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پس از بازار سهام، بیشترین میزان بازدهی به سکه و مسکن رسید

 رالی بازارها
در فصل بهار

فرصت امروز: بیش��ترین بازدهی در فصل بهار به بازار س��هام اختصاص داشت و بهار 99 با پیشتازی بورس در میان سایر بازارها 
به پایان رس��ید. پس از بازار س��هام نیز رتبه دوم بازدهی به بازار سکه تعلق داشت و سومین رتبه بازدهی هم به مسکن رسید؛ این 
رتبه بندی با مقایسه وضعیت قیمتی بازارها در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به دست آمده است و نشان 
می دهد که بازار س��رمایه مهمترین بازاری اس��ت که کماکان سود قابل توجهی را نصیب س��رمایه گذاران خود کرده است. معاونت 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به مقایسه وضعیت بازارها در دو ماهه ابتدایی سال 99 و مقایسه آن با مدت 
مشابه سال قبل پرداخته و از رشد 690درصدی ارزش بازار سهام خبر داده است. براساس اطالعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی...

چه عواملی باعث التهاب بازار ارز شدند؟

رمزگشایی از جهش دالر
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بیش از نیمی از تسهیالت بانکی صرف سرمایه در گردش بنگاه ها شده است

در جست  وجوی نقدینگی

اصول یک مذاکره موفق چیست؟
فعالیت 5۰ استارت آپ در حوزه هوش مصنوعی
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معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی به منظور تامین ارز 
موردنیاز کش��ور و افزایش تولید داخلی و اش��تغال زایی اولویت اصلی اقتصاد است، 
گفت همه دس��تگاه های دولتی، عمومی و بخش خصوص��ی باید برای رفع موانع و 

توسعه صادرات غیرنفتی در سال 99 تالش کنند.
اس��حاق جهانگیری در نشست س��تاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در 
وزارت امور خارجه برگزار ش��د، به تبیین شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: 
برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکالت 

اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم.
او با اش��اره به اینکه امروز توس��عه اقتصادی همه کش��ورها به صورت ملموس با 
سیاس��ت خارجی و دیپلماس��ی اقتصادی گره خورده اس��ت، گفت: برای توسعه و 
جذب سرمایه گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی که محصوالت خود 
را به کش��ورهای دیگر صادر می کنند، نیازمند دیپلماس��ی اقتصادی فعال هستیم. 
باید در این مقطع اولویت های ارتباطی خود را به ویژه با کش��ورهای همس��ایه که 
پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم. به گفته وی، 80درصد 
صادرات ایران به کشورهای همسایه و چند کشور بزرگ انجام می شود و در جلساتی 
که با حضور اعضای س��تاد برگزار ش��د تصمیم گرفتیم به منظور افزایش صادرات، 
بس��ته حمایتی صادرات را تدوین و ابالغ کردیم تا نشان دهیم که در سال 99 چه 
حمایت های��ی در این حوزه انجام خواهیم داد. جهانگیری با اش��اره به هدف گذاری 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت برای صادرات 41میلیارد دالری در س��ال 1399 
گفت: این رقم عدد بزرگی اس��ت که باید همه برای رس��یدن به این هدف تالش 
کنیم. قطعا دستیابی به این رقم نشان می دهد که کشور از ظرفیت الزم برای انجام 
کارهای بزرگ برخوردار است. معاون اول رئیس جمهور افزود: ما برای حل مسائل 
مردم و رفع نیازهای کش��ور و بنگاه های تولیدی به این میزان ارز نیاز داریم و باید 
همه مس��ئوالن تمام تالش خود را در این زمینه به کار گیرند. وی با تاکید بر ارائه 
تس��هیالت الزم در مرزها و فعالیت شبانه روزی گمرکات و پایانه های مرزی، گفت: 
اگر بتوانیم میزان صادرات امسال را از صادرات در سال گذشته باالتر ببریم موفقیت 
بزرگی است. عالوه بر همسایگان روابط اقتصادی ما با کشورهای چین، هند و روسیه 

تعیین کننده است. ما روابط مهم و راهبردی با این کشورها داریم.
جهانگی��ری با بیان اینکه چی��ن دومین اقتصاد بزرگ دنیا اس��ت، گفت: باید با 
ش��هامت از توس��عه روابط راهبردی کش��ورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه 
می تواند در حوزه های مختلف از انرژی تا فناوری روی این تفاهم نامه کار کند. هند 
هم کش��ور بزرگی اس��ت و باید با دقت بیشتری بر مناسبات اقتصادی با این کشور 
متمرکز شد. وزارت امور خارجه باید برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف 
برنامه ریزی ویژه ای انجام دهد و اگر الزم باشد برای تقویت کادر نمایندگی ایران در 
این کش��ورها تصمیمات جدی بگیرد. او با اشاره به آثار مثبت اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در تاب آوری کش��ور مقابل تحریم ها نظیر رفع نیازهای کش��ور به 
فرآورده های نفتی و کاالهای اساسی نظیر بنزین و گندم،  گفت: خوشبختانه اجرای 
این سیاست ها موجب شد تا نیازهای کشور در این گلوگاه ها که مورد هدف دشمن 

بود مرتفع شده و ما امروز صادرکننده برخی از این محصوالت هستیم.
جهانگیری با اشاره به رویکرد مردمی بودن،  اقتصاد مقاومتی، گفت: باید اقتصاد 
کشور به مردم سپرده شود و مردم میدان دار اقتصاد باشند. باید با شهامت از بخش 
خصوصی که سالم کار می کند و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، دفاع 

و حمایت کنیم.
مع��اون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر رویک��رد دانش بنیانی،  عدالت محوری 
و درون زای��ی اقتصاد مقاومتی برای تقویت قدرت اقتصادی کش��ور، گفت: یکی از 
اصلی ترین رویکردهای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، برون گرایی است. به همین 
دلیل باید دیپلماس��ی اقتصادی تقویت ش��ود و وزارت امور خارجه در این خصوص 

نقش محوری برعهده دارد. جهانگیری با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورمان در 
بخش های مختلف، گفت: عالوه بر اقتدار نظامی که باعث بازدارندگی دشمنان شده 
است،  اگر از ظرفیت های دیگر کشور نظیر ترانزیت نیز به خوبی استفاده کنیم نقش 
موثری در بازدارندگی اقدامات دش��منان خواهد داش��ت. معاون اول رئیس جمهور 
ب��ا تاکید بر ضرورت تقویت موقعیت ترانزیتی کش��ور، گفت: ق��رار بود ایران مرکز 
ترانزیت کاال در منطقه باشد. نباید اجازه دهیم موقعیت استثنایی و ویژه ترانزیتی 
ایران از طریق ایجاد راه های فرعی و غیراقتصادي که با هدف حذف ایران از مسیر 

کریدورهاي شمال-جنوب و شرق و غرب از دست برود.
وی ترانزیت را یکی از منابع درآمدهای ارزی برای کش��ور برش��مرد و بر ضرورت 
تالش برای تقویت بخش ترانزیت کشور تاکید کرد و گفت: باید در استان های مرزی 
با تقویت زیرساخت ها و رفع مشکالت موجود به تقویت ترانزیت و افزایش مراودات 
خارج��ی کمک کنی��م. جهانگیری بر اهمیت بازارچه های مرزی و حل مش��کالت 
مرزها در توس��عه صادرات کش��ور تاکید کرد و افزود: مس��ئولین ستاد هماهنگی 
روابط اقتصادی خارجی از مرزهای کش��ور به خصوص مرزهای پراهمیت بازدید و 
برای حل موانع و مسائل این مرزها چاره اندیشی کنند. معاون اول رئیس جمهور با 
بیان اینکه مدیران باید در میدان حضور داشته باشند، گفت: مدیری که در میدان 
حضور نداش��ته باش��د و در اتخاذ تصمیمات به گزارش ها اکتفا کند،  ممکن اس��ت 
در تصمیم گیری ها دچار خطا ش��ود. او همچنین با اشاره به حساسیت های موجود 
نس��بت به مس��ائل بهداش��تی در مرزها، گفت: باید برای رفع دغدغه های داخلی و 
نیز دغدغه های کشورهای همسایه، پروتکل های بهداشتی را در مرزها رعایت کنیم 
چراکه بسته ش��دن مرزها اگرچه در ظاهر اتفاقی ساده است اما برای کشور بسیار 
پرهزینه بوده و تاثیرات منفی در تجارت خارجی به همراه خواهد داشت. وی توجه 
به موافقت نامه های موجود نظیر موافقت نامه اوراس��یا و اکو را برای توسعه صادرات 
کش��ور پراهمیت خواند و از س��تاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خواست بر 
موافقت نامه های موجود کش��ورمان تمرکز جدی داشته باشد. جهانگیری در ادامه 
ب��ر ضرورت صادرات و واردات بدون نی��از به مبادالت بانکی و در قالب تهاتر تاکید 
کرد و گفت: تهاتر کاالهای اساس��ی با نفت برای کش��ور جزو ضروری  ترین نیازها 
اس��ت و دولت با قاطعیت از این برنامه حمایت خواهد کرد. او با بیان اینکه میزان 
رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت مثبت 1.1 درصد بوده است،  گفت: 
با وجود تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی رش��د مثبت اقتصادی سال گذشته اتفاق 
مهمی بود و البته برخی بخش ها از جمله بخش کش��اورزی تاثیر تعیین کننده در 
این زمینه داش��تند چراکه رشد بخش کشاورزی 8درصد بود و سایر بخش ها نظیر 
صنعت و خدمات نیز با رشد مواجه بودند. وی با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت های 
گسترده ای برخوردار اس��ت، ادامه داد: در اوج راهبرد فشار حداکثری آمریکا، سال 
گذش��ته 134 میلیون تن کاال به ارزش 41 میلیارد دالر از کش��ور صادر شد و 35 
میلیون تن کاال به ارزش 43.7 میلیارد دالر واردات انجام شد که در مجموع میزان 
وزنی صادرات و واردات حدود 170 میلیون تن و از نظر ارزش بدون نفت حدود 85 
میلیارد دالر بوده که این یعنی حجم تجارت خارجی با نفت و خدمات کشور بیش 
از 100 میلیارد دالر است و این عدد در سال های گذشته به 200 میلیارد دالر هم 
رسیده بود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید از همه ابزارها و ظرفیت ها 
برای رش��د اقتصادی و توسعه صادرات کشور استفاده کنیم، از ایرانیان مقیم خارج 
به عنوان سرمایه های کشور یاد کرد و از وزارت امور خارجه خواست اقدامات الزم را 

برای مشارکت ایرانیان مقیم خارج در امور اقتصادی فراهم کند.
او ضرورت فعال ش��دن کمیسیون های مش��ترک اقتصادی با کشورهای هدف را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: مالک جا به جایی مسئولین کمیسیون های اقتصادی 
در وزارتخانه ها این است که هر دستگاه اجرایی چه میزان انگیزه برای پیگیری کارها 

و فعال کردن این کمسیون ها داشته است.

جهانگیری در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی تاکید کرد

هدف گذاری صادرات 41 میلیارد دالری در سال 99

اگرچه در هفته های گذشته 
قیم��ت نفت تحت تأثیر بهبود 
تقاض��ا و پایین نگاه داش��تن 
عرض��ه نفت از س��وی اعضای 
ائت��الف »اوپک پ��الس« روند 
مثبتی را طی کرده اس��ت، اما 
موج دوم شیوع ویروس کرونا 
در جهان یا طوالنی شدن موج 
اول آن می توان��د این روند را 

معکوس کند.
به گ��زارش »اویل پرایس«، 
هفت��ه گذش��ته قیم��ت نفت 
در بازاره��ای جهانی به لطف 
عرضه کنترل ش��ده و تقاضای 
باالترین میزان  بهبودیافته، به 
خود در چهار ماه اخیر رسید. 
با این حال، گسترش پرشتاب 
وی��روس کرون��ا در آمری��کا و 
برخ��ی دیگ��ر از اقتصاده��ای 
مه��م جه��ان از جمل��ه هند 
و برزی��ل، می تواند ب��ار دیگر 
فعالیت های اقتصادی را تحت 
تأثیر ق��رار داده و اوضاع بازار 
نف��ت را بحرانی کن��د. اگرچه 
کارشناس��ان از مدت ه��ا قبل 
احتمال ش��کل گیری  درب��اره 
موج دوم شیوع ویروس کرونا 
هشدار داده بودند، اما حتی در 
آمریکا نیز شهروندان و مقامات 

بسیاری از ایالت ها در 
مقابل این...

»اویل پرایس« پاسخ داد
موج دوم شیوع 
 کرونا با بازار نفت

چه می کند؟



فرص��ت ام��روز: جدیدترین آمارهای وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
نش��ان می دهد که در سال 1398 حدود 54 درصد تسهیالت پرداختی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری صرف تامین س��رمایه در گردش ش��ده و 
32.5 درصد از کل این تس��هیالت ب��ه بخش صنعت و معدن اختصاص 
یافته که بعد از بخش خدمات، بیش��ترین تس��هیالت بانکی را دریافت 

کرده است.
طب��ق آمار منتشرش��ده وزارت صمت، در س��ال گذش��ته 975 هزار 
میلی��ارد تومان تس��هیالت از س��وی بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری به 
بخش های مختلف اقتصادی ش��امل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن 
و س��اختمان، بازرگانی و خدمات پرداخت شده که نسبت به مبلغ 773 
هزار و 700 میلیارد تومانی این تس��هیالت در س��ال 1397 حدود 26 
درصد افزایش داش��ته است. همچنین بیش از 526 هزار میلیارد تومان 
از این تسهیالت یعنی 54 درصد از کل تسهیالت پرداختی صرف تامین 
س��رمایه در گردش بنگاه های اقتصادی ش��ده است. این در حالی است 
که 68.3 درصد از تس��هیالت پرداخت شده به بخش صنعت و معدن به 

تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
افزایش 52 درصدی تسهیالت به صنعت و معدن

همچنی��ن از نیم باقیمانده این تس��هیالت نیز نزدی��ک به 133 هزار 
میلی��ارد تومان معادل 13.6 درصد از کل تس��هیالت به توس��عه، 112 
ه��زار میلیارد تومان معادل 11.5 درصد ب��ه ایجاد و 110 هزار میلیارد 
توم��ان معادل 11.3 درص��د به خرید کاالی ش��خصی اختصاص یافته 
اس��ت. تعمیر هم کمترین سهم از این تس��هیالت را به خود اختصاص 
داده و در س��ال گذش��ته 25 هزار و 500 میلی��ارد تومان به این بخش 

اختصاص داشته است.
در بین بخش های مختلف اقتصادی نیز بخش خدمات بیشترین سهم 
از تسهیالت بانکی را به خود اختصاص داده و 328 هزار و 600 میلیارد 
تومان معادل 33.7 درصد از کل این تس��هیالت در سال گذشته صرف 
بخش خدمات شده اس��ت. همچنین تسهیالت پرداخت شده به بخش 

خدمات نسبت به سال 97 رشدی 13.6 درصدی را نشان می دهد.
بع��د از بخ��ش خدمات نیز صنع��ت و معدن با دریاف��ت 317 هزار و 
200 میلیارد تومان معادل 32.5 درصد بیش��ترین تس��هیالت بانکی را 
در س��ال 98 دریافت کرده اس��ت. با این وجود تسهیالت پرداخت شده 

به این بخش نسبت به سال  1397 برابر با 51.8 درصد افزایش  داشته 
اس��ت. سهم بخش های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان نیز به 
ترتی��ب 19، 7.6 و 7 درصد از کل تس��هیالت بانکی پرداخت ش��ده به 
بخش های مختلف اقتصادی بوده است. البته پرداخت این تسهیالت در 
سال گذشته نسبت به سال 1397 در بخش بازرگانی و کشاورزی 64.4 
درصد و 27.2 درصد افزایش یافته، اما در بخش مس��کن و ساختمان با 

کاهش 33.8 درصدی مواجه شده است.
سرمایه در گردش؛ چالش اصلی بنگاه های اقتصادی

همانطور که آمارهای وزارت صمت در س��ال گذش��ته نشان می دهد، 
بی��ش از نیمی از تس��هیالت ش��بکه بانک��ی صرف س��رمایه در گردش 
واحدهای اقتصادی ش��ده اس��ت. در واقع، یکي از مش��کالت همیشگي 
بنگاه ه��ای تولیدي که در پایش ه��ای مختلف از صاحبان کس��ب وکار 
همواره به آن اشاره می شود و حاال با شیوع کرونا بیشتر هم شده است، 
عدم دسترسي کافي این بنگاه ها به سرمایه در گردش است؛ نکته ای که 
در پایش محیط کس��ب وکار مرکز پژوهش های مجلس نیز در سال های 

گذشته مطرح  شده است.
بنگاه ه��ا به دلیل ع��دم تطابق زمان��ي درآمدها و هزینه ه��ا نیازمند 
وجوهي هس��تند که به آن س��رمایه در گردش، گفته می شود که صرف 
تأمین مواد اولیه و هزینه های جاري بنگاه می ش��ود و نبود آن می تواند 
چالش های بسیاری را به دنبال داشته باشد و حتی بنگاه اقتصادی را تا 
سقوط ورشکستگی پیش ببرد. به اعتقاد کارشناسان، دو راه براي از بین 
بردن این ش��کاف درآمد- هزینه در چرخه تولید وجود دارد: روش اول 
تغییرات سیاست دروني بنگاه مانند کاهش سطح موجودي انبار و ارائه 
تخفیف فروش و روش دوم اس��تفاده از تأمین مالي بیروني اس��ت. البته 
کاه��ش موجودي مواد اولیه و انبار در بنگاه های تولیدی ممکن اس��ت 
ای��ن واحدها را از س��طح تولید بهینه دور کن��د و این موضوع خود یک 
هزینه براي بنگاه تلقي می ش��ود. نرخ سود تسهیالت سرمایه در گردش 
نی��ز هزینه روش دوم یا تأمین مالي بیروني اس��ت؛ موضوعی که آن هم 
می توان��د بنگاه ها را با چالش مواجه س��ازد، کم��ا اینکه در حال حاضر، 
تعداد زیادی از واحدهای تولیدی قادر به بازپرداخت اقساط بانکی خود 

نیستند و این مهم می تواند به مصادره آنها ختم شود.
ع��الوه بر اینها، رک��ود اقتصادي، کاهش فروش بنگاه ه��ا و تقاضا نیز 

روی س��رمایه در گ��ردش اث��رات مخربی دارد؛ اتفاقی ک��ه در چند ماه 
گذش��ته به دلیل ش��یوع کرونا، بیشتر از قبل ش��اهد آن هستیم. توجه 
ب��ه این نکته از آنجایي اهمیت پیدا می کند که متغیرهاي اقتصاد کالن 
حاکي از ورود اقتصاد به ش��رایط رکود تورمي از ابتداي س��ال 1397 و 
تداوم آن در سال 1398 و 1399 هستند. اطالعات منتشرشده از سوی 
مرکز آمار ایران نش��ان می دهد پس از وقوع ش��وک عرضه در نیمه دوم 
س��ال 1396 به واس��طه تش��دید نااطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز 
)ش��وک هزینه تولید(، س��ال 1397 نیز تولید ناخالص داخلي غیرنفتي 
رش��د منفی 2.13 درصد را تجربه ک��رده و به طور خاص بخش صنعت 
با نرخ رش��د منفی 6.5 درصد در رکود قرار داشته، گروه های ساختمان 
و خدمات نیز نرخ رش��د منفي را تجربه کرده اند و تنها گروه کشاورزي 

رشد مثبتي داشته است. 
از رکود تورمي تا کاهش تسهیالت سرمایه در گردش

این در حالی اس��ت که در 9 ماهه س��ال 1398 و قبل از شیوع ویروس 
کرونا، نرخ رش��د اقتصادي ب��دون نفت منفي بوده و بخش س��اختمان با 
نرخ رش��د 9.6 درصدي نیز نتوانسته از نرخ رشد منفي اقتصاد بدون نفت 
جلوگیري کند. با در نظر گرفتن این ش��وک روی عرضه طبعا تقاضاي کل 
اقتصاد نیز دچار کاهش ش��ده اس��ت که ش��واهد آن را در کاهش مصرف 
خصوصي و سرمایه گذاری می توان مشاهده کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص در 9 ماهه س��ال 1398 به منفی 2.6 درصد رس��یده و نرخ 
رش��د مصرف خصوصي، منفی 6 درصد بوده است. کاهش سرمایه گذاری 
و همچنین کاهش مصرف خصوصي حاکي از گرفتار شدن اقتصاد به یک 
رک��ود اقتص��ادي در کنار تورم بوده و سیاس��ت گذاری براي حداقل کردن 
همزمان نوسانات اسمي و حقیقي اقتصاد را به اولویت اول سیاست گذاری 
اقتصادي تبدیل ساخته است، اما با رکود تورمي، تمایل بانک ها به پرداخت 

تسهیالت سرمایه در گردش هم کاهش خواهد یافت.
در این میان، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و نرخ ارز هم موجب 
افزایش هزینه های جاري بنگاه ها ش��ده و تقاضاي تسهیالت سرمایه در 
گردش بنگاه ها به ازاي هر واحد تولید را افزایش داده اس��ت. از آنجایی 
 ک��ه تورم تولیدکننده و مصرف کننده برابر نیس��ت با فش��ار هزینه های 
تولید، بخشي از بنگاه ها، به نقطه توقف رسیده و مابقي براي حفظ خط 

تولید، نیازمند سرمایه در گردش بیشتري هستند.

بیش از نیمی از تسهیالت بانکی صرف سرمایه در گردش بنگاه ها شده است

در جست  وجوی نقدینگی

در بیش��تر روش های محاس��به خط فقر به خصوص روش هایی که در 
کش��ورهای درحال توسعه مورداس��تفاده قرار می گیرند، تعیین خط فقر 
براس��اس میزان کالری دریافتی روزانه است. اکثر مطالعاتی که با هدف 
محاس��به خط فقر در ایران صورت گرفته اس��ت، معیار استاندارد ثابتی 
براس��اس اس��تانداردهای جهانی یا داخلی برای کالری موردنیاز فرد در 

نظر گرفته شده که ترکیب جمعیتی در آنها لحاظ نشده است. 
در ای��ن زمین��ه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی با بررس��ی 
داده ه��ای هزینه و درآمد خانوار در س��ال 97، میانگین کالری موردنیاز 

خانوارهای ایرانی را محاسبه کرده است. 
به گفته نهاد پژوهشی مجلس، تغییرات جمعیتی در یک کشور تأثیر 
زیادی بر نیازهای کش��ور خواهد داشت و ازاین رو سیاست گذاران باید 
برنامه ریزی های بلندمدت را براساس نیازهای ناشی از تحوالت جمعیتی 
تنظیم کنند. یکی از مهم ترین نیازهایی که با تغییرات ساختار جمعیت 
دچار تحول می شود، نیاز به تأمین غذا و کالری مناسب است. به عنوان 
مثال زمانی که در یک کشور، درصد زیادی از جمعیت به سمت سنین 
نوجوانی حرکت می کنند، سیاس��ت گذاران باید در نظر داشته باشند که 
در آین��ده نزدیک نیاز به کالری در آن جامعه افزایش خواهد یافت و در 
نتیجه باید برنامه ریزی الزم برای تأمین کالری مورد نیاز صورت گیرد.

یک��ی از نکات مهم و قابل توجهی ک��ه در این مطالعه به آن پرداخته 
شده، بررسی س��بد غذایی مطلوب وزارت بهداشت به عنوان سبد مورد 
اس��تفاده در مطالعات فقر و امنیت غذایی اس��ت. نتایج بررسی های این 
مطالعه نش��ان می دهد این س��بد ب��ه دو دلیل باال ب��ودن میزان کالری 
تعیین ش��ده و در نظر نگرفتن تفاوت ه��ای جغرافیایی، نمی تواند معیار 

مناس��بی برای مطالعات فقر باش��د. در این گزارش دو موضوع بس��یار 
مهم در مطالعات مربوط به فقر، مورد بررس��ی قرار گرفت. اول بررس��ی 
تغیی��رات کالری موردنیاز ایرانیان در طول زمان و دوم بررس��ی میزان 
قابلیت اس��تفاده از سبد مطلوب تعریف ش��ده وزارت بهداشت به عنوان 

سبد تعیین فقرای غذایی و بررسی وضعیت امنیت غذایی در کشور.
برای بررس��ی هدف اول، در این گزارش از دو منبع سازمان بهداشت 
جهان��ی و وزارت بهداش��ت برای تعیین میزان حداق��ل کالری موردنیاز 
گروه های مختلف س��نی استفاده ش��ده و س��ری زمانی حداقل کالری با 
اس��تفاده از دو معیار ذکرش��ده برای سال های 1397 تا 1376 محاسبه 
 ش��ده اس��ت. متوس��ط نهایی میانگین حداقل کالری موردنی��از روزانه 
برمبنای استاندارد س��ازمان بهداشت جهانی، 2097 و براساس گزارش 
وزارت بهداش��ت مقدار 2367 کالری در روز برای س��ال 1397 گزارش 
 ش��ده است. نتایج این محاسبه نشان می دهد که میزان کالری موردنیاز 
در ایران تا سال 1383 و 1384 دارای روندی افزایشی و سپس کاهشی 
بوده اس��ت. همچنین اگرچه از معیارهای متفاوت برای محاسبه حداقل 
کالری موردنیاز اس��تفاده  شده اس��ت اما روندهای یکسانی در بین آنها 
مش��اهده می شود که ناش��ی از تغییر ترکیب جمعیتی در ایران است. با 
توجه به اینکه بیش��ترین میزان کالری مربوط به گروه س��نی 19- 15 
سال اس��ت، می توان علت افزایش کالری س��رانه در سال های 1383 و 

1384 را ورود متولدان دهه 60 به گروه سنی ذکرشده دانست.
به منظور پاس��خ به این پرسش که »آیا افزایش یا کاهش فقر ناشی از 
تغییرات جمعیتی و کالری موردنیاز بوده یا به عنوان مثال سیاس��ت های 
فقرزدایی باعث کاهش فقر ش��ده است؟« الزم است روند زمانی  میزان 

کالری موردنیاز با روند زمانی خط فقر و جمعیت فقرا مقایسه شود.
همچنی��ن در این گزارش، دو ایراد اساس��ی به س��بد مطلوب وزارت 
بهداش��ت به عنوان س��بدی برای مطالعات فقر و بررسی وضعیت امنیت 
غذایی وارد ش��د: اول آنکه میزان کالری تعیین ش��ده )در هر دو س��بد 
مطلوب و موردنیاز وزارت بهداشت( بسیار باالتر از مصرف ایرانیان است، 
میزان کالری موردنیاز و مطلوب یعنی کالری 2381 و 2573 به ترتیب 
تنها توس��ط س��ه دهک و یک دهک باالیی قابل تأمین بوده و اختالف 
زی��ادی با کالری مصرف ش��ده گروه های در مرز فق��ر دارد. به طوری که 
ده��ک س��وم و چهارم که در مرز خط فقر ق��رار دارند به ترتیب در روز 
1966 و 2051 کیلوکالری مصرف می کنند که به استانداردهای جهانی 
نزدیک تر اس��ت. دوم آنکه، بررسی تفاوت های مصرفی در نقاط مختلف 
کش��ور نش��ان می دهد که هم میزان کالری مصرف��ی در نقاط مختلف 
کش��ور صرف نظر از وضعیت فقر با یکدیگر متف��اوت بوده و هم ترکیب 
سبد غذایی متفاوت است. به طوری که میزان کالری مصرفی سه دهک 
پایین در اس��تان کرمانش��اه از میزان کالری مصرف��ی میانگین کل 11 

استان دیگر کشور بیشتر است.
همچنین س��بد غذایی دهک های باالی کشوری که به لحاظ وضعیت 
رفاهی تقریباً در ش��رایط مش��ابهی قرار دارند، در اس��تان های مختلف 
کش��ور با یکدیگر تفاوت های قابل مالحظ��ه دارد. این موضوع تفاوت در 
عادات غذایی مناطق مختلف را نشان داده و بر عدم استفاده از یک سبد 
یکسان برای کل کشور تأکید دارد بنابراین پیشنهاد می شود تا استفاده 
از س��بد تعیین شده وزارت بهداشت در مطالعات مربوط به فقر و بررسی 

امنیت غذایی کنار گذاشته شود.

آیا تغییرات فقر به دلیل تغییرات جمعیتی و کالری موردنیاز بوده است؟

دهه شصتی ها بیشترین میزان کالری را مصرف کردند

دریچه

کرونا باعث رونق مشاغل فریلنس شده است
سریع ترین رشد مشاغل فریلنس

ش��یوع کرونا، بازار کار جهان را ویران کرده و به گفته س��ازمان جهانی کار، 
پاندمی کرونا در س��ه ماهه دوم امسال 400 میلیون شغل تمام وقت را از بین 
برده اس��ت. در این میان، اقداماتی که کارفرمایان برای کاهش هزینه ها انجام 
داده اند، باعث ش��ده اس��ت تا افراد زیادی بیکار ش��وند، مرخصی های اجباری 
افزایش یابد و ساعت کار هم با کاهش روبه رو شود. با این  حال، بازار فریلنس ها 
به رونق افتاده اس��ت و حتی این بخ��ش از نیروی کار با افزایش تقاضا روبه رو 

شده است.
در این زمینه، »سی ان بی س��ی« با استناد به گزارش موسسه »فریلنسر« به 
رونق این  گونه مش��اغل پرداخت و نوشت: شروع ش��غل های فریلنس در ماه 
آوریل تا ژوئن در مقایس��ه با س��ه ماه اول سال، 25درصد افزایش  یافته است. 
این مطالعه س��ه ماهه، حرکات بازار نیروی کار از 50 مورد از برترین شغل ها و 
کاهش ش��غل های دیگر در بازار جهانی را که ش��امل آمریکای شمالی، اروپا و 
آسیا می شود، دنبال کرده است. روند صعودی نشان دهنده تغییر در چشم انداز 
مش��اغل جهانی پس از شیوع کرونا است چراکه کارفرمایان دوباره بودجه ها را 

ارزیابی کرده و برای نیروی کار جدید تصمیمات جدید گرفته اند.
مدیرعامل موسس��ه »فریلنسر« به »سی ان بی س��ی« گفت: »این وضعیت 
نش��ان دهنده عالقه روزافزون کارمندان به س��مت کار مستقل است. ویروس 
کرون��ا، محرک جنبش فریلنس ها بوده و این رش��د نش��ان می دهد که افراد 
باالخره به س��مت شروع کس��ب وکار فریلنس خود، طبق شرایط کاری خود 

و درآمد خود هستند.«
به این ترتیب مشاغل فریلنس در سه ماهه دوم سال 2020 نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال 2019 با رش��د 41درصدی به 605 هزار مورد رسیده است. در 
همین حال به گزارش سازمان جهانی کار، کاهش تعداد ساعات کاری در سه 

ماه دوم امسال، به اندازه 400 میلیون شغل تمام وقت بوده است.
بری، مدیرعامل موسس��ه »فریلنسر« می گوید: »من پیش بینی می کنم که 
این بحران به  راحتی به سال 2021 هم کشیده می شود و یک تغییر پایدار در 

کار در خانه و استفاده از فریلنسرها در کسب وکار ایجاد خواهد شد.«
مشاغلی که بیشترین تقاضای کارفرمایی و فریلنسی را در سه ماه دوم سال 
داشته اند، عمدتاً مشاغلی با ارتباط مستقیم با کرونا بوده اند. مشاغل مربوط به 
مدل س��ازی ریاضی، بیشترین افزایش را در سه ماه دوم سال داشته است. این 
مشاغل 99.6 درصد رشد کرد و به 16501 شغل رسید. آمار و تجزیه وتحلیل 
داده هم پیشرفت چشمگیری داشته و با 75 درصد افزایش رقم 7.397 شغل را 
نشان می دهد. اکثر این تقاضا از نهادهایی مانند مراقبت های بهداشتی، دولت ها، 
مشاغل و سازمان های رسانه ای که به طور فزاینده به »تفسیر، تحلیل و گزارش« 
داده ها در بازار نیاز دارند رخ  داده اس��ت. این داده ها ش��امل بستری ها، میزان 

مرگ ومیر، آزمایش ها، تأثیر بیماری در بازار می شود.

