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فرصت امروز: قیمت سکه روز گذشته از مرز ۹ میلیون تومان 
عبور کرد و هر قطعه س�که تمام به�ار آزادی طرح جدید در 

بازار آزاد تهران با ۳۱۲ هزار تومان افزایش نس�بت 
به روز پیشین به قیمت ۹ میلیون و ۲۰ هزار تومان...

با عبور از مرز ۹ میلیون تومان

سکه رکورد شکست

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

با حضور وزیر اقتصاد، تفاهم نامه ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت های خصوصی به بورس امضا شد

 بخش خصوصی
در مسیر بورس

فرصت امروز: در نود و شش��مین نشس��ت ش��ورای گفت وگو، تفاهم نامه ای برای ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت های بخش 
خصوصی به بازار سرمایه به امضا رسید. این تفاهم نامه با حضور اتاق بازرگانی ایران، شرکت بورس تهران، فرابورس ایران و جامعه 
حسابداران رسمی امضا شد تا درگاهی برای ارزیابی، اقدام و پایش تامین مالی شخصیت های حقوقی بخش خصوصی از بازار سرمایه 
ایجاد شود.  به این ترتیب بورس ایران که به فرصتی طالیی برای تامین مالی در سال 99 تبدیل شده، عالوه بر دولت به منبع تامین 
مالی شرکت های خصوصی نیز تبدیل می شود. هرچند به طور معمول در کشورهای توسعه یافته تامین مالی بنگاه های بزرگ از بازار 
سرمایه انجام شده و بنگاه های کوچک به سراغ بانک ها می روند اما در ایران و طی سال های گذشته بیشتر بنگاه های کوچک و بزرگ...

 درخواست جهانگیری از صنعتگران
برای کمک به دولت در تامین ارز
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شاخص بازار سرمایه از ۱.5 میلیون واحد عبور کرد

روز تاریخی بورس با رشد 64 هزار واحدی

۱۰ راهکار ایجاد روابط مثبت بین همکاران
۲5 راهکار برای تمرین مثبت اندیش  شدن

رازهای یک اینفوگرافی موفق 
ماسک های ژاپنی به اینترنت وصل می شوند

روش جدید محک برای نزدیکی به دل ها
پیوند قلب ها پیامد سینمارفتن در بالکن

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 حذف لوازم جانبی
اقدام جدید اپل 

یادداشت
تغییر سود بانکی چه 
تغییری در وضعیت 

بانک ها ایجاد می کند؟

نظام  در  بح��ث س��پرده گذاری 
بانک��ی با نرخ س��ود و نرخ بازدهی 
در بازارهای جایگزین ارتباط دارد 
و اگر بخواهیم وضعیت نرخ س��ود 
را در نظام بانک��ی رصد کنیم باید 
این دو عامل را موردبررس��ی قرار 
دهیم. در ش��رایطی ک��ه ما اکنون 
ب��ه س��ر می بری��م بان��ک مرکزی 
ن��رخ س��ود س��پرده های  س��قف 
مدت دار را 15درصد و نرخ س��ود 
ه��م  را  کوتاه م��دت  س��پرده های 
8درصد ابالغ کرده اس��ت بنابراین 
نظام بانکی که تا ماه های گذش��ته 
ت��ا حداکث��ر 22درصد هم س��ود 
پرداخت می کرد اکنون ملزم شده 
مصوب��ات ش��ورای پ��ول و اعتبار 
را که س��قف 15درص��د را تعیین 
کرده، رعایت کند تا مردم ش��اهد 
کاه��ش نرخ س��ود 4 ی��ا 5درصد 
س��پرده های مدت دار باش��ند. این 
مصوبه در ش��رایطی ابالغ شده که 
ن��رخ بازدهی بازاره��ای جایگزین 
می تواند در وضعیت سپرده گذاری 
در سیس��تم بانکی بس��یار مهم و 
اثرگذار باشد. پیش بینی من است 
که بازدهی بازارهای س��که، دالر، 
خودرو، مس��کن و سرمایه در سال 
99 بیش��تر از بازدهی نظام بانکی 

باش��د؛ به وی��ژه بازدهی 
4بازار سرمایه که در این...

چهارشنبه
۱۱ تیر
۱۳۹۹
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فرصت امروز: براساس آخرین داده های پایگاه استنادی »اسکوپوس«، ایران در 
تعداد مقاالت منتشرش��ده علمی، یک پله صعود کرد و در رتبه پانزدهم جهان 
در سال 2۰19 ایستاد. این باالترین رتبه ایران طی سال های گذشته تا به امروز 
است. فعاالن علمی کشور ۶۷ هزار و ۷44 مقاله در سال 2۰19 تولید کردند که 

1۳درصد نسبت به سال 2۰18 رشد داشته است.
براساس آخرین داده های این پایگاه استنادی، چین برای نخستین بار با گذر 
از آمریکا در رتبه نخس��ت جهان قرار گرفت؛ اتفاقی مهم که معادالت علمی و 
ساختار قدرت جهانی را به هم ریخته و جهش بزرگ چین به رتبه نخست تولید 
مقاالت علمی دنیا را به موازات رش��د اقتصادی خیره کننده این کش��ور نش��ان 
می دهد. بر این اساس، چین با انتشار ۶84 هزار مقاله علمی در سال 2۰19، در 
جایگاه نخست جهان ایستاد و از آمریکا با ۶۷8 هزار مقاله پیشی گرفت. آمریکا 
در سال 2۰18 میالدی ۶99 هزار مقاله علمی منتشر کرد که در سال 2۰19 با 

کاهش 21 هزار عددی همراه شده است.
براس��اس اع��الم معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، »اس��کوپوس« 
)Scopus( بزرگ تری��ن پایگاه داده چکیده و اس��تنادی برای تجزیه و تحلیل 
پژوهش های گوناگون اس��ت. یکی از ویژگی های این پایگاه استنادی، دارابودن 
اطالعات علم س��نجی نویس��ندگان و دانشگاه هاس��ت که امکان جست وجوی 
کلیدواژه در فیلدهای مختلف جس��ت وجو از طریق نام نویسنده، جست وجو از 

طریق وابستگی سازمانی و جست وجوی پیشرفته را فراهم می کند.
5 دانشگاه ایرانی در بین ۱۰۰۰ دانشگاه معتبر

همچنین چندی پیش، تازه ترین رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان منتشر 
شد و پنج دانشگاه ایرانی در بین هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند. دانشگاه های 
ش��ریف، امیرکبیر، ایران، تهران و شیراز از جمله دانشگاه های ایرانی رتبه بندی 
»کیو اس« در س��ال 2۰21 میالدی هس��تند. البته حضور این دانش��گاه ها در 

این فهرس��ت موضوع جدیدی نیست، چراکه در چند سال گذشته نیز این پنج 
دانشگاه همیشه در رتبه بندی بهترین دانشگاه های معتبر جهان حضور داشتند 
و تنها سال گذشته بود که دانشگاه شهید بهشتی هم به لیست ایرانی های برتر 

فهرست »کیو اس« اضافه شد.
طبق این رتبه بندی علمی، دانش��گاه صنعتی ش��ریف با رتبه 4۰9، دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با رتبه 4۷۷، دانش��گاه تهران با رتبه 591 تا ۶۰۰، دانش��گاه 
ایران با رتبه ۶۰1 تا ۶5۰ و در نهایت دانشگاه شیراز با رتبه 8۰1 تا 1۰۰۰، پنج 

دانشگاه برتر ایرانی در فهرست برترین دانشگاه های جهان را تشکیل می دهند.
به گفته محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی جهان اسالم ISC، »در 
رتبه بندی »کیو اس« در س��ال 2۰21، دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تهران 
نس��بت به سال گذشته دارای رشد رتبه بوده اند؛ به طوری که دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر با 12 پله ارتقا از رتبه 489 به رتبه 4۷۷ جهان رسید و دانشگاه تهران 
نیز با 5۰ پله رشد از بازه ۶5۰-۶۰1  به بازه ۶۰۰-591 ارتقا یافت. این در حالی 
اس��ت که تا سال 2۰1۶ میالدی فقط دو دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 48۰-
4۷1 و دانشگاه تهران با رتبه ۶۰۰-551 در این نظام رتبه بندی حضور داشتند. 
از سوی دیگر، رتبه دانشگاه شریف در این فهرست به اندازه کمی پسرفت کرده 

و وضعیت دانشگاه ایران و شیراز نیز اصال تغییری نکرده است.«
براس��اس رتبه بندی »کیو اس« در س��ال 2۰21 میالدی، دانشگاه شریف در 
حالی با رتبه 4۰9 همچنان بهترین دانش��گاه ایرانی اس��ت که این دانشگاه در 
س��ال گذشته در رتبه 4۰۷ قرار داشت. ش��ریف با دانشگاه تامپر فنالند هر دو 
امس��ال در این رتبه مشترک هستند. در مقایسه با هشت سال پیش، دانشگاه 
شریف پیش��رفت قابل مالحظه ای در این فهرست داش��ته است. همچنین در 
برخی رشته های خاص از جمله شاخه های مرتبط با مهندسی، شریف جزو 2۰۰ 
دانشگاه برتر جهان است. برای مثال، این دانشگاه در بخش مهندسی برق سال 

پیش جزو ۳۰۰ دانش��گاه برتر جهان بود و حاال در بین 2۰۰ دانشگاه برتر قرار 
دارد. نمره این دانش��گاه در این فهرس��ت 2۷.۶ اس��ت، اما درباره نمره شاخص 
»اس��تناد شدگی« این دانشگاه، شرایط عجیبی وجود دارد، چراکه نمره شریف 

در این بخش 8۷.9 است. 
از پیشرفت مالیم امیرکبیر تا روند ثابت دانشگاه ایران

دانش��گاه امیرکبیر نیز که حاال برای چهار سال مداوم در فهرست »کیو اس« 
قرار دارد، با نمره 24.8 )از 1۰۰( عنوان دومین دانش��گاه برتر ایرانی را به خود 
اختصاص داده است. در این فهرست درباره دانشگاه امیرکبیر نوشته شده است: 
»امیرکبیر یک درخشش مداوم داشته است و در دستیابی به بسیاری از اهداف 
آموزش��ی و پژوهشی پیشرفت داش��ته است. امروز دانش��گاه امیرکبیر یکی از 
بهترین دانشگاه های منطقه و یکی از 4۰۰ دانشگاه برتر دنیا حساب می شود.« 
اما همانند دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر هم بخش زیادی از نمره خود را از 
بخش »استنادشدگی« کسب کرده و نمره این دانشگاه در اکثر شاخص ها تک 
رقمی است. نمره این دانشگاه در قسمت استنادشدگی 9۶ و در بخش هایی مثل 

دانشجویان علمی یا اعتبار آکادمیک 2.4 و 5 است.
دانشگاه قدیمی تهران هم به عنوان سومین دانشگاه برتر ایرانی در این فهرست 
شناخته شده است. رتبه این دانشگاه در سال های گذشته در فهرست »کیو اس« 
بارها کم و زیاد شده، اما در سه سال گذشته این دانشگاه روندی صعودی را طی 
کرده است. نکته مهم، حضور دانشگاه تهران در رشته هایی خاص در بین 2۰۰ 
دانش��گاه برتر جهان اس��ت. رتبه بندی »کیو اس« درباره دانشگاه تهران نوشته 
اس��ت: »دانش��گاه تهران که در رشته های مهندس��ی عمران و معماری در بین 
2۰۰ دانش��گاه برتر جهان قرار دارد، در بخش های علوم، تکنولوژی، مهندسی و 
ریاضی قوی است« اما برخالف دانشگاه شریف و امیرکبیر، این دانشگاه در بخش 
»استنادشدگی« نمره زیادی ندارد و نمره این دانشگاه در این بخش 4۳.۶ است.

همچنین دانش��گاه ایران در حالی در سال 2۰1۷ برای اولین بار در فهرست 
»کیو اس« قرار گرفت که در چند س��ال گذش��ته رتبه آن ثابت مانده و امسال 
نیز رتبه ۶۰1 تا ۶5۰ را کس��ب کرده اس��ت. دانشگاه شیراز هم به عنوان یکی 
از قدیمی ترین دانش��گاه های کشور، روندی مش��ابه را طی کرده و همچون سه 
سال گذشته در رتبه 8۰۰ تا هزار این فهرست قرار گرفته است. »کیو اس« در 
مورد دانشگاه شیراز نوشته است: »دانشگاه شیراز همیشه جزو پنج دانشگاه برتر 
ایران بوده است و همیشه به آن احترام می گذارند، دانشگاه پنسیلوانیا به دولت 
ایران برای ساخت این دانشگاه کمک کرد، به همین دلیل، شیراز تنها دانشگاه 

خاورمیانه است که سیستم آکادمیک آن براساس سیستم آمریکایی است.«
5 دانشگاه آمریکایی در بین ۱۰ دانشگاه برتر جهان

اما در حالی آمریکا طبق اطالعات پایگاه استنادی »اسکوپوس«، رتبه نخست 
تولید مقاالت علمی جهان را در سال 2۰19 به چین واگذار کرده که دانشگاه های 
این کش��ور همچنان نقش پررنگی در بهترین و معتبرترین دانشگاه  های جهان 
دارند، به طوری که پنج دانش��گاه آمریکایی همچون سال های گذشته در جمع 

1۰ دانشگاه برتر دنیا ایستاده اند.
براس��اس رتبه بندی »کیو اس«، از جمع 1۰ دانشگاه برتر دنیا، پنج دانشگاه 
ب��ه آمری��کا اختصاص دارد، چهار مورد به انگلیس و یک مورد هم به س��وئیس 
تعل��ق دارد. فهرس��ت 1۰ دانش��گاه برت��ر جهان از این قرار اس��ت: دانش��گاه  
MIT)آمریکا(، دانش��گاه استنفورد )آمریکا(، دانشگاه هاروارد )آمریکا(، دانشگاه 
کالتک )آمریکا(، دانشگاه آکسفورد)انگلیس(، دانشگاه زوریخ )سوئیس(، دانشگاه 
کمبریج)انگلیس(، دانشگاه امپریال کالج)انگلیس(، دانشگاه شیکاگو)آمریکا( و 
دانشگاه UCL)انگلیس(. گفتنی است که دانشگاه MIT از سال 2۰12 تاکنون 
با نمره 1۰۰ در رتبه اول این فهرس��ت قرار دارد. این دانش��گاه در س��ال 18۶1 

میالدی ساخته شده است و هم اکنون 11 هزار و 1۶1 دانشجو دارد.

هادی خانیکی با اعتقاد بر اینکه »یکی از تغییرات مهم ش��یوع ویروس کرونا، خوش بینی 
نسبت به تکنولوژی است«، گفت »شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شد که جامعه در فضای 

جدیدی قرار گرفته و بخش روشن تکنولوژی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.«
این اس��تاد علوم ارتباطات عصر دوش��نبه )9 تیرماه( در نشس��ت آنالین »کرونا و مسائل، 
چالش ها و چشم اندازهای فرهنگی و ارتباطی« با بیان اینکه »شیوع پرسرعت ویروس کرونا در 
جهان و تغییر آن از اپیدمی به پاندمی )همه گیری جهانی( مردم جهان را با فرهنگ قرنطینه 
مواجه کرد«، گفت: »کافی است رصد کنیم که در این مدت میزان گفت وگوهای اینستاگرامی 
در حوزه های مختلف تا چه اندازه زیاد شده که نشان دهنده اهمیت ارتباطات و تغییر شیوه های 

ارتباطی در این مدت است.«
او با بیان اینکه »یکی از تغییرات مهم شیوع ویروس کرونا، خوش بینی نسبت به تکنولوژی 
اس��ت«، ادامه داد: »ش��یوع ویروس کرونا در جهان باعث ش��د که جامعه در فضای جدیدی 
قرار گرفته و بخش روش��ن تکنولوژی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. به هر حال در هر 
جامعه ای فناوری های جدید معموال با هراس و نگرانی هایی همراه است، اما شرایط جدید باعث 

شد که تکنولوژی با استقبال مواجه شود.«
به گفته وی، »هم نشینی بین ویروس و وب باعث ایجاد تغییراتی شد که یکی دیگر از این 
تغییرات مهم، فراهم کردن زمینه های مس��تعد برای تغییرات فرهنگی از یادگیری و آموزش 
گرفته تا تولید و مصرف محصوالت فرهنگی بوده اس��ت. گزارش ها در جهان بیانگر این است 

که مطالعه افراد در این مدت باال رفته و اجبار به مطالعه و یادگیری نیز بیشتر شده است.«

به گزارش ایسنا، خانیکی با اشاره به آغاز پیک تازه رشد شیوع ویروس کرونا در کشور و با 
بیان این نکته که »با وجود اینکه برآوردها و پیش بینی های قبلی بیانگر این بود که ما در مسیر 
افول فرآیند ش��یوع قرار گرفتیم، اما در پیک تازه ای از رشد شیوع قرار گرفته ایم«، افزود: »بر 
این اساس ما در این وضعیت با چالش های تازه ای مواجه هستیم. دانش به ما حکم می کند که 
از محققان و کارشناسان علمی بپرسیم که ما هم اکنون در چه وضعیتی هستیم و این روند به 
کدام س��و می رود.« این کارشناس رسانه ادامه داد: »اما در حوزه اجتماعی و ارتباطی می توان 
گفت که در جامعه ایران با مسائل جدیدی مواجه شده ایم. اولین مسئله این است که همانگونه 
که موج دوم نظرسنجی ملی در خردادماه نشان می دهد، وحشت و اضطراب جامعه نسبت به 
موج های گذشته بیشتر شده و مسئله دوم نیز بیانگر این است که سازگاری با این موضوع که 
باید با کرونا زندگی کنیم نیز بیشتر شده است. قبال گمان می شد که کرونا از بین می رود، اما 
االن نگرش عمومی این است که کرونا حداقل تا یک سال آینده بخشی از زندگی ما شده است. 

درواقع، خوش بینی ها کمتر شده است.«
خانیکی، س��ومین چالش را گرفتاری در تله موفقیت برش��مرد و یادآور شد: » در مراحل 
قبلی عملکردها از سیاست های رس��می تا برخورد شهروندان به صورت نسبی رضایت بخش 
بوده است، اما حاال به نظر می آید که آن موفقیت ها ما را دچار اعتماد به نفس زیاد کرده است. 
چالش چهارم نیز به شکل شیوع جدید برمی گردد. به نظر می رسد برخی از مناطق ایران به 
دلیل پایبندی یا اصرار بیشتر بر برخی آداب و رسوم گذشته همانند عزا، عروسی و رفت و آمدها 

باعث شده که پیشگیری ها شکسته شود.«

او چالش پنجم را نیز مربوط به موضوع ایمنی مرتبط دانست و اضافه کرد: »به نظر می رسد 
که باید به تبدیل و تضمین ایمنی به گونه دیگری فکر کنیم. به گفته کارشناسان علمی حوزه 
سالمت، جوامع پیشتر به سمت ایمنی رفته بودند که افراد به صورت فردی به موضوع ایمنی 
می پرداختند، اما امروز به این نتیجه رسیده ایم که باید یک برنامه ریزی کلی داشته باشیم و به 

سمت ایمنی توده ای پیش برویم.«
این اس��تاد دانش��گاه همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر ضرورت 
اشتراک دانش در شرایط فعلی، گفت: »در جریان مواجهه با کرونا به ویژه در حوزه رسانه های 
اجتماعی و فضای وب، تجربه های جدیدی همچون تجربه غرق ش��دن در اطالعات متکثر را 
پیدا کردیم. فرهنگ علمی آزاد با کمترین محدودیت ها، ایده آل ها و دوراندیشی ها در شرایط 
فعلی بسیار مهمتر از قبل شد که می توان با عنوان »علم باز« از آن یاد کرد. هر مقدار که جامعه 
و مرزها دچار فروبس��تگی می شدند، دایره باز علم بیشتر می شد و این گشودگی باعث تغییر 

نگرش دانشمندان نسبت به ویروس کرونا شده است.«
به اعتقاد خانیکی، »به علم باز می توان به اش��کال مختلفی پرداخته شود که در سه سطح 
مورد توجه قرار می گیرد؛ داده های باز، انتش��ارات باز و منابع آموزشی باز. این سه حوزه است 
که طبیعتا نهادهایی همانند کتابخانه ملی را در معرض تقاضای مسئولیت ها و ایفای نقش های 
جدید قرار می دهد. داده های باز به معنای به اشتراک گذاشتن اطالعات و داده هاست. به نظرم 
این اطالعات جامعه را به این س��مت سوق داد که هرچه نهادهای علمی بتوانند مستقل تر و 
قانونمندتر در این فرآیند مش��ارکت کنند، می توانند به این وضعیت بس��یار کمک کنند. در 

واق��ع، نهادهای علمی می توانند جامعه را به مبارزه با ش��یوع ویروس کرونا ببرند. به هر حال 
نباید اجازه داد که این روند داده های باز با هر مصلحتی مختل شود، چراکه عواقب آن به کل 

جهان لطمه وارد می کند.«
او درباره انتشار باز نیز با بیان اینکه »به طور کلی نشر در علم بسیار پرهزینه است«، توضیح 
داد: »در جهان و خوش��بختانه در ایران نیز در این مدت شاهد بودیم که کتابخانه های بزرگ 
جهان و ناش��ران مطرح و دانشگاه ها فرصت دسترسی به دریافت منابع را فراهم کردند. اینکه 
بس��یاری از اس��ناد و مدارک در اختیار شهروندان قرار گرفت، اتفاق بزرگی محسوب می شود. 
منابع آموزش��ی باز نیز به دانشگاه و مدارس اشاره دارد که در این مدت با راه اندازی دوره های 
آنالین به باالبردن بهداشت عمومی و ارائه اطالعات قابل اعتماد و توانمند کردن جامعه کمک 
کردند. به این ترتیب، براساس این سه حوزه و اجبار به برقراری ارتباط در روزگار کرونایی، با 
فرهنگی ارتباطی و علمی تازه ای مواجه شده ایم که عنوان آن را می توان »علم باز مسئوالنه« 
گذاشت. البته باید این نکته را در نظر داشت که »علم باز« به معنای علم بدون قاعده نیست، 
بلکه علمی است که درگیری خود با جامعه را بیشتر مورد توجه قرار می دهد و طلب می کند 

که نهادهای فرهنگی و علمی حضور فعاالنه تری داشته باشند.«
این استاد علوم ارتباطات در پایان سخنان خود گفت: »مسئله مرحله مواجهه با پیک های 
جدید از شیوع کرونا، این است که باید یک نوع توهم زدایی از دانا و بی نیاز بودن در نهادهای 
رسمی و نزدیک شدن آنها به نهادهای علمی و مدنی صورت بگیرد تا بتوانند در کنار هم نوعی 

مدیریت علمی و تقویت فرهنگ علمی را انجام دهند.«

چین در تولید مقاالت علمی از آمریکا پیشی گرفت

ایران در رتبه پانزدهم جهان ایستاد

هادی خانیکی در نشست »کرونا، چالش ها و چشم اندازهای ارتباطی« مطرح کرد

تحوالت هم نشینی ویروس و وب

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان



جدیدتری��ن گزارش مرکز آم��ار ایران درباره الگ��وی گذران وقت در 
اس��فندماه سال گذش��ته نش��ان می دهد که ایرانی ها بیش��ترین زمان 
خ��ود در یک ش��بانه روز را صرف »رس��یدگی و خودمراقبتی« کرده و 
کمترین زمان را به اموری مانند »کار داوطلبانه بدون مزد و کارآموزی« 

اختصاص می دهند.
از آنجا که ویروس کرونا از اواخر زمس��تان پارس��ال در ایران ش��ایع 
ش��د و گزارش مرکز آمار به بررسی الگوی گذران وقت در دومین هفته 
اس��فندماه پرداخته می توان به صورت جس��ته و گریخته اثرات کرونا در 
الگوی گذران وقت را مش��اهده کرد، کمااینکه مرک��ز آمار ایران نیز در 
انتهای گزارش خود به مقایس��ه الگوی گذران وقت در دو فصل پاییز و 
زمس��تان پرداخته و اثرگذاری ش��یوع کرونا در تغییرات الگوی گذران 
وقت را پذیرفته اس��ت. با این همه برای س��نجش اث��رات ویروس کرونا 
بر س��بک زندگی شهروندان می توان تا بهار امسال و گزارش دهی مرکز 
آمار از این برهه زمانی به انتظار نشس��ت و آنگاه دقیق تر درباره چند و 
چون این تاثیرگذاری بحث کرد، چراکه از همان ش��روع ش��یوع کرونا، 
پویش های زیادی برای تولید ماسک در خانه ها و کارگاه ها توسط مردم 
صورت گرفت و همچنین کمک های مردمی بس��یاری برای خانواده های 
نیازمند انجام ش��د، اما همانطور که در گزارش مرکز آمار اش��اره شده، 
»کار داوطلبان��ه بدون مزد«، کمترین زم��ان از الگوی گذران وقت یک 

شهروند ایرانی در شبانه روز را به خود اختصاص داده است.
جزییات الگوی گذران وقت با شیوع کرونا

همچنین این طرح آمارگیری به دلیل وضعیت قرمز شیوع کرونا به طور 
کامل در تمامی استان های کشور انجام نشده است. به گفته مرکز آمار ایران، 
طرح آمارگیری گذران وقت یکی از طرح های این نهاد آماری اس��ت که با 
مراجعه به خانوارها و با هدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد 15 ساله و 
بیشتر ساکن در نقاط شهری کشور، شناخت نوع و مدت  زمان فعالیت های 
انجام ش��ده توس��ط آنها در 24 ساعت به اجرا درآمده اس��ت. این طرح در 
دومین هفته اسفندماه 98 در نقاط شهری کشور اجرا شده و به دلیل شیوع 
ویروس کرونا در هفت اس��تان اردبیل، اصفهان، س��منان، خراسان رضوی، 

قزوین، کرمان و گیالن اجرا نشده است.
طبق نتایج این طرح، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز 

به گروه فعالیت »رس��یدگی و خودمراقبتی« شامل خوابیدن، خوردن و 
آش��امیدن، مراقبت های بهداشتی و پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت های 
رس��یدگی و خودمراقبتی و... با 11 ساعت و 4۰ دقیقه اختصاص دارد. 
همچنین »فرهنگ، فراغت، رس��انه های گروهی، تمرین های ورزش��ی« 
ش��امل بازدی��د از رویدادها /مکان ه��ای فرهنگی، تفریحی و ورزش��ی، 
سرگرمی ها، شرکت در ورزش ها، استفاده از رسانه های گروهی، مطالعه 
در اوقات فراغت، تماش��ای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر مرتبط 
با فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی و تمرین های ورزشی و ... با چهار 

ساعت و 29دقیقه در رده بعدی قرار دارد.
»خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« نیز ش��امل 
تهی��ه و آماده کردن غ��ذا، تمیز کردن خانه، خریدک��ردن برای اعضای 
خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و ... با س��ه ساعت و سه 

دقیقه، موضوع دیگر گذران وقت ایرانی ها است.
همچنین »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« شامل اشتغال در 
شرکت ها، نهادهای دولتی و موسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه های 
اقتصادی خانگی تولید کاالها، اشتغال در خانوارها و بنگاه های اقتصادی 
خانگ��ی ارائه خدم��ات، فعالیت های فرعی و وقفه های مرتبط با ش��غل، 
جست وجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با شغل و ... با دو 
ساعت و 4۰ دقیقه در رده بعدی ایستاده و این مدت زمان برای مردان 
نیز حدود چهار س��اعت و 4۶ دقیقه است. »معاشرت، ارتباط، مشارکت 
اجتماعی و آداب و رسوم دینی« نیز از جمله صحبت  کردن، شرکت در 
رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی جامعه، نقش داش��تن در مسئولیت های 
مربوط به ش��هروندی، آداب و رسوم دینی، س��فر تفریحی - زیارتی و... 
ی��ک س��اعت و 24 دقیقه از وق��ت مردم را صرف خود کرده اس��ت، اما 
کمترین زمان صرف ش��ده در ش��بانه روز مربوط به »کار داوطلبانه بدون 

مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد« با دو دقیقه بوده است.
تفاوت الگوی گذران زمان در بین مردان و زنان

همچنین در بین مردان، بعد از فعالیت »رس��یدگی و خودمراقبتی«، 
متوس��ط بیش��ترین زمان صرف شده در ش��بانه روز به ترتیب مربوط به 
گروه فعالیت »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی« 
با چهار س��اعت و 54 دقیقه، »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« 
با چهار س��اعت و 4۶ دقیقه و »معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و 

آداب  و رسوم دینی« با یک ساعت و ۳9 دقیقه بوده است.
این در حالی است که در بین زنان، متوسط بیشترین زمان صرف شده 

بع��د از »رس��یدگی و خودمراقبتی« به ترتیب مرب��وط به گروه فعالیت 
»خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« با پنج ساعت 
و ۶ دقیقه و »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی« 
با چهار س��اعت و 5۰ دقیقه بوده است. مقایسه الگوی گذران وقت بین 
م��ردان و زن��ان گویای این مطلب اس��ت که زنان نس��بت به مردان در 
یک ش��بانه روز وقت بیشتری به »خدمات خانگی بدون مزد« اختصاص 
می دهند و در مقابل، در گروه فعالیت »اشتغال برای مزد« زمان کمتری 
ص��رف می کنند. به گفته مرکز آمار، مقایس��ه الگوی گذران وقت در دو 
فصل پاییز و زمس��تان نشان می دهد که ش��یوع کرونا بر الگوی گذران 
وقت افراد جامعه اثر گذاش��ته اس��ت، به طوری ک��ه »خدمات خانگی 
بدون مزد« به طور متوس��ط 22 دقیقه و »رس��یدگی و خودمراقبتی« 
25 دقیقه نس��بت به فصل پاییز زمان بیش��تری را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. همچنین »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های 
ورزش��ی« با 2۳ دقیقه و »معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب 
 و رس��وم دینی« با 22 دقیقه زمان کمتری نسبت به فصل پاییز به خود 

اختصاص داده است.
پاشنه آشیل الگوی گذران وقت چیست؟

بررس��ی مطالعات گذران اوقات از س��ال 88 تاکنون انجام شده است 
و ارزیابی گزارش های متعدد نش��ان می دهد که در همه این س��ال ها و 
تا پیش از ش��یوع کرونا، ش��هروندان ایرانی از یک الگ��وی تقریبا ثابت 
برای گذران وقت خود اس��تفاده می کرده ان��د، به این ترتیب که همواره 
بیش��ترین زمان برای همه گروه های س��نی و جنس��ی صرف نگهداری 
از خ��ود می ش��ود و کمترین زمان ه��م برای فعالیت ه��ای داوطلبانه و 
خیری��ه صرف می ش��ود. همچنین مردان زمان بیش��تری را صرف امور 
ش��غلی می کنند و زنان نیز بیشترین زمان خود را صرف امور خانه داری 
می نمایند. در همین خصوص، علی اصغر سعیدی در مورد الگوی گذران 
وقت معتقد اس��ت: »مش��کل این مطالعات این اس��ت ک��ه جزییات را 
نش��ان نمی دهد. مثال مش��خص نمی کند که 1۳ ساعتی که افراد صرف 
»نگهداری ش��خصی« می کنن��د دقیقا چگونه صرف می ش��ود و به طور 
دقیق چه فعالیت هایی را با چه میزان س��اعت دربر می گیرد.« به گفته 
این جامعه شناس، »در یک نگاه کلی، جامعه ای که در آن بیش از نیمی 
از ساعات افراد صرف نگهداری از خود می شود، یک جامعه کامال فراغتی 
است، اما باید دید که آیا ایراد از شیوه آمارگیری است و یا واقعا جامعه 

ایرانی یک جامعه فراغتی است؟«

ایرانی ها در شبانه روز چگونه وقت خود را می گذرانند؟

تاثیر کرونا در گذران وقت

میانگین نرخ تورم اجاره  بهای مسکن در بهار امسال 2۳.۳درصد بوده 
که استان لرستان با ۳5.8درصد بیشترین و آذربایجان غربی با ۷.5درصد 
کمتری��ن نرخ تورم اجاره به��ا را در بهار 99 داش��ته اند. به عبارت بهتر، 
خانوارهای استان لرس��تان به طور متوسط 12.5 واحد درصد بیشتر از 
میانگین کش��ور و خانوارهای استان آذربایجان غربی 15.8 واحد درصد 

کمتر از میانگین کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.
یک��ی از بخش ه��ای مه��م در ب��رآورد نرخ ت��ورم )ش��اخص قیمت 
مصرف کنن��ده( بخش مس��کن اس��ت. این بخش ش��امل زیربخش های 
»اج��اره بهای واحده��ای مس��کونی«  و »خدمات نگه��داری و تعمیر 
واحد مس��کونی«  )تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ کاری، 

برق کاری و نصب ایزوگام( است.
به گفته مرکز آمار، در فصل بهار، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مس��کونی در مناطق شهری به عدد 1۷5.1 رس��ید که نسبت به فصل 
قبل، ۳.4درصد افزایش داش��ته است. در این فصل، بیشترین نرخ تورم 
فصلی مربوط به اس��تان ایالم با 9.1درصد افزایش و کمترین آن مربوط 

به استان لرستان با ۰.۷درصد افزایش است.
درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار 1۳99 نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 2۳.۳درصد است که نسبت 
به فصل زمستان 1۳98 )22.9درصد(، ۰.4 واحد درصد افزایش را نشان 
می دهد. بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان لرستان با 
۳5.8درصد افزایش و کمترین آن مربوط به اس��تان آذربایجان غربی با 

۷.5درصد افزایش است.
ن��رخ ت��ورم چهار فصل منتهی ب��ه فصل بهار 1۳99 نس��بت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل در بخش اجاره بها، برابر 22.۷درصد اس��ت. بر این 
اساس استان لرس��تان )۳5.8درصد( بیشترین عدد و استان آذربایجان 
غرب��ی )9.5درص��د( کمترین نرخ تورم س��الیانه را داش��تند. همچنین 

متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد 
داشته اند، در فصل بهار 1۳99 برابر با ۳۳.۶درصد بوده است.

مرکز آم��ار همچنین متوس��ط هزینه و درآمد خانوارهای ش��هری و 
روس��تایی در سال 98 را منتش��ر کرد. براس��اس این آمار که براساس 
داده گیری از 19هزار و 898 خانوار نمونه در نقاط ش��هری و 18هزار و 
4۳۰ خانوار نمونه در نقاط روس��تایی به دس��ت آمده، متوسط درآمد و 
هزینه ماهانه خانوار ش��هری در س��ال 98 به ترتیب 4.5 و ۳.9 میلیون 
تومان بوده است که نسبت به سال 9۷ به ترتیب رشدی 24.4درصدی 
و 24.8درصدی داش��ته اس��ت. درآمد و هزینه ماهانه خانوار شهری نیز 
در سال 98 به ترتیب 2.4۷ و 2.1۷ میلیون تومان بوده است که نسبت 
به س��ال 9۷ به ترتیب 2۷.4درصد و 21.۷درصد افزایش یافته است. به 
ای��ن ترتیب با در نظر گرفتن تورم متوس��ط ۳۶درصدی، می توان گفت 
که رش��د درآمد و هزینه حقیقی خانوارها در سال 98 منفی بوده است. 
این آمار همچنین نش��ان می دهد بیشترین مقدار هزینه و درآمد خانوار 
ش��هری در اس��تان تهران و کمترین این مقادیر در استان کرمان بوده 
اس��ت. براس��اس آمار خانوارهای روستایی نیز اس��تان البرز بیشترین و 
استان سیستان و بلوچستان کمترین رقم درآمد و هزینه ماهانه در سال 

98 را به خود اختصاص دادند.
هزینه و درآمد خانوار شهری نیز به این ترتیب بوده است که متوسط 
هزینه  کل خالص س��االنه  یک خانوار ش��هری 4۷ میلیون و 4۳۷ هزار 
تومان بوده اس��ت که نس��بت به رقم مشابه در س��ال قبل 2۰.۶درصد 
افزایش نش��ان می دهد. از هزینه  کل ساالنه  خانوار شهری 11میلیون و 
۷52 هزار تومان آن با سهم 24.8درصد مربوط به هزینه های خوراکی و 
دخانی و ۳5 میلیون و ۶85 هزار تومان آن با س��هم ۷5.2درصد مربوط 
ب��ه هزینه های غیرخوراکی بوده اس��ت. در بی��ن هزینه  های خوراکی و 
دخانی، بیش��ترین س��هم با 22درصد مربوط به هزینه  گوشت و در بین 

هزینه های غیرخوراکی بیش��ترین س��هم با 48درص��د مربوط به هزینه 
مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

براساس این آمار، متوسط درآمد اظهارشده  ساالنه  یک خانوار شهری 
54 میلی��ون و 1۰۰هزار تومان بوده اس��ت که نس��بت به س��ال قبل، 
24.4درصد افزایش داش��ته اس��ت. بر این اس��اس در سال 1۳98 رشد 
متوسط درآمد س��االنه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه 
کل ساالنه اس��ت. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد 
۳2.5درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 1۶.1درصد از مشاغل 
آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 51.4درصد از محل درآمدهای متفرقه 

خانوار تامین شده است.
همچنین هزینه و درآمد خانوار روس��تایی به این صورت بوده اس��ت 
که متوس��ط درآمد اظهارشده  ساالنه  یک خانوار روستایی 29 میلیون و 
۷۰2 هزار تومان بوده اس��ت که نسبت به سال قبل 2۷.4درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. منابع تامین درآمد خانوارهای روس��تایی نشان می دهد 
که ۳۰.۷درصد از مش��اغل مزد و حقوق بگیری، ۳۳.5درصد از مش��اغل 
آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳5.8درصد از محل درآمدهای متفرقه 
خانوار تامین ش��ده است. متوس��ط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار 
روس��تایی2۶ میلیون و 1۰۰هزار تومان بوده اس��ت که نس��بت به سال 
قب��ل 21.۷درصد افزایش نش��ان می دهد. از هزینه  کل س��االنه  خانوار 
روس��تایی، 1۰ میلی��ون و 2۶۶هزار تومان با س��هم ۳9.۳درصد مربوط 
ب��ه هزینه های خوراکی و دخانی و 15 میلی��ون و 8۳4 هزار تومان آن 
با س��هم ۶۰.۷درص��د مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده اس��ت. در 
بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیش��ترین سهم مربوط به هزینه  آرد، 
رشته، غالت، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام 22درصد و در بین 
هزینه های غیرخوراکی، بیش��ترین سهم با ۳۰درصد مربوط به مسکن، 

سوخت و روشنایی بوده است.

