس��ت خبری به بصورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، افزود: اوج مصرف برق در هرمزگان از ساعت 1۳ تا 1۷ است 
و هم��کاری مردم در این زمینه می تواند به تداوم خدمت به مردم کمک 
فراوانی کند. به گفته وی، گزارش��ی برای افزای��ش قیمت برق نداریم و 
دس��تورالعملی در این زمینه وج��ود ندارد. البته ای��ن تصمیم در حوزه 
مسؤولیت ما نیست که بتوانیم ما در این زمینه تصمیم گیری کنیم. تمام 
توان و تالش  ما معطوف به این است که هیچ گونه خاموشی به مشترکان 

ما تحمیل نشود. حدود ۷۵ درصد از مشترکان ما در بخش خانگی است. 
تقاضای ما این است که تجهیزات سرمایشی را کم کنند و تا حد امکان 

فقط در مکانی که حضور دارند، کولر آن روش��ن باشد سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق در ادامه گفت: اوج مصرف برق شبکه توزیع هرمزگان 
به میزان  ۲1۷9 مگاوات در اول تیرماه به ثبت رسیده است که در مقایسه 

با سال گذشته حدود ۴.۵ درصد افزایش مصرف داشته ایم.
مهندس رنجبر اضافه کرد:  بیش از ۷10 هزار مش��ترک در سراس��ر 

استان داریم که ۵۸0 هزار آن مشترکان خانگی هستند.
 صدور ماهانه بیش از ۷10 هزار قبض کاغذی و توزیع آن در سراس��ر 
اس��تان کار بسیار س��ختی بود که بحمداهلل اکنون بیش از 99 درصد از 
مش��ترکان، تلفن همراه شان در سیستم ثبت است و ما بصورت پیامکی 
نس��بت به صدور قبوض الکترونیکی اقدام می کنیم و کار پرداخت انجام 
می گیرد. از طریق س��ایت ش��رکت توزیع نیز امکان پرداخت قبض برق 

وجود دارد که فرآیند پرداخت قبوض را تسهیل کرده است.

اهواز – ش��بنم قجاوند: مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان از تهیه و توزیع ۲۳۴0 بسته مواد غذایی و بهداشتی میان 
ش��هروندان کم بضاعت و نیازمند ۴ شهرس��تان مسجدسلیمان ، اللی ، 
هفت��کل و اندیکا خبر داد . مهندس قب��اد ناصری ضمن اعالم این خبر 
افزود : این اقدام در راستای عمل به اوامر مقام معظم رهبری در خصوص 
همیاری و مش��ارکت در تأمین معیشت ش��هروندان نیازمند و در جهت 
عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت و کمک به شهروندان کم 
بضاعت ش��هرهای مسجدس��لیمان - اللی - هفتکل و اندیکا با توجه به 
شرایط سخت اجتماعی  ناشی از انتشار ویروس کرونا صورت گرفت . وی 
افزود : این بسته ها شامل برنج – روغن – عدس– رب گوجه – ماکارونی 
–  پروتین گیاهی - مایع ظرفشویی و مایع دستشویی می باشد که توسط 
پایگاه مقاومت بس��یج این شرکت تهیه و برای توزیع میان خانواده های 
کم بضاعت  شهرهای مسجدسلیمان – اللی – هفتکل و اندیکا در اختیار 
دفاترائمه جمعه ش��هرهای یادشده قرار گرفت . وی تصریح کرد : از این 

تعداد 1۲00 بسته جهت توزیع در شهر مسجدسلیمان - ۳00 بسته در 
ش��هر هفتکل - ۳00 بسته در شهر اندیکا و ۲00 بسته در شهر اللی در 
اختیار دفاتر ائمه جمعه این شهرس��تان ها قرار گرفته است . وی خاطر 
نشان کرد :  پیش از این و در هنگام انتشار گسترده ویروس کرونا در شهر 

عنبر نیز تعداد 1۵0 بس��ته مواد غذایی و بهداشتی توسط شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تهیه و توسط بخشداری عنبر در میان 
شهروندان این شهر نفتی توزیع گردید . ناصری اضافه کرد : برای خانواده 
های تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی نیز ب��ه ترتیب ۳0 و ۴0 
بسته - بسیج ادارات ناحیه مقاومت بسیج ۶۵ بسته - نیروهای خدماتی 
بیمارستان ۲۲ بهمن ۳0 بسته - روستای کهناب شهر عنبر 10 بسته و 
خانواده های دارای فرزند اوتیس��م نیز 1۵ بسته در نظر گرفته و تحویل 
گردیده اس��ت . ناصری تصریح کرد : همچون سایر اقدامات خیرخواهانه 
این شرکت در بحران های سیل و زلزله ، تصمیم گرفته شد عالوه بر انجام 
اقدامات و عملیات های ضدعفونی و گندزدایی خیابان ها ، معابر و مدارس 
حوزه های امتحانی آموزش و پرورش که همچنان و بطور روزانه توس��ط 
بسجیان و عوامل اداره HSE صورت می گیرد ، در رفع نگرانی شهروندان 
بی بضاعت و کمک به تأمین معیشت آنها تا پشت سر نهادن بحران کرونا 

مشارکت جدی داشته باشیم .

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم گفت: 
با وجود نقش��ه های دشمن، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان 

یکی از رسالت های سنگین در مسیر انقالب است.
سیدموس��ی حسینی کاشانی در آئین رونمایی از نشان و سند هویت 
بصری کنگره شهدای استان قم  در تاالر شهید آوینی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قم بیان کرد: انقالب اسالمی مدیون خون شهیدان است و 
باید جانفشانی های آنان را پاس بداریم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قم افزود: با وجود نقشه های دشمن، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل 
جوان یکی از رسالت های سنگین در مسیر انقالب است. وی تصریح کرد: 
نسل جوان امروز، حال و هوای ابتدای انقالب و دفاع مقدس را ندیده اند 
و ما باید این فرهنگ ایثار و شهادت را به وسیله فرهنگ و هنر به جامعه 
انتقال دهیم. حس��ینی کاشانی خاطرنشان کرد: خون شهیدان تضمین 

کننده این نظام اس��ت و شهدا به گردن همه ما حق دارند، دشمنان نیز 
باید بدانند تا این کش��ور و نظام دو بال والیت و شهادت را دارد هیچگاه 

زمین گیر نخواهد شد. وی گفت: پیروی از فرمایش و منویات رهبر معظم 
انقالب بهترین راهکار برای عبور از پیچ هایی است که با آنها مواجهیم؛ با 
حرکت در این مسیر هرگز به نظام جمهوری اسالمی خللی وارد نمی شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی قم عنوان کرد: یک��ی از وظایف 
اصلی کنگره شهدای استان انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است، در کنار 
مجموعه سپاه پاس��دارن، جمعی از هنرمندان نیز به عنوان زیر مجوعه 
کمیته فرهنگی هنری کنگره شهدای قم به این رویداد مهم لبیک گفتند 
که جای تقدیر دارد و امیدواریم بتوانیم در کارگروههای مختلف خروجی 
خوبی را داشته باشیم. وی بیان کرد: پایه همه برنامه های هنری کنگره 
قطعا همین نش��ان و س��ند هویت بصری است و در این جا باید از استاد 
نجابتی که با ذوق و ش��وق تمام نسبت به طراحی زیبای این سند اقدام 

کردند قدردانی کنیم.

