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از کاهش یک میلیون و نیم نفری تعداد شاغالن تا افزایش جمعیت غیرفعال در بهار امسال

 تحوالت بازار کار
در فصل کرونا

فرصت امروز: تازه ترین گزارش منتشرش��ده از تحوالت بازار کار در فصل بهار امس��ال از مشهود بودن اثر کرونا بر بازار کار کشور 
حکایت دارد، چنانچه بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد که در بهار 99، جمعیت غیرفعال کشور افزایش پیدا کرده و یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغالن نیز کاهش یافته است. ارزیابی وضعیت اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نیز نشان 
مي دهد که بخش خدمات با 49.7 درصد به رغم شیوع کرونا کماکان بیشترین سهم اشتغال را در فصل بهار به خود اختصاص داده 
اس��ت. بخش صنعت با 31.8 درصد و کش��اورزي با 18.6 درصد در رده های بعدی قرار دارند. همچنین نرخ بیکاری در فصل بهار 

امسال با 1.1 درصد نسبت به بهار پارسال، 9.8 درصد شد و نرخ بیکاری جوانان نیز 24.۵ درصد اعالم شد. مرکز آمار ایران روز...

 از افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی
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چگونه می توان جاذبه اقتصادی بازار ارز را کاهش داد؟

ایست مقابل دالر

اخذ مجوز »مرکز خدمات مشاوره کارآفرینی«
25 اشتباهی که افراد موفق 2 بار تکرار نمی کنند

۶ نکته درباره روانشناسی رنگ برای رستوران و فست فود
بازاریابی در اینستاگرام با ترندهای برتر 
محتوای سبز، محتوای ریشه داِر ماندگار

ایده آیفون این بار برای سامسونگ 
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پیش بینی آینده اوبر توسط دارا 
خسروشاهی

یادداشت
شکست بازار و مالیات بر 

خانه های خالی

بازار مسکن تملیکی و استیجاری 
در اقتصاد ایران، یک��ی از بازارهای 
نسبتا آزاد و رقابتی است، به طوری 
که دخالت ه��ای اندکی در این بازار 
خصوصا بازار مس��کن اس��تیجاری، 
توس��ط دولت ص��ورت می گیرد اما 
وج��ود برخی ویژگی ه��ا در کاالی 
مسکن یا خدمات مسکونی موجب 
ذاتی  اصطکاک ه��ای  برخ��ی  بروز 
در این بازار ش��ده اس��ت. از جمله 
این ویژگی ها که باعث کندش��دن 
س��رعت تعدیل در این بازار اس��ت 
می توان به ناهمگنی کاالی مسکن، 
چسبندگی فضایی، وجود وقفه های 
زمان��ی طوالنی م��دت بی��ن رفتار 
عرضه و تقاضا اش��اره ک��رد. وجود 
وقف��ه زمان��ی طوالن��ی در واکنش 
عرضه مس��کن جدید ب��ه کمیابی 
مسکن توسط س��رمایه گذاران خود 
باع��ث پدید آمدن چرخه های رونق 
و رکود ذاتی در بازار مس��کن فارغ 
از محل جغرافیایی آن ش��ده است. 
عامل دیگ��ری که بر اصطکاک های 
بازار مسکن در اقتصاد ایران افزوده 
اس��ت تورم در این بازار است. رشد 
ش��تابان قیمت ها در ای��ن بازار که 
ناش��ی از بیماری هلندی در اقتصاد 
ایران اس��ت موجب شده بازدهی از 
محل افزایش قیمت دارایی مسکن 

همیش��ه باال باشد و این 
2خود نه تنها موجب...

سه شنبه
2۴ تیر

1399

22 ذوالقعده 1۴۴1 - سـال ششم
شماره   1582- 1۶صفحه - 50000   ریال

Tue.14 Jul 2020

فرصت امروز: ش��مار مبتالیان و قربانیان کووید-19 همچنان در 
حال افزایش اس��ت و براس��اس آخرین آمارها، تعداد مبتالیان به 
بیم��اری کرونا از مرز 13 میلیون نفر در جهان عبور کرده اس��ت؛ 
عددی بزرگ که در یکی دو ماه اخیر هر پنج روز یک میلیون نفر 
رش��د را نش��ان می دهد. در ایران نیز طبق گفته سخنگوی وزارت 
بهداش��ت، با فوت 2۰3 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته، 
ش��مار جان باختگان کرونا از مرز 13 هزار نفر نیز گذشت. اعداد و 
ارقام هولناکی که نشان می دهد باید به زندگی با کرونا عادت کنیم 
و پروتکل های بهداش��تی و فاصله گذاری اجتماعی را هرچه بیشتر 

از پیش رعایت کنیم.
در این میان، با ش��یوع هرچه بیش��تر بیماری کرونا و در مصاف 
ویروس و اقتصاد، س��واالت زیادی مطرح ش��ده و اندیشمندان در 
جس��ت وجوی پاس��خ این س��واالت برآمده اند که رکود اقتصادی 
ناش��ی از کرونا چقدر جدی اس��ت؟ اپیدمی کرونا چه تغییر شکل 
ژئوپلیتیکی ایجاد می کند؟ آیا س��ایه سنگین کرونا همچنان بر سر 
دنیای ما حضور خواهد داش��ت؟ آیا بحران کرونا تأثیر س��اختاری 
پایداری در جهان به  جای خواهد گذاش��ت؟ به نظر می رسد پاسخ 
اغلب این پرس��ش ها، مثبت و ترس��ناک اس��ت، چراک��ه ویروس 
کووید-19 نه تنها یک بحران س��المت با ابعادی عظیم است، بلکه 
یک بازس��ازی قریب الوقوع در نظم سیاسی و اقتصادی جهان پدید 
آورده اس��ت. با اینکه آینده نظم جهان در س��ایه ش��یوع کرونا به 
اندازه خود این بیماری، مبهم و ناشناخته است، اما یکی از مسائلی 
که از همان بدو ش��یوع کرونا به مثابه فرصتی از دل تهدید مطرح 
ش��ده، وضعیت زیست محیطی زمین بوده است. شیوع کرونا زنگ 
خطری اس��ت که نتیجه دس��ت درازی انس��ان به محیط زیست و 
رس��یدن به رش��د اقتصادی به هر قیمت ممکن را به ما گوش��زد 
می کند. از همین روس��ت که برخی از صاحب نظران، بیماری کرونا 
را تنه��ا به عنوان تهدید در نظر نمی گیرن��د و آن را فرصتی برای 
بازیابی محیط زیس��ت نی��ز می دانند؛ کمااینکه با ش��یوع ویروس 
کووید-19، کره زمین در بهترین ش��رایط خود در ۵۰ س��ال اخیر 

قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، در دو س��ه ماه گذش��ته که بیشتر مردم جهان 
با ش��یوع کرونا در قرنطینه خانگی قرار گرفتند، ش��وکی بی سابقه 
به دنیا وارد ش��د و برای اولین بار میزان انتشار گازهای گلخانه ای، 
مصرف س��وخت های فسیلی، ترددهای هوایی، زمینی و آبی تا حد 
زیاد و قابل توجهی کاهش پیدا کرد. تمام این عوامل باعث ش��ده 
است تا میزان انتشار گازهای گلخانه ای در ماه مارس سال 2۰2۰ 
برابر با میزان مدت مش��ابه در سال 199۰ میالدی باشد یعنی به 
اندازه 3۰ س��ال قبل و این امر نش��ان می دهد که س��بک زندگی 
انس��ان ها تا چه اندازه در تضاد با وضعیت زیس��ت محیطی زمین 
است. این اتفاق همچنین باعث شده است تا اغلب جامعه شناسان 
ب��ه این باور برس��ند که اغل��ب جنبش های اجتماع��ی در دوران 
پس��اکرونا مبتنی بر محیط زیس��ت خواهند بود و به عبارت بهتر، 
جنبش های محیط زیس��ت گرا بیش از پیش در آینده جهان مجال 

بروز و ظهور پیدا می کنند.
در گزارش حاضر، دو روایت از بحران کرونا و نقش آن در بهبود 
یا تخریب محیط زیست را آورده ایم. در گزارش نخست، تحلیلگران 

آژانس بین المللی انرژی )IEA( معتقد هس��تند دورکاری از خانه 
که در پی ش��یوع ویروس کرونا متداول ش��ده، ممکن است آنطور 
که به نظر می رس��د و همگان تصور می کنند برای وضعیت محیط 
زیس��ت خوب و مثبت نباش��د. در گزارش دوم نیز اکونومیس��ت، 
بحران کرونا را فرصتی طالیی برای رس��یدگی به مسئله تغییرات 

اقلیمی کره زمین مطرح کرده است.
دورکاری چطور باعث افزایش آالیندگی می شود

تحلیلگ��ران آژانس بین المللی انرژی )IEA( می گویند دورکاری 
از خانه که در پی ش��یوع ویروس کرونا متداول شده، ممکن است 
آنطور که همه تصور می کنند برای محیط زیس��ت خوب نباش��د. 
برمبنای مطالعاتی که درباره مدل مصرف انرژی توسط تحلیلگران 
آژانس بین المللی انرژی انجام شده است، اگرچه کار در خانه باعث 
کاه��ش آالیندگی های مربوط به رفت و آمد می ش��ود اما در واقع 
باعث انتشار آالیندگی های بیشتری نسبت به کار در اداره می شود، 

زیرا مصرف انرژی مسکونی به همان نسبت افزایش پیدا می کند.
نویس��ندگان آژانس بین المللی انرژی در این گزارش به بررس��ی 
بازار کار و ترندهای رفت و آمد شهری در سراسر جهان پرداخته اند 
و برمبنای این آمار، پیش بینی کرده اند اگر هر کس��ی که بتواند از 
خان��ه به دورکاری بپردازد، در هفته یک روز دورکار باش��د، تقاضا 
ب��رای نفت از س��وی بخش حمل و نقل یک درصد و انتش��ار دی 
اکس��ید کربن 24 میلیون تن در س��ال کاهش پی��دا می کند. این 
میزان تنها برای یک روز دورکاری اس��ت و اگر دورکاری پنج روز 
در هفته حساب شود، میزان کاهش آالیندگی مذکور هم به همین 

نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.
ام��ا ای��ن مس��ئله دنیا را در مس��یر رس��یدن به اه��داف جوی 
بلندپروازانه اش قرار نمی دهد. تحلیل انجام گرفته نش��ان می دهد 
که اگر مسیر خانه تا محل کار افراد بیشتر از شش کیلومتر باشد، 
با ماندن در خانه و دورکاری به جای استفاده از خودروی شخصی 
برای رفتن به س��رکار، احتماال انتش��ار دی اکسید کربن را کاهش 
می دهند اما کس��انی که پیاده یا با استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی به مح��ل کار می روند، در واقع با ماندن در خانه و مصرف 

انرژی مسکونی، انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهند.
آمار مربوط به قرنطینه خانگی نیز نش��ان داده که مصرف انرژی 
خانواده ها با دورکار شدن اعضای خانواده افزایش پیدا کرده است. 
به گفته تحلیلگ��ران آژانس بین المللی ان��رژی، آمار مربوط به دو 
کش��ور آمری��کا و انگلیس نش��ان داد که مصرف ان��رژی در طول 
قرنطین��ه در برخی از نقاط ای��االت متحده آمریکا 2۰ تا 3۰درصد 
و در انگلیس در نخستین روزهای قرنطینه 1۵درصد افزایش پیدا 
کرد. این در حالی اس��ت که تا پیش از دوران قرنطینه مردم تنها 
چند ساعت در روز در خانه بودند اما در دوره قرنطینه همه ساعات 
روز را در خانه س��پری می کردند و در نتیجه مصرف برق مسکونی 
به همین نس��بت افزایش یافت، اما ب��ا این حال، مصرف کلی برق 

حدود 2۰درصد کاهش پیدا کرد.
البته باید مس��ائلی همانند استفاده از تهویه هوا در نقاط گرمتر 
جهان و گرمایش در نقاط س��ردتر را نیز مدنظر قرار داد، اما انرژی 
که برای گرمایش س��اختمان یک اداره مصرف می شود، در صورت 
دورکاری اعض��ای آن به کلی حذف می ش��ود. البته صورتحس��اب 

انرژی این افراد افزایش پی��دا می کند اما برای وضعیت کره زمین 
بهت��ر خواهد بود زیرا حج��م رفت و آمدها حذف می ش��ود. البته 
تحلیل های مذکور همگی فرضی اس��ت، اما الگوهای کار دائما در 

حال تغییر هستند و این تغییرات بلندمدت خواهند بود.
ش��ماری از غول ه��ای فن��اوری جه��ان، گزین��ه دورکاری را به 
کارمندان ش��ان عرضه کرده اند و ش��رکت های بیشتری نیز با ادامه 
ش��یوع کرونا این رویکرد را دنبال می کنند. این مسئله ترافیک را 
کمت��ر خواهند ک��رد و قطعا مصرف انرژی مس��کونی افزایش پیدا 
می کن��د اما مص��رف انرژی محیط کار مطمئنا کمتر خواهد ش��د. 
براس��اس گزارش اویل پرایس، این مس��ئله الگوهای حمل و نقل 
را ه��م تغییر خواهد کرد و بنابراین تقاضا برای س��وخت در جهان 
تغیی��ر می کند و تغییرات��ی در آالیندگی صورت خواهد گرفت که 

احتماال برای کره زمین مثبت خواهند بود.
فرصتی طالیی برای رسیدگی به مسئله تغییرات اقلیمی

ویروس کووید                   -19 باعث شده است که بخش های گسترده ای از 
اقتصاد جهانی با تعطیلی روبه رو ش��وند و همین مسئله هم به نوبه 
خود باعث بهبود شرایط زیست محیطی شده است. این بهبود اصال 
در حد الزم برای داشتن شرایط مناسب اقلیمی نیست، اما فرصتی 
را فراهم کرده اس��ت که سیاس��ت مداران و دولتمردان تصمیمات 

شجاعانه ای بگیرند.
به گزارش اکونومیست، پیگیری شرایط جهان در دوران پاندمی 
کرونا همانند تماش��ای بحران اقلیمی در حالی اس��ت که تصویر با 
س��رعت رو به جلو حرکت کند. نه ویروس و نه گازهای گلخانه ای، 
هیچ کدام، اهمیت خاصی برای مرزهای سیاس��ی و اجتماعی قائل 
نیستند و زخم های خود را در سطح جهانی وارد می کنند. هر دوی 
آن ها فقرا را بیش��تر در فش��ار و تنگنا قرار می دهند تا ثروتمندان 
را و هر دوی آن ها نیازمند اقدامات دولت ها در مقیاس��ی هس��تند 
که در دوران صلح به ندرت دیده ش��ده اس��ت. در حال حاضر که 
رهبری چین بیش��تر به دنبال منافع خود است و آمریکا نیز عمدتا 
به دنبال مسخره کردن س��ازمان بهداشت جهانی و توافق اقلیمی 
پاریس اس��ت، هیچ یک از این موارد آن پاسخ بین المللی مهمی را 

که نیاز دارد، دریافت نمی کند.
این دو بحران تنها ش��بیه یکدیگر نیستند، بلکه با هم تعامل هم 
دارند. تعطیلی بخش های گس��ترده ای از اقتصاد باعث ش��ده است 
ک��ه میزان انتش��ار گازهای گلخانه ای به ش��دت کاهش پیدا کند. 
در اولین هفته ماه آوریل، انتش��ار روزانه در سطح جهان 17درصد 
کمتر از مقدار مشابه سال قبل بود. آژانس بین المللی انرژی انتظار 
دارد که انتش��ار گازهای گلخانه ای صنعتی جهان در س��ال 2۰2۰ 
میالدی چی��زی در حدود 8درصد کمتر از س��ال 2۰19 میالدی 
باش��د که این بیش��ترین مقدار افت از زمان جنگ جهانی دوم به 

این سو است.
این افت انتش��ار، حقیقتی مه��م را درباره بح��ران اقلیمی بیان 
می کن��د. برای حل ک��ردن این بحران کاری بس��یار فراتر از رفتن 
از مرات��ع، ترک کردن قطاره��ا و خودروها الزم اس��ت. اگر مردم 
بتوانن��د تغییرات عظیم در س��بک زندگی خ��ود را تحمل کنند، 
ای��ن آزمای��ش دردناک به ما نش��ان داده اس��ت که جه��ان هنوز 
ه��م 9۰درص��د کربن زدایی ض��روری دیگر نیاز دارد ت��ا بتواند به 

رویایی ترین هدف گذاری توافق پاریس برسد که می خواست جهان 
تنها 1.۵درجه گرم تر از دوران پیش از انقالب صنعتی باشد.

با این حال همان طور که می دانید، این پاندمی هم نشان می دهد 
که چه چالش بزرگی پیش روی ماس��ت و هم فرصتی یگانه برای 
پیاده کردن سیاس��ت های دولتی و دور ک��ردن اقتصاد از کربن با 
هزینه مالی، اجتماعی و سیاسی کمتری نسبت به حالت های دیگر 
ایجاد می کند. قیمت های انرژی بس��یار پایین باعث ش��ده اس��ت 
که به س��ادگی بتوان یارانه س��وخت های فس��یلی را حذف کرد و 
روی کربن مالیات بس��ت. درآمدهای به دست آمده از این مالیات 
ط��ی دهه آین��ده می تواند به اوضاع مالی ب��د دولت ها کمک کند. 
کس��ب وکارهای کانونی اقتصاد مبتنی بر س��وخت فس��یلی، یعنی 
بنگاه های نفت و گاز، تولیدکنندگان فوالد و خودروس��ازان، همین 
حاال هم دوران سختی را گذرانده و مجبور هستند تا ظرفیت و نرخ 
اشتغال خود را که برای مدتی طوالنی بسیار باال بود، کاهش دهند. 
احیای اقتصادهایی که به صورت تعمدی به کما رفته اند، وضعیتی 
خاص اس��ت که ب��ه خوبی از س��رمایه گذاری بر زیرس��اخت های 
دوس��ت دار اقلیم حمایت کرده و باعث خواهد شد که رشد در این 
بخش ها رخ داده و ش��غل هایی جدید ایجاد شوند. نرخ بهره پایین 

باعث می شود که هزینه ها کمتر از هر زمان دیگری باشند.
در این میان، بعضی از دولت ها تالش خود را معطوف س��بز کردن 
طرح ه��ای نجات کووید                   -19 خود کرده اند. به ایرفرانس گفته ش��ده 
است که یا بی خیال مس��یرهای داخلی شود که با قطارهای سریعی 
رقابت می کند که از برق هسته ای بهره می برند، یا از خیر کمک هایی 
ب��ا منبع مالیاتی بگذرد، اما کنترل دولتی ک��ه خود را به عنوان یک 
یاری دهنده قالب می کند، عواقب خطرناکی دارد: بهتر است روی این 
مسئله تمرکز کنیم که دولت ها نباید طرح های نجات خود را به سمت 
سوخت های فسیلی ببرند. در کش��ورهای دیگر خطر موجود مربوط 
به سیاس��ت هایی است که به اقلیم آسیب می زنند. آمریکا طی دوران 
پاندمی قوانین مربوط به محیط زیس��ت خود را ساده تر کرده است و 
چینی که باعث شده بود انتشار گازهای گلخانه ای اوج بگیرند به افتتاح 

نیروگاه های زغالی ادامه می دهد.
ح��اال وقفه ای که توس��ط ویروس کووید-19 ایجاد             ش��ده لزوما 
دوس��ت دار اقلیم نیس��ت. این کش��ورها هس��تند که بای��د از آن 
بهره برداری مناس��ب کنند. هدف آن ها باید این باش��د که تا سال 
2۰21 میالدی، یعنی زمانی که باید بگویند از زمان توافق پاریس 
به این س��وی چقدر پیش��رفت کرده اند، نشان دهند که این دوران 
پاندمی یک کاتالیزور برای بهبود اوضاع زیست محیطی بوده است.

بیماری کرونا نشان داده است که بنیادهای ثروت، خطرناک هم 
هس��تند. فجایعی که خیلی درباره آن ه��ا صحبت کرده، اما جدی 
نگرفته ایم، می توانند بدون هیچ هشداری به سراغ شما بیایند. این 
مسئله باعث می شود که زندگی همه ما زیر و رو شده و هر چیزی 
را که به نظر مس��تحکم و پایدار می آمد، تکان دهد. آس��یب ناشی 
از تغییرات اقلیمی آهس��ته تر از پاندم��ی خواهد بود، اما هم حجم 
بیش��تری خواهد داشت و هم مدت زمان بیشتری همراه ما خواهد 
بود. اگر لحظه ای نیاز باشد تا رهبران جهان از خود شجاعت نشان 
دهند و فاجعه را از کش��ورها دور کنند، آن لحظه هم اکنون است. 

هیچ وقت دیگری مخاطبان این قدر حواس جمع نخواهند داشت.

آیا دورکاری باعث افزایش آالیندگی می شود؟

زورآزمایی ویروس و زمین

ناصر یارمحمدیان
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان



فرصت امروز: تازه ترین گزارش منتشرش��ده از تح��والت بازار کار در 
فصل بهار امس��ال از مش��هود بودن اثر کرونا بر بازار کار کشور حکایت 
دارد، چنانچه بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد که در بهار 99، 
جمعیت غیرفعال کش��ور افزایش پیدا کرده و یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر از جمعیت ش��اغالن نیز کاهش یافته است. ارزیابی وضعیت اشتغال 
در بخش هاي عمده اقتصادي نیز نش��ان مي ده��د که بخش خدمات با 
49.7 درصد به رغم ش��یوع کرونا کماکان بیشترین سهم اشتغال را در 
فصل بهار به خود اختصاص داده اس��ت. بخش صنعت با 31.8 درصد و 
کش��اورزي با 18.6 درصد در رده های بعدی ق��رار دارند. همچنین نرخ 
بیکاری در فصل بهار امس��ال با 1.1 درصد نس��بت به بهار پارسال، 9.8 

درصد شد و نرخ بیکاری جوانان نیز 24.۵ درصد اعالم شد.
مرکز آمار ایران روز گذش��ته گزارش نیروی کار در اولین فصل س��ال 
99 را منتش��ر کرد و از نرخ بیکاری 9.8 درصدی در س��ه ماهه نخست 
امسال خبر داد. نتایج این گزارش حاکی از مشهود بودن اثر کووید- 19 
بر بازار کار کش��ور در فصل بهار نس��بت به فصل مشابه سال قبل است. 
مطاب��ق این نتایج، جمعیت غیرفعال کش��ور افزای��ش یافت و جمعیت 
ش��اغل و بیکار کش��ور )جمعیت فعال( با کاهش ملموس��ی روبه رو شد. 
بررسي نرخ بیکاري افراد 1۵ ساله و بیشتر نشان مي دهد که 9.8 درصد 
از جمعیت فعال )ش��اغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررس��ي روند تغییرات 
نرخ بیکاري حاکي از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در 

سال 1398 برابر با 1.1درصد کاهش داشته است.
خدمات همچنان بیشترین سهم از اشتغال را دارد

ب��ه گفته مرکز آمار، در بهار امس��ال جمعیت 1۵ س��اله و بیش��تر به 
میزان 41 درصد از نظر اقتصادي فعال بوده اند، یعني در گروه ش��اغالن 
یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسي تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکي 
از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 1398( 

3.7 درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین 1۵ س��اله و بیشتر در این فصل 22 میلیون و 963 
هزار نفر بوده که نس��بت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر کاهش داشته است.  نرخ بیکاري جوانان 1۵ تا 24 ساله 
نیز حاکي از آن است که 24.۵ درصد از فعاالن این گروه سني در بهار 

1399 بیکار بوده اند. بررسي تغییرات فصلي نرخ بیکاري این افراد نشان 
مي دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 1398( 2.۰ 

درصد کاهش یافته است.
بررس��ي نرخ بیکاري گروه س��ني 18 تا 3۵ س��اله نیز نشان می دهد 
که در بهار 1399 برابر با 16.7درصد از جمعیت فعال این گروه س��ني 
بیکار بوده اند. این در حالی اس��ت که تغیی��رات فصلي نرخ بیکاري این 
افراد نشان مي دهد این نرخ نسبت به بهار 1398، به میزان 1.۵ درصد 
کاهش یافته اس��ت. بررس��ي سهم اش��تغال ناقص جمعیت 1۵ ساله و 
بیش��تر نشان مي دهد که در بهار امسال، 7.9 درصد جمعیت شاغل،  به 
دالی��ل اقتصادي )اعم از فصل غیرکاري، رکود کاري، پیدا نکردن کار با 
ساعت بیشتر و…( کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده براي 
انجام کار اضافي بوده اند. این در حالي است که 33.۵ درصد از شاغلین 

1۵ ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.
همچنین بررس��ي وضعیت اش��تغال در بخش هاي عمده اقتصادي در 
فص��ل بهار 1399  نش��ان مي دهد که در این فص��ل، بخش خدمات با 
49.7 درصد بیش��ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در 
مراتب بعدي نیز بخش هاي صنعت با 31.8 درصد و کش��اورزي با 18.6 
درصد قرار دارند. در حالی گزارش مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش 
خ��ود از کاهش نرخ بیکاری س��خن می گوید و نش��ان می دهد که نرخ 
بیکاری کاهش یافته اس��ت، اما بررسی ها نشان می دهد که این کاهش 
نرخ بیکاری در این مدت، بیش��تر از قبل کاهش جمعیت فعال کش��ور 

بوده است و نه از بابت افزایش شغل.
توسعه بازار کار زنان، طالق را کاهش می دهد

به تازگی گزارش دیگری نیز از س��وی پژوهشگران در ارتباط با اثرات 
توس��عه بازار کار زنان بر میزان طالق در استان های کشور منتشر شده 
که نگاهی به جزییات آن خالی از لطف نیس��ت. نتایج این تحقیق نشان 
می ده��د که ب��ا فراهم کردن امکان اش��تغال برای زن��ان، پدیده طالق 
کاهش می یابد؛ موضوعی که در ش��رایط فعل��ی اقتصاد ایران از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
دس��تیابی به توسعه اقتصادی، هدف اصلی تمام دولت ها است و آن را 
می توان به صورت های مختلف و با ش��اخص های گوناگون مورد ارزیابی 

قرار داد. س��هم زنان از ب��ازار کار نیز از اصلی ترین معیارهای س��نجش 
توس��عه اقتصادی اس��ت. درباره اهمیت اش��تغال زنان در اقتصاد توافق 
نسبی وجود دارد ولی دیدگاه ها درخصوص ابعاد اجتماعی اشتغال زنان 
یکسان نیست. در قانون اساسی ایران به ایجاد اشتغال برای همه تاکید 
ش��ده و تفکیک جنسیتی بین اش��تغال زنان و مردان قائل نشده است. 
با این وجود در جامعه توس��عه بازار کار زنان و مردان متوازن نیس��ت و 

تبعیض آشکاری به نفع مردان وجود دارد.
از س��وی دیگر، طالق یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در ایران 
اس��ت که امنی��ت خانواده را به خطر می اندازد و ب��ا این حال، مطالعات 
زیادی در مورد تاثیر توس��عه بازار کار زنان و امنیت خانواده انجام نشده 
است. در این راس��تا، محمدعلی فیض پور و مرضیه شاکری حسین آباد، 
پژوهش��گران دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد در مطالعه ای به بررسی تاثیر 

توسعه بازار کار زنان بر میزان طالق در استان های کشور پرداختند.
این دو پژوهش��گر برای انجام این مطالعه از داده های مرکز آمار ایران 
اس��تفاده کردن��د و دوره زمان��ی 1384 تا 1393 را مورد بررس��ی قرار 
دادند. در این مطالعه چهار ش��اخص نرخ بیکاری زنان، سهم زنان دارای 
اش��تغال ناقص، س��هم شاغالن زن با س��اعات کار 49 ساعت و بیشتر و 
س��هم اشتغال زنان در بخش خصوصی برای سنجش سطح توسعه بازار 
کار اس��تفاده شد. همچنین نرخ طالق براساس تعداد طالق در هر 1۰۰ 

ازدواج محاسبه شد.
یافته های این پژوهش نش��ان می دهد که میزان توسعه بازار کار زنان 
دارای تاثی��ری منفی و معنا دار بر نرخ طالق اس��ت. ب��ه بیان دیگر، در 
اس��تان هایی که بازار کار زنان توسعه یافته تر است، نرخ طالق نیز کمتر 
است. این نتایج نشان می دهد که با توسعه بازار کار به عنوان یک عامل 

اقتصادی می توان یک معضل اجتماعی را کاهش داد.
محقق��ان این پژوهش می گویند: »این یافت��ه توجه دوچندان به بازار 
کار زن��ان و بازیاب��ی این جایگاه را در اقتصاد ایران گوش��زد کرده و این 
موضوع به ویژه در ش��رایط فعلی اقتصاد ایران که عمده بیکاران جویای 
کار زنان را دانش آموختگان دانش��گاهی تش��کیل می دهند، از اهمیتی 
مضاع��ف برخوردار اس��ت.« نتایج این تحقیق به ص��ورت مقاله علمی-
پژوهشی در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شده است.

از کاهش یک میلیون و نیم نفری تعداد شاغالن تا افزایش جمعیت غیرفعال در بهار امسال

تحوالت بازار کار در فصل کرونا

در حالی دو فوریت طرح اخذ مالیات از خانه هاي خالي با هدف کمک 
به طبقات ضعیف براي خانه دار ش��دن، صبح یکشنبه در مجلس شورای 
اس��المی به تصویب رس��ید و به اعتقاد نمایندگان مجل��س، این قانون 
مالیاتي مي تواند گره گش��اي بازار مسکن باشد، که به نظر می رسد هنوز 
بس��تر و زیرساخت های مالیات س��تانی از خانه های خالی فراهم نیست، 
چنانچه به گفته محمود علیزاده معاون س��ازمان امور مالیاتی، س��امانه 

امالک هنوز آماده مالیات ستانی از خانه های خالی نیست.
با وجود آنکه قرار اس��ت در تابستان امس��ال اولین برگه های مالیاتی 
برای صاحبان خانه های خالی ارس��ال ش��ود، ضعف دستگاه های دولتی 
در ارائ��ه اطالعات برخط می تواند زمینه را برای فرار مالکان از پرداخت 
مالیات فراهم کند. به گزارش ایسنا، سامانه امالک و اسکان که بستری 
برای شناس��ایی خانه های خالی است پس از رونمایی توسط وزارت راه 
و شهرس��ازی در بهمن ماه گذش��ته و واگذاری به سازمان امور مالیاتی 
در اردیبهش��ت امس��ال، مجدداً برای تکمیل اطالعات ب��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی بازگردانده ش��ده اس��ت. همین موضوع باعث ش��د برخی 
منتقدان بگویند با گذش��ت چهار س��ال از الزام برای دریافت مالیات از 
واحدهای خالی، س��امانه مربوط به این موضوع بین دو دس��تگاه دولتی 
پاس��کاری می ش��ود. با این حال وزارت راه و شهرس��ازی ق��ول داده با 
همکاری دستگاه های مربوطه، اطالعات الزم را در این سامانه بارگذاری 
خواه��د کرد، با این حال به نظر می رس��د هرچه به زمان تحقق مالیات 
خانه های خالی نزدیک تر می ش��ویم، ضعف های تحقق این مهم بیش��تر 

خود را نشان می دهد.
یکی از مشکالت آن است که به دلیل نبود بستر دیجیتال و عدم ارائه 
اطالعات برخط توس��ط دس��تگاه های مرتبط با سامانه امالک و اسکان، 
احتمال انعق��اد قراردادهای صوری به منظور فرار از مالیات وجود دارد. 
این موضوعی اس��ت که امیدعلی پارس��ا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز 

به آن اذعان کرده است.

او همچنی��ن نرخ جریمه خانه های خال��ی را بازدارنده نمی داند. طبق 
قان��ون، صاحبان واحدهای خالی در س��ال اول یعنی 139۵ از پرداخت 
مالیات معاف هستند، در سال دوم یعنی 1396 باید نصف اجاره سالیانه 
را مالیات بپردازند.  در سال سوم یعنی 1397 معادل تمام ارزش اجاره 
بهای س��الیانه مش��مول مالیات می شوند و در سال بعد از آن یک و نیم 

برابر ارزش اجاره ملک باید مالیات بپردازند.
پارس��ا همچنین گفته که موضوع مهمتر آن اس��ت که اطالعات الزم 

برای آگاهی از زمان خالی بودن خانه ها را در اختیار نداریم.
او ب��ا بیان اینکه بعد از تحویل این س��امانه به س��ازمان امور مالیاتی 
کشور، ما حداکثر بعد از 1۰ روز مطابق با قانون اوراق تشخیص مالیاتی 
اف��راد را ص��ادر خواهیم کرد، گفت: مش��کل اصلی درب��اره اخذ مالیات 
از خانه ه��ای خالی این اس��ت که وزارت راه و شهرس��ازی هنوز تمامی 

اطالعات الزم را در سامانه قرار نداده است.
این در حالی اس��ت که محمد اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی ضمن 
تاکی��د بر دریاف��ت مالیات خانه های خالی در تابس��تان جاری می گوید 
متاس��فانه برای هر کاری در کش��ور یکس��ری موانع را خ��ود قانون به 
وجود می آورد آن هم اینکه برخی دس��تگاه ها برای در اختیار قرار دادن 

اطالعات خود به دستگاه ها و سازمان های دیگر منع قانونی دارند.
اس��المی در عین ح��ال گفت که ب��ا توجه به اقدام��ات و تالش های 

صورت گرفته به زودی این معذوریت های قانونی برطرف خواهد شد.
او این را هم گفته که بس��یار خوش��بین اس��ت که در همین تابستان 

برگه های مالیاتی برای کسانی که خانه های خالی دارند، صادر شود.
به گفته وی، خانه های خالی متعلق به هر فردی که باش��د س��رمایه 
ملی محسوب می شود. 2میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور 
وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه ش��وند بی تردید گشایشی 
در زندگی مردم و کس��ب و کارها به وجود خواهد آمد. از س��وی دیگر 
مالیات بر خانه های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی 

عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
در همین حال، س��ید احس��ان خاندوزی، نماینده مردم تهران و نائب 
رئیس کمیسیون اقتصادی از مالیات ستانی از خانه های خالی دفاع کرد 
و  گفت: در حال حاضر تعداد خانه های کش��ور از تعداد خانوار بیش��تر 
اس��ت یا در برخی از آمار این تعداد برابر اس��ت ب��ه همین جهت نباید 

شاهد نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم.
خان��دوزی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار 
اقدامات بلندمدت درباره س��اماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه مدتی 
نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوس��انات بی ضابطه و افسارگسیخته 
نش��ان دهد، یکی از بهتری��ن ابزارها برای ای��ن واکنش های کوتاه مدت 
اس��تفاده از ظرفیت خانه هایی اس��ت که در کشور وجود دارد اما عرضه 

نمی شود و تحت عنوان خانه های خالی معروف است. 
به گفته وی، براس��اس اس��تانداردهای بین المللی اگر 4 الی ۵درصد 
خانه های هر کش��وری در یک بازه زمانی کوتاه مدت، خالی باش��ند به 
جهت جا به جایی خانوار متعارف است اما این نرخ در کشور ما بیش از 
9درصد و در ش��هرهایی مثل تهران بیش از 18درصد است بنابراین در 
کل کشور بیش از دو برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از 

4 برابر عرف دنیا خانه های خالی داریم.
او همچنین با اش��اره به تصوی��ب دو فوریت طرح مالیات بر خانه های 
خالی ادامه داد: طرحی که دو فوریت آن به تصویب رس��ید، نقطه ثقل 
خود را بر کارآمدس��ازی ابزارهای قانونی پیش��ین قرار داده است به این 
صورت که گرچه مالیات بر خانه های خالی در س��ال 94 ذیل ماده ۵4 
مکرر قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده بود اما به جهت نرخ 
غی��ر مؤثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مس��کن ها نمی ش��د 
همچنین تکمیل نبودن س��امانه امالک و اسکان هم بهانه ای شده است 
که در پنج س��ال گذشته، امکان اعمال این پایه های مالیاتی برای تغییر 

رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود.

