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فرص�ت امروز: در حالی برخی از نهادها و ادارات نس�بت به 
س�اعت کاری کارکنان خود در زمان تعیین ش�ده از س�وی 

دول�ت، انتق�اد دارن�د و مشکل س�از ش�ده اند که 
رئیس جمهور در تازه ترین سخنان خود تاکید کرده...

تذکر رئیس جمهور به ادارات درباره ساعت کار کارمندان

فقط ۷ ساعت سرکار بمانید!

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

آیا شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی تغییر می کند؟

شمارش معکوس برای 
بازگشت ارزهای صادراتی

کمتر از 10 روز دیگر تا پایان مهلت رس��می رفع تعهد ارزی از س��وی صادرکنندگان برای صادرات س��ال ۹۸ 
باقی نمانده و اکنون، به گفته فعاالن اقتصادی، تغییراتی در روش های بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور را پایان تیرماه ۹۹ اعالم 
ک��رده اس��ت. مهلتی چهار ماهه که براس��اس آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از ص��ادرات خود را به روش های 
اعالمی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. آنگونه که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرده، صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی سال ۹۸ خود را به روش هایی همچون بازگشت به صورت اسکناس...

سمت و سوی شاخص بورس در هفته چهارم تیرماه

بورس باالخره ریخت
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مرکز آمار ایران از رشد 26درصدی شاخص فالکت در 3 سال گذشته خبر داد

رشد فالکت در سایه تورم و بیکاری

چگونه برای یک شغل درخواست دهیم؟
2۰ توصیه طالیی که یک کارآفرین موفق شویم

6 اشتباه مرگبار در زمینه تولید محتوا 
بازاریابی با استفاده از اطالعات شبکه های اجتماعی

پاساژ در کرونا؛ با قرار قبلی خرید کنید
انتظارات نسل جوان از برندها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تاکسی دریایی
ایده جدید اوبر

یادداشت
موج دوم کرونا با اقتصاد 

ایران چه می کند؟

همانطور که انتظار می رفت موج 
دوم کرونا در کش��ور آغاز ش��ده و 
به سرعت به سوی قله های جدیدی 
از آم��ار مبتالیان و درگذش��تگان 
حرک��ت می کن��د و همانط��ور که 
تجرب��ه پاندمی ه��ای قبلی نش��ان 
داده اس��ت، این موج دوم به مراتب 
ش��دیدتر و مرگبارت��ر از موج اول 
خواهد بود. واقعیت این اس��ت که 
در ایران، دول��ت دانش فنی کافی 
و ظرفیت اجرایی مناس��ب و منابع 
موردنیاز برای حمایت ساخت یافته 
کس��ب وکارهای  از  هدفمن��د  و 
آس��یب دیده در کرونا را نداش��ت. 
و  م��وردی  کمک ه��ای  هم��ان 
کارشناس��ی نش��ده ب��ه م��ردم و 
کس��ب وکارها هم آنق��در دیر و بد 
توزیع ش��دند که بخشی از مردم و 
کس��ب وکارها خود محدودیت های 
اعمال ش��ده را نادی��ده گرفتن��د و 
بخشی را نیز دولت برای جلوگیری 
از ایج��اد ی��ک بح��ران اجتماعی 
فراگی��ر، به صورت ش��تاب زده لغو 

کرد.
ام��روز ام��ا در میان م��وج دوم 
کرونا هس��تیم و ظرفیت های نظام 
درم��ان و مناب��ع عموم��ی ب��رای 
حمای��ت از مبتالیان و محافظت از 
به مراتب  گذشته  از  آسیب دیدگان 

کمتر است. نکته کلیدی 
2در مورد ادامه روند...

یکشنبه
22 تیر
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بان��ک  پاس��ارگاد ب��ا انجام اقدام��ات متع��ددی در حوزه های اطالع رس��انی، 
پیشگیری و مقابله با کرونا در سطح کشور سنگ تمام گذاشت.

ب��ه گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک ها به  عنوان س��ازمان هایی که با توجه 
به مراجعه کنندگان بس��یار، ریس��ک باالیی در ابتال به بیماری کرونا چه در بین 
مش��تریان و چه در بین کارمندان را متحمل ش��ده اند، اقدامات درخور توجهی 
ب��رای کاهش این ریس��ک انجام داده ان��د. از اتخاذ تمهیداتی ب��رای ضدعفونی 
کردن محیط و افزایش امکانات بهداش��تی تا ارائه اکثر خدمات بانکی به صورت 
غیرحضوری و تش��ویق مش��تریان به کاه��ش رفت  و آمده��ای غیرضروری به 

شعبه ها از جمله اقدامات سیستم بانکی است.
بانک پاسارگاد نیز که همواره در عرصه ایفای مسئولیت های اجتماعی، نام خود 
را به عنوان یکی از بانک های پیش��رو مطرح کرده  اس��ت در عرصه مقابله با کرونا 
هم اقدامات مؤثری را در راس��تای کمک به جامعه پزشکی، اطالع رسانی عمومی و 
فرهنگ سازی، پیشگیری، ارائه خدمات ویژه به مشتریان انجام داده است و اقدامات 

متعددی را نیز در دستور کار دارد.
تمهیدات مناسب برای ایمن سازی محیط شعبه ها

در این راس��تا، بانک  پاس��ارگاد از همان ابتدای دوران ش��یوع این بیماری با 
تش��کیل کارگروه ویژه پیش��گیری از ش��یوع بیماری کرونا تصمیماتی را برای 
افزایش ایمنی مش��تریان و مراجعه کنندگان در نظر گرفته و اجرایی کرد. تهیه 

و نصب حفاظ های جداکننده پلکسی روی باجه های شعبه ها، استقرار تجهیزات 
تب س��نجی و اندازه گیری دمای بدن تمامی مراجعه کنندگان به ساختمان های 
ستادی بانک، ضدعفونی مستمر محیط شعبه ها و واحدهای ستادی و تجهیزات 
بانک��ی، تغییر در چیدمان صندلی های انتظار ش��عبه ها و واحدهای س��تادی به 
جه��ت رعایت فاصله گذاری اجتماع��ی در بین مراجعه کنندگان، در دس��ترس 
قرار دادن تجهیزات بهداش��تی شامل محلول و دستمال ضدعفونی در فضاهای 
مشاعی شعبه ها و ساختمان های ستادی و ... نمونه ای از اقدامات این بانک برای 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است.
تالش برای ایفای مسئولیت های اجتماعی

بان��ک  پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خ��ود، عالوه بر 
ایجاد امکانات الزم جهت ویزیت مجازی بیماران از طریق دس��تگاه تله  مدیس��ین 
)Telemedicine( در پایگاه  های تشخیص سیار، 70 دستگاه ترمومتر، 350 هزار 
ماسک N۹5 و 10 هزار واحد لباس مخصوص بیماران کرونایی به دانشگاه های علوم 
پزش��کی سراسر کشور اهدا کرده اس��ت. این بانک در اقدامی دیگر نیز برای خرید 
تجهیزات و ملزومات درمانی، دارو و اقالم موردنیاز از دانش��گاه های علوم پزش��کی 
کشور حمایت کرده  است. بانک پاسارگاد همچنین اعالم کرده  است که از هر پروژه 
تحقیقاتی و تولیدی برای ساخت واکسن بیماری کرونا و همچنین تولید دارو برای 

این بیماری، حمایت مادی و معنوی خواهد کرد.

زمینه سازی کاهش رفت و آمدهای غیرضروری به شعبه ها
بانک  پاسارگاد از ابتدای ش��یوع ویروس کرونا، با گسترش خدمات بانکداری 
 الکترونی��ک و تقوی��ت ظرفیت های پاس��خگویی به مش��تریان، زمین��ه را برای 
ارائ��ه خدمات غیرحضوری و کاه��ش رفت و آمدهای غیرضروری به ش��عبه ها 
و واحده��ای س��تادی فراهم کرد. ای��ن بانک با افزایش ظرفیت مرکز مش��اوره 
و اطالع رس��انی خود، به  صورت 24 س��اعته پاس��خگوی تماس های مشتریان و 
ارائه مش��اوره درخصوص انجام امور بانکی آنهاس��ت. بر این اس��اس، مشتریان 
می توانند موارد پیش��نهاد، انتقاد، مغایرت، س��ؤال و ش��کایت خود را از طریق 
سامانه )CRM( ثبت کرده و از نتیجه آن آگاه شوند. عالوه بر این همکاران در 
کلیه  شعبه های این بانک آمادگی پاسخگویی غیرحضوری به مشتریان را دارند.
همچنین بانک  پاس��ارگاد با ایجاد شرایط مناسب برای انتقال وجه غیرحضوری، 
افزایش سقف کارت به کارت و تمدید خودکار کارت های بانکی، نسبت به خرید و 
نصب دس��تگاه های خوددریافت )CRS( در شعبه های منتخب اقدام کرد که باعث 
کاهش بار مراجعه به شعبه ها برای واریز وجه نقد شد. ایجاد امکان ثبت درخواست 
برای متقاضیان مساعدت در بازپرداخت تسهیالت دریافتی فعاالن اقتصادی به ویژه 
صاحبان کس��ب و کارهای کوچک و متقاضیان برخورداری از قانون تسهیل تسویه 
بدهی بدهکاران شبکه  بانکی کشور، از دیگر اقدامات این بانک برای کاهش مراجعه 

حضوری به شعبه ها بود.

افزایش سقف انتقال وجه به سایر حساب ها با بانکداری مجازی
بانک  پاس��ارگاد همچنین جهت رفاه حال مش��تریان، سقف پیش فرض برای 
انتقال وجه به سایر حساب ها و یا حواله بین بانکی را برای تمام کاربران اینترنت 
بانک ب��ا رمز ثابت و دوعاملی، ب��ه مبلغ50 میلیون ریال افزای��ش داد بنابراین 
مش��تریان از این پ��س می توانند از طریق بانکداری مج��ازی )اینترنت بانک(، تا 
مبلغ 50 میلیون ریال، به س��ایر حس��اب ها انتقال وجه و ی��ا حواله بین بانکی 

)ساتنا و پایا( انجام دهند.
از سوی دیگر، بانک  پاسارگاد به  منظور افزایش امنیت در بانکداری مجازی و 
صیانت از س��پرده های مشتریان، جهت انتقال وجه و حواله بین بانکی از طریق 
سامانه بانکداری مجازی با شیوه ورود با رمز ثابت، برای مبالغ بیش از 2 میلیون  
ریال، ثب��ت کد دوعاملی اینترنت بانک )رمز یک بار مص��رف( را الزامی کرد. به 
این ترتیب، در صورتی  که مجموع دستور پرداخت های حواله بین بانکی )شامل 
س��اتنا و پایا( یا انتقال به حس��اب غیر )به جز انتقال وجه بین سپرده های خود 
مش��تری(، به مبلغ 2 میلیون ریال در روز برس��د، برای انج��ام انتقال وجه و یا 
حواله بین بانکی بیش از این مبلغ، با ورود به صفحه  انتقال وجه و انتخاب یکی 
از گزینه های ذکرش��ده برای دریافت رمز دوعاملی اینترنت بانک، کد را دریافت 
کرده و پس از تایید آن، ادامه عملیات حواله بین بانکی یا انتقال وجه به حساب 

غیر، انجام خواهد شد.

فرصت امروز: تاریخ صنعت خودروسازی  اگرچه از عمر تقریبا یکسان این صنعت در 
ایران و  ترکیه حکایت دارد، اما با روندی که در خودروس��ازی ترکیه از چند دهه پیش 
اتفاق افتاد، این همسایه غربی ایران هم اکنون به یکی از قدرت های خودروسازی تبدیل 
ش��ده است. بنابراین پر بیراه نیس��ت که چرایی عقب ماندگی صنعت خودروی ایران از 
دیگر کش��ورها و به خصوص ترکیه به یکی از مهم ترین س��واالت افکار عمومی تبدیل 
ش��ود. صنعت خودرو ترکیه حدود ۶0 س��ال پیش با تولید  تراکتور  در ش��هر آنکارا بنا 
نهاده ش��د و در س��ال 1۹5۹ نیز اولین کارخانه تولید خودروهای سواری در این کشور 
به بهره برداری رس��ید. این کارخانه ، اوتسان نام داشت و برخی محصوالت فورد موتورز 
آمریکا را با تیراژی چهار دستگاهی در روز ، مونتاژ می کرد.  ترکیه که خود را در گوشه ای 
از عرصه خودروسازی دنیا می دید ، تا سال 1۹۶3 به تاسیس کارخانه های صرفا مونتاژکار 
پرداخت ، اما همان سال قانون خودرو در این کشور تدوین شد  تا فصلی جدید در صنعت 
ترکیه کلید بخورد. هدف از تدوین قانون خودرو این بود که کارخانه های خودروسازی 
این کشور به تدریج از مونتاژکاری و وابستگی بی چون و چرا به شرکت های خارجی ، آزاد 
شده و داخلی سازی در آنها افزایش یابد. دولتمردان وقت  ترکیه قصد داشتند با تدوین 
قانون خودرو ، س��رمایه های خارجی بیشتری جذب کرده و صنعت خودرو را به واسطه 
این س��رمایه گذاری ها  توسعه دهند. یکی از جمالت معروف در قانون خودرو  ترکیه آن 
بود که »غرور ملی  ترک ها کلید پیش��رفت ماست«. کارخانه های خودروسازی  ترکیه تا 
قبل از تدوین این قانون، محصوالتی مانند جیپ ، کامیون کرایسلر، فورد و وانت  تولید 
می کردند و در تولید آنها به غربی ها وابستگی صرف داشتند ، این در حالی بود که  ترکیه 
قصد داشت با نشانه رفتن »غرور ملی« مردمش ، انقالبی از داخلی سازی قطعات خودرو 
را به وجود بیاورد.  اگرچه ترکیه در س��ال 1۹۶3 قانون خودرو را تدوین کرد ، اما اثرات 
مثبت این قانون 10 سال بعد خود را نشان داد و از همین رو ، سال 1۹73 را نقطه عطف 
صنعت خودروس��ازی  ترکیه می دانند. در این سال ، رنو و فیات به عنوان دو برند بزرگ 
خودروسازی اروپا ، شرکت هایی مشترک به نام اویاک و توفاژ را در  ترکیه تاسیس کردند. 
این دو البته از س��ال 1۹71 وارد  ترکیه شده بودند ، اما سرمایه گذاری آنها در سرزمین 

ترک ها در سال 1۹73 آغاز شد. پیش از رنو و فیات  نیز بیشتر  شرکت های آمریکایی با 
محصوالتی مانند  تراکتور و اتوبوس ، در  ترکیه آقایی می کردند ، اما از آنجا که دولتمردان 
این کشور ، استراتژی و هدفی بزرگ را در خودروسازی  ترسیم کرده بودند ، خودروسازان 
بزرگ اروپا و آسیا نیز قدم به ترکیه گذاشتند. پس از رنو و فیات  نیز هوندا در سال 1۹۹2 
به  ترکیه آمد و دو سال بعد ، تولید محصوالت هیوندای و تویوتا در ترکیه آغاز شد. پژو نیز 
پنج سال بعد راهی  ترکیه شد و اولین کارخانه خود را در این کشور بنا کرد. بیشترین 
انگیزه ای که پای خودروسازان بزرگ دنیا را به  ترکیه گشود، بازار بزرگ  ترکیه و تولید 
ارزان تر قطعات در این کشور بود، چراکه خودروسازان می توانستند عالوه بر بازاریابی در 
 ترکیه ، قطعات محصوالت خود را ارزان تر تولید کرده و صادر کنند. در واقع، خودروسازی 
ترکیه با برنامه ریزی بلندمدت در یک دوره مش��خص، از مونتاژ خودرو به یک صنعت 
تمام عیار با قابلیت طراحی و ظرفیت تولید گسترده خودرو تبدیل شد. این صنعت به 
واسطه مش��ارکت هایی که توسط ش��رکت های خارجی با کارآفرینان ترکیه داشته، از 
اهمیت کلیدی در تولید داخلی این کشور برخوردار است. ترکیه هم اکنون بزرگ ترین 
تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری سبک در اروپاست و از نظر میزان تولید خودرو در رتبه 
چهاردهم جهان قرار دارد. در همین خصوص، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو درباره 
دالیل پیشرفت خودروسازی ترکیه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »خودروسازی در 
ترکیه هم مثل ایران عمری حدود ۶0 ساله دارد که البته خودروسازی ما قدمت بیشتری 
دارد، هرچند که ما چند س��الی می شود به طور جدی روی آن کار می کنیم. تا قبل از 
دولت اردوغان خودروسازی ترکیه به شدت تحت حمایت دولت به شکل تعرفه ای بود، 
یعنی دولت در قالب نظام تعرفه از خودروسازی حمایت می کرد و نتیجه آن این بود که 
تعدادی ماشین های قدیمی و بی کیفیت رنو و فیات تولید می شد.« زاوه با اشاره به تغییر 
سیاست های دولت ترکیه در صنعت خودروسازی این کشور، ادامه داد: »حدود 10 تا 12 
سال پیش، دولت ترکیه تصمیم گرفت که سیاست های حمایتی خود را بردارد و تعرفه 
را هم از محل ساخت خودرو برداشت و صرفا به شماره گذاری و مشخصات فنی مربوط 
کرد، یعنی در واقع دیگر مهم نبود که خودرو س��اخت آلمان یا ترکیه است و مهم این 

بود که خودرو چقدر حجم موتور و چقدر مصرف سوخت دارد. این سیاست باعث شد 
که خودروساز هایی مانند فیات و رنو هم در داخل ترکیه سعی کنند سیاست های شان را 
عوض کنند و سرمایه گذاری را به سمت تولید خودرو هایی ببرند که بتوانند هم در داخل 
ترکیه و هم در بازار های بین المللی آن را صادر کنند. خود این موضوع منجر شد که یک 
زنجیره ارزشی از قطعه سازان بین المللی در ترکیه ایجاد کنند و میلیارد ها دالر سرمایه 
جذب کردند.« این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه »ترک ها به این شیوه توانستند 
اقتصادشان را تنها به خودرو محدود نکنند، افزود: »پس از آن نیز همه حوزه های دولتی 
این کار را انجام دادند و توانستند اقتصادشان را از یک اقتصاد متمرکز به داخل به یک 
اقتصاد برون گرای صادراتی تبدیل کنند. این اتفاقی بود که در داخل ترکیه حدود 15 
س��ال گذشته رخ داد و باعث شد ترکیه بیش از یک و نیم میلیون اتومبیل تولید کند 
که عمده آنها صادر می ش��ود و بیش از 14 تا 15 میلیارد هم صادرات قطعه دارد.« به 
اعتقاد زاوه، »حدود دو سال پیش دولت ترکیه در راستای حمایت محصوالت ملی خود 
تالش کرد که یک برند ترک ایجاد کند، ولی خود دولت به این قضیه ورود نکرد، یعنی 
این کنسرس��یوم تحت حمایت مالیاتی و حتی تسهیالت دولت قرار گرفت، ولی دولت 
ترکیه نقش��ی در اجرا و مدیریت آن ایفا نکرد. در نتیجه یک کنسرس��یومی متشکل از 
5 س��ازنده تشکیل ش��د که تمام طراحان داخل ترکیه و حجم عمده ای از قطعه سازی 
بین المللی در آن حضور یافتند و با یکدیگر همکاری کردند. پس از آن فرآیند طراحی 
ه��م در خارج از ترکیه و در ایتالیا انجام ش��د و ترک ها یک پروژه درس��ت را طراحی، 

نظارت و همکاری کردند.«
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: »ترکیه تالش کرد تا بتوانند صاحب پلتفرمی 
ش��وند که این پلتفرم عالوه بر اینک��ه خودرو های الکتریکی خوب��ی را تولید می کند، 
خودرو های دیگری را اس��تخراج کن��د. تاکنون برای این طرح ح��دود 4 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری ش��ده تا به خط تولید برسد.« زاوه در پاسخ به این سوال که چرا ترکیه 
توانست خودروساز شود و ما نتوانسته ایم، گفت: »این موضوع به نحوه نگاه ما به اقتصاد 
باز می گردد. در داخل کشور سال های سال است که گرفتار واژه های مجهولی شده ایم. 

به طور مثال، خروج ارز از کش��ور، واژه هایی هستند که فی النفسه فاقد ارزش و اعتبار 
هستند که اگر در زنجیره جهانی تعریف نشود بدون نگاه به بازار بین المللی، قطعه را به 
هر کیفیت و هر قیمتی درآورده ایم که هزینه آن را مش��تری پرداخت می کند. این در 
حالی است که ترک ها اتومبیل خود را تنها برای بازار داخلی خودشان طراحی نکردند 
بلکه آن را برای افزایش زنجیره صادرات طراحی کردند و در تالش هستند مانند حوزه 
قطعه حضور فعالی در جهان داشته باشند. در گذشته ترکیه با برند فیات، رنو و اخیرا 
فولکس واگن و قبال بنز حضور داشتند که هم اکنون برند ترک  را به آن اضافه کردند. این 
نگاه به بازار های بین المللی و این عدم استفاده از ارزش هایی که واقعا یا ارزش نیست یا 
به شدت منحرف شده، در قالب ارزش باعث شده که همچنان در صنعت خودرو درجا 

بزنیم و محل انتقادات وسیع مردم باشیم.«
به گفته وی، »ترک ها با س��اخت خودروها و قطعات س��الیانه 15 تا 20 میلیارد دالر 
ارزآوری ب��ا صنعت خودروس��ازی دارند و به کمک این کار باعث اش��تغال زایی زیادی 
ش��ده اند. ترکیه محل بس��یاری از تأمین کنندگان قطعه جهانی اس��ت. بیش از 250 
تأمین کننده جهانی وجود دارد که از ترکیه به عنوان پایگاه تولید استفاده می کنند و 30 
مورد از آنها در بین 50 تأمین کننده بزرگ جهانی قرار دارند.« زاوه در پایان با اشاره به 
اهمیت ترکیه در زنجیره جهانی صنعت خودروسازی گفت: »تولیدکنندگان خودرو به 
طور فزاینده ترکیه را به عنوان پایگاه تولید برای فروش صادراتی خود انتخاب می کنند. 
بر همین اساس، ۸5درصد از تولید خودرو در ترکیه در سال 201۸ به بازار های خارجی 
اختصاص یافت. بیش از 1.3 میلیون دستگاه خودرو در همان سال از ترکیه به بازار های 
خارجی صادر شد. عالوه بر این، ترکیه صادرکننده شماره یک خودرو به بازار های اروپا 
با 1.1 میلیون دستگاه در سال 201۸ بوده است. ترکیه با تولیدکننده های بین المللی 
فورد، فیات-کرایس��لر، رنو، تویوتا و هیوندای که همه در این کش��ور فعالیت می کنند، 
دارای یک بخش بزرگ در تولید خودرو اس��ت، ام��ا در این زنجیره، کارگران ترکیه در 
حال تولید اتومبیل و قطعاتی هس��تند که از دور طراحی شده و اغلب مدل های نهایی 

را به اروپا صادر می کنند.«

از ایمن سازی محیط شعبه ها تا ایفای مسئولیت های اجتماعی

بانک پاسارگاد برای مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشت

دالیل پیشرفت خودروسازی در سرزمین ترک ها

خودروسازی ایران چگونه از ترکیه عقب افتاد؟

حسین سالح ورزی 
نایب رئیس اتاق ایران



فرص��ت امروز: در حالی برخی از نهادها و ادارات نس��بت به س��اعت 
کاری کارکنان خود در زمان تعیین ش��ده از س��وی دولت، انتقاد دارند 
و مشکل ساز ش��ده اند که رئیس جمهور در تازه ترین سخنان خود تاکید 
کرده اس��ت که کارکنان باید پس از حضور بین ساعت 7:30 تا 14:30 
مح��ل کار خود را ترک ک��رده و هیچ کس نمی توان��د مانعی در این راه 

ایجاد کند.
با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته بود که تغییراتی در رفت 
و آمد و زمان حضور کارکنان در ادارات اعمال ش��د و البته این س��اعت 
در زمان های مختلف متغیر بود، به طوری که س��اعت کار برخی ادارات 
از جمله بانک ها بین س��اعت ۸ تا 13 یا برای کارکنان بین س��اعت 7 تا 
14 تعیین ش��د، اما از دهم خردادماه امسال که روال حضور کارکنان به 
صورت عادی خود بازگشت، بنا به ابالغیه دولت، کارکنان باید از ساعت 
7:30 ت��ا 14:30 در مح��ل کار خود حضور پیدا کنن��د، بنابراین میزان 
س��اعت حضور در محل کار طبق تصمیم س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا، 
حضور هفت ساعته در سر کار است، اما با وجود این الزام دولت، برخی 
از دستگاه ها و سازمان های اداری این تصمیم را رعایت نکردند و میزان 
س��اعات حضور در محل کار را همانند قبل از دوران شیوع کرونا، هشت 
س��اعت در نظر گرفتند. در نتیجه این امر موجب بروز مش��کالتی برای 

کارکنان ادارات و سازمان ها شده است.
در همین حال، رئیس جمهور روز گذش��ته در تازه ترین سخنان خود 
در ستاد ملی مبارزه با کرونا، بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و گفت 
که »وقتی اعالم می کنیم ساعت کاری کارکنان از 7:30 تا 14:30 است 
باید محاس��بات نیز برهمین مبنا صورت بگی��رد، به عبارتی در کل روز 

ساعت موظفی کارکنان با این میزان محاسبه و پر شود.«
حس��ن روحانی ادامه داد که »اعالم س��اعت 7:30 تا 14:30 خواسته 
دول��ت بوده و خود آن را پذیرفته اس��ت، بنابرای��ن کارکنان بعد از این 
ساعت باید محل کار خود را ترک کنند و سازمان یا دستگاهی نمی تواند 
در ای��ن رابطه ب��ه آنها ایرادی وارد کند و بگوید که س��اعت موظفی پر 
نش��ده یا کاس��تی دارد، پس همین میزان حضور الزم االجرا بوده و باید 

به آن پایبند بود.«
بنابراین طبق آنچه رئیس جمهور تاکید کرده، هیچ ضرورتی بر حضور 
بیش از هفت ساعت کارکنان در محل کارشان وجود ندارد و دستگاه ها 
نمی توانند کارمندان را به زمانی بیش��تر از این میزان ساعت الزام کنند، 
چراکه این تصمیم در راس��تای کنترل وی��روس کرونا و کاهش حضور 
ش��اغالن در محل کار و ممانعت از ایجاد شلوغی و رفت و آمد در سطح 

شهر بوده است. همچنین دولت در بخشنامه ای این شرایط را هم ایجاد 
ک��رده تا اگر امکانات الزم برای دورکاری کارکنان فراهم اس��ت، از این 
مجوز قانونی اس��تفاده کرده و در شرایط کرونایی موجود حداقل رفت و 

آمدها و تجمع ها در سازمان ها و دستگاه های اجرایی ایجاد شود.
روحانی روز ش��نبه در س��تاد ملی مبارزه با کرونا، همچنین تعطیلی 
کسب و کار و فعالیت اقتصادی برای مدت طوالنی را قابل اجرا ندانست 
و گف��ت: »تعطیلی کس��ب و کار و فعالیت اقتص��ادی در طوالنی مدت 
قابل اجرا نیس��ت و هیچ کش��وری در دنیا نمی تواند ش��ش ماه این کار 

را ادامه دهد.«
رئیس جمهور با بیان اینکه »مردم و دولت باید همکاری خوب و دقیق 
داشته باشند«، افزود: »اگر اینگونه باشد در برابر مشکالت کرونا سریع تر 
عمل می کنیم و عبورمان راحت تر اس��ت اما اگر جز این باش��د موفقیت 

ما دچار مشکل می شود.«
او با اش��اره به اینکه »عادی انگاری این ویروس و کروناهراس��ی هر دو 
ما را دچار مش��کل می کند«، اضافه کرد: »اگ��ر فکر کنیم که دیگر این 
ویروس را پش��ت سر گذاشته ایم که ما را دچار مشکل می کند و اگر هم 

فکر کنیم باید همه کارها تعطیل شود بازهم به مشکل می خوریم.«
رئیس جمهوری یادآور شد: »تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی 
در طوالن��ی مدت قابل اجرا نیس��ت و هیچ کش��وری در دنیا نمی تواند 
ش��ش ماه این کار را ادامه دهد و مردم هم نمی پذیرند. اما راه درس��ت 
در ادام��ه فعالیت ه��ای اقتصادی ی��ا فرهنگی فقط منحص��ر به رعایت 
پروتکل های بهداش��تی اس��ت و هیچ راه دومی وجود ندارد. تجمعات به 
طور کلی در وضعیت امروز غیرقابل قبول اس��ت. چه عزا چه عروس��ی، 
چه س��مینار چه جشنواره. همه اینها مضر است و حتی اگر برای کنکور 
هم وزارت بهداشت مشکلی داشته باشد برای آن تمهیدات بیشتری در 

نظر می گیریم.«
روحانی با اش��اره به محدودیت هایی که کش��ورهای دیگر برای ادامه 
حیات اقتص��ادی جامعه ایج��اد کرده اند، گفت: »ای��ن راحت ترین کار 
اس��ت که همه جا را تعطی��ل کنیم و فردایش م��ردم بیایند از تعطیلی 
و بیکاری و گرس��نگی ش��کایت کنند. البته ما باید در چارچوب حرکت 
کنیم. حتماً باید در پروتکل های بهداشتی حرکت و این موارد را رعایت 
کنیم. هرگونه مراس��می را در تمام شهرهای کشور ممنوع کنیم و اصال 

اجتماعی شکل نگیرد. مگر با جمعی محدود و چند نفره.«
رئیس جمه��ور بار دیگر بر اهمیت فاصله گ��ذاری اجتماعی تاکید کرد 
و ادام��ه داد: »ای��ن موضوع در کنار اس��تفاده از ماس��ک در همه مراکز 

اقتص��ادی و صنعت��ی و مراکز عموم��ی کامال الزم و ضروری اس��ت. ما 
باید مراقبت های بهداش��تی ف��ردی و اجتماعی را ب��ه عنوان یک اصل 

خدشه ناپذیر بدانیم.«
او با بیان اینکه »همه رسانه ها، هنرمندان و استادان به صحنه آیند و 
به مردم بگویند راهی جز رعایت پروتکل های بهداش��تی نیست«، گفت: 
»م��ا ح��دود یک ماه با این  ویروس در ابتدای ش��یوع آن جنگیدیم و از 
25 اس��فند فوتی های ما س��ه رقمی شد و محدودیت ها آغاز شد و از 2۶ 
فروردین باز مرگ و میر سه رقمی به دورقمی کاهش یافت و این دو ماه 
ادامه پیدا کرد اما از 25 خرداد بازهم س��ه رقمی ش��دیم و امیدواریم که 
تا 25 تیر این شرایط به پایان برسد. ما از ابتدای شیوع کرونا برای مواد 
شست وشو، مواد ضدعفونی کننده و مواد غذایی دچار مشکل نشدیم، در 
حال��ی که در اروپا و آمریکا این اتفاقات رخ داد. ما نه یک س��اعت قطع 
آب و برق و تعطیلی پمپ بنزین داش��تیم و نه یک س��اعت قحطی مواد 

غذایی پیش آمد و این یعنی همه تالش کردند.«
روحان��ی همچنین ب��ا قدردان��ی از تالش های وزارت اقتص��اد، بانک 
مرکزی و س��ازمان برنامه و بودجه در واردات مواد موردنیاز بهداشتی به 
کشور، افزود: »ما در ساخت واکسن کرونا مشغول تالش هستیم و کناره 
نگرفتیم. به اندازه توان خود کار می کنیم و کشوری نیستیم که بگوییم 
حاال که تحریم هستیم گوشه ای بنشینیم و منتظر بمانیم تا اگر واکسن 

تولید شد به ما هم بدهند.«
رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه »بخ��ش اعظم جامعه م��ا هیچ وقت به 
تبلیغات دشمنان توجه نکرده و حاال هم توجه نمی کند«، افزود: »کسی 
نباید بیماری اش را مخفی کند. این کار ظلم به دیگران است. اگر مبتال 
ش��دیم به اطالع اطرافیان برس��انیم. برخی می گویند روی مان نمی شود 
بگویی��م، یعنی چه؟ اینجا دیگر موضوع ش��رم کردن وج��ود ندارد. باید 
بگویند و از محل کار مرخصی بگیرند. هر کس از س��اعت هفت و نیم تا 
چهارده و سی دقیقه کار کرد، یعنی ساعت آن روزش را پر کرده است. 
پس دیگر نباید کس��ی جز این عمل کند و از کارمندان ساعت بیشتری 
برای حضور بخواهد.« روحان��ی در انتها با بیان اینکه »اگر پروتکل های 
بهداشتی به درستی رعایت شود و سبک زندگی تغییر یابد به خوبی در 
برابر کرونا عمل می کنیم«، گفت: »ما باید وظایف خود را در این زمینه 
به خوبی انجام دهیم و برخی عادت ها مثل دست کش��یدن به صورت را 
کنار بگذاریم. یعنی بیاموزیم که دس��ت  مبارک را به س��مت صورت که 
خطرناک ترین محل برای انتقال ویروس اس��ت، نبریم! اگر به این موارد 

توجه کنیم ان شاءاهلل این بیماری را هم پشت سر می گذاریم.«

تذکر رئیس جمهور به ادارات درباره ساعت کار کارمندان

فقط ۷ ساعت سرکار بمانید!

در ش��رایط کرونایی کش��ور و در حالی که وضعی��ت اقتصادی مردم 
روز به روز س��خت تر می شود، ناگهان از حدود 10 روز پیش، دو اپراتور 
اصلی تلفن همراه یعنی ایرانسل و همراه اول اقدام به افزایش سرسام آور 
نرخ اینترنت همراه کردند؛ افزایش��ی که از نرخ تورم هم باالتر و حدود 
100درصدی بوده اس��ت. پس از این اتفاق، موج اعتراض در شبکه های 
اجتماعی به راه افتاد. اغلب کاربران، وزیر ارتباطات را خطاب قرار دادند 
و نس��بت به وضع پیش آمده برای تعرفه اینترنت همراه به محمدجواد 
آذری جهرمی اعتراض کردند. پس از آن وزارت ارتباطات واکنش نشان 

داد و اقدام اپراتور ها را غیرقانونی دانست.
حسین فالح جوشقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم و مقرارت 
در توئیتی نوش��ت: »باالبردن قیم��ت در برخی اپراتور های تلفن همراه، 
در حالی که مردم به دلیل ش��یوع کرونا وابس��تگی بیش��تری به فضای 
مجازی پیدا کرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول اس��ت و سازمان تنظیم با 
آن مخالفت کرده اس��ت. برخورد قانونی با اپراتور های متخلف با ارسال 

اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل بازگردد.«
او همچنی��ن از جریمه 2میلیارد تومانی در انتظار اپراتورها خبر داد و 
گفت: »اپراتورها برخالف مصوبات رگوالتوری عمل کردند و باید قیمت 
را به ش��رایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز ش��ود. در غیر این صورت 

جریمه 2 میلیاردی در انتظار آنها خواهد بود.«
ب��ه گزارش ف��رارو، وزیر ارتباط��ات تاکنون به ای��ن افزایش قیمت ها 
واکنش��ی نش��ان نداده و تنها توئیت معاونش را بازنشر داد. در این بین، 
هشدار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان قیمت گذار 
و رگوالت��ور ب��ه اپراتور ها جدی ب��ود و حتی کار به اولتیماتوم کش��یده 
ش��د. س��یدمحمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر س��رویس ارتباطی و 
فناوری ارتباطات در این باره گفت: »افزایش قیمت بس��ته های اینترنت 
تلفن همراه از سوی اپراتور ها برابر با مقررات نیست و باید به نرخ گذشته 

برگ��ردد و این اق��دام مطابق مصوبات 2۶۶ کمیس��یون تنظیم مقررات 
تخلف محسوب می شود.«

او ضمن اخطار به اپراتورها، افزود: »ظرف 24س��اعت آینده اپراتور ها 
باید با هماهنگی س��ازمان تنظیم مقررات قیمت بس��ته های اینترنتی را 
به نرخ گذش��ته بازگردانند و در صورت عدم اجرای اپراتور های متخلف 
با جریمه مواجه خواهند ش��د. اپراتور ها موظف هستند اضافه دریافت از 
مشترکانی که اقدام به خرید بسته های اینترنتی کرده اند را باز گردانند.«

به گفته امامی، افزایش قیمت تعرفه بس��ته های اینترنتی از سوی دو 
اپراتور یکسان نبوده و تخلف آنها متفاوت از یکدیگر است. تاکید بیشتر 
وزارت ارتباطات بر این نکته اس��ت که اپراتور ه��ا باید رگوالتوری را در 
جریان اصالح قیمت ها می گذاشتند. از طرف دیگر این وزارتخانه افزایش 
قیمت ه��ا را در این ش��رایط کرونایی نامناس��ب ارزیابی می کند، چراکه 
اپراتور ه��ا بای��د برمبنای کف و س��قف مصوبه تعرفه اینترنت از س��مت 

رگوالتوری باید بسته های اینترنت خود را تعیین کنند.
در همین حال، اپراتور ها به هشدار های وزارت ارتباطات و ضرب االجل 
تعیین شده بی توجهی کردند. ایرانسل در توضیحی کوتاه و مبهم اعالم 
کرد ک��ه عرضه همه بس��ته های اینترنت با قیمت س��ابق ادامه خواهد 
داش��ت؛ هرچند با مراجعه به اپلیکیش��ن و کد های دستوری این اپراتور 
قیمت ه��ای جدید اصالح نش��ده بود. هم��راه اول، دیگ��ر اپراتوری که 
مبادرت به افزایش یک باره قیمت بس��ته های اینترنتی خود کرده است، 
همین میزان از توضیح را هم برای مشترکانش نداشت و موضعی در این 
 باره اتخاذ نکرد. در این بین، بی توجهی دو اپراتور اصلی یعنی ایرانسل به 
اولتیماتوم وزارت ارتباطات باعث شد که این وزارتخانه به دنبال راه های 
دیگری برای مقابله با اقدام غیرقانونی اپراتور ها باشد. راهکار اول شکایت 
بود که حسین فالح معاون وزیر از آن رونمایی کرد و گفت »گرانفروشی 
و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش 100درصدی تعرفه  اینترنت، 

به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.«
او مت��ن ش��کایت را در توئیتر خود منتش��ر کرد. با ای��ن حال باز هم 
ایرانس��ل و همراه اول واکنشی نش��ان ندادند و بر تصمیم خود مبنی بر 
افزایش تعرفه اینترنت پافش��اری کردند. این دو اپراتور می دانند نتیجه 
ش��کایت از آنها چیزی بیش از جریمه نه چندان سنگین نیست. ممکن 
اس��ت این جریمه ح��دود 200 میلیارد تومان باش��د. جریمه ای که به 
راحت��ی با تغییر نرخ تعرفه در کوتاه ترین زمان ممکن جبران می ش��ود. 
در واقع این دو اپراتور می خواهند با تن ندادن به فشار وزارت ارتباطات 
ش��رایط را عادی س��ازی کرده و نهایتا با پرداخت جریمه اندک به هدف 

خود در افزایش قیمت ها برسند.
در ی��ک کالم، آنها از ش��رایط انحص��ار اینترنت همراه سوءاس��تفاده 
می کنند. البته وزارت ارتباطات ابزار های دیگری همچون کاهش پهنای 
باند این دو اپراتور را برای تمکین آنها در اختیار دارد، اما این اقدام نیز 
با توج��ه به انحصار موجود، باعث اعتراض های مردمی می ش��ود که در 

شرایط کنونی اقدام کارسازی نیست.
ح��اال ظاهرا وزارت ارتباطات به دنبال راه دیگری اس��ت اس��تفاده از 
اپراتور س��وم یعنی رایتل. البته به نظر نمی رس��د این اقدام به س��رعت 
بتواند کارساز باش��د، اما تقویت رایتل به عنوان اپراتور رقیب ایرانسل و 

همراه اول می تواند در آینده و در شرایط مشابه موثر واقع شود.
به هر حال باید دید که نتیجه این جدال وزارت ارتباطات با اپراتور ها 
به کجا ختم خواهد ش��د. آن هم در ش��رایطی که ای��ن وزارتخانه و به 
ویژه ش��خص آذری جهرمی تحت شدیدترین فشار ها و انتقادات از چند 
طرف است. مجلس شورای اسالمی وزیر جوان را زیر ذره بین قرار داده، 
شیوع کرونا و افزایش استفاده از اینترنت به زیرساخت های کشور فشار 
س��نگینی وارد کرده، عده ای هم مدام در رس��انه ها حرف از فیلترینگ 

شبکه های اجتماعی می زنند و خواستار ایجاد شبکه ملی اند.