خط مونتاژ موتور صادراتی پراید افتتاح شد

گام بلند »سایپا آذربایجان« برای فتح بازارهای منطقه ای

سهمیه کاهش پیک بار برای اصفهانی ها 115 مگاوات در تابستان است

سرپرست شرکت توزیع برق هرمزگان :

برق ادارات دولتی پرمصرف پس از ساعت 13:30 قطع می شود

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد :

تهیه و توزیع 2340 بسته مواد غذایی و بهداشتی میان شهروندان کم بضاعت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی قم :

انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان یکی از رسالت های سنگین در مسیر انقاب است

رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های پاالیشگاه گاز ایام عنوان کرد:
اخذ و تمدید سه گواهینامه ایزو توسط پاالیشگاه گاز ایام در تیرماه سال جاری

ایالم - منصوری: رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های شرکت پاالیش گاز ایالم از 
اخذ و تمدید سه گواهینامه استاندارد ایزو توسط این شرکت در تیرماه سال جاری خبر داد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ، علی رحیمی زاده اف��زود: این فرآیند ممیزی خارجی منجر 
ب��ه تمدید گواهینامه های اس��تاندارد ای��زو 1۴001:۲01۵ و HSE_MS و همچنین اخذ 
گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت  شغلی ایزو ۴۵001:۲01۸ شده است.  رئیس مطالعات 
انرژی و تحلیل سیستم های شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: ممیزی مستقل سیستم 
های مدیریتی حوزه HSE توس��ط نهاد گواهی دهنده  مطابق برنامه زمانی از پیش تعیین 
ش��ده انجام ش��ده اس��ت. رحیمی زاده افزود: واحد ICT با ایجاد زیر ساخت الزم، برقراری 
ارتباط آنالین با ممیزان را با توجه به شیوع ویروس کرونا و به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی فراهم نمود و این ممیزی توسط دو 

تیم از ممیزان نهاد گواهی دهنده و به صورت آنالین به انجام رسید.

اقدامات شرکت گاز استان بوشهر در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا
بوشهر- رضا حیدری: رییس واحد hse شرکت گاز استان بوشهر گفت: 
پ��س از تایید ورود ویروس کرونا به کش��وراز همان ابت��دای امر اقدامات 
پیش��گیرانه شرکت گاز استان بوش��هر با تالش تیم hse شرکت گاز آغاز 
گردید. به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان بوشهر رییس واحد 
hse ش��رکت گاز استان بوش��هر ضمن اش��اره به توقف کلیه مراسم ها، 
همایش ها و دوره های آموزش��ی گفت: با دس��تور مدیر عامل شرکت و 
ابالغ دستورالعمل مربوطه، کمیته مدیریت و پیشگیری بیماری کرونا در 
شرکت گاز استان بوشهر تشکیل شد. بند امیری گفت: از جمله اقدامات 
ص��ورت گرفته در این زمینه می توان به کنترل س��المت هم��کاران و کلیه مراجعه کنندگان در ورودی ها، 
خرید دستگاه تب سنج جهت ساختمان مرکزی و شهرستان بوشهر و انجام عملیات تب سنجی از مراجعین 
توسط حراست، برگزاری جلسه کمیته مدیریت بحران و برگزاری مانور دور میزی با موضوع بیماری کرونا در 
شرکت، خرید لوازم ضدعفونی کننده مانند الکل و تحویل به پرسنل،  خرید دستگاه سم پاشی و تحویل به 
کلیه نواحی استان جهت ضد عفونی کردن سطوح،  ضد عفونی کردن کلیه ی خودروهای نقلیه به صورت 
روزانه،  تحویل لوازم حفاظتی از جمله ماسک و دستکش، به پرسنل خدماتی و عملیاتی و همچنین نصب جا 
مایع ضد عفونی کننده درشرکت جهت ارباب رجوع و استفاده همکاران اشاره کرد. وی تاکید کرد: با توجه به 
تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا و همچنین کمیته مدیریت بحران شرکت، استفاده از ماسک در محیط 
اداری توسط همکاران اجباری شده است و در همین راستا تمهیدات الزم برای در اختیار گذاشتن ماسک به 
پرسنل دیده شده است .  رییس واحد hse شرکت گاز استان بوشهر در پایان گفت:  امید است با رعایت و 
نظارت بر اجرای دستورالعمل  و مشارکت کارکنان شاهد نابودی و شکست بیماری کووید19  و افزایش بهره 

وری در بهبود مستمرشرکت گاز استان بوشهر باشیم.  

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی گلستان:
زیر ساختهای فهما می تواند در شرایط کرونایی کشور یاری رسان 

موسسات قرآنی شود
گ��رگان - خبرنگار فرصت امروز: عادله کش��میری در حاش��یه برپایی وبینار معاون��ت قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت: زیر س��اخت های فهما می تواند در شرایط کرونایی کشور یاری 
رسان موسسات قرآنی شود .به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، عادله 
کشمیری گفت: جلسه ویدئو کنفرانس معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با موضوع 
تبیین و بررس��ی دو موضوع مهم و راهبردی مربوط به حوزه کاری دبیرخانه کمیس��یون فعالیت های 
تبلیغی و ترویجی و دفتر برنامه ریزی، آموزش و توس��عه مش��ارکت و نیز بررسی ابعاد خسارت ناشی از 
بیماری کرونا بر عملکرد موسس��ات قرآنی کش��ور با حضور عبدالهادی فق��ی زاده معاون قرآن و عترت 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از مدیران ستادی و مدیران کل استان ها و نمایندگان موسسات 
قرآنی در صبح س��ه شنبه سوم تیر ماه برگزار شد.کش��میری در حاشیه این وبینار، اظهار کرد: با توجه 
به شرایط کرونایی کشور و ضرورت شبکه ای شدن فعالیت های قرآنی، پیشنهاد استفاده از زیر ساخت 

های کانون های مساجد )فهما( را دارم. 

با هدف جلوگیری از وقوع آتش سوزی انجام شد
علف چینی و انجام عملیات آتش بُر در تأسیسات نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز – ش��بنم قجاوند: عملیات علف چینی و انجام عملیات آتش بُر 
در داخل و حاش��یه تأسیسات صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
 HSE مسجدس��لیمان انجام شد . این اقدام با همکاری مشترک اداره
و اداره خدمات مهندس��ی و بهسازی اماکن و تأسیسات با شروع فصل 
گرما و خش��ک ش��دن علف ه��ای درون و اطراف کلیه ی تأسیس��ات 
صنعتی این ش��رکت صورت گرفت . طی ای��ن اقدام حجیم و زمان بر 
که با توجه به گس��تردگی و وس��عت حوزه ی عملیات��ی و پراکندگی 
تأسیسات و در گرمای طاقت فرسای خوزستان توسط پرسنل زحمت 
کش اداره خدمات مهندسی و نظارت کارشناسان HSE صورت گرفت ریسک و خطر وقوع آتش سوزی 
علف های خش��ک شده ناشی از گرمای زیاد تابستان در تأسیس��ات صنعتی و فرآورشی این شرکت به 
پایین ترین سطح ممکن خود رسید . همچنین با علف چینی و ایجاد دیواره ی حایل و آتش بُر خارج از 
محدوده ی تأسیس��ات صنعتی مذکور ، خطر سرایت آتش در صورت وقوع حادثه آتش سوزی از بیرون 

حریم تأسیسات به درون محوطه جلوگیری مرتفع گردید .    

توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد : 
پلمپ یک مرکز غیر مجاز ارایه کننده خدمات درمانی در شهر ساری

س��اری – دهقان : با ارائه ش��کایت مردمی به اداره بازرس��ی دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران مبنی بر فعالیت یک مرکز غیرمج��از درمانی که از طریق 
روش های غیر علمی و به صورت زیر زمینی ادعای درمان بسیاری از بیماری 
ها را می کرد ، بالفصله  تیم بازرس��ی و کارشناس��ان معاونت درمان با مجوز 
دادگستری شهرستان ساری  و با همکاری نیروی اتتظامی از این مکان بازدید 
کردند  که مکان مورد نظر بعلت نداش��تن پروانه اش��تغال و فعالیت غیرمجاز 
پلمپ گردی��د و  متصدی این مرکز نیز بخاطر انجام فعالیت های غیر حرفه 
ای و غیر مرتبط با حرفه پزشکی و بدون مجوز به مراجع قضایی معرفی شد.

مهلت ثبت اعتراض متقاضیان ثبت نام مرحله اول طرح اقدام ملی 
مسکن اعام شد

رش��ت – علی قلی پور: رضا علی نیا معاون مس��کن و باز آفرینی شهری راه و شهرسازی گیالن گفت 
: کلی��ه متقاضیان ثبت نام مرحل��ه اول )افرادی که در آبان ماه اقدام به ثبت ن��ام نموده  اند(، که پس از 
پاالیش بر اس��اس ش��رایط مندرج در «آیین نامه قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» 
حائز شرایط استفاده از واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی شناخته نشده اند و در حال حاضر در وضعیت 
رد درخواست قرار گرفته اند، صرفاً تا ساعت ۲۴ روز جمعه 1۳ تیرماه 99 فرصت دارند که با مراجعه به 
بخش مشاهده درخواست در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانیtem.mrud.ir، اعتراض 

خود را ثبت نمایند.
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اس��ترس و فرس��ودگِی ش��غلی مش��ابه هم نیس��تند و از آنجایی که 
می دانیم اس��ترس معموالً موجب بروز فرس��ودگی کاری می ش��ود، این 
امکان وجود دارد که در صورت کار کردن به مدت طوالنی، تحمل فشار 
زیاد و بحران های شغلی و فرد دچار ضربات روحی، احساسی، خستگی 
از کار، بدبین��ی و همچنی��ن فقدان اعتماد به نفس گ��ردد. اختالل در 
یکی از توانایی های فردی و عدم دس��تیابی به آن، به فرس��ودگی کاری 
منج��ر می گردد. کلید حل ای��ن معما، فعال ک��ردن و تحریِک »هوش 
عاطفی« اس��ت. این موضوع یکی از مواردی اس��ت که همکاران مان به 
تازگی متوجه  آن ش��ده اند. در پژوهش��ی که با بررسی و تحقیق بر روی 
۳۵ سرپرس��ت ارشد بیمارس��تان، در ۳۵ بیمارستان مختلف انجام شد، 
س��طح استرس آنها مورد بررس��ی قرار گرفت و این موضوع بررسی شد 
که آیا میزان استرس با بروز فرسودگی شغلی ارتباط دارد یا خیر. نتایج 

به دست آمده روانشناسان را شگفت زده کردند. 
در نتایج مش��خص ش��د علی رغم این حقیقت که متأس��فانه با اینکه 
۶9درصد از سرپرس��تان بیمارستان، سطح اس��ترس خود را باال، بسیار 
ب��اال و دربدترین حد ممکن می دانس��تند، ولی اوض��اع به گونه  دیگری 
بود. طبق نتایج پرسش��نامه  فرسودگی ش��غلی، اکثریت این افراد دچار 
فرسودگی شغلی نبوده اند. در مصاحبه های ما با این سرپرستان ارشد در 
بیمارستان، به این نتیجه رسیدیم که چه چیزی استرِس آنها را مدیریت 
و کنترل می کند و آن عامِل کنترل کننده همان »هوش عاطفی« است.

همانطور که یکی از روانشناسان ما قباًل درباره  هوش عاطفی مقاله ای 
ارائ��ه داده بود، تحقیقات مربوطه در ای��ن زمینه ثابت کردند که هوش 
عاطفی، موجب حمایت از ثبات احساس��ی در فرد شده و نوعی توانایی 

برای مقابله با استرس و فرسودگی شغلی به حساب می آید.
»خودآگاهِی احساسی« یکی از بخش های تأثیرگذار در هوش عاطفی 
است. برای مثال به ما این امکان را می دهد که منبع اضطراب، خستگی 
و اس��ترس را پیدا کنیم و در نتیجه با بهبود توانایی مان در جبران این 
خسارات، نتایج مثبتی را به وجود بیاوریم. ویژگی خودمدیریتی که یکی 
دیگر از ویژگی های مثبت و پیش نیاز برای هوش عاطفی است به ما این 
امکان را می دهد تا آرامش خود را حفظ کرده، هیجانات را کنترل کنیم 

و در زمان مواجهه با استرس، به درستی رفتار کنیم.
مهارت »مدیریت تضاد ش��خصیتی« این اجازه را به ما می دهند تا از 
اضطراب و احساس��ات خود درس بگیری��م و و از آنها به عنوان راه حلی 

برای حل مش��کالت اس��تفاده کنیم. در صورتی که ش��خص مذکور در 
زمینه  مدیریت بحران های رفتاری، مهارت نداشته باشد، همین اضطراب 
و احساسات موجب بدتر شدن وضعیت او شده و باعث می شوند او تمام 

شب بی خوابی را تجربه کند.
همدلی هم، به نوعی در مبارزه با اس��ترس کارس��از اس��ت. وقتی ما 
دیگ��ران را درک ک��رده و با آنها همدلی و یکدلی کنی��م، معموالً برای 
مش��کالت آنه��ا اهمیت قائل ش��ده ایم. پس ویژگی دلس��وزی، همانند 
بقیه  ویژگی های احساس��ی مثبت، بر روی اس��ترس تأثیِر فیزیولوژیکی 
دارد. همچنین هماهنگی و س��ازگاری ب��ا دیدگاه  ها، رفتارها و باورهای 
انس��ان های دیگر به افزایش توانایی های ما در کسب اعتماد از دیگران و 

تاثیر گذاشتن بر آنها منجر می شود.
این موارد در س��طح پیش��رفته، بسیار کاربردی هس��تند. یعنی قبل 
از اینکه اس��ترس و فرس��ودگی ش��غلی وجود ما را دربر گیرد، ما نوعی 

پیشگیری و پادتن برای آنها خواهیم داشت.
برای مدیریت استرس و جلوگیری از فرسودگی شغلی چه 

کارهایی می توان کرد؟
م��ردم برای مقابله با اس��ترس و فرس��ودگی شغلی ش��ان، دس��ت به 
کارهای بس��یار مخربی می زنند. اس��تفاده از مواد مخدر و زیاده روی در 
مصرف نوش��یدنی های الکلی، به جای اینکه شرایط را بهتر کند، به بدتر 
ش��دن آن دامن می زند. نتیجه گیری م��ا در مورد مطالعات و تحقیق بر 
روی سرپرس��تان ارشد بیمارستان مش��خص کرد که مردم می توانند با 
بکارگیری هوش عاطفی، با اس��ترس و پیامدهای آن نظیر فرس��ودگی 
ش��غلی مقابله کنند. ممکن اس��ت ش��ما هم بخواهید م��وارد زیر را در 