سامانه امالک هنوز آماده مالیات ستانی از خانه های خالی نیست

مالیات به خانه های خالی می رسد؟

یادداشت

شکست بازار و مالیات بر خانه های خالی

بازار مس��کن تملیکی و استیجاری در اقتصاد ایران، یکی از بازارهای نسبتا 
آزاد و رقابتی است، به طوری که دخالت های اندکی در این بازار خصوصا بازار 
مس��کن استیجاری، توس��ط دولت صورت می گیرد اما وجود برخی ویژگی ها 
در کاالی مس��کن یا خدمات مسکونی موجب بروز برخی اصطکاک های ذاتی 
در این بازار ش��ده اس��ت. از جمله این ویژگی ها که باعث کندش��دن سرعت 
تعدیل در این بازار اس��ت می توان به ناهمگنی کاالی مس��کن، چس��بندگی 
فضای��ی، وجود وقفه های زمانی طوالنی مدت بین رفتار عرضه و تقاضا اش��اره 
ک��رد. وجود وقفه زمانی طوالنی در واکنش عرضه مس��کن جدید به کمیابی 
مس��کن توسط سرمایه گذاران خود باعث پدید آمدن چرخه های رونق و رکود 
ذاتی در بازار مسکن فارغ از محل جغرافیایی آن شده است. عامل دیگری که بر 
اصطکاک های بازار مسکن در اقتصاد ایران افزوده است تورم در این بازار است. 
رشد شتابان قیمت ها در این بازار که ناشی از بیماری هلندی در اقتصاد ایران 
اس��ت موجب شده بازدهی از محل افزایش قیمت دارایی مسکن همیشه باال 
باش��د و این خود نه تنها موجب عملکرد نامناسب بازار و شکست بازار در این 

حوزه می شود بلکه بسیاری از سیاست گذاری ها را عقیم می کند.
یکی از پیامدهای عملکرد نامناس��ب بازار در بخش مسکن پارادوکس 2.۵ 
میلیون خانه خالی و کمبود واحدهای مس��کونی کوچک متراژ است. مسکن 
کاالیی اس��ت که در شرایط تورمی جنبه دارایی آن بر جنبه مصرفی آن غلبه 
می کند. در ش��رایط عادی مالکان مسکن از محل اجاره مسکن بازدهی کسب 
می کنند و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن درآمد ناشی از بهره مالکانه 
این نوع دارایی اس��ت، اما در ش��رایطی که تورم باعث شده بازدهی نگهداشت 
دارایی مسکن بر درآمد اجاری آن غلبه کند و صرف نظر از اینکه بهره مالکانه 
آن چقدر باش��د، نگهداری دارایی مس��کن باالترین بازدهی نسبت به هر نوع 
دارایی دیگر را داشته باشد، توجه به ترجیحات مصرف کننده خدمات مسکونی 
توسط س��ازندگان و تولیدکنندگان مس��کن کمترین اهمیت را پیدا می کند 
بنابراین یکی از دالیل پدید آمدن پارادوکس خانه های خالی به بیماری هلندی 
و باالبودن بازدهی دارایی مسکن از محل افزایش قیمت باز می گردد، بنابراین 
دلی��ل ایجاد خانه های خالی ع��دم تولید خانه های کوچک مقی��اس با اجاره 
پایین متناس��ب با ترجیحات مصرف کننده است و این عدم تناسب با اجرای 
سیاست های مالیاتی مانند مالیات بر خانه های خالی رفع نخواهد شد؛ چراکه 
اگر تقاضا برای خانه ای وجود نداشته باشد با هر نرخ مالیاتی بر خانه های خالی 
باز نرخ اش��غال مسکن تغییر محسوس��ی نمی کند هرچند ممکن است برای 
دولت درآمدزایی داشته باشد.  برای موفقیت اجرای مالیات بر خانه های خالی 
و رفع شکست بازار در بازار مسکن استیجاری الزم است مواردی در نظر گرفته 
شود که در حال حاضر در ماده ۵4 مکرر قانون مالیات های مستقیم پیش بینی 
نشده است. اول اینکه قراردادهای اجاره نباید همزمان با اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی س��خت گیرانه تر شود چراکه مالکان باید از بین اجاره و نگه 
داشتن خانه به صورت خالی یکی را انتخاب کنند. افزایش هزینه هر دو انتخاب 
مالک، می تواند موفقیت اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی را کاهش دهد. 
معموال مقررات گذاری در قراردادهای اجاره باید وجود داشته باشد، اما تعیین 
سقف رشد اجاره کمتر از نرخ تورم )چیزی که در مصوبه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا برای حمایت از مستأجران شاهد آن بودیم( می تواند انگیزه برای انتخاب 

گزینه اجاره را کاهش دهد.
دوم اینکه اجاره ندادن واحدهای مسکونی باید در حدی برای مالکان هزینه 
دربر داش��ته باشد که انگیزه ای برای خالی نگه داشتن آن وجود نداشته باشد. 
مال��کان هزینه خالص نگهداری خانه خالی )مالیات بر خانه های خالی منهای 
بازدهی از محل افزایش قیمت دارایی مسکن( را با هزینه خالص اجاره مقایسه 
می کنند. هزینه خالص اجاره مسکن شامل استهالک منزل مسکونی، مالیات بر 
اجاره و عوارض متعلقه و سایر هزینه ها از جمله کشف اطالعات واحد مسکونی 
در صورت ثبت در سامانه منهای درآمد اجاری است. اگر درآمد اجاری پایین و 
هزینه های مالیات، عوارض و استهالک باال باشد، ممکن است با وجود مالیات بر 
خانه های خالی باز مالک انگیزه ای برای عرضه ملک به بازار اجاره نداشته باشد. 
بنابراین باید از یک طرف نرخ های مالیات بر خانه های خالی به اندازه کافی باال 
باشد و ثانیا استهالک مسکن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از مالیات 
بر اجاره کسر شود. یکی از اصلی ترین موانع بر سر اجرای مالیات بر خانه های 
خالی شناسایی این خانه هاست. از آنجا که خانه های خالی هیچ قرارداد و سند 
ثبت ش��ده ای ندارند، شناسایی آن ها مش��کل است؛ پیشنهاد این است که به 
صورت معکوس عمل شود، یعنی خانه های اشغال شده شناسایی شوند و بعد از 
آن، به اطالعات خانه های خالی رسیدگی شود. بر این اساس طی یک فراخوان 
عمومی باید اجازه ثبت خانه های اشغال شده داده شود و در صورت عدم ثبت 
منزل مسکونی در سامانه، آن خانه مشمول مالیات بر خانه های خالی قرار گیرد. 
البته ممکن است برخی واحدهای مسکونی خالی باشند، اما توسط مالک در 
سامانه به عنوان خانه اشغال شده ثبت شوند که با توجه به ثبت این خانه ها در 

سامانه امکان نظارت، شناسایی و کشف آن ها وجود دارد.

سایت ها مجددا نرخ گذاری را آغاز کرده اند
تعیین قیمت های دلخواه در بازار مسکن

نوسان ش��دید بازار مسکن در ماه های ابتدایی س��ال مسئوالن را بر آن 
داش��ت تا اقداماتی برای کنترل آن در دستور کار قرار دهند. حذف قیمت 
از آگهی های فروش ملک، تعیین سقف 2۵، 2۰ و 1۵درصد برای اجاره بها 

و الزام به دریافت کد رهگیری از جمله این اقدامات بود.
در این بین روز 21 اردیبهشت بنا به دستور قضایی، ممنوعیت سایت های 
فروش ملک از درج قیمت مس��کن اجرا شد. هرچند آمار خرداد نشان داد 
این اقدام در کنترل قیمت ها تاثیر چندانی نداش��ته، با این حال س��ایت ها 
ب��رای دور زدن قان��ون و تعیین قیمت، راه  های جایگزین مثل اس��تفاده از 
فضای مجازی و سایر اپلیکیشن ها را در پیش گرفته اند. برخی کارشناسان 
نیز معتقدند با توجه به گس��ترش وس��ایل ارتباط جمعی، حذف قیمت از 
بازارها امکان پذیر نیس��ت. مضافاً اینکه برداشتن قیمت، شفافیت را از بازار 
می گی��رد و متعاملین را س��ردرگم می کند. در س��وی مقابل، عده ای دیگر 
هرج و مرج قیمتی در س��ایت های فروش مسکن را از عوامل اصلی التهاب 
بازار ملک می دانند. اما از زمان آغاز این محدودیت، مدیران سایت ها تالش 
می کنند با تکنیک های مختلف مثل امکان مش��اهده قیمت در آگهی های 
نشاندار یا استفاده از تلگرام و دیگر اپلیکیشن ها برای تعیین قیمت استفاده 
کنند. تا جایی که ذیل آگهی یکی دیگر از س��ایت ها نوشته شده: »با توجه 
به دستور مقام قضایی، امکان نمایش قیمت ها وجود ندارد. با پوزش نسبت 
به مشکالتی که این اقدام برای شما به وجود آورده، تا پایان این محدودیت 

ناخواسته، برای اطالع از قیمت با فروشنده تماس بگیرید.«
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فرص��ت ام��روز: نزدیک به یک هفته ت��ا پایان تیرم��اه و اتمام مهلت 
صادرکنندگان براي ایفاي تعهدات ارزي باقی مانده اس��ت و مجادله بر 
سر بازگش��ت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادي به مهمترین موضوع 
روز اقتصاد ایران تبدیل ش��ده اس��ت. در همین ح��ال، رئیس کل بانک 
مرکزی یکش��نبه ش��ب در یادداش��تی اینس��تاگرامی از افزایش مهلت 
بازگش��ت ارز صادرات��ی به چهار ماه خب��ر داد و از روش جدید تنبیهی 
ب��رای صادرکنندگانی که ارز خود را در مهلت مقرر برنگردانند، رونمایی 
کرد. چند س��اعت پیش��تر از صحبت های همت��ی، رئیس جمهور نیز در 
جلس��ه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با سوداگران ارز صادراتی اتمام 
حجت کرد و از پیگرد قانونی آنان خبر داد. حسن روحانی، بانک مرکزی 
را مسئول سیاس��ت های ارزی دانست و گفت: در کنار تشویق و تقویت 
صادرکنن��دگان و واردکنندگان فعال و متعهد به سیاس��ت های تجاری 
کشور، گروه اندکی که به قصد سوداگری، ارز صادراتی خود را به چرخه 
اقتص��اد کش��ور برنمی گردانند، مورد پیگرد قانونی  ق��رار می گیرند و با 

هماهنگی اتاق بازرگانی، فعالیت آنها محدود می شود.
ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی برنمی گردند

همچنی��ن اوای��ل تیرماه بان��ک مرکزي هش��دار داد ک��ه در صورت 
بازنگردان��دن ارز حاص��ل از ص��ادرات ب��ه چرخه اقتصادي کش��ور، نام 
صادرکنندگان متخلف در رس��انه ها منتشر مي ش��ود. این بانک پیشتر 
پایان تیرماه را ضرب االجل بازگش��ت ارزهای صادراتی اعالم کرده بود و 
حاال طبق مهلت بانک مرکزی، ش��مارش معکوس برای رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان آغاز ش��ده است. رقمی که طبق اعالم بانک مرکزی، بالغ 
بر 27.۵ میلیارد یورو می ش��ود. در همین ح��ال و به موازات تمهیدات 
دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی، قیمت دالر در چند هفته گذشته 
افرایش یافته و تحت تاثیر التهاب بازار ارز، قیمت س��که نیز برای اولین 

بار از مرز 1۰ میلیون تومان عبور کرده است.
ام��ا در ابتدای س��ال 97 بود که با خروج آمری��کا از برجام و متعاقب 
آن، افزایش قیمت ارز، بس��یاری از صادرکنندگان برای افزایش صادرات 
غیرنفتی ترغیب شدند، چراکه صادرات در شرایط افزایش نرخ ارز، صرفه 
بیش��تری به همراه داش��ت و درآمد ریالی صادرکنن��دگان را دوچندان 
می کرد. فی المثل، هنگامی که نرخ ارز 3 هزار تومان بود صادرکنندگان 
ب��ه ازای هر 1۰ دالر صادرات، درآمدی 3۰ هزار تومانی داش��تند، اما با 
افزایش ن��رخ ارز به 1۰ هزار تومان طبعا درآم��د صادرکنندگان نیز در 
ازای هم��ان کاالی 1۰ دالری به 1۰۰ هزار تومان افزایش می یافت. این 

موض��وع در نهایت موجب ش��د تا میزان ص��ادرات غیرنفتی برای اولین 
بار در س��ال 97 از واردات پیشی بگیرد؛ به طوری که براساس آمارهای 
گم��رک، در پایان س��ال 97 میزان صادرات غیرنفت��ی ایران به بیش از 
44.3 میلیارد دالر رسید، در حالی که میزان واردات 42.6 میلیارد دالر 
بود. در این میان، برخی از صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را 
مطابق آنچه بانک مرکزی ترسیم کرده بود، به سامانه نیما بازنگرداندند 
و این گونه بود که دولت در تنگنای شدید درآمدی به صرافت تمهیداتی 
برای بازگشت ارزهای صادراتی و برخورد با صادرکنندکان متخلف افتاد 

و بانک مرکزی تهدید کرد که اسامی آنها را منتشر خواهد کرد.
توضیح همتی درباره بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی

از همی��ن رو ب��ا عدم پایبن��دی برخی از صادرکنندگان به بازگش��ت 
ارز های صادراتی به چرخه اقتصادی، روز یکشنبه در جلسه ای با حضور 
وزرای نفت، صمت، اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل 
بانک مرکزی تصمیمات جدیدی گرفته شد. تصمیماتی که با نام »بسته 
سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات 
ایفا نش��ده س��ال های 1397 و 1398« حاال مسیر مشخص و شفافتری 
را پیش روی صادرکنندگان می گذارد. از یک س��و برای صادرکنندگانی 
ک��ه به وظیفه ملی خود عمل کنند، مش��وق هایی در نظر گرفته ش��ده 
و در مقاب��ل برای آن دس��ته از صادرکنن��دگان متخلف که همچنان به 
دنبال مخفی ش��دن و سوءاس��تفاده از امکانات و منابع کش��ور هستند، 
س��ازوکار قانونی برای برخورد جدی تر و مجازات اتخاذ ش��ده اس��ت تا 
هزینه بس��یار زی��ادی از بابت عدم پایبندی به قان��ون پرداخت کنند و 
مجبور به بازگشت ارز صادراتی به کشور شوند. رئیس کل بانک مرکزی 
نیز یکش��نبه ش��ب به رس��م مالوف خود در یادداش��تی اینستاگرامی، 
جزییاتی از این بسته سیاستی را اعالم کرد و از افزایش مهلت بازگشت 
ارز صادرات��ی به 4 ماه و روش جدید تنبیه��ی برای صادرکنندگانی که 
ارز خ��ود را در مهل��ت مقرر برنگردانند، خب��ر داد. عبدالناصر همتی در 
این یادداش��ت به بیان توضیحاتی درخصوص دو تصمیم روز یکش��نبه 
کمیته بازگشت ارز صادراتی درخصوص نحوه برگشت ارز صادرکنندگان 
پرداخت و نوش��ت: »1- مهلت برگشت ارز صادراتی 4 ماه بعد از صدور 
پروانه صادراتی است. در جهت تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه 
بع��د از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، 

برمبنای 9۰درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
2- صادرکنندگان��ی ک��ه در مهلت تعیین ش��ده بع��د از تاریخ پروانه 

صادراتی، نس��بت به برگش��ت ارز، به چرخ��ه اقتصاد اق��دام نکرده اند، 
مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، در بازار دوم )سامانه نیما( به نرخ روز 
پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، 

هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.
بان��ک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز 
خود به چرخه اقتصاد کش��ور، به تعادل بازار ارز و خنثی ش��دن هرچه 
بیشتر فشار حداکثری کمک می کنند، قدردانی کرده و قطعا مشوق های 
بیش��تری را نیز برای آنه��ا در نظر خواهد گرف��ت. جزییات تصمیمات 
کمیته به اطالع فعالین اقتصادی خصوصا صادرکنندگان خواهد رسید.«

چند میلیارد دالر به چرخه اقتصادی برنگشت؟
ب��ا اینکه به گفته بانک مرکزی، رقمی در حدود 27.۵ میلیارد دالر از 
ارزهای صادراتی دو س��ال 97 و 98 به کش��ور بازگشته است، برخی از 

اعضای اتاق بازرگانی ایران این رقم را کمتر از این می دانند.
در نشستی که روز دوش��نبه با حضور اعضای کمیته ارزی اتاق ایران 
و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی برگزار شد، کیوان 
کاشفی ارز حقیقی بازنگشته به کشور را بسیار کمتر از 27 میلیارد دالر 
دانس��ت و گفت: نکته نخس��ت این است که در فهرس��ت اعالم شده از 
س��وی بانک مرکزی تفکیک اطالعات مربوط به ارز در سال های 1397 
و 1398 مشخص نشده و با وجود نامه نگاری های اتاق بانک مرکزی این 
فهرست را در اختیار ما قرار نداده است. از طرف دیگر بخشی از این عدد 
به تعدیل پایه ارزش های س��ال 1397 مربوط است که در همان سال با 

نرخ 2۰درصد مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار دارد.
این عضو هیات رئیس��ه اتاق ای��ران ادامه داد: از این عدد یک میلیارد 
و 2۰۰ میلیون دالر نیز مربوط به عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
است که به اشتباه آن را با وجود آنکه جزو ورود موقت به حساب می آید 
به عنوان بدهی صادراتی در نظر می گیرند. در کنار آن اختالف حساب، 
بخش��نامه سازمان توس��عه تجارت و برخی دیگر از اشکاالت محاسباتی 

نیز عاملی است تا عدد ارز بازنگشته بزرگ تر از واقعیت به نظر برسد.
او با بیان اینکه با در نظر گرفتن تمام ش��رایط عدد ارز بازنگش��ته به 
کش��ور از محل صادرات 8.7 میلیارد دالر اس��ت، گفت: از این عدد تنها 
2.۵ میلیارد دالر مربوط به بخش خصوصی واقعی است. ما انتظار داریم 
بانک مرکزی مسائلی مانند تحریم ها، هزینه حمل و نقل و تعلیق بودن 
کارت بازرگانی تعدادی از صادرکنندگان را در نظر بگیرد و بر این اساس 

برنامه های خود را اجرایی کنند.

از افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۴ ماه تا روش جدید تنبیهی برای صادرکنندگان متخلف

2 تصمیم مهم درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی
نگاه

چرا ارزهای صادراتی برنگشت؟
معمای دالر های صادراتی

بی��ش از 27 میلی��ارد دالر ارزهای صادراتی طی دو س��ال 
گذش��ته به چرخه اقتصادی بازنگشته است و این موضوع به 
منازعه ارزی میان دولت و صادرکنندگان تبدیل ش��ده است. 
بررس��ی ها نشان می دهد که ارز حاصل از صادرات محصوالت 
پتروشیمی به چرخه اقتصاد بازگشته و 27 میلیارد دالر گفته 
ش��ده متعلق ب��ه صادرکنندگان بخش خصوص��ی و صاحبان 

برند های مختلف است. 
در همین خصوص، محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون 
بهبود محیط کس��ب و کار و رفع موان��ع تولید اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به اینکه صادرکنندگان مشکلی برای بازگشت 
ارز حاص��ل از صادرات ندارند، گفت: با توج��ه به اینکه برای 
نقل و انتقال پول ایران به طور کامل تحریم اس��ت، به همین 
س��ادگی نمی توان ارز را به کش��ور وارد کرد، از س��وی دیگر 
قرار گرفتن ایران در لیس��ت س��یاه FATF نیز مزید بر علت 
شده تا عمال دست صادرکننده برای بازگشت ارز بسته باشد. 
بهتری��ن راهکار این اس��ت که بانک مرکزی یک حس��ابی را 
در هر کش��وری که می تواند معرفی کند، ت��ا صادرکنندگان 
وج��وه صادرات��ی خود را ب��ه آن واریز کنن��د، در حال حاضر 
مس��ئوالن دولتی از جمله شخص رئیس جمهوری می گویند، 
صادرکنندگان ارز را به داخل کش��ور برنمی گردانند، اما واقعا 

امکان این کار وجود ندارد.
نجفی منش ادامه داد: پ��ول را که نمی توان از طریق بانکی 
و یا ش��بکه صرافی به داخل کش��ور آورد یا باید بانک مرکزی 
خارج از کش��ور یک حساب معرفی کند یا اینکه این ارز تهاتر 
ش��ود، برای واردات، اینطوری هم مشکل واردات و تامین ارز 
آن حل می ش��ود و هم صادرکنن��دگان به تعهدات خود عمل 

می کنند.
این فعال بخش��ی خصوصی افزود: صادرکننده که نمی تواند 
پول را در چمدان یا س��اک بگذارد و بیاورد به داخل کش��ور، 
زیراک��ه این کار بس��یار خطرناک اس��ت و ضریب امنیتی آن 
بس��یار پایی��ن اس��ت، بنابراین دول��ت و بانک مرک��زی باید 
تمهیداتی را بیندیش��ند، تا صادرکنن��دگان بخش خصوصی 
بتوانن��د در عمل تعهداتی را که داده اند، آن ها را انجام دهند، 
زیراک��ه صادرکننده نیز به س��رمایه خود ب��رای ادامه فعالیت 
و کس��ب و کارش نی��از دارد و ب��دون این پ��ول نمی تواند به 
کار خ��ود ادامه بدهد، بنابرای��ن باید در این زمینه یک تعامل 

صورت گیرد تا مشکل به وجود آمده مرتفع شود.
همچنی��ن س��یدرضی حاج��ی آقامی��ری، رئی��س اس��بق 
کنفدراس��یون صادرات ایران پیرامون عدم بازگش��ت ارز های 
صادراتی، گفت: مدام گفته می شود صادرکنندگان به تعهدات 
ارزی خود عمل نکرده اند، کدام صادرکننده، در کدام رس��ته 
کاالیی، باید اذعان داش��ت رقمی که اعالم می ش��ود به هیچ 
عنوان در قدرت بخش خصوصی نیس��ت که چنین صادراتی 
را انجام دهد، بنابراین باید آدرس درس��ت داده شود، تا کسی 
ک��ه در ای��ن رابطه به قول��ی که داده، اما ب��ه آن عمل نکرده 

مشخص شود.
حاجی آقامیری اظهار داشت: این رقم 17 میلیارد دالر را ما 
صادر نکرده ایم که بخواهیم آن را برگردانیم، این رقم بس��یار 
بزرگ اس��ت و بخش خصوصی واقعی چنین توانی ندارد تا در 
چنین ابعادی صادرات کن��د، بنابراین بهترین راه حل در این 
رابطه این اس��ت که، بانک مرکزی و با دولت به طور ش��فاف 
اس��امی افراد متخل��ف را اعالم کنند، تا هم��ه بدانند که چه 
کسی مرتکب تخلف ش��ده، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دفعه 

بعد دیگر کسی نمی تواند به تعهدات خود عمل نکند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه 
این احتمال وجود دارد که برخی ش��رکت های خصولتی این 
ارز ها را برنگردانده باشند، ادامه داد: اینها شرکت هایی هستند 
که امکانات بس��یاری در اختی��ار دارند و می توانند در مقیاس 
بزرگ صادرات انجام دهند، بنابراین باید مش��خص ش��ود که 
اینه��ا تا چه می��زان به تعه��دات ارزی خود عم��ل کرده اند، 
بنابرای��ن در این زمین��ه باید یک اطالع رس��انی دقیق انجام 
ش��ود، تا ابعاد مختلف این موضوع مش��خص ش��ود، از سویی 
این احتمال نیز وجود دارد که برخی از صادرکنندگان بخش 
خصوصی نیز در این زمینه به تعهد خود عمل نکرده باشند.

حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ته��ران نیز با تاکید بر اینک��ه هزینه انتقال ارز به کش��ور برای 
صادرکنن��دگان چالش  برانگیز اس��ت، گفت: زمان��ی که من به 
عنوان صادرکننده می خواهم ارز حاصل از صادرات را به کش��ور 
بازگردان��م، این کار هزینه 1۵درصدی دارد که برای صادرکننده 
این امر مشکل ایجاد می کند، زیراکه به علت تحریم های بانکی 

نقل و انتقال پول به راحتی نمی تواند انجام شود.
وی افزود: دولت در این باره و با توجه به شرایط سختی که 
صادرکنندگان با آن روبرو هستند، باید مشوق هایی را در نظر 
بگیرد، تا آن ها تش��ویق شوند، که ارز حاصل از صادرات خود 
را علی رغم مش��کالتی که وجود دارد به کشور وارد کنند، به 
ط��ور مث��ال ۵۰۰ تومان باالتر از قیمتی ک��ه ارز در بازار آزاد 
دارد، اگر این ارز ها از صادرکننده خریداری شود، آن زمان نیز 

صادرکننده نیز تشویق می شود ارز خود را بازگرداند.
صالح��ی ادام��ه داد: با توجه ب��ه اینک��ه صادرکننده کاال و 
محصوالت خود را با نرخ ارز آزاد تولید کرده و صادر می کنند، 
حال اینکه به مانند گذش��ته بخواهد این ارز ها را در س��امانه 
نیما و پایین تر از قیمت بازار آزاد عرضه کند، برای او به هیچ 
عنوان به صرفه نیست و همین عامل نیز باعث شد که سامانه 
نیما نتواند به اهدافی که برای آن تعیین شده بود، به درستی 

درست پیدا کند.
این عض��و هیأت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: در حال 
حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی ای که در کشور حکمفرما 
اس��ت، موانع بس��یار زیادی بر س��ر راه تولیدکننده و مسئله 
ص��ادرات وج��ود دارد، با این وجود فعاالن این عرصه س��عی 
دارن��د، همچنان چراغ صادرات را روش��ن نگه دارند، بنابراین 
مس��ئوالن دولتی نیز باید در این زمین��ه از مقوله صادرات و 

صادرکنندگان نیز حمایت کنند.
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بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی، 8 بند دارد و در آن آمده است:
صادرکنندگان  می باید حداقل 8۰درص��د ارز حاصل از صادرات خود 
را به صورت حواله ارزی  و حداکثر 2۰درصد آن را به صورت اس��کناس 
در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های مجاز به فروش برسانند. در کلیه 
مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حواله های ارزی باید در »س��امانه 
نیما« و به صورت اس��کناس، باید در »س��امانه نظارت ارز )سنا(« ثبت 
ش��ود. تبصره 1 - بنگاه های تولیدی/صادراتی به منظور تأمین نیاز های 
واردات��ی خود می توانن��د حداکثر 3۰درصد مناب��ع ارزی صادرات خود 
را اس��تفاده نموده و الزم اس��ت مابقی ارز حاصل از ص��ادرات )حداقل 

7۰درصد( را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
تبصره 2 – تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات 
گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت 
صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه 
نیما امکان پذیر اس��ت. کلیه صادرکنن��دگان موظفند حداکثر چهار ماه 
پس از صدور پروانه صادراتی گمرک جمهوری اس��المی ایران، ارز خود 

را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.
تبص��ره 1 – ام��کان تمدید مهلت مذکور در موارد اس��تثناء و با ارایه 
مس��تندات دقیق در صورت پیش��نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

تأیید بانک مرکزی برای گروه های محدود کاالیی وجود دارد.
تبص��ره 2 – صادرکنندگانی که ظرف س��ه ماه بع��د از صدور پروانه 
صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان برمبنای 9۰درصد ارزش 

پایه صادراتی خواهد بود.
تبصره 3 – صادرکنندگانی که در مهلت تعیین ش��ده از تاریخ پروانه 
صادراتی نس��بت به برگش��ت ارز ب��ه چرخه اقتصادی اق��دام نکرده اند، 
مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه نیما( به نرخ روز 
پایان��ی مهلت مزبور در بازار دوم )س��امانه نیما( ی��ا قیمت روز بازار، هر 

کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
ب��ه منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگش��ت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت عالوه بر پایش کارت های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی 
صادرکنندگان در س��امانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، 

موض��وع بند )ت( م��اده )6( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ماده )4( 
آیین نام��ه اجرایی مواد )۵( و )6( قانون مذک��ور خواهد نمود؛ بنابراین، 
صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از س��قف اعتباری خود، می باید 

نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.
 ارز ناش��ی از پیمان ها و قرارداده��ای ارزی داخلی با بخش دولتی یا 

غیردولتی بایستی
الف( از طریق ثبت س��فارش برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای 

مذکور استفاده شود
ب( مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود.

وزارتخانه های »نفت«، »صنعت، معدن و تجارت«، »تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی«، »دفاع و پش��تیبانی نیرو های مسلح«، »کشاورزی«، »سایر 
نهاد های عمومی غیردولتی« با توجه به عملکرد صادراتی ش��رکت های 
تحت پوش��ش / مدیریت خ��ود و برآورد درآمد های ارزی س��ال 1399، 
مسئولیت پیگیری برگش��ت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات 
با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دستگاه های نظارتی 

و قضایی را دارند.
به منظور صادرات از محل ورود موقت

1- تولیدکنن��دگان موظفند جهت ورود کاال اق��دام به ثبت آماری از 
محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

2- گمرک جمهوری اس��المی، اقدام به ص��دور پروانه واردات موقت 
براساس ثبت آماری فوق نماید.

3- تولیدکنن��دگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده 
و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند 1 این ماده، الباقی ارز حاصل از 

صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.
تبص��ره: درخصوص پروانه های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ 
آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه 
از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰درصد ارزش پروانه های صادراتی مزبور 

در بازار ثانویه صورت و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد.
ب��ا توجه به تبص��ره )2( ذیل بند )1( مصوبه م��ورخ 1۰ /۰7/ 1397 
ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توس��ط کلیه 
دستگاه ها و س��ازمان های اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها به 

صادرکنندگانی که برمبنای این بس��ته سیاس��تی نسبت به برگشت ارز 
اقدام نمی نمایند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
در رون��د عدم برگش��ت ارز حاص��ل از صادرات صادرکنن��دگان مذکور 

مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمی باشد.
تبصره 1- اس��امی اش��خاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری 
نهادهای نظارتی اس��تخراج و به دس��تگاه های اجرایی ذی ربط و حسب 

مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.
تبصره 2- بانک مرکزی آمار و اطالعات مربوط به اش��خاص فوق الذکر 
را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه س��ازمان ها و دس��تگاه های 
مرتبط ارس��ال می نماید. این دستگاه ها عبارتند از وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت )ع��دم صدور و تمدید کارت بازرگانی، ع��دم صدور یا تمدید 
ثبت سفارش، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی، 
صنفی و نظایر آن و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از 
داخلی و خارجی(، گمرک جمهوری اسالمی ایران )عدم امکان استفاده 
از تس��هیالت و خدماتی نظیر مس��یر س��بز، پذیرش ضمانت ها و نظایر 
آن، عدم اس��ترداد حقوق و عوارض گمرکی(، سازمان امور مالیاتی )لغو 
معافیت ها و مشوق های مالیاتی(، بانک مرکزی )عدم صدور گواهی ثبت 
آماری، ارائه گزارش عملکرد حساب های مشکوک به نهادهای ذی ربط(، 
بانک های عامل )عدم اعطای تسهیالت و ضمانت  نامه های ریالی و ارزی 
و خدمات بانکی(، ش��بکه صرافی ها )ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و 
انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت 
مس��تقیم یا غیرمستقیم در راستای عدم برگش��ت ارز حاصل صادرات 
تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط 
بان��ک مرکزی، صرافی متخلف ب��ه مراجع قضایی معرف��ی می گردند(، 
صن��دوق ضمانت ص��ادرات )عدم ارائ��ه هرگونه خدم��ات مرتبط نظیر 
اعتبارس��نجی، صدور بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی(، سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و س��ازمان بن��ادر و دریانوردی )اعمال 
محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی، اعمال محدودیت در 

ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیالت مرتبط(.
 بان��ک مرکزی موظف اس��ت نس��بت به اب��الغ این مصوب��ه به کلیه 

دستگاه های ذی ربط اقدام نماید.

جزییات بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی

سه شنبه
24 تیر 1399
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با شیوع بیماری کرونا
بانکداری الکترونیکی هرچه بیشتر رونق می یابد

با وجود ضربه بیماری کرونا به کسب و کارها، حوزه هایی همچون 
تجارت و بانکداری الکترونیکی در این دوره پساکرونا رونق بیشتری 
می یابند. محمد جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان با بیان 
این مطلب به ایرنا، گفت: در ایران قبل از کرونا تا حدودی مش��اغل 
نیمه مدرن و نیمه س��نتی داشتیم که بخشی از این فعالیت ها دیگر 
نخواهد بود و فعالیت های جدید نیز به شکل سنتی شکل نمی گیرد 
ک��ه بدون ش��ک با عل��م و فن��اوری روز پیش می رون��د. همچنین 
فعالیت های��ی همانند تج��ارت الکترونیک و آم��وزش الکترونیک را 
نمی توان جزیره ای انجام داد و وابس��تگی آنها به بیرون از مرزها به 
ش��دت زیاد اس��ت و افراد می توانند در خانه خود یک کار اقتصادی 

انجام دهند، البته بانکداری الکترونیک نیز رونق می گیرد.
به گفته وی، هرچند واکسن کرونا هم کشف شود اما به هر حال 
رویاروی��ی ب��ا پدیده هایی مثل این ویروس در آین��ده دور از انتظار 
نخواه��د ب��ود و بنابراین مصائب دیگری خواهیم داش��ت که نیازی 
به ارتباطات قبلی نیس��ت. به فضای غیرحضوری نیاز داریم که باید 
ب��رای آمادگی در این خصوص تج��ارت الکترونیک را تقویت کرده 
و گس��ترش دهیم. این اس��تاد اقتصاد ادامه داد: در ایران برای یک 
کار بای��د به چندی��ن اداره مراجعه کنیم، اما حاال با ش��یوع کرونا، 

شهروندان در خانه کار خود را انجام می دهند.
این استاد دانشگاه درخصوص تاثیر و تغییرات شیوع کرونا گفت: 
همه گیری کرونا تغییرات بس��یاری در ایران و جهان داشت و برخی 
مش��اغل به طور جدی آس��یب دیدند که از جمله می توان به کسب 
و کارهای��ی که درآمد آنها حاصل از بازار اس��ت اش��اره کرد. هرچه 
اقتصاد به بخش خصوصی وابس��ته تر باش��د آسیب، جدی تر است و 
در کش��ورهای توس��عه یافته که سیس��تم پرداخت حقوقی به ازای 
واحد کار صورت گرفته آس��یب جدی بوده اما در سیستم پرداخت 

کارمزدی تعداد بیکاران افزایش یافته است.
وی ادامه داد: 4۰ میلیون نفر در آمریکا برای دریافت بیمه بیکاری 
ثبت نام کرده اند و بر اس��اس اطالعات داده ش��ده حدود 1۰درصد 
جمعیت این کش��ور بیکار ش��ده اند که با احتس��اب بازنشس��تگان، 
دانش آموزان و دانشجویان می توان گفت بیش از ۵۰درصد جمعیت 

آمریکا بیکاری ناشی از کرونا دارند.
جعفری افزود: در کش��ور ما نیز اس��تان هایی ک��ه بخش خصوصی 
فعال  تری دارند آسیب بیشتری از شیوع کرونا داشته اند چراکه کارمندان 
به هر شکل ممکن حقوق خود را دریافت می کنند، اما با توجه به اینکه 
کرونا تغییرات بسیاری در اقتصاد بخش خصوصی ایجاد کرده این کسب 
و کارها در کوتاه مدت امکان بازگشت به روند قبل را ندارند و برخی نیز 
شاید هرگز نتوانند به محیط اشتغال برگردند. به گفته او، براساس قانون 
کاالی جایگزین، کشش تقاضا در کوتاه مدت کمتر از کشش تقاضای 
همان کاال در بلندمدت است چون در بلندمدت جایگزین پیدا می شود. 
در حال حاضر نی��ز برای برخی از روش های قبلی جایگزین هایی پیدا 
کرده ایم به عنوان مثال ش��اید در شرایط عادی آموزش مجازی تا 1۰ 
سال دیگر به این شکل انجام نمی شد اما با شیوع کرونا اجرایی شده و 
بعید است دیگر از سیستم آموزشی حذف شود به نحوی که شاید در 
آینده برخی از دروس فقط به صورت مجازی تدریس شوند. همچنین 
کارگزاران اقتصادی برای انجام امور با هواپیما س��فر کرده اند اما اکنون 
جایگزین سفرهای هوایی و پیمایش مسیرهای طوالنی را یافته اند پس 
شرکت های هواپیمایی و مسافربری دیگر روال های گذشته را نخواهند 
داشت. عضو هیات علمی دانشگاه لرستان با بیان اینکه در عین اینکه 
برخی مش��اغل از کرونا آس��یب دید اما مشاغلی هم ایجاد شد، گفت: 
کرونا را باید یک تهدید جهانی بدانیم اما باید از آن فرصت ایجاد کنیم، 
همانند چین که در ابتدا زیان داد اما در کوتاه مدت با صادرات ماسک 
و تجهیزات بهداشتی پزشکی سود کرد که البته هرچه بخش خصوصی 
قوی تر باشد فرصت بهتری از این تهدید ایجاد خواهد شد. با این همه، 
کرونا به طور قطع بحران زا است و نمود آن در رکود، بیکاری و تعطیلی 

بسیاری از مشاغل آشکار شده است.

بانکنامه

فرصت امروز: این روزها بازار ارز متالطم است و ارز از کاالیی مصرفی 
به کاالیی س��رمایه ای تبدیل ش��ده اس��ت. به دنبال این تالطم ارزی، 
قیم��ت کاالهای اساس��ی و همچنین آن دس��ته از کاالهای داخلی که 
ارزبری دارند، افزایش یافته و تورم را تش��دید کرده است. در این بین، 
س��وال این اس��ت که چگونه می توان با اعمال سیاس��ت های مناسب، 
جاذب��ه اقتص��ادی ارز را کاهش داد تا مردم به س��وی ب��ازار بی ثبات و 

پرریسک ارز هجوم نیاورند؟
در پاس��خ به این س��وال، علی نظافتی��ان، دبیر کمیس��یون حقوقی 
کانون بانک ها از رونق بازار س��رمایه به عنوان راهی برای کاهش جاذبه 
سرمایه ای بازار ارز نام برد و گفت: »یکی از راه ها برای جایگزین کردن 
جاذبه س��رمایه ای ارز، بازار سرمایه است، مشروط به اینکه رونق بورس 
حاصل افزایش کمیت و کیفیت ش��رکت های بورسی باشد و نه حاصل 

بازار غیرواقعی و کاذب بورس بازان.«
او همچنی��ن معتقد اس��ت: در وضعیتی ک��ه ارز از کاالی مصرفی به 
کاالی س��رمایه ای تغییر جه��ت داده و در نتیجه افزایش تقاضا، تعادل 
بین عرضه و تقاضا در بازار ارز به هم خورده است، بانک ها نیز می توانند 
نقش مثبتی ایفا کنند و با نظارت دقیق بر صرافی های خود سیاستی را 
در پیش گیرند که صرافی های وابسته به آنان از التهاب نرخ ارز بکاهند.