»لینکدین« براساس آگهی های استخدامی اعالم کرد
1۰ شغل پرتقاضای جهان

پلتفرم کاریابی لینکدین 10 شغل پرتقاضا در جهان را براساس آگهی های 
استخدامی اعالم کرد. در شرایطی که همه گیری کرونا تاثیرات جدی بر روی 
بازار کار در س��طح جهان داش��ته اس��ت، برای برخی از مشاغل هنوز شانس 
اس��تخدامی زیادی وجود دارد و تخمین زده می شود امسال در سراسر جهان 
حدود 400 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود، با این حال رقابت برای مشاغل 
با توجه به میزان باالی اخراج ها در ماه های اخیر شدت یافته است تا جایی که 
طبق اعالم لینکدین رقابت برای به دست آوردن مشاغل خوب در انگلیس به 
نس��بت سال قبل سه برابر بیشتر شده است.  تام گیمبل، کارشناس بازار کار 
در موسس��ه »الزال نتورک« گفت: »بس��یاری از کارفرمایان برنامه خود برای 
اس��تخدام نیروهای جدید را تا مشخص شدن وضعیت به تاخیر انداخته اند و 
برخی نیز به نیروهای خود گفته اند در خانه بمانند و دورکاری کنند، با این حال 
ش��مار استخدام های جدید بیشتر از انتظارات قبلی بوده است.« جاش گراف، 
مدیر بخش انگلیس در پلتفرم کاریابی »لینکدین« در همین رابطه گفت: »نسل 
جوان با سخت ترین شرایط بازار کار در طول دهه های اخیر مواجه شده است 
و این با توجه به دانش و مهارت پایین این افراد، کار را برای آنها خیلی سخت 
می کند.« »لینکدین« با تجزیه و تحلیل آگهی های استخدامی منتشرشده در 
طول ش��ش ماه اخیر 10 شغل پرتقاضا برای جهان را که کارفرمایان به دنبال 
آن هستند منتشر کرده است. البته این رتبه بندی به صورت میانگین منتشر 
شده و ممکن است در برخی از کشورها، تقاضا برای استخدام برخی از مشاغل 
بیشتر از مشاغل زیر باشد. همچنین ممکن است مشاغلی باشند که کارفرمایان 
حقوق و مزایای بهتری را از مشاغل زیر به کارکنان پرداخت می کنند. این 10 
شغل عبارتند از: مهندس نرم افزار، نمایندگان فروش، مدیر پروژه، مدیر بخش 
آی تی، متخصص مرکز امور رسیدگی به مشتریان، بازاریاب دیجیتالی، پشتیبان 

فنی شبکه، تحلیلگر داده، تحلیلگر مالی و طراح گرافیک.

سازمان جهانی کار اعالم کرد
پاندمی کرونا 4۰۰ میلیون شغل را از بین برد

براساس اعالم سازمان جهانی کار، بازار کار در بحبوحه پاندمی کرونا، در نیمه 
دوم سال با احیای به شدت مبهمی روبه رو بوده و زنان کارگر به مراتب با ضربه 

سنگین تری مواجه خواهند شد.
به گزارش جاکارتاپس��ت، طبق گفته سازمان جهانی کار، ساعات کاری در 
سه ماهه دوم س��ال با ریزش 14درصدی معادل از دست رفتن 400 میلیون 
ش��غل تمام وقت روبه رو بوده است. این رقم در مقایسه با برآورد 10.7درصدی 
در گزارش پیشین که از دست رفتن 305 میلیون شغل را پیش بینی کرده بود 

به مراتب بیشتر و چشمگیرتر است.
عالوه بر این، ارقام جدید انعکاس شرایط رو به وخامت در بسیاری از مناطق 
طی هفته های اخیر است به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه در بخش هایی 
از آمریکا، آسیا- اقیانوسیه و آفریقا. کشورهای حاضر در این مناطق از حیث از 

دادن مشاغل در میان خسارت دیده ترین کشورها هستند.
ح��دود 93درصد از کارگران جهان در کش��ورهایی زندگی می کنند که به 
نوعی با تعطیلی محل کار مواجه ش��ده اند و این در حالی اس��ت که آمریکا با 
بیشترین محدودیت ها مواجه شده است. اداره ملی آمار مکزیک هفته گذشته 
اعالم کرد که از ماه مارس تاکنون 12 میلیون نفر شغل خود را به دلیل پاندمی 
از دست داده اند. در برزیل، نرخ بیکاری از مارس تا مه حدود 13درصد افزایش 
یافته به طوری که آثار پاندمی موجب تعدیل 7.8 میلیون شغل شده است. در 
مورد زنان نیز تاثیر کرونا چشمگیرتر است، چراکه زنان در بخش های بهداشت 
و تامین اجتماعی بیش��ترین آمار را به خود اختص��اص داده اند؛ جایی که در 
معرض بیشترین خطر از دست دادن منبع درآمد، ابتال و انتقال قرار داشته و از 

امنیت اجتماعی کمتری برخوردارند.
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فرصت امروز: بیش��ترین بازدهی در فصل بهار به بازار سهام اختصاص داشت 
و بهار 99 با پیش��تازی بورس در میان س��ایر بازارها به پایان رسید. پس از بازار 
سهام نیز رتبه دوم بازدهی به بازار سکه تعلق داشت و سومین رتبه بازدهی هم 
به مس��کن رسید؛ این رتبه بندی با مقایس��ه وضعیت قیمتی بازارها در دو ماهه 
نخس��ت امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل به دس��ت آمده است و نشان 
می دهد که بازار سرمایه مهمترین بازاری است که کماکان سود قابل توجهی را 

نصیب سرمایه گذاران خود کرده است.
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به مقایس��ه 
وضعیت بازارها در دو ماهه ابتدایی س��ال 99 و مقایس��ه آن با مدت مشابه سال 
قبل پرداخته و از رش��د 690درصدی ارزش بازار سهام خبر داده است. براساس 
اطالعات ارائه ش��ده از سوی اتاق بازرگانی تهران، میانگین قیمت هر سکه طرح 
قدیم در س��ال گذش��ته 4میلیون و 700 هزار تومان بوده اس��ت که این عدد تا 
پایان اردیبهش��ت ماه س��ال 99 ب��ه 6میلیون و 500 هزار تومان رس��یده و در 
مجموع رشدی بیش از 37درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین قیمت هر 
سکه طرح جدید نیز در دو ماهه ابتدایی سال قبل، 4میلیون و 900 هزار تومان 
بوده اس��ت که در دو ماهه نخست امس��ال به رقم 6میلیون و 700 هزار تومان 

افزایش یافته و رشدی 36.2درصدی را نشان می دهد.
میانگین قیمت دالر در بازار آزاد ش��هر تهران نیز از حدود 14 هزار تومان در 
دو ماهه ابتدایی سال 1398، به حدود 16 هزار تومان در دو ماهه ابتدایی سال 
1399 رس��یده است که افزایش��ی حدود 14درصدی را نشان می دهد. میانگین 
قیم��ت ی��ورو هم از رقم 16 ه��زار تومان در دو ماهه ابتدایی س��ال قبل به 17 
میلیون و 400 هزار تومان در فروردین و اردیبهشت ماه امسال رسیده و حاکی 

از رشد 8.8درصدی یورو در این برهه زمانی است.
همچنین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی معامله ش��ده در ش��هر 

تهران طی دو ماهه سال 1398 برابر با 12 میلیون تومان بوده است که این عدد 
در پایان اردیبهش��ت ماه س��ال 99 از مرز 16 میلیون تومان گذشته و افزایشی 

حدود 35درصدی را ثبت کرده است.
ام��ا اصلی تری��ن ب��ازاری که همچنان س��ود بس��یار قابل توجه��ی را نصیب 
سرمایه گذارانش کرده، بازار سرمایه است. طبق برآوردهای اتاق بازرگانی تهران، 
ارزش س��هام معامله ش��ده در بورس تهران از دو ماهه ابتدایی س��ال 1398 تا 

مدت مشابه سال 99 بیش از 690درصد رشد را تجربه کرده است. تعداد سهام 
معامله شده در بازار سرمایه نیز در مقایسه میان دو ماهه امسال و پارسال از رشد 
حدود 90درص��دی حکایت دارد. همچنین طبق محاس��بات معاونت اقتصادی 
ات��اق بازرگانی تهران، ش��اخص به��ای کاالها و خدمات مصرفی کل کش��ور در 
فروردین و اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20درصد و در 

استان تهران حدودا 24درصد افزایش یافته است.

پس از بازار سهام، بیشترین میزان بازدهی به سکه و مسکن رسید

رالی بازارها در فصل بهار
مسکن

سیاست مالیاتی در بازار مسکن جواب داد؟
بازار اجاره آرام گرفت

آمارهای غیررس��می از افت نرخ اجاره بها در هشت منطقه از تهران 
حکایت دارد؛ در مناطق شمالی نرخ ها تا 18درصد کاهش یافته است. 
این اتفاق ممکن اس��ت تحت تاثیر هشدار دریافت مالیات از خانه های 
خالی در تابستان و تعیین س��قف 25درصد برای رشد اجاره بها افتاده 

باشد.
به گزارش ایس��نا، اولین داده ها از نرخ های پیشنهادی اجاره در نیمه 
اول تیرماه نشان می دهد میانگین رشد اجاره بها در تهران یک درصد 
نسبت به خردادماه کاهش یافته است. در مناطق 1، 3، 6، 7، 12، 13، 

15 و 21 نرخ ها از 2 تا 34درصد پایین آمد.
افت یک درصدی متوسط نرخ ماهیانه اجاره در 16 منطقه از تهران 
در حال��ی اتفاق افتاده که دولت اعالم کرده در تابس��تان جاری اولین 
برگه های مالیاتی را برای صاحبان امالک خالی از سکنه ارسال می کند. 
از طرف دیگر در روزهای گذش��ته س��تاد ملی مبارزه با کرونا، حداکثر 
سقف افزایش سالیانه اجاره بها در تهران را 25درصد، سایر کالنشهرها 

20درصد و در دیگر شهرها 15درصد اعالم کرد. 
در این زمینه، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرس��ازی نیز 
مصوبه سقف اجاره بها را دارای قابلیت اجرایی و تحت حمایت دستگاه 
قضایی دانسته اس��ت. او درباره اینکه در دولت های نهم و دهم چنین 
بخش��نامه ای صادر ش��د اما قابلیت اجرا پیدا نکرد، گفت: در آن دوره 
اگر کار به ش��کایت می رس��ید قوه قضائیه نهایتا حکم تخلیه مستاجر 
را صادر می کرد اما بزرگ ترین اهرم اجرایی مصوبه فعلی این است که 
دس��تگاه قضا حکم تخلیه برای پرونده هایی که مطابق قانون جلو برود 
صادر نخواهد کرد. به این صورت که اگر مالک بخواهد بیش از س��قف 
25درص��د در تهران اجاره بها را باال ببرد مس��تاجر می تواند نپذیرد و 

صاحبخانه حق اخراج او را ندارد.
بررس��ی این موضوع که آیا هش��دارهای مالیاتی منج��ر به افزایش 
فایل های اجاره در بازار مس��کن ش��هر تهران شده گویای آن است که 
تغیی��ر معناداری در تعداد آگهی های رهن و اجاره نس��بت به ماه های 
قبل دیده نمی شود. برخی فعاالن بازار مسکن می گویند که نرخ گذاری 
دستوری تاثیر چندانی در افت بازار اجاره نداشته و علت اصلی به این 
موض��وع برمی گردد که در خردادماه با ی��ک جهش قیمتی در بخش 
فروش و اجاره مواجه بودیم که در تیرماه تا حدودی تعدیل شده است.
اطالعات به دست آمده از سامانه کیلید حاکی از آن است که متوسط 
نرخ پیشنهادی اجاره بها در منطقه 1 بالغ بر 18درصد، منطقه 2 معادل 
2درص��د، منطق��ه 6 به میزان 13درصد، منطق��ه 7 بالغ بر 17درصد، 
منطقه 12 مع��ادل 4.4درصد، منطقه 13 به میزان 15درصد، منطقه 
15 بالغ بر 34درصد و منطقه 21 معادل 30درصد نسبت به اردیبهشت 
ماه افت کرده اس��ت، با این حال مناطق 4، 5 و 11 هر کدام با افزایش 
18درصد ماهیانه مواجه بودند. در ش��ش منطقه از تهران نیز ش��امل 

مناطق 9، 16 تا 20 دیتاهای قابل اتکایی به دست نیامده است.
آرش از مشاوران امالک در منطقه شرق تهران ضمن تایید فروکش 
کردن بازار اجاره می گوی��د: بعضی از صاحبخانه ها که نرخ های باالیی 
ب��رای اجاره واحد خود تعیین کرده بودند در روزهای اخیر قیمت را تا 
10درصد پایین آورده اند. او البته می گوید مالکان خود را ملزم به رعایت 

سقف 25درصدی سالیانه قیمت نمی دانند.
از ط��رف دیگ��ر آمارهای س��امانه مذکور حاکی از آن اس��ت که در 
خردادماه میزان افزایش اجاره براساس قیمت های پیشنهادی در تهران 
نسبت به اردیبهشت 10درصد بوده است. رشد سالیانه نیز در 15 روز 
در ابتدای تیرماه امس��ال نس��بت به زمان مشابه س��ال گذشته در 16 
منطقه از تهران افزایش 31.5درصدی را نشان می دهد. این رقم با آمار 
بانک مرکزی در خرداد امس��ال که افزایش 30.7درصدی سالیانه رشد 

اجاره بها در تهران را نشان می داد تقریبا در یک سطح قرار دارد.

پس از ابالغ مصوبه های دولت آغاز شد
کوچ سوداگران از بازار مسکن

آمارهای غیررس��می از وضعیت خرید و فروش بازار مسکن پایتخت 
در تیرم��اه حاکی از ثب��ات قیمت ها و خ��روج متقاضیان غیرمصرفی 
)سوداگران( از بازار مسکن در تیرماه دارد که بخشی از آن نتیجه اجرای 
دو مصوبه قدیمی در بخش مسکن است که سال ها بود روی زمین خاک 
می خورد. به گزارش ایرنا، »بازار آرام شده است«، کلیدواژه واسطه های 
ملکی از وضعیت بازار مسکن پایتخت در تیرماه است، قیمت مسکن در 
خردادماه شیب افزایشی تندی را به خود گرفته بود که منجر به افزایش 
11درصدی نس��بت به اردیبهشت ماه و افزایش 42درصدی نسبت به 
ماه مشابه در سال قبل شد. قیمت اجاره نیز با تبعیت از قیمت مسکن، 

نسبت به تابستان سال قبل حدود 20درصد افزایش داشت.
با این حال، نخس��تین ماه تابستانی امس��ال با اعالم دو مصوبه مهم 
مس��کنی از س��تاد ملی کرونا همراه بود که تنظیم گری در بازار اجاره 
و عرض��ه و تولید مس��کن را نوی��د می داد. بر این اس��اس، دولت برای 
نخس��تین بار برای تعیین مبلغ اجاره س��قف تعیین  ک��رد و همزمان 
برای عرضه مس��کن مصوبه قدیمی اخذ مالی��ات از خانه های خالی را 
وارد فاز اجرایی کرد. کارشناس��ان مس��کن معتقد هستند مصوبه اخذ 
مالیات از خانه های خالی، مس��کن را از یک کاالی س��رمایه ای خارج 
می کند و دیگر سفته بازان و سوداگران نمی توانند بدون هیچ منعی در 
این بازار س��رمایه گذاری کنند؛ همزمان جذابیت بازارهای موازی چون 
بورس می تواند کوچ متقاضیان غیرمصرفی از بازار مسکن را به پروسه ای 
ادامه دار تبدیل کند و تا 10درصد منجر به کاهش قیمت مسکن شود.

س��وداگران و س��فته بازان بازار مس��کن بعد از هر شوک قیمتی در 
بازارهای طال، ارز و ... به سراغ خرید مسکن می روند تا به زعم خود از 
تورم جا نمانند و سرمایه خود را چند برابر کنند؛ اتفاقی که در آخرین 
ماه پاییز سال گذشته در منطقه یک تهران رخ داد و قیمت خانه در این 
منطقه را در هر متر مربع تا 5 میلیون تومان افزایش داد اما شرایط را در 

تیرماه امسال با تدبیر دولت به سمت دیگری هدایت کرد.
یک واسطه ملکی در غرب تهران در این باره گفت: از زمانی که مصوبه 
تعیین س��قف اجاره بها به بنگاه های امالکی ابالغ شده است، عالوه بر 
اینکه روی بازار اجاره تاثیر گذاش��ته، روی بازار خرید و فروش مسکن 
هم تاثیرگذار بوده اس��ت. اکنون متقاضیان غیرمصرفی بازار مس��کن 
نمی توانن��د با این خی��ال که خانه خود را به مبالغ ب��اال اجاره دهند و 
درآمد چشمگیری داشته باشند اقدام به خرید مسکن کنند؛ از طرفی 
انتظ��اری که در بین مردم برای گرفتن مالی��ات از خانه های خالی به 
وجود آمده اس��ت از راحتی و آسایش سرمایه گذاری بدون مانع در این 

حوزه کاسته است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اگرچه در هفته های گذش��ته قیمت نفت تح��ت تأثیر بهبود تقاضا و 
پایین نگاه داش��تن عرضه نفت از س��وی اعضای ائتالف »اوپک پالس« 
روند مثبتی را طی کرده اس��ت، اما موج دوم ش��یوع ویروس کرونا در 
جهان یا طوالنی شدن موج اول آن می تواند این روند را معکوس کند.

ب��ه گزارش »اویل پرایس«، هفته گذش��ته قیمت نف��ت در بازارهای 
جهانی به لطف عرضه کنترل ش��ده و تقاض��ای بهبودیافته، به باالترین 
میزان خود در چهار ماه اخیر رس��ید. با این حال، گس��ترش پرش��تاب 
وی��روس کرونا در آمری��کا و برخی دیگر از اقتصاده��ای مهم جهان از 
جمل��ه هند و برزیل، می تواند بار دیگ��ر فعالیت های اقتصادی را تحت 
تأثیر قرار داده و اوضاع بازار نفت را بحرانی کند. اگرچه کارشناس��ان از 
مدت ها قبل درباره احتمال ش��کل گیری موج دوم شیوع ویروس کرونا 
هشدار داده بودند، اما حتی در آمریکا نیز شهروندان و مقامات بسیاری 
از ایالت ه��ا در مقابل این موج غافلگیر ش��دند، به طوری که اخیراً یک 
متخصص بیماری های عفونی در گفت وگو با »سی ان ان« اعالم کرد که 
سرعت افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-19 در ایالت های تگزاس، 

آریزونا و فلوریدا به حدی است که گویی آخرالزمان فرا رسیده است.
لوئیس دیکس��ون، تحلیلگر بازار نفت در مؤسس��ه »ریستاد انرژی« 
در ای��ن خصوص می گوی��د: »اینکه آمریکا هر روز رک��ورد جدیدی را 
در زمینه تع��داد موارد ابتال به ویروس کرونا ثب��ت می کند، برای بازار 
واقعاً تکان دهنده اس��ت. رکوردی که روز پنجش��نبه در آمریکا به ثبت 
رس��ید باعث ش��د که سرعت رش��د قیمت ها در بازار نفت کاهش یابد. 
اگر این روند ادامه پی��دا کند، تقاضای نفت در آمریکا در معرض خطر 
قرار خواهد گرفت. به نظر می رس��د که تنه��ا به کمک محدودیت های 
جدید می توان ش��یوع وی��روس کرونا در آمری��کا را متوقف کرد و اگر 
محدودیت ه��ای جدید وضع ش��ود، تقاضای نفت در آمریکا به  ش��دت 

کاهش خواهد یافت.«
اگرچه پیش بینی های متفاوتی درباره چشم انداز بازار نفت در ماه های 
آینده مطرح ش��ده اس��ت، اما به طور کلی اغل��ب تحلیلگران پیش بینی 
می کنن��د ک��ه در ماه های باقی مان��ده از س��ال 2020 تقاضای نفت به  
صورت مستمر بهبود خواهد یافت. در میان تحلیلگران بازار نفت کمتر 
کسی عامل »موج دوم شیوع ویروس کرونا« را در زیربنای تحلیل های 

خود لحاظ می کند.

به عنوان مثال، تحلیلگران آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی 
می کنن��د میانگین تقاضای روزانه نفت در س��ال ج��اری میالدی 8.1 
میلیون بش��که کمتر از رقم آن در س��ال گذشته خواهد بود که بخش 
عمده این کاهش تقاضا در س��ه ماهه دوم امس��ال اتفاق افتاده اس��ت. 
تقاض��ای جهانی نفت در ماه آوریل س��قوط کرد، ام��ا پس از آن رو به 
افزای��ش نهاد. تحلیلگران آژانس بین المللی انرژی معتقدند که تقاضای 
جهانی نفت در نیمه دوم سال جاری میالدی به سرعت افزایش خواهد 
یافت و در س��ال 2021 نیز شاهد افزایش میانگین تقاضای روزانه نفت 

در جهان به میزان 5.7 میلیون بشکه خواهیم بود.
اما کش��یده شدن موج دوم ش��یوع ویروس کرونا به سایر کشورهای 
جهان )عالوه بر آمریکا، هند، برزیل و چند کشور دیگر( می تواند ضربه 
ش��دید دیگری را به بازار جهانی نفت وارد کرده و همه پیش بینی های 
امیدوارکنن��ده ای ک��ه از بهبود مس��تمر تقاضای جهانی نفت س��خن 

می گویند را نقش بر آب کند.
مؤسس��ه »ریس��تاد انرژی« که پیش از این میانگین تقاضای روزانه 
نفت در سال 2020 میالدی را 89 میلیون بشکه پیش بینی کرده بود، 
اخیراً در گزارشی هشدار داده است که در صورت بروز موج دوم شیوع 
وی��روس کرونا در جهان، میانگین تقاضای روزانه نفت در س��ال جاری 
می تواند به 86.5 میلیون بش��که )2.5 میلیون بش��که تعدیل نسبت به 
پیش بینی قبل��ی( کاهش یابد. تحلیلگران این مؤسس��ه نروژی که در 
زمینه مش��اوره، اطالع��ات و تحقیقات انرژی فعالی��ت دارد، پیش بینی 
می کنند که اثرات موج دوم ش��یوع جهانی ویروس کرونا بر بازار نفت، 
در ماه های آگوس��ت تا اکتبر )اواسط تابستان تا اواسط پاییز( احساس 
خواهد ش��د. البته باید توجه داش��ته باش��یم که آغاز موج دوم ش��یوع 
ویروس کرونا در جهان تنها یک مس��ئله فرضی نیست زیرا همین حاال 
در آمریکا و چند کش��ور دیگر ش��اهد این اتفاق هس��تیم؛ یا دست کم 
طبق گفته برخی کارشناسان، موج اول شیوع ویروس کرونا هنوز پایان 
نیافته است. به نظر می رسد شدت اثر موج دوم شیوع ویروس کرونا بر 
بازار نفت در مقایس��ه با موج اول ش��یوع این ویروس کمتر خواهد بود، 
چراکه ای��ن بار اغلب دولت ها تمایل چندان��ی به وضع محدودیت های 
ش��دید اقتصادی و اعم��ال مقررات منع تردد از خود نش��ان نمی دهد. 
انتظ��ار می رود که تعطیلی ها به  صورت هدفمند باش��د و این امر باعث 

می ش��ود که مانند نیمه اول س��ال جاری میالدی ش��اهد سقوط آزاد 
تقاضای جهانی نفت نباشیم.

البته این بدان معنا نیس��ت که موج دوم شیوع ویروس کرونا خطری 
برای بازار نفت نخواهد داش��ت. از آنجا که خوش بینی درباره اس��تمرار 
رون��د بهبود تقاض��ا در بازار نفت طی دو ماه اخیر بر بازار حاکم ش��ده 
اس��ت، توقف این روند بر اثر موج دوم ش��یوع ویروس کرونا در جهان 
می تواند ریس��ک های ج��دی برای بازار نفت به همراه داش��ته باش��د. 
تحلیلگران مؤسس��ه »ریستاد انرژی« در این خصوص هشدار می دهند 
که »هر مقدار کاهش غیرمنتظره تقاضای جهانی نفت، قیمت آن را به 
ورطه سقوط می کشاند؛ خواه یک سقوط سریع با شیب تند یا سقوطی 

طوالنی و دردناک.«
این وضعیت یک بار دیگر ائتالف نفتی موس��وم به »اوپک پالس« را 
بر سر دوراهی قرار می دهد. تمدید یک ماهه توافق کاهش تولید اعضای 
این ائتالف نفتی در پایان ماه جاری میالدی )سه هفته آینده( منقضی 
خواهد شد. به موجب توافق قبلی، کشورهای اوپک پالس تولید روزانه 
نف��ت خود را مجموعاً به میزان 9.7 میلیون بش��که کاهش داده اند که 
س��یگنال های دریافتی از مقامات کش��ورهای این ائتالف حاکی از این 
است که در ماه آینده میزان کاهش تولید به 7.7 میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید و این امر به معنای بازگشت روزانه 2 میلیون بشکه نفت 
به بازار خواهد بود. در ش��رایطی که احتمال دارد بازار نفت بار دیگر با 
کاهش چشمگیر تقاضا مواجه شود، بازگشت این 2 میلیون بشکه نفت 

می تواند فشار بیشتری به قیمت ها وارد کند.
از طرف دیگر، تولیدکنندگان نفت به  شدت مشتاق هستند که هرچه 
زودتر تولید نفت خود را به حالت عادی بازگردانند. همان طور که بانک 
آلمانی »کومرتز بانک« نیز اخیراً در یادداشتی تأکید کرده است، اوپک 
تا ابد تولید نفت خود را در س��طحی پایین نگاه نخواهد داشت و از ماه 

آینده میالدی به دنبال افزایش تولید خواهد بود.
به  ط��ور کلی باید اذعان کرد که اگرچه قیم��ت نفت طی هفته های 
اخیر به دلیل کاهش عرض��ه و افزایش تقاضا و برمبنای خوش بینی به 
آینده روندی صعودی را پیموده اس��ت، اما این روند می تواند به راحتی 
معک��وس ش��ود، زیرا این احتمال وجود دارد ک��ه در آینده عرضه نفت 

افزایش و تقاضا کاهش یابد.

»اویل پرایس« پاسخ داد

موج دوم شیوع کرونا با بازار نفت چه می کند؟

خالصه وضعیت قیمت در بازارها طی 2 ماهه نخست سال های 139۸ و 1399

درصد تغییردوماهه 1399دوماهه 1398شرح

4.76.537.4نرخ سکه طرح قدیم )میلیون تومان(

4.96.736.2نرخ سکه طرح جدید )میلیون تومان(

14.116.113.9نرخ دالر در بازار آزاد تهران )هزار تومان(

1617.48.8نرخ یورو در بازار آزاد تهران )هزار تومان(

1216.134.8نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران )میلیون تومان(

479.23787.4690.4شاخص ارزش سهام 1395-100

410.5776.989.3شاخص تعداد سهام 1395-100

172.2207.420.4شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی کشور 1395-100

170.7206.120.7شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی خانوارهای شهری

181214.918.7شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی

172.2213.423.9شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی خانوارهای استان تهران

چهارشنبه
18 تیر 1399

شماره 1578



پیاده سازی انجام تراکنش ها به صورت 2 مرحله ای 
به واسطه دریافت رمز پویا در سامانه 72۰#*

بان��ک  پاس��ارگاد با عنای��ت به ال��زام بانک  مرکزی مبن��ی بر انجام 
تراکنش ه��ای غیرحضوری با اس��تفاده از رمز پویا، جه��ت رفاه حال 
 ،USSDمشتریان و تسریع در انجام فرآیند انجام تراکنش بر روی درگاه
امکان تراکنش دو مرحله ای با قابلیت دریافت رمز پویا را از طریق کد 
دس��توری #720* فراهم کرده  اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک 
 پاسارگاد، ارائه این خدمات موجب تسهیل در فرآیند انجام تراکنش و 
دریافت رمز پویا در خالل تراکنش با اس��تفاده از کد #720* می شود. 
به این ترتیب، دارندگان سیم کارت های اپراتورهای همراه اول، ایرانسل 
و رایتل قادر خواهند بود با ش��ماره گیری کد دس��توری #720*، نوع 
تراکنش و ش��ماره کارت خود را انتخاب کرده و پس از درخواست رمز 
پویا و دریافت پیامک آن نسبت به وارد نمودن رمز پویا در مرحله  دوم، 
فرآیند تراکنش خود را با ش��ماره گیری کد دس��توری 100#*720* 
ادامه دهند. براس��اس این خب��ر، در این نوع خدم��ت، ابتدا کاربر کد 
دس��توری *720# را ش��ماره گیری می کند و پس از انتخاب خدمات 
موردنظ��ر، تمامی مراحل تا انتخاب ش��ماره کارت را طی می کند. در 
مرحله  بعد پیام  مربوط به درخواست رمز پویا نمایش داده  می شود. در 
صورتی  که کاربر پیش از آن، رمز پویا را دریافت کرده  باشد، با انتخاب 
گزین��ه  »نیاز به رمز ن��دارم و خرید را ادامه بده«، رم��ز را وارد کرده و 
فرآیند خرید را تکمیل می کند. اگر کاربر پیش از آن رمز پویا را دریافت 
نکرده  باشد، با انتخاب گزینه  »دریافت رمز پویا« و دریافت آن از طریق 
پیامک، 120 ثانیه زمان دارد که قبل از منقضی شدن رمز دریافت شده، 
ادامه  فرآیند خرید را با شماره گیری کد دستوری #100*720* ادامه 
دهد. از دیگر امکانات ایجادشده در این سامانه این است که مشتریان 
هنگام خرید ش��ارژ یا اینترنت، با انتخاب گزینه »تکرار آخرین خرید« 

می توانند آخرین تراکنش انجام شده خرید خود را تکرار کنند.
گفتنی است مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره  
https:// در سایت این بانک به آدرس CRM تماس 82890 و سامانه

www.bpi.ir/crm آماده  ارائه اطالعات بیشتر به مشتریان است.

سکه در کانال 1۰ میلیون تومانی
ورق دالر برگشت

در جری��ان معامالت بازار ارز در روز سه ش��نبه، ن��رخ دالر و یورو به 
ترتیب 200 و 50 تومان کاهش یافت. صرافی های بانکی در این روز هر 
دالر آمریکا را به قیمت 21 هزار و 500 تومان خریدند و معادل 21 هزار 
و 650 تومان فروختند که نرخ خرید و فروش در مقایس��ه با معامالت 
دوش��نبه به ترتی��ب 250 و 200 تومان کاه��ش یافت. همچنین این 
صرافی ها هر یورو را معادل 24 هزار تومان خریداری کرده و به قیمت 
24 هزار و 150 تومان فروختند که نرخ خرید و فروش یورو نیز نسبت 
به روز دوشنبه به ترتیب 100 و 50 تومان با کاهش قیمت مواجه شد.