آیا با اپراتورهای گران فروش اینترنت برخورد می شود؟

جدال وزارت ارتباطات با اپراتورها

یادداشت

موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه می کند؟

همانطور که انتظار می رفت موج دوم کرونا در کش��ور آغاز ش��ده و 
به س��رعت به س��وی قله های جدیدی از آمار مبتالیان و درگذشتگان 
حرکت می کن��د و همانطور که تجربه پاندمی های قبلی نش��ان داده 
اس��ت، این موج دوم به مراتب ش��دیدتر و مرگبارتر از موج اول خواهد 
بود. واقعیت این اس��ت که در ایران، دولت دانش فنی کافی و ظرفیت 
اجرایی مناسب و منابع موردنیاز برای حمایت ساخت یافته و هدفمند از 
کسب وکارهای آسیب دیده در کرونا را نداشت. همان کمک های موردی 
و کارشناسی نش��ده به مردم و کسب وکارها هم آنقدر دیر و بد توزیع 
شدند که بخشی از مردم و کسب وکارها خود محدودیت های اعمال شده 
را نادیده گرفتند و بخش��ی را نی��ز دولت برای جلوگیری از ایجاد یک 

بحران اجتماعی فراگیر، به صورت شتاب زده لغو کرد.
امروز اما در میان موج دوم کرونا هستیم و ظرفیت های نظام درمان و 
منابع عمومی برای حمایت از مبتالیان و محافظت از آسیب دیدگان از 
گذشته به مراتب کمتر است. نکته کلیدی در مورد ادامه روند موجود در 
موج دوم کرونا این است که نتایج حاصل از تشدید وخامت اپیدمی در 
شرایط حاضر ممکن است به بروز بحران ها و آسیب های جبران ناپذیر 

ساختار در نظام سیاسی و اقتصادی کشور منجر شود.
در شرایط حاضر افزایش شمار مبتالیان و فرسودگی نظام درمان و 
به تبع آن افزایش شمار درگذشتگان، می تواند خألهای جدی در نظم 
ساختاری و ارتباطات اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند که اثرات 
آن بر زندگی روزمره و آینده درازمدت همه ما، قابل مقایسه با هیچ یک 
از ش��وک هایی که نظام اقتصادی و اجتماعی ایران در سال های اخیر 

تحمل کرده است، نخواهد بود.
همچنین افزایش ش��دت ش��یوع می تواند به بسته ش��دن مرزها و 
توقف فرآیندهای صادرات و واردات منجر ش��ود و عالوه بر همه اینها، 
کشور در میان مدت و درازمدت هم باید هزینه های گزافی را بابت مهار 
آسیب های اجتماعی ناشی از اثرات مستقیم و غیرمستقیم صدمات و 

تلفات این بیماری بپردازد.
درمجموع می توان گفت در شرایط حاضر قطعا کشور و نظام اقتصادی 
و اجتماعی آن هیچ اولویتی راهبردی فراتر از مهار بحران اپیدمی کرونا 
ندارد، اما س��ؤال کلیدی اینجاست که دولت، فعاالن اقتصادی و مردم، 

هر یک در این زمینه می توانند چه اقداماتی انجام دهند؟
حمایت های موردی و غیرکارشناسی باید جای خود را به یک نظام 
حمایتی منسجم با یک سیاس��ت گذاری سنجیده و کارشناسی شده 
بدهد که در بخش اجرا بر استفاده حداکثر از ظرفیت فناوری های نوین 
ICT ب��رای مدیریت زنجیره تأمی��ن و نظام مدیریت اعتبارات مبتنی 
باش��د. آش��فتگی و ترس و نااطمینانی، کنترل رفتارهای اجتماعی را 
دشوارتر می کند و لذا در این شرایط باید از مداخالت موردی در بازارها، 
به قصد اصالح یک متغیر جزئی، جدا اجتناب کرد؛ چراکه هرج ومرج و 
نااطمینانی و نگرانی، میوه ای جز کنترل ناپذیری بیشتر نخواهد داشت.

نوآوری مهم ترین مولفه در دوران پساکرونا است
آنچه کرونا بر سر کسب و کارها آورد

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی وضعیت اقتصاد 
ایران و جهان در س��ال 2020 پرداخت و از ش��یوع کرونا به عنوان بزرگ ترین 
بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم و اولین رکودی که پس از 150 سال 

به دلیل یک پاندمی رخ داده است، نام برد.
طبق برآوردها، کرونا توانسته عمیق ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی 
دوم را ایج��اد کند تا جایی که بانک جهانی پیش بینی کرده رش��د اقتصادی 
جهان در سال جاری میالدی منفی 5.2درصد خواهد شد. همچنین با توجه به 
ناشناخته بودن ابعاد این ویروس، نگرانی و عدم اطمینان سراسر جهان را دربر 
گرفته و برآوردها نشان می دهد که رکود حاصل از این ویروس بسیار گسترده 
خواهد بود؛ چنانچه رش��د اقتصادی کشورهای توسعه یافته منفی 7 درصد و 
رشد اقتصادی کشورهای نوظهور برای نخستین بار در ۶0 سال گذشته کاهش 
2.5 درصدی خواهد داش��ت. در منطقه منا که شامل کشورهای صادرکننده 
نفت می شود افت تولید ناخالص ملی قطعی خواهد بود و هرچند برآوردهایی 
از مثبت ش��دن این رشدها در س��ال 2021 وجود دارد اما همچنان نمی توان 

پیش بینی دقیقی از سرانجام اقتصاد جهان در سال آینده داشت.
همچنین تحت تاثیر کرونا میانگین قیمت فلزات اساس��ی در سال 2020 
کاهش 1۶درصدی داشته و تنها به دلیل افزایش احتیاطی تقاضای طال، قیمت 
این فلز افزایش پیدا کرده، همچنین در سال جاری تقاضا برای نفت نیز کاهش 
۹درصدی داش��ته و پیش بینی می ش��ود کاهش تولیدات اوپک نیز نتواند این 
کاهش را جبران کند. برآوردها نش��ان می دهد که کرونا در حوزه های خدمات 
اقامتی و غذایی، فعالیت های بازرگانی و اجرایی، تولیدات کارخانه ای و همچنین 
عمده فروشی و خرده فروشی در حوزه هایی مانند خودرو و موتورسیکلت تاثیر 
منفی جدی گذاشته است. در حوزه هنر و سرگرمی و حمل و نقل نیز میزان 
تاثیر متوسط به باال بوده و حوزه هایی مانند بهداشت و مددکاری اجتماعی و 
تامین آب و برق و گاز کمترین تاثیر منفی را از ش��یوع کرونا در سطح جهان 
تجربه کرده اند. در تجربه ایران نیز پیش از شیوع کرونا، اقتصاد با تبعات تحریم 
روبه رو بود. از این رو با آغاز کرونا مشکالت در این حوزه شدت پیدا کرده است 
و در آمارهایی که از وضعیت فعالیت های اقتصادی در فروردین و اردیبهش��ت 
امسال منتشر شده، بسیاری از ظرفیت های اقتصادی عمال بالاستفاده باقیمانده 
اس��ت. در این گزارش با طرح این سؤال که مس��یر بازگشت به رشد در دوره 
پس��اکرونا چگونه خواهد بود؟ خاطرنشان شده اس��ت که پاسخ به این سؤال 
به طیف وس��یعی از متغیرها و آسیب های س��اختاری بستگی دارد، اما مولفه 
تعیین کننده، سیاس��ت گذاری و نوآوری است. بررسی شرایط اقتصادی کشور 
قبل و بعد از کرونا از دیگر س��رفصل هایی اس��ت که در گزارش اتاق ایران به 
آنها پرداخته  شده و خس��ارت های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا با استناد به 
نتایج شامخ به تفکیک تحلیل  شده است. همچنین پرداخت حقوق و دستمزد، 
پرداخت اجاره، هزینه های مربوط به س��المت و... ازجمله مهم ترین مشکالت 

کسب وکارها در دوران شیوع کرونا اعالم شده است.
از س��وی دیگر، معافیت مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش از طریق اعطای 
وام های با س��ود پایین، کاهش نرخ ارز برای واردکنندگان، تعویق بازپرداخت 
وام ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا و تشویق تقاضا از طریق اعطای 
کارت ه��ای اعتباری، مهم ترین انتظار فعاالن و بنگاه های اقتصادی از دولت در 
ش��رایط فعلی اس��ت که در گزارش مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران به 

آنها اشاره  شده است.
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فرص��ت امروز: در گزارش��ی که مرکز آمار ای��ران درخصوص وضعیت 
اقتص��اد ایران منتش��ر کرده اس��ت، ب��ه افزایش 2۶درصدی ش��اخص 
فالکت طی س��ه س��ال گذشته اشاره شده که در س��ایه تورم و بیکاری 
به 45.4درصد رس��یده اس��ت. ش��اخص فالکت دربرگیرنده معیارهای 
رش��د اقتص��ادی، نرخ بیکاری، نرخ ت��ورم و نرخ بهره اس��ت و از جمله 
ش��اخص های مهم اقتصادی است که مجموعه ای از نرخ بیکاری و تورم 
را در اقتصاد کشور دربر می گیرد و تغییرات آن می تواند تبعات اقتصادی 
و اجتماع��ی خاص خود را به همراه داش��ته باش��د. گ��زارش مرکز آمار 
ایران از وضعیت شاخص های اقتصادی در سال گذشته قابل تأمل است، 
چنانکه وضعیت ش��اخص ها در بخش واقعی اقتصاد ایران نشان می دهد 
که ش��اخص فالکت )ک��ه وضعیت اقتصادی و اجتماع��ی یک جامعه را 
نش��ان می دهد و برای به دس��ت آوردن آن نرخ بیکاری و نرخ تورم را با 

هم جمع می زنند( در پایان سال 13۹۸ به 45.4درصد رسیده است.
به گفته مرکز آمار، شاخص فالکت در سال 13۹5 معادل 1۹.3درصد 
بوده اس��ت که در س��ال 13۹۶ ب��ه 20.3درصد و در س��ال 13۹7 به 
3۸.۹درصد می رس��د. ش��اخص فالک��ت همچنین در فص��ول مختلف 
س��ال 13۹۸ دچار نوس��ان شده اس��ت؛ به گونه ای که در فصل بهار به 
4۸.4درصد، در تابس��تان به 53.1درصد و در فصل پاییز به 50.۶درصد 
رس��ید، اما نهایتا در فصل زمس��تان به 45.4درصد کاهش یافت. بر این 

اساس، در مجموع شاخص فالکت نسبت به سال 13۹5 حدود 2۶درصد 
و در مقایسه با پایان سال 13۹7 حدود ۶درصد افزایش داشته است.

ریزش 21درصدی رشد اقتصادی در 3 سال گذشته
همچنین بررسی وضعیت سایر شاخص های اقتصادی در بخش واقعی 
اقتصاد نش��ان می دهد که رش��د اقتصادی با نفت در سال 13۹5 حدود 
14درصد بوده که با نوس��ان در س��ه س��ال اخیر به منفی ۶.3درصد در 
زمس��تان سال گذشته رس��یده است. رش��د اقتصادی بدون نفت نیز از 
۹.2درصد در س��ال 13۹5 به منفی 2.5درصد در س��ال 13۹۸ رسید. 
وضعیت نرخ تورم نیز بیانگر رش��د حدود 2۸درصدی از س��ال 13۹5 تا 
پایان س��ال گذشته است. بنا بر اعالم مرکز آمار، نرخ تورم از ۶.۹درصد 

در سال 13۹5 به 34.۸درصد در سال 13۹۸ افزایش یافته است.
همچنی��ن وضعیت اش��تغال در اقتصاد ایران از س��ال 13۹5 تا پایان 
س��ال گذشته روندی نزولی داشته است، چنانچه از 12.4درصد در سال 
13۹5 به 10.۶درصد در پایان س��ال گذش��ته کاهش یافته و همینطور 
نرخ مشارکت اقتصادی نیز از 3۹.4درصد در سال 13۹5 به 42.2درصد 

در پایان سال گذشته رسیده است.
بخ��ش پولی اقتصاد ایران نی��ز در دوره 13۹5 تا پایان 13۹۸ به این 
صورت بوده اس��ت: رش��د نقدینگ��ی از 23.2درصد در س��ال 13۹5 تا 
31.3درصد در س��ال 13۹۸پیش رفته است و رشد پول از 1۹.3درصد 

به 4۹.۸درصد و رشد شبه پول از 23.۸ به 2۸درصد رسیده است.
از درآمدهای مالیاتی و نفتی تا تحوالت تجارت خارجی

در ادام��ه گزارش مرکز آمار ایران به درآمدهای دولت در س��ه س��ال 
گذش��ته اشاره شده است. بر این اساس، سهم درآمدهای مالیاتی از کل 
منابع در س��ال 13۹5 برابر با 35.۹درصد بوده که این رقم در زمستان 
س��ال 13۹۶ با 47.3درصد به باالترین میزان می رسد. البته مرکز آمار 
گزارشی از وضعیت این ش��اخص از پاییز 13۹7 که حدود 30.۶درصد 
بوده، اعالم نکرده اس��ت. همچنین س��هم درآمدهای نفتی از کل منابع 
از ح��دود 2۶.1درصد به 30.2درصد در پاییز 13۹7 رس��یده اس��ت و 
همچون درآمده��ای مالیاتی، آماری از مقطع زمان��ی بعد از آن نیامده 
اس��ت. در ح��وزه تجارت خارجی نی��ز تغیی��رات ارزش دالری صادرات 
گمرک نس��بت به دوره مشابه سال قبل از 3.۸درصد در سال 13۹5 به 
منفی 12.۶درصد در پایان س��ال گذشته کاهش یافته است و همچنین 
تغییرات ارزش دالری واردات گمرک نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل 
از 5.2درصد به 15.1درصد افزایش داش��ته است. البته این شاخص در 

برخی مواقع در سال 13۹7 تا منفی 3۶درصد نیز کاهش یافته است.
اما ش��اخص درجه باز بودن اقتصاد یعنی نسبت حاصل جمع واردات 
به صادرات به تولید ناخالص ملی نیز از 34.۶درصد در س��ال 13۹5 تا 

25.۶درصد در پایان سال گذشته کاهش داشته است.

مرکز آمار ایران از رشد 26درصدی شاخص فالکت در 3 سال گذشته خبر داد

رشد فالکت در سایه تورم و بیکاری
انرژی

آژانس بین المللی انرژی نسبت به خطر اوج گیری کرونا هشدار داد
نفت زیر تیغ کرونا

آژانس بین المللی انرژی چشم انداز خود را نسبت به تقاضای جهانی نفت 
تقویت کرد اما هش��دار داد که با احیای دوباره شیوع کرونا، وضعیت بهبود 

تقاضای نفت ممکن است مختل شود.
ب��ه گزارش بلومب��رگ، آژانس بین المللی انرژی در گ��زارش ماهانه خود 
اعالم کرد فروپاش��ی مصرف سوخت در س��ه ماهه دوم سال 2020 اندکی 
کمتر از برآوردهای اولیه بود و تقاضا در سه ماهه سوم با ازسرگیری فعالیت 
اقتصادی بهبود چشمگیری پیدا خواهد کرد. سطح باالی ذخایر نفت هم با 

اقدام گروه اوپک پالس در محدودیت عرضه، کاهش پیدا می کند.
با این حال اوج گیری دوباره ش��یوع ویروس کرون��ا در ایالت های متعدد 
آمریکا و آسیا روی چشم انداز تقاضا برای نفت سایه افکنده است. شمار زیاد 
موارد جدید ابتال به ویروس کرونا در برخی از کش��ورها یادآور این موضوع 
اس��ت که پاندمی هنوز تحت کنترل درنیامده و ریسک دورنمای بازار نفت 

قطعا نزولی است.
قیمت ه��ای نف��ت در بازار جهان��ی از رکورد اندکی ک��ه در آوریل به آن 
س��قوط کرده بودند، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده اند و نفت برنت روز 

جمعه در بازار لندن حدود 42 دالر در هر بشکه معامله شد.
با این همه شوک ناشی از بحران ویروس کرونا در بازارهای نفت ملموس 
اس��ت. تقاضای جهانی برای نفت امسال به دلیل قرنطینه و رکود اقتصادی 
که تقاضا برای س��وخت هایی مانند س��وخت جت و بنزی��ن را کاهش داده 
اس��ت، 7.۹ میلیون بشکه در روز معادل حدود ۸درصد کاهش پیدا خواهد 
کرد. اگرچه این میزان کاهش کم نیس��ت اما به وخامتی که تا ماه گذشته 
پیش بینی ش��ده بود هم نیس��ت. آژانس بین المللی انرژی ماه پیش کاهش 

تقاضا را ۸.3 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده بود.
اگرچ��ه آژانس بین المللی انرژی ارزیابی خود از تقاضا برای نفت در س��ه 
ماهه دوم را که اوج بحران کرونا بود، 1.5 میلیون بش��که در روز باالتر برد 
اما میزان تقاضا در مدت مذکور 17درصد کاهش نس��بت به سه ماهه دوم 
س��ال 201۹ نشان می دهد. انتظار می رود مصرف جهانی نفت در سه ماهه 
س��وم حدود 14درصد نسبت به س��ه ماهه دوم بهبود پیدا کند و با احیای 

فعالیت اقتصادی، به ۹4.3 میلیون بشکه در روز بالغ شود.
عرضه جهانی نفت ماه میالدی گذش��ته تحت تاثیر اجرای توافق کاهش 
تولی��د اوپک پ��الس، کاه��ش س��رمایه گذاری و کاهش فعالی��ت حفاری 
در آمری��کا و کان��ادا به ۸۶.۹ میلیون بش��که در روز کاه��ش پیدا کرد که 

پایین ترین میزان تولید در ۹ سال اخیر بود.
براس��اس گ��زارش بلومب��رگ، گ��روه اوپک پ��الس که متش��کل از 23 
تولیدکننده ش��امل عربستان س��عودی و روسیه اس��ت، متعهد شده است 
میزان تولید خود را معادل حدود 10درصد از عرضه جهانی کاهش دهد تا 
به تعادل ب��ازار و تقویت قیمت ها کمک کند. طبق اعالم آژانس بین المللی 
انرژی، این گروه تولیدش را در ژوئن بیش از آنچه که وعده داده بود کاهش 
داد زیرا س��عودی ها کاهش تولید بیش��تری صورت دادند تا به روند احیای 

تقاضا سرعت ببخشند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد
عایدی 2 میلیارد دالری از توسعه میدان یاران

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران گفت عایدی ناش��ی از توسعه میدان 
نفتی مشترک یاران 2 میلیارد دالر خواهد بود.

مسعود کرباسیان در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان نفتی مشترک 
یاران،  با اش��اره به برنامه ابالغی وزارت نفت در قالب اقتصاد مقاومتی برای 
تعیی��ن تکلیف میادین مش��ترک در دول��ت دوازدهم، ادام��ه داد: با وجود 
مشکالت ناشی از تحریم،  کرونا و کمبود منابع مالی،  برنامه توسعه میادین 
مشترک در حال انجام است. او به فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: 
 نخس��تین جکت این فاز،  ح��دود یک ماه پیش در دریا نصب ش��د. در فاز 
14 نیز توس��عه دریایی تکمیل ش��ده و امیدواریم در بخش خشکی نیز به 

نتیجه برسیم.
کرباس��یان تاکید کرد: قرارداد در میدان مش��ترک بالل منعقد ش��ده و 
فرآیند اجرای آن در حال انجام اس��ت. قرارداد توس��عه میدان فرزاد B نیز 
در آینده ای نزدیک امضا می ش��ود. وی به توسعه میادین مشترک در غرب 
کارون اشاره کرد و گفت: توسعه در آزادگان و یادآوران در دستور کار است 
و خبرهای خوبی اعالم خواهد شد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه 
داد: در 33 پروژه نگهداش��ت تولید و ازدیاد برداش��ت، چند مورد مربوط به 
میادین مشترک تعریف شده است. یک مورد نفت شهر است که کار اجرایی 
آن دنبال می ش��ود. مورد دیگر در میادین فروزان و رش��ادت اس��ت که در 
هفته های آینده عملیاتی خواهد شد. به گفته کرباسیان در حال حاضر سه 
قرارداد آی پی سی در میادین مشترک در دستور کار بوده که منتظر تایید 
سازمان برنامه و بودجه است که شامل میادین چنگوله،   سهراب و الیه های 
نفتی پارس جنوبی می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران با اشاره به 
اینکه قرارداد توس��عه میدان مشترک یاران،   ششمین قرارداد آی پی سی 
در نفت است،  افزود: توسعه این میدان در 130 کیلومتری اهواز و در نقطه 
صفر مرزی انجام می ش��ود. این میدان 1.55 میلیارد بشکه نفت درجا دارد 

و با میدان مجنون در عراق مشترک است.
وی ب��ا بیان اینکه توس��عه این میدان 230 میلیون دالر س��رمایه گذاری 
مس��تقیم و در مجموع 300 میلیون دالر س��رمایه گذاری الزم دارد، گفت: 

2میلیارد دالر عایدی دولت از این قرارداد است.

دبیرکل اوپک:
قصد نداریم نفت شیل را از دور خارج کنیم

دبیرکل اوپک اعالم کرد که اوپک یا اعضای آن قصد ندارند صنعت نفت 
ش��یل آمریکا را تعطیل کنند. به گزارش مهر ب��ه نقل از عرب نیوز، محمد 
سانوس��ی بارکیندو پیش از نشست هفته آینده کمیته نظارت بر بازار اوپک 
و متحدانش )اوپک پالس( در مصاحبه ای در نشس��ت س��راویک اعالم کرد 
پس از آنکه قیمت ش��اخص نفت آمریکا در ماه آوریل ناگهان منفی ش��د، 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( هیچ برنامه ای برای بیکار کردن 
تولیدکنندگان نفت ش��یل آمریکایی نداش��ت. ائت��الف اوپک پالس در ماه 
آوریل و در پاسخ به سقوط قیمت نفت که در پی همه گیری ویروس کرونا 

اتفاق افتاد، با بزرگ ترین کاهش تولید در تاریخ موافقت کرد.
بارکیندو گفت: در اوپک به  عنوان یک س��ازمان یا کش��ورهای عضو آن 
به صورت مجزا، هیچ هدفی برای حذف نفت ش��یل ایاالت متحده آمریکا از 
بازار وجود نداش��ت. انجام این کار به نفع ما و صنعت جهانی نیست. بدون 
احتس��اب نفت شیل آمریکا، می توانستیم وارد بحران وخیم تری از آنچه در 

زمان همه گیری این بیماری می بینیم، شویم.
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ق��رارداد طرح توس��عه می��دان نفتی ی��اران در قالب الگ��وی جدید 
قراردادهای نفتی، بین ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه صنعت 
نفت و گاز پرشیا امضا شد. این قرارداد که با هدف بهره مندی حداکثری 
از توان و ظرفیت ش��رکت های اکتش��اف و تولید ایرانی به امضا رس��ید، 
دس��تیابی به تولی��د تجمعی اضافی حدود 3۹.5 میلیون بش��که را طی 
10 س��ال هدف گذاری کرده و هزینه های سرمایه ای مستقیم آن معادل 
227 میلیون دالر و هزینه های بهره برداری از تأسیس��ات در طول مدت 
قرارداد )شامل تولید خط پایه و اضافی( معادل 23۶ میلیون دالر برآورد 
شده است. پیمانکار مؤظف است تمام منابع مالی الزم برای اجرای طرح 

را تأمین کند.
ش��رح کار این قرارداد مشتمل بر حفاری شش حلقه چاه جدید )سه 
حلقه در یاران ش��مالی و سه حلقه در یاران جنوبی(، حفاری یک حلقه 
چاه توصیفی، حفاری یک حلقه چاه تزریق آب موجود، تعمیر پنج حلقه 
چ��اه، تجهیز 27 حلقه چاه تولیدی الیه س��روک ب��ه پمپ درون چاهی 
)ESP(، احداث و به روزرس��انی تاسیسات سطح االرضی، انجام مطالعات 

آزمایشگاهی و طراحی روش ازدیاد برداشت )EOR( است.
توافقنامه ای به منظور مطالعه میدان یاران مهرماه س��ال 13۹5 میان 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پرشیا امضا شده بود که این 
توافقنامه، روز ش��نبه به امضای قرارداد نهایی منتهی شد. توسعه میدان 
مش��ترک یاران که در 130 کیلومتری جنوب غربی اهواز و غرب میدان 
آزادگان جنوبی قرار دارد و با میدان مجنون عراق مشترک است، در دو 
بخش جنوبی و شمالی دنبال شده؛ توسعه یاران شمالی، نخستین پروژه 
100درصد بیع متقابل ایرانی به حساب می آید که از سوی شرکت نفت 
و گاز پرش��یا با هدف تولید روزانه 30 هزار بشکه نفت اجرایی شد و در 
آبان ماه سال 13۹5 به بهره برداری رسمی رسید و حدود یک سال بعد، 
برداشت نفت از بخش جنوبی میدان یاران نیز که توسعه آن در دستور 

کار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار داشت، آغاز شد.
اج��رای ای��ن طرح توس��عه که ت��ا این مرحله نی��ز با اتکا ب��ه توان و 
ظرفیت های داخلی دنبال شده است، ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت 
خام کش��ور و حفظ سرمایه های ملی در میدان های مشترک، با حمایت 
از ظرفیت ه��ای ایرانی، زمینه بهره مندی حداکثری از توان داخل، رونق 
فضای کار اس��تان و اش��تغال زایی برای سرمایه انس��انی بومی را ایجاد 

خواهد کرد.
همه میادین تا پایان دولت دوازدهم سامان می گیرد

وزیر نفت در مراس��م امضای این ق��رارداد گفت: تمامی میادین نفتی 
و گازی مش��ترک تا پای��ان دولت در قراردادهای واقعی با ش��رکت های 

توانمند بسامان می رسند.
به گزارش ایس��نا،  بیژن زنگنه با بیان اینکه در حال حاضر از 27 فاز 
پارس جنوبی برداشت داریم و تنها دو پاالیشگاه باقی مانده که به زودی 
وارد مدار خواهند ش��د، افزود: قرارداد میدان بالل در یارد شرقی پارس 
جنوبی منعقد ش��ده، قرارداد فرزاد B به زودی منعقد می ش��ود. توسعه 

فروزان در دس��تور کار  قرار گرفته، قرارداد پایدار غرب و آبان نافذ شده 
است. او با تاکید بر اینکه تمامی میادین نفتی و گازی مشترک تا پایان 
دولت در قراردادهای واقعی با ش��رکت های توانمند بس��امان می رسند، 
تصریح کرد: میدان یاران ش��مالی تحت قرارداد بیع متقابل با ش��رکت 
 IPC پرش��یا و میدان یاران جنوبی تحت قرارداد شرکت متن در قالب

بوده که اکنون تجمیع شده است.
وزیر نفت ب��ا بیان اینکه قراردادهای IPC تکام��ل یافته بیع متقابل 
قبلی هس��تند هرچند عده ای همانگونه که قبال ب��ا بیع متقابل مخالف 
بودن��د اکنون ب��ا IPC مخالفن��د، گفت: در ق��رارداد IPC توس��عه با 
بهره برداری همراه اس��ت،  به این معنا ک��ه بازپرداخت پاداش پیمانکار 
منوط به تولید اس��ت یعن��ی در این قرارداد 2.5 دالر در هر بش��که به 
پیمانکار پرداخت می ش��ود به ازای هر بش��که اضافه تولید پرداختی به 
پیمانکار افزایش یافته و اگر تولید کم شود پرداختی نیز کم می شود به 

شرط اینکه با انجام کار فنی، چاه ها آسیب نبینند.
زنگنه مدت زمان قرارداد را 10 سال اعالم کرد و افزود: در قراردادها از 
همه نوع قراردادی استفاده می کنیم. از EPC تا GC را انجام می دهیم. 
اکنون نمی توان میادین نفتی را با روش های 100 س��ال قبل اداره کرد. 
 E&P باید قراردادها جدید باش��ند. در تمام دنی��ا قراردادها به صورت
هس��تند. ما نیز شرکت های ایرانی کوچک درست کردیم که در پروژه ها 

شرکت دارند البته ما نیز به آنها کمک می کنیم.
وزی��ر نفت با بیان اینکه صنعت نفت هرچند ب��ا کمبود منابع روبه رو 
اس��ت اما س��عی دارد کار و اش��تغال در این صنعت مولد و زنده باشد، 
اظه��ار کرد: تولید به خاطر تحریم ها کم ش��ده ام��ا ما باید ظرفیت ها را 
باال ببریم تا هر زمان که الزم شد با قدرت تولید خود را محقق کنیم و 

سهم مان هم احیا شود.
به گفته وی ایران اکنون ش��رایط س��ختی را به لحاظ تحریم و کرونا 
سپری می کند اما ما در وزارت نفت سعی می کنیم فشارها به مردم کم 
ش��ود. بخشی از نیاز بهداش��تی مردم مربوط به حوزه پتروشیمی است 
که ما س��عی می کنیم حتما تولید داشته باش��یم. همچنین تولید مواد 
ش��وینده و لباس های ایمنی در پتروشیمی و پاالیشگاه ها بدون وقفه در 

حال انجام است.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه قرار نیس��ت تس��لیم ش��ویم و این قرارداد 
امروز نیز نمونه ای از عزم ما برای تحقق اهداف تولید است که عملیاتی 
خواهد ش��د، تصریح کرد: توس��عه میادین مشترک یک اصل و ضرورت 
بوده اس��ت، در میدان گازی پارس جنوبی ب��ا حداکثر تولید در 27 فاز 
برداش��ت گاز داریم. فقط دو فاز باقی مانده که قبال در دس��ت توتال و 
ش��رکت های چینی بود که کنار رفتند و قرارداد ب��ه پتروپارس منتقل 

شده است.
وزی��ر نفت همچنین درباره ابهام ه��ای مطرح در پرونده گازی ایران و 
ترکمنستان توضیح داد و با یادآوری این مطلب که طرف قرارداد، دولت 
جمهوری اس��المی ایران یا وزارت نفت نبوده است، گفت: حکم داوری 

در پرونده گازی شرکت های ملی گاز ایران و ترکمن گاز، هیچ جریمه یا 
خس��ارتی را متوجه ش��رکت ملی گاز نکرده و تنها حکم پرداخت بدهی 

ایران به ترکمنستان صادر شده که نتیجه دور از انتظاری نبوده است.
وی با بیان اینکه این قرارداد تجاری بین ش��رکت های ملی گاز ایران 
و ترکمن گاز بوده که به دلیل چند بار قطع گاز از س��وی ترکمنس��تان 
و اعالم ترکمن گاز مبنی بر پرداخت نش��دن بدهی های شرکت ملی گاز 
ایران با اختالف هایی همراه ش��د، افزود: ما به دلیل تحریم امکان انتقال 
پول را نداش��تیم؛ حتی ش��رکت ملی گاز ایران به��ره ای را که برمبنای 
ق��رارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعل��ق می گیرد و به وام تبدیل 
می شود، قبول داشت و حتی بخشی از این بدهی با شکل کاال و خدمات 
پرداخت شد، اما ترکمن گاز اصرار داشت پول را به  صورت کامل دریافت 
کند و در این زمینه، انعطافی برای مذاکره نداش��تند. ش��رکت ملی گاز 
بحث طرح موضوع در داوری را عنوان و اعالم کرد در صورتی که پرونده 
به داوری برود، قیمت گاز ترکمن گاز هم باید در داوری مطرح شود، زیرا 
از نظر ش��رکت ملی گاز ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل الحاقیه هایی 
که به قرارداد پیشین بسته بود، باال و از نظر شرکت گاز غیرمنصفانه بود. 
از سوی دیگر شرکت ملی گاز بر این نظر بود که باید جرایمی مربوط به 
کمیت و کیفیت گاز نیز به ترکمن گاز تعلق گیرد. سرانجام آنها پیشنهاد 
ط��رح موضوع در داوری را قبول نکردن��د، اما مدتی بعد، خود پرونده را 

به داوری بردند.
جریمه ترکمن گاز از بدهی ایران کسر می شود

وزیر نفت با بیان اینکه آنچه در داوری تصمیم گرفته شد، نتیجه دور 
از انتظاری نبوده اس��ت، تصریح کرد: داوری به این تصمیم رس��ید که 
ش��رکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را ب��ه ترکمن گاز پرداخت کند، 
ام��ا حکم داوری، هیچ جریمه یا خس��ارتی را متوجه ش��رکت ملی گاز 
ایران نکرده است و از سوی دیگر، داوری با بخش قابل توجه درخواست 
ش��رکت ملی گاز ایران مبنی ب��ر جریمه مربوط به کمیت و کیفیت گاز 
صادراتی ترکمن گاز موافقت کرده اس��ت که ب��ه این ترتیب، این میزان 

جریمه از بدهی شرکت ملی گاز ایران کسر می شود.
زنگن��ه با ی��ادآوری اینکه ایران ب��ه دلیل تحریم، ام��کان انتقال پول 
را نداش��ته اس��ت، افزود: باز هم باید بر س��ر اینکه چط��ور بدهی ایران 
پرداخت ش��ود، بحث و راهکاری پیدا ش��ود. دولت و ملت ترکمنستان 
دوست هس��تند و ما می خواهیم با این کشور همسایه در درازمدت کار 
کنیم. اختالف های تجاری در س��طح بین الملل مطرح، بررسی و برطرف 
می ش��ود و اینطور نیس��ت که بگوییم ببینیم چه کس��ی برد، چه کسی 
باخ��ت یا حال چه کس��ی گرفته ش��د. همان طور که پی��ش از این نیز 
شرکت ملی گاز و بوتاش ترکیه به داوری رفتند و در عین حال به روابط 

دوستانه خود ادامه داده اند.
وی گف��ت: همچنین برمبنای حکم داوری، دو قرارداد موجود بین دو 
شرکت که بخشی از آن به نفع ایران نبود و به دلیل قطعی گاز از سوی 

ترکمنستان به ما تحمیل شده بود، خاتمه یافته تلقی شد.