ب��ه اعتقاد نظافتیان، تالطم ب��ازار ارز در فعالیت ه��ای ارزی بانک ها 
بی تاثیر نیس��ت و نکته مه��م در مورد فعالی��ت ارزی بانک ها، فعالیت 
صرافی های وابس��ته به آنهاست، به طوری که دو دیدگاه در مورد نحوه 
فعالیت این صرافی ها وجود دارد؛ دیدگاه نخس��ت این اس��ت که واحد 
صرافی بانک ها همانند س��ایر صرافی ها یک واحد مستقل تجاری است 
که با هدف فعالیت در بازار ارز و کس��ب س��ود تاسیس شده و از بانک 
مرک��زی مجوز گرفته اند بنابراین می توانند مانند س��ایرین در بازار ارز، 

فعالیت قانونی داشته باشند.
دیدگاه دوم نیز اعتقاد دارد که این قبیل صرافی ها به دلیل وابستگی 
مالی و سازمانی به بانک ها از قدرت مالی بسیاری برخوردار هستند. لذا 
فعالیت آنان می تواند در بازار ارز و تعیین قیمت آن نقشی موثر داشته 
باش��د بنابراین از آنان می توان به عنوان ابزار مدیریت بازار ارز بهره برد 
و التهاب بازار ارز را کاهش داد. فارغ از نقاط مثبت و منفی هر یک این 
نظریات، به نظر می رسد در وضعیتی که ارز به کاالی سرمایه ای تبدیل 
ش��ده و تعادل میان عرضه و تقاضای ارز به هم خورده اس��ت، بانک ها 
می توانن��د با ابزار صرافی های خود به بان��ک مرکزی در کاهش التهاب 

بازار ارز کمک کنند.
وقتی عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها درباره علل نوسانات اخیر بازار 
ارز و نقش بانک ه��ا در معامالت ارزی، گفت: »معامالت ارزی برخالف 
خری��د و فروش وجه رایج کش��ور از نظر ش��رعی جزو مکاس��ب حرام 
محس��وب نمی ش��ود و بدیهی اس��ت که در انجام این معامالت رعایت 
مقررات ارزی الزامی اس��ت؛ در غیر این صورت، تخلف ارزی محس��وب 
می ش��ود و قابل پیگرد اس��ت. وقتی بپذیریم که ارز، کاال یا مال است، 
در نتیج��ه وضعیت بازار این کاال نیز تابع قواعد عمومی عرضه و تقاضا 

خواهد بود.«
به اعتقاد وی، »اگر عرضه ارز در بازار مصرف متناس��ب باش��د قیمت 
آن هم متناس��ب با میزان ارز در بازار خواهد بود، اما اگر میزان عرضه 
در حد تقاضای نرمال بازار نباشد، قیمت ارز نیز خواه یا ناخواه افزایش 
خواه��د یافت، بنابراین یکی از علل اصلی نوس��انات اخیر در بازار، عدم 
تع��ادل عرضه و تقاضاس��ت و یک��ی از دالیل اصلی افزای��ش تقاضا در 
بازار ارز این اس��ت که ارز نیز همچون خودرو از یک کاالی مصرفی به 
یک کاالی س��رمایه ای تغییر جهت داده اس��ت. در حال حاضر بسیاری 
از خری��داران ارز آن را به منظور خرید و مص��رف ارزی نمی خواهند و 
موردنیازش��ان نیس��ت، بلکه می خواهند با معامل��ه ارزی، ریال خود را 
تبدی��ل به یکی از ارزهای معتبر کنند ت��ا از رهگذر افزایش قیمت ارز 
درآم��د زیادی کس��ب کنند و در نتیجه برای خری��د ارز به بازار هجوم 

می آورند.«
او با بیان اینکه »تولیدکننده و دارنده اصلی ارز، دولت است«، گفت: 
»منبع بعدی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یا خدمات مهندسی است 
ک��ه صادرکنندگان باید این ارز را به چرخه مبادالت ارزی کش��ور وارد 
کنند. منابع ارزی دولت عمدت��ا درآمد حاصل از صادرات فرآورده های 

نفتی، گازی و یا خطوط ارزی اعتباری بانک مرکزی و سایر بانک هاست. 
دول��ت از طریق بانک مرکزی و طبق ضوابط و مقررات خاصی ارز خود 
را برای خرید کاالهای اساس��ی و موردنیاز م��ردم اختصاص می دهد و 
ب��ه عبارتی به اینگونه مصرف کنن��دگان واقعی، ارز تخصیص می دهد و 
با نرخ پایین تر از نرخ بازار آزاد به آنان می فروش��د تا با اس��تفاده از ارز 

تخصیصی کاالهای موردنیاز مردم را از خارج وارد کنند.«

به گفته نظافتیان، »اکنون بس��یاری از عوام��ل تاثیرگذار بر نرخ ارز 
در اختیار بانک مرکزی نیس��ت. متاسفانه تحریم ظالمانه دولت آمریکا 
موجب کاهش درآمد ارزی کش��ور ش��ده و حتی بازگشت منابع ارزی 
حاصل از صادرات غیرنفتی به کش��ور هم با صدها مشکل بانکی مواجه 
شده است. در نتیجه دولت و بانک مرکزی ناچارند منابع ارزی کشور را 
به کاالها و مواد غذایی و دارویی موردنیاز کشور و عامه مردم اختصاص 
دهن��د، بنابراین نمی توان منابع ارزی دولت و بانک مرکزی را وارد بازار 
آزاد ارز کرد و به اصطالح ارزپاش��ی کرد تا عرضه ارز با تقاضای ارز در 

بازار آزاد متعادل شود.«
چند پیشنهاد برای جایگزینی جاذبه سرمایه ای ارز

وی با تاکید بر اینکه »باید با اعمال سیاس��ت های مناس��ب اقتصادی 
جاذبه اقتصادی ارز را کاهش داد تا مردم به س��وی این بازار بی ثبات و 
پرریسک هجوم نیاورند«، گفت: »برای ایجاد ثبات در بازار ارز، اقدامات 
متنوعی می توان توصیه کرد؛ از جمله جایگزین کردن جاذبه اقتصادی 
س��ایر بخش های اقتصادی به عنوان جایگزین جاذبه سرمایه ای ارز، به 
گونه ای که ورود به بازار  ارز در مقایسه با سایر بخش ها جاذبه اقتصادی 
چندانی نداشته و ریس��ک آن منطقی نباشد. یکی از این سیاست های 
مناس��ب، رونق بازار بورس است که آن باید مش��روط به این باشد که 
رونق بورس حاصل افزایش کمیت و کیفیت ش��رکت های بورسی است 

و نه حاصل بازار غیرواقعی و کاذب بورس بازان.«
به عقیده نظافتیان، »از دیگر عواملی که می تواند جاذبه اقتصادی ارز 
را کاهش دهد، افزایش حساب شده نرخ سود علی الحساب سپرده های 
بانکی اس��ت. زیرا ریسک س��رمایه گذاری در بانک های معتبر از طریق 
سپرده گذاری بس��یار کمتر از ریسک بازار متالطم ارزی است. افزایش 
نرخ س��پرده های بانکی تعهدات مالی بانک ها را در برابر س��پرده گذاران 
افزای��ش می دهد و منجر ب��ه افزایش نرخ منابع تس��هیالت بانکی نیز 
می شود. مجوز انتشار گواهی سپرده عام به بانک ها نیز می تواند عطش 
خرید ارز را در بازار تا حدودی کاهش دهد. همچنین تش��دید نظارت 
بان��ک مرکزی، بانک های عامل و نیز مراجع نظارتی بر مصرف و هزینه 
واقعی ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان و برخورد ش��دید 
و قانون��ی ب��ا متخلفین ارزی ه��م می تواند در کاهش جاذب��ه بازار ارز 

تاثیرگذار باشد.«
دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها در پایان س��خنانش گفت که 
»ممنوعیت اکید وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی برای ورود 
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم به ب��ازار آزاد ارز و خرید و ف��روش آن و در 
آخر افزایش مشوق های صادراتی برای تولیدکنندگانی که ارز حاصل از 
صادرات کاال یا خدمات را به کش��ور بازمی گردانند، از عوامل تاثیرگذار 

در رفع نوسانات بازار ارز است.«

چگونه می توان جاذبه اقتصادی بازار ارز را کاهش داد؟

ایست مقابل دالر
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بورس عالوه بر جذب نقدینگی می تواند جلوی رشد تورم را 
هم بگیرد

سد بورس در برابر تورم
آیا افزایش شاخص بورس می تواند تورم زا باشد؟ یا اینکه ورود بیش از 
۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از ابتدای سال تاکنون به بازار سرمایه، 
جلوی رش��د تورم را گرفته اس��ت؟ در این میانه بخشی از کارشناسان 
می گویند رش��د هیجانی و کاذب ش��اخص کل ب��ورس با خود ریزش 
گسترده ای را هم می تواند به دنبال داشته باشد که باعث بی ثباتی عمیق 
اقتصادی و س��رازیر شدن س��رمایه ها از بورس به دیگر بازارها ازجمله 
سکه، ارز و افزایش تورم شود. همچنین بخشی از کارشناسان معتقدند 
افزایش عجیب ش��اخص بورس در کشور به رشد تورم انتظاری منجر 
ش��ده اس��ت ولی از طرف دیگر بخش دیگری از کارشناسان معتقدند 
دولت با سیاست گذاری درست می تواند جلوی التهاب های احتمالی را 
بگیرد و اگر اش��تیاق گسترده به س��رمایه گذاری در بورس در ماه های 
گذشته شکل نگرفته بود حاال میلیاردها تومان نقدینگی وارد بازارهای 
غیرمولد ش��ده بود و حتماً دامنه قیمت ارز، س��که، مسکن و... بسیار 

وسیع تر و میزان تورم نیز بسیار فزاینده تر از وضعیت کنونی بود.
بازده بازار س��هام از ابتدای سال جاری تاکنون 22۰درصد بوده است 
و ش��اخص کل بورس عدد یک میلیون 8۰۰ ه��زار واحد را رد کرده و 
پیش بینی می شود با روند کنونی 2 میلیون واحد را در هفته های آینده 
رد کن��د. دراین بین طب��ق گزارش های مرکز آمار ت��ورم در یک دوره 
12ماهه س��ال گذش��ته 34درصد بوده است. همچنین طبق آمار های 
ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، حجم نقدینگی کل کشور 
منتهی به اس��فند 1398، 2472هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 
اس��فندماه 1397 رش��د 31.3درصدی را تجربه کرده است. به اعتقاد 
کارشناس��ان اگر بازار س��رمایه سال گذش��ته روند صعودی نداشت و 
میلیاردها تومان سرمایه سرگردان را جذب نکرده بود، در پایان سال با 

تورمی بسیار بیش از 34 درصد روبه رو بودیم.
کارشناس��ان معتقدند هدایت نقدینگی های س��رگردان به سمت 
بازار بورس و س��رمایه باعث ش��ده بورس به سدی در برابر افزایش 
تورم در اقتصاد کش��ور بدل ش��ود؛ س��دی که البته هیجان زیاد در 
آن ش��اید به شکس��ته شدن یا س��رریز شدنش منجر ش��ود و بعد 
س��یل پس ازآن قابل کنترل نباشد. البته نباید فراموش کرد که موج 
سونامی نقدینگی هم در اقتصاد ایران چنان بلند است که اگر سدی 
در مقابل آن وجود نداش��ته باش��د می تواند بخش هایی از اقتصاد را 
با بحران های جدی مواجه س��ازد. با همه این ها به نظر می رسد که 
اثرات بازار سرمایه  بر تورم مثبت باشد. با این حال بهتر است دولت 
به فکر راهکارهای اساس��ی تری نیز باش��د. دولت می تواند از طریق 
اوراق بدهی هم بخش��ی از کسری بودجه خود را جبران و نقدینگی 
ب��ازار را جمع آوری کند. در حال حاض��ر انتظارات تورمی باالیی در 
سطح جامعه وجود دارد که می تواند شرایط اقتصادی کشو را بسیار 

پیچیده کند.

دریچه

فرص��ت امروز: بازار س��رمایه در س��ومین روز هفته، روزی پرنوس��ان 
را تجرب��ه ک��رد؛ به طوری که ش��اخص کل بورس در س��اعات ابتدایی 
معامالت صعودی بود، اما در س��اعات میانی کاه��ش یافت و در نهایت 
در ساعات پایانی معامالت دوباره روند صعودی به خود گرفت. معامالت 
روز دوش��نبه بازار س��رمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل با 9 
هزار و 274 واحد رشد در ارتفاع یک میلیون و 822 هزار واحد ایستاد. 
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با 3هزار و ۵19 واحد کاهش به 482 
ه��زار و 369 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( ب��ا 2هزار و 316 واحد 
افت به 317 هزار و 46۰ واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 6 هزار و ۵3 
واحد و شاخص بازار دوم 21 هزار و 741 واحد افزایش داشت. شاخص 
فرابورس اما بیش از 48 واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 18 هزار 
و 684 واح��د ثابت مان��د. در معامالت این روز بی��ش از 11 میلیارد و 
887 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۰4 هزار و 229 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
مهمترین نمادهای بورس در روز دوشنبه

نماده��ای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 4هزار و 346 واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 4هزار و 2۰8 واحد، ملی صنایع مس 
ای��ران )فملی( با 3ه��زار و 46۰ واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا( با 3هزار و 433 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 2هزار و 
393 واحد و ایران خودرو )خودرو( با 2هزار و 171 واحد بیشترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، نمادهای معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 2هزار و 
82 واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 791 
واح��د، گروه مپن��ا )رمپنا( با یک هزار و 7۵6 واح��د، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با یک هزار و 642 واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با یک هزار و 228 واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با یک 
ه��زار و 2۰2 واح��د، پتروش��یمی پارس )پارس( ب��ا 943 واحد و بانک 

پاسارگاد )وپاسار( با 873 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، بانک تج��ارت، فوالد مبارکه اصفهان، 
مل��ی صنایع م��س ایران، پاالیش نف��ت تهران، بانک ص��ادرات ایران و 
گسترش س��رمایه  گذاری ایران خودرو ازجمله نمادهای پربیننده بورس 
بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک میلیارد و 26۵ میلیون برگه 

سهم به ارزش 34 هزار و ۵6 میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 48 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
18 ه��زار و 684 واحد ثابت ماند. در این ب��ازار 3میلیارد و 48 میلیون 

برگه سهم به ارزش 81 هزار و 366 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
فراب��ورس ایران )فرابورس(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، مدیریت 
ان��ِرژی تابان هور )وهور(، پلیمر آریاساس��ول )آری��ا(، بانک دی )دی(، 
اعتب��اری ملل )وملل( و بیمه کوثر )کوثر( تاثیر مثبت بر ش��اخص این 
بازار را داش��تند. همچنین نماده��ای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدک��و(، س��هامی ذوب آهن اصفه��ان )ذوب(، پتروش��یمی زاگرس 
)زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم 
)بجهرم(، گروه توس��عه مالی مهر آیندگان )ومهان(، پاالیش نفت الوان 
)ش��اوان( و تولید نی��روی برق دماوند )دماوند( تاثیر منفی بر ش��اخص 

فرابورس داشتند.
بورس آماده ورود به کانال 2 میلیون واحدی

ش��اخص بورس در آستانه ورود به کانال 2میلیون واحدی قرار گرفته 
اس��ت؛ رقمی که تا چندی پیش یک رویا به نظر می رس��ید، اما حاال با 
افزای��ش گام به گام ش��اخص بورس، کانال ها یک��ی پس از دیگری فتح 

می شوند.
در این زمینه، عرفان هودی، کارش��ناس بازار سرمایه پیش بینی کرد: 
اگر رش��د ش��اخص کل به همین منوال ادامه یابد احتماال شاخص کل 

هفته آینده از کانال 2 میلیون واحد عبور می کند.
هودی به معامالت بازار س��رمایه در روز یکش��نبه اشاره کرد و به ایرنا 
گفت: عرضه س��هام عدالت و س��هام دولتی ها در بازار روز یکشنبه روند 

معامالت را تغییر داد و باعث افزایش عرضه سهام در این بازار شد.
او با بیان اینکه با وجود افزایش عرضه در بازار روز یکشنبه شاهد یک 
رک��ورد تاریخی بابت ورود نقدینگی به ب��ازار بودیم، افزود: این موضوع 
باعث ش��د تا ش��اخص کل، صعود پرش��تابی را در پیش بگیرد و یکباره 
از کان��ال ی��ک میلیون و 74۰ هزار واحد به کان��ال یک میلیون و 8۰۰ 

هزار واحد برسد.
به عقیده این کارش��ناس بازار سرمایه، عدد یک میلیون و 8۰۰ هزار 
واحد به لحاظ روانی عدد بزرگی اس��ت و ش��اخص ب��ورس می تواند در 
همی��ن محدوده ه��ا تا کانال یک میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار واحد به عقب 
برگردد و اصالح داش��ته باشد اما بعید اس��ت در موقعیت کنونی چنین 
اتفاقی در بازار رخ دهد؛ کما اینکه ش��اخص بورس در مرز یک میلیون 
و 2۰۰ ه��زار واحد مقاومت زیادی را از خود نش��ان داد که این اصالح 

ممکن است در مرز کانال 2میلیون واحد نیز اتفاق بیفتد.
ه��ودی با بیان اینکه اصالح ش��اخص بورس در م��رز 2 میلیون واحد 
دور از ذه��ن نخواهد بود، افزود: ش��اخص بورس بعد از اصالح در کانال 

یک میلیون واحد بی وقفه تا کانال 2میلیون واحد رش��د کرده اس��ت و 
این حرکت ش��اخص برای صعود یکباره یک اصالح بلندمدت و یک ماه 
را می خواهد اما بعید اس��ت حجم ورود گس��ترده نقدینگی اجازه چنین 
اصالحی را به بازار بدهد و ممکن اس��ت با یک اصالح کوتاه به مس��یر 

خود ادامه دهد.
تازه واردان به سراغ صندوق های سرمایه گذاری بروند

به اعتقاد وی، امکان اصالح در بازار س��رمایه در این هفته وجود دارد 
ام��ا به نظر می رس��د حجم ورود نقدینگی مان��ع  از اصالح در معامالت 
ش��ود. او همچنین به س��هامداران تازه وارد توصیه کرد که در موقعیت 
فعل��ی بازار به صورت مس��تقیم اقدام به خرید س��هام در بورس نکنند 
و از طری��ق صندوق های س��رمایه گذاری برای ورود به ای��ن بازار اقدام 
کنند. این در حالی اس��ت که متاس��فانه افراد تازه وارد تمایل چندانی 
ب��ه س��رمایه گذاری از طریق این صندوق ها در ب��ازار را ندارند. هودی با 
تاکید بر اینکه اگر س��رمایه گذاران به صورت مستقیم به دنبال خرید در 
این بازار هس��تند اکنون وقت خرید نیست، افزود: شاخص رشد زیادی 
کرده و آماده اصالح اس��ت؛ بنابراین بهترین زمان برای خرید سهم بعد 
از اص��الح بازار و در زمان ایجاد تعادل در معامالت اس��ت. به گفته این 
کارش��ناس بازار سرمایه، صنایع بزرگ از حجم معامالت باالتری نسبت 
به س��هام کوچک برخوردارند و با اقبال بیش��تری در میان فعاالن بازار 

برای سرمایه گذاران همراه هستند.

شاخص بورس آماده ورود به کانال 2 میلیون واحدی

رشد 9 هزار واحدی بورس در روز دوشنبه
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مدیرعامل فاوای شهرداری
اختصاص ظرفیت خالی فیبر نوری برای 

توسعه کسب و کارهای آنالین
موضوع واگذاری فیبرهای نوری به کس��ب وکارها محل مناقش��ه 
بوده اس��ت که اکنون، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری می گوید 
براس��اس قانون این س��ازمان، متولی واگذاری فیبر نوری شهری به 

کسب و کارها و نهادها است.
به گزارش ایرنا، کس��ب و کارها و ش��رکت ها بارها اع��الم کرده اند،  برای 
دریافت زیرس��اخت های فیبر نوری شهری از شهرداری موانعی سر راه شان 
وجود دارد، اما مدیرعامل فاوای ش��هرداری می گوید کسب وکارها به راحتی 
می توانند از فیبرهای نوری ش��هری که طی س��ال های متمادی در شهرها 
کشیده شده اند استفاده کنند، اما اگر نیاز به حفاری داشته باشند، آن زمان 
باید فرآیندی که شهرداری در نظر گرفته است را طی کرده و  اگر امکانش 
وجود داش��ت حفاری را آغاز کنند. »محمد فرجود« روز دوش��نبه در گفت 
و گ��و با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درب��اره ماجرای واگذاری فیبرهای نوری به 
کسب وکارها گفت: شهرداری یکس��ری زیرساخت فیبر نوری دارد که طی 
سال های گذشته و برحسب نیازی که در حوزه خطوط مترو و مسائل دیگر 
وجود داشته، ایجاد شده است. وی افزود: عالوه بر شهرداری، کنترل ترافیک 
نیز برای ارتباطات ایستگاه و چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر 
به فیبر نوری نیاز داشت که به همین واسطه احداث شدند. از چند سال قبل 
ش��هرداری و سازمان فاوا تصمیم گرفتند ظرفیت استفاده از فیبرهای نوری 
را برای کسانی که نیاز به خدمات زیرساخت دارند، فراهم کنند. مدیرعامل 
فاوای شهرداری با تاکید بر اینکه استفاده از این ظرفیت برای کسب وکارها 
و نهادها، مصوبه هیات وزیران نیز بود، گفت: برخی از کسب وکارها از قبل با 
مجموعه های دیگر مانند »ترافیک« قرارداد مستقل و بلندمدت دارند که باید 
مسائل مربوط به آن حل شود. اما در غیر این صورت، اکنون سازمان فاوای 
ش��هرداری متولی واگذاری فیبر نوری به کس��ب وکارها و نهادها است. این 
مسئله در برنامه سوم نیز با صراحت بیان شده است. او با بیان این که مسئله 
فیبر از دو بعد فنی و واگذاری قابل بررس��ی اس��ت، تاکید کرد: موضوعات 
مربوط به واگذاری، س��خت نیس��ت، اما بعد فنی و انتقال فیبر کار آس��انی 
نیس��ت و به زمان نیاز دارد. البته این وفاق را ایجاد کرده ایم تا کسب وکارها 
بتوانند مش��کالت این چنینی را حل و فصل کنند. فرجود تشریح کرد: سال 
گذش��ته زمانی که فاوای شهرداری به صورت قطعی مسئول واگذاری فیبر 
نوری شد، با همکاری وزارت ارتباطات چارچوب قرارداد واگذاری را شفاف تر 
کردیم. بر این اس��اس س��ازمان فاوا،  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی با حضور شهرداری و شرکت های 
دارنده پروانه FCP تشکیل می شود تا بر این اساس، توسعه شبکه اینترنت 
ثابت برمبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز 
با سرعت بیشتری پیگیری شود.  وی افزود: اگر کسب وکار یا نهادی تصمیم 
داش��ته باشد خودش فیبر بکش��د، موضوع باید براس��اس فرآیند موردنظر 
شهرداری، پیگیری شود. شهرداری می گوید اگر در آن منطقه مورد نظر فیبر 
وجود دارد، بهتر اس��ت حفاری دوباره انجام نشود. به همین دلیل است که 
اگر کسب وکار یا نهادی در منطقه ای فیبر نوری می کشد، باید امکان استفاده 

دیگران از آن  نیز فراهم باشد و به بقیه خدمات بدهد.

در 3 ماهه اول سال 99 انجام شد
پایش ۴90 معدن برای احیا و فعال سازی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
اعالم کرد بررس��ی های انجام شده در دوره سه ماهه نخست امسال 
گوی��ای پایش 49۰ معدن در س��طح 31 اس��تان کش��ور در قالب 
طرح احیا، فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس اس��ت. به 
گزارش روز دوش��نبه سازمان ایمیدرو، اکنون 9 معدن در مدار احیا 
و فعال س��ازی قرار گرفتند و این اقدام ها با وجود ش��رایط تحریمی 
و محدودیت های کرونا،  انجام ش��ده اس��ت. بنابر این گزارش،  بهار 
امس��ال ب��رای 33 معدن اقدام کلینیکی انجام ش��ده ک��ه یکی  از 
اقدام ها در این مدت، احیا و فعال س��ازی معدن مس میلوئیه- واقع 
در سیرجان به وسیله جذب سرمایه گذار بود که در حال نهایی شدن 
انعقاد قرارداد بین معدن دار و سرمایه گذار است. براساس طرح احیا، 
فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچ��ک از ابتدای اج��رای طرح در 
اردیبهش��ت 98 تا پایان خردادماه امس��ال، 2هزار و 62۰ معدن در 
31 اس��تان کشور پایش ش��ده  از این تعداد بر روی یک هزار و ۵3 
معدن اقدام کلینیکی و راه حل ارائه ش��ده اس��ت. همچنین در این 
مدت، بر روی 1۵۵ معدن اقدام نهایی شده و 41 معدن فعال و در 
حال تولید است. سال گذشته از مجموع 2 هزار و 13۰ معدن پایش 
ش��ده در 31 اس��تان، بر روی یک هزار و 2۰ معدن، اقدام کلینیکی 

انجام و در 146 معدن اقدام نهایی انجام شد.

قیمت برخی میوه های تابستانه 85درصد 
کاهش یافت

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی با بیان اینکه قیمت 
برخی از میوه های تابس��تانه 8۵ درصد کاهش داش��ته است، گفت 
قیمت موز نیز با کاهش 9۰درصدی به کیلویی 8 تا 11 هزار تومان 
رسیده است. اسداهلل کارگر در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت 
میوه های تابس��تانه از فصل نوبرانگی تا حدود 2۰ روز قبل، بین 6۵ 
ت��ا 7۰ درصد کاهش یافت ضمن اینکه از حدود یک هفته قبل نیز 
قیمت برخی از این میوه ها 1۰ تا 1۵درصد دیگر کاهش یافته است.

وی همچنی��ن از کاهش 9۰درصدی قیمت موز خبر داد و افزود: 
قیم��ت این میوه با کاه��ش 1۰ هزار تومانی به 8 تا 11 هزار تومان 
رسیده اس��ت. این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم هلو پیش��رس در می��دان مرکزی میوه و تره بار 
بین 4 تا 7 هزار تومان و هر کیلوگرم هلو هس��ته جدا بین 7 تا 12 
هزار تومان اس��ت. وی قیمت هر کیلوگ��رم زردآلوی بادامی را بین 
۵ ت��ا 12 هزار تومان، زردآلوی قیس��ی را بین 4 تا 8 هزار تومان و 

زردآلوی کاشان را نیز بین 4 تا 8 هزار تومان اعالم کرد.
کارگر اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم ش��لیل شبرنگ نیز ۵ تا 13 
هزار تومان اس��ت. قیمت گیالس تک دان��ه 1۵ تا 23 هزار تومان، 
گیالس صورتی ۵ تا 1۰ هزار تومان و گیالس مشکی 7 تا 12 هزار 

تومان عرضه می شود.
به گفته کارگر مغازه داران محصوالت فوق را با احتساب 3۵درصد 

سود در سطح شهر عرضه می کنند.

اخبـــار

سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت از توانایی تامین مواد اولیه 
تولید روزانه 1۰ میلیون ماسک در کشور خبر داد و گفت ظرفیت تولید 
ماسک پارچه ای از س��وی اصناف افزایش خواهد یافت و بر این اساس، 
نگرانی از بابت تامین ماسک موردنیاز مردم در ایام پیش رو وجود ندارد.

به گ��زارش روز دوش��نبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، »حس��ین 
مدرس خیابانی«  در جلس��ه ستاد ملی کرونا با بیان اینکه در واحدهای 
تولیدی مورد مبتال به کرونا نداش��ته ایم، بیان ک��رد: همه پروتکل های 
بهداش��تی در واحدهای تولیدی سراسر کشور رعایت شده و مراقبت ها 
و فاصله ه��ای اجتماعی درون واحدهای تولیدی و کارخانجات به خوبی 
مدنظر قرار گرفته ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه نباید به خاطر شیوع 
بیم��اری کرونا فعالیت واحدهای تولیدی را مح��دود کنیم، تاکید کرد: 
تولید مناس��ب اقالم مرتبط با کرونا، فراوانی دسترس��ی به این کاالها و 
متعاقب آن کاهش قیمت در بازار برای دسترس��ی عموم مردم را مدنظر 
داریم. سرپرست وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: 
در شرایط خاصی قرار داریم و این شرایط نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص 
نیز دارد و در همین راستا، تولید ماسک تا اطالع ثانوی نیاز به هیچ گونه 
مج��وز صنف��ی و صنعتی ندارد تا به راحتی در دس��ترس عموم مردم و 

اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
افزایش ظرفیت تولید ماسک پارچه ای از سوی اصناف

مدرس خیابانی با بیان اینکه اعتقاد دولت رفتن به سمت ماسک های 

پارچه ای و قابل شست وش��و است، بیان کرد: کارگاه های تولیدی باید به 
این س��مت بروند، زیرا هم رقابت در تولید ماسک زیاد خواهد شد و هم 

از نظر تامین مواد اولیه ماسک پارچه ای مشکلی نداریم.
وی گف��ت: انتظارم��ان از ح��وزه صنف��ی افزایش تولید ماس��ک های 
پارچه ای اس��ت، تولید این نوع ماسک نیاز به مجوز ندارد و فقط وزارت 
بهداشت باید نوع پارچه مورد استفاده را به سرعت تعیین تکلیف کند.

سرپرس��ت وزارت صنع��ت بی��ان کرد: تولید ماس��ک پارچ��ه ای باید 
گس��ترش پیدا کند، تاکید رئیس جمهوری نیز بر همین است، به طوری 
که باید بازاریابی در این حوزه انجام ش��ود و رس��انه ها و صدا و سیما آن 

را فرهنگ سازی کنند.
تولید روزانه ۶ میلیون ماسک صنعتی

م��درس خیابان��ی درخصوص ظرفیت ه��ای تولید ماس��ک نیز گفت: 
بنابر آمار رس��یده 3.۵ میلیون ماس��ک کارگاهی در سراس��ر اس��تان ها 
تولید می ش��ود و همچنین ظرفیت تولید ماس��ک صنعت��ی با توجه به 

ماشین آالت نصب شده 6 میلیون عدد در روز است.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت درخص��وص تامین مواد اولی��ه واحدهای 
تولی��دی نیز بیان کرد: نباید انحصار تامین مواد اولیه مختص یک یا دو 

کارخانه باشد و مواد اولیه در کارخانه های مختلف تامین شود.
مدرس خیابانی همچنین گفت: ش��بکه توزیع باید به گونه ای تنظیم 
ش��ود تا تولیدکننده به ازای ارائه آمار تولید خود بتواند از ش��رکت های 

تامین کننده مواد اولیه بدون واس��طه و به طور مستقیم، مواد اولیه خود 
را تامی��ن کند و به ازای تحویل و تولید ماس��ک ب��ه واحد تولیدی مواد 

اولیه داده شود.
وی تاکی��د ک��رد: اولوی��ت اصلی برای اتص��ال به این ش��بکه توزیع، 

واحدهای صنعتی تولید ماسک است که دارای مجوز هستند.
سرپرس��ت وزارت صنعت با بیان اینکه بای��د تکمیل زنجیره تولید در 
هر واحد تولیدی در دس��تور کار قرار بگیرد، ادامه داد: همچنان با کرونا 
مواجه ایم و بهترین مدل تولید نیز تولید درون زنجیره تامین اس��ت، در 
این زمینه گلوگاه اصلی مواد اولیه است که باید به فکر تامین آن باشیم.

نگرانی از بابت تولید ماسک نداریم
سرپرست وزارت صنعت با بیان اینکه یاد گرفته ایم چگونه از مشکالت 
عبور کنیم، اعالم کرد: نگرانی از بابت تولید ماس��ک نداریم و س��ازمان 
حمایت باید در این ش��رایط موضوع احتکار و اعالم موجودی ماس��ک و 

پارچه را جزو جرایم تخلفات صنفی و بازار قرار دهد.
وی ب��ا بیان اینکه رئیس جمه��وری روی عرضه ماس��ک ارزان قیمت 
تاکید دارد، اضافه کرد: وزارت بهداش��ت و بازرس��ان سازمان غذا و دارو 
بای��د به ح��وزه داروخانه ها که عموماً ماس��ک را با قیم��ت باالتر عرضه 
می کنند ورود کنند، زیرا قیمت ماسک در شبکه توزیع مشخص است و 
هرگونه افزایش قیمت نیز باید با بررس��ی و اسناد به سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شود.

سرپرست وزارت صنعت:

امکان تأمین مواد اولیه برای تولید ۱۰ میلیون ماسک فراهم شد

وزیرکار تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تس��هیالت ویژه کرونایی را 
ضروری دانس��ت و گفت کسانی که در س��امانه کارا با مشکالتی مواجه 

می شوند باید هرچه سریع تر در جریان حل مشکل خود قرار بگیرند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، روز گذشته سومین نشست »کمیته 
راهبری اجرای دس��تورالعمل اعطای تس��هیالت ویژه کرونا«  به منظور 
بررس��ی روند اعطای این تس��هیالت برای کس��ب و کارهای به ش��دت 
آس��یب دیده، مس��ائل مربوط به ثبت نام و پرداخت به کسب و کارهای 
مش��مول برگزار ش��د. محمد ش��ریعتمداری، وزیر کار در این نشس��ت 
گفت: برای ثبت نام مراجعان به س��امانه کارا و دریافت تس��هیالت ویژه 
کرونای��ی هر دس��تگاه باید در ظرف زمانی مش��خص به مخاطبان خود 

اطالع رس��انی کند. شریعتمداری با اش��اره به ضرورت تسریع در ارسال 
پیامک از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای صاحبان کسب 
و کارهای مش��مول دریافت تسهیالت، سهولت در پرداخت، سهولت در 
اخذ ضمانت نامه و ضامن توس��ط بانک ها و موسس��ات عامل را از جمله 

رویکردهای تسریع در اعطای تسهیالت ویژه کرونایی دانست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاس��خگویی به شکایات گزارش شده 
در س��امانه کارا را ضروری دانس��ت و گفت: کسانی که در سامانه کارا با 
مش��کالتی مواجه می شوند باید هرچه س��ریع تر در جریان حل مشکل 
خود قرار بگیرند. همچنین مسئله رفع مشکل مغایرت کد ملی و شماره 

کارگاهی و ... باید در دستور کار قرار بگیرد.

ش��ریعتمداری تاکید کرد: اسامی افرادی که از یارانه عمومی استفاده 
می کنند باید به صورت شفاف اعالم شود. برای مثال اگر کسی از منابع 
عمومی برای راه اندازی مرغداری وام اشتغال روستایی دریافت می کند، 
همه باید بتوانند به صورت هوش��مند این اطالعات را  مش��اهده کنند و 

بدانند که چه کسی و با چه هدفی وام 4درصدی می گیرد.
ش��ریعتمداری به مسئله تداخل وظایف دستگاه های اجرایی نیز اشاره 
ک��رد و گفت: هدف وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی این اس��ت که 
بنگاه ها بتوانند هرچه سریع تر از تسهیالت ویژه کرونایی استفاده کنند، 
بنابراین بنگاه های مشمول تسهیالت کرونایی با معرفی از طرف هر یک 

از دستگاه ها تسهیالت دریافت خواهند کرد.

باش��گاه خبرنگاران جوان نوشت: طی هفته های اخیر با وجود انباشت 
چش��مگیر دام در واحدها، قیمت دام زنده و گوشت در بازار با نوساناتی 

روبه رو شده است.
طی هفته های اخیر قیمت محصوالت پروتئینی از جمله گوشت قرمز، 
مرغ و تخم مرغ با نوس��اناتی در بازار روبه رو شد که هر یک از مسئوالن 

دالیل خاصی برای این گرانی ها مطرح می کنند.
در ش��رایط فعلی اقتصاد که ش��یوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و 
کارها را دچار رکود کرده است، جهش چشمگیر قیمت ها خانوارها را در 
تامین مایحتاج خود با مش��کالت متعددی مواجه کرده است که انتظار 
می رود مس��ئوالن ذی ربط با اتخاذ برخی تدابیر، چاره ای بیندیش��ند تا 

صنعت دامپروری در معرض خطر قرار نگیرد.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با توجه به نوسان نرخ ارز، انگیزه 
خروج غیرقانونی دام به آن س��وی مرزها افزایش یافته است که این امر 
در کنار کاهش قیم��ت آالیش های خوراکی در فصل گرما و همزمان با 
شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده تا قیمت گوشت در بازار افزایش 

یابد که این موضوع هیچ ارتباطی به دامداران ندارند.
ماجرا تنها به اینجا ختم  نمی شود چرا که علی رغم انباشت چشمگیر 

دام در واحدها، قیمت دام زنده و گوشت در بازار با نوساناتی روبه رو شده 
است، درحالی که دامدار نه تنها منفعتی از این التهاب بازار نمی برد، بلکه 

با زیان دام  خود را عرضه می کند.
انباشت 300 هزار رآس دام سنگین در واحدهای دامداری

سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره 
ب��ه اینکه گرانی گوش��ت ارتباطی به دامداران ن��دارد، اظهار کرد: بارها 
اعالم کرده ایم که تعیین کننده قیمت گوشت در بازار، دامداران نیستند 
و علی رغم زحمات فراوان تولید، سود حداقلی به دست دامدار می رسد.

وی با انتقاد از این مسئله که صنف قصاب به طور مستقیم از دامداران 
دام را خریداری نمی کند، افزود: وجود حلقه های واس��ط و دالل بر این 
گرانی ها و اختالف چش��مگیر قیمت از دامداری تا خرده فروش��ی دامن 
می زند. س��لطانی ادامه داد: دامداران پس از پایان رسیدن ظرفیت پروار 
اقدام به عرضه دام  می کنند چراکه نگهداری دام  پروار از لحاظ اقتصادی 

برای دامدار مقرون به صرفه نیست.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش قیمت دام در مناسبت های 
خاص همچون عید قربان ارتباطی به دامدار ندارد، بیان کرد: حلقه های 
واس��ط و دالل قبل از مناس��بت های خاص همچون عی��د قربان، اقدام 

به خریداری و انباش��ت دام می کنند و در برخی مواقع به س��بب ضعف 
در نظارت ها س��لف خری می کنند تا بتوانند در مناس��بت های خاص با 

قیمت های گزاف بفروشند.
به گفته وی، علی رغم آنکه دامداران در طول س��ال به سود حداقلی 
قانع هستند، اما به سبب سودجویی عوامل واسطه در فروش دام متضرر 
می ش��وند. مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه 2۰۰ تا 3۰۰ هزار 
رأس دام س��نگین پروار در واحدها موجود است، گفت: با توجه به وزن 
باالی دام های پروارشده، اگر تدابیری اندیشیده نشود، شاهد تلفات این 

دام ها خواهیم بود.
س��لطانی افزود: معاونت امور دام به س��ازمان حمایت اعالم کرده که 
پس از بررس��ی هرچه س��ریع تر قیمت جدید گوش��ت را اعالم کند که 

متاسفانه تاکنون این امر صورت نگرفته است.
س��لطانی قیمت دام در آستانه عید قربان را پیش بینی کرد و گفت: با 
توجه به آنکه تقاضا در عید قربان باال نمی رود و تنها مصرف در این روز 
جابه جا می شود، از این رو نوسان خاصی در بازار رخ نخواهد داد. این در 
حالی است که مصرف کنندگان برای مناسبت های مختلف خود را آماده 

کرده اند تا قیمت ها افزایش یابد.

شریعتمداری: تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت ویژه کرونایی ضروری است

عوامل گرانی گوشت قرمز در بازار  چیست؟
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اخبار

ستاد تنظیم بازار اعالم کرد
برخورد با عرضه کنندگان روغن موتور خارج 

از شبکه کاال
س��تاد تنظیم بازار اع��الم کرد تولیدکنن��دگان و عرضه کنندگان 
روغ��ن موتور ملزم به ثب��ت اطالعات مربوط ب��ه تولید و عرضه در 
س��امانه تجارت داخلی ش��دند که در صورت تخلف، برخورد قانونی 

انجام می شود.
ب��ه گ��زارش وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، براس��اس آخرین 
تصمیمات اتخاذ شده در س��تاد تنظیم بازار به ریاست »محمدرضا 
کالمی« دبیر این س��تاد، تمامی تولیدکنن��دگان و عرضه کنندگان 
روغ��ن موتور در داخل کش��ور و حت��ی مناطق آزاد مکلف ش��دند 
اطالعات مربوط به تولید، توزیع و قیمت فروش خود را در س��امانه 
تج��ارت، طبق برنامه زمانی ابالغ��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ثبت کنند.
بر همین اس��اس ثبت نکردن اطالعات پس از تاریخ مجاز ابالغی، 
به معنای عرضه خارج از ش��بکه کاال بوده و اقدامات قانونی در این 

خصوص برای متخلفان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تمام��ی تولیدکنن��دگان روغ��ن موت��ور و تولیدکنن��دگان فعال 
در مناط��ق آزاد مکل��ف ب��ه عرض��ه روغن موت��ور تولی��دی خود 
براس��اس قیمت های مصوب تعیین ش��ده توسط س��ازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
همچنی��ن هرگونه افزایش قیم��ت روغن موتور ممنوع اس��ت و 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و س��ازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها مکلف هس��تند ضمن بازرسی از 
انبارها، مراکز نگهداری و س��طح عرضه در صورت مش��اهده تخلف 

برخورد قانونی الزم را انجام دهند.

