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به نظر می رس�د این روزها دیگر دالر لیدر بازارها برای رش�د 
قیمت ها نیس�ت، بلکه بازار سرمایه است که بازارهای موازی 

را به س�مت خود می کش�اند. در حال حاضر، بورس 
لیدر سود شده است و همه بازارها را به دنبال خود...

سهم سفته بازی در افزایش قیمت ارز چقدر است؟

فصل سرکشی دالر

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

بخش خصوصی چه نگاهی به توافق ایران و چین دارد؟

 سایه روشن
توافق 25 ساله

توافق 25 س��اله ایران و چین در چند هفته گذش��ته یکی از مهمترین بحث های روز سیاس��ت و اقتصاد ایران 
بوده اس��ت. تحلیل های رس��انه ای و واکنش های داخلی و خارجی به این توافق شدت گرفته است و در حالی که 
منتقدان توافق ایران و چین را یک باج دهی توصیف کرده و می پرس��ند چرا باید توافقی 25 س��اله با این حجم 
از امتیازات با چین بس��ته ش��ود، مدافعان از لزوم شراکت ایران در شرایط تحریم سخن می گویند و معتقدند این 
توافق برای خروج کشور از شرایط کنونی اقتصاد ضروری است و می تواند مزایا و منافع بسیاری برای کشور به...

عملکرد بازیگران حقیقی و حقوقی نشان می دهد

ثبت رکوردی جدید در تغییر مالکیت هفتگی
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تعداد مشاغل ناپایدار بدون بیمه افزایش یافت

جزییات وضعیت اشتغال در بهار ۹۹

آینده  از آن استارت آپ های اروپایی است
چگونه حس اعتماد به نفس باالتری را داشته باشیم

نحوه مدیریت از راه دور کارمندان
بازاریابی با انواع ایمیل های کاربردی

برندسازی بدون تبلیغات هنر ایالن ماسک
بدترین اشتباهات در استفاده تجاری از اینستاگرام 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

معرفی بهترین استراتژی توزیع 
واکسن کرونا توسط بیل گیتس

سرمقاله
شرط بازگشت ارزهای 

صادراتی

در حال��ی طبق مصوب��ه اخیر 
بانک مرکزی، صادرکنندگان باید 
۸۰درصد ارز حاص��ل از صادرات 
خود را حداکثر ظرف مدت چهار 
ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی 
برگردانند که هدف اصلی سیاست 
جدی��د ارزی، جلوگی��ری از ورود 
ارزه��ای صادراتی به بازار خرید و 

فروش ارز است.
ارزی،  فعل��ی  ش��رایط  در 
صادرکنن��دگان بای��د ارز حاصل 
از ص��ادرات خ��ود را ب��ه کش��ور 
بازگردانن��د ت��ا در چرخ��ه تولید 
مورد اس��تفاده ق��رار گیرد و برای 
س��هولت این بازگش��ت، در زمان 
ص��ادرات و خروج کاال از کش��ور 
ارزی  تعه��د  صادرکنن��دگان  از 
می گیرند تا ظرف مدت مشخصی 
بعد از گرفتن پروان��ه صادراتی و 
خارج ک��ردن کاال از کش��ور، ارز 
حاصل از صادرات خود را از طریق 
سیستم بانکی به کشور برگردانند 
تا در چرخه تولید و نه در بازار آزاد 

مورد استفاده قرار گیرد.
کوتاهی در این امر، ارز حاصل از 
صادرات را به نحو نامحسوس وارد 
ب��ازار آزاد خواهد کرد و بر التهاب 
بازار خواهد افزود؛ بنابراین گمرک 
کش��ور در گام نخست بایستی از 

تضمی��ن  صادرکنن��ده 
4مطمئن و قابل...
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فرصت امروز: رئیس جمهور از ابتالی 25 میلیون ایرانی به کرونا 
در 15۰ روز اخی��ر خب��ر داد و گف��ت تخمین زده می ش��ود 25 
میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتال شده اند و ۳۰ تا ۳5 میلیون 

نفر دیگر در معرض ابتال خواهند بود.
حس��ن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با بیان اینکه شرایط ما شرایطی است که ایمنی جمعی و واکسن 
ب��رای این ویروس وجود ندارد، گفت: باید دس��ت به دس��ت هم 
دهیم و زنجیره انتقال را قطع کنیم تا روند فعالیت های اجتماعی 
و اقتصادی مردم ادامه یابد. در گزارش��ی که از وزارت بهداشت به 
دس��تم رسیده آمده اس��ت که تخمین زده می شود در 15۰ روز 
اخی��ر 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتال ش��ده اند و بیش از 
2۰۰ هزار نفر در بیمارس��تان ها بستری بوده اند و حدود 1۴ هزار 
نفر جان خود را از دست داده اند و ۳۰ تا ۳5 میلیون نفر دیگر در 

معرض ابتال خواهند بود.
روحانی با بیان اینک��ه اگر این گزارش را مبنا قرار دهیم تعداد 
بس��تری ها دو براب��ر عدد فعلی 2۰۰ هزار نف��ر خواهد بود که در 
15۰ روز اخیر شاهد بودیم، افزود: ما باید خود را از لحاظ امکانات 

و وضعیت تخت آماده کنیم تا با شرایط آینده مقابله کنیم.
ب��ه گفته وی، از هر 1۰۰۰ نفر طبق گزارش وزارت بهداش��ت، 
5۰۰ نفر متوجه ابتال نمی ش��وند، ح��دود ۳5۰ نفر عالئم خفیف 
دارند و 15۰ نفر ممکن اس��ت نیاز به بس��تری پیدا کنند. پس ما 

چند میلیون نفر دیگر را برای بستری احتماال در پیش داریم.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در م��وج اول بیماری برخی از 
اس��تان ها گرفتار بودند و االن اس��تان های دیگ��ری درگیر کرونا 
هستند، ادامه داد: انتشار ابتال در کشور احتماالً از استان های قم 
و گیالن آغاز شده اس��ت که به مسافرانی بازمی گردد که از شهر 
ووهان وارد کش��ور شدند و در قم این س��فرها مربوط به مسائل 
اقتص��ادی و در گیالن مربوط به مس��ائل دانش��جویی و تفریحی 
بوده است. موج اول را عبور کرده ایم و موج دوم عمدتاً مربوط به 
پایبندی مردم به آداب و سنن است و عزا و عروسی و مهمانی ها 
و ایام تعطیالت تابستانی و روابط اجتماعی خاص ماست که توجه 

خاصی هم در آن به این بیماری نشده است.
روحانی با اش��اره به م��وج دوم بیماری کرونا اف��زود: موج دوم 
محصول این است که ترس از کرونا ریخته شد و مردم به زندگی 
عادی بازگش��تند، آن هم به آداب و رس��ومی ک��ه الاقل تا پایان 
س��ال باید ت��رک کنیم. بیم��اران بدون عالمت نیز از مش��کالت 
این بیماری اس��ت و اینها بزرگترین مش��کل را ایجاد می کنند و 
بیش��ترین انتش��ار ویروس مال همین دسته اس��ت که هم زمان 
طوالنی تری سرایت دهندگی دارند و هم با حجم بیشتری ویروس 

را منتقل می کنند.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی سه راه حل اساسی وجود دارد، 
گف��ت: همه ما باید به توصیه های وزارت بهداش��ت در این زمینه 
عمل کنیم و کم هزینه ترین و موثرترین راه، ماس��ک اس��ت و در 
کنار آن، رعایت فاصله گ��ذاری اجتماعی و جلوگیری از تجمعات 
و رعایت اصول بهداش��ت فردی و شس��تن دست است و می تواند 

مشکالت ما را تا اندازه زیادی حل کند.

رئیس جمهور با اش��اره به اینکه پنج دارو در اختیار ماست تا با 
بیماری کرونا مقابله کنیم، افزود: خوشبختانه هم وزارت بهداشت 
و درمان و هم ش��رکت های دانش بنیان ما برای تولید دارو تالش 
خوبی کردند. 5 دارو در اختیار ماست و یک دارو نیز در هفته های 
پی��ش رو در اختیار ق��رار می گیرد. از همه عزیزان��ی که در این 
زمینه کار می کنند تش��کر می کنیم و امیدواریم برای واکسن نیز 
به نتیجه برسند. با نگاه به آمار و ارقام، در منطقه شرق آسیا این 
بیماری س��ریع تر جمع شده و مش��کل راحت تر حل شده است و 
دلیلش این است که آنان تجربه بیماری سارس را در سال 2۰۰۳ 
و بعد آنفلوآنزای خوکی و مرغی را پس از آن داشتند و مردم هم 
اطاعت خوبی از دستورالعمل های پزشکی انجام دادند و هیچ کس 
هم بیماری و ابتالیش را مخفی نمی کرده اس��ت. این اصل مهمی 
است که در برخی از کشورهای شرق آسیا وجود دارد و ما باید از 
آن استفاده کنیم و بایستی در برابر این بیماری در بخش سالمت 

و اقتصادی، تاب آوری ملی را باال ببریم.
روحان��ی به تبعات اقتصادی بیماری کرونا اش��اره کرد و اضافه 
ک��رد: باید در بع��د اقتصادی کاالی موردنیاز مردم در دس��ترس 
آنان باش��د و تولی��د برای ما اهمیت وی��ژه ای دارد که هم کاالها 
فراهم ش��ود و هم بیکاری رخ ندهد. تعداد 15 میلیون نفری که 
در بخش تولید مشغول هستند با خانواده های شان به 5۰ میلیون 
نف��ر افزایش می یابند و باید از آنان به خوبی حفاظت و حراس��ت 
کنی��م. بخش تولی��د به تهیه لوازم بهداش��تی الزم برای مقابله با 
ویروس هم مربوط می ش��ود و در این زمینه خوش��بختانه نیاز ما 
به بیرون از کش��ور بسیار اندک اس��ت و ما خودمان بیشتر موارد 

را تولید می کنیم.
رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه م��ا باید ت��اب آوری را برای همه 
نیروه��ای انس��انی باال ببریم، گف��ت: این نیروی انس��انی باید به 
میزان کافی آماده باش��د و س��اعات کار درست و استراحت کافی 
داش��ته باشند و در عین حال انگیزه کافی را هم حفظ کنند. اگر 
در کادر پزش��کی ما قرار باش��د هر روز عده ای قرنطینه شوند که 
کار پی��ش نمی رود، پ��س ما باید از آنان خ��وب حفاظت کنیم و 
وس��ایل ضدعفونی را برای شان فراهم س��ازیم و همچنین وسایل 
موردنیازشان برای مقابله با این ویروس و مبتالیان را آماده کنیم 
و از لحاظ مالی هم تامین الزم برای خودش��ان و هم برای خرید 

ضروری آنچه را که از خارج باید وارد شود، فراهم سازیم.
او ب��ا بیان اینکه هر ملتی باید در زمینه مقابله با کرونا به توان 
خودش تکیه کند، ادامه داد: ما باید روی پای خودمان بایس��تیم 
و مردم بدانند حتی در این شرایط که به گندم هم نیازی نداریم 
اما برای احتیاط از کش��وری خرید کرده ایم. از اسفندماه تاکنون 
می گویند ارس��ال کمی به تاخیر افتاده و این تا امروز ادامه دارد، 
چه رس��د به وس��ایل ضدعفونی و مقابله با این ویروس که اگر از 

خارج می خواستیم اصال به ما نمی دادند.
رئیس جمهوری در پایان با بیان اینکه نباید برای مردم اضطراب 
ایجاد کرد، گفت: ما در برابر این بیماری پیروز می ش��ویم و هیچ 
ش��کی وجود ندارد و نباید مقهور این بیماری شویم. مردم را باید 

کمک کنیم که با همکاری هم از این بیماری عبور کنیم.

روحانی از احتمال ابتالی 35 میلیون نفر در ماه های آینده خبر داد

تاکنون 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتال شدند

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



توافق 25 س��اله ایران و چین در چند هفته گذشته یکی از مهمترین 
بحث های روز سیاس��ت و اقتصاد ایران بوده است. تحلیل های رسانه ای 
و واکنش های داخلی و خارجی به این توافق ش��دت گرفته اس��ت و در 
حال��ی که منتقدان تواف��ق ایران و چین را یک باج دهی توصیف کرده و 
می پرس��ند چرا باید توافقی 25 س��اله با این حجم از امتیازات با چین 
بس��ته ش��ود، مدافعان از لزوم ش��راکت ایران در ش��رایط تحریم سخن 
می گوین��د و معتقدند این توافق برای خروج کش��ور از ش��رایط کنونی 
اقتصاد ضروری اس��ت و می تواند مزایا و منافع بس��یاری برای کشور به 

همراه داشته باشد.
ب��ا این وج��ود، جزییات این قرارداد هنوز اعالم نش��ده و توافق نهایی 
هن��وز صورت نگرفته اس��ت. در ای��ن بین، یکی از مهمتری��ن ابعاد این 
ق��رارداد، ابعاد اقتصادی آن اس��ت، چراکه چین دومی��ن اقتصاد بزرگ 
جه��ان اس��ت و در نتیجه این قرارداد، تکنولوژی و س��رمایه خارجی به 

کشور وارد می شود.
توافق ایران و چین یک گام رو به جلو است

مجیدرض��ا حری��ری، رئیس ات��اق بازرگانی ایران و چی��ن درباره این 
توافق به خبرآنالین می گوید: »تا زمانی که س��ند 1۸ صفحه ای منتشر 
نش��ده بود بحث کردن س��ر ای��ن توافق عملی نبود و بیش��تر به هیاهو 
شباهت داشت. خوش��بختانه با انتشار این سند اکنون بهتر می شود در 
این باره اظهارنظر کرد. این توافق یک جهت گیری اس��تراتژیک اس��ت 
که جنبه هایی از آن سیاس��ی و جهانی اس��ت ک��ه طبیعتا در تخصص 
من نیس��ت. با این حال انتش��ار این سند نشان داده کل هیاهوی به راه 
افتاده حول آن هنوز پایه مادی ندارد و صرفا از یک فضای احساس��ی و 

کشمکش هایی که آنها هم اغلب سیاسی هستند، معنا می دهد.«
ای��ن عض��و اتاق بازرگانی ای��ران در رابطه با جایگاه ای��ن توافق ادامه 
می دهد: »البته این توافق جنبه های متعددی دارد اما در حوزه اقتصادی 
م��ن آن را رو ب��ه جلو می بینم. ایران نیاز به توس��عه زیرس��اخت هایش 
دارد و مزیت و پتانس��یل اصلی اقتصاد ما هم حوزه انرژی است. طبیعتا 
شریک ایران نیز با این چشمداشت به سمت کشور ما می آید. اما گفتن 
اینکه چیزی در حد ترکمانچای هیچ ربطی به ماهیت این س��ند ندارد. 
آیا ما جزو آن دس��ته از افرادی هس��تیم که اجازه دهیم کسی کشور ما 
را بخرد؟  موانعی که س��رمایه گذاری خارجی در جمهوری اسالمی دارد 
نش��ان می دهد که چنین امکانی وجود ندارد. ضمنا چین تاریخ مدونی 
۳هزار ساله دارد و جز یک بازه زمانی 1۷۰ ساله همواره یک امپراتوری 
قدرتمند و بزرگ بود. کس��ی س��ابقه اس��تعماری از آنها دارد؟   باالخره 
ه��ر گفت��ه ای باید پایه های خ��ود را در واقعیت پیدا کن��د. چین هرگز 
اس��تعمارگر نبوده ولی اروپایی ها و آمریکا بوده و هستند. حتی کشوری 
چون پرتغال قرن ها اس��تعمارگر بود. گرای ای��ن موضوع به باور من در 
تل آویو اس��ت که خود التماس چینی ها را برای افزایش س��رمایه گذاری 
می کنند و می دانند تبدیل ایران به هاب سرمایه گذاری منطقه ای چین 

چه زیانی برای خودشان دارد.«
سرمایه گذاری 280 میلیارد دالری در حوزه انرژی

سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این 
خصوص می گوید: »پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات س��ال ۹۶ 

حباب های زیادی در کش��ور به وجود آمد؛ حباب افزایش قیمت مسکن، 
دالر و حامل های انرژی. اما به نظر من بزرگ ترین حباب به وجود آمده، 
حباب امید بود. بعد از تصویب و اجرایی ش��دن برجام، مردم امیدوار به 
روزهای��ی بودند که تمامی مشکالت ش��ان حل و فصل ش��ود، اما دیری 
نپایی��د که از آن توافق، تکه کاغذی بیش بر جای نماند و همه حباب ها 
س��ر جای خود ماند؛ به ج��ز حباب امید که خیل��ی زود از بین رفت و 
می ت��وان گف��ت آن هم به دلیل دل بس��تن بیش از حد به کش��ورهای 
اروپایی و آمریکایی و پش��ت کردن به کش��ورهای شرقی از جمله چین 
بود؛ کشوری که از لحاظ سیاسی و اقتصادی قرابت چندین ساله با ایران 
دارد و همیش��ه نظر و آرایی که در شورای امنیت اعالم کرده، مطابق با 

منابع سیاسی و اقتصادی کشور ایران بوده است.«
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح می کند: »الزم به ذکر اس��ت از این 
ق��رارداد ۴۰۰ میلی��ارد دالری، 2۸۰ میلی��ارد دالر آن در حوزه صنعت 
نفت و گاز و پتروش��یمی است. عده ای به س��رمایه گذاری چین در این 
حوزه نقد دارند، اما اگر این افراد کمی مطالعه در زمینه س��رمایه گذاری 
و سیاس��ت های اقتصادی چین داش��تند به راحتی متوجه می شدند که 
چین برای س��رمایه گذاری مزیت مطلق و مزیت نس��بی هر کشوری را 

بررسی می کند.«
او متذکر می ش��ود: »الزم به ذکر نیس��ت که مزی��ت مطلق ایران در 
زمینه نفت و گاز و پتروش��یمی اس��ت. اگر این قرارداد به گونه ای باشد 
که موجب به روزرس��انی و نوس��ازی صنایع خرد و کالن کشور شود و از 
تکنولوژی به روز کش��ور چین و انتقال تکنولوژی به کش��ور س��ود برد، 
باعث ایجاد اش��تغال در جوانان می ش��ود؛ اش��تغالی که همیشه یکی از 
دغدغه های دولتمردان کش��ور بوده و موج��ب افزایش دانش در نیروی 
انسانی ما می شود. ما می توانیم با جذب سرمایه و الگو قرار دادن اقتصاد 
چین راه توسعه و رشد جدیدی را برگزیده و در پیش گیریم. چینی که 
در کمتر از س��ه دهه ابررقیب اقتصادی و سیاسی برای آمریکا شده، به 
گونه ای که تحلیلگران سیاس��ی و اقتصادی، چین را بزرگ ترین تهدید 

برای اقتصاد آمریکا می دانند.«
بهره گیری از تکنولوژی چین به سود اقتصاد ماست

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیس��یون بهبود محیط کس��ب وکار 
ات��اق بازرگانی تهران نیز ب��ه امکان همکاری های مش��ترک در صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی میان ایران و چین اشاره می کند و می گوید: 
»هن��وز ای��ن توافق صرف��ا در حد یک س��ند 1۸ صفح��ه ای و در حد 
پیش نویس است. به همین دلیل بخش زیادی از بحث هایی که حول آن 
شده، برای من حداقل قابل فهم نیست. درواقع متوجه نمی شوم چگونه 
می توان به این اظهارات دست زد وقتی که هنوز هیچ چیزی در حد یک 

قرارداد اجرایی منتشر نشده است.«
او تاکی��د می کن��د: »من همیش��ه از هرگونه افزای��ش همکاری های 
بین المللی اس��تقبال کرده و می کنم. در این م��ورد هم حتما که اتفاق 
خوبی اس��ت اگ��ر رابطه ما با کش��وری چ��ون چین که از کش��ورهای 
توس��عه یافته جهان امروز است، افزایش یابد این به سود اقتصاد خواهد 
بود و طبیعتا از این بابت هم خوشحالم. البته نگرانی ها در این مورد هم 
قابل درک است. اقتصاد ما چندین بار کوچک تر از اقتصاد چین است و 

انتظار می رود دولتمردان و مسئوالن ضمن ارتقای توان اقتصادی کشور 
به این مس��ئله ه��م توجه کنند تا کار به جایی نرس��د که اقتصاد ایران 

صرفا پله ترقی چین شود.«
ای��ن عضو اتاق بازرگانی متذکر می ش��ود: »با این حال نباید فراموش 
کنیم که اصل در این میان ما هستیم. هر طرف به دنبال سود خود است 
و ما باید مس��یری را تبیین کنیم و موافقت طرف مقابل را جلب کنیم 
که ضمن سود جستن طرف مقابل اقتصاد و تولید ایران نیز به اصطالح 

چاله های خود را پر کند.«
همچنین هادی حق ش��ناس، کارش��ناس اقتصادی و نماینده اس��بق 
مجلس نیز می گوید: »نکته مهمی که باید به آن توجه ش��ود، این است 
که توافق اخیر با چین نه محصول س��ال ۹۹ بلکه دقیقا در زمان قدرت 
ایران و پس از امضای برجام حین س��فر رئیس جمهوری چین به ایران 
در س��ال ۹۶ مطرح ش��د. در نتیجه باید توجه داشت که مسئله را نباید 
در نگاه های جناحی به این ش��کل حالجی کرد. از س��وی دیگر توافق با 
چین اولین قرارداد بلندمدت ایران با کش��ورهای دیگر نیست. یک دهه 
پیش میان ایران، پاکس��تان و هند خط لوله صلح به مرحله اجرا رسید. 
دو دهه اس��ت با قزاقس��تان س��وآپ نفتی داریم و همین مدت از توافق 
میان ایران ترکمنستان و ایران ترکیه برای خط لوله گاز اجرا شده است. 
عالوه بر این بحث های حول کریدور ش��مال- جنوب و شرق- غرب هم 
بیش از 2۰ س��ال قبل در کشور مطرح شده اس��ت، بنابراین این اولین 

توافق بلندمدت ایران نیست.«
همه کشورها به دنبال شرکای بلندمدت هستند

او ب��ا بی��ان اینکه »در چهار دهه اخیر ثابت ش��ده ب��ه راحتی روابط 
می��ان ای��ران و آمریکا ع��ادی نخواهد ش��د و اروپا هم ثاب��ت کرده در 
چنی��ن چالش هایی نهایتا در کنار آمریکا خواهد بود«، ادامه داد: »غرب 
نمی تواند با وضعیت فعلی شریکی قابل اعتماد برای کشور باشد و رابطه 
تج��اری میان دو طرف به راحتی ممکن اس��ت از بین برود. عربس��تان 
س��عودی یکی از نزدیک تری��ن روابط را در خاورمیانه ب��ا غرب دارد اما 
قراردادهای بلندمدت فروش نفت خود را با کش��ورهای جنوب و جنوب 
شرقی آس��یا می بندد. حتی ترکیه و روس��یه علی رغم تنش هایی که از 
ش��لیک به هواپیمای روسی پیش آمده با هم روابط اقتصادی بلندمدت 
داش��ته و دارن��د. در واقع در جهان امروز کش��ورها به دنبال ش��رکای 

بلندمدت می گردند ولو آنکه از نظر سیاسی همگن نباشند.«
این مدرس دانشگاه تصریح می کند: »این مسئله در ایران مورد توجه 
کافی نبوده اس��ت. در حالی که همسایگان ایران در بلوک های متعددی 
عضو می ش��وند. ای��ن نگرش که ایران صرفا باید با برخی از کش��ورهای 
خاص مرتبط باش��د چندان منطقی نیست. نمی توان کل کشور و مردم 
را منتظر نگه داش��ت تا نتیجه برجام مشخص ش��ود و سپس به دنبال 

توسعه بود.«
او درب��اره انتقاداتی مانند واگ��ذاری برخی از جزای��ر خلیج فارس یا 
س��رزمین اصلی به چین نیز می گوید: »این واقعا بیان عوامانه ای اس��ت. 
به باور من وقتی تنها کلیات یک توافق منتشر شده، نمی شود این نتایج 
را گرفت. حداقل باید شمه ای از زمینه های چنین اقدامی دیده شود اما 

کسی نشانه ای ندارد ولی برخی این حرف ها را هم می زنند.«

بخش خصوصی چه نگاهی به توافق ایران و چین دارد؟

سایه روشن توافق 25 ساله

برخالف بسیاری از کش��ورهای جهان، رشد اقتصادی چین در سطح 
مثبت باقی ماند.

به گزارش س��اوث چاینا مورنینگ پس��ت، اقتصاد چین در س��ه ماهه 
دوم امسال رشد عجیب 11.5درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با 
فصل قبل 21.5 درصد بیش��تر شده است. این رشد اقتصادی همچنین 
1.۹ درصد بیش��تر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است 
و بهترین رش��د اقتصادی فصلی چین در طول تاریخ معاصر این کش��ور 

محسوب می شود. 
می ژین یو، کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی در وزارت بازرگانی چین 
گفت: ب��ه طور قطع میزان تولیدات ناخالص داخلی چین از آمریکا جلو 
زده و ش��رایط ما بهتر از همتای آمریکایی است. پیش بینی ما این است 
که برای مجموع س��ال 2۰2۰ نیز رش��د اقتصادی چین باالتر از رش��د 
آمریکا باش��د که تحت ش��رایطی، این روند برای س��ال آینده نیز تکرار 

خواهد شد. 
پیش از این لی که کیانگ، نخست وزیر چین گفته بود برای نخستین 
بار در س��ه دهه اخیر این کش��ور برای س��ال جاری هیچ هدف گذاری 

رشدی را انجام نخواهد داد. 
هرچن��د که چی��ن اولین کش��وری بود که ب��ه  طرز گس��ترده ای با 
پیامدهای ویروس کرونا درگیر شد، با کاهش سرعت شیوع این ویروس 

و بازگش��ایی تدریجی کسب و کارها توانسته است تا حدودی به سطوح 
قبل از بحران بازگردد. 

برمبنای ساالنه، رشد اقتصادی در 12 ماه منتهی به ژوئن ۳.2 درصد 
اندازه گیری ش��ده که در مقایس��ه با دوره مشابه منتهی به ماه قبل 1۰ 
درصد بیش��تر ش��ده است. چین اکنون به نخس��تین کشور در بین 1۰ 
اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می ش��ود که خروج از رکود عمیق را جشن 

می گیرد. 
متوس��ط رش��د اقتصادی چین در بازه زمانی 1۹۸۹ تا 2۰1۹ برابر با 
۹.۳۶ درصد بوده اس��ت که باالترین نرخ رش��د ثبت شده مربوط به سه 
ماهه نخس��ت س��ال 1۹۹۳ با 15.۳ درصد  و کمترین نرخ رش��د ثبت 
ش��ده نیز مربوط به س��ه ماهه چهارم س��ال 1۹۹۰ با منفی ۳.۸ درصد 

بوده است.
در همی��ن حال، ب��رای دومین دوره متوالی، س��رمایه گذاری خارجی 
در چین کاهش��ی ش��د. به گزارش ش��ین هوا، داده های منتشرشده از 
س��وی وزارت بازرگانی چین نش��ان می دهد که سرمایه گذاری خارجی 
مس��تقیم در چین در شش ماه نخست امسال به ۴۷2.1۸ میلیارد یوان 
) ۶۷.۴2 میلیارد دالر( رس��یده که این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه 
س��ال قبل 1.۳ درصد کاهش نش��ان می دهد. با این حال پس از کاهش 
سرعت شیوع کرونا و بازگشایی کسب و کارها، میزان کل سرمایه گذاری 

مس��تقیم خارجی در چین در ماه ژوئن به 11۷ میلیارد یوان رسیده که 
این رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل ۷.1 درصد بیشتر شده 

است.
هرچن��د ک��ه کووی��د-1۹ در چین تا ح��د زیادی مهار ش��ده و روند 
بازگش��ایی کس��ب و کارها و بازگشت زندگی به شرایط عادی آغاز شده 
است، اما این کشور با بیش از ۴۶۰۰ کشته و 1۰۰ هزار مبتال، کماکان 
یک��ی از اصلی ترین کانون ه��ای درگیر با این بیماری در س��طح جهان 

محسوب می شود.
در بین بخش های مختلف، بیش��ترین رش��د سرمایه گذاری مربوط به 
خدمات فنی با ۶۷.۹ درصد، تجارت الکترونیک با ۴2.۳ درصد و صنایع 
های تک با 2.1 درصد بوده اس��ت. کش��ورهای عضو اتحادیه  آ. سه. آن 
طی این مدت س��رمایه گذاری های خود در چین را 1۰.1درصد افزایش 
داده ان��د؛ در حالی ک��ه اتحادیه اروپا 2۷.۶ درصد کمتر در این کش��ور 

سرمایه گذاری کرده است.  
متوسط س��رمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی 1۹۹۷ تا 2۰1۹ 
مع��ادل ۴.52 میلیارد دالر بوده که باالترین رقم ثبت ش��ده مربوط به 
سرمایه گذاری 1۳۴.۹۶ میلیارد دالری سال 2۰1۸ و کمترین رقم ثبت 
ش��ده نیز مربوط به س��رمایه گذاری 1.۸۳ میلیارد دالری س��ال 2۰۰۰ 

بوده است.

با وجود کرونا رشد اقتصادی چین در سطح مثبت باقی ماند

عملکرد خالف انتظار اقتصاد چین

نگاه

کرونا چطور اقتصاد جهانی را تغییر خواهد داد؟
جهان بدون چین، چین بدون جهان

لحظاتی را در تاریخ جهان س��راغ داریم که همه چیز را به دوران 
قب��ل و بعد از خودش��ان تقس��یم کرده اند و تبع��ات بعضی از این 
رخداده��ا حتی هنوز هم جه��ان را تحت تاثیر قرار می دهند. وقتی 
ابعاد ویروس کرونا مش��خص ش��د، خیلی ها همین حس را داشتند 
و به تبعات کرونا در زندگی آینده ش��ان اندیشیدند؛ رخدادی که با 
وقوع آن به نظر می رسد هیچ راه بازگشتی برای زندگی عادی سابق 
وجود ندارد و گویی این قطار پیشاپیش ایستگاه را ترک کرده است.
در همین گام نخس��ت، چند نکته قطعی به نظر می رسد: ویروس 
کرونا وضعیت بازارها را به هم زده، توانایی دولت های مختلف را به 
وضوح نش��ان داده و تاثیر بلندمدت آن بر افق سیاس��ی و اقتصادی 
جهان به اندازه ابعاد خود این ویروس هنوز ناشناخته است. در این 
میان، برخی از مفس��ران و صاحبنظران پیش بینی می کنند پاندمی 
کرونا تغییر شکل ژئوپلیتیکی در جهان ایجاد می کند و باعث پایان 
دوره جهانی شدن می شود که از سال 1۹۴5 میالدی پس از جنگ 
جهان��ی دوم تحت رهبری آمریکا ش��کل گرفته اس��ت. آنها بحران 
کرونا را نقطه عطفی می بینند که به واس��طه آن چین از آمریکا به 

عنوان یک قدرت جهانی پیشی خواهد گرفت.
در این باره، جیمز کرب تری، استادیار سیاست عمومی در دانشگاه لی 
کوان یو س��نگاپور در »نیکی ایژن ریویو« نوشته است: »بحران کرونا و 
همه گیری آن ظاهراً باعث شد که جهان به  شدت در مسیر جدایی های 
اقتصادی حرکت کند. کار به جایی رسید که رئیس جمهور آمریکا در 
موضعی تهاجمی حتی این را هم گفت که »شاید آمریکا کل ارتباطش 
را با چین قطع کند« . درس��ت چند روز قبل از ای��ن اظهارات، رابرت 
الیتایزر مش��اور تجاری او مدعی شده بود شرکت هایی که محصوالت 
خود را در کشورهای در حال توسعه تولید می کردند به زودی دوباره به 

خانه )کشور خودشان( بازخواهند گشت.
ام��ا چهره های معقول تر در میان  همین بحران نیز بیش��تر راجع 
به تنوع بخش��ی حرف زده اند؛ مثاًل به این نکته اش��اره کرده اند که 
می توان تاسیس��ات تولیدی بیشتری را در کش��ورهای متنوع تری 
در جنوب ش��رقی آس��یا ایجاد کرد تا مکمل کارخانه های خارجی 
موجود در چین باش��ند، اما هنوز هم کس��ی به درس��تی نمی داند 
جدایی س��ازی های ناشی از بحران کرونا را چطور می توان به شکلی 
غیرضرررس��ان، اجرایی کرد. مش��کل اینجاس��ت ک��ه خارج کردن 
زنجیره های تأمین از چی��ن احتماالً روندی تدریجی تر و پیچیده تر 

از تصورهاست.
اما مس��ئله فقط چین نیس��ت. ش��رکت های مختلف بزرگ دنیا 
تحت فشار قرار گرفته اند که به فضای داخلی کشورهای متبوع شان 
برگردند و همان جا اشتغال ایجاد کنند. اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا 
در پکن اخیراً به اعضای خود هشدار داد که وابستگی شدید خود به 
چین را کم کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه وعده داده 
که تولید برخ��ی محصوالت مهم و اس��تراتژیک ازجمله تجهیزات 

پزشکی را به داخل فرانسه منتقل کند.
ژاپ��ن هم یک صندوق 2 میلیارد دالری تحقیقاتی راه انداخته تا 
به ش��رکت ها در مورد بومی کردن یا تغییر زنجیره های تامین ش��ان 
کم��ک کند. در همی��ن میان، کش��وری مثل هند به  ش��دت ابراز 
امیدواری کرده که از این تغییر ش��رایط سود ببرد و بتواند کسب و 
کاره��ای بین المللی را متقاعد کند که به جای چین، محصول خود 
را در هند تولید کنند، اما چین یک مزیت بزرگ در قیاس با س��ایر 
رقبا دارد و آن هم اینکه اقتصادش برای کس��ب و کار باز است. باید 

دید که رقبای چین تا چه حد قادرند این وضعیت را تکرار کنند.
وقتی به آینده نگاه می کنیم می بینیم اصاًل مش��خص نیس��ت که 
ش��رکت های آمریکایی یا ژاپنی یا دیگ��ران اصاًل تمایل واقعی برای 
خارج کردن امور تولیدی شان از چین داشته باشند. کشورهایی مثل 
ویتن��ام که به عنوان جایگزین چین معرفی می ش��وند، در قیاس با 
چین به  ش��دت کوچک هس��تند و آن گزینه های موجود در عرصه 
تولید در جایی مثل ش��نزن را اصاًل نمی توانن��د ارائه بدهند. وقتی 
گزینه های جایگزین عماًل پرهزینه تر و محدودتر باشند، عقل سلیم 
حکم می کند که انتقال صورت نگیرد. با این وجود، اگر فش��ارهای 
سیاس��ی داخلی بر شرکت های بزرگ باال برود، احتمالش هست که 
وعده تنوع بخش��ی داده ش��ود که آن هم در صورت گسترش رکود 

اقتصاد جهانی، به دردسر بزرگی بدل خواهد شد.
نکت��ه دیگر در م��ورد احتمال ع��دم خروج ش��رکت های بزرگ 
چندملیت��ی از چین این اس��ت که چنین ش��رکت هایی عماًل برای 
خریدار چینی هم محصول ارائه می دهند چون چین مهم ترین بازار 
پررش��د دنیاست. سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی چین در آمریکا 
اخیراً کاهش پیدا کرده، اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا 
در چین در س��ال 2۰1۹ بالغ بر 1۴ میلیارد دالر می شد؛ آن هم در 
شرایطی که جنگ تجاری ترامپ با چین از قبلش شروع شده بود.