زنگنه: تمامی میادین مشترک تا پایان دولت تعیین تکلیف می شود

قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران امضا شد
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بازار مسکن برای سفته بازان غیرجذاب می شود؟
جزییات پرداخت وام ودیعه مسکن

برخی فعاالن بازار مس��کن معتقدند تس��هیالنی که قرار است در 
قالب وام ودیعه به مس��تاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین 
نرخ اجاره بها، در صورت تداوم اجرا، از جو روانی و التهاب بازار اجاره 
می کاهد. به گزارش خبرآنالین، رشد عجیب اجاره بها در هفته های 
اخیر، این روزها مسئوالن وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشته که 
با پرداخت وام ودیعه مس��کن، به حمایت از مس��تاجران اقدام کند. 
البته آن طور که از روند گزارش ها درباره وام ودیعه مسکن مشاهده 
می ش��ود، ارائ��ه اطالعات تاکنون به صورت مح��دود و قطره چکانی 
بوده است. در همین خصوص چندی پیش معاون اول رئیس جمهور 
در جلسه س��اماندهی بازار مس��کن با تاکید بر ضرورت ساماندهی 
بازار مس��کن، تاکید کرد: اجاره بها در س��بد هزینه خانوارها بس��یار 
تعیین کننده اس��ت و دولت تصمیم دارد به منظور حمایت از اقشار 
ضعیف و متوس��ط جامعه، تصمیماتی را برای کنترل و س��اماندهی 
بازار مس��کن و اجاره با هدف کاهش فشار بر مستاجران اتخاذ کند. 
البته در بخش مس��کن و اجاره قانون مدونی وجود ندارد و این طور 
که وزیر راه و شهرسازی می گوید، بخش مسکن و اجاره، مربوط به 
بخش خصوصی است و همواره ش��رایط عمومی بازار، نرخ اجاره بها 
را تعیین کرده است. چندی پیش نیز مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرس��ازی، به اجرای طرح حمایت از مستاجران اشاره 
کرد و گفت: بسته حمایتی به مستاجران در حال طی کردن مراحل 
نهایی در هیات وزیران اس��ت و پس از تصویب اجرایی خواهد شد. 
در نهایت طی یک تا دو هفته آینده این فرآیند زمان بر خواهد بود.
پروانه اصالنی درباره جزییات تس��هیالت اعطایی به مس��تاجران و 
ش��رایط پرداخ��ت آن افزود: بح��ث کمک ودیعه اجاره مس��کن برای 
خانوارهایی که نس��بت به س��ایر مس��تاجران به این ودیعه نیازمندتر 
هستند، اجرایی می شود. همچنین محمود محمودزاده، معاون مسکن 
وزیر راه و شهرسازی درباره اختصاص وام به مستاجران اعالم کرد: این 
امر مش��روط به داشتن کد رهگیری اس��ت و تمامی بنگاه ها مجهز به 
این س��امانه هس��تند، اما برخی از آژانس های امالک اقدام به ثبت کد 
رهگیری نمی کنند که تخلف اس��ت. تمامی بنگاه های امالک باید این 
تکلیف قانون��ی را انجام دهند و دولت برای شناس��ایی واجدین راهی 
ج��ز دریافت کد رهگیری ندارد. به گفته محمودزاده، قراردادهای بین 
مس��تاجر و مالک بدون کد رهگیری حتی قابلیت پیگیری قضایی هم 

ندارد و ما تمام مستاجران را به دریافت این کد توصیه می کنیم.
در تازه ترین اظهارنظر نیز وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بانک 
مرکزی در حال تجزیه و تحلیل نحوه پرداخت تسهیالت کمک هزینه 
ودیعه مس��کن است، اعالم کرد: قرار ش��ده کمیته تامین منابع ستاد 
مل��ی مبارزه ب��ا کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدام��ات الزم در این 
خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع 75 هزار میلیارد تومانی 
که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده ش��ده اس��ت را برای کمک به 
مستاجران نیازمند در نظر گیرند. براساس تصمیم گیری های انجام شده 
برای پرداخت این تس��هیالت، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران 
قرار دارد، باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ 
واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیالت 75 
مترمربع و در سایر ش��هرهای کشور ۹0 مترمربع در نظر گرفته شده 
است. نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیالت، وجود قرارداد رسمی 
اجاره میان موجر و مس��تاجر است. این تسهیالت پس از نهایی شدن 
به عنوان کمک هزینه ودیعه مس��کن از طریق شبکه بانکی در اختیار 
مالکان قرار می گیرد و مس��تاجران صرفا کارمزد تسهیالت را پرداخت 
می کنند. در این باره، حس��ام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مش��اوران 
امالک درباره سیاست حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن گفت: 
اگر بسته های سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن در 
ستاد ملی مبارزه با کرونا به همین روال تصویب و به مرحله اجرا برسد، 
بازار مس��کن را برای سوداگران و سفته بازان غیرجذاب خواهد کرد که 

منجر به شکستن حباب قیمت مسکن خواهد شد.

بانکنامه

کمتر از 10 روز دیگر تا پایان مهلت رس��می رفع تعهد ارزی از سوی 
صادرکنندگان برای صادرات س��ال ۹۸ باقی نمان��ده و اکنون، به گفته 
فع��االن اقتصادی، تغییراتی در روش های بازگش��ت ارز صادراتی ایجاد 

شده است.
ب��ه گزارش مهر، بانک مرکزی مهلت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
س��ال ۹۸ به کش��ور را پایان تیرماه ۹۹ اعالم کرده اس��ت. مهلتی چهار 
ماه��ه که براس��اس آن صادرکنندگان باید ارز حاص��ل از صادرات خود 
را ب��ه روش ه��ای اعالمی بان��ک مرکزی، ب��ه چرخه اقتصادی کش��ور 
برگردانند. آنگونه که بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران اعالم کرده، 
صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی س��ال ۹۸ خ��ود را به روش هایی 
همچون بازگش��ت به صورت اس��کناس و به می��زان حداکثر 20درصد، 
ارائه ارز به س��امانه نیما به میزان ۶0درصد و نیز به کارگیری روش ارز 
صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به میزان حداکثر 

20درصد به کشور بازگردانند.
آنگونه که تجربه س��نوات گذش��ته صادرکنندگان نش��ان داده، بانک 
مرک��زی همواره بیش��ترین هم��کاری را ب��ا صادرکنندگان ب��ه منظور 
بازگشت ارز به هر روشی داشته است و حتی کار تا جایی پیش رفته بود 
که صادرکنندگان می توانستند با بازگرداندن 70 تا ۸0درصد ارز حاصل 

از صادرات خ��ود به چرخه اقتصادی براس��اس روش های اعالمی بانک 
مرک��زی رفع تعهد ارزی کنند. در این میان حتی ترکیب بازگش��ت ارز 
صادراتی نیز چندان مورد توجه بانک مرکزی قرار نداشت و صادرکننده، 
به هر روش��ی که می توانست و قدرت اجرایی داشت، اجازه داشت تا ارز 

صادراتی را به چرخه اقتصادی برگرداند.
در همین ارتباط یکی از صادرکنندگان که خواست نامش در گزارش 
ذکر نش��ود، در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: انعطاف بانک مرکزی در 
همکاری ب��ا صادرکنندگان در بازگش��ت ارز صادراتی به نحوی بود که 
حتی اگر یک صادرکننده، توانایی الزم برای بازگرداندن بخش عمده ای 
از ارز خود یا حتی تمام ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس را 
داشت، می توانست از این روش استفاده کند یا حتی اگر بخش عمده ای 
از ارز حاص��ل از صادرات با درص��د باالتری از آنچه بانک مرکزی تعیین 
کرده به ش��یوه واردات خود صادرکننده یا واردکننده دیگری در مقابل 
ارز صادراتی به کار گرفته می شد نیز مانعی برای رفع تعهد ارزی ایجاد 

نمی کرد.
ح��ال آنگونه که صادرکنندگان می گویند اکن��ون که برای رفع تعهد 
ارزی صادرات س��ال ۹۸ به سامانه مربوطه مراجعه کرده و تقاضای ثبت 
اطالعات ب��رای اس��تفاده از ارز صادراتی برای واردات خود یا ش��خص 

دیگری را دارند، با برخی پیام ها از س��وی س��امانه مواجه می ش��وند که 
نش��ان می دهد تغییراتی در روش های بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده 
اس��ت. البته هنوز بانک مرکزی بخشنامه رسمی در این خصوص صادر 
نک��رده و بای��د دید که آیا ای��ن صرفاً یک پیام س��امانه ای و محدودیت 
نانوش��ته است یا اینکه بانک مرکزی در بخشنامه ای مجزا شیوه دیگری 

را برای رفع تعهد ارزی اعالم خواهد کرد.
به هر حال اگرچه هنوز بخش��نامه ای رس��می درباره تغییر شیوه های 
رفع تعهد ارزی در دس��ترس نیست، ولی اکنون که صادرکنندگان باید 
با روش های تسهیل شده برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ خود با توجه به 
مهلت زمانی باقیمانده مواجه باش��ند، سامانه محدودیت های جدیدی را 
برای رفع تعهد ارزی آنها اعالم می کند و اکنون روش واردات در مقابل 

ارز صادراتی با شرط و شروط هایی مواجه شده است.
در پیام��ی که به صادرکنندگان در این س��امانه داده می ش��ود آمده 
اس��ت: »با توجه به گذش��ت چهار م��اه از تاریخ خ��روج کاال برای این 
اظهارنامه صادراتی امکان ثبت درخواس��ت وجود ندارد.« و بدین شیوه، 
صادرکنندگان اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود 
یا غیر را در صورتی که بیش از چهار ماه از زمان صادرات آنها گذش��ته 

باشد، ندارند.

آیا شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی تغییر می کند؟

شمارش معکوس برای بازگشت ارزهای صادراتی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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یک میلیون و 6۰۰ هزار نفر برای فروش سهام عدالت ثبت نام کردند
کمک خرج مردم در روزهای کرونایی

در ش��رایطی که چند روزی اس��ت فروش 30درصد سهام عدالت 
برای افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، شروع شده است 
سخنگوی س��هام عدالت حس��ین فهیمی اعالم کرد یک میلیون و 
۶00 هزار نفر سفارش فروش 30درصد سهام عدالت خود را تاکنون 
ثب��ت کرده اند. ب��ه گفته او از مجموع 2750 میلیارد تومان س��هام 
فروخته ش��ده رقم 2.۶00 میلیارد تومان به حساب مشموالن واریز 
ش��ده است و 150 میلیارد تومان باقیمانده نیز هم اکنون در فرآیند 

تسویه قرار دارد.
در پایان معامالت هفته گذش��ته بازار س��هام ارزش سهام عدالت 
532 هزارتومان��ی به 1۶ میلیون و ۶03 هزار تومان و ارزش س��هام 
عدال��ت بیش از یک میلیون تومانی به 33٫2میلیون تومان رس��ید 
بنابراین در پای��ان معامالت بورس هفته گذش��ته ارزش 30درصد 

سهام قابل فروش عدالت به 4میلیون و ۹۸1 هزار تومان رسید.
چند روز پیش حس��ن روحانی رئیس جمهوری اعالم کرد در این 
دوره زمان��ی 30درصد س��هام عدالت آزاد ش��ده، 30درصد در عید 

غدیر و 30درصد سهام هم برای 22 بهمن آزاد می شود.
دولت در ش��رایطی که مردم با فشارهای اقتصادی شیوع ویروس 
کرونا رو به رو هس��تند تالش می کند تا با آزادس��ازی سهام عدالت 
و فراهم کردن ش��رایط فروش، از آنها حمایت کند. اتاق تهران یکی 
از پیشنهاددهندگان آزادس��ازی سهام عدالت به دولت بود. مسعود 
خوانس��اری رئیس اتاق تهران در میان��ه فروردین ماه طی نامه ای به 
رئیس جمهور چندین پیش��نهاد برای مهار اثرات نامطلوب اقتصادی 
ناشی از کرونا ارائه داد که یکی از آنها آزادسازی سهام عدالت بود. 
طب��ق آخرین آمار س��ازمان خصوصی س��ازی کس��انی که روش 
مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند، براساس اطالعات 
س��ازمان خصوصی س��ازی، بعد از پایان 2۹ خ��رداد ۹۹ تعداد 1۸ 

میلیون و ۹00 هزار نفر بوده اند.
ش��ورای عالی بورس و کمیته تخصصی این شورا مشغول تدوین 
چارچوب ها و قواعد و مقرراتی اس��ت که براساس آن اجرای موفق، 
مؤثر، حرفه ای و کارآمد روش س��هامداری غیرمس��تقیم را تسهیل 
کن��د. در کنار روش مس��تقیم مس��ئوالن بورس اع��الم کرده اند به 
دنبال سازوکاری برای فروش سهام عدالت افرادی هستند که روش 
غیرمستقیم را برگزیده اند. به گفته مسئوالن سازمان خصوصی سازی 
بع��د از اینکه مق��ررات، چارچوب ها و قواعد س��هامداری عدالت در 
روش غیرمستقیم به ش��رکت های سرمایه گذاری استانی ابالغ شود 
و پس از اینکه دارایی ش��رکت های سرمایه گذاری به آنها اختصاص 
پیدا کند، یعنی س��بد سهام شرکت های سرمایه پذیر متعلق به آنها 
در دارایی ش��ان مستقر شود، شرکت های س��رمایه گذاری استانی به 
تدری��ج در بورس و اوراق بهادار پذیرفته می ش��وند و امکان معامله 

سهام این شرکت ها در بورس فراهم می شود.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در اولین روز هفته، روندی نزولی 
داش��ت و در حالی که در ساعات ابتدایی معامالت از مرز یک میلیون و 
750 هزار واحد گذشته بود، اما در ساعات میانی تا یک میلیون و 71۹ 
ه��زار واحد پایین آمد و در نهایت رقم یک میلیون و 741 هزار واحد را 
ثبت کرد. بر این اساس، شاخص کل بازار سرمایه برخالف روزهای قبل 
که همواره روند صعودی داش��ت، در روز ش��نبه 12 هزار و 347 واحد 
کاهش یافت و در ارتفاع یک میلیون و 741 هزار واحد ایستاد. همچنین 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 7هزار و 411 واحد کاهش به 471 هزار 
و 270 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 4 هزار و ۸7۸ واحد افت به 
310 هزار و 201 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 15 هزار و 311 واحد 
کاهش و ش��اخص بازار دوم 3۸۸ واحد افزایش داشت. در معامالت روز 
ش��نبه بیش از ۹ میلیارد و 511 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش 1۶0 هزار و 10 میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام نمادها شاخص بورس را پایین کشیدند؟

نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( ب��ا 3هزار و 152 
واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با 2هزار و ۶72 واحد، 
پاالی��ش نفت تهران )ش��تران( با یک ه��زار و ۸54 واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا( با یک هزار و 15۶ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شبندر( 
با ۸75 واحد، کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران )حکش��تی( با 41۹ 
واحد و فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3۹4 واحد بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نی��ز نمادهای گ��روه مدیریت س��رمایه گذاری امید 
)وامی��د( با یک ه��زار و ۸30 واحد، گ��روه مپنا )رمپنا( ب��ا یک هزار و 
2۹0 واح��د، بان��ک ملت )وبملت( ب��ا یک هزار و 201 واحد، ش��رکت 
ارتباطات س��یار ای��ران )همراه( با ی��ک هزار  و 103 واح��د، معدنی و 
صنعتی چادرملو )کچاد( با ۹۸۸ واحد و پتروشیمی پردیس )شپدیس( 
با ۸۹0 واحد، س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی )وصندوق( با ۸74 
واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با ۸55 واحد و فوالد خوزستان )فخوز( 

با ۸17 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت، 
ف��والد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت بندرعب��اس، پاالیش نفت اصفهان 
و بان��ک صادرات ازجمله نماده��ای پربیننده بورس بودند. گروه بانک ها 
هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه 4میلیارد و 441 میلیون برگه سهم به ارزش 24 هزار و 210 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فراب��ورس نیز بیش از هفت واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال 1۸ هزار و 1۶7 واحد ثابت ماند. در ای��ن بازار 3میلیارد و 433 
میلیون برگه سهم به ارزش ۶۹هزار و 23۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی م��ارون )مارون(، 
س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پاالیش نفت )شاوان(، پلیمر آریاساسول )آریا(، 

نفت پاسارگاد )شپاس( و پاالیش نفت شیراز )شراز( تاثیر مثبت بر شاخص 
این بازار را داش��تند. همچنین نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(،  بیمه پاسارگاد )بپاس(، گروه توسعه 
مالی مهر آیندگان )ومهان(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، صنایع 
ماش��ین های اداری ایران )مادیرا( و فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( با تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
ارزیابی روند معامالت بورس در هفته ای که گذشت

بازار سهام در هفته گذشته و در ادامه روند صعودی خود چندان رشد 
پرقدرت��ی را مانند هفته های قبل تجربه نک��رد و با افزایش عرضه ها در 
این بازار به خصوص در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته همراه شد. 
این موضوع تفکر س��هامداران را به سمت احتمال ادامه اصالح شاخص 
بورس در بازار هفته پایانی تیرماه پیش برد و تصور افت شاخص بورس 
آنها را بر س��ر دوراهی برای نگهداری یا عرضه س��هام خود در بازار قرار 
داده است. در این میان با وجود ریزش شاخص بورس در روز شنبه، یک 
کارشناس بازار س��رمایه، روند معامالت بورس در هفته جاری را مثبت 
پیش بینی کرد و گفت: س��هامداران نباید نگران افزایش عرضه در کلیت 
بدنه بازار باش��ند زیرا دست به دست شدن س��هام در بین فعاالن بازار، 
الزمه ادامه رشد بازار و ورود شاخص بورس به روال جدید صعود است.

امیرعلی امیرباقری با بیان اینکه در این مرحله از بازار هرگونه اصالح 
و جابه جایی س��رمایه بین گروه ها و س��هام مختلف کامال طبیعی است 
و نباید س��رمایه گذاران س��رخورده از چنین اتفاقاتی در بازار ش��وند، به 
ایرنا گفت:  بورس در چنین ش��رایطی و بعد از رش��د غافلگیرانه ای که 
تجربه کرد، نیاز به اصالح قیمتی و جابه جایی سهام دارد که همین امر 
می تواند زمینه ساز اصالح پرتفو از طریق سهامداران باشد و فعاالن بازار 

باید این فرصت را غنیمت بشمارند.
او با بیان اینکه نکته مدنظر این اس��ت که باید اقدامی صورت گیرد تا 
کلیت بازار سرمایه، میزبان سرمایه های سرگردان در کشور باشد، افزود: 
س��رمایه های موجود در کش��ور بعد از س��ال ها تازه منزل اصلی خود را 
که بازار س��رمایه است پیدا کرده است، این پول همیشه از مجرای بازار 
ثانویه وارد بورس می ش��ود که بعدها می توان از این سرمایه ها در تامین 
مالی بنگاه ها اس��تفاده کرد و آن را به صورت هدفمند به س��مت تولید 

سوق داد تا مصداق عملی شعار جهش تولید باشد.
ب��ه گفته وی، باید به س��رمایه گذاران تاکید کرد ک��ه با دید حرفه ای 
وارد بازار سهام ش��وند و اقدام به سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت 
در ب��ورس کنند و زیاد تحت تاثیر اخبار گذرا و اش��تباه قرار نگیرند. در 
این میان، هرگونه اتفاقی که در کش��ور منجر به خروج س��رمایه از بازار 
سرمایه و ورود آنها به بازارهای موازی مانند طال، سکه و ارز شود باعث 
ایجاد ضربه به بدنه اقتصاد کش��ور خواهد شد که منافی با شعار جهش 

تولید است.
امیرباقری روند معامالت بورس در هفته ای که گذشت را مورد ارزیابی قرار 
داد و افزود: در بازار هفته ای که گذشت شاهد افزایش عرضه در بسیاری از 

نمادها و تفکیک راه سهام از یکدیگر بودیم که این موضوع می تواند اتفاقی 
تاثیرگذار در روند معامالت بازار باشد. در این میان بازار تحت تاثیر دو سناریو 
یعنی خروج سرمایه از بدنه بازار یا جابه جایی پول و سرمایه بین بنگاه ها و 
صنعت قرار می گیرد که رخ دادن دومین مورد می تواند کمکی در راستای 
تعمیق و رش��د بازار سرمایه باشد. وی با بیان اینکه خوشبختانه هوشمندی 
بازار در حال سوق دادن معامالت و ورود سرمایه ها به سمت سهم های بنیادی 
و شاخص ساز بازار است، افزود: سهم هایی که در چند وقت اخیر با رشد چند 
برابری همراه بودند و فاصله ای بین ارزش واقعی و قیمت آنها ایجاد شده با خروج 
سرمایه همراه خواهند شد و در مقابل نقدینگی به سمت سهم هایی می رود که 
از ارزشمندی ذاتی و چشم اندازی مثبت برای رشد بازار برخوردارند. او با بیان 
اینکه نکته مورد توجه در روند معامالت اخیر بازار، پیشی گرفتن تاثیر مسائل 
حاش��یه ای موجود در بازار از اتفاقات داخلی اس��ت، گفت: متاسفانه اخیرا 
شاهد هستیم که بسیاری از افراد و نهادها بدون در اختیار داشتن اطالعات 
و تخصص کافی و صرفا با اهدافی خاص اقدام به اظهارنظر اش��تباه و بدون 
تحلیل علمی در زمینه روند بازار می کنند. این موضوع به دلیل تاثیرگذاری 
منفی بر روند بازار  منجر به متضرر شدن سهامداران و خروج سرمایه از بازار 

می شود که باید به طور حتم این قضیه جدی گرفته شود.

سمت و سوی شاخص بورس در هفته چهارم تیرماه

بورس باالخره ریخت
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فیلترینگ در اختیار من نیست
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کرد که نه قوه قضائیه و 
نه عقل جمعی کشور به چنین جمع بندی نرسیده اند که اینستاگرام 

را فیلتر کنند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، محمدج��واد آذری جهرمی درب��اره آینده 
شبکه های اجتماعی و به طور مشخص اینستاگرام گفت: من شرایط 
جامعه را به سمتی نمی بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام 
وجود داش��ته باش��د. البته عده ای همیش��ه معتقد بوده اند که این 
پلتفرم را باید بس��ت، فش��ار هم وارد کرده و می کنند ولی طبیعتاً 

تاکنون عقل جمعی کشور به این چنین جمع بندی نرسیده است.
وی افزود: البته آنهایی که معتقدند که باید اینستاگرام فیلتر شود 
به ما فشار می آوردند و این در حالی است که مسئولیت صدور حکم 
و تصمیم گیری برای فیلترینگ جای دیگری است و فشار را باید به 
نهاده مربوطه که به طور مشخص قوه قضائیه و دادستانی کل کشور 

براساس حکم کارگروه تعیین مصادیق هستند وارد کنند.
وزی��ر ارتباطات ادام��ه داد: بعضی از عزی��زان تأکید می کنند که 
اینس��تاگرام بد اس��ت و وزیر ارتباطات چ��را آن را فیلتر نمی کند؟ 
درحالی ک��ه وزیر ارتباط��ات نه قانونا اختیار فیلت��ر کردن را دارد و 
ن��ه می تواند چنی��ن کاری بکند. آن که فیلتر می کند ش��رکت های 
اینترنت��ی اس��ت و آن ک��ه حکم را صادر می کند مش��خص اس��ت 
کجاست، بنابراین باید این مطالبات را جای دیگری پیگیری کنند.

آذری جهرم��ی با تأکید بر اینکه »در هر حال من در قوه قضائیه 
هم چنی��ن جمع بندی برای فیلترینگ اینس��تاگرام ندیده ام« گفت: 
البته بپذیریم که اشکاالت و ناهنجاری هایی در شبکه های اجتماعی 
وجود دارد و مقداری قوانین ما نیازمند بازنگری اس��ت و منطبق با 

واقعیت های امروز فضای مجازی نیست.

صادرات زعفران رونق گرفت
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران گفت میزان صادرات زعفران در 

خرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 5درصد رشد داشته است.
غالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت طالی س��رخ در بازار خبر 
داد و گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو زعفران ۶ میلیون و 
500 هزار تومان و حداکثر 10 میلیون و 500 تا 11 میلیون تومان 

است، هرچند در بورس با نرخ های باالتری عرضه می شود.
وی افزود: با توجه به تقاضای کشور های واردکننده زعفران، میزان 
صادرات در خرداد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 5درصد رشد 
داش��ته اس��ت. میری ادامه داد: با توجه به روند روبه رشد صادرات 
انتظار می رود که زعفران تولیدی س��ال گذشته از کشور خارج شود 
که با این وجود زعفران روی دس��ت کشاورزان باقی نمی ماند. نایب 
رئیس شورای ملی زعفران درباره آینده بازار طالی سرخ بیان کرد: 
با رش��د صادرات زعفران بدیهی اس��ت که قیمت زعف��ران در بازار 
افزای��ش یابد. وی قیمت هر مثقال زعفران در عمده فروش��ی را 40 
هزارتومان و خرده فروشی 50 هزار تومان اعالم کرد. میری با اشاره 
ب��ه اینکه امکان پیش بینی میزان تولید زعف��ران وجود ندارد، بیان 
ک��رد: با وجود آنکه زعفران محصولی در زیرزمین اس��ت، از این رو 
ت��ا زمانی که از دل زمین بی��رون نیاید، نمی توان پیش بینی دقیقی 
راجع به میزان تولید داشت. وی در پایان درباره آینده تولید زعفران 
تصریح کرد: با وجود ش��رایط مساعد اقلیمی پیش بینی می شود که 

تولید زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته باشد.

نرخ هر کیلو مرغ 18 هزار و 3۰۰ تومان است
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: قیمت هر 
کیل��و مرغ زنده درب مرغ��داری 12 هزار و 500 تومان و مرغ آماده به 
طبخ 1۸ هزار تا 1۸ هزار و 300 تومان اس��ت. حبیب اس��داله نژاد در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ 
اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 12 هزار 
و 500 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 1۸ هزار تا 1۸ 
هزار و 300 تومان است. با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا امیدی 

به افزایش قیمت نیست.
اس��داله نژاد با بیان اینکه امکان حذف مرغ در سفره برخی خانوارها 
دور از انتظار نیست، گفت: با وجود معیشت سخت مردم، افزایش مجدد 
قیمت موجب ش��ده این محصول به عنوان کاالی الکچری در س��فره 
خانوار قرار گیرد. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی 
افزای��ش هزینه های تولی��د را علت اصلی گرانی قیمت م��رغ در بازار 
برشمرد و افزود: با توجه به نوسان شدید نهاده های دامی، قیمت مرغ با 
نوساناتی در بازار روبه رو شده است که امیدواریم با کاهش نرخ نهاده ها 

و قیمت تمام شده تولید، نرخ مرغ در بازار کاهش یابد.
وی ب��ا بیان اینکه م��رغ ارزان ترین پروتئین در دس��ترس خانوار به 
ش��مار می رود، گفت: علی رغم افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر، 
اما باز هم در مقایسه با سایر محصوالت پروتئینی چندان گران نیست، 
هرچن��د با وجود کاهش قدرت خرید خان��وار، موضوع افزایش قیمت 
نگران کننده اس��ت، اما ای��ن گرانی هیچ ارتباطی به مرغ��داران ندارد. 
این مقام مس��ئول ادامه داد: واحدهایی که نهاده خود را با نرخ مصوب 
تحویل گرفتند، اقدام به توزیع مرغ با نرخ س��تاد تنظیم بازار می کنند 
و در مقابل واحدهایی که نهاده موردنیاز را از بازار سیاه تهیه می کنند، 
برمبن��ای مکانیزم  عرضه و تقاضا مرغ تولیدی خ��ود را در بازار توزیع 
می کنن��د. به گفت��ه وی، علی رغم آنکه مرغ��داران طی ماه های اخیر 
متحمل زیان شدند، اعالم قیمت غیرمنطقی مرغ تولیدکنندگان را به 
چالش می کش��د. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
افزود: با وجود آنکه مس��ئوالن اذعان می کنن��د که قادر به تامین کل 
نهاده های موردنیاز با نرخ مصوب نیستند، از این رو اعالم قیمت مصوب 
با هزینه ه��ای تولید فاصله معناداری دارد. وی قیمت مصوب هر کیلو 
مرغ زنده را 10 هزار تومان و مرغ گرم 15 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
قیمت مصوب مرغ گرم 50درصد باالتر از نرخ مرغ زنده است، در حالی 
که با احتس��اب سود اصناف این اختالف قیمت غیرمنطقی است و به 

هیچ عنوان قبول نداریم.
وی با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ کارشناسی نیست، بیان کرد: 
نرخ مصوب مرغ کارشناس��ی نیست چراکه حداقل حقوق مرغداران را 
تامین نمی کند و تنها در صورتی امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب وجود 

دارد که دستگاه های دولتی امتیازاتی را به مرغداران بدهند.

اخبـــار

ی��ک عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��المی رایزنی 
با کش��ورهای مقصد صادرات جهت تس��هیل اس��تفاده از ارز حاصل از 
صادرات و اس��تفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی کش��ور 
را از راهکارهای کنترل قیمت ارز دانست. مجتبی توانگر در گفت وگو با 
ایس��نا، با اشاره به دالیل افزایش قیمت ارز گفت: وضعیت اقتصاد کالن 
و نحوه سیاست گذاری دولت و بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کرده که 
موج��ب تورم در کاالها و خدمات و همچنین دارایی ها اعم از مس��کن، 
ارز و بازار س��رمایه اس��ت و موجب افزایش تورم انتظاری در میان مردم 
شده است. به طور مشخص کسری قابل توجه بودجه دولت - که بخش 
قابل توجهی از آن از طریق اوراق مالی تأمین مالی خواهد ش��د و البته 
با توجه به حجم کس��ری بودجه و افزایش نرخ هزینه انتش��ار اوراق دیر 
ی��ا زود مداخله بانک مرکزی را الزم م��ی دارد - تورم های آتی را در پی 
خواهد داشت. وی افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی نیز علی رغم اینکه 

چارچوب سیاس��ت پولی هدف گ��ذاری تورم را اعالم ک��رده و ابزارهای 
جدید سیاس��ت پولی عملیات بازار باز و ایجاد کریدور نرخ س��ود را به 
خدمت گرفته اس��ت، اما در عمل به آنچه گفته پایبند نبوده اس��ت. به 
طور مشخص بانک مرکزی می بایست نرخ سود در بازار بین بانکی را از 
طریق ابزارهای خود ب��ه نرخ هدف نزدیک کند، اما بانک مرکزی بدون 
هرگون��ه مداخل��ه ای تنها نظاره گر بازار بوده و اجازه داده اس��ت در این 
ش��رایط با کاهش نرخ س��ود در بازار بین بانکی و به تبع آن سپرده های 

بانکی، نقدینگی به سمت بازار کاالها و بازار دارایی ها سرازیر شود.
نماینده مردم تهران در مجلس رایزنی سیاسی و اقتصادی با کشورهای 
مقصد صادرات جهت تس��هیل استفاده از ارز حاصل از صادرات را یکی 
از راهکارهای کنترل قیمت ارز دانست و گفت: عمده صادرات کشور به 
کشورهای چین، عراق، ترکیه و امارات است؛ در کوتاه مدت با توجه به 
اینکه امکان تغییر مقاصد صادراتی غیرممکن اس��ت، ضروری اس��ت در 

سطح سیاس��ی و اقتصادی تعامالتی با مقامات سیاسی و اقتصادی این 
کش��ورها صورت گیرد تا اس��تفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای 
وارداتی کشور تسهیل ش��ود. توانگر با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در 
استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، ادامه داد: با توجه به کمبود منابع 
ارزی در شرایط کنونی بدیهی است که تخصیص و تأمین ارز می بایست 
با تأمل و بررس��ی های بیش��تری صورت گیرد. به طور مشخص ضروری 
است فرآیند ثبت سفارش اصالح شود و متناسب با شرایط اقتصاد کشور 
و می��زان منابع ارزی، بنگاه های تولیدی ب��رای تأمین ارز موردنیاز خود 
به س��امانه نیما وارد ش��وند. به عبارت دیگر در همان بدو امر می بایست 
تخصیص ارز با مالحظات کشور هماهنگ شود. از سوی دیگر تخصیص 
ارز 4200 تومان��ی در این ش��رایط دیگر هیچ توجیه��ی ندارد و عالوه 
بر اس��راف منابع ارزی منجر به افزایش ش��دید پای��ه پولی بابت تأمین 

مابه التفاوت 4200 تومان و نرخ بازار نیز خواهد شد.

 ضرورت رایزنی با چین، عراق، ترکیه و امارات
جهت تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی گفت قیم��ت میوه های 
نوبرانه به دلیل عرضه انبوه در بازار حدود 70درصد کاهش یافته است.

 اس��داله کارگر، رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی تهران در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش محسوس قیمت میوه 
خب��ر داد و گفت: با عرضه انب��وه میوه های نوبران��ه، قیمت میوه ۶5 تا 

70درصد در بازار کاهش یافته است.
وی قیم��ت هر کیل��و انگور یاقوتی را 10 هزار تا 1۸ هزار تومان اعالم 
ک��رد و اف��زود: قیمت هر کیلو آلو قطره طال ۶ ه��زار تا 12 هزار تومان، 
توت فرنگی سنندج ۸ هزار تا 13 هزار تومان، توت فرنگی کرج 10 هزار 
ت��ا 20 هزار توم��ان، آلبالو تخم خارجی 7 هزار تا 11 هزار تومان، آلبالو 
رس��می 7 ه��زار تا 11 هزار تومان، گیالس صورت��ی 5 هزار تا 12 هزار 
تومان، گیالس تکدانه 15 هزار تا 25 هزار تومان، گیالس مشکی 7 هزار 
تا 12 هزار تومان، زردآلو بادامی 5 هزار تا 12 هزار تومان، زردآلو شیراز 
15 هزار تا 2۸ هزار تومان و زردآلو کاشان 4 هزار تا ۸ هزار تومان است.

کارگر با اش��اره به نرخ س��ایر میوه ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر 

کیلو سیب گالب 7 هزار تا 1۶ هزار تومان، شلیل شبرنگ 5 هزار تا 13 
ه��زار توم��ان، طالبی 2 هزار تا 5 هزار تومان، هلو پیش رس 4 هزار تا 7 
هزار تومان، هلو هس��ته جدا 7 هزار ت��ا 12 هزار تومان، خیار بوته ای 3 
هزار تا 5 هزار و 500 تومان، خیار گلخانه 3 هزار تا ۶ هزار تومان، انبه 
20 هزار تا 35 هزار تومان، موز ۸ هزار تا 12 هزار تومان، خربزه 2 هزار 
و 500 ت��ا 5 هزار تومان، شاه پس��ند 3 هزار ت��ا ۶ هزار تومان، طالبی 2 
هزار تا 5 هزار تومان و هندوانه 700 تا یک هزار و 200 تومان در میدان 
مرکزی میوه و تره بار و با احتس��اب 35درصد س��ود در خرده فروشی ها 
عرضه می ش��ود. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: 
با توجه به ش��رایط فعلی اقتصاد، آحاد جامعه انتظار دارند میوه ارزان تر 
از نرخ فعلی باش��د، اما به سبب افزایش هزینه های تولید و حمل و نقل 

این امکان وجود ندارد.
وی قیم��ت هر کیلو بادمجان قلمی را 3 ه��زار تا 5 هزار تومان اعالم 
ک��رد و گفت: قیمت هر کیلو بادمج��ان گلخانه 5 هزار تا ۸ هزار تومان، 
باقالی 3 هزار تا 5 هزار تومان، بامیه ۸ هزار تا 15 هزار تومان، برگ مو 

10 هزار تا 20 هزار تومان، پیاز شیری یک هزار و 500 تا 3 هزار و 500 
تومان، پیاز زرد یک هزار تا 2 هزار و ۶00 تومان، پیاز ش��یری یک هزار 
و 500 تا 3 هزار و 500 تومان، سیب زمینی 2 هزار تا 4 هزار تومان و 

سیر خشک 15 هزار تا 25 هزار تومان است.
کارگ��ر ادامه داد: هم  اکنون ه��ر کیلو غوره آبگیری با نرخ 3 هزار تا 5 
هزار و 500 تومان، غوره عس��گری 4 هزار ت��ا 7 هزار تومان، فلفل تند 
ریز 5 هزار تا 10 هزار تومان، فلفل دلمه سبز 5 هزار تا 10 هزار تومان، 
کاه��و پیچ س��االدی یک ه��زار و 500 تا 3 ه��زار و 500 تومان، کاهو 
رس��می 2 هزار تا 3 هزار تومان، کرفس یک هزار تا 3 هزار تومان، کلم 
س��فید و قرمز ۸00 تا 2 هزار تومان، گل کلم 3 هزار تا 5 هزار تومان، 
گوج��ه فرنگی یک هزار و 500 تا 3 ه��زار و 500 تومان، لیموترش ریز 
7 هزار تا 15 هزار تومان، لیموترش س��نگی 10 هزار تا 15 هزار تومان، 
هوی��ج 2 ه��زار تا 4 هزار تومان و لوبیا س��بز 5 هزار تا ۹ هزار تومان در 
میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتس��اب حداکثر 35درصد س��ود در 

خرده فروشی ها عرضه می شود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت با توجه به قاچاق دام و کمبود 
عرضه در داخل، قیمت گوشت با نوساناتی روبه رو شده است.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی کشور در گفت و 
گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت گوش��ت در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون هر کیلو ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با نرخ ۹۸ 
هزار ت��ا ۹۹ هزار تومان به مغازه دار و 110 هزار تومان به مصرف کننده 

عرضه می شود.
وی افزود: با توجه به قاچاق دام به خارج از کشور و کمبود عرضه در 
داخل، قیمت گوش��ت با نوس��اناتی در بازار روبه رو شده است، در حالی 
که در این مقطع زمانی نباید با کمبود عرضه دام در بازار روبه رو شویم.

ملکی ادامه داد: با توجه به نوس��ان نرخ ارز و خرید دام با نرخ باال آن 

سوی مرزها، بسیاری از دامداران به سبب فروش دام با دالر از عرضه در 
بازار داخل امتناع می کنند.

ای��ن مقام مس��ئول در واکنش به اظهارات برخی مس��ئوالن مبنی بر 
انباش��ت دام و تاکید بر صادرات بیان کرد: تعدادی دام در استان تهران 
وجود دارد که به سبب افزایش وزن خریداری در داخل وجود ندارد، اما 
اگر به اس��م صادرات دام های با وزن سبک خارج شود، صدمه زیادی به 

بازار وارد شده و مهار  قیمت در بازار داخل سخت می شود.
کله پاچه ارزان شد

وی کاه��ش قیمت آالیش های خوراک��ی و غیرخوراکی را یکی دیگر 
از دالیل گرانی گوش��ت در بازار برشمرد و گفت: با توجه به محدودیت 
فروش جیگرکی ها در پی شیوع ویروس کرونا و کاهش مصرف کله پاچه 

در فص��ل گرما، قیمت آالیش های خوراکی با روند نزولی در بازار مواجه 
شده و در مقابل قیمت آن بر گوشت تعدیل شده است.

ملک��ی از کاهش 20 هزار تومانی قیم��ت جگر، 15 هزار تومانی دنبه 
و 20 ه��زار تومان��ی کله پاچه خبر داد و گفت: قیم��ت آالیش خوراکی 
و غیرخوراک��ی دام 100 هزار تومان کاهش یافته اس��ت که همین امر 
موجب ش��ده قیمت گوشت اعم از سردس��ت، راسته و شقه با نوساناتی 

در بازار روبه رو شود.
رئی��س اتحادیه گوش��ت گوس��فندی قیم��ت دام در عی��د قربان را 
پیش بین��ی کرد و گفت: با توجه به آنکه زمان زیادی تا عید قربان باقی 
نمانده، بسیاری از دامداران تصور می کنند با امتناع در عرضه می توانند 

دام را با قیمت باالتری در عید قربان عرضه کنند.