لرستان بیشترین و آذربایجان غربی کمترین تورم اجاره مسکن را دارد

جزییات دخل  و  خرج خانوارها

نگاه

اکونومیست گزارش می دهد
چین هنوز هم کارخانه جهان است

سهم چین از تولیدات صنعتی جهان هم اکنون 28درصد است که این 
رقم با مجموع سهم کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان برابری می کند. این 
آمار نش��ان می دهد که چین با وجود بح��ران کرونا و تنش های تجاری 

همچنان جایگاه خود را به عنوان کارخانه جهان حفظ کرده است.
به گزارش اکونومیس��ت، س��االنه 2۰۰ هزار نفر از سراسر جهان برای 
بازدید از نمایشگاه گوانگژو که بزرگ ترین نمایشگاه تجاری جهان به شمار 
می رود، به چین سفر می کنند، اما امسال به دلیل اپیدمی کرونا، نمایشگاه 
به  صورت کامال آنالین برگزار شد و در روز 24 ژوئیه )چهارم تیرماه( پس 
از 1۰ روز به کار خود پایان داد. اگرچه این نمایشگاه مجازی نمی توانست 
جایگزینی برای نمایشگاه حضوری باشد، اما بار دیگر نشان داد که بخش 
تولید چین تا چه حد قدرتمند است. نمایندگان حدود 25 هزار شرکت 
که اغلب آنها از کارخانه های خود به صورت پخش زنده محصوالت ش��ان 
را معرفی می کردند، در این نمایشگاه مجازی با کسانی که مایل به خرید 
این محصوالت بودند، گفت وگو کرده و اطالعات الزم درباره محصوالت را 

در اختیارشان می گذاشتند.
ون ل��ی، مدی��ر تولید جوان��ی که دس��تگاه چمن زنی خودِکشش��ی 
Z-Green را به مش��تریان معرفی می کرد، نماینده یکی از شرکت های 
حاضر در نمایش��گاه مجازی کانتون بود. خانم جوی، فروش��نده همکار 
شرکت PKCELL نیز در حالی که انواع مختلفی از باتری های لیتیومی 
قابل شارژ را در مقابل داشت، درباره 2۳ خط تولید اتوماتیک این شرکت 

به مخاطبان توضیح می داد.
ش��رکت های دیگ��ری نی��ز در این نمایش��گاه محصوالت��ی همچون 
موتورس��یکلت، خودروهای برقی، دستگاه های قهوه ساز و اسباب بازی را 
به مشتریان معرفی می کردند. این شرکت ها برای معرفی محصوالت خود 
از طریق پخش زنده، از تجهیزات آماتور اس��تفاده کرده بودند و از طرفی 
ارائه کنندگان توضیحات معموال زبان انگلیسی را روان صحبت نمی کردند 
و نور صحنه نیز ضعیف بود، اما نتیجه کار در نهایت بسیار خوب بود. در 
نمایش��گاه گوانگژو مشخص شده که چین هنوز هم کارخانه دنیاست و 
حتی در بحبوحه بحران کرونا همچنان قدرت صنعتی خود را حفظ کرده 
اس��ت. س��هم چین از تولیدات صنعتی جهان اکنون 28درصد است که 
این رقم با مجموع سهم کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان برابری می کند.

چین به  عنوان یک قدرت صنعتی، از دو مزیت عمده برخوردار است. 
اول اینکه عمق بخش صنعت چین با هیچ کش��ور دیگری قابل مقایسه 
نیست و طی سال های اخیر نیز همواره در حال رشد بوده است. براساس 
آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD(، در سال 2۰۰5 
سهم قطعات وارداتی در محصوالت صادراتی چین 2۶درصد بود، اما این 
رقم در س��ال 2۰1۶ به 1۷درصد رس��ید. به عبارت دیگر، اکنون بخش 
بیش��تری از قطعات مورد اس��تفاده در محص��والت صادراتی چین، در 

کارخانه های خود این کشور ساخته می شود.
مزیت دوم چین نیز به بازار وسیع این کشور مربوط می شود. به همین 
دلیل اس��ت که شرکت های آمریکایی از دولت ترامپ می خواهند که در 
کش��مکش های تجاری با دولت چین فقط تا آنجا پیش برود که فضای 
بیشتری در بازار چین برای آنها باز شود، نه اینکه فرصت های تجاری آنها 
در چین به  کلی از بین برود. مطالعات گروه تحقیقات اقتصادی »ریکانز 
رودیوم« نشان می دهد که ارزش ادغام و خرید شرکت های خارجی فعال 
در چین طی 18 ماه اخیر به بیش��ترین می��زان خود در یک دهه اخیر 
رسیده است. حداقل از این لحاظ می توان گفت که شرکت های بین المللی 

بیش از گذشته به چین وابسته شده اند.
همان طور که انتظار می رفت، رکود اقتصادی اخیر به شرکت های چینی 
نیز آس��یب وارد کرده اس��ت. صادرات این شرکت ها در پنج ماه نخست 
س��ال 2۰2۰ در مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل 8درصد کاهش نشان 
می دهد. با این حال، شرکت های چینی به لطف موفقیت های این کشور 
در مقابله با ویروس کرونا، در مقایسه با همتایان خود در اغلب کشورهای 
جهان وضعیت بهتری داش��ته اند. ازسرگیری زودتر فعالیت های تولیدی 
در چین )در مقایس��ه با سایر کشورها( این امکان را برای صادرکنندگان 
چینی فراهم کرده است که سهم بیشتری را از بازارهای جهانی در اختیار 
بگیرند. در ماه مه )12 اردیبهش��ت تا 11 خرداد( سهم کاالهای چینی 
از ب��ازار کاالهای وارداتی به ژاپن و اروپا به س��قف تاریخی خود رس��ید. 
۳۰درص��د از کاالهای وارداتی ژاپن در م��اه مه، کاالهای چینی بودند و 

در اروپا نیز سهم کاالهای چینی از کل کاالهای وارداتی 24درصد بود.
ام��ا در عین حال، دیگر کش��ورها که به  خوب��ی از قدرت بخش تولید 
چین آگاه هس��تند، معتقدند که وابس��تگی بیش از حد به چین باعث 
آس��یب پذیری آنها در موقعیت های حساس می شود. این نکته در اوایل 
س��ال جاری میالدی وقتی کش��ورها برای خرید ماسک و دستگاه های 
تنفس مصنوعی از چین به  شدت با یکدیگر رقابت می کردند، آشکار شد. 
در این شرایط دولت های دیگر، از هند گرفته تا تایوان، سعی دارند با ارائه 
وام، زمین و س��ایر مزایا سرمایه گذاران خارجی را از چین به سمت خود 
بکشانند. چنین تالش هایی برای وسوسه سرمایه گذاران خارجی، گرچه 
در گذشته به  ندرت جواب داده، اما در شرایط کنونی به سه دلیل امکان 
موفقیت آنها بیش از گذشته اس��ت. اول اینکه صعود چین به باالدست 
زنجیره تأمین جهانی باعث شده است که شرکت های پایین دستی عماًل 
به کشورهای دیگر رانده شوند. بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک از قبل 
دست کم بخشی از فعالیت های تولیدی خود را به کشورهای جنوب آسیا 
منتقل کرده اند. دوم اینکه تنش های تجاری بین آمریکا و چین بسیاری 
از شرکت ها را آشفته کرده است. شرکت اپل اگرچه هنوز هم بخش عمده 
قطعات گوش��ی های آیفون خود را در چین تولید می کند، اما در همین 
حال تأمین کنندگان خود را تشویق کرده است که فعالیت های تولیدی 
خود را در دیگر کشورها گسترش دهند. سومین دلیل نیز این است که 
تعطیل شدن کارخانه ها به دلیل شیوع کرونا بار دیگر خطر وابستگی به 
تنها یک کشور برای فعالیت های تولیدی را بیش از پیش مشخص کرد.

نش��انه هایی از آغاز موج خروج شرکت های خارجی از چین را می توان 
در نظرسنجی اخیر بانک سوئیسی UBS از مدیران بیش از هزار شرکت 
بزرگ جهان مش��اهده کرد. مدیران ۷۶درصد از شرکت های آمریکایی، 
85درصد از ش��رکت های شمال شرق آسیا )ژاپن و کره جنوبی( و حتی 
مدیران ۶۰درصد از شرکت های چینی اعالم کرده اند که تاکنون بخشی از 
فعالیت های تولیدی خود را از چین خارج کرده اند یا در حال برنامه ریزی 

برای این کار هستند.
کیت پارکر، استراتژیست ارشد بانک  UBSبرآورد می کند که احتماال 
در س��ال های آتی شرکت های خارجی 2۰ تا ۳۰درصد ظرفیت تولیدی 
خود در چین را به سایر کشورها منتقل خواهند کرد. این انتقال یک شبه 
رخ نخواهد داد، اما در هر صورت از ش��دت تس��لط چین بر بخش تولید 

جهان خواهد کاست.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

چهار شنبه
11 تیر 1399
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فرصت امروز: در نود و ششمین نشست شورای گفت وگو، تفاهم نامه ای 
برای ایجاد پنجره واحد برای ورود ش��رکت های بخش خصوصی به بازار 
س��رمایه به امضا رس��ید. این تفاهم نامه با حضور ات��اق بازرگانی ایران، 
ش��رکت بورس تهران، فرابورس ایران و جامعه حسابداران رسمی امضا 
ش��د تا درگاهی برای ارزیابی، اقدام و پایش تامین مالی ش��خصیت های 

حقوقی بخش خصوصی از بازار سرمایه ایجاد شود. 
ب��ه این ترتیب بورس ایران که به فرصتی طالیی برای تامین مالی در 
سال 99 تبدیل ش��ده، عالوه بر دولت به منبع تامین مالی شرکت های 
خصوص��ی نیز تبدیل می ش��ود. هرچند به طور معمول در کش��ورهای 
توس��عه یافته تامین مالی بنگاه های بزرگ از بازار س��رمایه انجام شده و 
بنگاه های کوچک به س��راغ بانک ها می روند اما در ایران و طی سال های 
گذش��ته بیشتر بنگاه های کوچک و بزرگ مشتری شبکه بانکی بوده اند. 
با رونق بورس در یکی دو س��ال اخیر و جذب ب��االی نقدینگی در بازار 
سهام، فضای کس��ب وکار ایران در آستانه تغییر رویه گذشته خود قرار 
گرفته و حضور بیش��تر بنگاه های بخش خصوصی در بورس می تواند به 
بهبود س��اختار این بخش کمک کند، اما باوجود امتیازهای ورود هرچه 
بیشتر بخش خصوصی به بازار سهام، اما نقدهایی نیز در این باره مطرح 
است. از جمله این نقدها، طوالنی بودن مدت زمان پذیرش بنگاه هاست.

۲ خبر خوب وزیر اقتصاد درباره بازار سرمایه
وزیر اقتصاد در نشس��ت ش��ورای گفت وگو از تشکیل بورس امالک و 
مس��تغالت در هفته آینده و عرضه اولیه 21 شرکت زیرمجموعه شستا 
خبر داد و گفت: ش��رکت هایی که در بورس پذیرش می ش��وند ش��فاف 
هس��تند، اما بس��یاری از این ش��رکت ها نگران بودند که س��ازمان امور 
مالیاتی به پرونده ها ورود پیدا کند؛ به همین دلیل در شورای هماهنگی 
اقتصادی مصوبه ای تصویب کردیم که براس��اس آن سازمان مالیاتی به 
جز س��ال 98 که صورت های مالی مشخص شد به پرونده های سال های 

قبل شرکت ها مراجعه نخواهد کرد.
فرهاد دژپس��ند، ایجاد پنجره واحد کسب وکار که به تازگی راه اندازی 
ش��د را قدم��ی رو به جلو توصی��ف کرد و گفت: ای��ن کار می تواند رتبه 
ایران را از نظر تس��هیل محیط کس��ب وکار در مقایسه با دیگر کشورها 

بهبود ببخشد.
ب��ه گفته وی، امروز صدور مجوزها به چهار روز محدود ش��ده و روند 

پذیرش ش��رکت ها در بورس نیز با همکاری س��ازمان ثبت اسناد از یک 
ماه به چهار روز کاهش پیدا کرده است.

او با بیان اینک��ه موافقت های نهایی برای ایجاد دادگاه های تجاری به 
همت قوه قضائیه صورت گرفته، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه 

دستگاه ها روند کسب وکار در کشور بهبود یابد.
دژپس��ند بر حذف نظارت های پیش��ین و تمرکز بر نظارت های پسین 
تأکی��د کرد و گف��ت: اگر می خواهیم به تولید توجه ش��ود الزم اس��ت 
حواش��ی مزاحم را حذف کنیم. گمرک در یک س��ال گذشته در حذف 
کنترل ه��ای مزاحم، اقدامات خوبی انج��ام داده و باید این امر در تمام 
جنبه های کار به یک فرهنگ تبدیل ش��ود؛ نظارت های پیشین را حذف 

و ایجاد گمرک هوشمند را پیگیری کنیم.
او س��پس دو خب��ر خ��وب در مورد ب��ورس داد و گف��ت: از آنجا که 
ش��رکت های تازه ورود به بورس از اقدام سازمان مالیاتی در مورد رجوع 
به دفاتر مالی س��ال های قبل ش��رکت های متقاضی، نگران بودند، برای 
تش��ویق آنه��ا به حضور در بازار س��رمایه، ش��ورای هماهنگی اقتصادی 
تصویب کرد که سازمان مالیاتی تنها دفاتر مربوط به سال 98 را بررسی 

کند.
تش��کیل بورس امالک و مس��تغالت، خبر خوب دیگری بود که وزیر 
اقتص��اد اع��الم کرد و گفت: تش��کیل بورس امالک و مس��تغالت، خبر 
دیگری اس��ت که از اجرایی شدن آن خرسندیم. خوشبختانه این بورس 
نیز به زودی کار خود را آغاز می کند و دس��تگاه های زیادی برای عرضه 
امالک��ی که در اختی��ار دارند، اعالم آمادگی کردن��د. این اقدامات برای 

عمق دادن به بازار سرمایه صورت می گیرد.
به گفته دژپسند، قرار است هر هفته یک روز عرضه اولیه در این بازار 

جدید انجام شود و در ادامه به دو روز در هفته ارتقا یابد.
رئیس ش��ورای گفت وگو در مورد تفاهم نامه ای که بین شرکت بورس 
و اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، جامعه حس��ابداران رسمی و اتاق 
ایران امضا ش��د نیز گفت: هدف اصلی این اس��ت که شرکت های بخش 
خصوصی بتوانند با سهولت بیشتری وارد بورس شوند، اما آنچه برای ما 
مهم اس��ت، حفظ حقوق س��هامداران بوده و در این رابطه تأکید زیادی 
بر اعمال قوانین داریم. س��ازمان بورس حداکثر نظارت و دقت را در این 

مورد اعمال می کند تا حقوق سهامداران رعایت شود.

واگذاری بخشی از فعالیت های گمرک به بخش خصوصی
از جمل��ه بحث های ش��ورای گفت وگو در این نشس��ت، نبود مدیریت 
واح��د و یکپارچه در گمرکات به ویژه گمرکات مرزی بود که به معضل 
جدی بخش خصوصی در حوزه تجارت تبدیل ش��ده و رئیس اتاق ایران 
پیشنهاد داد که بخشی از فعالیت های گمرک به بخش خصوصی واگذار 

شود.
مه��دی میراش��رفی، رئی��س کل گم��رک ابتدا ب��ه ارائه گزارش��ی از 
فعالیت های این دس��تگاه در راس��تای بهبود روندهای گمرکی پرداخت 
و گفت: ایران پتانسیل های باالیی از نظر ترانزیت و تجارت دارد و نباید 
اجازه دهد که این ظرفیت از بین برود. امروز دنیا به س��مت کنترل های 
غیرملموس و کوتاه در گمرک می رود. ایران نیز باید در این مس��یر قدم 

بردارد.
او الکترونیک شدن بسیاری از رویه های گمرکی و انجام آنها بدون نیاز 
به کاغذ را یکی از اهداف و برنامه ها دانست و ادامه داد: بی نیازی به کاغذ 
و حضور کارشناس��ان مجازی و راه اندازی گم��رک موبایل از برنامه های 

جدی گمرک است که بجد دنبال می شود.
همچنین غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به گزارش 
گمرک واکنش نش��ان داد و گف��ت: مبارزه ب��ا ناهماهنگی هایی که در 
گم��رکات به ویژه گمرکات مرزی وج��ود دارد، به منابع خاصی نیازمند 
نیس��ت اما چرا تا به امروز حل نش��ده اند، جای سوال است. امروز ده ها 
سازمان متعدد در مرزها فعالند که هر کدام از آنها کار خود را می کنند 
و هیچ هماهنگی بین آنها نیس��ت. در آخ��ر کار هم یک مأمور مرزبانی 

مانع از خروج کاال می شود.
او وجود تشتت در برنامه ها و تصمیم گیری ها را عامل باالرفتن میزان 
خس��ارت به بدنه تجارت کش��ور دانس��ت و تأکید کرد: متأسفانه هیچ 
سازمانی این هزینه ها که بر تاجر و تولیدکننده وارد می شود را محاسبه 

نمی کند.
رئیس اتاق ایران در انتها پیشنهاد داد: نمونه های موفقی از فعالیت های 
گمرکی در کش��ورهای اطراف خود داریم. اتاق ایران نیز آماده است که 
مطالع��ه ای در این رابطه ب��ا همکاری گمرک انجام دهد و اگر زمینه آن 
فراهم باش��د، امکان واگذاری بخش��ی از فعالیت های گمرکی به بخش 

خصوصی مهیا شود.

با حضور وزیر اقتصاد، تفاهم نامه ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت های خصوصی به بورس امضا شد

بخش خصوصی در مسیر بورس
مسکن

وزیر راه و شهرسازی:
 وام ودیعه مستاجران

تا پایان تیرماه تصویب می شود
وزی��ر راه و شهرس��ازی از تصویب وام ودیعه مس��تاجران تا پایان 
تیرماه خبر داد و گفت بسته حمایتی از مستاجران شامل وام ودیعه 
و منبع مالی شتاب بخش��ی به تولید مس��کن  ملی ت��ا پایان تیرماه 
در س��تاد مبارزه با کرونا و همینطور ستاد اقتصادی دولت تصویب 

می شود.
محمد اس��المی روز سه شنبه در حاشیه مراسم ورود ناوگان ریلی 
جدید به ش��بکه راه آهن کش��ور، در جمع خبرن��گاران درخصوص 
بس��ته سیاس��تی و حمایتی دولت برای س��اماندهی به بازار اجاره 
گفت: دولت یک بس��ته سیاس��تی و تنظیم گری داش��ت که در آن 
مصوبه س��قف افزایش قیمت اجاره بها مش��خص ش��د و اجرای آن 

برای همگان اجباری است.
ب��ه گفت��ه وی، طبق ای��ن مصوبه اج��اره بها در تهران تا س��قف 
25درصد و در هفت کالنش��هر تا سقف 2۰درصد و در سایر شهرها 
تا س��قف 15درصد اعمال خواهد شد تا تنظیم گری باشد در مقابل 
پیش��نهادات سه تا چهار برابری اجاره بها که از سوی برخی مالکان 

به مستاجران پیشنهاد می شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود:  خطر کرونا جدی است و اسباب کشی 
و جابه جایی یکی از عوامل انتقال ویروس کرونا است و برای همین 
سیاس��ت ما تمدید قراردادهای اجاره است. در این راستا ستاد ملی 
مقابل��ه با کرونا تمدید قراردادهای اج��اره بها را پیش از این دو ماه 
مص��وب کرده بود و دو روز پیش هم با مصوبه جدید، س��قف مجاز 

افزایش قیمت تعیین شد.  
اس��المی درخصوص تبصره هایی که در مصوبه آمده است، گفت: 
در این مصوبه اگر مس��تأجر با مالک ناهماهنگی داش��ته باشد، باید 
ظ��رف دو ماه خان��ه را تخلیه کن��د و اگر مالک خانه را بفروش��د، 

مستأجر باید تخلیه کند.  
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از این مصوبه به اخذ کد 
رهگیری و ثبت معامالت تاکید دارد، گفت: همه معامالت مس��کن 
باید در س��امانه ثبت معامالت انجام ش��ود و ای��ن مصوبه با جمیع 

جهات بابت تنظیم گری در نظر گرفته شده است.  
او درباره بس��ته حمایتی از مستاجران و تسهیالت ودیعه مسکن 
نیز گفت: این بخش جزو بس��ته حمایتی ما از مستاجران است. این 
موضوع در حال بررس��ی است، منابع مالی برای شتاب بخشیدن به 
تولید و عرضه مس��کن ملی و وام ودیعه مس��تاجران تا پایان تیرماه 

مشخص می شود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: رق��م تس��هیالت حمایت از 
مس��تأجران نیز تا آخر ماه مش��خص می ش��ود به هر حال برخی از 
مجوزها باید از س��وی س��تاد اقتصادی دولت و بخشی باید از سوی 
ستاد مقابله با کرونا مصوب شود تا مبلغی به مستأجران کمک شود 
اما این رقم ودیعه هنوز تصویب نشده است.   به گفته اسالمی، این 
تسهیالت به صورت ودیعه است که نزد مالک می رود و پس از پایان 

قرارداد، مالک به بانک برمی گرداند.

ادامه سیاست های دستوری در بازار مسکن
تعیین سقف برای اجاره بها شدنی است؟

دولت در ش��رایطی برای افزایش اجاره بها از سوی مالکان در شهر 
تهران س��قف 25درصدی تعیین کرده که بنا به گفته کارشناس��ان 
نرخ های دس��توری در بازار مسکن قابلیت اجرا ندارد؛ هرچند گفته 
می ش��ود اگ��ر مالی��ات خانه های خالی ب��ه مرحله اجرا برس��د این 
دستورالعمل شدنی است. به گزارش ایسنا، روزهای گذشته در ستاد 
ملی کرونا به ریاس��ت حس��ن روحانی، رئی��س جمهوری مصوبه ای 
مبنی بر تعیین حداکثر س��قف افزایش اجاره بها در ش��هر تهران به 
میزان 25درصد، در سایر کالنشهرها تا 2۰درصد و در دیگر شهرها 
حداکثر تا 15درصد به تصویب رس��ید. به بیان دیگر صاحب خانه ها 
اج��ازه ندارند بیش از این مق��دار اجاره بها را افزایش دهند. از طرف 
دیگر، س��تاد ملی کرونا، ثبت تمامی قراردادها در س��امانه امالک و 

مستغالت و دریافت کد رهگیری را الزامی کرد.
ای��ن موضوع در ش��رایطی مطرح ش��ده که پی��ش از این هم در 
دولت های نهم و دهم چنین محدودیتی اعمال ش��د که البته بنا به 

گفته فعاالن بازار مسکن چندان اثرگذار نبود.
اما همزمان با این طرح قرار است دولت مالیات خانه های خالی را 
در تابستان جاری عملیاتی کند.  وزیر راه و شهرسازی گفته که اولین 
برگه های مالیاتی در تابس��تان جاری ب��رای مالکان واحدهای خالی 
ارسال می شود؛ موضوعی که ممکن است به برگ برنده تعیین سقف 
اجاره بها تبدیل ش��ود. در این زمینه افش��ین پروین پور - کارشناس 
اقتصاد مسکن - با اشاره به اینکه تعیین سقف به تنهایی نمی تواند 
موجب کنترل نرخ اجاره بها ش��ود، می گوید: اگر مالکان ملزم به این 
ش��وند که تمام قراردادها نیازمند ثبت و دریافت کد رهگیری است 
این تعیین س��قف اجاره بها می تواند مفید باش��د به شرط اینکه در 
کنار این اقدام، مالیات بر خانه های خالی از سکنه نیز اجرایی شود. 
درباره این مس��ئله که آیا می توان مالکان را ملزم به رعایت س��قف 
اجاره بها کرد یا خیر به نظر می رس��د در صورت احراز تخلف قابلیت 
ط��رح در مراجع قانونی را دارد؛ زیرا اگر بر حکم س��تاد ملی مبارزه 
ب��ا کرونا نظارت کافی صورت گی��رد پیگیری تخلفات در این زمینه 
قابل انجام اس��ت. با این حال به نظر می رس��د ب��ه دالیلی همچون 
کث��رت عرضه کنندگان و متقاضیان بازار مس��کن، انج��ام توافقات 
شفاهی یا قراردادهای به اصطالح زیرزمینی، تحقق اهداف دولت در 
تعیین س��قف 25درصدی اجاره بها اگر نگوییم ناممکن است، بسیار 
سخت خواهد بود. مهدی س��لطان محمدی، کارشناس بازار مسکن 
درباره طرح های دس��توری در این بازار می گوی��د: تعزیراتی کردن 
بازار مس��کن، جدا از اینکه غیرممکن اس��ت، عرضه را در فشار قرار 
می دهد. اگر عرضه کننده ببیند با محدودیت های روبه روست ممکن 
است از بازار خارج شود و مشکالت بخش مسکن بیشتر خواهد شد. 
به گفته س��لطان محمدی، نرخ های دستوری هم شفافیت را از بازار 
می گیرد و قراردادها به س��مت توافقات نانوشته سوق پیدا می کند. 
م��ا اگر داده های قیمتی را حذف یا برای آن محدودیت ایجاد کنیم 
در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته با توجه 
به دسترس��ی عموم مردم به انواع وس��ایل ارتباطی کشف قیمت در 

تمامی بازارها کار دشواری نیست.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

واکنش کمرنگ بازار نفت به اجماع 2۳ کشور عضو اوپک پالس مبنی 
ب��ر کاهش 9 میلیون و ۶۰۰ هزار بش��که ای تولید نفت برای ماه ژوئیه، 
تغییر وزیران نفت دو کشور اوپکی، خوش بینی اندک به بازگشت تقاضا 
و اع��الم کاهش تولید ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بش��که ای اوپک در ماه مه 
مجموع اخباری بودند که ماه آرام و بدون چالش��ی را برای نفت در ماه 

ژوئن رقم زد.
به گزارش ش��انا، یکصدوهفتادونهمین نشس��ت س��ازمان کشورهای 
صادرکنن��ده نفت و یازدهمین نشس��ت اوپک و غیراوپک که قرار بود 9 
ژوئن برابر با 21 خردادماه برگزار شود، زودتر از تاریخ مقرر یعنی ششم 
ژوئ��ن برابر با 1۷ خرداد برگزار ش��د. 2۳ تولیدکننده عضو اوپک پالس 
پس از پایان بدون چالش این نشس��ت بر س��ر کاهش تولید 9 میلیون 
و ۶۰۰ هزار بش��که برای ماه ژوئیه با قول مس��اعد عراق، نیجریه، آنگوال 
و قزاقس��تان مبنی بر تعه��د 1۰۰درصدی در ماه ه��ای آینده و جبران 
کاهش تولید در ماه های ژوئیه، اوت و س��پتامبر اجماع کردند. مکزیک 
از کاهش توافق در ماه ژوئیه معاف ش��د و با تأیید وزیران نفت و انرژی 
1۳ کش��ور عضو اوپک، امیرحس��ین زمانی نیا، نماین��ده ایران در هیأت  

عامل اوپک شد.
تغییر وزی��ران اوپکی از دیگر رخدادهای این م��اه بود و وزیران نفت 
ع��راق و الجزایر در این ماه تغییر کردند. تغییر وزیر نفت عراق هم زمان 
با برگزاری یکصدوهفتادونهمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت انجام ش��د و در حالی که ثامر الغضبان، وزیر نفت عراق در نشست 
اوپ��ک در ح��ال دعوت از اعضا برای حضور در جش��ن ۶۰ س��الگی در 
بغداد بود، رویترز در گزارش��ی از تغییرش خبر داد و اعالم کرد احسان 
عبدالجبار اس��ماعیل به عن��وان وزیر نفت کابینه جدی��د عراق منصوب 
ش��د. محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر هم که ریاست دوره ای 
نشست های اوپک را در سال 2۰2۰ عهده دار بود با تغییر کابینه الجزایر 

تغییر کرد و جایش را به عبدالمجید عطار داد.
همچنی��ن گزارش تولید روزانه 1۳ عض��و اوپک در ماه مه در این ماه 
)ژوئن( منتش��ر شد و براس��اس آن، اعضای این سازمان در این ماه 24 
میلیون و 195 هزار بشکه نفت تولید کردند که  ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشکه کمتر از ماه آوریل بوده است. عربستان، امارات و کویت به ترتیب 
ب��ا کاهش تولید روزانه ۳ میلیون و 1۶۰ هزار، یک میلیون و ۳۶4 هزار 
بش��که و 921 هزار بش��که بیش��ترین کاهش تولید را در ماه مه امسال 
داش��تند و تولید نفت خام ایران نیز روزانه 5 هزار بش��که افزایش یافته 
است. اوپک همچنین در این گزارش تقاضای جهانی برای نفت در سال 
2۰2۰ را 9۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز اعالم کرده که 9 میلیون 

و 1۰۰ هزار بشکه کمتر از سال 2۰19 است.
از س��وی دیگ��ر، س��عد ش��ریده الکعب��ی، وزی��ر انرژی قط��ر که در 
یکصدوهفتادوپنجمین نشس��ت سازمان کشورهای صادرکننده نفت در 
دس��امبر 2۰18 خروج کش��ورش را از اوپک اعالم کرد و به طور رسمی 
از س��ال 2۰19 دیگر عضو اوپک نیس��ت، در اظهارنظری که این ماه در 
شبکه خبری سی ان بی سی منتشر شد اعالم کرد جنگ قیمتی عربستان 
و روسیه اشتباهی بسیار بزرگ بود و روانه کردن نفت به  صورت سیل آسا 
در بازار س��بب سقوط نفت به پایین ترین سطح ممکن شد و پس از آن 
شیوع ویروس کرونا شرایطی را به وجود آورد که تولید نفت دیگر مقرون 
به صرفه نبود و حتی ش��اهد سقوط قیمت نفت خام آمریکا به رقم های 
منفی بودیم. س��عد الکعبی گفت که اگر موج دوم کرونا وجود داش��ته 

باشد، روند بهبود بازار نفت کمی طوالنی تر خواهد بود.
آژان��س بین المللی انرژی نیز در گزارش��ی که این ماه منتش��ر ش��د 
نخس��تین پیش بینی خود از س��ال 2۰21 را این گونه اعالم کرد: رش��د 
تقاضا روزانه 5 میلیون و ۷۰۰ هزار بش��که خواهد بود که با رس��یدن به 
9۷ میلیون و 4۰۰ هزار بش��که در روز، 2 میلیون و 4۰۰ هزار بشکه در 

روز کمتر از س��طح تقاضا در سال 2۰19 خواهد بود. آژانس بین المللی 
ان��رژی همچنین در این گزارش با تأکید بر اینکه تقاضای نفت در حال 
بهبود از سقوط تاریخی خود در سال 2۰2۰ است، یادآوری کرد کاهش 
سفرهای هوایی به دلیل ترس از شیوع ویروس کرونا به معنای آن است 
که جهان پیش از س��ال 2۰22 به س��طح تقاضای پیشین از همه گیری 

ویروس کرونا بازنخواهد گشت.
گفتنی اس��ت قیمت هر بشکه نفت برنت، وست تگزاس اینترمدیت و 
س��بد نفتی اوپک در این ماه با اجماع 2۳ کش��ور عضو اوپک پالس  از 
۳8 دالر و ۳2 س��نت، ۳5 دالر و 44 س��نت و ۳۳ دالر و ۶8 سنت آغاز 
این ماه به ترتیب به 41 دالر و ۷1 س��نت، ۳9 دالر و ۳2 س��نت و ۳۷ 
دالر و ۳۳ سنت برای هر بشکه در پایان معامالت این ماه رسیده است.
در ای��ن میان، دبی��رکل اوپک و وزیر انرژی ام��ارات متحده عربی در 
اظهاراتی هشدار دادند با وجود اجرای توافق کاهش تولید تاریخی اوپک 

پالس، روزهای دشواری همچنان پیش روی بازارهای نفت قرار دارد.
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در وبیناری که از سوی شورای کسب 
و کار کانادا-امارات متحده عربی س��ازماندهی ش��ده بود، گفت: اگرچه 
هنوز از ش��رایط بحرانی خارج نشده ایم اما با شرکای غیراوپک مان ثابت 
کردیم که چندجانبه گرایی در دنیای متنوع انرژی که گاهی تحت تاثیر 

مسائل ژئوپلیتیکی قرار می گیرد، غیرقابل جایگزینی است.
س��هیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی نیز در این وبینار 
گف��ت: اوضاع دش��وار برای صنعت نفت ب��ه قوت خود باق��ی مانده اما 

بازارهای نفت رو به بهبود هستند.
براس��اس گزارش پالتس، وی ادامه داد: هیچ کس پیش بینی نمی کرد 
حتی پس از اعالم کاهش تولید 9.۷ میلیون بشکه در روز بازارهای نفت 
به س��رعت بهبود پیدا کنند و به س��طحی که اکنون مشاهده می کنیم 

برسند.

دبیرکل اوپک: بازار نفت هنوز در وضعیت قرمز است

نفت در شوک کرونا

چهار شنبه
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تغییر سود بانکی چه تغییری در وضعیت 
بانک ها ایجاد می کند؟

بحث سپرده گذاری در نظام بانکی با نرخ سود و نرخ بازدهی در 
بازارهای جایگزین ارتباط دارد و اگر بخواهیم وضعیت نرخ س��ود 
را در نظ��ام بانکی رص��د کنیم باید این دو عامل را موردبررس��ی 
قرار دهیم. در شرایطی که ما اکنون به سر می بریم بانک مرکزی 
س��قف نرخ س��ود س��پرده های مدت دار را 15درصد و نرخ س��ود 
س��پرده های کوتاه مدت را هم 8درصد ابالغ کرده اس��ت بنابراین 
نظام بانکی که تا ماه های گذش��ته تا حداکثر 22درصد هم س��ود 
پرداخت می کرد اکنون ملزم ش��ده مصوبات شورای پول و اعتبار 
را که س��قف 15درصد را تعیین کرده، رعایت کند تا مردم شاهد 
کاهش نرخ س��ود 4 یا 5درصد س��پرده های مدت دار باشند. این 
مصوبه در ش��رایطی ابالغ شده که نرخ بازدهی بازارهای جایگزین 
می تواند در وضعیت س��پرده گذاری در سیستم بانکی بسیار مهم 
و اثرگذار باش��د. پیش بینی من اس��ت که بازدهی بازارهای سکه، 
دالر، خودرو، مسکن و سرمایه در سال 99 بیشتر از بازدهی نظام 
بانکی باش��د؛ به ویژه بازدهی بازار سرمایه که در این روزها بسیار 
باالست و ماهیانه تا ۳۰ تا 4۰درصد هم سود می دهد. اگر امسال 
ب��ا همین رون��د حرکت کنیم و اتفاق خاصی نیفتد ممکن اس��ت 
تا پایان س��ال بی��ش از 15۰ تا 2۰۰درصد هم س��ود بدهد. بازار 
خودرو هم  اکنون متالطم اس��ت و احتماالً افزایش ملموسی را در 
این بازار شاهد باشیم. فشار بر بازار ارز هم زیاد است. در مجموع 
ن��رخ بازدهی بازاره��ای جایگزین به مرات��ب ملموس تر و باالتر و 
قابل توجه تر از نرخ س��ود س��پرده های بانکی است. البته در حال 
حاضر این موضوع تبعات تورمی نخواهد داش��ت زیرا نقدینگی به 
سمت بازار س��رمایه خواهد رفت یعنی سپرده گذاران سپرده های 
مدت دارشان را به سپرده های کوتاه مدت تبدیل خواهند کرد و آن 
را به سمت بازار سرمایه خواهند برد و بازار سرمایه این نقدینگی 
را فعال جذب می کند ولی در آینده اگر بازار س��رمایه به مش��کل 
بخورد می تواند تبعات تورمی داش��ته باش��د بنابراین 15درصدی 
ش��دن نرخ سود جابه جایی سپرده ها از بلندمدت به کوتاه مدت را 
در نظام بانکی به دنبال خواهد داشت که ریسک فعالیت های نظام 
بانکی را بیشتر می کند. چون برنامه ریزی نظام بانکی بیشتر روی 
س��پرده های مدت دار است. وقتی کسی روی سپرده های مدت دار 
س��رمایه گذاری می کن��د نظام بانک��ی می تواند به ف��رد موردنظر 
تسهیالت دهد اما روی سپرده های کوتاه مدت نمی توان تصمیمی 
گرف��ت. چ��ون صاحب حس��اب هر زمان ک��ه بخواه��د می تواند 
موجودی را بیرون بکش��د. س��پرده های کوتاه مدت دارای نوسان 
هستند و نمی توان به آن اتکا کرد بنابراین اصل برنامه ریزی نظام 
بانکی روی س��پرده های مدت دار اس��ت. پ��س طبیعتاً با وضعیت 
نرخ بازدهی در بازارهای جایگزین ما ش��اهد تبدیل س��پرده های 
مدت دار به کوتاه مدت خواهیم بود و این موضوع می تواند ریسک 
باالی��ی را به نظام بانکی ما تحمی��ل کند. البته بانک مرکزی نرخ 
سود س��پرده های کوتاه مدت را هم از 1۰رصد به 8درصد کاهش 
داده. این اقدام به این معناس��ت که نظام بانکی برای سپرده های 
کوتاه مدت 2درصد س��ود خواهد کرد که به نفع نظام بانکی است. 
لذا درست است که تبدیل سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت به 
ضرر نظام بانکی اس��ت ولی چون نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 
کاهش پیدا کرده این ضررها تا حدودی جبران می ش��ود. هرچند 
ممکن اس��ت از زاویه ای هزینه های نظام بانکی افزایش پیدا کند 
اما باید این را هم در نظر داش��ت که نظام بانکی س��االنه بیش از 
۳۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران سود توزیع می کرد که با 
کاهش نرخ سود فشار زیادی از روی نظام بانکی برداشته می شود 

که از این جهت به نفع نظام بانکی است.
ل��ذا کاهش نرخ س��ود از چند زاوی��ه قابل تحلیل اس��ت: تبدیل 
س��پرده های م��دت دار ب��ه کوتاه مدت ک��ه ریس��ک برنامه ریزی و 
س��رمایه گذاری را در نظام بانکی افزایش می دهد. از طرفی دولت و 
شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را از 1۰درصد 
به 8درصد کاهش داده ک��ه تا حدودی می تواند به نفع نظام بانکی 
تمام شود. چون وقتی سپرده های مدت دار شما به کوتاه مدت تبدیل 
می ش��ود نظ��ام بانکی به جای 1۰درصد 8درصد س��ود خواهد داد. 
وقتی نرخ س��ود بانکی کاهش پیدا کند موجب می ش��ود فش��ار بار 
سودی که باید به سپرده های مردم پرداخت کند کاهش  یابد. زمانی 
شما با 18 تا 2۰درصد سود توزیع می کردید اما اکنون با 15درصد. 
برخ��ی تصور می کنند ب��ا این اقدام نقدینگ��ی از نظام بانکی خارج 
شود که اش��تباه است چون نقدینگی از نظام بانکی خارج نمی شود 
و چرخ��ش یا تبدی��ل نقدینگی اتفاق می افتد. گردش س��پرده های 
کوتاه مدت در سیس��تم بانکی افزای��ش پیدا می کند. به عنوان مثال 
اگر در گذشته 1۰ روز طول می کشید تا سپرده کوتاه مدتی جابه جا 
شود اما در این روزها که بازدهی در بازارهای جایگزین باالست این 
چرخش و گردش سپرده های کوتاه مدت بیشتر می شود و ورودی و 
خروجی حس��اب های کوتاه مدت در حساب افراد حقیقی و حقوقی 
باال خواهد رفت. لذا در مجموع کاهش نرخ سود به ضرر نظام بانکی 

خواهد بود ولی می تواند به نفع کل اقتصاد کشور باشد.