قرعه کشی نفرات برگزیده طرح مشارکت در 
تولید ایران خودرو انجام شد

مراسم قرعه کشی مش��تریانی که در طرح مشارکت در تولید 1۰ 
محصول ایران خودرو پیش ثبت نام کرده بودند،  با حضور نمایندگان 
نهادهای نظارتی در س��الن اجتماعات س��اپکو، برگزار شد و اسامی 

پذیرفته شدگان اعالم شد.
به گزارش ایران خودرو، منتخبان این طرح تا روز پنجش��نبه این 
هفته )26 تیرماه( مهلت دارند تا نس��بت به واریز وجه علی الحساب 

تعیین شده برای خودروی موردنظر و ثبت نام نهایی اقدام کنند.
موع��د تحویل خودروهای این طرح با قیمت مصوب، از 13 تا 24 

ماه تعیین شده است.
در ای��ن طرح ح��دود 68۰ هزار نفر ب��ا انجام ثبت ن��ام اولیه در 
س��ایت فروش ایران خودرو، برای مش��ارکت در تولید 1۰ محصول 
ای��ران خودرو اع��الم آمادگی کرده بودند که با توج��ه به باال بودن 
تعداد متقاضیان نسبت به ظرفیت، نفرات نهایی از طریق قرعه کشی 

تعیین شدند.
2۰ درص��د افزون بر این اف��راد نیز به عنوان فهرس��ت ذخیره و 
جایگزی��ن برای انصرافی ه��ای احتمالی از ثبت ن��ام در نظر گرفته 

شده اند.
فهرس��ت مش��تریان پذیرفته شده طرح مش��ارکت در تولید، روز 
esale. گذش��ته در سایت فروش محصوالت ایران خودرو به نشانی

ikco.ir در دسترس همگان قرار می گیرد.
ب��ه گزارش ایرنا، اف��زون بر محصول جدید پ��روژه K132 که به 
زودی نام آن اعالم خواهد شد، دناپالس اتوماتیک، پژو 2۰7 دستی، 
پ��ژو پارس ال.ایکس، دنا معمولی، رانا پالس، س��ورن ای.ال.ایکس، 
پ��ژو 2۰6 تیپ 2 و س��مند ال.ایکس بنزینی در س��بد پیش فروش 

تیرماه ایران خودرو قرار داشت.

سقف ذخیره بنزین در کارت سوخت تغییر 
می کند؟

ایرنا نوشت: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
گفت س��قف ذخیره بنزین در کارت های سوخت که پیش از این از 
6 م��اه ب��ه 9 ماه افزای��ش یافته بود، تغییری نخواه��د کرد و 9 ماه 

باقی می ماند.
با پایان تیرماه س��قف ذخیره کارت س��وخت کامل می شود و در 
این زمان اگر حداقل سهمیه یک ماه بنزین مصرف نشده باشد،  آن 

سهمیه از کارت سوخت حذف می شود و می سوزد.  
حاال به گفته مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
ایران، براساس تصمیمات اتخاذشده، قرار نیست سقف ذخیره بنزین 
از ماه بیش��تر باش��د و پایان آخرین فرصت استفاده از سهمیه آبان 

سال 98 خواهد بود.  
»کرام��ت ویس کرم��ی« اعالم کرده که س��قف ذخیره بنزین در 
کارت های سوخت که تا پیش از این 36۰ لیتر بود در فروردین ماه 
به ۵4۰ لیتر افزایش پیدا کرد اما قرار نیست این عدد تغییر کند.  

وی اف��زود: پی��ش از ای��ن در فروردین ماه برای کاه��ش تردد و 
جلوگیری از شیوع کرونا،  سقف شش ماهه ذخیره کارت سوخت به 

9 ماه افزایش پیدا کرده بود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه 
طرح جامع س��اماندهی خودرو به مجلس ارائه شده است، گفت مالیات 
یک روش بازدارنده ای اس��ت که اجازه ج��والن به افراد دالل در بازار را 

نمی دهد.
ب��ه گزارش تس��نیم، مصطف��ی طاهری اظهار داش��ت: ط��رح جامع 
س��اماندهی خودرو به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه ش��ده  و امیدواریم 

هرچه زودتر این طرح تصویب شود.

وی با تاکید بر اینکه طرح س��اماندهی خودرو در دس��ت بررس��ی و 
اقدامات الزم است، گفت:  این طرح شامل برنامه بلندمدت و کوتاه مدت 

است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح قیمت خودرو کاهش یابد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه 
ه��دف این طرح در بلندمدت این اس��ت که تولید خ��ودرو و عرضه آن 
افزایش یابد، افزود: قطعا با این ش��یوه قیمت خودرو کاهش محسوسی 

پیدا می کند.

وی افزود: براساس طرح جامع ساماندهی خودرو، کسانی که چندین 
خودرو به نام دارند و افراد سودجویی که اقدام به داللی یا احتکار خودرو 
می کنند و سبب گرانی در بازار می شوند باید مالیات بر خودرو بپردازند. 
مالیات یک روش بازدارنده ای اس��ت ک��ه اجازه جوالن به افراد دالل در 

بازار را نمی دهد.
طاهری یادآور ش��د: طرح جامع س��اماندهی خودرو ارائه ش��ده و در 

کمیسیون مربوط بررسی و امیدواریم هرچه زودتر نهایی شود.

طرح ویژه مجلس برای کاهش محسوس قیمت خودرو

دارندگان چند خودرو ملزم به پرداخت مالیات می شوند

تعدادی از مش��تریان ش��هر خودرو ایرانیان ف��ردا )نماینده انحصاری 
ف��روش محصوالت ش��رکت ریگان خ��ودرو( از بدعهدی این ش��رکت 
در تحوی��ل خودروه��ا خب��ر داده اند. طبق اظه��ارات آن��ان، در نتیجه 
اعتراض ه��ای صورت گرفته، وزارت صنعت موضوع را پیگیری کرده که 
براس��اس آن قرار ش��د اجرای تعهدات از سوی این شرکت آغاز شود اما 
گویا آنها قرارداد صلح نامه برای امضا در اختیار مشتریان قرار داده اند که 

براساس آن، حق هرگونه اعتراض را از آنها سلب می کند.
یکی از این مش��تریان شرکت شهر خودرو ایرانیان فردا در این باره به 
ایس��نا گفت: این ش��رکت از خردادماه سال 1397 اقدام به پیش فروش 
خودرو کوپا T21۰ در تیپ های رویال و فلگشیپ با مبالغ پیش پرداخت 
ب��ه ترتی��ب 6۵ و 7۵ میلیون تومان برای س��ال 1397 و  16۰ تا 19۵ 
میلی��ون تومان برای س��ال 1398 کرده اس��ت. ای��ن قراردادها با تعهد 
تحویل ه��ای مختلف ک��ه طوالنی تری��ن آن 18۰ روز کاری برای ثبت 
نامی ه��ای 1397 و 21۰ روز کاری ب��رای ثبت نامی ه��ای 1398 بود، 

بسته شده است. 
وی اف��زود:  اما پ��س از 18۰ روز کاری به جای تکمیل وجه و تحویل 
خ��ودرو ک��ه در آن زمان با مبلغی حدود 6۵ میلی��ون تومان باید انجام 
می ش��د، به بهانه های مختلفی از جمله تحریم ه��ا، افزایش قیمت ارز و 
نرسیدن قطعات، نداش��تن خودرو و ناقص بودن خودروهای تولیدشده 
در کارخان��ه ب��ا وعده های واه��ی خریداران را به تحوی��ل در هفته های 
بعدی امیدوار می کردند. این وعده ها و بدقولی ها تا اردیبهشت ماه سال 

گذشته نیز ادامه داشت.
این مش��تری گفت: در اردیبهشت ماه شرکت ریگان اقدام به تکمیل 
وج��ه با مبلغ اعالم��ی حدود 23۰ میلیون تومان ب��ه  جای 7۵ میلیون 
تومان کرد. این اقدام ش��رکت با اعتراض خریداران مواجه ش��د اما آنها 
با بهانه ه��ای مختلف و همچنین اخطار اینکه تع��داد محدودی خودرو 
موجود اس��ت، برخی از خری��داران را متقاعد به تکمی��ل وجه با وعده 

تحویل خودرو نیوفیس تا دو هفته پس از تکمیل  وجه کرد.
او ادامه داد: تاکنون دو س��ال از زمان ثبت نام و یکس��ال ونیم از زمان 
تحوی��ل 18۰ روزه قراردادی و یک س��ال از زمان تکمیل وجه خارج از 
ق��رارداد برای برخی خریداران می گذرد ام��ا همچنان خبری از تحویل 
خودرو نیس��ت و  در تمام طول این مدت ش��رکت شهر خودرو در حال 
پیش ف��روش خودرو کوپا و  از آن بدتر، ف��روش  فوری تحویل روز  این 
خودرو اس��ت. این در حالی اس��ت که ثبت نامی های سال 1398 هنوز 
حتی برای تکمیل وجه دعوت نشده و قیمت قطعی را پس از مراجعات 
متع��دد آن ها، مبلغی در حدود 39۵ میلی��ون و 2۰۰ هزار تومان برای 
نیوفی��س اعالم کرده اند و می گویند که در ص��ورت باالرفتن قیمت ارز 

نیمایی، بازهم قیمت تمام شده باال خواهد رفت.
این مش��تری تصریح کرد: حتی در سال جاری نیز این پیش فروش ها 
به مبلغ 22۰ میلیون تومان ادامه دارد و متاسفانه تعدادی از هموطنان 
ک��ه از بدعهدی های این دو ش��رکت بی اطالع بودند اق��دام به ثبت نام 
کرده اند. س��وال ما اینجاس��ت که  آیا این دو ش��رکت در حالی که در 
سال 1398 نسبت به تحویل خودروهای ثبت نامی 1397 ناتوان بودند، 
حق ثبت نام و پیش فروش مجدد در س��ال 1398 و حتی اوایل امس��ال 

را داشته اند؟
ب��ه گفته مش��تری ها، در پی اعتراض مش��تریان این دو ش��رکت در 
خردادم��اه، مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و تج��ارت )صمت( پس از 
پیگیری های انجام ش��ده، اقدام به برقراری ارتباط با  شرکت های ریگان 
خودرو و شهر خودرو ایرانیان فردا کرده و خواستار انجام تعهدات شدند.

به گفته آنان، در پی تماس های وزارت صمت، ش��رکت ش��هر خودرو 
ایرانیان فردا با صاحبان قراردادها تماس گرفته و خواستار آدرس به روز 
ش��ده مشتریان از مرکز ش��ماره گذاری و ارائه آن به شهر خودرو جهت 
پالک کردن خودرو ش��د و مش��تریان هم با گرفتن ف��رم آدرس به روز 
ش��ده از مرکز شماره گذاری به شرکت شهر خودرو ایرانیان فردا مراجعه 

کردند. ش��رکت ش��هر خودرو نیز همزمان با ارائه فرم، آدرس را به روز 
ک��رد، اصل قرارداد را نیز گرف��ت و توافقنامه ای به صاحب قرارداد داد و 
ب��ه آنها گفت که آن را امضا کنند و تحوی��ل دهند تا مدارک این افراد 
کامل ش��ود. مراجعه کنندگان نیز این کاره��ا را انجام دادند اما غافل از 
اینک��ه تحویل اصل قرارداد و مفاد این توافق نامه، آن ها را از تمامی حق 

و حقوق شان محروم خواهد کرد.
این کار در حالی انجام ش��د ک��ه همچنان خط تولید کارخانه تعطیل 
بوده و حتی خودروهایی که از پیش تولید و کس��ری قطعات داش��تند، 
کامل نشده تا تحویل مشتری شود. جالب تر اینکه در حال حاضر  شرکت 
شهر خودرو ایرانیان همچنان خودرو کوپا را توسط نمایندگی های  شهر 
خودرو ایرانیان فردا و شرکت های دیگر پیش فروش و روزفروش می کند.
به گفته مشتریانی که اقدام به دریافت این فرم کرده اند، شرکت شهر 
خ��ودرو با این کار اصل قرارداد را از مش��تری گرفت��ه و صلح نامه ای در 
اختیار آن ها قرار داده اند که براساس آن مشتری را از تمامی حقوق خود 
اعم از س��ود مشارکت، جریمه تاخیر تحویل و امثال آن محروم کرده و 

آنها نیز حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی ندارند.
طبق ادعای این مش��تریان، ش��رکت از آن ها آدرس به روز شده برای 
پالک کردن خودروها خواسته و این در حالی است که شرکت به دلیل 
مشکالت زیس��ت محیطی برای شماره گذاری خودروها ممنوعیت دارد. 
ای��ن موضوع را مش��تریان از طریق پیگیری از سرش��ماره 197 متوجه 

شده اند.
ایس��نا، برای روشن ش��دن ماجرا، موضوع را از شرکت ریگان خودرو 
پیگیری کرد. یکی از مسئوالن شرکت ریگان خودرو در پاسخ اعالم کرد 
که به دلیل تعدد موارد، موضوع از چند مس��ئول این ش��رکت پیگیری 
ش��ود که تا لحظه انتش��ار این گزارش پاسخی از س��وی شرکت ریگان 
خودرو دریافت نش��ده است. ایسنا این حق را برای این دو شرکت قائل 

است که در این زمینه روشنگری کنند.

آنط��ور که فعاالن بازار خودرو می گویند، افزایش نرخ ارز باعث ش��ده 
است فروشندگان و خریداران در بازار خودرو دست از داد و ستد بکشند 

و در انتظار تثبیت نرخ دالر باشند.
به گزارش اخبار خودرو، وضعیت نمایش��گاه های خودرو کش��ور طی 
ماه های ابتدایی س��ال جاری و با ش��یوع بیماری کرونا،  بسیار نامطلوب 
ش��د و تعداد معامالت به پایین ترین میزان خود رس��ید. با شروع دوباره 
فعالیت ه��ای اقتصادی، روند کار نمایش��گاه داران اندک��ی بهبود یافت، 
ام��ا درنهایت جهش نرخ دالر باعث توقف دوباره معامالت خودرو ش��د. 
آن طور که فع��االن بازار خودرو می گویند، افزایش نرخ ارز باعث ش��ده 
است فروشندگان و خریداران در بازار خودرو دست از داد و ستد بکشند 
و در انتظ��ار تثبی��ت نرخ دالر باش��ند. این در حالی اس��ت که به گفته 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو، ب��ا توقف واردات خودرو طی دو 
س��ال اخیر بیش از 6۰درصد بازار کار نمایشگاه داران از بین رفته است. 
در همین زمینه با سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 

به گفت وگو پرداختیم.
 وضعیت بازار خودرو در ش��رایط فعلی که قیمت ارز روند افزایش��ی 

دارد، به چه صورت است؟
بازار خودرو درحال حاضر بس��یار آش��فته و بدون مش��تری است؛ نه 
خریدی انجام می ش��ود و نه فروشی. ازسوی دیگر، به دلیل آنکه خودرو 
تبدیل به کاالی س��رمایه ای شده است، ش��اهد اثرگذاری نرخ ارز روی 
خودرو بوده ایم. هر روز نیز همه منتظرند قیمت دالر اعالم ش��ود تا اگر 
نرخ ها ثبات داش��ته باش��د، خودروی ش��ان را به فروش برسانند اما اگر 
نوسان داشته باشد، از فروش دست بکشند. این روزها بهای خودروهای 
داخل��ی با ش��یب مالیمی در ح��ال افزایش بوده و قیم��ت خودروهای 

خارجی سیر صعودی بیشتری تجربه کرده است.
 به  طور متوسط قیمت تا چه اندازه افزایش پیدا کرده است؟

محصوالت س��ایپا طی هفته های اخیر افزایش ۵ تا 1۰میلیون تومانی 
قیم��ت را در بازار تجرب��ه کرده اند. محصوالت ایران خ��ودرو نیز چیزی 
ح��دود 7 تا 12میلیون تومان در بازار افزایش قیمت داش��ته اند. به طور 
کلی، می توان گفت بهای خودرو در هفته های اخیر بین 1۰ تا 2۵درصد 
افزایش داشته است. همان طور که اشاره شد، متاسفانه خودرو از کاالی 
ض��روری تبدیل به کاالی مصرفی ش��ده اس��ت و همه آن را به چش��م 
س��رمایه و برای سرمایه گذاری نگاه می کنند و بدین ترتیب با هر نوسان 

ارزی شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.
 قیم��ت خودرو هم به صورت روزان��ه افزایش پیدا می کند. این جهش 
چگونه به  وجود می آید؟ نمایشگاه داران در این قیمت گذاری چه نقشی 

دارند؟
نمایش��گاه داران سهمیه خودرو در اختیار ندارند تا خودرو را با قیمت 
ثابت و سابق به مشتری عرضه کنند. خودروهای صفر در اختیار افرادی 
اس��ت که یا س��رمایه گذار بوده اند یا ی��ک خودرو در گذش��ته ثبت نام 
کرده ان��د و حال تحویل گرفته اند و باتوجه به ش��رایط روز قیمت گذاری 
می کنند و می فروش��ند. مثال امروز که قیمت پرای��د 87میلیون تومان 
ب��وده، فردی که خودرو تحویل گرفته اس��ت به نمایش��گاه دار با همین 
قیمت یا نهایتا با 2۰۰هزار تومان کمتر می فروش��د. نمایشگاه دار هم در 
این نوس��انات ممکن است سودی کس��ب کند، اما نمی تواند همان روز 

خودرو را با سود به فروش برساند.
  دلیل چنین اختالف قیمت را چه می دانید؟

دلیلش این اس��ت که کاال به اندازه کافی در ب��ازار وجود ندارد. بارها 
اع��الم کرده ای��م بازار یک میزان نی��از روزانه، ماهانه و س��االنه دارد که 
باید تامین ش��ود. اگر این نیاز برطرف می ش��د، ش��اهد اختالف قیمت 
11۰درص��دی خ��ودرو از کارخانه تا بازار نبودی��م. یعنی قیمت خودرو 
در بازار بیش از 1۰۰درصد نس��بت به قیمت ثبت نام که مصوب ش��ده، 

بیش��تر اس��ت و این به خاطر کمب��ود عرضه خودرو در ب��ازار بوده، هر 
کاالیی دچار کمبود عرضه در بازار باش��د، س��وداگری برای آن افزایش 
پیدا می کند و هرجا س��وداگری وجود دارد، قیمت ها به صورت مداوم در 

حال تغییر است.
 بحث ه��ای بس��یاری درخصوص میزان نیاز اصلی بازار خودرو ش��ده 
اس��ت. باتوجه به تجربه ای که دارید، نیاز اصلی بازار خودرو در ش��رایط 

فعلی چند دستگاه است؟
اگر نیاز بازار را بس��نجیم، متوجه می ش��ویم نیاز بازار خودرو بیش از 
یک میلیون و 3۰۰هزار دس��تگاه در س��ال اس��ت. اگر این مقدار خودرو 
در سال های گذش��ته به بازار عرضه می شد، درحال حاضر فاصله قیمت 
خ��ودرو از کارخانه تا بازار 1۰۰درصدی نب��ود و نهایتا 2درصد اختالف 
وجود داش��ت. بررس��ی آمار تولید خودرو در س��ال های 97 و 98 نشان 
می دهد کش��ور با کمبود عرضه خودرو مواجه بوده است. این عرضه کم 
باعث ش��ده در درازمدت کوچک ترین نوس��ان ارزی باعث رش��د شدید 
قیمت خودرو شود بنابراین باید تولید و عرضه خودرو به صورت همزمان 
افزایش پی��دا کند تا دوباره خودرو به جای��گاه اصلی خود یعنی کاالی 
مصرفی بازگردد. اما متاس��فانه ش��اهدیم خودرو به کاالیی س��رمایه ای 

تبدیل شده و قیمت ها روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
 آیا این مسئله سبب تعطیلی نمایشگاه های خودرو خواهد شد؟ اصوال 

تاثیر این روند بر کار نمایشگاه ها چیست؟
س��وال این اس��ت که چرا خریدوفروش کاهش یافته اس��ت. اگر روند 
کاری نمایشگاه ها را بررسی کنیم، متوجه می شویم از زمانی که واردات 
خودرو متوقف شده، 6۰درصد بازار را از دست داده ایم. وقتی واردات باز 
بود، خودروهای خارجی از کانال نمایش��گاه ها خریدوفروش می شد، اما 
در حال  حاضر عمال بخش بزرگی از کار ما از دس��ت رفته اس��ت. شیوع 

بیماری کرونا هم تاثیر منفی بر بازار خودرو گذاشته است.

بدعهدی یکی دیگر از نماینده های انحصاری فروش خودروهای خارجی

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو مطرح کرد

۶0درصد بازار کار نمایشگاه داران با توقف واردات خودرو از دست رفت
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از تقویت توان 
ملی در حوزه کش��اورزی، از طرح های مختلف برای بومی س��ازی فناوری 
در این حوزه حمایت می کند. در این راس��تا، از شرکت های فعال، دعوت 

ش��ده اس��ت تا طرح های خ��ود را در زمینه 
تولید و بومی س��ازی، سموم و آفت کش ها، به 
این معاونت ارس��ال کنند. سموم  کشاورزی و 
آفت کش ها، نقشی حیاتی در توسعه کشاورزی 
هر کشوری ایفا می کنند. با توجه به نوسانات 
ن��رخ ارز و ب��روز برخی مش��کالت در واردات 
سموم و آفتکش های مورد نیاز در کشاورزی، 
ل��زوم خودکفایی کامل در این عرصه بیش از 
گذشته احساس می شود. تاکنون شرکت های 
دانش بنیان و فناور، انواع مختلفی از س��موم 
کش��اورزی و آفت کش ها را در داخل کش��ور 
تولی��د کرده و حتی به دیگر کش��ورها صادر 
کرده اند. با این همه، معاونت  علمی  و  فناوری 

 ریاست جمهوری، جهت تکمیل زنجیره تولید در این حوزه، برای حمایت 
از بومی سازی تولید س��موم و آفتکش ها با تکیه بر فناوری داخلی، اعالم 
فراخوان کرده اس��ت. در این فراخوان، از شرکت های داش بنیان و فناور، 

دعوت ش��ده اس��ت تا در زمینه تولید س��موم و آفت ک��ش، برای عوامل 
خسارت زا مانند: کرم  ساقه خوار برنج، علف های هرز نازک برگ و پهن  برگ 
 برن��ج، بیماری های گندم ب��ه ویژه فوزاریوم و زن��گ زرد و علف های هرز 
گن��دم، خصوصاً ی��والف و چچم، طرح های 
خود را ارائه کنند. همچنین، ساقه خوار ذرت 
(س��زامیا و اروپایی)، هلیوتیس محصوالت 
زراعی ) مانند پنبه و نخود(،کرم سیب، لکه 
سیاه سیب، کنه درختان میوه و خوشه خوار 
انگور از جمله دیگر آفت هایی هس��تند که 
ش��رکت های فعال در این ح��وزه می توانند 
طرح ه��ای مرتبط با آنه��ا را ارائه کنند. در 
ای��ن پروژه، ب��ه ویژه از تولی��د آفتکش های 
بیوش��یمیایی و گیاه پای��ه  و آفت کش های 
میکروب��ی حمای��ت می ش��ود.  همچنی��ن 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور می توانند 
طرح های خ��ود را در زمین��ه فرومون های 
اخالل در جفت یابی و جلب و شکار، عوامل ماکروارگانیسم کنترل کننده 
آفات گیاهی و تنظیم کننده های رشد گیاهی کم خطر و با خطر متوسط را 

به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کنند.

فعالیت ش��رکت های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی گسترش 
یافته است. یکی از این شرکت ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، 
سامانه نویس��ه خوان فارسی را طراحی کرده است. وظیفه  این سامانه، 

استخراج متن از تصاویر است.
ه��وش مصنوعی از جمل��ه فناوری های 
پرکاربرد در حوزه های مختلف محس��وب 
می ش��ود. ش��رکت های دانش بنیان ایرانی 
فعالی��ت خود در ای��ن ح��وزه را افزایش 
داده ان��د و ه��ر روزه محصوالت و خدمات 
جدی��دی عرض��ه می کنند که براس��اس 
ه��وش مصنوع��ی تولید و طراحی ش��ده 
است. شرکت  دانش بنیان راهکار پردازش 
ژرف، یکی از این ش��رکت ها اس��ت که با 
استفاده از فناوری هوش  مصنوعی، سامانه 
نویسه خوان فارسی را طراحی کرده است. 
این س��امانه به کاربر اج��ازه می دهد تا از 

تصاویری مانند تصویر نسخه های خطی، متن استخراج کند.
علیرض��ا نوریان، مدیر عامل این ش��رکت گفت: س��امانه هوش��مند 
نویس��ه خوان که به عنوان س��امانه الفبا نام گذاری شده است، از هوش 

 مصنوعی استفاده می کند تا متون مختلف را از تصاویر استخراج کند. 
این س��امانه می تواند متن تصاویر یا اس��ناد اسکن شده را به سه زبان 

فارسی، انگلیسی و عربی استخراج کند.
 وی در ادام��ه گفت: ای��ن محصول تا 
به حال صادر نش��ده اس��ت اما س��امانه 
هوش��مند نویس��ه خوان می توان��د بازار 
بس��یاری خوب��ی در کش��ورهای عربی 
داش��ته باش��د. ب��ا توجه ب��ه مزیت های 
رقابت��ی فراوان، از جمل��ه دقت و قیمت 
مناسب، امیداور هستیم زمینه صادرات 
این محصول به کش��ورهای عربی فراهم 

شود.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان راهکار 
پردازش ژرف ادامه داد: محصوالت ما با 
وجود کیفیت قاب��ل رقابت با نمونه های 
ب��زرگ و مش��هور خارج��ی، قیم��ت به 
مراتب پایین تری  از این نمونه ها دارند. برای مثال، هزینه اس��تفاده از 
سامانه هوشمند نویس��ه خوان الفبا، حدود یک دهم هزینه ای است که  

نویسه خوان شرکت گوگل دریافت می کند.

گسترش هوش مصنوعی؛ تصاویر به متن تغییر می کنندفناوران برای بومی سازی سموم و آفت کش ها دعوت شدند

فاطمه بهزادی: مدیر گروه حمل ونقل ریلی ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 چند س��الی است که توس��عه حمل ونقل عمومی پاک برای کاهش 
آالینده های زیس��ت محیطی به یک��ی از دغدغه های مدیران ش��هری 
تبدیل شده است؛ حمل ونقلی که مخاطرات ایجادشده برای سالمتی و 
هزینه های باالی انرژی و ... را کاهش و س��المتی را به جامعه و محیط 

زیست هدیه می دهد.
ش��اید بتوان ادعا کرد که یکی از پاک ترین ن��وع حمل ونقل در دنیا 
اس��تفاده از ناوگان ریلی است؛ حمل ونقلی ایمن و پاک که توسعه آن 
به کمک زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کش��ور دنبال می شود. یکی 
از حلقه های این زنجیره فناورانه س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و 

حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
گروه حمل ونقل ریلی که در س��تاد ش��کل گرفته است، پاسخگوی 

نیازمندی ه��ای بخ��ش حمل ونقل ریلی کش��ور اس��ت؛ نیازهایی در 
زمینه ش��کل گیری زیست بوم بخش ریلی، توس��عه فناوری های ریلی 
ب��ا بهره گیری از ظرفیت ش��رکت های دانش بنی��ان، افزایش بهره وری 
ظرفیت های ریلی کشور و بهس��ازی و مدرن سازی حمل ونقل ریلی از 
طریق تسهیل و حمایت از  فعالیت های بازیگران زیست بوم حمل ونقل 

ریلی.
این گروه در تالش اس��ت تا با تس��هیلگری می��ان بازیگران مختلف 
زیس��ت بوم ریلی در ترویج و توس��عه، تجاری س��ازی فناوری، توس��عه 
ش��رکت های دانش بنی��ان و شناس��ایی و اجرای��ی ک��ردن طرح های 
اولویت دار از طریق بهره گیری از ظرفیت های موجود و س��رریز فناوری 
گروه ه��ای خودرویی، هوایی و فضایی، نقش موثری را در کش��ور ایفا 

کند.
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منشأ تفاوت انسان و حیوان چیست؟ سوالی که بشر را برای رسیدن 
به پاس��خ سال ها به تکاپو انداخت. پاسخ آشکار شد. بله، ماهیت ذهن، 
آگاهی و نقش مغز در توانایی های ش��ناختی. حال انسان ها در تالشند 
تا اس��رار مغز را کشف کنند. عضوی با پیچیدگی های فراوان که هرچه 

از آن می فهمند باز نکته ای تازه از ودیعه الهی برای آنها رو می شود.
مطالعه و بررس��ی ذه��ن تا قرن نوزدهم توس��ط فیلس��وفان انجام 
می ش��د، چراکه دانشمندان به درون جعبه س��یاه مغز و نحوه کار آن 
دسترسی نداشتند. س��ال ها گذشت و امروز در قرن حاضر به نقطه ای 
رسیده ایم که مطالعه مغز یک فناوری مهم و استراتژیک شده است، با 
عنوان علوم و فناوری های ش��ناختی. دانشی که به مطالعه ذهن/مغز و 

کارکردهای شناختی انسان می پردازد.
تاریخ رسمیت یافتن علوم شناختی به عنوان یک حوزه جدید علمی 
به س��ال1978 بازمی گردد. زمانی که تعدادی از دانش��مندان برجسته 
در شهر کانزاس آمریکا گردهم آمدند تا درباره وضعیت علوم شناختی 
گفت و گو و ماهیت میان رش��ته ای آن را روش��ن کنند. نتیجه گفت و 
گوی آنها یک نمودار ش��ش ضلعی بود. خطوط روی نمودار رشته هایی 
را که نویسندگان مزبور همچون بخشی از علوم شناختی می پنداشتند، 
نش��ان می دهد، همراه با پیوند میان رش��ته هایی ک��ه به طور خاص با 
مطالع��ه ذهن و ش��ناخت س��روکار دارند.  اما این ش��ش ضلعی مدل 
خیلی خوبی برای علم ش��ناخت نبود. حتی اگر خطوطی را که نشانگر 
پیوند میان رشته های علم ش��ناخت است جدی بگیریم، شش ضلعی 
حس تالش فکری یکپارچه ای را به ما منتقل نمی کند. این احساس را 
نمی دهد که چیزی بیش از ترکیب رشته های سنتی مانند روانشناسی، 
زبان شناس��ی، مردم شناس��ی و انسان شناس��ی، عل��وم اعصاب، هوش 
مصنوعی و فلس��فه باش��د، اما آیا نظریه ای وجود دارد که رش��ته های 
گوناگون علوم ش��ناختی را با هم تلفیق کند؟ این س��وال باعث شد تا 
نظریه های مختلفی ارائه شود و تمرکز بر روی این حوزه گسترش یابد.
تا اینکه در قرن بیس��ت و یکم به نقطه ای رس��یدیم که مطالعه مغز، 
س��اختارها و کارکردهای آن با استفاده از فناوری های جدید مطالعه و 
شناخت، روز به روز در حال گسترش است. قرنی که گفته می شود به 

شناسایی اسرار مغز و درک هرچه بیشتر عملکرد آن خواهد گذشت.
علمی که تح��ول را در زندگی به همراه دارد و می رود تا در معالجه 
بیماری های روانی و آسیب های شناختی راهکارهای جدیدی را مبتنی 
بر عملکرد مغز ارائه دهد. پیش��رفت این دانش نگاه به رفتارهای فردی 
و اجتماع��ی را تغییر می دهد و راهکارهایی را برای تقویت کارکردهای 
شناختی پیش روی مان قرار می دهد. مهمتر از همه آموزش و پرورش، 
رسانه های جمعی و خالصه هرچه با ذهن و مغز سروکار دارد را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
 پ��س ای��ن هم��ه تغیی��ر و تحول باعث ش��ده اس��ت تا کش��ورها 
سرمایه گذاری های کالنی روی این حوزه داشته باشند. نمونه آن پروژه 
ب��زرگ چند میلیارد دالری ب��رای مطالعه مغز و نقش��ه برداری آن در 

آمریکا و اروپاست. پروژه ای با عنوان کانکتومیکز .
محققان در جای جای این کره خاکی در تالش هس��تند تا س��ر از 
اس��رار این ودیعه الهی درآورند. در کش��ور ما نیز علوم و فناوری های 
شناختی به عنوان اولویت الف در نقشه جامع علمی کشور مطرح شد. 

اقدامات خوبی نیز تاکنون انجام شده است.
انجام طرح های پژوهشی محققان یکی از مسیرها برای پیشرفت در 
این حوزه اس��ت. طرح هایی همراه با نوآوری و خالقیت که پرده از این 
اس��رار برمی دارد، اما همراهی محققان در این مس��یر عاملی تاثیرگذار 
برای شتاب دادن به حرکت آنها است. ستاد توسعه علوم و فناوری های 
ش��ناختی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یکی از مراکزی 

است که در این مسیر محققان را حمایت می کند.
این ستاد با انتشار 12 دوره فراخوان از پژوهشگران این حوزه دعوت 
کرد تا طرح های خود را برای دریافت حمایت ارس��ال کنند. در نهایت 
نیز از میان طرح های ارس��ال شده بیش از 24۰ پژوهش برای حمایت 
تایید ش��د. پژوهش هایی که هر یک موضوعی تازه را مورد بررسی قرار 
می دهد و دس��تاوردی نو در این حوزه نوین دارد. علوم و فناوری های 
ش��ناختی حوزه ای نوپا است که نیاز به حمایت دارد. ایران تا امروز در 
حوزه گس��ترش این فن��اوری به خوبی عمل کرده و ب��ا تالش نیروی 

انسانی فعال و نوآور گام های تاثیرگذار برداشته شده است.

دریچه ای فراروی بلوغ

مدیرعامل حال حاضر اوبر که با این شـرکت موفقیت های خوبی را کسـب کرده اسـت، در 
جدیدترین مصاحبه خود نسـبت به آینده این شـرکت صحبت کرده و پیش بینی خود را ارائه 
کرده اسـت که بسیار تعجب برانگیز اسـت. درواقع به عقیده او تا چند سال آینده، فعالیت در 
زمینه تاکسی اینترنتی تنها نیمی از اقدامات این شرکت را تشکیل خواهد داد. درواقع اوبر در 

حال برنامه ریزی برای تنوع بخشیدن به محدوده عملکردی خود بوده و در این رابطه فعالیت در 
زمینه ارسال غذا و مرسوالت، یکی از این موارد محسوب می شود. درواقع با توجه به این امر که 
ویروس کرونا باعث کسادی بازار تاکسیرانی شده است، نیاز به تنوع بخشیدن به اقدامات بیش 
از هر زمانی احساس می شود. درواقع کاهش تقاضا در این بخش با رونق چشمگیر سرویس های 

سفر پاک

پیش بینی آینده اوبر توسط دارا خسروشاهی
به قلم: آنی پالمر / خبرنگار

دریچــه

براساس تفاهم نامه ای که میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت 
بیمه ایران به امضا رس��یده است، ش��رکت های دانش بنیان، یک بسته خدمتی جامع 
در حوزه بیمه های مس��ئولیت دریافت می کنند.  س��بد حمایت��ی تخصیص یافته به 
ش��رکت های دانش بنیان، بی��ش از 11۰ خدمت مختلف را در خود جای داده اس��ت. 
خدمات بیمه ای، در حوزه های مختلف، یکی از این خدمات اس��ت.  این بس��ته جامع 
بیمه ای، ریس��ک های مرتبط با مسئولیت را کاهش می دهد و روند فعالیت های جاری 
ش��رکت های دانش بنیان را تسهیل می کند. بیمه مسئولیت آتش سوزی برای خسارت 
مالی و جانی در برابر اش��خاص ثالث، بیمه مس��ئولیت کارفرما در برابر کارکنان، بیمه 
مسئولیت حرفه ای کارشناسان آزمایشگاه و بیمه مسئولیت محصول، چند بیمه  نامه ای 

هستند که توسط این بسته خدمتی پوشش داده می شود.

بسته ویژه بیمه های مسئولیت برای 
شرکت های دانش بنیان طراحی شد

سه شنبه
24 تیر 1399

شماره 1582
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مطابق مطالعات صورت گرفته با ش��یوع و تداوم کروناویروس، کسب 
و کارهای س��نتی عموما ب��ا تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه ش��دند، اما 
کس��ب و کارهای نوپا یا اس��تارت آپ ها واکنش های متفاوتی نسبت به 

ای��ن بحران نش��ان داده ان��د. اگرچه مطابق 
آخرین تحقیق موسسه بین المللی اکسنچر 
71 درص��د بنگاه ه��ای اقتص��ادی در 1۰۰ 
کش��ور جهان هیچ برنامه ای برای مواجهه با 
کووید-19 نداش��ته اند و تنها 7 درصد آنها 
اقدامات عملک��ردی در این ش��رایط انجام 
داده ان��د، همچنین آخری��ن پیش بینی های 
منتشرشده توس��ط بانک جهانی و سازمان 
بین المللی پول، تأثیر شیوع کرونا را نزدیک 
4.9درصد رش��د منف��ی در کل دنیا برآورد 

کرده است.
ح��وزه  در  متع��ددی  کس��ب وکارهای 
اس��تارت آپی از جمل��ه گردش��گری، حدود 

9۰درص��د از گ��ردش مالی و مش��تریان خود را از دس��ت دادند و در 
مقاب��ل، کس��ب وکارهایی که در حوزه های توزیع خرد، فروش��گاه های 

آنالین، سرگرمی و آموزش بودند رشد بسیار بزرگی را تجربه کردند.