تحوالت بازار میوه و تره بار

 میوه نوبرانه ارزان شد

نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 11۰ هزار تومان

 قاچاق دام بازار گوشت را ملتهب کرد
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کمک به خودروسازان برای تولید خودروی باکیفیت 
 تولید خودرو در ایران پیشرفت داشته است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است فرصت مناسبی 
به خودروسازان برای تولید خودرو داده شده است.

لطفال��ه س��یاه کلی، عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درب��اره ضرورت نظارت بر 
عملکرد خودروس��ازان، گف��ت: از آنجایی که تمام اعضای کمیس��یون 
صنایع و معادن بر رس��یدگی به مشکالت صنعت خودروسازی و بهبود 
کیفی��ت خودروهای تولیدی، افزایش عرضه و ... تاکید دارند، نظارت بر 

خودروسازان را یکی از اصلی ترین اولویت های کمیسیون قرار دادند.
نماین��ده م��ردم قزوین در مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه 
کمیسیون صنایع و معادن با دعوت از مسئوالن مرتبط، موضوع خودرو 
را بررس��ی می کند، افزود: جمهوری اس��المی ایران فرصت مناسبی به 
تولیدکنندگان داخلی برای تولید خودرو داده و مردم نیز طی سال های 
گذش��ته به منظور رونق تولید، خرید خ��ودروی داخلی را اولویت خود 

قرار دادند که این امر بهبود کیفیت خودروهای داخلی را می طلبد.
ای��ن نماینده مردم در مجل��س یازدهم با تاکید ب��ر افزایش کیفیت 
خودروه��ای داخل��ی، اظه��ار ک��رد: اگرچ��ه صنع��ت خودروس��ازی 
پیش��رفت هایی داش��ته اما باید با توج��ه و نظارت بیش��تر بر مدیریت 
خودروس��ازان، زمینه تولید خودروهای ب��ا کیفیت باالتر را فراهم کرد. 
بنابرای��ن خودروس��ازان باید تمام تالش خود را ب��رای بهبود کیفیت و 

کمیت به کار ببرند.

تمام جایگاه های سوخت از امسال مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده هستند

س��ازمان امور مالیات��ی اعالم کرد تمام��ی جایگاه داران س��وخت با 
ه��ر حجم از فروش یا درآم��د که به موجب فراخوان ه��ای قبلی برای 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نش��ده اند، مش��مول این قانون 

از ابتدای۹۹هستند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، س��ازمان امور 
مالیاتی اعالم کرد تمامی جایگاه داران س��وخت با هر حجم از فروش یا 
درآمد که به موج��ب فراخوان های قبلی برای دریافت مالیات بر ارزش 

افزوده فراخوان نشده اند، مشمول این قانون از ابتدای ۹۹ هستند.
در اطالعیه س��ازمان ام��ور مالیاتی خطاب به جایگاه داران س��وخت 
آمده اس��ت: ب��ا عنایت به مفاد جز )پ( بن��د )3( آیین نامه اجرایی بند 
)الف( تبصره )14( ماده واحده قانون بودجه س��ال 13۹۹ کل کشور و 
اختیارات حاصل از مقررات م��اده )1۸( قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
تمامی جایگاه داران س��وخت )فرآورده های نف��ت و گاز( با هر حجم از 
فروش یا درآمد کاال و ارائ��ه خدمات که به موجب فراخوان های قبلی، 
تاکنون برای اجرای قانون فراخوانده نش��ده اند، مش��مول اجرای قانون 

مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 13۹۹ خواهند شد.

خودروهای ناقص در انتظار قطعات های تک
معاون بازاریاب��ی و فروش ایران خودرو گفت تا به امروز تعهدات 13 
خودرو به روز ش��ده و باقی تعهدات نیز تا پایان شهریورماه به روز خواهد 
شد که این خودروها شامل پروژه 405 انژکتوری، پژو 20۶ تیپ 5، پژو 
20۶ اس دی، پارس اتومات، س��مندLX، پژو 207 صندوقدار اتومات، 

رانا، رانا پالس، دنا پالس، دنا پالس توربو شارژ و پژو 200۸ هستند.
به گزارش پدال نیوز، بابک رحمانی در نشستی خبری گفت: تعهدات 
معوق در خودروهای مونتاژی از جمله تندر، سوزوکی و دانگ فنگ که 
تولید آنها با تحریم ها متوقف شده، تعیین تکلیف شده و در حال رایزنی 

باقی تعهدات هستیم که به زودی نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به تولید 142 هزار دستگاه خودرو تا به امروز گفت: این 
میزان تولید نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 31درصدی داشته 
اس��ت. در همین حال تا به امروز ۹5 هزار دستگاه خودرو تحویل داده 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21درصد رشد داشته است.
وی افزود: از ش��هریور سال گذش��ته از 200 هزار تعهد معوق به 50 
هزار دس��تگاه در حال حاضر رس��یده ایم که بهبود 70درصدی داشته 
اس��ت. رحمانی با تاکید بر ایجاد تعهد ب��ا زمان تحویل به موقع تصریح 
ک��رد: به دنبال افزایش و ارتقای خدمات فرآیند فروش با هدف ارتقای 
س��طح مکانیزاسیون هستیم که بر این اساس ۶0درصد تعهدات فروش 
فوق الع��اده تحویل ش��ده و تا پایان تیرماه یعن��ی دو ماه زودتر از موعد 

مقرر، تمام این تعهدات انجام خواهد شد.
رحمان��ی درخصوص وضعیت تولید پژو GLX نی��ز اظهار کرد: این 
خ��ودرو به عنوان یک محصول قدیمی از چرخه تولید خارج و تعهدات 

آن نیز همزمان با توقف تولید به طور کامل انجام شده است.

 جزییات پیشنهاد اخذ مالیات
از داللی خودرو صفر

وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد اخذ مالیات پلکانی از خریداران 
خودرو صفر را مطرح کرده اس��ت و این مالیات فقط در صورتی شامل 
خریداران می شود که خودرو را تا یک سال پس از خرید از کارخانه، در 
بازار بفروش��ند. به گزارش پرشین خودرو، یک مقام مسئول وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی در مورد مالیات خودرو، اظهار داش��ت: وزیر اقتصاد 
اخیراً در نامه ای به ش��ورای عالی هماهنگی س��ران قوا پیش��نهاد اخذ 

مالیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است.
وی افزود: براساس این پیشنهاد، از مابه التفاوت قیمت درب کارخانه 

تا بازار مالیات پلکانی اخذ خواهد شد.
این مقام مسئول در مورد جزییات این پیشنهاد ادامه داد:  در صورتی 
که خریداران، مصرف کننده نهایی باش��ند مشمول مالیات نخواهد بود. 
اگر در س��ه ماهه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برس��د 75درصد 
تف��اوت قیمت خرید با بازار، مش��مول مالیات و پ��س از این مدت، هر 
ماه ۸درصد از 75درصد گفته ش��ده کس��ر می ش��ود. مث��ال ۶7 درصد 

مابه التفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول مالیات می شود.
 این مقام مسئول خاطرنشان کرد:  این فرآیند تا 12 ماه ادامه می یابد 

و پس از آن دیگری مالیات مابه التفاوت قیمت دریافت نخواهد شد.
وی تاکید کرد:  این مالیات خاصیت تنظیم گری داشته و برای کاهش 
س��وداگری در بازار خودرو اس��ت. البته این پیش��نهاد هنوز بررس��ی و 

تصویب نشده است.

ویروس کرونا با ش��دت بیش��تری در حال جوالن دادن است. تعدادی 
از ش��هروندان ج��ان خود را از دس��ت دادن��د. قرار اس��ت از این هفته 
محدودیت های بیشتری اعمال شود تا جایی که رئیس سازمان مدیریت 

بحران شهر تهران از احتمال لغو طرح ترافیک خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس،حدود پنج ماه 
است که ویروس کرونا وارد کشور شده و بسیاری از شهروندان را مبتال 
و جان برخی از آنها را گرفته است. در اسفند سال ۹۸ با افزایش شیوع 
کرونا، طرح ترافیک لغو شد و تمامی شهروندان می توانستند در محدوده 
طرح  بدون اخذ عوارض تردد کنند، چراکه برای جلوگیری از انتقال این 
ویروس، بهتر بود که شهروندان به جای استفاده از سیستم حمل و نقل 

عمومی، از خودروی شخصی خود استفاده کنند.
بعد از ک��ش و قوس های فراوان و فروکش کردن کرونا، از 24 خرداد 
دوباره اجرای طرح ترافیک در تهران آغاز ش��د. البته به گفته مسئولین 
ش��هری با اجرای طرح  فقط حدود 10درصد به مس��افران مترو افزوده 

شده است.
باید محدودیت های شدیدتری اعمال شود

در حال حاضر کرونا در تهران افزایش پیدا کرده اس��ت و پایتخت در 
وضعیت هش��دار قرار گرفته است تا جایی که زهرا نژادبهرام عضو هیأت 
رئیسه شورای شهر تهران می گوید وضعیت تهران به لحاظ شیوع کرونا 
نگران کننده است و باید محدودیت ها به پایتخت برگردانده شود و حتی 

با شدت بیشتری محدودیت ها اعمال شود.
وی با تأکید بر این موضوع که وزیر بهداش��ت هم اعالم کرده حمل و 
نق��ل عمومی در حالی فعالیت خود را در زمان ش��یوع کرونا اضافه کرد 

که به ظرفیت این ناوگان اضافه نش��ده است و مشخص است که امکان 
رعایت فاصله گذاری اجتماع��ی در مترو وجود ندارد، گفت:  در هر حال 
تصمیم گیری در مورد تعطیلی ناوگان برعهده س��تاد ملی کرونا است و 
طرح ترافی��ک بخش کوچکی از محدودیت هایی اس��ت که می توان در 
جه��ت مقابله با کرون��ا در نظر گرفت، البته به نظر م��ن مراکز خرید و 
پارک ها هم باید در س��اعات خاص و محدودی فعال باش��ند و دورکاری 
کارمندان هم از جدی ترین اقداماتی اس��ت که باید توس��ط س��تاد ملی 

مقابله با کرونا انجام گیرد.
در روزه��ای پای��ان هفت��ه گذش��ته جلس��ه ای درخص��وص اعم��ال 

محدودیت های دوباره در پایتخت با  توجه  به شیوع کرونا برگزار شد.
این هفته احتماال محدودیت ها اجرا شود

رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در این 
باره گفت: فکر می کنم این هفته محدودیت ها اعمال شود، البته ما اعالم 
آمادگ��ی کرده ایم. وی ب��ا بیان اینکه اگر آمار باالت��ر رود، محدودیت ها 
بیش��تر می شود، گفت: باید برخی مکان ها تعطیل شوند. وی از تعطیلی 
داوطلبانه مراکز ورزش��ی ش��هرداری خبر داد و گفت: به مدت 10 روز 
تمامی مجموعه ها و فعالیت های ورزش��ی ش��هر تهران به دنبال تشدید 
شیوع کرونا تعطیل شده است، تا کمکی به کاهش شیوع موج دوم این 
ویروس شود و در این مدت هیچ یک از فعالیت های عمومی ورزشی در 
س��طح مناطق برگزار نمی ش��ود. البته این را هم بگویم که ما مدتی هم 
فعالیت ها را متوقف کردیم، اما دوباره از 17 خرداد از سر گرفته شد، اما 
دوباره با توجه به ش��یوع کرون��ا محدودیت ها را اعمال کردیم و این کار 

داوطلبانه بوده است.

احتمال لغو طرح ترافیک وجود دارد
وی درخصوص سیس��تم حمل و نقل عموم��ی و طرح ترافیک گفت: 
احتم��ال لغو طرح ترافی��ک وجود دارد و اینکه مجدداً طرح آزاد ش��ود 
تا ش��هروندان بیش��تر از خودروی ش��خصی اس��تفاده کنند. این مقام 
مس��ئول به جلس��ه ای که برگزار شده بود اش��اره کرد و گفت: ما اعالم 
آمادگی کردیم و تابع تصمیمات هس��تیم. وی درخصوص تجهیز س��ه 
س��وله مدیریت بحران ش��هر تهران گفت:  در حال حاضر چند نفری از 
این س��وله ها استفاده می  کنند اما تعدادشان کم است اما سوله ها پابرجا 
هس��تند. نمی ش��ود در حال حاضر مردم خسته را بار دیگر در خانه نگه 
داش��ت زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، شعار »مردم در  خانه 
بمانید« از س��وی مسئوالن مدام تکرار می ش��د و مردم را تشویق به در 
خان��ه ماندن می کردند، اما وزیر بهداش��ت می گوید نمی ش��ود در حال 

حاضر مردم خسته را بار دیگر در خانه نگه داشت.
نمکی، وزیر بهداش��ت می گوید: بیشترین خسارت را وزارت بهداشت 
در کرونا داده اس��ت. عده ای دچار س��هل انگاری شدند، چه مردم و چه 
برخی دوس��تان غیرم��ردم در جاهای دولتی و خصوصی این دس��تاورد 

عظیم ملی به دست آمده را ساده انگاشتند.
وی با تأکید بر این موضوع که بیش��ترین زیان را ما در بخش سالمت 
دادی��م و هیچ بخش��ی به اندازه ما اذیت نش��ده اس��ت،  گف��ت:  همه از 
کانون های کرونا فرار کردند، اما بچه های ما دل به کانون عفونت دادند. 
بیمارس��تان های دانش��گاهی از درآمد اختصاصی خود 15درصد درآمد 
داش��تند ما بیش��ترین زیان های جانی، مالی و حیثیتی را در این مدت 

داشته ایم.

چراغ سبز مدیران برای لغو طرح ترافیک در چند روز آینده

س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو گفت متاسفانه 
منکر وجود جنس تقلبی و فیک در بازار نیس��تیم و حدود 20درصد از 

قطعات در حال حاضر بی کیفیت است.
مه��دی کاظم��ی در گفت وگوی تلفن��ی با خبرنگار گ��روه  اقتصادی 
خبرگزاری صدا وس��یما، افزود: دولت باید ب��ا کاالی تقلبی مبارزه کند 
و یک��ی از راه های این بازار کمک گرفتن از خود اعضای 10 هزار نفری 

اتحادیه لوازم یدکی خودرو در تهران است.
وی گفت: اعضای صنف لوازم یدکی هم کارشناس��ان خبره ای هستند 
و ه��م مدیران بس��یار خوب ک��ه می توانند به گم��رک و وزارت صمت 
کمک کنند و هر قطعه ای که قرار اس��ت وارد کش��ور شود به اتحادیه و 
کارشناسان معرفی شود تا از سالمت و کیفیت آن اطمینان حاصل شود 

و بعد اجازه ورود داده شود. آقای کاظمی درخصوص برخورد اتحادیه با 
متخلفین و فروشندگان لوازم یدکی تقلبی هم گفت: روزانه در اتحادیه 
بین 5 تا 10 پرونده ش��کایت از اعضا رس��یدگی می ش��ود که از تاریخ 
۹7/1/1 ت��ا به ام��روز حدود 2 هزار پرونده مورد رس��یدگی قرار گرفته 
است. س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو گفت: افراد 
متخلف را به اتحادیه دعوت می کنیم، اخطار می دهیم، جریمه می کنیم، 
درج در پرون��ده می کنیم، ام��ا قانونی نداریم که بتوانیم در همان لحظه 
واحد صنفی را پلمب کنیم، اما درنهایت اگر اخطار ها زیاد شود و تخلف 
گس��ترده شود، پرونده به اتاق اصناف و در نهایت از آنجا به اماکن برای 
تعطیلی واحد صنفی ارجاع داده می ش��ود. کاظمی علت افزایش قیمت 
ل��وازم یدکی در بازار را هم چند دلیل عنوان کرد و گفت: علت اول که 

بر همه صنوف تاثیر گذاش��ته افزایش ن��رخ ارز بوده، علت دوم عدم داد 
و س��تد با کش��ور های همس��ایه و تعطیلی بنادر آن ها به خاطر ویروس 
کرونا بوده اس��ت و علت س��وم هم عدم ترخیص کاال از سوی گمرکات 
و ناهماهنگی در دولت اس��ت. وی اضافه کرد: از بهمن ۹۸ تا االن بار ها 
به دولت گفته ایم و هش��دار داده ایم که ب��ه خاطر کمبود قطعه افزایش 
قیمت در پیش داریم، اما واقعاً کسی تا به امروز به داد ما نرسیده است.
وی افزود: امروز سازمان صمت و خود دولت مقصر این قضیه است و 
اتحادیه با تمام توان و چنگ و دندان آماده واردکردن قطعات باکیفیت 
به کش��ور اس��ت و می توانیم لوازم یدکی و قطعات بازار را تامین کنیم 
که این امر هم نیاز به کمک گمرک دارد تا به محض ورود قطعه آن را 

ترخیص کنند تا وارد بازار شود و قیمت ها کاهش پیدا کند.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید 
بر لزوم به روزرس��انی ن��اوگان حمل ونقل داخل��ی، واردات اتوبوس های 

کارکرده را مسکنی مقطعی دانست.
سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
چرایی واردات اتوبوس های کارکرده اظهار داش��ت: به دلیل محدودیت 
ظرفی��ت تولید در بخش قطعات و س��ایر مش��کالت، مقرر بر این ش��د 
ک��ه واردات اتوبوس ه��ای کارک��رده منحصرا برای ن��اوگان حمل ونقل 

درون شهری در دستور کار قرار گیرد.
وی اف��زود: هرچند هزینه تمام ش��ده واردات این اتوبوس ها، کمتر از 
تولید داخل نیست اما به عنوان مسکنی در مقطع فعلی است اما اساسا 

تولید داخلی می بایست رونق یابد.
نماینده مردم سنقر در مجلس یازدهم شورای اسالمی ادامه داد: تداوم 
این رویه در درازمدت به ضرر ناوگان حمل و نقل، س��ازندگان داخلی و 
رانندگان است اما در موقعیت فعلی برای حل مقطعی مشکالت ناوگان 

حمل ونقلی راهگشا است.
حس��ینی کیا بیان کرد: کشورهای اروپایی عالوه بر اینکه خودروهای 
بیش از 5 س��ال س��اخت را از چرخ��ه مصرف خ��ارج می کنند، مالیات 
س��نگینی برای نگه دارندگان این نوع خودروها وضع می کنند لذا همین 
امر انگیزه و زمینه فروش این خودروها به کش��ورهای متقاضی را فراهم 

می نماید.

وی با اش��اره به اینکه سوخت تولید داخل از اس��تاندارد و همخوانی 
کافی برای اس��تفاده در اتوبوس های وارداتی برخوردار است، گفت: توان 
س��اخت داخل��ی این اتوبوس ها وج��ود دارد اما بروز ش��رایط تحریمی، 
موج��ب کاهش ظرفیت تولید داخلی ش��ده و برای پر ش��دن این خأل، 
دول��ت تصمیم ب��ر واردات تعداد محدودی اتوبوس ب��رای ناوگان حمل 

ونقل عمومی کارکرده نموده است.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: قطعا می بایس��ت در درازمدت، تسهیالت کافی برای 
به روزسانی ناوگان حمل و نقلی و کمک به رانندگان در اختیار آنها قرار 

گیرد تا ناوگان داخلی از فرسودگی خارج شود.

2۰درصد لوازم یدکی خودرو در بازار تقلبی است

واردات اتوبوس های کارکرده مسکنی مقطعی در برابر کاهش تولید
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تقویت توان اس��تارت آپ ها عنوان یک تفاهم نامه همکاری است که 
میان س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و ش��رکت فرابوم به عنوان 

نخس��تین پلتفرم بانکداری باز کش��ور امضا 
ش��د؛ تفاهم نامه ای دوجانبه برای تس��هیل 
فعالیت اس��تارت آپ های فعال حوزه بانکی 

کشور.
ای��ن تفاهم نام��ه ب��ا ه��دف به کارگیری 
ظرفیت های معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و ش��رکت فرابوم در حوزه توسعه 
فناوری ه��ای دیجیت��ال و هوشمندس��ازی 
مبتن��ی بر API در بس��تر توس��عه اقتصاد 

مشارکتی به امضا رسید.
حمای��ت از توس��عه محیط س��ندباکس 
ب��رای افزای��ش ظرفی��ت خدمت رس��انی و 
عملیاتی سازی اتصال تجاری کسب وکارهای 

منتخب از دیگر اهداف این تفاهم نامه همکاری مشترک است.
 مهدی محمدی، دبیر س��تاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در مراسم 

امض��ای این تفاهم نامه هم��کاری، گفت: یک��ی از برنامه های معاونت 
علمی و فناوری برای ارائه سرویس به استارت آپ ها، راه اندازی کمپین 
کرونا پالس بود. در حال حاضر ۶00 ش��رکت و اس��تارت آپ فعال در 
ح��وزه خدمات آنالی��ن در ای��ن کمپین 
حض��ور دارن��د و س��رویس های مرتبط با 

بیماری کرونا را ارائه می کنند.
ب��ه گفته محم��دی، این ش��رکت ها در 
حوزه های مختلف خدم��ات آنالین مانند 
آم��وزش، س��المت، ورزش، س��رگرمی و 
توریس��م، تولید محتوا، نوآوری اجتماعی، 
فروش��گاه ها و ... به مردم خدمت رس��انی 
می کنن��د. 300 اس��تارت آپ فعال در این 
کمپین شرایط بزرگ شدن و توسعه بازار 

و محصوالت خود را داشتند.
وی افزود: از این تعداد، 1۸0 استارت آپ 
با دریافت تسهیالت مالی از سوی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری حمایت شدند و بقیه هم با دریافت 
سوبسید و اس��تفاده از خدمات زیرس��اختی و بازاریابی مورد حمایت 

قرار گرفتند.

یک ش��رکت دانش بنیان موفق ش��ده اس��ت با بومی سازی سیستم 
بافندگی، تولید فرش ماش��ینی در کش��ور را توس��عه دهد. با توجه به 
ش��هرت جهانی ف��رش ایرانی، تولی��د و صادرات فرش های ماش��ینی 

می تواند باعث توس��عه اش��تغال در کشور 
شود.

با وجود آن که، فرش ایرانی در سال های 
اخی��ر رقبای بس��یار ج��دی در بازارهای 
جهانی پیدا کرده اس��ت، ام��ا هنوز فرش 
دستباف ایرانی معتبرترین برند محسوب 
می ش��ود. معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تالش کرده است با ترکیب هنر 
ایران��ی فرش باف��ی و فناوری ه��ای مدرن 
و ب��ه روز، این صنع��ت را به پیش ببرد. به 
همی��ن دلیل کان��ون هماهنگ��ی، دانش، 
صنع��ت و بازار ف��رش دس��تباف ایران با 
حمایت این معاونت تاسیس شد. عالوه بر 

این ده ها ش��رکت دانش بنیان و فناور در این زمینه فعالیت دارند. این 
شرکت ها دستگاه ها و ماشین آالت مورد نیاز این صنعت را بومی سازی 

می کنند تا کشور در این زمینه نیازمند واردات نباشد.

ش��رکت دانش بنیان فنی و مهندسی نمادپردا یکی از این شرکت ها 
است که در زمینه تولید ماشین آالت بافندگی فعالیت دارد.

علیرضا مهران ش��ریفی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت: در 
حال حاضر فرش ماش��ینی، بازار بسیار 
گس��ترده ای دارد به همی��ن خاطر الزم 
است تا دس��تگاه ها و تجهیزات موردنیاز 
ای��ن صنعت به صورت کام��ل در داخل 
تولید ش��ود. سیستم دس��تگاه بافندگی 
موس��وم ب��ه ژاکارد الکترونیکی یکی از 
این تجهیزات اس��ت که نقش مهمی در 
خط تولید بافت فرش  ماشینی دارد. این 
دس��تگاه در داخل ش��رکت بومی سازی 

شده و به تولید انبوه رسیده است.
وی در ادامه گفت: سیس��تم بافندگی 
که به نام ژاکارد الکترونیک مشهور است 
الکترونیکی  از اجزای مختلف مکانیکی، 
و کامپیوتری تشکیل شده است. تولید این دستگاه بافندگی در داخل 
کشور توانسته است باعث صرفه جویی ارزی قابل توجهی شود و کشور 

را از واردات آن بی نیاز سازد.

رج های فرش  ماشینی با دستگاه بافندگی ایرانی گره می خوردفعالیت استارت آپ های حوزه بانکی تسهیل می شود

مرکز همایش های بین المللی صدا و س��یما صبح روز گذشته میزبان 
جمع��ی از مدی��ران ش��رکت های دانش بنیان، ش��رکت های صنعتی و 
س��ازمان های مختلف بخش خصوصی بود که برای شرکت در »مجمع 
هماهنگی بخش خصوصی با محوریت ارزیابی و توانمندسازی سرمایه 
انس��انی در دوران ش��یوع کرونا« آمده بودند. همچنین همزمان با این 

برنامه چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی افتتاح شد.
از آنجا که سرمایه های انسانی نوآور و خالق مهم ترین رکن پیشرفت 
یک مجموعه محس��وب می شود. آزمون های استخدام بخش خصوصی 
با پشتوانه مجموعه رقابت های مهارتی فناورد کار خود را آغاز کرد تا به 
تقاضای ش��رکت های دانش بنیان در زمینه تامین نیروی انسانی پاسخ 
داده ش��ود. این آزمون ها تقاضای ش��رکت ها را شناسایی می کند و آن 
را به س��مت سیس��تم ارزیابی نیروی انسانی پیش می برد. پس حرکت 
در آن به سوی آموزش های مبتنی بر نیاز شرکت ها و سازمان ها است.

پرویز کرمی، مش��اور مع��اون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری در این مراس��م 
گف��ت: اصلی تری��ن چال��ش س��ال های 
اخیر مس��ئله اقتصاد و معیش��ت است و 
اش��تغال یکی از مهمترین مشکالت این 
حوزه در حال حاضر کش��ور اس��ت که با 
کمک شرکت های پیشگام و فعال بخش 
خصوصی رفع آن ممکن می ش��ود که از 
طریق مس��ئولیت اجتماعی، فنی و کاری 

خود را در این حوزه انجام دهند.
دانش��گاه ها  داد:  ادام��ه  کرم��ی 
پرورش دهنده نیروی انس��انی در جامعه 
هس��تند ک��ه بای��د از ای��ن ظرفی��ت در 
ش��رکت های فن��اور بخ��ش خصوصی و 
البته  سازمان ها اس��تفاده درس��تی کرد 
نقط��ه ضعفی در دانش��گاه ها وجود دارد 
و آن این اس��ت ک��ه مهارت های الزم در 
کن��ار آموزش های آکادمی��ک برای ورود 
ب��ه جامعه و بازار کار به دانش��جویان در 
زم��ان تحصی��ل داده نمی ش��ود اما افراد 

موفق��ی نیز وجود دارند ک��ه همزمان با تحصی��ل مهارت های الزم را 
کسب می کنند.

عضو ش��ورای سیاس��ت گذاری مجموعه رقابت های تخصصی فناورد 
همچنین بیان کرد: در همین راس��تا معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری تالش کرد تا با ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری این نقیصه 
را رفع کند تا با حمایت از پروژه های گوناگون دانش بنیان و استارت آپی 
این مشکل را رفع کند بنابراین شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری در کنار 
دانش��گاه ها و در دل ش��رکت های بزرگ به عنوان بازوهای کمکی کار 
خود را در این حوزه آغاز کردند تا دانش��جویان رشته های گوناگون را 
برای ورود به ب��ازار کار آماده کنند البته در این فعالیت معاونت جنبه 

تسهیلگری و سیاست گذاری کار نیز مدنظر قرار داده بود.
 دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با بی��ان اینکه برای حرکت در این مس��یر معاونت 
علم��ی از پلتفرم های خصوصی و موجود کش��ور مث��ل مجموعه فناور 

ک��ه رقابت های تخصصی و مهارت را در دس��تور کار داش��ت حمایت 
کرد، افزود: فعالیت این مجموعه از س��ال 13۹3 آغاز ش��د و در نهایت 
از طری��ق برگ��زاری آزمون ه��ا دانش��جویان و فارغ التحصی��الن را به 
شرکت های نیازمند نیروی کار ماهر معرفی کرد. فناورد ایده خود را  از 
مسابقات مهارتی و دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف توسعه داد تا 
اینکه آزمون استخدام بخش خصوصی و برای همه شرکت های جویای 
نیروی کار به همت آنها ش��کل گرفت البته همین جا پیشنهادی برای 
ادامه کار این مجموعه دارم که می بایس��ت دائم در حال آسیب شناسی 
کار و نی��ز کم کردن هزینه ای که از اف��راد کارجو دریافت می کنند را 

کاهش و این هزینه را به کارفرما کارفرمایان اختصاص دهند.
 ب��ه گفته کرمی، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این 
حوزه از همه  ش��رکت های بخش خصوص��ی و دانش بنیان که در این 
حوزه فعالیت کنند نیز حمایت می کند. ما مخالف ایجاد انحصار هستیم 
حتی در این حوزه، س��رمایه گذاری در 
این حوزه و به وجود آمدن شرکت های 
مش��ابه به نفع بخش خصوصی است، 
چراک��ه عالوه ب��ر کمک به اش��تغال 
فارغ التحصیالن، که متأسفانه آمار آنها 
در برابر آمار س��ایر بیکاران هس��ت به 
ش��رکت های بخش خصوصی نیز برای 
جذب نیروی متخص��ص و مؤثر یاری 
می ده��د. البت��ه در معاون��ت علمی و 
بنیاد ملی نخبگان مشابه این فعالیت، 
اقداماتی انجام ش��ده است که می توان 
به طرح احمدی روش��ن و طرح شهید 
بابایی اشاره کرد. در این طرح ها مسائل 
و نیازهای صنعت و شرکت های بزرگ 
دولت��ی اخذ و به دانش��جویان مقاطع 
گوناگ��ون ارائه می ش��ود و آنها ضمن 
حل این مس��ائل از طریق قرار گرفتن 
در محیط ایجادش��ده مهارت افزایی در 
طول دوره مسائل و موضوعات صنعت 

را رفع می کنند.
براس��اس این گزارش، سامانه اس��تخدام بخش خصوصی با تکیه بر 
تجربه 5 س��اله خود مبن��ی بر ارزیابی و مهارت س��نجی بیش از 100 
هزار نفر با همکاری دانش��گاه صنعتی ش��ریف، پ��ارک علم و فناوری 
و مجموعه ه��ای بخ��ش خص��وص و ارائ��ه خدمت مهارت س��نجی و 
راس��تی آزمایی ب��ه بیش از هزار و 500  ش��رکت صنعت��ی، تجاری و 
دانش بنیان اقدام به ایجاد نخس��تین س��امانه هوش��مند استخدام در 

بخش خصوصی کرده است.
ای��ن س��امانه با ام��کان ایج��اد بانک مس��تعدان، مهارت س��نجی و 
راس��تی آزمایی، استانداردس��ازی رزومه ه��ا و ایجاد امکان مقایس��ه و 
رتبه  بن��دی توانس��ته هزینه ها و زمان اس��تخدام را ت��ا ۶0درصد برای 
ش��رکت ها کاهش دهد و از طرفی کمک کند متناس��ب ترین گزینه را 

برای موقعیت شغلی خود انتخاب کنند.
ثبت ن��ام در چهارمین آزمون اس��تخدامی بخ��ش خصوصی از روز 

گذشته آغاز شد و تا 3 مردادماه ادامه دارد.

اوب�ر ب�ه عن�وان بزرگ تری�ن تاکس�ی اینترنتی جه�ان اعالم کرده اس�ت که ب�ه زودی 
تاکس�ی های دریایی را نیز مورد اس�تفاده قرار خواهد داد. در مرحله نخست قرار است که 
از این طرح برای جا به جایی درون شهری در کشور انگلستان، استفاده شود. در این رابطه 
اوب�ر برند Thames Clippers را خریداری کرده اس�ت تا تنوع خدم�ات خود را افزایش 
دهد. نکته جالب این اس�ت که ش�ما برای استفاده از چنین تاکسی هایی از خود اپلیکیشن 
اوب�ر می توانید اس�تفاده کنید. در این رابطه تنها کافی اس�ت تا  ک�د QR را بر روی محل 

مش�خص ش�ده قرار دهید. این امر به معنای عدم ارتباط انسانی نظیر رد و بدل کردن پول 
خواهد بود که در ش�رایط حال حاضر که کرونا به تهدید جهانی تبدیل ش�ده، بدون ش�ک 
الزامی اس�ت. با این حال برخالف حالت عادی که مس�افر مس�یر را مش�خص می کند، این 
قایق ها مقصدهای مش�خص را داش�ته و این امر باعث شده اس�ت تا نحوه کار با آنها کمی 
متفاوت باشد. یکی از مدیران اوبر در رابطه با این طرح اعالم کرده است که تنوع بخشیدن 
به وس�ایلی که با آن مسافران تردد می کنند، باعث خواهد شد تا فشار بر روی یک یا چند 

کرمی در آیین چهارمین دوره آزمون فناورد:

چالش اشتغال با مشارکت شرکت های بخش خصوصی رفع می شود

تاکسی دریایی ایده جدید اوبر
به قلم: جان پورتر / خبرنگار -  مترجم: امیر آل علی

دریچــه

با امضای تفاهم نامه توس��ط ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه ایران، 
ایجاد ش��تاب دهنده تخصصی در حوزه کارآفرینی اجتماعی در س��ال جاری در 
دستور کار قرار گرفت. این تفاهم نامه با هدف ایجاد اشتغال با رویکرد کارآفرینی 
اجتماعی در س��طح ملی امضا شده است. استفاده از ظرفیت همیاری اجتماعی، 
قرض الحس��نه و کارآفرینی اجتماعی برای توس��عه اجتماع��ی، دیگر هدف این 
همکاری مشترک است. ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه، همچنین توافق 
کردند تا با همکاری یکدیگر، برنامه  های مشترک را برای حمایت از اشتغال خرد و 

خانگی در روستاها و شهرهای کوچک، اجرایی کنند.

شتاب دهنده تخصصی حوزه 
کارآفرینی اجتماعی به راه می افتد

یکشنبه
22 تیر 1399

شماره 1580
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بانک مرکزی »دس��تورالعمل تأمین مال��ی بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوس��ط در س��ال 13۹۹« را با هدف هموارس��ازی مسیر تولید ملی و 
حمایت از بنگاه های اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت 

نقدینگی جامعه به س��مت بخش های مولد و 
تامی��ن مالی تولیدکنن��دگان داخلی و تأمین 
سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی به شبکه 
بانکی کشور ابالغ کرد. به گزارش سنا، براساس 
اطالعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای 
تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح در سال  
13۹۸، حاکی از تامی��ن مالی تعداد 37 هزار 
و 4۶2 بن��گاه اقتصادی کوچک و متوس��ط با 
تخصیص مبلغ��ی معادل 544 ه��زار و 703 
میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است. گفتنی 
اس��ت، پیرو ابالغ دس��تورالعمل تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط در چهار س��ال 
گذش��ته و اتخاذ رویکرد مس��اعدت مقرراتی، 

زمینه مناس��ب تری به   منظور تأمین مالی واحدهای یادش��ده فراهم شده 
و عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات 
مقام معظم رهبری و سیاس��ت های دولت برای حمایت هرچه بیش��تر از 

واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت 
بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد 
اقتصادی در کشور فراهم شود. در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه 
اقتص��ادی و اعمال تحریم های ظالمانه علیه 
کش��ور، بانک مرکزی به منظور هموارسازی 
مس��یر تولید مل��ی و حمای��ت از بنگاه های 
اقتصادی در راس��تای تحقق ش��عار جهش 
تولی��د، هدایت نقدینگی جامعه به س��مت 
بخش های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان 
داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های 
اقتص��ادی را هدف گ��ذاری ک��رده اس��ت. 
براساس این دس��تورالعمل بانک های عامل 
ملزم ش��ده اند با توجه به حساسیت شرایط 
اقتصادی، بیش��تر از گذش��ته و با احساس 
مس��ئولیت افزون تر، به موضوع تأمین مالی 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط توجه جدی 
داشته باشند و علی رغم محدودیت منابع و مشکالت و تنگناهای اعتباری 
موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیالت به گونه ای اقدام کنند که امکان 

دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جهش تولید میسر شود.

با امضای تفاهم نامه ای توسط ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و انجم��ن حامیان فرهنگ 
قرض الحس��نه ایران، ایجاد ش��تاب دهنده تخصصی در حوزه کارآفرینی 

اجتماعی در س��ال جاری در دستور کار قرار 
گرفت. به گزارش ایس��نا، تفاهم نامه همکاری 
میان ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
انجمن حامیان فرهنگ قرض الحس��نه ایران 
با هدف ایجاد اش��تغال با رویکرد کارآفرینی 
اجتماعی در س��طح ملی، استفاده از ظرفیت 
همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی 
اجتماعی برای توس��عه اجتماع��ی در حوزه 
کارآفرینی اجتماعی امضا ش��د. ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و انجمن حامیان 
فرهنگ قرض الحسنه، همچنین توافق کردند 

تا با همکاری یکدیگر، برنامه های مشترک را برای حمایت از اشتغال خرد 
و خانگی در روس��تاها و ش��هرهای کوچک، اجرایی کنند. ارائه، خدمات 
رهیاری )منتورینگ( به هسته های کارآفرینی اجتماعی جهت راه اندازی و 

توسعه کسب وکارهای خرد، دیگر هدف این تفاهم بود. همچنین، طرفین 
ب��ا همکاری یکدیگر، ش��تاب دهنده های تخصصی در ح��وزه کارآفرینی 
اجتماعی تاسیس می کنند تا به استارت آپ ها و شرکت های خالق، در این 

حوزه خدمت رسانی کنند.
براساس این سند همکاری، ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و انجمن حامیان 
فرهنگ قرض الحس��نه ایران،  هس��ته های 
فناوری تشکیل می دهند تا با حمایت جوامع 
محلی، اس��تعدادهای جوان را در روستاها و 
شهرهای کوچک شناسایی کنند. این مسئله 
می تواند به س��نگ بنای کارآفرینی محلی 

بدل شود.
این تفاهم نامه، توسط سیدمحمدحسین 
سجادی نیری دبیر ستاد فناوری های نرم و 
هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، اس��ماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی 
این معاونت و محمدحس��ین حس��ین زاده به نمایندگی از سوی انجمن 

حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی به امضا رسید.