بانکنامه

ای��ن روزها روند صعودی بازار ارز مایه نگرانی ش��ده و قیمت هر دالر 
آمریکا از کانال 14 هزار تومان در ابتدای امسال با افزایش 7 هزار تومانی 
حاال وارد کانال 21 هزار تومان شده است. در این میان، رئیس کل بانک 
مرک��زی به دنبال افزایش نرخ دالر وعده داده که التهاب بازار با فروکش 
کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع ش��ده ماه های قبل و افزایش عرضه در 

سامانه نیما به تعادل خواهد رسید.
به گزارش خبرآنالین، به نظر می رس��د ش��یوع کرونا باعث ش��ده که 
بخش��ی از تقاض��ا در ابتدای س��ال نتواند نیاز ارزی خ��ود را مرتفع کند 
و در هفته های اخیر به ش��کل انباشته ش��ده وارد بازار ش��ده و قیمت ارز 
صرافی ها را تحت فش��ار قرار داده است. در کنار آن، صادرات کشور پس 
از بازگشایی مرزها )که به دلیل کرونا بسته شده بودند(، به اندازه گذشته 

احیا نشده است که به چنین تقاضاهایی پاسخ دهد.
ب��ا این وج��ود، به اعتق��اد رئی��س کل بانک مرک��زی، ای��ن تقاضای 
تجمیع شده فروکش خواهد کرد. عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت 
اینستاگرامی خود در این باره نوشت: »تالطم این روزهای بازار، عمدتا از 
عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکالت ناشی از 

کرونا در ابتدای سال نشأت گرفته است.«
به گفت��ه عبدالناصر همتی، »بانک مرک��زی دخالت هدفمند خود در 
بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور 
اعم��ال خواهد کرد. بانک مرکزی یک بار در مهرماه س��ال 97 توان خود 

را نشان داد.«
او ادامه داد: »برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش 
دالرهای 19 هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریس��ک بازار ارز 
برای س��رمایه گذاری به ش��دت افزایش پیدا کرده است و من نیز وظیفه 

دارم این را به فعاالن اقتصادی گوشزد کنم.«
مقصر افزایش شدید قیمت ارز کیست؟

در این میان اما کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در رابطه با دالیل 
افزای��ش نرخ دالر در بازار، دیدگاه های دیگری دارند. مجیدرضا حریری، 
رئیس اتاق بازرگان��ی ایران و چین درخصوص افزایش نرخ ارز می گوید: 
»در میان بازارهای اصلی چون ارز، طال، بورس و مسکن، وضعیت بازار ارز 
از بخش های دیگر بهتر است، زیرا ارز در یک سال رشد نهایتا 40درصدی 
داشته، اما در مورد مس��کن آمارهای رسمی از افزایش 60درصدی خبر 
می دهد یا بازار سرمایه چنان رشدی داشته که حیرت آور است. به همین 

دلیل از اساس، انتظار ارزان ماندن ارز در این شرایط بی جا است.«
وی تاکید می کند: »نباید فراموش کنیم هم اکنون هم به بخشی از تقاضای 
ارز، بانک مرکزی پاسخ می دهد. در واقع تمام کاالهای مجاز از طریق ارزی 
ک��ه بانک مرکزی تهیه کرده وارد می ش��وند. این در حالی اس��ت که تمام 
تالش های نهاد سیاست گذاری پولی برای کنترل تقاضا تاکنون موفق نبوده 

است و یک گشت ساده در بازار کشور این را نشان می دهد.«

حری��ری با تاکی��د بر اینکه وضعیت بازار کاال در ایران نش��ان می دهد 
هنوز اقتصاد ما با معضل قاچاق روبه روس��ت، ادامه می دهد: »به باور من 
بعید اس��ت س��االنه کمتر از 10 تا 12 میلیارد دالر قاچاق کاال داش��ته 
باش��یم. در نتیجه من حتی نمی توانم تصور کنم قاچاق کاال به کشور ما 
صفر شده اس��ت؛ گرچه کاهش چشمگیری داشته، اما همین 10 تا 12 

میلیارد دالر فشار تقاضا را افزایش می دهد.«
ب��ه اعتق��اد او، »ایرانیان رتب��ه اول خرید ملک در ترکیه را به دس��ت 
آورده اند و عالوه بر همسایه غربی در کشورهایی چون اسپانیا و کانادا هم 
این روند افزایش داش��ته اس��ت. اینها ارز خود را از کجا تامین می کنند؟ 

مشخص است که این تقاضا غیرقانونی است.«
عضو اتاق بازرگانی تهران در انتها می گوید: »همچنین برخی البی های 
قدرتمن��د تالش دارند برخی کاالها را هم به انحای مختلف و مثال بدون 
ارز وارد کنند مانند خودروهای لوکس��ی که در انبار گمرک مانده است. 
مجموعه این عوامل س��بب شده تقاضا در ش��رایطی که عرضه با اخالل 
مهمی روبه رو اس��ت، افزای��ش یابد. به همین دلیل بای��د پذیرفت بانک 

مرکزی در این زمینه فعال مایشا نیست.«
وقتی درآمدهای ارزی کشور کم می شود

جمال رزاقی، رئیس اتاق بازرگانی ش��یراز نیز معتقد اس��ت: »افزایش 
ن��رخ دره��م به باالی 5500 توم��ان و عدم تامین ارز فع��االن اقتصادی 
در س��امانه نیما و افزایش تقاضا در ب��ازار آزاد منجر به افزایش نرخ دالر 

شده است.«
ب��ه گفته وی، »ب��ا توجه به تاثیرپذی��ری ن��رخ دالر از حواله درهم و 
پیش بینی رش��د آن، قیمت دالر نیز همچنان افزایش��ی باش��د، بنابراین 

پیشنهاد می شود که بازارساز عرضه حواله را تقویت کند.«
رزاق��ی عنوان می کند: »به اعتقاد برخی تحلیلگران، رش��د باثبات نرخ 
ارز در هفته گذش��ته به دلیل ش��رایط و اخبار سیاس��ی بوده و احتمال 
ری��زش قیمت ها در روزهای آتی وج��ود دارد. از طرفی به اعتقاد برخی 
دیگ��ر از تحلیلگران، تداوم رش��د نقدینگی و افزای��ش انتظارات تورمی، 
کاهش بیشتر ارزش ریال را به دنبال داشته و نرخ دالر همچنان افزایشی 

خواهد بود.«
همچنین عباس آرگون، کارش��ناس اقتصادی در رابطه با افزایش نرخ 
ارز در روزهای گذش��ته می گوید: »بخش اصلی این مشکل باز می گردد 
ب��ه کاهش درآمده��ای ارزی. در واقع بدون کاهش درآمدهای ارزی این 
نوس��انات هم رخ نمی داد. در این میان باید توجه داشت هم قیمت نفت 

و هم میزان فروش نفت کاهش داشته است.«
او می افزاید: »عالوه بر این ش��یوع ویروس کرون��ا نیز اثرات خود را بر جا 
گذاش��ت که به کاهش صادرات غیرنفتی منجر شد. درواقع با شیوع کرونا، 
امکان تردد محدود شد و این امر بر مراودات تجاری نیز اثرگذار بود. از سوی 

دیگر، بخشی از منابع کشور هم فریز شدند و به کشور باز نمی گردند.«

به عقیده آرگون، »منابع ارزی ایران اندک نیست، اما امکان جابه جایی 
آن به داخل کش��ور وجود ندارد و به همی��ن دلیل امکان صرف آنها نیز 

وجود ندارد.«
این کارش��ناس اقتصادی تاکی��د می کند: »در نتیج��ه این اخالل در 
درآمد ارزی طبیعی بود که روزهای گذشته افزایش نسبی قیمت ارزهای 
مختلف را تجربه کنیم. رفت و برگش��ت قیمت ها در بازار ارز نیز ناش��ی 
از چس��بندگی باالی قیمت از یک س��و و مقاومت کس��انی اس��ت که از 
سوی دیگر از قیمت های باال سود می برند. البته بحث قطعنامه ای که در 
ش��ورای حکام آژانس اتمی علیه ایران صادر شد نیز تبعات روانی خود را 
دارد که به ش��کل کوتاه مدت می تواند قدرت پول ملی را کاهش دهد اما 

این اثر مقطعی است.«
آرگ��ون متذکر می ش��ود: »البته باید توجه داش��ت در همین ماه های 
سپری شده سال 99 هم رشد قیمت ها و تورم را داشتیم و طبیعی است 
وقت��ی تورم عمومی وجود دارد، نرخ ارزهای دیگر هم روندی مش��ابه را 
تجرب��ه کند. به بیان دیگر، عوام��ل گوناگونی در کاهش قدرت پول ملی 
کش��ور تاثیر داش��ته اس��ت که البته رفع همه آنها در کوتاه مدت ممکن 

نیست.«
نرخ ارز بارها در اقتصاد ایران سرکوب شد

در همین حال، مجید س��لیمی بروجنی، تحلیلگ��ر اقتصادی می گوید: 
»نگاهی به سرنوش��ت اقتص��اد ایران در چهار دهه گذش��ته گویای این 
حقیقت اس��ت که به هنگام التهابات بازار دالر، سایر بازارها نیز دنباله رو 
دالر می ش��وند. به بیان دیگر، س��ایر قیمت ها در بازارهایی همچون طال، 
خ��ودرو، مس��کن هر کدام با ضری��ب معینی خودش��ان را با قیمت دالر 

تطبیق می دهند.«
او می افزاید: »نرخ ارز بارها و بارها در اقتصاد ایران سرکوب شده است. 
به طور نمونه، نگاهی به روند نرخ ارز در دهه 80 شمس��ی به ما خواهد 
گفت که متوس��ط قیمت دالر در طول 10 س��ال تنها 30درصد افزایش 
پیدا کرده است، ولی این سرکوب قیمتی بالفاصله با یک جهش قوی در 

سال های 90 و 91 جبران شده است.«
ای��ن تحلیلگر اقتصادی متذکر می ش��ود: »این جهش های س��نگین 
نتوانس��ت درس��ی به دولتمردان بدهد؛ چراکه یک ب��ار دیگر در فاصله 
س��ال های 92 ت��ا 96 تاکتی��ک تثبیت ن��رخ ارز در ش��رایط باالبودن 
درآمدهای ارزی را پیش برد و این بار به شکل سنگین تری و با افزایش 
عجیب نرخ ارز مواجه ش��د و در س��ال 97 جهش باالی 200درصد را 

تجربه کرد.«
س��لیمی بروجنی معتقد اس��ت: »یکی از بهانه هایی ک��ه دولتمردان با 
کم��ک آن، نرخ ارز را س��رکوب می کرده اند، این بوده که جامعه آمادگی 
الزم را برای پذیرش افزایش قیمت ارز ندارد. به همین دلیل هم در طول 

چند دهه گذشته هرگونه اصلی در سازوکار ارزی کنار گذاشته شد.«

چه عواملی باعث التهاب بازار ارز شدند؟

رمزگشایی از جهش دالر

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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 ETF بعدی شامل کدام شرکت ها می شود؟
یک س��وم از وعده عرضه س��هام ش��رکت های دولتی در بورس اجرا و 
 ETF نخستین واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
)واس��طه گری مالی یکم( با نماد دارایکم چن��دی پیش در بورس عرضه 
ش��د. بازدهی این صندوق باعث شد جذابیت این صندوق ها برای مردم 

دوچندان شود و خود را برای ETF بعدی آماده کنند.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال 
جدید، بر اینکه دس��تگاه های دولتی باید س��هام خود را در بورس عرضه 
کنند تاکید کرد و گفت رونق بورس به این اس��ت که همه دستگاه های 
دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ لذا امسال برای حرکت 
در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس یا فرابورس عرضه کنیم 
و بتوانیم تحول بزرگ را ش��اهد باشیم. همچنین استفاده از فرصت بازار 
س��رمایه، در واگذاری ش��رکت ها و دارایی های دولت و همچنین فروش 
اموال مازاد بانک ها، با توجه به اس��تقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی 
بود که از سوی رئیس جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصادی و 

دارایی داشت، مورد تاکید قرار گرفت.
در این راس��تا، شورای عالی بورس براس��اس قانون بودجه سال 99 و 
همچنین به اس��تناد اصل 44، در جلس��ه یازدهم فروردین ماه، س��از و 
کار اجرایی واگذاری باقی مانده س��هام دولتی شرکت های حاضر در بازار 
سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه 99 توسط وزیر 

امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد.
درواقع داس��تان از این قرار بود  که دولت قصد داش��ت سهام خود در 
ش��رکت های دولتی در بورس عرضه کند و در این راس��تا س��ه صندوق 
تعریف ش��د که شامل شرکت هایی می شود که در حال حاضر در بورس 
وجود دارند. این س��ه صندوق شامل صندوق واسطه گری مالی، پاالیشی 
)چهار پاالیش��گاه ب��ه ارزش 22 هزار میلیارد توم��ان( و صنایع فلزی و 
خودروسازی می ش��ود. در این راستا، پذیره نویسی نخستین صندوق که 
ش��امل باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران 
و بیمه  های البرز و اتکایی امین می شد، اواسط اردیبهشت آغاز و معامله 

آن نیز تقریبا یک ماه پس از پدیره نویسی تحت نماد دارایکم آغاز شد.
ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان از تخفیف 20درصدی 
بود. س��قف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی(، 20 میلیون 
ریال )2 میلیون تومان( تعیین شده بود. پذیره  نویسی برای هر فرد دارای 
کدملی امکان پذیر بوده و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود نداشت.

با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس سه 
صندوق واسطه گری مالی، خودروسازی و صنایع فلزی و صنایع پاالیش 
نفت و پتروش��یمی هستند، این س��وال وجود داشت که آیا فردی که با 
کدملی یا کد بورس��ی خود در صندوق اول )واس��طه گری مالی یکم( تا 
سقف 2 میلیون تومان پذیره نویسی می کند، امکان پذیره نویسی در سایر 
صندوق ها را دارد یا خیر؟ باید گفت منعی برای پذیره نویس��ی در س��ایر 
صندوق ها در ش��رایط مذکور وجود ندارد بنابراین تخفیف در نظر گرفته 

شده فقط برای یک صندوق اعمال می شود.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بازار س��رمایه روز سه ش��نبه نیز همانن��د روزهای قبل 
روندی صعودی داش��ت و ش��اخص کل بورس بی��ش از 28 هزار واحد 
صعود کرد. ش��اخص کل با این رش��د 28 هزار و 803 واحدی نهایتا در 
ارتفاع یک میلیون و 747 هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل )هم وزن( 
نیز با 302 واحد کاهش به 483 هزار و 60 واحد و شاخص قیمت )هم 
وزن( با 198 واحد افت به 318 هزار و 111 واحد رس��ید. شاخص بازار 
اول 27 هزار و 998 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم 29 هزار و 782 واحد 
افزایش داشت. آیفکس نیز با رشد بیش از 252 واحدی عدد 18 هزار و 
64 واحدی را نمایش داد. در معامالت روز سه ش��نبه بیش از 9 میلیارد 
و 23 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 157 هزار و 268 

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

نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 5هزار و 63 واحد، نفت و گاز 
پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 2هزار و 39 واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با 2هزار و هفت واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با یک 
ه��زار و 757 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با یک ه��زار و 718 واحد، گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 677 واحد و پاالیش 
نفت تهران )ش��تران( با یک هزار و 663 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نمادهای پتروش��یمی پارس )پ��ارس( با 678 واحد، 
سرمایه گذاری توس��عه ملی )وبانک( با 497 واحد، خدمات انفورماتیک 
)رانفور( با 246 واحد، بانک ملت )وبملت( با 239 واحد، سرمایه گذاری 
دارویی تامین )تاپیکو( با 236 واحد، بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با 214 
واح��د، فجر انرژی خلی��ج فارس )بفجر( با 185 واح��د و گروه صنعتی 
پاکش��و )پاکش��و( با 182 واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص همراه بودند. 
همچنی��ن نمادهای بانک مل��ت، فوالد مبارکه اصفه��ان، بانک تجارت، 
بانک صادرات ایران، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، پاالیش نفت 
اصفه��ان و پاالیش نفت بندرعباس از جمل��ه نمادهای پربیننده بورس 
تهران بودند. گروه بانک ها هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت ش��د و در این گروه 4میلیارد و 87 میلیون برگه سهم 

به ارزش 23 هزار و 658 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از 252 واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال 18 هزار و 64 واح��د ثابت ماند. در این ب��ازار 3میلیارد و 849 
میلیون برگه سهم به ارزش 3 هزار و 849 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(،  بیمه پاسارگاد )بپاس(، تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر( و بانک دی )دی( تاثیر 
مثبت بر ش��اخص این بازار را داش��تند. همچنین نمادهای گروه صنایع 
کاغذ پ��ارس )چکاپا(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا(، 

صنای��ع ماش��ین های اداری ایران )مادی��را(، هلدین��گ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، بیم��ه دی )ودی(، ویتانا )غویتا(، توزیع داروپخش 
)دتوزیع(، قاس��م ایران )قاسم(، پخش البرز )پخش( و  بیمه کوثر )کوثر( 

با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.

روحانی: هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متأثر کند
رئیس جمهور روز گذش��ته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت 
بازار س��رمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت 
ایجاد ثبات، توس��عه و رونق بخش��ی به بازارهای مالی و اقتصاد کش��ور 
دانس��ت. حس��ن روحانی با بیان اینکه این اقدام دولت مورد اس��تقبال 
نخبگان، فعاالن اقتصادی و مردم قرار گرفت، گفت: در این مس��ئله دو 
نکته حائز اهمیت ویژه اس��ت که اولین نکته، رویه سازی و تداوم جدی 
عرضه س��هام بنگاه های بزرگ و متوس��ط به وی��ژه بنگاه های دولتی در 
بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور ش��دن اقتصاد کشور 
و خ��روج جدی دولت از بنگاه داری، شفافیت بخش��ی به اقتصاد و تولید 
کشور است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت.

روحانی ادامه داد: از این نظر تمامی دس��تگاه های دولتی طبق ضوابط 
و مقررات اعالم شده، موظف به عرضه سهام شرکت های خود در بورس 
هس��تند و تداوم بنگاه داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه های 
دولتی برای ش��کوفایی اقتصاد، الزم است سریع تر به بخش خصوصی و 
مردم واگذار ش��ود و به خصوص س��ازمان بورس باید نس��بت به اجرای 

تعهدات شرکت ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.
رئیس جمهور با توضیح این موضوع که نکته دوم موردنظر باید توسط 

مس��ئولین وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت 
باال تعقیب شود، گفت: نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل سازی عرضه 
و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش 
و رفع موانع حقوقی پذیره نویسی ها و صندوق پروژه نکته مهم دوم است 

که باید به دقت مدنظر قرار گیرد.
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه هیجان زدگی کاذب نباید ب��ورس را متأثر کند، 
افزود: از این نظر رش��د ش��اخص های بورس باید طب��ق پایه های علمی 
دقیق و براساس منطق بازار سرمایه پیش برود. مدیریت بازار بورس باید 
ب��ا اعمال مقررات احتیاط��ی الزم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این 
اطمینان را بدهد که سرمایه گذاری آنها در بورس استحکام الزم را دارد، 

لذا بهتر است در این زمینه باجدیت بیشتر عمل کنند.
روحانی س��اماندهی بازار سرمایه و نوسانات ارزی را از مباحث مهم و 
تعیین کننده ای دانس��ت که در روزهای اخیر فضای اقتصادی کش��ور را 
تحت تاثیر قرار داده است و گفت: از عوامل مهمی که می تواند نوسانات 
را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار اس��ت. دولت با تفکیک 
کس��انی که به قصد س��وداگری و منفعت طلبی از عرض��ه ارز حاصل از 
ص��ادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خ��ودداری کرده اند، با همکاری 
مراج��ع قضایی این اف��راد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال 
ب��رای کس��انی که در موعد مقرر نس��بت به تعهد خ��ود عمل می کنند 

مشوق ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.
اصالح سنگین، شاخص بورس را تهدید نمی کند

بازار س��رمایه در حال��ی به روند صعودی خ��ود در روزها و هفته های 
گذش��ته ادامه می دهد که بس��یاری از کارشناسان، احتمال یک اصالح 
سنگین را برای شاخص بورس دور از انتظار نمی دانند. در این خصوص، 
احمد اش��تیاقی با بیان اینکه نمی توان اصالح سنگینی را برای شاخص 
بورس پیش بینی کرد، گفت: ممکن اس��ت تا حدودی از ش��تاب رش��د 
بازار کاس��ته ش��ود اما باید دی��د جریان ورودی پول که اکنون توس��ط 
سرمایه گذاران خرد وارد بازار شده و باعث شتاب در روند افزایشی شده 

است ادامه دار خواهد بود یا خیر.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اینکه 
ب��ازار در کانال یک میلی��ون و 500 هزار واحد در حال اصالح بود که با 
افزایش تدریجی دالر همراه و باعث تغییر مس��یر در روند معامالت شد، 
افزود: بازار س��هام نس��بت به عبور قیمت دالر از نرخ 18 هزار تومان در 
ب��ازار آزاد و ورود به کانال قیمتی 22 هزار تومان واکنش مثبت نش��ان 
داد و نه تنها تن به اصالح نداد بلکه آغاز به روند صعودی پرش��تاب کرد. 
به نظر می رس��د که اگر دالر گام افزایشی را برنمی داشت، بازار مدتی را 
در کانال یک میلیون و 500 هزار واحد اس��تراحت می کرد اما رشد نرخ 
دالر در بازار باعث شد تا بازار وارد فاز اصالحی نشود و رشد پرشتاب تر 

از روزهای گذشته را به خود گرفت.

رشد شاخص کل بورس همچنان ادامه دارد

جابه جایی ۹ میلیارد سهم در بورس تهران
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قیمت مرغ به 17 هزار و 5۰۰ تومان رسید
نای��ب رئیس کان��ون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی گفت روز 
گذش��ته قیمت مرغ گرم در خرده فروشی ها 17 هزار و 500 تومان 

بود.
حبیب اس��داله  نژاد، نایب رئیس کانون انجم��ن صنفی مرغداران 
گوش��تی در گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات نسبی 
قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغداری 12 هزار تا 12 هزار و 300 تومان و مرغ آماده به طبخ در 

خرده فروشی ها 17 هزار تا 17 هزار و 500 تومان است.
وی اف��زود: هم  اکنون م��رغ گرم در برخی مغازه ه��ا با قیمت 18 
ت��ا 19 هزار تومان عرضه می ش��ود که با وج��ود نرخ مرغ زنده، این 
قیمت ها کارشناس��ی نیست. اسداله نژاد درباره آینده بازار مرغ بیان 
ک��رد: با توجه به برق��راری تعادل میان عرض��ه و تقاضا پیش بینی 

می شود که ثبات و پایداری قیمت در بازار حفظ شود.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه قیمت مرغ در بازار همچنان 
دو نرخی اس��ت، بی��ان کرد: واحد های��ی که نهاده خ��ود را با نرخ 
مصوب تحویل گرفتند، اقدام به توزیع مرغ با نرخ ستاد تنظیم بازار 
می کنن��د و در مقابل واحد هایی که نهاده موردنیاز را از بازار س��یاه 
تهیه می کنند، برمبنای مکانیزم عرضه و تقاضا مرغ تولیدی خود را 

در بازار توزیع می کنند.
ب��ه گفته وی، علی رغم آنکه مرغداران طی ماه های اخیر متحمل 
زیان شدند، اعالم قیمت غیرمنطقی مرغ تولیدکنندگان را به چالش 

می کشد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی ادامه داد: با 
وجود آنکه مسئوالن اذعان می کنند که قادر به تامین کل نهاده های 
موردنیاز با نرخ مصوب نیس��تند، از ای��ن رو اعالم قیمت مصوب با 

هزینه های تولید فاصله معناداری دارد.
وی قیم��ت مص��وب هر کیلو مرغ زنده را 10 ه��زار تومان و مرغ 
گ��رم را 15 هزار تومان اعالم ک��رد و گفت: قیمت مصوب مرغ گرم 
50درصد باالتر از نرخ مرغ زنده است، در حالی که با احتساب سود 

اصناف این اختالف قیمت غیرمنطقی است .
وی با اش��اره به اینکه قیمت مصوب مرغ کارشناسی نیست، بیان 
کرد: نرخ مصوب مرغ کارشناس��ی نیس��ت چراک��ه حداقل حقوق 
مرغ��داران را تامی��ن نمی کند و تنها در صورت��ی امکان عرضه مرغ 
ب��ا نرخ مصوب وجود دارد که دس��تگاه های دولت��ی امتیازاتی را به 

مرغداران بدهند.
اسداله  نژاد افزود: در کارگروه تنظیم بازار ضریب تبدیل مرغ زنده 
ب��ه مرغ گرم بر مبن��ای 1.40 تا 1.45 باید در نظر گرفته ش��ود که 

متاسفانه ستاد تنظیم بازار مبنا را 1.50 در نظر گرفته است.
این مقام مسئول قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 3 هزار 
و 500 توم��ان اعالم کرد و افزود: قیمت هر قطعه جوجه یکروزه از 
یک هزار و 400 تومان به 3 هزار و 500 تومان افزایش یافته است، 
در حالی که قیمت مصوب جوجه را ستاد تنظیم بازار 2 هزار و 800 
تومان اعالم کرده است که این نرخ جوابگوی منافع تولیدکنندگان 

که در چند ماه اخیر متحمل زیان شدند، نیست.

16 قفس پرورش ماهی در دریا تحت پوشش 
بیمه هستند

بیمه پذیری ب��رای پرورش دهندگان ماه��ی در قفس بدون هیچ 
محدودیتی انجام می شود و تاکنون 16 قفس پرورش ماهی در دریا 

تحت پوشش بیمه قرار دارند.
محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور 
در گفت و گو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: همه رش��ته های 
پ��رورش آبزیان از فیل ماهی��ان تا پرورش ماهی در اس��تخر بتنی، 
خاکی، میگو و ماهی و ماهی در قفس تحت پوش��ش صندوق بیمه 

کشاورزی قرار دارند.
او اف��زود: عوام��ل خطر و ح��وادث پی��ش روی پرورش دهندگان 
ماهی با همکاری س��ازمان شیالت ایران مورد بررسی قرار گرفته و 

محاسبات حق بیمه آن ها را انجام دادیم.
او با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته بیش از 4 میلیارد تومان از 
صندوق بیمه کشاورزی به پرورش دهندگان ماهی در قفس پرداخت 
ش��ده است، تصریح کرد: یکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی 
پرورش ماهی در قفس اس��ت و همزمان بعد از ورود این فناوری به 
کشور و س��رمایه گذاری در این بخش بیمه پذیری پرورش دهندگان 
را انجام دادیم. او ادامه داد: با توجه به اینکه پرورش ماهی در قفس 
رش��ته ای نوپاس��ت و خطراتی همواره تولید در این بخش را تهدید 
می کند برخی از پرورش دهندگان هنوز برای بیمه مزارع خود اقدام 
نکرده اند. او افزود: حدود دو س��ال است که مزارع پرورش ماهی در 
قفس تحت پوش��ش صندوق بیمه کش��اورزی قرار گرفتند و بخش 
زی��ادی از حق بیمه از تولیدکننده گرفته نمی ش��ود و یارانه هم به 

آن ها تعلق خواهد گرفت.
حس��ن نژاد با بیان اینک��ه بیش از 7 هزار مزرعه ش��یالتی تحت 
پوش��ش بیمه ای هس��تند که از این تعداد 16 واحد پرورش ماهی 
در دریا یا قفس هستند، اظهار کرد: با دستورالعملی که صادر شده 
تولیدکنن��دگان می توانند به نزدیک ترین ش��عب بانک کش��اورزی 

مراجعه کنند و بیمه نامه خود را دریافت کنند.

اخبـــار

نان که از اصلی ترین کاال های س��فره خانوارهاس��ت، این روز ها بدون 
اعالم اتحادیه و با تخلف برخی نانوایی ها، گران فروخته می شود.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،  به دنبال افزایش قیمت بسیاری 
از مواد اولیه از جمله ش��کر، گندم، روغ��ن و ... نانوایان تقاضای افزایش 

قیمت نان را دارند.
ع��الوه بر موارد فوق حقوق کارگران افزای��ش یافته  که همین عامل 
باعث نارضایتی نانوایان ش��ده است چراکه نه تنها مواد اولیه را با قیمت 
قب��ل خریداری نمی کنن��د بلکه به کارگران خود بیش��تر از قبل حقوق 
می دهند و بیمه بیشتری نیز پرداخت می کنند. در بسیاری از شهرهای 
کش��ور ش��اهد افزایش قیمت نان هس��تیم اما در پایتخ��ت این قیمت 

تغییری نیافته و باعث نارضایتی نانوایان شهر شده است. 
قیمت نان باید با افزایش قیمت مواد اولیه تغییر کند

یک��ی از نانوایان پایتخت در گفت وگو ب��ا خبرنگار صنعت، تجارت و 
کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین 
تغیی��رات در ن��رخ نان، گفت: قیمت نان آخرین بار در س��ال 97 حدود 
10درصد افزایش داش��ت، اما با توجه به افزایش هزینه های تمام شده، 

درخواست اصالح قیمت نان را داریم.
او ادام��ه داد: در حال حاضر قیمت خمیرمایه حدود س��ه برابر ش��ده 
اس��ت. اصالح قیمت نان در چند استان انجام شده است اما در پایتخت 

ای��ن اتفاق رخ نداده و منتظر اصالح قیمت هس��تیم. در روز های پایانی 
س��ال اصالح قیمت نان در دس��تور کار قرار گرفت، اما به دلیل ش��یوع 

ویروس کرونا متوقف شد.
تقاضای افزایش قیمت نان را داده ایم

اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نان س��نگکی در گف��ت و گو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با 
اش��اره به آخرین تغییرات در نرخ نان، گفت: تقاضای افزایش قیمت نان 
را داده ایم، اما متاس��فانه تصمیمی در این خصوص گرفته نش��ده است. 
قیمت تمام مواد اولی��ه افزایش یافته، اما قیمت نهایی نان تغییر نکرده 
اس��ت. رئیس اتحادیه نان س��نگکی بیان کرد: هزینه بسیاری از نانوایان 
افزایش یافته به طور مثال هزینه کار، هزینه اجاره مغازه افزایش یافته و 

این عامل باعث نارضایتی بسیاری از نانوایان شده است.
پابرجا درخصوص قیمت نان سنگک گفت: در حال حاضر نان سنگک 
ه��زار و 800 توم��ان و نان کنج��دی 2 هزار و 500 توم��ان به فروش 
می رس��د. آرد یارانه ای دریافتی نانوایان دولتی گندمی کیلو 665 تومان 
که کیس��ه ای 33 هزار تومان می شود و آرد نیمه یارانه ای گندمی 900 

تومان که کیسه ای 47 هزار تومان می شود.
این مقام مس��ئول تاکید کرد: با این شرایط به وجود آمده باید دولت 
فکری به حال نانوایان کند، به شدت به دنبال افزایش قیمت ها هستیم.

 در تهیه و توزیع انواع نان مشکلی وجود ندارد
بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نان سنتی در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درباره آخرین تغییرات نرخ نان، گفت: در تهیه و توزیع انواع نان مشکلی 

وجود ندارد و آرد به موقع بین نانوایان توزیع می شود.
او بی��ان کرد:  امس��ال از آنجای��ی که دولت به فکر مردم اس��ت نرخ 
ن��ان را افزایش نداده ایم، اما با توجه به برخی مس��ائل از جمله افزایش 
دستمزد، افزایش هزینه آب و برق، هزینه کرونایی مانند تهیه دستکش 
و ماس��ک که ماه��ی یک میلی��ون و 500 هزار تومان ب��رای نانوا تمام 

می شود، نانوایان درخواست افزایش هزینه نان را دارند.
رئیس اتحادیه نان سنتی تشریح کرد: اکنون به دلیل افزایش دستمزد 

کارگران، برخی از آن ها را به زحمت نگه داشته ایم.
مقدم درخص��وص قیمت انواع نان گفت: قیمت ن��ان لواش و تافتون 
300 دولت��ی و 450 آزادپز اس��ت، همچنین قیمت ن��ان تنوری 550 
دولت��ی و 850 آزادپز، بربری س��اده دولتی ه��زار و آزادپز هزار و 500 
توم��ان، بربری کنج��دی دولتی هزار و 500 و کنج��دی آزادپر 2 هزار 
تومان، س��نگک دولتی س��اده هزار و 200 و ه��ر رو کنجد 500 تومان 
اضافه می ش��ود، سنگک آزادپز س��اده هزار و 800 و هر رو کنجد 500 

تومان اضافه می شود.

نان به نرخ نانوایی ها! 

 زور تعزیرات به گرانفروشی نانوایان می رسد؟

مدی��رکل دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز 
هیچ ابالغیه ای به گمرکات سراس��ر کش��ور مبنی ب��ر اعمال ممنوعیت 
واردات گوش��ی تلفن همراه به ارزش باالی 300 یورو نداش��ته اس��ت، 
گف��ت: منتظر اعالم نظر نهایی کمیته مش��ترک می��ان بانک مرکزی و 

وزارتخانه های صمت و ارتباطات و فناوری اطالعات هستیم.
به گزارش ایس��نا، س��عید عباس��پور اظهار کرد: اخبار منتشرشده در 
رس��انه ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است 
که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و س��ایر دس��تگاه ها و نهادهای 
تصمیم گیر برگزار ش��ده و مصوبات آن هنوز به تایید کمیته مش��ترک 
بان��ک مرک��زی، وزارت صم��ت و وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
نرسیده است، بنابراین تا زمان ابالغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی 

نخواهد داش��ت. همچنین به گفته وی براس��اس صورتجلس��ه مربوطه، 
واردات به صورت مس��افری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیس��تری 
کاال در مورد گوشی های تلفن همراه باالی 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ 
ام��ا در نهایت، تصمیم گیری نهایی با تایید کمیته مش��ترک میان بانک 
مرک��زی، وزارت صم��ت و وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات صورت 

خواهد گرفت که متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
بنا بر اعالم ش��اتا آمارهای ارائه ش��ده در کمیته تخصیص ارز نش��ان 
می ده��د در ماه ه��ای گذش��ته، بال��غ بر 95درص��د از واردات رس��می 
صورت گرفته در حوزه کاالی گوش��ی تلفن همراه، مربوط به کاالهایی با 
ارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها 5درصد از واردات رس��می مربوط 
به گوشی های تلفن همراه دارای ارزش باالتر از 300 یورو است، این در 
شرایطی است که به لحاظ ارزش��ی، 30درصد گوشی های تلفن همراه، 

باالی 300 یورو و 65 تا 70درصد مربوط به گوش��ی های تلفن همراه با 
قیمت زیر 300 یورو است. به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر محدودیت 
واردات موبایل با ارزش باالی 300 یورو که از سوی انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعالم ش��ده بود خبرساز شد، اما امروز این 
انجمن در اطالعیه ای که با عنوان »شفاف س��ازی درخصوص محدودیت 
واردات موبای��ل ب��ا ارزش باالی 300 یورو«، منتش��ر کرده، اعالم کرده 
که این تصمی��م به دلیل »محدودیت های اخیر ارزی و در جهت تامین 
حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی 

کاالها در کشور صورت گرفته است.« 
البته روز گذش��ته البته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در 
توییترش گفته این تصمیم ایرادات جدی دارد و از احتمال بازنگری در 

این تصمیم خبر داده است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( گفت��ه که در دوران کرونا از بین 100 قلم کاالی اساس��ی 
قیم��ت 36 قلم کاال کمتر از 5درص��د و قیمت 53 قلم کاال بیش از 

5درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا کالمی اظهار کرد: با بررس��ی حدود 

100 قلم کاال در س��امانه 129 س��ازمان حمایت، حدود 11 قلم از 
این اقالم ش��امل کاالهای مصرفی و س��رمایه ای فاقد افزایش قیمت 

بوده است.
به گفته وی طبق آخرین بررس��ی ها حدود 36 قلم کاال با افزایش 
0 تا 5درصد و 53قلم هم بیش از 5درصد افزایش را تجربه کرده اند.