به گفته ی��ک کارآفرین اصفهانی در ش��رایط کنونی اقتصاد باید به 
کس��ب و کارهای کوچک و متوسط و اس��تارتآپ ها بها دهیم، چراکه 
ع��ده ای با کارآفرینی و یک ایده خوب موجب ش��کلگیری حرکتی نو 
در اقتصاد می شوند. به اعتقاد شکری ساز، 
7۰درصد فرصت های کارآفرینی به فضای 
کارآفرینی وابس��ته اس��ت و به طور قطع 
تحریم ه��ا و کرون��ا بر این فض��ا تاثیرگذار 
اس��ت، اما باید توجه داش��ت ک��ه در دنیا 
بسیاری از کسب و کارها در شرایط کنونی، 
با ایده های نو توانسته اند به موفقیت دست 
یابند که علت آن تس��هیل ش��دن شرایط 
کارآفرینی آنها و نبود خودتحریمی هاست.
اما سرپرس��ت مرکز نوآوری و کس��ب و 
کاره��ای نوپا ات��اق بازرگان��ی اصفهان در 
گفت وگو با ایسنا، گفت: براساس آمارهای 
موجود جهانی و با این دیدگاه ما ش��رایط 
خوبی در اقتصاد و کس��ب و کارهای نوپا در دنی��ا نداریم، اما با توجه 
به اتفاقات رخ داده و حرکت کس��ب و کارها به سمت مدرن، می توان 

شرایط جدیدی را در اقتصاد ایجاد کنیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه توسعه مزیت های 
روستایی از اولویت های این صندوق است، گفت از کارآفرینان حمایت 
می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نوراله  زاده در دیدار با استاندار 

گیالن ایجاد کسب و کار را امری مهم عنوان 
کرد و گفت: آماده هم افزایی با دستگاه های 
اجرایی در راستای تأمین اعتبار برای ایجاد 
بازارچه ه��ای عرض��ه و ف��روش محصوالت 
روس��تایی در ش��هرهای مختلف هس��تیم. 
وی کمک ب��ه تأمین اعتب��ار طرح هایی که 
در ش��هرها در حال انجام اس��ت را از دیگر 
اقداماتی خواند که صندوق کارآفرینی امید 
می تواند همکاری های الزم را داشته باشد و 
افزود: از کارآفرینانی که عالقه مند به دریافت 
تس��هیالت مرتبط باشند، حمایت می کنیم. 
وی بیان داش��ت: صندوق کارآفرینی امید، 
مزیت های روستاها را محور توسعه قرار داده 

و اجرای طرح روس��تای بدون بیکار در راس��تای همین برنامه اس��ت. 
اس��تاندار گیالن در این دیدار با اشاره به عملکرد مناسب این صندوق 
در جل��ب رضایتمندی ارباب رجوع بیان کرد: الزم اس��ت متناس��ب با 

ش��عار جهش تولید که برای سال جاری از س��وی رهبر معظم انقالب 
تعیین ش��ده؛ پرداخت تس��هیالت به طرح های مرتبط با اش��تغال زایی 
بیش��تر مورد توجه باشد. ارسالن زارع زنجیره آموزش، تولید، بازاریابی 
و ف��روش را در رون��ق اش��تغال ب��ه ویژه 
اشتغال روس��تایی مهم خواند و به جوانان 
دانش آموخت��ه بخش کش��اورزی اس��تان 
اش��اره و اضافه ک��رد: ظرفیت های زیادی 
در مناط��ق مختلف اس��تان ب��رای تولید 
محص��والت متنوع کش��اورزی وجود دارد 
که قراردادهای مبتنی بر تولید و همچنین 
فروش تضمینی، در این بخش مؤثر است. 
وی ادام��ه داد: برای مراکز عرضه و فروش 
محص��والت روس��تایی خصوص��اً صنای��ع 
دستی، در مناطق ش��هری، زمین هایی در 
اختیار شهرداری ها است که می تواند مورد 
استفاده قرار گیرد. زارع تأکید کرد که این 
برنامه از شهرس��تان رشت به مرحله اجرا گذاش��ته شود و باید گیالن 
درخصوص ایجاد مراکز عرضه و فروش محصوالت روستایی در مناطق 

شهری، در سطح کشور پیش رو باشد.

توسعه مزیت های روستایی اولویت صندوق کارآفرینی استهمزیستی استارت آپ ها با کووید- 19
 

مترجم: شیدا انصاری: در اواخر سال 2۰18 بود که مقاله گزارشگر حوزه فناوری 
توجه مرا به خود جلب کرد، »همه شرکت ها اکنون یک شرکت فناوری هستند«. 
در آن زمان، احساس می کردم این تیتر خبری اعتقاد دیرینه مرا مطرح کرده است. 
چون اگر هر شرکتی واقعاً یک شرکت فناوری است، پس آموزش های فعلی ما به 
نیروی کارمان متاسفانه بیهوده است. در آینده نزدیک ما نیازمند نیروی کار سازگار 

با تحوالت دیجیتال هستیم.
این مقاله در طول 18 ماه به سرعت مورد تایید قرار گرفت و هم  اکنون حرکتی 

جهشی و همه گیری دارد.
 پیش از انتشار ویروس کرونا در سراسر جهان، در مورد نفوذ باورنکردنی فناوری 
به صنایع س��نتی، تولید و کش��اورزی بحث می کردیم. شرکت های پستی مانند 
UPS و FedEx ظاه��را عالوه بر ارائه خدم��ات، در کارهای پیچیده فناورانه نیز 
حضور داش��تند. چنین شرایطی را خرده فروش��ان، سیستم های موسیقی و ... نیز 
تجرب��ه کردند. در واقع نرم افزارها در حال خوردن دنیا هس��تند. اکنون با ش��یوع 

گسترده COVID-19، تحول دیجیتالی در سراسر جهان سرعت گرفته است.
تقریباً هر شرکتی توانسته اس��ت یک آینده کاری از راه دور را بپذیرد. مدارس 
مجبور ش��دند به آموزش از راه دور روی آورند. تجارت آنالین و تحوالت دیجیتال 
برای میلیون ها انسان خانه نشین در سراسر جهان به صورت یک راه نجات درآمد. 
کسب وکارها در هر شکل و اندازه ای یک باره تالش های فناورانه بیشتری را در این 
جوش و خروش کرونایی تجربه کردند. افرادی که برای سرمایه گذاری در فناوری 
دیر اقدام کردند، اکنون الزم است تصمیمات سختی برای عبور از این سراشیبی یا 

به  طور کلی تعطیل کردن کسب و کار خود بگیرند.
این امر به ویژه در مورد کسب و کارهای کوچک صادق است. یک گزارش در ماه 
مه تخمین زده بود که 76درصد از مش��اغل کوچک به فناوری دیجیتالی اعتماد 
بیش��تری خواهند داشت. اولین تجربه کاری من این را تایید می کند. من در یک 
شرکت مش��اوره در زمینه توسعه نرم افزار کار می کنم. هزاران شرکت کوچک در 
تمامی صنایع مختلف با س��رعتی چش��مگیر به س��وی فناوری های دیجیتال در 
حرکتند. برای اینکه بتوانند حتی یک پله رش��د بیش��تری از رقبا داشته باشند و 

در بازار خود اثرگذار باشند.
این رشد سریع حتی اگر بیماری ناشی از کووید- 19 کمرنگ یا متوقف شود، 

ادامه خواهد یافت. یک شرکت بهداشت و درمان که اخیراً همکاریش را با تیم ما 
آغاز کرده است، دستگاه فشارخون را به صورت دستبند می سازد. این دستگاه به 
برنامه تلفن همراه وصل می ش��ود تا بتواند اطالعات جدیدتر و قابلیت های حیاتی 
را در زم��ان تقویت س��المت افراد به راحتی ثبت و ذخی��ره کند. این محصول به 
اندازه چند دهه قدیمی اس��ت، اما در حال حاضر اهرم های فناورانه کارایی آن را 

افزایش دادند.
با پذیرش گسترده فناوری، مشکل نیروی کار ما اکنون بیشتر از قبل شده است. 
با روی کار آمدن فناوری های قابل اطمینان اجتماعی و اقتصادی، ما به اپراتورها و 

تکنیسین هایی که به فناوری روز آشنا باشند، بیشتر نیازمندیم.
گزارش��ی در ماه آپریل پیش بینی کرده اس��ت که نیروی کار فناوری در س��ال 

2۰2۰، رشد 4درصدی خواهد داشت.
برای بستن این شکاف، ما باید سرمایه گذاری بیشتری را برای آموزش استعدادها 
و ایجاد نیروی کار توانمند و مس��لط به فن��اوری روز انجام دهیم. مهمتر از همه، 
کسب و کارهای آینده تنها نیازمند متخصصان علوم کامپیوتر نیستند. بازاریابان 
مس��لط به فناوری، مدیران بانک اطالعاتی، توس��عه دهندگان بازی های رایانه ای، 

کارشناسان امنیت، مربیان، اپراتورهای خط مونتاژ و ... هستند.
برای حل مس��ئله کمبود شغل و پرورش نیروی کار موردنیاز برای واقعیتی که 
»هر شرکتی اکنون یک شرکت فناوری است« باید کارکنان فعلی را به نیروی کار 
مسلط به فناوری تبدیل کنیم. در زمانی که افراد از کار ناامید شده و آماده یادگیری 
مهارت های جدید هس��تند، می  توانیم از این تمایل گسترده برای گذر از بحران و 

شروعی تازه استفاده کنیم.
این امر نه تنها به ایجاد ش��غل و به جهش اقتصادی کمک می کند بلکه باعث 

رقابت بیشتر در بین شرکت ها می شود.
بنابراین در حال حاضر، باید درک کنیم که نیازهای فناورانه ما نمی توانند صرفا 
با نیروی کار فعلی برآورده ش��وند. اکنون فرصتی اس��ت برای ما تا در شرکت ها، 

دانشکده ها، دبیرستان ها، شهرداری ها و ... به آموزش و توسعه فناوری بپردازیم.
بدی��ن ترتیب نی��روی کار قدیم��ی، می توانند مهارت های جدی��دی بیاموزند، 

فرصت های کاری بیشتری کسب کنند و آینده مالی قوی تری ایجاد کنند.
forbes/modirinfo :منبع

برای رسیدن به یک هدف، همیشه چند راه وجود دارد و بسنده کردن 
به یک روش، قدری غیرعاقالنه به نظر می رسد. گاهی الزم است، مسیر از 
یک جایی به بعد تغییر کند. گاهی نیاز پیدا می کنیم قبل از ورود به یک 
مسیر، نقشه های مان را نگاهی دوباره بیندازیم و گاهی، مسیرهای میان بر 
را انتخاب کنیم. توس��عه نیز راه و روشی مشابه می طلبد به خصوص اگر 
سخن از نوآوری در میان باشد. تحول های چند سال اخیر در توسعه اقتصاد 
دانش بنیان، مرهون فعالیت های هم راستا و مستمر در چند حوزه گوناگون 
راهبردی اعم از سیاس��تی، فرهنگی، اقتصادی و زیرس��اختی بوده است. 
مجموعه  گام هایی که در نهایت منجر به غرس نهال های جوان شرکت های 
دانش بنیان، استارت آپ ها بود و منجر به ثمر نشستن ثمره شیرین ارزش 

افزوده، اشتغال و تولید شد.
 بسیاری ار کاشته های این زیست بوم، در حالی اکنون به درختان پرثمر 
و تنومند بدل ش��ده اند که در روزهای نخس��ت، نهال های جوان و نوپا به 

شمار می رفتند.
حساس��یت این نهال ها به ش��رایط حاکم بر این پهنه از جمله شرایط 
اقتصادی و قانونی، بیم به ثمر ننشستن و زمین خوردن را افزون می ساخت، 
اما بلوغ و هماهنگی بخش های مختلف زنجیره اقتصاد دانش بنیان، زمینه 

را برای رشد و نمو این نهال ها فراهم کرد. آنچه که موجب شد این هدف 
محقق ش��ود، ایجاد چتری از حمایت ها در کن��ار توجه و تأمین نیازهای 
حیاتی بوده است، اما این هارمونی و هماهنگی در بارآوری و مساعدسازی 
زیس��ت بوم نوآوری برای فعاالن، مدیون و متکی به واژه ای کلیدی اس��ت 
که موجب ش��د تمامی بخش ها، انگیزه مند، هر کدام ب��اری از ایجاد این 
زیست بوم کم کنند؛ چرخ دنده ای کلیدی که این زنجیره را از نیروی انسانی 
کارآفری��ن و دانش آموخته تا  نهاده��ای قانون گذار را با این جریان همراه 
کرد، وجود همدلی بود. همدلی که براس��اس یک راهبرد فرهنگ س��از و  

مشارکت مدار شکل گرفت.
اقتصاد دانش بنیان در سال های اخیر، کانون توجه بخش های گوناگون 
کش��ور قرار گرفته و به مثابه موتور محرک کشور شناخته می شوند. مقام 
معظم رهبری به عنوان اندیشمند و تئوریسین در نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران، بر موض��وع اقتصاد دانش بنیان تأکید زیادی داش��ته و توجه ویژه 
ایشان زمینه ای فراهم کرد تا توجه بخش های گوناگون به موضوع اقتصاد 
دانش بنیان جلب ش��ود. این تأکید، یک محرک مهم و کارآمد برای ایجاد 
هماهنگی، هم افزایی و در نهایت همدلی بخش های دست اندرکار حوزه های 

گوناگون برای به ثمر رساندن اقتصاد دانش بنیان به حساب می آید.

چند گام تا توسعه زیست بوم نوآوری مانده است؟

حال برنامه ریزی برای تنوع بخشیدن به محدوده عملکردی خود بوده و در این رابطه فعالیت در 
زمینه ارسال غذا و مرسوالت، یکی از این موارد محسوب می شود. درواقع با توجه به این امر که 
ویروس کرونا باعث کسادی بازار تاکسیرانی شده است، نیاز به تنوع بخشیدن به اقدامات بیش 
از هر زمانی احساس می شود. درواقع کاهش تقاضا در این بخش با رونق چشمگیر سرویس های 

ارسال غذا همراه بوده و این امر باعث شده است تا به آینده این بخش، امیدهای زیادی به وجود 
آید. با این حال بعید اسـت که این شـرکت تنها در این دو حوزه به فعالیت خود ادامه دهد. به 
همین خاطر باید منتظر اطالعات بیشتری از دارا خسروشاهی طی مصاحبه های آتی وی باشیم. 
cnbc.com :منبع

کرونا »تحول دیجیتال« را برای کسب وکارها تسریع می کند

پیش بینی آینده اوبر توسط دارا خسروشاهی
به قلم: آنی پالمر / خبرنگار

یادداشـت

دبیر س��تاد س��اماندهی و حمایت از مش��اغل خانگی کشور گفت سقف وام 
مش��اغل خانگی برای اش��خاص حقیقی پیش از این 2۰ میلیون تومان بود و 
برای فعالیت های گروهی و ش��بکه ای و پش��تیبانی هم تا سقف 2۰۰ میلیون 
تومان وام پرداخت می شود. به گزارش مهر، خانم مهناز امامدادی تاکید کرد: 
رویکرد ما تعامل با دس��تگاه های اجرای��ی و بخش خصوصی دخیل در اجرای 
طرح و ارائه خدمات آموزش و مش��اوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان 
مش��اغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد زیرساخت های بازاریابی و فروش 
محصوالت مش��اغل خانگی و ایجاد امکان و تس��هیل نظارت وزارت بر فرآیند 

اجرای طرح از طریق نرم افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی است.

سقف وام مشاغل خانگی 50 میلیون 
تومان شد



روانشناسی رنگ برای رستوران و فست فودها به اندازه موسیقی و صدا 
دارای اهمیت هس��تند. نکته  اصلی و بسیار مهمی که در راه اندازی یک 
رس��توران باید در نظر بگیرید، ایجاد فض��ا و روحیه ای دلپذیر و جذاب 
است؛ به این معنا که رستوران تان باید آنچنان بر احساس مشتری تاثیر 
بگذارد که وی را برای به دس��ت آوردن یک تجربه  مثبت در کس��ب و 
کار تان آماده کند. بخش��ی از این فرآیند آماده سازی شامل از بین بردن 
آلودگی های صوتی در محیط رستوران تان، تقویت کردن سیستم پخش 
موسیقی و انتخاب آهنگ های مناسب، چیدن و آراستن سالن غذاخوری 
به شیوه ای منحصر به فرد و مخصوص برند خودتان و ایجاد رنگ آمیزی 
زیبا و جذاب در فضای داخل و خارج رستوران می شود. این مورد آخر، 
رنگ آمیزی، می تواند تاثیر قابل مالحظه ای بر وضعیت کس��ب و کار تان 

داشته باشد.
چرا روانشناسی رنگ برای رستوران و فست فود مهم است؟

به گفته  اشلی آنستازیا هاول، موسس شرکت اوید کریتیو، یک شرکت 
آزاد طراحی تخصصی در زمینه  رس��توران ها، » رن��گ می تواند آدم ها و 
رفتارهای ش��ان را تغییر دهد – رنگ ها تاثیرات روانشناختی روی آدم ها 

می گذارند.«
آزمایش های مختلف نش��ان داده اند، رن��گ خوراکی ها و مواد غذایی 
می توانن��د ب��ر طعمی ک��ه از خوردن ش��ان احس��اس می کنی��م، تاثیر 
بگذارند. نش��ریه  علوم غذایی نتایج مطالعه ای را منتش��ر کرد که نشان 
می دهند، شرکت کنندگان در این مطالعه هنگامی که می توانستند رنگ 
نوشیدنی ها را مش��اهده کنند، به آسانی به طعم آنها پی می بردند، ولی 
وقتی نمی توانس��تند رنگ نوش��یدنی ها را مش��اهده کنند، در شناسایی 
طعم هر یک از آنها و حتی طعم ترکیبی آنها دچار مش��کل می ش��دند. 
این یافته ها تاثیر حس بینایی مان را بر شناسایی طعم مواد غذایی نشان 
می دهند. چش��م های مان پیش از چشیدن نخستین لقمه یا جرعه، مواد 

غذایی را تحلیل می کنند و اطالعاتی را به مغز می فرستند.
ف��ارغ از طرز فکر ش��خصی تان درباره  رنگ ها، رنگ آمیزی رس��توران 
می توان��د تاثیر خاصی بر موفقیت آن داش��ته باش��د. ب��ه گفته روزالین 
اندرس��ون، مدیر ارش��د برندینگ در گ��روه رس��توران های بین المللی 
س��اندویچ و ساالد جاست ساالد، رنگ مستقیما بر نحوه  تجربه  مشتری 

تاثیر می گذارد.
روزالین اندرسون در این باره می گوید، » رنگ آمیزی استراتژیک یکی 
از قدرتمندترین ابزارها برای رس��توران ها اس��ت تا بتوانند با استفاده از 
آن، تجربه  غذاخوری لذت بخش��ی را به مش��تریان هدیه کنند. انتخاب 
رنگ های مناس��ب بس��یار بااهمیت اس��ت؛ زیرا رنگ ها می توانند دامنه 
گس��ترده ای از هیجان ها را به همراه مصرف غذاهای پرانرژی یا غذاهای 

آرامش بخش و هر خوراکی دیگری، به مشتریان القا کنند.«
1. رنگ هایی که باید از آنها اجتناب کرد

وقتی در تالش برای برندسازی و بازاریابی، در حال تصمیم گیری برای 
نحوه  طراحی رس��توران، انجام دکوراس��یون مربوط به سالن غذاخوری 
یا طراحی و انتخاب ظروف و بش��قاب های تان هس��تید، هنگام پیشنهاد 
رنگ ه��ای آبی و ارغوانی باید کمی درنگ کنید. اش��لی هاول هر یک از 
رنگ ه��ا را تحلیل کرده اس��ت و می تواند نحوه  تاثی��ر انواع رنگ ها را بر 
تجربه  کلی مشتریان در رس��توران توصیف کند. وی هشدار می دهد از 

رنگ آبی بدون هدف و مقصدی خاص استفاده نکنید.
ه��اول در ای��ن مورد می گوی��د، »در واقع، رنگ آبی ب��ه عنوان رنگی 
ش��ناخته می شود که اش��تها را س��رکوب می کند و میزان گرسنگی را 

کاهش می دهد. به عبارت ساده تر، آبی سرکوب کننده  اشتها است.«
عالوه بر رنگ های آبی و ارغوانی، صاحبان رستوران ها باید از استفاده  
بی��ش از اندازه از رنگ های روش��ن و نئونی، نظیر زرد، نارنجی یا س��بز 
بس��یار روشن خودداری کنند. این رنگ ها مش��تریان را به شدت تحت 
تاثیر قرار می دهند و حسی شتاب و اضطراب در آنها ایجاد می کنند. به 
گفته  اندرسون، نکته  مهمی که باید همیشه به خاطر داشته باشید، این 
است که هنگام طراحی دکوراسیون هرگز نباید در استفاده از رنگ های 

شاد و روشن زیاده روی کنید.
وی در ای��ن م��ورد می گوید، »م��ا معموال از کاربرد رنگ های بس��یار 
پران��رژی نظیر نارنجی، قرمز و رنگ های نئون��ی و ... اجتناب می کنیم، 
زیرا این رنگ ها چشم ها را به حرکت وا می دارند و باعث از دست رفتن 

آرامش می شوند – به خصوص هنگام غذا خوردن.«
روانشناسی رنگ ها ممکن اس��ت کمی پیچیده و دشوار باشد، ولی ایده  
کلی در این مورد این اس��ت که رنگ های به شدت شاد و روشن می توانند 
حسی از س��رعت و عجله را در رستوران تان ایجاد کنند؛ حسی که ممکن 

است بسیار شدید باشد و باعث ایجاد اضطراب در مشتری شود.
2. آگاهی از موقعیت های مناسب برای شکستن قوانین

در هر قاعده  طراحی خوب و مناس��بی، استثنائاتی نیز وجود دارند. به 
گفته  هاول، هنگام ایجاد یک برند رستوران جدید یا طراحی مجدد یک 
رستوران قدیمی، به ش��کل قطعی و مطلق نمی توان ادعا کرد بعضی از 
رنگ ها مناس��ب و بعضی دیگر نامناس��ب هستند. در عوض، رستوران ها 
بای��د بر انج��ام پژوهش ها و فرآیند انتخاب رنگ های��ی تمرکز کنند که 

بتوانند هویت کلی برندشان را بر پایه  آنها بسازند.
هاول در این مورد می گوید، »مواردی را مشاهده کرده ام که در آنها از 
رنگ های عجیبی در فضای رس��توران استفاده کرده اند و این تصمیم به 
طرز معجزه آس��ایی به موفقیت رسیده است. پیش زمینه و فضای خاص 
هر رس��توران در انتخاب رنگ یک عامل کلیدی به شمار می رود … تا 
وقتی که از رنگ ها به ش��یوه ای درس��ت و مطابق با اهداف طراحان و به 
صورت مکمل و در خدمت ارائه  یک تصویر عالی استفاده شود، نوع رنگ 

تفاوت چندانی ایجاد نمی کند.«
یکی از نمونه های عالی در اس��تفاده از رنگ آبی یا ارغوانی را می تواند 
در مجموعه رس��توران های جاست ساالد مشاهده کرد؛  استفاده از رنگ 
سرمه ای در لوگوی این شرکت حسی از آرامش و حرفه ای گری را به هر 
بیننده ای القا می کند. اندرس��ون در این باره می گوید، » ما برای طراحی 
لوگوی شرکت مان از رنگ سرمه ای استفاده کرده ایم تا با رقبای مان که 

عمدتا از رنگ سبز استفاده می کنند، تفاوت داشته باشیم.«
از جمله یک نمونه  عالی دیگر می توان به مجموعه تاکو اس��تند اشاره 
کرد – رس��تورانی در ش��هر تیخوانا مکزیک که به ش��یوه ای سنتی بنا 
شده اس��ت. به گفته  جولین هاکیم، موسس تاکو استند، رنگ های شاد 
و پران��رژی در ای��ن مجموعه حس خاص فرهنگی را در این رس��توران 

تقویت می کنند.
هاکی��م در این باره می گوی��د، » رنگ آمیزی ش��اد و زنده تصویر یک 
مکان جذاب و دوست داش��تنی را در ذهن مش��تریان القا می کنند. تاکو 
اس��تند قصد دارد در این رس��توران فضایی را ایجاد کند که مشتریان با 
تمام وجود احس��اس کنند در مکزیک در حال غذا خوردن هستند. این 

کار یک حس طبیعی و عجیب، شاد و سرگرم کننده ایجاد می کند.«
3. رنگ هایی که ممکن است کارساز باشند

با اینکه رس��توران ها باید از کاربرد رنگ های آب��ی و ارغوانی اجتناب 
کنند، اس��تفاده از هر رنگی – در صورت کاربرد مناسب آن – در فضای 
رس��توران می توان��د تجربه  ایده آلی از غ��ذا خوردن را برای مش��تریان 
ایجاد کند. اندرس��ون درخصوص مجموعه رس��توران های جاست ساالد 
می گوید، رنگ های آرامش بخش برای رس��توران هایی که بر گزینه های 

غذای سالم تمرکز دارند، بسیار ایده آل هستند.
به گفته  وی، »رنگ های کالس��یک همیشه باشکوه هستند و هیچ گاه 
قدیمی نمی ش��وند – رنگ شیری، طوسی و خاکستری مایل به قهوه ای 
رنگ های زمینه ای بس��یار خوبی هستند؛ در کنار این رنگ ها می توانند 
از یک یا چند رنگ ش��اد نیز اس��تفاده کنید تا بتوانید نوعی کنتراست 
نیز ایجاد کنید. ما به صورت برنامه ریزی شده از رنگ های آرامش بخش 
)برای قس��مت های داخلی از طوس��ی و خاکس��تری مای��ل به قهوه ای( 
استفاده می کنیم تا فضای خشک و پراسترس ساعات پرترافیک و شلوغ 

روز را درون رستوران برای مشتریان از بین ببریم.«
این رنگ ها نش��ان دهنده  ش��کوه و زیبایی هس��تند. طبق توصیه های 
هاول که در نش��ریه  مدیوم پست به چاپ رس��یدند، اگر رستوران ها به 

دنبال یک رنگ مناسب هستند، باید نارنجی را نیز مدنظر قرار دهند.
هاول در این ب��اره می گوید، » نارنجی وسوس��ه برانگیز و انگیزه بخش 
اس��ت و برای برخی از آدم ها به عنوان یک رنگ آرامش بخش ش��ناخته 
می ش��ود. نارنجی معموال تمام حس ها را برمی انگیزاند؛ به همین خاطر، 
از جوانب مختلف می تواند در فضای رس��توران تاثیرگذار باش��د و نحوه  
تجربه  مش��تری را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مشتریان در محیط نارنجی 
قرار بگیرند، احتماال مدت زمان بیشتری به غذا خوردن، صحبت کردن 

و وقت گذرانی مشغول خواهند بود.«
بهترین توصیه های کاربردی

۴. به برندتان فکر کنید
بهترین کاری که به عنوان صاحب یک رس��توران می توانید انجام دهید، 
این اس��ت که به رس��توران تان و نحوه  تاثیرگذاری دلخواه تان بر مشتریان، 
در طول حضور در س��الن غذاخوری و میل ک��ردن غذاها، فکر کنید. یک 
هدف مشخص برای خود تعیین کنید و درباره  نحوه طراحی، رنگ آمیزی و 
چیدمانی فکر کنید که شما را به حسی که تمایل دارید در مشتریان ایجاد 
کنید، نزدیک تر کند. به گفته  هاول، بخشی از این فرآیند را باید به پژوهش 
اختصاص دهید. انتخاب رنگ ها یا عناصر طراحی به صورت خودس��رانه – 
یعنی فقط به این دلیل که موردپس��ند خودتان قرار دارند، همیش��ه ایده  
خوبی نیس��ت و نتایج مناس��بی به همراه ندارد. در عوض، به دقت به این 
موضوع فکر کنید که دوس��ت دارید عموم مردم چگونه درباره  رستوران تان 
فک��ر کنند – این موضوع را معموال می توانید در قالب چند کلمه یا یک یا 
دو جمله جمع بندی کنید. سپس، به انجام پژوهش هایی بپردازید تا بتوانید 
به مراحلی که ش��ما را به رس��یدن به هدف موردنظرتان نزدیک می کنند، 

دست پیدا کنید.
ه��اول در این مورد می گوید، » حتما دس��ت به پژوهش بزنید و هرگز 
رنگی را فقط به خاطر اینکه موردپس��ند ش��خص ش��ما است، انتخاب 
نکنی��د. رنگ ه��ا در فرهنگ ها، نواحی جغرافیای��ی، و دوره های تاریخی 

مختلف ممکن است معانی متفاوتی داشته باشند.«
هنگامی که تصمیم می گیرد درب��اره  رنگ آمیزی و نحوه تاثیرگذاری 

رنگ ه��ا بر طراحی رس��توران تان فکر کنید، س��عی کنی��د در این کار 
زیاده روی نکنید.

هاکی��م در این باره می گوی��د، » باید برای این کار حد و مرزی تعیین 
کنید. به س��ادگی ممکن اس��ت در دام زیاده روی گرفتار شوید و فضای 
رس��توران تان را با تصاویر و رنگ های بی مورد ش��لوغ کنید؛ این مسئله 
می تواند رس��توران تان را به مکانی تبدیل کند که در آن، مش��تریان به 
س��ادگی متوجه ش��وند بدون هی��چ معنا و مقصود خاصی فقط س��عی 

کرده اید فضای سالن غذاخوری را مملو از رنگ کنید.«
برای اجتناب از این مس��ئله، باید به خوب��ی پژوهش کنید و انتخاب 
رنگ را به بخش��ی از فرآیند برندسازی تان تبدیل کنید و در هیچ کاری 
نیز زیاده روی نکنید. رنگ ها فقط باید بر تجربه  کلی مشتریان تاثیرگذار 
باش��ند؛ این مس��ئله آنچنان برجس��ته و پررنگ جلوه داده شود که به 

موضوع اصلی فرآیند برندسازی تبدیل شود.
5. سایر عوامل را نیز در نظر بگیرید

رنگ آمیزی فقط بخشی از معادله  کلی فرآیند راه اندازی رستوران تان به 
شمار می رود؛ بنابراین، حتما باید به این مسئله فکر کنید چگونه می توانید 
رنگ آمیزی را با ایده  کلی برندسازی تان هماهنگ کنید. این ایده کلی باید 

شامل دکوراسیون، موقعیت مکانی و سایر عوامل مهم باشد.
هاکیم می گوید، » محیط اطراف و فضای کلی رس��توران نقش مهمی در 
القای حس کلی مش��تریان از تجربه  حضور در یک رس��توران ایفا می کند. 
حضور در یک مکان شاد و پر از رنگ به ذهن مشتریان این گونه القا می کند 
که باید تجربه ای ش��اد و سرگرم کننده داشته باشند.  معنای روشنی از این 
مسئله در ذهن تان ایجاد کنید و براساس آن عمل کنید. تلفیق 1۰۰ ایده  
مختلف و اجرای آن در یک فضای محدود ممکن است کار آسانی باشد، ولی 
به همان اندازه خطرناک اس��ت. نکته  کلیدی در این میان رعایت جزییات 
طراحی است و در این مورد، هرچه کمتر ایده های مختلف را با هم ترکیب 

کنید، تاثیر بهتری بر تجربه  مشتری خواهید گذاشت.«
۶. امتحان کنید

وقتی به استراتژی روشنی در ذهن تان دست یافتید، کارتان را شروع 
کنید و عناصر طراحی مختلفی را در فضای رس��توران تان امتحان کنید 
و نوع واکنش مش��تریان  را مورد بررس��ی قرار دهید. نهایت تالش تان را 
به خرج دهید تا میزان رضایت آنها را از این تجربه به دس��ت بیاورید – 
مثال می توانید به ش��کل دوستانه با آنها صحبت کنید یا حتی یک برگه  

نظرسنجی تهیه کنید.
ه��اول در این مورد می گوید، » آزمایش کردن رنگ های برند می تواند 
بس��یار دشوار باش��د، ولی من انجام این کار را به شدت توصیه می کنم. 
میزان ش��فافیت آن را امتحان کنید و اگر یک پالت رنگی خاص دارید، 

سعی کنید رنگ های مختلف را روی آن امتحان کنید.«
در طول زمانی که به امتحان کردن عناصر مختلف طراحی اختصاص 
می دهید، به خاطرتان بسپارید که هیچ چیز مطلق نیست و رنگ آمیزی 
تنه��ا یکی از عوام��ل تعیین کننده در ایجاد تجرب��ه  رضایت بخش برای 
مش��تریان در رس��توران اس��ت. به گفته  هاول، هنگامی که بر روی این 
ن��وع از تغیی��رات کار می کنید، حفظ یک چش��م انداز ثاب��ت از اهمیت 
باالیی برخوردار است. وی در این مورد می گوید، » صادقانه، از نظر من، 
رنگ آمیزی نمی تواند به تنهایی باعث موفقیت یا شکست یک رستوران 
شود  با وجود این، کامال معتقدم رنگ آمیزی همیشه این توانایی را دارد 
که طراحی رس��توران تان را بهبود ببخشد و کمک تان کند برندتان را به 

بهترین شکل پیشرفت دهید.«
به گفته  لئو کرمر، یکی از موسس��ین مجموعه رس��توران های سنتی 
مکزیکی، اکنون در حال ایجاد تغییراتی در عناصر طراحی رستوران اش 
در ش��عبه های ش��یکاگو و نیویورک اس��ت. کرمر بر انجام یک طراحی 

مجدد به شیوه ای انعطاف پذیرتر تاکید دارد.
وی در ای��ن باره می گوید، » می توانید رنگ ه��ا را آزمایش کنید؛ یک 
دیوار را سفید رنگ کنید و اگر احساس کردید رنگ سفید موردنظرتان 
نیس��ت، آن را تغییر دهید. این تصمیم گیری ها نباید مطلق و متعصبانه 
باش��ند. از نظر من، بسیاری از آدم ها احس��اس می کنند وقتی در مورد 
مسئله ای تصمیم گیری می کنند، گرفتار نتایج آن می شوند – خواه این 
نتایج مثبت باشند، خواه منفی – و تغییر آن برای شان سخت می شود؛ 

نباید اینگونه رفتار کرد.«
نتیجه گیری روانشناسی رنگ برای رستوران

با اینکه رنگ آمیزی یکی از جنبه های مهم طراحی رستوران است و بر 
میزان رضایت کلی مش��تریان تاثیر می گذارد، کل کسب و کارتان کامال 
به آن وابس��ته نیست. اگر به تازگی کارتان را شروع کرده اید یا در حال 
تصمیم گیری درباره  ایجاد تغییراتی در دکوراس��یون داخلی رستوران یا 
تغییر برند خود هس��تید، حتما در این مورد بیش��تر پژوهش کنید و به 
ظاهر رس��توران تان و احساس��ی که می خواهید در ذهن مشتری ایجاد 
کنید، کامال منتقدانه فکر کنید. رنگ آمیزی باید در خدمت فضای کلی 
رس��توران باش��د. در این فرآیند، هدف نهایی تان باید رسیدن به حس 

موردنظر و ایجاد ظاهر و فضایی جذاب باشد.
business/bazdeh :منبع

رونمایی هاینز از نخستین پادکست رسمی اش
پادکستی با طعم مواد غذایی

ش��رکت کرفت هاینز به تازگی از نخس��تین پادکست رسمی اش 
رونمای��ی کرده اس��ت. هفته جاری نخس��تین قس��م از پادکس��ت 
موردنظر در پلتفرم های مختلفی نظیر اپل پادکس��ت، اس��پاتیفای 
و گوگل منتش��ر شده است. سه قسمت نخس��ت پادکست شرکت 
با محوریت اساس��ی نحوه بس��ته بندی محصوالت تهیه شده است. 
قس��مت های موردنظر در تالش برای رمزگشایی از نحوه بسته بندی 
محصوالت از س��وی برندهای بزرگ و سپس بررسی المان های مهم 

در بسته بندی محصوالت برند هاینز است. 
بدون تردید اغلب مش��تریان به هن��گام خرید محصوالت مختلف 
نسبت به دلیل بسته بندی مشخص و منحصر به فرد آنها سوال هایی 
را ط��رح می کنن��د بنابرای��ن ای��ده کرف��ت هاینز برای نخس��تین 
پادکس��تش بس��یار جذاب به نظر می رس��د. حضور نویسنده ارشد 
مجله نیوی��ورک تایمز یعنی پیتر کوجاوینس��کی به عنوان یکی از 
کارش��ناس های اصلی این پادکست جذابیت های بسیار زیادی برای 
مخاطب انگلیس��ی زبان ایجاد کرده اس��ت. اگرچ��ه در حال حاضر 
فقط نسخه انگلیسی پادکس��ت در دسترس است، اما بازاریاب های 
برند هاینز در تالش برای س��اماندهی پادکست به زبان های مختلف 
در صورت موفقیت طرح ش��ان هس��تند. این مجموعه در بدو انتشار 
بازخوردهای بس��یار مطلوبی دریافت کرده اس��ت. بر این اساس در 
رده بندی هفتگی پادکست ها در بریتانیا به جمع پنج پادکست برتر 

راه پیدا کرده است. 
نخستین قسمت از پادکس��ت هاینز با حضور افرادی نظیر اسکار 
مای��ر، کارآفرین ح��وزه مواد غذای��ی و پیتر کوجاوینس��کی ضبط 
ش��ده اس��ت. این ترکیب جالب برای هر مخاطبی در سراس��ر دنیا 
جذابیت های خاص خود را دارد بنابراین ما باید منتظر یک پادکست 

جذاب و حرفه ای برای طرفداران صنعت مواد غذایی باشیم. 
marketingdive.com :منبع

تعامل بهینه برندها و مشتریان در به روز 
رسانی واتس اپ

همزمان با بازگش��ایی تع��داد قابل توجهی از کس��ب و کارها در 
سراس��ر دنیا نیاز مش��تریان برای تعامل نزدیک، س��ریع و ساده با 
برندها افزایش پیدا کرده اس��ت. امروزه بس��یاری از مشتریان برای 
خری��د محصوالت موردنیازش��ان به دنبال مناب��ع آنالین به منظور 
کس��ب اطالعات کاربردی هستند. برند فیس بوک به عنوان یکی از 
غول های دنیای فناوری و اینترنت طی روزهای اخیر به روز رس��انی 
تازه ای از واتس اپ را منتش��ر کرده اس��ت. ویژگی اصلی این نسخه 

امکان تعامل ساده و سریع با کسب و کارهای مختلف است. 
براساس گزارش رس��می تیم فنی فیس بوک، این پلتفرم به طور 
میانگین روزانه ۵۰ میلیون کسب و کار مختلف را در نسخه تجاری 
واتس اپ تحت پوش��ش قرار می دهد. بدون تردید میزان استفاده از 
واتس اپ در حوزه کس��ب و کار اهمیت بس��یار زی��ادی برای اعتبار 
این برند دارد. بر همین اس��اس آنها در تازه ترین اقدام ش��ان امکان 
گفت وگوی سریع مشتریان با برندها برای کسب اطالع از پیشنهادها 

و محصوالت تازه شان را فراهم کرده اند. 
ام��روزه اس��تفاده از کده��ای QR رواج بس��یار زی��ادی در بین 
کس��ب و کارها دارد. این کدها امکان مش��اهده لینک های مختلف 
در س��ریع ترین زمان ممکن را فراهم می س��ازد. واتس اپ نیز برای 
توسعه سرعت گفت وگوی میان مشتریان و برندها از چنین کدهایی 
 QR اس��تفاده کرده است. بر این اس��اس کاربران با اسکن کدهای
برندها امکان گفت وگوی مستقیم با کارشناس های فروش به صورت 
صوتی یا متنی را خواهند داشت. بی تردید این استراتژی گامی مهم 
برای تقوی��ت انگیزه برندها به منظور اس��تفاده تجاری از واتس اپ 
است. استفاده از کدهای QR برای تمام کسب و کارها در بازارهای 
مختلف از 9 جوالی امکان پذیر ش��ده اس��ت. با این حس��اب تمام 
برندها باید در س��ریع ترین زمان ممکن نس��بت به اس��تفاده از این 