از یکصد میلیون دالر اسکناس عرضه شده 
تنها 4.۳ میلیون دالر مشتری داشت

روز سه ش��نبه در بازار متشکل 1۰۰ میلیون دالر اسکناس توسط 
بازارس��از به بازار عرضه ش��د اما فقط 4.۳ میلی��ون دالر آن به نرخ 

18.89۳ تومان معامله شد.
به گ��زارش مهر، در معام��الت دیروز بازار متش��کل ارزی که به 
صورت آزمایش��ی در حال فعالیت است 1۰۰ میلیون دالر در قالب 
اس��کناس توسط بازارساز به بازار عرضه ش��د، اما فقط 4.۳ میلیون 
دالر آن ب��ه نرخ 18.89۳ تومان معامله ش��د. در این روز همچنین 
بازارس��از، 2.5 میلیون یورو اسکناس به قیمت 21.۰۳5 هزار تومان 
به بازار متش��کل )بازار رسمی اسکناس( عرضه کرد که فقط حدود 
42۷ هزار یوروی آن معامله ش��د. الزم به یادآوری اس��ت که بازار 
متشکل ارزی فعالیت خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده است اما 

معامالت آن رسمی است.

یادداشت

فرصت امروز: قیمت س��که روز گذش��ته از مرز 9 میلیون تومان عبور 
کرد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با 
۳12 هزار تومان افزایش نسبت به روز پیشین به قیمت 9 میلیون و 2۰ 
هزار تومان فروخته ش��د؛ اتفاقی که تاکنون در بازار س��که و طال شاهد 
آن نبوده ایم و یک رکورد تاریخی برای قیمت سکه به شمار می رود. این 
افزایش قیمت سکه و طال البته از چند روز پیش و با افزایش قیمت دالر 
شروع شد و دیروز به اوج خود رسید و به تعبیر نایب رئیس اتحادیه طال 

و جواهر، به دلیل افزایش قیمت ارز و طالی جهانی بوده است.
بر این اس��اس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 
س��اعت 14 عصر سه ش��نبه به 9 میلیون و 2۰ هزار تومان رس��ید و هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 8میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری ش��د. همچنین نیم سکه نیز 4میلیون و 55۰ هزار تومان، 
رب��ع س��که 2میلیون و 52۰ ه��زار تومان و هر قطعه س��که گرمی یک 
میلیون و ۳5۰ هزار تومان قیمت خورد. از س��وی دیگر، هر گرم طالی 
خام 18 عیار هم 8۶9 هزار و ۳81 تومان و هر مثقال طال نیز ۳میلیون 
و ۷۶۶ هزار تومان به فروش رس��ید. این در حالی اس��ت که بهای اونس 

جهانی نیز در روز سه شنبه به یک هزار و ۷۷۰ دالر رسید.
در این خصوص، محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 

با بیان اینکه قیمت س��که بهار آزادی به مرز 9 میلیون تومان رس��یده 
اس��ت،  گفت: در روز سه ش��نبه رکوردهای جدیدی برای طال و سکه در 

بازار تهران ثبت شده است.
کش��تی آرای در گفت و گو با تس��نیم، درباره وضعیت بازار طال و سکه 
در ای��ن روز ادامه داد: ب��ا توجه به افزایش قیمت ارز و طالی جهانی، از 
صبح سه شنبه ش��اهد افزایش قیمت طال و سکه در بازار داخلی و ثبت 

رکوردهای تاریخی بودیم.
او با اشاره به فروش دالر 2۰ هزار و 4۰۰ تومانی در بازار ارز نیز گفت: 
اونس جهانی طال نیز روز سه ش��نبه 12 دالر افزایش داشت که منجر به 

افزایش شدید قیمت سکه و طال در بازار داخلی شد.
نای��ب رئیس اتحادیه ط��ال و جواهر با بیان اینکه قیمت س��که تمام 
بهار آزادی طرح جدید هم اکنون به مرز 9 میلیون تومان رس��یده است،  
افزود: این قیمت ها در حالی در بازار س��که ثبت شده که تاکنون شاهد 
ثبت چنین نرخ هایی نبودیم و برای اولین بار اس��ت که قیمت س��که به 
این مرز رس��یده اس��ت. وی با بیان اینکه خریدار و فروشنده به صورت 
م��وازی در بازار حضور دارند، گف��ت: اما تقاضای اضافی وارد بازار طال و 

سکه نشده است.
دیروز همچنین خبرهایی از ابتدای صبح مربوط به جایگزینی س��که 

پنج تومانی به جای اسکناس 5 هزار تومانی و همچنین سکه دو تومانی 
به جای اسکناس 2هزار تومانی به نقل از رئیس کل بانک مرکزی منتشر 
شد که با تکذیب بانک مرکزی روبه رو شد. بانک مرکزی در اطالعیه ای 
در ای��ن باره اع��الم کرد که رئی��س کل این بانک اظهارنظ��ری درباره 

جایگزینی سکه پنج تومانی با اسکناس 5 هزار تومانی نکرده است.  
به گفته بانک مرکزی، عبدالناصر همتی روز سه شنبه در جلسه صحن 
علنی مجلس حضور نداش��ته و ظرف دو ماه گذش��ته و از زمان تشکیل 
مجلس ش��ورای اس��المی جدید درخصوص الیحه ح��ذف صفر از پول 
ملی هیچ گونه اظهارنظری نکرده اس��ت. بانک مرکزی در این اطالعیه از 
رسانه های مختلف خواست تا درباره انعکاس اخبار و رویدادهای مرتبط 
با این بانک، نس��بت به صحت متن و منبع خبر، قبل از انتشار مطمئن 
ش��وند.   گفتنی است روز سه ش��نبه به موازات افزایش قیمت سکه اما 
قیم��ت دالر در این روز تغییری نداش��ت و تنها قیم��ت پوند و امارات 
افزایش اندکی را تجربه کرد. در این روز قیمت هر دالر آمریکا همچنان 
در صرافی های بانکی 18 هزار و 89۰ تومان اعالم شد اما نرخ خرید دالر 
از مردم برابر با 18 هزار و 9۰۰ تومان گزارش شد. همچنین قیمت یورو 
21ه��زار تومان، قیمت پوند 25هزار و 1۳5تومان و قیمت درهم امارات 

5 هزار و ۶۰8 تومان اعالم شد.

بانک پاس��ارگاد به س��واالت کنفرانس اطالع رس��انی به دلیل نوسان 
5۰درص��د پاس��خ داد، اما چند نکته در این گزارش بیش��تر مورد توجه 
س��هامداران بود؛ موضوعی که بر چشم انداز قیمت سهام بانک پاسارگاد 

نیز اثر قابل توجهی خواهد گذاشت.
ب��ه گزارش ب��ورس 24، یکی از این موارد، س��وال شش��م کنفرانس 
اطالع رس��انی منتش��ر ش��ده اس��ت که درخصوص مجموع ارزش بازار 
کل س��هام میدکو، پارس آریان و بیمه پاس��ارگاد در پرتفوی گروه مالی 

پاسارگاد است.
* س��وال ششم: مجموع ارزش بازار کل سهام شرکت میدکو، شرکت 
س��رمایه گذاری پارس آریان و بیمه پاسارگاد در تاریخ 2 تیرماه 1۳99 

در پورتفوی گروه چند میلیون ریال است؟
مجموع ارزش بازار کل سهام ش��رکت میدکو، شرکت سرمایه گذاری 
پارس آریان و بیمه پاس��ارگاد در پورتفوی بانک حدود مبلغ 29۷.8۰۷ 
میلیارد ریال در تاریخ 4 تیرماه 1۳99 اس��ت. ارزش پرتفوی گروه مالی 

پاسارگاد بسیار فراتر از ارقام ذکرشده است.
دارایی ه��ای فوق الذکر جزو ش��رکت های ارزش��مند و ب��ا بنیاد قوی 
اس��ت که بانک در توضیح اعالم کرده اس��ت. ارزش این س��ه مجموعه 
در پورتف��وی بانک عددی بالغ بر 29۷.8۰۷ میلی��ارد ریال در تاریخ 4 
تیر 99 اس��ت. ارزش پرتفوی گروه مالی پاس��ارگاد بسیار فراتر از ارقام 

ذکرشده است.
س��وال دیگری که پاسخ آن بر ارزش س��هام بانک پاسارگاد و افزایش 

تقاض��ا در این نماد موثر اس��ت، س��وال 1۰ اس��ت که ب��ه برنامه بانک 
درخصوص افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اشاره دارد 

و بانک این طور پاسخ داده است:
* س��وال دهم: آیا ش��رکت برنام��ه ای برای افزایش س��رمایه از محل 

تجدید ارزیابی دارایی ها دارد؟
همانگون��ه که در بند 5 پاس��خ س��واالت کنفران��س اطالعاتی مورخ 
1۳99/2/2۳ بانک پاس��ارگاد اشاره شده است، افزایش سرمایه از محل 
تجدی��د ارزیابی دارایی های این بانک در مرحله کارشناس��ی رس��می و 
ارزیابی اس��ت که تاکنون ارزیابی مزبور به پایان نرس��یده و فرآیند فوق 
ادام��ه دارد. همچنی��ن اجرای برنامه فوق منوط ب��ه اخد مجوز از بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد 

بود.
تجدی��د ارزیابی دارایی ها در بانک و افزایش س��رمایه از این محل در 
مرحله کارشناس��ی رسمی و ارزیابی اس��ت که تاکنون ارزیابی مزبور به 
پایان نرس��یده اس��ت و این فرآیند ادامه دارد و انجام این فرآیند منوط 
ب��ه اخذ مجوز از بانک مرکزی و س��ازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت. 
این اقدام همانطور که در باال گفته ش��ده، بر افزایش تقاضا برای خرید 
نماد »وپاس��ار« اثرگذار است و با توجه به برنامه اعالمی در به روزرسانی 
دارایی های بانک و افزایش توان اعتباردهی بانک و بهبود کس��ب و کار 

بانک تاثیرات خوبی خواهد گذاشت.
س��وال 2۰ ای��ن شفاف س��ازی نی��ز به موض��وع عرضه ش��رکت های 

زیرمجموعه »وپاس��ار« اشاره دارد؛ اقدامی که منجر به شناسایی درآمد 
خوبی با توجه به رونق بازار س��هام از س��وی بانک خواهد شد و عایدی 
خوبی برای س��هامداران به همراه خواهد داشت. بانک در پاسخ به سوال 

2۰ این طور پاسخ داده است:
* س��وال بیستم: ش��رکت بانک پاسارگاد )س��هامی عام( شرکت های 
زیادی را در مالکیت خود دارد که با عرضه آنها در بازار سرمایه می تواند 
درآمد غیرعملیاتی مناسبی را شناسایی نماید. کدامیک از این شرکت ها 

در لیست عرضه این شرکت قرار دارند؟
1-ارزش آفرین��ان پاس��ارگاد 2-مدی��ران تجارت ۳-س��ازمان تجارت 
تدبیر ایرانیان 4-نظم آوران شایس��ته 5-پرداخت الکترونیک پاس��ارگاد 
۶-گس��ترش انرژی پاس��ارگاد ۷-فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 

8-لیزینگ پاسارگاد.
براساس برنامه استراتژیک گروه مالی پاسارگاد، در سال 99 مقرر شده 
اس��ت که اقدامات الزم برای پذیرش، درج و عرضه س��هام شرکت های 
گس��ترش انرژی پاس��ارگاد، پرداخت الکترونیک پاس��ارگاد، فوالد زرند 
ایرانیان، فوالد سیرجان ایرانیان، فروسیلیس غرب پارس، داتیس آریان 

قشم و مبنای خاورمیانه در بازار سرمایه عملیاتی شود.
این سواالت در بین 22 سوالی که در این کنفرانس اطالع رسانی مطرح 
ش��ده اس��ت می تواند آثار مالی خوبی بر عملکرد بانک و تصمیم گیری 
س��رمایه گذاران برای س��رمایه گذاری در نماد »وپاس��ار« داشته باشد و 

چشم انداز روشنی را برای بانک متصور می کند.

رئیس جمهور در جلس��ه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره ایجاد مش��اغل جدید در دوره 
کرونا، لزوم اس��تفاده از فرصت دوره کرونا برای توسعه دولت الکترونیک 
را ض��روری خواند و بر ضرورت برنامه ری��زی و آمادگی بخش ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات برای برگزاری فص��ل جدید تحصیل دانش آموزان و 

دانشجویان بر بستر شبکه ملی اطالعات تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم و المسلمین دکتر 
حس��ن روحانی روز سه شنبه همچنین دس��تگاه های ذی ربط را موظف 
کرد در جهت رفع موانع گس��ترش کسب و کارهای مجازی اقدام کرده 
و برای کمک به رونق آن دس��ته از کس��ب و کارهایی که در ایام کرونا 
رونق یافته و اس��تعداد افزایش اش��تغال در آنها بیش از دیگران اس��ت، 

برنامه ریزی کند.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: الزم است کارگروهی برای تنظیم روابط 
بخ��ش خصوصی و دول��ت در حوزه خدمات نوآوران��ه در وزارتخانه های 

تخصص��ی با حضور وزارت ارتباط��ات، معاونت علمی و فناوری و وزارت 
اقتصاد تش��کیل ش��ود. همچنین رئیس جمهور وزارت اقتصاد را مامور 
کرد تا پیش��نهاد وزارت ارتباطات بر تعریف بسته های »اعتبار مالیاتی« 
ب��ه جای »معافیت مالیاتی« برای ش��رکت های نوآور را بررس��ی و برای 
اجرایی کردن آن برنامه ریزی کند. رئیس جمهور از وزیر اقتصاد خواست 
تس��هیل ش��رایط ورود ش��رکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به 
ب��ورس را پیگیری کرده و حتی  االمکان یک ب��ازار اختصاصی به منظور 
پذیرش شرکت های دانش بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد 
شود. در این جلس��ه گزارش وزیر ارتباطات درباره ایجاد مشاغل جدید 
در دوره کرونا ارائه ش��د که براساس آن موضوعات سالمت الکترونیک، 
سرگرمی آنالین، خدمات حمل و نقل اینترنتی کاال و همچنین خدمات 
آم��وزش مجازی و امنیت فضای مجازی از حوزه هایی عنوان ش��دند که 
در دوره کرون��ا رونق نس��بی یافته اند. طبق این گ��زارش، تالش دولت 
در توس��عه زیرس��اخت های ارتباطی در چند سال گذشته باعث شد که 

در ش��رایط پیش آمده در دوره شیوع جهانی کرونا، بخش های مختلف 
اقتصادی و خدمات��ی بتوانند رویکرد جدی��دی را در ادامه فعالیت های 
خدمات��ی و اقتصادی خود در پیش گیرند و به واس��طه همین تالش ها 
امکان ارائه خدمات دیجیتالی فراهم ش��د که در روزهای کرونایی، نقش 
یک ناجی را داش��ته باش��د. در حال حاضر به واس��طه تالش های دولت 
فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری ها و برنامه های توسعه ای فراهم و 
متمرکز ش��ده است و این زیرساخت در آینده با سرعت بیشتری توسعه 
خواهد یافت. شیوع این ویروس فرصت هایی را برای رونق صنعت تجارت 
الکترونیک و آم��وزش آنالین فراهم کرد که نمونه های آن را در بورس، 
بیمه، مالی��ات خرید آنالین، خدمات آنالین، جلس��ات و کنفرانس های 
آنالین و آموزش درسی و دانشگاهی آنالین مشاهده می کنیم. تغییر در 
الگوی خرید و افزایش حدود 4۰درصدی فروش اینترنتی و آشناش��دن 
مردم با فرهنگ تجارت آنالین از همین دس��تاوردها و گام مهمی برای 

تبدیل شیوه های سنتی به مدرن است.
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دارایی های ضروری را برای ورود به بورس نفروشید
زمزمه های راه اندازی بورس امالک

مقدم��ات تس��هیل ورود بخش خصوصی و ش��رکت های فعال در 
حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس فراهم شده است و به نظر می رسد 
ی��ک بازار اختصاصی ب��ه منظور ش��رکت های دانش بنیان در حوزه 
اقتصاد دیجیتال راه اندازی ش��ود و تسهیل ورود بخش خصوصی به 

بازار سرمایه صورت بگیرد.
در همین راستا، روز گذشته رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد برای 
تس��هیل شرایط ورود ش��رکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال 
به بورس دس��تور داده و از وزیر اقتصاد خواس��ت تا تسهیل شرایط 
ورود ش��رکت های فع��ال در حوزه اقتص��اد دیجیتال ب��ه بورس را 
پیگیری کرده و حتی االمکان یک بازار اختصاصی به منظور پذیرش 
ش��رکت های دانش بنی��ان و فعال در حوزه اقتص��اد دیجیتال ایجاد 

شود.
از س��وی دیگر، همچنین تفاهم نام��ه همکاری ایجاد پنجره واحد 
برای ورود ش��رکت ها به بازار سرمایه بین اتاق بازرگانی، حسابرسی، 
بورس تهران و فرابورس امضا ش��د و در حاش��یه این مراسم، رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت که س��عی کردیم، دستورالعمل 
پذیرش را تس��هیل کنیم به همین دلیل س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار فرآیند را به بورس تهران و فرابورس واگذار کرد. با توجه به 
جلساتی که در اتاق بازرگانی داشتیم قرار شد نرم افزاری تهیه شود 
تا ش��رکت های عضو اتاق بازرگانی، بتوانند از طریق پنجره واحد در 

بازار سرمایه پذیرش شوند.
حس��ن قالیباف اصل افزود: بخش خصوصی از روند طوالنی بودن 
پذیرش در بورس گالیه داش��تند، از همین رو و به منظور کوتاهی 
فرآیند پذیرش این تفاهم نامه امضا ش��د تا قبل از پذیرش، بسیاری 

از کارها، مانند صورت های مالی شرکت ها انجام شود.
قالیباف اصل همچنین به بحث بورس امالک مستغالت اشاره کرد 
و گفت: قرار است عالوه بر امالک، امتیازات اموال نیز معامله شود و 
در حوزه امالک دو مشکل نقدشوندگی و کشف قیمت داریم. ایجاد 
بورس امالک ایده خوبی اس��ت، زیرا بس��یاری از نهادهای دولتی و 
خصوصی، امالک و اموال زیاد دارند، اما نمی توانند نقد کنند بورس 

امالک به عنوان ابزار تامین مالی خواهد بود.
او با اشاره به اینکه این بورس امالک و مستغالت شرکت سهامی 
عام اس��ت، ادامه داد: این بورس بیشتر با محوریت بخش خصوصی 
است و س��هام آن بعد از پذیره نویسی، به مردم واگذار می شود و به 

نقدشوندگی اموال کمک می کند.
همچنی��ن مدیرعام��ل ب��ورس ته��ران ب��ار دیگر ب��ه متقاضیان 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه هشدار داد و گفت: افراد برای ورود 
به بورس از پس اندازهای خود استفاده کنند و دارایی های موردنیاز 

خود را نفروشند.
علی صحرایی در حاش��یه این مراس��م درب��اره رونق این روزهای 
بازار س��رمایه افزود: مردم بورس را بهترین بازار برای سرمایه گذاری 
انتخاب کردند به طوری که با هر میزان س��رمایه می توانند وارد این 

بازار شوند.
به گفته وی، بازار س��رمایه به عوامل اقتصادی و سیاسی واکنش 
نش��ان می ده��د، بر این اس��اس، م��ردم باید ب��رای ورود ب��ه بازار 
س��رمایه با تحلیل وارد شوند و دنباله رو تحلیل های فضای مجازی 
نرون��د. افرادی که دان��ش کافی ندارند، از ابزاره��ای مختلف، چون 
صندوق های سرمایه گذاری اس��تفاده کنند و متنوع سازی در خرید 
س��هام را رعایت کنند. صحرایی اضافه کرد: بازار بورس همچنان که 
بازده دارد، ریس��ک هم دارد پس از افراد دارای شناس��نامه تحلیلی 
در بازار اس��تفاده کنند. همچنین براساس قانونی که امسال تصویب 
شد ش��رکت های بورسی که در سال 99 نمادش��ان در بازار بورس 
درج شود، سازمان امور مالیات به مباحث مالیاتی شان در سال های 

گذشته ورود پیدا نمی کند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس برای نخس��تین بار رش��دی نزدیک به 
۶5 ه��زار واح��د را تجربه کرد و از مرز یک میلی��ون و 5۰۰ هزار واحد 
هم گذش��ت. معامالت بورس تهران پس از آنکه در روز دوش��نبه با افت 
س��نگین ارزش س��هام مواجه ش��د، روز سه شنبه در رش��دی بی سابقه 
توانس��ت رکورد 1.5 میلیون واحد را به ثبت برس��اند. ش��اخص کل در 
این روز ۶4 هزار و 911 واحد رش��د کرد و نهایتا در ارتفاع یک میلیون 
و 54۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با 18 هزار و 288 
واح��د افزایش به 45۳ هزار و 4۰ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 
12 هزار و 5۷ واحد رشد به 298 هزار و ۶85 واحد رسید. شاخص بازار 
اول 48 هزار و 118 واحد و ش��اخص بازار دوم 128 هزار و 5۷4 واحد 
افزایش داش��ت. در معامالت این روز بی��ش از 5میلیارد و ۷99 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۰۳ هزار و 5۳۰ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

روز سه ش��نبه نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با 
4ه��زار و ۳۳۷ واحد، ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( ب��ا 4 هزار و 2۳۰ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۳هزار و ۷48 واحد، ش��رکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 2 هزار و ۷41 واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 84۷ واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا( با یک هزار و ۷۳4 واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( 
ب��ا ی��ک هزار و ۶49 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس 

داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای قند اصفهان )قصفها( با 2۷ واحد، صنعتی 
آما )فاما( با 15 واحد، فرآورده های نس��وز پ��ارس )کفپارس( با 9 واحد 
با تاثیر منفی بر ش��اخص همراه بودن��د. همچنین نمادهای بانک ملت، 
گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خ��ودرو، پاالیش نف��ت اصفهان، ملی 
صنای��ع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان و بانک صادرات ایران از جمله 
نمادهای پربیننده بورس در روز سه شنبه بودند. گروه فلزات اساسی هم 
در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گ��روه ۳۷۰ میلیون و  191 هزار برگه س��هم به ارزش 1۰ هزار و 5۳8 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از 5۶۳ واحد رشد داشت و بر روی کانال 
1۶ ه��زار و 51۶  واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 241 میلیون 
برگه س��هم به ارزش بیش از 11۳ هزار و 9۷9 میلیارد ریال داد و ستد 

ش��د. نمادهای هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیان��ه )میدکو(، فرابورس 
ای��ران )فرابورس(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، س��رمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی تندگویان 
)ش��گویا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، بانک دی )دی(، توسعه مولد 
نیروگاه��ی جهرم )بجه��رم( و تولید نیروی برق دماون��د )دماوند( تاثیر 
مثبت بر شاخص این بازار را داشتند. همچنین نمادهای دامداری تلیسه 
نمونه )تلیسه( و تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا( با تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.
شاخص بورس همچنان با سرعت پرواز می کند

بورس تهران دیروز باز هم رکوردی مهم را شکس��ت و ش��اخص کل 
وارد کانال یک میلیون و 5۰۰ هزار واحدی شد؛ عددی که سال گذشته 
همی��ن موق��ع روی عدد 24۷ ه��زار و 122 واحد ب��ود. برای هیچ کس 
حت��ی قدیمی ترین تحلیلگران بازار س��رمایه ایران ه��م قابل پیش بینی 
نبود که ش��اخص بورس در یک س��ال بیش از یک میلیون و 25۰ هزار 

واحد رشد کند.
دول��ت و مدیران بازار س��رمایه در ماه های گذش��ته با کاهش کارمزد 
معامالت س��هام، ورود عرضه اولیه ها، آزادس��ازی سهام عدالت و... فرش 
قرمز بورس جلوی پای س��هامداران را طوالنی تر کرده و همین موضوع 
باعث شده هر روز شاهد رشد تعداد سرمایه گذاران در بازار بورس و رشد 

سرمایه ها و رکوردشکنی ها باشیم.
حس��ن قالیباف اصل، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار چند روز 
پی��ش اعالم کرد تنها در س��ه ماهه ابتدایی س��ال 99 بیش از 5۰ هزار 
میلیارد تومان پول تازه وارد وارد بورس شده است. ورود 5۰ هزار میلیارد 
تومان سرمایه جدید به بورس به معنای آن است که به صورت میانگین 
روزانه )اگر ۶۰ روز کاری در س��ه ماه ابتدایی سال محاسبه کنیم( بیش 
از 8 هزار میلیارد تومان س��رمایه جدید روانه بورس ش��ده اس��ت و این 
در حالی اس��ت که در طول 12 ماه س��ال گذش��ته  کل سرمایه گذاری 
انجام ش��ده ۳۰ هزار میلی��ارد تومان بوده اس��ت. همچنین طبق آمارها 
در س��ال 98 جمع��ا 82۰ هزار کد معامالتی جدید صادر ش��ده اس��ت 
که این عدد تنها در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال به گفته رئیس سازمان 
بورس به یک میلیون و ۶۰۰هزار کد س��هامداری جدید رس��یده اس��ت. 
همچنی��ن در 12ماهه س��ال 98 جمع��ا 2میلیون و 95۰ه��زار نفر در 
س��امانه س��جام ثبت نام کرده اند که این عدد در س��ه ماهه ابتدایی سال 
به بیش از 9.5میلیون نفر رس��یده اس��ت؛ اعدادی که در ماه های آینده 

و با ورود س��هامداران عدالت به یک باره با رش��د چند میلیون نفری هم 
روبه رو می شود.

پیشنهادهایي برای مدیریت نقدینگي در بورس
ب��ورس ایران ب��ه اصلی ترین ب��ازار س��رمایه گذاری های خرد و کالن 
بدل ش��ده اس��ت و حتی گزارش های متعدد نشان می دهد که جوانانی 
در ش��هرهای دور کش��ور و حتی روس��تاها هم وارد بورس ش��ده اند و 
خریدوفروش س��هام در بورس به شغل برای بخشی از افراد جامعه بدل 
ش��ده. 2۰ اردیبهشت شاخص کل بازار سرمایه ایران برای اولین بار مرز 
یک میلیون واحد را رد کرد و ش��اهد یک رک��ورد تاریخی بود و حاال با 
گذشت حدود یک ماه و نیم شاهد رشد 5۰۰ هزار واحد دیگر هستیم.

در ای��ن  میان، حدود یک ماه پیش بود که نهاد پژوهش��ی مجلس در 
گزارش��ی با عنوان »پیش��نهادهایي در جهت مدیریت ورود نقدینگي به 
بازار س��رمایه« با اشاره به اینکه سیاس��ت گذاران اقتصادی باید فرصت 
به وجود آمده را مغتنم ش��مرده و سیاس��ت ها و اقدام��ات الزم را برای 
بهب��ود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار س��رمایه به کار بگیرند، 
نوش��ت: »آنچه به صورت اصولی باعث تأمین مالی بنگاه از مس��یر بازار 
سرمایه می ش��ود، عرضه س��هام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش 
صرف س��هام و یا از محل آورده نقدی س��هامداران و درنهایت انتش��ار 
صکوک )اوراق مالی اس��المی( اس��ت. در ش��رایط کنونی بازار سرمایه، 
با توجه ب��ه ورود گس��ترده نقدینگی و افزایش قابل توج��ه تقاضا برای 
خرید س��هام، افزایش سرمایه از روش صرف س��هام و یا از محل آورده 
نقدی سهامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه 
س��هام و متعادل تر شدن شرایط بازار می شود؛ اقدامی که باعث می شود 
ه��م مناب��ع جدید مالی به بنگاه تزریق ش��ود و هم بنگاه توان توس��عه 
فعالیت هایش را به دس��ت آورند. اجرای این پیش��نهاد به طور خاص در 
م��ورد بانک های خصوص��ی و همچنین بانک های واگذارش��ده در قالب 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 که دچار ناترازی و زیان انباشته 
جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد. با توجه به اینکه این نوع افزایش 
س��رمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک می شود و هم زیان 
انباشته بانک را کاهش می دهد، توان اعطای تسهیالت بانک نیز افزایش 
 یافت��ه و تأثیر مثبت مج��دد بر بخش واقعی اقتص��اد می گذارد. در این 
راستا، ضروری است که ضمن تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت ها 
از ای��ن دو مس��یر، معافیت های مالیاتی نیز برای تش��ویق بنگاه ها برای 

استفاده از این روش تعبیه شود.«

شاخص بازار سرمایه از ۱.5 میلیون واحد عبور کرد

روز تاریخی بورس با رشد 64 هزار واحدی
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تولید خرما به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن می  رسد
 قیمت هر کیلو خرما ۱۹ هزار تومان

رئیس انجمن ملی خرما گفت با توجه به س��ال آوری پیش روی 
خرما پیش بینی می ش��ود که تولید به یک میلیون و 2۰۰ هزار تن 
برسد. محسن رشید فرخی یزدی، رئیس انجمن ملی خرما در گفت 
و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت تولید خرما 
اظهار کرد: با توجه به سال آوری )تناوب باردهی( پیش روی تولید 
خرما برآورد می ش��ود که تولید این محصول به یک میلیون و 2۰۰ 
هزار تن برس��د. او با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته صادرات خرما 
نس��بت به س��ال ماقبل خود ۳۰درصد کاهش داش��ته است، افزود: 
با گس��ترش ویروس کرونا، امس��ال در بحث صادرات س��ال سختی 
را پی��ش رو داری��م، همانگونه که ب��ازار مواد غذای��ی در دنیا دچار 
تنش ش��ده اس��ت. فرخی یزدی ادامه داد: با گسترش کووید- 19، 
پیش بینی دقیقی راجع به آینده صادرات خرما نداریم، اما س��عی بر 
آن است که با اطمینان سازی در بازار های هدف، درخصوص رعایت 

مسائل بهداشتی کرونا خللی در امر صادرات ایجاد نشود.
رئیس انجمن  ملی خرما ادامه داد: با توجه به تحمیل تحریم های 
نابرابر، مش��کالت حمل و نق��ل در زمینه کش��تیرانی و ممنوعیت 
صادرات خرما در س��ال گذش��ته رقابت پذیری تجار ما در بازار های 
ه��دف را با مش��کالتی رو به رو ک��رد که البته امس��ال با همکاری 
وزارت صمت و کنترل بازار داخل، ممنوعیت صادرات نداش��تیم. او 
درباره آخرین وضعیت بازار خرما گفت: علی رغم تورم 4۰درصدی، 
قیمت خرما نس��بت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی نداشته است، 
ب��ه طوری که هر کیلو خرما در بازار های مبد با نرخ 18 تا 19 هزار 
تومان عرضه می ش��ود. این مقام  مسئول در پایان با بیان اینکه ثبت 
تاریخی نخیالت خرما در کش��ور به 25۰۰ س��ال قبل باز می گردد، 
تصریح کرد: آمار ها حاکی از آن اس��ت که کشور پاکستان و جنوب 
افغانس��تان در بحث نخیالت ورود کرده ان��د، اما این  موضوع جدی 
نیست و تنها در حد آزمایش است که اگر در بازار های هدف خوب 

عمل کنیم، آسیب جدی از این حیث نخواهیم دید.

کاهش ۱۰ تا ۱5درصدی قیمت میوه  به زودی
رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی استان تهران از کاهش 
1۰ت��ا 15درصدی قیمت میوه های فص��ل در هفته های آینده خبر 
داد و گف��ت قیمت موز ح��دود 9۰۰۰ تومان کاهش یافته اس��ت. 
اس��داهلل کارگر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه امسال در میوه و 
صیفی فراوانی داریم و با انبوه بار مواجه هستیم، اظهار کرد: قیمت 
میوه ه��ای فصل تابس��تان از زمان ورود به ب��ازار تاکنون با کاهش 
۶۰ تا  ۷۰درصدی مواجه ش��ده اس��ت. وی با اشاره به اینکه برخی 
اقالم مانند لیموترش و گیالس در هفته ها و ماه های گذش��ته دچار 
افزایش قیمت شد ولی در حال حاضر قیمت آن کاهش یافته است، 
اظه��ار کرد: علت افزای��ش قیمت برخی اق��الم »نوبرانه بودن« آن 
ب��ود که با ورود انبوه به بازار، قیمت ها نی��ز کاهش یافت.  به گفته 
وی، لیموترش س��نگی که در ماه های گذشته حدود 4۰ تا 5۰ هزار 
تومان فروخته می ش��د در حال حاضر قیم��ت عمده آن به کیلویی 
15 هزار تومان رس��یده و قیمت لیموت��رش ریز نیز بین 1۰ تا 2۰ 
هزار تومان اس��ت. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان 

تهران همچنین از کاهش 8 تا 9 هزار تومانی قیمت موز خبر داد.

کمیسیون کشاورزی در اولین جلسه افزایش 
قیمت مرغ و تخم مرغ را بررسی می کند

س��خنگوی کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی و محیط 
زیس��ت مجلس شورای اس��المی از بررس��ی افزایش قیمت مرغ و 

تخم مرغ در اولین جلسه این کمیسیون خبر داد.
معین الدین س��عیدی در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص چگونگی 
ورود کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی به موضوع مرغ و 
تخم مرغ اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی به تازگی تشکیل شده و 
تاکنون دو جلسه بیشتر نداشته است. قطعا در جلسات هفته آینده 
روی موضوع دام و طیور و افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ بحث هایی 
خواهیم داش��ت. نظر ش��خصی م��ن در این مورد اهمی��ت ندارد و 
ترجیح می دهم نظر کارشناسی اعضای کمیسیون را رسانه ای کنم.

نماینده مردم چابهار در مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این 
پرس��ش که گمانه زنی هایی درخصوص ناتوانی کش��تی های حامل 
نهاده های دامی برای ورود به کشور وجود دارد، تصریح کرد: شواهد 
حاکی از آن اس��ت که نهاده هایی آمده اس��ت اما برای ورود آنها به 
کش��ور مش��کالت ارزی داریم که بانک مرکزی نیز ظاهرا نمی تواند 
موافقت��ی در مورد ورود آنها انجام دهد. ما مکاتباتی با بانک مرکزی 
داش��ته ایم و قرار بر این است که با آقای عبدالناصر همتی جلسه ای 
داشته باشیم. سعیدی در پایان گفت: ترجیح می دهم تا این موضوع 
در کمیسیون کشاورزی بررس��ی نشود از آن حرف نزنم؛ هم اکنون 
در تعطیالت مجلس ش��ورای اسالمی هس��تیم و بهتر این است که 

خالصه جلسات را بعد از تشکیل جلسات منتشر کنیم.