زندگی خود به کار بگیرید.
 منبع استرس خود نباشید

خیلی از ما اس��ترس را خود تولید می کنی��م. از واکنش های فیزیکی 
گرفت��ه تا فکر ک��ردن در مورد مس��ائل خاص یا زندگ��ی در آینده که 
ممکن اس��ت فکر کردن به آنها اس��ترس زا باشد. برای مثال انسان هایی 
که هدف بلندی دارند یا تمایل ش��دیدی به موضوعی دس��ت نیافتنی و 
یا تمایالت کمال گرایی و ایده آل گرایی در آنها دیده می ش��ود، در تولید 
استرس بیشتر مستعد هستند. طی تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که 
سرپرس��تان بیمارستان که خود را با شرایط وفق داده و دچار دگرگونی 
نش��ده اند، بهتر سطح استرس خود را کنترل و با آن مقابله کردند. یکی 

از آن سرپرس��تان گفت: متوجه ش��دم، بیشتر اس��ترس های موجود در 
من، طی س��ال های طوالنی از خودم نشأت گرفته اند. من در زندگی به 
خود سخت گرفتم و حاال می فهمم که همین سبک زندگی باعث ایجاد 
مش��کل در من شده است. حاال به خودم گفتم که باید این فشار مداوم 

را تمام کرده و بیخیال باشم تا از زیر فشار خارج شوم.
محدودیت های خود را بشناسید

دانس��تن نقاط قوت و ضعف ش��خصی تان، می  تواند س��رنخی به شما 
بدهد تا بدانید در کدام زمینه ها به کمک نیاز دارید. طی مطالعات گروه 
روانشناسی ما، کارکنان بیمارستان بیان کردند که همیشه تمایل دارند 
از سرپرس��تی و مدیریت کلینیکی، به درجات باالتر مدیریتی در زمینه  
پزشکی دست پیدا کنند و همیشه استرِس ترقی را به همراه دارند. این 
افراد به این نتیجه رس��یدند که این تمایالت فردی و تقاضاهای ش��ان، 
باعث کاهش توانایی  های آنان ش��ده و بنابراین س��عی می کنند در این 
زمینه از افرادی که مورد اعتمادش��ان هستند مشاوره گرفته و مدام به 
ترقی و روش پیش��رفت فکر کنند که نوعی حساسیت و وسواس کاری 

محسوب می شود.
وقت��ی حس می کنی��د که اضط��راب و تنش های درونی ش��ما رو به 

افزایش است، نفس عمیقی بکشید.
تمری��ن تمرکز حواس، در دور ش��دِن عوامل اس��ترس زای ناگهانی و 
همچنین مش��کالت اس��ترس زای طوالنی مدت و قدیم��ی به ما کمک 
می کن��د. بعض��ی از افرادی که از آنه��ا به عنوان نمونه ه��ای مطالعاتی 
اس��تفاده می کردیم بی��ان کردند که در مواقع اس��ترس زا، برای کاهش 
تنش و کاهش ضربان قلب، از تکنیک های تمرکز حواس بهره می برند.

یک��ی از سرپرس��تاِن بیمارس��تان در م��ورد تجربیات خ��ود به تیم 
روانپزشکی ما اعالم کرد:  »تمرین در تمرکز حواس به من این اجازه را 
می دهد تا راه حل های بیشتری پیدا کنم و با موضع گیری و جبهه گیری 

در برابر مشکل استرس زای خود، وقت را بیهوده تلف نکنم.«
ام��ا افزایش خودآگاهی در مورد تنظی��م تنفس و ضربان قلب ممکن 
است در وهله  اول کار مشکلی باشد، ولی توجه داشته باشید که توجه و 

تمرکز عمیق در این موارد بهترین راه برای خودکنترلی است.
دیدگاه خود درباره  موقعیت های خطرناک را دوباره ارزیابی کنید

آیا مس��ئله خاصی را ب��رای ارزش های زندگی تان، خطر به حس��اب 
می آورید؟ یا آیا حس می کنید خطِر ایجادشده مشکلی است که باید حل 

ش��ود؟ تغییر دیدگاه نسبت به موقعیتی که فکر می کنید استرس زاست 
و روش تغییر حالِت اس��ترس منفی به استرس منطقی، یک راه مناسب 
اس��ت تا چشم و گوش ش��ما باز ش��ود و توانایی جدیدی پیدا کنید تا 
س��طح استرس را کاهش دهید. یکی از سرپرستان بیمارستان تغییر در 
طرز فکرش را اینگونه بیان کرد: »چیزی که قباًل به چش��م استرس آن 
را می دیدم اکنون به چشم نشانه ای خوب آن را ارزیابی می کنم. انگیزه 
پی��دا کردم تا درباره  آن بیش��تر فکر کنم تا در نهایت مش��کل مربوطه 

حل شود.«
کاهش بحران های درونی، با توجه به رفتار انسان های دیگر

بحران های درونی هر فرد معموالً به فرسودگی شغلی منجر می شوند. 
پ��س بهترین راه این اس��ت که در کوتاه ترین زم��ان ممکن بحران های 
درونی خود را کاهش دهید. کنجکاو باش��ید، س��وال بپرس��ید و عمیق 
گ��وش کنید. روی رفتارهای فرد مقابل تان کام��اًل تمرکز کرده و توجه 
کنی��د که قصد گفتن چ��ه چیزی را دارد. با جس��ت وجو و کنکاش در 
دیدگاه ه��ای او، موقعیت بهتری را در کس��ب اعتم��اد و تأثیرگذاری بر 
او پی��دا خواهید ک��رد. یکی از افرادی که ب��ر روی او تحقیق می     کردیم 
از همی��ن روش برای درک بهتر اس��تفاده می ک��رد. او گفت که چگونه 
خ��وب گ��وش دادن، توانایی های وی را در زمین��ه  ارتباط با همکاران و 
ثبات ش��خصی تقویت کرده اس��ت. او گفت: »اخیراً در موقعیت خاصی 
ق��رار گرفتم. روزی یک فیزیک��دان به محل کارم هجوم آورد و گفت: یا 
این کار را برایم انجام می دهی یا بچه هایت کش��ته می ش��وند. به جای 
اینکه موضع دفاعی و پرخاش��گرانه با این موضوع داش��ته باشم که خود 
باعث بدتر ش��دِن اوضاع می شود، سعی کردم روی موضوع و درخواست 
فیزیکدان تمرکز کرده تا دیدگاه های او را به خوبی بفهمم. این اقدام من 
باعث ش��د که درگیری و نزاع فروکش کرده و زمینه برای گفت وگویی 

کم استرس تر و سالم تر فراهم شود.«
با استفاده از توسعه توانایی هوش عاطفی، می توانید از بروز فرسودگی 
ش��غلی برای خود و دیگران جلوگیری کنید. ولی به یاد داش��ته باشید 
ک��ه بهبود هوش عاطف��ی به تالش و زمان نیاز دارد. صبور باش��ید و با 
بخش��ندگی و مهربانی به راه خود ادامه دهید. آخرین مرحله ای که باید 
انجام دهید این اس��ت که هوش عاطفی را تقویت کرده تا با این روش، 

به راحتی از بروز استرس جلوگیری کنید.
HBR/ucan :منبع

چرا بعضی از مردم دچار فرسودگی شغلی می شوند ولی بقیه نه؟
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در ط��ول روز کاره��ای غیرض��روری زیادی انج��ام می دهیم که تنها 
وقت مان را می گیرد و از موفقیت و بهره وری مان جلوگیری می کند. پس 
برای اینکه به موفقیت برس��یم و از تمام توانایی مان استفاده کنیم، باید 
عادت های بد را کنار بگذاریم و س��عی در افزایش بهره وری خود داشته 
باشیم. ش��اید خیلی فرد دقیق و ریزبینی نباشید، اما باید بدانید برخی 
عادت های به ظاهر بی اهمیت، روی موفقیت ما تأثیر بسزایی دارند. پس 
می توانیم با حذف این عادت ها، زندگی خود را در مس��یر دس��تیابی به 
اهداف مان س��وق دهیم. در ادامه با ما همراه باش��ید تا 10 عادت بد و 
متداولی را معرفی کنیم که بهتر است از برنامه روزانه تان حذف کنید.