سرپرس��ت معاونت بازرگانی وزارت صمت همچنین گفت: قیمت 
گوشت گوسفند فقط دو و نیم درصد افزایش یافته است.

کالمی در پایان با اش��اره به کاهش قیمت جهانی ش��کر س��فید، 
تصریح کرد: با این حال افزایش نرخ دالر در کشورمان این امکان را 

فراهم نمی کند که نرخ شکر کمتر از 8000 تومان باشد.

ممنوعیت واردات گوشی های باالی 3۰۰ یورو به گمرکات ابالغ نشده است

قیمت ۸9 قلم کاال در دوره کرونا افزایش یافت

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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قیمت قطعات خودرو باید 55درصد افزایش 
پیدا کند

صنعت قطعه سازی همچنان براساس دالر 11هزار تومانی به تولید 
ادام��ه می دهد و این موضوع موجب نگرانی مس��ئوالن این صنعت 
ش��ده اس��ت. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، قطعه سازان 
مواد اولیه خود را از مبادی خارجی به صورت وارداتی با نرخ روز ارز 
و تامین کنندگان داخلی براساس فوب خلیج فارس تامین می کنند 
که هر دو منبع متأثر از نرخ ارز است. امروز در شرایطی که نرخ ارز 
به عددی فراتر از 18 هزار تومان رس��یده قطعه س��ازان با مشکالت 
زیادی نظیر تامین ارز دست و پنجه نرم می کنند و با وجود تمامی 
مش��کالت موجود همچنان ملزم ب��ه عرضه قطعات با قیمت مبتنی 
بر دالر 11هزار تومانی هس��تند. استمرار این شرایط موجب کاهش 
س��رمایه در گردش قطعه س��ازان و بروز مش��کل در روند تولید این 
واحدها ش��ده است. اختالل در روند قطعه سازی موضوعی است که 
صنعت خودرو کشور را نیز تحت الشعاع قرار داده است و در صورت 
ادامه روند با قیمت های کنونی ممکن است با توقف یا کاهش تیراژ 
تولید، صنعت خودرو نیز با مشکالتی مواجه شود و در نتیجه عرضه 
خ��ودرو به بازار و تامین معوقات مش��تریان کاهش پیدا کند که در 
نهایت به افزایش بیش از پیش قیمت خودرو در بازار و هرج و مرج 
منته��ی خواهد ش��د. تاثیر افزایش نرخ قطع��ات روی قیمت نهایی 
خودرو موضوع دیگری اس��ت که باید مدنظ��ر قرار داد. انجمن های 
قطعه س��ازی معتقدند ک��ه قطعات خودرو به ص��ورت میانگین باید 
50درصد افزایش قیمت داشته باشند تا وضعیت اقتصادی شرکت ها 
تعدیل ش��ود اما صنعت خودرو همچنان با قیمت گذاری دس��توری 
و نظارت فرمولی ش��ورای رقابت نمی تواند واکنش��ی به این افزایش 
قیمت ه��ای احتمالی نش��ان دهد در حالی که بدون ش��ک، نیاز به 
افزای��ش قیمت خودروها در پ��ی افزایش قیمت قطع��ات ناگزیر و 

الزامی است تا از زیان خودروسازان جلوگیری شود.
نوسان مواد اولیه داخلی و خارجی با نرخ ارز

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان 
خودرو کشور در گفت و گو با هفته نامه خودرو امروز، چالش کنونی 
صنعت قطعه سازی را مربوط به تامین مواد اولیه از دو کانال خارجی 
و داخلی عنوان کرد و افزود: نرخ ارز از 11 هزار تومان به حدود 19 
هزار تومان رس��یده است و اگر بتوانیم ارزی گیر بیاوریم، 70درصد 
افزایش تنها در بخش ارز مربوط به تامین مواد اولیه خارجی داریم 
لذا از مس��ئوالن تقاض��ا داریم تا ارز موردنی��از را تامین کنند و اگر 
ای��ن موضوع با قیمت پایین تر از قیم��ت کنونی ارز در بازار صورت 
بگیرد طبیعتا برای ما مطلوب تر خواهد بود. نجفی منش اضافه کرد: 
م��واد اولیه داخلی نیز با دالر نوس��ان می کند به گونه ای که مبنای 
ب��ورس ما برای ارائه مواد اولیه 5درص��د زیر نرخ فوب خلیج فارس 
اس��ت و این موضوع نیز به ارز وابس��تگی دارد. این مقام مسئول در 
حوزه قطعه س��ازی در انتقاد از ش��رایط تامین م��واد اولیه از منابع 
داخلی گفت: بعضا شاهد هستیم که مواد داخلی رشد قیمتی بیش 
از افزای��ش ن��رخ ارز دارند، برای مثال در ی��ک برهه زمانی که دالر 
60درصد رش��د داش��ت، مواد اولیه تولید داخل ح��دود 80درصد 

افزایش قیمت داشتند.

خانم ها می توانند موتورسیکلت برقی برانند!؟
رئی��س پلی��س راه��ور ناج��ا گف��ت فق��ط آقای��ان می توانند از 
موتورس��یکلت های برقی استفاده کنند و برابر قانون استفاده از این 

وسیله نقلیه نیازمند دارابودن گواهینامه است.
به گزارش پرشین خودرو، سردار سید کمال هادیانفر در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا خانم ها هم می توانند از موتورسیکلت های 
برقی اس��تفاده کنند، اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای اس��تفاده از 
موتورس��یکلت های برقی برای آقایان نداریم. وی گفت: برابر قانون 
برای اس��تفاده از این موتورس��یکلت ها باید گواهینامه هم دریافت 
شود.  براس��اس ماده دو آیین نامه راهنمایی و رانندگی و همچنین 
ماده یک آیین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی، داش��تن پالک و 
گواهینامه برای تمام وسایل نقلیه که در راه ها تردد می کنند، الزامی 

است و استثنایی ندارد.

 عرضه قطعات یدکی تقلبی
در بازار افزایش یافت! 

سوءاستفاده سودجویان از نابسامانی قیمت قطعه یدکی در بازار
یک مقام صنفی ضمن هشدار نسبت به کنترل بیشتر دستگاه های 
نظارت��ی ب��ر عرضه قطعات معی��وب در بازار، از س��هم 20درصدی 

قطعات بی کیفیت و تقلبی در بازار قطعه یدکی خبر داد.
به گزارش پرش��ین خودرو، در شرایطی که رشد بی قید و بند نرخ 
دالر بیش از گذش��ته بر وضعیت بازار قطعه یدکی تاثیر گذاش��ته و 
موجب بی ثباتی قیمت در بازار قطعه یدکی شده است این موقعیت 
فض��ا را بی��ش از گذش��ته برای توزی��ع و عرضه کنن��دگان قطعات 
بی کیفی��ت و تقلب��ی نیز فراهم کرده اس��ت. در چنی��ن فضایی که 
برخی س��ودجویان با استفاده از آشفتگی در بازار قطعه یدکی اقدام 
به عرضه قطعات بی کیفیت و تقلبی در بسته بندی قطعات اورجینال 
و وارداتی به بازار می کنند فعاالن لزوم کنترل بیش��تر دستگاه های 
نظارتی بر مبادی ورودی به کش��ور تاکی��د می کنند. این در حالی 
اس��ت که بارها شرکت های خدمات پس از فروش خودروسازان نیز 
نسبت به رشد فزاینده قطعات تقلبی و غیراستاندارد در بازار قطعات 
یدکی خودرو هشدار دادند با این حال رشد فروش قطعات غیراصلی 
و تقلبی در بازار لوازم  یدکی خودرو، کشف مجموعه های زیرزمینی 
تولید قطعات تقلبی و لوازم مس��تعمل و معیوب و بازسازی قطعات 
به نام برندهای تجاری خودروس��ازان همچن��ان از دغدغه های این 
روزهای بازار و ش��رکت های خدمات پس از فروش اس��ت موضوعی 
که بدون شک خس��ارات جبران ناپذیری را به مصرف کنندگان وارد 
خواهد کرد.  در همین زمینه سخنگوی اتحادیه فروشندگان قطعه 
یدکی خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، ضمن تایید 
و هش��دار نسبت به عرضه قطعات تقلبی و بی کیفیت در بازار گفت: 
اگرچ��ه عرضه قطعات تقلبی و معیوب، معضل جدی در بازار قطعه 
یدکی اس��ت اما همچنان این قطعات س��هم زیادی در بازار ندارند 
و ح��دود 15 ت��ا 20 درصد از قطع��ات موجود در ب��ازار را قطعات 

بی کیفیت و تقلبی تشکیل می دهند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تورم 35درصدی 
و افزایش قیمت مس��تمر نرخ کاالها را عاملی برای اصالح قیمت خودرو 

دانست.
آزم��ان خالق��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، در پاس��خ به این 
پرسش که آیا اصالح قیمت خودرو لزوما به معنای افزایش قیمت خودرو 
اس��ت، اظهار داش��ت: در وضعیت فعلی اصالح قیمت به طور تقریبی به 
معنای افزایش قیمت خودرو اس��ت مگر اینکه قیمت تعیین ش��ده برای 

این محصول بیش از ارزش واقعی آن باشد.
وی افزود: اگر در روند محاس��به قیمت خودرو، رقمی بیش از س��ود 
متعلقه به قیمت تمام ش��ده در مقایس��ه با هزینه تولید اختصاص یافته 

باشد، اصالح قیمت مبنی بر کاهش آن مطرح می شود.
عض��و هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران با بیان اینکه 
آنچه خودروس��ازان و قطعه س��ازان در حال حاضر با آن مواجه هستند، 
رشد بهای نهاده های تولید با توجه به تورم، رشد نرخ ارز و کاهش ارزش 
پول ملی اس��ت، گفت: افزایش بهای نهاده های تولید شامل نیروی کار، 
ان��رژی و مواد اولیه مصرفی اس��ت که تمامی این موارد در طول س��ال 
گذش��ته تاکنون از یک رون��د صعودی برخوردار بوده ک��ه ناچارا بحث 

اصالح قیمت خودرو با وجود تداوم تورم، پررنگ تر می شود.
خالقی ضمن اش��اره به وجود تورم بیش از 30 تا 35درصد در داخل 
کش��ور و عالوه ب��ر آن بروز تورم افزایش قیمت مس��تمر در نرخ کاالها 
تصری��ح ک��رد: بنابرای��ن زمانی که صحب��ت از اصالح می ش��ود قاعدتا 

درخصوص افزایش قیمت صحبت می کنیم. به گفته وی افزایش قیمت 
تنها به نسبت افزایش هزینه ها، وضعیت خودروسازان را به نقطه سر به 
س��ری عملکرد در سال گذشته خواهد رساند و زمانی که میزان افزایش 
قیمت خودرو قابلیت پوش��ش دهی هزینه ها را نداش��ته باشد، بودجه ای 
ب��رای مباحثی از جمله R&D و نظایر آن پیش بینی نخواهد ش��د مگر 
اینکه خودروس��از از سود خود کاسته و بر روی آیتم تحقیق و توسعه و 

ارتقای کیفیت بیش از گذشته کار کند.
عض��و هیات مدیره خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران در کنار لزوم 
افزایش قیمت خودرو، به ارتقای کیفیت خودرو نیز اش��اره کرد و آن را 
به سازندگان داخلی قطعات خودرو و حتی مراکز تامین قطعات خارجی 
قابل تس��ری دانست و افزود: اگر تامین کنندگان قطعات و مجموعه های 
ب��ه کار رفته در خودرو اقدام به ارتقای کیفی محصوالت تولیدی نکنند، 

ارتقای کیفیت خودرو به عنوان محصول نهایی را شاهد نخواهیم بود.
خالقی ادامه داد: هر قطعه ای اعم از قطعه س��اده ترمز تا سایر قطعات 
مربوط ب��ه نیرومحرکه موتور و همچنین مجموع��ه بزرگ تامین کننده 
قطعه خودرو، یک آیتم مجزا محس��وب می ش��ود که قطعا می بایس��ت 

ارتقای کیفیت بر روی آنها لحاظ شود.
وی ضم��ن اش��اره به وج��ود واحد کنت��رل کیفی��ت در کارخانجات 
خودروسازی، خودروس��ازان را ملزم به کنترل دقیق تر قطعات دریافتی 
از قطعه س��ازان دانست و اذعان داشت: ممکن است در مقاطعی کیفیت 
ساخت تولید آلیاژ تغییراتی داشته باشد یا ارتقا یابد که بخشی از آن به 

واحد کنترل کیفیت مرتبط اس��ت و خودروساز نیز می بایست در ایفای 
درست تعهدات بکوش��د زیرا مردم هرچه پول بیشتری بپردازند، انتظار 

آنها نسبت به خودروی تحویلی افزایش می یابد.
عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت، معدن و تجارت ای��ران در ادامه بر 
مبحث کس��ب رضایت مشتری اهمیت بس��یاری قائل شد و تاکید کرد: 
وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد به عنوان مراکز نظارت بر کیفیت 
خودرو، نظارت بر نحوه اجرای قانون خاص کس��ب رضایت مش��تری و 

چگونگی پاسخگویی به نیازها و شکایات مشتریان فعال تر عمل کند.
خالق��ی بیان ک��رد: برقراری این روند ش��رایطی را فراه��م می کند تا 
خودرویی که به دس��ت مشتری می رس��د، حائز کیفیت بوده و قادر به 

پاس کردن گارانتی ها باشد.
وی درخص��وص می��زان ضایع��ات تولی��د، خرابی محص��ول و ارجاع 
به تعمیرگاه از س��وی مش��تریان گفت: ممکن اس��ت خودروس��از قائل 
به پذی��رش فاصله 5درص��دی خودروه��ای تحویلی با اس��تانداردهای 
تعیین ش��ده باش��د و این امر را ناشی از مشکالتی در تولید بداند اما اگر 
از ای��ن میزان فراتر رفت، وجود ایراد و نواقص��ی در نحوه مونتاژ مطرح 

می شود که خودروساز باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت ای��ران در پایان 
خاطرنش��ان ک��رد: نهادهای نظارتی نیز می بایس��ت می��زان ضایعات و 
افزای��ش خرابی خودروهای تحویلی به مش��تریان و علل آن را پیگیری 

کرده و خودروسازان را مورد بازخواست قرار دهند.

قیمت خودرو نیازمند اصالح است

بررس��ی آمار عملکرد تایرس��ازان حاکی از تولید 67 هزار و 734 تن 
انواع تایر و تیوب در بهار امس��ال و رش��د 24 درصدی آن در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نق��ل از ایرنا، بر پایه آمار 
انجمن صنفی تایر ایران، میزان تولید یادشده معادل 10 میلیون و 525 
هزار و 662 حلقه تایر است که از نظر تعداد حلقه تایرهای تولیدی نیز 

در همسنجی با پارسال رشد 27 درصدی را نشان می دهد.
در این مدت 36 هزار و 512 تن تایر سواری تولید شد که در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته رشد 30 درصدی داشته است.
تولی��د تایر وانتی در این مدت با رش��د 10 درصدی همراه بود و به 5  

هزار و 476 تن رسید.
در مدت یادش��ده، تولید تایر باری- اتوبوس��ی رشد 8درصدی تجربه 

کرد و به 12 هزار و 825 تن رسید.
در س��ه ماهه امس��ال همچنین تولید تایرهای کش��اورزی س��بک و 
س��نگین و تایرهای راهسازی- صنعتی نیز با رشد همراه بود، به طوری 

که تولید تایر کش��اورزی با افزایش 49 درصدی به 5 هزار و 754 تن و 
تایر راهسازی- صنعتی با رشد 21 درصدی به یک هزار و 513 تن رسید.
در مدت یادش��ده 336 تن تایر دوچرخه )رشد 44 درصدی(، 2هزار و 
593 تن تایر موتورسیکلت )رشد 16درصدی(، یک هزار و 86 تن تیوب 
خودرو )رش��د 56درصدی(، 97 تن تیوب دوچرخه )رشد 88درصدی(،  
763 تن تیوب موتورسیکلت )رشد 16درصدی(، 624 تن تایر اسکوتری 
)رش��د 43درصدی(، 157 تن تیوب اس��کوتر )رش��د 109درصدی( و 

همچنین 896 تن سایر محصوالت تولید شد.
افزایش تولید با وجود کرونا و مشکالت ارزی

در این زمینه، س��خنگوی انجمن صنفی تایر ای��ران به ایرنا، گفت: با 
وجود ش��رایط نامناسب تامین ارز و ش��یوع کرونا، اما رشد خوبی را در 

تولید تایر در سه ماهه امسال شاهد بودیم.
»مصطف��ی تنها«  بیان  داش��ت: در ماه ه��ای گذش��ته افزایش تولید 
تایرهای سواری به بهای کمتر شدن تولید سایر تایرها از جمله تایرهای 
ماش��ین آالت کشاورزی و راهس��ازی اتفاق می افتاد تا التهاب کمتری را 

در بازار شاهد باشیم، اما در آمار سه ماهه امسال چنین چیزی را شاهد 
نیستیم.

وی دلیل رش��د چشمگیر تولید بهار امسال در همسنجی با پارسال را 
بس��یج همه کارخانجات برای تحقق این مهم و همچنین هدایت خوب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرید مواد اولیه از سوی کارخانجات 
و تامین ارز موردنیاز آنها برش��مرد، به طوری که دپوی بس��یار خوبی از 

مواد اولیه انجام شد.
این مقام صنفی با بیان اینکه تامین ارز نیمایی از طریق صادرکنندگان 
برای تایرسازان مصوب شده، در عین حال تهیه ارز را دشوار برشمرد که 
در مواردی منجر به تامین آن از بازار آزاد از سوی کارخانجات می شود.

وی گفت: در حالی که کارخانجات به صورت چند شیفته و 24 ساعته 
مش��غول تولید هستند، تامین نشدن به موقع ارز می تواند موجب دیرتر 
رس��یدن محموله های مواد اولیه ش��ود که خود، تاثی��ر منفی در تولید، 
کاهش ش��یفت های کاری، تاخیر در وص��ول درآمدها و همچنین تاثیر 

منفی بر قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.

رشد 24درصدی تولید تایر در بهار 99
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کسب و کارامـروز۸

یک ش��رکت دانش بنیان موفق به بومی س��ازی دس��تگاه مسیریاب 
در کش��ور شده و با این اقدام نیاز دس��تگاه های اجرایی به محصوالت 
خارجی را رفع کرده است. رضا صبایی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 

تحقیقات��ی و مهندس��ی ژرف پوی��ان توس 
درباره این محصول گفت: مس��یریاب)روتر( 
بومی یک وسیله کاربردی شبیه سرور است 
و کامپیوتره��ای مختلف را به یکدیگر وصل 
می کند. پس در ه��ر مکانی برای اتصال دو 
کامپیوتر و ایجاد یک شبکه می توان از این 

وسیله استفاده کرد.
 مدیرعامل شرکت دانش بنیان تحقیقاتی 
و مهندسی ژرف پویان توس در ادامه افزود: 
در گذشته این دستگاه از کشورهایی مانند 
آمریکا و چین وارد می ش��د اما بومی سازی 

آن در داخل نیاز به خارج را رفع کرد.
صبایی همچنین گفت: این دس��تگاه در 

صنعت مخابرات، بانکداری و در صنایع و ش��رکت های مختلف کاربرد 
دارد. البته بیش��تر مشتریان ما، دس��تگاه های اجرایی هستند. با توجه 
ب��ه کیفیت خوب ای��ن محصول  و ارائه گارانتی یک س��اله و خدمات 

پس از فروش 5 س��اله توانس��ته ایم اعتماد مش��تریان را نسبت به این 
محصول دانش بنیان ایرانی جلب کنیم. قیمت این دس��تگاه نیز نسبت 
به نمونه مش��ابه خارجی 20 تا 50 درصد ارزان تر اس��ت. به گفته وی، 
در زمینه صنایع مخابراتی، ظرفیت باالیی 
برای ش��رکت های دانش بنیان وجود دارد. 
در ح��ال حاضر قصد داریم ت��ا با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و دریاف��ت س��وله در یک��ی از پارک های 
وابس��ته ب��ه معاون��ت، خط تولی��د برخی 
قطع��ات س��خت افزاری را نی��ز راه اندازی 
کنیم. بس��یاری از کشورهای منطقه هنوز 
موفق نش��ده اند تا ساده ترین قطعات را در 
حوزه زیرس��اخت ارتباط��ات و مخابراتی 
تولی��د کنن��د، اما ایران توانس��ته اس��ت 
موفقیت ه��ای قابل توجهی کس��ب کند. 
صبای��ی همچنین بیان کرد: به عنوان یک 
فعال این حوزه، آینده بس��یار روش��نی را برای این صنعت پیش بینی 
می کنم، زیرا جوانان بااستعداد زیادی در کشور عالقه مند هستند تا در 

این زمینه فعالیت کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از کارخانه فناوری پودر الموت 
بازدید کرد. این ش��رکت برای نخستین بار خط آزمایشی تولید پودرهای 
آلیاژی را در ش��هرک صنعتی  الوند راه اندازی کرده است. این طرح مورد 

حمایت ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، 
لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است. 
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
س��ورنا س��تاری مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری در س��فر به استان قزوین 
از کارخان��ه فناوری پودر الموت بازدید کرد. 
این واحد صنعتی با حمایت س��تاد توسعه 
فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته 
و س��اخت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، خط تولید پودرهای آلیاژی را در 
این کارخانه تاس��یس کرده است. این خط 

توانای��ی تولی��د پودرهای »غیرآهنی دما ب��اال« را دارد. با توجه به کاربرد 
گسترده و متنوع محصوالت این خط در صنایع مختلف کشور، راه اندازی 
آن موجب ایجاد ارزش افزوده قابل توجهی می شود. صنایع مختلفی مانند 

خودرو س��ازی، برای ساخت برخی قطعات خود نیازمند پودرهای آلیاژی 
هس��تند. س��اخت پودرهای آلیاژی نیاز به برخی مواد افزودنی دارد که از 
خارج از کش��ور وارد می ش��ود. به همین دلیل، تولی��د برخی قطعات در 
صنایعی مانند خودرو سازی با چالش هایی 
مواجه ش��ده اس��ت. در ایران از روش های 
قدیم��ی مانن��د ریخته گ��ری و آهنگری 
استفاده و روش متالوژی پودر، شیوه نسبتاً 
جدیدتر و مدرن تری محس��وب می شود. 
پودرهای آلیاژی تولیدش��ده در این واحد 
صنعتی در صنایعی مانند خودروس��ازی، 
کش��اورزی و ساختمان سازی کاربرد دارد.  
ط��رح تولید پودرهای آلی��اژی یک پروژه 
مهم در صنایع کش��ور محسوب می شود، 
ای��ن طرح به س��تاد توس��عه فناوری های 
فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
عرضه شد و مورد حمایت این ستاد قرار گرفت. این پروژه در مرحله تولید 
آزمایشی )پایلوت( برای ورود به بازار قرار دارد و با حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری به مرحله تولید انبوه خواهد رسید.

خط تولید پودرهای آلیاژی شروع به کار کرد مسیریاب بومی تولید شد

حمیده زند: مدیریت ش��هری، علم و هن��ری کارآمد در اداره 
کردن شهر در بخش های مختلف حمل ونقل عمومی، بهداشت 
شهری و نظم بخشیدن به ساخت و سازها و زیبایی شهر است.

آبادانی و توس��عه شهرها، فرآیندی مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد 
و حتی امنیت اجتماعی است، شهری که در آن، توسعه متوازن 
حاکم شود، آس��یب ها و معضالت اجتماعی و فرهنگی نیز رنگ 
می بازد، در این میان برای مدیریت ش��هری و آبادانی شهر، باید 
مدیرانی توانمند، کارآم��د، متخصص و متعهد انتخاب یا تربیت 
شوند، چراکه تخصص و توانمندی مدیران شهری در پیشرفت و 
توسعه شهر، اثربخش است و قم نیز از چنین قاعده ای مستثنی 

نیست.
برنامه ریزی ش��هری و رفع و فتق امور، کاری دشوار و اساسی 
اس��ت، چراکه نظ��ام مدیریت ش��هری می تواند ب��ر روی روابط 
انسان و محیط، کیفیت محیط زیست شهری، توسعه اقتصادی، 
فرهنگ��ی و اجتماعی ش��هرها و حتی چگونگ��ی روابط متقابل 

سیاسی و اجتماعی تأثیر مستقیم بگذارد.
نظام مدیریت ش��هری به واس��طه حض��ور مدی��ران توانمند 
و متخص��ص بس��امان می رس��د و مدیرانی که بتوانن��د ارتباط 
نظام من��دی میان تحصی��الت و تخص��ص و توانایی های خود با 
حیط��ه وظای��ف خود ایجاد کنند به موفقیت بیش��تری دس��ت 

می یابند.
مدیریت تخصص محور و مدیری��ت برنامه محور، دو رکن مهم 
در نظام مدیریت ش��هری است که بدون در نظر گرفتن مدیران 
متخص��ص، قابل تصور نخواهد بود، مدیرانی که تخصص الزم را 
ندارند و یا برنامه گریز هس��تند، قادر به انجام وظایف، آنگونه که 

مدیریت شهری اقتضا می کند، نخواهند بود.
مدیران متخصص ش��هری با اس��تناد ب��ه توانمندی های خود 
اجازه مداخالت مس��تقیم و غیرمس��تقیم بس��یاری از نهادهای 
رس��می و غیررس��می در قلمروی مدیریتی به علت پایین بودن 
س��طح دانش عمومی در عرصه شهر و شهرداری را نمی دهند و 

مطالبات مردم با نگاه و نگرش علمی دنبال می شود.
تحصی��الت عالی در رش��ته های مدیریت، مدیریت ش��هری، 
مهندس��ی شهرسازی، مهندس��ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 
معم��اری ش��هری و آش��نایی با مبانی زیباس��ازی ش��هری، هر 
یک می تواند مدیران ش��هری را به س��مت و سوی فعالیت های 
تخصص��ی مرتبط با دانش و فناوری روز س��وق دهد و کارآمدی 

بهتری را به ظهور و بروز برساند.
در مدیریت شهری قم، در چند سال اخیر، ساختاری نظام مند 
در ج��ذب نی��رو و واگذاری امور مدیریت ش��هری ب��ه نیروهای 
تحصیلک��رده و متخصص و باتجرب��ه، تحوالت خوبی را به وجود 
آورده اس��ت، به گونه ای که در قم علی رغم بدهی های س��نگین 
مدیریت ش��هری در اجرای وظایف مدیران در گذش��ته به مرور 
کاس��ته ش��د و برنامه ریزی بهتری در جهت تخصیص اعتبارات 
با نگاه کارشناس��ی ش��کل گرفت، از طرفی در تصویب و اجرای 

پروژه های عمرانی، نیازسنجی اتخاذ شد.
تناس��ب میان تحصیل، تخصص و تجرب��ه، راهبردی مهم در 
انتخاب مدیران شهری در قم شناخته می شود و این امر بستر را 

در جهت رشد و توس��عه شهری و رفع معضالت فراهم می کند، 
برای ش��هردار قم که تحصیالت عالی و دکترای مهندس��ی برق 
را داراس��ت و به عنوان دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین یکی 
از کالنشهرهای بزرگ شناخته می شود، نگرش خاصی نسبت به 
برنامه محوری و مهندسی شهر وجود دارد و همواره بر انسجام و 

توازن در توسعه شهر تاکید می ورزد.
س��قائیان نژاد در دوران مدیریتی خود علی رغم همه انتقادات، 
ب��ا توجه به س��وابق مدیریت��ی و اجرایی و تجربی��ات در حوزه 
شهرس��ازی در اصفهان، طرح ها و ایده های ابتکاری را در ش��هر 
قم دنبال کرد، در میان مدیران ش��هری و معاونین نیز س��وابق 
حرف��ه ای و تحصیل��ی، حاکی از تخصص و فه��م دقیق از حوزه 
مدیریتی ش��هر بوده و این امر می تواند بخش زیادی از معضالت 

و آشفتگی های شهری را سامان بخشد.
با نگاهی گذرا به کارنامه مدیریت شهری در چند سال اخیر در 
مسیر پیشرفت و توس��عه مدیریت شهری، می توان تاثیر سوابق 
علمی و پژوهشی مدیران شهری را در این فرآیند توسعه ارزیابی 
کرد، بدون ش��ک عمران و شهرس��ازی بدون پش��توانه علمی و 
پژوهش��ی و تجربی، امکان پذیر نیس��ت و ق��دم نهادن در حوزه 
مدیریت ش��هری بدون تخصص و تجربه کاف��ی، به معنای بروز 
نواقص متعددی اس��ت که دود آن به چشم شهروندان می رود و 

هزینه های سنگینی را به شهر تحمیل می سازد.
عم��ران، معم��اری و شهرس��ازی، پدیده ای پیچیده اس��ت و 
مدیران باید با دامنه اطالعات و دانش وسیعی در فرآیند تبدیل 
سیاست گذاری مدیریت شهری تا اجرای مدیریت، سهیم باشند 
و مدیران ش��هری ق��م چنین توانمندی را به اثبات رس��انده اند، 
ش��هرداری قم ب��ا بیش از 6 ه��زار نیروی فع��ال و متخصص و 
تالش��گر و خدوم، بخش زیادی از توسعه شهر را بر دوش دارد، 
امروز ش��هروندان انتظار دارند در مدیریت شهری قم، تالش ها و 

اقدامات بتواند فرصت سوزی های گذشته را جبران کند.
ق��م به عنوان یک کالنش��هری بزرگ، به تحولی چش��مگیر و 
هدفمن��د در مدیریت ش��هری و تحق��ق پروژه ه��ای عمرانی و 
زیربنایی دس��ت یافته اس��ت و البته راهی بس طوالنی را نیز در 
پیش دارد؛ تحوالتی که مرهون مدیریت، کارآمدی، برنامه  ریزی 
جامع، سیاست گذاری های دقیق و اولویت سنجی است تا بتواند 

نیازهای 96درصد جمعیت شهری را پاسخ بگوید.
در ق��م نیازهای پیچیده ای در حوزه بهداش��ت ش��هر، ایمنی، 
حمل و نقل، س��رانه های اس��تاندارد، طرح های بزرگ ش��هری، 
مراکز فرهنگی، زیبایی شناس��ی ش��هر و ... وجود دارد که بدون 
تخصص، بسیاری از مسائل به حاشیه می رود، چراکه اداره شهر 
کاری دقیق و علمی است و بدون استانداردهای جهانی و در نظر 
گرفتن فرهنگ و معیارهای شهرس��ازی نمی ت��وان به نتیجه ای 

مطلوب در حوزه شهرسازی دست یافت.
مهارت مدیریتی زمانی معنا پیدا می کند که مدیران در حوزه 
وظایف خود دارای تخصص، دغدغه و تعهد باشند و اگر مدیری 
در حیط��ه فعالیت خود، تخصص الزم مرتبط با تحصیالت عالی 
را ندارد، حداقل از مش��اورانی متخصص و امین اس��تفاده کنند، 

تا بتوانند در فرآیند شهرسازی، توسعه و تعالی را دنبال کنند.