شتاب دهنده تخصصی حوزه کارآفرینی اجتماعی راه اندازی می شودابالغ »دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط«

محمدتقی جغتایی: مشاور ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در امور آموزش

ارتقا و توانبخشی شناختی یکی از قلمروهای علوم شناختی است که 
در سال های اخیر فعالیت ها در این حوزه گسترش یافته است.

به م��وازات درمان های دارویی و جراحی، مداخالت ش��ناختی برای 
درمان اغلب بیماری های ش��ناختی بسیار موثر است و می تواند مکمل 
درمان های دیگر باشد. پیش��گیری از افت عملکرد شناختی و افزایش 
توانمندی های ش��ناختی با استفاده از ابزارها و مداخالت شناختی نیز 
از راه های موثر برای ارتقا و توانبخش��ی افراد جامعه به ویژه سالمندان 
است.  در این زمینه تشکیل و فعالیت کارگروه ویژه ارتقای توانایی های 
ش��ناختی آحاد جامعه در ستاد توس��عه علوم  و فناوری های شناختی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری از اقدامات و تالش های 
مثبت برای ارتقا و توانبخش��ی است. تالش می شود با اجرای طرح های 
پژوهشی و کمک به طراحی، تولید و بومی سازی ابزارها و تکنولوژی ها، 

زمینه الزم برای حفظ و ارتقای توانمندی های شناختی فراهم شود.
ارتقای توانمندی های ش��ناختی آحاد جامعه، حفظ و پیش��گیری از 

افت این توانمندی ها با افزایش س��ن و بازتوانی برای افرادی که دچار 
مشکالت ش��ناختی می ش��وند از اولویت های ملی است. افزایش سواد 
سالمت شناختی برای ارتقا و حفظ توانمندی های شناختی در راستای 

استفاده از روش های مبتنی بر شواهد علمی در اولویت قرار دارد.
 در راس��تای تحقق اه��داف و برنامه های راهبردی این س��تاد برای 
حف��ظ و ارتقای توانایی های ش��ناختی، برگزاری فراخ��وان حمایت از 
طرح های پژوهش��ی در زمینه ارتقا و توانبخشی شناختی و نیز چالش 
توس��عه محصوالت و خدمات شناختی س��المندان در دستور کار قرار 
گرفته است. در فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه توسعه 
روش ها و ابزارهای ارتقا و توانبخش��ی شناختی، پروپوزال های دریافتی 
از پژوهشگران، اساتید و شرکت های دانش بنیان مورد بررسی می شود 
و در بخش چالش توس��عه محصوالت و خدمات ش��ناختی سالمندان، 
تولید، توسعه و بومی س��ازی بازی ها و برنامه های دیجیتال، بسته های 
م��داد- کاغ��ذی و فیزیکی، اپلیکیش��ن، فن��اوری و ابزاره��ای ارتقا و 

توانبخشی از محورهای این چالش است.
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نتایج انجام پژوهشی توس��ط محققان کشور نشان می دهد که قصه ها 
در تقوی��ت توانمندی های کودکان و اص��الح رفتار آنها نقش دارند. نتایج 
این پژوهش عالوه بر قصه نویس��ان و مترجمان آثار داستانی کودک برای 

روانشناسان و روان درمانگران کودک و نوجوان مفید است.
آیا تا به حال به این فکر کردید که قصه و داس��تان می تواند در تربیت 
و اصالح ناهنجاری های رفتاری و ش��خصیتی کودکان نقش داشته باشد. 
عالوه بر این در تقویت توانمندی های آنان برای تامین نیازها نقش موثری 

دارد.
ب��ا توجه به اهمیت این موضوع محققان در دانش��گاه تربیت مدرس 
طرحی پژوهش��ی ب��ا عنوان »بررس��ی نقش داس��تان ها در آموزش و 
تربی��ت کودکان« را انجام دادند. آنها از پش��تیبانی صندوق حمایت از 
پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 

انجام آن بهره مند شدند.
اما اهمیت این موضوع چیست؟ کودک با مطالعه داستان های مناسب با 
شخصیت اصلی داستان هم ذات پنداری می کند و اینگونه در تجربه های او 
سهیم می شود. او تجربه های قهرمان داستان را با تجربه های خود مقایسه 
می کن��د. در صورتی که تفاوتی میان این تجربه ها ببیند، می اندیش��د و 
در رفتارهایش بازنگری می کند که در بیش��تر موارد به تغییر در رفتار او 
می انجامد. کودک می تواند در این فرآیند به تخلیه هیجان های نهفته خود 
بپردازد و سرانجام به آرامش روحی و روانی دست یابد. در حقیقت کودک 
به شکل های گوناگون با داستان های مناسب ارتباط برقرار می کند و از آنها 

به شیوه های گوناگون می آموزد و تربیت می شود.
 تأثیر قصه ها و داستان های کودکان بر رفتار آنها

هدف کلی این طرح که از ش��اخه های نقد روانشناسانه است، تبیین و 
بازشناخت تأثیر قصه ها و داستان های کودکان )داستان های منتخب(، بر 
باورها، رفتارها و چگونگی تقویت توانمندی آنان در ارضای نیازهای ش��ان 
اس��ت و اینکه هر قصه یا داس��تان چگونه و با چه کودکانی ارتباط برقرار 
می کند. از دیگر اهداف عمده این پژوهش، تبیین توانمندی نظریه ویلیام 
گالس��ر، در تحلیل کتاب ه��ای مربوط به کودکان اس��ت و اینکه چگونه 

می توان براساس این نظریه به تحلیل داستان های کودکان پرداخت.

 ابزاری مناسب برای تغییر باورها
ب��ه گفته س��میه رضای��ی، مجری ای��ن ط��رح پژوهش��ی، خواندن و 
گوش س��پردن به قصه و داستان یکی از اصل   ترین سرگرمی های کودکان 
در دوره طفولیت اس��ت. به همین دلیل قصه  و داس��تان می تواند ابزاری 
مناس��ب برای اصالح رفت��ار و تغییر باورهای کودکان باش��د. هر روزه در 
جهان و ایران قصه ها و داستان های زیادی )تالیف و ترجمه( برای کودکان 
نوش��ته و منتش��ر می ش��ود که در این میان، برخی از این داس��تان ها به 
عنوان داستان های برگزیده معرفی می شوند. سوال اصلی این است که آیا 
نویسندگان و منتقدان آثار داستانی کودک در زمان تدوین و نقد اینگونه 
آثار تا چه حد به جنبه های درمانی و اثربخشی این داستان ها در تغییر یا 
بهبود رفتار کودکان توجه دارند؟ به نظر می رسد، بررسی و نقد و تحلیل 
این داس��تان ها به لحاظ چگونگی تأثیرگذاری آنها بر روح و روان کودکان 

این سرزمین، در کاربردی  تر کردن این داستان ها از ضروریات است.
 درمان کودکان با قصه ها

نتایج این طرح عالوه بر آنکه قصه نویس��ان و مترجمان آثار داس��تانی 
کودک را درخصوص میزان تأثیرپذیری و تغییر رفتار کودکان از مفاهیم 
مندرج در داستان آگاه می کند، برای روانشناسان و روان درمانگران کودک 
و نوجوان از منظر شناساندن ساختار قصه و داستان و دیگر جنبه های ادبی 
آثار، برای تحلیل های روانکاوانه و روانشناسانه مفید فایده است. همینطور 
در بازش��ناخت جایگاه نظریه های روان درمانی، خصوصا نظریه گالسر و 
تبیین میزان و چگونگ��ی کاربرد این نظریات در ادبیات، خصوصا ادبیات 

کودک، گامی مؤثر است.
پس از این طرح پژوهشی و تبیین میزان و چگونگی تأثیرگذاری هر قصه 
بر روح و روان مخاطبان کودک، روانشناسان می توانند برای درمان کودکان 
از این قصه ها اس��تفاده کنند. عالوه بر این مربیان و معلمان نیز می توانند 
براساس ش��خصیت و روحیات کودکان، داس��تان های مناسب را به آنان 
معرفی کنند. همین طور می تواند به والدین در انتخاب داستان های مناسب 
برای کودکان ش��ان کمک کند. در نهایت می ت��وان گفت نتایج این طرح 
در س��ازمان هایی چون آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان، سازمان بهزیستی و کتابخانه ها کاربردی و مفید است. 

قصه ها توانمندی های کودکان را تقویت می کند

مش�خص ش�ده قرار دهید. این امر به معنای عدم ارتباط انسانی نظیر رد و بدل کردن پول 
خواهد بود که در ش�رایط حال حاضر که کرونا به تهدید جهانی تبدیل ش�ده، بدون ش�ک 
الزامی اس�ت. با این حال برخالف حالت عادی که مس�افر مس�یر را مش�خص می کند، این 
قایق ها مقصدهای مش�خص را داش�ته و این امر باعث شده اس�ت تا نحوه کار با آنها کمی 
متفاوت باشد. یکی از مدیران اوبر در رابطه با این طرح اعالم کرده است که تنوع بخشیدن 
به وس�ایلی که با آن مسافران تردد می کنند، باعث خواهد شد تا فشار بر روی یک یا چند 

نوع خاص از وسایل نقلیه کاهش پیدا کند که این امر خود کمک به رعایت فاصله اجتماعی 
و پیش�گیری های الزم از انتقال ویروس کرونا خواهد بود. حال باید دید که این طرح تا چه 
حد می تواند موفقیت آمیز باشد. درواقع هنوز اطالعاتی در رابطه با جزییات این طرح وجود 
ندارد. برای مثال حداکثر س�رعت و ظرفیت آنها از جمله موارد مهمی اس�ت که احتماال تا 

چند هفته آینده، به تمامی آنها پاسخ داده خواهد شد.
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راهکارهایی موثر برای ارتقای توانبخشی شناختی در جامعه

تاکسی دریایی ایده جدید اوبر
به قلم: جان پورتر / خبرنگار -  مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

چی��ن اع��الم کرده که با پایان گرفت��ن بیماری کرونا در کش��ورش قصد دارد 
»س��ومین نمایش��گاه بین المللی واردات« را برگزار کند؛ اتفاقی که در دوره قبلی 
توانست 3 هزار شرکت از 150 کشور را دور هم جمع کند. ایران هم در دوره دوم 
آن با 15 ش��رکت در این نمایش��گاه حضور داشت. امسال هم با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری دانش بنیان های ایرانی به س��ومین دوره این 
نمایشگاه می روند. نمایشگاه واردات شانگهای یکی از نمایشگاه های مهم و بزرگ 
جهان است که می تواند فرصت مناسبی برای عرضه و معرفی کاالها و محصوالت 
ایران س��اخت باشد؛ نمایشگاهی که فضایی برای دانش بنیان های ایرانی است تا با 

حضور در آن، زیان های اقتصادی خود را جبران کنند.

دانش بنیان های ایرانی به نمایشگاه 
واردات چین می روند



بازار کسب و کار همیش��ه شاهد ورود محصوالت تازه است. شاید در 
نگاه نخست محصوالت تازه باید به سرعت جای نمونه های قدیمی را پر 
کنند، اما در عرصه عمل چنی��ن امری کمتر اتفاق می افتد. تجربه برند 
کوکاکوال در این زمینه بس��یار جالب است. آنها در سال 1۹۸5 اقدام به 
تولید سری جدید نوشابه های شان با فرمول تازه کردند. در نگاه نخست 
این امر یک اس��تراتژی برنده برای جلب نظر دامنه هرچه وسیع تری از 
مش��تریان بود. با این حال فرمول جدید فق��ط 7۹ روز دوام آورد. پس 
از آن ش��رکت مجبور به توقف تولید س��ری جدید نوشابه ها و بازگشت 
به فرمول قدیمی ش��د. اگرچه فرمول کوکاکوالی جدید تا سال 2002 
در نقاط مختلف جهان به طور محدود تولید می ش��د، اما هرگز موفق به 
جایگزینی کامل با فرمول قدیمی نش��د. از آن زمان تا به حال همیش��ه 
بحث برتری محصوالت و حتی برندهای قدیمی بر نمونه های جدید داغ 
بوده اس��ت. دهه 70 و ۸0 میالدی در رقابت میان کوکاکوال و پپس��ی 
ش��بیه به جنگ سرد بود. هر دو برند دارای مزیت های بسیار زیادی در 

تولید نوشابه های خوشمزه بودند.
ام��روزه بس��یاری از برندها در تالش برای ورود ب��ه بازارهای مختلف 
هس��تند. این امر با ایده های تازه و ارزیابی وضعیت مش��تریان نسبت به 
اس��تقبال از محصوالت تازه همراه اس��ت. با این حال در عمل بسیاری 
از مش��تریان به محصوالت قدیمی و برندهای نام آشنا اعتماد بیشتری 
دارند. تجربه برند کوکاک��وال در زمینه جایگزینی محصوالت با یکدیگر 
اطالعات بس��یار زیادی برای ما دارد. هدف اصلی ما در مقاله پیش روی 
بررس��ی تجرب��ه کوکاکوال در مورد یک ارزیابی کل��ی از برتری برندها و 

محصوالت قدیمی نسبت به نمونه های تازه است. 

قدیمی در برابر جدید؛ جنگی تمام عیار
وقتی یک محصول یا برند برای مدت زمانی طوالنی در دسترس مردم 
ق��رار دارد، اغلب به آن عادت می کنیم. این امر نوعی واکنش طبیعی از 
س��وی مردم لحاظ می شود. درس��ت به همین خاطر محصوالت قدیمی 
اغلب به سختی فراموش می شوند. همه ما خاطرات کودکی مان همراه با 
محصوالتی خاص اس��ت. تجربه نوستالژیک استفاده از همان محصوالت 
در بزرگس��الی احس��اس خوش��ایندی به اف��راد می ده��د. مزیت اصلی 

برندهای قدیمی و محصوالت شان در همین احساسات نهفته است. 
با توجه به ارتباط عاطفی گسترده برندهای قدیمی با مشتریان شان، کار 
برای برندهای تازه و جدید دشوار خواهد شد. آنها در عمل باید خاطرات و 
احساسات تازه ای برای مشتریان ایجاد کنند. بدون تردید این امر در بسیاری 
از موارد به دلیل حضور رقبای قدرتمند و قدیمی با مش��کل همراه خواهد 
شد. نکته مهم در این میان اهمیت رویدادهای ناگهانی است. بهترین نمونه 
در این میان تجربه قرنطینه در دوران اوج ویروس کروناس��ت. بس��یاری از 
فروشگاه های حضوری حتی با توسعه نمونه های آنالین نیز به کارشان ادامه 
می دادند، با این حال کرونا به طور کلی وضعیت را تغییر داد. اکنون حتی 
فروش��گاه های آفالین نیز به سراغ تاسیس ش��عبه های آنالین رفته اند. اگر 
شما نیز در حوزه کسب و کار فعالیت دارید، تغییر سلیقه مشتریان و ایجاد 
برتری در طرف برندهای تازه کار امر غیرممکنی نیس��ت. مس��ئله اساسی 
در این میان توانایی برندها برای اس��تفاده مناسب از برتری شان در مقابل 
کسب و کارهای بزرگ است. رویدادهای مهم همیشه نقش تعیین کننده ای 
در سرنوش��ت کسب و کارها دارد بنابراین شما باید همیشه آماده استفاده 
از رویدادهای تازه باش��ید. در غی��ر این صورت کمتر فرصتی برای غلبه بر 

برندهای بزرگ خواهید یافت. 
بدون تردید برخی از کسب و کارها در طول دهه های متمادی کمترین 
تغیی��ری نکرده  اند. بهترین مثال ها در این زمین��ه صنعت هواپیمایی و 

اتوبوسرانی است. دو صنعت مورد بحث از زمان شکلگیری تغییر کاربری 
عجیب��ی نداش��ته اند. همین امر رقابت میان برنده��ای قدیمی و تازه را 
س��اده تر کرده است. همچنین باید به ماهیت لوکس برخی از صنایع نیز 
توجه داش��ت. بر این اساس مشتریان فرصت اندکی برای تعامل نزدیک 

و تعلق خاطر به یک برند پیدا خواهند کرد. 
ساده ترین مزیت همیشه پیچیده ترین نیست

اس��تفاده از محصوالت جدید همیش��ه همراه با امکانات گس��ترده و 
جذاب است. نکته مهم در این میان اولویت های مشتریان در استفاده از 
محصوالت است. مزیت های مدنظر مشتریان به هنگام خرید محصوالت 
و خدمات همیش��ه نمونه های پیچیده نیست. گاهی اوقات یک محصول 
س��اده و خاطره انگیز توان تاثیرگذاری بس��یار زی��ادی بر روی مخاطب 
هدف دارد بنابراین ما باید در اس��تفاده از مزیت های مختلف برای جلب 
نظ��ر مخاطب هدف بازنگری اساس��ی ترتیب دهیم. بس��یاری از برندها 
جل��ب نظر مخاطب هدف را در پیوند با امکانات جانبی بیش��تر ارزیابی 
می کنن��د. این نکته در مورد محصوالت قدیمی برندهای دارای س��ابقه 
بس��یار زیادی درس��ت از کار درنمی آید. امروزه اغلب برندهای قدیمی 
دارای دامنه وس��یعی از خدمات هس��تند، اما مزی��ت واقعی آنها همان 
س��ادگی و صمیمیت اصلی شان اس��ت. این نکته اغلب از دید برندهای 

تازه کار دور باقی می ماند. 
ب��دون تردید رویدادهای��ی نظیر همه گیری کرونا بر روی سرنوش��ت 
کس��ب و کارها تاثیر بس��یار زیادی دارد. رقابت تاثیرگ��ذار با برندهای 
قدیمی همیش��ه امر دش��واری محسوب می ش��ود. بنابراین شما باید به 
دنب��ال موقعیت هایی مطلوب برای رقابت با برندهای قدیمی باش��ید. از 
س��وی دیگر برندهای قدیمی نیز نیازمند آمادگی برای مقابله با شرایط 

متغیر هستند. 
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نس��ل جوان موسوم به نسل Z اکنون دیگر یک گروه خردسال محسوب 
نمی ش��وند. این گروه اکنون در س��ن فعالیت کاری و کسب درآمد هستند 
بنابراین توجه به این گروه به عنوان یکی از مهمترین مشتریان هدف برندها 
اهمیت بسیار زیادی دارد. برندهای بزرگ و کوچک در طول سال های اخیر 
به طور مداوم در تالش برای جلب نظر مش��تریان نس��ل جوان هستند، با 
این حال تعداد محدودی از برندها موفق به جلب نظر مشتریان مورد نظر 
شده اند. دلیل این امر سختگیری بسیار زیاد مشتریان نسل جوان در مورد 
تعامل با برندهاس��ت. بازاریاب ها در تعامل با این دسته از مشتریان باید به 
نکات ریز و جزئی بس��یار زیادی توجه داش��ته باش��ند.  مهمترین ویژگی 
نس��ل جوان اتکا به اینترنت برای کس��ب اطالعات موردنیازشان است. 

بر این اس��اس برندها باید س��رمایه گذاری قابل توجهی بر روی استفاده 
از اینترنت در فرآیند بازاریابی و تبلیغات داش��ته باش��ند. چالش اصلی 
در این میان مهارت باالی مش��تریان نسل جوان در کاربست شیوه های 
مسدودس��ازی تبلیغات اس��ت بنابراین بازاریاب ها در این زمینه مس��یر 
دش��واری برای تعامل با مخاطب هدف خواهند داش��ت. در طول شیوع 
ویروس کرونا نیز بس��یاری از کاربران نس��ل جوان به دورکاری مشغول 
بوده اند، با این حس��اب فعالیت بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی نوعی 
ضرورت برای برندها محس��وب می شود.  امروزه بسیاری از کارشناس ها 
نس��بت به افزایش تاثیر فناوری بر روی زندگی مردم واکنش های منفی 
دارند. نکته مهم در این میان خوش��بینی عمیق نس��ل جوان نسبت به 
تاثیر فناوری های مدرن بر روی زندگی است بنابراین برندهای فعال در 
زمینه فناوری های نوین ش��انس بسیار باالیی برای جلب نظر مشتریان 
نس��ل Z دارند. وظیفه اصلی برنده��ا در این میان تمرکز بر روی نکاتی 

مانند جذابیت و اصالت در رابطه با مش��تریان نس��ل جوان است. امروزه 
مش��تریان نسل Z به دنبال برندهای اصیل هستند بنابراین اگر شما در 
زمین��ه تولید محصول و کمپین بازاریابی به صورت اصیل و غیرتقلیدی 
عم��ل کنید، توجه مش��تریان نس��ل Z به طور خودکار به ش��ما جلب 
می ش��ود. این نکته در حوزه بازاریابی یکی از مهم ترین ویژگی های نسل 
جوان محس��وب می شود. بسیاری از برندها به دلیل عدم آشنایی با این 
ویژگی نسل جوان اقدام به بازاریابی به شیوه های سنتی برای این گروه 
س��نی می کنند.  توصیه اساسی ما برای برندها و بازاریاب ها در تعامل با 
نسل Z توجه به ویژگی های منحصر به فرد این گروه است. شما امکان 
تعامل س��ازنده با این گروه از مشتریان با استفاده از شیوه های بازاریابی 
سنتی را ندارید، بنابراین باید به دنبال راهکارهایی مانند ایجاد جذابیت، 

اصالت و همچنین تالش برای سرگرم سازی مخاطب هدف باشید. 
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چرا برندها باید جذاب، اصیل و سرگرم کننده باشند؟

انتظارات نسل جوان از برندها

پاساژ در کرونا؛ با قرار قبلی خرید کنید
ام بی ای نیوز: به زودی شاید روزی فرا برسد که شما مجبور باشید 

با قرار قبلی برای خرید به پاساژ بروید.
یکی از بزرگ ترین صاحبان مراکز خرید خرده فروش��ی در ایاالت 
متحده آمری��کا، یونیبیل-رودامکو-وس��تفیلد )ی��و آر دبلیو(، خود 
را برای بازگش��ایی پاس��اژهایش در سراسر کش��ور در چند مرحله 
مختل��ف، با انجام یک س��ری اقدامات مبتکرانه در راس��تای کمک 
به ایجاد احس��اس امنی��ت در دل بازدیدکنندگان، خرده فروش��ان 
و مدیران رس��توران ها در طول دوران ش��یوع ویروس کرونا، آماده 

می کند.
بازدیدکنندگان از پاس��اژهای یو آر دبلیو حاال دیگر می توانند به 
وس��یله تعیین قرار مالقات از طریق اپلیکیش��ن موبایل وس��تفیلد، 
از یک فروش��گاه خرده فروش��ی خاص دیدن کنن��د. آنها همچنین 
می توانند با بررس��ی تعداد افراد حاضر در یک پاس��اژ، در هر زمان 
معین��ی، بر روی اینترنت، برای انجام یک س��فر در دوره های زمانی 
خلوت تر برنامه ریزی کنند. در ادامه امکان استفاده از پارکینگ های 
حاش��یه ای در پاس��اژها برای بار کردن سفارش��ات آنالین یا خرید 
س��ریع یک نوع غذا از یک رستوران خاص و مشخص در فود کورت 
از طری��ق اپلیکیش��ن »دور دش« )DoorDash( ی��ا »اوبر ایتز« 

)Uber Eats( وجود دارد.
مدی��ر ارش��د بازاریابی ی��و آر دبلیو، قادی هوبی��کا، در قالب یک 
مصاحبه گفت: »از نظر ما، این بحران باعث ابداع چیزی نش��ده اما 

در زمینه سرعت نوآوری، ما را پنج سال جلو انداخته است.«
وی اف��زود ک��ه بس��یاری از قابلیت های جدید ی��و آر دبلیو، مثل 
ویژگی تعیی��ن قرار مالقات در نرم اف��زار آن، در حقیقت از صنعت 

رستورانداری الهام گرفته شده اند.
یو آر دبلیو با ۹0 مرکز خرید در 12 کشور جهان، در پاساژ لوکس 
»وستفیلد گاردن استیت پالزا« در شهر پاراموس ایالت نیوجرسی و 

پاساژ »وستفیلد سنچری سیتی« در لس آنجلس شعبه دارد.
روند بازگش��ایی ش��عب ی��و آر دبلی��و در ایاالت متح��ده آمریکا 

همچنان ادامه دارد.
یو آر دبلیو همچنین در حال ترس��یم راه و نقش��ه ای برای کمک 
به حل یکی از بزرگ ترین چالش های خرده فروشان در طول بحران 
کووید-1۹ اس��ت که همانا اشباع موجودی یا عرضه بیش از تقاضا 

است.
ب��ه گفته صاحب پاس��اژ، او در پی کش��ف راه هایی ب��رای انجام 
معام��الت لحظ��ه ای و ناگهان��ی در قالب نرم افزار وس��تفیلد جهت 
کمک به خرده فروش��ان برای رهایی از دست مرچاندایز یا کاالهای 
اضافی اس��ت. وی همچنین ممکن است از فضاهای خالی در برخی 
پاس��اژها اس��تفاده کند تا به برندها اجازه ده��د از طریق راه اندازی 
فروش��گاه های »اوت ل��ت« )outlet( کوتاه مدت، انج��ام اقدامات 
مبتکرانه و فروش اجناس با تخفیف های فراوان، از دس��ت کاالهای 

اضافی خود خالص شوند.
هوبی��کا در م��ورد فضاهای موقت��ی گفت: »این اق��دام منجر به 
افزای��ش ام��کان ف��روش و جذب تعداد بیش��تری از مش��تریان به 

فروشگاه ها می شود.«
با این وجود، در ش��رایطی که پاساژهای مختلف در سراسر کشور 
کم ک��م درهای خود را به س��وی عموم مردم می گش��ایند، ظاهرا 

خریداران کامال آمده بازگشت به وضعیت قبلی نیستند.
با توجه به اطالعات دریافتی از شرکت تحقیقاتی »پلیسر دات ای 
آی« )Placer.ai(، در پاس��اژ »هیوود« شهر »گریمویل«، واقع در 
کارولینای جنوبی، متعلق به گروه امالک و مس��تغالت »سایمون«، 
برای مثال، میزان بازدید مشتریان در ماه مه، نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل، ۶3درصد کاهش یافته اس��ت. این شرکت تحقیقاتی از 
داده های اطالعاتی تلفن همراه برای سنجش تعداد مصرف کنندگان 
بهره می برد. این پاس��اژ پس از تعطیلی موقت در تاریخ یکم ماه مه 

بازگشایی شد.
ب��ه هر ح��ال، به گفته پلیس��ر دات ای آی، به نظر می رس��د که 
می��زان بازدیدها روز به روز افزایش می یابند. با مطالعه وضعیت 11 
پاس��اژ که اخیرا بازگشایی ش��ده اند، مشخص شد که تقریبا هر روز 
پاساژها ش��اهد رش��د قابل توجه میزان بازدیدها در مقایسه با روز 

قبل از آن هستند.
سایمون، بزرگ ترین صاحب پاساژ در کشور، پیش از این دست به 

بازگشایی حدودا نیمی از 200 شعبه خود زده است.
یک ش��رکت تراس��ت س��رمایه گذاری امالک به ن��ام »مکریچ« 
)Macerich( اخی��را اع��الم کرد که 20 پاس��اژ از دارایی های آن 
که 11 عدد از آنها در آریزونا قرار دارند، هم اکنون کامال بازگش��ایی 
شده اند. در ادامه برخی پاساژها، بنا بر احکام محلی، فقط سفارشات 

جانبی را تحویل می دهند.
براس��اس این گزارش، برنامه ریزی شده است که تا پایان ماه مه، 

35 مرکز خرید و تا اواسط ماه ژوئن، اکثر مراکز بازگشایی شوند.
مدیر اجرای��ی مکریچ، توماس او ه��رن، در بیانیه ای گفت: »این 
دوره زمان��ی اهمیت فروش��گاه های س��نتی و آفالی��ن را به عنوان 
محورهای اصلی فروش و س��وددهی برای اکثر خرده فروشان نشان 
می ده��د. همانطور که در این بازارها دیده ای��م، در ادامه خریداران 
آمادگی بازگشت به بعضی از جنبه های مورد عالقه خود در زندگی 

را دارند.«
در ضمن، مدیران یو آر دبلیو خبر دادند که همزمان با بازگشایی 
پاس��اژهای این ش��رکت، محل ه��ای جدیدی برای شست وش��وی 

دست ها تعبیه و ماسک هایی به متقاضیان داده خواهند شد.
هوبیکا در نهایت خاطرنشان کرد که براساس بازخورد مستاجران 

و مغازه داران، نیاز به ارائه این قبیل خدمات احساس شد.
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 تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف همیشه امر دشواری است. 
برندها و بازاریاب ها باید همیشه محتوای جذاب، به روز، تعاملی و همراه 
ب��ا اطالعات کاربردی در اختیار کارب��ران قرار دهند. من در طول هفت 
سال فعالیت به عنوان بازاریاب و کارشناس برند در شرکت های مختلف 
هن��وز هم به هنگام تولی��د محتوا با تردیدهای بس��یار زیادی در مورد 
کیفیت نهایی محتوای موردنظر مواجه هس��تم. مهم ترین درس من در 
طول ای��ن مدت اهمیت داده ها و اطالعات معتب��ر برای تولید محتوای 
جذاب اس��ت. ام��روزه بس��یاری از برندها در تالش ب��رای تولید محتوا 
هس��تند. مخاطب هدف م��ا در طول روز تعداد قاب��ل توجهی از محتوا 
را مش��اهده می کند، اما به تمام آنها به صورت یکس��ان واکنش نش��ان 
نمی دهد.  امروزه مش��تریان در بازارهای مختلف عالقه مند به مش��اهده 
محتوای بازاریابی مرتبط با نیازهای شان هستند. اگر ما به دنبال تحقق 
این هدف و تعامل هرچه بهتر با مخاطب هدف هس��تیم، باید به دنبال 
راهکارهایی برای ارزیابی محتوای مان باش��یم. ای��ن امر نوعی کار ویژه 
روش ش��ناختی اس��ت. بر این اس��اس بازاریاب ها امکان نظارت بر روند 

تولید محتوا را خواهند یافت. 
بدون تردید راهکارهای بس��یار زیادی ب��رای بازاریابی و تولید محتوا 
در دوران کنون��ی وج��ود دارد. ه��دف اصلی ما در ای��ن بخش توجه به 
شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از منابع اصلی دستیابی به اطالعات 
کاربردی اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها از ش��بکه های اجتماعی در 
راس��تای بازاریابی، تبلیغات و همچنین برندسازی استفاده می کنند، با 
این حس��اب چرا نباید از شبکه های اجتماعی به عنوان منبع مناسبی از 
داده های دست اول استفاده کرد؟ امروزه اغلب مشتریان هدف برندها در 
شبکه های اجتماعی عضویت دارند بنابراین حضور در فضای شبکه های 

اجتماعی امری ضروری برای برندها خواهد بود. 
اس��تفاده از داده ها و اطالعات موجود در شبکه های اجتماعی برای 
بازاریابی تاثیرگذار امر پیچیده ای نیس��ت. امروزه تمام اخبار تازه ابتدا 
در ش��بکه های اجتماعی دست به دست می شود. بسیاری از صفحات 
معتبر در حال به روز رسانی اطالعات و ارائه اخبار کاربردی به کاربران 
هستند. ما نیز به عنوان بازاریاب باید از اطالعات موردنظر برای به روز 
رس��انی فرآیند تولید محتوای مان استفاده کنیم. بدون تردید صحبت 
از استفاده اطالعاتی از شبکه های اجتماعی بسیار ساده تر از اجرای آن 
است. ما در این مقاله به دنبال بررسی برخی از راهکارها برای استفاده 
بازاریابی از ش��بکه های اجتماعی هس��تیم. به این ترتیب ش��ما بدون 
نی��از به خرید اطالع��ات از آژانس های بازاریاب��ی و صرف بودجه های 
فراوان به منبع اطالعاتی مناس��بی دسترس��ی خواهی��د یافت.  نکته 
مهم درخصوص استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان منبعی برای 
تولی��د محتوا مربوط به ناکامی اغلب برندها در این فرآیند اس��ت. به 
همین خاطر میزان توجه کاربران به تولیدات بازاریابی برندها در طول 
چند س��ال اخیر به شدت کاهش یافته اس��ت. اگر ما به دنبال تغییر 
این ش��رایط هس��تیم، باید نحوه نگرش مان به شبکه های اجتماعی را 

تغییر دهیم. 
شیوه های استفاده از داده های شبکه های اجتماعی

جمع آوری اطالعات کاربری از ش��بکه های اجتماعی به صورت دستی 
امکان پذیر نیس��ت. بس��یاری از برندها در راس��تای بازاریاب��ی بهینه با 
اس��تفاده از اطالعات موجود در ش��بکه های اجتماع��ی نیازمند اپ های 
واس��طه ای هس��تند. چنی��ن نرم افزارهایی امکان گ��ردآوری و پردازش 
خ��ودکار ابرداده ها از ش��بکه های اجتماعی را فراهم می س��ازند. امروزه 
سایت هایی نظیر اینستاگرام، فیس بوک و توییتر بیشترین کاربران را به 
خود جلب می کنند بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی برای اس��تفاده 
از داده ه��ای موجود در این پلتفرم ها ب��رای بهبود روند فعالیت برندمان 
باش��یم.  تولید محتوا از طریق اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی برای 
دسترسی به اطالعات موردنیاز امر ساده ای نیست. بسیاری از برندها در 
عم��ل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از طریق این فرآیند را 
ندارند. دلیل اصلی این امر عدم آشنایی با شیوه های گردآوری اطالعات 
و اس��تفاده از آنهاست. ما در ادامه این مقاله به بررسی برخی از بهترین 
ش��یوه های موجود در زمینه گردآوری و اس��تفاده از داده های معتبر در 
ش��بکه  های اجتماعی پرطرفدار خواهیم پرداخت. در این مس��یر تمرکز 
اصلی ما بر روی شبکه های اجتماعی با طرفدارهای بسیار زیاد و امکانات 

استخراج ساده اطالعات خواهد بود. 
1. استفاده از اینستاگرام برای یافتن ایده های جذاب

نخستین شبکه مورد توجه ما در این فرآیند اینستاگرام است. امروزه 
تمام کاربران با مزیت های اینس��تاگرام به خوبی آشنا هستند. تیم فنی 
ای��ن پلتفرم در طول ی��ک دهه اخیر به طور م��داوم امکانات تازه ای به 
آن اضاف��ه کرده اس��ت. همین امر آن را بدل به یک��ی از پرطرفدارترین 
ش��بکه های اجتماعی در سراس��ر دنیا کرده است. کمپین مورد بحث ما 
در این بخش مربوط به یک شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی است. این 
ش��رکت در تالش برای ایجاد کمپینی جذاب به س��راغ 4 میلیون کاربر 
مختلف در سراس��ر جهان رفت. هدف اصلی این برند یافتن جذاب ترین 
محل ه��ا ب��رای کاربران ب��ه منظور خرید لوازم بهداش��تی ب��ود. بر این 
اس��اس آنها در کمپین ش��ان بر روی مناطق دارای بیشترین طرفدار در 
میان مشتریان ش��ان تمرکز کردند. ای��ن امر امکان عرضه محصوالت در 
فروشگاه های موردپسند مشتریان را افزایش داد. همچنین توجه ویژه ای 

از سوی مشتریان به کسب و کار شرکت جلب شد. 
گاهی اوقات اس��تفاده از اینستاگرام برای تولید محتوای بازاریابی نیاز 
ب��ه پیچیدگی بس��یار زیادی ن��دارد. برخی از برندها به ط��ور مداوم در 
تالش برای پیچیده س��اختن شرایط بازاریابی هس��تند. این امر نتیجه 
مناس��بی بر روی فعالیت برندها ندارد. هرچه ما توانایی بیش��تری برای 
اس��تفاده از شبکه های اجتماعی و اطالعات شان برای تولید کمپین های 
بازاریاب ساده و صریح تر داشته باشیم، توجه بیشتری از سوی مخاطب 
ه��دف جلب خواهیم کرد. امروزه دیگر کاربران به کمپین های بازاریابی 
پرهزینه و شلوغ توجهی ندارند. متاسفانه هنوز برخی از برندها نسبت به 
این نکته مهم بی توجه هس��تند. همین امر موجب شکست شمار باالیی 
از کمپین های بازاریابی در طول سال های اخیر شده است. اگر ما نسبت 
به شناس��ایی ترندهای مورد عالقه کاربران از دل ش��بکه های اجتماعی 
بی توجه باش��یم، روز به روز محتوای بازاریابی مان با نیازها و سلیقه آنها 

بیگانه تر خواهد شد. 