وقتی به عادت های بد اجازه مان��ور می دهید، همین عادت ها موانعی 
در مسیر دستیابی به موفقیت خواهند بود. الزم است بدانید، عادت های 
بد خیلی آرام در زندگی ش��ما نفوذ می کنند، حتی ممکن است متوجه 
زیانی که به شما می رسانند هم نشوید. وارن بافت می گوید: »زنجیرهای 
عادت به قدری س��بک هس��تند که متوجه آن ها نمی شوید تا وقتی که 

به اندازه ای سنگین می شوند که دیگر توان پاره کردن شان را ندارید.«
 Self( برای رهاکردن عادت های ب��د، باید به قدر زیادی خودکنترلی
control –( داشته باشید. محققان می گویند خودکنترلی نقش بسیار 
مؤثری در رس��یدن به موفقیت دارد، پ��س ارزش تالش کردن را دارد. 
روانشناسان دانشگاه پنسیلوانیا مطالعه ای انجام دادند که در آن، ضریب 
هوشی و میزان خودکنترلی دانشجویان در هنگام ورود به دانشگاه اندازه 
گیری ش��د. آنها بعد از ۴ س��ال دریافتند، خودکنترلی، دو برابر ضریب 
هوش��ی، در باال بودن نمرات دانشجویان تأثیر دارد. خودکنترلی همانند 
عضله ای اس��ت که برای ایجاد آن، باید ورزشش دهید. در ادامه به شما 
می گویی��م چه عادت های بدی را از زندگی خ��ود حذف کنید تا عضله  

خودکنترلی برای دستیابی به موفقیت های آینده قوی شود:
در هنگام خواب از گوشی موبایل، تبلت و کامپیوتر استفاده 

نکنید
اولین ع��ادت بدی که باید کنار بگذارید اس��تفاده از تلفن همراه، تبلت 
و رایانه در رختخواب اس��ت. ش��اید متوجه نشوید اما این کار باعث آسیب 
رس��اندن به روند خواب و بهره وری تان می ش��ود. نور آبی این وسایل دارای 
طول موج کوتاه بوده و نقش مؤثری روی کیفیت خواب، میزان انرژی و خلق 
و خوی شما خواهد داشت. جالب است بدانید نور خورشید در صبح هنگام، 
مقدار زیادی از این نور آبی دارد، پس وقتی چشمان تان در معرض مستقیم 
این نور آبی قرار می گیرد، تولید هورمون خواب آور مالتونین متوقف شده و 
احساس هوشیاری در شما به وجود می آید اما در عصر، اشعه  خورشید نور 
آبی ندارد و این مس��ئله سبب می شود تا بدن تان هورمون مالتونین تولید 
کرده و احس��اس خواب آلودگی کنید. پ��س در هنگامی که به رختخواب 
می روید، مغزتان نس��بت به نور آبی حساس است و نباید چشمان خود را 
در معرض این نور قرار دهید که نتیجه ای جز بی خوابی ندارد. دستگاه های 
الکترونیکی چون گوش��ی موبایل، تبلت و لپ تاپ، میزان قابل توجهی نور 
آبی با طول موج کوتاه منتشر می کنند. در این راستا، قرارگیری در معرض 
این نور س��بب اختالل در روند خ��واب و در پی آن کاهش کیفیت خواب 
می ش��ود. توصیه می کنیم بعد از صرف شام به هیچ وجه از این دستگاه ها 
استفاده نکنید، البته تماشای تلویزیون مشکلی ندارد، اما پیشنهاد می شود 

از آن فاصله بگیرید.
ناگهان به سراغ اینترنت و گشت زدن در فضای مجازی نروید

برای اینکه در انجام کاری بهره وری الزم را داش��ته باش��ید، باید 1۵ 
دقیق��ه مداوم، روی آن کار متمرکز ش��وید. بع��د از این مدت زمان، به 
حالت اش��تیاق و هیج��ان افزایش بهره وری وارد می ش��وید که در علم 
روانشناس��ی حالت فلو )flow( نامیده می شود. گفته می شود بهره وری 
ش��ما در این حالت، ۵ برابر بیش��تر از حالت معمولی اس��ت. پس وقتی 
ناگهان دل تان می خواهد س��ری به فیس بوک و س��ایت موردعالقه تان 
بزنی��د و کاری که هم اکن��ون انجام می دهید را کن��ار بگذارید، به این 
مس��ئله توجه کنید از حالت فلو دور خواهید ش��د. پس باید 1۵ دقیقه  
دیگر، تمرکز کنید تا دوباره وارد حالت فلو ش��وید. اگر بخواهید به طور 
م��داوم کارتان را ره��ا کنید و دوباره به آن برگردید، از تجربه  حالت فلو 

بی بهره خواهید بود.
در هنگام گفت وگو با دوستان تان به گوشی خود نگاه نکنید

شاید تصور کنید نگاه کردن به گوشی و خواندن پیامک هیچ تأثیری 
در مکالمات ش��ما ندارد، اما باید بدانید نگاهی س��ریع به گوشی موبایل 
در وسط گفت وگو باعث ناراحتی طرف مقابل خواهد شد. پس باید تمام 
ان��رژی و تمرکز خ��ود را روی گفت وگو با فرد مقابلت��ان بگذارید. وقتی 
تمام توجه خود را صرف گفت  وگو کنید، احساس می کنید آن گفت وگو، 

لذت بخش تر است.
خیلی زود پیام های تان را نخوانید

عادت نامناس��ب دیگری که تأثیر بدی روی زندگی مان دارد، خواندن 
س��ریع پیام ها و وقت گذاش��تن برای آن هاس��ت. خواندن پیام ها، تمام 
بهره وری م��ان را می گیرد. نتایج تحقیقات نش��ان می ده��د وقتی پیام 
یا ایمیلی به گوش��ی موبایل تان می آید و س��ریعاً به سراغ آن می روید، 
بهره وری خود را کاهش داده اید. ش��اید فکر کنید وقتی پیام یا ایمیلی 

ارس��ال می ش��ود، اگر بالفاصله آن را بخوانید، بهره وری تان باال می رود، 
اما حقیقت این نیس��ت. توصیه می کنیم ایمیل ها و پیام های خود را در 
زمان مشخصی بررس��ی کنید، مثاًل در هر ساعت یک بار به ایمیل های 

دریافت شده پاسخ دهید.
در زمانی که الزم است »نه« بگویید

اخیراً تحقیقی در دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو انجام شده که 
نش��ان می دهد هر چقدر »نه« گفتن برای تان سخت تر باشد، به احتمال 
بیش��تری به افس��ردگی و استرس دچار می ش��وید و خودکنترلی تان از 
دست می رود. خیلی از افراد نمی توانند به راحتی نه بگویند و این مسئله 
دش��من اصلی خودکنترلی اس��ت. پیش��نهاد می کنیم هیچ ترسی از نه 
گفتن نداش��ته باشید. افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند، در هنگام 
نی��از به نه گفتن، از جمالتی چون »فک��ر نمی کنم بتوانم« یا »مطمئن 