مشکلی در تولید گندم نداریم
پای دالالن به خرید گندم باز شد

رئی��س بنیاد ملی گندمکاران گفت با توجه به ش��رایط مس��اعد 
اقلیمی پیش بینی می شود که تولید گندم به 14 میلیون تن برسد.
عطاءاهلل هاش��می، رئیس بنیاد مل��ی گندمکاران در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه نحوه پرداخت مطالبات 
گندم��کاران تعریفی ندارد، اظهار کرد: بناب��ر آخرین آمار از ابتدای 
فصل برداشت تاکنون 4 میلیون تن گندم مازاد کشاورزان خریداری 
شده اس��ت که با وجود اصالح نسبی پرداخت مطالبات، اما شرایط 
ایده آل نیس��ت. وی افزود: با توجه ب��ه تاخیر در پرداخت مطالبات 
بدیهی است که دالالن و قاچاقچیان به امر خرید گندم از کشاورزان 
ورود می کنند. هاش��می با اش��اره به اینک��ه ورود دالالن و مصرف 
بخش��ی از گن��دم تولیدی به عن��وان خوراک دام و طی��ور به نحوه 
خرید و پرداخت مطالبات بس��تگی دارد، بیان کرد: با توجه به وعده 
مسئوالن خبر هایی خوبی درخصوص نحوه پرداخت مطالبات در راه 

است که امیدواریم بستر آن فراهم شود.

اخبـــار

معاون اول رئیس جمهوری از صنعتگران کش��ور خواس��ت تا در این 
شرایط دشوار کشور مردانه به صحنه بیایند و صادرات انجام دهند و ارز 

آن را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری صبح 
سه شنبه در مراس��می که به مناسبت روز ملی صنعت، معدن و تجارت 
در س��الن خلیج فارس نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار شد، با تاکید 
ب��ر اینکه در مقابله با ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه علیه 
کش��ور همانطور که تاکنون مردانه و سرفرازانه اقدام کردیم، از امروز به 
بعد نیز اقدام خواهیم کرد، افزود: امروز کشور در ایام سختی قرار دارد؛ 

از یک طرف با تحریم های ظالمانه و غیرانسانی
آمری��کا مواجهیم و از طرف دیگر با یک وی��روس نوظهور که در دنیا 
همه گیر شده و همه بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

دنیا را مورد تاثیر قرار داده. 
وی با اش��اره ب��ه تاثیر عوامل محیطی بر توس��عه صنعتی و اقتصادی 
گفت: در توس��عه صنعتی و فراتر از آن یعنی توس��عه اقتصادی عالوه بر 
سیاس��ت هایی که مختص توسعه صنعتی است، محیط پیرامون اثرگذار 
اصلی اس��ت؛ این محیط است که حتی تعیین می کند که ما در دوره ای 
از زمان چگونه سیاس��ت های صنعت��ی و اقتصادی خود را پیش بگیریم. 
سیاس��ت های اجتماعی، فرهنگی و به طور خاص سیاست های خارجی 

عاملی در تعیین سیاست های صنعتی و اقتصادی است.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با اش��اره به تجربیات کشورهای 
مختل��ف در سیاس��ت گذاری های اقتص��ادی گف��ت: با نگاه ب��ه تجربه 
کشورهای موفق می بینیم که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، برخی 
کشورها توسعه صادرات و برخی دیگر کنترل و جایگزینی واردات را به 
عنوان سیاس��ت اصلی خود در زمینه اقتصاد انتخاب کردند. امروز ایران 
نه در دوران توسعه صادرات و نه در دوران جایگزینی واردات است، بلکه 

در دورانی هستیم که باید سهم و جایگاه خود را در دنیا تعیین کنیم.
جهانگیری افزود: دولت در س��ال 92  سیاس��ت گذاری که انجام داد، 
سیاست گذاری برمبنای شناسایی اولویت های کشور بود. در سال 92 با 
اینکه ش��اخص های اقتصادی از جمله نرخ های تورم و رشد اقتصادی در 
وضعیت خوبی نبود و اینکه تحریم های ش��ورای امنیت و س��ازمان ملل 
روی دوش کشور بود، مردم باور کردند و امیدوار شدند که این مجموعه 
قادر اس��ت کش��ور را به جلو پیش ببرد که این امیدواری بیش از سایر 
عوامل بر ش��اخص ها تاثیر گذاش��ت و به همین دلیل ش��اهد بودیم که 
پیش از ش��کل گیری تیم و انجام اقدامات همه شاخص های اقتصادی رو 

به بهبودی حرکت کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به سیاس��ت های اعالم ش��ده و عملکرد دولت 
در دور اول، می ش��ود گفت که در سال 9۶ کارنامه دولت در انظار مردم 
قرار گرفت و ح��دود 24 میلیون نفر از مردم پای آن کارنامه مهر تایید 
زدند و این کارنامه را به عنوان یک س��رمایه ب��رای ادامه برنامه در دور 

دوم داشتیم.
وی ادام��ه داد: ب��ه دنبال سیاس��ت گذاری دولت یازده��م که مبتنی 
بر ش��تاب پیدا کردن رش��د و توس��عه کش��ور بود و در این دوره بخش 
خصوصی میدان دار سیاس��ت خارجی ش��ده بود، اص��الح جدی برخی 
ساختارها از جمله ساختار نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت، 
اما شرایط ما از نظر بین المللی عوض شد؛ االن نمی خواهم درباره اینکه 
چه کس��ی مقصر ب��ود و زمینه های این کار در داخ��ل و خارج چه بود 
صحب��ت کنم چون گاهی اوقات ورود به این بحث به معنای این  اس��ت 

که می خواهیم آمریکایی ها را تبرئه کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در دوره دوم دولت تدبیر 
و امید تحریم های سنگینی وضع کردند؛ این تحریم ها به گونه ای طراحی 
شده بود که در ابتدا می گفتند ایران4۰ سالگی خود را نمی بیند و بعدها 
که مأیوس ش��دند، گفتند که اقتصاد از هم می پاشد؛ ما باید متناسب با 
این ش��رایط سیاست های خود را تغییر می دادیم؛ چراکه سیاست گذار و 
مدیر عاقل و دلسوز کسی است که ببیند طراحی که انجام شده چیست 
و متناسب با آن سیاس��ت هایی وضع کند. سیاست های ما در این دوره 
مبتنی بر این ش��د که در مقابل فشارهای خارجی تحریم باید مقاومت 
کنیم و باید ساز وکاری ایجاد کنیم که تاب آوری ملت باال رود و معیشت 
مردم آسیب نبیند و لذا سیاست شتاب بخشی به روند توسعه به سیاست 

مقاومت و افزایش تاب آوری تبدیل شد.

درخواست جهانگیری از صنعتگران برای کمک به دولت در تامین ارز

رئیس اتحادیه صنف فخاران اس��تان تهران از قطع سهمیه مازوت 
ای��ن صنف و عرضه آن در بورس خب��ر داد که موجب افزایش بیش 
از 1۰برابری قیمت مازوت ش��ده و هش��دار داد در صورت ادامه این 
روند احتمال تعطیل شدن بخشی از واحدهای آجرپزی وجود دارد.

مرتضی منبع چی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به فعالیت ۳۰۰ 
واحد تولیدی آجر در تهران، تصریح کرد: یک سوم این واحدها نیمه 

فعال هستند و در کل این واحدها ۳۰۰۰ نفر اشتغال دارند.
همچنی��ن به گفته وی در کل کش��ور حدود ۷۰۰۰ واحد تولیدی 
آجر وجود دارد که حدود یک میلیون نفر در آن ها ش��اغل هس��تند. 
ای��ن واحده��ا در زمان اوج رونق بازار مس��کن به ص��ورت فول تایم 
فعالیت می کردن��د، اما در پی رکود صنعت س��اختمان فعالیت آنها 

کمتر شده است.
منبع چ��ی با بی��ان اینکه نس��بت واحدهای غیرفعال کش��ور هم 
تقریباً مش��ابه تهران اس��ت، تصریح کرد: دالیل مختلفی برای رکود 
واحده��ای تولید آجر در اس��تان های مختلف وجود دارد. برای مثال 
برخی از کارخانه ها برای تامین خاک مشکل دارند. به ویژه واحدهای 
تولی��دی آجرهای نما که به جای خ��اک رس از نوعی خاک کوهی 

اس��تفاده می کنند ممکن است برای پیداکردن خاک با رنگ دلخواه 
خود مجبور ش��وند به ش��هرهای دیگر مراجعه کنند که هزینه های 
حم��ل و نقل آن ها را افزایش می دهد. در مواردی هم افزایش قیمت 
خاک برای تولیدکنندگان مش��کل ایجاد کرده، برای مثال برخی از 
بخش های دولتی عرضه کننده خاک قیمت خود را نس��بت به قبل از 

عید دو برابر کردند.
رئی��س اتحادیه صنف فخ��اران در ادامه از مش��کل تامین مازوت 
ب��رای این صنف خبر داد و تصریح ک��رد: کارخانه های آجرپزی طی 
2۰ س��ال گذشته به صورت س��همیه ای مازوت )سوخت نفت کوره( 
دریافت می کردند، اما از سال جاری طبق مصوبه هیات وزیران ایران 
مازوت در بورس عرضه ش��ده و سهمیه کارخانجات قطع شده است 
و در پ��ی آن، حدود یک هفته پ��س از اجرای تصمیم هیأت وزیران 
قیمت مازوت بیش از هفت برابر شد و در حال حاضر نیز تا 11 برابر 
رسیده اس��ت، به طوری که قیمت هر لیتر مازوت قبل از عید حدود 
۳5۰ تومان بود، اما حاال در بازار آزاد به ۳۶۰۰ تومان رسیده است.
مازوت سوخت تولید آجر نیست، برای روانکاری استفاده می شود

منبع چی با بیان اینکه مجموع نیاز ماهانه کارخانجات حدود 5۰۰ 

هزار لیتر مازوت است، از برگزاری جلساتی در وزارت نفت و صنعت 
برای بازنگری در این تصمیم خبر داد و گفت: واحدهای تولید آجر از 
مازوت برای روانکاری در دستگاه های تولید خشت استفاده می کنند 
نه به عنوان س��وخت و در حال حاضر س��وخت اکثر این واحدها گاز 
اس��ت، بنابراین آلوده کننده محیط زیس��ت هم نیس��تند. به عبارت 
دیگر برای اینکه خش��ت تولیدی ضایعات نداش��ته باشد یا تکه تکه 
نش��ود از مازوت استفاده می شود. وی با بیان اینکه ادامه اجرای این 
تصمیم ممکن اس��ت منجر به تعطیلی بخشی از کارخانه های تولید 
آجر  ش��ود، تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال جاری هنوز تعداد 
زیادی از واحدها به دلیل مشکل تامین مازوت نتوانستند آجر تولید 

کنند هنوز نرخ آن تغییر نکرده است.
به گفته این مقام صنفی در اس��تان تهران در شرایط عادی روزانه 
حدود 2میلیون تن آجر تولید می ش��ود. همچنین برخی از شهرهای 
مرزی بیشتر در بخش آجر نما به کشورهای همسایه صادرات دارند 
که البته در س��ال های اخیر به دلیل ش��رایط داخلی نابس��امان این 
کش��ورها و همچنین مش��کالت حمل و نقلی و نبود سیاست گذاری 

این صادرات کاهش یافته است.

صنعت تولید س��نگ های زینتی از صنایع باظرفیت کش��ور است که 
متاسفانه هیچ استفاده مثبتی از آن برای تجارت خارجی نمی شود.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، استفاده از سنگ های زینتی در 
مصارف گوناگون همچون زیورآالت، اقالم زینتی خانه و س��نگ درمانی 
هم��واره جزو عالقه مندی های ایرانیان از گذش��ته های دور تاکنون بوده 
اس��ت. برخی از افراد که عالقه بسیار زیادی به سنگ های زینتی دارند، 
با فعالیت نسبتا گسترده در این صنعت یک نوع کسب درآمد برای خود 
دس��ت و پا کرده اند ک��ه اغلب به تهیه و عرضه ان��واع زیورآالت زنانه و 

مردانه در مغازه ها می پردارند.
در کش��ورهای اسالمی استفاده از س��نگ های زینتی به خصوص در 
رکاب انگش��تر یک نوع فعالیت معنوی محس��وب می ش��ود چراکه این 
س��نگ ها به حرم مطه��ر برخی از رهب��ران، امامان و پیش��وایان دینی 
متبرک ش��ده اند، همچنین اغلب مغازه های فروش سنگ های زینتی در 
جوار حرم این امامان فعالیت می کنند که در ایران می توان به بازار امام 

رضا، بازار شاه چراغ و بازار شاه عبدالعظیم اشاره کرد.
در مواردی نیز مش��اهده کرده ایم که س��خن کوتاهی از بزرگان دینی 

بر روی این س��نگ های زینتی و گران قیمت با دس��ت حک شده اند که 
ارزش بسیار باالیی دارند.

ارزش هر انگشتر زینتی چقدر است؟
 انگش��ترهای مزین به س��نگ های زینتی از دو منظ��ر ارزش گذاری 
می ش��وند،  اول ارزش رکاب که ش��امل وزن )ط��ال و نقره( و طرح های 
کارش��ده روی آن، دوم ارزش سنگ زینتی است که برآورد این ارزش با 
معیارهای متفاوتی انجام می گیرد. براس��اس این گزارش، ارزش مالی و 
معنوی س��نگ های زینتی به عواملی همچون قدمت، نوع و وزن بستگی 
دارند همچنین برخی سنگ ها به دلیل کمیابی، از ارزش و قیمت باالیی 
برخوردارند مانند سنگ تانزانیت که فقط در کشور تانزانیا یافت می شود.

سنگ های تزئینی هم گرفتار خام فروشی ها!
علی فخر موحدی، مدیرعامل صندوق توس��عه صادرات طال و جواهر 
در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصاد باشگاه 
خبرنگاران جوان اظهار کرد: صنعت س��نگ های زینتی همانند بسیاری 
از صنایع دیگر با مش��کالت بس��یاری مواجه است که این مشکالت کام 

فعاالن این حوزه را تلخ کرده است.

وی با اش��اره به خام فروش��ی در صنعت س��نگ های زینتی بیان کرد: 
بزرگ ترین مشکل این صنعت خام فروشی های غیرقانونی است که باعث 
می ش��ود طی این فرآیند یک س��ری افراد س��ودجو با سود های کالن، 

صنعت سنگ های زینتی را با نابودی مواجه کنند.
مدیرعامل صندوق توس��عه ص��ادرات طال و جواه��ر ادامه داد: دولت 
متاس��فانه هیچ حمایت و توجهی به این صنعت ندارد و همین موضوع 

موجب شده تا منابع کشور با فعالیت این افراد سودجو از بین برود.
فخر موح��دی بیان کرد: منابع گس��ترده ای در اس��تان های همدان، 
زنجان، کرمان، سیس��تان و بلوچس��تان و کردس��تان موجود است که 
انواع س��نگ های گرانبها، نیمه گرانبها و س��نگ های کریستالی از آن ها 
ب��ه صورت غیرقانونی و غیراصولی اس��تخراج و ش��بانه به دالالن مرزی 
فروخته می ش��ود. وی افزود: با توجه به اینکه در کش��ور پتانسیل بسیار 
زی��ادی در تولید و ص��ادرات این صنعت به خصوص س��نگ های نیمه 
گرانبها فیروزه وجود دارد، س��الیانه می توان مناب��ع ارزی زیادی از این 
راه به دس��ت آورد، اما دولت هیچ اهتمامی به خواسته فعاالن این حوزه 

ندارد.

تعطیلی در کمین آجرپزی ها

ایران سهامدار چند درصد سنگ تزئینی دنیاست؟

 خام فروشی بالی جان محصوالت معدنی
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سرانجام واریز وام 6 میلیونی به حساب 
رانندگان تاکسی چه شد؟

مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری تهران در مورد 
جزیی��ات واریز وام ۶ میلیونی به حس��اب رانندگان تاکس��ی 

توضیحاتی را ارائه کرد.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، 
علیرضا قنادان در مورد س��رانجام واریز وام ۶ میلیون تومانی 
برای رانندگان تاکس��ی گفت: وزارت رفاه متولی پرداخت وام 
۶ میلیونی به رانندگان تاکس��ی است اما شهرداری تهران نیز 
از همان روز اعالم، تمامی اطالعات رانندگان را در اختیار این 

وزارتخانه قرار داده است.
وی با بیان اینکه براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
ق��رار بود واریز این وام از اول تیرماه آغاز ش��ود، اما هنوز این 
مهم انجام نش��ده اس��ت، تصریح کرد: با این حال براس��اس 
گفته های مس��ئوالن قرار است به رانندگان تاکسی به صورت 
گروهی پیامک ارسال شود و رانندگان در صورت تمایل برای 
دریافت این وام، پس از دریافت پیامک می بایس��ت به سامانه 
کارا مراجع��ه کرده و ضم��ن تکمیل فرم ثبت نام نس��بت به 

تعیین بانک عامل اقدام کنند.
قنادان با تاکید بر اینکه اجباری به رانندگان برای اس��تفاده 
از این وام نیس��ت و اف��راد در صورت تمای��ل می توانند ثبت 
ن��ام کنند، افزود: ما برای تس��هیل در ام��ر پرداخت وام تمام 
اطالع��ات موج��ود از رانندگان را به وزارت رف��اه داده ایم، اما 
این بدین معنا نیس��ت که رانندگان مجبور به استفاده از این 

وام هستند.
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران در پاس��خ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا باید شماره تلفن همراه به نام راننده 
تاکس��ی باش��د یا نه گفت: س��از و کار دریافت این وام نیز به 
مانند س��ایر وام های حمایتی کرونا است و می بایست شماره 

تماس به اسم رانندگان باشد.

دلیل عمده افزایش قیمت خودرو، افزایش 
نرخ ارز بوده است

یک فعال بازار خودرو دلیل عمده افزایش قیمت خودرو در 
روزهای اخیر را افزایش نرخ ارز دانست.

کاظم محمدی نیکخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داش��ت: 1۰۰درصد قیمت خ��ودرو تحت تأثیر نرخ ارز 
اس��ت و مشاهده ش��د که با افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر 
قیمت خودرو نیز افزایش یافت. به همان میزان با کاهش نرخ 
ارز در دو روز گذش��ته قیمت خ��ودرو حدود 2درصد کاهش 

داشته است.
وی عامل دیگر در افزایش قیمت خودرو را پایان طرح های 
ف��روش خودرو برش��مرد و گفت: تقاضایی ک��ه در طرح های 
فروش ایجاد ش��د براس��اس نیاز نبوده بلکه ب��ه دلیل جذب 
نقدینگی س��رگردان متقاضیان بود بنابراین با پایان این طرح 
م��ردم مجددا به بازار آزاد رو آورده تا نقدینگی خود را جذب 
کنند و همین امر در افزایش قیمت خودرو مؤثر بوده اس��ت. 
ضمن اینکه اگر بس��یاری از س��رمایه های س��رگردان تاکنون 
جذب بورس نمی ش��د تعداد متقاضیان خرید خودرو بیش��تر 
و به مراتب وضعیت بازار خودرو متالطم تر از زمان حال بود.

این فعال بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که در شرایط 
فعل��ی مردم اقدام به خرید خودرو کنند یا دس��ت نگه دارند، 
عن��وان ک��رد: در حال حاض��ر نمی توان پیش بین��ی کرد که 
قیمت ه��ا رو به کاهش یا افزایش خواهد رفت و متناس��ب با 
آن نمی ت��وان گفت که مردم برای خری��د خودرو اقدام کنند 
یا خیر، چراکه مسئولین کشور نیز قادر به پیش بینی افزایش 

نرخ ارز در آینده نیستند.
نیکخواه درخصوص ب��ازار خودروهای خارجی تصریح کرد: 
به دلیل افزایش قیمت بسیار خودروهای وارداتی تقاضا برای 
خری��د آن ها کاهش یافته به همین دلی��ل معامله  ای در بازار 

خودروهای خارجی انجام نمی شود.

خودرو باید به دست مصرف کننده واقعی برسد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اعالم 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت مبنی بر تولی��د و عرضه یک 
میلیون و 2۰۰ هزار خودرو در کش��ور گفت انتظار می رود که 
روند عرضه خودروها به صورت قطره چکانی و مناسبتی نبوده 
و در طول س��ال انجام ش��ود. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از ایرنا، س��ید یاس��ر رایگانی روز دوشنبه در 
آیی��ن تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: 
ت��ا زمانی که عرضه و تقاضا تنظیم نش��ود مش��کل  افزایش 
قیم��ت  وج��ود دارد. وی  ضمن تاکید ب��ر اینکه خودروهای 
عرضه ش��ده باید به دس��ت مصرف کننده واقعی برسد، گفت: 
بایس��تی امکان خرید خ��ودرو برای تم��ام مصرف کنندگانی 
که نیاز به خرید این محصول دارند، تس��هیل ش��ود. رایگانی 
درخصوص طرح پیش فروش  25 هزار دستگاه خودرو توسط 
دو ش��رکت خودروسازی کشور عنوان کرد: در جریان هستیم 
که روند تحویل خودروها توس��ط این شرکت ها در حال انجام 

و امیدواریم که هرچه سریع تر به بازار عرضه شوند.
وی با بیان اینکه عرضه این خودروها می تواند بخشی از نیاز 
بازار را تامین کند، خاطرنش��ان کرد: عرضه خودروها از سوی 
ش��رکت ها بایستی با تعداد بیش��تری انجام تا ضمن رسیدن 
آن به دس��ت مصرف کننده  های واقعی، موجب کوتاهی دست 
دالالن خودروها شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در 
بخش دیگری از سخنان خود به احتکار اقالم بهداشتی اشاره 
و گفت: هم اکنون با نظارت های صورت گرفته ش��یب احتکار 
اقالم بهداشتی به خصوص ماسک و مواد ضدعفونی کننده در 
کشور به طور کامل نزولی و به صورت تقریبی نزدیک به صفر 
است. وی ادامه داد: شیب پرونده اقالم احتکاری بهداشتی در 
ماه های گذش��ته به خصوص اس��فند 98 تا فروردین 99 زیاد 

بود اما از فروردین ماه به بعد سیر نزولی دارد.

حال و روز خودروس��ازی فعال خوب اس��ت. طبق مستندات موجود 
در خودروس��ازی کش��ور، تولید سه ماه است رش��د کرده، معوقات و 
ناقصی ه��ا کاهش یافته و حتی برخی خودروهای مونتاژی بار دیگر به 

خطوط تولید خودروسازان بازگشته است.
ب��ه گزارش پدال نیوز، این مس��تندات در کنار اظهارات مس��ئوالن 
صنعتی و خودرویی کش��ور خبر از وقوع گشایش��ی در صنعت خودرو 
کش��ور می ده��د. حال این گش��ایش می تواند در راس��تای تس��هیل 
ورود قطع��ات خارجی و داخلی به خطوط تولید باش��د یا بازگش��ت 
بی سروصدای برخی از ش��رکای خارجی. آنچه مشخص است مدیران 
ش��رکت های خودروس��از چندی اس��ت از رش��د تولید و رفع نسبی 
چالش های صنعت خودرو س��خن می گویند و در کنار آن مس��ئوالن 
وزارت صنع��ت و مع��دن ه��م از اتفاق��ات خوب در تامی��ن و واردات 
قطعه. در این زمینه اواخر هفته گذش��ته س��عید زرندی معاون طرح 
و برنام��ه وزارت صمت تاکید کرده بود که در واردات برخی از قطعات 
موردنیاز خودروها، گشایشی اتفاق افتاده که سبب رشد تولید خواهد 
ش��د. این اظهارات در شرایطی اس��ت که از اردیبهشت ماه سال جاری 
خودروس��ازان در قالب دو طرح فروش فوق العاده و پیش فروش، تعهد 
1۰۰ هزار دس��تگاهی برای خود ایجاد کردند. در این زمینه بسیاری 
از کارشناس��ان با توج��ه به تعهدات معوق، خودروس��ازان را بار دیگر 
متهم به تامین نقدینگی از مس��یر ایجاد تعه��د جدید کردند و اینکه 
تعه��دات جدید هم به معوقات قبلی اضافه خواهد ش��د، اما همزمان 
با قرعه کش��ی دو ف��روش فوق العاده و پیش فروش ح��اال اخبار خوبی 
از صنعت خودرو کش��ور به گوش می رس��د و اینکه گشایشی در این 

صنعت به وقوع پیوسته است.
حال سوال این است که چه گشایشی در این صنعت اتفاق افتاده که 
تولید رشد کرده، معوقات تا شهریور )به گفته مدیرعامل ایران خودرو( 

تسویه شده و محصوالت حذفی بار دیگر به خطوط تولید بازگشته اند؟ 
آنچه مش��خص است تحریم ها حتی ش��دیدتر از قبل، همچنان تداوم 
یافت��ه و نقل و انتقال قطع��ه و پول نیز به ناممکن ترین مس��یر خود 

رسیده است.

از سوی دیگر خودروسازان همراه با قیمت گذاری شورای رقابت و به 
موازات آن افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید همچنان مدعی 
ضرر در تولید محصوالت ش��ان هستند. قطعه سازان نیز که حدود سه 
ماهی از دریافت تس��هیالت 5 هزار میلیارد تومانی آنها می گذرد، حاال 
خواهان افزایش قیمت قطعه به تناسب نرخ ارز هستند و خودروسازان 
را از این مس��یر تحت فش��ار قرار داده اند. عدم تامین ارز از سوی بانک 
مرکزی برای واردات قطعه و مواد اولیه را هم اگر به مشکالت یادشده 
اضافه کنیم به این نتیجه خواهیم رس��ید که وضعیت خودروس��ازی 
کش��ور آنچنان که بازگو می شود چندان مناسب نیست، اما اینکه چرا 
از نظر سیاست گذار خودرویی و حتی برخی مدیران ، خودروسازی در 

وضعیت مناسبی به  سر می برد سوالی است بی پاسخ.
همانط��ور که عنوان ش��د تحریم همچنان بر صنعت خودرو س��ایه 
انداخت��ه و مش��کالت ایجادش��ده از ای��ن ناحیه روی خط��وط تولید 

خودروسازان سنگینی می کند.
خروج ش��رکای خارج��ی از خطوط تولید ک��ه از پیامدهای تحریم 
بود عالوه بر اینکه باعث ش��د تولید بخش��ی از محص��والت مونتاژی 
در شرکت های خودروس��از به  طور کامل متوقف شود، تامین قطعات 
موردنی��از زنجیره خودروس��ازی را نیز با چالش روب��ه رو کرد. تحریم 
ای��ن صنع��ت نقل و انتقال مال��ی را نیز مختل ک��رد و زنجیره تامین 
خودروس��ازان برای تامین قطع��ات های تک از مناب��ع مختلف نیز با 
چالش روبه رو بود، اما در مقابل سیاست گذار کالن خودرو تالش کرد 

از طریق تس��هیالت دهی به زنجیره خودروسازی اوضاع را تا حدودی 
س��ر و س��امان دهد. عالوه ب��ر پول درمانی مس��یرهایی مانند افزایش 
داخلی س��ازی قطعات موردتوجه قرار گرفت. مس��ئوالن ارشد وزارت 
صمت به  دنبال این بودند تا عالوه بر کمرنگ کردن وابستگی، کاهش 
ارزبری را نیز از این مس��یر محقق کنند. حال سیاست گذار خودرویی 
مدعی اس��ت که این مسیرها هم اکنون روزهای خوب را برای صنعت 
خودرو رقم زده و رش��د تولید و گش��ایش در تامین قطعات داخلی و 
خارجی و همچنین داخلی س��ازی نتیجه عملکرد و سیاست گذاری در 

خودروسازی است.
با نادیده گرفتن مش��کالتی که هم اکنون صنع��ت خودرو را درگیر 
خ��ود کرده از جمله عدم دسترس��ی به ارز و قیمت گذاری دس��توری 
و افزایش هزین��ه نهاده های تولید، این روزهای خوبی که مس��ئوالن 
صنعت��ی و خودرویی مدعی آن هس��تند اما تا چه زمانی ادامه خواهد 
داشت؟ این روزها موقتی است یا باید در انتظار شرایط بهتری باشیم؟

آمارهای خوب خودروسازی
در ش��رایطی برخی خودروس��ازان بر بهبود وضعیت در شرکت های 
تح��ت مدیریت خود تاکید دارند که این س��وال مطرح اس��ت که چه 
نشانه هایی باعث شده تا آنها وضعیت حاکم بر خودروسازی را در بهار 

سال جاری بهتر از گذشته بدانند؟
اولین دلیلی که می تواند موردنظر مدیران خودروس��از در ارتباط با 
بهبود وضعیت ش��رکت های تحت مدیریت شان قرار گرفته باشد روند 
صعودی تیراژ اس��ت. براس��اس آمارهایی که خودروس��ازان در سایت 
کدال س��ازمان بورس تا پایان خرداد منتش��ر کرده اند آنها در مجموع 
توانسته اند تعداد 2۰۳ هزار و 14۶ دستگاه از انواع محصوالت سواری 
و وانت خود را در خطوط تولید نهایی کنند که این تعداد در مقایسه 

با آمار تولید در بهار 98 از رشد تولید 9/5درصدی حکایت دارد.

تناقض گویی در وضعیت خودروسازی کشور

تولید خودرو و موتورسیکلت های برقی باجدیت دنبال می شود
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت از تش��کیل کمیته ای 
با دس��تور سرپرست وزارت صمت، متشکل از معاون امور صنایع وزارت 
صمت، ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، معاون 
آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت، معاون توس��عه صنایع حمل و 
نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، گروه خودروسازی 
ایران خودرو، گروه خودروس��ازی سایپا و ریاست دانشگاه علم و صنعت 

در هفته های اخیر خبر داد.
ب��رات قبادی��ان در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، بی��ان کرد: این 
کمیت��ه با هدف هم افزایی، همگرایی و اس��تفاده از ظرفیت های الزم به 
منظور بومی س��ازی فناوری های خودرو به ویژه در زمینه قوای محرکه 
و پلتفرم مش��ترک دو خودروساز بزرگ کش��ور و همچنین در راستای 

بومی سازی فناوری و نهضت ساخت داخل تشکیل شده است.
وی در ادام��ه ب��ه تصمیم��ات ای��ن کمیت��ه ب��رای تولید خ��ودرو و 
موتورس��یکلت های برق��ی اش��اره کرد و گف��ت: طبیعتا یک��ی دیگر از 
موضوع��ات در دس��تور کار ای��ن کمیت��ه در آین��ده، تولید خ��ودرو و 
موتورسیکلت های برقی در کشور خواهد بود که توانمندی آن در کشور 
ب��ه میزان قاب��ل توجهی وجود دارد اما می بایس��ت این ظرفیت ها را در 

کن��ار یکدیگر به صورت هم افزا قرار داد. به عبارت دیگر، با اس��تفاده از 
توانمندی های پراکنده موجود در کش��ور، توانمندی های تولید هر یک 
از اجزا و ملحقات خودروهای برقی را می توان به منظور صرفه جویی در 
زمان، افزایش ت��وان تولید، کاهش قیمت تمام ش��ده و افزایش کیفیت 
محص��ول به منظور رقابتی کردن محص��ول نهایی در کنار یکدیگر قرار 

داد.
مع��اون آم��وزش، پژوهش و فن��اوری وزارت صمت اف��زود: در زمینه 
تمامی س��امانه ها و اج��زای خودروها و موتورس��یکلت های برقی عالوه 
بر خودروس��ازان بزرگ داخلی مانند ایران خودرو و س��ایپا، سایر صنایع 
داخلی مانند صنایع دفاع و شرکت هایی مانند مپنا نیز به توانمندی های 
خوبی دس��ت یافته اند. ضمن اینکه زیرمجموعه ه��ای وزارت نیرو مانند 
پژوهشگاه نیرو نیز در زمینه اقدامات اولیه برای ایجاد جایگاه های شارژ 

خودرو بررسی ها و اقدامات مثبتی انجام داده است.
قبادی��ان درباره ظرفیت های تولید بات��ری موردنیاز خودروهای برقی 
در کش��ور اظهار داش��ت: یک خ��ودرو یا موتورس��یکلت برق��ی دارای 
اجزایی متفاوت با خودروهای دیگر اس��ت و یکی از اجزای اصلی از نظر 
فناوری های برتر، باتری بوده که جایگزین موتور در خودروهای غیربرقی 
می ش��ود. با توجه به اینکه تاکنون سیاس��ت کلی کشور تولید خودرو و 

موتورسیکلت برقی نبوده و فناوری مربوط به تولید باتری بسیار پیچیده 
و پیش��رفته اس��ت، لذا هم اکنون نمی توان گفت ک��ه ظرفیت های الزم 
برای تولید باتری های لیتیومی در کش��ور وجود دارد اما صنایع دفاع و 
شرکت هایی مانند صباباتری در این زمینه گام های موثری برداشته اند.

وی درباره تولید اتوبوس های برقی در کش��ور خاطرنشان کرد: بدون 
ش��ک در آینده تولید اتوبوس های برقی نیز در دس��تور کار این کمیته 
قرار خواهد گرفت اما نمی توان اجرای آن در سال جاری را انتظار داشت 
زیرا در ح��ال حاضر تولید خودرو و موتورس��یکلت های برقی با جدیت 

بیشتری دنبال می شود.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت با اشاره به تفاوت های 
زیس��ت محیطی خودروه��ای برقی با دیگ��ر خودروها گف��ت: با تولید 
خودروهای برقی و کاهش آالینده ه��ا، هزینه های اجتماعی نیز کاهش 
می یاب��د به این معنا که با کاهش اس��تفاده از س��وخت های فس��یلی و 
آالینده مانند بنزین و گازوئیل می توان از تحمیل هزینه هایی مانند آسم، 
آلرژی و سرطان جلوگیری کرد بنابراین امیدواریم تسهیالتی در اختیار 
تولیدکنندگان و استفاده کنندگان از خودروها و موتورسیکلت های برقی 
قرار گیرد تا با تولید و کاربرد این وسایل الکتریکی هزینه های اجتماعی 

هنگفتی که بر جامعه و محیط زیست تحمیل می شود، کاهش یابند.

قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار تیراژ تولید را پایین می آورد
عس��کریان، کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت قیمت گ��ذاری خودرو 
در حاش��یه ب��ازار در بلندمدت انگیزه توس��عه تولید و تی��راژ را در نزد 
خودروس��ازان نابود می کند چ��ون با توجه به معضالت��ی که در زمینه 
س��رمایه در گردش و انبارداری وجود دارد معموال خودروسازان انگیزه 
اصلی ش��ان کسب س��ود بیشتر در حاش��یه بازار و عدم افزایش تولید را 

دارند.
سال گذش��ته شورای رقابت از پروس��ه قیمت گذاری خودرو حذف و 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جایگزین آن شد، از 
ط��رف دیگر قیمت خودرو در بازار داخل��ی در دو ماهه اخیر با افزایش 
قاب��ل توجهی روبه رو بوده اس��ت، ب��ه همین دلیل کارشناس��ان امر از 
قیمت گذاری های انواع خودرو براس��اس قیمت حاشیه بازار در آینده ای 

نزدیک خبر می دهند.
اقبال وزارت صمت به نرخ گذاری خودرو براساس قیمت حاشیه بازار

به طوری که خبرها حاکی از آن اس��ت که جلس��ات مختلفی در نزد 
مس��ئولین دولتی برای حل این مش��کل گرفته شده و آنها با همفکری 
با مدیران دو ش��رکت خودروس��از، ش��ورای رقابت و س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان ب��ه این نتیجه رس��یده  اند که بهتری��ن راهکار ممکن 

اصالح قیمت گذاری خودرو و تعیین قیمت آن در حاشیه بازار است.
بعد از اعالم نرخ جدید ش��ورای رقابت در دو ماه گذش��ته اختالفات 
ش��دیدی برای اعالم نرخ نهایی خودرو توس��ط شورای رقابت و سازمان 

حمایت رخ داد و نتیجه این ش��د که این دو نهاد مس��ئول هیچ کدام به 
توافقی دست نیافته و نرخ جدیدی اعالم نکردند.

سپس اواخر اردیبهش��ت این دو نهاد مسئول در نشستی مشترک به 
این نتیجه رس��یدند قیمت خودروهای تولی��د ایران خودرو 1۰درصد و 
سایپا 2۳درصد افزایش یابد و نتیجه نهایی را فردای آن روز اعالم کنند 
اما در بیش از یک ماه گذشته و هنوز اختالفات وزارت صمت و شورای 
رقابت س��ر جای خود باقی مانده تا جایی که معاون امور صنایع وزارت 
صمت، شورای رقابت را مسئول اعالم نرخ های جدید اعالم کرد ولی رضا 
ش��یوا، رئیس ش��ورای رقابت نیز گفته بود که ستاد تنظیم بازار، قیمت 

جدید خودروها را اعالم خواهد کرد.
فرمول حاشیه بازار از کجا آمد؟ 

ش��هریور س��ال 9۷ بود که اعالم ش��د با تصمیم ش��ورای هماهنگی 
اقتصادی س��ران س��ه قوه، ش��ورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار 
گذاش��ته ش��ده و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 

ستاد تنظیم بازار عهده دار تعیین قیمت شده اند. 
هفته ها گذشت اما این دو نهاد قیمت جدید خودروها را اعالم نکردند 
و س��رانجام نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاش��یه بازار را 
مالک قیمت گذاری قرار داد. با اعالم این وزارتخانه، خودروس��ازان مجاز 
شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصوالت خود را تا 5درصد 

زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عمال شبه آزادسازی رخ بدهد.
خودروس��ازان از این فرمول اس��تقبال کرده و امیدوار شدند تا پس از 

س��ال ها زیان، محصوالت خود را با قیمتی نزدی��ک به بازار تعیین و به 
تدریج از زیان خارج شوند.