2. توییتر به مثابه منبع رسانه ای
استفاده از توییتر به عنوان منبع اطالعاتی برای کمپین های بازاریابی 
تفاوت های گسترده ای با اینستاگرام دارد. فضای اینستاگرام بیشتر برای 
ارتباطات دوس��تانه مناسب اس��ت، اما توییتر فضایی رسمی تر محسوب 
می ش��ود. همین امر حضور بس��یاری از رس��انه های خبری در توییتر را 
توجیه می کند. ارس��ال اخب��ار در قالب متن هایی کوتاه همیش��ه برای 
رسانه ها جذابیت دارد. این امر در کنار بازنشر محتوا به صورت مداوم بر 
اهمی��ت کار برندها می افزاید. اگر ش��ما نیز به دنبال بازاریابی در فضای 
توییتر یا دس��ت کم گردآوری اطالعات کاربردی هستید، باید به فضای 

منحصر به فرد این شبکه اجتماعی توجه داشته باشید. 
یک��ی از بهترین نمونه ه��ای مربوط به بازاریابی با اس��تفاده از توییتر به 
عنوان منبع اطالعاتی مربوط به موسس��ه تحقیقاتی Elite Daily است. 
این موسس��ه در زمینه پژوهش های کاربردی ب��ر روی عادت های رفتاری 
تمرک��ز دارد. کمپی��ن بازاریابی آنها برای جلب توج��ه کاربران به ثبت نام 
در سایت ش��ان در مطالعه اطالعات مربوط به تاثی��ر مصرف مواد مخدر و 
نوشیدنی های الکلی بر روی رفتار دانش��جویان دانشگاه های ایالتی بود. بر 
این اساس آنها توییت های شمار باالیی از دانشجویان ایالتی را مورد تحلیل 
قرار دادند. این امر در کنار سایر شیوه های ارزیابی رفتاری موجب گردآوری 
منبع وسیعی از داده ها شد. نتیجه این فرآیند یکی از مهمترین کمپین های 
بازاریابی چند سال اخیر در زمینه علوم رفتاری بود.  شاید در نگاه نخست 
جلب نظر مخاطب هدف به موضوعاتی نظیر تغییر رفاه دانش��جویان امری 
دشوار باشد. نکته مهم در این میان جذاب سازی کمپین بازاریابی از طریق 
کاربست اطالعات دقیق است. موسسه Elite Daily در این میان عملکرد 
بس��یار خوبی از خود بر جای گذاشته است. همین نکته دست آنها را برای 

بازاریابی و توسعه هرچه بهتر برندشان باز گذاشت. 

اش��تباه برخی از برنده��ا در زمینه گردآوری اطالعات از ش��بکه های 
اجتماعی تلقی کسب و کارشان به عنوان نمونه هایی غیرجذاب است. به 
این ترتیب در عمل دیگر تالشی برای افزایش جذابیت کسب و کارشان 
نمی کنند. نتیجه این امر ناتوانی در زمینه تولید محتوای بازاریابی است. 
امروزه بس��یاری از برندها در بازار کس��ب و کار جذابیت اولیه چندانی 
برای مخاطب هدف ندارند، با این حال در طول فرآیند بازاریابی خود را 

بدل به گزینه هایی جذاب برای مخاطب هدف می کنند. 
اگر شما به دنبال جست وجو برای اطالعات موردنیاز برندتان در فرآیند 
بازاریابی هس��تید، باید نس��بت به کلیدواژه ها در توییتر حساس باشید. 
بس��یاری از برندها در عمل برای گردآوری اطالعات متنی موردنیازشان 
از کلیدواژه های مرتبط با موضوع کمپین شان استفاده می کنند. این امر 
نیازمند طراحی کلیدواژه های مناسب به صورت پیشینی است. بنابراین 
پی��ش از طراحی کمپین به دنبال یافتن یا خلق کلیدواژه های مناس��ب 

باشید. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای جست وجوی خودکار 
کلیدواژه ها وجود دارد. همچنین ش��ما امکان یافتن کلیدواژه های مورد 
عالقه کاربران در شبکه های اجتماعی مختلف را نیز دارید بنابراین دیگر 
بهان��ه ای برای عدم ارزیابی دقیق س��لیقه و نحوه فعالیت مخاطب هدف 

در شبکه های اجتماعی نخواهید داشت. 
3. از پلتفرم های تخصصی غافل نشوید

بدون تردید پلتفرم هایی نظیر فیس بوک و توییتر در طول س��ال های 
متمادی کاربران بسیار زیادی به خود جلب کرده اند، با این حال چنین 
امری به معنای عدم اهمیت سایر شبکه های اجتماعی کوچک تر نیست. 
وقتی ما به دنبال مخاطب هدف خاصی هستیم، باید به دنبال شبکه های 
اجتماعی خاصی نیز باشیم. این امر نوعی بازی جذاب برای یافتن شبکه 
اجتماعی موردپسند دامنه مش��خصی از کاربران محسوب می شود. اگر 
شما در صنعت رستوران داری فعالیت دارید، مشاهده برترین رستوران ها 
در نظر مش��تریان اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از برندها برای این امر 
برنامه مش��خصی ندارند. توصیه ما در این بخش تالش برای استفاده از 
نظرات کاربران در ش��بکه اجتماعی Yelp اس��ت. بدون تردید بسیاری 
از ش��ما نام این پلتفرم را نشنیده اید. دلیل این امر ماهیت تخصصی آن 
در زمینه آشپزی و رس��توران داری است. برندهای فعال در این صنعت 
ام��کان راه اندازی صفحه مخصوص خود و تعامل با مخاطب عالقه مند را 

خواهند داشت. 
اگر برنده��ای فعال در صنعت های مختلف به دنب��ال تولید محتوای 
تخصصی برای مخاطب هدف عالقه مند به کسب و کارشان باشند، باید 
به پلتفرم های ویژه کس��ب و کارش��ان نیز توجه کنند. اشتباه برخی از 
برندها در این حوزه تمرکز صرف بر روی ش��بکه های اجتماعی عمومی 
اس��ت. به این ترتیب ما دیگر توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

را نخواهیم داشت. 
مزی��ت اصلی ش��بکه های اجتماع��ی در حوزه های تخصصی کس��ب 
و کار مرب��وط ب��ه بیان نظرات کارب��ران به صورت صریح اس��ت. ما در 
پلتفرم Yelp با کاربران عالقه مند به صنعت آش��پزی و رس��توران داری 
مواجه هس��تیم، با این حس��اب نظرات آنها دارای ماهیت تخصصی تری 

در مقایس��ه با دیگر ش��بکه های اجتماعی خواهد بود. امروزه بسیاری از 
برندها حتی نس��بت به پلتفرم های تخصصی در حوزه کسب و کارشان 
نیز اطالعی ندارند بنابراین نخس��تین گام در این فرآیند کس��ب آگاهی 
هرچه بیشتر از وضعیت کسب و کارتان است. همکاری با دیگر برندهای 
دارای تجربه در راس��تای گردآوری اطالعات مناسب برای بازاریابی ایده 
مطلوبی محسوب می شود. نکته مهم در این میان توانایی ما برای اقناع 
دیگر برندها در راستای همکاری با ما به عنوان یک برند تازه کار است. 

4. تحلیل توییت ها برای دستیابی به اطالعات متنی حرفه  ای
استفاده از توییتر با تمرکز بر روی کلیدواژه ها به تنهایی کافی نیست. 
امروزه یکی از کاربردهای اساس��ی توییتر مطالعه عمیق توییت ها برای 
دس��تیابی به اطالعات ویژه اس��ت. این امر تاثیر بس��یار زیادی بر روی 
سرنوشت برندها دارد. برخی از برندها به دنبال تعامل نزدیک با مخاطب 
هدف براس��اس الگوهای ویژه ای هس��تند. این امر شامل یافتن کاربران 
عالقه مند به حوزه ورزش های دش��وار یا حتی مشارکت در فرآیند تولید 
لوازم ورزشی اس��ت. بدون تردید این امر به صورت عادی از دل فرآیند 
بازاریاب��ی بی��رون نخواهد آمد بنابراین ش��ما باید توییت ه��ای کاربران 

موردنظرتان را به صورت عمیق تر مورد مطالعه قرار دهید. 
برند IBM در یک��ی از جذاب ترین کمپین های بازاریابی اش اقدام به 
ارزیاب��ی توییت های کارآفرینان زن در توییتر کرد. هدف اصلی این برند 
شناسایی شخصیت های مستقل و کارآفرین برتر در شبکه های اجتماعی 
بود. این کمپین در سراس��ر دنیا توجه بس��یار زیادی به خود جلب کرد. 
ه��دف اصل��ی IBM کمک به رون��ق کارآفرینی بانوان در کش��ورهای 
مختل��ف و معرفی برخی از کس��ب و کارهای موفق آنه��ا بود. ایده های 
تازه در زمین��ه بازاریابی همراه با داده های معتبر همیش��ه تاثیرگذاری 
باالی��ی بر روی مخاطب هدف دارد بنابراین ش��ما نیز مانند تجربه برند 
IBM باید به دنبال یافتن ایده های جذاب و کاربست آنها در دل فرآیند 

بازاریابی باشید. 
ایراد اصلی بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی از طریق استفاده از 
داده های مربوط به ش��بکه های اجتماعی در ح��وزه فقدان خالقیت در 
ایده پردازی اس��ت. بر این اس��اس بازاریاب ها به دنبال کسب موفقیت از 
دل داده های موجود در ش��بکه های اجتماعی هستند. نکته مهم در این 
میان ضرورت داش��تن ایده ای جذاب برای ترکیب با اطالعات موجود در 
شبکه های اجتماعی است و در غیر این صورت شما توانایی تاثیرگذاری 
مطل��وب بر روی مخاطب هدف را نخواهید داش��ت. امروزه بس��یاری از 
برنده��ا در عم��ل فقط ب��ه داده های خام در کمپین های ش��ان اش��اره 
می کنند. اگر ما این داده ها را براساس سطح نیاز برندمان شخصی سازی 

نکنیم، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
5. اجرای نظرخواهی برای کسب اطالعات معتبرتر

اس��تفاده از اطالعات در شبکه های اجتماعی همیشه مشکالت خاص 
خود را دارد. بس��یاری از برندها در این مس��یر بر روی ماهیت قدیمی و 
غیرکارب��ردی برخی از داده های خام تاکید دارن��د. راهبرد جایگزین ما 
برای چنین برندهایی تالش برای تولید داده های موردنیازش��ان اس��ت. 
امروزه اغلب ش��بکه های اجتماعی پرطرف��دار دارای بخش نظرخواهی 
از کاربران هس��تند بنابراین ش��ما امکان افزایش دامنه اعتبار و کاربرد 

اطالعات در دسترس تان با نظرخواهی از مشتریان را خواهید داشت. 
مهم تری��ن نکت��ه در مورد نظرخواهی از مش��تریان مربوط به س��طح 
جذابیت پرس��ش های مان برای مخاطب هدف است. اگر پرسش های ما 
فاقد جذابیت الزم برای مخاطب هدف باشد، کمتر کاربری به آن پاسخ 
خواه��د داد. نتیجه این امر کاهش قابل توجه اعتبار پرسش��نامه های ما 
خواه��د بود. هرچه برند ما توانای��ی تعامل نزدیک تری با مخاطب هدف 
در ش��بکه های اجتماعی داشته باشد، ش��انس بیشتری برای جلب نظر 
آنها خواهد داش��ت. همچنین باید به اهمیت همکاری با افراد تاثیرگذار 
)اینفلوئنس��رها( ب��رای جلب نظر هرچه بیش��تر مخاط��ب هدف توجه 
داشته باشیم. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای تعامل با مخاطب 
هدف شان به سوی استفاده از مزیت همکاری با اینفلوئنسرها می روند. 

گام بعدی در راس��تای بهبود وضعیت پرسش��نامه های برند مربوط به 
کاربست محتوای بصری اس��ت. امروزه کاربران در شبکه های اجتماعی 
بی��ش از هر نکته دیگری به جلوه های بصری توجه دارند بنابراین هرچه 
جلوه های بصری برند ما جذاب تر باش��د، شانس بهتری برای جلب نظر 

مخاطب هدف خواهیم داشت. 
نکته پایانی درخصوص اس��تفاده از پرسشنامه ها مربوط به حضور در 
ش��بکه های اجتماعی متعدد اس��ت. این امر دامنه افراد عالقه مند برای 
حضور در نظرخواه��ی ما را افزایش خواهد داد. این امر بر میزان اعتبار 

نتیجه نظرخواهی ما خواهد افزود. 
ام��روزه بس��یاری از برندها در تالش ب��رای بازاریاب��ی و تولید محتوا 
هس��تند، ب��ا این حال اغل��ب آنها توانای��ی تاثیرگذاری عمی��ق بر روی 
مخاط��ب هدف را ندارند. دلیل این امر فق��دان جذابیت الزم کمپین ها 
برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. استفاده از شبکه های اجتماعی به 
عنوان یکی از منابع اصلی دسترس��ی به اطالعات مناسب اهمیت بسیار 
زیادی دارد. برخی از توصیه های تکمیلی ما در این زمینه ش��امل موارد 

ذیل است:
• تمرکز بر روی هش��تگ های کاربردی برای دسترس��ی به داده های 
دقیق تر ضروری است. این امر بخش قابل توجهی از سردرگمی کاربران 

را کاهش خواهد داد. 
• ورود به حوزه هایی نظیر بهداش��ت برای برندها خطرناک است. اگر 
برند شما در حوزه سالمت و بهداشت به طور رسمی فعالیت ندارد، باید 
از ورود ب��ه این بخش خودداری کنید. در غیر این صورت احتمال طرح 

شکایت علیه برند شما افزایش خواهد یافت. 
• توج��ه به میزان عالق��ه کاربران برای تعامل نزدی��ک با یک برند به 
هن��گام طرح یک موضوع به عنوان کمپین بازاریابی اهمیت باالیی دارد. 
برخی از موضوعات به دلیل ماهیت ش��ان طرفدار چندانی ندارند. در این 
ص��ورت ما باید ایده های موردنظر را با بحث های جنجالی و هیجان انگیز 

ترکیب کنیم. 
• الگوبرداری از برندهای بزرگ و موفق همیش��ه تاثیرگذاری بس��یار 
زیادی برای بهبود فرآیند بازاریابی دارد بنابراین همیش��ه نیم نگاهی به 

عملکرد برندهای بزرگ داشته باشید. 
بدون شک بازاریابی با استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان منبع 
اطالعاتی مزیت های خاص خود را دارد. نکته مهم در این میان استفاده 
از شیوه های مناسب برای دسترسی به اطالعات موردنیاز برندمان است.
blog.hubspot.com :منبع

6 اشتباه مرگبار در زمینه تولید محتوا 

بدون شک تولید محتوا در عصر حاضر، مهمترین اقدام در زمینه 
بازاریابی محس��وب می ش��ود. تحت این ش��رایط ضروری اس��ت تا 
بیش��ترین توجه را به آن داشته باشیم. اگرچه در این رابطه همواره 
از اقداماتی که باید انجام ش��ود، صحبت شده است، با این حال در 
این مقاله قصد بررسی مواردی را داریم که ابدا نباید مورد استفاده 
ش��ما قرار گیرد. در غیر این صورت در مدت زمانی کوتاه، با نابودی 
کامل مواجه خواهید ش��د. در ادامه این شش مورد را با هم بررسی 

خواهیم کرد. 
1-شروع بدون استراتژی 

هر فعالیتی تنها زمانی به نتیجه الزم خواهد رس��ید که برای آن 
اس��تراتژی تعیین شده باش��د. این امر در حالی است که در زمینه 
تولید محتوا همواره مش��اهده می شود که افراد ابتدا فعالیت خود را 
ش��روع کرده و پس از مدتی تصمیم به ایجاد اس��تراتژی می کنند. 
بدون شک این امر دیگر نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت. علت 
آن نیز به این خاطر اس��ت که استراتژی شما در رابطه با همه چیز 
تعیین کنن��ده خواهد بود. برای مثال حتی ظاهر س��ایت نیز باید با 
توجه به آن باش��د. همچنین این امر به ش��ما کمک خواهد کرد تا 
ش��روعی قدرتمندانه را داش��ته باش��ید. درواقع اگر در برخورد اول 
مخاطب با شما، تاثیر الزم حس نشود، بدون شک مشکالت بزرگی 

را تجربه خواهید کرد. 
2-توجه بیش از حد به سئو

برخ��ی از تولیدکنن��دگان محتوا ب��ه حدی درگیر اصول س��ئو 
می ش��وند که هدف اصلی یعن��ی تحت تاثیر ق��رار دادن مخاطب، 
فرام��وش ش��ده و این امر باعث مصنوعی ش��دن بیش از حد اقدام 
ش��ما خواهد ش��د. تحت این شرایط طبیعی اس��ت که مخاطب به 
اقدامات ش��ما توجهی نداش��ته باش��د. فراموش نکنید که حتی در 
رابطه با بهترین محتواهای س��ال نیز از تمامی اصول سئو استفاده 
نمی شود. به همین خاطر اولویت اول شما باید صرفا مخاطب و نوع 

سلیقه آنها باشد. 
3-تک بعدی بودن 

این امر که صرفا به یک روش تولید محتوا توجه داش��ته باش��ید، 
باعث خواهد ش��د تا نتیجه بسیار بدی را به دست آورید. درواقع با 
توجه به این امر که مخاطبان شما متفاوت هستند، ضروری است تا 
به اصل تنوع توجه داشته باشید. در این رابطه تنها تنوع موضوعی 
مدنظر نبوده و الزم اس��ت تا فرمت های مختلفی را مورد اس��تفاده 
قرار دهید. برای مثال در کنار اس��تفاده از متن شما باید فیلم، صدا 

و عکس را نیز مورد توجه خود قرار دهید. 
4-استفاده بیش از حد از تکنولوژی 

اگرچه تکنولوژی باعث س��اده تر ش��دن انجام کارها شده است، با 
این حال توچه داش��ته باش��ید که در این بخش ش��ما باید با دقت 
باالی��ی عمال کنید. درواقع عدم درک درس��ت مرزها، باعث خواهد 
ش��د تا جنبه انس��انی کار از بین رفته باش��د که نتیجه آن روباتی 
ش��دن همه چیز خواهد بود. این امر در حالی اس��ت که برای تحت 
تاثیر قرار دادن مخاطب، ش��ما باید از احساس��ات انسانی استفاده 
کنید ک��ه هیچ روباتی قادر ب��ه انتقال آن نخواه��د بود. همچنین 
فراموش نکنید که درگیر شدن بیش از حد با تکنولوژی، به بودجه 
س��نگین نیاز خواهد داشت که می تواند خود به عنوان عاملی منفی 

محسوب شود. 
5-اشتراک گذاری محدود 

ب��ه هر می��زان که فضاه��ای بیش��تری را برای اش��تراک گذاری 
محتواه��ای خ��ود انتخاب کنید، ش��انس موفقیت ش��ما نیز باالتر 
خواه��د رفت. در این رابطه یکی از اش��تباهات رایج این اس��ت که 
اف��راد محتواهای خود را تبلیغ نمی کنند. درواقع درس��ت به مانند 
محصول، محتواهای ش��ما برای دیده شدن نیاز به تبلیغات خواهد 
داش��ت. همچنین شما باید رس��انه های مختلف را مورد توجه قرار 
دهید. در این رابطه اس��تراتژی پست مهمان نیز کمک خواهد کرد. 
برای مثال اگرچه بس��یاری از افراد برای اشتراک گذاری ویدئو، تنها 
یوتیوب و سایت خود را مورد توجه قرار می دهند، با این حال صدها 
سایت در این زمینه وجود دارد. این امر خصوصا برای برندهای نوپا، 

بسیار مهم بوده و باعث رشد سریع تر آنها خواهد شد. 
6-عدم تهیه نسخه پشتیبان 

آخرین اش��تباه رایج و در عین حال مرگبار این است که افراد از 
اقدامات خود نس��خه پش��تیبان تهیه نکرده و این امر باعث خواهد 
شد تا همواره با ریسک از دست رفتن تالش های خود مواجه شوند. 
همچنین فرام��وش نکنید که همواره این احتم��ال وجود دارد که 
ش��ما به محتواهای قدیمی خود، نیاز مجدد پیدا کنید. برای مثال 
در زمین��ه یک موض��وع قدیمی، می توان از محتوای تهیه ش��ده و 
به روز کردن اطالعات آن، یک مطلب جدید را ایجاد کرد. به همین 
خاطر شما باید در کنار ایجاد پایگاه داده، فضایی را برای نگهداری 

محتواهای خود ایجاد کنید.
در آخر فراموش نکنید که این موارد تنها ش��ش مورد منتخب از 
بدترین اش��تباهات بوده و برای بهبود س��طح خود، الزم است تا به 
دنبال موارد بیش��تری باش��ید. این امر کمک خواهد کرد تا با رفع 

آنها، به وضعیت بهتری دست پیدا کنید. 
business2community.com :منبع
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9 حوزه با باالترین میزان استخدام در 
روزهای کرونایی

اگرچه ویروس کرونا باعث لطمه ش��دید به اکثر کس��ب و کارها شده 
و بس��یاری از افراد ش��غل خود را از دس��ت داده اند، با این حال برخی از 
فرصت های ش��غلی نیز رونق چش��مگیری پیدا کرده و میزان استخدام 
بس��یار زیادی را دارند. آگاهی از این موارد می تواند باعث شود تا افرادی 
که ش��غل خود را از دس��ت داده اند، بتوانند سریعا به بازار کار برگشته و 
در شرایط سخت حال حاضر، با مشکالت مالی کمتری مواجه باشند. در 

ادامه این ۹ مورد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1-صندوقدار و انباردار

ویروس کرونا باعث شده است تا نیاز در این دو بخش افزایش پیدا کند. 
با توجه به این امر که ش��رایط کاری در حال حاضر سخت تر شده است، 
میانگین درآمد ماهانه این افراد نیز افزایش پیدا کرده و بازار خوبی در این 
دو حوزه ایجاد ش��ده است. اگرچه پیش بینی ها تا قبل از شیوع ویروس 
کرونا، بیانگر کاهش 5درصدی استخدام در این دو زمینه بود، با این حال 
هم اکنون رشدی فوق العاده را تجربه می کند. در این رابطه برند آمازون، 
یکی از مواردی محس��وب می ش��ود که در این دو حوزه، استخدام های 

گسترده ای را انجام داده است. 
2-راننده تحویل سفارشات 

با توج��ه به این امر که در حال حاض��ر خرید اینترنتی محبوب ترین 
شیوه محسوب می شود طبیعی اس��ت که نیاز به افرادی که سفارش ها 
را تحویل دهند نیز رشد کرده باشد. در این رابطه بیش ترین استخدام ها 
مربوط به بخش غذایی است. در این رابطه حتی با در اختیار داشتن یک 
موتورسیکلت نیز می توانید شغلی را برای خود پیدا کنید. برای مثال برند 
Domino بیش از 1000 راننده جدید را اس��تخدام کرده است. با این 
حال فراموش نکنید که فعالیت ش��ما باید با رعایت تمامی پروتکل های 
بهداشتی باشد. درواقع آمارها در این رابطه حاکی از آن است که بسیاری 
از افراد بنا بر رعایت نکردن مواردی ساده نظیر ماسک زدن، سریعا شغل 

خود را از دست داده اند. 
3-پست 

تفاوت این بخش با مورد قبل این است که در بحث پست، دیگر شما 
به یک محصول خاص محدود نبوده و همه چیز را جا به جا خواهید کرد. 
در این رابطه شناخته ش��ده ترین برند FedEx اس��ت که چندین هزار 
نفر استخدام را تنها در یک ماه گذشته، داشته است. در این رابطه شما 
تنها به تحویل مرسوالت محدود نبوده و می توانید در بخش بسته بندی 
و انب��ارداری نی��ز فعالیت کنید. درواقع تن��وع در این بخش در وضعیت 

خوبی قرار دارد. 
4-پرستاری

با توجه به این امر که به صورت روزانه به تعداد بیماران ویروس کرونا 
افزوده می شود، این امر طبیعی است که نیاز در این بخش وجود داشته 
باشد. به همین خاطر شما می توانید در صورت تجربه در این زمینه، سریعا 
مشغول به کار شوید، با این حال فراموش نکنید که پس از اتمام شرایط 
بد حال حاضر، احتماال با اخراج گسترده پرستارها نیز مواجه خواهیم بود. 
به همین خاطر نباید آن را به عنوان یک شغل دائمی قلمداد کرد. این امر 
در حالی است که در رابطه با سایر موارد، پیش بینی می شود که همچنان 
تقاضا در همین وضعیت باقی بماند. علت این امر به این خاطر است که 
انجام اقدامات از طریق اینترنت، دارای مزیت های فوق العاده ای است که 
بعید است افراد دیگر آن را فراموش کنند. برای پیداکردن شغل در این 
زمینه ش��ما می توانید از سایت Nurse.org استفاده کنید. نکته جالب 
این اس��ت که بس��یاری از افراد صرفا برای کمک در این سایت ثبت نام 

می کنند و در این رابطه توجهی به سطح درآمد ندارند. 
5-درمانگر تنفسی

درمانگر تنفس��ی افرادی متخصص هس��تند که به سرعت می توانند 
مش��کالت تنفس و مرتبط با قلب را برطرف کنن��د. با توجه به این امر 
که کرونا بیش از هر چیزی بر روی وضعیت تنفس افراد تاثیر می گذارد، 
نیاز به چنین افرادی کامال حیاتی خواهد بود. در این رابطه ممکن است 
شما از چنین شغلی کنار گذاشته شده باشید، با این حال هم اکنون نیاز 
به این بخش افزایشی چشمگیر را پیدا کرده است. به همین خاطر شما 
می توانید با مراجعه مجدد به مراکز پزشکی، شانس باالیی برای استخدام 

داشته باشید. 
6-تیم پشتیباتی 

با توجه به این امر که تعداد کاربران و میزان استفاده افراد از اینترنت 
رشدی چشمگیر را پیدا کرده است، بدون شک نیاز به تیم پشتیبانی برای 
تمامی برندها افزایش پیدا کرده است. در این رابطه شما می توانید با کمی 
جست و جو، برای خود یک شغل را پیدا کنید. مزیت این شغل این است 
که شما نیازی به خارج شدن از قرنطینه خانگی خود نداشته و براساس 
زمانی که قصد دارید تا برای این کار اختصاص دهید، حتی می توانید با 

چند برند همکاری داشته باشید. 
7-تدریس آنالین 

اگرچه مراکز آموزش��ی بسته شده است، با این حال این امر به معنای 
توقف آموزش نبوده و در حال حاضر اکثر موسس��ات آموزشی از طریق 
تدریس آنالین در حال پیگیری روند آموزش��ی خود هستند. به همین 
خاطر شما با تجربه در هر حوزه ای می توانید به یک معلم تبدیل شوید. 
در این رابطه ش��ما صرفا به همکاری با برندها محدود نبوده و می توانید 
یک برند شخصی را برای خود ایجاد کنید. درواقع اوقات فراغتی که شکل 
گرفته اس��ت، بهترین زمان برای تقویت مهارت ها است. به همین خاطر 

بازار تدریس آنالین کامال پررونق است. 
8-نظافت 

مسئله ضدعفونی و تمیز کردن مداوم، اهمیت کامال حیاتی پیدا کرده 
اس��ت، با این حال چنین اقداماتی معموال س��خت است و نبود امکانات 
الزم، باعث شده است تا افراد تمایل داشته باشند تا چنین اقداماتی را به 
شرکت ها و افراد حرفه ای واگذار کنند. همین امر نیز باعث شده است تا 
شرکت های فعال در این زمینه، اقدام به استخدام گسترده کنند. در این 
رابطه شما با جست و جوی آگهی در سایت ها و اپلیکیشن های مختلف، 

می توانید نمونه های زیادی از این برندها را پیدا کنید. 
9-تولیدکننده محتوا

با توجه به افزایش تعداد کاربران اینترنت، نیاز به تولید محتوای بیشتر از 
سوی برندها احساس می شود. به همین خاطر طبیعی است که آنها افراد 
بیشتری را برای این موضوع استخدام کنند. در این شغل نیز شما می توانید 

به صورت دورکاری فعالیت کرده و قرنطینه خانگی خود را حفظ کنید. 
thebalancecareers.com :منبع
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بیش��تر کارآفرینان موفق س��ال ها تالش کرده اند ت��ا به جایگاهی که 
همواره آرزویش را داشته اند برسند. قرار گرفتن در جایگاه یک کارآفرین 
موفق اگرچه کار سختی است اما با تالش و هوشمندی کامال امکان پذیر 
اس��ت. در سایت بازده مقاالت بسیار خوبی درباره ایده های کارآفرینی و 
ویژگی های کارآفرینان موفق و نیز درس های مهم از صاحبان کس��ب و 
کارهای مهم جهان و کارآفرینان موفق جهان منتش��ر ش��ده است و در 
این مقال��ه هم 20 توصیه طالیی که یک کارآفرین موفق ش��ویم آمده 

است. با ما همراه باشید.
1. قبل از شروع کار عزم تان را جزم کنید

فعالیت ه��ای یک کارآفرین موفق با یک قصد جدی و محکم در ورای 
اهداف آنان توأم ش��ده اس��ت. این کار به آنها اجازه می دهد تا همیشه 
پیش��رو باشند و در طول مسیرشان متوقف نش��وند. داشتن یک مقصد 

شفاف و مشخص باعث افزایش انرژی و انگیزه در کار می شود.
2. ذهنیت یک کارآفرین موفق را داشته باشید

کارآفری��ن ب��ودن یک مس��ئله ذهنی اس��ت. اگر دل ت��ان می خواهد 
کارآفرین موفق باشید، باید هر چیزی را برای یک دوره  زمانی مشخص 
در زندگی ت��ان قربانی کنید تا به موفقیت برس��ید. در این دوره مجبور 
هس��تید فقط به آینده  نزدیک فکر کنید و کامال بر آن متمرکز شوید و 
کامال نامتعادل عمل کنید. وقتی به موفقیت دس��ت یافتید، آن وقت هر 

کاری دل تان می خواهد انجام دهید.
3. متمرکز بمانید و خودتان را باور کنید

متمرکز بمانید و خودتان را باور کنید و به توانایی و قضاوت تان اعتماد 
کنید. همیشه موقعیت هایی پیش خواهد آمد که به خودتان شک کنید، 
اما آنها باید معدود و در فواصل زمانی دور از هم رخ بدهند. داشتن کمی 
باریک بینی می تواند برای کارآفرینان بس��یار مفید باشد، البته تا زمانی 

که به نقطه  درستی نگاه کنید.
4. اعتماد به نفس داشته باشید

کارآفرین��ان اعتم��اد به نفس دارند و به خاط��ر اعتماد به نفس خود، 
شهرت دارند. آنها بر این باورند که می توانند انتظاراتی که از آنها هست 
ب��رآورده کنند. به عبارت دیگ��ر، آنها امکان موفقیت خود را بیش از آن 
چیزی که هس��ت، در نظر می گیرن��د. ظاهراً کارآفرینان واقعی به خاطر 
اعتم��اد به نفس باالی��ی که در خود می بینند و ب��رای دیگران غیرقابل 

لمس است، موفق می شوند.
5. همیشه به دنبال موفقیت بعدی باشید

یک کارآفرین موفق همیش��ه به دنبال قل��ه ای دیگر می گردد که آن 
را نی��ز فتح کند و ب��رای بهانه جویی و صحبت ک��ردن راجع به دیگران 
به ندرت وقت پیدا می کند. کارآفرین موفق آنچنان مش��غول حرکت در 
مس��یر پیش روی خود است که به عقب نگاه نمی اندازد و برای صحبت 

کردن راجع به دیگران و عیب جویی از آنها تالش نمی کند.
او می داند دمیدن انرژی منفی به هر شرایط و هر فضایی، باعث ایجاد 
انرژی و فضای منفی در زندگی همه  افراد موجود خواهد ش��د، بنابراین 
همیش��ه فقط به مس��ائل مثبت تمرکز می کند. اگر همیش��ه در طلب 
رس��یدن به مراحل بعدی هستید و دلیل برخورد با این همه مقاومت و/

ی��ا موانع پیش روی تان را نمی دانید، نحوه رفتارتان را با دیگران ارزیابی 
کنید و ببینید آیا در موردشان قضاوت یا صحبت های بی مورد می کنید 

یا خیر.
6. فرصت طلب باشید

رکودهای اقتصادی بهترین زمان برای ش��روع کسب و کارها هستند، 
چون تش��کیالتی به راه می اندازید که در زمینه  پول خرج کردن بسیار 
حس��اب ش��ده عمل می کند و این عادات در روزگار ش��کوفایی و رونق 

اقتصادی کمک حال شما و به نفع تان خواهند بود.
7. هرگز »نه« را به عنوان یک پاسخ نپذیرید

می خواهید بدانید چرا بعد از آن همه دلسردی و ناامیدی، کارآفرینان 
بس��یار موفق باز هم راه خود را به سمت اوج پیدا می کنند؟ چون هرگز 
»نه« را به عنوان پاس��خ نمی پذیرند. وقتی از دیگران درخواس��ت کمک 
می کنی��د و آنها مأیوس تان می کنند، پاس��خ آنها ب��ه تقاضای تان را به 

عنوان یک عامل تعیین کننده در موفقیت تان به حساب نیاورید.

8. همیشه به دنبال برعهده گرفتن کامل مسئولیت ها باشید
کارآفرین موفق باید همیش��ه مس��ئولیت اش��تباهات و کاس��تی های 
پیروان ش��ان را برعهده بگیرد. فردی که س��عی کند مس��ئولیت هایش 
را گ��ردن دیگری بیندازد، نمی تواند در مس��یر کارآفرینی حرکت کند. 
چنانچ��ه یکی از افراد تیم کاری ش��ما مرتکب اش��تباه ش��ود و از خود 
بی کفایتی نشان دهد، شما به عنوان یک کارآفرین باید به گونه ای رفتار 

کنید که گویی خودتان مرتکب این اشتباهات شده اید.
9. خستگی ناپذیر باشید

یک کارآفرین موفق خستگی ناپذیر است و در برابر مشکالت به دنبال 
راه حل می گردد و س��ریعاً ب��رای حل آنها اقدام می کن��د. او می دانند با 
کار موث��ر، به اهداف خود خواهد رس��ید. همه آدم ها لحظات س��خت و 
طاقت فرس��ا در زندگی ش��ان دارند اما کارآفرینان موفق در این لحظات 

سخت کم نمی آورند و با تمام قوا به جلو حرکت می کنند.
1۰. همیشه برای چیزهای غیرمترقبه آماده باشید

این در واقع شکلی از آماده سازی است برای فهمیدن اینکه چیزهایی 
وجود دارند که ش��ما هرگز متوجه رخ دادن ش��ان نخواهید شد. با درک 
این موضوع، هنگامی که حوادث، دگرگونی غیرمترقبه ای ایجاد می کنند 
شوکه نمی شوید و بدون فکر عمل نمی کنید و سپس از فرصتی استفاده 

می کنید که دیگران آن را نادیده می گیرند.
11. بیش از اندازه  انرژی تان را صرف موضوعات بی فایده نکنید

ص��رف انرژی در مورد موضوعات بی فایده، و ش��رایط و مقتضیاتی که 
خارج از کنترل شما قرار دارند، کاری است غیرعاقالنه. همچنین با این 
کار استرس و اضطرابی را بر خود روا می دارید که حقیقتا غیرضروری و 
قابل پیشگیری است. چنانچه انرژی که صرف شرایط نامطلوب می کنید 
بتواند نتایج را تغییر دهد و اگر این تغییرات منطبق بر داده های واقعی 
باش��ند، می توان گفت این تالش ارزشمند بوده است. با وجود این، تمام 
این اطالعات باید آنچنان حرفه ای ارائه ش��وند که به راحتی قابل درک 

باشند.
12. در تصمیم گیری سرعت عمل داشته باشید

ش��ما آنقدر وقت و انرژی ذهنی ندارید ک��ه صرف تصمیم گیری های 
طوالنی و طاقت فرس��ا کنید. تا آنجا ممکن است سریع تصمیم بگیرید، 
حت��ی تصمیم های بزرگ. ش��اید تصمی��م احمقانه ای بگیری��د، اما یک 

تصمیم احمقانه بهتر از تردید و دودلی است.
در کل، تصمیم های س��ریع، تصمیم های درس��تی هستند. اگر سریع 
و کارآمد تصمیم می گیرید، مس��یر موفقیت را با ش��تاب بیش��تری طی 
خواهید کرد. تردید و دودلی مانع پیش��رفت کس��ب وکارتان می شود و 
شما را زمین می زند. اگر گاهی تصمیم احمقانه ای بگیرید، حداقل از آن 

درس می گیرید و به تالش ادامه می دهید.
13. از خطر استقبال کنید

کارآفرین��ان همواره از خطرات پیش روی ش��ان اس��تقبال می کنند. 
کارآفرینان برای قبول خطر باید جرأت داش��ته باش��ند و بدین وس��یله 
سرنوش��ت خود را رق��م می زنند، اما در ش��رایط نامطمئن تمام جوانب 
را برای حل مش��کالت در نظ��ر آنها را طبقه بن��دی می کنند و به مرور 
زمان تمام مشکالت شان را حل می کنند. کارآفرینان مسئولیت شخصی 

کارهای شان را می پذیرند.
کارآفرینان موفق، همیش��ه به دنبال مبارزه بوده و هستند و حس به  
دست آوردن خودساخته ها و خودیافته های شان را دوست دارند بنابراین 
استانداردهای باالیی را برای کار خود در نظر می گیرند. آنها محصوالتی 
ب��ا کیفیت باال تولید و براس��اس مرغوبیت و راندم��ان رقابت می کنند. 
آنها از مواجه ش��دن با رقابت ترس��ی ندارند و در حقیقت از رقابت لذت 

می برند.
14. هیچ گاه از ایده پردازی دست برندارید

کارآفرینان موفق، ماش��ین های تولید ایده هستند. هر ایده ای سودآور 
نیس��ت اما صاحبان کس��ب وکار واقعی اعتقاد دارند که هرچه ایده های 
بیشتری خلق کنند شانس آنها برای رسیدن به یک ایده  خوب افزایش 
خواهد یافت. کارآفرینان مستمر، بدون در نظر گرفتن اینکه چند پروژه 
را تکمیل کرده اند به رویاپردازی و فکر کردن در مورد پروژه های بعدی 

ادامه می دهند. توماس ادیس��ون در ایاالت متحده بیش از 1000 ثبت 
اختراع داش��ت و تد ترنر نیز در بسیاری از کسب وکارها از ایستگاه های 

تلویزیونی تا رستوران داری فعالیت دارد.
15. پشتکار به خرج دهید

تالش زیاد بر اس��تعداد چیره می ش��ود. مهم نیس��ت چقدر استعداد 
داش��ته باشید، اگر تالش نکنید، به هیچ جا نخواهید رسید. کار و تالش 
زیاد هرگز آس��ان نیست، ولی پش��تکار به این معناست که تعلق خاطر 
کافی برای دنبال کردن یک مس��یر طوالن��ی را دارید. یعنی چیزی که 
برای به پایان رساندن مسیرتان الزم است را در اختیار دارید. همچنین 
ب��ه این معنا نیز هس��ت که برای رس��یدن به موفقیت ه��ر کاری انجام 
می دهید و این همان مشخصه ای است که شایسته  تقدیر و احترام است.