نیستم بتوانم« استفاده نمی کنند.
گاهی نیاز است به وظایف جدید »نه« بگوییم تا این فرصت را داشته 
باشیم وظایف فعلی خود را با موفقیت به انجام برسانیم. یادتان باشد نه 
گفتن، نشانه  خودکنترلی است و با اجتناب از تأثیر منفی انجام وظایف 

و تعهدات بیشتر، خودکنترلی شما را باال می برد.
با افراد سمی و منفی باف معاشرت نکنید

در اطراف ما افرادی س��می وجود دارند که همیش��ه گله و ش��کایت 
می کنند و ناراحت به نظر می رسند. به جای اینکه فکرتان را درگیر افراد 
س��می کنید، برای فرد دیگری که در زندگی تان است سپاسگزار باشید. 
حتماً در زندگی تان افرادی هستند که شایسته توجه اند، پس نیاز نیست 

در مورد افراد منفی باف و بی ارزش فکر کنید.
چند کار را به طور هم زمان انجام ندهید

نباید در جلس��ه کاری خود چن��د کار دیگر را هم انج��ام دهید. اگر 
جلسه به قدری مهم نیست که نیاز باشد توجه خود را روی آن معطوف 
کنید، اصاًل در آن شرکت نکنید اما اگر تا جایی مهم است که باید تمام 
توجه خود را به آن جلب کنید، در طول جلس��ه، کارهای دیگر را کنار 
بگذارید. انجام دادن چند کار در طول جلسات، این احساس را در شما 
به وجود می آورد که از دیگران برتر هستید و این مسئله به زندگی شما 

آسیب می رساند.
سخن چینی را کنار بگذارید

عادت بد دیگ��ری که باید از زندگی خود حذف کنید، س��خن  چینی 
اس��ت. افراد سخن چین، از بدبختی دیگران خوش��حال می شوند. شاید 

برای تان جالب باش��د از مش��کالت و خطاهای دیگران مطلع شوید، اما 
طی زمان، این کار خس��ته کننده ش��ده و به زندگی ت��ان لطمه می زند. 
حتماً در اطراف ش��ما نکات مثبت زیادی وجود دارد و مسائلی است که 
می توانی��د از دیگران یاد بگیری��د، پس وقت و انرژی خود را برای حرف 

زدن درباره اشتباهات و خطاهای دیگران تلف نکنید.
اِلِنور روزولت می گوید: »ذهن بزرگ درباره ایده ها حرف می زند، ذهن 

متوسط درباره رویدادها و ذهن کوچک در مورد دیگران.«
تا زمانی که اطمینان به موفقیت ندارید، اقدام نکنید

نویس��نده ها س��اعات زیادی را صرف فکر کردن درباره کاراکترها و طرح 
داستان می کنند، حتی ممکن صفحات زیادی بنویسند با اینکه می دانند از 
آن ها در کتاب خود اس��تفاده نخواهند کرد. آن ها این کار را انجام می دهند 
زیرا می دانند ایده ها برای رش��د کردن، نیازمند زمان هس��تند. ش��اید شما 
همانن��د خیلی افراد، ترجی��ح دهید در هنگام ش��روع حرکتی نکنید، زیرا 
می دانید ایده های تان بدون نقص نیست و شاید نتیجه خوب نباشد، اما اگر 
گام برنداری��د و به ایده های تان زمان ندهید ت��ا تکامل یابند، چطور انتظار 
نتیجه ای فوق العاده را دارید؟ جودی پیکولت )Jodi Picoult(، رمان نویس 

مع��روف، در این باره می گوید: »می توانید صفحه ای پ��ر از عیب و نقص را 
ویرایش کنید، اما هرگز نمی توانید صفحه  خالی را ویرایش کنید.«

خودتان را با هیچ  کس مقایسه نکنید
مقایس��ه خود با دیگران احس��اس لذت و رضایت را از ش��ما می گیرد و 
از ش��ادی واقعی دور خواهید ماند. وقتی درب��اره کاری که انجام می دهید 
احس��اس خوبی دارید، اجازه ندهید عملکرد دیگران، این حس خوب را از 
شما بگیرد. البته نمی توانید نسبت به آنچه دیگران درباره شما فکر می کنند، 
واکنش��ی نداشته باش��ید، اما هیچ وقت خودتان را با آن ها مقایسه نکنید. 
بهتر است کمی درباره عقاید و نظرات دیگران تجدیدنظر کنید. پس بدون 
توجه به اینکه دیگران چه فکری در مورد شما می کنند، ارزش شما از دید 
خودتان، از درونتان نشأت می گیرد. باید بدانید شما به اندازه ای که دیگران 

می گویند، خوب یا بد نیستید، پس نظر هیچ  کس برای تان مالک نباشد.
در پایان

ب��ا حذف ک��ردن عادت های ب��د می توانید ق��درت خودکنترلی تان را 
افزایش دهید و با سرعت بیشتری به هدف خود دست یابید.

Entrepreneur/ucan :منبع 

عادت های مخرب و رایجی که شما را از مسیر موفقیت دور می کند
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چرا کارمندان باید بر روی عملکرد یکدیگر نظارت داشته باشند

یکی از اش��تباهات بزرگ کارآفرین ها این اس��ت که تصور می کنند در ش��رکت، هر فردی تنها باید به 
فعالیت خود توجه داشته باشد. درواقع نظارت را تنها حق خود دانسته و اجازه نمی دهند که فردی دیگر 
در این زمینه اقدامی را انجام دهد. اگرچه در ظاهر این مس��ئله کامال درس��ت محس��وب می شود، با این 
حال در عمل ضررهایی را به همراه دارد که باعث می ش��ود تا روش��ی مناس��ب نباشد. در ادامه به بررسی 

مزیت های نظارت کارمندان بر روی یکدیگر، خواهیم پرداخت. 
1-ضعف  ها سریعا برطرف خواهد شد 

نکته ای که در این زمینه باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که ترتیب کار باید به صورتی باشد که 
گروه های دو نفره متشکل از یک فرد باتجربه و فردی تازه کار باشد. این امر باعث خواهد شد تا ایرادات کار سریعا 
برطرف ش��ده و تیم به یکدس��تی الزم دست پیدا کند. این امر در حالی است که اگر خودتان بخواهید در این 
رابطه اقدام کنید، نه تنها زمان زیادی را از دست خواهید داد، بلکه به علت عدم ارتباط الزم، ممکن است ابدا 
متوجه وجود آن ها نشوید. به همین خاطر ضروری است تا در کنار نظارت کلی شما، چنین فرآیندی نیز وجود 

داشته باشد. همچنین این امر منجر به ارتباط عمیق تر کارمندان با هم خواهد شد.
2-راندمان کاری افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد کرد 

هنگامی که فرصتی برای تبادل اطالعات و اس��تفاده از تجربیات یکدیگر وجود داش��ته باشد، در نهایت 
این تیم شرکت است که رشد خواهد کرد. این سیاست کمک خواهد کرد تا اختالف کارمندان به کمترین 
حد ممکن رس��یده و همدلی نیز بین آن ها افزایش پیدا کند. تحت این ش��رایط طبیعی اس��ت که شاهد 

افزایش راندمان کاری شرکت باشید. 
3-امکان درک بهتر وجود دارد 

درواقع با توجه به این امر که کارمندان در یک رده قرار دارند، بسیار طبیعی است که برخی از مشکالت 
و دغدغه های آن ها کامال مش��ترک باش��د. تحت این ش��رایط یک کارمند به مراتب بهتر می تواند همکار 
خود را درک کرده و به وی توصیه هایی را کند. همچنین باید این امکان را مهیا سازید تا افراد بتوانند به 
صورت مس��تقیم، فعالیت ها را بین خود تعویض کنند. درواقع شما باید تنها به آمارها توجه داشته باشید. 