فناوری اقدام کنند. 
brandingforum.org :منبع

ایده آیفون این بار برای سامسونگ 

یکی از تصمیمات جنجالی آیفون، حذف شارژر در جعبه محصول 
آتی این شرکت است. در این رابطه سامسونگ نیز اعالم کرده است 
ک��ه این طرح را ب��رای برخی از محصوالت خود ک��ه قیمت باالیی 
دارند، به اج��را درخواهد آورد. دلیل این موض��وع نیز برای جبران 
هزینه های س��نگین فناوری ۵G اس��ت، با این ح��ال این امر تنها 
به ش��ارژر محدود نبوده و تمامی ل��وازم جانبی نظیر هندزفری نیز 
حذف خواهد ش��د، با این حال نکته جالب این است که سامسونگ 
برخالف رقیب خود، هیچ اش��اره ای به اهمیت محیط زیس��تی این 
اقدام نداشته و همین امر نیز باعث تعجب شده است. در این رابطه 
به نظر می رس��د که پرچمدار بعدی این شرکت، اولین میزبان طرح 
ف��وق خواهد ب��ود. حال باید دید که واکنش مش��تریان این برند به 
چنین تصمیمی چه اس��ت. درواقع با توجه به این امر که برندهای 
چینی چنین تصمیمی را ندارند، این مس��ئله می تواند باعث شود تا 
این دو برند، با کاهش مش��تریان خود مواجه شوند. درواقع نگرانی 
مهم تر این است که آیا این استراتژی موقتی خواهد بود و یا به یک 
ترند در بین برندهای فعال در زمینه تولید گوش��ی های هوش��مند، 

تبدیل می شود. 
theverge.com :منبع
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بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی در پیون��د نزدیک با ترندهای جذاب و داغ 
ق��رار دارد. یکی از ویژگی های اصلی ترندهای بازاریابی تغییر س��ریع آنهاس��ت 
بنابرای��ن امکان ات��کا به مجموعه ای از ترندها برای م��دت زمانی طوالنی وجود 
ندارد. س��ال 2۰2۰ از نظر وقوع حوادث غیرمنتظره بس��یار عجیب ش��روع شد. 
ابتدا ویروس کرونا تمام کسب و کارها و زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار 
داد. ای��ن ویروس هنوز هم تاثیر قابل مالحظ��ه ای بر روی زندگی روزمره مردم 
در سراس��ر دنیا دارد. بدون ش��ک ترندهای بازاریابی و تبلیغات در تعامل با این 
ویروس تغییرات قابل مالحظه ای کرده اند. یکی از نکات مهم در این میان تغییر 

هرچه سریع تر ترندهای بازاریابی در طول سه ماه اخیر است. 
دنیای بازاریابی در ماه های نخس��ت ش��یوع ویروس کرونا رکود بسیار بدی را 
تجربه کرد. با این حال اکنون شرایط برای شروع دوباره فعالیت بسیار مساعدتر 
اس��ت. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی برخی از ترندهای کاربردی و تازه 
در حوزه بازاریابی در اینس��تاگرام اس��ت. بدون تردید اینستاگرام به عنوان یکی 
از برترین ش��بکه های اجتماعی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف برای برندها 
جذابیت باالیی دارد. نکته مهم در این میان بازاریابی کاربردی و تولید محتوای 
جذاب برای مخاطب هدف اس��ت. در غیر این صورت برند ما توانایی جلب نظر 

مخاطب هدف را از دست خواهد داد. 
1. ضرورت توجه به تبعیض های نژادی

بحث تبعیض نژادی در کشورهای مختلف تازگی ندارد. بسیاری از مردم اقلیت 
نژادی در کش��ورهای اروپایی و آمریکای شمالی در شرایط نامناسبی قرار دارند. 
قتل جورج فلوید در ایاالت متحده سر و صدای زیادی به پا کرده است. بسیاری 
از برنده��ا در این میان دس��ت به حمای��ت از حقوق سیاه پوس��تان زده اند. این 
جهت گیری امری ضروری برای برندها در راستای ایجاد تعامل بهتر با مشتریان 

محسوب می شود. 
امروزه اغلب برندها پیش از ش��روع فعالیت به صورت رس��می اقدام به اعالم 
برخی از ارزش های محوری برای کس��ب و کارش��ان می کنند. اگر ما قصد اجرا 
و تعهد به ارزش های مورد نظر را نداش��ته باش��یم، انتخاب آنها بی دلیل خواهد 
بود. انتظارات مشتریان از برندها در طول سال های اخیر به شدت افزایش یافته 
اس��ت بنابراین ش��ما باید تالش قابل توجهی برای عمل به تعهدات تان در قبال 
مش��تریان داشته باشید. بس��یاری از برندها به دلیل عدم توجه به تعهدات شان 
در قبال مش��تریان با شکست های سنگینی مواجه می شوند. دلیل این امر کامال 
روش��ن است، ما به هنگام انتخاب یک ارزش یا شعار انتظارات قابل مالحظه ای 

در مشتریان ایجاد می کنیم. 
ماج��رای قتل یک ش��هروند سیاه پوس��ت توس��ط پلیس در ای��االت متحده 
دوب��اره مس��ئله حمایت از جنبس حقوق سیاه پوس��تان را داغ کرده اس��ت. در 
ای��ن میان برندها در اینفلوئنس��رها باید حضور پررنگ��ی در حمایت از مخاطب 
سیاه پوست شان داشته باشند. در غیر این صورت دامنه وسیعی از مشتریان شان 
را از دس��ت خواهند داد. این امر فقط معطوف به مش��تریان سیاه پوست نیست. 
بسیاری از شهروندان معمولی نیز نسبت به حقوق سیاه پوستان جهت گیری های 
مش��خصی دارند. این امر ش��امل تالش برای همکاری با س��ازمان های خیریه و 
مردم نهاد در راس��تای تبعیض زدایی از سیاه پوس��تان است بنابراین برند شما در 
صورت حمایت از حقوق سیاه پوس��تان گام مهمی در راس��تای بهبود شهرتش 

برخواهد داشت. 
اگر نگاهی به وضعیت اینس��تاگرام در طول مدت اعتراض ها نس��بت به قتل 
جورج فلوید داش��ته باش��ید، اغلب برندهای مهم و اینفلوئنس��رها از یک تصویر 
س��یاه برای ابراز همدردی و حمایت از جنبش سیاه پوس��تان استفاده کرده اند. 
این نکته حاصل یک ایده س��اده و در عین حال تعهدبرانگیز اس��ت. وقتی یک 
برند در قبال دیگر مش��تریانش دارای تعهد مش��خصی اس��ت، باید هر طور که 

شده بدان عمل کند. 
خوش��بختانه اینستاگرام امکان راه اندازی جنبش های سراسری در حمایت از 
حق��وق کاربرانش را فراهم می کند، بنابراین جنبش حمایت از سیاه پوس��تان به 

سرعت در این پلتفرم بدل به یک جهت گیری سراسری و مهم شد. 
نکته جالب درخصوص فعالیت اینس��تاگرام در م��ورد حقوق اقلیت ها مربوط 
به بازنویس��ی بخش��ی از قوانین پلتفرمش اس��ت. بر این اساس سختگیری های 
بیشتری در مقابله با توهین های نژادپرستانه و همچنین اذیت اقلیت های نژادی 
صورت خواهد گرفت. برخی از طراح های حرفه ای در اینستاگرام مانند کریستاال 
ایش��ا اقدام به طراحی لوگو و همچنین برچس��ب های دیجیتال برای حمایت از 
حقوق سیاه پوستان کرده اند. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای برندهای دیگر 
دارد. امروزه همه ما باید نس��بت به حقوق اقلیت های نژادی حساس باشیم. این 

نکته یکی از ترندهای اساسی در مسیر بازاریابی در دوران کنونی است. 
2. اهیمت ویدئوهای الیو اینستاگرام

حض��ور در خانه به دلیل تهدیده��ای مربوط به کرونا اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. وقتی مردم بیش��تر اوقات روزش��ان را در خانه س��پری می کنند، امکانات 
ش��بکه های اجتماعی بیش از هر زمان دیگ��ری مدنظر قرار می گیرد. نکته مهم 
در این میان افزای��ش قابل توجه تعداد بازدیدکنندگان ویدئوهای الیو در طول 
دوران قرنطینه و پس از آن اس��ت. این امر نش��انه مثبتی از جهتگیری کاربران 
برای مش��اهده ویدئوهای زنده است. بس��یاری از کاربران در طول ماه های اخیر 
بازدید بیش��تری از ویدئوهای الیو داش��ته اند. همچنین باید نس��بت به افزایش 
تعداد بارگذاری چنین ویدئوهایی نیز توجه نش��ان دهیم. اگر شما دارای اکانت 
رسمی برای برندتان در اینستاگرام هستید، باید این نکته را به طور عمیق مورد 

توجه قرار دهید. 
مس��ئله اساسی در مورد ایجاد ویدئوهای الیو در اینستاگرام داشتن ایده های 
جذاب برای تعامل با مخاطب هدف است. اگر ما بدون برنامه اقدام به بارگذاری 
ویدئوه��ای الیو کنیم، واکنش مثبتی از س��وی مخاطب هدف دریافت نخواهیم 
کرد. تولید پادکس��ت به صورت ویدئویی با اس��تفاده از بخش الیو ایستاگرام در 
طول ماه های اخیر به ش��دت مورد توجه قرار گرفته است. برخی از مهمان های 
مهم پادکس��ت های مشهور اینستاگرامی ش��امل زاکربرگ، بیل گیتس و حتی 
چهره های ورزش��ی مانند دیوید بکام اس��ت. نکته مهم در ای��ن میان ایده های 

جذاب اغلب پادکست های موفق در طول دوران کروناست. 
بدون تردید اکنون کس��ب و کارها بیش از ه��ر زمان دیگری در طول دوران 
کرونا به بازگش��ایی نزدیک هس��تند. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای بحث 
بازاریابی دارد. ش��اید برخی از بازاریاب ها استفاده از بخش الیو را غیرضروری و 
حتی از مد افتاده تلقی کنند، اما هنوز هم کاربران توجه باالیی به پادکست های 
زنده دارند بنابراین شما هنوز هم زمان کافی برای پیاده سازی ایده تان با حضور 

برخی از چهره های مهم کسب و کارتان را دارید. 
بدون ش��ک برخی از برندها تمایل یا دس��ت کم امکانات الزم برای س��اخت 
ویدئوه��ای الیو را ندارن��د. توصیه ما در این بخش به چنی��ن برندهایی حضور 

به عنوان اسپانس��ر برخی از پادکس��ت های مهم و پرطرفدار اس��ت. شما به این 
ترتی��ب امکان تاثیرگ��ذاری قابل مالحظه بر روی مخاط��ب هدف بدون نیاز به 
ایده پردازی و تبلیغ برای پادکست تان را خواهید داشت. این ایده برای برندهایی 
با س��اعت های کاری ش��لوغ بهترین گزینه خواهد بود. ش��ما در صورت امکان 
باید در یکی از برنامه ها به عنوان مهمان نیز حضور داش��ته باش��ید. نتیجه این 
هم��کاری افزایش قابل توجه ش��هرت برندتان در میان طرفدارهای پادکس��ت 

موردنظر خواهد بود. 
یافتن ایده مناس��ب برای بارگذاری ویدئوهای الیو همیش��ه همراه با دردسر 
اس��ت. توصیه ما در این مورد اس��تفاده از تجربه برندهای بزرگ و موفق است. 
مشاهده برخی از ویدئوهای الیو برای الگوبرداری از آنها هیچ ضرری ندارد. نکته 
مهم در این میان رعایت حقوق کپی رایت و تالش برای اعمال تغییرات هرچند 
اندک در اصل ایده هاست. در غیر این صورت شاید با شکایت برند اصلی نسبت 

به سرقت ایده شان مواجه شویم. 
3. امکان کسب درآمد مستقیم از اینستاگرام

هنگام��ی که فیس بوک امتیاز اینس��تاگرام را به طور کام��ل خریداری کرد، 
جهت گیری این پلتفرم به س��وی آزادی عمل بیش��تر برندها برای کسب درآمد 
ش��روع ش��د. این امر همراه با تالش های تیم زاکربرگ برای افزایش سودآوری 
اینس��تاگرام بود. به این ترتیب ما اکنون شاهد امکانات تبلیغاتی و کسب درآمد 

بسیار متنوع برندها و اینفلوئنسرها هستیم. 
کسب درآمد از اینستاگرام فقط معطوف به برندها نیست. امروزه اینفلوئنسرها 
نیز در س��طحی محدود امکان کسب درآمد دارند. نخس��تین گام در این میان 

فروش برچس��ب های وی��ژه از س��وی اکانت های مرب��وط به اینفلوئنس��رها به 
طرفداران شان است. همچنین در آینده ای نزدیک امکان ارائه ویدئوها به صورت 
حق عضویتی فراهم خواهد ش��د بنابراین میزان درآمد برندها اینفلوئنس��رها در 

طول سال های پیش روی به شدت افزایش خواهد یافت. 
اس��تفاده از IGTV به عن��وان یک تلویزیون آنالی��ن از مدت ها قبل مدنظر 
مسئوالن اینستاگرام قرار گرفته است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها 
دارد. بارگذاری ویدئوه��ای بلند تا پیش از این فقط در یوتیوب امکان پذیر بود، 
با این حال اکنون اینس��تاگرام در حال رقابت موثر با یوتیوب است. بدون تردید 
هنوز هم سلطه یوتیوب بر عرصه پلتفرم های ویدئویی ادامه دارد، اما این سلطه 

در آینده ای نزدیک با چالش اساسی مواجه خواهد شد. 
امکان��ات تبلیغاتی در بخ��ش IGTV به طور قال مالحظ��ه ای افزایش پیدا 
کرده اس��ت. این امر ش��امل امکان تگ کردن برندها از س��وی اینفلوئنسرها به 
عنوان اسپانس��ر و همچنین بارگذاری ویدئوهای تبلیغاتی اس��ت. بالگرها بیش 
از هر زمان دیگری نس��بت به امکانات تازه بخش IGTV خوش��بین هس��تند 
بنابرای��ن در آینده ای نزدیک باید ش��اهد افزایش تمایل بالگرها برای حضور در 

اینستاگرام باشیم. 
بدون شک اینستاگرام در تالش برای رقابت با دیگر پلتفرم های اجتماعی در 
حال الگوبرداری از امکانات منحصر به فرد آنهاست. این امر به طور موفقیت آمیز 
در رابطه با یوتیوب پیاده س��ازی ش��ده اس��ت. با این حال هنوز مس��یر بس��یار 
دش��واری تا موفقیت اینس��تاگرام باقی مانده است. ش��ما به عنوان یک برند یا 
اینفلوئنس��ر باید از همین االن نس��بت به اس��تفاده از ایده های تازه اینستاگرام 
اقدام کنید. مزیت این امر امکان کس��ب ش��هرت و اعتبار بسیار بیشتر در میان 
برندهای دیگر اس��ت. امروزه برندهای دارای سابقه فعالیت بیشتر در اینستاگرام 
مزیت قابل مالحظه ای در مقایس��ه با رقبا دارند. همین امر به آنها برای کس��ب 

موفقیت بازاریابی کمک می کند. 
۴. راه اندازی فروشگاه های اینستاگرام

برندها در زمینه خرده فروش��ی از مدت ها قبل گزارش هایی مبنی بر ضرورت 
راه ان��دازی امکانات فروش درون برنامه ای به مس��ئوالن اینس��تاگرام می دادند. 
این گزارش ها در س��ال 2۰18 تاثیر خود را نش��ان داد. در آن س��ال راه اندازی 
فروش��گاه های مختلف درون برنامه ای برای برندها شروع شد. بدون تردید از آن 
زمان تا به حال فروش درون برنامه ای در اینس��تاگرام تحوالت بس��یار زیادی به 
خود دیده اس��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد. اکنون دیگر 
نیازی به بارگذاری لینک های جانبی برای هدایت مش��تریان به فروشگاه برندها 

نیست. 
مهمتری��ن نکته در مورد اس��تفاده از فروش��گاه درون برنامه ای اینس��تاگرام 
ضرورت داش��تن یک اکانت معتبر در فیس بوک اس��ت. جالب اینکه اینستاگرام 
برای راه اندازی فروش��گاه هی��چ هزینه ای از کاربران دریاف��ت نمی کند بنابراین 
نی��ازی به نگرانی از بابت هزینه های بازاریابی در این پلتفرم و فروش محصوالت 
نخواه��د بود. البته کاربران در صورت تمایل امکان اس��تفاده از گزینه های پولی 
تبلیغات در اینس��تاگرام را دارند. این نکته به برندها برای نمایش هرچه بیشتر 

محصوالت شان به مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
دس��ت اندرکاران بخش فروش اینستاگرام به زودی بخش ویژه ای برای فروش 
محص��والت طراحی خواهند ک��رد. به این ترتیب کاربران امکان جس��ت وجوی 
محص��والت فروش��گاهی به طور مجزا را خواهند داش��ت. ورود بخش فروش به 
اس��توری گام مهمی در راستای جلب نظر مخاطب هدف محسوب می شود. این 
نکته در کنار س��ایر عوامل امکان جهت گیری بیش��تر برای کسب سود از سوی 
برندها را افزایش داده اس��ت. ش��اید تا پیش از این کمت��ر برندی فروش درون 

برنامه ای در اینس��تاگرام را مدنظر قرار م��ی داد، اما اکنون با ورود این بخش به 
اینستاگرام توجه بسیار بیشتری به این حوزه صورت می گیرد. 

امروزه کاربران تمایل بس��یار زیادی برای خرید آنالین دارند. مهمترین نکته 
در این میان فراهم س��ازی امکانات پس از فروش و همچنین مش��اوره گسترده 
برای خریداران اس��ت. فقط در این صورت امکان جلب نظر آنها به س��وی خرید 
محصوالت برند فراهم خواهد ش��د. ما باید همیش��ه نس��بت ب��ه حضور رقبای 
گس��ترده در بازار کس��ب و کار توجه داشته باشیم. بس��یاری از برندها در عمل 
توانای��ی جلب نظ��ر مخاطب هدف را ندارند بنابراین اغل��ب آنها در عمل عرصه 
رقابت را به دیگران واگذار می کنند. وقتی ما همیش��ه نس��بت به حضور رقبا در 

کنارمان هشیار باشیم، کمتر دچار غفلت خواهیم شد. 
5. استفاده از هوش مصنوعی در زمینه فروش و تبلیغات

ف��روش محصوالت مختلف به مش��تریان عالقه مند پیون��د نزدیکی با نمایش 
تبلیغ��ات ج��ذاب به مخاط��ب دارد. امروزه کمتر کاربری نس��بت به مش��اهده 
تبلیغات بی ارتباط با س��لیقه اش از اینستاگرام ش��کایت می کند. دلیل این امر 
اس��تفاده از هوش مصنوعی در فرآیند بازاریابی و تبلیغات اینس��تاگرام اس��ت. 
ه��وش مصنوعی توانایی تحلیل ش��مار باالیی از داده ه��ا را دارد. بنابراین بحث 
نمایش تبلیغات براس��اس سلیقه مخاطب هدف از طریق این پلتفرم به بهترین 

شکل امکان پذیر است. 
مدیران بخش فنی اینس��تاگرام در راس��تای تحلیل داده ها به صورت دس��ته 
جمع��ی و در مدت زمانی اندک از نرم اف��زار دارای هوش مصنوعی تحت عنوان 
GrokNet اس��تفاده می کنند. مزیت اصلی این ابزار امکان تحلیل ابرداده ها در 
مدت زمانی اندک اس��ت. همچنین میزان خطاپذیری این سیس��تم معادل ۰.7 
درصد در هر 1۰۰ میلیون داده اس��ت. با این حس��اب مشاهده رضایت کاربران 

اینستاگرام از مشاهده تبلیغات مرتبط با سلیقه شان امر عجیبی نخواهد بود. 
وقتی دقت اینس��تاگرام در ارائه محت��وای تبلیغاتی به مخاطب هدف افزایش 
قابل مالحظه ای پیدا کرده اس��ت، ما باید توجه ویژه ای نسبت به این امر داشته 
باش��یم. صرف هزینه های تبلیغاتی در اینستاگرام دیگر یک امر لوکس و اضافی 
محس��وب نمی شود. اکنون نیاز اساس��ی هر برند حضور تبلیغاتی در اینستاگرام 
اس��ت. این امر در مورد محتوای بخش فروش��گاه نیز صحت دارد. دقت در ارائه 
پیش��نهادهای خرید مزیت بس��یار مهمی برای برندها محسوب می شود. شاید 
اکنون فروش در اینستاگرام حتی مقرون به صرفه تر از راه اندازی فروش منحصر 

به فرد برندمان در قالب یک سایت باشد. 
۶. کسب اطالعات مهم از اینستاگرام

ام��روزه کارب��ران برای مدیریت کارهای روزمره ش��ان از س��ایت های مختلف 
اس��تفاده می کنند. یکی از کاربردهای اساسی س��ایت های مختلف تالش برای 
دسترس��ی به اطالعات اس��ت. اینس��تاگرام در این زمینه اقدام به رقابت موثر با 
دیگران کرده اس��ت. بر این اساس اینفلوئنسرها در اینستاگرام بیش از هر زمان 
دیگ��ری ترقیب به ارائه اطالعات کاربردی به کاربران می ش��وند. نتیجه این امر 
مراجعه هرچه بیش��تر کاربران به اینس��تاگرام برای کسب اطالعات دقیق است. 
این امر رقابت مهمی میان اینستاگرام و دیگر سایت های کسب اطالعات عمومی 

ایجاد کرده است. 
مزیت اصلی اینستاگرام امکان استفاده از دامنه وسیعی از اینفلوئنسرها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. بدون تردید کاربران به جای مشاهده 
محت��وای متنی در س��ایت های مختلف به س��وی اس��تفاده از محتوای تولیدی 
اینفلوئنسرها، به عنوان کاربران حقیقی، خواهند رفت بنابراین اینستاگرام آینده 
بسیار موفقی در زمینه بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف برای کسب اطالعات 

موردنیازش خواهد داشت. 
بخش مس��افرت و اس��تفاده از خدمات حمل و نقل مختلف موجب ش��هرت 
بس��یاری از سایت های گوناگون شده اس��ت. اینستاگرام در این زمینه در تالش 
برای جلب نظر هرچه بیش��تر آژانس های مس��افرتی ب��رای حضور در پلتفرمش 
است. به این ترتیب کاربران برای رفع نیازهای شان در زمینه خدمات مسافرتی 
نیازی به مراجعه به دیگر س��ایت ها نخواهند داشت. هدف گذاری اینستاگرام به 
طور کلی شامل تالش برای رفع تمام نیازهای مشتریان با کمترین هزینه ممکن 
اس��ت. در این میان حضور برند ما به عنوان یک کس��ب و کار جویای شهرت و 

موفقیت در اینستاگرام ضروری است. 
ترندهای موردنظر اینستاگرام برای جلب نظر برندها و اینفلوئنسرها مزیت های 
خاصی دارد. یکی از نکات مهم در این میان ماهیت بلندمدت آنهاست. برعکس 
دیگر ترندها در فضای آنالین، اینس��تاگرام در تالش برای بسترسازی به منظور 
جل��ب نظر هرچه بهتر مخاطب هدف اس��ت. این امر مزیت های بس��یار زیادی 
برای برندها دارد. وقتی ترندهای موردنظر ماهیت طوالنی داش��ته باشد، صرف 

هزینه های مشخص برای بازاریابی منطقی خواهد بود. 
7. تمرکز بر روی ارزش های مرکزی برندها

اعتب��ار و اصالت برنده��ا در فضای اینس��تاگرام اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
امروزه کاربران توجه بس��یار زیادی به ن��وآوری برندها دارند. برندهای موفق در 
فضای بازاریابی اینس��تاگرامی همیش��ه از ارزش های نوی��ن و منحصر به فردی 
بهره می برند. نکته مهم در این میان فضای مس��اعد اینس��تاگرام برای توس��عه 
ارزش های برند اس��ت. جهت گیری تازه اینستاگرام در راستای احترام به فعالیت 
متنوع برندها و توس��عه ارزش های منحصر به فردش��ان است. نکته مهم در این 
میان توجه تیم بازاریابی اینس��تاگرام به اصالت برندهاست. بدون تردید بسیاری 
از برندها دارای ماهیت تقلیدی از دیگر برندهای بزرگ هس��تند. اگر شما دارای 
ایده ای تازه برای فعالیت در فضای کس��ب و کار هستید، استفاده از اینستاگرام 
مزیت های بس��یار زیادی برای شما خواهد داشت. این پلتفرم به تازگی اقدام به 
معرفی اینفلوئنسرهای برتر به برندها برای همکاری هرچه بهتر میان آنها کرده 
اس��ت بنابراین ش��اید اکنون بهترین زمان برای جهت گیری به سوی استفاده از 

اینستاگرام باشد. 
8. بازنشر محتوای تیک توک و توییتر در اینستاگرام

توسعه ش��بکه های اجتماعی تازه مانند تیک توک و همچنین افزایش تمایل 
کاربران برای استفاده از توییتر قابل درک است. اینستاگرام در این میان تهدید 
جدی از س��وی پلتفرم های مورد نظر احساس نمی کند، برعکس، آنها در تالش 
برای استفاده از محتوای تیک توک و اینستاگرام در راستای بهبود وضعیت شان 
هس��تند.  بازنش��ر محتوای مربوط به کاربران مختلف امر تازه ای نیست. با این 
ح��ال امروزه در اینس��تاگرام کاربران محتوای مربوط ب��ه تیک توک و توییتر را 
بازنش��ر می کنند. ای��ن امر بیانگر ماهیت محبوب اینس��تاگرام در میان کاربران 
است. به این ترتیب کاربران به جای بازنشر محتوای شان در تیک توک اقدام به 

استفاده از اینستاگرام می کنند. 
اگر شما نیز به عنوان اینفلوئنسر یا یک کسب و کار دارای فعالیت قابل توجه 
در تیک توک یا توییتر هس��تید، باید از اینس��تاگرام به عنوان پلتفرمی مناسب 
برای بازاریابی اس��تفاده کنید. به این ترتیب دامنه مخاطب هدف شما به شدت 

افزایش خواهد یافت.
blog.hootsuite.com :منبع

محتوای سبز، محتوای ریشه داِر ماندگار
می گویند ش��رح نقطه مقابل یک چیز یا مفهوم، گویاترین معرفی 
از آن اس��ت؛ مثاًل وقتی عبارت درختان »همیشه سبز« را در مقابل 
درختان برگ ریز قرار دهیم، مفهوم »همیشه سبز« بهتر و روشن تر 
درک می ش��ود. درختان همیش��ه س��بز برخالف درختان عادی در 
فصول سرد و خشک همچنان سبز و سرزنده اند؛ در صورتی که نقطه 
مقابل آن این ویژگی را ندارد. واژه »سبز« تنها رنگ یا نماد نیست. 
مفهومی اس��ت دربرگیرنده رشد سالم، تداوم رشد، و رشد منجر به 

نتیجه.
در مثال��ی دیگر نقط��ه مقابل محتوای س��بز را می توان محتوایی 
که س��بز نیس��ت؛ مثل محتوایی با عمر کوتاه یا محتوای زرد تصور 
کرد. وقتی واژه »س��بز« برای محصول، خدمت یا فعالیتی به عنوان 
پس��وند به کار برده می شود از مس��ئولیت، تالش و تعهدی فراتر از 
انتظار پیش بینی ش��ده صحبت می کند. تولیدات صنعتی سبز، مواد 
ش��یمیایی سبز، محتوای س��بز و در نهایت زندگی سبز. سبز یعنی 
مس��یری جدید در هر فرآیند مثل بس��ته بندی، مواد ش��یمیایی یا 

محتوا. سبز یعنی تفکری مسئوالنه تر در قبال دیگران و زندگی.
محتوای سبز چیست؟ چرا به آن محتوای سبز می گویند؟

محتوای س��بز یعنی مجموعه مفاهیمی در قالب های مختلف که 
برای همیشه یا مدت زمان طوالنی در فکر و ذهن مخاطب ماندگار 
است. محتوای س��بز یعنی تفکر و مسئولیتی فراتر از چارچوب های 
مت��داول زمانی نس��بت به موارد مش��ابه. ش��اید ای��ن تعریف کمی 
اغراق آمیز یا س��خت گیرانه به نظر برس��د، اما تف��اوت حرف با نقل، 
کت��اب با روزنامه و صدا با ندا از همین نقطه ش��روع می ش��ود. عمر 
برخ��ی از ای��ن مفاهیم به اندازه یک لحظ��ه، برخی دیگر یک روز و 
برخ��ی یک  فصل، اما عمر محتوای س��بز می تواند به اندازه قرن ها 

باشد.
پایداری ذاتی در مقابل گذش��ت زمان مهم ترین ویژگی محتوای 
س��بز )Green Content( اس��ت. از محتوای سبز انتظار می رود 
با گذش��ت زمان ارزش مفهومی، معنا، کارکرد و تأثیر آن کاس��ته و 
کمرنگ نش��ود. الزاماً همه انواع محتوا نمی تواند سبز باشد یا حداقل 
سبز باقی بماند. همان طور که در یک جنگل نمی توان از هر روینده 
س��بزی انتظار داشت تمام فصول، س��بز باقی بماند. مثاًل خبرها در 
ذات خ��ود عمر خیلی کوتاهی دارند، اما یک تحلیل خبری می تواند 

طول عمری بیشتری نسبت به اصل خبر داشته باشد.
محتوای سبز و تاریخ مصرف محتوا

تفکر محتوای س��بز به معنای پرداختن عمیق تر به یک موضوع و 
ش��رح و بس��ط آن فراتر از محدوده و انتظار مخاطب است بنابراین 
پرداخت��ن به موضوعات و مفاهیمی ک��ه در ذات خود تاریخ مصرف 
کوتاه��ی دارند )مثل اخبار، قیمت ارز و طال و…( نیاز به باز کردن 
س��رفصل های جدید از ریشه یا ش��اخ و برگ دادن اصولی به آنها از 
طریق پرداختن به پیش��ینه و آینده آن دارد. بین طول عمر محتوا 
و انتظار مخاطب برای تازه کردن آن ارتباط مس��تقیم معنادار وجود 
دارد. ه��ر چقدر که محت��وا بتواند این ارتب��اط را بهتر و طوالنی تر 

مدیریت کرده و معنا کند، سبزتر خواهد بود.
اگرچه جنس محتوا در س��بز بودن و ماندگاری آن تأثیر بس��زایی 
دارد، تفک��ر تولید »محتوای س��بز« می تواند ب��ر جنس محتوا غلبه 
کند. مثاًل در رس��انه ای با داش��تن کوتاه تری��ن محتوا از لحاظ طول 
عمر مصرف )مثال اخبار هواشناس��ی( می تواند با تولید محتوای سبز 
از مفاهی��م پایه، طول عمر بخش قابل توجه��ی از محتوای خود را 

افزایش دهد.
محتوای سبز در انواع قالب و رسانه

قالب محتوا )متن، تصویر، ص��وت، ویدئو( و ترکیب های آن تأثیر 
چندانی در سبز بودن یا ماندگاری آن ندارد، با این حال از هر قالب 
محتوایی انتظار می رود س��بزی خاص خود را داش��ته باشد. متن به 
عنوان پایه و بنیان محتوا، تصویر به عنوان س��ریع ترین شکل انتقال 
مفهوم در محتوا، صوت روبه رش��دترین ش��کل تولید محتوا و ویدئو 
به عنوان تاثیرگذارترین نوع محتوا، هر کدام می تواند س��بزی خاص 

خود را داشته باشد.
محتوای سبز چه ارزشی تولید می کند؟

محتوای س��بز چه فایده  و سودآوری دارد؟ چرا باید محتوای سبز 
تولید کرد؟ محتوای س��بز در بلند مدت هزینه بازاریابی محتوا را از 
طریق اس��تفاده و بازنشرهای مکرر کاهش می دهد. وقتی یک متن، 
تصویر یا ویدئو به دفعات و در مدت زمان طوالنی مورد استناد قرار 
گیرد برای تولیدکننده، رسانه و بستر انتشار، اعتمادسازی بیشتری 

به لحاظ فنی و کاربردی ایجاد خواهد کرد.
تولیدکننده، رسانه و بازنشردهنده محتوای سبز از اعتبار رسانه ای 
خوبی به نسبت سایر رسانه ها برخوردار شده و ارتباط طوالنی تری با 
مخاطب خود برقرار می کنند. این نه تنها در فرآیندهای تجاری مثل 
 )SEO( بازاریابی محتوا و خدمات بهینه س��ازی نتایج جست وجوها
موفق تر هستند، در بلندمدت هزینه کمتری بابت تبلیغات پرداخت 

می شود و بازاریابی اقتصادی تر خواهد شد.
 قابلیت درآمدزایی و تعریف مدل درآمدی مستقیم از 

محتوای سبز
محتوای��ی که در بس��تر فناوری تولید و توزیع می ش��ود، الزاماً به 
درآمد مستقیم نمی انجامد. به همین دلیل است که اکثر رسانه های 
دیجیتال محتوامحور، از ش��یوه های جانبی مث��ل نمایش تبلیغات، 
اسپانس��رینگ و ... کس��ب درآمد دارند. قابلیت تعریف مدل درآمِد 
مس��تقیم برای محتوای س��بز ویژگی برجس��ته ای اس��ت که کمتر 
س��اختاری در حوزه محتوا از آن بهره می برد. به زبان ساده محتوای 
سبز مشتری مستقیم دارد و می توان آن را به عنوان محصول عرضه 

کرد.
 پایه و زیربنای سبزی محتوای سبز

محتوای س��بز به رس��انه و قالب وابسته نیس��ت؛ بلکه بر دو 
رکن اصلی »تخصص« و »ش��ناخت دقیق مخاطب« اس��توار 
اس��ت. س��بز بدون تخصص و عمق بخش��یدن به مفاهیم در 
حوزه محتوا امکان پذیر نیس��ت. نمی ت��وان به موضوعاتی مثل 
س��ینما، فوتبال یا خودرو پرداخت در حال��ی که تولیدکننده 
محتوا، هیچ تخصصی از آن حوزه نداش��ته باش��د. سمت دیگر 
داستان، شناخت هوشمندانه مخاطب است. اینکه بدانیم دقیقاً 
مخاط��ب چه چیزی می خواهد و محتوا، خواس��ته او را به چه 
ش��کل برطرف خواهد کرد، نیاز به تیزبینی و ظرافتی بیشتر از 

هیاهوهای رسانه ای دارد.
techrasa :منبع
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نحوه ارتباط با کارمندان در مواقع بحرانی 

در ش��رایط بحرانی حفظ ارتباط با کارمندان امری ضروری بوده و 
باعث خواهد شد تا بهتر بتوانید اوضاع را مدیریت کنید. با این حال 
س��والی که مطرح است این است که چگونه می توان ارتباط خود را 
ب��ا کارمندان حفظ کرد. درواقع اگ��ر بخواهیم مثال بارز یک بحران 
جهان��ی را نام ببریم، ویروس کرونا بهتری��ن گزینه خواهد بود. این 
ویروس باعث شده است تا دورکاری به شیوه فعالیت اکثر کارمندان 
تبدیل شود. تحت این شرایط با توجه به این امر که ارتباط مستقیم 
از بین رفته اس��ت، مدیریت افراد نیز س��خت  تر خواهد ش��د، با این 
ح��ال این امر نباید باعث ش��ود ت��ا از این اقدام مهم، غافل ش��وید. 
در ادامه به بررس��ی نحوه حفظ ارتباط در ش��رایط بحرانی کنونی، 

خواهیم پرداخت.  
1-میزان ارتباط را افزایش دهید 

اولین چیزی که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
در ش��رایط بحرانی ش��ما باید بیش از قبل با کارمندان خود ارتباط 
داش��ته باش��ید. با این تصمیم می  توان راهکارهای رس��یدن به این 
ه��دف را پیدا کرد. همچنین با توج��ه به این امر که اکثر کارمندان 
ش��ما از طریق دورکاری به فعالیت های خ��ود می پردازند، ضروری 
اس��ت تا دفعات ارتباط خ��ود را افزایش دهید. این امر باعث خواهد 
شد تا امکان رفع س��ریع مشکالت، فراهم شود. در نهایت این نکته 
را فراموش نکنید که ش��ما مس��ئول خارج کردن شرکت از شرایط 
بحرانی هس��تید. به همین خاطر ضروری اس��ت ت��ا حضور خود را 

کامال پررنگ کنید. 
2-بازخوردهای واقعی را مورد بررسی قرار دهید 

ش��ما باید نظر واقعی کارمندان خود را بدانید. در غیر این صورت 
همدلی الزم ش��کل نخواهد گرفت. برای مثال ممکن است برخی از 
کارمندان ایده هایی را داش��ته باش��ند که به نظ��ر آنها از تصمیمات 
ح��ال حاضر ب��ه مراتب بهتر اس��ت. تحت این ش��رایط باید فضایی 
وجود داش��ته باش��د تا آنها بتوانن��د موارد را مطرح ک��رده و با این 
اقدام حس ارزشمندبودن را پیدا کنند. همواره این نکته را به خاطر 
داشته باش��ید که حجم کاری باالی شما ممکن است باعث شود تا 
نس��بت به برخی از مسائل غافل ش��وید. به همین خاطر استفاده از 
نظرات کارمندان به علت ارتباط مستقیم آنها با بخش های مختلف، 
ام��ری کامال ض��روری خواهد ب��ود. درواقع خارج ش��دن از بحران 
تنها زمانی امکان پذیر اس��ت که یک همکاری دس��ته جمعی شکل 
گیرد. همچنین تالش کنید تا میزان اس��ترس و دغدغه های فکری 
کارمندان خود را کاهش دهید. در این رابطه روشن کردن مسائل و 

شرح برنامه های خود، یک راهکار مناسب خواهد بود. 
3-شرایط دورکاری را مهیا سازید 

اگرچه در حال حاضر همه جا صحبت از مزایای دورکاری اس��ت، 
با این حال کمتر از مهیا کردن شرایط برای دورکاری صحبت شده 
اس��ت. درواق��ع با توجه به ای��ن امر که بس��یاری از کارمندان برای 
نخستین بار با این شیوه کاری مواجه می شوند، طبیعی است که به 
کمک هایی نیاز داشته باش��ند. به همین خاطر ضمن فراهم آوردن 
لوازم موردنی��از، تالش کنید تا آموزش ها و راهکارهای مناس��ب را 
نی��ز ارائ��ه دهید. در غیر ای��ن صورت میان کار و زندگی ش��خصی 
آنها، مش��کالت جدی ایجاد خواهد شد. نکته دیگری که باید به آن 
توجه داش��ته باشید، پیگیری است. درواقع ش��ما باید پیگیر اوضاع 
کارمندان خود باش��ید تا در صورت وجود مش��کل، س��ریعا بتوانید 
کم��ک کنید. در آخر فراموش نکنید که تجهیزات خانه افراد ممکن 
اس��ت چندان مناسب نباشد. برای مثال حتی یک صندلی معمولی، 
باعث خواهد ش��د تا افراد با دردهای مختلف در ناحیه کمر و گردن 
مواجه ش��وند. به همین خاطر بهتر اس��ت تا شرایطی را مهیا سازید 