 ام��ا در وضعی��ت فعل��ی خودروس��ازان  معتقدند ک��ه قیمت گذاری 
دستوری منجر به ضرر خودروساز و کمبود سرمایه در گردش واحدهای 

تولیدی شده است و باید روی به قیمت گذاری در حاشیه بازار آورد.
این در حالی است که برخی کارشناسان نیز همچنان تاکید می کنند 
فرمول حاشیه بازار از کارآمدی الزم برخوردار نیست و نمی تواند منحنی 

قیمت خودروهای داخلی را نزولی کند.
به همین دلیل به سراغ امیرحسین عسکریان، کارشناس حوزه خودرو 
آمده ایم تا از وی درخصوص بهترین راهکار قیمت گذاری خودرو توسط 

مسئولین امر جویا شویم.
وی در این خصوص می گوید: متاس��فانه ش��نیده ش��ده دولتمردان و 
مس��ئوالن وزارت صمت دوباره به سمت قیمت گذاری خودرو در حاشیه 
ب��ازار روی آورده ان��د اما باید به ای��ن نکته اذعان کرد ک��ه مهمترین و 
اساس��ی ترین ایراد واردش��ده به این نوع قیمت گذاری در کش��ور، بازار 

غیرعمیق خودرو است.
وی افزود: به این معنا که حقیقتا بازار خودرو در ایران همانند س��ایر 
کش��ورهای توس��عه یافته دنیا بازاری ش��کل یافته و ش��فافی نیست که 
عرضه کنندگان و متقاضیان به صورت ذره ای و با تعداد باال در آن حضور 
یابن��د و قوانین مدونی بر آن حاکم باش��د که کش��ف قیمت به صورت 

عادالنه در آن صورت گیرد.

احتکار خودرو، ُمهر تاییدی بر دست های پشت پرده

تغییر تخصیص ارز موجب ایجاد اخالل در بازار الستیک می شود

اختالف 6۰درصدی قیمت بازاری با کارخانه
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امنیت غذای مصرفی مردم موضوعی اس��ت که بارها معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری بر آن تاکید کرده اس��ت؛ اتفاقی که به امنیت 
روانی و س��المت جس��می جامعه می انجامد، اما در این مقوله باید به 

سالم سازی محصوالت در تمام مراحل تولید 
توجه داش��ت؛ از زمین کش��اورزی تا سفره 
مردم. استفاده از کود زیستی چاره ای است 
ک��ه برای کاهش این عوارض در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. نتیجه توس��عه این کودها در 
کش��ور، تولید محصوالت س��الم کشاورزی، 
کاهش مص��رف کود ش��یمیایی به نصف و 

کاهش ارزبری تا 1۶2 میلیون دالر است.
ک��ود زیس��تی در دنیا بازار ارزش��مندی 
دارد و اس��تفاده از این کودها در کشاورزی 
اص��ل  ی��ک  ب��ه  پیش��رفته  کش��ورهای 
پذیرفته شده بدل شده اس��ت، اما در ایران 
هن��وز هم بیش��تر زمین  های کش��اورزی با 

کودهای ش��یمیایی بارور می ش��وند؛ کودهایی که هم برای کشاورزان 
مضر اس��ت و هم برای مصرف کنندگان. ایران برای پربار کردن س��بد 
کود زیستی راه طوالنی پیش رو دارد؛ راهی که در آن قدم گذاشته ایم 

اما هنوز تا رس��یدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. اما س��تاد توس��عه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با ارائه یک 
بس��ته پیشنهادی برای کاهش ارزبری واردات کود و همچنین افزایش 
سالمت محصوالت کشاورزی با جایگزینی 
کودهای زیس��تی با کودهای شیمیایی در 
تالش اس��ت تا اس��تفاده از این کودها در 

کشاورزی را بیشتر کند.
بس��ته پیش��نهادی به منظ��ور کاهش 
ارزب��ری واردات ک��ود و همچنین افزایش 
س��المت محصوالت کش��اورزی با برنامه 
تغذیه تلفیقی )اس��تفاده از کود شیمیایی، 
آلی و زیس��تی ب��ه تناس��ب آنالیز خاک( 
نیز سال گذشته در س��تاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری تهیه شد.
ق��رار ب��ر این اس��ت که این بس��ته، در 
مدت پنج س��ال میزان اس��تفاده از کودهای زیس��تی را افزایش دهد. 
کودهای زیستی با اجرای این برنامه در 5۰درصد زمین های کشاورزی 

زیرکشت و برنامه تغذیه تلفیقی مورد استفاده قرار می گیرند.

مجتمع اس��تقرار ش��رکت های دانش بنیان و فن��اور در پارک علم و 
فناوری استان گیالن با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
افتتاح ش��د. این مجتمع با مساحت هزار و 4۰۰ متر مربع مکانی برای 

توسعه کس��ب و کارهای دانش بنیانی در 
اس��تان فراه��م می کند.  مع��اون علمی و 
فن��اوری رئی��س جمهوری در نخس��تین 
بخش از س��فر یک روزه خود به اس��تان 
گیالن در جمع  اس��اتید، دانش��جویان و 

پژوهشگران دانشگاه گیالن حاضر شد. 
ستاری در این جمع گفت: تغییر حرکتی 
که در این دانش��گاه ایجاد ش��ده اس��ت را 
می ت��وان به وضوح مش��اهده کرد. حرکت 
این دانشگاه در مسیر حل مشکالت جامعه 
و منطقه و کارآفرینی اتفاقی درست است. 
البته برای س��رعت بخش��یدن و ایجاد این 
حرک��ت نیاز ب��ه فرهنگ  س��ازی در حوزه 

آموزش و پژوهش است. آموزش در دانشگاه ها برای  ایجاد ارزش افزوده 
اس��ت تا با کم��ک نیروی متخصص و نوآور موضوع��ات و چالش ها رفع 
شود.  ستاری ادامه داد: فعاالن و فناوران در استان گیالن در چند سال 

اخیر حرکتی رو به رش��د و با س��رعت برای توس��عه زیست بوم فناوری 
و نوآوری داش��ته اند. راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه گیالن نیز اقدامی 
تاثیرگذار برای تبدیل ایده ها به محصوالت فناورانه اس��ت. البته زیست 
بوم فن��اوری و نوآوری بای��د در خارج از 
دانش��گاه نیز رونق یابد ت��ا نیروی جوان 
خ��الق و ایده پ��رداز در آن فعالیت کنند. 
این اقدام باعث پیاده سازی این ایده ها در 
جامعه می ش��ود. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در توصیه به اس��اتید و 
پژوهشگران دانش��گاه، بیان کرد: حرکت 
نظ��ام آموزش��ی گام ب��ه گام اس��ت. در 
برهه ای از زمان تمرکز روی تولید مقاالت 
علمی بود و سال گذشته 8درصد افزایش 
تولید در این حوزه را داش��تیم که رقمی 
قابل قبول در دنیا اس��ت. این در صورتی 
است که رش��د تعداد مقاالت کشورهای 
غربی در س��ال های اخیر منفی یا صفر بوده اس��ت. همچنین آمریکا از 
نظر رش��د تعداد مقاالت در س��ال 2۰19 به رتبه دوم تنزل کرد و چین 

جایگاه نخست را از آن خود کرد.

ستاری: پژوهشگران و فناوران گیالن مسیر درست ایجاد ارزش افزوده را یافته اند۱6۲ میلیون دالر کاهش ارزبری را تجربه می کنیم

»آیا ب��رای ص��ادرات آماده ایم؟« قب��ل از هر پیمایش و بررس��ی و 
شناس��ایی بازارهای هدف برای ص��ادرات محصوالت و خدمات باید به 
صورت واقع بینانه میزان آمادگی صادراتی بررسی شود. این مهم صرفا 
ب��ه تصمیم برای صادرات محصوالت و خدمات نبوده و باید محصوالت 

و خدمات ویژگی های اولیه صادراتی را دارا باشند.
بنابرای��ن هر کس��ب وکاری پیش از تصمیم به ص��ادرات محصول یا 
خدمات خود به دیگر کش��ورها باید از جنبه نیاز و کاربرد این موضوع 

را بررسی کنند.
در تحلیل و بررسی بازارهای بین المللی به منظور صادرات، بهتر است 
م��واردی از قبیل اندازه بازار حجم و ارزش، بازارهای نوظهور در مقابل 
بازارهای قدیمی تر، در دس��ترس ب��ودن محصوالت جایگزین، قیمت و 
کیفیت خدمات خریداران بالقوه و ویژگی های جمعیت ش��ناختی بازار 

و ... در نظر گرفته شود.
همچنین م��واردی مانند نزدیک��ی به بازار، هزینه ه��ای حمل ونقل 

ه��دف،  ب��ازار  ب��ه  محص��والت  انتق��ال  و 
توافق نامه های قانونی، سیس��تم های حقوقی 
و الزام��ات قراردادی، قوانین حمایت معنوی 
در ب��ازار، اس��ناد و م��دارک موردنیاز، ثبات 
سیاسی بازار و منطقه، زیرساخت های قانونی 
و صنعتی، ویژگی های فرهنگی و زبانی بازار 
ه��دف و ویژگی ه��ای منحصربه فرد تقاضای 
خریداران هم از دیگر مواردی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
از مهم تری��ن م��وارد در بررس��ی  یک��ی 
بازاره��ای بین المللی برای ص��ادرات کاال و 
خدم��ات توجه به »طبقه صادراتی« اس��ت. 
بای��د به ای��ن نکته توجه داش��ت که اگرچه 
ارزش صادرات کاال همواره بیش��تر از میزان 
خدمات بوده اما روند رشد صادرات خدمات 
به مراتب بیش��تر از صادرات کاال است. البته 

الزم به ذکر اس��ت که روند میزان صادرات چه در بحث کاال و چه در 
بحث خدمات در س��ال های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی در سطح 

بین المللی روند نزولی داشته است.
بخش خدمات در کشورهای پیشرفته بیشترین درصد رشد اقتصادی 
را به خود اختصاص داده اس��ت. کشورهای پیشرفته در بخش خدمات 
مزیت رقابتی داش��ته و در این زمینه بیش��ترین میزان سرمایه گذاری 

را دارند.
این موضوع بیانگ��ر این مهم بوده که در تجارت بین المللی صادرات 
خدمات از کش��ورهای پیشرفته به سمت کشورهای کمتر توسعه یافته 
جریان دارد در این راس��تا در بین کش��ورهای همس��ایه کش��ورهای 
پاکستان، عربس��تان، ترکیه و عراق روند واردات خدمات روبه افزایش 

بوده که این روند در ایران هم قابل مشاهده است.
در عصر حاضر کشورها نمی توانند اقتصاد خود را محصور به مرزهای 
کش��ور خود دانس��ته و با اقتصادی بس��ته به سمت رش��د و شکوفایی 
اقتصادی پیش روند. جهانی شدن عالوه بر اثرگذاری بر امور بین الملل 
و داخلی کش��ورها، به شدت اقتصاد کش��ورها را به هم وابسته کرده و 

تجارت جهانی را شکل داده است. بهره گیری از تجارت جهانی توانایی 
تبدیل کش��وری مانند کره جنوبی را از س��طح فقیرترین کش��ورهای 

آفریقایی در سال 19۶۰ به کشوری اقتصادی و قدرتمند را دارد.
ایران نیز مانند س��ایر کشورها جز پیوس��تن به اقتصاد بین المللی و 
جهان��ی راهکار دیگری ندارد؛ همان طور که در سیاس��ت گذاری کالن 
کش��ور این موضوع به وضوح دیده شده اس��ت. در اقتصاد مقاومتی به 
بحث صادرات و زیرس��اخت های حمایتی تجارت بین الملل اشاره شده 
است. در این میان نقطه ضعف اصلی کشور وابستگی به صادرات نفت و 
گاز، مواد معدنی و ... است که سرمایه های تجدیدناپذیر کشور هستند؛ 
ای��ن موضوع به وضوح در بند 12 سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی دیده 

شده و تاکید بر صادرات غیرنفتی دارد.
از ط��رف دیگ��ر باید به این مه��م توجه کرد که با گس��ترش روابط 
بین المل��ل و از بین رفتن محدودیت های ارتباطی با س��ایر کش��ورها، 
فرصت مناس��بی برای ارتقای توان صادراتی کش��ور فراهم شده است. 
هم راس��تا با افزایش ارتباطات بین المللی، 
خرید نفت و گاز ایران توس��ط کشورهای 
دارای تکنول��وژی، نیاز کش��ور به ارتقای 
سطح دانش و تکنولوژی و ایجاد تسهیالت 
الزم برای انجام معامله های تهاتری باید بر 
استراتژی هایی از قبیل تبدیل ارز حاصل 
از فروش حامل های انرژی به دانش فنی، 
تکنولوژی، ماش��ین آالت پیش��رفته مورد 

نیاز تاکید کرد.
در  کارشناس��ان  بیش��تر  اعتق��اد  ب��ه 
آسیب شناس��ی اقتص��اد ای��ران در درجه 
اول بای��د به وابس��تگی اقتص��اد ایران به 
ف��روش مواد خام و با ارزش افزوده پایین، 
اش��اره کرد. با شناسایی این نوع آسیب ها 
می توان به نق��ش بی بدیل دانش در حل 
معضالت کش��ور پی برد و بر این اس��اس 
توس��عه ش��رکت های دانش بنی��ان، یک��ی از راهبرده��ا و رویکردهای 

استراتژیک مهم و اثرگذار در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مش��اهده روند صادرات و واردات در س��طح بین الملل��ی با تاکید بر 
ص��ادرات خدم��ات بیانگر افزایش س��هم ص��ادرات خدم��ات بوده از 
کشورهای توس��عه یافته به سمت کشورهای کمتر توسعه یافته است. 
البت��ه گفت که همچنان صادرات کاال درصد باالیی از س��هم مبادالت 
بین الملل��ی را به خود اختصاص داده و اگرچه دارای ش��یب کاهش��ی 
ش��ده اما نباید به فرصت های صادراتی محصوالت بی توجه بود، چراکه 
ورود به اقتصاد هر کش��وری زمینه را برای سایر فعالیت های اقتصادی 

هموارتر می کند.
با توجه به مطالب بیان ش��ده پاش��نه آش��یل کس��ب مزیت رقابتی 
در مب��ادالت بین المللی حرکت به س��وی ص��ادرات خدمات و واردات 
تکنول��وژی با هدف بومی س��ازی تکنول��وژی بوده ک��ه مهترین عامل 
اثرگذار در تس��ریع مسیر رس��یدن به اهداف مدیریت قوی و کارآمد و 

شناخت نیازهای بازارهای بین المللی است.
isti.ir :منبع 

ب�ا توجه به ای�ن امر که بحران ویروس کرونا و فعالیت تمام�ی برندهای فعال در زمینه 
فناوری 5G با هزینه های بس�یاری همراه بوده اس�ت، اخباری منتش�ر شده است که بر 
پای�ه آن اپ�ل قصد دارد تا در مدل آیفون ۱۲، لوازم جانب�ی آن را حذف کند. درواقع در 
جعبه محصول تنها گوش�ی قرار خواهد داش�ت و برای لوازمی نظیر هندزفری و شارژر، 
الزم اس�ت ت�ا آن را جداگانه خریداری کنید. اگرچه این اق�دام در ظاهر صرفا اقتصادی 
تلقی می ش�ود. با این حال این امر تمام ماجرا نبوده و هدف دیگر از این طرح، کمک به 
حفظ محیط زیست است. درواقع فرض بر این است که بسیاری از افرادی که آیفون های 
جدید را خریداری می کنند همچنان لوازم جانبی موردنیاز را در اختیار داش�ته و خرید 

جدید تنها باعث خواهد ش�د تا آنها تصمیم ب�ه دور انداختن موارد قدیمی کنند، با این 
حال این طرح با انتقادهای جدی همراه شده است. درواقع بسیاری از افراد عقیده دارند 
که بحران ناشی از کرونا بیش از هر چیزی، زندگی افراد عادی را با مشکالت مالی مواجه 
ک�رده و این موضوع تنها به برندها محدود نبوده اس�ت. به همی�ن خاطر افزایش قیمت 
محص�ول با فروش جداگانه لوازم جانبی، ابدا ای�ده منصفانه ای نخواهد بود. همچنین در 
رابطه با مس�ائل زیس�ت محیطی، با توجه به این امر که افراد پس از خرید گوشی جدید، 
نس�خه قدیمی خود را به فروش می رس�انند، طبیعی است که لوازم جانبی آن نیز همراه 
با محصول به فروش برس�د. درواقع ابدا منطقی نیس�ت که فردی اقدام به دور انداختن 

آماده ایم؟
مالک سعیدی - مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

حذف لوازم جانبی اقدام جدید اپل 
به قلم: سم بیفورد - خبرنگار  /  مترجم: امیر آل علی

دریچــه

زمینه ایجاد سیس��تم حمل ونقل هوشمند در کشور چند سالی که با تالش 
فعاالن زیس��ت بوم فناوری و نوآوری کش��ور فراهم شده است؛ زیرساخت های 
مل��ی که ب��ا ایجاد »مرکز داده ملی حمل ونقل هوش��مند« ایجاد می ش��ود تا 
 )big data( امس��ال ش��اهد راه اندازی دیتاس��نتر مل��ی از داده ه��ای کالن

حمل ونقل هوشمند در کشور باشیم.
تبدیل شدن ش��هرها به جوامع دیجیتالی، این روزها به یک چالش جهانی 
تبدیل شده اس��ت. در این جامعه دیجیتالی سیستم حمل ونقل هوشمند هم 
بخش جدایی ناپذیر یک شهر هوشمند محسوب می شود که مشکالت ترافیکی 
را به حداقل رس��انده و با کاهش مدت زمان س��فر، امنیت و آس��ایش را برای 

مسافران فراهم می کند.

زیرساخت های ملی حمل ونقل 
هوشمند توسعه می یابد

چهار شنبه
11 تیر 1399

شماره 1573
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معادالت علمی جهانی شکس��ت. س��ال های برتری آمریکا در انتشار 
مقاالت علمی به پایان رسید. این را گزارشی تازه منتشرشده از پایگاه 
اس��تنادی اسکوپوس نشان می دهد. براس��اس آخرین داده های پایگاه 

اس��تنادی اسکوپوس در س��ال 2۰19 رتبه 
ای��ران در تعداد مقاالت منتشرش��ده علمی 
یک پله صع��ود کرد. ایران در رتبه پانزدهم 
جهانی قرار گرفت. این باالترین رتبه کشور 
تا امروز اس��ت. فع��االن علمی کش��ور ۶۷ 
ه��زار و ۷44 مقاله در س��ال 2۰19 تولید 
کردند که 1۳درصد رش��د را نسبت به سال 
2۰18 تجرب��ه کرد. این خود نش��اندهنده 
مسیر درستی اس��ت که فعاالن زیست بوم 
فناوری و نوآوری در کشور پیش گرفته اند. 
چند س��الی از شکلگیری این زیست بوم در 
کش��ور می گذرد و نقش آفرینان آن با تکیه 
به نیروی انس��انی نوآور و خالق قدرتمند به 

می��دان آمدند. میدان مقابله ب��ا تحریم ها. میدان مقابل��ه با کرونا که 
همچون ضربه آخر بر پیکر تحریم زده ایران فرود آمد اما ما توانستیم؛ 
چراکه زیست بوم نوآوری و فناوری امید آفرید. البته آخرین داده های 

این پایگاه استنادی حرف های دیگری نیز برای گفتن دارد. چین برای 
نخستین بار با گذر از آمریکا در رتبه نخست جهان قرار گرفت؛ اتفاقی 
مهم که معادالت علمی و ساختار قدرت جهانی را در هم ریخت. با این 
اتفاق جهش بزرگ چین به رتبه نخس��ت 
تولید مقاالت علمی دنیا را شاهد هستیم.

 چین با انتش��ار ۶84 هزار مقاله علمی 
سال 2۰19 در جایگاه نخست جهان قرار 
گرفت و از آمریکا با ۶۷8 هزار مقاله پیشی 
گرفت. در س��ال 2۰18 آمریکا ۶99 هزار 
مقاله علمی منتشر کرد که در سال 2۰19 

با کاهش 21 هزار عددی همراه شد.
 اس��کوپوس بزرگ تری��ن پای��گاه داده 
چکیده و اس��تنادی برای تجزیه و تحلیل 
پژوهش ه��ای گوناگ��ون اس��ت. یک��ی از 
ویژگی های ای��ن پایگاه دارابودن اطالعات 
علم سنجی نویسندگان و دانشگاه ها است 
که امکان جس��ت وجوی کلی��دواژه در فیلدهای مختلف جس��ت وجو 
از طریق نام نویس��نده، جس��ت وجو از طریق وابس��تگی س��ازمانی و 

جست وجوی پیشرفته را فراهم می کند.

شرکت های دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای پاس��خ به نیازهای فناورانه مراک��ز بزرگ صنعتی در 
حوزه نفت، گاز و پتروش��یمی مانند پاالیش��گاه ها و تاسیسات انتقال 

گاز وارد عمل می شوند.
مرکز ش��رکت های دانش بنی��ان معاونت 
جمه��وری،  ریاس��ت  فن��اوری  و  علم��ی 
فهرس��تی از نیازمندی های فناورانه حوزه 
نفت، گاز و پتروشیمی را ارائه کرده است.

می توانن��د  دانش بنی��ان  ش��رکت های 
ب��ا مش��اهده ای��ن نیازمندی ها، براس��اس 
توانایی های فنی خود برای آنها پاس��خ های 
فناورانه ارائه کنند. معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری  نی��ز از بومی س��ازی 
محصوالت و خدمات فنی و مهندس��ی در 

این حوزه حمایت می کند.
بومی س��ازی دستگاه های س��نجش گاز 

موجود با استفاده از فناوری های نوین،
پای��ش  آب ه��ای زیرزمینی تاسیس��ات نفتی، تصفیه پس��اب های 
صنعتی ناش��ی از آبگیری مخازن نفت خام، دس��تگاه هوشمند قطع 

خودکار گاز و بومی سازی دوپ حفاری از جمله برخی نیازمندی های 
فناورانه عرضه شده هستند.

همچنین ش��رکت های دانش بنیان می توانن��د در زمینه طراحی و 
درون چاهی،  نمونه گی��ری  ابزار  س��اخت 
پایش دیجیتال نش��ت خطوط لوله نفت 
و گاز، طراحی و س��اخت سیستم کنترل 
اطفای حریق و نش��ت گاز، ترانسمیترها، 
طراحی و س��اخت سیس��تم اندازه گیری 
س��طح مایع مخزن نیز به ارائه خدمات و 

محصوالت بپردازند.
مرکز ش��رکت های دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، بیش 
از 4۰۰ نی��از فناوران��ه را در حوزه ه��ای 
مختلف ارائه کرده اس��ت تا ش��رکت های 
دانش بنیان برای آنها پاس��خ های فناورانه 

بیابند. 
عالقه من��دان می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس 
اینترنت��ی مرکز ش��رکت های دانش بنیان معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری، مراجعه کنند.

شرکت های دانش بنیان بیش از ۱۰ نیاز فناورانه صنعت نفت را پاسخ می دهندایران در رتبه پانزدهم جهانی تولید مقاالت علمی قرار گرفت

وجوه ارس��الی و دریافتی توس��ط مهاجران بخشی از اقتصاد مهاجرت است که 
می تواند تصویری ش��فاف از روند اثرگذاری مهاجران روی اقتصاد کشورها ترسیم 
کن��د. ایران با توجه به ظرفیت مناس��بی که در مهاجرپذی��ری به ویژه مهاجرت 
اس��تعدادها و دانشجویان دارد، می تواند از ظرفیت اقتصاد مهاجرت به خوبی بهره 
ببرد.  وجوه ارسالی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد مهاجرت به شمار می آید. 
در سال های اخیر، وجوه ارسالی مهاجران بین المللی به عنوان یکی از بزرگ ترین 
و پایدارترین بخش های مالی خارجی در کش��ورها، از دیگر جریان های حس��اس 
بین المللی مثل کمک های توس��عه رس��می، بدهی بخش خصوصی و سود اوراق 
بهادار پیش��ی گرفته و تضمین اقتصادی بسیار مهمی برای کشورهای گرفتار در 

بحران های سیاسی و اقتصادی فراهم کرده است.
میزان رشد و طبیعت باثبات این وجوه، آن ها را به یک موضوع مهم و جذاب برای 
اقتصاددانان و برنامه ریزان تبدیل کرده است. از آنجا که شمار مهاجران بین المللی 
هر روزه در حال افزایش اس��ت، موضوع وجوه ارسالی به شدت توسط کشورهای 
مبدأ رصد می ش��ود تا بتوانند در جذب و اس��تفاده حداکثری از این وجوه موفق 
عمل کنند.  به همین منظور، در سال های اخیر، بعضی از کشورهای صادرکننده 
نیروی کار، شروع به اصالح بازار و اصالحات ارزی کرده اند؛ این اصالحات در برخی 

کشورها در مقایسه با سایر کشورها چشمگیرتر بوده است.
 مهاجران ایرانی در سالیان گذشته توانسته اند ساالنه بیش از یک میلیارد دالر 
ارز وارد کشور کنند. این مبلغ در سال 2۰18 براساس گزارش بانک جهانی، 1/۳8 
میلیارد دالر تخمین زده ش��ده که این امر نش��ان دهنده پتانسیل باالی کشور در 
زمینه وجوه ارسالی است.  ایران در سال 1۳۷4 با 1/۶ میلیارد دالر بیشترین مقدار 
وجوه بازگش��تی را طی سه دهه اخیر تجربه کرده است، هرچند پس از یک دوره 
کاهش��ی، دوباره روند افزایشی آن شروع شده و میزان وجوه بازگشتی به ایران در 
سال 1۳9۷ به 1/۳8 میلیارد دالر رسیده است. در این سال، حدود یک سوم، وجوه 
بازگش��تی به کشور )2۷درصد( به مهاجرانی اختصاص دارد که در امارات متحده 
عربی زندگی می کنند. ایاالت متحده با 25درصد و آلمان با 1۰درصد در رتبه های 
دوم و س��وم قرار دارند.  وجوه ارسالی به تمامی انتقاالتی گفته می شود که چه به 
صورت پول نقد و چه به صورت آنالین توسط یک مهاجر به کشور مبدأ وی ارسال 
می ش��ود. اهمیت وجوه ارس��الی، نخست رسماً در س��ال 2۰۰4 در سطوح باالی 
سیاسی، در برگزاری نشست کشورهای عضو G8 مطرح و بر اهمیت این وجوه و 
بهبود داده های آماری آن تاکید شد. این وجوه به عنوان شریان های بین المللی یا 

انتقاالت بین المللی پول شناخته شده است.
براساس آمار های رسمی مقدار وجوه بازگشتی در 2۰1۷ به کشورهای با درآمد 
متوسط و پایین حدود 45۰ میلیارد دالر بوده و پیش بینی شده است که مقدار این 
رقم در سراسر جهان 59۶ میلیارد دالر باشد. این وضعیت سبب شده است تا در 
سال های اخیر و در ادبیات پژوهشی مهاجرت بر تاثیر وجوه بازگشتی مهاجران در 

توسعه جوامع مبدأ تاکید شود.
وجوه بازگش��تی تا حدودی نگرانی درباره از دس��ت رفتن هزینه های آموزشی 
س��رمایه های انس��انی مهاجر را کاهش داده اس��ت. چنان که از این طریق وجوه 
ارسالی هنگفتی نصیب کشور مبدأ مهاجر شود، می تواند نحوه اثرگذاری متفاوتی 
بر رش��د اقتصادی ایفا کند. وجوه بازگش��تی فقر را کاهش می دهد، ایجادکننده 
س��رمایه گذاری و پس انداز اس��ت و در نهایت موجب افزایش درآمد قابل تصرف 

می شود. مطالعات متعددی به این مزیت ها اشاره داشته اند.
 اثرات

 مطالعات انجام شده تأیید می کنند که وجوه ارسالی مهاجران یکی از پایدارترین 
راه های ورود و جذب ارزهای خارجی و درآمد برای کشورهای در حال توسعه است. 
پایداری درآمد از طریق وجوه ارسالی بیشتر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 
یا دریافت کمک های مس��تقیم خارجی اس��ت. جریان وجوه ارسالی مهاجران به 
کش��ورهای با درآمد پایین و متوسط در سال 2۰18 به میزان 528 میلیارد دالر 

تخمین زده ش��ده است، که افزایش 1۰/8درصدی نسبت به سال 2۰1۷ را نشان 
می دهد. جریان وجوه در هر ش��ش منطقه م��ورد مطالعه بانک جهانی افزایش را 
نش��ان داد.  رش��د وجوه ارسالی عمدتاً به واسطه ارس��ال پول توسط مهاجران از 
کشورهای دارای اقتصاد و شرایط نیروی کار قوی شامل آمریکا و کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس و روسیه بوده است. ریسک های رشد اقتصادی نزولی 
)رکود اقتصادی( و سیاس��ت های محدودس��ازی مهاجرت در بسیاری از کشورها 
ممکن است در آینده رشد وجوه ارسالی مهاجران را کاهش دهد. عالوه بر این راه 
حلی برای کاهش ریسک بانک های مسئول جابه جایی وجوه ارائه نشده است؛ به 
طوری که حساب های بانکی ارائه دهنده خدمات پرداخت مسدودشده و هزینه های 

ارسال وجوه را افزایش می دهد.
 وجوه ارسالی مهاجران به ایران و ارسال وجوه از ایران

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به ویژه در مواقعی که دسترسی به 
ارز خارج��ی اهمیت ویژه ای می یاب��د، ورود و خروج ارز از طریق مهاجران یکی از 

کانال هایی است که توجه به آن می تواند منافع خوبی برای کشورها داشته باشد.
 ارسال وجوه به ایران

میزان وجوه ارس��الی به ایران در سال 2۰18، یک میلیارد و ۳89 میلیون دالر 
تخمین زده شده است این رقم در سال 2۰1۷، یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دالر 
بوده است. کانال هایی که این منابع از آن ها به دست می آید، شامل منابع رسمی 
و برخی تضمین هاس��ت. ارسال وجوه به ایران در سال 2۰18 نسبت به سال های 
گذشته رشد اندکی داشته است که می تواند به دلیل افزایش ارزش دالر در مقایسه 

با ریال در سال 1۳9۷ باشد.
با ایجاد برخی تس��هیالت و اتخاذ سیاست های مناس��ب می توان میزان وجوه 
ارس��الی را افزایش داد. بیشترین میزان ارسال وجوه به ایران از کشورهای امارات 
متحده عربی و ایاالت متحده آمریکا بوده اس��ت و در رده های بعدی کش��ورهای 
آلمان، کانادا، انگلس��تان، سوئد، کویت، قطر و استرالیا قرار دارند. وجوه ارسالی به 

ایران در این سال یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دالر بوده است.
 ضرورت ها برای استفاده از ظرفیت اقتصاد مهاجرت

 ایران یکی از کش��ورهای مهاجرپذیر است که میزبان تعداد زیادی از مهاجران 
افعانستانی و عراقی است و این مهاجران ساالنه مبالغ قابل توجهی پول از کشور 
ارسال می کنند. در این راستا، توجه به موضوع ارسال وجه توسط مهاجران ساکن 
در ایران و برنامه ریزی برای تسهیل ارسال وجه از طریق کانال های رسمی، می تواند 
برخی منافع اقتصادی از جمله دریافت هزینه ارسال از مهاجران را عاید کشور کند.
مدیریت شیوه های ارسال وجوه مهاجران از ایران به دیگر کشورها عالوه بر ایجاد 
منافع اقتصادی برای کشور می تواند باعث کاهش هزینه های ارسال وجوه توسط 
مهاجران نیز بشود. بیشترین میزان ارسال وجوه مهاجران و اتباع خارجی از ایران 
به ترتیب به کشورهای افغانستان  1۶۰ میلیون دالر، پاکستان  81 میلیون دالر و 
در رده های بعدی به کشورهای عراق، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه انجام می گیرد.
 تخمین میزان وجوه ارسالی مهاجران به ایران در سال 2۰18 نشان می دهد این 
میزان نسبت به چند سال گذشته رشد داشته است، این بدین معناست که عدم 
وجود کانال های انتقال رسمی وجوه که هم اکنون کشور ما با آن مواجه است یکی 
از عوامل کم توجهی به نقش وجوه ارسالی مهاجران توسط نهادها و سیاست گذاران 

ایرانی بوده است.
در این راس��تا دولت باید سیاس��ت ها و برنامه هایی در پیش بگیرد تا بتواند این 
وجوه را به سمت کانال های قابل تخمین هدایت کرده تا بتواند بهره برداری بیشتری 

از این کانال های انتقال ارز خارجی نصیب کشور کند.
 در ارتباط با وجوه ارسالی مهاجران ساکن در ایران نیز توجه به کانال های انتقال 
وجوه و هدایت آن به سمت رسمی سازی کانال ها اهمیت زیادی دارد. توجه به این 
موضوع هم از نظر کاهش ریسک های احتمالی برای مهاجران خارجی در ایران و 

هم از نظر منتفع شدن سیستم بانکی و اقتصاد کشور حائز اهمیت است.

جدید تنها باعث خواهد ش�د تا آنها تصمیم ب�ه دور انداختن موارد قدیمی کنند، با این 
حال این طرح با انتقادهای جدی همراه شده است. درواقع بسیاری از افراد عقیده دارند 
که بحران ناشی از کرونا بیش از هر چیزی، زندگی افراد عادی را با مشکالت مالی مواجه 
ک�رده و این موضوع تنها به برندها محدود نبوده اس�ت. به همی�ن خاطر افزایش قیمت 
محص�ول با فروش جداگانه لوازم جانبی، ابدا ای�ده منصفانه ای نخواهد بود. همچنین در 
رابطه با مس�ائل زیس�ت محیطی، با توجه به این امر که افراد پس از خرید گوشی جدید، 
نس�خه قدیمی خود را به فروش می رس�انند، طبیعی است که لوازم جانبی آن نیز همراه 
با محصول به فروش برس�د. درواقع ابدا منطقی نیس�ت که فردی اقدام به دور انداختن 

ل�وازم قابل اس�تفاده خود کند و این ام�ر تنها بهانه هایی برای افزایش قیمت محس�وب 
می ش�ود. تحت این شرایط ممکن است ش�اهد کوچ عظیم مشتریان ارزشمندترین برند 
حوزه تکنولوژی به س�مت س�ایر رقبا نظیر سامس�ونگ و هوآوی باش�یم. حال باید دید 
که واکنش رس�می مدیران اپل به این خبر منتشرش�ده چه خواهد ب�ود. درواقع ممکن 
اس�ت این موضوع تنها شایعه ای باشد که تا چند روز آتی به صورت کامل تکذیب شود. 
همچنی�ن ممکن اس�ت این ط�رح تنها برای یک م�دل و به صورت کام�ال مقطعی مورد 

استفاده قرار گیرد.
theverge.com :منبع

ایران دارای ظرفیت بالقوه برای رشد اقتصاد مهاجرت است

حذف لوازم جانبی اقدام جدید اپل 
به قلم: سم بیفورد - خبرنگار  /  مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

»توس��عه فناوری، محصوالت و خدمات شناختی س��المندان« عنوان چالشی 
اس��ت که گسترش برنامه های ارتقا و توانبخشی ش��ناختی در رده بزرگساالن را 
دنبال می کند. این چالش توس��ط شتابدهنده شناختی کاگنوتک، مرکز نوآوری 
کارولوکس و شتابدهنده نیروان با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 
معاونت علمی برگزار می شود.   تولید، توسعه و بومی سازی در حوزه های بازی های 
دیجیتال، مداد - کاغذی و فیزیکی، اپلیکیشن، فناوری و ابزارها و بسته های ارتقا 
و توانبخشی شناختی محورهای این چالش است. عالقه مندان برای شرکت در آن 
و ارسال پروپزال تا 2۰ مردادماه سال جاری مهلت دارند. تیم های برگزیده پس از 
داوری و ارزیابی طرح ها شهریورماه معرفی می شوند. تیم های برگزیده با حضور در 

دوره پیش شتابدهی محصول خود را توسعه می دهند.