تم��ام ای��ن حرف ها البت��ه ناقض ای��ن واقعیت نیس��ت که روند 
جهانی عظیمی به سمت جهانی زدایی )برعکس جهانی شدن( قابل 
مش��اهده اس��ت، اما احتمال اینکه جهانی زدای��ی در حوزه صنایع 
اس��تراتژیک مثل محص��والت مراقبتی س��المتی رخ دهد، کمتر از 
حوزه ای مثل ساخت اسباب بازی است. در مجموع، آنچه امروزه در 
جهان مشاهده می شود را نمی توان دقیقاً جدایی سازی خواند. اکثر 
ش��رکت ها احتماالً اس��تراتژی چین به عالوه یک را دنبال خواهند 
کرد؛ یعنی س��عی خواهند کرد تولی��دات خود را عالوه بر چین، در 
یک کش��ور دیگر نیز به صورت گس��ترده تری نسبت به قبل دنبال 
کنند. این مس��ئله با توجه به تنش ژئواس��تراتژیک چین و آمریکا 

قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد.
رون��دی که ژاپن یا اتحادیه اروپا احتماالً در پیش خواهند گرفت 
این است که روی برخی صنایع استراتژیک ازجمله صنایع پزشکی، 
دارویی و دفاعی تمرکز کنند و آنها را بومی تر کنند. در همین راستا 
احتماالً به برخی شرکت های فعال در این حوزه ها یارانه ارائه خواهد 
ش��د تا زنجیره تأمین متنوع تری برای خود بسازند یا حتی تولید را 
در داخل کش��ور ادامه دهند. در چنین ش��رایطی، درواقع مس��ئله 
گران تر ش��دِن محصول نهایی و هزینه های مختلفی که تغییر روند 
تولید و تأمین به دنبال خواهد داش��ت، از قبل مورد بررس��ی قرار 
خواهد گرفت و تالش برای کاهش صدمه آنها به ش��رکت ها صورت 
خواهد گرفت. حتی در همین شرایط هم می توانیم مطمئن باشیم 
که به محض خارج شدن شرکت های ژاپنی یا اروپایی و آمریکایی از 
چین، شرکت های دیگری از نقاط دیگر جهان جای آنها را خواهند 

گرفت. این جدا شدن، درواقع یک چرخه را رقم خواهد زد.«
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فرصت امروز: اگرچه طی س��ال های ۹۴ تا ۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به 
جمعیت شاغل کشور افزوده ش��ده است، اما این جمعیت جدید شاغل 
دارای ویژگی هایی هس��تند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناش��ی از 

شیوع کرونا آسیب پذیر می کند.
به گفته نهاد پژوهش��ی مجلس، تا قبل از ش��یوع کرونا در اسفندماه 
س��ال گذشته، بررسی وضعیت اقتصاد کش��ور نشان می داد که با تخلیه 
اث��ر تحریم ها بر اقتصاد، بهبودهایی در متغیرهای اقتصاد کالن رخ داده 
اس��ت و پیش بینی می ش��د که رش��د بخش غیرنفتی در س��ال 1۳۹۸ 
مثبت باش��د، اما پس از ش��یوع ویروس کرونا، بزرگترین و زیانبارترین 
اثر اقتصادی این بیماری به ش��کل ایجاد ش��وک بزرگ نااطمینانی بوده 
که کل محیط کس��ب و کار و فضای س��رمایه گذاری در همه کشورهای 
جهان را احاطه کرده اس��ت بنابراین انتظار می رود که در ماه های پیش 
رو فعاالن اقتصادی در ایران آثار این ویروس جدید ناش��ناخته بر فضای 
س��رمایه گذاری را بیشتر احس��اس و درک کنند و در فصل های مختلف 
س��ال 1۳۹۹ دریافت و برداشت بهتری نسبت به بازخورد آن در اقتصاد 

پیدا کنیم.
افزایش تعداد مشاغل ناپایدار بدون بیمه

طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در زمس��تان سال 1۳۹۸ 
روند کاهش��ی خود را تداوم بخشید و به 1۰.۶ درصد رسید. با این حال 
افزایش تعداد ش��اغالن در این فصل نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 
تنها حدود 52 هزار نفر بوده اس��ت که از س��ال 1۳۹۳ تاکنون کمترین 
میزان افزایش اش��تغال بوده اس��ت. همچنین آمارها نشان می دهد که 

طی س��ال های 1۳۹۴ تا 1۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل 
کشور افزوده شده است.

مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س در ادام��ه گ��زارش »پای��ش امنی��ت 
سرمایه گذاری« در این باره گزارش داده که متأسفانه این جمعیت جدید 
شاغل دارای ویژگی هایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی 
از شیوع بیماری کرونا آس��یب پذیر می کند. اشتغال ایجادشده اشتغالی 
اس��ت که نه توسط بخش دولتی یا ش��رکتی و کارخانه ای، بلکه توسط 
بخش غیرش��رکتی، در بخش خدمات و بنگاه ه��ای زیر پنج نفر کارکن 
بوده اس��ت و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروش��ی و عمده فروشی، 
تعمی��رات، حمل ونقل، واس��طه گری، خدمات م��واد غذایی و … ایجاد 
ش��ده اس��ت. لذا این مش��اغل که با وضعیت ش��غلی »کارکن مستقل« 
طبقه بندی می ش��ود، غالباً دارای قرارداد نیس��تند و تحت پوشش بیمه 
قرار نمی گیرند. این گروه از ش��اغالن همچنین مشاغل تمام وقت ندارند 
و در موقعیت های شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای 
خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابس��ته است. بنابراین می توان 

گفت که تعداد مشاغل ناپایدار بدون بیمه افزایش یافته است.
یک میلیون و 818 هزار نفر اشتغال ناقص دارند

در همین حال، بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 15ساله و بیشتر 
نش��ان می دهد که در بهار امسال ۷.۹ درصد از جمعیت شاغل،  به دالیل 
اقتص��ادی )نظیر فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدانکردن کار با س��اعت 
بیش��تر و…( کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام 
کار اضافی بوده اند. به گزارش تس��نیم، اشتغال ناقص، اشتغالی است که 

در آن امکان به کارگیری یا بهره برداری از تمامی اس��تعدادها، ظرفیت ها 
یا توانایی های فرد فراهم نباش��د و ش��امل اشتغال ناقص زمانی، اشتغال 

ناقص مهارتی و اشتغال ناقص درآمدی است.
شاغالنی که کارشان تمام وقت نیس��ت، خودشان می خواهند ساعات 
بیش��تری کار کنند، اما کارفرما به هر دلیلی نمی خواهد یا نمی تواند به 
ساعت کاری آنها اضافه کند، در آماِر اشتغال ناقص قرار می گیرند. برخی 
دیگر از ش��اغالن مهارت هایی دارند که در شغل فعلی شان به طور کامل 
از آن اس��تفاده نمی کنند، مثاًل رشته تحصیلی و شغل شان با هم مرتبط 
نیس��ت یا مهارت ها و سمت شغلی شان با هم انطباق ندارد، این شاغالن 
هم در آمار اشتغال ناقص قرار می گیرند. گروه آخر، شاغالنی هستند که 
آمادگی فعالیت در ش��غلی با درآمد باالتر را دارند، اما پیشنهاد مناسبی 

برای شان وجود ندارد.
بررس��ی گزارش های آماری در بهار ۹۹ حاکی از اینکه س��هم اشتغال 
ناقص در بهار ۹۹ حدود ۷.۹ درصد اس��ت. بررس��ی سهم اشتغال ناقص 
جمعیت 15س��اله و بیشتر نشان می دهد که در بهار 1۳۹۹ برابر با ۷.۹ 
درصد جمعیت ش��اغل،  به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، 
پیدا نکردن کار با س��اعت بیشتر و…( کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار 
کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند، این در حالی است که ۳۳.5 
درصد از ش��اغلین 15س��اله و بیشتر، ۴۹ س��اعت و بیشتر در هفته کار 
کرده اند، یعنی حدود یک میلیون و ۸1۸هزار و ۴۳2 نفر اش��تغال ناقص 
دارند که نس��بت به بهار ۹۸ این رقم کاهش یافته اس��ت. رقم اش��تغال 

ناقص در بهار ۹۸ حدود 2میلیون و ۴52هزار و ۶52 نفر بود.

تعداد مشاغل ناپایدار بدون بیمه افزایش یافت

جزییات وضعیت اشتغال در بهار ۹۹
دریچه

با شیوع بیشتر کرونا
نفت از تب و تاب افزایش قیمت افتاد

بهای معامالت نفت با ادامه افزایش موارد جدید ابتال به ویروس کرونا 
در آمریکا و س��ایر کش��ورهای جهان و تشدید نگرانی های بازار نسبت 
به دورنمای تقاضا، کاهش یافت و نسبت به قیمت نهایی جمعه پیش 

اختالف چندانی نداشت.
 FXTM به گزارش ایس��نا، لوکمان اوتونوگا، تحلیلگر ارشد شرکت
به مارکت واچ گفت: به نظر می رس��د بازار تحت تاثیر تصمیم اوپک و 
متحدانش برای تسهیل محدودیت عرضه از ۹.۷ میلیون بشکه در روز 
به ۷.۷ میلیون بش��که در روز از ابتدای اوت قرار نگرفته اس��ت. اگرچه 
تقاض��ا برای نفت در هفته های اخیر ب��ه دلیل کاهش محدودیت های 
قرنطینه بهبود تدریجی داشته است اما تسهیل محدودیت عرضه گروه 
اوپک پالس با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی و افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا در آمریکا ممکن است زودهنگام باشد. هرگونه سیگنالی 
از وضع مجدد محدودیت های قرنطینه یا ضعف بیش��تر احیای اقتصاد 
جهانی ممکن است روی بخش تقاضا برای نفت تاثیر منفی گذاشته و 
به شوک های نزولی بر شاخص های قیمت وست تگزاس اینترمدیت و 

برنت منجر شود.
آمریکا پنجشنبه گذشته بیش از ۷۰ هزار مورد جدید ابتال به ویروس 
کرون��ا را گزارش ک��رد که رکورد روزانه جدیدی بود. ش��مار مبتالیان 
به بیماری کووید- 1۹ به مرز 1۴ میلیون نفر نزدیک ش��ده و مناطق 
مختلف جهان برای مقابله با شیوع بیماری، محدودیت های رفت و آمد 
را ازسرگرفته اند. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل 
در اوت 1۶ س��نت معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت و در ۴۰ دالر و 5۹ 
سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در 
سپتامبر 2۳ سنت معادل ۰.5 درصد کاهش یافت و در ۴۳ دالر و 1۴ 
سنت در هر بشکه بسته شد. طبق آمار داوجونز مارکت، وست تگزاس 
اینترمدیت برای کل هفته ۰.1 درصد معادل چهار سنت در هر بشکه 

رشد کرد در حالی که نفت برنت ۰.2 درصد افت داشت.
تحلیلگران بانک جفریز در یادداش��تی نوشتند: فعال به نظر می رسد 
بازار با تس��هیل محدودیت عرضه اوپک پالس مشکلی ندارد و کاهش 
بیشتر تولید از سوی کشورهایی که در ماه های گذشته به طور کامل به 
توافق پایبند نبوده اند تا حدودی محدودیت عرضه این گروه را باال نگه 
خواهد داشت. پایبندی اوپک پالس به توافق قوی بوده و اگر موج دوم 
شیوع ویروس کرونا روند رشد تقاضا را محدود کند، انتظار می رود این 
گروه میزان زیادی نف��ت را از بازار خارج کند. همچنان انتظار می رود 
با توجه به س��طوح پایین فعالیت، روند کاهش تولید نفت آمریکا ادامه 
پیدا کند. جفریز پیش بینی خود از قیمت نفت برنت در نیمه دوم سال 
2۰2۰ را از ۳۷ به ۴۳ دالر در هر بشکه افزایش داد اما پیش بینی قیمت 
برای سال های 2۰21 و 2۰22 را تغییر نداد و همچنان به ترتیب  ۴۸ 
دالر و 55 دالر حفظ کرد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز جمعه 
اظهار کرد انتظار ندارد پس از تس��هیل محدودیت عرضه، قیمت های 
نف��ت جهانی تغییر چندانی پیدا کند و قیمت ه��ای نفت در محدوده 
۴۰ تا ۴۳ دالر در هر بش��که کم و بیش ثابت ش��ده اند. طبق گزارش 
روز چهارشنبه اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا در هفته 
منتهی به 1۰ ژوئیه به میزان ۷.5 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و این 
آمار باعث شد ش��اخص های قیمت روز چهارشنبه در باالترین قیمت 

چهار ماه اخیر بسته شوند.
براس��اس گ��زارش مارکت واچ، ش��رکت خدمات ان��رژی بیکرهیوز 
روز جمع��ه گزارش کرد ش��مار دکل های حفاری نف��ت فعال آمریکا 
هفته گذش��ته یک حلقه کاهش پیدا کرد و به 1۸۰ حلقه رس��ید که 
هجدهمین کاهش هفتگی متوالی بود و از ادامه کاهش تولید این کشور 

در ماه های آینده حکایت دارد.

احتمال شکسته شدن رکورد پیک مصرف برق
12 استان در منطقه قرمز برق

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با اش��اره به گرم ش��دم دمای هوا و 
افزایش مصرف برق، گفت: ساعت های پرفشاری در مدیریت پیک برق 
را پش��ت س��ر می گذاریم به طوری که در حال حاضر 12 اس��تان در 
منطقه قرمز قرار دارند. مس��عود صادقی با بیان اینکه ش��نبه میانگین 
دمای هوا نسبت به روز جمعه یک درجه گرمتر شده است، اظهار کرد: 
این افزایش دما، باعث باالرفتن مصرف برق در کش��ور ش��ده است به 

طوری که هم اکنون 12 استان کشور در منطقه قرمز قرار دارند.
به گفته وی خراسان  رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، بوشهر، 
هرمزگان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، استان تهران، آذربایجان شرقی، 
اردبیل و کالنش��هر اهواز و منطقه غرب مازن��دران هم اکنون به دلیل 
افزای��ش مصرف در منطقه قرمز قرار دارند. او از هموطنان س��اکن در 
این مناطق خواست که از طریق تنظیم درجه کولرهای گازی روی 2۴ 
درجه و اس��تفاده از دور کند کولرهای آبی با پرسنل صنعت برق برای 
پایدار ماندن ش��بکه و جلوگیری از بروز مش��کالت احتمالی همکاری 
کنن��د. هم اکنون هم��کاران ما در مرکز پایش صنعت ب��رق و نیز در 
سراسر شرکت ها، در حال مدیریت شرایط کنونی هستند اما همچنان 
نیازمند همکاری مشترکان هستیم. همچنین مصطفی رجبی مشهدی، 
س��خنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش بیش از یک درجه ای دمای 
هوای کش��ور گفت: نقش��ه های هواشناسی نش��انگر آن است که موج 
گرمای ش��دید وارد ایران شده اس��ت که همین موضوع باعث افزایش 
بی��ش از یک درجه ای دمای هوا در این هفته خواهد ش��د و حتی دما 
در برخی نقاط کشور به بیش از 5۰ درجه افزایش خواهد یافت که در 
این شرایط نیازمند همکاری بیشتر مشترکان برق هستیم. وی با بیان 
اینکه در هفته جاری میانگین دمای کشور ۳۴.۹ درجه بود، خاطرنشان 
کرد: در هفته جاری، دما در برخی نقاط کش��ور حتی از 5۰ درجه نیز 
فراتر خواهد رفت که به دنبال آن افزایش شدید مصرف برق را به دلیل 
تشدید استفاده از وسایل سرمایشی به دنبال خواهد داشت. بررسی ها 
نش��انگر آن اس��ت هر یک درجه افزایش دما، یک هزار و 5۰۰مگاوات 
مصرف برق کشور بیشتر می ش��ود  که با در نظر گرفتن گرمتر شدن 
دمای کش��ور در این هفته، احتماال باید شاهد افزایش بین 25۰۰ تا ۳ 

هزار مگاواتی مصرف برق باشیم.
وی با بیان اینکه نوس��ان های مکرر در مصرف برق و افزایش شدید 
مصارف، باعث اس��تهالک بیش��تر نیروگاه ها و تاسیسات صنعت برق 
می ش��ود، خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که اگر همه مشترکان در 
س��اعت های بین 1۳ تا 1۷ مصرف برق خود را تنها 1۰درصد کاهش 

دهند، هیچ مشکلی برای تامین برق ایجاد نخواهد شد.
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مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری نیروی  کار در بهار ۹۹ را منتشر کرد و 
نتایج حاکی از مشهود بودن اثر ویروس کرونا بر بازار کار کشور در فصل 
بهار نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت 
غیرفعال کش��ور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور )جمعیت فعال( 

با کاهش ملموسی مواجه شده است.
مقایسه آمار بهار ۹۹ با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که به 
دلیل ش��یوع کرونا، حدود یک میلیون و 5۰۰هزار نفر از جمعیت فعال 
در بهار ۹۹ کاهش یافته است. در نتیجه با کوچک شدن جمعیت فعال، 
عدد ش��اغالن به کل جمعیت فعال و جویای کار، درصد بیش��تری پیدا 
کرده و نرخ بیکاری را کاهش داده اس��ت. ب��ه عبارت دیگر، کرونا عمال 
باعث کاهش نرخ بیکاری ش��ده و براساس اعالم مرکز آمار، نرخ بیکاری 
افراد 15 س��ال و بیش��تر در بهار ۹۹ برابر با ۹.۸درصد بود که نسبت به 

فصل مشابه سال قبل 1.1درصد کاهش یافته است.
همچنین بررس��ی نرخ بیکاری گروه س��نی 1۸ تا ۳5 ساله نیز نشان 
می ده��د ک��ه در به��ار 1۳۹۹، 1۶.۷درصد از جمعیت فع��ال این گروه 
سنی بیکار بوده اند. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد ک��ه در بهار 1۳۹۹، بخش خدمات ب��ا ۴۹.۷ درصد بیش ترین 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های 

صنعت با ۳1.۸درصد و کشاورزی با 1۸.۶درصد قرار دارند.
 در ای��ن باره، محمدقلی یوس��فی کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به 
اینکه کرونا نرخ بیکاری را افزایش داده اس��ت، به فرارو گفت: از ابتدای 
اسفندماه تاکنون بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده اند و آماری 
که وزارت کار در زمین��ه ثبت نام افراد برای دریافت بیمه بیکاری اعالم 
کرده خود موید این موضوع اس��ت، از س��وی دیگر عم��ال دولت برنامه 

خاص��ی برای حمایت از این اف��راد را انجام نداده، زیرا که کرونا در چند 
ماه گذشته بسیاری از برنامه ریزی ها را از بین برده است.

او ادامه داد: سال هاست که اقتصاددانان و کارشناسان بر وضعیت نابسامانی 
که در اقتصاد کش��ور وجود دارد، تاکید کرده اند، اما متاس��فانه هیچ گوش 
ش��نوایی در دولت های مختلف وجود نداشته که نتیجه آن امروز دالر 2۳ 
هزار تومانی و سکه 11 میلیون تومانی بوده، این در حالی است که شما اگر 
اقتصاد را به مانند یک ساعت در نظر بگیرید، اگر هر کدام از چرخ دهنده های 
آن آسیب ببیند، آن زمان است که کل کارکرد ساعت از کار می افتد، حال 
این داستان اقتصاد ما است که طی سالیان دراز تصمیمات اشتباهی که در 
گذشته گرفته شده، آسیب های آن امروز به خوبی نمایان شده است. یوسفی 
اضافه کرد: در مورد افزایش نرخ بیکاری به خصوص در قش��ر تحصیلکرده 
باید به چند نکته اشاره کرد، اوال اینکه نظام آموزشی و دانشگاهی ما به هیچ 
عنوان مهارت محور نیست، برای همین مسئله است که مشاهده می کنید، 
بس��یاری از فارغ التحصیالن دانش��گاهی از مهارت کافی بر ورود به مشاغل 
تخصصی برخوردار نیستند، همچنین رشد قارچ گونه مراکز آموزش عالی نیز 
خود مزید بر علت شده تا سطح و کیفیت آموزشی در ایران بسیار نازل باشد.

به گفته این اس��تاد دانش��گاه، دوم ه��م اینکه در عم��ل دولت برای 
به کارگیری و اش��تغال این همه فرد تحصیلکرده برنامه ای ندارد و برای 
همین است که افراد اغلب به شغلی روی می آورند، که در آن تخصصی 
ندارند، اما برای امرار معاش به این شغل ها تن می دهند، سوم هم اینکه 
نظام برنامه ریزی در این کش��ور به واقع ناکارآمد است و نمی تواند برای 
بهره برداری مناس��ب و بهینه از این نیروی انس��انی جوان و تحصیلکرده 

برنامه ریزی درست و اصولی داشته باشد.
ای��ن اقتصاددان با تاکید بر اینکه تا زمانی که فس��اد و رانت در نظام 

اقتصادی ایران وجود داش��ته باش��د، صحب��ت از کاهش بیکاری طنزی 
بیش نیس��ت، بیان داش��ت: زمانی که منابع و ثروت ه��ای ملی تنها در 
دستان عده قلیلی باشد دیگر صحبت از افزایش اشتغال بی معناست، در 
این رابطه یک مثال می زنم، قرار شد خصوصی سازی شود در اقتصاد که 
بخش خصوصی واقعی و متخصص مدیریت بنگاه ها و واحد های تولیدی 
را در دست بگیرند و از این طریق با افزایش تولید، اشتغال زایی را بیشتر 
کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فاجعه آمیز بود، شما تنها یک نمونه 

کارخانه نیشکر هفت تپه را ببینید که چگونه ویران شد.
این اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه دخالت دولت در اقتصاد را یکی از 
مهم ترین دالیل وضعیت بد اقتصادی و عدم اشتغال زایی مناسب دانست 
و اذعان داش��ت: اصوال دولت کارفرمای خوبی نیس��ت و به قول میلتون 
فریدمن اگر مدیریت یک بیابان ش��نزار را به بخش دولتی واگذار کنید، 
بعد از پنج س��ال با کمبود شن مواجه می ش��وید، به واقع با این اقتصاد 
دولتی و حضور همه جانبه دولت در بازار های مختلف افزایش اش��تغال 
در عمل ممکن نیس��ت، بنابراین تا زمانی ک��ه دولت بخواهد به صورت 

گسترده در اقتصاد دخالت کند، وضعیت اقتصادی اصالح نخواهد شد.
او ب��ا تاکید بر اینک��ه در یک اقتصاد آزاد اس��ت که بخش خصوصی 
می تواند به فعالیت بپردازد و اش��تغال زایی کند، اذعان داش��ت: در حال 
حاضر اگر یک کارآفرین س��رمایه مناس��ب و کافی را در اختیار داش��ته 
باش��د، نمی تواند به راحتی کس��ب و کار خود را راه اندازی کند، چراکه 
با یک بوروکراس��ی فش��ل و ناکارآمد روبه رو خواهد ب��ود و باید از ده ها 
دس��تگاه مختلف مجوز های بی خودی را بگیرد که تنها کاغذبازی است 
که در نهایت این ش��یوه باعث می شود کارآفرین از کرده خود پشیمان 

شده و عطای تاسیس بنگاه تولیدی را به لقایش بسپارد.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد 
افراد ثبت نام ش��ده مقرری بیمه بیکاری ایام کرونا را دریافت کرده     اند، 
گفت: اف��رادی که هنوز این مق��رری را دریافت نکرده ان��د می توانند با 

شماره 1۴2۰ تماس بگیرند.
مهرداد قریب با بیان اینکه حدود ۸۷۰ هزار نفر برای دریافت مقرری 
بیم��ه بیکاری ای��ام کرونا در س��امانه مربوط ثبت نام ک��رده بودند که 

اس��امی نهایی به وزارت رفاه ارس��ال، شماره شبای واجدین اخذ و برای 
خزانه داری ارسال شد، اظهار کرد: این مقرری برای 2۰ روز آخر اسفند، 

فروردین و اردیبهشت ماه واریز شد.
ب��ه گفته وی، بیش از ۹۰درصد افرادی ک��ه ثبت نام کرده بودند این 

مقرری را دریافت کرده اند.
معاون بیمه ای س��ازمان تامین اجتماعی درباره علت عدم دریافت این 

مق��رری برای ش��ماری از ثبت نام کنندگان گفت: تع��دادی که تا امروز 
نتوانس��ته اند این مبلغ را دریافت کنند زیاد نیست اما چند دلیل داشته 
است از جمله اینکه یا شماره شبا را اشتباه ارسال کرده بودند یا شماره 
متعلق به خودش��ان نبوده اس��ت. این افراد می      توانند با ش��ماره 1۴2۰ 
تماس بگیرند تا راهنمایی شوند که به چه نحوی مشکل شان حل شود. 

اگر اطالعات کامل باشد مشکل ظرف ۴۸ ساعت رفع می شود.

تاثیر کرونا بر بازار کار در فصل بهار

کرونا آمار بیکاری را کاهش داد؟

واریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹0درصد مشموالن

جاماندگان با 1420 تماس بگیرند
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شرط بازگشت ارزهای صادراتی

در حالی طبق مصوبه اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان باید ۸۰درصد 
ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور 
پروانه صادراتی برگردانند که هدف اصلی سیاست جدید ارزی، جلوگیری 

از ورود ارزهای صادراتی به بازار خرید و فروش ارز است.
در شرایط فعلی ارزی، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به 
کشور بازگردانند تا در چرخه تولید مورد استفاده قرار گیرد و برای سهولت 
این بازگشت، در زمان صادرات و خروج کاال از کشور از صادرکنندگان تعهد 
ارزی می گیرند تا ظرف مدت مش��خصی بع��د از گرفتن پروانه صادراتی و 
خارج کردن کاال از کش��ور، ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سیستم 
بانکی به کشور برگردانند تا در چرخه تولید و نه در بازار آزاد مورد استفاده 

قرار گیرد.
کوتاهی در این امر، ارز حاصل از صادرات را به نحو نامحسوس وارد بازار 
آزاد خواهد کرد و بر التهاب بازار خواهد افزود؛ بنابراین گمرک کش��ور در 
گام نخست بایستی از صادرکننده تضمین مطمئن و قابل اتکا بگیرد تا در 
زمان نیاز بتواند اقدامات قانونی خود را به سرانجام برساند و در گام بعدی 

پیگیر رفع تعهد ارزی باشد.
جزییات سیاس��ت جدید ارزی و مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره نحوه 
بازگشت ارزهای صادراتی، بیانگر آن است که کلیه صادرکنندگان بایستی 
۸۰درص��د ارز حاصل از صادرات خ��ود را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از 
تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک به کشور بازگردانند و حواله های ارزی 
باید در س��امانه »نیما« و اس��کناس ارزی نیز در سامانه نظارت ارز موسوم 
به »س��نا« ثبت شود. در نهایت، خودداری از این امر به منزله تخلف ارزی 
خواهد بود و صادرکنندگان حق دارند 2۰درصد ارز صادراتی خود را مورد 

استفاده قرار دهند.
اما در این بین بنگاه های تولیدی صادرات محور مجاز هستند تا حداکثر 
۳۰درصد از ارز صادراتی خود را برای نیازهای صادراتی خود استفاده کنند 
که این امر بدان معناس��ت که این قبیل بنگاه ه��ا به جای ۸۰درصد تنها 
۷۰درصد تعه��د ارزی دارند. عالوه بر این، صادرکنندگانی که ظرف مدت 
سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند تعهد ارزی آنان 
برمبنای ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت به منظور پایش ارز باید کارت ه��ای بازرگانی موجود را به طور 

مداوم بررسی کند.
طبق مصوبه تازه بانک مرکزی، ارز ناشی از پیمان ها و قراردادهای ارزی با 
بخش دولتی یا غیردولتی باید از طریق ثبت سفارش برای تامین کاالهای 
موردنیاز مورد استفاده قرار گیرد و مازاد آن نیز در بازار ثانویه فروخته شود. 

همچنین صادرات موقت نیز بایستی در سامانه جامع صادرات ثبت شود.
در این بین، هدف اصلی سیاس��ت های جدی��د ارزی، جلوگیری از ورود 
ارزهای حاصل از صادرات به بازار خرید و فروش ارز است. زمانی که فردی 
در خ��ارج ارز موردنی��از خود را به قیم��ت روز از صادرکننده می خرد و با 
پرداخت بهای ریالی آن به نرخ آزاد در داخل کشور، در خارج آن را دریافت 
می کند، این امر به راحتی به التهاب بازار ارز دامن می زند، اما نباید فراموش 
ک��رد که حواله ارز و نقل و انتقال ارز و به ویژه بهای ریالی معامالت ارزی 
از طریق بانک های داخلی و خارجی صورت می گیرد، بنابراین موفقیت در 
سیاست جدید ارزی مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، گمرک و شبکه بانکی کشور است.
همچنین گرفتن تضمین ه��ای الزم و قابل اتکا از متعهدین ارزی تا در 
صورت نیاز قابلیت نقدشوندگی داشته باشد، می تواند در موفقیت بازگشت 
ارزهای صادراتی موثر باش��د و کوتاهی در این امر به راحتی ارزهای ناشی 
از ص��ادرات را به بازار آزاد س��رازیر خواهد ک��رد. ضمانت نامه های بانکی، 
یکی از انواع تضمین های معتبر صادراتی اس��ت، زیرا سهولت نقدشوندگی 
ضمانت نامه ه��ای بانکی، گمرک را از زحمات و دردس��رهای رفع تعهدات 
ارزی صادرکنندگان رها می کند. همچنین برای صدور ضمانت نامه  گمرکی، 

سیستم بانکی کشور نیز باید از سختگیری های غیرضرور دست بردارد.
به طور کلی، پیگیری مس��تمر رفع تعه��د ارزی در موعد مقرر، پیگرد 
قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در 
موعد مقرر خواه بخش دولتی باش��د خواه بخش غیردولتی، پایش مداوم 
نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی ها و سیستم بانکی کشور به منظور 
جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی 
از این طریق و در نهایت، در نظر گرفتن مشوق های مطلوب و قابل توجه 
صادراتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن 
نیت و به نحو کامل ایفا می کنند، ازجمله عوامل موثر در تحقق سیاس��ت 

جدید رفع تعهدات ارزی است.