16. انعطاف پذیر باشید
توانای��ی س��ازگار ش��دن با هر ش��رایط یک مه��ارت باارزش اس��ت. 
انعطاف پذیر بودن به این معناس��ت که ش��ما می توانید با هر ش��رایط و 
هر نوع افرادی فعالیت کنید. منعطف بودن یعنی اینکه ش��ما می توانید 
برای رس��یدن به نتیجه  مطلوب، خودتان را با هر ش��رایطی وفق دهید. 
انعطاف پذی��ر بودن ش��ما را به دس��تاوردهای بیش��تری در زندگی تان 
می رس��اند. همچنین می تواند ش��ما را در جایگاهی قرار دهد که هرگز 
فکرش را نمی کردید. باید همیشه مشتاق حرکت در مسیر جریان باشید 

و در عین حال تمامیت خودتان را حفظ کنید.
17. شدیدا روی فرصت های تان تمرکز کنید

این تمرکز و ش��دت به شما کمک می کند تالش های بیهوده و عوامل 
حواس��پرتی را از زندگی تان حذف کنید. بیشتر شرکت ها به جای مردن 
از گرس��نگی از سوءهاضمه می میرند- به عبارت دیگر، شرکت ها بیشتر 
از انجام همزمان کارهای فراوان رنج می برند تا از انجام فقط چند کار به 

نحو بسیار خوب. روی ماموریت تان متمرکز بمانید.
18. به خودتان عشق بورزید

به عنوان یک کارآفرین باید یاد بگیرید که به خودتان عش��ق بورزید. 
بس��یاری از آدم ها خیلی برای خش��نود کردن دیگران خودشان را آزار 
می دهند، آنقدر که کامال احساس��ات  خودش��ان را نادیده می گیرند. در 
دنی��ای کارآفرینی، باید تا آنجا که می توانید به خودتان عش��ق بورزید. 
بس��یاری از آدم ها به احساسات شما اهمیتی نخواهند داد. همه مشغول 
تالش برای پیروز ش��دن هستند، پس دس��ت از نگرانی درباره  خشنود 

کردن دیگران بردارید و شروع کنید به عشق ورزیدن به خودتان!
19. روی 2۰درصد تمرکز کنید

چه صحبت از زندگی باشد چه از کسب و کار، ۸0درصِد تمام نتایج از 
20درصد تالش های تان به دس��ت می آیند. در نتیجه، صاحبان کسب و 
کارهای موفق روی 20درصدی که بیش��تر اهمیت دارد تمرکز می کنند 
و بس��یاری از آنها از ۸0درصد دیگر صرف نظر می کنند. اِس��تلی اِفتی، 
موس��س Close.io، درحالی که از امور بی اهمیت صرف نظر می کند، 
درس هایی را که آموخته اس��ت در اختیار دیگران می گذارد. می پرسید 
یکی از آن درس ها کدام اس��ت؟ خیلی زود از فروش صرف نظر نکنید، 
در دوره  آزمایش��ِی پیمانکاران تان وارد عمل شوید و مطمئن شوید همه  

انتظارات را برآورده می کنند.
2۰. برای تغییر آماده شوید

تعجب��ی ن��دارد چیزی پیش بیاید و کس��ب و کار ش��ما را به چالش 
بکشد. کسب و کار می تواند غیرقابل پیش بینی باشد و در برنامه های تان 
اختاللی پیش می آورد. ش��اید یک رقیب نسخه  دومی از محصولی را که 
ش��ما در حال توسعه  آن هس��تید به تازگی روانه  بازار کرده باشد. شاید 
عرضه کننده تان در اجرای س��فارش ها و حفظ کیفیت مش��کالت جدی 
داشته باشد. شاید شریک تان بخواهد ایده  دیگری را پی بگیرد و بخواهد 
س��هام شرکت را بخرد. مورد هرچه باشد، فارغ از چالش هایی که با آنها 
روبه رو خواهید ش��د، برای تغییر جهت و اجرای تغییرات س��ریع آماده 
شوید. از مسائلی که می تواند به کسب و کارتان جلوه بدهد، مثاًل افزودن 
یک بنِد فس��خ اجباری در قرارداد با ش��ریک تان یا امتحان یک فناوری 

جدید، فهرستی تهیه کنید و سپس طبق آن عمل کنید.
Business Insider/bazdeh  :منبع

کارآفرین موفق: ۲۰ توصیه طالیی که یک کارآفرین موفق 
به قلم: آلیسون دویل  خبرنگار

مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
22 تیر 1399

شماره 1580



13ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اهواز – شبنم قجاوند: 40 پروژه برق رسانی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با ارزش س��رمایه گذاری سه هزار و 110 میلیارد ریال در 
دهمین هفته از پویش "هر هفته_ ال��ف_ب_ ایران"، با حضور وزیر 

نیرو در مرکز پایش صنعت برق از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
وزی��ر نیرو در این ارتباط ویدئو کنفرانس��ی گفت: در هفته دهم از 
پویش "هر هفته الف، ب، ایران" در س��ال ۹۹ پروژه های متنوعی در 
بخش س��اخت و ساز برای امروز آماده افتتاح و عرضه به مردم  آماده 

کرده ایم.
رضا اردکانیان افزود: صمیمانه از مهندس دش��ت بزرگ مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای استان خوزستان و همکاران وی در این استان 
پهناور و زرخیر تشکر می کنم و قدردان پشتیبانی ها و حمایت های 
مدیریت عالی استان، استاندار محترم و همکارانش هستیم. وی تصریح 
کرد: در این لحظه افتتاح 40 پروژه فوق توزیع در خوزستان با اعتبار 
311 میلیارد تومان ش��امل حدود 1۸۶ کیلومتر خطوط ایجاد شده، 
تعویض بیش از 123 کیلومترهادی معمولی به پرظرفیت و همچنین 

ایجاد ۹۶ کیلومتر فیبر نوری را آغاز می کنیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در گزارشی از پروژه 
هایی که امروز افتتاح ش��دند؛ بیان ک��رد: : 40 پروژه برق منطقه ای 
خوزس��تان با اعتبار سه هزار و 110 میلیارد ریال در 12 شهر استان 
شامل، 13 پروژه افزایش ظرفیت به میزان 41۹ مگاولت آمپر به شبکه 
پست های فشار قوی، پنج پروژه در بخش بانک خازنی به میزان 3۸.5 

مگاوار، 12 پروژه افزایش طول شبکه به ظرفیت 1۸۶ کیلومتر مدار، ۹ 
پ��روژه هادی پرظرفیت به طول 123.5 کیلومتر و افزایش فیبر نوری 

به میزان ۹۶ کیلومترامروز افتتاح شدند.
محمود دشت بزرگ ادامه داد: اجرای این پروژه ها حاصل خودباوری 
و اس��تفاده از دانش بومی نیروهای صنعت برق کشور است که باعث 
افزای��ش قابلیت اطمینان در ش��بکه، ارتقای 20  درصدی ش��اخص 
عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی برق خوزستان، رساندن رویت 
پذیری تاسیسات شبکه و دیسپاچینگ ملی به ۹۹ درصد شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته میزان حوادث حوزه برق منطقه  ای 
خوزس��تان حدود 1۶ درصد نس��بت به سال ۹7 کاهش یافت، اضافه 

ک��رد: کمک به تحقق جهش تولید در بخش صنعت و س��ایر بخش 
ها، کاهش حوادث و خاموشی ها و همچنین متعادل سازی بارگیری 
تجهیزات از دیگر اهداف افتتاح این پروژه ها است.  مدیرعامل شرکت 
برق منطقه خوزستان با بیان اینکه در تالش هستیم تجهیزات فرسوده 
صنعت برق را تعویض کنیم، تصریح کرد: حدود 30 درصد از شبکه و 
2۶ درصد پست های برق استان خوزستان عمر باالی 30 سال دارند 
که این مس��اله به دلیل پیشرو بودن صنعت برق خوزستان در اجرای 

تاسیسات زیربنایی در سطح صنعت برق کشور است.
دش��ت بزرگ تاکید کرد: اجرای پوی��ش "هر هفته الف، ب، ایران" 
باعث مخابره سیگنال های مثبت به صورت مستمر در جامعه می شود 
و شرکت برق منطقه  ای خوزستان نیز امروز 40 پروژه را در قالب این 

پویش افتتاح می کند.
وی گفت: در 1۶ روز سپری شده از تابستان شاهد رضایتمندی در 
جامعه مش��ترکان و ذی نفعان برق منطق های خوزستان هستیم و 
مجموعه مدیران صنعت برق با اراده کامل مشغول راهبری و مدیریت 
شبکه تا انتهای تابستان برای پاسخگویی به بار هستند و حاصل این 
رضایتمندی کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی و اعالم رضایت 
و خرس��ندی مقام معظم رهبری از مجموعه اقدام��ات وزارت نیرو و 
صنعت برق بوده است. این آیین افتتاح و بهره برداری بطور هم زمان 
در استان های خوزستان، خراسان شمالی و مازندران از طریق ویدئو 

کنفرانس برگزار شد.

تبریز – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان ش��رقی به تش��ریح اهمیت و جایگاه آب در جامعه و 

مدیریت مصرف آب پرداخت .
ب��ه گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرض��ا ایمانلو اظهار کرد: 
در این برهه از زمان، با توجه به ش��یوع ویروس کرونا در کشور 
و اس��تان ما که رعایت نکات بهداشتی از طرف شهروندان الزم 
بوده و همچنین با توجه به فرا رس��یدن فصل گرما و تابستان و 
افزایش میزان مصرف آب توس��ط ش��هروندان و مشترکین و از 
طرفی با توجه به ماموریت شرکت آب و فاضالب استان مبنی بر 
تامین آب شرب بهداشتی برای شهروندان و همچنین مسئولیت 
اجتماعی شرکت آبفا جهت مقابله با ویروس کرونا، این شرکت 
تمام خدمات خود در خصوص آب و فاضالب را به صورت شبانه 

روزی و غیرحضوری به مشترکان ارائه  می دهد.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی 
اضافه ک��رد: با توجه به برداش��ت آب از تمام��ی ظرفیت های 
موجود، از چاهها، قنوات، سد نهند و طرح آبرسانی زرینه رود که 
بصورت فرا استانی و از 200 کیلومتری تبریز تامین می شود و 
در روزهای اخیر با توجه به تعمیرات پیش آمده در تصفیه خانه 
آب زرینه رود و به تبع آن افت میزان ذخایر آب کالنشهر تبریز 
در بعضی از نقاط مرتفع شهر با افت فشار و یا کمبود مواجه شده 
بود که الحمدهلل مشکل مرتفع گردید و الزم است شهروندان در 
مصرف بهینه آب دقت بیش��تری را بعمل آورند تا دچار قطعی 

آب نشوند.
مدیرعامل آبفا اس��تان افزود: با توجه ب��ه اینکه منابع آب در 
کش��ور محدود اس��ت و حدود 75 درصد آب شرب شهروندان 
از منابع سطحی تامین می شود لذا ضروری است از این نعمت 

الهی به درستی استفاده کنیم .

ایمانلو در ادامه به ضرورت صرفه جویی 10 الی 15 درصدی 
در مصرف آب توس��ط مشترکین و رعایت الگوی مصرف تاکید 
کرد و از ش��هروندان در خواست نمود توصیه های شرکت آب و 
فاضالب استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار 

مشکل نشویم .
وی افزود: در 2 ماه ابتدای دوران کرونا تا 37 درصد و اکنون 
1۸.5 درصد افزایش مصرف داریم بنابراین در بعضی از مناطق 
ک��ه بیش از 1۸0متر اختالف ارتفاع در آنها وجود دارد، موجب 

افت فشار می شود .
ایمانلو در ادامه با مقایس��ه مصرف آب نسبت به زمان مشابه 
س��ال گذشته، گفت: امس��ال در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته، حدود 27 درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود 24/5 
٫ افزایش مصرف در استان را نشان می دهد و کارکنان زحمت 
کش ش��رکت آب و فاضالب استان بصورت شبانه روز و با تمام 
ظرفیت نسبت به تامین و توزیع آب شرب شهروندان اقدام می 

کنند .

وی در خصوص حفاری تعداد 4 حلقه چاه در کالنشهر تبریز 
گفت: شرکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی اقدام به 
حفر تعداد 4 حلقه چاه با همکاری شرکت آب منطقه ای کرده 
است که تعداد 2 حلقه از چاهها بصورت آزمایشی پمپاژ شده و 

در مرحله نیرورسانی و تجهیز می باشند .
وی با اش��اره به برخی اس��تفاده های ناصحیح از آب ش��رب 
بهداشتی همچون شستشوی خودرو، آبیاری فضای سبز منزل 
و غیره گفت: فرهنگ س��ازی در نحوه مصرف درست آب، باید 
مورد توجه قرار گیرد تا در کارهای روزمره که از آب استفاده می 
شود اسراف و هدرروی آن کاهش یابد لذا الزم است مشترکین 
اولویت مصرف را در نظر داش��ته و از مصارف غیرضروری پرهیز 

نمایند.
مهن��دس ایمانل��و همچنی��ن ضمن درخواس��ت مج��دد از 
همشهریان درخصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه 
جویی درخصوص این مایه حیات گفت: الگوهای توصیه ش��ده 
برای مصارف سرانه خانگی برای هر نفر150 لیتر در شبانه روز 
است که متاسفانه در استان ما 200 الی 220 لیتر می باشد که 
در این راس��تا اولویت مهم ش��رکت آبفا حفاظت از منابع آب و 
ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب بوده و این نیازمند تغییر 
در نگرش مدیریت مصرف آب می باشد که امیدواریم شهروندان 
با رعای��ت آنها و دقت در نحوه مصرف آب  و اس��تفاده از لوازم 
کاهنده مصرف آب از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری کنند.

وی در پایان افزود: امیدواریم در تابس��تان امسال با مشارکت 
و همکاری و همیاری مردم و با مدیریت مصرف آب با مش��کل 
کمبود آب مواجه نشویم و همکاران شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی بطور شبانه روزی در تالش هستند تا آب مورد 

نیاز شهروندان و مشترکین را تامین کنند .

س��اری – دهقان : در حال حاضر ۹۹/5  درصد جمعیت ش��هری و ۹4 
درصد جمعیت روستایی استان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان 
مازندران، "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز استان در حاشیه نشست 
مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت که در سالن کنفرانس شهید رجایی 
ستاد شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار کرد: با بهره 
برداری از پروژه های گازرس��انی روس��تایی، ضریب نفوذ گاز در این حوزه تا 

پایان سال، به ۹5 درصد افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: سال گذشته ۶01 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا، 27 
هزار و ۹33 انشعاب نصب و بالغ بر ۶۶ هزار مشترک جدید پذیرش شده اند 
و ۶4 هزار مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی جایگزین سوخت های فسیلی در 

صنایع استان شده که شامل 341 واحد صنعتی می شود.
احمدپور با بیان این که سال گذشته در مجموع، حدود 7 میلیارد و 5۸7 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مازندران مصرف شده است، افزود: 
از ای��ن میزان، 3 میلی��ارد و 72۸ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، یک 
میلیارد و 7۸ میلیون مترمکعب در بخش صنعتی، 2 میلیارد و ۸۶ میلیون 
مترمکعب در بخش نیروگاهی،  345 میلیون مترمکعب در بخش CNG و 

350 میلیون مترمکعب در بخش های دیگر مصرف شده است.

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مازندران ضمن بیان این مطلب، اظهار 
داش��ت: بر اساس مصوبه ش��رکت ملی گاز ایران، تحقق اهداف در 3 بخش 
احداث شبکه، نصب انشعاب، اشتراک پذیری و میزان مصرف گاز بوده که ما 
در بخش نخست، ۶4 درصد، در بخش دوم معادل 107 درصد و در بخش 

اشتراک پذیری نیز حدود ۹5 درصد به اهداف مورد نظر دست یافته ایم.
گازرسانی به 7۸ روستا؛ برنامه سال ۹۹

وی در ادامه س��خنان خود در مورد اهم برنامه های ش��رکت گاز استان 
مازندران در س��ال جهش تولید، عنوان کرد: اج��رای بیش از 52 کیلومتر 

شبکه تغذیه و توزیع در زمینه گازرسانی به صنایع و CNG، جذب حدود 
200 مش��ترک جدید صنعتی، جذب 70 هزار مش��ترک جدید ش��هری و 
روس��تایی، همچنین اقدام در زمینه کاهش هدررفت گاز طبیعی، استفاده 
از کنتورهای ارتقاء یافته، مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار، شناسایی 
مصارف غیرمتعارف و تعمیر و کالیبراسیون، از اهم برنامه های شرکت گاز 
استان مازندران در سال جاری است. احمدپور همچنین برنامه گازرسانی به 
7۸ روس��تا تا پایان سال و بهره برداری از این طرح ها به گونه ای که ضریب 
پوش��ش گازرسانی روستایی به باالی ۹5 درصد برس��د، از اهم برنامه های 

اولویت دار شرکت گاز استان مازندران در سال جاری برشمرد .
به گفته احمدپور، طی 3ماه نخست امسال در استان مازندران در زمینه 
گازرسانی به شهرها و روستاها 11 هزار مشترک جدید پذیرش و تعداد کل 
مشترکین استان، به یک میلیون و 452 هزار و ۹53 مشترک رسیده است.

وی در خصوص گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی نیز خاطرنشان 
ک��رد: در بخش صنایع نی��ز، برای 200 واحد باقی مانده از مصوبه ش��ورای 
اقتصاد برنامه ریزی شده که این واحدها شامل، مرغداری، دامپروری، گلخانه، 
کارخانه تولید آسفالت و ... می شود که امیدواریم تا پایان سال جاری، بتوانیم 
بیش از ۹0 درصد واحدهای مشمول مصوبه شورای اقتصاد را تحت پوشش 

قرار دهیم.

اصفهان – قاسم اسد: مدیر آبفای منطقه سمیرم اعالم کرد: در حال حاضر 
آب شرب ۹0 روستای تحت پوشش آبفای سمیرم از طریق 1۶ دهنه چشمه و 
3۸ فقره چاه به صورت پایدارتامین می شود و آبرسانی به  هیچ روستای تحت 

پوشش آبفا سمیرم به صورت سیار انجام نمی گیرد. 
مجید صابری بیان کرد: هم اکنون از 3۸ حلقه چاه، 2۸ حلقه ی آن در مدار 

بهره برداری قرار دارد و دبی  چاه ها 15 لیتر در ثانیه است.
وی اختالف ارتفاع در مناطق مختلف سمیرم را تا بیش از 2 هزار متر  اعالم 
کرد و اظهار داشت: برای اینکه آبرسانی پایدار به تمام روستاهای تحت پوشش 
آبفا س��میرم در ارتفاعات مختلف انجام گیرد، 4۸ ایستگاه پمپاژ احداث و راه 
اندازی شده است تا بدین ترتیب آب  شرب روستاییان بدون کوچکترین وقفه 
ای تامین گردد. مدیر آبفای منطقه سمیرم هدر رفت آب در روستاهای سمیرم 
را 45 درصد دانست و بیان داشت: میزان هدر رفت آب در روستاهای سمیرم 

باال است و مقرر گردیده است که با اصالح شبکه فرسوده،  این رقم کاهش یابد.
صابری گفت: از ابتدای س��ال تاکنون بیش از 12 کیلومتر اصالح ش��بکه 

فرس��وده در دس��تور کار قرار گرفت و پیش بینی می شود در ماه های آینده 
با تامین اعتبارات الزم این رقم افزایش یابد. این در حالیس��ت که در 2 س��ال 
گذشته بیش از 70 کیلومتر شبکه فرسوده آب در روستاها  اصالح و بازسازی 

شده اند.
وی شناسایی انشعابات غیر مجاز را نیز یکی از اولویت ها در روستاها دانست 
و تصریح کرد: به منظور کاهش هدر رفت آب و نیز کاهش س��رانه مصرف در 

روستاها،  شناسایی انشعابات غیر مجاز در اولویت قرار گرفته است.
مدیر آبفای منطقه س��میرم کیفیت آب شرب روس��تاها در سمیرم را نیز 
مطلوب ارزیابی کرد و خاطرنش��ان ساخت: آب شرب سمیرم از کیفیت بسیار 
مطلوبی برخوردار است، با این وجود آب شرب روستاها  به طور مستمر مورد 
پایش میکروبی و ش��یمیایی  قرار می گیرد و سالمت آن مورد تایید دستگاه 

های ذیصالح می باشد.

با حضور وزیر نیرو و در دهمین هفته از پویش هرهفته_الف_ب_ایران

۴۰ پروژه برق منطقه ای خوزستان با اعتبار سه هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال افتتاح شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:
فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب باید مورد توجه قرار گیرد

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران:

ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی استان مازندران به 95 درصد می رسد

مدیر آبفای منطقه سمیرم:

تامین پایدار آب شرب 9۰ روستای شهرستان سمیرم

خودکفایی پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند در تولید هگزان
طرح تولید نرمال هگزان با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل پاالیش��گاه امام خمینی )ره( شازند گفت: طرح 
تولید محصول نرمال هگزان که قرار است در روزهای آینده از سوی رئیس جمهوری به صورت 
ویدئوکنفرانس افتتاح رس��می ش��ود، از خروج ارز و واردات ای��ن محصول به صورت جدی 
جلوگیری کرده اس��ت. به گزارش ش��انا به نقل از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، غالمحس��ین رمضان پور در این باره افزود: این طرح از اواخر آبان ۹7 آغاز شد و 
بخش نخست آن )لوله گذاری و...( بهمن ماه سال ۹۸ به بهره برداری رسید. وی هدف اصلی 
از اج��رای این طرح را تولید محصول نرمال هگزان )خوراک موردنیاز صنایع پتروش��یمی( 
عن��وان کرد و افزود: با اجرای این پروژه از خروج مقدار زیادی ارز برای واردات این محصول 
جلوگیری شده است.  براساس این گزارش، در روزهای آینده طرح تولید نرمال هگزان با حضور رئیس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس 

به طور رسمی افتتاح می شود. محصول نرمال هگزان با قابلیت تولید در دو گرید پلیمری و غذایی در بورس انرژی نیز عرضه می شود.

حضور و پاسخگویی مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 
در سامانه 137

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم در قالب طرح 
شهروند پرسشگر، مدیر پاسخگو در سامانه 137 حضور و پاسخگوی شهروندان بود. به گزارش 
روابط عمومی شهرداری قم، مهدی کالنترزاده با حضور در سامانه 137 در قالب طرح “شهروند 
پرسشگر، مدیر پاسخگو”، پاسخگوی سؤاالت و مطالبات همشهریان و شهروندان بود. در این 
تماس ها شهروندان پیام هایی در حوزه خدمات شهری، ترافیکی، عمرانی داشته که بعد از ثبت 
در س��امانه و پاسخگویی توسط مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم، به مدیران 
مربوط هدایت گردید. این برنامه برای دومین سال متوالی اجرا خواهد شد و بیش از 40 نفر از 
مدیران ارشد شهرداری قم ازجمله معاونین، مدیران ستادی، مدیران مناطق هشتگانه، مدیران 

عامل سازمان های تابعه و همچنین اعضای شورای اسالمی شهر قم پاسخگوی مستقیم تماس های شهروندان با سامانه 137 هستند.

مدیر امور آب و فاضالب بندرلنگه خبر داد
کاهش میزان  آِب ورودي خط محرم به بندرلنگه

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بندرلنگه با اشاره به مشکل تامین آب روستاي مغویه، گفت: 
در حال حاضر آب مورد نیاز این روستا  از خط انتقال آبرساني خلیج فارس)خط محرم( تامین مي شود که طي روزهاي اخیر با کاهش 
میزان آِب ورودي این خط مواجه ایم. علي محمودي افزود: به منظور توزیع عادالنه آب با کیفیت و فشار مناسب، این مجموعه ناگزیر 
به اجراي طرح نوبت بندي آب در روستاي مغویه شد. وي اضافه کرد: این روستا به دو محله تقسیم مي شود که در طرح نوبت بندي 
هر محله سه روز در هفته از آب شرب بهره مند مي شوند.    مدیر امور آب و فاضالب بندرلنگه در ادامه با تاکید بر سالمت و کیفیت 
آب شرب این روستا، تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند در راستاي کنترل کیفیت آب، نمونه برداري هاي منظمي از خط محرم 
و ش��بکه توزیع آب روس��تاهاي بندرلنگه صورت مي گیرد که با استناد به نتایج آزمایش هاي فیزیک و شیمیایي، بیولوژي و میکروبي 
انجام ش��ده، آب این ش��بکه مطابق اس��تاندارد هاي ملي 1053 و 1011بوده و از سالمت و بهداش��ت کامل برخوردار است. محمودی 
همچنین تاکید کرد: تا کنون هیچ نامه اي از شبکه بهداشت مبني بر عدم رعایت استانداردهاي آب دریافت نشده که این موضوع نیز 
موید سالمت و کیفیت مطلوب آب شرب است. وي در پایان، با اشاره به افزایش میزان مصرف آب بدلیل شرایط حساس فعلي از جمله؛ 
شیوع ویروس کرونا و شروع فصل گرما، از مردم خواست تا با مصرف بهینه آب، این شرکت را در تامین آب شرب مورد نیاز و ارائه هر 

چه بهتر خدمات همراهي کنند.

 
مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح خبر داد:

 آمادگی کامل واحدهای بخار نیروگاه همدان و گازی دورود در پیک تابستان
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح و به نقل از مدیر عامل این  شرکت 
واحدهای بخار نیروگاه شهید مفتح همدان و واحد های گازی دورود جهت تولید حداکثری در پیک تابستان امسال در آمادگی کامل 
قراردارد.  عبدالمجید دیناروند گفت : تعمیرات نیروگاه طبق برنامه زمانبندی شده با موفقیت به پایان رسیده و نیروگاه های همدان و 
دورود جهت تولید حداکثری در پیک تابستان بدون یک مگاوات محدودیت آمادگی کامل دارند. مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح افزود: 
با پایان فصل زمس��تان و لزوم آماده س��ازی واحدها جهت پیک تابستان، جلسات متعدد کارشناسی تشکیل گردید و با شناسائی نقاط 
ضعف و در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم برصنعت برق و تحریم های اقتصادی علیه کشور، فصل تعمیرات با تمرکز بر رفع محدودیت 
های تولیداز ابتدای اسفند آغاز شد. عبدالمجید دیناروند با تشریح شرایط خاص کشور و شیوع ویروس کرونا در ماه های اخیر افزود: با 
محدودیت زمانی تعیین شده، ناچار به انجام همزمان تعمیرات دو واحد در اوج بیماری کرونا در فروردین امسال شدیم که اقدامی جهادی 
و فداکارانه توسط پرسنل هر دو نیروگاه بود. مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح با اعالم رفع کامل محدودیت واحدها در دوره تعمیرات و 
تولید هزار مگاوات در پیک روز و شب در هفته پایانی خرداد، اقدامات انجام شده در این حوزه را اقدامی ارزشمند برشمرد که توانست 
عوارض و مشکالت استفاده از سوخت مایع در نیروگاه را که به محدودیت واحدها منجر شده بود برطرف کند. دیناروند با اشاره به پایداری 
واحدهای نیروگاه و پایین بودن نرخ خروج اضطراری این مجموعه تصریح کرد: عملکرد نیروگاه در تابس��تان امس��ال و تولید مطمئن و 
پایدار توسط این نیروگاه می تواند مشارکت فعالی در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق بویژه در منطقه غرب کشور به همراه داشته 
باشد.  وی هدف گذاری مجموعه را تولید مطمئن و پایدار در پیک تابستان و تحقق شعار سال که همان جهش تولید است برشمرد و 
تأکید کرد با همت و همدلی کارکنان پرتالش نیروگاه های همدان و دورود تکرار موفقیت های گذشته دور از دسترس نیست. گفتنی 
است شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح مشتمل بر 4 واحد بخار 250 مگاواتی در نیروگاه شهید مفتح همدان و 3 واحد گازی 30 
مگاواتی در شهر دورود است که سال گذشته موفق به کسب رتبه یک ضریب اطمینان و نرخ انرژی قابل تولید و رتبه برتر کنترل فرکانس  

و رتبه دوم آمادگی تولید در ارزیابی های انجام شده گردید.

دیدار رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با مدیرکل بنیاد مسکن 
استان گلستان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مدیرکل بنیاد مسکن استان در 
ابتدای این جلسه با خیر مقدم و تبریک ایام، برنامه ها و فعالیتهای بنیاد مسکن استان در بخش های مختلف را تشریح کرد.آقای حسینی 
در این دیدار استفاده از ظرفیت امامان جمعه و جماعات را بعنوان امین مردم و جامعه جهت تبلیغ خدمات بنیاد و راهنمایی آنان به 
سمت بنیاد جهت برخورداری از خدمات بنیاد را خواستار شد و با اشاره به تفاهم نامه فی مابین جهت تامین مسکن طالب و همچنین 
تفاهم نامه با اداره اوقاف برای تامین مس��کن خدام اماکن مذهبی، از آمادگی بنیاد جهت همکاری همه جانبه با ش��ورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه خبر داد.مدیرکل بنیاد مسکن استان از برنامه ریزی برای دیدار با امامان جمعه و جماعات شهرها و روستاهای استان جهت 
تشریح خدمات بنیاد برای برخورداری مردم از خدمات و کمکهای بنیاد خبر داد.حاج آقا کیاء نیز در این جلسه با گرامیداشت نام و یاد 
امام راحل، برنامه ها و فعالیتهای بنیاد مسکن را کامال در راستای اهداف امام راحل و مقام معظم رهبری دانست و خدمت به مردم بویژه 

محرومان را برای کارکنان بنیاد فرصت و عبادت دانست.

دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیرکل بنیاد مسکن گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، دکتر مازندرانی، مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان و معاونینشان با آقای حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و در خصوص راه های هم افزایی و همکاری 
متقابل دو دس��تگاه گفتگو کردند.در این دیدار در خصوص نحوه همکاری های دوجانبه و اس��تفاده جامعه هدف اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از خدمات بنیاد مسکن بویژه در بخش مسکن بحث و تبادل نظر شد.مدیرکل بنیاد مسکن استان در این دیدار با تشریح طرح 
های بنیاد مسکن استان در بخش تامین مسکن، از آمادگی بنیاد مسکن استان برای تامین مسکن کارگران و کارکنان تحت پوشش اداره 
تعاون، کار و رفاه استان خبر داد.آقای حسینی بااشاره به بازسازی و احداث واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در سال گذشته 
و ساخت بیش از 11 هزار واحد مسکونی در سرفصلهای مختلف، آمادگی بنیاد را برای همکاری با ادارات و نهادهای استان برای تامین 
اقشار کم درآمد و کارکنان فاقد مسکن دستگاههای اجرایی از طریق تامین زمین، ارائه تسهیالت قرض الحسنه دراز مدت و … اعالم 
کردند.مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین از اعالم آمادگی بنیاد مسکن استان برای بکارگیری پروژه ای نقشه برداران جویای کار در 
استان خبر داد و ابراز داشت: با توجه به حجم عملیات ساختمانی بنیاد مسکن استان در سالجاری آماده ایم نیروهای ساختمانی مورد نیاز 
منجمله استادکاران و حتی کارگران ساده را از جامعه هدف اداره تعاون، کار و رفاه استان تامین نمائیم.دکتر مازندرانی، مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان در این دیدار با تشکر از توجه خاص مدیرکل بنیاد مسکن استان به جامعه هدف این اداره کل، خدمات بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی را بسیار گسترده و فراگیر دانست و بر تعامل و همکاری همه جانبه دو دستگاه تاکید کرد.
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الگوی کارآفرین��ی »فتوتی« که با واکاوی یک مکتب س��نتی ایرانی 
اس��المی به نام »فتوت« و پیوند آن با کارآفرینی مطرح ش��ده اس��ت، 
نس��بت به الگوهای غربی مطرح در کش��ور، با ش��رایط بوم��ی ما برای 
توس��عه سازگارتر اس��ت. مفاهیم این الگو در فرهنگ بومی ایران حاوی 
مقوله هایی چون دگرخواهی، اش��تغال زایی، خالقیت و مقدم ش��مردن 

منافع جمع بر منافع فرد به شمار می رود.
به گزارش گروه اطالع رس��انی ایرنا، بحران بیکاری و نیاز به اش��تغال 
فراگیر در جامعه جوان ایرانی لزوم توجه و به کارگیری مفهوم کارآفرینی 
را بیش از هر زمان دیگری نمایان س��اخته اس��ت و به اجرایی شدن آن 
داللت دارد. »یوزف آلویس ش��ومپیتر« اقتصاددان اتریش��ی- آمریکایی 
ک��ه از او به عن��وان پدر کارآفرینی یاد می ش��ود واژه »ن��وآوری« را به 
کارآفرین��ی پیون��د می دهد. به عب��ارت دیگر ویژگ��ی تعیین کننده در 
کارآفرینی را انجام دادن کارهای جدید یا ابداع روش های نوین در امور 
جاری می داند. از نظ��ر او نوآوری در هر یک از زمینه های »ارائه کاالی 
جدید، ارائه روش جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری جدید، یافتن 
مناب��ع جدید، ایجاد هرگونه تش��کیالت جدی��د در صنعت« کارآفرینی 

محسوب می شود.
کارآفری��ن عالوه بر نبوغ و نوآوری باید خصیصه های دیگری همچون 
ابتکار عمل داش��ته باش��د و یک ایده تغییر یا یک مفهوم بالقوه جدید 
را ک��ه می تواند در بازار ش��لوغ موفق ش��ود، ارائه دهد. س��رمایه گذاران 
بیش��تر اوقات به س��رمایه گذاری در ایده ها و مفاهیمی تمایل دارند که 
احس��اس می کنند بازده کافی برای س��رمایه و س��رمایه گذاری خود را 
ایج��اد می کنند و از ای��ن رو، کارآفرین نیاز به یک ای��ده ابتکاری برای 
س��رمایه گذاری جدید دارد. کارآفرینان اهل ریسک پرخطر نیستند، اما 
اهل ریس��ک حساب شده هستند. نتایج فعالیت های آنها ممکن است در 
بلندمدت مشخص شود یا اهداف شان در نگاه دیگران غیرممکن به نظر 
بیای��د اما کارآفرینان، موقعیت ها را از یک دی��دگاه متفاوت می بینند و 
باور دارند که اهداف آنها واقع بینانه و دس��ت یافتنی است. آنان نقاط را 
در محدوده ای که دانش کارآفرینان قابل بهره برداری است، فرصت یابی 
می کنن��د. پیش زمینه ه��ا و تجربیات، هر یک احتم��ال موفقیت آنها را 

افزایش می دهد.
پژوهش��گر گروه اطالع رس��انی ایرنا به منظور بررسی و واکاوی بیشتر 
مفه��وم کارآفرینی و پیداکردن راه حل های برون رفت از بحران بیکاری 
در کش��ور با »کاوه فرهادی« پژوهش��گر حوزه کارآفرینی و عضو هیأت 

علمی دانشگاه به گفت و گو پرداخته است.

مفهوم کارآفرینی در ایران
م��ا در ب��دو تولد پدیده کارآفرینی در س��رزمین مان دچار اش��تباهی 
بزرگ ش��دیم و از ای��ن رو با مقوله ای ناش��ناخته مواجه ایم که هویتش 
با ظاهرش تفاوتی آش��کار داشت. چنین پدیده ای در مسیر رشدش نیز 
توفیق چندانی نخواهد یافت مگر با بازس��ازی نگاه و اندیشه درباره آن. 
م��ا می توانیم بنا بر اصل تبدی��ل کردن تهدید به فرصت از ظرفیت یک 
مکتب کمرنگ شده و پیوند آن با کارآفرینی در معنای حقیقی مسیری 
بسازیم که با شرایط بومی و فرهنگ ایرانی سازگار باشد و در واقع یک 

مسیر ایرانیزه شده ایجاد کنیم.
ژاپن؛ نمونه عملی و کاربردی توسعه و پیشرفت

بهترین نمونه از نظ��ر قرابت فرهنگی ژاپن را می توان نام برد. به نظر 
ژاپنی ها توانس��تند در یک عمل هوشمندانه در مواجهه با غرب مفاهیم 
س��نتی خویش را در زندگی و فرهنگ امروزه زنده نگه دارند و هرچند 
که نام بس��یاری از آنها کمرنگ ش��ده است، اما ش��یوه و روش آنها در 
ش��کل های جدیدی در اخالق مردم گویی ساخته شده و توانسته است 
ژاپن را در مس��یر پیش��رفت یاری کند. کاری که این کش��ور در طول 
س��ال های توسعه در دوران میجی )دورانی 45 س��اله از تاریخ ژاپن که 
در واقع سرآغاز بیداری ژاپن قرون وسطا به شمار می آید( و حتی پیش 
از آن در رویاروی��ی با هر پدیده ای ک��ه از غرب می گرفت، انجام می داد 
می توان بهترین الگو برای توس��عه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه 
باشد. امروز به اذعان بیشتر ناظران ژاپن کشوری توسعه یافته است که 
باورهای س��نتی اش را به شدت حفظ کرده اس��ت و به معنایی دقیق تر 
بیان می کند که سنت و صنعت نه تنها در مقابل هم نیستند بلکه مکمل 

یکدیگر نیز به شمار می روند.
الگوی کارآفرینی فتوتی؛ الگوی ایرانیزه از توسعه کارآفرینی

الزم به توضیح اس��ت که س��خن ما این نیس��ت که محور تقلید را 
از غرب به ش��رق تغییر دهیم بلکه می خواهیم بگوییم ما باید ایرانی 
مس��یر توس��عه را بسازیم از غرب و ش��رق بیاموزیم، اما از آنها تقلید 
نکنیم به این دلیل ما با واکاوی یک مکتب س��نتی ایرانی اسالمی به 
نام »فتوت« و پیوند آن با کارآفرینی قصد داشتیم که برداشت ایرانی 
ش��ده از 2 کارآفرینی را بس��ازیم که ممکن است از مفهوم غربی آن 
بسیار متفاوت باشد اما با شرایط بومی ما برای توسعه سازگارتر است. 
این مفاهیم در فرهنگ بومی ایران حاوی مفاهیمی چون دگرخواهی، 
اش��تغال زایی، خالقیت و مقدم شمردن منافع جمع بر منافع فرد به 

شمار می رود.