با برگزاری یک چالش؛ محصوالت و خدمات 
شناختی سالمندی گسترش می یابد



مقامات ایالت میش��یگان قانونی جدید وض��ع کردند که طبق آن، از 
این به بعد هیچ ش��رکت یا کارخانه ای حق ندارد به اجبار روی دس��ت 
کارمن��دان و نیروهای��ش »میکروچیپ« جای گذاری کند، اما کاش��ت 

میکروچیپ در بدن انسان دقیقا به چه معنا است؟
تقریبا از س��ال 2۰14 می��الدی، کاش��ت میکروچیپ های خاصی در 
دست کارمندان و نیروهای شرکت ها و کمپانی های مختلف در جهان به 
روشی جهت کنترل کیفیت، نظارت بر اعمال و البته آسان سازی رفت و 

آمدها و امنیت بیشتر تبدیل شده است.
به این ترتیب که کارمندان دیگر نیازی نخواهند داشت با خود کارت 
شناسایی حمل کرده، برای ورود به ساختمان یا کارخانه از اثر انگشت یا 
رمز عبور استفاده کنند و حتی جهت انجام تراکنش های مالی به کارت 
اعتباری مراجعه کنند. در واقع همه چیز به صورت خودکار و با نزدیک 
شدن بدن فرد به نقاط موردنظر انجام خواهد شد و از این جهت امنیت 

فعالیت ها و امور شرکت ها نیز با افزایش قابل توجهی همراه می شود.
در ح��ال حاضر این تکنولوژی رواج باالیی در کش��ور س��وئد دارد؛ تا 
جایی که آمار نش��ان می ده��د تنها ۳درصد از معامالت این کش��ور به 
وس��یله پول نقد ص��ورت می گیرند و اغلب کمپانی ه��ا و حتی مردم به 

 BioHax استفاده از میکروچیپ ها تمایل نشان داده اند. شرکت سوئدی
در این زمینه پیش��رو اس��ت و تاکنون چندین هزار میکروچیپ را برای 
کمپانی هایی از سراسر دنیا از جمله ایاالت متحده و بریتانیا تامین کرده.
نحوه پیاده س��ازی این چیپ های بسیار کوچک )که به اندازه یک دانه 
برنج هس��تند( درون بدن مخاطب، عملیاتی مشابه با خالکوبی دارد. به 
ادع��ای برخی از افرادی ک��ه این کار را انجام داده ان��د، میکروچیپ در 
عملی س��رپایی و با درد بس��یار ناچیز، در قس��مت گوشتی بین انگشت 
شس��ت و انگشت اشاره کاشته می شود. ش��اید این اتفاق یکی از اولین 

گام ها برای حرکت به سمت دنیای سایبرپانکی باشد.
اگرچ��ه این رویه هن��وز به اندازه قابل توجه��ی در آمریکا و به خصوص 
ایالت میشیگان جا نیفتاده، اما مقامات قصد دارند پیشگیری کرده و برخی 
حفره ه��ای قانونی در این رابطه را پر کنن��د، چراکه در هر صورت مردمی 
هستند که به کاشت میکروچیپ در دستان خود عالقه ای نداشته و نگران 
حریم خصوصی و احتماال ردیابی خود هستند. هرچند باید در نظر داشت 
که برای ردیابی افراد نیازی به این ابزار نیست، چراکه همین حاال تلفن های 

هوشمند و حتی برخی کارت های اعتباری چنین امکانی دارند.
در هر صورت مقامات میشیگان دیگر اجازه نخواهند داد تا کارخانه ها 

و کمپانی های مختلف به اجبار داخل دس��ت نیروهای شان میکروچیپ 
جای گذاری کنند؛ در واقع آنها می بایس��ت ابتدا رضایت هر کدام از آنها 
را جل��ب کنند. »برانا کاهل« س��خنگوی ایال��ت در رابطه با وضع قانون 

جدید به ABC گفته:
»با مسیری که تکنولوژی طی سال های اخیر پیش گرفته و به رشد و 
تکامل ادامه می دهد، بسیار حائز اهمیت است که کارفرمایان میشیگانی 
تعادلی بین منافع ش��رکت و نیروهای ش��ان برقرار کنند. با افزایش نرخ 
استفاده از این دیوایس های کوچک، الزم است که کارمندان و کارگران 

بدانند حریم خصوصی شان حفظ می شود.«
توس��عه دهندگان آینده این میکروچیپ ها را بس��یار روشن و فراگیر 
می بینند، چراکه می توان از تکنولوژی مورد بحث در تمام موارد از جمله 
دسترسی به ادارات، باز ش��دن درب ها، استفاده از ماشین های مختلف، 
ورود به کامپیوترهای س��ازمانی، باز کردن قفل موبایل های هوش��مند، 
استفاده از کارت های اعتباری و انجام تراکنش های مالی، حفظ اطالعات 
پزش��کی و شرایط جسمانی، کارت های مربوط به حمل و نقل عمومی و 

حتی پایش وضعیت سالمت بهره برد.
digiato :منبع

آیا چیزی درباره تفک��ر نخبه گرا می دانید؟ البته این تفکر دیگر مورد 
قبول نیس��ت و خیلی از روانشناس��ان نیز آن را منسوخ می دانند، با این 
حال الزم است بدانید، تفکر نخبه گرا می گوید تنها افراد نخبه می توانند 
به موفقیت برس��ند و آن ه��ا با توجه به نبوغی که دارن��د، از تمام افراد 
جامعه بهترند، اما امروزه مطالعات جدید نشان می دهد، داشتن خالقیت 
و ابتکار عمل بیش از هر چیزی اهمیت دارد و این همان رفتاری اس��ت 

که باعث می شود به موفقیت برسید. 
با تکیه بر مطالعات نوین در حوزه  کس��ب و کار، می توانیم ادعا کنیم 
ابتکار عمل و موفقیت رابطه  مستقیم دارند. پس هر فردی قادر به بروز 
خالقیت و ابتکار عمل و در نهایت دستیابی به موفقیت خواهد بود. البته 
باید بتوانید روی توانمندی های خود کار کنید و آن ها را به گونه ای رشد 

دهید که عملکرد هوشمندانه ای داشته باشد.
پس دریافتیم »ابتکار عمل« رفتاری است که با تکیه بر آن می توانیم 
از 9۰درصد افراد جامعه موفق تر باش��یم، اما چطور می توانیم این رفتار 

را در خود به وجود آوریم؟
مدیرعامل یک ش��رکت بزرگ شکالت س��ازی تصمیم می گیرد بعد از 
4۰ سال فعالیت برای راه اندازی کسب وکار خود، از شغلش کناره بگیرد. 
او برای این منظور دو پس��ر خود را به دفتر کارش فرا می خواند و پس��ر 
کوچک را به عنوان جانش��ین خود معرفی می کند. پس��ر بزرگ به خاطر 
اینکه خود جانش��ین پدرش نش��ده، ناراحت می ش��ود اما اصاًل به روی 
خ��ودش نمی آورد، ام��ا دلیل این کار را از پدر جویا می ش��ود. پدر از او 
می خواهد طعم متفاوت و خوش��ایندی برای شکالت ها پیشنهاد دهد و 

بگوید فروشندگان مواد اولیه به دنبال چه طعم های جدیدی هستند؟
پس��ر بزرگ تر به دنبال یافتن جواب س��ؤال می رود و بعد از چند روز 
می گوید؛ آن ها می توانند طعم هایی مانند تمش��ک، نارگیل و پسته ای را 
برای کارخانه ما تأمین کنند. او هیچ ایده  جدید دیگری در ذهن نداشت 

و تنها به همین بسنده کرد.
پدر، همین مأموریت را به پس��ر کوچک تر هم واگذار کرده بود. پس��ر 
کوچک می گوید: تأمین کنندگان طعم های تمش��ک، نارگیل و پسته ای 
را برای مان تأمین می کنند، اگر ما حاضر ش��ویم از این طعم ها استفاده 
کنیم آن ها به ما تخفیف خواهند داد، البته اگر خیال ش��ان راحت شود 
ک��ه با آن ه��ا وارد همکاری می ش��ویم حاضرند با درخواس��ت باالی ما، 

تخفیف بیشتری برای این طعم ها در نظر بگیرند.
بعد از آن پدر رو به پس��ر بزرگ تر می کند و می گوید: حاال دیدی چرا 
برادر کوچک ترت برای مدیریت کارخانه بزرگ شکالت سازی مناسب تر 

از تو است؟

این داس��تان به ما می آموزد که ابتکار عمل رمز اصلی موفقیت است. 
افکار بیش از 9۰درصد افراد جامعه فراتر از چارچوب تعیین شده نیست. 
خیلی از ش��ما از صبح تا پایان وقت اداری تنها پش��ت میز نشسته اید و 

وظایف تعریف شده خود را انجام می دهید.
بای��د بدانید با ذهن محدود ب��ه موفقیت نخواهید رس��ید، بلکه تنها 
همانن��د بازی مار و پله در این جدول ب��اال و پایین می کنید. البته این 
بدین معنا نیس��ت که تمام قوانین و چش��م اندازهای کسب وکار خود را 
نادی��ده بگیرید، بلکه باید کمی ذهن مان را ب��ه کار ببندیم و رفتارهای 

خالقانه تری از خود بروز دهیم.
در این داس��تان پسر بزرگ تر تنها به دنبال جواب سؤال بود، اما پسر 
کوچک تر خالقانه تر رفتار کرد و در صحبت با تأمین کنندگان مواد اولیه 
تالش کرد امکانات بیش��تری را به دس��ت آورد تا به س��وددهی بیشتر 
برس��د. قطعاً ه��ر مدیری از کارمند با ذهن خالق و نامحدود اس��تقبال 
می کند. پس بهتر است در کاری که به شما سپرده می شود ابتکار عمل 
به خرج دهید، وقتی رفتار هوش��مندانه و خالق داشته باشید آن کار تا 

پایان در دست شما خواهد بود.
اف��راد موفق به ه��ر چیزی نگاه نامحدود دارند و دنیا را سیاه وس��فید 
نمی بینن��د. آن ها ب��اور دارند که برای هر کاری مس��یر منحصربه فردی 
وجود دارد، پس به دنبال می روند تا بهترین مس��یر را پیدا کنند. آن ها 
اف��کار مح��دودی ندارند و هیچ وقت خود را در چارچوب مش��خص و از 

پیش تعیین شده قرار نمی دهند.
اف��رادی که رفتار منفعالنه دارند هیچ وق��ت رو به جلو نخواهند رفت، 
آن ها تنها قادر به عقب نش��ینی هس��تند و قطعاً یک جایی باید از ادامه 
مسیر دست بکشند. پس حتماً متوجه شده اید که یک فرد منفعل تا چه 

اندازه با فرد مستقل متفاوت است.
برای رس��یدن به موفقیت عزم خود را جزم کرده و در مس��یری قرار 
گیرید که شما را یک گام باالتر می برد. این نیاز به خالقیت و فعال بودن 
دارد. البته گفتمان به معنای آن نیس��ت که تنها منتظر بنش��ینید تا در 
مقابل چیزی از خود واکنش نشان دهید، بلکه باید ذهن تان را باز کنید 
و گام بردارید، این همان ابتکار عمل اس��ت. با طرز فکر مستقل و فعال 

بودن می توانید فرصت های جدیدی را به دست آورید.
چطور می توانیم افسار ابتکار عمل را در دست بگیریم؟

اگر می خواهید به موفقیت برسید یا تصور می کنید در زندگی شخصی 
و ش��غلی خ��ود در حال درجازدن هس��تید، باید برخی ع��ادات را کنار 
بگذاری��د. با انجام کارهای الزم می توانید رو به جلو حرکت کنید و خود 

را باال بکشید.

خودتان مسئول مشکالت به وجود آمده هستید
باید به این درک برسید که تنها خود مسئول کارهای تان هستید. باید 
طرز فکر خود را در جهتی رش��د دهید که در هر حال به دنبال بهترین 
راه حل ممکن باش��د. پس هیچ وقت به دنبال این نباش��ید که تقصیر و 
اشتباهات خود را به گردن دیگران بیندازید. خیلی ها دائماً در تالشند با 
فریب کاری مسئولیت های ش��ان را به دیگران واگذار کنند، اما نمی دانند 

که با انتخاب این راه تنها از موفقیت دور خواهند شد.
تنها روی چیزی متمرکز شوید که تحت کنترل تان است

خیلی از افراد مدام در حال عقب نش��ینی هستند، زیرا روی چیزهایی 
تمرکز می کنند که از دسترس ش��ان خارج است. اگر روی چیزی تمرکز 
کنید که تحت کنترل و دس��ترس ش��ما نیست، درنهایت آن کار را رها 
می کنید و نتیج��ه ای جز ناامیدی برای تان ندارد. اغلب گفته می ش��ود 
تم��ام تالش خ��ود را به کار گیری��د و از تمام امکانات به��ره ببرید، اما 
اگ��ر به نتیجه نرس��یدید ناامید نش��وید، زیرا عوام��ل بیرونی هم روی 
نتیج��ه  کار تأثیرگذار اس��ت. وقتی روی چیزی تمرک��ز کنید که تحت 
کنترل شماس��ت، در مسیر صحیح دس��تیابی به موفقیت قرار گرفته و 
به خواس��ته های خود خواهید رسید؛ حتی موانع بیرونی نیز با ایده های 

خالقانه شما قابل کنترل است.
اهداف درست و هوشمندانه ای داشته باشید

باید برای خود اهداف هوش��مندانه انتخاب کنید، این همان مسیری 
اس��ت که باید قابل اندازه گیری، واقع بینانه و شدنی باشد. با راهکارهای 
هوش��مند در زندگی خود به تمام چیزهایی که می خواهید، می رس��ید. 
البت��ه پیدا کردن راهکار هوش��مندانه کار هر فردی نیس��ت، این همان 

چیزی است که سبب تمایز شما با 9۰درصد افراد جامعه می شود.
در مسیر دستیابی به هدف ثابت قدم باشید

ثابت قدم بودن به این معنا نیست که یک یا دو بار تالش کنید و بعد 
دس��ت بردارید. باید در راستای رسیدن به اهداف خود مصر باشید تا به 
عنوان فردی فعال و خالق شناخته شوید. ثابت قدم بودن به شما کمک 
می کن��د ت��ا در زندگی خود فرد منفعلی نباش��ید و ت��الش کردن یکی 
از عادات مثبت ش��ما ش��ود. همیش��ه به دنبال راه حل هایی برای بهبود 
وضعیت خود باش��ید. ببینید در هر ش��رایط چه کاری نیاز اس��ت انجام 

دهید و به دنبال کاری بروید که شما را رشد می دهد.
برای موفقیت باید ابتکار عمل داش��ته باشید، این مورد هم در زندگی 
ش��خصی و هم در زندگی شغلی شما صدق می کند. ابتکار عمل به شما 
امکان می دهد تا بیش��تر از چیزی که از ش��ما خواسته شده رو به جلو 

بروید و فرصت های بیشتری را به دست آورید.

با ابتکار عمل می توان از ۹۰درصد افراد جامعه موفق تر بود

ماسک های ژاپنی به اینترنت وصل می شوند
از آنجا که در پی ش��یوع ویروس کرونا اس��تفاده از ماسک به یک 
عادت تبدیل ش��ده اس��ت، یک اس��تارت آپ ژاپنی به ن��ام »دونات 
روباتیک« دس��ت به تولید نوعی ماسک هوش��مند با قابلیت اتصال 
به اینترنت زده اس��ت که می تواند ضمن انتقال پیام، آن را از زبان 

ژاپنی به هشت زبان دیگر ترجمه کند.
این ماس��ک س��ی پالس��تیکی، مطابق با اس��تانداردهای ماسک 
صورت، از طریق بلوتوث به یک گوش��ی هوش��مند و اپلیکیشن در 
تبلت وصل می ش��ود. در نتیجه امکان تبدیل حرف و سخن به پیام 
متنی، برقراری تماس یا تقویت صدای کاربر ماسک به وجود خواهد 

آمد.
به گفته تایس��وکه اونو، مدیر اجرایی »دونات روباتیک«، مدیران 
و کارمندان این اس��تارت آپ س��الیان سال س��خت تالش کردند تا 
یک روبات بسازند. این روبات می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه ای 

باشد که ویروس کرونا آن را تغییر داده است.
مهندس��ان این اس��تارت آپ حین تحقیق راجع به محصولی که 
بتواند به بقای ش��رکت در ش��رایط س��خت کنونی کمک کند، ایده 
تولی��د این ماس��ک را ارائه دادند. همزمان با ش��یوع ویروس کرونا، 
دون��ات روباتی��ک در پی امضای قرارداد با ف��رودگاه »هاندا« توکیو 
متعهد ش��د که یک س��ری روبات راهنما و مترجم بسازد. رکود در 
صنعت حمل و نقل هوایی آینده ای نامش��خص را برای این محصول 

رقم زد.
از ماه س��پتامبر 5 هزار عدد ماسک »دونات روباتیک« در مرحله 
اولیه برای خریداران در ژاپن فرس��تاده خواهند ش��د. این در حالی 
اس��ت که اونو در پی فروش این ماس��ک ها در چین، ایاالت متحده 
آمریکا و اروپا نیز است. عالقه شدیدی نسبت به خرید و استفاده از 

این ماسک ها در میان مردم جهان وجود دارد.
با فروش هر ماسک به قیمت تقریبی 4۰ دالر، »دونات روباتیک« 
یک بازار با تولید انبوه را هدف قرار داده است که تا همین چند ماه 
پیش وجود نداش��ت. یکی از نیات این کار درآمدزایی از طریق ارائه 
خدمات به مشترکان اس��ت که توسط یک نرم افزار خاص پیشنهاد 

داده می شوند. در این راستا کاربران آن را دانلود خواهند کرد.
»دونات روباتیک« با تطبیق نرم افزار ترجمه ای که برای آن روبات 
طراحی ش��ده و دیزاین یک ماس��ک که یکی از مهندس��ان شرکت 
مسئولیت طراحی آن را برعهده گرفته است، در طول یک ماه نمونه 
اولیه ای از یک ماس��ک را س��اخت که قابلیت اتص��ال به اینترنت را 
دارد. شونسوکه فوجیبایاشی، چهار سال قبل این ماسک را در قالب 
یک پروژه دانشجویی برای تفس��یر کالم با استفاده از نقشه برداری 

عضالت صورت ساخت.
اونو با فروش س��هام »دون��ات روباتیک« از طریق س��ایت جذب 
سرمایه ژاپنی »فاندینو«، 2۶۰ هزار دالر پول برای توسعه آن جمع 

کرد.
به گفته او این استارت آپ در مدت سه دقیقه به هدف خود یعنی 
۶5 هزار دالر دست یافت و پس از ۳۷ دقیقه و رسیدن به مرز 2۶1 

هزار دالر، این روند را متوقف کرد.

پیوند قلب ها پیامد سینمارفتن در بالکن
ام ب��ی ای نیوز: در حالی که ش��یوع ویروس کرون��ا جان تازه ای 
به پدیده  ای موس��وم به »س��ینما ماش��ین« در نقاط مختلف جهان 
بخشیده است، اسپانیا راهی متفاوت برای سرگرم کردن شهروندان 

در روزهای سخت و بحرانی را امتحان می کند.
در مادرید، افراد در قرنطینه در بالکن خانه می نش��ینند و از فیلم 
دیدن در کنار همسایگان خود در قالب پدیده »سینما بالکن« لذت 

می برند.
به گزارش ش��بکه تلویزیونی »تله مادرید«، شورای شهر مادرید با 
همکاری ش��بکه تلویزیونی »آمازون پرایم ویدئو« و آژانس تبلیغاتی 
»اکس��تریور پ��الس« )Exterior Plus( دس��ت به انج��ام اقدام 

مبتکرانه »سینما بالکن« در روز 1۳ آوریل زد.
در این راستا یک سری صفحه نمایش های ال ای دی بزرگ باالی 
کامیون ها نصب می شوند. در مرحله بعدی این کامیون ها را در نقاط 
مختلفی از ش��هر پارک می کنند تا مردم بتوانند لحظات خوبی را با 

همسایگان شان به اشتراک بگذارند.
در ط��ول م��دت دو هفت��ه، کامیون ها در محالت مختلف ش��هر 

مادرید حرکت می کنند.
اکران فیلم در قالب طرح س��ینما بالکن از س��اعت ۰8:1۰ ش��ب 

آغاز می شود.
طبق گزارش��ات ارس��الی، پس از تشویق پرس��نل کادر پزشکی 
و بخش ه��ای مراقبت ه��ای بهداش��تی که در خط مق��دم مبارزه با 
کووید-19 قرار دارند، فیلم ها نمایش داده می ش��وند. پس از هر بار 
نمایش فیلم، چند پیام با هدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی پخش 
می ش��ود که از آن جمله می ت��وان به این جمله اش��اره کرد: »این 
احساس به من دست داد که انگار با همسایگانم در ارتباط هستم.«
یکی از اهالی مادرید از س��پری ک��ردن ایام قرنطینه در آپارتمان 
کوچکش و خواسته خود مبنی بر حفظ ارتباط با دیگران در زندگی 
واقعی س��خن می گوید. او معتقد اس��ت که با اجرای طرح »سینما 
بالکن«، این حس به او دس��ت داده که انگار با همسایگانش ارتباط 
برقرار کرده اس��ت. یکی دیگر از س��اکنان این شهر پس از تماشای 
یک اپیزود از س��ریال »عشق مدرن« در کنار همسایگانش گفت که 
حتی در س��خت ترین ش��رایط نیز ش��ما باید به قدرت عشق ایمان 
داشته باش��ید. اس��پانیا در گذش��ته از لحاظ میزان شیوع ویروس 
کرونا، پس از ایاالت متحده آمریکا دومین کشور جهان در رده بندی 

بین المللی به شمار می رفت.
mbanews :منبع
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در ح��ال حاضر اینس��تاگرام مهم ترین ش��بکه اجتماعی جهان محس��وب 
می شود. اگرچه ممکن است کشورهایی را نام ببرید که در آن شبکه های دیگر، 
پرطرفدارتر هس��تند. با این حال با یک نگاه کلی، اختالف فاحش آن با س��ایر 
رقبا مشخص خواهد شد. همچنین آمارهای 1۰ سال گذشته نشان می دهد که 
آمارهای فراتر از حد تصوری توس��ط این شبکه به دست آمده است. تحت این 
شرایط حضور کسب و کارها در آن کامال الزامی خواهد بود. با این حال تا چه 
اندازه نسبت به اقداماتی که باید انجام دهید، آگاه هستید؟ اگرچه با اختصاص 
بودجه مناسب و استخدام افراد حرفه ای می توان در این زمینه کامال موفق ظاهر 
شد. با این حال اگر صاحب یک کسب و کار کوچک و یا برندی نوپا محسوب 
می ش��وید، بدون شک انجام چنین اقدامی بسیار س��خت خواهد بود. این امر 
نباید باعث ناامیدی ش��ما ش��ود. علت این امر به این خاطر اس��ت که بسیاری 
از راهکارهای س��اده وجود دارد که با رعایت آن ها می توانید خود را به س��طح 
حرفه ای ها نزدیک کرده و نتایج بهتری را به دست آورید. نکته دیگری که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، میزان کاربران ش��بکه های اجتماعی رشدی چندین برابری داشته است. 
به همین خاطر هم اکنون فرصتی مناسب برای شروع فعالیت شما شکل گرفته 

است. در ادامه توصیه ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱-طبق یک برنامه زمانی پیش بروید 

اگرچه محتوا پادش��اه اس��ت، با این حال حتی اگر بهترین مطالب را در اختیار داش��ته 
باش��ید، اگر با نظم اقدام نکنید. بدون ش��ک نتایج الزم را به دست نیاورده و این امر باعث 
خواهد شد تا میزان امیدواری خود را از دست بدهید. برای این موضوع انواع اپلیکیشن ها 
وجود دارد که این اقدام را برای شما کامال ساده خواهد کرد. همچنین توجه داشته باشید 
که ش��ما باید مخاطب خود را از س��اعت برنامه های خود آگاه کنید. در این رابطه توصیه 
می ش��ود تا یک هایالیت اس��توری را ایجاد کرده و برنامه کاری خود را شرح دهید. بدون 

شک با اضافه شدن بخش های جدید، الزم است تا موارد را اصالح و جایگزین کنید. 

۲-از هشتگ ها به صورت حرفه ای استفاده کنید 
اگرچه همواره از اهمیت استفاده از هشتگ ها صحبت می شود، با این حال واقعیت این 
اس��ت که صرفا به کار بردن تعداد زیادی از آن ها کافی نبوده و ش��ما باید برطبق ترندها 
پیش بروید. درواقع هشتگ ها در طول زمان بارها دستخوش تغییر شده و نمی توان اعالم 
کرد که یکس��ری موارد، برای همیشه در صدر عالیق قرار دارند. به همین خاطر شما باید 
همواره تحقیقات الزم را داش��ته باش��ید. خوش��بختانه در این رابطه نیز انواع نرم افزارها و 
اپلیکیش��ن ها وجود دارد که کار را س��اده کرده اس��ت. در نهایت توجه داش��ته باشید که 
هشتگ هایی که با موضوع محتوای شما ارتباطی را نداشته باشد، تنها باعث خواهد شد تا 
نتایجی عکس را به دست آورید. همچنین فراموش نکنید که هشتگ ها صرفا برای مطالب 

شما نبوده و می توانید از آن حتی برای بخش اطالعات صفحه خود نیز استفاده کنید. 
۳-تبلیغات داشته باشید 

در رابطه با تبلیغات بس��یاری از افراد تصور می کنند ک��ه نیاز به اختصاص بودجه های 
کالن اس��ت، با این حال ش��ما می توانید از طریق تبلیغ دو س��ویه، به صورت رایگان این 
اقدام را انجام دهید. در این رابطه تنها کافی اس��ت ت��ا با صفحاتی که تمایل به همکاری 
دارند، اقدام به تبلیغ یکدیگر کنید. در این رابطه به هر میزان که ظرافت کار بیشتر باشد، 
تاثیر اقدام نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که ش��ما تنها به 
اینستاگرام محدود نبوده و می توانید به ایجاد سایت و یا حضور در شبکه های دیگر، اقدام 

به تبلیغ صفحه خود کنید. 
4-با میکرواینفلوئنسرها همکاری داشته باشید

این دسته از افراد به علت این امر که در ابتدای مسیر کسب شهرت بوده و تمایل دارند 
تا سریعا رشد کنند، بدون شک با پیشنهاد شما موافقت خواهند کرد. در این رابطه توصیه 
می شود که به صورتی رفتار کنید که هزینه ها به کمترین میزان ممکن برسد. برای مثال 
می توانی��د امکان چند خرید از برند خود را ب��رای فرد مذکور، فراهم آورید. این امر باعث 

خواهد شد تا شانس دیده شدن شما به مراتب بیشتر شود. 
5-زمان مناسب برای ارسال محتواها را بیابید 

برخی از زمان ها هس��تند که در آن کاربران بیشترین حجم فعالیت را داشته و این امر 
باعث خواهد ش��د تا ش��انس موفقیت شما افزایش پیدا کند. در این رابطه توجه به جامعه 
هدف نیز ضروری اس��ت. برای مثال ممکن اس��ت به صورت کلی س��اعت های آخر شب، 

بهترین زمان باش��د. با این حال اگر مخاطب هدف ش��ما جوانان هس��تند، به علت درگیر 
بودن آن ها با مدارس و دانشگاه ها، بدون شک دیگر این زمان را نباید بهترین گزینه تلقی 

کرد. در این رابطه نیز نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که شما را یاری خواهد کرد. 
6-تنها به نرخ تعامل توجه داشته باشید 

یک��ی از اش��تباهات رایج برندها این اس��ت که تص��ور می کنند باید س��ریعا به تعداد 
دنبال کنندگان چند هزار نفری دس��ت پیدا کنند، با این حال مخاطبی که تعامل الزم را 
با شما نداشته باشد، فایده الزم را نخواهد داشت. این امر تنها باعث از دست رفتن تمرکز 
ش��ما بر روی موارد به مراتب مهم تر خواهد شد. به همین خاطر ضروری است که تنها به 
آمار میزان تعامل توجه داش��ته باش��ید. بدون شک اگر این روند رو به رشد باشد، شما در 
مس��یر درس��ت قرار دارید. درواقع به صورت طبیعی برای رسیدن به مخاطبان چند هزار 
نفری ش��ما به یک تالش دو ساله نیاز خواهید داش��ت. در نهایت حتما از قابلیت تجاری 
اینستاگرام استفاده کرده و قیمت محصوالت خود را نیز درج کنید. درواقع آمارها حاکی 
از آن است که تعداد کمی از افراد تمایل به مراجعه به دایرکت برای پرسیدن قیمت یک 

محصول داشته و این امر باعث می شود تا تمایل اولیه آن ها به صورت کامل نابود شود. 
7-بیشترین فعالیت را در بخش استوری داشته باشید 

اس��توری در صدر عالیق کاربران در اینستاگرام محسوب می شود. به همین خاطر شما 
نیز باید برای آن برنامه ریزی دقیقی را داش��ته باشید. در این رابطه توصیه می  شود که هر 
روز حدال سه استوری را در صفحه خود قرار داده و تنوع کار را جدی بگیرید. برای ایده 
گرفتن، توجه به اقدامات انجام ش��ده از سوی سایر برندها، اقدامی هوشمندانه خواهد بود. 

با این حال بهتر است که از تقلید بیش از حد نیز فاصله بگیرید. 
8-از استیکرها و پیام های از پیش تعیین شده استفاده کنید 

به هر میزان که به صمیمیت باالتری با مخاطبان خود دست پیدا کنید، احتمال وفادار 
ماندن آن ها نیز بیش��تر خواهد ش��د. در این رابطه استفاده از اس��تیکرها که به تازگی به 
اینستاگرام اضافه شده است، یک راهکار بسیار خوب خواهد بود. همچنین تعیین پیام های 
از پیش تعیین شده، کمک خواهد کرد تا سرعت پاسخگویی شما افزایش پیدا کرده و دیگر 
نیاز به تایپ مجدد موارد تکراری نداش��ته باشید. این امر سرعت کار شما را افزایش داده 

و باعث می شود که مدیریت صفحه، بیش از حد زمانبر نشود.
entrepreneur.com :منبع

موفقیت در کس��ب و کار در گرو توانایی باالی رهبری و هدایت است؛ هاوارد شولتز از 
جمله افرادی است که می تواند هر کارآفرینی را در حوزه  بهبود توانایی رهبری راهنمایی 

کند. 
هاوارد ش��ولتز، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل س��ابق اس��تارباکس مدتی قبل اعالم 
کرد بعد از 4۰ س��ال با ش��رکت بزرگ قهوه خداحافظی خواهد کرد. شولتز در مصاحبه با 
نیوی��ورک تایمز درباره اهداف خود بعد از ترک این ش��رکت صحبت کرد و گفت احتماالً 

می خواهد یک دفتر سیاسی راه اندازی کند.
ش��ولتز در مصاحب��ه با نیویورک تایمز گفت: »یک��ی از کارهایی که قصد دارم در دوره 
بعدی زندگی ام انجام دهم، این است که بدانم آیا قادر به تأسیس شرکت جدیدی هستم 
ی��ا نه. دقیقا نمی دان��م می خواهم چه کار کنم. اما تصمیم دارم در مورد گزینه های زیادی 
تفح��ص کنم و از جمله انتخاب های من خدمات عمومی هم هس��ت، با این حال تصمیم 
ج��دی درباره آینده ندارم.« او در ادامه گفت قصد دارد کتابی درباره کارهای دارای تأثیر 
اجتماعی و تالش برای تعریف مجدد مس��ئولیت و نقش یک ش��رکت عمومی بنویس��د و 
همراه با آن روی بنیاد خانوادگی خود با نام Schultz Family Foundation نیز کار 
کند. شولتز در دهه های گذشته به عنوان تأثیرگذارترین فرد در شرکت قهوه استارباکس 
بوده است. او دیدگاه های زیادی درباره  موفقیت در کسب و کار دارد که در ادامه به برخی 

از آن ها اشاره خواهیم کرد:
کارآفرینی

هر کس��ی توانایی کارآفرین ش��دن ندارد. کارآفرینی مزایای زیادی دارد، اما مشکالت 
آن هم کم نیس��ت و می تواند باعث ناامیدی ش��ود. کارآفرینان باید تا حد زیادی عاش��ق 
کارشان باشند و خیلی چیزها را فدا کنند. از نظر شولتز، انجام کاری غیر از این غیرقابل 

تصور است.

شور و اشتیاق
بیش��تر از بقیه رویاپردازی کنید و به دنبال تحقق رویایی باش��ید که شدنی است. باید 
نس��بت به دیگران انتظار بیشتری از کارتان داشته باش��ید، اما انتظاری که معقول است. 

بیش از بقیه به کارتان اهمیت دهید و رفتاری هوشمندانه داشته باشید.
ترس

گاهی برای همه  ما پیش می آید شجاعت را به سوی خود فراخوانیم و تصمیماتی علیه 
منطق، عقل و افراد هوش��مندی که به آن ها اعتم��اد داریم، بگیریم. البته با وجود تمامی 
ریس��ک ها و توصیه  منطقی دیگران، به مس��یرمان اطمینان داری��م و با جان و دل پیش 
می رویم. ما دوس��ت نداریم فقط نقش تماشاگر را ایفا کنیم؛ حتی اگر ندانیم کارهای مان 

به نتیجه  مطلوب نخواهد رسید.
رهبری

یکی از مهم ترین اصول رهبری، توانایی دادن اعتماد به نفس به دیگران اس��ت، آن هم 
وقتی که خودتان خیلی احساس اطمینان و امنیت ندارید.

اعتبار
در جامع��ه ای ک��ه روز ب��ه روز در حال پیش��رفت و تغییر اس��ت، موفق تری��ن برندها 
همان هایی هس��تند که از روی تعهد و تمایل قلبی مدیران آن راه اندازی می ش��وند. این 
برندهای قدرتمند و سرس��خت پایدار هس��تند. قطعاً پایه و اس��اس آن ها محکم تر از بقیه 
اس��ت؛ زیرا آن ها براساس قدرت روحیه  انسان ساخته شده اند، نه اینکه فقط یک کمپین 
تبلیغاتی باش��ند. کس��ب و کارهایی برای مدت طوالنی دوام می آورند ک��ه اعتبار باالیی 

داشته باشند.
طول عمر

برای اینکه کسب و کاری موفق و پایدار داشته باشید، باید برای جلوگیری از مشکالت 

و حل آن ها، سازوکاری طراحی کنید که عمر آن بیشتر از عمر تمام مدیران شرکت باشد.
داشتن مشاور

اگر مشاور خوبی داشته باشید از آسیب پذیری ها و نقاط ضعف خود واهمه ای ندارید. به 
تمام مواردی که درباره آن ها آگاهی ندارید اعتراف کنید. وقتی به نقص های خود اعتراف 
کنید خیلی راحت تر می توانید نصیحت دیگران را بش��نوید. بدون شک نصیحت مشاوران 

، بسیار سودمند خواهد بود.
قاطعیت باال

هاوارد شولتز درباره کسب و کار خود و موفقیت آن می گوید: »موفقیت من تنها به خاطر 
شانس و استعداد نیست، بلکه به مقاومت، تعهد و انگیزه باالیم وابسته بود. من برای موفقیتم 
ت��الش ک��ردم و مصمم بودم کارهایم ب��ه خوبی پیش می رود. زندگی خودم را کف دس��تانم 
گرفتم، از هر کس��ی که می توانس��تم چیزی یاد بگیرم استفاده کردم، از فرصت هایم تا جایی 
که می توانس��تم اس��تفاده کردم و گام های دستیابی به موفقیت را یک به یک طی کردم. من 
در ابتدای راه از شکس��ت می ترسیدم، اما وقتی چالش ها را پشت سر گذاشتم، احساس ترس 
و ناامیدی جای خود را به خوش بینی و امیدواری داد. وقتی مشکالت به ظاهر حل نشدنی را 

پشت سر می گذارید، دیگر برای بقیه موانع، هیچ احساس ترسی نخواهید داشت.«
پیشرفت

علت شکس��ت و عدم رش��د کس��ب و کارها این اس��ت ک��ه روی افراد، سیس��تم ها و 
فرآیندهای الزم سرمایه گذاری نمی کنند.