سرمقاله

به نظر می رس��د این روزها دیگر دالر لیدر بازارها برای رشد قیمت ها 
نیس��ت، بلکه بازار س��رمایه اس��ت که بازارهای موازی را به سمت خود 
می کش��اند. در حال حاضر، بورس لیدر سود شده است و همه بازارها را 
به دنبال خود می کش��اند. در نتیجه آنقدر میزان س��ود در بورس ایران 
در فصل اول امس��ال باال بوده اس��ت که بازارهای دیگ��ر به فکر جبران 
عقب ماندگی خود افتاده اند و برای همین در چند ماه گذش��ته ش��اهد 

رشد نرخ ارز، طال و مسکن بوده ایم.
این نگاهی اس��ت که سیامک قاس��می در تحلیل شرایط این روزهای 
بازاره��ای موازی دارد و در تش��ریح دالیل این اتفاق، می گوید: »من در 
عین اینکه خوش��حال هس��تم بازار بورس ایران توس��عه پیدا می کند و 
منطقی ترین پلتفرم برای سفته بازی است، اما رشدهای غیرقابل توجیه، 
اقتص��اد ایران را در بخش اقتصاد واقع��ی و بازارهای موازی کامال دچار 

عدم تعادل کرده و این عدم تعادل به اقتصاد ایران ضربه می زند.«
ب��ه گفته این اقتصاددان، »بازار ارز در س��ال ۹۷ این عدم تعادل بین 
بازاره��ا را پدید آورد و نزدیک به 25۰درصد رش��د ک��رد، اما هم اکنون 
بازار بورس ایران، لیدر س��ود ش��ده است و همه بازارها را به دنبال خود 
می کش��اند، زیرا میان بازارها تعادل وجود ندارد. در همین حال، افزایش 
ریس��ک سیاس��ی با توجه به تحریم های تازه، کاهش شدید درآمدهای 
ارزی، عدم دسترسی به منابع ارزی و انتقال بخشی از جریان سفته بازی 
به بازار ارز، باعث ش��ده اس��ت که بازار ارز روزهای پرنوس��انی را سپری 

کند.«
او در پاسخ به این پرسش که سهم سفته بازی در افزایش نرخ ارز چقدر 
اس��ت؟ به خبرآنالین، می گوید: »سهم س��فته بازی در بازار کاغذی زیاد 
اس��ت. خیلی موقع ها رئیس کل بانک مرکزی و سایر مدیران می گویند 
که س��هم دالر کاغذی از کل تقاضای عرضه و تقاضای ارز پایین اس��ت. 
البته این حرف درس��ت اس��ت، اما یک نکته گفته نمی ش��ود که قیمت 
آن تعیین کنن��ده اس��ت، یعنی اگر 5درصد مب��ادالت ارزی هم کاغذی 
باش��د، ولی این قیمت برای سایر مبادالت تعیین کننده است. به عبارت 
دیگر، نرخ بازار، قیمت لیدر اس��ت و وقتی جل��و می رود، بقیه قیمت ها 
را به س��مت خود می کش��اند. ش��ما وقتی به بازار لوازم خانگی مراجعه 
می کنی��د، می بینید که همه خود را ب��ا قیمت بازار تطبیق می دهند، نه 

با قیمت نیما.«
قاس��می با اش��اره به وجود س��فته بازی در ب��ازار ارز ادام��ه می دهد: 
»به هرحال س��فته بازی در بازار ارز وجود دارد و در کنار آن، عدم توازن 
عرض��ه و تقاضا وج��ود دارد. خبرهای��ی که وجود دارد، این اس��ت که 
عرضه ارز برای واردات بسیار محدود شده و تقریبا ارزی تخصیص داده 
نمی شود؛ حتی برای کاالهای اساسی. خیلی موقع ها واردکنندگان برای 
تامین ارز به س��راغ بازار آزاد می روند. این عدم توازن در کنار یک موج 
کوچک س��فته بازی که در بازار ارز ایجاد می شود، کافی است تا بازار را 
دچار عدم توازن کند. من قبال می گفتم که درست است دالر در حدود 
15 هزار تومان است، اما این عدد خیلی شکننده است و با هر تلنگری، 

این عدم توازن به هم می خورد. همین اتفاق هم افتاده است.«
ب��ه اعتقاد این اقتصاددان، »در این بین، اتفاقات سیاس��ی هم ش��کل 
گرف��ت و اث��ر خود را گذاش��ت، مثل داس��تان ش��ورای ح��کام آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتم��ی. بازاری مثل ارز، بازارهای انتظاری هس��تند و 
همه اتفاقاتی که در آینده می افتد، به سرعت روی بازار تاثیر می گذارد؛ 
یعنی هرگز صبر نمی کند که تحریم اتفاق بیفتد و بعدها تاثیر بگذارد.«

قاس��می مجموع عواملی که باعث نوسان بازار ارز شده را برمی شمرد 
و می گوی��د: »در ب��ازار انتظاری، هر اتفاقی در هم��ان لحظه اثر خود را 
به جای می گذارد. به همین دلیل، افزایش ریس��ک سیاس��ی با توجه به 
تحریم های تازه، کاهش ش��دید درآمدهای ارزی کشور، عدم دسترسی 
به منابع ارزی و همینطور انتقال بخش��ی از جریان س��فته بازی به بازار 
ارز، باعث شده است تا بازار ارز در این روزها شرایط پرنوسانی را تجربه 
کند.« وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا دالر قبله بازارها شده 
و قیمت همه کاالها را به سمت خود می کشاند، به نقش دالر در اقتصاد 
ایران اش��اره می کند و می افزاید: »ابتدا باید دید که تغییرات قیمت در 
اقتصاد ایران چگونه اتفاق می افتد و نقش دالر چیس��ت. این موضوع از 
آن دسته مسائلی است که کمتر درباره آن صحبت می شود. ریشه تورم 
در اقتصاد به طور عمده دو گونه اس��ت؛ یک سری تورم در اقتصاد وجود 
دارد ک��ه تورم های س��مت تقاضا به آن گفته می ش��ود. این تورم زمانی 
ش��کل می گیرد که حجم پول در اقتصاد زیاد باشد و سطح درآمدها نیز 
باال رفته باش��د. در این حالت، مردم به بازار هجوم می آورند و قیمت ها 
افزایش پیدا می کند. به عبارتی، وقتی نقدینگی باال رود و وضعیت مردم 

بهتر شود، این تورم شکل می گیرد.«

او س��پس به تورم دوم اش��اره می کند و ادامه می دهد: »تورم دیگری 
که در اقتصاد ایران وجود دارد، تورم فش��ار هزینه اس��ت. در تورم فشار 
هزینه، اصال مهم نیس��ت که مردم برای مث��ال، یک فنجان را می خرند 
ی��ا نمی خرن��د. قیمت فنجان باال م��ی رود، زیرا نهاده ها و م��واد اولیه و 
ورودی های س��اخت این فنجان هر روز گران تر می ش��ود. اقتصاد ایران 
مدت هاس��ت که دچار تورم فشار هزینه شده است. برای مثال، یخچال 
و فریزر معامله نمی ش��ود، اما قیمت آن دائما ب��اال می رود. مطمئنا این 
اصطالح را در سطح جامعه ش��نیده اید که کسی نمی خرد، اما قیمت ها 
باال می رود، چرا؟ زیرا تورم فش��ار هزینه اتفاق افتاده است. وقتی قیمت 
ارز ب��اال می رود، به طور طبیعی در اکثر صنایع با توجه به وارداتی بودن 
م��واد اولیه، هزین��ه مواد اولیه باال می رود. حتی اگ��ر قیمت ارز هم باال 
نرود، میزان واردات ک��م خواهد بود، بنابراین قیمت مواد اولیه به دلیل 
عرضه کم، ب��اال می رود و هم اینکه قیمت ارز روی آن اثر می گذارد. در 
یک کالم، اقتصاد در دوره ای که با تورم فش��ار هزینه روبه رو اس��ت، با 

افزایش قیمت کاالها روبه رو می شود.«
قاس��می در انتها با اش��اره به جهش های ارزی در س��ال های گذشته 
می گوید: »ما هر بار با جهش ارزی در س��ال های گذشته روبه رو بودیم، 
دالر بازار لیدر ش��ده و ش��روع به حرکت  کرده و همه بازارها را با خود 
همراه کرده اس��ت، چه بازار کاالیی و چه بازارهای س��رمایه گذاری. در 
همه جای دنیا این گونه اس��ت، یعنی در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران 
ک��ه اقتصادهای مواد اولیه پایه هس��تند، ارز جهانی همیش��ه این اثر را 
دارد. تورم هم وقتی از نوع تورم فشار هزینه باشد، حتی اگر مردم قدرت 

خرید نداشته باشند، باز هم هر کاری کنید، قیمت ها باال می رود.«

سهم سفته بازی در افزایش قیمت ارز چقدر است؟
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مکانیزم بورس در خدمت کاهش سوداگری
خودرو به بورسی ها ملحق می شود؟ 

عرض��ه خودرو صفر در بورس موجب کاهش جذابیت س��وداگری در 
بازار خودرو ش��ده و با کاهش تقاضای غیرمصرفی بازار خودرو، منفعت 

مصرف کننده واقعی را تأمین می کند.
به گزارش مهر، یکی از دالیل وضع کنونی بازار خودرو را می توان عدم 
عرضه مناسب و کافی خودرو توسط کارخانه ها و به وجود آمدن تقاضای 
غیرمصرفی در این بازار خودرو دانس��ت. در ش��رایطی که میزان تولید 
خودرو کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ قریب به 5۰درصد کاهش 
پیدا کرده است، وجود تقاضای سوداگرانه و سودجویانه، نهایتاً به تفاوت 
چشمگیر قیمت بین کارخانه و بازار منجر شده است؛ تفاوت قیمتی که 
نه تنها موجب نارضایتی مردم و متضرر شدن مصرف کننده واقعی شده 
است، بلکه خود در نقش عامل تشدید این نابسامانی و یکی از مشوق های 

رشد واسطه گری ایفای نقش می کند.
در چنین ش��رایطی عرضه خ��ودرو از طرف خودروس��ازها به صورت 
مستقیم با مش��کالت عمده ای همراه بوده و زمینه ساز ایجاد نارضایتی 
عمومی ش��ده اس��ت، پیش��نهاد »عرضه خودرو صفر در ب��ورس کاال« 
به عنوان راهکاری در جهت حفظ منافع عمومی مطرح ش��ده است. در 
همین ارتباط، محمدجواد ش��اهجویی، کارشناس بازار خودرو می گوید: 
اجرای چنین طرحی می تواند عالوه بر کمرنگ کردن جذابیت های بازار 
سوداگری خودرو، میزان تقاضای خرید خودرو صفر را به میزان تقاضای 
واقعی و مصرفی نزدیک کرده و همچنین س��بب کش��ف قیمت واقعی 

خودروها در یک فضای شفاف و رقابتی شود.
وی معتق��د اس��ت: با عرضه خ��ودرو صفر در ب��ورس کاال، رفته رفته 
قیمت های��ی را ک��ه مراجعی چ��ون س��ایت های اینترنت��ی و مافیای 
قیمت گذاری خودرو تعیین می کردند از بین می رود و مابه التفاوت قیمت 
مصوب کارخانه و قیمت کشف ش��ده به جای آنکه به حساب دالالن این 
بازار واریز شود، می تواند صرف منابع نوسازی ناوگان عمومی حمل ونقل 
در کشور شده و موجبات منتفع شدن همه مردم از این منابع را فراهم 

کند.
اگر فرض کنیم که در ش��رایط موجود تولید، خودروس��ازها همچون 
سال گذش��ته بتوانند ۸5۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و به واسطه 
بورس کاال به مصرف کننده ها عرضه نمایند، شاهچراغی برآورد می کند 
بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان برای صرف در پروژه های نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی، به صورت ساالنه، در اختیار دولت و شهرداری ها قرار 
بگیرد. الزم به ذکر اس��ت که نوس��ازی تمامی 1۴ هزار دستگاه اتوبوس 
ش��هری فعال در کش��ور، به بودجه ای در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 
نیاز دارد. این کارشناس بازار خودرو معتقد است: با هزینه کردن چنین 
مبلغی در بخش توسعه و نوس��ازی حمل ونقل عمومی، نه تنها می توان 
به افزایش رفاه آح��اد مردم جامعه همت گمارد، بلکه می توان به ایجاد 
اش��تغال، گسترش رونق تولید داخلی، کاهش آالینده های مضر و نهایتاً 
کاهش مصرف سوخت اهتمام ورزید؛ به طوری که می توان انتظار داشت 
تا با کاهش خودرومحوری و کاهش مصرف بنزین، میزان مصرف سوخت 
ناوگان حمل ونق��ل عمومی نیز کاهش  یافته و س��وخت مازاد به عنوان 
کاالیی پرتقاضا به کشورهای دیگر صادر شده و درآمد ارزی پایدار برای 
کشور حاصل شود؛ درآمدی که تحریم هم نمی تواند آن را تحت الشعاع 

قرار دهد.
البته نباید فراموش کرد اجرای صحیح این طرح در راس��تای رسیدن 
به اهداف ذکرش��ده مستلزم رعایت الزاماتی است؛ شاهچراغی می گوید: 
در وهله اول، باید توجه شود که عرضه خودرو در بورس کاال باید بدون 
تعیین س��قف قیمتی انجام شود تا به ایجاد تقاضای چند برابر ظرفیت 
همچون روش اخیر پیش فروش دو خودروساز بزرگ منتج نگردد، در گام 
بعد باید صدور پالک برای خودروهای صفرکیلومتر منوط به ارائه مدارک 
خرید مس��تقیم از بورس کاال شود تا از ایجاد بازارهای ثانویه جلوگیری 
گردد؛ ضمن اینکه خودروس��ازها باید متعهد شوند که میزان عرضه در 
بورس کاال را مناسب و مستمر کنند تا ادامه این فرآیند با مشکل کمبود 

عرضه مواجه نشود.

دریچه

فرصت امروز: بازار س��رمایه که تقریبا همه روزهای هفته گذشته را با 
چراغ س��بز س��پری کرده رفته بود، این هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد 
و ش��اخص بورس بی��ش از ۳2 هزار واحد کاهش یاف��ت. معامالت بازار 
سرمایه در اولین روز هفته درحالی به پایان رسید که شاخص کل بورس 
۳2 هزار و 552 واحد افت داشت و عدد یک میلیون و ۸۰۹ هزار واحد 
را نش��ان داد. شاخص کل )هم وزن( نیز با ۶ هزار و ۶۳1 واحد افزایش 
به ۴۸۷ هزار و ۸2۶ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۴هزار و ۳۶2  
واحد رش��د به ۳2۰ هزار و ۹۰1 واحد رسید. شاخص بازار اول ۳5 هزار 
و ۸۹1 واحد و ش��اخص بازار دوم 1۷ هزار و ۳1 واحد کاهش داش��ت. 
آیفکس نیز عدد 1۸ هزار و ۸5۷ واحدی را نمایش داد. در معامالت روز 
ش��نبه بیش از ۷ میلیارد و ۴۰۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش 12۸ هزار و ۸1 میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام نمادها بیشترین و کمترین رشد را داشتند؟

نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۷۹2 
واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۹۶۹ واحد، پتروشیمی 
ن��وری )نوری( با 515 واحد، صنایع ش��یمیایی ایران )ش��یران( با ۴22 
واحد، س��رمایه گذاری داروی��ی تامین )تاپیکو( ب��ا ۳۶۹ واحد، خدمات 
انفورماتیک )رانفور( با ۳۶5 واحد، فوالد خراسان )فخاس( با ۳5۰ واحد، 
پتروش��یمی فناوران )ش��فن( با ۳۴۷ واحد و گروه مپنا )رمپنا( با ۳2۸ 

واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نمادهای فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با ۶ هزار و 
۴۸۹ واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با ۶ هزار و 2۳۷ 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 5هزار و ۹2 واحد، پاالیش نفت 
تبریز )ش��بریز( با 2ه��زار و 51۳ واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین 
)تاپیکو( با 2ه��زار و ۴۸۶ واحد، ایران خودرو )خودرو( با 2هزار و ۳۷5 
واحد و  پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 2هزار و ۳۷5 واحد تاثیر منفی 

بر شاخص داشتند.
همچنین نمادهای ملی صنای��ع مس ایران، بانک ملت، فوالد مبارکه 
اصفه��ان، پاالیش نف��ت تهران، بانک تج��ارت، بانک ص��ادرات ایران و 
پاالیش نفت بندرعباس در گروه نمادهای پربیننده قرار داش��تند. گروه 
خودرو هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه 2میلیارد و 2۷۳ میلیون برگه س��هم به ارزش 15 هزار و 

5۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از ۳۰1 واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال 1۸ هزار و ۸5۷ واحد ثابت مان��د. در این بازار 2 میلیارد و ۶۰۳ 
میلیون برگه س��هم به ارزش 5۳ هزار و 5۶5 میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.

نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی مارون )مارون(، 
هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، 
گروه توس��عه مالی مهر آیندگان )ومهان(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم 
)بجهرم(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، شرکت آهن و فوالد ارفع 
)ارفع(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا( و اعتباری ملل )وملل( 
تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند. همچنین نمادهای پتروشیمی 
تندگویان )شگویا(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، بانک دی )دی(، 
فرابورس ایران )فرابورس(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، مدیریت انرژی 

تابان هور )وهور( تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
نگاهی به عملکرد بازیگران حقیقی و حقوقی

رک��ورد تاریخ��ی تغییر مالکیت هفتگ��ی با انتقال بی��ش از 12 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی از مس��یر پرتفوی س��هامداران حقوقی به سبد 
معامله گران خرد بورس��ی ثبت ش��د. به گزارش س��نا، بورس تهران در 
حالی هفته گذشته را با ثبت بازدهی بیش از 5درصدی سپری کرد که 
در این میان سهامداران با خریدهای پرحجم خود موفق شدند رکوردی 
جدی��د و تاریخی در تغییر مالکیت ها ثبت کنند. بر این اس��اس رکورد 
تغییر مالکیت هفتگی از سهامداران حقوقی به حقیقی در سال جاری با 

ثبت رقم 12 هزار میلیارد تومان شکسته شد.
توجه س��رمایه گذاران به بورس و همچنی��ن ورود افراد جدید به بازار 
س��رمایه در حالی این روزها با حجم باالیی همراه است که عرضه سهام 
دولتی و واگذاری باقیمانده س��هام دولت در ش��رکت های فعال بورسی 
نیز سبب شده تا خرید و فروش های این روزهای بازار سهام با رقم های 
قابل توجهی همراه ش��ود. به طوری که نه تنه��ا در هفته منتهی به 25 
تیرماه ارزش میانگین روزانه داد و ستدهای خرد از مرز 2۴ هزار میلیارد 
تومان گذش��ت، بلکه خالص خری��د حقیقی ها نیز به 12ه��زار میلیارد 
تومان رس��ید. این در حالی است که در برخی از روزهای هفته گذشته 
نیز خالص خرید سهامداران خود یک رکورد محسوب شده و در نهایت 

برآیند هفته را با حجم قابل توجهی از جابه جایی ها همراه ساخت.
بررس��ی جزیی��ات جابه جایی های ص��ورت گرفته نش��ان می دهد که 
در ابتدای هفته پیش خالص خرید س��هامداران خ��رد به 1۷۶ میلیارد 
و ۷۰۰ میلی��ون تومان رس��ید. در جری��ان معامالت روز یکش��نبه نیز 
همزمان با ثبت تاریخی ترین رش��د مقداری ش��اخص کل بورس تهران 
و عب��ور این نماگ��ر از مرز یک میلی��ون و ۸۰۰ هزار واحد، بیش��ترین 
میزان تغیی��ر مالکیت های روزانه در کارنامه بازیگران بازار س��هام ثبت 
ش��د. به طوری که در ای��ن روز بیش از ۴ ه��زار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
رس��ید. هرچند این میزان جابه جایی نقدینگی در روز یکشنبه رکوردی 
بی س��ابقه در کارنامه س��هامداران خرد بود، ولی حقیقی ها در س��ه روز 

بعدی معامالت نیز خریدهای پرحجمی را تجربه کردند. بر این اس��اس 
در جریان معامالت روز دوش��نبه حدود ۳ ه��زار و 2۰۰ میلیارد تومان 
نقدینگی به پرتفوی معامله گران حقیقی منتقل شد. خالص خرید 2هزار 
و ۴۰۰میلی��ارد تومانی حقیقی ها در روز سه ش��نبه و بیش از یک هزار 
و 2۰۰میلیارد تومانی در روز چهارش��نبه سبب شد تا در نهایت برآیند 
تغیی��ر مالکیت های هفتگی در هفته مورد گ��زارش به 12هزار میلیارد 

تومان رسد.
چه صنایعی در کانون توجه سهامداران بودند؟

بررس��ی صنایع مورد توجه سهامداران حقیقی در هفته گذشته نشان 
می دهد که گروه خودرویی با بیش��ترین تقاضا از سوی معامله گران خرد 
روبه رو شده و در نهایت حقیقی ها خالص خرید یک هزار و ۶۰۰میلیارد 
تومان��ی را در این گروه ثبت کردند. در صدر این خریدها نیز جمع آوری 
سهام ایران خودرو قرار داشت که با انتقال 5۷۳ میلیارد تومان نقدینگی 
از مس��یر پرتفوی س��هامداران حقوقی به حقیقی همراه شد. این تقاضا 
س��بب شد تا هر س��هم »خودرو« در مجموع هفته گذشته، رشد قیمت 
بی��ش از 15درص��دی را تجربه کند. نیرومحرکه نی��ز از دیگر نمادهای 
خودرویی مورد توجه سهامداران خرد در هفته گذشته بود. این نماد نیز 

در مجموع با خالص خرید ۴25میلیارد تومانی حقیقی ها روبه رو شد.
محصوالت شیمیایی نیز در حالی جابه جایی ۸۰۰میلیارد تومانی نقدینگی 
به س��مت پرتفوی بازیگران خرد را تجربه کردند که به عنوان دیگر صنایع 
م��ورد توجه بازار قرار گرفتند. در این میان بخ��ش عمده ای از خریدها به 
جمع آوری س��هام گسترش نفت و گاز پارسیان تعلق داشت. به طوری که 
»پارس��ان« خالص خرید بیش از ۶۰۰میلیارد تومانی را به خود اختصاص 
داد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز با ثبت خالص خرید بیش از 2۹۰ 

میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه حقیقی ها در این هفته بود.
در میان نمادهای پاالیش��ی نیز حقیقی ها به خرید سهام پاالیش نفت 
بندرعباس تمایل نش��ان داده و در نهایت ۴۶۰ میلیارد تومان نقدینگی 
در مسیر پرتفوی س��هامداران حقوقی به حقیقی »شبندر« منتقل شد. 
در ادامه این روند نیز دو نماد »ش��تران« و »ش��پنا« قرار داشتند که هر 
کدام به ترتی��ب خالص خرید 51میلیارد تومان��ی و ۴۴میلیارد تومانی 
را از س��وی س��هامداران خرد تجربه کردند. این در حالی اس��ت که در 
گروه مزبور نفت س��پاهان از حمایت س��هامداران عمده برخوردار شد و 
حقوقی ها خالص خرید 1۷۴میلیارد تومانی را در این نماد ثبت کردند.

در مقاب��ل حقوقی ه��ای ب��ازار بیش��ترین حمایت را از گ��روه فنی و 
مهندس��ی و به ویژه نماد مپنا داش��تند. به طوری که در مجموع هفته 
بی��ش از 215میلی��ارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی س��هامداران 

حقیقی به حقوقی »رمپنا« جابه جا شد.

عملکرد بازیگران حقیقی و حقوقی نشان می دهد

ثبت رکوردی جدید در تغییر مالکیت هفتگی
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سامانه تجارت جلوی قاچاق معکوس ماسک را گرفت
دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( از موجودی 
1۸ تا ۳۰ میلیونی ماس��ک در کش��ور خبر داد و با بیان اینکه قیمت مصوب 
ماس��ک های صنعتی برای مصرف کنن��ده 1۳۰۰ تومان و برای ماس��ک های 
کارگاهی 15۰۰ تومان تعیین ش��ده، تصریح ک��رد: از حدود یک هفته پیش 
روند توزیع مواد اولیه به مراکز مختلف تولیدی باید به صورت روزانه در سامانه 
تجارت ثبت شود که با تعریف این فرآیند جلوی عرضه خارج از شبکه و حتی 

در مواردی که گزارش قاچاق ماسک شده بود نیز گرفته شده است.
به گزارش ایس��نا، جمشید گلپور اظهار کرد: طبق برآورد انجام شده میزان 
موجودی ماس��ک بهداش��تی در کش��ور حدود 1۸ تا ۳۰ میلیون عدد است و 
هم اکنون عالوه بر تولی��دات کارگاهی، صنفی و گروه های جهادی، در بخش 
تولیدات صنعتی، روزانه بیش از ۶ میلیون عدد ماسک تولید و عرضه می شود. 
تولیدات گروه های جهادی به صورت مستقیم از طریق مبادی تعریف شده در 
بازار، ایس��تگاه های عرضه ماسک و مراکز مشخص توزیع می شود، اما تولیدات 
بخش صنعتی در اختیار وزارت بهداشت بوده و براساس حواله صادره از سوی 
آن وزارتخانه توزیع می شود بنابراین مشکلی بابت تامین ماسک در کشور وجود 

ندارد و طبق معمول روند توزیع ادامه خواهد یافت.
 وی با بیان اینکه اکنون بالغ بر 1۰ تا 11 میلیون عدد ظرفیت تولید ماسک 
در کش��ور ایجاد شده اس��ت، تصریح کرد: هنوز بخشی از ماسک های وارداتی 
که در دوره تش��دید کرونا وارد کش��ور ش��ده، تعیین تکلیف نشده و با وجود 
فراهم شدن مقدمات کار این محموله ها هنوز به انبارهای ذخیره ماسک منتقل 

نشده اند.
گلپور با بیان اینکه پس از تصمیم س��تاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الزام 
اس��تفاده از ماسک در کشور، شرایط تولید مواد اولیه و ماسک و فرآیند توزیع 
آن را به صورت الکترونیکی تعریف کردیم، در گفت وگو با ش��بکه خبر صدا و 
سیما گفت: سامانه جامع تجارت داخلی مبنای اجرای این فرآیند است و روند 
توزیع مواد اولیه به مراکز مختلف تولیدی باید به صورت روزانه ثبت شود و این 
رویه طی یک هفته اخیر عملیاتی شده و نظم خوبی در این بخش حاکم است.
وی افزود: به عبارتی در فرآیند ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت داخلی، 
تولید مواد اولیه و تولید ماسک و همچنین توزیع آن از ابتدا تا انتها به صورت 
سیس��تمی و قابل رصد در حال انجام اس��ت که با تعریف این فرآیند جلوی 
عرضه خارج از ش��بکه و حتی در مواردی که گزارش قاچاق ماس��ک شده بود 

نیز گرفته شده است.
به گزارش ایس��نا، اخیرا گزارش هایی درباره قاچاق معکوس ماسک منتشر 
ش��ده و حتی نایب رئیس انجمن داروس��ازان ایران گفت��ه بود که »خبرهایی 
می رسد مبنی بر اینکه در حوزه ماسک به دلیل اختالف قیمت و گرانی دالر، 

قاچاق معکوس وجود دارد.«
به گفته دبیر ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت بخش کارگاهی و گروه های 
جهادی مس��ئولیت تولید و تامین و توزیع این کاال را در س��طح خرده فروشی 
برعه��ده گرفته اند و تولیدات صنعتی که بالغ بر ۶ میلیون عدد در روز اس��ت 
از طریق داروخانه ها و فروشگاه های زنجیره ای در سطح کشور عرضه می شود. 
همچنین قیمت مصوب ماسک های صنعتی برای مصرف کننده 1۳۰۰ تومان 
و برای ماس��ک های کارگاهی 15۰۰ تومان تعیین شده است و در صورت بروز 
هرگونه تخلف افراد می توانند از طریق تلفن گویای 12۴ شکایت خود را اعالم 
کنند تا از بازرس��ان سازمان حمایت و بازرسان سازمان های صمت استان ها به 
موارد رسیدگی کنند. وی افزود: در مرحله تامین و توزیع بخش داروخانه ها نیز 
همان شرکت های پخش قبلی که مسئولیت کار را برعهده داشتند طبق روال 
پیش��ین به کار خود ادامه می دهند و صرفاً در مصوبه اخیر این موضوع تاکید 
ش��ده است که ماسک تحویل داده شده به هر فروشگاه زنجیره ای یا داروخانه 
باید حتماً اطالعاتش در سامانه جامع تجارت داخلی ثبت شود و قیمت مصوب 
عرضه نیز باید حتما رعایت ش��ود. به گزارش ایس��نا، روز گذش��ته محمدرضا 
شانه س��از معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای به حسین مدرس 
خیابانی سرپرست وزارت صمت درباره کمبود ماسک و مواد اولیه و لزوم کاهش 
قیمت هشدار داد. او در این نامه نوشته بود که در هفته های اخیر به دلیل عدم 
تامین مواد اولیه ماسک  های پزشکی، چند نرخی بودن این محصوالت و عدم 
ساماندهی مناسب شبکه توزیع آنها برخی از مراکز درمانی یا مناطق با کمبود 

ماسک روبه رو شده اند.
اما ساعاتی بعد وزارت صمت طی اطالعیه ای با رد هرگونه کمبود در تولید و 
تامین ماسک موردنیاز مردم و کادر درمانی، از وجود 1۸ میلیون عدد ماسک در 
انبارها خبر داد و اعالم آمادگی کرد تا در هر نقطه از کشور که وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی اعالم کند، مقادیر انبوه ماسک را تحویل دهد.
البته صبح دیروز هم رئیس س��ازمان غذا و دارو ضمن تکذیب خبر کمبود 
ماس��ک تاکید کرد که نامه ارس��الی به سرپرس��ت وزارت صم��ت به منظور 
پیش بینی افزایش نیاز کشور و برنامه ریزی برای تامین ماسک در ماه های آینده 

بوده است و در حال حاضر هیچ کمبودی وجود ندارد.

صدور مجوز تاسیس 26 مرکز پژوهش صنعتی و 
معدنی

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت این 
وزارتخانه برای حمایت از برنامه های حوزه آموزش، پژوهش و فناوری در سال 
۹۸ برای 2۶ مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی، جواز تاس��یس صادر کرده 
است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهرداد صفوی فرخی« افزود: 
در سال ۹۸ همچنین ۳۳5 مورد جواز تاسیس خدمات فنی و مهندسی صادر 

شده که این تعداد نسبت به سال قبل از آن، ۴.۳ درصد رشد داشته است.
سرپرس��ت دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
هرس��اله نیازهای پژوهش��ی بخش صنعت، معدن و تجارت اس��تخراج ش��ده 
و دانش��گاه های کشور از آن اس��تفاده می کنند و برای امسال نیز ۶۰۰ پروژه 
شناس��ایی و معرفی شده اند. وی افزود: سال گذش��ته یک هزار و 22۰ پروژه 
نیازسنجی شده و امسال نیز بر همین اساس و برای پایداری این موضوع، طرح 
تاپ را راه اندازی کردیم تا با اجرایی س��اختن این برنامه، ارتباط بین صنعت و 
دانش��گاه را سیس��تماتیک کنیم و بنگاه ها بتوانند نیاز خود را در سامانه اعالم 
کنند. صفوی فرخی با اش��اره به اینکه دانشگاه ها باید توانمندی خود را اعالم 
کنند تا ارتباط بین صنعت و دانش��گاه برقرار ش��ود، اضافه کرد: در این زمینه 
وزارت علوم از س��امانه هایی برخوردار است که پروژه های مشترک بین صنعت 
و دانشگاه را به یکدیگر وصل می کند. وی گفت: امسال ۶۰۰ پروژه استخراج و 
شناسایی شده و در سامانه تاپ گذاشته می شود، البته این تعداد پروژه جدا از 

نیازهایی است که بنگاه ها خواستار آن بودند.
صفوی فرخی ادامه داد: یکی از حوزه های پررنگ در معاونت آموزش، پژوهش 
و فناوری، آموزش های کاربردی است و به عبارتی باید آموزش در دانشگاه ها به 
گونه ای ارائه شود که جوابگوی نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت باشد که 
به آن آموزش مهارتی اطالق می شود؛ در این زمینه کار مشترک وزارت صنعت 

با وزارت علوم از سال های قبل در حال انجام است.

اخبـــار

وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد هرگونه کمبود در تولید و تامین 
ماس��ک موردنیاز مردم و کادر درمانی، از وجود 1۸ میلیون عدد ماسک 

در انبارها خبر داد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری مه��ر، وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
اطالعی��ه ای با رد هر گون��ه کمبود در تولید و تأمین ماس��ک موردنیاز 
م��ردم و کادر درمانی، از وجود 1۸ میلیون عدد ماس��ک در انبارها خبر 
داد و اع��الم کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا در هر 
نقطه از کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم نماید، 

مقادیر انبوه ماسک را تحویل دهد.
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت: ظرفیت تولید روزان��ه 11 میلیون عدد 
ماس��ک در کشور فراهم ش��ده و هم اکنون 1۸ میلیون عدد ماسک در 
انبارها دپو ش��ده که بر این اساس، این وزارتخانه آمادگی دارد تا در هر 

نقطه ای از کش��ور که وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
نماید، مقادیر انبوه ماسک را توزیع نماید.