طبـق تخمین تحلیلگـران بازار، حذف و تعویـض تجهیزات و زیرسـاخت های مخابراتی 
مربوط به تکنولوژی 5G هوآوی در بریتانیا، لطمه بزرگی به وضعیت آنتن دهی کشـور وارد 

خواهد کرد و حدود 2 میلیارد پوند ضرر روی دست صنعت می گذارد.
بـه گزارش دیجیاتـو، اپراتورهـای مخابراتی بریتانیـا در حال حاضر مشـغول مذاکره با 
شـرکت های رقیب هوآوی مانند اریکسون و نوکیا هستند و این موضوع هزینه های زیادی 
دربر خواهد داشت. »جیمز بارفورد« مدیر بخش ارتباطات گروه تحلیلی اندرز در این رابطه 

می گوید: »اتفاق پیش آمده برای اپراتورها به شدت آزاردهنده است.«
مهمترین نکته این ماجرا جایی است که تمام شبکه های بریتانیا سیستم های 5G خود را 
 5G   4 سابق سوار کرده اند. به همین ترتیب حذف تجهیزاتG روی همان زیرسـاخت های
هوآوی یعنی اجبار به حذف ابزار نسـل های قبل، که این اتفاق هزینه های گزاف و اضافی را 

موجب خواهد شد. »متیو هاوت« کارشناس مخابراتی در این رابطه می گوید: »چنین اتفاقی 
ممکن اسـت به اختالل طوالنی مدت در شـبکه 4G کشور منجر شـود و بنابراین مردم هم 

متضرر خواهند شد.«
از طرفی جایگزینی تجهیزات، سـرعت توسـعه شـبکه های 5G در منطقه را هم کاهش 
خواهد داد و بریتانیا فرصت رهبری این تکنولوژی در اروپا را از دست می  دهد. بارفورد در 
این زمینه اضافه می کند: »شـروع به تعویض تجهیزات مشـکل بزرگی برای تمام اپراتورها 
به شـمار می آید. این موضوع کاهش پوشـش مناسب 5G و تاخیر در راه اندازی سرویس ها 

را سبب خواهد شد.« 
به گفته گاردین دولت جانسـون پـس از دریافت گزارشـی از GCHQ مبنی بر افزایش 
ریسـک اسـتفاده از تجهیزات هوآوی پس از تحریم آمریکا به دنبال حذف این شـرکت از 

 در6۰ ماه گذشته تخصص و توانمندی مدیران شهری
 پیشرفت و توسعه قم، را رقم زد

حذف هوآوی از زیرساخت G5 دو میلیارد پوند به بریتانیا ضرر می زند

دریچــه

فعاالن حوزه زیس��تی مدل مناسب ش��تاب دهنده های این حوزه را طراحی 
می کنند. قرار اس��ت با کمک زیس��ت بوم فناوری و نوآوری و س��تاد توس��عه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، یک مدل مناسب 
و منحصر به فرد شتاب دهنده برای توسعه این حوزه در کشور طراحی شود.

 چند س��الی است که نقش ش��تاب دهنده ها در شکل گیری کسب وکارهای 
نوی��ن افزای��ش یافته اس��ت، ام��ا طراح��ی و انتخ��اب یک مدل درس��ت از 
ش��تاب دهنده ها برای هر صنعت و حوزه علمی ضروری است؛ کاری که ستاد 
توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به دنبال 

تحقق آن است.

صاحبان ایده برای تعریف مدل 
شتاب دهنده های زیستی دعوت شدند

چهارشنبه
18 تیر 1399

شماره 1578
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مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از افتتاح نخستین 
مرکز فناوری و نوآوری معدن و صنایع معدنی کشور خبر داد.

کامبی��ز مهدی زاده فرس��اد، مش��اور عالی معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری، در جلس��ه هم اندیش��ی با 
معاون سازمان انرژی هسته ای و مدیرعامل 
شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای، 
گفت: تمام تالش دولت این است با حمایت 
هوش��مندانه از مع��ادن و صنای��ع معدن��ی 
به تحقق فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری 
درخص��وص جهش تولید و روند دس��تیابی 
به اه��داف درازمدت کش��ور برای توس��عه 
تولی��د کاالهای غیرنفت��ی و بهبود وضعیت 
اقتصادی کش��ور حت��ی در دوران تحریم ها 

سرعت بخشد.
 مش��اور عالی مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه به زودی 

اولی��ن مرکز فن��اوری و نوآوری معدن و صنایع معدنی کش��ور افتتاح 
خواهد ش��د، افزود: در این مرکز ضمن آماده س��ازی زیرس��اخت های 
تحقیق��ات تخصصی، از طرح های نوآورانه حمایت و برای تس��هیل در 

دانش بنیان ش��دن ش��رکت های ویژه و همچنین معرف��ی، بازاریابی و 
مارکتینگ از طریق برنامه های تلویزیونی کمک ش��ده و پایلوتی برای 

متخصصان و عالقه  مندان خواهد بود.
 مه��دی زاده از آمادگ��ی کام��ل ب��رای 
حمای��ت از ش��تاب دهنده های تخصصی و 
ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی در این 
مرک��ز خبر داد و بیان ک��رد: ایجاد فضای 
کار اولیه برای ش��ش ماه، ارائه بسته های 
حمایت��ی از س��وی صن��دوق ن��وآوری و 
شکوفایی به ش��رط تولید و صنعتی شدن 
و تعیی��ن س��از وکار فعالیت��ی، از دیگ��ر 
تسهیالتی اس��ت که از سوی این مرکز به 

جامعه هدف ارائه خواهد شد.
وی در بخش دیگر سخنان خود به ایجاد 
رش��ته های دیگر در حوزه معادن و صنایع 
معدنی اشاره کرد و افزود: می توان با ایجاد 
و راه اندازی رش��ته هایی همچون زمین شناسی پزشکی و زمین شناسی 
دریای��ی در حوزه معادن و صنایع معدنی، نقش جدیدی در راس��تای 

تحقیقات این حوزه ایفا کرد.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر خود 
به اس��تان قزوین خط تولید فیلم پالس��تیکی چندالیه لمینت شده و 

سلفون حرارتی را در شهرک کاسپین افتتاح کرد.
این واحد با 5 میلیون دالر سرمایه گذاری 
و 10 ه��زار ت��ن ظرفیت تولید س��االنه به 
عنوان نخس��تین و بزرگ ترین تولیدکننده 
محص��والت چاپ��ی عموم��ی و ویزی��ت در 

صنعت چاپ ایران به بهره برداری سید.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
در این مراس��م گفت: ظرفیت ه��ای علم و 
فناورانه خوبی در استان قزوین وجود دارد. 
مراکز علمی و آموزش��ی و نیروی انس��انی 
خالق از جمله این ظرفیت ها است. پیش از 
این نیز سرمایه گذاری مناسبی برای توسعه 
زیست بوم فناوری و نوآوری در استان انجام 
شده اس��ت که ادامه دار خواهد بود. در این 

س��فر اتفاقات خوبی در حوزه گسترش زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
برای استان رخ می دهد.

 س��تاری ادام��ه داد: در بازدید از ش��هرک های صنعتی مختلف در 

اس��تان قزوین مانند کاسپین و البرز هر بار دستاوردی جدید مشاهده 
می کنم که خود نش��ان از توانمندی متخصصان در این اس��تان دارد. 
در این زمینه می توان به س��رمایه گذاری در حوزه س��اخت موتورهای 
کم مصرف 3 س��یلندر یک و ش��ش برای 
صنعت خودرو اش��اره کرد ک��ه یک اقدام 
دانش بنیانی و کاری بزرگ اس��ت. معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز قطعا 
از ای��ن حرکت حمایت می کن��د. امیدوار 
هس��تیم در س��ال جاری تولید انبوه این 

موتور آغاز شود.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در بخ��ش بعدی ب��ه فعالیت ه��ای حوزه 
کش��اورزی اش��اره کرد و اف��زود: مباحث 
امنی��ت غذایی در این حوزه دارای اهمیت 
است. در حوزه کش��ت بافت نهال و تولید 
هس��ته های اولی��ه عاری از ان��واع ویروس 
فعالیت های وسیعی با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است 
و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز از این اقدامات حمایت 

می کند.

اشتغال زایی دانش بنیان ها رشد 5۰درصدی را تجربه می کندنخستین مرکز فناوری و نوآوری معدن و صنایع معدنی افتتاح می شود

شیال صفائیان، عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری: تولید کیفی محصوالت و ارائه خدمات 
مطلوب می تواند به جهش تولید و توس��عه محصوالت کیفی کمک کند. 
تولید مواد غذایی با کیفیت مطلوب و مفید که سالمت جامعه را به دنبال 
داشته باش��د، نیازمند بهره مندبودن تولیدکننده ها از امکان آزمایش ها و 
ارزیابی هایی اس��ت که کیفیت و سالمت را به طور دقیق بسنجند. وجود 
چنین آزمایش هایی که تولید سالم را تضمین کند، می تواند در جهش تولید 
و صادرات محصوالت ساخت داخل نیز موثر باشد. ما در مجموعه خود رفع 
مشکالت آلودگی های میکروبیولوژی و فلزات سنگین در صنایع مختلف و 
محیط زیست را هدف گرفته ایم. ارائه خدمات آزمایشگاهی مطلوب یکی 
از الزمه های توس��عه محصوالت دانش بنیان و جهش تولید اس��ت، هیچ 

عملک��ردی در مدت زمان کوتاه، ش��تاب زده و بدون دانش فنی به نتیجه 
نخواهد رسید و هیچ جهش واقعی ای نیز با سرعت و شتابزده رخ نخواهد 
داد بنابرای��ن صبر و ارائه خدمات با کیفیت و دقت باال در تولید محصول 
و خدمات، نیاز اصلی ش��رکت ها است. توجه به تولید اولویت های کشور با 
کیفیت مطلوب الزمه حرکت در مسیر جهش تولید است. در شرکت های 
دانش بنی��ان توجه به تخصصی بودن خدم��ات و تولید محصوالت خاص 
می تواند در ش��رایط کنونی راهگشا باشد. تفاوت بین محصوالت داخلی و 
خارجی عمدتا به شتاب زدگی و بی دقتی در تولید محصوالت برمی گردد. 
اگر در کنترل کیفیت خدمات و محصوالت بیشتر توجه شود، آن محصول 
با صبر جای خود را در بازار پیدا و اعتماد مشتری را کسب خواهد کرد که 

این موضوع، الزمه ماندن در بازار و موفق شدن است.

محققان مرکز تحقیقاتی نانومواد دانش��کده مهندس��ی عمران دانشگاه علم و 
صنعت ایران با ارائه روش��ی نوین و کارآمد در حوزه چاپ س��ه بعدی کاربرد آن را 
در حوزه س��اخت و س��از ارتقا دادند. آنها تکنیک القایی جدیدی را در چاپگرهای 
س��ه بعدی سیمانی توسعه دادند.  چاپ س��ه بعدی شامل مجموعه ای از فرآیندها 
اس��ت که در آن مواد به صورت کنترل ش��ده ای به یکدیگر پیوند می خورند تا یک 
شی سه بعدی ساخته شود. معموالً این کار به صورت الیه الیه انجام می شود. چاپ 
س��ه بعدی تا حدی شبیه همان اتفاقی اس��ت که در پاشش جوهر در پرینترهای 
معمول��ی رخ می دهد، با این تف��اوت که این بار به جای جوه��ر، مواد دیگری به 
صورت الیه الیه روی هم قرار می گیرد. برخی کارشناسان، چاپ سه بعدی را یکی از 
مهم ترین فناوری های آینده می دانند و معتقدند که جایگزین بسیاری از روش های 
امروزی خواهد ش��د. هر کش��وری که قصد دارد تا از نظر صنعتی  در آینده دچار 

کمبود نشود باید پایه های این علم را به شکلی مستحکم ایجاد کند.
برای چاپ س��ه بعدی در حوزه س��اخت و س��از نیز آینده درخشانی پیش بینی 
می شود. س��رعت و دقت در پیاده سازی سازه های ساختمانی و همچنین کاهش 
هزینه اس��تفاده از نیروی انس��انی از جمله مزایای اس��تفاده از چاپ سه بعدی در 

ساختمان سازی اس��ت. هر روز دستگاه ها و روش های چاپ سه بعدی پیشرفته تر 
می ش��وند و استفاده از آنها توجیه اقتصادی بیش��تری پیدا می کند. برای مثال از 
این روش می توان برای س��اخت سریع مسکن ارزان قیمت برای حادثه دیدگان در 
بالیای طبیعی اس��تفاده کرد. فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، تالش دارد تا از محققان و س��رآمدان علمی که در این زمینه 
فعالیت دارند حمایت کند. در این راستا، محققان مرکز تحقیقاتی نانومواد دانشکده 
مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت با همکاری محققان دانشگاه رایس آمریکا 
ی��ک پژوهش بین الملل��ی در این زمینه انج��ام دادند. این پژوه��ش با همکاری 
دانشگاه هایی از آمریکا و استرالیا انجام شد. محققان ایرانی در این تحقیق، موفق 

شدند تا تکنیک القایی جدیدی در چاپگرهای سه بعدی سیمانی ارائه کنند.
نتیجه این پژوهش در  نشریه معتبر  ACS Nano وابسته به  انجمن شیمی 
آمریکا منتش��ر ش��د. انتظار می رود نتایج این تحقیق ب��ه ارتقای روش های چاپ 
سه بعدی در حوزه ساخت و ساز منتهی شود. مقاالت منتشرشده در نشریات معتبر 
بین المللی حاصل پژوهش محققان هستند. فدراسیون سرآمدان علمی مبالغی را به 

عنوان تشویقی و بسته حمایتی، به این مقاالت تخصیص می دهد.

محققان ایرانی روش جدیدی برای چاپگرهای سه بعدی سیمانی ارائه دادند

فناوران کشور همواره از محدودیت ها فرصت خلق کرده اند. کمبود منابع آبی در 
استان های گوناگون یکی از این موارد است که با ارائه الگوهای جدید کشت و آبیاری 
مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در استان سیستان و بلوچستان با توجه به 
ظرفیت نیروی انسانی نوآور با اجرای طرح های فناورانه در حال انجام است. سیستان 
و بلوچستان استانی غنی از نیروی انسانی نوآور است. به تازگی نیز چهار طرح فناورانه 
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این استان افتتاح شد تا توسعه 

زیست بوم فناوری و نوآوری استان سرعت گیرد.
در همین راس��تا ستاد توس��عه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط 
زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از اجرای طرح های فناورانه در 
این استان حمایت کرده است. نادرقلی ابراهیمی، دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، 
خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
روند پیش��رفت این طرح های فناورانه بازدید کرد.  تثبیت کانون های گرد و غبار با 
استفاده از روش های فناورانه در استان یکی از اقدامات مهم در حال اجرا است. چند 
طرح مطالعاتی برای تثبیت شن های روان در منطقه سیستان در حال انجام است. 
همچنین32 هزار هکتار از طرح 46 هزار هکتاری آبیاری به اراضی دشت سیستان 
مورد بهره برداری قرار گرفته است. البته باید متناسب با این طرح الگوها و شیوه های 

نوین کشاورزی به کشاورزان و بهره برداران ارائه شود تا مردم طعم شیرین استفاده 
از روش های نوین کش��اورزی را تجربه کنند. در این س��فر تفاهم نامه طرح پایلوت 
کاهش ریزگردها در تاالب هامون موردبررس��ی قرار گرفت. براساس این تفاهم نامه 
مقرر شد پهنه های موردتفاهم در تاالب هامون توسط محیط زیست و منابع طبیعی 
در اختیار شرکت های طرف قرارداد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار 
گیرد. براساس این طرح پایلوت مقرر است از مالچ های رسی به جای مالچ های نفتی 
در پهنه ه��ای موردنظر مورداس��تفاده قرار می گیرد.  همچنین در این س��فر انجام 
طرح هایی ازجمله آبزی پروری، توسعه باغ های انگور یاقوتی و صادرات این محصول، 
ایجاد گلخانه های دریایی، توس��عه مزارع کاکتوس اپونتیا در مناطق بیابانی، تولید 
بستر کشت از ضایعات درخت خرما، تولید مصالح سبک ساختمانی از ماسه بادی با 
توجه به ظرفیت های موجود در استان مورد تأکید قرار گرفت که در صورت حضور 
سرمایه گذار برای اجرای طرح های موردنظر ستاد در حمایت، مشاوره علمی و کمک 
به اجرای این طرح ها نقش آفرین خواهد بود. طرح الگویی استخر پرورش آبزیان در 
مقیاس کوچک روستایی در شهرستان زهک و هیرمند یکی از پروژه های فناورانه بود 
که بازدید شد. اجرا و ارائه طرح های مطالعاتی در حوزه کشاورزی، شیالت و دامداری 

افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال مبتنی بر ظرفیت های استان را به همراه دارد.

فناوران ایرانی از محدودیت ها فرصت جدید خلق کردند

موجب خواهد شد. »متیو هاوت« کارشناس مخابراتی در این رابطه می گوید: »چنین اتفاقی 
ممکن اسـت به اختالل طوالنی مدت در شـبکه 4G کشور منجر شـود و بنابراین مردم هم 

متضرر خواهند شد.«
از طرفی جایگزینی تجهیزات، سـرعت توسـعه شـبکه های 5G در منطقه را هم کاهش 
خواهد داد و بریتانیا فرصت رهبری این تکنولوژی در اروپا را از دست می  دهد. بارفورد در 
این زمینه اضافه می کند: »شـروع به تعویض تجهیزات مشـکل بزرگی برای تمام اپراتورها 
به شـمار می آید. این موضوع کاهش پوشـش مناسب 5G و تاخیر در راه اندازی سرویس ها 

را سبب خواهد شد.« 
به گفته گاردین دولت جانسـون پـس از دریافت گزارشـی از GCHQ مبنی بر افزایش 
ریسـک اسـتفاده از تجهیزات هوآوی پس از تحریم آمریکا به دنبال حذف این شـرکت از 

زیرساخت 5G طی شش ماه آینده است.
این در حالی اسـت که برای 2۰سال گذشـته بریتانیا از تجهیزات مخابراتی هوآوی برای 
نسـل های 3G و 4G اسـتفاده کرده و یک سـوم از زیرسـاخت 5G فعلی آنها هم مبتنی 
بر فناوری های کمپانی چینی اسـت. در این بین شـرکت های »ودافـون« و »BT« از دولت 
خواسته اند برای حذف تجهیزات هوآوی تا سال 2۰3۰ فرصت داشته باشند، اما هنوز پاسخ 

یا مجوزی در این رابطه از سوی مقامات دریافت نکرده اند.
در مجمـوع تمـام مصائـب تعویـض فـوری تجهیـزات، بـه خصوص بـا در نظر داشـتن 
زیرسـاخت های پیشـین، مجموعـه ای عظیم از دردسـرها و البته هزینه ها را روی دسـت 
اپراتورهـای مخابراتـی خواهد گذاشـت. تـا جایی که طبـق تخمین کارشناسـان، صنعت 
ارتباطات بریتانیا حدود 2 میلیارد پوند، معادل با 2.5 میلیارد دالر آمریکا ضرر خواهد کرد.

پرهیز از شتاب زدگی

حذف هوآوی از زیرساخت G5 دو میلیارد پوند به بریتانیا ضرر می زند

یادداشـت

»بازار فناوری اطالعات عراق« عنوان رویداد فناورانه ای اس��ت که با حمایت 
مرک��ز تعام��الت بین المللی علم و فن��اوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری برای دانش بنیان ها و اس��تارت آپ ها برگزار می شود؛ رویدادی که در 
تالش است تا چالش استارت آپ های ایرانی در عراق را بررسی و مرتفع کند.

مش��کالت اقتصادی، جنگ  و درگیری های مسلحانه طوالنی، سال ها کشور 
عراق را از زیس��ت بوم فناوری و نوآوری دور نگاه داش��ت، اما این کش��ور 40 
میلیونی که پنجمین تامین کننده نفت جهان اس��ت چند سالی است به جمع 
کش��ورهای دارای زیست بوم استارت آپی پیوسته اس��ت؛ بازاری مناسب برای 

شرکت های دانش بنیان های ایرانی.

دانش بنیان های ایرانی با بازار فناوری 
اطالعات عراق آشنا می شوند



در ای��ن مقاله نش��ان می دهیم ک��ه چگونه اس��تارت آپ ها می توانند 
دقیقاً بر روی مش��تریان هدف خود متمرکز ش��وند و از  تبدیل شدن به 
اس��تارت آپی برای همه افراد جامعه و یا تعداد زیادی از آن ها جلوگیری 

کنند.
فرقی نمی کند یک اس��تارت آپ دارید یا به مدت طوالنی صاحب یک 
کس��ب وکار هس��تید؛ در هر صورت جذب مشتریان هدف عامل کلیدی 

موفقیت کسب وکار شماست.
اما کس��ب وکارها مرتکب این اش��تباه می ش��وند که ب��ه جای تمرکز 
بر مش��تریان هدف، ت��الش می کنند که کارهای بس��یار زیادی را برای 
بسیاری از افراد انجام دهند؛ یعنی به کسب وکاری برای همه یا بسیاری 
از افراد تبدیل ش��وند. به عنوان مثال، شرکت زیراکس با هدف افزایش 
بخش مش��تریان فعلی شرکت خود تالش کرد تا استفاده از زیراکس را 
در بخش بازار اتوماسیون اداری و تمام امور حسابداری گسترش دهد. با 
انجام این کار، شرکت زیراکس به جای افزایش سهم بازار، شاهد کاهش 
آن بود، اما خیلی دیر متوجه شد که این بخش ها قباًل تعریف شده بودند 

و شرکت نیاز داشت تا بر روی مشتریان جدید دیگری تمرکز کند.
امروزه، برندس��ازی کمتر به موضوع محصوالت یا راه حل ها می پردازد 
و بیش��تر بر روی تجربه و انتظارات مش��تری متمرکز است. اگر فرآیند 
خرید، تحویل و پش��تیبانی با سطح انتظارات مش��تری انطباق نداشته 
باش��د، ویژگی های نوآورانه محص��ول نمی تواند آن را جب��ران کند. در 

نتیجه کمتر شناخته می شوید و رشد کسب وکارتان پایین خواهد بود.
تجرب��ه نش��ان داده اس��ت ک��ه ابتدا الزم اس��ت بخش مش��تری 
موردنظرت��ان را انتخ��اب کنید. س��پس مدل برندس��ازی خود را به 
بهترین ش��کل با مش��تریان هدف تان انطباق دهید. بعد از انجام این 
مراحل، ش��ما آماده هس��تید که محصول، فعالی��ت بازاریابی، فضای 
خریدکردن، ش��یوه تحویل و پشتیبانی را براس��اس مدل برندسازی 

خودتان طراحی کنید.
آیا می دانید کدام مدل برندس��ازی برای کسب وکارتان مناسب است؟ 
در این بخش هشت مدل رایج برای شما در نظر گرفته شده است. قبل 
از اینکه شما بخواهید محصول تان را طراحی یا خدمات تان را راه اندازی 
کنید، مدل برندس��ازی خود را پیدا کنید. اگر به دنبال مدل برندسازی 

کسب وکارتان هستید، خواندن ادامه مطلب را از دست ندهید.

1- راه حل پرارزش برای مشتریان منحصربه فرد
مخاطب این مدل از کس��ب وکارها محدود هس��تند بنابراین مطمئن 
باش��ید که ش��ما انتظارات و خواس��ته های آن ها را ب��رآورده می کنید. 
 Virgin( آتالنتی��ک  )Tesla(، ویرجی��ن  مانن��د تس��ال  برندهای��ی 
Atlantic(، رولکس )Rolex( و دانشگاه هاروارد به دنبال جذب بخش 
مش��تری ممتاز و نخبه هستند و بر روی مش��تریانی منحصربه فرد و با 

جایگاه اجتماعی باال تمرکز دارند.
2- راه حل کمترین هزینه با حداقل سفارش سازی

بسیاری از استارت آپ ها و شرکت های بزرگ مانند آمازون و وال مارت 
)Walmart( بخ��ش مشتریان ش��ان را با ارائه قیمت ه��ای مقرون به 
صرفه از طریق کاهش هزینه باالس��ری و حداقل سفارش سازی افزایش 
می دهند. به یاد داشته باشید که از این مدل بدون داشتن اتوماسیون و 

سرمایه گذاری زیاد استفاده نکنید.
3- کسب وکارهای خانوادگی یا محلی با توانایی جلب اعتماد باال

بس��یاری از مشتریان جذب کسب وکارهایی محلی می شوند که مالک 
آن را می شناس��ند و همیش��ه از صمیمی��ت و رفت��ار خونگرم صاحبان 
کسب وکار لذت می برند. بدون برندسازی مجدد، این نوع از کسب وکارها 
معروف تری��ن برند در آن مکان به حس��اب می آیند و از لحاظ رش��د و 

مقیاس پذیری محدود هستند.
4- خدمات تکنولوژی محور برای مشکالت پیچیده

شرکت های مرتبط با این حوزه معموالً به عنوان کسب وکارهای خدماتی 
شناخته می شوند؛ حتی اگر آن ها بخشی از محصول را نیز ارائه دهند. تجربه 
مش��تری براساس میزان رضایت او از خدمات، پشتیبانی و قابلیت استفاده 
از محصوالت پیچیده س��نجیده می ش��ود. در این میان می توان به شرکت 

ADT Security Services و شرکت IBM اشاره نمود.
 5- کسب وکارهای خدماتی ارائه دهنده راه حل بهتر

ش��رکت هایی ش��بیه ایربی ان بی )Airbnb( به ه��دف یافتن مکان 
اقامت و اکس��پدیا )Expedia( به عنوان بهترین بستر رزرو هواپیمایی 
نمونه هایی از این مدل کس��ب وکار و برند هستند. به منظور موفقیت در 
این نوع از کس��ب وکارها، الزم اس��ت که دو بخش از مشتریان را راضی 
نگه داری��د: تأمین کننده راه حل )Solution Provider( و مش��تری 

.)End-User Customer(نهایی

6- متخصصان شناخته شده یک حوزه
تمرکز باال، نقطه قوت و ضعف این مدل اس��ت. ش��اید س��اده به نظر 
برس��د، اما همیشه وسوسه حرکت به س��وی بازار انبوه برای رسیدن به 
رش��د وجود دارد. ش��ما می توانید متخصصین هر حوزه را پیدا کنید و 

موفقیت آن ها به تجربه و نظرات مشتری وابسته است.
7- داشتن هدفی باارزش تر از سود مالی

در برخ��ی از بخش ه��ای بازار، جذابیت بیش��تر به خاط��ر یک دلیل 
ارزش��مند اس��ت؛ به خصوص در جایی که موفقیت کسب وکار به جای 
اینکه هدف اصلی شرکت باشد، یک جنبه فرعی یا ثانویه شرکت در نظر 
 )Patagonia( گرفته می ش��ود. به عنوان مثال، تعهد شرکت پاتاگونیا
به عنوان یک فروش��گاه ارگانیک بر روی مفهوم پایداری است. در حالی 

که فعالیت اصلی این شرکت، فروش لباس و مواد غذایی سالم است.
۸- خدمات عمومی موردنیاز برای همه بخش های مشتری

تبدیل ش��دن به برند شناخته شده به عنوان خدمات عمومی می تواند 
دشوار و پرهزینه باش��د؛ زیرا در حال حاضر اکثر این موقعیت ها توسط 
ش��رکت های بزرگ و باس��ابقه اشغال شده است. ش��ما ممکن است که 
بتوانید از طریق نور خورشید، نیروی برق ارزان تر تولید کنید، اما قوانین 
بوروکراتیک و کسب اعتبار در این بازار برای شما گران تمام خواهد شد.
تجربه نش��ان داده اس��ت که اس��تارت آپ ها جایگاه برن��د خود را در 
مراح��ل پایانی کسب وکارش��ان تعیین می کنند؛ بع��د از آنکه مبادالت 
هزینه و کیفیت، انتخاب ها، بس��ته بندی و فرآیند پش��تیبانی انجام شد. 
ب��ه عنوان مثال، متخصصان حوزه تکنولوژی س��عی می کنند تا بهترین 
و باکیفیت تری��ن محصول را بس��ازند. س��پس انتظار دارن��د که به یک 
تأمین کننده کم هزینه و با حجم باال برای بخش بازار غیرفناوری تبدیل 
ش��وند. این طرز تفکر می تواند خطرناک و فاجعه باش��د. سایر شرکت ها 
تالش می کنند تا برندش��ان را در ادام��ه تغییر دهند؛ به ویژه زمانی که 
رش��د می کنند. آن ه��ا در این زمان بدون هیچ تغیی��ری در محصول یا 
فرآیند سعی می کنند تا مابقی بخش بازار را برای رسیدن به رشد جذب 
کنند. این نوع رویکرد نیز همانند تفکر باال خطرناک است. توجه داشته 
باشید که برندسازی باید بخش جدایی ناپذیر فرآیند طراحی راه حل تان 
باشد و از همان ابتدای راه اندازی کسب وکارتان باید به آن توجه کنید.
inc/techrasa :منبع

جنب��ش »نگذارید به خاطر س��وددهی مردم از ش��ما متنفر ش��وند« 
)Stop Hate for Profit( همچن��ان ب��ه ش��دت س��رعت می گیرد. 
ب��ه دنبال ش��رکت پوش��اک »North Face«، نام ه��ای بزرگی نظیر 
استارباکس، یونیلیور و کوکاکوال موقتا از تبلیغات در فیس بوک انصراف 
داده ان��د. در همین حین این ش��بکه اجتماعی مدعی ش��ده اس��ت که 
اقداماتی را برعلیه محتوای بد و ناپس��ند انجام می دهد. این نوع محتوا 

بذر نفرت را در دل مردم خواهد نشاند.
بیش از 53۰ برند به این جنبش پیوستند

در پاس��خ به اعتراضات بر علیه نژادپرستی، سازمان های حقوق مدنی 
آمری��کا خواس��تار تحریم فیس ب��وک و پلتفرم خواهرش، اینس��تاگرام، 
برای مدت چند هفته ش��دند. تحت ش��عار »نگذارید به خاطر سوددهی 
مردم از ش��ما متنفر ش��وند«، آنها مدعی اند که رس��انه های اجتماعی با 
انتش��ار پیام ه��ای نفرت انگیز درآمد کس��ب می کنن��د. در ادامه آنها از 
فیس بوک می خواهند تا موضوع سختگیرانه تری بر علیه انتشار محتوای 
نژادپرس��تانه ب��ر روی پلتفرم خود اتخاذ کند، ب��ه خصوص در وضعیت 
کنونی که روز به روز بیش از گذشته به انتخابات مهم ریاست جمهوری 

در ایاالت متحده آمریکا نزدیک می شویم.
ب��ه عنوان یک��ی از بزرگترین برندهایی که به این جنبش پیوس��تند، 
North Face به این درخواس��ت پاسخ داد. در ادامه رقیبش، پاتاگونیا 
و برند بستنی »بن اند جریز« از آن پیروی کردند. چند روز بعد، شرکت 
مادر »بن اند جریز« یعنی یونیلیور نیز از این درخواس��ت متابعت کرد. 
تحت فش��ار فزاینده، یک س��ری غول های تبلیغاتی مثل استارباکس و 

کوکاکوال نیز در مقابل این موضوع دست به موضع گیری زدند.
در حال��ی یونیلی��ور دیگر تا پایان س��ال جاری می��الدی بابت پخش 
آگهی تبلیغاتی به فیس بوک، اینس��تاگرام و توییتر پولی نمی پردازد که 
کوکاک��وال فقط وقفه ای 30 روزه ب��رای پخش آگهی های تبلیغاتی خود 
در فیس بوک و سایر رسانه های اجتماعی در سراسر جهان تعیین کرده 
اس��ت. اس��تارباکس به گفته خود با شبکه های رس��انه های اجتماعی و 
س��ازمان های حقوق مدنی تعامل خواهد داشت تا ببیند چگونه می تواند 
در این زمینه مش��ارکت داش��ته باش��د. در همین حین، این کافی شاپ 
زنجیره ای جلوی روند پرداخت هزینه برای ارس��ال پست های تبلیغاتی 

را خواهد گرفت.
از جمل��ه برنده��ای دیگری که این درخواس��ت را م��ورد لحاظ قرار 
داده اند می ت��وان به مایکروس��افت، Vans )یک ش��رکت تولیدکننده 
 Sleeping« کفش( و سونی اشاره کرد. با توجه به اطالعات دریافتی از
Giants«، یک��ی از س��ازمان دهندگان و برگزارکنن��دگان این کمپین، 
بیش از 500 کس��ب و کار و س��ازمان از قبل، خبر از توقف تبلیغات در 

فیس بوک داده اند.
ضرر 56 میلیارد دالری

در ای��ن اثنا، بنیانگذار فیس بوک، م��ارک زاکربرگ، اعالم کرد که در 
سیاس��ت خود یک ن��وع تغییر اعمال کرده اس��ت: تبلیغاتی که بر روی 
برخی گروه ها یا افراد برچس��ب تهدید فیزیکی یا س��المتی می گذارند، 
ممنوع خواهند شد. این در حالی است که فیس بوک قصد حمایت بهتر 
از مهاجران در برابر پیام هایی را دارد که ممکن اس��ت آنها را پس��ت و 

شهروند درجه دو جلوه دهد.
بعضی از پیام ها هس��تند که فیس بوک آنها را قابل انتش��ار تشخیص 
می ده��د. این نوع پیام ها حتی اگر قوانین این رس��انه اجتماعی را نقض 
کرده باش��ند، باز هم اجازه دارند که در فیس ب��وک باقی بمانند. با این 
وجود زدن یک برچس��ب به مخاطبان هش��دار می ده��د که این پیام ها 
ناقض سیاس��ت فیس بوک هس��تند. زاکربرگ به طور خاص به اظهارات 
سیاس��تمداران بزرگ در دنیا فکر می کن��د. به این ترتیب، او می خواهد 
نقش ش��بکه اجتماعی ب��ه عنوان یک پلتفرم خب��ری را حفظ کند: هر 
خبری که در روزنامه ها منتش��ر می ش��ود نیز باید )و ترجیحا ابتدا( در 

فیس بوک انتشار یابد.
در بازار س��هام، پس از اعالم گزارش هایی مبنی بر تحریم فیس بوک، 
10 درصد از ارزش س��هام این ش��بکه اجتماعی کاسته شد و در نتیجه 
فیس بوک )موقتا( 56 میلیارد دالر ضرر کرد. به گزارش بلومبرگ، گفته 
می ش��ود که مارک زاکربرگ جایگاه خود به عنوان یکی از سه ثروتمند 
برتر جهان را از دست داده است. با وجود 8 میلیون تبلیغ کننده و بیش 
از 67میلی��ارد دالر درآمد تبلیغاتی، مدل درآم��د این پلتفرم همچنان 
تضمین شده است. به عالوه، صدها تبلیغ کننده بزرگ در دنیا از درآمد 
حاص��ل از بازاریاب��ی در فیس بوک فق��ط 6 درصد س��هم دارند: بخش 
عمده ای از این درآمد از تبلیغات توسط شرکت های محلی کوچک تری 
تامین می ش��ود که نمی توانند حضور تبلیغاتی پررنگی داش��ته باشند، 
در ای��ن عرصه خوب عمل کنن��د و در نتیجه برای بازاریابی به رس��انه 

اجتماعی وابسته هستند.