کار تیمی
وقتی با افرادی کار کنید که برای یک هدف مش��خص مش��تاق و متعهد هس��تند، هر 

چالشی قابل حل خواهد بود.
Entrepreneur/ucan :منبع 

هاوارد شولتز از رازهای موفقیت در کسب و کار می گوید

روش جدید محک برای نزدیکی به دل ها
محک روش��ی دیجیتال ب��رای همدل��ی از راه دور را رونمایی کرد تا ضمن 
حمایت از کودکان مبتال به سرطان، عزیزان خود را در روزهای سخت همراهی 

کنیم.
روابط عمومی موسس��ه خیریه محک اعالم کرد: این سازمان با بیش از 29 
سال سابقه حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانواده  ایشان آموخته است 
که در روزهای سخت هیچ کس نباید در غم تنها بماند. از آنجا که این مؤسسه 
پیش از این با استندهای خود روشی نیکوکارانه برای همدلی به جامعه معرفی 

کرده بود، اکنون جایگزینی این روش را مسئولیت خود می داند.
حال در ش��رایطی که ب��ه دلیل ضرورت فاصله گ��ذاری اجتماعی و اهمیت 
س��المت جامعه، دس��ت های مان از هم دور شده و مراس��م سوگواری به مانند 
گذشته برگزار نمی شود، محک پیوند میان خانواده های سوگوار و دوستان ایشان 
را بار دیگر با »پیام همدلی« ایجاد کرده و راه حلی به منظور نزدیک تر ش��دن 

دل ها در نظر گرفته است.
پیام همدلی خود را به ادامه یک زندگی پیوند بزنیم

دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به 
سرطان محک گفت: »شیوع بیماری همه گیر کرونا، بر بسیاری از عادات مردم 
تأثیر گذاشته که از آن جمله می توان به برگزاری مراسم عزاداری و ختم اشاره 
کرد. برگزاری مراس��م ترحیم در حال حاضر امکان پذیر نیس��ت ولی آشنایان 
و عزیزان فرد س��وگوار همچنان می خواهند عالقه خود را به فرد درگذش��ته و 

خانواده او از طریق ارسال تاج گل، نمادهای تسلیت و کارت ابراز کنند.«
مدیرعامل محک ادامه داد: »خانواده بزرگ محک در نظر داشتند تا در چنین 
ش��رایطی هم نماد همدردی محک برای عزیزان شان ارسال شود تا بگویند که 
همراه فرد نیکوکار هستند و کار خیری را به یاد فرد متوفی رقم زده اند. همین 
موضوع باعث شد تا محک به روشی برای پاسخگویی به این نیاز بیندیشد که 
مانند همه راهکارهایی که جهان امروز به آن رسیده است، بر پایه »تکنولوژی 

اطالعات« است. »پیام همدلی محک« بر همین اساس شکل گرفته است.«
احمدیان با بیان اینکه تأمین هزینه سنگین دارو و درمان همواره جزو وظایف 
مؤسسه خیریه محک اس��ت، گفت: »همراهان همیشگی محک می دانند که 
اگر دارو هم باش��د، گران است و محک موظف است تأمین هزینه داروی بیش 
از 19 هزار کودک مبتال به س��رطان را در مرحله درمان تأمین کند. امیدواریم 
با اس��تفاده از »پیام همدلی محک« ضمن آنکه پنجره س��وگ که نیاز هر فرد 
سوگواری است، به شکلی منطقی بسته شود، مسیر کمک به کودک مبتال به 
سرطان و همدلی با عزیزان مان به شکل فعال باقی بماند و به ادامه یک زندگی 

کمک کنیم.«
مدیرعامل محک در پایان گفت: »محک اعتقادی راسخ به مسئولیت اجتماعی 
س��ازمان ها دارد و از سوی دیگر خود نیز به عنوان سازمانی که منابع خود را از 
جامعه دریافت می کند، در قبال مردم جامعه مسئول است. به همین دلیل در 
آینده ای نه چندان دور حرکت جمعی و س��مبلیک را بر روی ظرفیت های این 
پلتفرم برای برگزاری مراس��م عزاداری برای خانواده هایی که عزیزان ش��ان را از 

دست دادند انجام خواهیم داد.«
در روزهای سخت هیچ کس نباید تنها بماند

بهناز آس��نگری، مدیر واحد خدمات حمایتی محک نیز درخصوص تعریف 
سوگ گفت: »سوگ پاسخی طبیعی نسبت به فقدان است و رنجی عاطفی را 
به فرد سوگوار تحمیل می کند. هرچه فقدان بزرگ تر باشد، سوگ نیز عمیق تر 
خواهد بود. مهارت کنار آمدن با هر فقدانی را باید از کودکی به ما می آموختند، 

اما هرگز یاد ندادند که اگر عضوی از خانواده را از دست دادیم چه کنیم؟«
مدی��ر واحد خدمات حمایتی محک، فعالی��ت تیم  های مردمی و داوطلب را 
در هن��گام پاندم��ی کرونا متمرکز بر رعایت اصول بهداش��تی، تأمین نیازهای 
بیمارس��تانی و حل مسئله کمک معیش��تی خانواده های آسیب دیده دانست و 
افزود: »آنچه ممکن است کمتر به آن توجه شود، ضرورت مداخالت تخصصی 
در بدو حادثه و بازسازی روانی آسیب دیدگان طی زمان است. مداخله در بحران 
به صورت کوتاه مدت و بلندمدت می تواند از بروز مشکالت بعدی جلوگیری کند 

و به بازگشت به شرایط عادی زندگی کمک کند.«
mbanews :منبع
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رازهای یک اینفوگرافی موفق 

یک��ی از جذاب تری��ن محتواهای رای��ج، اینفوگرافی ها می 
باش��ند. علت این امر به این خاطر اس��ت ک��ه آن ها ترکیب 
عکس و متن بوده و همین امر باعث می ش��ود تا مطالعه آن 
بس��یار جذاب باش��د. با این حال آیا تاکنون ب��ه این موضوع 
فک��ر ک��رده اید که چگونه م��ی توان از موفقی��ت آمیز بودن 
اینفوگرافی خود اطمینان داشت؟ درواقع درست به مانند هر 
اقدام دیگری، اگر کیفیت کار در س��طح خوبی قرار نداش��ته 
باشد. نتیجه الزم را به دست نیاورده و این امر می تواند باعث 
ش��ود تا دیگر به س��راغ تولید اینفوگرافی نروی��د. در ادامه به 

بررسی 8 توصیه کاربردی خواهیم پرداخت. 
۱-از معجزه تیتر غافل نشوید 

تیتر مرز میان موفقیت و یا شکس��ت هر محتوایی را تعیین 
خواه��د کرد. در این رابطه باید توجه داش��ته باش��ید که نوع 
انتخاب تیتر برای اینفوگرافی با سایر محتواها، با تفاوت هایی 
همراه است. درواقع بهتر است که این امر همراه با ذکر اعداد 
و به نحوی باش��د که به خوبی پیام اصلی منتقل ش��ود. برای 
مث��ال در رابطه با موضوع ایجاد برند ش��خصی، بهترین تیتر 
ممک��ن به این صورت "1۰ گام ایجاد برند ش��خصی" خواهد 
بود. درواقع شما باید اولویت خود را در انتخاب جمله ای قرار 

دهید که در آن امکان استفاده از عدد وجود داشته باشد. 
۲-فواصل را رعایت نمایید 

این امر که اینفوگرافی بیش از حد ش��لوغی داش��ته باشید، 
باعث گیج شدن مخاطب خواهد شد. همچنین رعایت فواصل، 
باعث جذابیت بیش تر کار می ش��ود. در این رابطه بهتر است 
تا تنها به دنبال یک هدف در هریک از اینفوگرافی ها باش��ید. 
این امر از بیش از حد طوالنی شدن شما نیز جلوگیری خواهد 
کرد. در نهایت توجه داش��ته باشید که توجه به روان شناسی 
رنگ های به کار رفته، تاثیر پیام شما را افزایش خواهد داد. 

۳-به ویژگی های مخاطب هدف خود توجه داشته باشید 
ممکن اس��ت روش کار یک نفر را به عنوان مبنای کار خود 
ق��رار دهید. این امر تنها زمانی بدون مش��کل خواهد بود که 
میان مخاطبان هدف فرد مذکور با شما، شباهت هایی زیادی 
وجود داش��ته باشد. در غیر این صورت الزم است تا به دنبال 
ایجاد شیوه ای باش��ید که براساس ویژگی های جامعه هدف 
ش��ما است. این امر باعث خواهد شد تا امکان ارتباط گرفتن، 
افزایش��ی چش��مگیر را پیدا کند. در نهایت از این نکته غافل 
نش��وید که پیام اینفوگرافی کامال باید شامل موارد مورد نیاز 
افراد و ترندهای ش��کل گرفته باشد. درواقع کار کردن بر روی 
ی��ک موضوع قدیمی و یا مواردی که ض��رورت الزم را ندارد، 

احتماال منجر به شکست شما خواهد شد. 
4-میزان متن خود را به حداقل برسانید 

اشتباه بزرگی که بسیاری از افراد انجام می دهند این است که 
به تفاوت اینفوگرافی با مقاالت توجهی نداش��ته و این امر باعث 
می شود تا از متن های طوالنی استفاده نمایند. این امر در حالس 
اس��ت که ماهیت این نوع از محتواها برپایه اس��تفاده از جمالت 
کوتاه می باشد. درواقع رعایت اصل اختصار، باعث خواهد شد تا 
شانس دیده شدن شما افزایشی چشمگیر را پیدا کند. برای ارائه 
اطالعات تکمیلی می توانید ی��ک مقاله را به پایین اینفوگرافی 
خود اضافه کرده و از مخاطبان بخواهید در صورت عالقه به کسب 

اطالعات بیش تر، از لینک درج شده استفاده کنند. 
5-یک موضوع خاص داشته باشید 

اگر تنها یک هدف اصلی نداش��ته باشید، این احتمال وجود 
دارد که اینفوگرافی ش��ما بیش از حد طوالنی شود. همچنین 
چنین تالش��ی تنها باعث نادیده گرفتن شما خواهد شد. این 
نکت��ه را فراموش نکنید که حتی ی��ک اینفوگرافی غیر حرفه 
ای، ولیل کافی برای کنار گذاش��تن کامل شما خواهد بود. به 
همین خاطر توصیه می شود که قبل از شروع کار، حتما چند 

مورد موفق موجود را مشاهده نمایید. 
6-اصول روایت را رعایت نمایید 

اینفوگرافی ش��ما باید شامل مقدمه، مراحل و در نهایت پایان 
باشد. عدم رعایت نظم باعث خواهد شد تا درک پیام شما بیش 
از حد سخت شود. همچنین توصیه می شود که لحنی دوستانه 
را داشته باشید تا جذابیت اقدام شما تا آخرین لحظه حفظ شود. 

7-از تکنولوژی استفاده نمایید 
همواره نیاز به طراحی بخش های مختلف وجود نداش��ته و 
امروزه ابزارهای مختلفی وجود دارد که اینم اقدام را برای شما 
در مدت زمانی کوتاه انجام خواهد داد. این امر باعث می شود 
تا سرعت کار شما افزایش پیدا کرده و بیش از حد درگیر این 
بخش نش��وید. همچنین فرام��وش نکنید که منابع خود را در 
متن و یا پایین صفحه، ذکر کنید. این امر باعث افزایش اعتبار 

اقدام شما خواهد شد. 
8-از یک فونت استفاده کنید 

اس��تفاده از فونت های مختلف ابدا ایده جالبی نخواهد بود. 
درواقع ممکن اس��ت برای ایجاد تنوع، تصمی��م به این اقدام 
بگیرید. ب��ا این حال این امر نتیجه ای جز شکس��ت نخواهد 
داش��ت. همچنین ضروری است تا آدرس سایت و یا آرم برند 
خ��ود را در تصویر نهای��ی درج نمایید. علت ای��ن امر به این 
خاطر اس��ت که همواره احتمال دارد که س��ایت های دیگری 
از محتوای ش��ما استفاده کنند و بنا به هر دلیل منبع را ذکر 
نکرده باش��ند. این اقدام باعث خواهد ش��د تا همه افراد تعلق 
اقدام انجام ش��ده به ش��ما را مش��اهده ک��رده و در نهایت به 
شمت شما جذب ش��وند. این امر خصوصا در رابطه با ترجمه 
اینفوگرافی ها رخ می دهد. به همین خاطر ش��ما باید خود را 
ایمن نمایید.  در نهایت توجه داش��ته باش��ید که شما باید به 
اص��ل تعامل نیز توجه نمایید. به همین خاطر از افراد س��وال 
پرس��یده و نظر آن ها را جویا ش��وید. برای مثال در رابطه با 
مثال 1۰ گام ایجاد برند شخصی، می توایند از افراد بخواهید 

تا موارد بیش تری را معرفی نمایند. 
business۲community.com :منبع
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اعضای واقعی یک ش��رکت که برای دس��تیابی ب��ه اهداف آن تالش 
می کنند، دارایی های اصلی  آن ش��رکت هس��تند. ب��رای هر عضو تیم 
بس��یار مهم اس��ت که اهداف متمرکز را در س��طح فردی و در س��طح 
س��ازمانی حفظ کند. با حتی کوچک ترین اختالف بین دو کارمند، کل 
تیم ممکن اس��ت صدمه ببیند و منجر به کاهش سرعت پیشرفت کل 
سازمان شود.  با ما همراه باشید تا راه هایی برای ایجاد رابطه مثبت بین 

همکاران و داشتن تیمی هماهنگ را معرفی کنیم.
به عنوان انس��ان، هر یک از کارکنان معم��والً نظرات متفاوتی دارند 
و مایلند اهداف ش��خصی خود را برآورده کنند، درس��ت همان طور که 
اهداف ش��رکت را برآورده می کنند بنابراین روابط کاری میان کارکنان 
باید دوستانه و صمیمانه باشد. این امر به اعضای یک تیم کمک می کند 
تا به عن��وان هم گروهی به صورت کارآم��د کار کنند. نتیجه نهایی آن 
نیروی کار توانمند اس��ت که برای دس��تیابی به دستاوردهای موفقیت 

سازمان آمادگی دارد.
بیایی��د ب��ه برخی از راه ه��ای ایجاد روابط مثب��ت در کار و کمک به 

کارکنان برای همکاری با هم به عنوان یک تیم نگاهی بیندازیم:
 ۱. به زمان همکار خود احترام بگذارید

ص��رف نظر از دامنه خاص یا س��ازمانی ک��ه در آن فعالیت می کنید، 
هر عرصه مس��تلزم انجام کارهای مختلف توس��ط کارمندان است. در 
س��ازمان، مجموعه ای از وظایف وجود دارند که باید با سرعت خاص و 

در یک دوره زمانی مشخص انجام شوند.
گاهی اوقات ممکن اس��ت یک توالی برای عملیات و فرآیندها وجود 
داشته باش��د، به طوری که فرآیند بعدی در توالی می تواند انجام شود. 
بعضی از فرآیندها بر عملکرد یک عضو خاص از تیم بس��تگی دارند، به 
ط��وری که اعضای دیگر می توانند مراح��ل بعدی را دنبال کنند. هدف 
نهایی با این برنامه ریزی این اس��ت که کار باید به موقع تکمیل شود و 
نبای��د در مهلت مقرر که برای تکمیل کار تعیین ش��ده اند، تأخیری به 
وجود بیاید. بنابراین، در شرایطی که شما دارای وظیفه ای هستید  که 
افراد دیگر تحت تأثیر اقدامات و عملکرد ش��ما هس��تند، ضروری است 
که به زم��ان و تالش آن ها احترام بگذارید و اطمینان حاصل کنید که 

کار خود را به موقع به پایان می رسانید.
در عین حال، به یاد داش��ته باشید هنگانی که دیگران به کمک شما 
نیاز دارند باید خودتان را در دس��ترس قرار دهید. در نهایت، هدف این 
اس��ت که اطمینان حاصل کنید کار در انتظار نماند و ش��ما مانند یک 

فرد حرفه ای وظیفه  تان را به پایان می رسانید.
۲. در شبکه های اجتماعی با احتیاط عمل کنید

با روند افزایشی فضای دیجیتال، ایده ارتباط با همساالن و همکاران 
خ��ود در ش��بکه های اجتماعی ایده ای معمول اس��ت. اگرچه انجام آن 
ضرری ندارد اما، الزم اس��ت هنگام ایجاد این ارتباطات احتیاط کنید. 
دلیل آن این است که یک حرکت اشتباه می تواند شهرت شما را مختل 

کند و به همکاران تان تصوری نادرست از شما بدهد.
بهتر است قبل از برقراری این ارتباطات سیاست شبکه های اجتماعی 
سازمان خود را بررسی کنید. اگر چنین سیاست هایی باعث محدودیت 

ارتباط همکار می شود، باید به آن ها احترام بگذارید.
۳. ارتباط کلیدی است

ارتباطات اساس��اً یکی از کلیدهای حیاتی اس��ت که بر روابط شما با 
همس��االن و دیگر کارکنان اثر می گذارد. بر نقش ارتباط مؤثر نمی توان 
به اندازه کافی تأکید کرد. این امر در دس��تیابی به اهداف همکاری در 
یک سازمان و انجام کارهایی که در رسیدن به موفقیت ضروری هستند 

به شما کمک خواهد کرد.
ب��ا این وجود، در زمینه  ارتباط��ات خطر بزرگی وجود دارد. به عنوان 
بخشی از طبیعت انسان، آسان است فرض کنیم که شخص پیش روی  

ما منظور از آنچه می گوییم را درک کرده است اما ممکن است همیشه 
این اتفاق نیفتد.

بنابراین بازخورد گرفتن مهم است. این به شما کمک می کند متوجه 
ش��وید که آیا پیام شما به ش��یوه ای که در نظر داشتید منتقل شده یا 
خیر. اگر پیام به گونه پیش بینی ش��ده به فرد موردنظر نرس��یده باشد، 

اقدامات اصالحی باید انجام شوند.
ارتباطات ضعیف منجر به اضافه ش��دن اس��ترس و عدم اعتماد میان 
کارمندان می شود. گاهی اوقات این امر باعث می شود پیام های مهم به 
درستی انتقال نیابند که منجر به آشفتگی در کل سازمان خواهد شد.

به منظور اجتناب از سردرگمی و سوءتفاهم، به صورت رسمی ارتباط 
برقرار کنید بنابراین برقراری ارتباط از طریق ایمیل یا هر کانال رسمی 
ارتباطی، راهی مناس��ب برای برقراری ارتباط اس��ت تا همه چیز واضح 
باشد. در صورت بروز هرگونه اختالف، این گونه ارتباطات به شما کمک 

می کند بتوانید به کالم خود ارجاع کنید.
4. بازخورد مهم است

گرفتن بازخورد از س��وی دیگران به اندازه  دادن آن اهمیت دارد. این 
فقط شما نیستید که نیاز به دریافت بازخورد دارید، بلکه همساالن شما 

نیز به منظور درک چگونگی عملکردشان به آن نیاز دارند.
بازخورد ش��ما به دیگ��ران کمک خواهد کرد در کار خود پیش��رفت 
کند همان طور به ش��ما کمک می کند در کارتان پیشرفت کنید. دادن 
بازخورد س��ازنده به همکاران تان در زمان مناسب و به شیوه ای مناسب 
به آن ها کمک می کند تا پیشرفت کنند و در نهایت به موفقیت سازمان 

منجر می شود.
اگ��ر بازخوردی که در م��ورد همکاران تان به آن نی��از دارید را ارائه 
دهید همکاران ش��ما مجبور می ش��وند نظرات تان را ارزیابی کرده و به 

آن توجه کنند.
5. مبادی آداب باشید

س��الم و احوال پرسی با یک همکار می تواند آنقدر عادی به نظر برسد 
که ممکن اس��ت تعجب کنید چگونه در این فهرس��ت قرار دارد. با این 
ح��ال، تا زمانی که ما در مورد راه های ایج��اد یک محیط کاری مثبت 

صحبت می کنیم، این مورد را نمی توانیم نادیده بگیریم.
ممکن اس��ت از اثر سالم و احوال پرس��ی صمیمانه شگفت زده شوید. 
متواضع بودن هیچ ضرری ندارد حتی اگر در مقابل آن چیزی دریافت 

نکنید.
عالوه بر این، اگر می خواهید اعتماد همکاران خود را به دست آورید، 
باید تماس چشمی برقرار کنید. این امر زیرساخت های الزم برای ایجاد 

یک تیم توانا را فراهم خواهد کرد.
6. تعارف نکنید

در حالی که در محل کار هس��تید، قبول کنید که هرگز رفتاری که 
در خانه با ش��ما می ش��ود  در محل کار نخواهد شد. هیچ کس در محل 
کار خود از خواب بیدار نمی ش��ود تا خود را در اختیار ش��ما قرار دهد 
یا به طور مداوم به س��ؤاالت ش��ما پاسخ دهد. با این حال، ممکن است 

شرایطی به وجود بیاید که نیاز به کمک و مشاوره داشته باشید.
در این س��ناریو، س��عی کنید اطالعاتی درباره س��ؤال تان جمع آوری 
کنی��د، مثاًل راهنمایی هایی دریافت کنید یا از طریق اینترنت اطالعاتی 

در مورد این سؤال به دست بیاورید.
  هنگامی  که با ش��ک و تردید به فردی برای پرسیدن سؤال نزدیک 
می ش��وید، همراه با اطالعاتی که جمع کرده اید، آن  فرد از تالش ش��ما 

برای پیداکردن جواب قدردانی خواهند کرد.
این باعث می شود که هنگام پاسخ به سؤاالت تان و کمک در دستیابی 

به اهداف یا وظایف تان احساس مهم بودن کنند.
 7. با همه یکسان برخورد کنید

به عنوان   عضو تیم، این کار ش��ما نیست که مشخص کنید چه کسی 
بهتر است و چه کسی نیست. سیاست های سازمانی می تواند یک بازی 
مرگبار  باش��د و تا زمانی که ش��ما یک بازیکن حرفه ای نیستید، نباید 

خودتان را در وضعیتی قرار دهید که تصویرتان را تیره می کند.
ش��ایعه پراکنی به هیچ وجه نباید انجام ش��ود و باید به هر نحوی از 
انجام آن اجتناب کنید.  به ش��یوه ای فروتنان��ه رفتار کنید و حتی اگر 
کس��ی تالش کرد ش��ما را به چنین مکالمه ای بکشاند، با احترام از آن 
اجتناب کنید. هر کاری انجام دهید تا خودتان را از این وضعیت بیرون 

بکشید.
در حالی که صحبت کردن پش��ت س��ر دیگران  ممکن است در ابتدا 
ب��ه عنوان یک فعالیت س��رگرم کننده به نظر برس��د، قطعاً در آینده به 

ضررتان تمام خواهد شد.
همچنین، عاقالنه اس��ت به یاد داشته باشید که هیچ کس در سازمان 
دائمی نیست. افراد و همچنین سمت شان تغییر می کند. بهتر است که 

نظرات شخصی خود را در مورد دیگران در سرتان نگه دارید.
تا زمانی که با همه به صورت یکس��ان رفتار می کنید، خود را در یک 

محیط کاری مثبت خواهید دید.
8. اشتباهات تان را بپذیرید

اش��تباهات اتف��اق می افت��د و یک��ی از حقایق قابل توج��ه در مورد 
اش��تباهات این اس��ت که آن ها می توانند توسط هر کسی انجام شوند. 
عاقالنه ترین کاری که می توانید انجام دهید این است که اشتباهاتی که 

انجام داده اید را بپذیرید.
تقصیر را گردن دیگران انداختن نه تنها نام همکاران بلکه نام شما را 
نیز تضعیف می کند. اش��تباهات خود را بپذیرید و به راه حل هایی برای 
ح��ل آن ها فکر کنید. برای یک رابطه مثبت ب��ا همکاران تان، باید این 

خصوصیت را در خود ایجاد کنید.
۹. یاد بگیرید مسئولیت قبول کنید

محول کردن بخش��ی از وظایف خود ب��ه دیگران هنگامی که کارتان 
بس��یار زیاد اس��ت امری ضروری تلقی می ش��ود. با این حال، هنگامی 
که  وظیفه ای به ش��ما سپرده می شود، باید سعی کنید آن را به عنوان 
مس��ئولیت خود قبول کرده و از س��پردن آن به شخصی دیگر اجتناب 

کنید.
انج��ام ندادن وظایف خ��ود فقط باعث ایجاد یک دیوار بین ش��ما و 
همکاران تان می شود و حتی  ممکن است شروع به اجتناب از برقراری 
ارتباط با شما کنند. هنگامی که در یک تیم کار می کنید، وظیفه شما 

همکاری و ایجاد یک رابطه کار مثبت با هم تیمی های خود است.
۱۰. در یک روال پیگیری شرکت داشته باشید

به عنوان بخش��ی از یک تیم، الزم است که این واقعیت را بیان کنید 
که ش��ما به اعضای تیم خود توجه دارید و همچنین برای رس��یدن به 

اهداف تعیین شده توسط تیم، آماده هستید.
ه��ر زمان که این فرصت را داش��تید، از  هم��کاران در مورد عملکرد 
خود بپرس��ید و ببینید که آیا آن ها فک��ر می کنند باید چیزی را بهبود 

ببخشید یا خیر.
 برای تغییر و بهبود همیش��ه آماده باشید. خود را مسئول و مایل به 

یادگیری نشان دادن بسیار به نفع تان خواهد بود.
 کالم آخر

روش هایی که معرفی شد تنها برخی از راه هایی هستند که با استفاده 
از آن ه��ا اعضای تیم می توانن��د روابط مثبت کاری در میان خود ایجاد 
کنند و به سازماندهی و رسیدن ارتفاعات جدید دست یابند. این نگرش 
بهترین راه برای دستیابی به موفقیت کلی در سازمان و ایجاد محیطی 

با اطمینان و صداقت در میان کارمندان است.
Lifehack/ucan :منبع
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اهواز – ش��بنم قجاوند: مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری 
ای��ران تصریح ک��رد: ش��رایط کرونایی با توجه به گس��تره 
عملیات��ی، تاثیری در روند عملیات حفاری چاه های نفت و 
گاز توس��ط ناوگان این شرکت در مناطق خشکی و دریایی 

کشور نداشته است.
مهندس س��ید عبداله موس��وی در توضیح بیشتر در این 
باره افزود: انجام کار در چنین وضعیتی در چارچوب اجرای 
دقیق پروتکل ها و ابالغیه های بهداشتی کشوری و صنعت 
نفت در راس��تای اقدامات پیش��گیرانه و مقابل��ه با بیماری 

کووید - 19 صورت می پذیرد.
وی گف��ت: با تمهیدات به کار گرفته ش��ده،  غربالگری و 
تست روزانه س��المت کارکنان اقماری، نیروهای ماموریتی، 
پشتیبانی، س��تادی و رعایت نکات بهداش��تی همکاران در 
محیط کار، تالش به عمل آمده تا در تحقق اهداف و برنامه 
های تبیین ش��ده صنعت نفت وقفه ای ایجاد نشود و کار به 

روال عادی استمرار یابد.
موس��وی اظهار کرد: افزایش به��ره  وری و کارایی بیش از 
پیش ش��رکت م��ورد تاکید وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت 
ملی نفت ایران است و ملی حفاری تمام مساعی خود را در 
س��ال جهش تولید بر روی محورهای توس��عه ای و کیفیت 
بخش��ی به خدمات به موازات کمیت و کیفیت کار معطوف 

داشته است.

مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران با اشاره به ظرفیت 
ها و توانمندی های ش��رکت در اجرای پروژه های حفاری، 
اف��زود: برنامه های این ش��رکت در بکارگی��ری دکل های 
حفاری، بازاریابی، روزآمد س��ازی تجهیزات  با اس��تفاده از 
امکانات ش��رکت و هم افزای��ی با س��ازندگان و صنعتگران 
داخلی براس��اس جدول کاری دنبال می ش��ود اما با اتخاذ 
راهکاره��ای بهداش��تی و خ��ود مراقبتی و فاصل��ه گذاری 
اجتماع��ی، ش��رایط ایمن برای اس��تمرار کار ایجاد گردیده 

است.
وی به بس��یج امکانات ش��رکت در بخش ه��ای مدیریت 
های ایمنی، بهداش��ت و محیط زیس��ت، اداره فوریت های 

پزش��کی مدیریت منابع انسانی و همکاری موثر بخش های 
عملیاتی، پش��تیبانی اش��اره کرد و گفت:  در عمل با توجه 
به اش��تغال بالغ بر 15 هزار نفر در این ش��رکت،  به استناد 
پایش کارشناس��ان بهداش��ت و درمان صنعت نفت اهواز ، 
این ش��رکت از نظ��ر اقدامات پیش��گیرانه و نتایج حاصل از 
آن با توجه به وس��عت عملیاتی از وضعیت خوبی برخوردار 

می باشد.
موسوی فرهنگ س��ازی، آموزش های بهداشتی کارکنان 
قب��ل از اعزام به مناطق عملیاتی و در حین کار، گند زدایی 
بی��ش از  ۳1 ه��زار  بار محیط های کاری و ش��هرک های 
س��ازمانی را از اقدام��ات مهم در راس��تای حفظ س��المت 
مجموعه کارکنان و خانواده های آنان برشمرد و خاطرنشان 
کرد: پایش و غربالگری افزون بر 44 هزار مورد برای کارکنان 
دس��تگاه های حفاری و نیروهایی که به صورت ماموریت به 
موقعیت دکل ها اعزام می ش��وند، ارس��ال و توزیع بیش از 
۳54 هزار ماسک و دستکش و 1۶ هزار لیتر مواد ضدعفونی 
و بررس��ی مستمر سالمت کارکنان توسط پزشکان مقیم در 
مناطق عملیاتی همس��و با اجرای کامل دس��تورالعمل های 
بهداش��تی در مباحث کاهش نیروها بوی��ژه کارکنان دارای 
بیماری های زمینه ای و دور کاری، از اقدامات ش��اخص در 
ارتباط با پیش��گیری موثر و مقابله با تبعات ش��یوع ویروس 

پرخطر  کرونا به شمار می آید.

ق��م - خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار قم ب��ا بیان اینکه 
اقدامات گسترده ای در ش��هرداری طی سال های اخیر آغاز 
ش��ده است، اقدامات ش��هرداری در حوزه س��رمایه گذاری 
را م��ورد توجه قرار داد و افزود: فقط در ماه گذش��ته 5۰۰ 
میلیارد تومان در ش��هرداری قرارداد س��رمایه گذاری نوشته 

شده است.
دکترس��یدمرتضی س��قائیان نژاد در نشس��ت خب��ری با 
رسانه های استان قم، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره 
رس��انه ای »شهر ما«، اظهار کرد: مسائل و مشکالت زیادی 
در شهر وجود دارد که شهرداری به بخشی از آنها نپرداخته 
و نیاز اس��ت رس��انه ها به کمک ش��هرداری بیاین��د تا این 

مشکالت شناسایی شود.
شهردار قم با تاکید بر اینکه بیش از 8۰ درصد فعالیت های 
شهر متعلق به شهرداری است، گفت: شهرداری ها به صورت 
متنوع درگیر در شهر هستند و نزدیک به ۳۷2 وظیفه دارند 
در صورتی که ش��اید یک وزارت خان��ه کمتر از ۳۰ وظیفه 
داش��ته باشد. سقائیان نژاد با اذعان به اینکه موضوع شناسی 
در امور ش��هری مهم اس��ت، گفت: مثلث مردم، شهرداری 
و خبرنگاران در پیش��برد اهداف ش��هر بس��یار موثر است. 
وی با تاکید بر اینکه موضوع ش��هر باید کمتر دچار مسائل 
سیاس��ی شود، افزود: اگر چالش ها و مشکالت پیام هایش به 
مدیریت شهری منتقل شود قطعا مدیریت شهری می تواند 
با برنامه آنها را رفع کرده و به مرور به توسعه شهری پایدار 

و خوب برس��یم. شهردار قم با بیان اینکه امروز بیش از ۷۰ 
درصد مردم شهرنش��ین هستند، گفت: این شهرداری ها که 
ام��ور اکثریت مردم را بر عهده دارن��د باید مجموعه ای ملی 
و ش��هری در اختیار داشته باشند. س��قائیان نژاد افزود: حل 
مشکالت ترافیکی، اقتصاد ش��هری، سرمایه گذاری، هویت 
و کالبد ش��هر، بازآفرینی، س��یما و منظ��ر و معماری ایرانی 
اسالمی، برنامه محوری برای ارتقا کیفیت زندگی و… جزو 

کارهایی است که باید شهرداری به آنها بپردازد.
وی با اش��اره ب��ه ضرورت توس��عه دان��ش و تخصص در 
مدیریت ش��هری، خاطرنش��ان کرد: ش��هر ام��روز مملو از 
تخصص ه��ا و پیچیدگی ه��ای متفاوت اس��ت و ش��هرداری 
موظف است در این حوزه ها خود را به روز کند. شهردار قم 

با تاکید بر اینکه قم پایگاه انقالب اس��ت و امورات فرهنگی 
در این ش��هر بسیار مهم اس��ت، گفت: تعدد و تنوع وظایف 
ش��هرداری نش��ان می دهد که چقدر ارتباط مردم، رسانه و 
ش��هرداری اهمیت دارد. س��قائیان نژاد با اذع��ان به اینکه 
مخ��ارج تامین ام��ور زیربنایی باید بر عهده دولت ها باش��د 
چراکه وظیفه شهرداری این است که شهر را نگهداری کند، 
گفت: به همین خاطر جش��نواره رس��انه ای شهر ما فرصتی 
برای مش��ارکت رس��انه ها در شناسایی مس��ائل و مشکالت 

شهر است.
وی با بیان اینکه اقدامات گس��ترده ای در شهرداری طی 
س��ال های اخیر آغاز شده است، اقدامات شهرداری در حوزه 
س��رمایه گذاری را مورد توجه قرار داد و افزود: فقط در ماه 
گذش��ته 5۰۰ میلیارد تومان در ش��هرداری قرارداد سرمایه 
گذاری نوشته ش��ده است. شهردار قم با تاکید بر اینکه سه 
هتل 5 س��تاره در بلوار پیامبر اعظم)ص( در حال س��اخت 
اس��ت، گفت: در حوزه های دیگر تسویه بدهی ها و ارتباط با 

مردم نیز گام های بلندی برداشته شده است.
س��قائیان نژاد با بی��ان اینکه ترغیب زائ��ران نیازمد تامین 
زیرساخت های شهری است، گفت: اقامتگاه ها و هتل ها باید 
اس��تاندارد باش��د و این مهم در دس��تور کار شهرداری قرار 
دارد. وی گفت: یکی از مش��کالت اساس��ی که در قم وجود 
دارد باید ورود زائران به شهر قم به صورت سیستمی برنامه 

ریزی شود و باید بخش خصوصی وارد عمل شود.

تبری��ز – ماهان فالح: با حضور قائم مقام مدیرعامل و معاونین 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی مراسم معرفی و شروع بکار 
تعدادی از کارمندان جدید الورود شرکت آبفا استان برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این مراس��م معاون منابع انسانی 
ش��رکت آب و فاضالب استان ضمن خوش��امدگویی به نیروهای 
جدید االس��تخدام عنوان کرد: پذیرفته شدگان حاضر در آزمون 
برگزار شده با کس��ب رتبه برتر توانستند استخدام شوند که این 
امر نشان از آمادگی، انگیزه و پایه علمی باالی آنان دارد . مهندس 
جداری همچنین با تاکید بر جایگاه واالی خدمت رسانی به مردم 
به ویژه در ش��رکت های آب و فاضالب، افزود: ش��ما در جایگاهی 
استخدام و بکارگیری شده اید که شأنی بسیار واال دارد و در همین 
راس��تا انضباط کاری، اخالق اداری، رعایت سلس��له مراتب اداری 
همچنین نحوه پاس��خگویی و تکریم ارباب رجوع را باید سرلوحه 
کار خود قرار دهید . معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفا آذربایجان 
ش��رقی نیز در این مراس��م با تاکید بر اینکه نیروهای انسانی یک 

سازمان، سرمایه و بازوان قدرتمند یک ارگان و یا نهاد محسوب می 
شوند، اظهار کرد: التزام به رعایت شئونات اداری و اجتماعی بسیار 
ضروری اس��ت و از وظایف تمامی کارمندان محس��وب می شود. 
مهندس پایا اضافه کرد: کمک و همیاری به کارمندان جدید برای 
ارتقا بازدهی و خدمت رسانی یکی از مسئولیت های کارمندان با 

تجربه اس��ت . مهندس عباسپور قائم مقام مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز با خاطرنشان کردن تاریخ 
برگزاری آزمون در س��ال گذشته، عنوان کرد: این آزمون در سال 
گذش��ته برگزار شد که افراد با کس��ب نمره قبولی و طی مراحل 
استخدامی و فرایند مصاحبه و گزینش کار خود را به اتمام رسانده 

و از هم اکنون مشغول بکار خواهند شد.
مهندس ابراهی��م زاده معاون امور مش��ترکین و درآمد نیز در 
خصوص چگونگی روند جذب و اس��تخدام نیروهای جدید اظهار 
داشت: تمامی مراحل استخدامی با شایسته ساالری و طبق قوانین 
اداری انجام شده است که امیدواریم نیروهای جدید با توفیق الهی 
فعالیت و خدمت رسانی خود را با موفقیت آغاز کنند. الزم به ذکر 
اس��ت در ادامه مراسم هر کدام از معاونین شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی توضیحاتي را در خصوص حوزه کاري خود 
به  کارمندان جدیداالستخدام ارائه کردند و در پایان سوگندنامه و 

منشور اخالقی قرائت و مورد امضای نیروهای جدید قرار گرفت.

س��اری – دهق��ان : نماینده مردم شهرس��تان های نور و 
محمودآباد در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به مطالبه 
مردم برای تامین زیرساخت های اصلی در مناطق روستایی 
اس��تان مازندران گفت: برای تس��ریع در توسعه و پیشرفت 
مناطق روستایی، ایجاد زیرساخت های مناسب و پروژه گاز 

رسانی به مناطق روستایی در اولویت قرار دارد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار مازن��دران  به نق��ل روابط عمومی 
شرکت گاز اس��تان مازندران، "ولی ا... فرزانه" ضمن بازدید 
از  مس��یر گاز رسانی به مناطق کوهس��تانی بلده نور افزود: 
خدمت رس��انی و تامین رفاه و آسایش مردم در دستور کار 
ق��رار دارد و در این راس��تا نباید از هیچ تالش��ی فرو گذار 
باش��یم. وی با اشاره به پیگیری ها و مطالبه مردم در تامین 
زیرساخت های اصلی به ویژه گاز رسانی به مناطق روستایی 
شهرستان نور گفت: برای تسریع در توسعه مناطق روستایی 
و همچنین شهر بلده، ایجاد زیرساخت های مناسب و طرح 

گاز رسانی به این مناطق را از اولویت ها دانست.

نماینده مردم شریف شهرستان های نور و محمودآباد در 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برای شتاب بخشیدن در 
اجرای این پروژه ضرورت دارد تمامی دس��تگاه های اجرایی 
تعامل و همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند. وی عنوان 
ک��رد: پروژه گاز رس��انی باید با مالحظات زیس��ت محیطی 
انجام ش��ود و شرکت های پیمانکار نس��بت به این موضوع 

اهتمام جدی داش��ته باش��ند. فرزانه تصری��ح کرد: به دلیل 
صع��ب العبور بودن مسیرگازرس��انی باید ب��ا بهره مندی از 
تمامی امکان��ات و قابلیت ها و همچنین بکارگیری اثربخش 
نیروی انس��انی این پروژه در اس��رع وقت اجرایی شود.  وی 
افزود: امید اس��ت با تکمیل این پروژه، ش��اهد بهره مندی 
تمامی بخش های باالدس��ت شهرس��تان نور از خدمات گاز 
رسانی باشیم. در ادامه "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت 
گاز مازندران، با اش��اره به اجرای ۷5 کیلومتر شبکه گذاری 
در روس��تاهای منطقه میانبند نور عنوان کرد: مجوزات الزم 
جه��ت اجرای خط انتقال از مس��یر ون��وش تا کدیر صورت 

پذیرفته و کار اجرایی آن به زودی شروع خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران در این جلس��ه گفت که 
گازرسانی به این منطقه کوهستانی یکی از پرهزینه ترین و 
س��خت ترین طرح هاست که اجرا می شود. احمدپور افزود: 
تاکنون 14 کیلومتر ش��بکه گذاری در شهر بلده اجرا شده 

است .