در این اطالعیه، با اشاره به تالش همه جانبه تولیدکنندگان، واحدهای 
صنف��ی و نهادهای عموم��ی و مردمی در جهت تأمین اقالم بهداش��تی 
مرتب��ط ب��ا مقابل��ه با وی��روس کرونا اعالم ش��ده اس��ت: در عین حال 
محموله های صادراتی ماسک نیز منتظر اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو 
هس��تند؛ ضمن اینکه واحدهای تولیدی نیز آمادگی دارند تا به سرعت 
با تغیی��ر خطوط تولیدی خود، اقدام به افزایش تولید به میزان دو برابر 

رقم فعلی اقدام نمایند.
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت همچنین از هی��أت امنای ارزی و 
س��ازمان غذا و دارو درخواست کرد تا ضمن تحویل گرفتن 1۸ میلیون 
عدد ماس��ک دپوشده در انبارها، نس��بت به توزیع آن اقدام نموده و در 

عین حال، نظارت بیشتری بر قیمت و نحوه توزیع ماسک در داروخانه ها 
داش��ته باش��ند. همچنین در این اطالعیه ضمن اشاره به تنوع بخشی به 
پارچه مورد اس��تفاده در تولید انواع ماس��ک، آمده اس��ت: شبکه توزیع 
ماس��ک در حال حاضر عالوه بر داروخانه ها که زیر نظر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی فعالیت می کنند، در فروشگاه های زنجیره ای، 

سوپرمارکت ها و ایستگاه های مترو
نسبت به عرضه ماسک اقدام می کنند.

در بخ��ش دیگ��ری از اطالعیه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت آمده 
است: از بعد نظارتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
عالوه بر اس��تقرار بازرس��ان مقیم در واحده��ای تولیدکننده مواد اولیه 
ماس��ک و نیز تولیدکننده این کاال، اجازه هرگونه عرضه خارج از شبکه 

را نخواهد داد.

وزارت صنعت در اطالعیه ای اعالم کرد

 ۱۸ میلیون عدد ماسک در انبارها دپو شده است

جدیدترین آمار اعالمی از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می دهد 
که ایران در س��ه ماهه ابتدایی امسال توانس��ته میزان صادرات خود به 

امارات متحده عربی را افزایش دهد.
به گزارش ایس��نا، در ش��رایطی که اقتصاد ایران آماده می شد، پس از 
عبور از ماه ه��ای ابتدایی تحریم های جدید آمریکا، با محوریت صادرات 
غیرنفت��ی، دوران جدیدی را از عدم وابس��تگی به درآمدهای نفت کلید 
بزند، با ش��یوع ویروس کرونا از ابتدای اس��فند سال گذشته، بسیاری از 
ای��ن برنامه ها بر هم ریخت و صادرات ایران در کنار تمامی کش��ورهای 

درگیر با کرونا، کاهشی چشمگیر را تجربه کرد.
براس��اس آمارهایی ک��ه از تجارت ای��ران در دو ماهه ابتدایی س��ال 
جاری منتش��ر ش��ده، میزان صادرات کش��ور بیش از ۳۰درصد کاهش 
پیدا کرد که دلیل اصلی آن مسدودش��دن مرزهای مش��ترک از س��وی 
کشورهای همسایه و منطقه و کاهش جدی تجارت جهانی بود. براساس 
برآوردهای انجام ش��ده از س��وی بانک جهانی، تجارت جهان در س��ال 

2۰2۰ حدودا ۳۰درصد کاهش خواهد یافت و در این بین اقتصاد ایران 
نیز استثنا نخواهد بود.

با وجود تداوم ش��یوع کرونا، مسئوالن اقتصادی ایران و فعاالن بخش 
خصوصی ابراز امیدواری کردند با کاهش محدودیت های کرونایی، الاقل 
امکان جبران آمارها به وجود آید. محمد الهوتی – رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران – در گفت و گو با ایسنا، درباره تصویر موجود از صادرات 
کش��ور در س��ال جاری اعالم کرد که در صورت کاهش محدودیت ها و 
گش��ایش دوباره مرزها، می توان انتظار داشت که در شش ماهه نخست، 
امکان بازگش��ت به آمارهای صادراتی س��ال های گذشته به وجود آید و 
در ادامه اگر ش��یوع کرونا، محدودتر ش��ود، می توان در شش ماهه دوم 
سال، کاهش آمارهای صادراتی در فروردین و اردیبهشت را جبران کرد.
در ش��رایطی که هنوز ایران و بس��یاری از کشورهای جهان به شدت 
با ویروس کرونا درگیر هس��تند، س��ازمان توسعه تجارت اعالم کرده که 
صادرات ایران در س��ه ماهه ابتدایی س��ال جاری به یکی از اصلی ترین 

مقاصد صادراتی کش��ور افزایش یافته است. براساس اعالم این سازمان 
در بهار امس��ال، می��زان صادرات ایران به امارات متحده عربی رش��دی 

۸درصدی را به ثبت رسانده است.
بر این اساس، در شرایطی که در بهار پارسال، میزان صادرات ایران به 
امارات متحده عربی، در مرز ۹۰۰ میلیون دالر قرار داشت، این عدد در 

مدت مشابه سال جاری به یک میلیارد دالر رسیده است.
میزان ص��ادرات وزنی ایران به امارات متحده عرب��ی نیز از 2میلیون 
و ۴۰۰ ه��زار ت��ن به ۳میلیون و ۴۰۰ هزار تن رس��یده و به این ترتیب 

رشدی ۴۰درصدی را به ثبت رسانده است.
با ثبت این آمار به نظر می رس��د در ش��رایطی که صادرات از مرزهای 
زمینی به دلیل شیوع کرونا کاهش یافته اما فعالیت در مرزهای دریایی 
کشور ادامه یافته است. با گشایش دوباره مرزهای مشترک با کشورهایی 
مانند عراق، پیش بینی می ش��ود، بخش��ی از کاهش صادرات در ماه های 

گذشته، در تابستان امسال جبران شود.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
گف��ت ارزش مالی صادرات صنعت پتروش��یمی حدود 12 میلیارد دالر 
است، ش��ش تا هفت میلیارد دالر نیز صادرات فرآورده های نفتی داریم 
که بخش��ی از آن به واسطه صنعت پتروشیمی تامین می شود، عالوه بر 
این در این میان پنج تا شش میلیارد دالر نیز صادرات برق و گاز داریم 
که بدین ترتیب ارزش س��بد صادراتی انرژی کش��ود حدود 25 میلیارد 

دالر می شود.
حمید حس��ینی در گفت و گو با ایس��نا، با بی��ان اینکه کاهش ارزش 
نفت روی بازار برق، گاز و پتروشیمی اثر گذاشته است و امسال احتماال 
درآمدهای ارزی 2۰ تا ۳۰ درصد کاهش می یابد، اظهار کرد: به عبارت 
دیگر ارزش صادراتی به دلیل کاس��ته ش��دن ارزش نف��ت کاهش پیدا 
می کند و امسال ارزش محصوالت پتروشیمی و سایر فرآورده های نفتی 
به حدود 1۷ تا 1۸ میلیارد دالر می رس��د، در بخش پتروشیمی نیز این 

عدد به حدود 1۰ میلیارد دالر خواهد رسید.

وی ب��ا بیان اینکه حدود 2۸ میلیون تن محصول نهایی پتروش��یمی 
در کش��ور تولید می ش��ود، گفت: ظرفیت تولید پتروش��یمی حدود ۶۰ 
میلیون تن است اما بس��یاری از پتروشیمی ها محصولی تولید می کنند 
که پتروشیمی دیگر آن را به عنوان ماده اولیه استفاده می کند. براساس 
آخرین آمار در س��ال گذش��ته ح��دود 2۸ میلیون ت��ن محصول نهایی 
پتروشیمی تولید می ش��ود که از این میزان حدود ۸میلیون تن مصرف 

داخلی و 2۰میلیون تن مصرف صادراتی دارد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
با بی��ان اینکه عمده صادرات مربوط به گازمایع، اوره، متانول می ش��ود 
که در داخل چندان مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد و بخش��ی نیز مربوط 
به پلیمرها اس��ت، تاکید کرد: ۸میلیون تنی که در داخل کشور مصرف 

می شود عمدتا پلیمرها،  pvc و پلی اتیلن و بخشی نیز اوره است.
حس��ینی با بی��ان اینکه مصرف داخل به ش��دت وابس��ته به صنعت 
پتروش��یمی اس��ت، تصریح کرد: صنایع غذایی، نس��اجی، پالس��تیک، 

خودروس��ازی به صنعت پتروشیمی وابسته هس��تند لذا هرچه بتوانیم 
صنایع پایین دس��ت پتروشیمی را توسعه دهیم قطعا مصرف داخل نیز 

افزایش می یابد.
وی اف��زود: در حال حاضر برخ��ی از تولیدکنندگان داخلی مجبور به 
واردات هس��تند لذا باید برخی از گریدها را در داخل کشور تولید کنیم 
که البته اخیرا این اقدام نیز آغاز ش��ده و در بخش چادر مش��کی شاهد 
خودکفایی بودیم بنابراین هرچه بتوانیم صنعت پتروش��یمی را توس��عه 

دهیم می توانیم نیازهای داخل را نیز تحت پوشش قرار دهیم.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
با تاکید بر اینکه علی رغم شیوع ویروس کرونا میزان صادرات پتروشیمی 
کاهش پیدا نکرده اس��ت، تصریح کرد: با هر کدام از پتروش��یمی ها که 
صحب��ت می کنیم غی��ر از متانول که در یک مدت کوتاه دچار مش��کل 
ش��دند مابقی پتروش��یمی ها مش��کلی ندارند و بعضا افزایش تولید نیز 

داشته اند.

رشد 8درصدی صادرات ایران به امارات

ارزش مالی سبد صادرات پتروشیمی ایران چقدر است؟
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اخبار

 خودروی »سمند سال بهینه«
جایگزین پژو 405 می شود

معاون تحقیقات، طراح��ی و تکوین محصول ایران خودرو 
با اعالم آمادگی برای تولید انبوه سمند سال بهینه، از تولید 
این خودرو در دو نوع پایه و لوکس خبر داد و گفت نوع پایه 

این محصول، جایگزین خودروی ۴۰5 خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، کیانوش پورمجیب با اشاره 
به اینکه تعریف سمند سال، با هدف اصلی کاهش وابستگی 
ارزی و بهینه سازی فرآیند تولید از سال ۹۶ آغاز شد، عنوان 
ک��رد: دامنه دگرگونی این خودرو، تمامی تزیینات داخلی به 
جز سقف اس��ت. یعنی داشبورد، رودری، صندلی ها به همراه 
ی��ک س��ری تزیینات خارجی اس��ت و در م��دل لوکس نیز 
چراغ ها و جلو پنجره و دس��تگیره  تغییر می یابد و سیس��تم 
ترمز آن نیز دیسکی به همراه رینگ آلومینیومی خواهد بود.
وی از قطع وابستگی ارزی محصول سمند سال بهینه خبر 
داد و گف��ت: با داخلی س��ازی برخی قطع��ات این محصول 
توانس��ته ایم صرفه جوی��ی مالی قابل توجه��ی در تولید این 
محص��ول که س��بب کاهش بهای تمام ش��ده آن می ش��ود، 

اعمال کنیم.
پورمجیب با اشاره به توان تولید این محصول، خاطرنشان 
کرد: طبق برنامه ریزی ها، قرار اس��ت روزانه ۴5۰ دستگاه از 

خانواده این محصول تولید شود.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاض��ر تاییدیه های کیفی 
دریافت شده و آمادگی برای تولید انبوه خودروی سمند سال 
بهینه وجود دارد، تصریح کرد: خودروی س��مند سال بهینه 
نس��بت به س��مند فعلی مزایای متعددی دارد. تزیینات این 
خودرو زیباتر و شکیل تر و ارزبری و وابستگی ارزی آن بسیار 
کمتر است. داشبورد این خودرو دوستدار محیط زیست بوده 

و در تولید آن از مواد بازیافت پذیر استفاده می شود.
معاون تحقیقات، طراح��ی و تکوین محصول ایران خودرو 
با اش��اره به برخی از مش��خصات فنی خودروی سمند سال 
بهین��ه، بیان کرد: موت��ور موجود در این خ��ودرو ۷XU  و 
حداکث��ر توان گش��تاور آن،  15۳ نیوتن متر در دور ۳ هزار 
نیوتن متر اس��ت. قدرت موتور آن 1۰۰ اس��ب بخار در دور 
۶ هزار اس��ت و نیز دارای استاندارد آالیندگی یورو 5 است. 
همچنین گیربکس این محصول پنج دنده دس��تی و حداکثر 

سرعت خودرو، 1۸5 کیلومتر در ساعت است.
وی تصری��ح کرد: عرض��ه مدل های دوگانه س��وز خانواده 
محصول سمند سال بهینه  با موتور EF۷ نیز در دستور کار 

آینده گروه صنعتی ایران خودرو قرار دارد.

 کم فروشی در جایگاه های سوخت
امکان ندارد

عضو هیأت رئیس��ه کانون انجمن های صنفی جایگاه داران 
سوخت کش��ور، گفت امکان کم فروشی در جایگاه ها، تقریبا 

صفر است.
ابراهیم بعاجی درباره اخبار منتشرشده مبنی بر کم فروشی 
در جایگاه های س��وخت افزود: نازل های عرضه س��وخت در 
جایگاه ها مهر و موم شده اند و به طور مداوم توسط بازرسان 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی و هر س��ه ماه یک بار 
توس��ط سازمان اس��تاندارد بازبینی و رصد می شوند و امکان 
دس��تکاری نازل ها با وجود پلمب ه��ای مخصوص غیرممکن 

است، بنابراین کم فروشی نمی تواند صحت داشته باشد.
وی همچنی��ن گفت: عالوه بر ای��ن نظارت های مداوم، در 
صورتی که ضرورتی ایج��اب کند، نهاد های نظارتی همچون 
س��ازمان تعزیرات نیز به صورت سرزده به جایگاه ها مراجعه 

کرده و بر روند عرضه سوخت نظارت می کنند.
بعاج��ی اف��زود: البته ممکن اس��ت گاهی اوقات مش��کل 
مکانیکی یا برقی به وجود بیاید و ش��مارش کننده نازل ها در 
یک بازه کوتاه اختالفی را نش��ان دهند که البته بس��یار نادر 

است.
ای��ن جای��گاه دار در توضیح تصور پیش آم��ده برای برخی 
شهروندان مبنی بر کم فروشی جایگاه ها گفت: در بنزین غیر 
ی��ورو ۴ و5، اس��تفاده از م��اده فرار ام. تی. ب��ی. ای که برای 
باالبردن اکتان و آرام س��وزی استفاده می شود باعث افزایش 
حجم و باال رفتن تبخیر می ش��ود، ع��الوه بر این وقتی باک 
اتومبیل خالی است و کمتر از گنجایش، بنزین زده می شود، 
تبخیر بس��یار باال می رود، به طوری که بخار بنزین مش��هود 
بوده و ممکن اس��ت تصور شود که بنزین کمتر از آن میزان 

که مشتری خواسته تحویل داده شده است.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ام��کان کم فروش��ی در جایگاه ها 
بسیار کم اس��ت، افزود: سوخت رسانی در جایگاه ها از طریق 
پمپ هایی ش��ناور که درون مخازن جاس��ازی ش��ده انجام 
می ش��ود و تا پمپ درون بنزین غوطه ور نباشد امکان مکش 
بنزی��ن وجود ندارد؛ بنابراین ب��ه هیچ عنوان نمی تواند هوا با 

سوخت مخلوط شود.
این فعال صنع��ت جایگاه داری گفت: اگ��ر چند ثانیه این 
پمپ ها خارج از س��وخت قرار گیرند، ب��ه دلیل ورود هوا به 
آنها می س��وزند، بنابراین جای��گاه داران ب��رای جلوگیری از 
آسیب رسیدن به پمپ ها که حدود 5۰ میلیون قیمت دارند، 
تنظیمات��ی را انجام داده اند که وقتی ارتفاع بنزین در مخازن 
به حدود 2۰س��انتی متر رس��ید، پمپ ها ب��ه صورت خودکار 

خاموش شوند.
عضو هیأت رئیس��ه کانون انجمن های صنفی جایگاه داران 
سوخت کش��ور با بیان اینکه پمپ داخل مخازن سوخت در 
جایگاه ها جزو گران قیمت ترین ابزار های یک جایگاه هستند، 
افزود: اگر از پمپ به جای بنزین، هوا خارج ش��ود، پمپی که 
قیمت آن ۴5 تا 5۰ میلیون است، می سوزد، بنابراین روشن 
اس��ت که هیچ جای��گاه داری با علم به خس��ارت این چنینی 
حاض��ر ب��ه تخلف، کم فروش��ی و توزیع هوا ب��ه جای بنزین 

نیست.

در جلسه جمعه 2۷ تیرماه کمیته خودرو اعالم شد که تولید تجمعی 
خودرو از اول فروردین تا 2۴ تیرماه ۹۹ با رشد 1۸درصدی مواجه بوده 
و تعداد خودروهای ناقص کف کارخانجات خودروس��ازی در س��ال ۹۹ 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴5درصد کاهش یافته است.
به گزارش تجارت نیوز، جلس��ه کمیته خ��ودرو روز جمعه 2۷ تیرماه 
با حضور حس��ین م��درس خیابانی، سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و 

تجارت برگزار شد.
در این جلسه عالوه بر بررسی آمارهای مرتبط با تولید، تحویل، تعداد 
خودروهای ناقص و کاهش تعهدات معوق خودروس��ازان، روند واگذاری 

اموال و امالک مازاد دو خودروساز نیز ارائه شد.

براس��اس آمار اعالمی معاون��ت امور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، تولید تجمعی خودرو از اول فروردین تا 2۴ تیرماه ۹۹ با رش��د 
1۸درصدی مواجه بوده؛ به نحوی که میزان تولید تجمعی خودروسازان 
از 2۳۸.۷ هزار دس��تگاه خودرو در س��ال ۹۸ به 2۸2.1 هزار دس��تگاه 
خودرو در س��ال ۹۹ رس��یده است. طبق اعالم ش��اتا، همچنین تحویل 
خودرو نیز از ابتدای امس��ال تا 2۴ تیرماه، از رشد ۳۰درصدی برخوردار 
بوده است، به نحوی که در این بازه زمانی در سال ۹۸ معادن 1۶۴ هزار 
و 1۹۰ دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده که این میزان در سال ۹۹ 

به 21۴ هزار و 2۴ دستگاه رسیده است.
در عین حال تعداد خودروهای ناقص کف کارخانجات خودروسازی در 

سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ از کاهش ۴5درصدی برخوردار 
بوده اس��ت؛ به نحوی که از اول فروردین تا 2۴ تیرماه ۹۸ معادل 1۷۹ 
هزار و ۸۷5 دستگاه خودروی ناقص کف کارخانجات وجود داشته که در 

مدت مشابه امسال به ۹۹هزار و ۷12 دستگاه رسیده است.
همچنین تحویل خودروهای مرب��وط به تعهدات معوق نیز ۴1درصد 
بهبود یافته به نحوی که تعداد تحویل و تعهدات معوق خودروسازان در 
سال ۹۸ معادل 12۶ هزار و ۴۳۳ دستگاه بوده که در مدت مشابه سال 

جاری به 1۷۸ هزار و 2۰۹ دستگاه رسیده است.
در این جلس��ه کمیته خودرو همچنین تصمیماتی در مورد برگزاری 

میزهای ساخت داخلی قطعات خودرو نیز اتخاذ شد.

تولید خودرو ۱۸درصد افزایش یافت 

شرکت های چینی که تا پیش از اعمال تحریم ها علیه ایران، می رفتند 
تا با همکاری با ش��رکای تجاری ایرانی خود تیراژ تولیدات مش��ترک را 
بیش از پیش افزایش دهند، اکنون در انتظارند تا با رفع محدودیت های 

موجود، همکاری با شرکای ایرانی خود را از سر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، علی رغم اینک��ه با اعمال تحریم های 
آمریکا علیه صنعت خودروس��ازی کشور،  پیش بینی می شد که چینی ها 
مانن��د دور قبلی تحریم به فعالیت خود ادامه داده و حتی حضورش��ان 
را پررنگ تر کنند، ش��دت تحریم ها، محدودی��ت در روند تامین قطعات 
وارداتی و توقف مراودات مالی، چش��م بادامی ه��ا را نیز مجبور به ترک 

ایران کرد.
چینی ها که در دور قبلی تحریم ها، از خأل حضور شرکت های آسیایی 
و اروپایی در صنعت و بازار خودروی ایران بهره برده و فعالیت های ش��ان 
را توس��عه داده بودند، با آغاز تحریم های آمریکا علیه خودروسازی ایران 
و مخت��ل ش��دن روند تامین قطع��ات از چین، روند تولید در کش��ور را 
ب��ه مرور کاه��ش داده و در نهایت و باالجبار ب��ا صنعت خودروی ایران 

خداحافظی کردند.
هرچن��د برخی معتقدند که در این میان، صنعت خودروی ایران تنها 

زیان دی��ده بازی تحریم ها بود، اما عده ای نیز می گویند که ش��رکت های 
خودروس��از چینی که با چش��م اندازی بلندمدت، به امید افزایش تیراژ 
تولید و دستیابی به سهمی قابل توجه در این بازار، به عقد قراردادهای 
مشارکت در تولید با خودروسازان بخش خصوصی و حتی 2 خودروساز 
بزرگ کش��ور دس��ت زده بودند  نیز با خروج از ایران مش��مول ضرر و 
زیان هایی شدند و همچنان در انتظارند تا با رفع محدودیت های موجود 

به صنعت و بازار ایران بازگردند.
ازجمله این ش��رکت ها، س��ایک موتور چین بود ک��ه علی رغم تمایل 
شدید به ادامه همکاری با شریک تجاری خود- صنعت خودرو آذربایجان 
)آذویکو( - مجبور به ترک خاک ایران ش��د و اکنون پس از گذشت دو 
س��ال از آغاز تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، می گوید که در 

تداوم همکاری بلندمدت با شرکت آذویکو ثابت قدم خواهد بود.
ش��نیده ها حاکی از این اس��ت که اخیرا شرکت س��ایک موتور چین 
ضمن قدردانی از تالش های شرکت صنعت خودرو آذربایجان در جهت 
ساخت و حفظ برند ام جی در ایران، از توجه ویژه ای که آذویکو نسبت 
به ارتقای کیفیت س��اخت خودروهای ام جی در ایران داشته است ابراز 
تش��کر و رضایتمندی نموده و اعالم کرده اس��ت ک��ه هرچند به دلیل 

تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران همکاری خود را به صورت موقت 
قطع نموده اس��ت ولی همچنان در تداوم همکاری بلندمدت با ش��رکت 

آذویکو ثابت قدم خواهد بود. 
همچنین شرکت مذکور اعالم کرده است که در راستای ارائه خدمات 
پس از فروش به محصوالت خود در ایران متعهد بوده و از هیچ تالش��ی 
در جهت ارتقای برند ام جی در ایران فروگذار نخواهد بود و ضمن تاکید 
بر ادامه حمایت خود از ش��رکت صنعت خ��ودرو آذربایجان در باالترین 
سطوح ممکن ابراز امیدواری کرده است که  هرچه زودتر تعامالت خود 

با شرکت آذویکو را از سر بگیرد.
آنچه که در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت این است که 
ش��رکت صنعت خودرو آذربایجان با عملکرد مثب��ت و قابل توجه خود 
به عنوان ش��ریکی قابل اعتماد و متعهد در بازار جهانی ش��ناخته شده 
و برهمین اس��اس مدیران ش��رکت به اعتبار وجه��ه مثبت خود در نزد 
ش��رکت های خارجی با هدف افزایش تنوع س��بد محصوالت خودرویی 
کشور قرارداد همکاری جدیدی را با شرکت لوکسژن منعقد نموده اند و 
در صدد هس��تند تا به زودی محصوالتی جدید مطابق با استانداردهای 

روز دنیا به بازار خودرو کشور عرضه نمایند.

قائم مقام س��ایپا روز گذش��ته گفت دیروز برای انتخ��اب 1۴ هزار نفر 
قرعه کش��ی انجام شد و امروز 1۰ صبح نیز پیش فروش جدید با تحویل 

حداکثر مهر 1۴۰۰ خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مجید باقری روز گذشته در مراسم 
قرعه کشی طرح پیش فروش یک س��اله سایپا، اظهار داشت: تا به امروز 
۴۰درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته، بیش��تر خودرو تحویل 

مشتریان داده ایم.
قائم مقام مدیرعامل در حوزه فروش سایپا افزود: برای پیش فروش این 

مرحله، در مجموع 2۴۹ هزار و 55۶ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 
1۰2 هزار و ۸۰۳ نفر برای کوئیک اس، ۷۷ هزار و ۷2۷ نفر برای شاهین 

و ۶۹ هزار و 2۶ نفر برای ساینا اس )جدید( پیش ثبت نام کرده بودند.
وی ادام��ه داد: امروز برای انتخاب 1۴ هزار نفر، قرعه کش��ی را انجام 
می دهی��م ام��ا 5۰ درص��د نی��ز رزرو انتخ��اب می کنیم تا اگ��ر پس از 
قرعه کش��ی، اف��راد منتخب نتوانند طی ۷2 س��اعت تحویل وجه کنند، 

دیگر نیاز به قرعه کشی مجدد برای انتخاب افراد نباشد.
باقری گفت: کسانی که منتخب قرعه کشی نشوند نگران نباشند، زیرا 

ف��ردا آن روز 1۰ صب��ح پیش فروش مش��ارکت در تولید ب��ا بازه زمانی 
تحویل شهریور و مهر 1۴۰۰ آغاز می شود.

ب��ه گفت��ه وی، پیش فروش صب��ح، برای س��ه محصول س��اینا اس، 
کوییک اس، شاهین و ۳ محصول جدید خواهد بود.

باقری با بیان اینکه پیش فروش همراه با س��ود مشارکت است، افزود: 
25۰ ه��زار نفری که این مرحله ثبت ن��ام کرده بودند، برای پیش فروش 
فردا دیگر نیاز به ثبت جدید اطالعات ندارند و صرفاً با مراجعه به سایت 

و ورود کد کاربری، می توانند پیش ثبت کنند.

آمادگی سایک موتور چین به از سرگیری تعامالت با آذویکو

اعالم زمان پیش فروش جدید سایپا

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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تولید تجهیزاتی برای حفاظت از سیستم های قدرت اقدام مهمی است 
که گروهی از محققان کش��ور در ش��رکتی دانش بنی��ان انجام می دهند. 
محققانی از حوزه های گوناگون مانند الکترونیک، الکترونیک قدرت و برق 

قدرت )بخش حفاظت(، مهندس��ی نرم افزار و 
س��خت افزار و مکانیک دور هم جمع شده اند 
برای تولید این محص��ول دانش بنیان. تولید 
تس��تر رله و تجهیزات حفاظتی سیستم های 
قدرت مانند کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورها 
اقدام مهمی است که این شرکت دانش بنیان 
 AMT1۰5 انجام می دهند.  تس��تر جام��ع
نام محصول این ش��رکت دانش بنیان اس��ت. 
محصولی پرکاربرد در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
و صنعت برق و انرژی. این محصول برای تست 
تجهیزات حفاظتی استفاده می شود و صحت 
عملکرد آنها را بررسی می کند. در صورتی که 
تجهی��زات کارایی و عملکرد الزم را نداش��ته 

باشند از سیس��تم خارج و تعویض می شوند. فناوری ساخت این دستگاه 
پیچیده بود و پیش از تولید این محصول دانش بنیان در کشور، محصوالت 
خارجی مورد استفاده قرار می گرفتند. محصوالت خارجی مشابه تنها برای 

تس��ت رله ساخته شده اند و برای تست تجهیزات دیگر باید دستگاه های 
جداگانه خریداری ش��وند و اکنون نیز قیمتی بیش از یک میلیارد تومان 
دارند. اما محصول ایران ساخت عالوه بر تست رله، تست های دیگر مانند 
 Circuit Breaker و CT، PT ،تران��س
را انج��ام می دهد و تمام��ی این امکانات در 
یک محصول جمع کرده اس��ت. قیمت این 
محصول 22۰ میلیون تومان است و با توجه 
به کارایی و دقت عملکرد، جایگزین مناسبی  

برای محصوالت خارجی است.
 ب��ه گفته ف��رزاد رضوی، مدیر ش��رکت 
دانش بنی��ان واپایش بهره ب��رداری کیفیت 
برق ویون��ا امیرکبیر)وبک��و امیرکبیر(، این 
دستگاه برای تس��ت تجهیزات حفاظتی در 
شبکه های قدرت پاالیشگاه ها، پتروشیمی، 
نیروگاه ها، شرکت های انتقال برق فشار قوی 
کاربرد دارد. دس��تیابی به دانش ساخت این 
تجهی��زات برای صنعت برق و انرژی کش��ور اقدام��ی مهم بود که اکنون 
این ش��رکت این تجهیز را با اتکا به توان نیروی انسانی خود بومی سازی 

کرده است.

مراک��ز دانش��گاهی می توانن��د با مش��ارکت در تاس��یس ش��رکت 
دانش بنیان، دانش تولیدش��ده در دانشگاه را به محصوالت دانش بنیان 
قابل عرضه به مصرف کنندگان تبدیل کنند. این مس��ئله، یک فرصت 

اس��تثنایی برای مراکز علمی کشور ایجاد 
کرده است که با تولید علم، ارزش افزوده 

ایجاد کنند.
 صدها، دانشکده، آزمایشگاه دانشگاهی 
و مراک��ز علمی وابس��ته به دانش��گاه های 
دولتی و خصوصی در کش��ور وجود دارد. 
بس��یاری از این مراکز علمی برای کسب 
درآم��د ب��ه بودج��ه دولتی و یا ش��هریه 
دریافتی از دانش��جویان وابس��ته هستند. 
قوانی��ن مرتبط با تاس��یس ش��رکت های 
دانش بنیان یک فرصت تاریخی در اختیار 

دانشگاه ها قرار داده است.
براس��اس قانون، »موسس��ات آموزشی 

عالی و پژوهشی« می توانند شرکت های دانش بنیان، تاسیس کنند. به  
ش��رطی که حداکثر ۴۹درصد سهام متعلق به آنها باشد و مابقی سهام 
آن شرکت دانش بنیان به هیات علمی، دانشجویان یا سهامداران بخش 

خصوصی تعلق گیرد.
 انجام وظایف شتاب دهنده ها توسط دانشگاه

در واق��ع، این قانون یک فرصت کم نظیر برای دانش��گاه ها به وجود 
آورده اس��ت تا با مش��ارکت در تاسیس 
ش��رکت دانش بنیان، به صورت همزمان 

چند هدف را محقق سازند.
ش��رکت دانش بنی��ان نیز ی��ک بنگاه 
اقتص��ادی اس��ت و در ص��ورت ف��روش 
محص��ول و خدم��ات، می تواند س��ود و 
ارزش اف��زوده ایج��اد کن��د. همچنی��ن 
دانش��گاه ها می توانند با اس��تفاده از این 
فرص��ت قانون��ی، ارتباط مس��تقیمی با 

صنعت و بازار ایجاد کنند.
مراکز دانشگاهی و پژوهشی با استفاده 
از فرصت قانونی مش��ارکت در تاس��یس 
یک ش��رکت دانش بنی��ان، می توانند از 
حلقه بسته تئوری رها شوند و به مرحله عملگرایی برسند. هزاران ایده 
و صفحات پژوهش ه��ا و پایان نامه ها می تواند به محصوالت و خدمات 

دانش بنیان تبدیل شود.