5۰۰ برند در صف تحریم فیس بوک

قاب ضدکرونا اختراع جدید سامسونگ 

حت��ی قبل از ش��یوع ویروس کرونا، تحقیق��ات بیانگر آن بود که 
تلفن های همراه، جزو آلوده ترین اشیائی هستند که هر فرد در طول 
روز با آنها سر و کار دارد، با این حال با شیوع این ویروس، بسیاری 
از افراد مجبور به تمیز کردن مداوم گوشی خود با الکل هستند که 
در موارد متعددی باعث آس��یب های جدی به دس��تگاه ش��ده و در 
صورت گرمای محیط، حت��ی می تواند زمینه آتش گرفتن را فراهم 
کند. تحت این ش��رایط سامسونگ اعالم کرده است که کیس هایی 
را وارد ب��ازار خواهد کرد که ضد باکت��ری و خصوصا ویروس کرونا 
بوده و باعث می شود تا نگرانی افراد در این رابطه به صورت کامل از 
بین برود، با این حال این پوشش تنها برای گوشی های تلفن همراه 
عرض��ه نخواهد ش��د و نمونه هایی برای تبل��ت و لپ تاپ نیز عرضه 
می ش��ود، با این حال در رابطه با زمان دقیق عرضه آن، تحلیلگران 
بر این باور هس��تند که همزمان با عرضه گلکس��ی نوت 20، شاهد 
عرض��ه آن در بازارهای جهانی خواهیم ب��ود. حال باید دید که این 
ط��رح جذاب، تا چه اندازه می تواند مطابق ادعاها عمل کند. درواقع 
با چنی��ن طرح هایی، می توان امید داش��ت که تا چن��د ماه آینده، 
میزان ش��یوع این ویروس با رش��دی بس��یار کم و حتی نزدیک به 

صفر، مواجه شود. 
gizmochina.com :منبع

انتقاد بیل گیتس از شبکه های اجتماعی

بدون شک بیل گیتس را باید فعال ترین فرد مشهوری دانست که 
در زمینه مبارزه با ویروس کرونا فعالیت می کند. وی از چند س��ال 
گذش��ته بزرگ ترین تهدید جهان در آینده را ویروس های همه گیر 
عن��وان کرده بود و از زمان ش��یوع کرونا، اقدام��ات مثال زدنی ای را 
انجام داده اس��ت. درواقع توقف تمام��ی اقدامات اخیر بیل و ملیندا 
گیتس ب��رای تمرکز حداکثری بر روی جلوگیری از ش��یوع و پیدا 

کردن واکس��ن این ویروس، تنها بخش��ی از اقدامات او محس��وب 
می شود. این امر در حالی است که برخی از افراد مطرح دیگر نظیر 
ایالن ماسک، عمال جدی گرفتن این ویروس را بدون دلیل منطقی 
دانس��ته و اعالم کرده اند که قرنطینه خانگی تنها منجر به ضررهای 
اقتصادی جبران ناپذیری خواهد ش��د. تحت این شرایط بیل گیتس 
در جدیدترین مصاحبه خود با Fast company به انتقاد ش��دید 
از ش��بکه های اجتماعی پرداخت. این امر برای نخستین بار توسط 
وی انجام شده و تعجب بسیاری را به همراه داشته است. درواقع به 
عقیده او، دلیل موج جدید این ویروس در آمریکا، عدم اطالع رسانی 
درس��ت شبکه های اجتماعی اس��ت که باعث شده است تا شایعات، 
قوت بیش��تری را گرفته و نظراتی نظیر توهم توطئه و منشأ طبیعی 
نداش��تن این ویروس مطرح ش��ود. درواقع این باور در بس��یاری از 
افراد رواج پیدا کرده اس��ت که ابدا چنین ویروس��ی وجود نداش��ته 
و نظ��رات منفعت طلبانه برخی از افراد، تنها باعث تش��دید وخامت 
اوضاع ش��ده است. این امر در حالی است که شبکه های اجتماعی با 
فعالیتی بهتر، می توانستند تا مانع از انحراف افکار عمومی و جدی تر 
گرفتن اوضاع ش��وند. درواقع بنا بر آمارها، مردم آمریکا از بس��یاری 
از کش��ورهای دیگر نسبت به ضرورت ماسک زدن غافل بوده و این 
امر ریشه در افکاری دارد که در ذهن آنها نقش بسته است. درواقع 
این امر که ویروس بهانه ای برای مجبور کردن افراد به اس��تفاده از 
واکسن هایی خاص باشد، کامال احمقانه بوده و الزم است تا در این 
رابطه اقدامات جدی ای انجام ش��ود. وی همچنین اعالم کرده است 
افرادی که به این مطالب دامن می زنند، احمقانی هس��تند که تنها 
مناف��ع اقتصادی کوتاه مدت خود را مورد توجه قرار داده اند. به نظر 
می رس��د که هدف اصلی او از این صحبت ها ایالن ماس��ک موسس 
تس��ال و اس��پیس ایکس باش��د و به همین خاطر ممکن است طی 
روزهای آینده ش��اهد واکنش وی باشیم. درواقع در چند ماه اخیر، 
ایالن ماسک اقدام به انتقاد از برخی از کارآفرینان مطرح نظیر جف 
بزوس کرده اس��ت و احتمال دارد که بیل گیتس، هدف بعدی وی 
باشد. همچنین وی به انتقاد از مردم پرداخته و اعالم کرده است که 
اس��تفاده از ماسک و شستن مداوم دست ها اقدامات کامال کم هزینه 
و ساده ای محسوب می شود که درک عدم رعایت آنها بسیار سخت 
است. در نهایت وی ابراز امیدواری کرده است که با کمک همگانی، 

هرچه زودتر شرایط به روزهای عادی بازگردد. 
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ارائه  خدمات مناسب به مش��تریان می تواند خیال صاحبان و مدیران 
کس��ب و کار ها را از وجود مش��تریان وفادار راحت کند و بخش مهمی 
از این مس��ئله به برآوردن س��ریع نیازهای مشتری بستگی دارد. در این 
نوش��تار 10 راه هوش��مندانه برای مدیریت زمان انتظار مشتریان برای 

خدمات را برای شما می گوییم.
چگونه با مش��تریان تان رفتار می کنید؟  امروزه، کس��ب و کار ها برای 
حفظ بقای ش��ان در این دوران اقتصادی س��خت، بر مشتریان وفاداری 
متکی هس��تند که مکررا ب��ه آن ها مراجعه کنند. ف��ارغ از حوزه  کاری 
و بازار تخصصی هر ش��رکت، رقابت با س��ایر ش��رکت ها می تواند بسیار 
س��خت و چالش برانگیز باش��د؛ همچنین، گزینه ه��ای متعددی که در 
دس��ترس مشتریان بالقوه، چه به صورت آفالین و چه به صورت آنالین، 
وجود دارند، جذب مش��تریان جدید و حفظ مش��تریان قدیمی را بسیار 
چالش برانگیزتر می کنند. از این رو، حس��ن رفتار شما با مشتریان فعلی 

از طریق کاهش زمان انتظار خدمات بسیار ضروری است.
زمان انتظار برای دریافت خدمات مس��ئله ای اس��ت ک��ه هرگز نباید 
اجازه دهید مش��تریان تان در این مورد، آزرده خاطر ش��وند. این مسئله 
به طور بالقوه می تواند ش��هرت برند و رضایت مشتری را خدشه دار کند؛ 
به خصوص، هنگامی که قادر نباش��ید انتظارات ش��ان را برآورده کنید. 
مش��تریان، ب��ا توجه به گزینه ه��ای متعددی که با کلی��ک کردن روی 
یک س��ایت یا اپلیکیشن در دسترس ش��ان قرار می گیرند، برای انتخاب 
گزینه هایی غیر از ش��رکت شما لحظه ای درنگ نخواهند کرد. به عالوه، 
با توجه به رش��د و قدرت گرفتن اینترنت، یک مش��تری خش��مگین به 
راحتی می تواند کار شرکت بزرگ یا کوچک شما را یکسره کند. در این 
مقاله، به 10 تکنیک تاییدش��ده ب��رای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی 

اشاره می کنیم.
راهکارهای هوشمندانه مدیریت زمان انتظار مشتریان

1. صریح و صادق باشید
برخ��ی از کس��ب و کار ها فک��ر می کنن��د بهترین راه ب��رای کنترل 
مشتریان ش��ان یا جلوگیری از پخش ش��دن اخبار منف��ی درباره  نحوه  
خدمت رسانی ش��ان، پنهان کردن اطالعات از چشم دیگران است. برای 
مثال، ارائه دهندگان خدمات مش��تریان ممکن است پیش خودشان فکر 
کنن��د محص��ول موردنظر در یک زم��ان کوتاه آماده خواهد ش��د، ولی 
متوجه می ش��وند این محص��ول به این زودی ها به دست ش��ان نخواهد 
رس��ید. برای پیش��گیری از گرفتار ش��دن به این عادت بد در کس��ب و 
کار تان، باید از یک اصل مهم اس��تفاده کنید: کمتر قول دهید و بیشتر 
فراهم کنید. با اجرای این اصل مطمئن خواهید بود از تقاضا و انتظارات 

مشتریان فراتر هستید.
اگر یکی از مش��تریان تان برای حل یک مش��کل نزد شما آمده باشد، 
در مورد محدوده  زمانی که برای وی تعیین می کنید، واقع بینانه تصمیم 
بگیرید. اگر کامال اطمینان ندارید که قادر هس��تید خدمت یا محصولی 
را در زمان تعیین شده فراهم  کنید یا خیر، هیچ قولی به مشتری ندهید. 
اگ��ر به مش��تری قول بدهید س��فارش اش را ظرف زم��ان تخمینی 24 
ساعت تحویل می دهید و آن را ظرف 12 ساعت آماده کنید، در مقایسه 
ب��ا حالتی که به مش��تری اطمینان دهید کاری را ظرف چهار س��اعت 
برایش انجام خواهید داد و در عوض، این کار هشت ساعت طول بکشد، 

بازخورد بسیار بهتری دریافت خواهید کرد.
2. ارتباط خوبی با مشتری برقرار کنید

یکی دیگر از اش��تباهات رایجی که صاحبان و مدیران کسب و کار ها 
درخصوص خدمات مش��تریان مرتکب می ش��وند، عدم برقراری ارتباط 
مناس��ب و شفاف با مشتریان است. آری! ممکن است شرایطی به وجود 
بیاید که در آن، تمام تالش تان را برای فراهم کردن س��فارش مش��تری 
در زمان تعیین ش��ده به خرج می دهید، ولی سکوت فقط باعث تشدید 
این وضعیت وخیم می شود. اگر به خوبی با مشتری ارتباط برقرار کنید 
و صریحا به وی بگویید فرآیند کاری تان با تاخیر مواجه ش��ده اس��ت یا 

قادر نخواهید بود سفارش اش را ظرف زمان تعیین شده برای وی آماده 
کنید، مش��تری قطعا احس��اس بهتری خواهد داشت و این مسئله را به 
شکل راحت تری قبول خواهد کرد. یکی از قواعد اصلی کسب و کار این 
اس��ت که پیش از آن که مشتری از شما خبر بخواهد، شما همه چیز را 

به وی خبر دهید.
3. زمان انتظار را در مرکز تماس کاهش دهید

اگر یک مرکز تماس خدمات مشتریان را اداره می کنید، احتماال مکررا 
مجبور خواهید بود مشتریان را برای مدتی پشت خط نگه دارید. بیشتر 
مش��تریان معم��وال کمتر از دو دقیقه پش��ت خط صب��ر می کنند و 34 
درصد از آن ها هرگز بار دیگر با شما تماس نخواهند گرفت. با استفاده از 
داده های تماس می توانید مدت زمانی را که معموال مش��تریان تان پشت 
خط صبر می کنند و همچنین، زمانی را که بیش��ترین حجم تماس های 
تلفنی برای تان ایجاد می شود، محاسبه کنید؛ آگاهی از این اعداد و ارقام 
کمک تان می کند تعداد کارکنان تان را به اندازه  مناسبی افزایش و زمان 
انتظار تماس را برای مش��تریان تان کاهش دهید. سعی کنید مسیرهای 
تماس تان به اندازه  بهینه س��ازی شده باش��ند که هر تماس مشتری به 
مناسب ترین شخص پاسخگو متصل شود؛ همچنین، همیشه به بهترین 
کارمن��دان بخش خدمات مش��تریان پاداش دهید تا می��زان تغییر این 
کارکنان کمتر ش��ود و مجبور نباش��ید کارمندان مس��تعد را در بخش 

خدمات مشتریان به راحتی از دست بدهید.
4. برای خدمات مشتریان یک سیستم نوبت دهی راه اندازی کنید
مشتریان معموال از صف های انتظار طوالنی و بدون نظم و ساماندهی 
سرخورده می شوند، و حتی نگرانی از ماندن در صف های طوالنی ممکن 
اس��ت باعث ش��ود از کس��ب و کارتان فاصله بگیرند. جهت بهینه سازی 
تجربه  مش��تریان و بهبود م��دت زمان انتظار، یک سیس��تم نوبت دهی 
منظم راه اندازی کنید. گزینه های مختلفی برای تان وجود دارد؛ از جمله 
روش های س��نتی و آش��نایی نظیر استفاده از برچس��ب ها و برگه های 
نوبت دهی دس��تی و همچنین، سیس��تم های جدیدت��ری نظیر ثبت نام 
دیجیتالی که به مشتریان امکان می دهد نوبت ها را بررسی کنند و زمان 
دلخواه ش��ان را به صورت آنالین از قبل رزرو کنند. اگر مش��تری بداند 
در صف دریافت خدمات قرار دارد، س��پری کردن زمان انتظار برای وی 

آسان تر خواهد بود.
5. امکاناتی را فراهم کنید که مشتری به صورت خودکار بتواند از 

خدمات بهره مند شود
با ارائه  خدمات به صورت سلف سرویس، مشتریان می توانند برخی از 
خدمات مهم را به تنهایی، بدون نیاز به کمک کارکنان ش��رکت دریافت 
کنن��د؛ به این ترتیب، زم��ان انتظار برای دریاف��ت این خدمات کاهش 
می یابد. از جمله نمونه های قابل اجرا و آس��ان می توان به سیس��تم های 
ف��روش اتوماتی��ک، امکانات خودپ��رداز و گفت وگوی پیامک��ی زنده با 
کارشناس��ان اش��اره کرد. فقط پیش از آن، باید مطمئن شوید کسب و 
کار تان به یک وب سایت کامل و سریع مجهز باشد تا مشتریانی که سعی 
می کنند به امکانات س��لف سرویس تان دسترسی پیدا کنند، سرخورده 

نشوند.
6. از گزینه    » پاسخ به تماس در اولین فرصت « استفاده کنید

این یک ایده  فوق العاده خوب اس��ت؛ به خصوص اگر کسب و کار تان 
مس��تقیما به خدمات مشتریان مربوط باشند و در طول روز تماس های 
تلفنی بس��یار زیادی داشته باش��ید. با اس��تفاده از این گزینه، به جای 
آنکه مش��تریان مجبور باش��ند مدت زمان نامعلومی پش��ت خط تلفن 
منتظر پاس��خ بمانند، به آن ه��ا اطمینان می دهید پ��س از مدت زمان 
کوتاهی، در اولی��ن فرصت، با آن ها تماس خواهید گرفت. با وجود این، 
بای��د به قول تان وفا کنید و در اولین فرصت ممکن، فورا، با آن ها تماس 
بگیرید. این گزینه به مش��تریان تان امکان می دهد در طول روز به سایر 
کارهای شان برسند و از اینکه بخواهند وقت شان را پشت خط تلفن و در 

انتظار پاسخ شما هدر بدهند، احساس ناراحتی نخواهند کرد.

7. بر آموزش اطالعات کسب و کاری تمرکز کنید
وقتی افراد را برای کار در ش��رکت تان اس��تخدام می کنید، باید از این 
مس��ئله اطمین��ان حاصل کنید که آن ها درک کاملی از فرآیند کس��ب 
و کار تان داش��ته باش��ند. اگ��ر کارمندان تان فرآینده��ای مختلف ارائه  
خدمات یا جزییات محصوالت تان را درک نکنند، س��ازمان شما همیشه 
در ب��رآوردن نیازهای مش��تری با مش��کل مواجه خواهند ب��ود. با ارائه  
آموزش های مناس��ب به کارمندان جدید در مورد تمام جزییات خدمات 
یا محصوالت تان، آن ها می توانند به س��رعت به سواالت مشتریان پاسخ 
دهند و مشکالت ش��ان را بدون نیاز به تحقیقات طوالنی برطرف کنند؛ 
به این ترتیب، زمان انتظار برای ارائه  خدمات به مش��تریان به طور کلی 
کاهش می یابد. به عالوه، بهتر اس��ت پایگاه اطالعاتی به روزی را داشته 

باشید تا کارمندان در صورت نیاز بتوانند به آن رجوع کنند.
۸. به مشتریان تان گوش فرا دهید

»حق همیشه با مشتری است «  عبارتی است که بسیاری از سازمان ها 
برای یادآوری لزوم رضایتمندی مش��تریان به کارمندان ش��ان استفاده 
می کنند. امروزه، مش��تریان می توانند به صورت آنالین پیشنهاد بدهند، 
از مس��ئله ای ش��کایت کنند، درباره  کیفیت محص��والت و خدمات نظر 
بدهند و به طور کلی به یک س��ازمان امتیاز بدهند. این ها شاخص های 
قاب��ل اعتمادی از می��زان رضایتمندی مش��تریان از عملکرد س��ازمان 
هس��تند. از این اطالعات برای بهبود عملکرد سازمان تان استفاده کنید، 
ولی ابتدا باید از این مس��ئله اطمین��ان حاصل کنید که آیا آن هایی که 
سیستم های عامل  دیجیتال شرکت تان را اداره می کنند، به اندازه  کافی 

از دانش و آموزش مناسب بهره مند هستند یا خیر.
9. از زبان بازاریابی مناسب استفاده کنید

درک ش��فافی از پیام های بازاریابی ارس��الی تان ایج��اد کنید. گاهی 
اوقات، صاحبان کس��ب و کار ها در تالش برای باالبردن جایگاه ش��ان در 
میان رقبا ممکن اس��ت آنچن��ان هیجان زده عمل کنند ک��ه در پایان، 
پیام های نادرستی را برای بازار ارسال کنند. در این شرایط، ممکن است 
ب��ه دادن وعده ها و پذیرفتن تعهدات غیرمنطقی دس��ت بزنند که هرگز 
نتوان��د آن ها را برآورده کنند؛ مثال ادع��ا کنند که محصوالت خریداری 
ش��ده را ظرف ی��ک روز به مش��تری تحویل می دهن��د؛ در حالی که به 
صورت منطقی این فرآیند یک هفته طول خواهد کشید، یا اینکه برخی 
ویژگی هایی را که از لحاظ زمان انتظار ارائه  خدمات به مش��تری، آن ها 
در مقایس��ه با رقبا در جایگاه بهتری قرار می دهند،  از کس��ب و کارشان  
حذف کنند. ولی مثال اگر قادر باش��ید خدماتی را طی نصف مدت زمان 

رقبای تان ارائه دهید، آن را در آگهی های بازاریابی تان درج کنید.
1۰. همیشه تمرکزتان را حفظ کنید!

در نهایت، هرگز قربانی موفقیت نش��وید! هنگامی که توانستید سطح 
قابل قبولی از خدمات را به مش��تریان ارائه دهید، آن ها انتظار خواهند 
داشت هر زمان که به خدمات تان نیاز پیدا کنند، بدون کمترین افت در 
کیفیت، آن ها را دریافت کنند. اگر نتوانید انتظارات  مشتریان  را برآورده 
کنید، ممکن است به دردسر بیفتید. با اینکه امروزه مشتریان به راحتی 
از تقصیرات کس��ب و کار ها نمی گذرند، ش��ما در ارائ��ه خدمات به نحو 
احسن به مشتری تردید به خود راه ندهید. تا آنجا که می توانید بهترین 

خدمات را به مشتریان تان ارائه دهید.
حفظ رضایت و ش��ادی مش��تریان از طریق کاهش مدت زمان انتظار 
برای دریافت خدمات، بخش بس��یار مهمی از فرآیند خدمات مشتریان 
را درب��ر می گیرد. اگر می خواهی��د مش��تریان تان را آزار دهید و ناامید 
کنی��د، آن ها را به مدت طوالنی در ص��ف انتظار ارائه خدمات و تحویل 
محص��والت قرار دهید. خوش��بختانه، با اس��تفاده از تکنیک های باال، با 
هیچ مش��کلی در مدیریت زمان انتظار مش��تریان مواجه نخواهید ش��د 
ولی مسئله  مهم این است که همیشه به خاطر داشته باشید، به صورت 

شفاف و صریح با مشتریان ارتباط برقرار کنید. 
business/bazdeh :منبع

بایدها و نبایدهای اتوماتیک کردن اقدامات در 
فروش اینترنتی

با توجه به این امر که در عصر حاضر، پیشرفت تکنولوژی و ظهور 
روبات ها باعث انجام هرچه س��ریع تر اقدامات شده است بسیاری از 
مدیران بر این باور هس��تند که از این امکان باید استفاده حداکثری 
را داش��ته باش��یم، با این حال آیا این سیاست منجر به نتایج خوبی 
خواهد ش��د؟ بدون شک پاسخ منفی بوده و در این مقاله به بررسی 
بایدها و نبایده��ای اتوماتیک کردن وظایف خواهیم پرداخت، با این 
حال با توجه به این امر که مبحث فوق بسیار گسترده است، در این 

مقاله تنها به بخش فروش اینترنتی خواهیم پرداخت. 
1-خوش آمدگویی

پیام ه��ای خوش آمدگویی بهتر اس��ت تا فرمتی یکس��ان داش��ته 
باش��ند. این امر نظم و جذابیت کار ش��ما را افزایش خواهد داد. به 
همین خاطر ابدا دلیلی وجود ندارد که ش��ما هر بار چنین مواردی 
را تای��پ کنید. در این رابطه اتوماتی��ک کردن چنین اقدامی، کامال 
هوشمندانه خواهد بود. در راستای رسیدن به متنی مناسب، بررسی 
اقدامات انجام ش��ده از سوی س��ایر برندها، می تواند راهنمای عمل 
بسیار خوبی برای شما باشد، با این حال شما باید در پیام خود، یک 
پل ارتباطی را ذکر کنید تا افراد در صورت بروز مشکل و یا تمایل به 
مطرح کردن یک س��وال، بتوانند ارتباط مستقیمی را داشته باشند. 

این امر سرعت کار شما را نیز افزایش خواهد داد.
2-تبلیغ

ب��ا توجه به این امر که در تبلیغ، تعامل مطرح نبوده و صرفا دیده 
ش��دن مطرح اس��ت دلیلی وجود ندارد که شما برای هر کاربر، یک 
پیام جداگان��ه را تنظیم کنید. همچنین در صورتی که خود در این 
زمینه فعالیت کنید، بدون شک زمان زیادی را از دست خواهید داد. 
این امر در حالی است که با اتوماتیک کردن اقدام، امکان ارسال پیام 
ب��ه هزاران نفر تنها طی چند ثانیه، امکان پذیر خواهد بود. همچنین 
برای ارس��ال تخفیف ها و یا اطالع رسانی نسبت به رویدادهای برند و 

یا صنعت خود، می توانید از چنین قابلیتی استفاده کنید. 
3-یادآوری

برخی از یادآوری ها باید به س��رعت انجام شود در غیر این صورت 
دیگ��ر نتیجه ای را به همراه نخواهد داش��ت. در ای��ن رابطه آمارها 
حاکی از آن اس��ت که بی��ش از 70درصد اف��راد، در هنگام خرید، 
فعالیت خود را به اتمام نمی رس��انند که یکی از دالیل اصلی آن رخ 
دادن ی��ک اتفاق جدید و مجبور ش��دن آنها به ترک صفحه اس��ت. 
تحت این ش��رایط اگر یادآوری الزم انجام نشود، ممکن است انجام 
خرید به صورت کامل فراموش شود. در این رابطه حتی ارسال یک 

ایمیل نیز می تواند کامال کارساز باشد. 

4-برنامه ریزی
در زمین��ه برنامه ریزی برای ارس��ال محتوا، توصیه می ش��ود که 
حتما به ابزارهای موجود اعتماد کنید. درواقع اگر خودتان ش��خصا 
بخواهی��د در این زمین��ه فعالیت کنید، هم��واره احتمال بروز خطا 
وجود خواهد داشت. فراموش نکنید که در شرایط حال حاضر فردی 
موفق اس��ت که به خوب��ی بتواند مرزها را تش��خیص دهد. در کنار 
این موضوع اس��تفاده از برنامه هایی که پست های شما را در ساعت 
مشخص ارسال می کند، کمک خواهد کرد تا دیگر مجبور به آنالین 
بودن بیش از حد نباش��ید. این امر نه تنها برای شبکه های اجتماعی، 
بلکه حتی برای مطالب سایت و ایمیل ها نیز کاربرد خواهد داشت. 
پس از آگاهی از اقداماتی که باید به صورت اتوماتیک انجام شود، 
س��والی که پیش می آید این اس��ت که چه اقداماتی را نباید از این 

طریق انجام داد. این بخش به بررسی آنها اختصاص دارد.
1-تعامل 

هر اقدامی که در راس��تای افزایش تعامل مشتری انجام می شود، 
باید توس��ط خودتان صورت گیرد. دلیل اهمیت این موضوع به این 
خاطر اس��ت که اتوماتیک بودن این بخش باعث مصنوعی بودن کار 
شده و افراد عمال تمایلی به ارتباط با یک روبات را نخواهند داشت. 
برای مثال اگرچه برای پاس��خ دادن به پرس��ش مخاطبین می توان 
از سیس��تم های خودکار و نیمه خودکار اس��تفاده کرد، با این حال 
ابدا نباید این اقدام را انجام دهید. درواقع همیش��ه سرعت باالتر به 

معنای بهتربودن یک گزینه نخواهد بود. 
2-تولید محتوا 

خوش��بختانه هنوز اب��زاری برای تولید محتوا ب��ه صورت خودکار 
معرفی نشده است و با این حال برخی از اقدامات وجود دارد که این 
فعالی��ت را به حالت نیمه خودکار درم��ی آورد. برای مثال قالب های 
آماده، یکی از این موارد محس��وب می ش��ود، با این حال با توجه به 
این امر که تولید محتوا مهمترین اقدام در زمینه بازاریابی محسوب 
ش��ده و الزم اس��ت تا منحصر به فرد باشد تا مخاطب را تحت تاثیر 
قرار دهد الزامی است که این بخش را نیز شخصا انجام داده و برای 
آن از اختصاص زمان طوالنی، واهمه نداش��ته باشید. در نهایت این 
نکت��ه را فراموش نکنید که روبات  ها هرگز نمی توانند احساس��ات را 
منتقل کنند. به همین خاطر تولید محتوا از سوی آنها ابدا جذابیت 

الزم را نخواهد داشت.
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فضای کاری سروکورپ چگونه زندگی 
کارآفرینان را تغییر داده است؟

فضاهای کار اش��تراکی با در اختیار ق��رار دادن خدمات گوناگون 
از جمله دفتر کار، اینترنت، اتاق جلس��ات و … این فرصت را برای 
کارآفرین��ان و عالقه من��دان به حوزه کس��ب وکار فراهم می کنند تا 
بتوانند با صرف هزینه های کمتر فعالیت کاری خودش��ان را ش��روع 
کنند. به عالوه، امکان شبکه س��ازی در ای��ن فضاها به دلیل حضور 
مدی��ران و کارآفرین��ان در حوزه ه��ای مختلف راحت تر و س��ریع تر 
انج��ام خواهد گرفت. در کش��ور ای��ران نیز فضاهای کار اش��تراکی 
متعددی شکل گرفته اند که از جمله می توان به فضای کار اشتراکی 

سروکورپ اشاره کرد.
سروکورپ یک شرکت اس��ترالیایی ارائه دهنده خدمات دفاتر کار 
اشتراکی و اختصاصی است که حدود 42 سال پیش در سال 1978 
میالدی توس��ط آلفرد مفرج )مدیرعامل ش��رکت( در شهر سیدنی 
تأسیس شد. این ش��رکت در سال 1395 )حدود چهار سال پیش( 
وارد ای��ران ش��د. در حال حاض��ر برج کیان از جمل��ه فضای کاری 

اشتراکی این شرکت در ایران است.
داستان شکل گیری فضای کار اشتراکی سروکورپ

آق��ای مفرج عالقه فراوانی به داش��تن یک دفت��ر کار در یک 
برج معروفی به نام MLC در ش��هر سیدنی داشت، اما به دلیل 
باالب��ودن هزینه آن، اقدام به اج��اره یک اتاق کوچک از یکی از 
دوس��تان خود کرد. به دلیل بزرگ بودن مکان موردنظر تصمیم 
گرفت که بخش��ی از آن را به شخص دیگری اجاره دهد. پس از 
اینکه با اس��تقبال افراد برای حضور در یک فضای کار اشتراکی 
مواجه ش��د، تصمیم گرفت که این کار خود را گسترش دهد. به 
ط��وری که در حال حاضر در 160 نقط��ه جهان از جمله ایران 

شعبه دارد.
خدمات اصلی فضای کار اشتراکی سروکورپ

خدمات اصلی فضای کار اش��تراکی سروکورپ به سه دسته اصلی 
زیر تقسیم می شود:

1- دفتر کار مجازی
دفت��ر کار مج��ازی مناس��ب افراد یا تیم هایی اس��ت ک��ه نیاز به 
دفت��ر دارند، اما نمی خواهند هزین��ه باالیی برای آن پرداخت کنند. 
همچنین بیشتر فعالیت های آن ها به صورت دورکاری انجام می شود 
و نیاز به جلسات متعددی در طول روز ندارند. از جمله خدمات ارائه 

شده در این دفتر عبارتند از:
• مدیریت پست و پیک

• شماره تلفن اختصاصی
• منش��ی های اختصاصی برای پاسخ به تماس ها براساس خواست 

افراد
• امکان تغییر گزینه های پاسخگویی و ارسال پیام از راه دور

• حضور تیم پشتیبانی ارتباطات و منشی های ساکن در دفتر
• اینترنت بی سیم پرسرعت

• رزرو دفاتر اختصاصی و اتاق جلسه
• چاپگر و اسکنر و قابلیت چاپ از هر میز در فضای کار اشتراکی

• استفاده از خدمات رفاهی و پذیرایی مثل قهوه و چای
2- فضای کار اشتراکی

فض��ای کار اش��تراکی به دو بخ��ش میز کار اش��تراکی و میز کار 
اختصاصی تقسیم می شود.