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

شرایط  کرونایی با توجه به گستره عملیاتی تاثیری در روند عملیات 
حفاری چاه های نفت و گاز نداشته است

دکترسیدمرتضی سقائیان نژاد شهردارقم خبر داد:
انعقاد 5۰۰ میلیارد تومان قرارداد سرمایه گذاری طی سه ماه اخیر در قم

با حضور قائم مقام مدیرعامل و معاونین شرکت آبفا استان؛

مراسم معرفی کارمندان جدیداالستخدام آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی 

مهم ترین عامل توسعه مناطق محروم، گازرسانی است

 طرح های مهم آبرسانی
در شهرها و روستاهای استان بوشهر اجرایی شده است

بوشهر- سهیال کرمپورنیا: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
در نشس��ت با نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه در فصل تابس��تان و در اوج گرما قرار داریم اظهار داشت: همکاری 
م��ردم در مدیریت مصرف آب برای گذر از تابس��تان و ش��رایط کرونایی 
س��تودنی اس��ت که ادامه تعامل مردم در این راستا امری مهم و ضروری 
است. عبدالحمید حمزه پور، با اشاره به اینکه طرح ها، اقدامات و برنامه های 
مهمی در راستای اجرای طرح های آبرسانی انجام شده گفت:این پروژه ها 
در قالب برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت در شهرها و روستاهای استان 
بوشهر تدوین و عملیاتی شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با تاکید بر بهره جستن 
از ظرفیت نمایندگان اس��تان در مجلس در سطح ملی خاطرنشان کرد: برای پیشبرد اقدامات بزرگی که در 
اجرای طرح های آبرسانی انجام شده همکاری و همراهی نمایندگان استان در مجلس ضروری است. حمزه پور 
با بیان اینکه بخش عمده ای از منابع آب آش��امیدنی اس��تان بوشهر از دیگر استان ها تامین می شود تصریح 
کرد: بخش اندکی از آب آشامیدنی استان بوشهر از طریق چاه ها و پروژه های آب شیرین کن تامین می شود. 
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر با کمبود شدید منابع آبی مواجه است افزود: استان بوشهر در حوزه آبهای 
زیرزمینی و آبهای سطحی با کمبود شدید منابع مواجه است که آب مصرفی استان از طریق خطوط طوالنی 
وارد شبکه های انتقال و توزیع می شود که با توجه به اینکه در اوج شیوع بیماری کرونا قرار داریم و آب یکی از 
اقالم مهم مبارزه با کرونا است باید همه مردم در مدیریت مصرف با شرکت آبفا در پیک مصرف آب همکاری 
کنند تا بدون مشکل از تابستان گرم عبور کنیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه 
با پدیده توسعه خانه باغ ها در نقاط مختلف استان مواجه هستیم تاکید کرد: برای تامین آب آشامیدنی سالم 
و بهداشتی مردم، و امکان تامین آب برای آبیاری درختان خانه باغ ها وجود ندارد وظیفه ذاتی شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر در برخورد قاطع و قانونی با انشعابات آب این خانه باغ ها است. حمزه پور از قطع بیش از 
یک هزار و 2۰۰ انشعاب آب، خانه باغ ها در روستاها و شهرهای مختلف استان بوشهر خبر داد و افزود: در این 
راستا 4۰۰ انشعاب آب در روستاهای تنگستان، ۶5۰ انشعاب در گناوه، 18۰ فقره انشعاب در خانه باغ های 
دشتستان و عسلویه قطع شده است. وی، فرسودگی شبکه های آبرسانی را از دیگر مشکالت استان دانست 
و خاطرنشان کرد: فرسودگی شبکه ها به سبب قدمت طوالنی و شرایط آب و هوایی است که برای نوسازی 
شبکه از اعتبارات استانی و ملی استفاده می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه 
امسال 5۰ میلیارد تومان برای طرح های آبرسانی استان مصوب شده است گفت: بیش از 5۰ درصد این اعتبار 
برای نوسازی شبکه آبرسانی اختصاص یافته است و بهره جستن از تبصره ۳ با مشارکت مردم در اصالح شبکه 

آبرسانی از دیگر اعتبارات این حوزه است.

پاسخگویی مطالبه مردم در دیدارهای چهره به چهره با مدیر عامل 
شرکت گاز استان اردبیل 

اردبی��ل - خبرنگار فرصت امروز: اس��ماعیلی مدیر عامل ش��رکت گاز 
اس��تان اردبیل دیدار چهره به چهره مردم با مسئوالن را در تسهیل روند 
خدمت رس��انی و شتاب  بخش��یدن به فرآیند حل مش��کالت امری مهم 
تلقی نمود و گفت : مطالبه گری مردم از مس��ئولین باعث ایجاد فرهنگ 
پاس��خگویی در بین مس��ئولین ش��ده و موجب ارایه خدم��ات بهینه به 
مشترکین خواهد بود. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل 
، س��ردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت از برگزاری 4۶ جلسه مالقات 
چهره به چهره با آحاد مردم و نمایندگان نهادها و سازمانها در سال 1۳98 
خبر داد و گفت: مراجعه مردم به ش��رکت گاز اس��تان و پیگیری مطالبات شان را نشانه اعتماد ملت به نظام 
مقدس اسالمی دانست و مالقات عمومی مردم با مسئوالن را  در تسهیل روند خدمت رسانی و شتاب  بخشیدن 
به فرآیند حل مش��کالت آنان را بس��یار تاثیر گذار تلقی نمود. وی در حاشیه جلسه مالقات چهره به چهره 
از مالقات 94 مورد از مش��ترکین در س��ال 98 خبر داد و اظهار داش��ت: مالقات عمومی مدیران با مردم در 
راستای توصیه بزرگان دین مبین اسالم مبنی بر اینکه نیازهای مردم را نعمت الهی دانستن و همچنین بنا به 
سیاست های دولت" تدبیر و امید"به صورت هفتگی انجام می شود. گفتنی است مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل در دیدارهای چهره به چهره به مسائل و مشکالت یکایک مراجعه کنندگان گوش فرا داده و برای حل 

این مشکالت دستوراتی را صادر می نمایند. 

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان با جهاد دانشگاهی استان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر ش��رکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلس��تان از امضا تفاهم نامه همکاری این ش��رکت با جهاد 
دانشگاهی استان گلستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلس��تان، عیسی افتخاری ضمن اعالم 
این خبر گفت: این تفاهم نامه به منظور اس��تفاده از توانایی های علمی، 
پژوهشی، فناوری و آموزشی با هدف تقویت و توسعه همکاری فی مابین، 
دسترسی و بکارگیری دانش و فناوری روز در اجرای طرحهای پژوهشی بر 
اساس موضوعات مرتبط با نیازهای متقابل منعقد شده است.وی با تاکید 
براینکه مراکز علمی می بایس��ت در راستای پویایی سیستم با مراجعه به دستگاههای اجرایی جهت تامین 
نیازهای پژوهش��ی اقدام نمایند افزود: جریان سازی در دستگاههای اجرایی و همچنین جمعهای استانی از 
طریق ایجاد شبکه های فکری میان مراکز علمی و دانشگاهها از اولویتهای پژوهشی در حال پیگیری است.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان ابراز امیدواری کرد این تفاهم نامه در مسیر اجرایی 
خود نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.تاکنون 25 تفاهم نامه فی مابین شرکت ملی پخش فراورد های نفتی 

منطقه گلستان با مراکز علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی به امضا رسیده است

شهردار بندرعباس:
همواره پاسخگوی سواالت اعضای شورا بوده ام

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس گفت: بر خالف 
آنچه درباره عدم پاس��خگویی بنده مطرح می ش��ود، همواره پاس��خگوی 
سواالت اعضای شورای اسالمی شهر بوده و بعد از این نیز پاسخگو خواهم 
بود. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
عباس امینی زاده در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اظهار کرد: بنظرمنظارت کامل بر فعالیت های شهرداری و شهردار، 
حق قانونی یک عضو شورای است. وی خطاب به اعضای شورای اسالمی 
ش��هر با بیان اینکه ما هم مثل شما شهروند و خدمتگذار مردم این شهر 
هس��تیم، افزود: اگر هویتی داریم، برگرفته از مردم اس��ت و ما قبل از مسئولیت، شهروند این شهر هستیم. 
شهردار بندرعباس با اظهار اینکه  پاسخگویی کامل به 1۰ سوال مطرح شده، نیازمند زمان بیشتری است، 
تاکید کرد: این دفعه اول نیست که بحث سوال و پاسخگویی مطرح می شود اما این بار، همه موضوعات مطرح 
شده نیازمند توضیحات تخصصی و مفصل است. امینی زاده با اشاره به اینکه باید خدمات و کارهای صورت 
گرفته توسط شهرداری را نیز، مطرح کنیم، گفت: نباید فقط به دنبال بیان نقاط ضعف باشیم و از اقدامات 
صورت گرفته چش��م پوش��ی کنیم. این مقام مس��ئول در عین حال تاکید کرد: در فرآیند کارها، تالش ها و 
زحماتی که انجام می شود، در طول زمان علیرغم تمام کارهای خوب، ممکن است مشکالت و ایراداتی در کار 
باشد. شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه باید بر اساس مقتضیات زمانی و شرایط جامعه حرکت کنیم، بیان 
کرد: برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت توسعه و برای حل مشکالت بوده و نیاز است با همراهی همدیگر 
مشکالت را حل کنیم. امینی زاده با تاکید بر اینکه همکاران ما در شهرداری بندرعباس طی این ایام از هیچ 
تالشی فروگذار نکرده اند ، ادامه داد: همه از وضعیت اقتصادی طی این سالها خبر دارند و تمام کشور درگیر 

تحریم بوده و همین مسئله رکود اقتصادی موجود در کشور را به دنبال داشته است.

اخبـــار

چهار شنبه
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برخی افراد با وجود تمام مش��کالتی که در زندگی دارند، مثبت فکر می کنند 
و ل��ذت بیش��تری از داشته های ش��ان می برن��د. برخ��الف تصور عم��وم مردم، 
مثبت اندیش��ی و ل��ذت بردن از زندگی ارتباط مس��تقیمی ب��ا مادیات و عوامل 

محیطی ندارد.  با ما همراه باشید تا به شما بگوییم چطور مثبت فکر کنید.
وقت��ی در زندگی احس��اس خوش��بختی می کنید و از داش��ته های تان لذت 
می برید که بتوانید در هر موقعیتی با دید مثبت به مس��ائل بنگرید. طرز تفکر و 
نگرش ش��ما فقط و فقط به خودتان بستگی دارد و هیچ چیز دیگری نمی تواند 

شما را مجبور کند بدبین باشید.
مثبت اندیش��ی به فرد کمک می کند وقتی در مسیر سختی های زندگی قرار 

می گیرد، با داشتن چشم انداز و نگرش مثبت از زندگی خود لذت ببرد.
در این مقاله، 25 تمرین مثبت فکر کردن را معرفی می کنیم که می تواند در 

هر شرایطی کمک کننده باشد.
افکار منفی را بشناسید

برای اینکه مثبت اندیش شوید، باید افکار منفی را شناسایی کنید. افکار منفی 
باعث می شود از دیدن جنبه های مثبت زندگی باز بمانید.

چهار نوع فکر منفی وجود دارد که با ش��ناخت آنها می توانید برای همیشه از 
شرشان خالص شوید:

• فیلترسازی: اینکه تنها به جنبه منفی مسائل نگاه می کنید.
• شخصی سازی: خودتان را به خاطر اتفاقاتی که رخ می دهد سرزنش می کنید.

• فاجعه سازی: یک اتفاق را بدتر از آنچه که هست نشان می دهید.
• قطبی سازی: از نظر شما رویدادهای زندگی یا مثبت هستند یا منفی.

افکار منفی را از خود دور کنید
وقتی روحیه تان ضعیف اس��ت اجازه ندهید افکار، احساسات و باورهای منفی 
اذیت تان کند. حتی برای چند ساعت در روز افکار منفی را از خود دور کنید و 

تنها روی جوانب مثبت زندگی تان متمرکز شوید.
روزتان را مثبت آغاز کنید

اف��راد منفی ب��اف روز خ��ود را با فکر ک��ردن به اینکه مش��کلی پیش خواهد 
آمد، ش��روع می کنند. به جای آن، بهتر اس��ت روی جنبه هایی از زندگی تان که 

می تواند خوب پیش برود، تمرکز کنید.
سبک زندگی سالم داشته باشید

سبک زندگی سالم به معنای تغذیه و برنامه غذایی سالم و رهایی از استرس 
اس��ت که به شما کمک می کند روحیه ای مثبت داشته باشید و از زندگی خود 
لذت بیش��تری ببرید. برای مثال، س��ه بار ورزش کردن در هفته س��بب ایجاد 

روحیه ای مثبت تر خواهد شد.
مثبت های زندگی تان را با صدای بلند بگویید

اعت��راف روزانه، افکار مثبتی هس��تند که با صدای بلند ب��ه زبان می آورید تا 
خودتان را تش��ویق کنید. این اعتراف می تواند هر چیزی باشد، مثال جمله »من 
یک روز خوب در پیش خواهم داشت« تا نقل قول های موردعالقه تان. عالوه بر 
آن، می توانی��د یک تفکر مثبت درباره خودت��ان انتخاب کنید تا وقتی که افکار 

منفی ذهن تان را مخدوش کرد آن را با خود تکرار کنید.
ببینید چه چیزی را می توان تغییر داد

گاهی مشکالتی در زندگی به وجود می آید که باعث می شود منفی فکر کنید. 

راسل بیش��اپ، روانش��ناس آموزش��ی کالیفرنیا در مقاله ای که برای وب سایت 
Huffington Post نوش��ت اظه��ار داش��ت، بخش های��ی از زندگی تان را که 

دوست دارید تغییر کنند، همانند یک شغل نامناسب، شناسایی کنید.
با افراد مثبت اندیش رفت و آمد کنید

حتما می دانید مثبت اندیش��ی مسری است، پس اطراف خود را پر از دوستان 
و آش��نایانی کنی��د که با دید مثبت به مس��ائل ن��گاه می کنند. داش��تن افراد 
مثبت اندی��ش در اطراف خودتان کمک می کند حمایت و انرژی را که برای یک 

زندگی مثبت نیاز دارید به دست آورید.

خوش بگذرانید
تماش��ای یک فیلم کم��دی، خواندن ی��ک کتاب لطیفه، خوش��حالی کردن، 
خندیدن و خوش��گذرانی کردن به ش��ما کمک می کند نگرش مثبتی نسبت به 

زندگی داشته باشید و حس مثبت تری پیدا کنید.
کارهای مورد عالقه تان را انجام دهید

وقتی کارهایی را که دوس��ت دارید انجام می دهید، احس��اس شادی و نشاط 
بیش��تری خواهید داش��ت. این کارها می تواند دنبال کردن یک سرگرمی جدید 
باشد یا فروش محصول، در هر صورت به دنبال چیزی بروید که همیشه دل تان 
می خواهد انجام دهید و از انجام آن احس��اس موفقیت کنید. هیچ گاه به موارد 

منفی و اینکه چگونه ممکن است شکست بخورید فکر نکنید.
شرایط را با دید دیگری ببینید

وقتی بحث مثبت اندیش��ی ب��ه میان می آید، نوع دی��دگاه اهمیت دارد. با در 
نظر گرفتن یک وضعیت که قبال آن را منفی می دانستید و فکر کردن به اینکه 
چطور می توانید به صورت مثبتی به آن برس��ید، یاد بگیرید نگرش سالم تری به 

زندگی داشته باشید.
افکارتان را در جهت مثبت سوق دهید

روانشناس��ان از هدایت افکار اس��تفاده زیادی می کنند. وقتی احساس ضعف 
یا اضطراب دارید این کار به ش��ما کمک می کند کنترل افکارتان را به دس��ت 

بگیرید. پس به یک اتفاق خوشحال کننده فکر کنید، تصویر ذهنی مثبتی برای 
خود بس��ازید، به اتفاقات بیرونی واکنش مثبت نشان دهید تا بتوانید احساسات 

منفی را تحت کنترل خود بگیرید.
اشتباهات گذشته را تجزیه و تحلیل کنید

مثبت اندیش��ی به معنای انکار اشتباهات تان نیست. به جای اینکه اشتباهات 
گذش��ته را تجزیه و تحلیل کنید، کمی به خودت��ان زمان بدهید تا در آینده از 
انجام اش��تباهات مش��ابه اجتناب کنید و نگرش مثبت تری نس��بت به آینده و 

زندگی خود داشته باشید.

اعتماد به نفس تان را تقویت کنید
اغلب اوقات وقتی احس��اس ناامیدی و ناراحتی می کنیم، به جای اینکه بابت 
کارهایی که تاکنون درس��ت انجام داده ایم به خودمان اعتماد کنیم، فقط روی 
اش��تباهاتی که مرتکب شده ایم تمرکز می کنیم. حتی اگر برخی کارها را اشتباه 
انجام دادید، برای کارهایی که تاکنون به خوبی انجام داده اید به خودتان اعتماد 

کنید و با اعتماد به نفس بیشتر، از زندگی لذت ببرید.
خودتان را ببخشید

نباید خود را مدام برای اش��تباهات گذش��ته تان سرزنش کنید زیرا با این کار 
چیزی درست نمی ش��ود. به خودتان بگویید اشتباهات تان را بخشیده اید و آنها 

را رها کنید.
از گذشته عبرت بگیرید

گذش��ته، گذشته است و هر چقدر هم مرتکب اشتباه شده باشید، نمی توانید 
آن را تغییر دهید. هر وقت درباره  گذشته افکار منفی به سراغ تان آمد، آنها را با 

افکار مثبت درباره  آینده جایگزین کنید.
با افکار منفی مواجه شوید

گاهی بهترین کار برای کنار آمدن با منفی های زندگی، این اس��ت که با آنها 
مواجه ش��وید. رسیدن به یک نتیجه یا حداقل تالش برای رسیدن به آن سبب 

می شود نسبت به هر موقعیتی احساس بهتری داشته باشید.

قدردان داشته های تان باشید
باید برای نعمت هایی که در زندگی داریم، ش��کرگزار باش��یم. پس برای تمام 
چیزهایی که زندگی تان را بهتر و ش��ادتر کرده اس��ت قدردان باش��ید تا انرژی 

مثبت بگیرید.
لبخند بزنید

گاهی یک لبخند نیاز اس��ت تا حس خوبی پیدا کنید. لبخند زدن را تمرین 
کنید تا وقتی که هیچ احساسی هم ندارید صورت تان شاد و بشاش باشد.

باور کنید توانایی تغییر دارید
برخی افراد به این خاطر که مورد قبول دیگران نیستند احساس بدی نسبت 
به خودش��ان پیدا می کنن��د. بعد از اینکه باور کنی��د می توانید این ویژگی ها را 

تغییر دهید راهی برای تغییردادن شان پیدا خواهید کرد.
باور کنید الیق چیزهای خوب هستید

به نظر شما شانس واقعیت دارد؟ اصال به شانس اعتقاد دارید؟ اگر باور نداشته 
باشید در زندگی لیاقت چیزهای خوب را دارید، چیزهای خوب اصال سر راه تان 
قرار نمی گیرند. پس باور کنید الیق خوش شانسی هستید تا خوش شانس باشید.

مثبت اندیشی را تمرین کنید
ب��رای مثب��ت فکر ک��ردن، تنها تمرین کردن ب��ه نتیجه می رس��د. هر چقدر 
مثبت اندیش��ی را بیش��تر تقوی��ت کنید، احتم��ال اینکه به دنب��ال مثبت فکر 
کردن بروید بیش��تر است. مثبت فکر کردن را تنها در زمان هایی که روحیه تان 
ضعیف اس��ت تمرین نکنی��د. بلکه تمرین را به کار ه��ر روز خود تبدیل کنید، 

چه وقت هایی که روحیه خوبی دارید و چه وقت هایی که اصال حوصله ندارید.
هرچه سریع تر شروع کنید

دوس��ت دارید تغییر مثبتی در زندگی تان ایجاد کنید؟ از همین حاال ش��روع 
کنید. به تعویق انداختن هر کار فرصت برای بهانه تراشی فراهم می کند پس در 

اولین فرصت ممکن شروع کنید.
دست از بهانه تراشی بردارید

ش��ما می توانید میلیون ها بهانه برای انجام ندادن هر کاری بیاورید، حتی اگر 
انجام آن کار به نفع تان باش��د. پس بهانه های محدودکننده را دور بریزید و در 

مسیر خوشبختی حرکت کنید.
شرایط بد می گذرد

حتی اگر با غم از دس��ت دادن یک��ی از عزیزان تان زندگی می کنید، این باور 
را در خ��ود ایجاد کنید که طی زمان احس��اس بهتری خواهید داش��ت. ش��اید 
همیش��ه برای فقدان آن عزیز ناراحت باشید، اما قطعا در گذر زمان تحمل این 
وضعیت برای تان آس��ان تر خواهد ش��د. پس هر روز به خودتان یادآوری کنید 

شرایط بد می گذرد.
زود تسلیم نشوید

تسلیم ش��دن راهی س��اده برای رهایی از یک موقعیت دشوار است. هر چقدر 
هم احساسات منفی به س��مت تان حمله کردند هرگز از دنبال کردن اهداف تان 
دس��ت نکشید. شعار تسلیم نش��و را مدام به خود گوشزد کنید. اگر االن تسلیم 
نش��وید و به دنب��ال چیزهایی که واقعا می خواهید بروی��د، در آینده از خودتان 

تشکر خواهید کرد.
livestrong/ucan :منبع

25 راهکار برای تمرین مثبت اندیش  شدن

چهار شنبه
11 تیر 1399

شماره 1573



۱5کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
11 تیر 1399

شماره 1573



ابزارهای موردنیاز کسب و کارهای کوچک
به قلم: جرد کورنل 

خبرنگار 
مترجم: امیر آل علی

با توجه به این امر که کسب و کارهای کوچک با بودجه کمی مواجه هستند، همواره این تصور وجود دارد که فرصت رشد 
آن ها بسیار محدود بوده و باید به سطح مشخصی قانع باشند. این امر در حالی است که کوچک بودن یک شرکت، به معنای 
همیشگی بودن آن نبوده و با نگاهی به اکثر برندهای جهانی حال حاضر، متوجه این امر خواهید شد که تمامی آن ها در 
ابتدا یک کسب و کار کوچک محسوب می شدند، با این حال سوالی که مطرح است این است که چگونه می توان مقدمات 
پیشرفت را برای خود مهیاتر ساخت. بدون شک در جهان حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از اقدامات از طریق 
ابزارهای مختلف، به سادگی انجام می شود. به همین خاطر بسیار مهم است تا نسبت به آن ها آگاهی داشته باشیم. در ادامه 

به بررسی 19 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
Google Analytics-1: کمتر کس��ی را می توان پیدا کرد که اسم ابزار تحلیل گوگل را نشنیده باشد. درواقع تبدیل 
داده به انواع آمارها، اقدامی س��خت و زمانبر محس��وب می شود، با این حال گوگل این اقدام را در چند ثانیه انجام می دهد. 

همچنین امکان مقایسه آمارهای ایجادشده، از دیگر مزیت های آن محسوب می شود. 
Hotjar-2: این ابزار به شما کمک خواهد کرد تا به تمامی اطالعات موردنیاز در رابطه با سایت خود دست پیدا کرده و 
اطالعات بیشتری را از کاربران خود داشته باشید. نکته بسیار جالب این است که ابزار مذکور تنها به ارائه اطالعات بسنده 

نکرده و انواع تحلیل ها و توصیه ها را نیز انجام می دهد.
 Canva در هر زمینه ای یک طراحی زیبا، باعث افزایش چشمگیر تاثیر اقدام شما خواهد شد. در این رابطه :Canva-۳
یک ابزار رایگان با امکانات متنوع محسوب شده که محیط کاربری بسیار ساده ای دارد. به همین خاطر حتی اگر در زمینه 

طراحی و گرافیک تجربه ای را نداشته باشید، می توانید تا حدود زیادی با این ابزار نیاز خود را تامین کنید. 
ProProfs Help Desk-4: از این دس��ت ابزارها تحت عنوان میز خدماتی نام برده می ش��ود. به کمک آن شما قادر 
خواهید بود تا ارتباط به مراتب بهتری را با مشتریان خود داشته و در زمینه پاسخ دهی، سرعت باالتری را داشته باشید. این 

امر در نهایت به افزایش نرخ تعامل منجر خواهد شد. 
JungleScout-5: برای فروش آنالین موفق، ش��ما به یکس��ری آموزش ها نیاز خواهید داشت. با این ابزار شما به انواع 
اطالعات موردنیاز و راهنمای گام به گام دسترسی پیدا کرده و از آن می توانید جهت ارتقای سطح خود استفاده کنید. نکته 
مهمی که باعث جایگاه باالتر JungleScout در مقایس��ه با س��ایر رقبای خود شده است، تنوع در شیوه  های آموزشی آن 
است. درواقع شما می توانید به وبینار، فایل صوتی و یا کتاب های الکترونیکی، دسترسی داشته باشید. همچنین بخشی به نام 
راهنما وجود دارد که به وسیله آن می توانید سواالت خود را از افراد متخصص پرسیده و سریعا مشکل خود را برطرف کنید. 
Kickstarter-۶: در این سایت می توانید برای ایده های خود، سرمایه گذار پیدا کرده و سریعا شروع به اقدام کنید. درواقع 
در موارد متعددی مشاهده شده است که افراد به علت مشکالت مالی قادر به شروع کسب و کار خود نبوده و یا برندهایی با 
کمبود بودجه برای اقدامات جدید مواجه شده اند. این سیاست دقیقا چیزی است که به آن نیاز دارید. آمارها در رابطه با این 

سایت بیانگر آن است که بیش از 2۰۰ هزار ایده تا به امروز با حمایت مالی همراه شده است. 
MailChimp-۷: ارسال ایمیل به تعداد انبوه اگر به صورت رایگان باشد، بدون شک فرصتی ایده آل خواهد بود. این امر 
درست اقدامی است که با ابزار فوق می  توانید انجام دهید. نکته جالب آن است که حتی اگر مخاطبین زیادی ندارید، این 
سایت به شما افراد مختلفی را پیشنهاد می کند. درواقع به نوعی ابزاری برای پیداکردن مخاطبان جدید نیز محسوب می شود. 
Buffer-8: بدون شک مدیریت صفحات مختلف در شبکه های اجتماعی، اقدامی سخت و زمانبر خواهد بود. به همین 
خاطر نیاز به ابزاری در این زمینه کامال مش��هور اس��ت. در این رابطه Buffer امکانات فوق العاده ای را در اختیار شما قرار 
خواهد داد. اگرچه تمامی امکانات آن رایگان نیس��ت، با این حال برای کسب و کارهای کوچک، بخش رایگان کامال کافی 

خواهد بود. 
Qualaroo-9: توجه به بازخوردها امری بسیار ضروری محسوب می شود، با این حال تشخیص میزان موارد مثبت در 
مقایسه منفی ها بدون شک اقدامی سخت خواهد بود. در این رابطه بازار فوق، تمامی آمارهای الزم در رابطه با بازخوردهای 

شما را نشان خواهد داد. 
Zapier-1۰: انجام کارهای تکراری، تنها منجر به هدر رفتن زمان شما خواهد شد. درواقع این ابزار را می توان دستیار 

بسیار خوبی دانست که باعث خواهد شد تا برخی از اقدامات، به صورت خودکار انجام شود. 
Shopify-11: برای ایجاد فروشگاه آنالین، نیاز به دانش کافی است، با این حال طبیعی است که بسیاری از افراد در این 
بخش تبحر الزم را نداشته باشند. تحت این شرایط استفاده از قالب های آماده، راهکار بسیار خوبی خواهد بود. نکته جالب 

آن است که بیش از یک میلیون نفر از خدمات این سایت استفاده می کنند. 
Doodle-12: در اختیار داشتن یک تقویم قدرتمند با انواع امکانات مختلف، بدون شک نیاز هر فردی خواهد بود. در 

این رابطه ابزار فوق بهترین حال حاضر محسوب می شود. 
Skype-1۳: کمتر کس��ی در جهان وجود دارد که حداقل یک بار از Skype اس��تفاه نکرده باشد. این ابزار برای تماس 
تصویری بسیار فوق العاده بوده و باعث خواهد شد تا نیاز به برگزاری جلسه و حضور در شهرهای دیگر از بین برود. این امر 
به معنای صرفه جویی شدید در بودجه شما خواهد بود. همچنین بخش چت نیز وجود داشته و شما تنها به تماس تصویری 

محدود نیستید. 
Docracy-14: همکاری با یک وکیل اگرچه اقدام بسیار مثبتی محسوب می شود، با این حال پرهزینه نیز خواهد بود. 
تحت این شرایط Docracy می تواند بخش زیادی از نیاز شما در این زمینه را برطرف کرده و توصیه های حقوق الزم را 

داشته باشد. همچنین فضایی برای ذخیره انواع اسناد حقوقی محسوب می شود. 
Slack-15: برای ایجاد وبینار دیگر اس��کایپ گزینه مناس��بی نبوده و شما به ابزاری دیگر نیاز خواهید داشت. از دیگر 
مزیت های این برنامه، هماهنگی آن با انواع نرم افزارها و فرمت ها اس��ت که کار را بس��یار ساده کرده است. در نهایت امنیت 

بسیار باال، باعث می شود تا گزینه بسیار خوبی باشد. 
Dropbox-1۶: وجوذ فضایی برای ذخیره سازی اطالعات، بسیار مهم است، با این حال اگر در این رابطه از مواردی نظیر 
انواع هاردها استفاده کنید، با مشکل عدم امکان دسترسی همگانی مواجه خواهید شد. تحت این شرایط انتخاب فضای ابری، 
گزینه به مراتب بهتری محسوب می شود. خوشبختانه امنیت Dropbox در باالترین وضعیت ممکن قرار داشته و این امر 

باعث می شود تا امکان دسترسی به اطالعات موردنیاز، با سهولت باالیی همراه باشد. 
WordPress-1۷: جهت ساخت و مدیریت محتوا، ابزار فوق یک گزینه کامال کاربردی محسوب می شود. آمارها در این 
رابطه حاکی از آن است که بیش از 4۰درصد سایت ها از این ابزار استفاده می کنند. محیط کاربری آن نیز بسیار ساده بوده 

ولی توصیه می شود که برای استفاده حداکثری از امکانات آن حتما از افراد باتجربه مشورت بگیرید. 
Grammarly-18: برای رفع ایرادهای متن، مشاهده مجدد محتواها امری ضروری خواهد بود. با ین حال این امر بیش 
از حد زمانبر نیز محسوب می شود. در این رابطه ابزار فوق به ما کمک خواهد کرد تا در کمترین زمان ممکن، اشتباهات را 
برطرف کرده و محتوای خود را آماده ارسال کنید. در نهایت در نسخه پولی آن، امکان تشخیص کپی برداری های انجام شده 

از مطالب سایرین نیز وجود دارد. 
Pixabay-19: اس��تفاده از تصاویر در هر س��ایتی باعث افزایش رضایت کاربران خواهد شد، با این حال تامین این نیاز 
 Pixabay کاری ساده نبوده و باعث می شود تا به جست و جوی مداوم نیاز داشته باشید. این امر در حالی است که سایت

انواع تصاویر را در اختیار شما قرار می دهد که بدون نگرانی از حق انتشار آن، می توانید موارد موردنیاز خود را پیدا کنید. 
business۲community.com :منبع

تبلیغـاتخالق

یکی از مش��کالت نسبتا خوبی که ممکن است برای هر فردی 
رخ دهد، مش��غول شدن به حجم ش��دیدی از کار است. وقت تان 
را گذاش��ته اید و تجارتی برای خودتان دست و پا کرده اید و حاال 
مش��تریان مصرانه دنبال بهره وری از مهارت های ش��ما هستند. 
ش��اید این موضوع در نگاه اول افقی روش��ن و خوش��حال کننده 
را نش��ان دهد، ام��ا اگر خیلی طوالنی ش��ود، ماجرا جور دیگری 

خواهد بود.
حال تصور کنید برای چندین سال مشغول به کاری تمام وقت 
باشید. از ساعت پنج صبح بیدار شده و بالفاصله شیفت کاری تان 
هم شروع ش��ود و حتی تا سومین شیفت به طول انجامد. وقتی 
س��اعت از نیمه های شب بگذرد، بدون شک پیش خودتان تصور 
می کنید که بیش از حد به روح و روان تان فشار وارد شده و شاید 

حتی برای لحظه ای دچار فشار عصبی شوید.
شاید فکر کنید رهایی از این شرایط کمی دشوار باشد، اما در 
حقیقت روش های مختصر و ساده ای وجود دارند که می توان این 
قضیه را مدیریت و ش��رایط حاکم بر حرفه کاری تان را تس��هیل 
کنید، به خصوص اگر به شغل فعلی تان عالقه مند باشید بنابراین 
پیش��نهاد می کنیم ب��رای برقراری تعادلی بیش��تر بین زندگی و 
کارتان، این ش��ش نکته را در دس��تور کار قرار دهید. با دیجیاتو 

همراه باشید.
۱- استراحتی مختصر به خود بدهید

کار مداوم هم خوبی های خودش را دارد هم بدی های مضری، 
چراک��ه در مجموع می تواند به س��المت روان و جس��م ش��ما و 
همچنین به��ره وری کاری لطمه وارد کند بنابراین س��عی کنید 
هر موقعی که احس��اس کردید جایی گیر کرده، خسته شدید یا 
احس��اس گیجی دارید، برای چند لحظه استراحت کنید، نفسی 
عمیق کش��یده و یا به طور کلی برای مدتی دست از کار بکشید. 

چه در محل کار و چه در خانه، قدم زده و به آش��پزخانه مراجعه 
کنید و تنقالتی بخورید یا بیرون رفته و قدمی بزنید. دور ش��دن 
از کامپیوت��ر ب��رای مدت یک تا پنج دقیقه ی��ا انجام کاری دیگر 

می تواند انرژی، تمرکز و عملکرد شما را تازگی ببخشد.
۲- برای خود زمان بندی تعیین کنید

امروز دوش��نبه است و مدیر یا مش��تری شما پروژه ای را برای 
جمع��ه می خواهد. اگر انجام این کار را ب��ه لحظات آخر موکول 
کنید، احتماال همه چیز اس��ترس زا و پرفشار خواهد بود، آن هم 
در حال��ی که چهار روز کامل برای انجام این کار فرصت خواهید 
داش��ت بنابراین س��عی کنید پروژه خود را تقسیم و زمان بندی 
کرده و فش��ار را کنترل کنید. ش��روع کردن ابتدای کار فرصتی 
اس��ت برای اینکه فش��ار اولی��ه کار را حذف کنی��د و بار کلی را 
به روزهای دیگر منتقل کنی��د. چنین اتفاقی نه تنها کیفیت کار 
ش��ما را زی��اد می کند، بلکه ب��ه روحیه و تمرکز روانی ش��ما هم 

کمک می کند.
۳- به خودتان افتخار کنید

خیلی س��اده است اگر برخی از اش��تباهات باعث شود از ادامه 
کارتان ناامید ش��وید یا به مهارت ها و توانایی های تان شک کنید، 
اما بدانید که هیچ کسی عاری از اشتباه نیست. اگر یک روز خواب 
ماندید یا کاری پیش آمد و نتوانستید به هدف آن روزتان برسید، 
وحش��ت نکنید و ناامید نشوید. هیچ روز یا ددالینی کیفیت کار 
ش��ما را نمی سنجد، بلکه اهداف واالی شما هستند که شخصیت 
حرفه ای شما را شکل می دهند. شاید در وضعیت ایده آل نباشید، 
اما قطعا می بایست به خودتان افتخار کنید و به توانایی های خود 

اشراف داشته باشید.
4- برای موارد ضروری وقت بگذارید

هیچ پروژه ای مهمتر از خانواده، دوستان و سالمتی شما نیست. 

حتی اگر به مرحله آخر ددالین رسیده بودید و کوهی از کار روی 
دوش تان ریخته بود، خیلی مهم است که برای خودتان و افرادی 
که دوس��ت دارید یا دوس��ت تان دارند وقت بگذارید. شاید همه 
چیز را بتوان در تماس��ی پنج دقیقه ای با مادر، گشتی مختصر با 
همراهی همس��ر یا حتی شب گذرانی با فرزندان تان خالصه کرد. 
در ه��ر صورت فراموش نکنید که حفظ تعادل بین کار و زندگی 
ش��ما، ذهن و روان تان را س��المت نگه می دارد، بدون اینکه مهم 

باشد چه چیزی در زندگی شما بیشترین اهمیت را دارد.
5- از موارد غیرضروری دوری کنید

بس��یاری از ما در حال حاضر خودم��ان را قرنطینه کرده ایم و از 
روی مبل یا میز تحریر اتاق مان مش��غول کار هس��تیم و احتماال تا 
پایان پاندمی ویروس کرونا این وضعیت ادامه خواهد داشت. در این 
شرایط موارد غیرضروری هستند که ممکن است حواس تان را پرت 
کند. تلویزیون درس��ت روبه روی شما قرار دارد، تلفن هوشمندتان 
درس��ت کنار دست تان اس��ت، اما هر کدام از آنها می توانند مخلی 
در روند کار ش��ما باشد. یک قسمت از سریال مورد عالقه تان، یک 
گش��ت و گذار کوتاه در اینس��تاگرام، ناگهان به خودتان می آیید و 

متوجه می شوید نیمی از روز را از دست داده اید.
6- حواس تان باشد چقدر توانایی دارید

بدیهی است؛ هر باری که شما کاری فراتر از توانایی های تان را 
برعهده می گیرید، اس��ترس و فشار امان تان را خواهد برید. حتی 
ممکن اس��ت فراموش کنید چه چیزی ش��ما را ب��ه این مرحله 
رس��انده، اما مهارت ها و اشتیاقی که برای باالرفتن مداوم از کوه 
دارید، می تواند به همان اندازه ش��ما را به پایین بکشد. پس حد 
خودتان را بدانید و برای س��فری دیگر آماده ش��وید، اما به اندازه 

توانایی های شناخته شده تان.
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