دانشگاه ها با مشارکت در تاسیس شرکت های دانش بنیان جهش در فناوری را رقم می زنندآزمایش تجهیزات حفاظتی برق و انرژی ممکن شد

محمدامین مومنی/ دبیر کارگروه ترویج و مردمی سازی علوم صندوق 
حمای��ت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری: ایران برای رسیدن به توسعه پایدار و دانش بنیان در حال طی 
کردن یک مسیر جدی است. با توجه به اینکه در ایران منابع الزم برای 
دس��تیابی به چنین توسعه ای فراهم است، با مدیریت و سیاست گذاری 
درست برای هر بخش توسط اهل فن می توان به بهره وری بهینه دست 
یافت. برای مدیریت کارآمد باید به علم و دانش مجهز شد و برای تولید 
علم و ترویج آن باید برنامه ریزی و بسترسازی کرد. از طرف دیگر باتوجه 
به اینکه موضوع ترویج علم از گس��تردگی بس��یاری برخوردار اس��ت و 
اساسی ترین نیاز در رسیدن به توسعه پایدار، مولفه اقتصاد است، فعاالن 
و موثری��ن حوزه ترویج علم باید با شناس��ایی نیازهای علمی موجود در 
کس��ب و کارهای بومی و منطق��ه ای و ظرفیت های بالقوه و بالفعلی که 
قادر به پاسخگویی به این نیازها و ایجاد حلقه وصلی بین علوم موجود و 
عموم مردم جامعه هستند، ترسیم نقشه جامعی از نیازها و ظرفیت های 
کس��ب و کاری موجود در مناطق چندگانه کش��ور جهت فراهم آوردن 
مقدمات الزم برای تصمیم گیری و سیاست گذاری های کالن و همچنین 
تبیینی از ش��بکه کسب و کاری کش��ور را به انجام برساند. برای تحقق 
سیاس��ت گذاری های مذک��ور در حوزه ترویج علم و فن��اوری چهار گام 
اساسی وجود دارد که امید است پرداختن به این گام ها منجر به تقویت 

و مدیریت جامع جریان ترویج علم در کشور شود.
گام اول: بسترس��ازی: مقص��ود از بسترس��ازی انج��ام رس��الت ها و 

ماموریت ه��ای ویژه و حمایت باالدس��تی در حوزه ترویج علم اس��ت که 
بس��تر کلی جهت گسترش جریان ترویج علم در کشور را فراهم می آورد. 
سازمان های ذی ربط می بایست به شناسایی و حل مشکالت مروجان علم، 
کسب مجوزهای باالدستی، حمایت از فعالیت های ترویجی و ترسیم زمین 
و اطلس جامع ترویج علم کشور پرداخته و فضای الزم جهت گسترش این 

مهم در جامعه را فراهم آورند.
گام دوم: الگوسازی: مقصود از الگوسازی، تدوین و تالیف بسته های جامع 
محتوایی برای عالقه مندان به فعالیت در حوزه ترویج علم است به گونه ای 
که خأل محتوایی پیش روی س��رمایه گذاران بخش خصوصی حل شده و 
مجموعه های گوناگون در سراس��ر کش��ور بتوانند از بسته های محتوایی 

ترویج علم استفاده کنند.
گام سوم: مدل سازی: در مدل سازی سازمان ها و مجموعه های خصوصی 
و دولتی باید از هر یک از پکیج های الگویی تدوین شده، یک مدل واقعی 
به عنوان پایلوت و نمونه اولیه در کش��ور ایجاد کرده و بس��تر الزم جهت 
اعتماد سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی را از طریق ابزارهای رسانه ای 

فراهم آورند.
 گام چهارم: جریان س��ازی: مقصود از جریان سازی موج آفرینی مردمی، 
همراه سازی ظرفیت های مجموعه های خصوصی و دولتی و جذب سرمایه 
از خیرین و اوقاف علمی برای توس��عه خودجوش ترویج علم در کش��ور و 

هدایت این جریان توسط خود مردم است.
isti.ir :منبع   

همکاری ها برای تحول حمل ونقل جاده ای کش��ور با اجرای 1۰ پروژه 
همکاری آغاز شد. ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای کنار هم ایستاده اند تا این پروژه ها را که به هوشمندسازی و بروز 

تحوالت فناورانه در این حوزه منجر می شود را محقق کنند.
منوچهر منطقی، دبیر س��تاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
جاده ای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشستی مشترک با 
مدیران وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 
گفت: 1۰ پروژه مشترک همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و س��ازمان راهداری در حوزه حمل ونقل جاده ای در حال اجرا 

است. همچنین به صورت مشترک در حال تعریف دو پروژه هستیم.
وی اف��زود: باید این طرح ها را به  گونه ای پیش ببریم که اگر کاری در 
گذشته در سازمان راهداری تعریف شده بود آن را به کمک شرکت های 
دانش بنیان تس��ریع کنیم و در پروژه های جدید حتما افرادی از سازمان 

راهداری حضور داشته باشند.
منطقی همچنین بیان کرد: استانداردسازی تجهیزات هوشمندسازی 
حمل ونقل بسیار مهم است. برای تدوین این استانداردها معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری با همکاری سازمان استاندارد یک شیوه نامه 
تنظیم کرده اس��ت که از ظرفیت های آن برای استانداردسازی تجهیزات 

هوشمندسازی حمل و نقل استفاده می شود.
دبیر ستاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری پیشنهاد ایجاد مرکز پایش و استفاده 
بهینه از داده های بزرگ و ایجاد کارخانه نوآوری دو پروژه کالنی است که 

در حال تعریف نهایی آن هستیم.

وی افزود: برای ش��روع پروژه کارخانه ن��وآوری می توان با تعامل مرکز 
نوآوری، بخشی از آن مرکز را به پروژه های مشترک با سازمان راهداری و 

حمل ونقل جاده ای اختصاص داد.
منطقی ادامه داد: 1۰ پروژه زودبازده طی 12 ماه با همکاری مشترک 
این سازمان و ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته 

اجرا می شود.
 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی ساالنه حمل ونقل جاده ای

همچنین عبدالهاش��م حس��ن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی هم در 
این مراسم، گفت: استفاده از سیستم های هوشمند در بخش حمل و نقل 
جاده ای ضروری اس��ت. حدود 22۰ هزار کیلومتر جاده در سطح کشور 
س��اخته شده اس��ت و عالوه بر فعالیت ۳5۰ هزار دس��تگاه ناوگان باری 
و 1۰۰ هزار دس��تگاه ناوگان مسافری، حدود 5/1 میلیون نفر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم در حوزه حمل و نقل جاده ای اشتغال دارند.
وی افزود: بیش از ۹۰درصد جابه جایی ها در کشور از طریق حمل ونقل 
جاده ای صورت می گیرد و گردش مالی ساالنه این بخش بالغ بر 5۰ هزار 

میلیارد تومان است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی همچنین گفت: با توجه به وظیفه اصلی 
س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر تسهیل حمل   ونقل بار و 
مسافر، استفاده از سیستم های هوشمند در تحقق این وظیفه مهم است.

 وی در ادام��ه تصریح کرد: داده ه��ای اطالعاتی حمل ونقل جاده ای از 
طریق س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در اختیار سایر دستگاه ها 
قرار می گیرد و س��هولت دسترس��ی به داده های اطالعاتی پایش شده از 
سوی سایر دستگاه ها نیز منجر به پربارتر شدن اطالعات و استفاده بهینه 

از آنها می شود.

بنیانگذار مایکروس�افت و بزرگ ترین نیکوکار حال حاض�ر جهان، یکی از پررنگ ترین 
نقش ها را از زمان ش�یوع ویروس کرونا داش�ته اس�ت. وی حتی از چند س�ال قبل، خطر 
ویروس های همه گیر را گوش�زد کرده بود. در جدیدترین س�خنرانی او به بررسی شرایط 
الزم برای عرضه جهانی واکسن این ویروس پرداخته است. درواقع وی تاکید کرده است 
ک�ه یک سیس�تم عادالن�ه در این رابطه باید ش�کل گیرد و در صورتی ک�ه به آن نگاهی 
اقتصادی داش�ته باشیم، یک فاجعه رقم خواهد خورد. درواقع به عقیده او جان انسان ها 
نبای�د بهانه ای برای کس�ب درآمدهای باال باش�د. درواق�ع اهمیت این موض�وع تنها در 
راس�تای حمای�ت از فقرا و افرادی با ت�وان مالی کم نبوده و در ص�ورت عدم برنامه ریزی 
درس�ت، سرعت رش�د ویروس همچنان باال خواهد ماند. این امر در حالی است که هدف 

از عرضه واکس�ن، قطع این زنجیره رشد اس�ت. این گفته ها در شرایطی بیان می شود که 
بس�یاری از تحلیلگران عقیده دارند که در عرضه واکس�ن ها نگاه�ی تبعیض آمیز وجود 
خواهد داش�ت. بر طبق آن ابتدا مردم آمریکا و بعد کش�ورهای متم�ول اروپایی، میزبان 
نخس�تین واکس�ن ها خواهند بود. این امر در حالی اس�ت که بیل گیتس عقیده دارد که 
در این رابطه تنها باید به بیش�ترین نیازها توجه داش�ته باشید. تحت این شرایط طبیعی 
اس�ت که کشورهای در حال توس�عه و جهان سومی ها، در صدر قرار گیرند. بر این اساس 
اولویت اصلی به کش�ورهای آفریقایی اختصاص دارد. یکی از نظرات عجیب این است که 
علت این صحبت های آقای گیتس به این خاطر اس�ت تا آزمایش های اولیه بر روی مردم 
آفریقا انجام شود و پس از اطمینان از نتیجه بخش بودن، در اختیار سایرین قرار گیرد، با 

سیاست های مدیریت جریان ترویج علم در ایران

10 پروژه مشترک برای توسعه حمل ونقل جاده  ای آغاز شد

معرفی بهترین استراتژی توزیع واکسن کرونا توسط بیل گیتس
به قلم: کیم لیونز / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

فراخوان جدید جش��نواره »خالق برتر« به شناسایی و انتخاب شرکت های 
خالق برتر اختصاص دارد. براس��اس این فراخوان س��ه شرکت منتخب، مبلغ 
1۰۰ میلیون تومان تسهیالت ویژه دریافت می کنند. استارت آپ های منتخب 
نی��ز عالوه بر دریافت جوایز نقدی به عنوان تیم خالق معرفی می ش��وند. این 
جشنواره، با هدف انتخاب و تقدیر از شرکت های خالق برتر و استارت آپ های 
صنای��ع خالق موفق، طراحی ش��ده اس��ت. تجلیل از ش��تاب دهنده ها، مراکز 
نوآوری)فعال در حوزه صنایع خ��الق( و مراکز همکار دبیرخانه خالق، بخش 
دیگ��ری از اهداف این جش��نواره اس��ت. در این جش��نواره، همچنین، 1۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت ویژه به سه شرکت خالق منتخب حاضر در جشنواره 

پرداخت می شود. 

برگزیدگان جشنواره »خالق برتر« 
تسهیالت ویژه دریافت می کنند

یکشنبه
29 تیر 1399

شماره 1585
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اضافه وزن مش��کلی اس��ت که افراد بسیاری را رنج می دهد و افراد 
برای رهایی از آن به راهکارهای گوناگونی متوس��ل می شوند. فارغ از 

اینکه آن راهکار آسیب زا است یا خیر.
 در کمت��ر از یک ماه الغر ش��وید؟ بیش 
از 1۰ درصد وزن تان را به س��رعت کاهش 
دهی��د و هزاران پی��ام تبلیغات��ی دیگر از 
این دس��ت، آنان را که س��ودای الغری در 
س��ر دارند اغوا می کن��د. کاهش وزن برای 
مردمان جامعه ای که عمدتا از راه و رس��م 
تغذی��ه ای قاعده من��د کم بهره اند و بیش از 
2۰ درص��د از جامعه رن��ج اضافه وزن را با 
خود از این سو و آن سو می کشند، رویایی 

شیرین است.
درد کمر و مشکالتی دیگر برای سالمتی 
عارضه ه��ای ناش��ی از اضافه وزن اس��ت. 
ام��ا فعالی��ت ش��رکت های دانش بنی��ان و 

استارت آپ ها در این حوزه خیال افراد را از وجود محصولی استاندارد 
آسوده می کند.

 حال محققان حوزه های نانو و زیس��ت فناوری دست به دست هم 

دادن��د و محصولی فناورانه برای رفع این مش��کل تولید کردند. این 
تیم اس��تارت آپی از دانش��گاه تهران یک برچسب الغری تولید کرده 
اس��ت؛ برچس��بی که چربی ها را حذف می کند. اکن��ون این تیم نوپا 
محصول اولیه را تولید کرده و فاز حیوانی 
تحقیق��ات آنها نیز تمام ش��ده اس��ت. به 
زودی آزمون ه��ای بالینی روی انس��ان را 

آغاز می کنند.
به گفته نازیال جعف��ری فرجام مجری 
این گ��روه نوپ��ا، در این محص��ول مواد 
گیاهی روی بستری حاوی نانو الیاف قرار 
گرفته است. با قرار گرفتن برچسب روی 
پوست، مواد به آرامی جذب می شود و در 
نهایت با رس��یدن به بافت چربی  آن را از 

بین می برد.
ای��ن گ��روه نوپ��ا در دوره ه��ای پیش 
ش��تابدهی مرک��ز فناوری ه��ای همگ��را 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ش��رکت کرده اس��ت؛ 
دوره های��ی که آنه��ا را با بازار و قاعده های آن آش��نا و به آنها کمک 

زیادی برای توسعه محصول کرد.

در نهمین نمایشگاه بین المللی اینوتکس 2۰2۰ فرصتی فراهم شده 
است تا شرکت های فناور و استارت آپ ها بتوانند به صورت مستقیم با 
شرکت های بزرگ ارتباط برقرار کنند. به گفته دبیر این رویداد، تاکنون 

بیش از 2۰۰ شرکت فناور و استارت آپ در 
ای��ن گردهمایی ثبت نام کرده اند.  س��جاد 
عباسی، دبیر نهمین نمایش��گاه بین المللی 
نوآوری و فناوری )اینوتکس 2۰2۰( گفت: 
با ش��روع ثبت نام رویداد اینوتکس 2۰2۰  
بیش از 2۰۰ ش��رکت و اس��تارت آپ برای 
حضور در این رخداد مهم ثبت نام کرده اند. 
عباسی ادامه داد: با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، مبلغی بالغ بر ۹۰ 
درصد هزینه حضور در نمایشگاه، به صورت 
یارانه پرداخت ش��ده اس��ت تا ش��رکت ها و 
اس��تارت آپ ها بتوانند از ای��ن فرصت برای 
جذب سرمایه استفاده کنند. در واقع هزینه 

حضور در نمایش��گاه بالغ بر ۳ میلیون تومان اس��ت، اما استارت آپ ها 
و شرکت ها مبلغی بین 1۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می کنند.

 وی همچنی��ن بیان کرد: در رویداد جنبی اینوتکس کوآپ، فرصتی 

فراهم ش��ده است تا استارت آپ ها و شرکت های فناور به صورت رو در 
رو با نمایندگان ش��رکت های بزرگی مانند ش��رکت های خودروسازی 
مذاکره کنند. این مالقات ها می تواند به جذب س��رمایه و حل نیازهای 

فناورانه شرکت های بزرگ منتهی شود.
ب��ه گفت��ه عباس��ی، همچنی��ن در این 
رویداد مذاکرات متعددی در جریان است 
ت��ا س��خنرانان بین المللی از کش��ورهای 
مختل��ف  در ای��ن روی��داد حض��ور یابند. 
برخی از برن��دگان جای��زه مصطفی)ص( 
که در کش��ور خودشان کس��ب و کارهای 
فناوران��ه تاس��یس کرده اند نی��ز به عنوان 
س��خنران به این رخداد دعوت ش��ده اند. 
نهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی اینوتکس 
2۰2۰ به هم��ت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، در 22 مردادماه سال 
جاری  برگزار می ش��ود. این رخداد بزرگ 
حوزه فناوری، پذیرای شرکت های فناور، استارت آپ ها و فعالین عرصه 
نوآوری از سراس��ر جهان است. به دلیل شیوع ویروس کرونا، بخشی از 
غرفه های این رویداد به شکل مجازی و سه بعدی طراحی شده است.

اینوتکس 2020؛ بیش از 200 شرکت فناور و استارت آپ اعالم آمادگی کردندمحصولی فناورانه چربی های اضافه را حذف می کند

س��ید محمد صاحبکار خراسانی، رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان با 
اشاره به راه اندازی مرکز مصالحه و ارجاع به داوری شرکت های دانش بنیان، گفت این 
مرکز انواع اختالفات تجاری و حقوقی شرکت های دانش بنیان و فناور را رفع می کند.  
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
سیدمحمد صاحبکار خراسانی، رئیس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان با اشاره 
ب��ه راه اندازی »مرکز مصالحه و ارجاع ب��ه داوری«، گفت: این مرکز برای حل وفصل 
انواع اختالفات تجاری و حقوقی شرکت های دانش بنیان و فناور تاسیس شده است. 
صاحبکار خراس��انی با اش��اره به لزوم راه اندازی مرکز مصالح��ه و داوری ادامه داد: 
اختالفات حقوقی به سه روش صلح و سازش، داوری یا حضور در محاکم قضایی حل 
می شوند اما حل اختالف از طریق محاکم قضایی اغلب پرهزینه و زمانبر است. بر این 
اساس مرکز »مصالحه و ارجاع به داوری« با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تأس��یس شد. شرکت های دانش بنیان می توانند در زمان عقد قرارداد قید 
کنند که در صورت بروز اختالف، ابتدا در این مرکز مصالحه کنند و در صورت عدم 

مصالحه به مراکز داوری ارجاع داده شوند.
 صلح و سازش، به  جای شکایت و دادگاه

وی همچنین افزود: با توجه به اینکه بیش��تر ش��رکت ها، تمایل بیشتری به حل 
اخت��الف از طریق صلح و س��ازش دارند، این مرکز می توان��د خدمات قابل توجهی 
به ش��رکت های دانش بنیان ارائه دهد. برای اس��تفاده از این خدمات، ش��رکت های 
دانش بنی��ان در قراردادهای خود مرکز مصالح��ه را به عنوان مرجع مرضی الطرفین 
)مورد رضایت دو طرف( انتخاب می کنند و در صورت عدم مصالحه میان شرکت ها، 

این مرکز، داوری را به یک مراکز داوری همکار ارجاع می دهد.
 ارائه مشاوره های حقوقی تخصصی

دبیر کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در ادامه ضمن 
توضیح خدمات مرکز مصالحه و داوری، افزود: شرکت های دانش بنیان نیز مانند هر 
بنگاه اقتصادی دیگر با مسائل حقوقی و قضایی مواجه می شوند، بنابراین شرکت ها 
نیازمند بهره مندی از خدمات و مش��اوره های حقوقی مخصوص به  خود هستند. در 
واقع، مرکز مصالحه و ارجاع به داوری به  حل وفصل انواع اختالفات تجاری و حقوقی 
میان شرکت ها می پردازد. رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان همچنین 
بیان کرد: مرکز مصالحه و ارجاع به داوری در موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان 
مستقر شده است و ش��رکت های دانش بنیان برای مصالحه می توانند از مشاوران و 

وکالی حقوقی خبره این مرکز تخصصی به صورت رایگان استفاده کنند.
 مزایای استفاده از این  مرکز

عضو هیأت علمی پژوهش��کده مطالعات فناوری در مورد مزایای اس��تفاده از این 
مرکز گفت: وجود سرعت باال در رسیدگی و داوری، برخورداری داور از دقت نظر و 
تخصص و دانش کافی نسبت به مسائل شرکت های دانش بنیان و هزینه های دادرسی 
پایین تر نسبت به محاکم قضایی از جمله مزایای استفاده از مرکز مصالحه و داوری 

است.
 خدمات رایگان

س��یدمحمد صاحبکار خراسانی با اشاره به رایگان بودن خدمات مرکز مصالحه و 
داوری برای شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور گفت: باوجود مشاوران خبره این 
مرکز، شرکت های دانش بنیان در صورت بروز اختالف بهتر است به جای مراجعه به 
محاکم قضایی با مراجعه به س��ایت مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ثبت 
درخواست) http://daneshbonyan.isti.ir/(، از خدمات تخصصی مرکز مصالحه 

و داوری استفاده کنند.

خداداد غریب پور در نشس��ت هم اندیش��ی تهیه طرح جامع ط��ال که به صورت 
ویدئوکنفرانس و با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، گفت با جمع آوری 
اطالع��ات موجود در صنع��ت طال و سیاس��ت های این حوزه ب��ا همفکری بخش 
خصوصی، طرح فوق تهیه خواهد شد. به گزارش مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با تاکید بر اینکه ایمیدرو عالوه بر توسعه اکتشافات در تدارک تهیه یک نقشه 
راه پویا و توسعه ای برای صنعت طال است، عنوان کرد: در طرح جامع طال مواردی 
همچون اکتشاف، فرآوری، صادرات، بازار داخل و … با بهره مندی از نظرات بخش 

خصوصی دیده خواهد شد.
همفکری با بخش خصوصی در تهیه طرح جامع طال

وی با بیان اینکه طرح فوق مبنای کشور در توسعه صنعت طال است، عنوان کرد: ما 
به دنبال همفکری با بخش خصوصی در تهیه این سند راهبردی هستیم که تا با تعیین 
سیاست های توسعه ای در آن، انتظارات ذی نفعان توسط مشاور این طرح برآورده شود. 

غریب پور استفاده از تجربه دیگر کشورها و تعیین راهکارهای مناسب برای رونق بازار 
در صنعت طال را از موضوعاتی خواند که در طرح جامع طال دیده خواهد شد.

طرح های جامع ایمیدرو؛ مبنای توسعه
وی با اشاره به اینکه با موافقت سرپرست و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت طرح های جامع ایمیدرو مبنای توس��عه این ح��وزه خواهد بود، گفت: در 

طرح های جامع، راهکارهای توسعه ای در زنجیره محصوالت دیده می شود.
مجتمع طالی موته )مجموعه تحت پوشش ایمیدرو( مجری تهیه و تدوین طرح 
جامع طال اس��ت. در این نشست عباس نعیمی، قائم مقام و محمد آقاجانلو معاون 
طرح های توس��عه مع��دن و صنایع معدنی ایمیدرو، وجی��ه اهلل جعفری، مدیرعامل 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمدرضا طاالری مدیر مجتمع طالی موته، 
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طال و 

جواهر تهران حضور داشتند.

وجود تعداد قابل توجهی از پژوهش��گران در کشورهای همسایه، بستر مناسبی 
برای توسعه صادرات خدمات آزمایشگاهی ایران است. همین موضوع کمک کرده تا 
ارائه خدمات آزمایشگاهی به کشورهای همسایه به اولویت کاری شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بدل ش��ود. رضا 
اسدی فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با اشاره به اینکه کیفیت خدمات آزمایشگاهی کشور افزایش یافته 
اس��ت بر لزوم ارائه این خدمات به دیگر کش��ورها تاکید ک��رد.  به گفته او، یکی از 
بهترین راه ها برای معرفی و توسعه خدمات آزمایشگاهی کشور به بازارهای جهانی 
این است که مسیر صادرات این خدمات را تسهیل کنیم. قطعا این خدمات، ظرفیت 

قابل قبولی برای ماندگاری در دیگر کشورها دارند.  شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری چند سالی است در زیست بوم 
فناوری و نوآوری به متقاضیان در حوزه های مختلفی مانند فنی و مهندسی، مواد و 
متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوافضا، معدن؛ حوزه محیط زیست، کشاورزی 
و گیاهان دارویی و حوزه های زیس��ت فناوری و پزش��کی ارائه خدمت می کند.  این 
شبکه هر س��ال با توسعه تعداد اعضای خود، خدماتش را به روزرسانی و همه گیرتر 
می کند. یکی از برنامه های مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در س��ال جاری عرضه محصوالت این حوزه به 

بازارهای بین المللی است.

طرح جامع طال کلید خورد

بستر مناسبی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به کشورهای همسایه فراهم شد

از عرضه واکس�ن، قطع این زنجیره رشد اس�ت. این گفته ها در شرایطی بیان می شود که 
بس�یاری از تحلیلگران عقیده دارند که در عرضه واکس�ن ها نگاه�ی تبعیض آمیز وجود 
خواهد داش�ت. بر طبق آن ابتدا مردم آمریکا و بعد کش�ورهای متم�ول اروپایی، میزبان 
نخس�تین واکس�ن ها خواهند بود. این امر در حالی اس�ت که بیل گیتس عقیده دارد که 
در این رابطه تنها باید به بیش�ترین نیازها توجه داش�ته باشید. تحت این شرایط طبیعی 
اس�ت که کشورهای در حال توس�عه و جهان سومی ها، در صدر قرار گیرند. بر این اساس 
اولویت اصلی به کش�ورهای آفریقایی اختصاص دارد. یکی از نظرات عجیب این است که 
علت این صحبت های آقای گیتس به این خاطر اس�ت تا آزمایش های اولیه بر روی مردم 
آفریقا انجام شود و پس از اطمینان از نتیجه بخش بودن، در اختیار سایرین قرار گیرد، با 

این حال این نظرات را نمی توان چندان منطقی دانس�ت. دلیل این امر به این خاطر است 
که قبل از عرضه، آزمایش های الزم بر روی افراد داوطلب انجام خواهد ش�د. نکته جالب 
دیگر این اس�ت که آقای گیتس این واکس�ن ها را حتی برای درمان بیماری ایدز نیز مفید 
دانس�ته و اعالم کرده اس�ت که موارد اس�تفاده آن تنها به کرونا محدود نخواهد بود. در 
نهایت وی توصیه کرده اس�ت که با توجه به این امر که ویروس کرونا باعث افزایش فشار 
مالی بر روی مردم شده است، در عرضه واکسن ها ابدا نباید قیمت باالیی را تعیین کرد که 
در این رابطه نقش دولت در کشورهای مختلف، اساسی بوده و الزم است تا هماهنگی های 

الزم انجام شود.
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 رفع اختالفات حقوقی شرکت های دانش بنیان سرعت می گیرد

معرفی بهترین استراتژی توزیع واکسن کرونا توسط بیل گیتس
به قلم: کیم لیونز / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

پژوهش س��راهای دانش آموزی را انبار مهمات آموزشی می نامند؛ فضایی که 
فرص��ت یادگیری اثربخش با اس��تفاده از آخرین فناوری های روز را در اختیار 
دانش آم��وزان قرار می دهد. این مراکز آموزش��ی هدف یک فراخوان همکاری 
در س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار 

گرفته است تا با کمک توان داخلی، این مراکز تجهیز شوند.
چند سالی است که پژوهش سراهای دانش آموزی به عنوان یکی از مهم ترین 
قطب ه��ای علمی کش��ور فعالیت می کنن��د و نقش مهم��ی در روند پژوهش 
دانش آموزان دارند. خرید و نوس��ازی تجهیزات این مراکز در اس��تان ها نیازی 

است که قرار است با همکاری عالقه مندان و فعاالن این حوزه محقق شود.

پژوهش سراهای دانش آموزی زیستی 
مجهز می شود



آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که به دس��ت آوردن اعتبار در 
ش��بکه های اجتماعی به چه عواملی بس��تگی دارد؟ ممکن است تصور 
کنی��د که نمایش مواردی نظیر مجوزهای فعالی��ت در این رابطه کافی 
خواهد بود. این امر در حالی است که با این اقدام شما حتی نصف مسیر 
را هم طی نکرده اید. درواقع شما باید اقدامات به مراتب بیشتری را انجام 
دهید تا در نظر مخاطب، در این رابطه ۹ مورد از س��اده ترین اقدامات را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1-تشکر کنید 

ش��اید به نظر عجیب و حتی خنده دار برسد، با این حال آمارها حاکی 
از آن است که این جمله بسیار ساده، دارای تاثیرات معجزه آسایی است. 
درواق��ع برندهایی ک��ه حتی بهانه هایی برای تش��کر از مخاطبین خود، 
ایجاد می کنند به خوبی در قلب جامعه هدف خود نفوذ کرده و وجهه ای 

بسیار خوب را به دست می آورند. 
2-اتوماتیک کردن کارها را فراموش کنید 

اگرچه در بس��یاری از زمینه ها، س��پردن اقدامات ب��ه تکنولوژی یک 
تصمیم حرفه ای محس��وب می ش��ود، ب��ا این حال در زمین��ه ارتباط با 
مخاطب، الزم اس��ت ت��ا به صورت کامل این مس��ئله را فراموش کنید. 
درواق��ع مخاط��ب تمایل دارد تا با فردی واقعی و ن��ه یک پیام از پیش 
تعیین شده، مواجه ش��ود. این نکته را نیز فراموش نکنید که شبکه های 
اجتماعی، مهم ترین بستر حال حاضر جهت بازاریابی محسوب می شود. 
به همین خاطر اگر به آن توجه کافی را نداشته باشید، بهتر است که ابدا 
اقدامی را انجام ندهید. درواقع فعالیت نکردن، به مراتب بهتر از اقداماتی 

بسیار ضعیف خواهد بود. 
3-صرفا تجاری نباشید 

آیا فعالیت های ش��ما در صفحه ای که ایجاد کرده اید، تنها به اقدامات 
تجاری مربوط می ش��ود؟ برای مثال تنها تصاویر محصوالت را قرار داده 
و توضیحات آن را ارائه می دهید. بدون ش��ک این امر باعث خواهد شد 
تا مخاطب دلیل کافی برای دنبال کردن ش��ما نداش��ته باشد. همچنین 
تجربه اولیه مناس��بی نیز ش��کل نخواهد گرفت. در ای��ن رابطه توصیه 
می ش��ود که برای افزایش تعامل خود، موارد ش��خصی تر نظیر داستان 
ایج��اد برند، اتفاقات روزانه، گف��ت و گو با مخاطبان و ایجاد چالش های 
مختل��ف را مدنظر قرار دهید. ای��ن موارد کمک خواهد کرد تا تعامل به 

بهترین شکل ایجاد شود. 

4-آمارها را کنار بگذارید 
اش��تباه بزرگ بسیاری از افراد این است که خود را درگیر اعداد کرده 
و این امر باعث می ش��ود تا روش هایی را انتخاب کنند، که ابدا نتیجه ای 
را به همراه ندارد. درواقع ش��ما نمی توانید برای رش��د، زمان مشخصی 
را تعیی��ن کنی��د. به همین خاط��ر در این رابطه حتی مقایس��ه کردن 
نیز کامال اش��تباه خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این است که همواره با استفاده از نظرسنجی، عقیده مخاطب را 
بیابید. درواقع این امر مهم ترین اقدام برای پیش��رفت محسوب می شود. 
همچنی��ن اقدام ش��ما این تص��ور را در مخاطب ایج��اد خواهد کرد که 
نظر آنها برای ش��ما بسیار مهم اس��ت. تحت این شرایط اعتبار شما نزد 
مخاطبین، افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت فراموش نکنید که ش��ما 
باید همواره بازنگری داش��ته باشید تا نسبت به درست بودن همه چیز، 
اطمین��ان حاص��ل نمایید. در غیر این صورت ممکن اس��ت مش��کالت 
هرچن��د کوچکی باقی بماند و پس از مدتی به یک بحران جدی تبدیل 

شود. 
5-با افراد مختلف همکاری داشته باشید 

یکی از راهکارهای بسیار جالب در زمینه کسب اعتبار بیشتر، همکاری 
ب��ا افراد مختلف اس��ت. در این رابطه اینفلوئنس��رها، یک انتخاب کامال 
هوش��مندانه خواهد ب��ود، با این حال به صورت کل��ی افراد و برندهایی 
ک��ه دارای اعتبار هس��تند، گزینه های کامال مناس��بی خواهند بود. در 
این رابطه بهتر اس��ت که به ارتباط افراد ب��ا حوزه کاری خود نیز توجه 
داش��ته باش��ید. برای مثال اگر در زمینه پوش��اک فعالیت دارید، بدون 
ش��ک استفاده از یک چهره شناخته شده در این عرصه، تاثیر باالتری را 
به همراه خواهد داش��ت. برای همکاری نیز شما با تنوع اقدامات باالیی 
مواجه بوده و می توانید مواردی نظیر مصاحبه را مورد توجه قرار دهید. 

6-مخاطبان فعال خود را مورد توجه قرار دهید 
این امر طبیعی اس��ت که همه دنبال کنندگان ش��ما، پیگیر اقدامات 
نباش��ند. برای مثال ممکن اس��ت از 1۰۰۰ نفری که تا به امروز شما را 
دنبال کرده اند، تنها ۳۰۰ نفر ش��ما را الیک کرده، اس��توری ها را تماشا 
می کنند و تعامل الزم را دارند. تحت این ش��رایط اقدامی که ش��ما باید 
انج��ام دهید این اس��ت که آنه��ا را مورد توجه جدی خ��ود قرار داده و 
تمرکز اصلی خود را بر روی آنها قرار دهید. درواقع تصمیمات شما باید 
ب��ا توجه به نظرات این افراد باش��د. در نهایت اگر برای آنها برنامه ریزی 
خاصی را نداش��ته باشید، پس از مدتی اشتیاق آنها کمرنگ خواهد شد. 
درواقع برنامه داش��تن برای مخاطب، خ��ود از مصادیق معتبر ماندن در 

ذهن مخاطب محسوب می شود. 