شیوه انجام کار را کامال به کارمندان خود واگذار کنید. 
4-زمان بیشتری برای اقدامات اصلی خواهید داشت 

در نهایت این امر که افراد برای مشکالت خود کمتر به شما مراجعه کنند، باعث خواهد شد تا فرصت برای اقدامات 
بیشتری را داشته باشید. درواقع هیچ گاه فراموش نکنید که شما به عنوان مدیر شرکت، به اندازه کافی از حجم کاری 
باال برخوردار هستید و نباید اجازه دهید که این امر بیشتر شود. در غیر این صورت احتمال بروز خطا در رابطه با 
اقدامات حیاتی، افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد کرد. نکته مهم دیگر این است که افراد معموال راحت تر مشکالت 
خود را به همکارها می گویند. این امر در حالی است که در برخورد با مدیریت، ابدا این احساس راحتی وجود ندارد. 
tweakyourbiz.com :منبع

راستی آزمایی طرح جذاب گوگل 

یکی از مش��کالت موجود در شبکه های اجتماعی، انتشار سریع محتواهایی است که تقلبی بوده و می تواند 
زمینه انواع مشکالت را به همراه داشته باشد. در این رابطه راستی آزمایی، یک راهکار بسیار مناسب خواهد بود. 
اگرچه این طرح مدتی است توسط شبکه های اجتماعی نظیر توییتر، مورد استفاده قرار گرفته است، با این حال 
گوگل قصد دارد تا از آن در ابعادی بزرگ تر و به شیوه ای جالب استفاده کند. درواقع این طرح برای جست  و 
جوی تصاویر به کار گرفته خواهد شد و افراد می توانند میزان معتبر بودن یک عکس را با کلیک بر روی آن، 
بررسی کنند. تحت این شرایط اینترنت به فضایی امن تر تبدیل می شود. نکته مهم دیگر این است که طرح فوق، 
بدون شک باعث می شود تا فاصله گوگل با سایر موتورهای جست وجو، افزایش بیشتری را پیدا کند، با این حال 
برچس��ب راستی آزمایی، تاثیری را بر روی رتبه بندی آن ها نخواهد داشت و تغییری در الگوریتم های سئو رخ 
نمی دهد. نکته دیگری که باعث شده است تا بسیاری از تحلیلگران این اقدام گوگل را مورد تحسین قرار دهند، 
زمان اجرای آن است. درواقع با توجه به این امر که تا چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار 
خواهد شد، چنین طرحی می تواند به عدم بروز تنش و ادعاهای دروغین منجر شود که اتفاقی فوق  العاده خواهد 

بود. حال باید دید که این طرح در عمل، تا چه اندازه می تواند موفقیت آمیز باشد. 
searchenginejournal.com :منبع

کمک به دوچرخه سوارها اقدام جدید اپل 

در چند وقت اخیر، نقشه گوگل تغییرات بسیار خوبی را داشته و هم اکنون به نظر بسیاری از کارشناسان، به 
بهترین نقشه آنالین جهان تبدیل شده است. یکی از ویژگی-های جالب اضافه شده به نسخه جدید آن، قابلیتی 
است که کمکی جدی به دوچرخه سوارها محسوب می شود. برطبق آن افراد قادر خواهند بود تا پس از تعیین 
مقصد خود، بهترین مسیر دوچرخه سواری را پیدا کرده و از مشخصات مسیر نظیر دست اندازها و شیب آن اطالع 
پیدا کنند. در بیانیه رسمی اعالم شده است که ورزش در جهان امروز به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. با 
این حال همچنان میزان توجهات به آن در وضعیت ایده آل قرار ندارد. به همین خاطر اپل تالش کرده است تا با 
اقدام جدید خود، شرایط را برای گروهی از ورزشکاران مهیاتر کند. تحت این شرایط امید است که تعداد افرادی 
که از دوچرخه استفاده می کنند، افزایشی چشمگیر را پیدا کرده و این مسئله به کاهش آلوده کردن محیط، 
منجر خواهد شد، با این حال این امکان در حال حاضر تنها برای شهرهای نیویورک، سانفرانسیسکو، شانگهای و 
پکن ارائه شده است. درواقع پیش بینی می شود که برنامه بعدی اپل، افزایش چشمگیر تعداد شهرها باشد. حال 

باید دید که واکنش کاربران آی  او اس به این تغییر جذاب چه خواهد بود. 
theverge.com :منبع

تبلیغـاتخالق

افزای��ش نگرانی و اس��ترس به دلیل ش��نیدن اخبار بد، 
س��اعت کاری زی��اد، مش��کالت خانوادگی و مس��ائلی که 
ممکن است در زندگی مان اتفاق بیفتد، ممکن است چرخه  
خواب مان را با مشکل مواجه کند. کمتر کسی هست که در 
زندگی اش چنین ش��رایطی را پشت سر نگذاشته باشد. اگر 
به قدری مضطرب هس��تید که ساعت ها با خودتان کلنجار 
می  روید و خواب به چشمان تان نمی آید، راهکارهایی برای 
ش��ما داریم تا خوابی باکیفی��ت را تجربه کنید. با ما همراه 
باش��ید تا به ش��ما بگوییم با بی خوابی ناشی از استرس چه 

کار کنید.
Nancy Foldvary-( ِش��یفر  فول��دوری  نانس��ی 

Schaefer(، مدی��ر مرک��ز اختالالت خ��واب در کلینیک 
کلیولند می  گوید:

 بی خوابِی ناگهانی در بین افراد ش��ایع اس��ت. بی خوابی 
ممکن اس��ت به دلیل مسائل اس��ترس آور در زندگی اتفاق 
بیفت��د. تغییر ش��غل، محل زندگ��ی یا تغییرات سیاس��ی 

می  تواند عامل بی خوابی باشد.
 راهکارهای مقابله با بی خوابی ناشی از استرس

عوامل برانگیزاننده  اس��ترس را شناس��ایی کرده و به آن 
رسیدگی کنید

اگر منب��ع نگرانی ه��ای جدیدتان را می  دانی��د، آن ها را 
شناس��ایی کنی��د. این کار به ش��ما کمک می  کن��د از نظر 
ذهن��ی بتوانی��د قب��ل از رس��یدن زمان خواب به روش��ی 
درس��ت با این مس��ئله کنار بیایید. بهتر است این کار را به 
زم��ان ناهار موکول کنید، مهم این اس��ت قبل از خواب به 
مس��ائل اس��ترس آور فکر نکنید. در این زمان می  توانید در 
مورد موارد اس��ترس زا فکر و خیال داش��ته باشید و عمیقا 
به آن فکر کنید. پیش��نهاد می  کنیم دفترچه ای برای ثبت 
نگرانی ه��ای خود تهیه کنید و احساس��ات خ��ود را در آن 

بنویسید.
به فضای اتاق خواب تان رسیدگی کنید

فراهم کردن شرایط محیطی بی نقص در اتاق خواب تان، 
خصوص��ا وقتی مش��کل خواب دارید الزم اس��ت تا بتوانید 
استراحت دلنشینی را تجربه کنید. دمای اتاق باید مناسب 
باش��د نه خیلی سرد و نه خیلی گرم. بیشتر افراد در هوای 
خنک بهتر می  خوابند. همچنین به تشک و بالش خود نیز 
توجه کنید و تشک مناسبی برای خواب تان انتخاب کنید.