در می��ز کار اش��تراکی نیاز به رزرو کردن نیس��ت و ب��ا توجه به 
زمان ورود افراد و فضاهای خالی، مکان مناس��ب به افراد پیش��نهاد 
می ش��ود. مدت زمان استفاده از میز کار اش��تراکی براساس ساعت 

کاری خواهد بود.
در می��ز کار اختصاصی، یک مکان ثابت برای افراد در نظر گرفته 
می شود و افراد می توانند در طول شبانه روز )24 ساعت( از این فضا 

استفاده کنند.
از خدم��ات دیگر این فضای کار اش��تراکی می ت��وان به اینترنت 
بی س��یم پرسرعت، قفسه و غرفه تلفن، قابلیت چاپ در هر میز، تیم 

پشتیبانی ارتباطات و منشی های ساکن در دفتر اشاره کرد.
3- فضای کار اختصاصی

یک اتاق کار خصوصی و با تجهیزات کامل همراه با مبلمان است. 
در ای��ن فض��ای کار اختصاصی تم��ام امکانات از قبی��ل خط تلفن، 
اینترن��ت، میز، صندل��ی، نیروی نظافتی، پش��تیبانی IT، اجاره نامه 
رس��می و … به افراد ارائه می ش��ود. عایق صدا، دنج و امن بودن از 

ویژگی های مهم این فضای کار است.
خدمات جانبی فضای کار اشتراکی سروکورپ

ع��الوه ب��ر خدمات اصل��ی که در اختی��ار کارآفرین��ان و مدیران 
کس��ب وکارها قرار می گیرد، مجموعه خدمات جانبی زیر نیز در این 

فضا ارائه می شود.
1- اتاق جلسات

اتاق ه��ای مالق��ات و اتاق های جلس��ات با باالترین اس��تانداردها 
طراحی ش��ده اند. همچنی��ن این اتاق ه��ا مطابق با نیاز مش��تریان 
طراحی ش��ده تا جلس��ات خود را در بهترین چشم انداز شهر تهران 
برگ��زار کنند. تجهیزات صوتی- تصوی��ری، کنفرانس و نیز اینترنت 

پرسرعت از جمله امکانات این فضاست.
2- دستیار شخصی

دس��تیار ش��خصی می تواند پاس��خگوی تلفن های افراد باش��د و 
قرارهای مالقات و بس��ته های پستی ش��ان را مدیریت کند. عالوه بر 
این، دستیار شخصی می تواند فعالیت هایی از قبیل یادداشت برداری 

از جلسات، تایپ، ترجمه و … را نیز برعهده بگیرد.
مزایای حضور در فضای کار اشتراکی سروکورپ

عالوه بر تمام خدماتی که در فضای کار اشتراکی سروکورپ ارائه 
می ش��ود، افرادی که عضو ش��بکه سروکورپ هس��تند، می توانند از 
طریق این شبکه با جامعه 40 هزار نفره این مجموعه در سراسر دنیا 
ارتباط برقرار کنند. این ش��بکه می تواند فرصت بس��یار خوبی برای 
مدیران و کارآفرینان برای رشد و توسعه کسب وکارشان فراهم کند.

هزینه های فضای کار اشتراکی سروکورپ
هزینه خدمات ارائه شده در این فضای اشتراکی به شرح زیر است:

• دفتر کار مجازی: مبلغ 1.500.000 تومان در ماه
• میز اشتراکی: مبلغ 2.200.000 تومان در ماه

• میز اختصاصی: مبلغ 3.200.000 تومان در ماه
• دفت��ر اختصاص��ی: از مبل��غ 7.000.000 تومان در ماه ش��روع 

می شود.
techrasa :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

بسیاری از مردم درباره مفاهیم کلیدی مذاکره چیزی نمی دانند یا در 
این زمینه آموزشی ندیده اند. در حالی که مذاکره یک مهارت بسیار مهم 
و تأثیر گذار در کس��ب وکار و زندگی اس��ت. گاهی اوقات به دلیل حس 
اعتمادبه نفس، تمایل به همکاری و برتری به مذاکره روی می آوریم، اما 
باید بدانیم که این ویژگی ها )خواس��ته یا ناخواسته( بر روی مذاکره اثر 

می گذارند.
شما بعضی اوقات می خواهید که رویاهای حرفه ای و منحصربه فردتان 
را در مذاکره ه��ا محقق کنید. در این حالت مذاکره را به گونه ای تعریف 
کرده ای��د که طبق توانایی ها و نقاط قوت تان )که تالش زیادی کردید تا 

آن ها را توسعه دهید( پیش برود.
احتماالً تاکنون متوجه شده اید که در معامله های بزرگ برای رسیدن 
ب��ه منفعت باید یاد بگیرید ک��ه از موضع قدرت مذاکره کنید. حتی اگر 
یک فرد تازه کار یا مذاکره کننده ای موفق  باش��ید، همیشه الزم است که 
فنون مذاکره بیش��تر و جدیدتری یاد بگیرید تا کسب وکارتان به سطح 

بهتری برسد.
کیت کانینگهام )Keith Cunningham(، کارآفرین و نویس��نده 
آمریکای��ی، س��ال های زیادی را ص��رف مطالعه و کس��ب تجربه  درباره 
مهارت های مذاکره کرده  اس��ت. او س��رانجام به مؤلفه های کلیدِی یک 
مذاکره خوب و به دور از هرگونه اختالف و مش��کلی رسید. در ادامه به 

معرفی مؤلفه ها و اصول کلیدی یک مذاکره موفق می پردازیم.
مذاکره چیست؟

مذاک��ره در اصطالح به معنای گفت وگو بین دو یا چند نفر اس��ت که 
افراد باید برای رس��یدن به خواس��ته ها و اهداف مربوطه شان با یکدیگر 
هم��کاری کنند. برای اینک��ه مذاکره ای خوب پیش ب��رود، باید هر دو 
ط��رف امتیازها و س��ود متقابلی به یکدیگر بدهند. در کس��ب وکارهای 
موف��ق، تکنیک های مذاکره معموالً به گونه ای اس��ت که حداکثر منافع 

تأمین می شود.
وقتی در حال مذاکره با شخصی بر روی موضوعی هستید، می خواهید 
که طرفین به بیش��ترین سود برسند، اما در عین حال بیشترین منفعت 

و سود را نیز برای خود می خواهید.
در مذاکره باید عالوه بر خود به منافع طرف مقابل نیز توجه داش��ته 
باش��ید. شما می خواهید که پس از تمام ش��دن مذاکره حس کنید که 
برنده ش��ده اید، اما باید بدانی��د که طرف دیگر مذاک��ره نیز می خواهد 

همین احساس را داشته باشد.
برای کسب وکارتان مذاکره ای معنا دار ایجاد کنید

همیشه این سؤال را از خود بپرسید: »کسب وکار من چقدر به مذاکره 
وابس��ته است؟« برای داشتن یک مذاکره معنا دار باید تعریفی از مذاکره 
ارائه دهید که با هویت برند و چش��م انداز نهایی کس��ب وکارتان تطابق 

داشته باشد.
در مدل های کسب وکاری خود در کنار یادگیری اصول کلیدی مذاکره 
از روش های توفان فکری نیز اس��تفاده کنی��د. به این فکر کنید که چه 
عواملی باعث می شوند که کس��ب وکارتان از رقابت عقب بماند. به همه 
عوامل تأثیرگذار ش��امل برند، اس��تراتژی های حفظ مشتری و بازاریابی 
فکر کنید. با ایجاد یک استراتژی شخصی می توانید مهارت های مذاکره 

و همچنین اعتمادبه نفس خود را افزایش دهید.
مؤلفه های یک مذاکره اثربخش چیست؟

هر مذاکره ای از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است: خواسته ها، توافق 
و تمرکز بر روی برنامه های بلندمدت.

خواسته ها
طرفین در هر مذاکره ای از یکدیگر خواس��ته هایی دارند. در حقیقت، 
خواسته ها و نیازها دالیل اصلی شروع یک مذاکره هستند. مثاًل اگر شما 
در حال مذاکره برای یک ش��غل جدید هس��تید، کارفرمای آینده تان از 
ش��ما می خواهد تا برای او کار کنید. شما نیز به طور متقابل از او انتظار 

حقوق و مزایای دیگر دارید.
توافق

نتیجه مذاکره برای هر  دو طرف مهم است. طرفین ماجرا به طور ذاتی 
تمای��ل دارند که در مذاکره برنده ش��وند، اما این تمایل نباید ضرری به 
طرف مقابل وارد کند. مذاکره را روش��ی برای حل مسائل و مشکالت به 

حساب آورید؛ نه برای شکست شخص مقابل و مخالفت با او.
تمرکز بر روی برنامه های بلندمدت و مهم

ب��رای ایجاد مذاک��ره ای کار آمد از خود بپرس��ید: »کدام بخش از این 
مذاکره اهمیت بیش��تری برای م��ن دارد؟« برای مثال، ش��ما در حال 
مذاکره درباره میزان حقوق و مزایای یک ش��غل هستید. اگر بتوانید در 
این مذاکره از مزیت 10 روز مرخصِی با حقوق برخوردار ش��وید، ممکن 

است که دیگر 5000 دالر حقوق اضافی در ماه را نخواهید.
هر مذاکره یا توافق بالقوه ای براساس قدرت، خواسته ها و منافع شکل 
می گیرد. در واقع این گفت وگو براساس رویایی است که دنبال می کنید 
یا هدفی اس��ت که به آن تمایل دارید. چ��را می خواهید به این هدف و 
نتیجه برسید و چرا الیق آن هستید؟ در هر مذاکره ای باید برآورد کنید 

که چه چیزی از این مذاکره و توافق به دست خواهید آورد.
یادتان باش��د ک��ه تکنیک های مذاکره عمدتاً ح��ول گفت وگو و مکالمه 
می چرخد. چگونه یک مذاکره می تواند به سرانجام برسد، اگر دو طرف ماجرا 
نتوانند خواسته های  خود را بیان کنند؟ در مثال مذاکره برای میزان حقوق 
ش��غلی به احتمال زیاد مبلغ های مختلفی پیشنهاد می شود یا ایمیل هایی 
بین طرفین ردوبدل خواهد ش��د، اما آنچه که اهمیت زیادی دارد، طریقه 
گفت وگو با اشخاص دیگر است. نباید عقایدتان را به دیگران تحمیل کنید. 
ش��ما می خواهید که طرف مذاکره دیدگاه تان را بداند، اما باید د ر مقابل به 
آن ها گوش دهید و از خواسته های ش��ان باخبر شوید. شما باید بفهمید که 
آن ها چگونه مذاکره را پیش می برند و دلیل خواسته های ش��ان چیست. در 

این صورت می توانید مذاکره خود را بسازید.
7 اصل کلیدی برای مذاکره چیست؟

هنگام��ی که می خواهید درباره موضوع��ی مذاکره کنید، به این هفت 
اصل توجه کنید تا به نتیجه مطلوبی برسید.

1- به زبان بدن خود دقت کنید
زبان بدن یکی از اساس��ی ترین موارد برای مذاکره کردن است. زمانی 
که بدن، مغز و احساس��ات تان در حین مذاکره با هم هماهنگ باش��ند، 
اعتماد به نفس بیش��تری خواهید داش��ت. نحوه ایستادن و نشستن شما 

می تواند چیز های زیادی درباره افکارتان بروز دهد.
مثاًل قوز کردن یا نیمه دراز ش��دن نش��ان دهنده این اس��ت که شما 
فردی بی اراده و غیرقابل اعتماد هستید. حتی ممکن است طرف مقابل 
این گونه فکر کند که اصاًل اهمیتی به این مذاکره نمی دهید. همینطور 
باعث می شود که شخص مقابل تان احساس کند که شما عصبی هستید 
و اس��ترس دارید. صاف بنش��ینید و بدن تان را به سمت فردی متمایل 

کنید که در حال مذاکره با او هستید.
2- به لباس پوشیدن خود اهمیت دهید

پوشیدن تی ش��رت و شلوارک در جلسه مذاکره ممکن است که برای 

بعضی از افراد مشکلی نداشته باشد، اما به احتمال زیاد تکنیکی نیست 
ک��ه بخواهید امتحان کنید. برای مذاکره ک��ردن باید طوری در صحنه 
حاضر ش��وید که انگار یک مصاحبه ش��غلی دارید؛ با لباس های تمیز و 

مناسب.
زمانی که از لحاظ ظاهری از خود مطمئن باش��ید، اعتماد به نفس تان 

نیز در آن موقعیت افزایش پیدا می کند.
3- اعتماد به نفس تان را به دیگران نشان دهید

حت��ی اگر در وهله اول احس��اس می کنید ک��ه اعتماد به نفس ندارید، 
می توانی��د آن را در خود ایجاد کنید. اگر نش��ان دهی��د که از خودتان 
و چیزی که می خواهید مطمئن هس��تید، طرف مقابل تان نیز به ش��ما 
اطمینان پیدا می کند. در این صورت، شخص مقابل دیدگاه های شما را 

نیز بررسی می کند. این موضوع باعث برتری شما در مذاکره می شود.
4- دیدگاه های مشترک تان را پیدا کنید

یادتان باشد که دلیل اصلی مذاکره، حل مشکالت و رسیدن به توافق 
است. اگر طرف مقابل خود را بهتر درک کنید و به جای مخالفت کردن، 
با او همکاری کنید، مذاکره با موفقیت به پایان می رسد. از سوی دیگر، 

دو طرف مذاکره راحت تر می توانند به منافع خودشان برسند.
5-ذهن خود را باز نگه دارید

انعطاف پذی��ری در مذاکره بس��یار مهم اس��ت. به این معن��ا که باید 
ذهنیت خ��ود را با اهداف و دیدگاه های ط��رف مقابل تان تطابق دهید. 
تنها بر روی موضوع یا خواسته های خود پافشاری نکنید. شما می توانید 
با ایجاد فهرستی از نتایجی که منفعت بیشتری را حاصل می کنند، برای 

مذاکره آماده شوید.
هنگامی که بدانید چه عواملی در نهایت باعث پیشرفت کسب وکارتان 
می ش��ود، می توانید راحت تر با گزینه های مختلف به خواس��ته های تان 

برسید.
 6- به جای پیشنهاد دادن اکتشاف کنید

مفهوم گفت وگو در مذاکره های کاری بس��یار مهم اس��ت و باید به آن 
توجه ش��ود. هنگامی که در حال مذاکره کردن با فردی هس��تید، باید 

پیشنهادهای خود را در ذهن تان مرور کنید.
دلیل گفت وگوی ش��ما با افراد این اس��ت ک��ه احتمال های موجود را 
بررس��ی کنید؛ نه اینک��ه بخواهید راه حل نهایی ارائه دهید. بررس��ی و 
کاوش ی��ک موضوع، درهای مذاکره را باز می کند، اما پیش��نهاد دادن،  

آن درها را می بندد.
7- بهتر است که گاهی سکوت کنید

اگر مذاکره کننده ای تازه وارد یا حتی حرفه ای باش��ید، بدون شک در 
مواقع��ی قرار گرفته اید که نمی دانید چه چی��زی بگویید. در این حالت 
شما فرصت تمرین یکی از مهارت های مهم در مذاکره، یعنی »سکوت« 
را دارید که متأس��فانه کمتر به آن توجه می ش��ود. این مهارت »سکوت 
کردن« است. به جای اینکه در مذاکره جواب های نا درست و بدون فکر 
بدهی��د، زمان خود را صرف تفکر کنید. مذاکره بدون هیچ گونه ذهنیتی 

از موضوع چه معنایی دارد؟
اگر کمی تأمل و س��کوت کنید، ممکن است طرف مقابل تان راه حلی 
برای مش��کل پیدا کند. ش��اید هم دو طرف مذاکره تصمیم بگیرند که 
گفت وگ��و را در جهت دیگری پیش ببرند. در ه��ر صورت، مهارت های 
مش��ارکتی که از طریق مذاکره به دس��ت می آوری��د، می تواند بر روابط 

حرفه ای و مسیر کلی شغلی تان تأثیر زیادی داشته باشد.
Tony Robbins/techrasa :منبع

اصول یک مذاکره موفق چیست؟
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تبریز – ماهان فالح: با توجه به افزایش دمای هوا در استان 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بر ضرورت 
همراهی و همکاری شهروندان در مدیریت صحیح مصرف آب 

تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی گفت: کمبود آب و 
بحث تنش آبی در هر استان و شهری مطرح می شود و خطر 
کم آبی و خشکسالی کشورمان را تهدید می کند و موثرترین 
راه مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب توس��ط همه 

مردم می باشد.
مهندس علیرضا ایمانلو افزود: با توجه به افزایش دما و بحث 
ش��یوع بیماری کرونا و محدودیت منابع آب شرب در مناطق 
مختلف کش��ور و به تبع آن در اس��تان و روند افزایش میزان 
مصرف آب توس��ط شهروندان کالن شهر تبریز، در صورتی که 
شهروندان در مصرف آب مدیریت نکنند احتمال بروز نوسانات 

مصرف و کمبود آب وجود دارد.
وی عنوان کرد: ایران در زمینه مصرف سرانه آب خانگی در 
بین کش��ورهای مختلف رتبه باالیی دارد و این امر متناسب با 

ذخایر آبی کشور نیست.
مهن��دس ایمانل��و اظهار کرد: ب��ا توجه به افزای��ش دما در 
روزهای اخیر و باال رفتن میزان مصرف آب ش��رب شهروندان 
در کالنشهر تبریز 20 درصد افزایش رشد مصرف آب نسبت به 
سال قبل را نشان می دهد و این ناشی از بحث شیوع بیماری 
کرونا در کش��ور است که الزم اس��ت شهروندان با بستن شیر 
آب در مدت زمان شستش��وی دستها ) 20 ثانیه ( مصرف آب 

را مدیریت کنند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اضافه کرد: علیرغم 
برداش��ت آب از تمام��ی ظرفیت های موجود اع��م از چاهها، 
قنوات، س��د نهند و طرح آبرس��انی زرینه رود که بصورت فرا 
اس��تانی و از 200 کیلومتری تبریز تامین می ش��ود کالنشهر 
تبریز در مصرف آب شرب با موازنه منفی تولید و مصرف مواجه 

شده است که الزم است شهروندان در مصرف بهینه آب دقت 
بیشتری را بعمل آورند تا دچار قطعی آب نشوند.

مهندس ایمانلو اضافه کرد: برای اینکه مشکلی برای تامین 
آب آش��امیدنی مردم تبریز به وجود نیاید باید متوسط سرانه 
مصرف آب به 150 لیتر در ش��بانه روز و مطابق الگوی تعریف 
ش��ده برسد. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب با اشاره به نیاز 
آبی شهر تبریز گفت: با توجه به گسترش بی رویه شهر تبریز 
و بوجود آمدن ش��هرکهای متعدد در اطراف ش��هر تبریز ما به 
آب بیش��تری نیاز داریم به همین خاطر به دنبال منابع جدید 
هستیم تا برای آب شرب کالنشهر تبریز و سایر شهرهای استان 

که با کمبود آب مواجه هستند آبرسانی کنیم.
مهن��دس ایمانل��و در ادامه با اش��اره به انتق��ال آب ارس به 
تبریز گفت: با توجه به نیاز روزافزون کالنش��هر تبریز ، تامین 
منابع جدید آبی برای این ش��هر ضروری است و یکی از منابع 
پیش بینی شده انتقال آب از طرح آبرسانی ارس به تبریز است 

که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع شود.
ایمانل��و افزود: جلوگیری از هدر رف��ت آب از جمله مواردی 
اس��ت که به صورت یک احساس مش��ترک در همه انسان ها 
وج��ود دارد، اما اغلب خود را درگیر این مس��ئله نمی کنند و 

حاضر نیستند تغییری در زندگی روزمره خود ایجاد کنند. خانه 
یکی از محل های صرفه جویی آب است. صرفه جویی آب در 
منازل در وهله اول ممکن است بی اهمیت به نظر برسد، ولی 
کسانی که با دشواری های کمبود آب آشنا هستند، می دانند 
که اگر هر مشترک بتواند نقشی هر چند اندک در صرفه جویی 
آب ایفا کند، با توجه به تعداد زیاد مشترکان، در نهایت مقدار 
زیادی آب صرفه جویی خواهد ش��د. ش��رایط و فضای زندگی 
افراد متفاوت اس��ت. مسلما راهکار و صرفه جویی در آب را هر 
کس می داند و تالش می کند روش صرفه جویی و اس��تفاده 
درست را پیدا کند. مدیرعامل شرکت آبفا استان در ادامه ضمن 
درخواست مجدد از هم استانی ها در خصوص عدم اسراف آب 
ش��رب بهداش��تی و صرفه جویی در خصوص این مایه حیات 
گفت: آب رکن اصلی توس��عه پایدار اس��ت. فق��دان یا کمبود 
این مایع حیات بخش موجب اختالل در زندگی ش��هروندان و 
بروز نابس��امانی های فراوان می گردد در این راستا و در جهت 
جلوگیری از اسراف و هدرروی آب، الگوی صحیح مصرف آب 
برای هر نفر 150 لیتر در شبانه روز می باشد که متاسفانه این 
رقم در استان ما بیش از 200 الی 220 لیتر در شبانه روز است 
لذا امیدواریم ش��هروندان با دقت در نحوه مصرف آب از اتالف 

بیشتر مایه حیات جلوگیری نمایند.
مهندس ایمانلو در ادامه به ضرورت صرفه جویی 10 درصدی 
در مصرف آب توسط مشترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره 
کرد  و از شهروندان در خواست کرد توصیه های شرکت آب و 
فاضالب استان را جدی بگیرند و این شرکت را در ارائه خدمات 

مطلوب به مشترکین یاری نمایند.
وی در پایان افزود: امیدواریم در تابستان امسال با مشارکت 
و همکاری و همیاری مردم و با مدیریت مصرف آب با مشکل 
کمبود آب مواجه نش��ویم و همکاران ش��رکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی بطور شبانه روزی در تالش هستند تا 

آب مورد نیاز شهروندان و مشترکین را تامین کنند.

اراک - خبرن��گار فرصت ام��روز: رانن��دگان خودرو های 
gcr. عمومی ) تاکسی و وانت بارها (، با ثبت نام در سامانه

niopdc.ir میتوانند از مزایای گاز سوز کردن خودرو های 
خود به طور رایگان بهره مند شوند .

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان 
مرک��زی ،از ثبت نام گاز س��وز کردن خ��ودرو های عمومی 
gcr.niopdc. مانند تاکس��ی ه��ا و وانت بارها در س��ایت،

ir ب��ه ص��ورت رایگان خب��ر داد و گفت : بر اس��اس مصوبه 
ش��ورای عالی اقتصاد و راهبرد شرکت ملی پاالیش و پخش 
ف��راورده های نفتی ایران، رانن��دگان و مالکان خودرو های 
ف��وق الذکر میتوانند، با ثبت نام مش��خصات هویتی خود و 
خودروی مورد نظر در این سامانه از مزایای طرح فوق بهره 

مند شوند .
س��عید جمش��یدی به اط��الع رس��انی در خصوص طرح 
فوق پرداخت و خاطر نش��ان کرد :در س��طح استان مرکزی 
توس��ط واحد روابط عمومی از طریق نصب بنرهای مربوطه 

، و ارس��ال کلیپهای تهیه شده توسط روابط عمومی شرکت 
ملی پاالی��ش و پخش فرآورده های نفتی ایران در کانالها و 
گروهای مردم��ی و همچنین درج راهنمای آن در س��ایت 
منطقه و مکاتبه با فرمانداران و سازمانهای ذیربط و مسئول 

، اطالع رسانی شده است .

این مقام مس��ئول به سازمان تاکسی رانی و اتحادیه وانت 
بارهای اس��تان مرکزی اش��اره کرد و گفت :با روئسای این 
دو صن��ف مذاکراتی به صورت کتبی و ش��فایی برای اطالع 
رس��انی و تبلیغ بیش��تر این طرح در می��ان مراجعین خود 

صورت گرفته که امید است موثر واقع گردد .
وی به اولویت بندی این طرح اشاره کرد و گفت : مجموعا 
یک میلیون و 460هزار خودرو در این دوره ثبت نام خواهد 
شدکه اولویت با کسانی است که زودتر در سایت فوق الذکر 

ثبت نام کنند .
جمشیدی استفاده بهینه از مصرف بنزین و صرفه جویی 
در آن ، اس��تفاده از س��وخت پ��اک cng و کاهش آلودگی 
های زیس��ت محیطی و ارزان بودن این سوخت و همچنین 
افزایش ارزش قیمت خودرو های دو گانه س��وز نس��بت به 
تک س��وز و در نهایت رایگان بودن این ط��رح را از مزایای 
مثبت آن دانست و از هم استانی های عزیز خواست هر چه 

سریعتر در این سامانه ثبت نام کنند

اصفهان – قاس��م اس��د:  معاون بهره برداری و توس��عه آب 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان عنوان کرد: خط قرمز 

شرکت آبفا استان اصفهان، کیفیت آب شرب است. 
ناصر اکبری در ادامه افزود: در 9 ماه سال تامین آب اصفهان 
به صورت پایدار و 100درصد از تصفیه خانه بابا شیخعلی انجام 
می شود، اما در س��ه ماه سال، از نیمه خرداد تا نیمه شهریور 
ماه، تامین آب شرب اصفهان در شرایط سختی انجام می گیرد 
و  در این ش��رایط برای تامین آب با کیفیت، به ناچار از منابع 
محلی اس��تفاده می کنیم. وی تاکید کرد: در پیک تابس��تان 
تامین آب ش��رب به صورت اختالط آب چاه ها و تصفیه خانه 
بابا ش��یخعلی صورت می گیرد و برخی چاه های با کیفیت، با 
هماهنگی مرکز بهداشت، آزمایشگاه های کیفی، میکروبی و در 

نهایت تایید شبکه بهداشت استان، وارد مدار توزیع می گردد.
اکبری با تاکید بر اینکه خط قرمز وزارت نیرو و شرکت آبفا، 

کیفیت آب شرب است، تاکید کرد: براساس این سیاست چاه 
هایی که کیفیت الزم را ندارند وارد مدار آبرس��انی نمی شوند 
و حتی اگر یک آیتم مورد سنجش آب چاه ها مشکلی داشته 
باشد، چاه از مدار خارج می شود، اما ممکن است این اختالط 

آب موجب تغییر در مزه آب شود. 
وی افزود: ش��رکت آب و فاضالب اصفهان در راستای تامین 
آب پایدار در س��طح اس��تان، همواره بر مدیریت فشار، کنترل 
هوشمند شبکه با استقرار سامانه تله متری و همراهی مردم در 
مدیریت مصرف آب تاکید دارد،  خوش��بختانه بعد از 10 سال 
شرایط سخت، ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان اصال به 
سمت جیره بندی آب شرب و بهداشت نرفته است و همواره بر 

عدالت توزیع آب تاکید دارد.

ش��هریار- غالمرضا جباری: در جلسه ستادتسهیل و رفع 
موانع تولید شهرستان ش��هریار تصمیمات خوبی اتخاذ شد 
که نوید بخش توس��عه همه جانبه تولید و کار در شهرستان 
اس��ت. فرماندار شهرستان شهریار در جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید تصری��ح کرد: همه باید در خدمت تولید و 

اشتغال باشند
طاهری در شرکت ریسندگی الیاف شهر باغستان با تاکید 
بر اینکه همه باید در خدمت تولید و اش��تغال باشند گفت: 
فعل خواس��تن در این شرکت باید بدرس��تی صرف شود و 
همه با یکدیگر همدل ش��وند تا ش��رکت الی��اف بخوبی در 
چرخ��ه اقتصادی ق��رار بگیرد. ب��ه گزارش رواب��ط عمومی 
فرمانداری شهرس��تان شهریار؛ جلسه س��تاد تسهیل و رفع 
موانع تولید شهرس��تان ش��هریار با محوریت بررسی و حل 
مشکالت و مسائل شرکت ریس��ندگی الیاف شهر باغستان 
به ریاس��ت طاهری فرماندار شهرس��تان شهریار و با حضور 
معاون برنامه ریزی و توسعه، رئیس شرکت صنعت، معدن و 
تجارت، ش��هردار باغستان و تمامی اعضای کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید شهرس��تان در محل این ش��رکت برگزار 
ش��د. بنا بر این گزارش؛ طاهری فرماندار شهرستان شهریار 
در این جلس��ه با ابراز ناخرس��ندی از اینکه شرکت الیاف با 
داش��تن دستگاه های پیش��رفته و امکانات مناسب بصورت 

نسبی غیر فعال می باشد تصریح کرد: هر مشکلی که وجود 
داشته باشد همه مس��ئولین در سطح شهرستان و استان و 
حتی کش��ور آمادگی و اهتم��ام جدی بر حل آنها دارند، لذا 

مشکلی نیست که قادر به حل آن نباشیم.
فرماندار شهرس��تان ش��هریار با تاکید ب��ر توجه جدی به 
بحث نیا س��نجی ب��ازار و فعال نمودن تی��م اقتصادی بازار 
یابی برای ش��رکت الیاف، گف��ت: بازار داخلی ما و همچنین 
برخی کش��ورهای همس��ایه نیاز مبرهمی به نخ دارند و در 
این خصوص ش��رکت الیاف می تواند با بازاریابی مناسب به 

این مهم دست یابد.
طاه��ری ب��ا تاکید بر اینکه همه بای��د در خدمت تولید و 

اش��تغال کشور باشند و در این ش��رایط فعلی کشور نسبت 
به ای��ن موضوع بصورت دغدغه مندانه عم��ل نمایند اظهار 
داش��ت: این مهم باید به فرهنگ تبدیل ش��ود لذا چنانچه 
اقتصاد کش��ور بصورت درست مهم قلمداد شود همه را پای 
کار می آورد. در ش��رکت الیاف نیز باید فعل خواستن صرف 
شود و برای رسیدن به آن همه باید با یکدیگر همدل شوند 
تا این ش��رکت بصورت امال فعال در چرخ��ه اقتصادی قرار 
بگیرد.  همچنین جلس��ه بررسی حق آبه آب های سطحی 

شهرستان شهریاربرگزارشد
جلسه بررسی حق آبه آب های سطحی شهرستان شهریار 
با حضور مدیران آبفای استان و شهرستان شهریار در محل 
فرمانداری ش��هریار برگزار شد. جلس��ه بررسی حق آبه آب 
های سطحی شهرستان ش��هریار با حضور طاهری فرماندار 
ش��هریار، حق وردی نماینده مردم شهرستان های شهریار، 
قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی، رضوی مدیرعامل 
و رئی��س هیات مدیره منابع آب اس��تان ته��ران، بختیاری 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آبفای استان تهران، 
اکبریان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آبفای غرب 
استان تهران، احمدی مدیرآبفای شهرستان شهریار و گیتی 
پژوه مدیر منابع آب شهرستان های شهریار، قدس و مالرد 

در محل فرمانداری شهریار برگزار گردید.

شهروندان صرفه جویی در مصرف آب را جدی بگیرند

 افزایش 2۰ درصدی مصرف آب شهروندان تبریزی

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی خبرداد:
خودرو های عمومی ) تاکسی و وانت بار ها ( به طور رایگان گاز سوز می شوند

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان:

تامین آب شرب و بهداشت اصفهان در سه ماهه گرم سال به سختی صورت می گیرد

تصمیمات مسرت بخش برای فعاالن حوزه تولید و صنعت شهرستان شهریار

رئیس مرکز بهداشت استان مازندران:
 استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی جزو حقوق 

شهروندی و وظیفه همه مردم است
ساری – دهقان : دکتر حامد روحانی زاده، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران به افزایش بیماران مبتال به کووید 19 در اکثر 
ش��هرهای اس��تان مازندران اش��اره کرد و گفت: به دلیل افزایش  آمار 
بیم��اران مراجعه کننده ب��ه مراکز درمانی، اقدامات پیش��گیرانه را در 
سطح استان تش��دید کرده ایم. وی با بیان اینکه رعایت پروتکل های 
بهداش��تی و مراعات بهداش��ت فردی می تواند ابتال به این بیماری را 
کاهش دهد، افزود: با توجه به افزایش بیماران در استان ، طبق مصوبه 
س��تاد مقابله با کرونا کشور در شهرهای قرمز تدابیر الزم برای اجرای 
برخی محدودیت ها صورت گرفت و از فعالیت برخی از مراکز پرتجمع نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد. 
کتر روحانی زاده افزود: ادارات نیز موظف شدند از ارائه خدمات به افرادی که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند خودداری کنند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه استفاده 
مناسب از ماسک می تواند تا حدود زیادی از ابتال افراد به این بیماری جلوگیری کند، ادامه داد: استفاده 
از ماس��ک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی جزو حقوق ش��هروندی و وظیفه همه مردم است تا بتوان از 
گس��ترش و انتقال آن به دیگران جلوگیری کرد. وی بر بکار بس��تن همه دستورالعمل های بهداشتی به 
صورت دقیق و عدم حضور در مکان های ش��لوغ و پرهیز از مس��افرت های غیر ضرور و عدم برگزاری 
مراس��مات و تجمعاتی که تعداد زیادی از افراد کنار هم قرار می گیرند برای قطع زنجیره و همه گیری 
بیماری تاکید کرد. رئیس مرکز بهداشت استان با بیان اینکه اگر مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکنند با مش��کل جدی مواجه می ش��ویم، بر تش��دید نظارت بر فعالیت اصناف تاکید کرد و افزود: همه 
اصناف و کسبه موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و در صورت تخلف با متخلفین برخورد 

جدی قانونی صورت می گیرد.