7-صداقت و دلسوزی را مورد استفاده قرار دهید 
برای کس��ب اعتبار، توجه به خواست مخاطب بسیار مهم خواهد بود. 
در ای��ن رابطه بدون ش��ک رفت��ار توأم با صداقت و دلس��وزی، از جمله 
این موارد محس��وب می ش��ود. به همین خاطر الزم اس��ت تا در معرفی 
محص��ول، کامال صادقانه رفتار ک��رده و معایب آن را نیز معرفی نمایید. 
برای مثال اگر محصول ش��ما در ش��رایطی خاص عملکرد الزم را ندارد، 
صراحت��ا آن را اعالم کنید. همچنین ش��ما باید دلس��وز مخاطبان خود 
باش��ید. درواقع در ارائه توضیحات، منفعت آنها را به س��ود خود ترجیح 
دهی��د. این امر اگرچ��ه در ظاهر ضررهایی را به همراه دارد، با این حال 
ای��ن امر کامال موقت��ی بوده و پس از مدتی باالترین س��طح نتایج را به 

دست خواهید آورد. 
8-به اشتباهات خود اعتراف نمایید 

نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که صرفا ایجاد 
اعتب��ار مدنظر نبوده و ش��ما باید از آن محافظ��ت نمایید. درواقع به هر 
میزان که به دس��ت آوردن این دس��تاورد سخت اس��ت، از دست دادن 
آن کامال س��اده اس��ت. یکی از اقداماتی که باعث خواهد ش��د تا اعتبار 
ش��ما کامال نابود ش��ود، عدم اعتراف به اش��تباهات اس��ت. این نکته را 
همواره به خاطر داش��ته باش��ید که هیچ برندی در تاریخ وجود نداشته 
اس��ت که اشتباهاتی را نداشته باش��د. حتی در عصر حاضر نیز بهترین 
برندها، هر س��اله اش��تباهاتی را مرتکب می ش��وند، با این حال اگر شما 
به آن اعتراف نکنید؛ بدون ش��ک جایگاه س��ابق خود را نزد مخاطب از 
دس��ت خواهید داد. در این رابطه تنها اعتراف کافی نبوده و ش��ما باید 
ت��الش کنید ت��ا تمامی اقدامات الزم برای جب��ران را به عمل آورید. به 
صورت کلی، اعتراف به اش��تباه از مصادیق اخالق گرایی و حرفه ای گری 

محسوب می شود. 
۹-خودتان باشید 

هم��ه ما با ای��ن جمله مواجه ش��ده ایم که ارزش ی��ک کپی حتی با 
باالترین سیس��تم های چاپ��ی، هیچ گاه به حتی یک س��وم قیمت اصل 
آن نخواه��د رس��ید. این قانون در همه چیز صادق ب��وده و کپی برداری 
از اقدامات س��ایرین تنها باعث خواهد ش��د تا جذابیت الزم را از دست 
بدهی��د. درواقع یک برن��د تقلیدگرا، عمال هیچ مزی��ت رقابتی نخواهد 
داش��ت. تحت این ش��رایط دلیلی وجود ندارد که اف��راد اقدام به دنبال 
کردن ش��ما نمایند. به همین خاطر تفاوت را ابدا چیز بدی تصور نکرده 
و ت��الش کنید تا خ��ود واقعی تان را به نمایش درآوری��د که برگرفته از 

فرهنگ کاری و ویژگی های خاص شما به عنوان مدیر شرکت است. 
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ویروس کرونا در طول ماه های اخیر برای بس��یاری از کس��ب و کارها 
مش��کل ایجاد کرده است. اغلب کارآفرینان در طول ماه های گذشته به 
طور کامل درگیر بقا در دنیای کسب و کار شده اند. این امر نجات کسب 
و کار از ش��رایط کنونی را بدل به دغدغه اصلی تمام برندها کرده است. 
اگر ما توانایی نجات کسب و کارمان از شرایط نامناسب کنونی را نداشته 
باش��یم، به احتمال فراوان تم��ام برنامه های مان برای آینده برند با خطر 
مواجه خواهد ش��د. هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی نحوه استفاده 
از ش��بکه های اجتماعی برای رهایی از ش��رایط کنونی اس��ت. بسیاری 
از برندها هنوز هم راهکار مناس��بی برای رهایی از ش��رایط کنونی پیدا 
نکرده اند. ش��بکه های اجتماعی در طول س��ال های اخیر به طور مداوم 
دس��تخوش تغییرات اساسی بوده اند. بسیاری از برندها برای تعامل بهتر 
ب��ا مخاطب هدف در فضای ش��بکه های اجتماعی حضور پررنگی دارند. 
ای��ن نکته مزی��ت اصلی برندها ب��رای تعامل نزدیک ب��ا مخاطب هدف 
محسوب می شود. ما باید از بستر موجود در عرصه شبکه های اجتماعی 
برای تعامل هرچه بهتر با مخاطب هدف استفاده نماییم. در ادامه برخی 
از راهکارهای مناسب برای نجات کسب و کارمان در طول دوران بحران 

کرونا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. اطالع رسانی مداوم به مشتریان

تغییر ش��یوه های فعالیت در طول دوران کرون��ا اولویت اصلی برندها 
محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان گذش��ت چند ماه از شیوع 
ویروس کرونا و ضرورت توجه به س��ایر بخش های کس��ب و کار اس��ت. 
بس��یاری از مشتریان در طول ش��یوع ویروس کرونا اطالع بسیار اندکی 
از وضعیت برندهای محبوب ش��ان داش��ته اند. اگر ما تالش قابل توجهی 
برای تعامل نزدیک با مخاطب هدف انجام ندهیم، به س��رعت از یاد آنها 
خواهیم رفت. این امر اغلب برندها را با دردسر مواجه خواهد کرد. هیچ 
نکته ای به اندازه فراموش��ی برندمان از سوی مشتریان پس از بازگشایی 
کس��ب و کارها دردآور نیس��ت.  استفاده از ش��بکه های اجتماعی برای 
اطالع رس��انی به مخاطب هدف ایده بس��یار منطقی محسوب می شود. 
مش��تریان همیشه تمایل به آگاهی از وضعیت برندهای مورد عالقه شان 
دارند. همچنین ما باید جویای وضعیت مشتریان مان باشیم. پس از عبور 
از بحران کرونا مش��تریان برندهایی که در کنارش��ان بودند به خوبی به 
ی��اد خواهند آورد بنابراین ما بای��د در تالش برای حضور مداوم در کنار 

مشتریان باشیم. 
2. احترام به مشتریان

ش��بکه های اجتماعی بستری مناس��ب برای تعامل با مخاطب هدف 

فراهم می س��ازد. این نکته در تمام فرآیند کس��ب و کار باید مدنظر ما 
ق��رار بگیرد. امروزه کس��ب و کارها بدون حضور مش��تریان هیچ معنا و 
کارک��ردی ندارند. معنای این امر ضرورت توجه مداوم به مش��تریان در 
طول فرآیند بازاریابی و مدیریت کس��ب و کار است. وقتی ما دسترسی 
مس��تقیم به مشتریان نداریم، باید از ابزارهای آنالین برای تعامل با آنها 
استفاده نماییم. در غیر این صورت پس از فروکش کردن جریان شیوع 

کرونا دیگر توانایی جلب نظر آنها را نخواهیم داشت. 
هر چقدر هم که وضعیت کس��ب و کار ما پیچیده باش��د، باید احترام 
به مش��تریان را در ذهن داش��ته باش��یم. بسیاری از کس��ب و کارها به 
دلی��ل ناتوانی ب��رای احترام ب��ه مخاطب هدف از طریق اطالع رس��انی 
دقیق، ارائه خدمات مناس��ب با شرایط کرونا و همچنین ابراز همدردی 
با مش��کالت اساسی مواجه می شوند. ش��عار احترام به مشتریان باید در 
مواضع موردنیاز اجرا نیز بش��ود. در غیر این صورت هیچ ارزشی در نگاه 
مشتریان نخواهد داشت. مشکل اساسی بسیاری از کسب و کارها فقدان 
اراده کافی برای اجرای شعارهای بازاریابی شان است. به این ترتیب آنها 
به طور مداوم با فقدان عملگرایی در راس��تای جلب نظر مخاطب هدف 

به کسب و کارشان مواجه می شوند. 
3. ایجاد انجمن مشتریان در شبکه های اجتماعی

وقتی اغلب مردم در خانه های ش��ان هستند، امکانات تبلیغاتی برندها 
در فضای آنالین به ش��دت افزایش پیدا می کن��د. امروزه اغلب مردم با 
توجه به ش��رایط ویروس کرونا به جز س��اعت های اداری بقیه زمان شان 
را در خانه س��پری می کنند. نتیجه این امر توجه هرچه بیشتر مردم به 
ش��بکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مناس��ب برای وقت گذرانی است. 
وظیف��ه اصلی برندها در این میان تالش برای نمایش محتوای تبلیغاتی 
به مخاطب هدف ش��ان اس��ت. بدون تردید تمام برندها س��رمایه گذاری 
بس��یار زیادی بر روی بخش تبلیغات دارند. نکته مهم در اینجا ضرورت 

تولید محتوای تبلیغاتی به صورت کاربردی است. 
ه��دف اصلی م��ا از تولید محتوای تبلیغاتی همیش��ه فروش بیش��تر 
محصوالت نیس��ت. گاه��ی اوقات ما باید در تالش ب��رای افزایش دامنه 
مخاط��ب هدف مان باش��یم. این امر از طریق تولی��د محتوای هماهنگ 
با س��لیقه مش��تریان انجام می پذیرد. امروزه مش��تریان هدف برندها از 
ابزارهای بسیار زیادی برای مسدودسازی پل های ارتباطی بازاریاب ها در 
ش��بکه های اجتماعی برخوردار هستند. این امر ضرورت تولید محتوای 
جذاب و مطابق با س��لیقه مخاطب ه��دف را افزایش می دهد. اگر ما در 
این زمینه توجه کافی نداش��ته باشیم، به زودی در لیست سیاه کاربران 

شبکه های اجتماعی قرار خواهیم گرفت. 
ش��بکه های اجتماع��ی در واکنش ب��ه اعتراضات مش��تریان پیرامون 
محتوای نامناس��ب و غیرمرتب��ط برندها اقدام به مسدودس��ازی اکانت 

ش��رکت های مختلف می کنند. بنابراین اگر ش��ما در زمینه شناس��ایی 
س��لیقه مخاطب هدف عملکرد نامناس��بی داشته باش��ید، به سرعت با 
پیام های اخطار از س��وی تیم فنی ش��بکه های اجتماعی مواجه خواهید 

شد. 
4. شناسایی سلیقه مخاطب هدف برای تعامل بهتر

شناس��ایی سلیقه مخاطب هدف یکی از گام های ضروری برای تعامل 
س��ازنده با آنهاست. بسیاری از برندها در این زمینه توانایی تاثیرگذاری 
مناسبی بر روی مخاطب هدف ندارند. دلیل این امر استفاده از شیوه های 
قدیمی برای ش��ناخت س��لیقه مخاطب هدف اس��ت. ام��روزه ابزارهای 
هوشمند و خودکار بس��یار زیادی برای شناسایی سلیقه مخاطب هدف 
در دسترس برندها قرار دارد بنابراین شما به جای استفاده از شیوه های 
س��نتی باید به دنب��ال تعامل با مخاطب هدف در قال��ب الگوهای نوین 

باشید. 
بحث مهم دیگر در زمینه شناس��ایی س��لیقه مخاط��ب هدف مربوط 
ب��ه واکنش در قبال رویدادهای مهم اس��ت. ب��دون تردید در طول روز 
رویدادهای بس��یار زیاد و متنوعی در سراس��ر دنیا روی می دهد. برخی 
از رویدادهای موردنظر دارای اهمیت بس��یار بیش��تری برای کس��ب و 
کارهاس��ت. اگر ما به دنبال عبور از دوران سخت کرونایی هستیم، باید 
نس��بت به رویدادهای مهم واکنش س��ریع نشان دهیم. تحول در شیوه 
فعالیت ش��رکت، کمپین های بازاریابی و تعامل با مش��تریان براس��اس 
وضعی��ت کرونایی موجود یک��ی از مهمترین وظایف هر برندی اس��ت. 
س��ایر نکات مهم شامل بحث اعتراضات به نژادپرستی در ایاالت متحده 
اس��ت. چنین اقداماتی برند ما را همیش��ه در مقابل دیدگان مش��تریان 

قرار خواهد داد. 
5. همدلی با مشتریان به عنوان یک برند

اکنون هدف اصلی تمام کس��ب و کارها تالش برای حفظ مش��تریان 
فعلی ش��ان است. بسیاری از کس��ب و کارها در عمل توانایی جلب نظر 
مش��تریان ت��ازه را ندارن��د. بنابراین باید به جای اه��داف دور و دراز در 
شرایط کنونی به دنبال راهکارهایی عملی برای مدیریت کسب و کارمان 
باشیم. در غیر این صورت هرگز توانایی بازگشت دوباره به عرصه کسب 

و کار و ادامه فعالیت پس از دوران سخت کرونا را نخواهیم داشت. 
همدلی با مشتریان به عنوان وظیفه برندها شامل صرف بیان همدردی 
نیس��ت. ما باید راهبردی بسیار گسترده تر از این نکات را مدنظر داشته 
باشیم. یکی از ایده های خوب در این بحث ارائه تخفیف های قابل توجه 
یا اس��تفاده از طرح روش اقساطی محصوالت به مشتریان است. شما به 
این ترتیب ش��انس جلب اعتماد عمیق مشتریان را خواهید داشت. این 

اعتماد در سراسر دوره فعالیت برندتان کاربرد اساسی خواهد داشت. 
influencive.com :منبع

تعامل مداوم با مشتریان در دوران کرونایی با استفاده از شبکه های اجتماعی

برندسازی بدون تبلیغات هنر ایالن ماسک

ایالن ماس��ک را باید متفاوت ترین کارآفری��ن حال حاضر جهان 
دانست. وی در شرایطی تسال را به ارزشمندترین برند خودروسازی 
تبدیل کرده اس��ت که در زمینه تبلیغات اقدام��ی را انجام نداده و 
این امر موجب حیرت بس��یاری شده است. درواقع تمامی برندهای 
خودروس��ازی هزینه های گزاف��ی را صرف تبلیغ خ��ود می کنند تا 
موفقیت خوبی را در بازار پررقیب خود داش��ته باش��ند، با این حال 
تس��ال ابدا این اقدام را انجام نداده و ایالن ماسک اعالم کرده است 
که یک استراتژی درس��ت، شما را از این اقدام پرهزینه رها خواهد 
ک��رد. درواقع سیاس��ت این برند، انتخاب حوزه ای اس��ت که در آن 
رقابت خاصی شکل نگرفته باشد. درواقع اگرچه تولید اتومبیل های 
برق��ی و خودران ایده ای اس��ت که در چند س��ال اخیر مورد توجه 
جدی برندهای جهانی قرار گرفته اس��ت، ب��ا این حال این موضوع 
از ابتدا مورد توجه تس��ال بود. همین امر نیز باعث ش��ده است تا در 
جایگاهی باالتر از سایر رقبا قرار گیرد. این امر درست اقدامی است 
که از آن تحت عنوان اس��تراتژی اقیانوس آبی یاد می ش��ود. درواقع 
این ش��رکت از س��ال 2۰۰۳ ش��روع به فعالیت کرده و تا ۷ س��ال 
قبل، چندان ش��ناخته ش��ده نبود. این امر به خوبی نشان می دهد 
که رس��یدن به موفقیت، ابدا امری یک ش��به نبوده و دستاوردهای 
ارزش��مند، به صرف زمان و تالش زیادی نیاز دارد. ایده تسال بسیار 
جالب است. درواقع به عقیده او به جای صرف هزینه برای تبلیغات 
بهتر اس��ت از آن ب��رای بودجه اقدامات جدید و طرح های بیش��تر 
اس��تفاده کرد. این امر باعث خواهد شد تا به کیفیت باالتری دست 
پیدا کنید. تحت این ش��رایط هر محصول، خود بهترین مبلغ ش��ما 
خواهد بود. فراموش نکنید که تسال می توانست با تولید خودروهایی 
همرده زمان خود، به س��ودآوری سریع تری دست پیدا کند، با این 
حال چشم انداز مدیر آن کامال بلندمدت بوده و این امر باعث شد تا 
آینده آنها تضمین ش��ود. درواقع اکثر تحلیلگران بر این باور هستند 
که غول اصلی خودروس��ازی در آینده، تس��ال خواهد بود. در نهایت 
این نکت��ه را فراموش نکنید ک��ه حتی بهترین تبلیغ��ات نیز تاثیر 
موقتی دارد. با این ح��ال یک کیفیت عالی و عملکردی منحصر به 
فرد، هیچ گاه از ذهن افراد خارج نخواهد ش��د. اگرچه ممکن اس��ت 
تصور کنید که این موارد تنها رازهای موفقیت عظیم ایالن ماس��ک 
محسوب می شود، با این حال واقعیت این است که موارد بیشتری را 
می توان نام برد. در این رابطه نباید از نقش ریسک پذیری وی غافل 
شویم. درواقع او هر ساله طرح های جسورانه ای را مورد استفاده قرار 
داده و این امر باعث ش��ده است تا تسال همواره حرف های جدیدی 
داشته باشد. همچنین حضور رسانه ای مناسب وی باعث شده است 
تا برند او بیش��تر ش��ناخته شود. این امر در حالی است که هیچ یک 
از مدیران برندهای خودروسازی حتی نصف شهرت او را نیز ندارند. 
همین امر نیز باعث شده است تا بسیاری از خریدها، صرفا به خاطر 

اعتماد افراد به وی باشد. 
medium.com :منبع

هشدار اپل به کاربران در رابطه با پوشاندن 
وبکم مک بوک ها

یک��ی از اقدام��ات رایج افراد این اس��ت که بنا ب��ه دالیلی نظیر 
استفاده نکردن از وبکم خود و ترس از هک شدن، اقدام به پوشاندن 
آن می کنند. اگرچه ممکن اس��ت تص��ور نمایید که این اقدام بدون 
هیچ گونه مش��کلی خواهد ب��ود، با این حال اخی��را اپل اعالم کرده 
اس��ت که این موض��وع می تواند صدمات ج��دی ای را متوجه وبکم 
شما کند. در این رابطه اعالم شده است که امنیت اپل طی چندین 
سال فعالیت این ش��رکت، کامال اثبات شده و برای آگاهی از روش 
بودن آن تنها کافی اس��ت تا به چراغ کنار وبکم خود توجه داش��ته 
باشید. درواقع تنها زمانی وبکم شما فعالیت دارد که این چراغ سبز 
باش��د. در غیر این صورت عمال امکان اس��تفاده از آن حتی توسط 
خبره ترین هکرها نیز وجود ندارد. با این حال برخی از افراد با توجه 
به ش��رایط کاری خ��ود، باید چنین اقدامی را انج��ام دهند. در این 
رابطه توصیه ش��ده اس��ت که صرفا از یک برگه کاغذ استفاده شود. 
اگرچه علت اصلی این بیانیه، به خاطر استفاده چندین برابری افراد 
از وبکم در شرایط حال حاضر کرونایی است، با این حال بسیاری از 
تحلیلگران عقیده دارند که این موضوع، بهانه ای بوده اس��ت تا اپل 

بار دیگر امنیت خود را به رخ سایر رقبا بکشد. 
businessinsider.com :منبع
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اس��تفاده از ایمیل به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی از مدت ها پیش 
مدنظر کس��ب و کارها قرار داش��ته اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها و 
بازاریاب ه��ا در ط��ول روز تعداد قابل مالحظ��ه ای ایمیل برای مخاطب 
هدف ارس��ال می کنند. نکته جالب در این میان هزینه اندک طراحی و 
ارس��ال ایمیل بازاریابی در مقابل سود نهایی اش است. براساس گزارش 
موسس��ه Email Monday هزینه ارسال هر ایمیل بازاریابی نزدیک 
به 1 دالر اس��ت. بازگشت سرمایه در این الگوی بازاریابی موجب تعجب 
اغلب کارش��ناس ها شده است. بر این اس��اس برندها امکان تجربه سود 

۳۸۰۰ درصدی از بازاریابی ایمیلی را دارند. 
امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای 
بازاریابی به ش��یوه ایمیلی هس��تند. اگرچه 
این ش��یوه مزیت ه��ای خاص خ��ود برای 
کس��ب و کارها دارد، اما تمام برندها امکان 
استفاده یکسان از آن را ندارند. هر برند باید 
با توجه به ماهیت کس��ب و کارش و سلیقه 
مش��تریان دس��ت به طراح��ی ایمیل های 
بازاریابی بزند. همچنین باید نسبت به انواع 
مختل��ف ایمیل ه��ای بازاریابی نی��ز آگاهی 
داشته باشیم. یکی از اشتباهات رایج برندها 
اس��تفاده از یک ی��ا چند الگ��وی بازاریابی 
ایمیلی اس��ت. این امر امکان بهره مندی از 
تم��ام مزیت های این ح��وزه را محو خواهد 
کرد. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی 
انواع ایمیل های مناس��ب برای استفاده در 
قالب الگوی بازاریابی اس��ت. شاید این نکته 
در نگاه نخس��ت برای شمار باالیی از برندها 
عجیب به نظر برس��د. اکثر برندها عادت به 
اس��تفاده از یک الگوی واحد برای بازاریابی 
ایمیلی دارند بنابراین مقاله کنونی ش��ما را 
با راهکارهای بازاریابی متنوعی آشنا خواهد 

کرد. 
1. خبرنامه برند

ام��روزه یک��ی از محبوب تری��ن الگوهای 
بازاریابی ایمیلی مربوط به ارس��ال خبرنامه 
برند اس��ت. خبرنامه ها شامل آخرین اخبار 
مرتب��ط با یک برند اس��ت. هرچ��ه توانایی 
م��ا ب��رای ارائه اطالع��ات دقی��ق و جذاب 
به مخاط��ب هدف بیش��تر باش��د، توانایی 
تاثیرگذاری ما ب��ر روی آنها افزایش خواهد 
یافت. نکته مه��م در این رابطه تالش برای 
ارائه اخباری پیرامون وضعیت کلی کس��ب 
و کار اس��ت. تمرک��ز ص��رف ب��ر روی برند 
خودم��ان موج��ب کاهش انگی��زه مخاطب 
هدف برای مطالعه خبرنامه خواهد ش��د. ما 
باید در تحلیلی وسیع اقدام به ارسال اخبار 
متن��وع و دارای ارتباط با کس��ب و کارمان 
نمایی��م. این امر انگیزه م��داوم در مخاطب 
هدف برای مطالعه خبرنامه ما ایجاد خواهد 

کرد. 
اطالع رس��انی در مورد فعالیت های پیش 
روی برن��د همیش��ه دارای اهمی��ت باالیی 
اس��ت. اکن��ون اغل��ب برندها مراس��م های 
مهم شان را در قالب وبینار برگزار می کنند. 
بنابراین اطالع رسانی دقیق از طریق ایمیل 
ب��ه مخاطب ه��دف حضور آنه��ا در رویداد 

آنالین را تضمین خواهد کرد. مهم ترین نکته در زمینه طراحی خبرنامه 
برای برندمان مربوط به ارزیابی س��لیقه مشتریان است. خبرنامه ما باید 
جذابیت باالیی برای مش��تریان داشته باش��د. در غیر این صورت بدون 
هرگونه توجه و مطالعه ای به صندوق پیام های حذف شده هدایت خواهد 

شد. 
2. ارسال ایمیل های مجزا

خبرنامه ها دارای ش��هرت بسیار زیادی هستند. اغلب برندها در طول 
س��ال های متم��ادی فقط به ارس��ال خبرنامه ها در قال��ب ایمیل عادت 
کرده ان��د. یکی از نکات مهم درخص��وص ارائه اطالعات مهم به مخاطب 
هدف تمرکز بر روی طراحی ایمیل های مجزا برای آنهاس��ت. به عنوان 
مثال، اگر ش��ما قصد برگزاری مسابقه ای مهم در فضای آنالین را دارید، 
باید در قالب ایمیلی مجزا نسبت به اطالع رسانی به مخاطب هدف اقدام 
نماییم. امروزه بس��یاری از کاربران خبرنامه برندها را به صورت بس��یار 
سریع مطالعه می کنند بنابراین احتمال نادیده انگاری اخبار مهم از سوی 
آنها همیش��ه وجود خواهد داشت. هرچه توانایی ما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف در قالب ایمیل  های مجزا بیش��تر باش��د، بازخورد 

بهتری از سوی مشتریان دریافت خواهیم کرد. 
اطالع رس��انی در م��ورد وبیناره��ا یک��ی از مش��کل ترین فرآیندهای 
تعامل با مخاطب هدف اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای 
برگزاری وبینارها نیاز به آموزش مخاطب هدف درباره ش��یوه استفاده از 
س��امانه های برگزاری وبینار دارند. این امر زمان بسیار زیادی از برندها 
خواهد گرفت بنابرای��ن باید پیش از برگزاری همایش به صورت آنالین 
نسبت به ارائه آموزش های الزم اقدام نماییم. این امر شامل تالش برای 
تهیه آموزش ها در قالب متن یا ویدئو و ارسال ش��ان برای مخاطب هدف 
اس��ت. هرچه ما بیش��تر به فکر نحوه استفاده مش��تریان مان از سامانه 

وبینارها باشیم، بازخورد بهتری پیرامون حضور آنها خواهیم گرفت. 
3. ارسال پیام ها در بازه های زمانی مشخص

ایمیل های مداوم یکی از انواع ش��یوه های بازاریابی محسوب می شود. 
این ایمیل ها در بازه های زمانی مشخص برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر 
بر روی کاربران ارس��ال می ش��ود. نکته مهم در این میان تکرار ارس��ال 
ایمیل ه��ای موردنظ��ر در قالب های مختل��ف برای ی��ادآوری مداوم به 
مخاطب هدف اس��ت. استفاده از سامانه های ارس��ال خودکار ایمیل در 

این بخش نقش بس��یار مهمی در کاهش دش��واری های بازاریابی دارد. 
امروزه بس��یاری از برندها از نرم افزارهای خودکار برای ارسال ایمیل به 
مخاطب هدف استفاده می کنند. مزیت اصلی چنین سامانه هایی امکان 

ارسال خودکار ایمیل ها به دامنه وسیعی از کاربران است. 
نکته مهم درخصوص ارس��ال ایمیل ها به صورت دسته جمعی تالش 
برای ایجاد تغییرات هرچند اندک در هر نوبت از ارسال ایمیل است. اگر 
ما ایمیل های یکس��ان را در بازه های زمانی مختلف برای مخاطب هدف 
ارسال کنیم، انگیزه مشتریان برای مشاهده آنها به شدت کاهش خواهد 
یافت. همچنین باید نس��بت به شخصی سازی نسبی برخی از ایمیل ها 
برای مخاطب هدف نیز توجه داشته باشیم. ذکر نام هر مخاطب و توجه 
به س��لیقه آنها برای طبقه بندی مش��تریان اهمی��ت باالیی دارد. امروزه 
اغلب مش��تریان تمایل به مشاهده پیام های مطابق با سلیقه شان دارند. 

تحقق این امر بدون ارزیابی س��لیقه مش��تریان و شخصی سازی محتوا 
امکان پذیر نیست. 

4. ایمیل های مخصوص خرده فروشی ها
اگر شما در زمینه خرده فروشی آنالین فعالیت دارید، نمایش محتوای 
س��ایت فروش تان ب��ه مخاطب هدف ای��ده جالبی خواهد ب��ود. امروزه 
بس��یاری از خرده فروش��ی ها برای فروش هرچه بهتر اقدام به بازاریابی 
ایمیلی می کنند. توصیه ما در این بخش تالش برای فروش مستقیم در 
قالب ایمیل های بازاریابی اس��ت. ابزارهای موردنیاز در این بخش شامل 
قالب مناسب برای بارگذاری تصاویر و اطالعات محصوالت است بنابراین 
ما در زمینه طراحی قالب برای ایمیل مان باید از مدت ها قبل دس��ت به 
کار ش��ویم. قال��ب موردنظر ما باید کم حجم و دارای ماهیت چش��م نواز 
باش��د. اگر قالب سایت ما بیش از اندازه حجیم باشد، امکان تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف را نخواهیم داش��ت. دلیل این امر مدت 
زمان بس��یار بیش��تر بارگذاری قالب ایمیل برای کاربران اس��ت. بدون 
تردید کمتر کاربری تمایل به مشاهده چنین ایمیل هایی خواهد داشت. 
شخصی سازی ایمیل های بازاریابی در مرحله طراحی قالب نیز صورت 
می گیرد. امروزه برندها دارای دسته بندی قابل توجهی از مشتریان شان 
هس��تند. طراحی قالب های مختلف برای گروه های گوناگون مش��تریان 
ایده بسیار جذابی محسوب می شود بنابراین شما باید در مقیاسی وسیع 
نس��بت به طراحی قالب های متنوع اقدام نمایید. هرچه مشتریان امکان 
خرید س��اده تر از خرده فروش��ی شما را داشته باش��ند، انگیزه شان برای 
خرید افزای��ش خواهد یافت. امروزه س��ایت هایی نظیر آمازون به دلیل 

همین نکته دارای شهرت جهانی هستند. 
5. نقش ایمیل های غیرتجاری

ارس��ال ایمیل های مناس��بتی مانن��د تبریک تولد مش��تریان یکی از 
ایده های مناس��ب در دنیای کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. این امر 
در رابطه با شخصی س��ازی ماهیت ایمیل ها دنبال می ش��ود. براس��اس 
گزارش موسس��ه کمپین مانیتور، ایمیل های غیرتجاری از سوی برندها 
تاثیرگ��ذاری بیش از ۴۸1 درصد نس��بت به ایمیل ه��ای عادی بر روی 
مخاط��ب هدف دارد بنابراین ما باید به دنبال بازاریابی و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف با استفاده از ایمیل های غیرتجاری باشیم. 
امروزه یکی از مش��کالت اساس��ی برندها در رابطه با مشتریان ش��ان 

مربوط به همین نکته اس��ت. برندها اغلب توانایی صرف نظر از فعالیت 
صرف برای کس��ب س��ود را ندارند بنابراین همیش��ه با مش��کالت قابل 
توجه��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه می ش��وند. اگر 
ش��ما در ابتدای مس��یر فعالیت برندتان هس��تید، توجه ب��ه ایمیل های 
متفاوت با ماهیت تجاری نقش مهمی در توسعه کسب و کارتان خواهد 
داش��ت. امروزه اغلب برندهای بزرگ در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از همین تکنیک اس��تفاده می کنند بنابراین شما نیز باید 
نسبت به بارگذاری محتوایی به غیر از نمونه های تجاری اقدام نمایید. 