شاخصه های الگوی کارآفرینی فتوتی
مقصود ما به طور کلی از »کارآفرین فتوتی«، عاشق پیش��ه ای محسوب 
می شود که حاضر است با فداکاری های بسیار و از آن جمله فداکاری مالی، 
تحمل زیان و ضرر اقتصادی، تاب تحمل شدید و نیت های بسیار گسترده تر 
از نفع ش��خصی، همچون پیش��برد نیت های خیرخواهانه وطن پرس��تانه، 
مذهبی و مسلکی به ایجاد کار، شغل، رونق اقتصادی و درآمدزایی جمعی 
دس��ت بزند. این تصور در فرهنگ ایرانی تنها آرمان گرایانه نیست. فرهنگ 
مش��ارکتی ایرانیان بستر الزم فرهنگی و ضرورت های اجتماعی، تاریخی و 
جغرافیایی ایران سبب ش��ده است که تاریخ ما شاهد چنین تجربیاتی در 
قرون گذش��ته و اکنون باش��د و این روحیه جمع گرایی و جوانمردی را در 
اصناف شهری، روستایی و ایلی ایران در قرون اولیه اسالمی و فتوت نامه های 
صنفی آن��ان )اس��اس نامه ها و مرام نامه های صنفی خ��ود پذیرفته و خود 

تضمین کننده( می توان مشاهده کرد.
نمونه کارآفرینی فتوتی در ایران

نمونه مش��هور ی��ک خانواده کارآفری��ن فتوتی خان��واده صنعتی زاده 
کرمانی اس��ت. »شیخ علی اکبر« پرورشگاه صنعتی زاده کرمان را بنیان 
گذارد که این مکان برای یتیمان کرمان کارخانه آدم س��ازی، کارآموزی 
و آینده س��ازی بوده اس��ت و نوه اش »همایون صنعتی زاده« که کارخانه 
گالب زهرا حاصل دس��ترنج او محس��وب می ش��ود که برای کشاورزان 
کرمانی کارس��از و درآمدس��از ش��ده اس��ت. حاج اکبر در تمام حرکات 
اجتماعی کرمان پیشرو و صاحب نظر بود. او یک پراگماتیسم )عملگرا( 
به ش��مار می رفت و عقیده داش��ت که همه نظریات فلسفی و اجتماعی 

باید به کار منجر شود.
چگونگی مدیریت در ژاپن و نحوه تعامل با کارمند و کارگر

ش��اید بسیاری با اس��تفاده از واژه »مادرانه« در روش مدیریت ژاپنی 
که به طور سنتی باید به آن مدیریت پدرانه اطالق کرد، موافق نباشند، 
اما واقعیت این اس��ت ک��ه کاربری این واژه در ارتب��اط با مهر و عاطفه 
مادری ارزیابی می ش��ود که یک لحظه از یاد فرزندانش غافل نمی ماند. 
ش��رکت های ژاپنی را ب��ه مثابه خانواده ای بزرگ بای��د در نظر آورد که 
ایفای نقش مدیریت به عهده انس��انی دلس��وز و خیراندیش اس��ت که 
کارگران را همچون فرزندانش دوس��ت دارد و آنها نیز تابع او هس��تند. 
ب��ه عبارتی حد اعالی توجه را تنها در عاطفه مادری می توان درک کرد 
و اطالق »مدیریت مادرانه« برای رس��اندن آن معناست. از آنجا که این 
روش ب��ر پایه های اطمینان، وفاداری، پش��تیبانی و اختیار قرار دارد، از 
ای��ن رو مدیریت ژاپن با ش��ناخت نیازهای کارکن��ان، احتیاجات رو به 

رش��د خانواده آنها، حمای��ت از آنان در برابر اخ��راج و افزایش با قاعده 
حقوق شان، نقش خود را به کمال ایفا می کند.

»موریت��ا آکی��و« از کارآفرینان و مدیران موف��ق ژاپنی می گوید: »در 
روابط کارگری ژاپن نوعی برابری وجود دارد که در جاهای دیگر نیست. 
در کارخانه »سونی« میان کارگران ماهر و غیرماهر تمایز اندکی مشاهده 
می ش��ود و اگر فردی به س��مت رهبر اتحادیه ارتقا یابد، ما نسبت به او 
عالقه مند می ش��ویم زیرا این گونه اشخاص افرادی هستند که می توانند 
دیگران را متقاعد کنند و وادار سازند که با آنان همکاری کنند و ما در 
جست وجوی چنین اشخاصی برای رده های مدیریتی هستیم. مدیریت، 
دیکتاتوری نیست. مدیریت باالی شرکت باید دارای استعدادی باشد که 
ب��ا هدایت کردن م��ردم، آنان را اداره کند. ما به طور مرتب در جس��ت 
وجوی اشخاص مستعد با چنین کیفیت هایی هستیم که بیشتر به دلیل 
نداش��تن تحصیالت الزم، یا به دلیل کوتاه فکری ش��ان، آنان را غیرقابل 
قبول تش��خیص می دهیم. در ش��رکت های ما روحی��ه تخاصم و تهاجم 

بسیار اندک است و رو در روی دیگری ایستادن امکان ندارد.«
مقایسه نگاه مدیریتی ژاپنی و آمریکایی

البته تردیدی نیس��ت که تفکر مدیریت ژاپنی و آمریکایی ویژگی های 
مشترک بسیاری دارند اما از آنجا که موضوع بحث ما مسیر متفاوتی به 
ش��مار می رود که ژاپن رقم زده است به طور طبیعی بحث از اشتراکات 
مس��یر کمک��ی به ما نمی کند. ب��ه نظر تفاوت نگاه ژاپ��ن با غرب امری 
روشن و پیشرفت این کشور نیز غیرقابل انکار است، شاید بهترین جمله 
برای پایان این بحث و بیان تفاوت های عمیق این باش��د که تفاوت های 
ش��رکت های ژاپنی و آمریکایی از تفاوت های فرهنگی فراتر می رود. اگر 
ش��ما از یک مدیر عامل ژاپنی بپرس��ید که »مهمترین مسئولیت شما 
چیست«، او بی شک خواهد گفت که اشتغال دائم و بهبود سطح زندگی 
کارگران در صدر کارها قرار دارد. برای انجام دادن این کار، شرکت باید 
سود داشته باش��د. کسب سود هرگز در اولویت کارها قرار نمی گیرد. تا 
آنجا که من می دانم بیش��تر مدیران تج��اری در آمریکا باالترین اولویت 
را به سود س��الیانه یا درآمد سرمایه گذاران می دهند، آنان دارای چنین 
مس��ئولیتی هس��تند، چون این مه��م را س��رمایه گذاران برعهده آنان 
گذاش��ته اند و برای اینکه س��ر کار خود بمانند، مجبورند آنان را راضی 
نگه دارند. این خود یکی از تفاوت های عمده رویکردهای متفاوت شرقی 
و غربی در مواجهه با کارگر و س��ود عایدی ش��رکت اس��ت حال ما باید 
ببینیم با اش��تراکات فرهنگی با ش��رقی ها چگونه می توانیم این مسیر و 

فرآیند توسعه و پیشرفت را ایرانیزه و به کار ببندیم.

الگوی »فتوتی«؛ الگوی ایرانیزه از توسعه کارآفرینی
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اولی��ن ق��دم در جهت گرفتن ش��غل، موفقیت آمیز ب��ودن در فرآیند 
درخواست است. اگرچه هیچ فرمول مشخصی برای انجام این کار وجود 
ندارد، ش��ما می توانید با انجام کمی تحقیقات و تنظیم رزومه  خود برای 
مطابقت با موقعیت ش��غلی، بهترین ش��انس را برای گرفتن آن شغل به 

دست آورید. 
مرحله اول: وارد شدن

1. تصمیم بگیرید که چه ش��غلی را می خواهید. به منظور ساده سازی 
فرآیند درخواست کار، نیازها و خواسته های خود برای اشتغال را بررسی 
کنید. با در نظر گرفت��ن چند چیز می توانید گزینه های خود را محدود 

کنید:
• زمین��ه کاری را در نظ��ر بگیرید. اینکه آیا ش��ما از یک زمینه دیگر 
منتقل می شوید یا به دنبال حرکت جانبی هستید، مهم است که کاری 
را پیدا کنید که برای شما چالش برانگیز و سودمند باشد. دانستن آنچه 
که نمی خواهید انجام دهید، همان قدر مهم اس��ت که بدانید چه کاری 

می خواهید انجام می دهید.
• مهارت ه��ای مورد نیاز برای یک س��مت خ��اص را در نظر بگیرید.  
زمانی  که از مهارت های ش��ما به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد و به 
رسمیت شناخته می شود رضایت شغلی خواهید داشت. داشتن یک ایده 
در مورد اینکه از کدام مهارت های شما استفاده می شود و کدام مهارت 

توسعه می یابد، کلید تصمیم گیری در مورد یک کار ارزشمند است.
• حق��وق و مزایای خود را در نظر بگیرید. در مورد حد پایین خودتان 
صادقان��ه و واقع��ی باش��ید. اگر به بیمه بهداش��تی نیاز داری��د و مقدار 
مشخصی از درآمد در هر ماه را تعیین کرده اید، بهتر است در محل هایی 

کار کنید که این شرایط را برآورده می کنند.
2. تحقیق خود را انجام دهید. قبل از اینکه ش��روع به ارسال رزومه و 

نامه کنید، به شرکت های مورد درخواست نگاهی داشته باشید.
• احساس ش��خصیت و ارزش ش��رکت را با خواندن توضیحات شغل 
بررس��ی کنی��د. این اطالعات در هنگام نوش��تن نامه کتبی ش��ما و در 

وضعیت مصاحبه مفید هستند.
•  محصوالت جدید یا خدماتی که شرکت ارائه می دهد را بخوانید. این 
اطالعات اغلب در بخش »اخبار« شرکت قرار دارند. این بخش همچنین 

می تواند منبع اطالعاتی در مورد فعالیت های جامعه شرکتی باشد.
• بخش ش��غلی وب س��ایت ش��رکت را برای بینش بیش��تر در مورد 
فرصت های ش��غلی مرور کنید. شما ممکن اس��ت گزینه های بیشتری 

برای استخدام در سایر ادارات یا مکان ها پیدا کنید.
3. رزومه بنویسید. حتی اگر کار شما نیاز به ارسال یک رزومه سنتی 
نداشته باشد، داشتن رزومه ای بروز بسیار توصیه می شود. رزومه نه تنها 
م��دارک تحصیلی و کار ش��ما را مش��خص می کند، بلک��ه می توانید به 
پروژه ه��ای خاصی ک��ه در آن کار انجام داده اید یا جوایزی که کس��ب 
کرده اید اش��اره کنید. اطالعات مربوط به رزومه ش��ما شامل موارد زیر 

می شود:
• اطالعات تماس فعلی ش��ما، از جمله نام کامل، شماره تلفن، آدرس 

پستی و آدرس ایمیل.
• پس زمینه آموزش��ی شما. لیست دانش��کده هایی که در آن تحصیل 
کرده اید )از ابتدا تا تازه ترین ها(، سال تحصیل و هر مدرک یا گواهی که 
کسب کرده اید را لیست کنید. شما ممکن است بخواهید دوره تحصیل 

خود را نیز یادداشت کنید.
• سابقه کار خود برای چند س��ال گذشته. قانون غیررسمی می گوید 
هر صفحه رزومه برای هر 10س��ال تجربه است. توجه داشته باشید که 
ش��کاف های زیاد در اشتغال و یا مش��اغل متعدد در زمان کوتاه، چیزی 
اس��ت که ممکن است در طول مصاحبه از شما در مورد آن سؤال شود. 
اطمینان حاصل کنید که تاریخ اس��تخدام، نام ش��رکت، س��مت شما و 

شرح مختصری از فعالیت های خود را داشته باشید.
• مهارت های مربوطه. این ش��انس شما برای لیست تمام مهارت هایی 
است که از طریق سال ها به دس��ت آورده اید. دانستن تجهیزات اداری، 
آشنایی با سیس��تم عامل های کامپیوتری، برنامه های نرم افزاری )مانند  
آفیس(، تایپ س��ریع، تجربه پایگاه داده و س��ایر اطالعات مربوطه باید 

در رزومه شما باشند.
4. برای اطالع از روند درخواست، با کارفرما تماس بگیرید. به احتمال 
زیاد تماس شما به مدیر استخدام یا مدیر منابع انسانی هدایت می شود. 
اگر آن ها قصد اس��تخدام داشته باشند، ممکن است از شما بخواهند به 
شرکت بروید و درخواست خود را پر کنید یا رزومه و نامه ارسالی خود 
را از طریق پس��ت یا پس��ت الکترونیکی ارس��ال کنید. اطمینان حاصل 
کنید که نام خود را ذکر کرده و همه ارتباط های آینده را براس��اس نام 

خود دنبال کنید.
5. در صورت لزوم یک نامه همراه بنویسید. اطمینان حاصل کنید که 
مشخصاً هم برای شرکت باشد و هم کار. در صورت امکان،  نامه را برای 
یک مخاطب خاص بنویس��ید. این نش��ان می دهد که شما مدت زمانی 
را برای تحقیق در مورد اطالعات گذاش��ته اید و  فقط به هر کارفرمایی 
ک��ه می توانید پیدا کنید، ارس��ال نمی کنید. می توانی��د در نامه خود از 

موضوعات زیر استفاده کنید:
• چگونه شخصیت و مأموریت شرکت با ارزش های شما سازگار است.

• چگون��ه پس زمینه تان ش��ما را یک نقش ارزش��مند برای س��مت و 
شرکت می سازد.

• امیدوارید در این سمت چه چیزی به دست آورید.
• چ��ه اس��تعدادهای منحصر به فردی برای این س��مت ب��ه ارمغان 

می آورید؟
• چه چیزی در مورد این سمت خاص به آن عالقه دارید؟

۶. نظر فرد )یا افراد( دیگر را بپرس��ید. از دوس��تان یا اعضای خانواده 
بخواهی��د رزوم��ه و نامه را برای غلط امالیی بررس��ی کنند. آنها ممکن 
اس��ت بتوانند به چیزهایی که ش��ما ندیدید یا م��واردی که می توان به 

شکل بهتری نوشت، اشاره کنند.
• در صورت امکان، از کارکنانی که در زمینه شغلی شما کار می کنند 
مشورت بخواهید. صحبت کردن با مصاحبه کنندگان یا مدیران استخدام 
نیز س��ودمند اس��ت، زیرا آنها با کیفیت و معیارهایی که کارفرمایان به 

دنبال آن می گردند آشنا هستند.
7. توصیه نامه داش��ته باش��ید. اگرچه مجبور نیستید توصیه نامه را به 

سرعت ارائه دهید، بهتر است که به دنبال گرفتن آن باشید.
• توصیه می ش��ود که حداقل از سه نفر نامه بگیرید. حداقل دو نفر از 
این مراجع باید افرادی باش��ند که با آنها کار کرده اید و می توانند راجع 

عملکرد شغلی شما صحبت کنند.
• اطمینان حاصل کنید که اطالعات  بروز شده مراجع خود، از جمله 
آدرس پس��تی و آدرس ایمیل، شماره تلفن، سمت فعلی و شرکت فعلی 

را داشته باشید.
۸. درخواست دهید. هنگامی که رزومه و نامه  خود را به خوبی تنظیم 
کردید، زمان ش��روع فرآیند درخواست اس��ت. درخواست ها معموالً به 

یکی از سه روش زیر ارائه می شوند:
• به صورت حضوری. یک بس��ته با تم��ام مدارک خود را به محل کار 
کارفرمای بالقوه ببرید. توصیه می شود قبل از تحویل بهترین زمان برای 
ارائه دادن مدارک خود را بپرس��ید. هنگامی که وارد می ش��وید، با مدیر 
استخدام صحبت کنید و سعی کنید مدارک خود را به صورت شخصی 
به آنها بدهید. این اجازه می دهد تا مدیر استخدام چهره شما  را به خاطر 
بسپارد. توصیه می شود که لباس حرفه ای بر تن داشته باشید و خودتان 

را به خوبی نشان دهید.
• آنالی��ن. برنامه های آنالین متفاوت هس��تند - برخی ممکن اس��ت 
از ش��ما بخواهند فیلدها را پر کنید، در حالی که دیگران ممکن اس��ت 
درخواس��ت کنن��د که نام��ه و روزمه خود را پیوس��ت کنی��د. برخی از 
ش��رکت ها از شما می خواهند که مدارک خود را به بخش منابع انسانی 
آنها ارس��ال کنید. مهم اس��ت که دس��تورالعمل ها را دنبال کنید - اگر 
آنها از ش��ما بخواهند رزومه خود را در قسمت ایمیل ارسال کنید، پس 

پیوست ارسال نکنید!
• توس��ط ایمیل. در صورت درخواست، اطمینان حاصل کنید که نام 
مدیر استخدام یا مدیر منابع انسانی را در تمام مکاتبات خود ذکر کنید.
۹. پیگیری. بررس��ی وضعیت درخواس��ت شما، عالقه شما به شغل را 
نشان می دهد و اطمینان می دهد که مدارک درخواستی شما به شخص 
مناس��ب رسیده باشد. تماس گرفتن به س��رعت ممکن است شما را بد 

جلوه دهد. برای پیگیری پیشنهادات زیر را دنبال کنید:

• ب��ه »مهلت آگهی« توجه کنید. اکثر ش��غل های ارس��ال ش��ده در 
اینترنت مهلت مشخصی دارند. تماس با مدیر استخدام قبل از این تاریخ 

می تواند شما را بیش از حد مشتاق و ناامید نشان دهد.
• اگر مهلتی برای آگهی نبود، یک قاعده خوب این است که یک هفته 

پس از ارسال درخواست تماس برقرار کنید.
• زمانی که با مدیر اس��تخدام یا مدیر منابع انس��انی تماس می گیرید 
س��عی کنید لحن  ارتباط را دوستانه نگه دارید. از نظراتی مانند »با من 
هنوز تماس گرفته نش��ده است.« دوری کنید. در عوض، این سؤال ها را 
مطرح کنید »آیا هنوز تصمیمی گرفته ش��ده است؟« یا »آیا می توانید 

کمی بیشتر در مورد چارچوب زمان استخدام به من توضیح دهید؟«
مرحله دوم: گرفتن پیشنهاد شغلی

درخواس��ت ش��ما برای گرفتن پیشنهاد ش��غلی که می خواهید، فقط 
اولین مرحله در یک س��ری از مراحل به منظور ایمن کردن پیش��نهاد  
اس��ت. با کمی برنامه ریزی، پیش بینی و تمرین حرکت  روند اس��تخدام 

آسان خواهد بود!
1. اطمینان حاصل کنید که حضور آنالین شما تمیز است. کارفرمایان 
و استخدام کنندگان اغلب اینترنت را به دنبال شما می گردند و هر چیز 

منفی که بینند می توانند شما را به ته لیست باز گرداند.
2. هنگام��ی که در نهای��ت یک مصاحبه دریاف��ت می کنید، مطمئن 
ش��وید که مناسب با ش��غل مورد نظر خود لباس می پوشید. لباس هایی 
که باعث احساس خوب و اعتماد به نفس می شوند می توانند بر شما در 

هنگام مصاحبه تأثیر مثبت بگذارند.
3. س��ر وقت باش��ید. برای رس��یدن به مصاحبه ها 10 الی 15 دقیقه 
پیش از زمان برنامه ریزی ش��ده حرکت کنید تا مسائل مربوط به حمل 
و نقل عمومی یا ترافیک منجر به دیر رس��یدن ش��ما نش��وند. این امر 
همچنی��ن به ش��ما چند دقیقه وق��ت اضافه برای آماده ش��دن و مرور 

یادداشت هایی  که با خود آورده اید می دهد.
4. در مصاحبه خود را با عالقه و مش��تاق نش��ان دهید. مثبت بودن و 
صحبت در مورد شغل به صورت آگاهانه نشان می دهد که شما تحقیق 
خ��ود را انجام داده اید و این امر می تواند امتیاز زیادی را برای ش��ما به 

ارمغان بیاورد.
5. به یادداش��ت های خ��ود مراجعه کنید. از مصاحبه کننده بپرس��ید 
که آیا می توانید به یادداش��ت های خود نگاه کنید. یادداش��ت های شما 
می تواند به عنوان برگه  تقلبی باش��د که در آن دستاوردها و مهارت های 

خود را لیست کرده اید.
۶. رفتار مناس��ب از خود نشان دهید. پیگیری پس از یک مصاحبه، با 
یک نامه تش��کر رفتار خوب شما را نش��ان می دهد و یک تصور ماندگار 

از شما به جا می گذارد.
Wikihow/ucan :منبع 

چگونه برای یک شغل درخواست دهیم؟
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چالش شروع کسب و کار جدید در دوران کرونا

ش��روع کس��ب و کار تازه در دوران کرونا و نابس��امانی های اقتصادی در بسیاری از کش��ورهای دنیا ایده چندان جذابی به نظر 
نمی رسد. بسیاری از برندهای بزرگ در طول دوران کرونا از هرگونه اقدامی برای توسعه کسب و کارشان خودداری می کنند با این 
حساب تالش برای شروع یک کسب و کار تازه باید عجیب به نظر برسد.  بدون تردید اغلب کارشناس ها و کارآفرینان با تالش های 
جدی برای توسعه کسب و کار در شرایط کنونی مخالف هستند. در این میان به گزارش خبرگزاری CNBC، جن همر به عنوان 
یکی از کارآفرینان موفق در زمینه فناوری های نوپا نظر متفاوتی دارد. جن همر در مورد موقعیت های دشوار اقتصادی مانند بحران 
مالی ایاالت متحده از 200۸ تا 2010 نظر متفاوتی نسبت به دیگر کارشناس ها دارد. بر این اساس بحران های مالی بهترین زمان 
برای راه اندازی کسب و کارهای تازه براساس ایده های نوآورانه محسوب می شود. استفاده از موقعیت های اقتصادی نامناسب برای 
توس��عه کس��ب و کار در نگاه نخس��ت بیش از اندازه عجیب به نظر می رسد. این نکته از نگاه بسیاری از بازاریاب ها و کارآفرینان به 
مثابه نوعی چالش بزرگ ارزیابی می شود. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی دالیل شروع کسب و کار تازه در شرایط نامناسب 

کرونایی است بنابراین شاید زمان کنونی بهترین موقعیت برای شروع کسب و کار برندمان باشد. 
چرا باید همین حاال کسب و کارمان را شروع کنیم؟

ما در ادامه این بخش به بررس��ی برخی از دالیل اصلی برای ش��روع کسب و کار در زمان شیوع ویروس کرونا می پردازیم. بدون 
تردید ویروس کرونا در بس��یاری از کش��ورها به خوبی مدیریت ش��ده اس��ت، اما هنوز هم تاثیر این بحران جهانی بر روی حوزه 
اقتصادی قابل مش��اهده اس��ت بنابراین دالیل مورد بحث ما باید انگیزه کافی برای کارآفرینان به منظور س��رمایه گذاری بر روی 

کسب و کار تازه را داشته باشد. 
1. فرصت طالیی برای ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد

براس��اس گزارش موسسه فوربس، در پی ش��یوع ویروس کرونا در سراسر دنیا نزدیک به 43 میلیون نفر بیکار شده اند. این رقم 
برای اقتصاد جهانی بسیار گزاف است بنابراین نیروی کار موردنیاز برندها برای شروع کسب و کار به وفور موجود است. 

بدون تردید ضررهای ناش��ی از ش��یوع کرونا بیش از همه متوجه کسب و کارهای بزرگ است. چنین کسب و کارهایی با قوانین 
س��فت و س��خت در زمینه واردات محصوالت به کش��ورهای مختلف مواجه شده اند. مزیت اصلی کس��ب و کارهای کوچک امکان 
دریافت کمک های مالی دولتی و همچنین ادامه فعالیت در شرایط اجرای قوانین سفت و سخت واردات است. بر این اساس چنین 

کسب و کارهایی امکان توسعه و حتی استخدام نیروی کار برندهای بزرگ و بین المللی را نیز دارند. 
کمک به اقتصاد فعلی کش��ورها ایده مناسبی برای دریافت کمک های دولتی محسوب می شود بنابراین شما به عنوان کارآفرین 
در مسیر راه اندازی کسب و کار تازه تان از کمک های دولتی نیز بهره مند خواهید شد. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای موفقیت 
در حوزه بازاریابی و برندس��ازی دارد. مش��تریان در ش��رایط کنونی نسبت به فعالیت کس��ب و کارهای تازه تاسیس با دیده مثبت 

می نگرند. این امر مزیت بازاریابی و تعامل با مشتریان برای ما را به ارمغان خواهد آورد. 
2. جست وجوی فرصت های تازه

ایده های کسب و کاری بسیار زیادی در پی وقوع حادثه کرونا در سراسر دنیا شکل گرفته است. مهم ترین حوزه های مورد بحث 
ش��امل بهداش��ت و سالمت است بنابراین اگر ش��ما ایده های جذابی برای حوزه بهداشت و سالمت افراد مختلف دارید، همین االن 
باید دست به کار شوید. ایده های جذاب به طور واحد به ذهن چندین نفر می رسد. نکته مهم در این میان سرعت عمل افراد برای 
اجرای ایده ش��ان اس��ت بنابراین اگر شما دیر به فکر اجرای ایده تان بیفتید، به احتمال زیاد شانس چندانی برای موفقیت در حوزه 
بازاریابی و جلب نظر مش��تریان نخواهید داش��ت.  برخی از کارآفرینان نسبت به شروع کسب و کار در شرایط کرونایی تردیدهای 
زیادی دارند. این امر به دلیل عدم اطمینان نسبت به کیفیت ایده های جاری آنها صورت می گیرد. توصیه ما در این بخش استفاده 
از نظرات چندین کارش��ناس کس��ب و کار یا حتی دوستان نزدیک برای ارزیابی بهینه اس��تارت آپ تان است. بدون تردید مواجهه 
با شکس��ت در حوزه کس��ب و کار همیشه دشوار اس��ت، با این حال شکست یک استارت آپ در شرایط کنونی دشوارتر از هر زمان 

دیگری خواهد بود. 
3. سهولت در تامین مالی استارت آپ

تامین مالی اس��تارت آپ یکی از دش��وارترین بخش های راه اندازی کس��ب و کار تازه است. س��ازمان های دولتی و مردم نهاد در 
کش��ورهای مختلف اقدام به ارائه کمک های مالی و تس��هیالت سرمایه گذاری برای راه اندازی کسب و کارهای تازه در دوران سخت 

کنونی کرده اند بنابراین شما امکان استفاده از وام های متعددی در مسیر شروع کسب و کارتان را خواهید داشت. 
ایاالت متحده در دوران س��خت کرونا بس��یاری از مش��کالت اقتصادی را تجربه کرده اس��ت. برخی از شرکت ها در طول دوران 
قرنطینه به کلی ورشکس��ته ش��ده اند، با این حال براس��اس گزارش رسمی انجمن کس��ب و کارهای کوچک کمکی به مبلغ 37۶ 
میلیارد دالر برای کس��ب و کارهای کوچک این کش��ور اختصاص داده شده اس��ت. بی تردید این رقم برای نجات کسب و کارهای 

کوچک کافی نیست، اما کمک قابل توجهی به آنها خواهد کرد. 
4. رهایی از بار مالیاتی

پرداخت مالیات برای کسب و کارهای تازه تاسیس در سال های ابتدایی بسیار دشوار خواهد بود. چنین کسب و کارهایی اغلب 
توان پرداخت مالیات در س��ال های نخس��ت را ندارند. شیوع ویروس کرونا کار پرداخت مالیات برای برندهای بزرگ را نیز با مشکل 
مواجه کرده است، با این حساب وضعیت کسب و کارهای کوچک به طور کلی حاد ارزیابی می شود. نکته مهم در این میان تالش 
گروه های مختلف مردمی برای کاهش بار مالیاتی کس��ب و کارهاس��ت. بر این اساس بسیاری از نهادهای قانونگذاری در کشورهای 
مختلف اقدام به لغو مالیات های مختلف برای کمک به کسب و کارهای تازه تاسیس کرده اند. این امر موقعیت مناسبی در اختیار 

کارآفرینان برای شروع فعالیت کارآفرینانه خواهد داد. 
بهترین گزینه ها برای شروع کسب و کار در دوران کرونا

بی تردید شروع کسب و کار تازه همراه با تردیدهای بسیار زیادی است. ما در این بخش به جمع آوری فهرستی از کسب و کارهای 
مناس��ب برای ش��روع فعالیت کارآفرینان پرداخته ایم. مزیت اصلی فهرس��ت کنونی سادگی شروع کار اس��ت. این امر شامل پرهیز از 
چالش های بهداشتی در زمینه انتشار ویروس کرونا و هماهنگی با بودجه های اندک کارآفرینان است. به گزینه های ذیل توجه کنید:

• مشاوره کسب و کار
• مربی ورزشی آنالین

• خدمات نظافتی آنالین
• تحویل محصوالت یا سفارشات

• طراحی استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی
• مشاوره بازاریابی و تبلیغات

• طراحی سایت
• ساخت پادکست

• ارائه توصیه های کاری و برنامه ریزی شغلی
بدون تردید گزینه های مورد بحث در فهرس��ت فوق نیاز به بودجه اولیه بس��یار زیادی ندارد. بنابراین شما در هر شرایطی امکان 
ش��روع کس��ب و کار موردنظر را دارید. نکته مهم در این میان ارزیابی مهارت تان در هر کدام از حوزه های مورد بحث اس��ت. شاید 
ش��ما مهارتی خارج از گزینه های مطرح در این بخش داش��ته باش��ید. در این صورت باید به دنبال ایجاد گزینه های مناسب برای 

خودتان باشید. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

تبلیغـاتخالق

هر کس��ی دوس��ت دارد در زندگی شخصی و حرفه ای خود، 
به موفقیت برس��د. بهتر اس��ت با دقت بیشتری در مورد آنچه 
می خواهید به آن برسید و کاری که دوست دارید انجام دهید، 
فکر کنید و با برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف تان پیش بروید. 
با ما همراه باشید تا 15 عادت موثر را به شما معرفی کنیم که 

باعث بهبود کیفیت زندگی شخصی و کاری تان می شود.
1. در زمینه ای که می خواهید پیشرفت کنید، مطالعه 

بیشتری داشته باشید
آیا دوس��ت دارید در مهارت خاصی به پیشرفت برسید؟ 
در م��ورد آن مطالع��ه کنی��د. بیش��تر به آن فک��ر کنید، 
کتاب  هایی بخوانید که به دانش تان می افزاید. اگر به دنبال 
نتیجه و تاثیرگذاری بیش��تری هس��تید، به مطالعه کردن 
توج��ه ویژه ای نش��ان دهید زی��را با مطالع��ه همه چیز در 

ذهن تان باقی می ماند.
2. مهربان باشید

در مقابل دیگران مهربان و دلسوز باشید و این خصوصیت 
را به عادت مثبتی برای خود تبدیل کنید. سعی کنید کمتر 
عصبانی ش��وید و ای��ن باور را در خود ب��ه وجود آورید که 
داش��تن رفتاری عاقالنه و دلسوزانه در بیشتر اوقات نتیجه  
بهت��ری ب��ه دنبال دارد. ای��ن تفکر و رفتار به ش��ما کمک 

می کند آسان تر با دیگران ارتباط برقرار کنید.
3. به صحبت های اطرافیان تان با دقت بیشتری گوش 

دهید
گوش دادن فعال به صحبت های دیگران کار ارزش��مندی 
اس��ت. شاید حرف مهمی زده نش��ود اما باید توجه خود را به 
طرف مقابل تان نشان دهید. هر صحبت و گفت وگویی را با این 
جمله به پایان برسانید: »چطور می توانم به شما کمک کنم؟« 
آنگاه متوجه می شوید همین یک جمله ساده چقدر در بهبود 
رابطه  ش��ما با دیگران تاثیر دارد. گاهی پیدا کردن راه حل در 
رابطه کار ساده ای است، اما اگر واقعا به حرف های طرف مقابل 

گوش می دهید، این کار را انجام دهید.
4. روی کارهای هر روزتان تأمل کنید

اگ��ر واقع��ا می خواهید پیش��رفت کنید و ب��ه اهداف تان 
برس��ید، باید بدانید چطور می توانید پیش��رفت کنید. تنها 
راه برای اینکه بدانید چطور به پیش��رفت برسید این است 
که تأمل کنید و از خودتان بپرسید چه کارهایی الزم است 

انجام دهید.

5. به کسانی که برای تان مهمند، بیشتر توجه کنید
اگر رابطه تان با فردی از هم پاش��یده اس��ت، دیگر مهم 
نیس��ت نس��بت به او چه طرز فکری دارید. در اطراف همه  
ما کس��انی هستند که به آنها عش��ق می ورزیم و برای مان 
مهمن��د. خودخواهی را کنار بگذاری��د و به این افراد توجه 
بیشتری نشان دهید، زیرا این افراد نقش مهمی در زندگی 
کارمندان، ش��رکا و مدیران شما دارند و بی توجهی به آنها 

می تواند به رابطه شما با آن فرد آسیب بزند.
6. با دیگران همراه شوید و به پیشرفت برسید

با افرادی ارتباط برقرار کنید که شما را در مسیر پیشرفت 
هل می دهند. باید بدانید بهترین پیش��رفت شخصی توسط 
دیگران انجام می گیرد. اگر با افرادی که همانند ش��ما کار 
می کنند وق��ت بگذرانید، خودتان را در حال رش��د با آنها 
می بینی��د، خیلی زودتر از اینک��ه بخواهید به تنهایی تمام 

کارها را انجام دهید.
7. به رابطه تان با اطرافیان اهمیت بیشتری بدهید

ارتباط مستمر مهم ترین چیزی است که در برقراری یک 
رابطه کارآمد اهمیت دارد. گاهی یک احوالپرسی ساده در 
زمان مناس��ب می تواند یک رابطه  بلندمدت کاری برای تان 

به ارمغان بیاورد.
8. سیستم پاداش و تنبیه داشته باشید

سیس��تم پاداش و تنبیه برای کس��انی ک��ه می خواهند 
عادات بدش��ان را کنار بگذارند ضروری است. گاهی اوقات 
یک جایزه یا تنبیه مختص��ر می تواند باعث ایجاد تغییرات 

موثری شود.
9. از کارهای خوب حمایت کنید

برخی  ع��ادت کرده اند مدام ُغر بزنند و یادش��ان می رود 
گاهی الزم اس��ت از کارها و خدمات خوب دیگران تش��کر 
کنند. اکنون به کارهای خوب��ی که دیگران برای تان انجام 
داده ان��د، کمی فکر کنید و برای آن خدمات قدردان ش��ان 
باش��ید. دادن یک هدیه  مناس��ب نه تنها قدرشناسی شما 
را نش��ان می دهد، بلکه می تواند باعث شود دیگران رابطه و 

احساس بهتری نسبت به شما داشته باشند.
1۰. با خودتان صادق باشید

گاهی تنها صحبت ک��ردن نمی تواند تغییری ایجاد کند. 
الزم است کتابی برای ارتقا و تعالی خود تهیه کنید و آن را 
همه جا با خود ببرید و بگویید: »من در حال تالش��م برای 

اینک��ه بیش��تر در لحظه زندگی کنم.« تا اینکه گوش��ی به 
دس��ت بگیرید و به دوستان خود پیام دهید: »من در حال 

تالش برای زندگی در لحظه ام.«
11. از افراد موردپسندتان الهام بگیرید

ن��گاه کردن به دیگران برای ایجاد انگیزه، الهام گرفتن از 
آنها یا حتی به عنوان یادآورهای روزانه که چطور می توانید 
مسیر خود را در سفرتان ادامه دهید، می تواند مفید باشد.

12. میزان پیشرفت خود را بسنجید
یکی از مربیانم می گفت »اگر نمی توانی پیشرفت خود را 
اندازه بگیری، اصال به دنبال پیشرفت نفس نباش« و زمان 
زیادی صرف کرد تا منظورش را به من بفهماند. ش��ما باید 
راهی برای اندازه گیری پیشرفت خود پیدا کنید. این راهی 
است که شما را به اهداف تان می رساند، البته به شرطی که 
در همان مسیر حرکت کنید و از مسیرتان منحرف نشوید.

13. پایداری، رمز موفقیت است
یک ش��به نمی توان به پیش��رفت رس��ید، بلکه موفقیت 
تدریجی به دس��ت می آی��د. تداوم چیزی اس��ت که باعث 
ایجاد تغییرات معنادار می ش��ود، البته همان چیزی اس��ت 
که برای اغلب افراد س��خت است. ش��ما نمی توانید به یک 
باره تغییری ایجاد کنید و در آن ثابت قدم بمانید. پیشرفت 

نفس یک تمرین روزانه و یک سبک زندگی است.
14. همیشه بهترین عملکرد را از خود نشان دهید

اگ��ر می خواهید زندگی خود را بهبود دهید، باید بهترین 
عملکرد را از خود نش��ان دهید و س��عی کنید همه چیز را 
در جای درس��ت خود بگذارید. با این حال، به دست آوردن 
اعتبار نباید انگیزه تمام کارهای خوب ش��ما باش��د. رغبت 
زیاد برای کس��ب اعتبار، باعث می شود نه تنها در رسیدن 
به اهداف خیرخواهانه تان شکس��ت بخورید، بلکه شخصیت 

شما نزد دیگران خدشه دار خواهد شد.
15. دیگران را تایید کنید

بهتری��ن کاری که می توانید در مواجهه با یک کار خوب 
و شایس��ته انجام دهید، این اس��ت که بگویید: »کار بسیار 
خوبی بود« یا »من مطمئنم بقیه قدردان کار شما خواهند 
ب��ود.« تایید کردن و قدردانی از دیگران کار بس��یار خوبی 
است و باعث بنیادی شدن یک رفتار مثبت و تبدیل آن به 

یک عادت خوب می شود.
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15 عادت مثبتی که به بهبود کیفیت زندگی تان منجر می شود

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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