تشکیل دبیرخانه نخستین جشنواره رسانه ای “شهر ما” در قم
قم - خبرنگار فرصت امروز : دبیرخانه نخس��تین جشنواره رسانه ای 
"شهر ما" با صدور احکام انتصاب دبیر و اعضای شورای سیاست گذاری 
جش��نواره توسط ش��هردار قم تشکیل ش��د. به گزارش روابط عمومی 
ش��هرداری قم، دکتر س��ید مرتضی س��قائیان نژاد، با ص��دور احکامی 
جداگان��ه، دبیر جش��نواره، رئیس و اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری 

نخستین جشنواره رسانه ای “شهر ما” را منصوب کرد.
طبق اح��کام ص��ادره، ابراهیم معتم��دی به عنوان رئیس ش��ورای 
راهبردی و سیاست گذاری، مهدی کالنترزاده به عنوان دبیر جشنواره و 
آقایان لطفی نیاسر، سیدموسی حسینی کاشانی، حسن مالکی نژاد، مرتضی داستانی، محسن رنجبر، سید 
جواد صحرایی، مصطفی مالئی و س��ید رضا صالحی به عنوان اعضای شورای راهبردی و سیاست گذاری 
منصوب شدند. در احکام صادره با تشریح هدف اصلی جشنواره در جهت برقراری ارتباط و تعامل سازنده 
میان ش��هروندان، رس��انه ها و مجموعه مدیریت شهری، اجماع نخبگان علمی حوزه ارتباطات و رسانه و 

همچنین تقویت تعامل بین مدیریت شهری با خبرنگاران و اهالی رسانه مورد تأکید قرار گرفته است.
برپایی رقابت سالم در حوزه ارتباطات و رسانه مبتنی بر رفتارهای اجتماعی با استفاده از زبان شیوای 
هنر متعهد و افزایش سطح آگاهی، بینش و دانش عمومی برای رسیدن به اهداف و سیاست های ابالغی 
نیز از دیگر مواردی اس��ت که در احکام صادره مورد اش��اره قرار گرفته است. شایان ذکر است، نخستین 
جشنواره رسانه ای “شهر ما” با بخش های متنوع رسانه ای و موضوعات مرتبط با مدیریت شهری، از اواخر 

تیر ماه 1399 و با انتشار رسمی فراخوان جشنواره فعالیت خود را آغاز نمود.

افتتاح پروژه های برق منطقه ای خوزستان
پویش هر هفته الف- ب- ایران به خوزستان رسید

اهواز – ش��بنم قجاوند: پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در پوی��ش ه��ر هفته الف- ب- ای��ران ) هفته دهم( ب��ه صورت ویدئو 

کنفرانسی با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.
در ادامه پویش هر هفته الف- ب- ایران وزارت نیرو که در آن پروژه 
های صنعت آب و برق افتتاح و کلنگ زنی می ش��ود؛ س��ه شنبه 17 

تیرماه چندین پروژه شرکت برق منطقه ای خوزستان افتتاح شد.
این پروژه ها در بخش پس��ت ها و خطوط انتقال و فوق توزیع برق 
خوزس��تان بوده و نقش ویژه ای در توسعه صنعت برق خواهند داشت 
. ارزش سرمایه گذاری این پروژه ها بالغ بر سه هزار میلیارد ریال است که از طریق ویدئو کنفرانسی با 

حضور وزیر نیرو به صورت همزمان افتتاح شد .

نخستین حضور قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ع( در پروژه های 
شهرداری گرگان با تدبیر شهردار گرگان

گ��رگان - خبرنگار فرصت امروز: عقد قرارداد همکاری ش��هرداری گرگان با ق��رارگاه خاتم االنبیاء)ع( 
برای اجرای فاز یک ش��هربازی.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، با تدبیر و 
تالش دکتر دادبود شهردار گرگان، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ع( برای نخستین بار به اجرا و ساخت 
پروژه های ش��هری گرگان وارد ش��د.بر این اساس و طبق پیگیری  های ش��هردار گرگان و تصویب قاطع 
ش��ورای اسالمی شهر گرگان، قرارداد همکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ع( با شهرداری گرگان به 
عنوان مجری فاز یک پروژه بزرگ و مورد مطالبه مردمی ش��هربازی گرگان منعقد ش��د.طی این قرارداد 
قرارگاه با بودجه 160 میلیاردی وارد بخش عمرانی پروژه خواهد شد و مبلغ پروژه به صورت 30 درصد 
نق��د و 70 درصد تهاتر با امالک ش��هرداری گ��رگان به پیمانکار پرداخت خواهد ش��د.عبدالرضا دادبود 
خاطرنش��ان کرد: تا به امروز در گرگان از ظرفیت این قرارگاه در هیچ پروژه ای اس��تفاده نش��ده و عقد 
قرارداد با قرارگاه برای این پروژه، نخس��تین ورود قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ع( به اجرای پروژه های 
ش��هری محس��وب می ش��ود.وی اضافه کرد: امید داریم با این اتفاق روند مش��ارکت قرارگاه س��ازندگی 

خاتم االنبیاء)ع( در پروژه های شهری گسترش یابد.

 عضویت شهرداری گرگان
در اتحادیه جهانی شهرها و دولت های محلی

گ��رگان - خبرن��گار فرصت امروز: ش��هردار گرگان از عضوی��ت گرگان در اتحادیه جهانی ش��هرها و 
دولت های محلی خبر داد و گفت: تهران و تبریز نیز از ایران به عضویت این اتحادیه در آمدند.به گزارش 
مرکز اطالع رس��انی و روابط عمومی ش��هرداری گرگان، عبدالرضا دادبود از عضویت گرگان در اتحادیه 
جهانی شهرها و دولت های محلی خبر داد و اظهار کرد: »یو سی ال جی« یک سازمان جهانی است که 
مخفف ش��هرها و ش��هرداری های متحد است و این سازمان بیش از 190 عضو دارد که از همه قاره های 
جهان هس��تند.وی تاکید کرد: اهداف این س��ازمان این است که شبکه ای از شهرهای جهان ایجاد کند 
که توس��عه پایدار را در وس��عت محلی پیگیری می کند و از طریق آموزش یا برگزاری مسابقات در این 
مس��یر حرکت می کند.ش��هردار گرگان گفت: از کش��ور ایران تهران، تبریز و گرگان عضو این مجموعه 
هس��تند و عضویت در این مجموعه برای ش��هرداری گرگان یک دس��تاورد تاریخی اس��ت.دادبود بیان 
کرد: ش��هرداری گرگان این ظرفیت را دارد که در عرصه جهانی مطرح ش��ود و عضویت در یو س��ی ال 
جی می تواند رس��یدن به این هدف را هموارتر کند.وی متذکر ش��د: دفتر مرکزی این مجموعه در شهر 
بارس��لونا اس��ت و و هر چند سال یکبار اعضا می توانند رئیس را انتخاب کنند.گفتنی است، این عضویت 
در ادامه تالش ها و اقدامات شهرداری گرگان در راستای توسعه روابط و مناسبات بین المللی برای شهر 

گرگان انجام شده است.
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ه��وش مصنوعی مح��ل تالقی بس��یاری از عل��وم و فنون اس��ت که 
کاربرده��ای گوناگون و فراوان��ی در علوم رایانه، علوم مهندس��ی، علوم 

زیست شناسی و پزشکی، علوم اجتماعی و بسیاری از علوم دیگر دارد.
براساس آخرین گزارش، جمهوری اسالمی ایران در بین پرتولیدترین 
کش��ورهای علمی دنیا در هوش مصنوعی بوده و براساس اطالعات سال 
1997 تا 2017 ایران رتبه 14 دنیا در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار 
داشته و تعداد مقاالت ایران در این مدت 34 هزار و 28 مورد بوده است.

به گزارش مهر از س��وی دیگر، ایران هفتمین کشور برتر دنیا از لحاظ 
مقاالت پراس��تناد است و تنها کشوری در خاورمیانه به شمار می رود که 
در بین 10 کش��ور برتر دارای بیش��ترین مقاالت پراس��تناد جای گرفته 
اس��ت. می توان جمع بندی کرد ک��ه ایران تقریب��اً 1.3درصد از مقاالت 
پراس��تناد هوش مصنوعی دنیا و همچنی��ن 0.02 درصد از مقاالت داغ 

این حوزه را تولید کرده است.
در همین راستا مش��روح گفت وگو با دکتر مهدی محمدی دبیر ستاد 
توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درخصوص 
اهمی��ت هوش مصنوعی در کش��ور، میزان تمرکز محقق��ان ایرانی روی 
ه��وش مصنوع��ی، فعالیت ه��ای ش��رکت های دانش بنی��ان و تیم های 
اس��تارت آپی در بخش هوش مصنوعی و اقدامات معاونت علمی در حوزه 

هوش مصنوعی و... را می خوانید.
*پیشگامان هوش مصنوعی در دنیا چه کشورهایی هستند؟

هوش مصنوعی یک حوزه فناوری کلیدی در هر کش��وری است و 10 
کش��ور چین، ویتنام، اندونزی، آمریکا، تایلند، برزیل، فرانسه، انگلستان، 
لهس��تان و ایتالیا در این حوزه رش��د قابل توجهی کرده اند و بیش��ترین 
میزان استفاده از این فناوری را دارند. اکنون دنیا به اهمیت زیاد توسعه 
هوش مصنوعی واقف شده است و در حال حاضر 60 کشور، سندی ملی 

برای توسعه این فناوری کاربردی در کشور خود تنظیم کرده اند.
ام��ا این حوزه هم در ایران مورد توجه قرار گرفته اس��ت به طوری که 
محققان در دانش��گاه ها و ش��رکت های دانش بنیان به این موضوع توجه 

ویژه ای کرده اند.
*در حال حاضر چه حوزه  هایی از هوش مصنوعی بیش��تر مورد توجه 

است؟
پ��ردازش، یادگیری، اس��تدالل و قدرت حل مس��اله چهار رکن اصلی 

ش��کل گیری هوش مصنوعی است؛ به همین دلیل می توانیم بگوییم این 
فناوری قادر اس��ت تحلیل انس��ان در برخورد با پدیده ه��ای طبیعی را 

ارتقا دهد.
در ح��ال حاضر محققان در چندین مرکز تحقیقاتی در دانش��گاه های 
اصل��ی عمدت��ا روی تولید محص��ول در حوزه ه��وش مصنوعی فعالیت 
می کنند که بیش��تر روی حوزه یادگیری عمیق، پردازش تصویر و صدا، 

تحلیل داده های کالن با استفاده از هوش مصنوعی تمرکز دارند.
گزارش ه��ای زیادی در مورد جایگاه ای��ران در زمینه هوش مصنوعی 
منتشر شده که خبر از وضعیت خوب کشورمان در زمینه تولیدات علمی 
هوش مصنوعی می دهد، اما می خواهیم از زبان ش��ما بشنویم که جایگاه 

ایران در سایر زمینه ها به چه صورت است؟
ای��ران از نظر منابع انس��انی و تولید مقاالت، جای��گاه خوبی در حوزه 
ه��وش مصنوعی دارد؛ در حال حاض��ر ایران رتبه 12 در دنیا را از لحاظ 

تولید مقاالت به خود اختصاص داده است.
بدون ش��ک ظرفیت های انس��انی خوبی در کش��ور در ح��وزه هوش 
مصنوعی داریم به طوری که حتی برخی از نیروهای انسانی ایرانی خارج 
از ای��ران در این حوزه فعالیت می کنند که م��ا می توانیم از ظرفیت آنها 

بهره ببریم.
*ب��ا توجه به اینکه ه��وش مصنوعی از جمله فناوری هایی اس��ت که 
کاربردهای گوناگون در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست شناسی 
و پزش��کی، عل��وم اجتماعی و بس��یاری از علوم دیگ��ر دارد و مرتبط با 
حوزه های دیگر اس��ت بفرمایید که برای توسعه فناوری هوش مصنوعی 
چه بخش هایی باید روی کار بیایند تا با این همگرایی به توس��عه هوش 

مصنوعی در کشور منتهی شود؟
هوش مصنوعی حوزه ای اس��ت که تنها نمی تواند یک محصول باش��د 
بلک��ه تولید آن نیازمند همگرایی حوزه های دیگر از جمله گردش��گری، 
زنجیره تامین، ش��هر هوشمند، خانه هوش��مند و ... است؛ اگر حوزه های 
دیگر به سمت این تکنولوژی بیایند هوش مصنوعی می تواند توسعه یابد. 
در اصل باید زنجیره های باالدس��ت عاملی برای توس��عه هوش مصنوعی 
باش��ند. هوش مصنوعی می تواند تحولی در کش��ور ایج��اد کند که این 
تحول نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی است؛ به عنوان مثال وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات، وزارت 
اقتصاد نیاز اس��ت که پا به عرصه بگذارند تا بتوانیم شاهد تحوالت حوزه 

هوش مصنوعی باشیم.
*تاکنون میزان ورود استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان به حوزه 

هوش مصنوعی چگونه بوده است؟
در حال حاضر تیم های اس��تارت آپی در زمینه هوش مصنوعی فعالیت 
می کنند؛ به طوری که می توان اکنون شاهد فعالیت 50 تیم استارت آپی 
در کش��ور بود. از طرفی هم ش��رکت های دانش بنی��ان در زمینه هوش 
مصنوع��ی فعالیت می کنند و اکنون 15-10 ش��رکت دانش بنیان نیز در 

زمینه هوش مصنوعی محصوالتی را به تولید رسانده اند.
*چش��م انداز پیش��رفت هوش مصنوعی را در کش��ور چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ب��ا وجود ظرفیت های ب��اال در زمینه نیروهای انس��انی و دانش هوش 
مصنوعی می توانیم تحول آفرین باش��یم. بس��یاری از کش��ورها به سمت 
هوش مصنوعی روی آورده اند و اگر این موضوع را جدی نگیریم ش��کاف 

جدی بین ما و سایر کشورها رخ می دهد.
در ح��ال حاض��ر در زمان طالیی هس��تیم و باید ه��وش مصنوعی را 
دریابیم. با اقداماتی که داشته ایم می توانیم بگوییم که بدون شک هوش 
مصنوعی در کش��ور تحول ساز اس��ت و اگر در همین ریل حرکت کنیم 

بدون هیچ اغراقی تا پنج سال دیگر تحول آفرینی خواهد شد.
*برای تحول و پیش��رفت آیا نیاز به سرمایه گذار در این عرصه نیست 
که بتواند به اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان کمک کند تا این 
زمانبندی تحول تا پنج سال دیگر در عرصه هوش مصنوعی محقق شود؟

بل��ه. حضور س��رمایه گذاران و ش��تابدهنده ها می توان��د در این عرصه 
تاثیرگذار باش��د. البته که با حمایت س��تاد توس��عه اقتصاد دیجیتال در 
چهار ماه گذش��ته س��ه ش��تاب دهنده تخصصی نیز در این حوزه شکل 

گرفته است.
برای جذب س��رمایه گذاری  در حوزه هوش مصنوعی در این زمینه با 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی مذاکراتی داشتیم تا یک صندوق مشترکی 
توس��ط معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و صندوق نوآوری و 

شکوفایی تشکیل شود و سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یابد.
همچنین توانس��تیم از سوی ستاد توس��عه اقتصاد دیجیتال شرایطی را 
فراهم آوریم که با سه دانشگاه نیز مذاکراتی داشته باشیم تا آزمایشگاه های 

تخصصی هوش مصنوعی در این دانشگاه ها راه اندازی شود.
یکی از برنامه های ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال برای توسعه این حوزه، 

پنج برابر کردن س��رمایه گذاری در حوزه ش��کل گیری اس��تارت آپ های 
حوزه هوش مصنوعی اس��ت. درواقع یکی از اولویت های س��تاد، افزایش 

سرمایه گذاری در این حوزه است.
*ب��ا ورود س��رمایه گذاران به این حوزه چگونه مس��یر توس��عه هوش 

مصنوعی متحول خواهد شد؟
می بایست س��رمایه گذاران برای ورود به حوزه هوش مصنوعی ترغیب 
ش��وند از این رو ما در س��تاد توس��عه اقتصاد دیجیتال در صدد هستیم 
تع��داد اس��تارت آپ های این حوزه را در آین��ده ای نزدیک به 200 مورد 

برسانیم.
*با توجه به اینکه س��تاد توس��عه اقتصاد دیجیتال می تواند تاثیرگذار 
در فناوری های نوظهور باش��د؛ بفرمایید که برنامه های ستاد برای توسعه 
هوش مصنوعی که یکی از شاخه های فناوری های نوظهور است چیست؟

این ستاد حمایت از فناوری های نوظهور را در برنامه خود قرار داده که 
یکی از این فناوری ها، هوش مصنوعی است.

با حمایت های س��تاد توس��عه اقتص��اد دیجیتال، ش��تاب دهنده ها در 
ح��وزه هوش مصنوع��ی ش��کل می گیرند تا به واس��طه ش��تاب دهنده 
مکانیزم حمایتی از اس��تارت آپ ها و ایجاد زیرس��اخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری فراهم شود.
محققان در این حوزه به GPU نیاز دارند که یک سیس��تم پردازشگر 
قوی اس��ت. این سیستم اکنون در برخی دانش��گا ه ها و کارخانه نوآوری 
وج��ود دارد که می تواند کار محققان این حوزه را تس��هیل کنند. ما در 

ستاد می  توانیم دسترسی محققان به این سیستم را فراهم سازیم.
*آقای دکت��ر محمدی آینده هوش مصنوعی در دنیا را چگونه برآورد 

می کنید؟
حجم اقتصادی این فناوری نوظهور در دنیا تا سال 2030، 16 تریلیون 
دالر برآورد ش��ده که این عدد بس��یار قابل توجه اس��ت و یک سوم بازار 

فعلی جهانی را تشکیل می دهد.
ما زیرساخت های س��خت افزاری برای محققان تش��کیل داده ایم ولی 
هنوز بازار هوش مصنوعی به خوبی در کش��ور جا نیفتاده است. از سوی 
دیگر هر فناوری با نظرات موافق و مخالف مواجه می ش��ود و پیامدهای 
مثبت و منفی زیادی را به همراه دارد. وظیفه ما این است که جنبه های 
مثبت هوش مصنوعی را افزایش دهیم تا بتوانیم این فناوری کاربردی را 

در کشور همگانی تر کنیم.

فعالیت 5۰ استارت آپ در حوزه هوش مصنوعی
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5 راهکار غلبه بر اعتیاد دیجیتال
امروزه در عصر دیجیتال، انجام هم زمان چندین کار باعث کاهش بهره وری ش��ما می ش��ود و حتی در 

تحقیقات نیز درباره نتایج مخرب آن صحبت کرده اند.
کارآفرینان ممکن اس��ت به دلیل ابزارهای هوش��مند که در اختیار دارند، احس��اس بهره وری بیشتری 
کنند، اما تحقیقات خالف این موضوع را نش��ان می دهد. به طوری که این ابزارها ممکن اس��ت باعث شود 

که شما وقت بیشتری را در دنیای دیجیتال سپری کنید.
ه��ر فردی به ط��ور میانگین هر 12 دقیقه، تلف��ن همراه خود را چک می کند. این ع��دد احتماالً برای 
کارآفرینان بیشتر است. شما همیشه برای به روزرسانی، مشکالت و فرصت ها آماده و گوش به زنگ هستید 

و این چند پاره شدن زمان تان باعث کاهش تمرکز و میزان بهره وری تان می شود.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که هر فردی به طور میانگین هر هشت دقیقه دچار حواس پرتی می شود، 

اما این تحقیقات مدت زمانی که شما برای ابزارهای دیجیتال صرف می کنید را در نظر نمی گیرند.
اجازه دهید که اینطور بیان کنیم )البته با شک و تردید(، 7 حواس پرتی در هر ساعت به طور میانگین 
معادل 50 تا 60 حواس پرتی در روز اس��ت. اگر مدت زمانی که ش��ما صرف مدیریت حواس پرتی خودتان 
می کنید، حدود 5 دقیقه باش��د، در این صورت ش��ما حدود 4 س��اعت از روزتان را به حواس پرتی های تان 

اختصاص می دهید.
اگ��ر هن��وز این موضوع به اندازه کافی برای ش��ما تکا ن دهنده نبوده اس��ت، بدانید که 80 درصد از این 
حواس پرتی ها بی اهمیت و بی ارزش هس��تند. متأس��فانه حدود 3 ساعت و 12 دقیقه از روز خود را صرف 
انجام فعالیتهای بی اهمیت می کنیم. البته الزم به ذکر است که این عدد شامل زمانی که شما صرف تمرکز 

دوباره روی کار قبلی خودتان می کنید )بین 5 تا 30 دقیقه( نمی شود.
کاهش بهره وری یکی از مهم ترین مس��ائل کار آفرینان اس��ت. به یاد داش��ته باش��ید که شما تنها کسی 
نیستید که دچار حواس پرتی های بی اهمیت و بی ارزش می شوید. کارمندان تان نیز وقت ارزشمند خود را 

از دست می دهند و شما بهای زمان از دست رفته را می پردازید.
بیشترین نگرانی زمانی است که ما به ابزارهای فنی خود وابسته و دلبسته شدیم و این وابستگی، ما را 

از لحاظ جسمی و عاطفی آسیب پذیر می کند.
طبق نظر اس��تاد آموزش س��المت دانشگاه س��ان فرانسیس��کو، اریک پپر )Erik Peper( و نیز استاد 
انجمن آموزش سالمت، ریچارد هاروی )Richard Harvey(، استفاده بیش از حد از تلفن های هوشمند 

و وابستگی به آن ها، مانند داشتن اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر است. اریک پپر می گوید:
اعتیاد به اس��تفاده از تلفن های هوش��مند باعث ش��کل گیری اتصاالت عصبی در مغز می شود که مانند 

تجربه اعتیاد به مورفین است که بعضی از افراد از آن ها برای تسکین درد استفاده می کنند.
زمانی که هرچند دقیقه یک بار کارهای تان را تغییر می دهید، ممکن اس��ت احساس کنید که یک فرد 
کارآمد و مولد هستید. در صورتی که انجام چنین کاری می تواند اثرات مخرب فیزیولوژیکی طوالنی مدتی 

بر روی شما داشته باشد. 
جس��ت وجوی مداوم محرک های دیجیتال موجب ش��ده است که متخصصان و پزشکان از آن به عنوان 

»هروئین دیجیتالم و »کوکائین الکترونیکی« نام ببرند. 
ان��درو دوان)Andrew Doan(، متخصص شناخته ش��ده در حوزه بازی ه��ای ویدئویی و تکنولوژی و 
سرپرس��ت اصل��ی تحقیقات درباره ای��ن نوع از اعتیادها ب��رای پنتاگون و نیروی دریای��ی ایاالت متحده، 

می گوید:
اگر به مدت طوالنی به صفحه نمایش دیجیتال نگاه کنید، می تواند به قشر جلویی مغزتان آسیب بزند. 

دقیقاً همانطور که کوکائین این کار را انجام می دهد.
همچنین او می گوید:

افس��ردگی، پرخاشگری، اضطراب و نگرانی به مدت زمان نگاه کردن به صفحه نمایش مرتبط هستند و 
حتی می توانند باعث بروز ویژگی هایی شبیه به روان پریشی شوند.

نگرانی از اعتیاد دیجیتال بسیار زیاد است. به طوری که بسیاری از کشورها، آن را به عنوان یک اختالل 
رسمی می شناسند؛ از جمله کشورهایی مانند استرالیا، چین، ژاپن، هند، ایتالیا، کره، و تایوان.

در حال حاضر امکانات س��م زدایی دیجیتال در کشور آمریکا فراهم شده است تا بیمارانی را درمان کند 
که قادر نیس��تند عادت هایی چ��ون توییت کردن، بازی، پیام دادن و گش��تن در دنیای دیجیتال را کنار 

بگذارند.
چگونه بر اعتیاد دیجیتال غلبه کنیم؟

با بررسی راهکارهای مراکز ترک اعتیاد دیجیتال، چندین راه برای غلبه و کنترل آسیب های این اعتیاد 
وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم:

به کمک تکنولوژی مانع استفاده بیش از حد از تکنولوژی شوید
برنامه های کاربردی مانند Moments در سیس��تم عامل iOS وجود دارد که می توانید با اس��تفاده از 
آن ها برای خودتان محدودیت روزانه ای مشخص کنید و حتی خودتان را مجبور کنید که دستگاه را کنار 
بگذاری��د. عالوه بر این، آیفون یک قابلیتی تحت عنوان »Do Not Disturb« دارد که از آن می توانید 

برای غلبه بر حواس پرتی های خود استفاده کنید.
یک برنامه کاربردی دیگر تحت عنوان Silent Time وجود دارد که با توجه به برنامه ریزی هفتگی تان، 
تلفن همراه شما را خاموش خواهد کرد، اما به طور کلی، کنار گذاشتن تلفن همراه بهترین راه حل است.

برنامه Wearable Device این امکان را به شما می دهد تا شما را از تماس ها و پیام های مهم مطلع 
کند و سایر کارهای کم اهمیت و بی ارزش را نادیده بگیرد.

 بیشتر متکی به اراده خود باشید
ما می توانیم به خودمان قول بدهیم که س��مت تلفن همراه خود نرویم یا بالفاصله اقدام به پاس��خگویی 

پیام های دریافت شده نکنیم، اما این تصور واقع بینانه نیست.
زمانی که مش��غول کار کردن هس��تید، دستگاه های خود را خاموش کنید. یادتان باشد که 80 درصد از 

حواس پرتی ها ضروری و الزم نیستند، بنابراین شما چیزی را از دست نخواهید داد.
توجه داش��ته باشید که برای استفاده از دستگاه های هوشمند مانند تلفن های همراه برنامه ریزی روزانه 

داشته باشید؛ یعنی بدانید که در چه زمان هایی می خواهید از آن ها استفاده کنید.
در هنگام خواب تلفن همراه خود را از خودتان دور نگه دارید

قرار داش��تن تلفن همراه در کنار تخت خواب تان عالوه بر اینکه ش��ما را به اس��تفاده از آن به وسوس��ه 
می اندازد، در عین حال برای س��المتی ش��ما نیز مضر است. بس��یاری از افراد می گویند که در زمان بیدار 

شدن از خواب، اولین کاری که انجام می دهند، بررسی ایمیل و شبکه های اجتماعی است.
نه تنه��ا نور صفحه موبایل تان به چش��مان تان آس��یب می زن��د، بلکه این موضوع نش��ان دهنده اعتیاد و 
وابس��تگی شما به دس��تگاه های هوشمند است. اولین قدم برای ترک عادت خود این است که موبایل و یا 

تبلت خود را قبل از خواب در اتاق دیگری بگذارید.
 اعالن های برنامه های تان را خاموش کنید

اگر موبایل ش��ما برای هر برنامه ای مانند ایمیل، لینکدین، اینس��تاگرام و … به شما اطالع می دهد، در 
واقع در هر 10 ثانیه یک حواس پرتی خواهید داشت. حتی اگر بالفاصله اقدام به پاسخگویی پیام های خود 

نکنید، دیدن اعالن پیام ها باعث ایجاد حواس پرتی و اختالل در افکارتان می شود.
ارتباط اجتماعی خود را فراتر از شبکه های اجتماعی قرار دهید

زمانی که برای روابط اجتماعی و حرفه ای خودتان در محیط بیرون هستید، صدای زنگ موبایل خودتان 
را خاموش کنید. تالش کنید که ارتباطات انس��انی تان فراتر از ش��بکه های اجتماعی و ارس��ال پیام باشد. 

زندگی خود را در دنیای مجازی هدر ندهید.
inc/techrasa :منبع

تبلیغـاتخالق

هر فردی متفاوت از دیگری اس��ت. برخی افراد بهره وری 
خود را با نوش��تن لیس��ت وظایف روزانه و پایبندی به آن 
بهبود می دهند، برخی دیگر به سراغ نرم افزارهای مدیریت 
زمان می روند، اما عده ای می گویند هیچ یک از این روش ها 
روی آن ها تاثیر نداش��ته است. با ما همراه باشید تا به شما 

بگوییم چطور بهره وری هر روزتان را هفت برابر کنید.
بهب��ود به��ره وری با مدیری��ت زمان و اینک��ه بدانید چه 
وقتی چه کاری انجام دهید، محقق می ش��ود. فلیشیا اسپار 
)Felicia Spahr(، مش��اور کارآفرین��ان می گوید بعد از 
مدتی متوجه شدم هیچ یک از روش های فوق تاثیرگذاری 
الزم را ندارد. در همین راستا، سه قانون در پیش گرفتم که 

به طور قابل توجهی بهره وری ام را افزایش داد:
قانون اول: به قوانین گوش ندهید!

کارآفرین��ان زی��ادی از نرم افزاره��ای طبقه بندی ش��ده 
اس��تفاده می کنند. اس��پار بعد از امتحان این نرم افزارها به 
این نتیجه رس��ید که یادداش��ت و دست خط خودش تاثیر 
بیش��تری در او دارد. او مهم تری��ن کارهایش را وقتی انجام 
می دهد که بیش��تر مردم خوابند )ساعت 7-5 صبح(، غذا 
می خورن��د )2-12 بعدازظه��ر( و وقتی خورش��ید غروب 

می کند )ساعت 8-6 شب(.
او درباره دلیل انجام کارش می گوید:

 خیلی خوش��حالم که مجبور نیستم در ساعت مشخصی 
ایمیل ه��ا را چک کنم و می دانم کس��ی منتظر پاس��خ من 

نیست. از این قضیه احساس آرامش می کنم و ساعت هایی 
را به انج��ام کارهای س��خت اختصاص می ده��م که بقیه 

خوابند و با این کار تمرکز بیشتری دارم.
وقت��ی برنام��ه روزان��ه ام آنط��ور که می خواس��تم پیش 
نمی رود، این احس��اس بد را با واگذار کردن کار به دیگران 
از بین می برم. این احس��اس گناه باعث درگیر شدن ذهن 

می شود و تنها زمان را تلف می کند.
 قانون دوم: مهم ترین کارت را انجام بده

هر شب از خودتان بپرسید مهمترین کاری که باید فردا 
انجام دهید، چیس��ت؟ اغلب بعد از این سوال، بیش از یک 
کار به ذهن تان خطور می کند. اگر در بین کارهایی که باید 
انجام دهید، یک اولویت  بندی سریع انجام دهید، می بینید 
که یکی از کارها تاثیر بیش��تری در اهداف بلندمدت ش��ما 

دارند. آن را در ابتدای روز انجام دهید.
اس��پار درباره تمرکزش روی انجام مهمترین کار روزش 
می گوی��د: »کاری که هر روز انج��ام می دهم و در موفقیت 
من تاثیر دارد این اس��ت با یکی از مشتریانم ارتباط برقرار 
کنم و برایش ایمیل بفرس��تم. با اینک��ه کار مهم هر روزم 
کامال مشخص اس��ت اما گاهی حواس پرتی  هایی به وجود 

می آید که من را از انجام کار پشیمان می کند.
برای اینکه جلوی حواس پرتی ها را بگیرم، از نرم افزارهایی 
که اعالن های فیس بوک یا ایمیل را محدود کند اس��تفاده 
نمی کنم. زیرا مدیریت این نرم افزارها وقتم را هدر می دهد.

م��ن به این ب��اور رس��یده ایم دلیل حواس پرت��ی من به 
خودم مربوط اس��ت. گاهی ترس از ارسال یک ایمیل، عدم 
تحمل ریسک پروژه  وسوسه انگیز یا شکست است که باعث 

می شود تمایلی به ارتباط با مشتری نداشته باشم.
اغلب حواس پرتی ها نشانه  ترس یا خستگی است. در این 
زم��ان خودم مش��کل را پیدا می کنم. تم��ام جوانب کار را 

می سنجم و وارد عمل می شوم.«
قانون سوم: به نوع  استراحت خود دقت کنید

انج��ام برخی کارها در اس��تراحت می توان��د حال تان را 
عوض کند، حتی اگر فقط چند دقیقه باشد. اسپار می گوید:
به جای اینکه در هنگام استراحت در شبکه های اجتماعی 
بچرخم، نقاشی می کنم. به جای خواندن اخبار روز، رمانی 
که کنار میزم هس��ت را می خوانم و به جای بازی با گوشی 
موبایلم، پیاده  روی می کنم.  اس��پار نمی گوید اینس��تاگرام 
و دیگر ش��بکه های اجتماعی بدند بلک��ه او راه بهتری پیدا 
ک��رده تا انرژی اش چند برابر ش��ود و به س��ر کار برگردد. 
ممکن اس��ت شما با صحبت با همکار یا یک دوست، بستن 
چش��م ها یا مرور اتفاقات روز یا ه��ر کار دیگری، انرژی از 
دس��ت رفته تان را تجدید کنید. با تمام تفاس��یر، روش های 
زی��ادی برای افزایش بهره وری وجود دارد. ش��اید برخی از 
این روش ها عملی نباشند. مهم این است روش خاص خود 

را پیدا کنید و ببینید چگونه بهره وری تان باال می رود.
businessinsider/ucan :منبع

3 قانون که با رعایت آن بهره وری روزانه تان چند برابر می شود
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