6. اهمیت بیان ساده پیام بازاریابی
دنی��ای بازاریاب��ی در طول س��ال های اخی��ر درگی��ر افزایش اهمیت 
محتوای بصری بوده است. امروزه اغلب کاربران در شبکه های اجتماعی 
محتوای بصری را در اولویت مشاهده ش��ان قرار می دهند. با این حساب 
بازاریاب ه��ا نیز به س��وی اس��تفاده هرچه 
بیش��تر از محت��وای بص��ری جهت گی��ری 
کرده ان��د. این امر در حوزه بازاریابی ایمیلی 
به ص��ورت متفاوتی بروز پیدا کرده اس��ت. 
بازاریاب ه��ا در طراحی قالب های ایمیلی بر 
روی فرمت ه��ای بصری و پیچی��ده تمرکز 
کرده اند. این امر سرعت بارگذاری ایمیل ها 
توانای��ی  را کاه��ش می ده��د. همچنی��ن 
تاثیرگ��ذاری از طریق پیام اصلی برند را نیز 

محدود خواهد کرد. 
 ،HubSpot براس��اس گزارش موسس��ه
استفاده از محتوای بصری برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب در بازاریای ایمیلی اولویت 
اصلی کاربران نیس��ت. ما به جای اس��تفاده 
از تصاوی��ر و ویدئوه��ای پرحج��م بای��د به 
سوی انتقال پیان اصلی مان در قالبی ساده 
باشیم. اغلب کاربران س��رویس های ایمیل 
استفاده های متنوعی از چنین سرویس هایی 
دارن��د. نتیجه این امر اختصاص زمان اندک 
برای مش��اهده ایمیل های بازاریابی است. با 
این حس��اب ش��ما باید پیام بازاریابی تان را 
در س��ریع ترین زمان ممکن بیان کنید. در 
غیر این صورت کاربران انگیزه چندانی برای 

مشاهده آنها نخواهند داشت. 
اگ��ر ایمیل ه��ای ما به طور م��داوم مورد 
بی توجه��ی مخاط��ب هدف ق��رار گیرد، به 
م��رور زمان به بخش اس��پم منتقل خواهد 
شد. اگوریتم گوگل بس��یاری از ایمیل های 
مرب��وط ب��ه برنده��ای مختل��ف را اینگونه 
طبقه بن��دی می کند بنابراین ش��ما باید به 
دنب��ال تاثیرگ��ذاری س��اده و مس��تقیم بر 
روی مخاط��ب ه��دف باش��ید. در غیر این 
ص��ورت ایمیل های ت��ان ب��ه بخش اس��پم 
منتقل خواهد ش��د. همچنین اگر مخاطب 
ه��دف بازخورد منفی در مورد ایمیل ش��ما 
در س��رویس های مختلف ثبت کند، امکان 
مواجهه با محدودیت های ارس��ال ایمیل از 
س��وی ش��ما افزایش خواهد یافت. بنابراین 
باید پیام های بازاریابی تان را ساده و در عین 
حال ج��ذاب طراحی نمایی��د. بدون تردید 
این امر دشواری های خاص خود را دارد، اما 
بازاریاب ها باید به این ش��یوه فعالیت عادت 

کنند. 
7. ایمیل های سازگار با گوشی های 

همراه
بسیاری از کاربران برای مطالعه ایمیل ها 
از گوشی های همراه اس��تفاده می کنند. توسه روزافزون فناوری های به 
کار رفت��ه در گوش��ی های هوش��مند آنها را بدل به ی��ک پلتفرم جذاب 
برای گش��ت و گذار در اینترنت کرده اس��ت. ما در این میان باید نسبت 
به تجربه کاربری در گوش��ی های هوش��مند توجه نشان دهیم. بسیاری 
از کارب��ران امکان مش��اهده متن ه��ای پرحجم و همچنی��ن مراجعه به 
لینک های فاقد طراحی برای گوش��ی های هوش��مند را ندارند بنابراین 
بی توجه��ی ما به این نکات به معنای از دس��ت دادن دامنه وس��یعی از 

مشتریان خواهد بود. 
براس��اس گزارش موسسه لیتموس نزدیک به 5۰ درصد از ایمیل های 
بازاریابی از س��وی کاربران گوش��ی های هوش��مند باز می شود. این امر 
تاثیر مس��تقیمی بر روی تجرب��ه کاربری و مش��اهده ایمیل ها بر جای 
می گ��ذارد. هرچه محت��وای ایمیل ما با تجربه کاربری در گوش��ی های 
هوش��مند سازگارتر باش��د، امکان تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب 
هدف افزایش خواهد یافت. برخی از برندها همچنان توانایی تاثیرگذاری 
بر روی کاربران گوشی های هوشمند را ندارند. دلیل این امر عدم توجه 
نسبت به به روز رس��انی الگوهای طراحی محتوای ایمیلی است. اگر ما 
قص��د حضور در میان برندهای محبوب مش��تریان را داریم، باید به این 
نکته مهم نیز توجه ش��ان دهیم. امروزه ایمیل بس��یاری از برندها بدون 
نگاهی سطحی از سوی کاربران حذف می شود. دلیل این امر تجربه های 
قبلی و ناموفق برندهای م��ورد نظر در زمینه بازاریابی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. اگر شما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف هس��تید، باید تمام نکات و تجربه های آنها را مدنظر قرار 

دهیم. 
جمع بندی

طراح��ی و ارس��ال ایمی��ل بازاریاب��ی در قالب های بس��یار متنوعی 
امکان پذیر اس��ت. نکت��ه مهم در این میان تالش برای متنوع س��اختن 
ایمیل های ارس��ال برندمان به مخاطب هدف اس��ت. در غیر این صورت 
م��ا توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دس��ت خواهیم داد. 
بس��یاری از برندها پس از یک تجربه ناموفق در زمینه بازاریابی ایمیلی 
دیگ��ر توانایی بازیابی مخاطب هدف ش��ان را ندارند بنابراین ش��ما باید 

فرآیند بازاریابی کم نقصی را پیاده نمایید. 
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بدترین اشتباهات در استفاده تجاری از 
اینستاگرام 

اگر بخواهیم مهمترین ش��بکه اجتماعی حال حاضر را نام ببریم، 
بدون شک اینس��تاگرام گزینه شایسته ای خواهد بود. در این شبکه 
تنوع بس��یار خوبی وجود داشته و به علت حضور تقریبا تمامی افراد 
و برندهای مش��هور جهان، جذابیت بسیار باالیی را دارد. با این حال 
این شبکه به مکانی پررقیب تبدیل شده و به همین خاطر الزم است 
که تا حد امکان، اشتباهات را به حداقل رساند. این امر باعث خواهد 
ش��د تا ش��انس موفقیت باالتری را داشته باشید. در همین راستا به 
بررس��ی ۶ موردی خواهیم پرداخت که بدترین اشتباهات به عقیده 

بسیاری از کارشناسان، هستند. 
1-عدم وجود یک برنامه 

بس��یاری از افراد صفحه خود را س��ریعا ایجاد کرده و ش��روع به 
ارس��ال محتوا می کنند. این امر اگرچه برای یک صفحه ش��خصی، 
بالمانع اس��ت، با این حال در رابطه با اس��تفاده تجاری، بدون شک 
شما هدف و یا اهدافی خاص را مدنظر دارید. تحت این شرایط تنها 
زمانی می توانید به موفقیت الزم دس��ت پی��دا کنید که برنامه ریزی 
داش��ته باش��ید. این نکته را همواره به خاطر داش��ته باشید که در 
ص��ورت عدم وجود برنامه و نظ��م کاری، هیچ گونه جذابیتی را برای 

مخاطب نخواهید داشت. 
2-محتوای ضعیف

ابدا اهمیتی ندارد که شما چه تصوری را دارید، با توجه به این امر 
ک��ه در فعالیت تجاری، هدف اصلی تح��ت تاثیر قرار دادن مخاطب 
اس��ت، ضروری است تا محتواهایی را تولید کنید که کامال موردنیاز 
و مطابق س��لیقه آنها باشد. برای موفقیت در این بخش، شما به یک 
دوره تحقیقات جامع نیاز دارید تا به خوبی خصوصیات جامعه هدف 
خود را بشناس��ید. نکته ای که هرگز نباید فراموش کنید این اس��ت 
که ش��ما در ابتدای کار باید ی��ک جامعه هدف محدود را برای خود 
مش��خص نمایید و پس از آن شرایط برای گسترش قلمرو به وجود 
می آید. در این رابطه فراموش نکنید که تنها ارزش��مندبودن محتوا 
معیار نبوده و ش��ما باید به نوع روایت و جذابیت کار خود نیز توجه 
داش��ته باش��ید. درواقع در ش��رایط حال حاضر با توجه به پیشرفت 
دوربین های عکاسی و فیلمبرداری، ضعف شما بدون شک یک عامل 
منفی خواهد بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود که حتما از افراد 

حرفه ای استفاده کنید. 
3-عدم تداوم 

بدون برنامه کاری مش��خص، شما سریعا با ریزش مخاطب مواجه 
خواهید ش��د. این امر به معنای بیهوده بودن تالش های شما است. 
مورد دیگری که بس��یار مشاهده می شود این است که افراد پس از 
مدتی دلس��رد ش��ده و اقدامات خود را به حالت تعلیق درمی آورند. 
تمامی این اقدامات کامال غیرحرفه ای بوده و الزم است این واقعیت 
را قبول نمایید که زمان رس��یدن به س��طح موردنظر ش��ما الزاما با 
پیش بینی ها هماهن��گ نخواهد بود. با این حال اگر به فعالیت خود 
ادام��ه دهید، بدون ش��ک به جایگاه موردنظر، دس��ت پیدا خواهید 
کرد. در این رابطه مطالعه مداوم و یادگیری از اقدامات س��ایر افراد 

و برندها نیز می تواند به طی کردن بهتر این مسیر، کمک نماید. 
4-عدم استفاده درست از هشتگ ها

تا چ��ه حد زمان ب��رای پیداکردن هش��تگ های مناس��ب صرف 
می کنید؟ نکته بس��یار جالب این اس��ت که حتی آگهی از تاثیرات 
معجزه آسای هش��تگ ها نیز باعث نشده است تا افراد در این زمینه 
حرفهای عمل نمایند. درواقع بیش از ۸۰درصد کاربرها، تنها به ذکر 
کلماتی مرتبط با موضوع خود بس��نده می کنند. با این حال آیا این 
موارد جزو ترندهای اخیر محس��وب می شود؟ درواقع چندین عامل 
وجود دارد که باعث خواهد ش��د تا یک هش��تگ را مناسب بدانیم. 
ب��ه همین خاطر تنها به ارتباط معنایی آن با محتوای خود بس��نده 
نکنید. در نهایت فراموش نکنید که بس��یاری از ابزارها در این رابطه 
وجود داشته و الزم است تا نحوه کار با آنها را یاد بگیرید. در صورتی 
که این موارد برای شما دشوار به نظر می رسد، بهتر است تا از فردی 

حرفه ای به عنوان ادمین صفحه خود استفاده نمایید. 
5-خرید الیک و فالوور

این امر اگرچه بسیار رایج است با این حال شما را وارد یک بازی 
مخرب خواهد کرد. درواقع ش��ما با این اقدام امکان رشد طبیعی را 
از خود س��لب خواهید کرد. نکته ای که همواره باید به خاطر داشته 
باش��ید این است که هدف ش��ما از حضور در شبکه های اجتماعی، 
جذب مخاطبان واقعی اس��ت. در این رابطه تنها اضافه شدن اعداد، 
نتیجه ای را به همراه نخواهد داش��ت. در این راس��تا توصیه می شود 
که به جای هدر دادن بودجه خود، به دنبال اس��تفاده از مش��اوران 

حرفه ای باشید. 
6-عدم ارتباط با مخاطب

آیا ش��ما منتظر واکنش��ی از س��وی مخاطبان خود هستید؟ اگر 
پاس��خ ش��ما به این پرسش مثبت است بدون ش��ک بازنده خواهید 
بود. درواقع ش��ما باید با روش های مختل��ف، مخاطب را به واکنش 
نش��ان دادن و افزایش تعامل، سوق دهید. در این رابطه صبر کردن 
برای مراجعه آنها به ش��ما، بدون ش��ک یک انتظار غلط محس��وب 
می ش��ود. در این راس��تا ایجاد چالش های مختلف و نظرس��نجی از 
جمله اقدامات رایج محس��وب می شود. در کنار این موضوع، تعیین 
جایزه برای مواردی نظیر نقد برتر، از دیگر اقداماتی هوش��مندانه ای 
محسوب می شود که نتیجه آن پیدا کردن مشکالت موجود و بهبود 

سطح برند شما خواهد بود. 
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نحوه مدیریت از راه دور کارمندان

در ش��رایط حال حاضر که دورکاری به تنها شیوه ادامه فعالیت ها 
تبدیل شده است، مدیریت نیز تفاوت هایی را پیدا کرده و الزم است 
تا به آن توجه داشته باشیم. درواقع دیگر نمی توان شیوه های سابق 
را مورد استفاده قرار داد. همین امر نیز باعث شده است تا به بررسی 
راهکارهایی بپردازیم که باعث بهبود عملکرد شما در شرایط سخت 

حال حاضر خواهد شد. 
1-همواره شرایط را به خود یادآور شوید

بدون ش��ک تغییر س��خت بوده و ع��دم یادآوری ش��راط جدید، 
می تواند باعث ش��ود تا شما همچنان به شیوه های سابق خود ادامه 
دهی��د که هی��چ نتیجه ای را به همراه نخواهد داش��ت. همچنین به 
این نکته توجه داش��ته باشید که اگر دلیلی برای ادامه فعالیت های 
ش��ما وجود ندارد، بهتر است تا زمانی که همه چیز به شرایط عادی 
بازگردد، فعالیت های خود را متوقف نمایید. برای مثال ممکن است 
ش��ما در یک زمینه ای فعالیت داش��ته باشید که هم اکنون به خاطر 
ش��رایط قرنطینه، دیگر بازار الزم را ندارد. تحت این ش��رایط ادامه 
فعالیت ها به معن��ای هزینه ای بدون درآمد الزم خواهد بود. درواقع 
قبل از هر چیزی شما باید اطمینان داشته باشید که ضرورتی برای 

ادامه فعالیت های شما وجود دارد. 
2-تمرکز خود را حفظ کنید 

دور بودن از محیط ش��رکت نباید باعث ش��ود تا شما تمرکز خود 
را از دست بدهید. در این رابطه فراموش نکنید که شما قبل از تیم 
ش��رکت، باید به فکر حفظ روحیه خود باش��ید. درواقع خانه نشینی 
برای بس��یاری از افراد زمینه افس��ردگی را به همراه دارد. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود ک��ه ورزش را در برنامه خود ق��رار دهید تا 
روحیه شما همچنان مناسب باشد. همچنین سعی کنید که از چند 
منبع موث��ق، اخبار را پیگی��ری نمایید. این امر باعث خواهد ش��د 
تا تصمیمات ب��ه مراتب بهتری را اتخاذ کنید. همچنین ش��ما باید 
برنامه ریزی جدیدی را داش��ته باش��ید. در ای��ن رابطه ایجاد جدول 
سوات، یک راهکار مناسب محسوب می شود. در این رابطه حتما دو 

سناریو خوشبینانه و بدبینانه را نیز ایجاد نمایید. 
3-انتظارات خود را کم نکنید 

اش��تباه بزرگ بس��یاری از مدیران این اس��ت که توقعات خود را 
کاهش می دهند. درواقع تصور آنها این است که دورکاری به معنای 
توان کمتر کارمندان اس��ت. این امر در حالی اس��ت که این شیوه، 
در بسیاری از کش��ورها کامال رایج بوده و حتی مزیت های بیشتری 
را نس��بت به ش��یوه معمولی کار دارد. با این حال ش��ما نمی توانید 
انتظارات گذش��ته خود را داشته باش��ید. درواقع باید در این رابطه 
به خوبی ش��رایط جدید را درک کرده و انتظارات متفاوتی را داشته 
باش��ید. با این اقدام ش��اهد این امر خواهید ب��ود که عمال از حجم 
انتظارات ش��ما کاسته نش��ده و فقط تغییراتی در موارد ایجاد شده 
اس��ت. در این مرحله بهتر اس��ت که با کارمندان خود نیز مشورت 
داش��ته باش��ید. درواقع این امر طبیعی اس��ت که انتظارات شما با 
واقعیت زندگی آنها تفاوت هایی را داش��ته باش��د. برای مثال ممکن 
اس��ت همس��ر یکی از کارمندان، درگیر بیماری کرونا ش��ده باشد. 
تحت این ش��رایط وظایف وی افزایش پیدا ک��رده و دیگر تصورات 

شما درست و منصفانه نخواهد بود. 
4-سطح حمایت خود را محدود نکنید 

ش��ما نباید صرفا تعیین کننده وظایف باش��ید. درواقع با توجه به 
این امر که ش��رایط جدیدی برای کارمندان ش��ما ایجاد شده است، 
این امر کامال طبیعی اس��ت که آنها با مش��کالتی مواجه باشند. در 
این رابطه ضروری است تا کامال در دسترس آنها باشید و با پیگیری 
م��داوم، اجازه ندهید تا مش��کالت کوچک، به بحرانی جدی  تبدیل 
شود. درواقع رمز خارج شدن از شرایط سخت فعلی، همدلی خواهد 
بود. درواقع شما باید به مانند یک مربی دلسوز باشید که تنها هدف 
او، کمک به تیم محسوب می شود. در غیر این صورت به بدتر شدن 

اوضاع کمک کرده اید. 
5-از تکنولوژی استفاده نمایید 

در نهایت اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای مختلف، این امکان را برای 
ش��ما ایجاد خواهد کرد تا انجام بس��یاری از کارها کامال ساده شود. 
در این رابطه اس��تفاده از ابزارهای تم��اس تصویری و وبینار، فضای 
ابری و ابزارهای تخصصی کار ش��ما باعث می شود تا دورکاری برای 
ش��ما به یک کابوس تبدیل نش��ود. درواقع در ش��رایط حال حاضر، 
حتی مدیران نیز دورکار محس��وب می ش��وند. همچنین بهتر است 
ک��ه مقاالت مرتبط با این حوزه را م��ورد مطالعه قرار دهید. درواقع 
برهم خوردن تعادل میان کار و زندگی شخصی، برای تقریبا تمامی 
افرادی ک��ه به تازگی دورکاری را تجرب��ه می کنند، رخ می دهد. به 
همین خاطر به هر میزان که س��طح اطالعات ش��ما بیشتر باشد، با 

مشکالت کمتری نیز مواجه خواهید شد.
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بزرگ ترین دارایی هر فردی اعتماد به نفس او است. درواقع در موارد 
متعددی مش��اهده ش��ده اس��ت که یک فردی که با نقص عضو مواجه 
اس��ت، به دلیل اعتماد به نفس خود به افتخارات بزرگ ورزش��ی دست 
پیدا کرده و فردی در سنین باال، به ثروت رسیده است. به همین خاطر 
نمی توان س��المتی و زمان را به عن��وان مهم ترین دارایی تلقی نمود. در 
ای��ن رابطه حتی اگ��ر تا به امروز اعتم��اد به نفس الزم را نداش��ته اید، 
می توانی��د از همین االن وضعی��ت خود را دگرگون س��ازید. تحت این 
ش��رایط س��وال اصلی این اس��ت که چه اقداماتی را باید برای رسیدن 

به این خواسته، انجام داد. در این رابطه 11 مورد را بررسی می کنیم. 
1-ذهنیت خود را تغییر دهید 

شاید بتوان گفت که مهم ترین مشکل در زمینه عدم اعتماد به نفس، 
انواع ترس ها اس��ت. پیش زمینه ایجاد ترس، افکاری اس��ت که به وجود 
می آید. برای مثال اگر نتیجه کار شکست بشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
یکی از رایج ترین این افکار محسوب می شود. این امر در حالی است که 
همه ما در زندگی شکست هایی را متحمل خواهیم شد. با این حال اگر 
این امر در راستای هدفی ارزشمند باشد، ابدا ایرادی نداشته و تنها الزم 
است تا به درس های آن توجه داشته باشید. همچنین افراد موفق هرگز 
اجازه نمی دهند که یک اش��تباه برای دو بار رخ دهد. بدون شک به هر 
میزان��ی که بتوانید ذهن خود را از اینگونه س��واالت خالی کنید، زمینه 

برای اعتماد به نفس بیشتر، مهیا خواهد شد. 
2-یادگیری مداوم داشته باشید 

در ابت��دا فراموش نکنید که تفاوت چش��مگیری میان اعتماد به نفس 
واقعی و کاذب وجود دارد. درواقع برخی از افراد اعتماد به نفس��ی دارند 
که هیچ گونه پش��تیبانی ای نداش��ته و صرفا به خاطر روحیه آنها است. 
بدون ش��ک ش��ما از چنین سیاس��تی، نتیجه الزم را به دست نخواهید 
آورد. درواقع اعتماد به نفس ش��ما باید ناشی از سطح باالی شما باشد. 
در غی��ر این ص��ورت بدترین اتفاقات را تجرب��ه خواهید کرد. همچنین 
فرام��وش نکنید که اعتماد به نفس به معنای خودپس��ندی بوده و ابدا 
نیازی برای به رخ کش��یدن آن وجود ن��دارد. درواقع افرادی که اعتماد 
به نفس واقعی دارند، به خوبی می دانند که این مس��ئله کامال ش��خصی 
ب��وده و آنها تنها با خودش��ان در رقابت هس��تند. نکته مهم دیگری که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است که هیچ گاه دچار توهم دانایی 
نش��وید. درواقع در هیچ یکی از علوم، نقطه پایانی وجود نداش��ته و هر 
فرد تا آخر عمر خود نیز مواردی را برای یادگیری بیشتر خواهد داشت. 
به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که یادگیری خود را متوقف نکرده و 
تداوم بخش��ید. هرچه اطالعات و مهارت ش��ما بیشتر باشد، بدون شک 
اعتم��اد به نفس باالتری را نیز تجربه خواهید کرد. برای مثال در زمینه 
رانندگی به هر میزان که مهارت ش��ما بیش��تر باشد، با اعتماد به نفس 
باالتری خودرو را کنترل خواهید کرد. تحت این ش��رایط حتی صحبت 
کردن با دیگران حین رانندگی نیز بدون کوچک ترین فشاری برای شما 
خواه��د بود. این امر در حالی اس��ت که یک راننده تازه کار، با س��ختی 

بس��یاری حتی در ساده ترین جاده ها و ش��رایط جوی مواجه بوده و در 
همی��ن امر باعث می ش��ود تا اعتم��اد به نفس او ب��رای رانندگی در هر 

فضایی، بسیار کم باشد. 
3-بیان جمالت مثبت 

یک��ی از اصول س��امورایی ها این اس��ت که هیچ گاه نباید نس��بت به 
خودت��ان از جمالت منفی اس��تفاده کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا 
در نهایت دش��من ش��ما قدرت باالتری را پیدا کن��د. درواقع هر جمله 
منفی ای، روحیه ش��ما را تضعیف خواهد کرد. تحت این شرایط ضروری 
اس��ت تا همواره از جمالتی اس��تفاده کنید که دارای بار معنایی مثبت 
است. این امر اگرچه در ابتدا ممکن است سخت باشد، با این حال پس 
از مدتی به عادت رفتاری شما تبدیل خواهد شد. در این رابطه فراموش 
نکنید که تنها نحوه صحبت شما معیار نبوده و الزم است تا افرادی را به 

عنوان دوست خود انتخاب کنید که چنین روحیه ای را دارند. 
4-استفاده از زبان بدن 

زب��ان ب��دن در روحیه و اعتماد به نفس افراد نقش��ی چش��مگیر ایفا 
می کند. برای مثال افرادی که فرم نشستن قدرتمندانه ای دارند، اعتماد 
به نفس باالتری را نیز از خود ارائه خواهند داد. درواقع زبان بدن دارای 
معنایی اس��ت که بی��ش از هر چیز، بر روی خودت��ان تاثیرگذار خواهد 
بود. خوش��بختانه برای یادگیری این زبان، می توانید از دوره های آنالین 
و انواع مقاالت اس��تفاده کنید. این نکته را فراموش نکنید که در شرایط 
اس��ترس زا نظیر مصاحبه کاری، با چند دقیقه تمرکز بر روی زبان بدن 

خود، می توانید شرایط را تا حد زیادی بهبود بخشید. 
5-جشن گرفتن موفقیت ها 

حتی کوچکترین موفقیت های ش��ما نیز باید جش��ن گرفته شود. این 
امر باعث خواهد شد تا تمایل شما به تکرار چنین اقداماتی، افزایش پیدا 
کرده و روحیه ادامه مس��یر را داشته باشید. در نهایت شرایط شاد باعث 
ترش��ح اندورفین و دوپامین می ش��ود که در بهب��ود وضعیت هر فردی، 

تاثیرگذار خواهد بود. 
6-مشاهده نیمه پر لیوان

در رابطه با هر چیزی، شما باید نیمه پر لیوان را مشاهده نمایید. این 
امر حتی ش��امل روابط شما نیز خواهد ش��د. درواقع در موارد متعددی 
مشاهده شده است که افراد به دنبال نکات منفی دوستان و تیم شرکت 
خود بوده و این امر باعث می شود تا روابط آنها سریعا نابود شود. این امر 
در حالی است که شما با تمرکز بر روی موارد مثبت، دیگر فرصتی برای 
چنین اندیشه های زیانباری نخواهید داشت. بدون شک روحیه و اعتماد 
به نفس چنین افرادی، در مقایسه با سایرین بهتر بوده و واکنش بهتری 

را در شرایط سخت از خود نشان خواهند داد. 
7-درک تفاوت های خود با دیگران

این امر یک واقعیت است که افرد با یکدیگر تفاوت داشته و هر فردی 
باید به دنبال ایجاد مسیر منحصر به فرد خود باشد. برای مثال با نگاهی 
ب��ه بازیکنان برتر فوتبال، متوجه این امر خواهید ش��د که هرک از آنها 
ش��یوه بازی خاص خود را دارند. این امر در حالی اس��ت که اگر بخواهد 
از یکدیگر تقلید کنند، تنها به معنای کنار گذاش��تن توانایی های خاص 
خود و در نهایت نرس��یدن به سطح ایده آل خواهد بود. به صورت کلی 

افرادی که از تفاوت خود با دیگران آگاه بوده و فشاری بر روی خود برای 
شبیه شدن به دیگران را ایجاد نمی کنند اعتماد به نفس باالتری داشته 
و این امر باعث می  شود تا فشارهای بی مورد تا حد زیادی برداشته شود. 

8-پیگیری پیشرفت ها 
برای این امر که روحیه خود را حفظ کرده و در نهایت احساس اعتماد به 
نفس باالتری را داشته باشید، ضروری است تا پیشرفت های خود را پیگیری 
نمایید. این امر باعث خواهد ش��د تا همواره به خاطر داش��ته باشید که در 
مس��یر رسیدن به اهداف خود قرار دارید. همچنین در صورت بروز مشکل، 

می توان آن را در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف نمود. 
۹-بهبود اعتقادات دینی 

یکی از دالیل ناامیدی شدید افراد این است که تصور می کنند زندگی 
در این جهان، آخرین فرصت آنها برای زیس��تن محس��وب می شود. این 
امر در حالی اس��ت ک��ه در تمامی ادیان از جهانی دیگر صحبت ش��ده 
اس��ت. این موضوع که فردی قدرتمند نظاره گ��ر و کنترل کننده جهان 
محسوب می شود، به آرامش بیشتر شما در کسب اعتماد به نفس باالتر 
کمک خواهد کرد. تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که افرادی 
که اعتقادات دینی مس��تحکمی دارند، به مراتب کمتر با معضل کمبود 
اعتماد به نفس مواجه هستند. درواقع هر فردی نیاز دارد که در زندگی 

خود چارچوب اعتقادی داشته باشد. 
10-رفتار توأم با فروتنی

اف��رادی که بیش از ح��د در رابطه با خود صحبت می کنند، این موضوع 
بیانگر اعتماد به نفس آنها نبوده و داس��تان کامال عکس است. درواقع عدم 
اعتماد به نفس باعث شده است تا آنها با صحبت زیاد در رابطه با خود که 
بیش��تر آنها جنبه خودس��تایی دارد، در تالش هستند تا نظر دیگران را به 
سمت خود جلب کنند. درواقع به صورت یک قاعده کلی، افرادی که کمتر 
خودستایی می کنند، اعتماد به نفس به مراتب باالتری دارند. به همین خاطر 
بهتر اس��ت که اجازه دهید تا عملکرد شما، معرف خودتان باشد. همچنین 
این نکته را نیز فراموش نکنید که افراد دارای اعتماد به نفس، وابسته به نظر 
دیگران نبوده و این امر باعث می شود که تحت شرایط مختلف، خود واقعی 
را به نمایش بگذارند. به همین خاطر اگر از این ویژگی برخوردار نیس��تید، 
ضروری است تا آن را امتحان کرده و تمرین های مداومی را داشته باشید. 

11-تغییر در باورها 
بس��یاری از باورهای ما درس��ت به مانند یک سد عمل کرده و باعث 
خواهد شد تا افراد خود را محکوم به شرایط فعلی تصور نمایند. این امر 
در حالی اس��ت که موفق ترین افراد جهان، از دل بدترین شرایط بیرون 
آمده اند. این امر به خوبی نش��ان می دهد که هر فردی باید در باورهای 
خود بازنگری داش��ته باش��د. برای مثال یکی از باورهای رایج این است 
که برای موفقیت در یک حوزه نیاز به شانس، حمایت و قرار داشتن در 
یک طبق��ه اجتماعی خاص دارد. این امر در حالی اس��ت که با مطالعه 
زندگینام��ه افراد موفق، پی به بی معنا بودن آن خواهید برد. درواقع مرز 
اصلی میان افراد موفق و شکس��ت خورده در میزان اعتماد به نفس آنها 
خالصه می ش��ود. در این رابطه ضروری اس��ت تا یک دوره خودشناسی 

داشته باشید. پس از آن هدف خود را در زندگی مشخص نمایید.  
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قزوی��ن - خبرنگار فرصت امروز: نشس��ت مدیران صنعت 
آب و برق اس��تان قزوین با مجمع نمایندگان این استان در 
مجلس ش��ورای اسالمی در محل سالن جلسات شرکت اب 
منطقه ای برگزار گردید.   دکتر س��یاهکالی مرادی نماینده 
مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی 
در این نشس��ت با اش��اره به چالش ها و مش��کالت صنعت 
آب و برق در اس��تان اظهار داش��ت: نمایندگان اس��تان در 
مجلس شورای اسالمی از توان و ظرفیت تخصصی مناسبی 
برخوردار هستند و مدیران باید از این ظرفیت و پتانسیل ها 
جهت حل مشکالت پیش��رو این صنعت در استان استفاده 
نمایند. رئیس مجمع نمایندگان اس��تان با اشاره به وضعیت 
آب شرب در استان عنوان داشت، مراحل اجرایی انتقال آب 
سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین باید هرچه 
س��ریعتر نهایی گردد. زیرا در حال حاضر تنها منبع تأمین 
آب شرب استان منابع آب زیرزمینی می باشد که این خود 

یکی از چالش های مهم در استان برشمرد.
دکتر سیاهکالی مرادی در بخش پایانی صحبت های خود 
با اش��اره به میزان مصرف برق در اس��تان بیان داش��ت: ما 
باید ب��ا تجدیدنظر در تعرفه های برق مصرفی اس��تفاده از 
این انرژی را در کش��ور تروی��ج نماییم.همچنین با توجه به 
میزان مصرف و تولید انرژی برق در اس��تان مدیریت آن نیز 
باید در اختیار اس��تان قرار بگیرد مهندس رحمانی نماینده 
مردم ش��ریف تاکستان در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره 
به نحوه مدیریت در ش��رایط کنونی اظهار داشت: مدیریت 
در این ش��رایط هم ایثار است و هم فداکاری و جوهر انسان 
در مش��کالت و چالش ها نشان داده می شود و لذا با توجه 
به ش��رایط تحریمی اکنون نیازمن��د مدیریت های جهادی 
و انقالب��ی مانن��د زمان جن��گ تحمیلی هس��تیم. مهندس 
رحمانی با اش��اره به وضعیت برق شهرک های صنعتی بیان 
داش��ت: در زمینه تولید و مصرف برق با توجه به ظرفیت ها 
و پتانس��یل های اس��تان از جمله شهرک های صنعتی باید 
وزارت نیرو نگاه ویژه ای به این استان داشته باشد و خود ما 
نیز باید زمینه حمایت از نیروگاه های خصوصی در اس��تان 

را بیشتر از قبل تقویت نمائیم.
نماینده مردم شریف تاکستان در مجلس شورای اسالمی 

در خصوص مس��ائل مرتبط با آب عنوان داشت: کمبود آب 
در غرب اس��تان م��ی تواند باعث بروز مس��ائل اجتماعی از 
جمله حاش��یه نش��ینی در اطراف مرکز اس��تان و مهاجرت 
روس��تاییان به سمت شهرها گردد. لذا باید برای تأمین آب 
ای��ن ناحیه بخصوص باغ های س��نتی ک��ه در این محدوده 
قرار دارند فکر اساسی صورت پذیرد. دکتر عباسپور نماینده 
مردم ش��ریف بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسالمی 
ضمن تش��کر از اقدامات مؤثر مدیران صنعت آب و برق در 
اس��تان بیان داشت: در حال حاضر برای تأمین برق شهرک 
های صنعتی در اس��تان در سال مزین به "جهش تولید" با 
مشکالت عدیده ای مواجه ش��ده ایم که باید با مشارکت و 
ه��م فکری اقدامات مناس��ب و مقتضی در این زمینه بعمل 
آید چرا که کمبود برق در این ش��هرک ها باعث می ش��ود 
تا س��رمایه گ��ذاران رقبتی جهت حض��ور در این مناطق را 

نداشته باشند.
نماینده مردم شریف بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به وضعیت حال کش��ور عنوان داشت : 
امروزه ما در شرایط تحریم شدید اقتصادی هستیم لذا باید 
حرکات جهاد گونه داش��ته باشیم تا بتوانیم با فراهم کردن 
شرایط حضور سرمایه گذاران در استان شاهد رشد و توسعه 

استان باشیم. دکتر محمدبیگی نماینده مردم شریف قزوین، 
البرز و آبیک در مجلس ش��ورای اس��المی نیز با تبریک 21 
تیرماه روز عفاف و حجاب اظهار داشت: باید نگاه ویژه ای به 
مدیریت برق در استان داشته باشیم تا بتوانیم با برق رسانی 
به واحدهای تولیدی در س��ال جاری ضمن ایجاد اش��تغال 
پایدار در مس��یر تحقق فرمایش��ات مقام معظم رهبری نیز 
گامهای مؤثری برداریم. در ادامه این نشست مهندس ملکی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به تاریخچه 
شرکت آب منطقه ای در استان اظهار داشت: ما میراث دار 
یکی از قدیمی ترین نهادهای دولتی در اس��تان هستیم که 
با تغییر و تحوالت به وجود آمده در مجموعه آب کش��ور در 
س��ال 1۳۸5 ش��رکت آب منطقه ای قزوین از مجموعه آب 
تهران منفک به صورت مستقل در استان شروع به کار نمود.
مهندس ملکی با اشاره به پروژه های عمرانی شرکت بیان 
داش��ت: با تأسیس ش��رکت آب منطقه ای قزوین مطالعات 
صورت گرفته در خصوص تأسیس��ات منابع آبی در اس��تان 
مج��دداً مورد بازنگ��ری قرار گرفت اما بدلی��ل تحریم های 
اجرای آن ها با تأخیر آغاز ش��د ک��ه از جمله آن ها احداث 
س��د نهب بر روی رودخانه خررود با هدف بهبود کشاورزی 
منطقه تاکستان و بخشی از شهرستان بوئین زهرا می باشد 
که در حال حاضر نیز بیش از ۹5درصد پیش��رفت فیزیکی 
دارد. مدیرعام��ل ش��رکت آب منطقه ای با اش��اره به طرح 
آبرس��انی از سد طالقان به اس��تان عنوان داشت: با توجه به 
این موضوع که در حال حاضر آب شرب استان از منابع آب 
زیرزمینی تأمین می ش��ود و از طرفی کمیت و کیفیت این 
منبع در حال کاهش اس��ت این پ��روژه مطرح و با تالش و 
پیگیری شبانه روزی ردیف اجرایی آن نیز در این دولت اخذ 
گردید و در سال ۹۶ با دستور ریاست محترم جمهور کلنگ 
زن��ی آن صورت پذیرفت.ام��ا در ادامه بدلیل عدم تخصیص 

اعتبارات مورد نیاز مراحل اجرایی با تأخیر مواجه گردید.
لذا باتوجه به شرایط به وجود آمده تسریع در روند اجراء و 
حل مشکالت این پروژه در دستور کار قرار گرفت و اقدامات 
مناس��بی از جمله اخذ مجوز تخصیص 5 میلیون مترمکعب 
جهت صنعت صورت پذیرف��ت که مدل مالی آن نیز نهایی 

شده و آماده برگزاری مناقصه می باشد.