که افراد بتوانند از تجهیزات اداره استفاده کنند. 
۴-مسئله امنیت اطالعات را جدی بگیرید 

ش��ما باید به دنبال شیوه هایی برای ارتباط خود باشید که امنیت 
اطالعات ش��ما حفظ ش��ود. درواقع یکی از ویژگی ه��ای دورکاری 
این اس��ت که نیاز به تبادل اطالعات از طریق بس��تر اینترنت بسیار 
ضروری و پرکاربرد اس��ت. تحت این شرایط اگر از گزینه های ایمن 
استفاده نکنید، ممکن اس��ت به سادگی اطالعات شرکت لو رفته و 
از آن بر علیه ش��ما استفاده شود. در این رابطه استفاده از برندهای 
مطرح همچون مایکروس��افت تیمز، انتخاب هوشمندانه تری خواهد 
بود و همچنین از آموزش های الزم غافل نش��وید. درواقع افراد تحت 
هیچ ش��رایطی نباید از سیس��تم خود، برای کارهای اداری استفاده 

کنند. 
5-در رابطه با آینده صحبت کنید 

به عنوان آخرین توصیه بهتر است تا برای حفظ روحیه کارمندان 
خود در رابطه با ش��رایط ش��رکت در دوران پساکرونا صحبت کنید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا آنها اطمینان داشته باشند که تالش ها 
و س��ختی های حال حاضر، کامال موقتی بوده و امنیت ش��غلی آنها 
تضمین شده اس��ت. در این رابطه اس��تفاده از یک روان شناس نیز 

می تواند کامال کارآمد باشد. 
hbr.org :منبع
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همه اش��تباه می کنند و این بخش��ی از زندگی اس��ت. در حقیقت، از 
طریق اش��تباهات و ناکامی ها اس��ت که تجربیات و بینش��ی به دس��ت 
می آوریم که به ما امکان می دهد موفق ش��ویم. بعضی افراد برای ش��ان 
دشوار است اعتراف کنند اشتباه کرده اند. با این حال، افراد موفق متوجه 
اش��تباهات خود می ش��وند. آنها از اشتباهات شان درس می گیرند، رشد 
می کنند و س��پس به س��مت جلو حرکت می کنند. آن ه��ا می دانند که 
اگر اش��تباه را نادیده بگیرند در ی��ک چرخه منفی می افتند که آن ها را 

شکست می دهد و این یک شکست واقعی خواهد بود. 
به منظور کمک به شما برای اجتناب از شکست، در اینجا بزرگ ترین 
اش��تباهاتی که افراد موفق ممکن اس��ت یک بار، اما ن��ه دو بار مرتکب 

شوند را معرفی می کنیم:
1. نادیده گرفتن غریزه خود

گاه��ی اوق��ات تنه��ا چیزی منف��ی را حس 
می کنی��م ولی قادر ب��ه توضیح آن نیس��تیم. 
اهمیت ندادن به این حس ها بسیار آسان است، 
ش��اید به دلیل اینکه ما واقعاً مطمئن نیستیم 
ک��ه آی��ا باید بر ی��ک حدس به ج��ای منطق 
عقالنی ذهن خود اعتماد کنیم. اما افراد موفق 
تنها یک بار این اش��تباه را مرتکب می ش��وند 
ت��ا متوجه ش��وند غریزه ه��ای خ��ود را نباید 
نادی��ده بگیرند. با در نظ��ر گرفتن غرایز، درک 
عمیق��ی از آنچه در حال وقوع اس��ت خواهید 
داشت و به ش��ما اطمینان بیشتری می دهد تا 

تصمیمات تان را بگیرید.
2. سؤال های کافی نپرسیدن

گاه��ی اوق��ات م��ا از ه��ر جزییاتی س��ؤال 
نمی کنی��م زی��را می ترس��یم فض��ول ب��ه نظر 
برس��یم، اما زمان هایی وجود دارد که شما باید 
سؤاالت سخت را بپرس��ید. افراد موفق ممکن 
اس��ت یک بار موفق به انجام این کار نش��وند، 
ام��ا هنگامی که عواقب��ش را دیدند، از معذب 
بودن چشمپوش��ی می کنند و اطمینان حاصل 
می کنند که آن ها تمام اطالعات موردنیاز خود 

را پرسیده اند.
3. امن بازی کردن

اگ��ر به طور مداوم در زندگی خود امن بازی 
می کنی��د، احتم��االً امیدوار هس��تید که چون 
با بقی��ه پیش می روید پس اش��تباهی مرتکب 
نمی شوید. اما این یکی از بزرگ ترین اشتباهات 
اس��ت، زیرا موفقیت های عظیم فقط به کسانی 
می رسد که به اندازه کافی شجاع هستند تا به 
روش خود عمل کنند. افراد موفق ممکن است 
در ابتدا به خود اجازه  این اشتباه را بدهند، اما 
چیزی در وجودشان، آن ها را به ریسک کردن 
تش��ویق می کند. آن ها ترجیح می دهند چیزی 
جدی��د را امتحان کنند و شکس��ت بخورند تا 
اینکه شرایط امن و زندگی خسته کننده داشته 

باشند.
۴. اعتقاد داشتن به کمال

آس��ان اس��ت برای چیزی که ب��ه نظر یک 
فرصت فوق العاده می رسد امیدوار باشیم. آسان 
اس��ت به کس��ی که جذبه و جذابیت دارد باور 
داش��ته باشیم. اما اگر چیزی برای واقعی بودن 
بیش از حد خوب است، احتماالً واقعی نیست. 
ه چ کس کامل نیست. افراد موفق ممکن است 
یک بار به این دام بیفتند، اما در آینده مطمئنا 

درگیر کمالگرایی نخواهند شد.
5. سرزنش کردن دیگران

عدم پذیرش مس��ئولیت اش��تباهات خود و 
تالش ب��رای س��رزنش دیگران، برای ش��ما و 
کس��انی که در اطراف ش��ما هستند فوق العاده 

مخرب است. با این حال، این یکی از گرایش های انسانی ماست؛ چراکه 
دوس��ت نداریم به نقش��ی که در شکست داش��تیم اعتراف کنیم. افراد 
موفق مس��ئولیت کار خود را می پذیرند و این برای شان احترام می آورد. 
آن ها مس��ئولیت اش��تباهات خود را برعهده دارند و پس از آن فراتر از 

اشتباهات شان رشد می کنند.
۶. اجازه دادن به احساسات در تصمیم گیری

احساس��ات گاهی اوقات سبب می ش��وند نتوانیم تصمیمات درست و 
منطقی بگیریم، حتی اگر در ذهن مان تالش کنیم جلوی تصمیم گیری 
احساس��ی را بگیریم اما باز هم احساس��ات منفی مانند حسادت، تردید 
و خش��م می توان��د حت��ی منطقی ترین اف��راد را ه��م آزار خواهد دهد، 
قضاوت ش��ان را خنثی خواهد کرد و در نتیج��ه منجر به تصمیم گیری 
احساس��ی و نادرست خواهد ش��د. افراد موفق به خود اجازه نمی دهند 

بیش از یک بار به این تله بیفتند.
7. فرسوده شدن

هی��چ کس رویاهای خود را بدون کار و اس��تقامت بس��یار به دس��ت 
نمی آورد، اما افراد موفق به س��رعت ی��اد می گیرند که نیاز به تعادل در 
زندگی دارند. اعتیاد به کار تنها منجر به اس��ترس درازمدت و درنهایت 
فرس��ودگی خواهد ش��د. وقت خود را صرف گرفتن انرژی و اس��تراحت 

کنید - زمانی که بازگشتید اثراتش را خواهید دید.
8. میانبر رفتن

در کسب و کار یا در زندگی هیچ گذرهای سریعی وجود ندارد. تالش 
برای بریدن خط یا پرش به جلو به احتمال زیاد منجر به شکس��ت و یا 
حداقل نتایج خواهد ش��د. افراد موفق ممکن اس��ت سعی کنند یک بار 
میانبر بروند، اما هنگامی که شکس��ت خوردند، یاد می گیرند که ش��ما 

نمی توانید خط را دور بزنید.
9. تالش برای خوشحال کردن همه

همه ما به دنبال تایید دیگران هس��تیم و همه ما می خواهیم دوس��ت 
داشته شویم.  اما افراد موفق در اوایل یاد می گیرند که غیرممکن است 
که بتوانند همه را خوش��حال کنند و راض��ی نگه دارند. هر کس نظری 

دارد و بعض��ی از مردم هرگز از ش��ما راضی نخواهند ش��د. افراد موفق 
می دانند که تالش برای خوش��حال کردن همه باعث می ش��ود آن ها در 
کارش��ان کمتر کارایی داشته باشند. آن ها با تأکید بر اهدافی که روشن 

کرده اند بر مشتریان اصلی خود تمرکز می کنند.
10. تغییر ندادن ذهن خود

اس��تقامت برای دستیابی به موفقیت بسیار مهم است، اگر خطی بین 
مصر بودن و داش��تن چش��م انداز س��خت و لجبازی وجود داشته باشد 
پایداری به ش��ما در دستیابی به اهدا ف تان کمک می کند. لجباز بودن و 
امتناع از تغییر ذهن و ندیدن واقعیت یک وضعیت باعث شکس��ت شما 
خواهد شد. ممکن است افراد موفق این اشتباه را یک بار مرتکب شوند 

اما هرگز تکرار نخواهند کرد.

11. تمایل برای موفقیت سریع
ب��ه تأخی��ر انداختن موفقیت برای بس��یاری از مردم س��خت اس��ت. 
پ��س از همه، ما در جهانی زندگی می کنی��م که انتظار برای چیزی که 
می خواهیم به نظر مس��خره و غیرضروری اس��ت. اما دستیابی به اهداف 
اصلی زندگی، کار سختی است و استقامت می خواهد. افراد موفق، ارزش 
موفقیت با تأخیر را در اوایل یاد می گیرند و عزم ش��ان برای رس��یدن به 

موفقیت بسیار زیاد است.
12. انجام کاری که شما در مورد آن پرشور نیستید

درس��ت اس��ت که حتی افراد موفق هم همه بخش ه��ای کار خود را 
دوست ندارند، اما قطعاً عمیقاً متعهد و پرشور در مورد اهداف و رویاهای 
نهایی خود هس��تند. افراد موفق ممکن اس��ت یک ب��ار خود را در یک 
کار بدون پیش��رفت و یا انجام کاری که از آن نفرت داش��تند، قرار داده 
باش��ند، اما هرگز بازنخواهند گشت، مهم نیس��ت که حقوق و دستمزد 

چقدر باشد.
13. دروغ گفتن

همه ما می دانیم که صداقت بهترین سیاس��ت است، اما گاهی اوقات 
حت��ی مردم خوب انتخاب های بدی می کنن��د. گاهی اوقات افراد موفق 
این امر را فراموش می کنند، اما آن ها این کار را دوباره انجام نمی دهند، 
زیرا ش��هرت خود را با ارزش می دانند و درک می کنند که هیچ قیمتی 

برای احترام و اعتماد وجود ندارد.
1۴. تنظیم نکردن مرزها

تعریف مرزها با دیگران به معنای بیان توانایی تان برای نه گفتن و رد 
کردن زمانی که نیاز می ش��ود اس��ت. بدون مرزهای سالم، شما در رحم 
دیگران هستید و وقت و انرژی خود را صرف کارهایی می کنید که واقعاً 
نمی خواهی��د انجام دهید. مردم موفق می دانند که محدودیت های آن ها 
چیس��ت و مؤدبانه، اما به وضوح به دیگران اطالع می دهند که این حد 

کجا است.
15. تالش برای بودن کسی که نیستید

وسوس��ه برانگیز اس��ت که بخواهید خ��ود را در تصوی��ری قرار دهید 

ک��ه فک می کنید دیگران دوس��ت دارند، اما افراد موفق به س��رعت یاد 
می گیرند زمانی که س��عی کنند به عنوان کس��ی که نیس��تند باش��ند، 
احتمال بد تمام ش��دنش زیاد است. سعی برای بودن کسی که نیستید، 

غیرقابل اعتماد و غیرمتعارف است.

1۶. داشتن ذهنیت قربانی
افراد موفق ممکن است یک بار به دام نقش قربانی بازی کردن بیفتند 
اما آن ها به س��رعت متوجه خواهند ش��د که داش��تن ذهنیت قربانی به 
معن��ای رهاکردن کنترل ب��رای گرفتن توجه و هم��دردی از دیگران و 
اجتناب از مس��ئولیت است. افراد موفق برای تصورات غلط یا بی انصافی 

ناله نخواهند کرد. آن ها بر شانس غلبه می کنند.
17. قول بیش از حد و تحویل با کیفیت 

کم  
یکی از قوانین طالیی برای هر کسب و کار این 
است که کم قول بدهید و بیشتر از انتظار تحویل 
دهید. به این ترتیب شما همیشه بیش از انتظار 
مشتری عمل کرده اید، اما حتی افراد موفق نیز در 
یک نقطه متوجه شدند که وعده هایی می دهند 
که قادر به انجام آن ها نیستند. این اشتباه بزرگ 
به ضررتان تمام خواهد ش��د و اف��راد موفق نیز 
مطمئن خواهند ش��د که این کار را هرگز دیگر 
انج��ام ندهند. اگ��ر تعهدی را مرتکب ش��ده اید، 
اطمینان حاصل کنید که می توانید این انتظارات 

را برآورده کنید.
18. درخواست کمک نکردن

هیچ کس ب��دون کمک دیگران موفق نخواهد 
ش��د، ب��ا این ح��ال اغلب ب��ه نظر می رس��د ما 
می خواهیم همه چیز را خودمان انجام دهیم. در 
ابتدا، افراد موفق ممکن است آنقدر لجباز باشند 
که نگذارند دیگ��ران به آن ها کمک کنند. با این 
حال، آن ها ب��ه زودی این درس را می آموزند که 
همه ما به کمک نیاز داریم و همه ما باید مایل به 

کمک به دیگران نیز باشیم.
19. تصویر بزرگ را ندیدن

آسان اس��ت که در شلوغی و سردرگمی روز 
گم ش��ویم و تصویر بزرگ و  اهداف اصلی خود 
را نادیده بگیریم، اما افراد موفق به س��رعت به 
مسیر خود بازمی گردند. آن ها می دانند که باید 
همیش��ه اهداف اصلی خ��ود را در خط مقدم 
ذهن شان نگه دارند. آن ها اولویت های روزانه را 
تعیین می کنند و اطمینان حاصل می کنند که 
در حال پیشرفت به سوی اهداف مهم هستند.

20. رقبا را به عنوان دشمن دیدن
یکی از رایج ترین اشتباهاتی که ما در کسب 
و کار و زندگی مرتکب می شویم، تمرکز انرژی 
روی »شکست دادن« رقیب است. افراد موفق 
می دانند که کلید واقعی برنده شدن این است 
که مشتریان خود را خوش��حال کنند. درست 
اس��ت که باید به رون��د صنعت توجه کنید، اما 
زمانی که رقبای خود را دشمن مشاهده نکنید، 
می توانی��د بر درک بهتر و بهب��ود نقاط ضعف 

خود تمرکز کنید.
21. سعی کردن برای تعمیر چیزی که برای 

همیشه شکسته است
ش��ما مقدار زیادی وقت، انرژی و پول را برای 
چیزی س��رمایه گذاری کرده اید و متعهد هستید 
که آن را به موفقیت برس��انید. تنها مش��کل این 
اس��ت که آن چیز، برای همیشه شکسته است. 
آن  را رها نمی کنید زیرا نمی خواهید آنچه را که 
برایش سرمایه گذاری کردید از دست بدهید. این 
یک اش��تباه غلط هزینه است. هرچه زودتر آن را 

رها کنید، کمتر منابع  برای چیزی که به هیچ جا نمی رسد هدر داده اید.
22. در نظر نگرفتن بودجه

اش��تباهات مالی رایج هستند و حتی افراد موفق هم دچار اشتباهات 
مالی می شوند، اما هر کسی که قرار است به هدف خود برسد، به سرعت 
ارزش بودجه را یاد می گیرد. هرچند که افراد دارای منابع مالی شخصی 
خود هس��تند و یا اینکه کسب و کار آن ها دارای بودجه عملیاتی جامع 

است، مردم موفق یک برنامه مالی مبتنی بر درآمد و هزینه دارند.
23. اولویت های دیگران را باالتر از اولویت های خود قرار دادن

 مفید ب��ودن و کمک به افرادی که در اطراف تان هس��تند زمانی که 
نیاز دارند یک چیز اس��ت اما به طور مداوم اولویت های دیگران را پیش 
از اولویت خود قرار دادن چیز دیگری اس��ت. اف��راد موفق می دانند که 
باید بر خود س��رمایه گذاری کنند و اطمین��ان حاصل کنند که به طور 
م��داوم در جایگاه دوم قرار نمی گیرند. مهم اس��ت ک��ه برای خودتان و 

اولویت های تان تالش کنید.
2۴. با خود صادق نبودن

به نظر می رسد دانستن خود باید ساده ترین چیز در جهان باشد. پس 
از همه، ما در ذهن خودمان زندگی می کنیم، اما گاهی حقیقت را حتی 
از خودمان پنهان می کنیم، زیرا نمی خواهیم واقعیت سخت مقابل مان را 
ببینیم. مردم موفق می دانند که فریب خود منجر به خرابکاری می شود. 
در واقع موفق بودن در توانایی ش��ما برای ش��ناختن و پذیرش خود در 

سطح عمیق است.
25. توجه زیاد به کارهای کوچک

زندگی خیلی کوتاه است تا وسواس برای چیزهای بی اهمیت یا نگرانی در 
مورد چیزهای کوچک داش��ته باشیم. اگر تمام کارهایی که انجام می دهید 
تمرکز روی چیزهای کوچک و نادیده گرفتن مس��ائل عمده در مقابل شما 
اس��ت بنابراین زمان و انرژی گران قیمت خود را هدر می دهید. افراد موفق، 
در مورد آنچه که کس��ب و کارشان به بهترین شکل انجام می دهد، تمرکز 

می کنند و برای رشد این عادت ها تالش می کنند.
Entrepreneur/ucan  :منبع

25 اشتباهی که افراد موفق 2 بار تکرار نمی کنند
به قلم: بروکس هالتوم  کارآفرین 

مترجم: امیر آل علی
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قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان قم 
آشنایی مردم با سبک زندگی جدید در ایام کرونا را امری اجتناب ناپذیر توصیف 
کرد و گفت: برنامه های فرهنگی این استان باید به گونه ای طرح ریزی شود که 
تغییر سبک زندگی جامعه را در پی داشته باشد. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان قم، سیدموسی حسینی کاشانی همکاری 
دس��تگاه های فرهنگی قم در استفاده مشترک از ش��بکه های اجتماعی را نیز 
از دیگر موضوع های پیش��نهادی برش��مرد و اظهار داشت: هر یک از نهادهای 
فرهنگی مانند ش��هرداری، آستان مقدس��ه حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( و 
مسجد مقدس جمکران به لحاظ فرهنگی ظرفیت هایی را ایجاد کردند که باید 
ضمن تعامل با دیگر مجموعه ها زمینه بهره بردن از آن را فراهم کنند. مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی قم اظهار داش��ت: خیلی از برنامه هایی که تا قبل از 
شیوع کرونا در برنامه کاری مسئوالن فرهنگی بود، برگزاری آنها در شرایط فعلی 
غیر ممکن می باش��د. وی بیان داشت: بنابراین رویکرد برنامه ها باید به سمتی 
سوق پیدا کند تا از ظرفیت هایی که در اختیار داریم، بهترین استفاده را داشته 
باشیم. مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی قم با بیان اینکه شیوه اجرای 
برنامه های فرهنگی در دوران کرونا ش��امل 17 موضوع پیش��نهادی می باشد، 
ضمن اش��اره به برخی از آنها گفت: در ایام کرونا دوره ها و کارگاه های آموزشی 

اس��تان باید به صورت مجازی برگزار ش��ود. حسینی کاشانی برگزاری مسابقه 
ه��ای فرهنگی اجتماعی به صورت مجازی را نی��ز مورد توجه قرار داد و گفت: 
مسابقه های شعرخوانی، کتاب خوانی و قصه گویی نیز بخشی از این برنامه های 
مورد نظر به شمار می آید. وی برگزاری کمپین های فرهنگی اجتماعی به شکل 
مجازی را نیز از جمله موارد پیش��نهادی به دس��تگاه های فرهنگی این استان 
ب��رای اجرا در دوران کرونا ذکر کرد و گف��ت: تولید محتوای فرهنگی و اطالع 

رس��انی نیز بای��د مورد توجه قرار گیرد، که در ای��ن زمینه عملکرد حوزه های 
علمیه جای قدردانی دارد. وی با اشاره به برگزاری منبر مجازی به عنوان یکی 
دیگر از موضوع های پیشنهادی گفت: اداره تبلیغات اسالمی قم این رویکرد را 
دنبال کرد و با استقبال خوبی نیز مواجه شد. مدیرکل ارشاد قم با تاکید بر تولید 
نشریه ها و ویژه نامه های مجازی افزود: در ایام کرونا مواردی از قبیل تبلیغات 
محیطی با محتوای آموزشی و ترویج فرهنگ کتابخوانی و استفاده از کتاب های 
الکترونیک و خالصه نویسی و برداشت از آن برای استفاده در فضای مجازی نیز 
باید مورد اهتمام جدی باشد. حسینی کاشانی با اشاره به تولید آثار هنری مانند 
نمایش خانگی و تله تئاتر جهت پخش و انتش��ار در فضای مجازی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر با صدا و س��یمای استان جهت هدایت تولیدهای نمایشی 
به این سمت وارد مذاکره شدیم. ایشان با اشاره به برگزاری نشست ها و محافل 
علمی و فرهنگی به صورت ویدیو کنفرانس و همچنین خدمات مشاوره ای به 
صورت تلفنی و مجازی تصریح کرد: با توجه به محدودیت های موجود ناشی از 
شیوع کرونا، اگر برنامه های فرهنگی در چارچوب مطالب پیشنهادی فوق شکل 
بگیرد، دیگر شاهد برگزاری همایش ها و تجمع های غیرضروری نخواهیم بود، از 
این رو عالوه بر تداوم برنامه های فرهنگی و جلوگیری از توقف آن، به مجموعه 

بهداشت و درمان نیز کمک زیادی خواهد شد.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: در مراس��می با حضور مهندس حائری 
معاون وزیر نیرو، مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان معرفی 
ش��د. در این آیین با انتصاب مهندس هاجر عبدی به عنوان مدیرعامل توزیع 
برق هرمزگان از تالشهای مهندس محمد ذاکری مدیرعامل سابق  و مهندس 
علیرضا رنجبر سرپرس��ت این شرکت قدردانی شد.  مهندس عبدی نخستین 
بانوی صنعت برق کش��ور است که از س��وی مدیرعامل شرکت توانیر به این 
س��مت منصوب شده است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این آیین 
گفت: استان هرمزگان به لحاظ شرایط خاص اقلیمی وضعیف متفاوتی با سایر 
استانها در بخش های تولید، انتقال و توزیع برق دارد. در بخش تولید توانستیم 
نیروگاههای خود را همگام با نیروگاههای روز دنیا تجهیز نماییم. در بخشهای 
انتقال و توزیع و بویژه در تلفات و مدیریت پیک برق اقدامات قابل توجهی در 
استان هرمزگان انجام شده است. مهندس همایون حائری افزود: کاهش مصرف 
در پیک بار و کاهش تلفات انرژی از اقدامات مهم ش��رکت توزیع نیروی برق 

استان هرمزگان بود.  وی ادامه داد: با تالش کارکنان شرکتهای توزیع نیروی 
برق تلفات شبکه برای نخستین بار در کشور تک رقمی شد و به زیر 1۰ درصد 

کاهش یافت. در س��ال گذش��ته این میزان به 9.8 درصد کاهش یافت که با 
توجه با شرایط اقتصادی گام مهمی در افزایش بهره وری شبکه بود. وی اظهار 
داشت: سال گذشته با مدیریت صحیح مصرف برق در کشور، پیک بار شبکه 
3 هزارو 8۰۰ مگاوات کاهش یافت که این میزان کاهش معادل صرفه جویی 
در احداث یک نیروگاه ۵ هزار 2۰۰ مگاواتی بود. به گفته وی، هدف از مدیریت 
مصرف عالوه برق حفظ پایداری شبکه ، افزایش رفاه مردم و توسعه اجتماعی 
اس��ت. معاون وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر 36۰ هزار کیلومتر شبکه 
فش��ار ضعیف در کشور وجود دارد که 12۰ هزار کیلومتر آن تبدیل به شبکه 
کابلی خودنگهدار شده که عالوه بر کاهش تلفات انرژی در زیبا سازی مبلمان 
شهری تاثیر بسزایی دارد. به گفته مهندس حائری، استان هرمزگان بخاطر قرار 
گرفتن اکثر مناطق آن در نوار س��احلی دارای آب و هوایی ش��رجی با رطوبت 
بسیار باالست که اجرای شبکه خودنگهدر توانسته ضریب اطمینان شبکه را به 

طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. 

تبری��ز – ماهان فالح: علیرغم محدودیت های مناب��ع آب، در حال حاضر 
برداش��ت آب از تمامی ظرفیت های موجود برای تامین آب شرب شهروندان 
کالنشهر تبریز انجام می گیرد و در برخی مواقع مصرف آب بیشتر از تولید بوده 

و این باعث موازنه منفی تولید و مصرف می شود .
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ضمن اعالم این 
مطلب در مورد میزان تامین آب شهر تبریز از کانال های مختلف، اظهار کرد: 
۵۵ درص��د آب از طریق خ��ط زرینه رود، 13 درصد از س��د نهند، 31 درصد 
از چاه ها و مابقی نیز از قنوات تامین می ش��ود. علیرضا ایمانلو افزود: در حال 
حاضر متوسط تولید سرانه آب مورد نیاز 22۰ لیتر به ازای هر نفر در روز بوده 
و متوس��ط تولید آب در منابع زیرزمینی 16۰۰ لیتر در ثانیه اس��ت؛ حداکثر 
میزان تولید آب در منابع زیرزمینی نیز برابر با 18۰۰ و منابع سطحی 3۵۰۰ 
و حداکثر س��رانه آب مورد نیاز 2۵۰ لیتر به ازای هر نفر در روز اس��ت. وی با 
مقایسه مصرف آب نسبت به زمان مشابه سال گذشته، گفت: هر سال افزایش 
مصرف آب بطور میانگین 6 درصد را نش��ان می داد ولی امسال در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته، حدود 18.۵ درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود 
24/۵ % افزایش مصرف در اس��تان را نش��ان می دهد و کارکنان زحمت کش 
ش��رکت آب و فاضالب بصورت شبانه روزی و با تمام ظرفیت نسبت به تامین 

و توزیع آب شرب شهروندان اقدام می کنند .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان ش��رقی در خصوص اقدامات اجرایی تامین آب در کالن شهر تبریز 
نیز خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سال 99 اقداماتی از قبیل حفر و تجهیز 
6 حلقه چاه جدید در میدان های چاهی موجود در دامنه ش��مالی س��هند به 
منظور افزایش تولید آب به میزان 13۰ لیتر در ثانیه انجام ش��ده و با شرکت 
آب منطقه ای استان جهت تکمیل رینگ آب رسانی جنوب تبریز نیز همکاری 
می کنیم که امیدواریم بزودی تکمیل شود. وی افزود: احیا و بازسازی مجدد 

12 حلقه چاه متروکه روستایی در اطراف تبریز به منظور افزایش تولید آب به 
میزان1۵۰ لیتر در ثانیه، تجهیز پنج حلقه چاه عمیق با مجموع ظرفیت 13۰ 
لیتر در ثانیه، مهندس��ی مجدد تجهیزات اعم از اصالح الکتروپمپ ها، تملیک 

محل نصب پمپ و اصالح قدرت برق نیز از سایر اقدامات است.
ایمانلو همچنین گفت: تع��داد ۵ حلقه چاه حفر و تجهیز و وارد مدار بهره 
برداری ش��ده اس��ت و با تالش همکاران و پرس��نل زحمتکش آبفای استان 
امیدواری��م تا آخر هفته تع��داد 4 حلقه چاه نیز وارد مدار بهره برداری ش��ود 
. مدیرعامل ش��رکت آبفا آذربایجان ش��رقی در ادامه از نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه تبریز در خصوص پیگیری های مکرر  و راهکارهای ایشان 
در خصوص کمبود و افت فش��ار آب در برخی ازمناطق مرتفع کالنشهر تبریز 
تش��کر و قدردانی کرد. این مقام مس��وول در پایان ضمن درخواس��ت مجدد 
از همش��هریان درخصوص عدم اس��راف آب شرب بهداش��تی و صرفه جویی 
درخصوص این مایه حیات، گفت: آب رکن اصلی توس��عه پایدار است، فقدان 
یا کمبود این مایع حیات بخش موجب اختالل در زندگی ش��هروندان و بروز 
نابس��امانی های فراوان می گردد در این راستا و در جهت جلوگیری از اسراف 
و هدرروی آب، الگوی صحیح مصرف آب برای هر نفر1۵۰ لیتر در شبانه روز 

می باشد رعایت نمایند.

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
آب منطقه ای دکتر محمد ابراهیم یخکش��ی مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای مازندران در نشس��ت مش��ترک با نمایندگان قائمش��هر، 
س��وادکوه، جویبار و سیمرغ گفت: احداث و تکمیل شبکه آبیاری و 
زهکشی در مازندران اولویت اول آب منطقه ای مازندران است و برای 
انجام این مهم 17۰ هزار هکتار ش��بکه آبیاری و زهکش��ی در پائین 
دس��ت سدها در دست اجرا داریم که امیدواریم با عنایت نمایندگان 
مجلس، استاندار و مس��ئولین وزارت نیرو مشکالت منابع مالی این 
طرح ها برطرف شود.   وی با اشاره به ضرورت توسعه شبکه آبیاری و 
زهکشی در استان گفت: تامین آب از طریق شبکه های سنتی امری 
بس��یار دشوار و پرهزینه است و اگر نتوانیم امکانات الزم را در زمینه 
تامین آب و تجهیز اراضی برای کش��اورزان فراهم کنیم نسل جدید 
تمایلی به ادامه کشاورزی نخواهد داشت و چه بسا زمین خود را برای 

اهداف دیگر تغییر کاربری خواهد داد.
مدی��ر عام��ل آب منطقه ای مازن��دران افزود: اس��تانی که حدود 
۵۰درصد از برنج کش��ور را تولید می کند توس��عه ش��بکه آبیاری و 

زهکش��ی برای آن امری ضروری و مهم به حساب می آید و ما برای 
این مهم هدف گذاری کرده ایم تا در یک برنامه بلندمدت 2۰۰هزار 
هکتار از اراضی خود را تجهیز به شبکه مدرن نمائیم که البته در این 
بخش استان دارای یک عقب ماندگی است و باید جبران شود و سطح 
ش��بکه مدرن ما از 3۰ هزار هکتار به 2۰۰ هزار هکتار افزایش یابد. 
یخکش��ی در این جلسه با اشاره به محدودیت های تامین آب شرب 

شهرس��تان های حوزه تاالر و سیاهرود گفت: در برخی از شهرستان 
های این حوزه از جمله جویبار و سیمرغ حتی امکان حفر چاه برای 
تامین آب ش��رب به دلیل مجاورت با دری��ا را نداریم و به ناچار باید 
از منابع آب س��طحی اس��تفاده کنیم. لذا اجرای سد کسیلیان برای 
شهرس��تان های این مناطق از جمله سوادکوه، قائمشهر، سیمرغ و 
جویبار و 3۰۰ روس��تای محدوده این طرح  امری ضروری است که 
امیدواریم با اخذ مجوز زیس��ت محیطی و ماده 23 عملیات اجرایی 
این طرح را تا پایان س��ال ش��روع کنیم. مدیر عامل آب منطقه ای 
مازندران با تش��ریح برنامه تامین و ت��دارک منابع مالی برای اجرای 
طرح های عمرانی گفت: برای طرح های آبرس��انی به دنبال استفاده 
از م��اده ۵6 فاینانس داخلی و به دنبال ایجاد ردیف س��دهای کوتاه 
برای آببندان ها، سدهای الستیکی و سدهای انحرافی بعنوان ردیف 
مستقل اعتباری هستیم و برای شبکه آبیاری و و زهکشی نیز مدل 
مال��ی جدیدی را با مش��ارکت دولت و مردم در دس��ت تهیه داریم 
ک��ه امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس و دس��تگاه های ذیربط و 

همراهی مردم محقق کنیم.

اه��واز – ش��بنم قجاوند: مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزستان گفت: طی روزهای گذشته مصرف برق بیشتر از هشت 
هزار م��گاوات بوده که در صورت صرفه جوی نکردن مش��ترکین 
ممکن اس��ت باعث آس��یب به تجهیزات و خاموشی های مقطعی 
ش��ود. محمود دش��ت بزرگ اظهارکرد: در روزهای پنج ش��نبه و 
جمعه که گذشت با وجود آنکه ادارات تعطیل بوده اند مصرف برق 
افزایش قابل مالحظه ای داشت که تنها به دلیل استفاده از وسایل 

سرمایشی در منازل بوده است.
وی ب��ا بیان اینکه در روز پنج ش��نبه رک��ورد پیک مصرف برق 
در س��ال 98 برای دومین بار با مصرف هش��ت هزار و 94 مگاوات 
شکسته شد و روز جمعه نیز مصرف برق باالی هشت هزار مگاوات 
بوده؛ تصریح کرد: پیش بینی ها از اس��تقرار توده هوای گرم باالی 

49 درجه در اکثر نقاط اس��تان در روزهای آینده حکایت دارد که 
در ص��ورت رعایت نکردن الگوی مصرف برق در س��اعت های اوج 

مص��رف، با توجه به پرباری ش��بکه می تواند منجر به خاموش��ی 
ناخواسته شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تنظیم دمای درجه 
کولره��ای گازی بر روی 24 درجه را یکی از نکات مهم در کاهش 
مصرف برق دانس��ت و تصریح کرد: برق یک کاالی آنالین است و 
مانند خدمات دیگر مثل آب، نمی توان آن را ذخیره کرد و باید در 
لحظه تولید و توزیع شود و اگر در این بین تجهیزات به دلیل بار و 
گرما از مدار خارج شود تا برطرف شدن مشکل؛ شبکه از دسترس 
خارج می ش��ود. دش��ت بزرگ افزود: از مردم می خواهیم با توجه 
به ش��یوع ویروس کرونا و ل��زوم در خانه ماندن، در مصرف برق به 
ویژه در ساعت های پیک صرفه جویی کنند تا همانند روزهای که 

گذشت شبکه دچار خاموشی و اختالل نشود.

 برنامه های فرهنگی قم می تواند با توجه به شیوع کرونا
زمینه ساز تغییر سبک زندگی مردم شود

مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق هرمزگان معرفی شد

با بهره برداری از 10 حلقه چاه؛

کسری آب شرب شهروندان تبریزی تامین می شود

دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان :

احداث و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی در مازندران اولویت اول آب منطقه ای مازندران است

هشدار برقی در خوزستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن در دیدار با نماینده ولی فقیه در گیالن:
افزایش مراکز خدمات رسانی به مردم از اهداف مهم طرح یکپارچه 

سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی است 
رشت-مهناز نوبری: مدیرعامل این شرکت در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیالن ضمن تشریح اهداف وزارت 
نیرو از یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی، به برنامه های وزارت نیرو در راستای اجرای پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران اشاره نمود. سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن با اشاره به یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی از اسفندماه سال 1398 تصریح کرد: وزارت 
نیرو از اجرای این طرح اهداف مختلفی را دنبال می کند که یکی از اتفاقات خوب و ارزشمند، افزایش تعداد مراکز خدمات 
رس��انی به مردم اس��تان است.وی با بیان اینکه مراکز خدمات دهی به مردم پس از اجرای این طرح در سطح کشور 2.۵ 
برابر خواهد شد اظهار داشت: با توجه به تعداد ادارات این شرکت در شهرهای استان، مراکز خدمات رسانی و پاسخگویی 
به مش��ترکین در گیالن 3 برابر ش��د که این امر موجب توزیع کار و نظارت بیشتر ش��ده است.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اس��تان گیالن همچنین اس��تفاده از تأسیسات مشترک برای خدمات دهی به مردم را از دیگر اهداف این طرح 
برشمرد و گفت: در شهرستان رشت روستاهای همجوار خط انتقال تصفیه خانه بزرگ آب گیالن از آن بهره مند می شود 
و استفاده از چاهها نیز کاهش خواهد یافت.مهندس حسینی با اشاره به چالش خدمات رسانی به حاشیه شهرها افزود: 
بدلیل بافت موجود و نزدیکی شهرها و روستاها در گذشته برای تقسیم این حوزه مشکالتی وجود داشت که با اجرای این 
طرح رفع ش��د و خدمات ش��رکت آب و فاضالب استان گیالن در کل پهنه استان ارائه می شود.وی در ادامه گفت: 831 
هزار مشترک تحت پوشش خدمات آبرسانی این شرکت می باشند و با استفاده از 729 حلقه چاه ، ۵7۵ دهنه چشمه 
و تصفیه خانه های استان، وظیفه تأمین آب 1.۰62.۰۰۰ خانوار بر عهده داریم .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن جمعیت تحت پوشش خدمات این شرکت در حوزه شهری را 99.94درصد اعالم کرد و گفت: در حوزه روستایی 
76درصد جمعیت اس��تان از خدمات این ش��رکت بهره مند می باشند که با برنامه های پیش رو شاهد افزایش جمعیت 
برخوردار این حوزه خواهیم بود.مهندس حس��ینی همچنین با تش��ریح اقدامات شرکت در مقابله با شیوع ویروس کرونا 
اظهار داش��ت: با افزایش مصرف آب بدلیل شستشوی مکرر دست ها و همچنین در روزهای پایانی سال بدلیل مصارف 
خانه تکانی ، میزان مصرف آب 4۰درصد افزایش یافت و این ش��رکت بعنوان یک دس��تگاه خدمات رسان باید نسبت به 

تأمین آب مورد نیاز اقدام می نمود.