باید هر مسئله ای که خواب تان را تحت تاثیر قرار می  دهد، 
شناس��ایی کنید. شاید خروپف همسرتان آزاردهنده نباشد 
اما وقتی استرس دارید ممکن است استراحت شما را به هم 

بزن��د و ناگهان بیدارتان کند، پس تم��ام موارد جزئی را از 
بی��ن ببرید. در زمان اس��ترس تنظیم دمای اتاق، داش��تن 
تش��ک و بالش مناسب، اس��تفاده از پتوی تمیز و گذاشتن 

صداگیر در گوش می  تواند به خواب بهتر کمک کند.
عدم مصرف خوراکی های کافئین دار و اجتناب از 

چای و قهوه
برخی افراد حساسیت بیشتری به خوراکی های کافئینی 
دارن��د، پس مراقب باش��ید ای��ن نوش��یدنی ها را چه موقع 
مصرف می  کنید. ش��اید الزم باشد از ساعت دو بعدازظهر از 
مصرف قهوه دست بکشید. اگر به این نتیجه رسیده اید که 
کافئین باعث بی خوابی تان می  شود باید حتی قبل از ساعت 
دو بعدازظه��ر مصرف قهوه را قطع کنید. برخی خوراکی ها 
مانن��د ش��کالت، نوش��یدنی های ح��اوی ش��کالت مانند 
هات چاکلت، چای س��بز و قرمز، برخی قرص های مسکن و 
نوشیدنی های گازدار باعث بی خوابی می  شوند، پس مصرف 

آن ها را به قبل از ساعت دو بعدازظهر موکول کنید.
الکل باعث بروز مشکالت خواب می  شود. هرچند عده ای 
ب��ه اش��تباه فکر می  کنند ال��کل به خواب کم��ک می  کند. 
شاید الکل به ش��روع خواب کمک کند اما تحقیقات نشان 
می  دهد الکل برای یکس��ره خوابیدن مشکل ایجاد می  کند. 
زنان با مصرف الکل بیشتر دچار اختالالت خواب می  شوند. 
تحقیقات انجام شده در سال ۲011 میالدی نشان می  دهد، 
زنان با مصرف الکل دچار خواب نامنظم می  شوند و ساعت 
خواب آن ها کمتر از زمانی است که الکل مصرف نکرده اند. 
همچنین زنان نس��بت به مردانی که الکل مساوی مصرف 

کرده اند بیشتر دچار اختالل خواب می  شوند.
برنامه ی خواب تان را تنظیم کنید

- دوش آب گرم بگیرید. افت دمای بدن بعد از حمام آب 
گرم باعث می  شود راحت تر به خواب بروید.

- ن��ور اتاق خواب ت��ان را کم کنید؛ یک س��اعت قبل از 
خواب نور اتاق را کاهش دهید و وسایل الکترونیکی را کنار 
بگذارید. با این کار بدن متوجه می  ش��ود س��اعت خواب و 

آرامش است و زودتر به خواب می  روید.
- ب��ا جوراب بخوابید. پوش��یدن ج��وراب کمک می  کند 
خ��ون در بخش انتهایی بدن تان به جری��ان بیفتد و زودتر 

به خواب بروید.
اگر از خواب پریدید در تخت نمانید

ش��اید به خاطر استرس و نگرانی که دارید، نیمه شب از 
خواب بیدار ش��وید. دکتر فولدوری می  گوید: »هرگز نباید 
بیش��تر از ۲0 دقیقه تالش کنید تا دوباره به خواب بروید؛ 

زیرا صرف زمان بیش��تر ب��رای خوابیدن باعث فکر و خیال 
در مورد مش��کالت تان می  ش��ود یا فقط اس��ترس ناشی از 

مشکالت خواب تان را دو برابر می  کند.«
او می  گوی��د: »از تخ��ت خ��واب بلن��د ش��وید و کاری 
آرامش بخ��ش یا کس��ل کننده انج��ام دهید. ب��ه هیچ وجه 
تلویزیون روش��ن نکنید و گوش��ی در دس��ت نگیرید زیرا 
حواس ت��ان پرت می  ش��ود. کتابی نخوانید ک��ه هیجان  آور 
اس��ت. بهتر اس��ت مطلبی را در مجله بخوانید که برای تان 
مهم نیس��ت یا لباس های تان را ات��و بزنید. هر زمان دوباره 

احساس خواب داشتید به تخت برگردید.«
وقتی نیمه ش��ب از خواب می  پرید، »چک کردن ساعت« 

را فراموش کنید. دکتر فولدوری می  گوید:
 این مسئله را به افرادی که برای درمان شناختی رفتاری 
اخت��الالت خواب به م��ا مراجعه می  کنن��د می  گوییم. باید 
س��عی کنید عاداتی که باعث ایجاد خواب خوب در ش��ما 
می  شود را در خودتان ایجاد کنید، انتظارات معقولی داشته 
باش��ید، ذهن تان را خالی کنی��د و عضالت تان را منقبض و 

سپس رها کنید. این کار را از انگشتان پا شروع کنید.
 اگر بی خوابی مزمن دارید، به پزشک مراجعه کنید

اگر تمام راهکارهای کاهش مش��کالت خواب را در پیش 
گرفتید اما هنوز ش��ب ها خواب کاف��ی و باکیفیت ندارید، 
به پزش��ک مراجعه کنید. دکتر فولدوری می  گوید: »برخی 
افراد برای مراجعه به پزشک تعلل می  کنند. بیماری داشتم 
که ۲0 سال مش��کالت خواب داشت و تازه به من مراجعه 
ک��رده بود. اگر بی خوابی بیش از س��ه م��اه ادامه پیدا کند 
مش��کل جدی بالینی محسوب می  ش��ود. پس اگر بیش از 
این زمان دچار بی خوابی هس��تید حتما به پزشک مراجعه 
کنی��د.« اغل��ب پزش��کان راهکارهای خوبی ب��رای درمان 
بی خواب��ی و اخت��الالت خ��واب دارند. حتی ممکن اس��ت 
ش��ما را به متخصص��ان کلینیک های اخت��الالت خواب یا 
درمانگران ش��ناختی-رفتاری ارجاع دهند. دکتر فولدوری 
می  گوید برخی افراد تمایل دارند از راهکارهای سریع چون 
قرص های خواب اس��تفاده کنند، اما او پیش��نهاد می  دهد 
ب��رای درمان بی خوابی به س��راغ تغییرات رفتاری بروید. او 

این طور توضیح می  دهد:
 برخی ها به دنبال راهی هس��تند تا کاری را که »باید«، 
انجام ندهند، آن هم وقتی که اصول اولیه را انجام نداده اند.  
در واقع، داشتن برنامه مناسب برای خواب و ایجاد تغییرات 
موثر تمام چیزی است که برای درمان بی خوابِی کوتاه مدت 

نیاز دارید، پس آن  را امتحان کنید.

چگونه در زمان استرس و نگرانی، خواب باکیفیتی داشته باشیم؟
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مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: میشل والن  کارآفرین 
مترجم: امیر آل  علی

به قلم: مت سوترن  نویسنده حوزه تکنولوژی
مترجم: امیر آل علی

به قلم: شان اوکین  روزنامه نگار 
مترجم: امیر آل  علی