استاندار قزوین در بازدید از امور مالیاتی استان:
مالیات نقش موثری در اقتصاد کشور برعهده دارد

قزوی��ن – خبرنگار فرصت امروز: اس��تاندار قزوین به نقش س��ازنده 
و موثر مالیات در اقتصاد کش��ور اش��اره کرد و گفت: امروز درآمدهای 
مالیاتی یک��ی از مطمئن ترین منابع درآمدی دولت محس��وب ش��ده 
که می توان در س��ایه آن به اهداف مهم اقتصادی و اجتماعی دس��ت 
یافت . به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اس��تان قزوین، 
هدایت اهلل جمالی پور روز چهارش��نبه مورخ 18 تیرماه بمناسبت هفته 
فرهنگ مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی اس��تان بازدید وهفته فرهنگ 
مالیات��ی را ب��ه کارکن��ان تبریک گف��ت.  وی در دیدار ب��ا مدیرکل و 
کارکنان اداره امور مالیاتی اس��تان قزوین تصریح کرد: پرداخت صحیح مالیات از مهمترین عوامل رشد 
و توسعه هر جامعه ای محسوب شده و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات 
و عمران و آبادانی کش��ور می ش��ود .  ب��ه گفته وی، دولت برای انجام وظای��ف و تعهدات خود به منابع 
مالیاتی نیاز دارد و در این رابطه مالیات یکی از اهرم های مهم اجرایی در برنامه ها پیش بینی شده است 
.  جمالی پور، شفاف سازی در حوزه مالیات را بسیار حساس و مهم دانست و اظهار داشت: هر قدر مردم 
را بتوانیم در کنار خود داش��ته باش��یم و اینکه آنان بدانند مالیاتشان در چه راهی هزینه می شود، ضمن 
آنکه حساسیت ها نسبت به حوزه مالیاتی کاهش پیدا می کند، افراد حقیقی و حقوقی مشارکت و رغبت 
بیش��تری را در حوزه پرداخت مالیات خواهند داش��ت .  اس��تاندار قزوین خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
با فرهنگ س��ازی های صورت گرفته در بخش دریافت مالیات، ش��اهد افزایش میزان رضایت شهروندان 

منطقه هستیم و ایجاد رضایت مردم نیز برای مدیریت عالی استان بسیار مهم و حیاتی است . 

بهره برداری از واحد اتوکسیالت پتروشیمی شازند
اراک - خبرن��گار فرصت امروز: طرح توس��عه 1۰۰ درصد ایرانی واحد 
اتوکسیالت مجتمع پتروشیمی شازند با سرمایه گذاری 6۰۰ هزار دالری 
به بهره برداری رسید. مدیر عامل شرکت پتروشیمی شازند گفت: این طرح 
برای نخستین بار در کشور به صورت صددرصد ایرانی طراحی ،ساخته و 
به بهره برداری رسیده که با بهره برداری از آن ، ظرفیت تولید اتوکسیالت 
از 3۰ ه��زار ت��ن به 4۰ هزار تن در س��ال افزایش یافته اس��ت. ولدخانی 
اف��زود : این طرح با س��رمایه گذاری ارزی 6۰۰ ه��زار دالر و ۵۰ میلیارد 
ریال سرمایه گذاری ریالی به بهره برداری رسید که استفاده از حداکثر توان 
داخلی در تولید قطعات اصلی و پیچیده ای همچون ری اکتور و ابزار دقیق این واحد حداقل سه میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی به همراه داشته است. مدیرعامل پتروشیمی شازند افزود: اتوکسیالت به عنوان ماده اولیه در 
صنایع دارویی، ضدعفونی ،محصوالت بهداشتی، شوینده ها و صنایع متعدد پایین دستی کاربرد فراوان دارد 
و با بهره برداری از طرح توسعه این واحد تنوع تولید ماده اولیه در این واحد به ۵۰ نوع مختلف افزایش یافته 
است. پتروشیمی شازند با تولید ساالنه یک میلیون و 8۰۰ هزار تن انواع محصوالت شیمیایی و پلیمری تامین 

کننده مواد اولیه و میانی بیش از 3 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در سراسر کشور است .

20 پروژه احیای بافت های ناکارآمد شهری در استان بوشهر پایان یافت
بوشهر- رضا حیدری: معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و 
شهرسازی استان بوشهر گفت: از سال 94 تاکنون برای احیای بافت های 
ناکارآمد ش��هری در این استان 33 پروژه عمرانی از محل اعتبارات ملی 
اجرا ش��د که از این ش��مار 2۰ طرح تکمیل و تحویل دستگاه بهره بردار 
شده اس��ت   به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رس��انی راه و شهرسازی 
استان بوشهرسید محمود دستغیبی افزود: هزینه این پروژه ها بطور کامل 
توس��ط شرکت بازآفرینی شهری کشور و یا بصورت مشترک با دستگاه 
بهره ب��ردار تامین می ش��ود و  اداره کل راه و شهرس��ازی به نمایندگی از 
این ش��رکت این پروژه ها اجرا می کند. وی اضافه کرد: این پروژه ها ش��امل خدمات زیربنایی تا روبنایی از 
جمله مدرسه 9 کالسه در تنگک بوشهر، کف سازی و جداره سازی معابر محله کوتی و محدوده مساجد 
ش��نبدی و جمعه در محله ش��نبدی در بافت قدیم بوش��هر، اصالح شبکه آب محله های جنوبی ریشهر و 
امامزاده و محالت بافت فرس��وده برازجان، احداث پایگاه بهداش��ت رایانی، س��الن ورزشی تنگگ 2، سالن 
ورزشی حسین آباد برازجان، ساماندهی مسیل ها در محدوده  بافت فرسوده برازجان، احداث پارک و زمین 
چمن اس��ت. دس��تغیبی ادامه داد: افزون براین نیز چند پروژه شامل احداث مدرسه 12 کالسه شهید 
مهیمنیان رایانی بوشهر، احداث پایگاه سالمت در تنگک 2، پارک و زمین چمن در خورموج و اهرم، 
نوس��ازی شبکه های آب در محالت جنوبی بوشهر و بافت فرسوده برازجان به صورت اقدام مشترک با 
دستگاه های بهره بردار در دست اجراست. وی یادآور شد: همچنین 2 هزار و ۵۰۰ تن قیر در محدوده 
س��ال های 97 و 98 به ش��هردارهای دارای محدوده بافت فرسوده برای آس��فالت معابر بافت فرسوده 
تخصیص یافته و به این وس��یله 1۰۰ درصدمعابر محله های بافت فرس��وده خورموج و اهرم آسفالت و 
معابر سایر شهرهای موجود در محدوده بافت ساماندهی شده است. دستغیبی اظهار داشت: بافت های 
ناکارآمد شهری شامل سه محدوده بافت تاریخی یا قدیم، سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های میانی 
فرسوده اس��ت که در زمان حاضر یکهزارو و 6۵8 هکتار در قالب 72 محله مجموع مساحت بافت های 
ناکارآمد در اس��تان بوشهر اس��ت. وی ادامه داد: بافت ناکارآمد استان بوش��هر شامل 38 هکتار بافت 
تاریخی در ش��هر بوشهر، 77۰ هکتار سکونتگاه غیر رس��می تنها در 2 شهر بوشهر و برازجان و 877 
هکتار بافت های میانی فرس��وده در 12 ش��هر استان شامل بوش��هر، برازجان، خورموج، گناوه، کنگان 

،دیلم، دیر، اهرم، چغادک، کاکی، وحدتیه و آبپخش است.
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رئیس جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی شهید بهش��تی با بیان اینکه 
جهاد دانشگاهی با رویکرد حل مساله و تامین نیازهای کشور با استفاده 
از پتانس��یل جوانان فعالیت می کند، گفت جوان��ان مخزن امید جامعه 
هس��تند و اعتماد به جوانان از جمله جوانان جهاد دانش��گاهی می تواند 

پتانسیل های موجود در جامعه را به فعلیت برساند.
به گزارش ایس��نا و ب��ه نقل از روابط عمومی جهاد دانش��گاهی علوم 
پزش��کی شهید بهش��تی، دکتر علیرضا بهرامی در آستانه سی و نهمین 
س��الگرد تاسیس جهاد دانشگاهی، با بیان اینکه جهاد دانشگاهی زمانی 
تأسیس ش��د که ضرورت آن به شدت احساس می شد، اظهار داشت: به 
عل��ت تعطیلی دانش��گاه ها در اول انقالب، ض��رورت وجود یک مدیرت 
جهادی و انقالبی در این حوزه به ش��دت محسوس و موردنیاز بود و در 
همین راستا جهاد دانشگاهی با رویکرد ایجاد پلی بین دانشگاه، صنعت 

و جامعه راه اندازی شد.
راه اندازی جهاد دانشگاهی با رویکرد ایجاد پُلی بین دانشگاه، 

صنعت و جامعه
وی در ادامه با بیان اینکه مس��اله نفت در کش��ور ما مشکلی است که 
از یک س��و منابع، پتانس��یل و امتیازات آن مطرح ش��ده ولی از سویی 
س��اختار پویا و خالق کش��ور را دچار رانت نفتی می کن��د، عنوان کرد: 
متأس��فانه بس��یاری از راهکارهای مدیریت  در کش��ور ما به بودجه های 
نفتی وابس��ته اس��ت. در این میان جهاد دانش��گاهی برمبنای س��اختار 
خودجوش، مدیریت هزینه و درآمد و با رویکرد حل مس��ئله بدون رانت 

نفت فعالیت می کند.
فعالیت جهاد دانشگاهی با رویکرد حل مساله

وی با تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی ارائه راه حل مسائل جامعه را با 
توجه به رویکرد دانشگاهی دنبال می کند، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی 
با همین رویکرد فعالیت های ش��اخص و موث��ری در حوزه های مختلف 
همچون س��لول های بنیادی، ناب��اروری، طب س��نتی، گیاهان دارویی، 
فعالیت های شاخص پژوهشگاه هایی مانند ابن سینا و پژوهشکده سرطان 
پس��تان »معتمد« انجام داده که همگی با رویکرد حل مس��ائل جامعه 
پیش رفته  و بسیاری از مسائل و مشکالت جامعه را از این طریق مرتفع 
کرده ان��د. دکتر بهرامی در ادامه با بیان اینکه س��ی و نهمین س��الگرد 
تأس��یس جهاد دانشگاهی با صدور فرمان گام دوم انقالب از سوی مقام 
معظم رهبری مصادف شده است، ادامه داد: مهم ترین موضوع در بیانیه 
گام دوم، تزریق امید به جامعه و به خصوص جامعه دانشگاهی و جوانان 
است و از دید ایشان مهم ترین نیاز جامعه امروز ما »امید« است، این در 
حالی است که دشمنان و بدخواهان در حال تزریق و ترویج بذر ناامیدی 

در سطح جامعه هستند.
ضرورت تزریق »امید و خودباوری« در جامعه

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت وجود »امید و خودباوری« در سطح 
جامعه، اظهار داش��ت: در کنار تمام مشکالت، کش��ور ما پتانسیل های 
زیادی دارد و مس��اله مهمی که به حل مشکالت جوامع کمک می کند، 
امید و خودباوری اس��ت، ش��اید مهم ترین پیام گام دوم انقالب، افزایش 
امی��د و ایجاد نگرش مثبت نس��بت به پتانس��یل های موجود در جامعه 
اس��ت و در همین راس��تا یکی از مهم ترین بخش هایی که می توانند در 

این مسیر حرکت کنند، دانشگاه و جوانان هستند.
دولت از پتانسیل های جهاد دانشگاهی استفاده کند

رئیس جهاد دانش��گاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با اشاره 

به س��خنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع ائمه جمعه، تصریح کرد: 
جهاد دانش��گاهی یکی از سازمان هایی اس��ت که بیشترین امید در آن 
م��وج می زند، همانگونه که مقام معظم رهبری در س��خنان خود تأکید 
کردند، جوانان جهاد دانش��گاهی کاره��ای بزرگی انجام داده اند و دولت 
با توجه به نبود نفت و بودجه نفتی می تواند از این پتانس��یل ها استفاده 

کند.
دکت��ر بهرامی در ادامه با اش��اره به فعالیت ها و دس��تاوردهای جهاد 
دانش��گاهی علوم پزشکی ش��هید بهش��تی، عنوان کرد: »سالمندی« از 
مهمترین حوزه های فعالیت این واحد اس��ت، چراکه مس��اله سالمندی 
یکی از مهمترین چالش های آینده جامعه ماست، به گونه ای که در 2۰ 
سال آینده با جمعیت 26 تا 27 میلیون نفری سالمندی روبه رو خواهیم 

بود و باید برای روبه رو شدن با آن برنامه ریزی داشته باشیم.
وی مس��اله س��المندی را یکی از ابرچالش های نظام س��المت عنوان 
کرد و گفت: امروز در اطراف هر س��المند پنج نفر حضور دارد، در حالی 
ک��ه این رقم تا س��ال 142۰ به 1.2 نفر کاهش می یاب��د،  بنابراین باید 
برای تامین رفاه و آس��ایش حال افراد در دوره بازنشستگی و سالمندی 

برنامه ریزی داشته و منشأ اثر باشیم.
مرکز پایش سالمت سالمندی راه اندازی می شود

بهرامی با بیان اینکه کشور ما در حوزه سالمندی از نظر سیاستگذاری 
و اج��را نس��بتاً عقب اس��ت، اظهار داش��ت: ب��ا همین رویک��رد »گروه 
پژوهش��ی س��المندی« و »مرکز خدم��ات تخصصی درم��ان در منزل 
س��المندی)امداد(« در جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی شهید بهشتی 
راه ان��دازی ش��د و هم اکن��ون  پیگیر راه ان��دازی مرکز پایش س��المت 
س��المندی هس��تیم تا بتوانیم کلیه خدمات س��المندی را در قالب یک 

پکیج کامل ارائه کنیم.
وی حوزه »س��المت روان و آس��یب های اجتماع��ی« را محور بعدی 
فعالی��ت این واحد جهاد دانش��گاهی عنوان کرد و گفت: با توجه به نیاز 
جامعه، گروه پژوهش��ی »س��المت روان« راه ان��دازی و در پی آن مرکز 
خدمات مشاوره سالمت روان »نشاط و سالمتی« ایجاد شد و هم اکنون 
در قالب یک پکیج، خدمات مش��اوره و درمان در حوزه روانشناسی ارائه 

می شود.
راه اندازی »مرکز توریسم درمانی«

دکتر بهرامی در ادامه با اش��اره به توس��عه فعالیت های این واحد در 
زمینه »توریس��م درمانی«، خاطرنش��ان کرد: با توجه ب��ه توانمندی و 
پتانس��یل  باالی پزش��کان و حوزه درمان کش��ور از یک سو و همچنین 
مس��اله نوس��انات ارز و تحریم ها از س��وی دیگر، در حال حاضر فرصت 
بس��یار خوبی برای فعالیت در حوزه توریس��م درمانی مهیا شده و جهاد 
دانش��گاهی نیز با راه اندازی »مرکز توریسم درمانی« در این حیطه ورود 

کرده است.
وی با اش��اره به تقاضای باالی مراجعه از کشورهای همسایه از جمله 
ع��راق، افغانس��تان، عمان، آذربایج��ان و برخی کش��ورهای دیگر برای 
اس��تفاده از خدمات درمان داخل کش��ور، تصریح ک��رد: باید با در نظر 
گرفت��ن تمهیدات و اصالح برخی قوانین موجود، به بهترین نحو ممکن 

از این بازار و پتانسیل استفاده کنیم.
رئیس جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی با اشاره به 
راه ان��دازی دوره های »ام بی ای س��المت« در این واحد، اظهار داش��ت: 
متاس��فانه دانشگاه های ما دانش��جویان را با رویکرد کارآفرینی و مساله 

محوری تربیت نمی کنند که همین مساله از دالیل افزایش آمار بیکاری 
در کشور ما به خصوص در قشر تحصیلکرده است.

اخذ مجوز »مرکز خدمات مشاوره کارآفرینی«
ب��ه گفت��ه وی، اکث��ر فارغ التحصیالن م��ا تنها با دید اس��تخدام و نه 
کارآفرینی وارد بازار کار می ش��وند. با همین رویکرد امس��ال تقریباً 8۰ 
تا 8۵درصد بودجه کش��ور صرف حق��وق کارمندان دولت، صندوق های 
بازنشستگی و بیمه های پایه شده و مابقی مسائل کشور قرار است با 1۵ 
یا 2۰درصد بودجه باقیمانده مدیریت ش��ود. این مس��اله ضرورت تغییر 
نگرش و فعالیت نخبگان کشور در حوزه های کارآفرینی را بیش از پیش 

نشان می دهد.
وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد 
حل مساله نسبت به راه اندازی»دوره های ام ابی ای سالمت« اقدام کرده 
اس��ت، گفت: یکی از اهداف این دوره آشنایی دانشجویان حوزه سالمت 
با مقوله کارآفرینی و تغییر نگرش دانش��جویان و فارغ التحصیالن نسبت 
به مقوله اشتغال است. در همین راستا تاکنون چهار دوره آموزشی »ام 
بی ای سالمت« برگزار شده و بیشترین استقبال نیز از طرف دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است.
دکت��ر بهرامی ب��ا اعالم خب��ر اخذ مج��وز »مرکز خدمات مش��اوره 
کارآفرین��ی« از وزارت کار، تصری��ح ک��رد:  در کنار برگ��زاری دوره های 
»Health MBA« مرکز مشاوره کارآفرینی نیز برای هدایت ایده های 

استارت آپی دانشجویان در حوزه سالمت راه اندازی شده است.
راه اندازی مرکز »داده کاوی حوزه سالمت«

رئیس جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی شهید بهش��تی همچنین از 
راه ان��دازی مرکز »داده کاوی حوزه س��المت« در ای��ن واحد خبر داد و 
گف��ت: یکی از مهم ترین مقوله های مغفول حوزه س��المت جمع آوری و 
پایش دیتای موجود در این حیطه هاس��ت که در همین راس��تا »مرکز 
تخصص��ی داده کاوی یا مدیریت اطالعات س��المت« در این واحد جهاد 
دانشگاهی راه اندازی شده و تاکنون با چندین مرکز تحقیقاتی و درمانی 

قرارداد همکاری منعقد کرده است.
وی در ادامه با اش��اره به فعالیت های آموزشی این واحد، تصریح کرد: 
اکثر فارغ التحصیالن حوزه پزش��کی و س��المت نیازمن��د مهارت آموزی 
هس��تند و به همین منظور معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی به منظور 
تکمیل ظرفیت های سیس��تم آموزش��ی دانشگاه های کش��ور و ارتقای 
مه��ارت دانش��جویان و فارغ التحصی��الن به دنبال راه ان��دازی دوره ها و 
کارگاه های متنوع آموزش��ی اس��ت و  در همین راستا دوره های مهارتی 
مختلف��ی برای پزش��کان، دندانپزش��کان، داروس��ازان، روانشناس��ان و 
روانپزش��کان،  پرس��تاران و ماماها و همچنین فارغ التحصیالن دوره های 

پیراپزشکی برگزار می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه روح حاکم بر جهاد دانشگاهی فعالیت های 
فرهنگی است، عنوان کرد: کار فرهنگی یعنی کاری که بتواند به بهبود 
ش��رایط روحی و روانی دانش��جو کمک کند و در همین راستا معاونت 
فرهنگی جهاد دانشگاهی با برگزاری فعالیت های تیمی و دانشجویی در 
حوزه های مختلف و همچنین فراهم کردن بس��تر همکاری و مشارکت 
دانش��جویان در فعالیت های متنوع فرهنگی، هنری و اجتماعی  در این 

مسیر حرکت می کند.
وی ادامه داد: برای کمک به انس��جام بیشتر فعالیت های دانشجویی، 
کانون های مختلفی در حوزه های گردشگری، فناوری های نوین، رسانه و 

سالمت، هنری، HSE و . . . ایجاد شده که دانشجویان عالقه مند با ورود 
به این حوزه ها و تیم س��ازی؛ با اس��تفاده از برند، بستر و سرمایه گذاری 

جهاد دانشگاهی فعالیت می کنند.
دکتر بهرامی با اش��اره به اهمیت فعالیت در حوزه گردشگری، اظهار 
داشت:  بسیاری معتقدند که تا سال 2۰۵۰ و با پیشرفت تکنولوژی های 
نوین، افراد صرفاً برای گردشگری از خانه خارج می شوند. از طرف دیگر 
کش��ور ما از پتانسیل های اقلیمی و گردش��گری بسیار باالیی برخوردار 
اس��ت، بنابراین باید با ایجاد بس��تر مناسب از این پتانسیل ها به بهترین 

نحو ممکن استفاده کنیم.
ارائه وام کارآفرینی به استارت آپ های دانشجویی

وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه راه ان��دازی دفتر صندوق قرض الحس��نه 
دانش��جویان در دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی از سال گذشته، 
خاطرنشان کرد: صندوق قرض الحسنه دانشجویان از 2۰ سال گذشته با 
هدف کمک به دانش��جویان نیازمند و جبران کمبود نقدینگی و مسائل 
مالی دانش��جویان طی دوره تحصیل، در جهاد دانشگاهی راه اندازی شد 
و در همین راس��تا ش��عبه این صندوق از سال گذشته در دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شد.
 وی مهم ترین منبع صندوق قرض الحس��نه دانشجویان را استفاده از 
پتانس��یل اس��اتید و خیرین عنوان کرد و گفت: این حوزه از پتانس��یل 
بس��یار باالیی برخوردار است، چراکه اغلب اساتید ما که خودشان روزی 
دانش��جوی همین نظام آموزش��ی بوده اند، خواهان شرکت در این طرح 
و حل مش��کالت مالی دانش��جویان هس��تند. در همین راستا از اعضای 
هیات  علمی و دانشگاهیان محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
برای فعالیت در این صندوق در هر قالبی که خودش��ان صالح می دانند، 

دعوت به عمل می آید.
وی ب��ا اب��راز امیدواری نس��بت به افزای��ش منابع صن��دوق با هدف 
گس��ترش ارائه خدم��ات و همچنین افزایش رقم وام های دانش��جویی، 
 خاطرنشان کرد: در حال  حاضر تسهیالت صندوق در قالب وام  تحصیلی 
از ی��ک ت��ا 3 میلیون توم��ان، وام ازدواج 6 میلیون توم��ان و وام خرید 
تجهی��زات و پایان نامه تا ۵ میلیون تومان به دانش��جویان متقاضی ارائه 
می ش��ود و همچنین بنابه موقعیت ها و ش��رایط اضطراری مانند سیل و 
زلزله، مبالغی در قالب وام در اختیار دانش��جویان مناطق س��انحه دیده 
قرار می گی��رد. وی همچنین با اش��اره به فعالیت ه��ای جدید صندوق 
قرض الحس��نه دانش��جویان در حوزه کارآفرینی گفت: در این راستا به 
طرح های اس��تارت آپی دانش��جویان در حوزه س��المت و کارآفرینی، به 
خصوص فراگی��ران دوره ه��ای»Health MBA« وام کارآفرینی ارائه 

می شود.
دکت��ر بهرام��ی در خاتمه با بی��ان اینکه جوانان مخ��زن امید جامعه 
هس��تند، خاطرنش��ان کرد: اعتماد ب��ه جوانان از جمل��ه جوانان جهاد 
دانشگاهی می تواند این پتانسیل ها را به فعلیت برساند. جهاد دانشگاهی 
ب��ا همین رویکرد کاره��ای بزرگی انجام داده و امیدواری��م بتوانیم  در 
س��ی و نهمی��ن س��الگرد جهاد دانش��گاهی ب��ا ارزیابی و بررس��ی این 
پتانس��یل ها کارهای بزرگ تری در آینده اجرا کنیم. به امید خدا ما نیز 
در مجموعه جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی ش��هید بهشتی بتوانیم  با 
کمک دانش��جویان عزیز دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی که جزو 
نخبگان کش��ور هستند در این زمینه گام های اثربخشی در راستای حل 

مسائل جامعه برداریم.

اخذ مجوز »مرکز خدمات مشاوره کارآفرینی«
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3 دلیل اصلی کمک نگرفتن افراد از یکدیگر در محیط های کاری

این امر یک واقعیت اس��ت که بیش از 7۰درصد افراد در محیط های کاری، تمایلی به کمک گرفتن از 
یکدیگر ندارند. این امر در حالی اس��ت که کمک کردن به یکدیگر و رفع س��ریع مشکالت، برای پیشرفت 
ش��رکت و بهبود راندمان کاری امری الزامی محس��وب می ش��ود. در این رابطه تا زمانی که مشکل موجود 
به صورت ریش��ه ای رفع نشده باش��د، تمامی توصیه ها و تالش برای تشویق افراد، بدون فایده خواهد بود. 
همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا تحقیقاتی در این زمینه انجام شود که نتیجه آن پیدا کردن سه دلیل 

اصلی چنین اقدامی است. در ادامه آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1-کمک خواستن وجهه شما را خراب خواهد کرد 

بدون ش��ک همه م��ا حداقل یک بار ب��ه این موضوع فک��ر کرده ایم که در صورت تقاض��ا برای کمک، 
شایستگی ما زیر سوال خواهد رفت، با این حال اگر از همکاران خود کمک نگیرید، یک مشکل همچنان 
با شما باقی خواهد ماند و این امر کار کردن را بیش از حد سخت می کند. درواقع قرار نیست که شما در 
محل کار، با س��ختی زیادی مواجه باش��ید. در این رابطه همواره این س��وال را از خود بپرسید که آیا شما 
در برابر س��واالت و یا تقاضای کمک یکی از همکاران خود، چه تصوراتی را خواهید داش��ت. درواقع نتایج 
آمارها در این زمینه حاکی از آن است که بیش از 9۰درصد افراد، ابدا تصور بدی نداشته و این مسئله را 
کامال طبیعی قلمداد می کنند. به همین خاطر همه چیز به نوع نگرش شما نسبت به این مسئله بستگی 
دارد. البته نمی توان منکر این امر ش��د که برخی از افراد ممکن اس��ت از تقاضای کمک شما سوءاستفاده 
کرده و یا با حالتی تحقیرآمیز رفتار کنند، با این حال شما می توانید این دسته از افراد را از فهرست خود 
خارج کنید. درواقع دلیلی وجود ندارد که یک تجربه تلخ، باعث شود تا شما به صورت کامل این اقدام را 
فراموش کنید. با تغییر در نگرش خود متوجه این امر خواهید شد که کار کردن در شرکت، تا چه اندازه 
می تواند ساده و حاوی آموزش های جدید باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که عدم تمایل به کمک گرفتن با عدم تمایل به کمک کردن همراه است. درواقع با این نگرش افراد دلیلی 
را برای کمک کردن به دیگران نیز نخواهند داش��ت. این امر باعث خواهد ش��د تا ارتباط شما با همکاران 
به بهترین وضعیت ممکن نرس��یده و جو موردنیاز ش��رکت، شکل نگیرد. این امر خود می تواند باعث شود 
تا مدیر ش��رکت برای بهبود اوضاع وارد عمل ش��ده و افرادی با چنین خصوصیت هایی را اخراج کنند. به 
همین خاطر الزم است تا اعتماد به نفس باالیی را داشته باشید و کمک گرفتن را بدون هیچ گونه ارتباطی 
به میزان شایستگی خود بدانید، با این حال در این رابطه افراطی نیز عمل نکنید. این امر می تواند زمینه 

نارضایتی همکاران شما را به همراه داشته باشد. 
2-در صورت درخواست، به احتمال زیاد با جواب منفی مواجه خواهید شد

از دیگر تصورات بی معنایی که در رابطه با کمک گرفتن وجود دارد این است که اگر این امر بیان شود، 
احتماال با پاسخ منفی مواجه خواهیم شد و این امر یک احساس بد را در هر فرد به همراه دارد. اگرچه در 
این رابطه هیچ تضمینی وجود ندارد، با این حال ش��ما باید چند نفر را برای کمک گرفتن انتخاب کنید. 
درواقع این امر طبیعی است که هر فردی برنامه ریزی خاص خود را داشته باشد و نتواند به درخواست شما 
پاسخ مثبت بدهد. تحت این شرایط اگر گزینه های متنوعی را داشته باشید، بدون شک با مشکل خاصی 
مواجه نخواهید ش��د. همچنین این باور را در خود ش��کل دهید که پاسخ منفی، به معنای بی احترامی به 
ش��ما نبوده و این امر حق طبیعی هر فرد محس��وب می شود، با این حال ش��ما نباید با یک پاسخ منفی، 
دلسرد شوید. همچنین فراموش نکنید که شما باید از تکنیک های مذاکره استفاده کنید. درواقع در ازای 
کمکی که دیگران به شما می کنند، بهتر است تا اقدامی را برای آنها انجام دهید. برای مثال ممکن است 
در انجام یک پروژه با مشکل مواجه شده باشید، در صورتی که یکی از همکاران موافقت کرده است تا در 
بخش��ی از کار به ش��ما کمک کند، شما می توانید با اقدامی نظیر انجام اقدامات یک روز کاری او، فرصتی 
را ایجاد کنید تا وی بتواند بیش��تر در کنار خانواده خود باش��د. درواقع کمک گرفتن باید یک اقدام دو سر 
برد باشد. به صورت کلی حتی اگر تمامی کارمندان نیز به شما پاسخ منفی را بدهند که البته بسیار بعید 
اس��ت، شما می توانید به مدیر شرکت مراجعه کرده و از وی بخواهید تا شما را راهنمایی کند. بدون شک 
هیچ مدیری نمی تواند در برابر مش��کل کارمند خود، س��اکت باش��د. علت این امر به این خاطر اس��ت که 
کاهش س��رعت راندمان کاری ش��ما، بیش از هر چیزی به شرکت لطمه وارد خواهد کرد. در نهایت تالش 
کنید تا کمک دیگران را با اقدامی ارزش��مندتر پاس��خ دهید. این امر باعث خواهد شد تا تمایل افراد برای 

کمک مجدد به شما افزایشی چشمگیر را پیدا کند. 
3-ممکن است افراد قلبا تمایلی به کمک نداشته باشند و در این رابطه نوعی اجبار صورت گیرد 

یکی از دغدغه های اخالقی همیش��گی افراد این است که تقاضای کمک ممکن است باعث شود تا افراد 
در معذوریت قرار گرفته و نوعی اجبار برای قبول درخواس��ت ش��کل گیرد. اگرچه این امر معموال اتفاق 
می افت��د، با این حال فراموش نکنید که به صورت کلی، تمامی کارمندان به یکدیگر نیاز داش��ته و کمک 
ام��روزه آنها با کمک ش��ما در آینده همراه خواهد بود. به همین خاطر ه��ر فردی تمایل دارد که با انجام 
چنین اقداماتی، روابط خود را با س��ایر همکاران بهبود بخش��یده و محیط شرکت را به فضایی دلنشین تر 
تبدی��ل کنند. همچنین ش��ما برای کاهش معذوریت اخالقی همکاران خ��ود می توانید جمالتی نظیر ابدا 
انتظاری وجود ندارد و می توانید پاس��خ منفی بدهید را مورد استفاده خود قرار دهید. درواقع به افراد این 
اطمینان را بدهید که در صورت پاسخ منفی شما به سراغ فردی دیگر خواهید رفت و ابدا تمایل ندارید که 
تقاضای شما، منجر به بروز مشکالتی شود. درواقع با توجه به این امر که ایجاد چنین فرهنگی در شرکت 

الزامی است، الزم است تا بهانه های خود را کنار گذاشته و در این رابطه اقدام کنید.
در آخر فراموش نکنید که عدم تمایل در این رابطه، خود یکی از نشانه های اعتماد به نفس پایین است. 
به همین خاطر اگر پس از توجه به این س��ه اصل، همچنان با مش��کل مواجه هستید توصیه می شود تا به 

یک روانشناس مراجعه کرده و مشکل خود را به صورتی کامال حرفه ای، برطرف کنید.
hbr.org :منبع

تبلیغـاتخالق

در دنیای امروز، تغییر سبک زندگی باعث شده میانگین 
عمر افراد کاهش پیدا کند، اما همه ما دوس��ت داریم عمر 

بیشتری داشته باشیم. 
نکات زیادی وجود دارد که با رعایت آن  عمر طوالنی تری 
خواهید داش��ت. البته نباید انتظار داش��ته باش��ید تنها با 
رعای��ت چند نکته بیش��تر عم��ر کنید. برای داش��تن عمر 
طوالن��ی ن��کات زیادی وج��ود دارد که تع��دادی از آنها را 

معرفی می کنیم.
تحقیقات نش��ان می دهد چه��ار رفتار بد مانند س��یگار 
کش��یدن، نوشیدن بیش از حد الکل، ورزش نکردن و عدم 
مصرف میوه ها و  سبزیجات به اندازه کافی، طول عمر شما 
را کاه��ش داده و حدود 12 س��ال از عمرتان کم می کند. 
اکن��ون 1۰ عادت را معرفی می کنیم که با رعایت آن، بدن 

احساس جوانی کرده و بهتر به نظر خواهید رسید.
1. در غذا خوردن افراط نکنید

اگ��ر می خواهید عمر بیش��تری داش��ته باش��ید، غذای 
کمتری در بش��قاب تان بریزید تا پرخوری نکنید. محققان 
دانشگاه س��نت لوئیس می گویند مصرف غذای کمتر کمک 
می کند دیرتر پیر ش��وید. نتایج مطالعه ای در سال 2۰۰8 
میالدی نشان می دهد کاهش کالری مصرفی، سبب کاهش 
تولید تری گلیسیرید می شود؛ همان هورمون تیروئیدی که 
متابولیس��م بدن را کاهش داده و باعث س��رعت بخشیدن 

روند پیری می شود.
2. از نور مستقیم خورشید دوری کنید

اگر از نور خورشید دوری کنید، 
احتمال ابتال به س��رطان پوس��ت 
را در خ��ود کاه��ش می دهی��د و 
همچنین با جلوگیری از بروز چین 
و چروک صورت، جوان تر خواهید 
ماند. خیلی خوب اس��ت هر روز از 
کرم ضدآفتاب اس��تفاده کنید و به 
زیبایی پوس��ت خود اهمیت دهید 
)از ضدآفتاب با SPF 3۰ یا باالتر 
اس��تفاده کنید(. البت��ه تمرکزتان 
را روی صورت نگذاری��د، زیرا نور 
خورش��ید می تواند ب��ه دیگر نقاط 
بدن آسیب برساند و لکه های روی 
قفسه سینه و گردن باعث می شود 

پیرتر به نظر برسید.
3. تلویزیون را خاموش کنید

تلویزی��ون  افراط��ی  تماش��ای 
ب��ه  ج��دی  عواق��ب  می توان��د 
سالمتی  تان وارد کند. تحقیقی در 
س��ال 2۰1۰ نشان داد افرادی که 
چهار ساعت یا بیشتر در طول روز 
تلویزیون تماشا می کنند 46درصد 
بیش��تر از کس��انی که کمتر از دو 
س��اعت در روز تماشا می کنند در 
معرض ابتال به انواع بیماری  ها قرار 

دارند.
پیشنهاد می کنیم کمی از ساعت 
تماش��ای تلویزیون ک��م کنید؛ هر 
تلویزی��ون  ک��ه  اضاف��ی  س��اعت 
می بینید، خطر مرگ را 11درصد 
و خطر ابتال به بیماری های قلبی را 

18درصد افزایش می دهد.
۴. ارتباط بیشتری برقرار 

کنید
اگ��ر ارتباط خوبی ب��ا خانواده و 
دوس��تان تان نداش��ته باش��ید، در 

مع��رض ابتال به بیماری ه��ای قلبی خواهید ب��ود. تنهایی 
در افراد س��الم به اندازه کلس��ترول باال یا س��یگار کشیدن 
خطرناک اس��ت. گفته می شود تنهایی خطر بیشتری برای 
افراد س��الخورده دارد زیرا در معرض ابتال به افسردگی قرار 

دارند.
5. سیگار را ترک کنید

ترک سیگار به س��المتی و طول عمر شما کمک خواهد 
کرد. پژوهش��ی در مجل��ه آمریکایی بهداش��ت عمومی به 
چاپ رسید که نش��ان می دهد زنانی که سیگار کشیدن را 
تا 3۵ س��الگی ترک کرده اند، تقریبا 6 تا 8 س��ال به طول 

زندگی شان اضافه می کنند.
۶. فست فود و غذاهای فرآوری شده نخورید

 ،)IARC( نتایج آژان��س بین المللی تحقیقات س��رطان
نشان می دهد مصرف ۵۰ گرم از گوشت فرآوری شده، روزانه 
18درصد خطر ابتال به س��رطان کولورکتال )سرطان روده 
 IARC ب��زرگ( را افزایش می دهد. همچنی��ن یافته های
حاکی از آن اس��ت، مصرف گوش��ت قرمز با س��رطان های 

کولون، پروستات و پانکراس ارتباط دارد.
7. به تناسب اندام تان اهمیت دهید

نتای��ج تحقیقی در س��ال 2۰۰8 می��الدی اعالم می کند 
ورزش منظ��م با ش��دت ب��اال )مانند دویدن(، چهار س��ال 
به ط��ول زندگی اضافه خواهد کرد. ش��اید برای تان جالب 
باش��د، اما تاثیر مثب��ت ورزش روی س��المتی قلب، ذهن 
و سوخت وس��از بدن ثابت ش��ده اس��ت. حتی یک ورزش 

معمول��ی مانند پیاده روی س��ریع، 3۰ دقیق��ه در هر روز، 
می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش دهد.

8. خواب کافی داشته باشید
زمان و کیفیت خواب با طول عمر ارتباط مس��تقیم دارد. 
اگر می خواهید عمر طوالنی تری داش��ته باش��ید به اندازه 
کافی بخوابید. محققان دانشگاه کالیفرنیا می گویند افرادی 
که خواب خوب ش��بانه دارند، در مقایسه با دیگر افراد عمر 

طوالنی تری دارند.
9. میوه و سبزیجات تازه بخورید

مصرف کمتر از س��ه بار میوه و سبزی در طول روز باعث 
کاهش س��المت بدن می ش��ود. تغذیه ای سرشار از فیبر و 
ویتامین ه��ا، میوه ها و س��بزیجات می تواند خط��ر ابتال به 
بیماری قلب��ی را تا 76درصد کاهش دهد. همچنین، نقش 
موث��ری در کاه��ش خطر ابتال به س��رطان س��ینه خواهد 
داش��ت. خوردن میوه و س��بزیجات باعث می شود چین و 

چروک ها نیز از بین بروند.
10. رابطه جنسی خوبی داشته باشید

دو تا س��ه بار در هفته رابطه جنسی رضایت بخش داشته 
باش��ید تا س��ه س��ال به طول عمرتان افزوده ش��ود. رابطه 
جنسی باعث سوزاندن مقادیر زیادی کالری می شود، گاهی 
برابر ب��ا 3۰دقیقه دویدن. همچنین، رابطه جنس��ی باعث 
می شود فش��ار خون  تان کاهش یابد، خواب تان بهبود پیدا 

کند، قلب تان سالم تر کار کند و ایمنی تان افزایش یابد.
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