ق��م - خبرنگار فرص��ت امروز: مدیرعامل ش��رکت توزیع 
نیروی برق اس��تان قم با اش��اره به برنامه ریزی های صورت 
گرفته به منظور جلوگیری از خاموش��ی ها با وجود افزایش 
مص��رف گفت: تاکنون قطعی برنامه ریزی ش��ده ناش��ی از 
کمبود برق در اس��تان نداش��تیم. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان قم، مهن��دس "مهدی 
آهنین پنج��ه" در دی��دار با دکتر امیرآب��ادی نماینده مردم 
قم در مجلس شورای اس��المی به ارائه گزارشی از اقدامات 
و فعالیت ه��ای ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان پرداخت 
وگفت: در س��ال گذش��ته با جذب 15 هزار مشترک جدید، 
تعداد مشترکان برق در استان به 5۷5 هزار مشترک رسید.
وی می��زان مصرف برق در س��ال ۹۸ را ۳ ه��زار و ۶۳۰ 
میلی��ون کیلووات س��اعت اع��الم و اظهار ک��رد: این میزان 
مصرف نسبت به سال قبل از آن با هشت درصد رشد مواجه 
ش��ده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم، 
س��رانه مصرف برق در اس��تان را 2 ه��زار و ۸5۳ کیلووات 
س��اعت دانس��ت و یادآور ش��د: گرچه این میزان نسبت به 

متوسط مصرف برق در کش��ور کمتر است اما مشترکان ما 
دو درصد بیشتر از میزان هدف گذاری ، برق مصرف کردند. 
وی با بیان اینکه پیک مصرف را در س��ال گذش��ته ۸2۷ و 
در سال جاری تاکنون ۷۹۹ مگاوات بوده است، خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می شود نزدیک به ۸ درصد دیگر پیک باالتر 
برود این در حالی اس��ت که برای هفته پیش رو برای استان 

سقف ۷۸۰ مگاوات در نظرگرفته شده و بیش از این مصرف 
منجر به اعمال محدودیت خواهد شد.

آهنین پنجه با اش��اره به تکالیف در نظر گرفته شده برای 
ش��رکت توزیع نی��روی برق گفت: بای��د در بخش صنعت و 
کش��اورزی ۸۰ مگاوات و برای بخش خانگی 1۹ مگاوات در 
اس��تان صرفه جویی شود که بر همین اساس با مشاور برای 
کاهش 1۰۰ مگاوات قرارداد منعقد کردیم. وی با بیان اینکه 
تاکنون خاموش��ی ناش��ی از کمبود برق در استان نداشتیم، 
تصری��ح کرد: گرچه در یک روز دو تا 15 دقیقه از س��همیه 
پیک بیش��تر مصرف کردیم اما تاکنون مش��کلی نداشتیم و 
قطعی برنامه ریزی ش��ده نداشتیم. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اس��تان میزان تلفات را سال گذشته ۹.۰2 اعالم 
کرد و گفت: خوش��بختانه با تمهیدات در نظر گرفته شده و 
مجموعه اقداماتی که انجام دادیم در این زمینه توانس��تیم 
بهتر از هدف گذاری عمل کنیم. وی همچنین یادآورشد: در 
بخش تولید پراکنده ۷2 مگاوات تولید داریم که 12 مگاوات 

آن از طریق سلول های خورشیدی تأمین می شود.

تبریز – فالح: رییس کل دادگس��تری اس��تان آذربایجان 
ش��رقی با بیان اینکه در خصوص رس��یدگی به پرونده های 
معوق تا به امروز اقدامات خوبی انجام ش��ده اس��ت، گفت: 
آذربایجان شرقی با رس��یدگی به ۸2 درصد از پرونده ها در 
رتبه دوم کشور قرار داشته و بزودی این رقم به بیش از ۹۰ 

درصد خواهد رسید.
ب��ه گزارش خبرنگار ما در تبریز، موس��ی خلیل اللهی در 
جلس��ه پیگیری مصوبات س��فر های اس��تانی با رییس قوه 
قضاییه با اش��اره ب��ه حضور رئیس قوه قضائی��ه طی آبانماه 
سال گذشته در اس��تان، اظهار داشت: این سفر پس از 2۰ 
س��ال انتظار برای حضور ریاست قوه قضائیه در استان طی 

دوره جدید انجام شد و آثار مهمی برای استان داشت.
وی افزود: تصویب مبلغ ۶1 میلیارد تومان برای رسیدگی 
به مش��کالت اس��تان که حدود ۴1 میلیارد تومان از محل 
اعتبارات خاص در نظر گرفته ش��د و تاکن��ون 1۰ میلیارد 

تومان از این عدد محقق شده از جمله این موارد است.
رییس کل دادگس��تری آذربایجان ش��رقی اضافه کرد: از 
نتایج این س��فر اتمام 5 پروژه ناتمام با مساحت ۶ هزار متر 
مرب��ع در کمتر از ۸ ماه بوده که ط��ی هفته قوه قضائیه به 

افتتاح رسید.
وی با تاکید بر اینکه تکمیل تعدادی از پروژه های ناتمام 
در اس��تان نیز از جمله نتایج این س��فر بوده، بیان کرد: در 
راس��تای حفط کرامت ارباب رجوع و همکاران تش��کیالت 
قضایی س��اختمان بخش ترکمانچای که وضعیت نامناسبی 
داشت تعویض شد و در حال حاضر همکاران در محل جدید 

پاسخگوی مراجعه کنندگان هستند.
خلیل  اللهی با اش��اره به تشکیل مس��تمر جلسات قانون 
حدنگار ادامه داد: یکی از موارد مورد تاکید در سفر استانی 
پیش��گیری امور ثبتی بوده که در این خصوص، حدود ۴۰۰ 
هزار هکتار از اراضی دولتی و ملی در استان تثبیت مالکیت 
ش��ده که بیش از 2۰۰ هزار هکت��ار از این اراضی در هفت 

ماهه اخیر تثبیت مالکیت شده اند.
وی با اش��اره به سیاست سالم س��ازی بخش های اداری 
قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: متاسفانه بخشی از تخلفات در 
بح��ث زمین و ثبت در دفاتر ثبت اس��ناد اتفاق می افتد که 
در س��ال ۹۸، تعداد ۷۰۶ مورد تخلف توس��ط هیات نظارت 
رسیدگی و در سه ماهه اول 22 مورد رای صادر شده است.
رییس دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه در خصوص 
وضعیت کارخانه ماش��ین س��ازی تبریز پس از س��فر آیت 
اهلل رییس��ی به اس��تان، گفت: بازدید ریاست قوه قضائیه از 
کارخانه ماشین سازی آثار خوبی بر جای گذاشت و با ورود 
دادگستری استان، از طرف هیات عامل، مدیرعامل تعیین و 

مقدمات تعیین هیات مدیره فراهم شد.
وی ادامه داد: هرچند کارخانه مش��غول کار و کارگران در 
حال فعالیت هستند و مشکالت کارگری و مواد اولیه وجود 
ندارد؛ اما متاس��فانه به دلیل اختالف س��ازمان گس��ترش و 
صندوق بازنشستگی فوالد، هنوز هیات مدیره انتخاب نشده 
و بر همین اس��اس درخواست می کنیم ریاست قوه قضائیه 

برای حل این مشکل ورود کنند.
وی با اشاره به پیگیری مصوبات در خصوص زنان زندانی، 
ادامه داد: در این راس��تا عملیات اح��داث بند زنان با ۸1۳ 
مترمربع اجرا ش��ده و طی آن فضای الزم برای آموزش های 

فنی و حرفه ای زنان زندانی پیش بینی شده است.
رییس دادگس��تری آذربایجان شرقی در پاسخ به پیگیری 
آیت اهلل رییس��ی درباره تعیین تکلیف اراضی اسکو و ملکان 
بی��ان ک��رد: در رابطه با ۳5۰۰ واحد مل��کان که در معرض 
تخلی��ه و خلع ید قرار دارد پس از به دس��ت آمدن مدارک 
جدید، در خواست اعمال ماده ۴۷۷ ارائه شده و هفته آینده 
در حض��ور مع��اون قوه قضائیه این طرح موضوع و بررس��ی 
خواهد ش��د. وی در ادامه با اش��اره به ورود دادگستری در 
خصوص رفع تعارض اراضی اس��کو در ش��هر جدید س��هند 
اضافه کرد: آرای الزم از سوی قضات صادر شده و در بخشی 
که نظر قضات مبنی بر جزو اراضی ملی بودن اراضی مدنظر 
اس��ت؛ اعتراض افراد در حال حاضر در ش��عب تجدید نظر 

تبریز در حال رسیدگی است.
خلی��ل اللهی با بیان اینکه تش��کیالت قضایی اس��تان در 
خصوص رسیدگی به پرونده های معوق تا به امروز اقدامات 
خوبی انجام داده است، خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی با 
رس��یدگی به ۸2 درصد از پرونده ها در رتبه دوم کشور قرار 
داشته که بزودی این رقم به رقم بیش از ۹۰ درصد خواهد 
رسید و البته مابقی پرونده هایی هستند که به لحاظ ماهیت 

آن ها قابلیت مختومه شدن ندارد.
وی در ادامه با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی 
بر تکریم ارباب رجوع گفت: در س��ال گذش��ته 5۶ جلس��ه 
مالقات حضوری برگزار و مش��کالت  ۴ هزار و ۶۷ نفر مورد 
بررس��ی قرار گرفت و همچنین طی 2۰ جلس��ه در مساجد 
و مصل��ی برگزار و مش��کالت یکه��زار و 5۳5 نفر از نزدیک 

بررسی و دستورات الزم صادر شده است.
رییس دادگس��تری آذربایجان ش��رقی ادامه داد: با توجه 
به برنامه های تحّولی ریاس��ت قوه قضائیه مبنی بر استفاده 
از ظرفیت جامعه نخبگان و دانش��گاهیان جلسات نقد آرا با 
حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و وکال و کارشناسان برگزار 

می شود.

با هدف ایجاد گفتمان مشترک برگزارشد:

نشست مدیران صنعت آب و برق استان قزوین با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی 

قطعی برنامه ریزی شده برق در استان نداشتیم 

رییس کل دادگستری استان خبر داد؛ 

آذربایجان شرقی با رسیدگی به 82 درصد از پرونده ها در رتبه دوم کشور قرار دارد

7 پروژه توزیع برق هرمزگان با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: با دستور رئیس جمهور بهره برداری از  ۷پروژه در 
قالب توسعه، اصالح و بهینه سازی شبکه  برق، احداث پست های جدید و توسعه شبکه 
روشنایی معابر در استان  با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال آغاز شد. آیین افتتاح این 
پروژه ها با دس��تور رئیس جمهور از طریق ارتباط ویدئویی برگزار شد.  این طرح ها ۶۰ 
کیلومتر ش��بکه فشار ضعیف هوایی با اعتبار 5۷میلیارد ریال ، 2۴ کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف زمینی با اعتبار 1۰۶ میلیارد ریال ، 1۴۷ کیلومتر ش��بکه فشار متوسط هوایی با 
اعتبار 2۰۶ میلیارد ریال ، 11کیلومتر ش��بکه فشار متوسط زمینی با اعتبار ۴۴ میلیارد 
ریال و ۳۴5 دستگاه پست هوایی با اعتبار 22۴میلیارد ریال و 55دستگاه پست زمینی 
با اعتبار 11۸ میلیارد ریال است. در این طرح نیز ۴ هزارو ۸۷2 چراغ روشنایی معابر  با اعتباری بالغ بر 5۴ میلیارد ریال به بهره 
برداری رس��ید. کاهش تلفات انرژی و افزایش قابلیت اطمینان با اس��تفاده از تجهیزات نوین ، افزایش ایمنی و پایداری ش��بکه و 
درنتیجه رضایتمندی مردم و مش��ترکین از خدمات برق مهمترین تاثیرات اجرای این پروژه ها در اس��تان است. شایان ذکر است 
اجرای این پروژه ها در پایان س��ال گذش��ته منجر به تامین برق 1۰ روستای جدید گردید که مجموع روستاهای برقدار استان به 
تعداد 1۷25 روستا رسید . تلفات انرژی نیز به میزان ۳۶ صدم درصد کاهش یافت.  میزان خاموشی ها نیز در این مدت به 2.2۳ 

دقیقه در روز به ازای هرمشترک کاهش یافته است .

تجلیل شهردار گرگان از دختران نخبه گرگانی
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با تالش دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان 
از دختران نخبه ش��هر گگران تجلیل ش��د.ه گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و 
امور بین الملل ش��هرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در مراس��م تجلیل از دختران نخبه 
شهر گرگان که به تالش دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان و سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری گرگان برگزار شد، اظهار کرد: توجه به موضوع موفقیت 
بانوان در زمینه های مختلف موضوعی اس��ت که به طور قطع باعث پیش��رفت جامعه و 
افزای��ش انگیزه بانوان برای حرکت در مس��یر موفقیت خواهد ش��د.وی ادامه داد: نخبه 
بودن تنها کسب مدال افتخار و ثبت یک رکورد یا عنوان در زمینه های فرهنگی، علمی، 
ورزش��ی و هنری نیس��ت بلکه نخبه بودن یک بانو در جامعه اسالمی موفقیت در کس��ب رتبه در کنار موفقیت در حفظ و ترویج 
آموزه های دینی و اسالمی است.شهردار گرگان با ابراز خرسندی از توجه دختران نخبه حاضر در جلسه به موضوع عفاف و حجاب 
و حض��ور دو ق��اری و حافظ قرآن کریم در جمع نخبگان این جلس��ه گفت: افتخار می کنیم که دختران این ش��هر در زمینه های 
ورزش��ی، فرهنگی، علمی، هنری، اجتماعی و دینی دارای رتبه های باال هستند و این موفقیت ها را ارج می نهیم.دادبود با اشاره به 
فرامین مقام معظم رهبری بر لزوم تقویت کشور توسط جوانان در زمینه های گوناگون گفت: بدون شک یکی از راه های رویارویی 
با دش��منان افزایش دانش و اندیش��ه علمی جوانان اس��ت که می تواند باعث رشد و بالندگی جامعه و س��ربلندی ایران در جهان 
ش��ود.وی گفت: ش��هرداری گرگان در حد توان از بانوان نخبه ش��هر گرگان حمایت خواهد کرد و هرچند این حمایت در وظیفه 
ذاتی ش��هرداری گرگان نیس��ت اما من همه شما عزیزان را مشاوران خود می دانم و می توانید از طریق دفتر امور بانوان و خانواده 

شهرداری گرگان در پیشرفت شهر راهنمای ما باشید.

در پی فراخوان سازمان انتقال خون انجام شد
پرسنل نفت و گاز مسجدسلیمان خون خود را اهدا کردند

اهواز – ش��بنم قجاوند: در پاس��خ به فراخوان و اعالم نیاز سازمان انتقال خون ایران ، 
تعدادی از کارکنان ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان با حضور در پایگاه 

انتقال خون شهرستان به این فراخوان پاسخ مثبت دادند .
بدنبال اطالعیه های مکرر س��ازمان انتقال خون مبنی بر کاهش س��طح ذخیره بانک 
خون و فرآورده های خونی که بدلیل عدم اس��تقبال اهداکنندگان باتوجه به گرمای هوا 
و ش��یوع ویروس کرونا صورت گرفته و دعوت این س��ازمان از شهروندان برای مراجعه و 
اهدای خون ، تعدادی از پرس��نل اداره حراس��ت این ش��رکت این دعوت را پاسخ مثبت 

داده و خون خود را اهدا کردند .
بدین منظور تعداد 1۰ نفر از پرسنل ستادی اداره حراست روز گذشته با حضور در پایگاه انتقال خون شهرستان مسجدسلیمان 
نس��بت ب��ه اهدای خون خود جهت اس��تفاده برای بیماران و نیازمن��دان به این مایع حیات بخش اق��دام نمودند . این افراد خیر 

همچنین از سایر همکاران خود و شهروندان نیز درخواست کردند در این اقدام خیرخواهانه و انسان دوستانه مشارکت نمایند .
الزم به توضیح اس��ت که پایگاه انتقال خون شهرس��تان همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت ۷:۳۰ تا 1۳:۳۰ آماده دریافت 

خون اهداء کنندگان می باشد .

دیدار مدیر مخابرات  منطقه مرکزی با  رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی 
 اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی 
مهندس ملک حس��ینی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی به همراه مهندس مهدوی، مدیر 
کل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان مرکزی با دکتر کریمی ، نماینده مردم ش��ریف 
شهرس��تان های اراک ،کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد . بر پایه 
ای��ن گزارش در ابتدای این دیدار مهن��دس الدن مهدوی، مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات اس��تان مرکزی ،گزارش��ی از مهمترین اقدامات و برنامه های وزارت ارتباطات 
در راس��تای توسعه و تکمیل ش��بکه ملی اطالعات، پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال 
و دول��ت الکترونیک ارائ��ه کرد . در ادامه این دیدار مهندس ملک حس��ینی، مدیر مخا 
برات منطقه مرکزی اظهارداشت: کلیه مصوبات سفر وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات به استان مرکزی  محقق شده است وبهره 
برداری از این طرح های مخا براتی در شهرس��تان های اراک ، س��اوه وفراهان آغاز ش��ده اس��ت . مدیر مخا برات منطقه مرکزی 
در ادامه بیان کرد: انجام فیبرنوری پروژه تار درشهرس��تان های کمیجان،ش��ازند ومحالت از طرح های در دست اجرای مخابرات 
درس��ال جاری اس��ت که تا پایان س��ال خاتمه خواهد یافت.  در ادامه این دیدار، دکترکریمی، رئیس مجمع نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی، ضمن تاکید بر اهمیت تامین ارتباطات پایدار، تجمیع تجهیزات اپراتورهای ارتباطی مختلف بر روی دکل 
های مش��ترک را در راس��تای رفع مش��کالت مرتبط با نصب دکلهای تلفن همراه و زیباسازی فضای شهری مهم دانست. نماینده 
مردم ش��ریف شهرس��تان های اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت ارائه خدمات دولت از طریق پنجره 
واحد خدمات الکترونیک تاکید کرد و افزود: دولت باید همه دس��تگاه ها را موظف به ارائه خدمات در س��امانه ملی تبادل اطالعات 
کند.  کریمی در پایان بر یکپارچه سازی دفاتر متعدد ارائه خدمات اعم از دفاتر تامین اجتماعی ، پلیس +1۰، شهرداری و ... در 
قالب دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی تاکید کرد و مردم را مهمترین ذینفعان اجرای این طرح خواند.

تسویه مطالبات مراکز درمانی، دانشگاهی و همسان سازی حقوق ها 
کار بزرگ سازمان تامین اجتماعی است

بوش��هر- رضا حیدری: اس��تاندار بوش��هر گفت: با وجود تحریم ها تس��ویه 
حس��اب مطالبات با مراکز درمانی، دانش��گاهی و همسان سازی حقوق ها کار 
بزرگ  س��ازمان تامین اجتماعی کش��ور بوده اس��ت. به گزارش روابط عمومی 
تامین اجتماعی اس��تان بوشهر؛ عبدالکریم گراوند در نشست با مدیران تامین 
اجتماعی اس��تان بوش��هر با تبریک هفته تامین اجتماعی با اشاره به خدمات 
ارزش��مند سازمان تامین اجتماعی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی 
و درمانی اظهار داش��ت: گام های بزرگی در سازمان تامین اجتماعی کشور به 
مدیریت دکتر س��االری رقم خورده اس��ت که تسویه حساب مطالبات با مراکز 

درمانی دانشگاهی و همسان سازی حقوق ها بخشی از این خدمات بزرگ است.
وی یادآور ش��د: با وجود ش��رایط تحریم های ظالمانه اقتصادی اما اقدامات س��ازمان تامین اجتماعی در زمینه 
پرداخت مطالبات بس��یار ارزشمند است. استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته سازمان تامین اجتماعی 
و درمان اضافه کرد:  یکی از اولویت های تامین اجتماعی در اس��تان، تکمیل پروژه های زیرس��اختی بخش درمان 
است که باید با جدیت دنبال شود. گراوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره خدمات سازمان تامین اجتماعی 
اس��تان بوشهر در مقابله با ویروس کرونا، از خدمات شبانه روزی کادر درمانی تامین اجتماعی استان قدردانی کرد. 
وی بر توسعه بیمارستان های سلمان فارسی و مهر برازجان به عنوان دو مرکز درمانی مهم تامین اجتماعی استان 
تاکید کرد و بیان داش��ت: همت و تالش مجموعه درمان تامین اجتماعی اس��تان باید به سمت تکمیل پروژه های 
درمانی در نقاط مختلف اس��تان باش��د. دکتر نویدی فرد در این دیدار با اش��اره به خدمات درمان تامین اجتماعی 
اس��تان به بیمه ش��دگان گفت:در سال گذشته بالغ بر سه میایون و ۷۰۰هزار نفر با مراجعه به مراکز درمانی تامین 

اجتماعی استان از خدمات درمانی بهره مند شده اند.

اخبـــار

یکشنبه
29 تیر 1399

شماره 1585



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

با اینکه س��ال ها است س��یلیکون ولی، قطب اصلی اس��تارت آپ های 
فناوری دنیا اس��ت، اما اروپا با سرعت چش��مگیری فاصله  خود را با آن 

کم می کند.
چشم انداز استارت آپی اروپا مدت ها است تحت عملکرد سیلیکون ولی 
قرار گرفته اس��ت که س��ال ها به عنوان اکوسیستم اس��تارت آپی ثابت و 
بدون چالش دنیا ش��ناخته می ش��ود. البته توانایی س��یلیکون ولی برای 
رسیدن به کوهستانی از س��رمایه گذاری، جذب استعدادهایی در سطح 
جهانی و گس��ترش شرکت های برتر حس��ادت برانگیز است، اما با ظهور 
و افزای��ش قطب ه��ای فناوری جدید در سراس��ر اروپ��ا، جهان در حال 
رس��یدن به تعادل اس��ت و به مرور کس��ب وکارها به سمت اروپا گرایش 

پیدا می کنند.
در نیم��ه  اول امس��ال، رک��ورد س��رمایه گذاری فن��اوری در اروپ��ا با 
س��رمایه گذاری 1۹.2 میلیارد یورو در سه ماهه  اول و دوم شکسته شد. 
تزریق سرمایه  کالن به استارت آپ های اروپایی نتیجه  خوبی را به دنبال 
داشته اس��ت و با س��رمایه گذاری های بیش از 1۰۰ میلیون یورو باعث 
رش��د چش��مگیری اقتصاد اروپا شده اس��ت )2۶درصد در سه ماهه  اول 
و ۴5درص��د در س��ه ماهه  دوم(. با اینکه آمار اروپا هنوز نس��بت به آمار 
اقتص��ادی ایاالت  متحده پایین اس��ت ام��ا با تزریق  س��رمایه  انبوه این 
شکاف به س��رعت در حال محو شدن است. از طرفی اروپا از نظر خروج 
ش��رکت های مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر در سال گذشته به اروپا 

نزدیک است )1۰۷ میلیارد دالر در مقابل 1۳۶ میلیارد دالر(.
بزرگ ترین بازار جهان

تقریب��ا در همه جای دنیا، س��یلیکون ولی را به عنوان پایتخت جهانی 
اس��تارت آپ ها می شناس��ند، اما هیچ دلیل منطقی برای ادامه  این روند 
وجود ندارد. استارت آپ های اروپایی از دسترسی مستقیم به بزرگ ترین 
اقتصاد دنیا برخوردار هس��تند که ش��امل 5۰۰ میلی��ون نفر جمعیت و 
تولید ناخالص داخلی 25 هزار یورو به ازای هر ش��خص اس��ت. اروپا از 
بس��یاری از ابعاد، پلتفرم بهتری برای رسیدن به بازارهای دیگر سراسر 
جهان از جمله بازارهای نوظهور آفریقا و آسیا است. اتحادیه  اروپا شریک 
ارشد تجاری ۸۰ کشور قدرتمند است درحالی که این تعداد برای ایاالت 

 متحده تنها به 2۰ کشور می رسد.
منبعی از استعدادها

منبع اغلب ش��رکت های جهانی، ترکیبی از اس��تعداد و فناوری است. 
درنتیج��ه اروپا چه از نظر فناوری و چه از نظر ذهن رقیب قدرتمندتری 
برای آمریکا در مقیاس جهانی است. قاره  اروپا منبعی غنی از فناوری ها 

و دانش��گاه های مهندسی پیش��روی دنیا از جمله آکسفورد، کمبریج و 
کالج س��لطنتی لن��دن، مرکز تحقیقاتی زوریخ و دانش��گاه فناوری دلف 
هلند است. همچنین تعداد توسعه دهندگان اروپا 5.۷ میلیون نفر است 
درحالی که آمریکا از ۴.۴میلیون توس��عه دهنده برخوردار اس��ت؛ در دو 

سال گذشته تنها 2۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
کارآفرینی در اروپا به یکی از گزینه های معتبر در انتخاب ش��غل تبدیل 
ش��ده است به طوری که متخصصان کس��ب وکار، راه اندازی کسب وکار را به 
باال رفتن از نردبان متداول سازمانی ترجیح می دهند. عالوه بر این، با توسعه  
اکوسیس��تم کسب وکار شاهد رش��د کارآفرینان سریالی خواهیم بود که با 

تجربه و سرمایه به ساخت کسب وکارهای بزرگ تر و بهتری می پردازند.
در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مهاجرت به ایاالت  
متحده را مختل کرده است، اروپا می تواند از این محدودیت به سود خود 
اس��تفاده کند و استعداد های بیشتری را جذب کند. کشورهای اتحادیه  
اروپا نه تنها از مزیت آزادی مهاجرت در کل قاره برخوردار هستند بلکه 
می توانند از قوانین تسهیل ش��ده درباره  استخدام استعدادهای ماهر هم 
بهره مند شوند. هر چقدر رقابت کمتر باشد، حقوق کارمندان به ویژه در 
قطب های نوظهور نس��بت به ایاالت  متحده کمت��ر خواهد بود عالوه بر 
این کارمندان اروپایی غالبا وفادارتر هس��تند و تش��کیل تیم و فرهنگ  

سازمانی برای آنها ساده تر است.
قطب های نوظهور

ح��ل چالش ه��ای دیجیتال س��ازی انبوه که ب��ر کل صنای��ع و انواع 
ش��رکت های سراس��ر جهان تأثیر می گذارند، در انحصار سیلیکون ولی 
نیست. درنتیجه، ابداع راه حل و نوآوری در تعداد فزاینده ای از کشورهای 
اروپایی، گس��ترش ایده ها و اطالعات را آس��ان می سازد و هزینه  توسعه 

شرکت ها را کاهش می دهند.
در گذش��ته، لن��دن، پاری��س، برلی��ن و اس��تکهلم، تنه��ا قطب های 
اس��تارت آپی اروپا بودند اما امروزه قطب های اس��تارت آپی متعددی در 
سراس��ر اروپا توزیع شده اند و اکوسیس��تمی مرتبط را تشکیل داده اند. 
قطب های نوظهور فناوری از جمله کپنهاگ، بارس��لونا، دوبلین، لیزبون، 
اس��لو و تالین رشد چشمگیری داشته اند و با فضای قابل رشد به جذب 
س��رمایه گذاری پرداخته ان��د. به طورکلی از س��ال 2۰1۳، پانزده ش��هر 
اروپای��ی ب��ا جمعیت متخصص 5۰ ه��زار نفر و س��رمایه  اولیه کمتر از 

یک میلیون دالر به محلی برای فرصت های جدید تبدیل شده اند.
از بین  بردن شکاف ها

بنابرای��ن با تم��ام این پتانس��یل ها، اس��تارت آپ های اروپای��ی نباید 

از س��یلیکون ولی عق��ب بمانند؛ اما اروپا برای رس��یدن به این هدف به 
تعداد بیش��تری از بنیان گذاران نی��از دارد، افرادی که بتوانند طرح های 
بلندپروازانه  خود را تا آن س��وی اقیانوس اطلس توسعه دهند. همه چیز 
در حال تغییر اس��ت و بلندپروازی نس��ل جدید کارآفرینان نس��بت به 
س��ال های گذشته بیشتر است، بنابراین با ساخت قهرمان های جهانی و 

توسعه  آنها باید این هدف را به یک هنجار تبدیل کرد.
سرمایه گذاری مشکل بزرگی اس��ت، زیرا باوجود افزایش آمار، بخش 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر )VC( اروپا هنوز مانند ایاالت  متحده موفق 
به جذب س��ازمان های بزرگ مثل صندوق های بازنشستگی، خیریه ها و 
تعاونی ها نشده است. در اتحادیه  اروپا، بخش زیادی از سرمایه گذاری های 
استارت آپی هنوز از طریق مشارکت های دولتی، واگذاری ها، وام های نرم 
و سرمایه گذاری مشارکتی تأمین می شود. این سرمایه گذاری ها سودمند 
هس��تند، اما نیاز به مش��ارکت خصوصی به وی��ژه در مراحل Seed+ تا 
Series B احس��اس می ش��ود.)Series Bس��رمایه گذاری مرحله دوم 
کس��ب وکار است و زمانی رخ می دهد که ش��رکت به مراحل مشخصی 

رسیده باشد و از مراحل اولیه  راه اندازی کسب وکار عبور کرده باشد(
در مقابل، س��رمایه گذارهای ایاالت  متحده تمایل بیشتری به پذیرش 
ریس��ک دارند و نسبت به پیش��نهاد VCها انعطاف بیشتری دارند. آنها 
با رس��یدن به درک بهتری از این نوع س��رمایه گذاری، س��رمایه  صبور 
)س��رمایه  بلندمدت( بیش��تری را ب��ه فعالیت های اقتص��ادی اختصاص 
می دهند و حتی تا 1۰ س��ال برای بازگش��ت سود صبر کنند. به همین 
دلیل هنوز شکاف سرمایه گذاری و ارزش  بین اروپا و آمریکا عمیق است. 
براس��اس پژوهش GP Bullhound ارزش شرکت های بزرگ اروپایی 
1۸ برابر درآمد آنها اس��ت درحالی که این آمار برای ش��رکت های بزرگ 

آمریکایی، ۴۶ برابر است.
سرمایه گذارهای آمریکایی، اروپا را زیر نظر دارند

ش��کاف  عظیم س��رمایه گذاری با برخ��ورداری از دو مزیت پتانس��یل 
باالی رش��د و کاهش هزینه ها، باعث تش��ویق و جذب سرمایه گذارهای 
آمریکای��ی به اروپا ش��ده اس��ت. در س��ال2۰1۸، از می��ان ۷درصد از 
س��رمایه گذاری ها در اس��تارت آپ های اروپایی حداقل نام یک سازمان 
س��رمایه گذاری س��یلیکون ولی دیده می ش��د؛ این آمار در سال 2۰1۳، 
س��ه درصد بود. بسته  به محل سرمایه گذاری، مقدار سرمایه گذاری های 
کالن افزای��ش پیدا می کن��د. برای مثال 22درصد از کل س��رمایه های 
اقتصادی در سال 2۰1۸ از معامله هایی سرچشمه می گرفت که حداقل 
یک ش��رکت سیلیکون ولی در آن حضور داش��ت؛ این آمار در سال های 

2۰1۳ و 2۰۰۸ به ترتیب 12 و ۸ درصد بود.
VCهای آمریکایی به این درک رس��یده اند که با س��رمایه گذاری در 
اروپ��ا نه تنها می توانند تنوع مجموعه  خود را افزایش دهند بلکه فرصت 
ب��رد در اروپا را هم از دس��ت نمی دهند. برای مثال ش��رکت بریتانیایی 
Checkout.com، ارائه دهن��ده  خدم��ات پرداخ��ت جهانی، موفق به 
ج��ذب بزرگ ترین س��رمایه   گذاری به مبلغ 2۳۰ میلیون دالر ش��د که 
 Endeavor و Insight Venture Capital ش��رکت هایی مث��ل
 Insight Venture Partner .در آن مش��ارکت داشتند Catalyst
هم اخیرا در بانک N2۶ آلمان به مبلغ ۳۰۰ میلیون  دالر سرمایه گذاری 

کرده است.
نقدینگی تنها مزیت معامله های اس��تارت آپی نیس��ت. این معامله ها 
منبعی غنی از تخصص و دانش را برای تسلط بر کل بازار ایاالت متحده 
فراه��م می کنند، ام��ا این کار برای رقبای اروپایی دش��وارتر اس��ت. از 
طرفی VCه��ا از اطالع��ات بی رقیب��ی مثل چگونگی تبدیل ش��دن به 
ابرقدرت اقتصادی و جذب IPOهای موفق )عرضه  اولیه   عمومی سهام( 
برخوردار هستند. چنین تجربه ای در اروپا وجود ندارد از طرفی رسیدن 
به آن در قطب های کمترتوس��عه یافته دش��وار اس��ت. جذب نقدینگی 
بیشتر از ایاالت  متحده به معنای گردش پول بیشتر در میان کارآفرینان 

اروپایی است.
از طرف��ی، جذب س��رمایه گذاری ایاالت  متحده برای اس��تارت آپ ها 
گاه��ی می توان��د به معن��ای انتق��ال کس��ب وکار به آن س��وی آب ها یا 
پیش��رفت در سرمایه گذاری های بعدی باشد. در هر صورت اروپایی ها از 
مالکیت س��رمایه برخوردار نیس��تند و مهم تر از هر چیز در حال حاضر، 
سرمایه گذاری ایاالت  متحده در حال حاضر محدود به سرمایه گذاری های 
اندک و کم خطر اس��ت به همین دلیل هنوز هم ش��کاف سرمایه گذاری 
بین رده های مختلف زیاد اس��ت. درنهایت توانایی اروپا برای رسیدن به 

ایده ها در مراحل اولیه کاهش پیدا می کند.
فعالیت اقتصادی به مثابه نیروی محرکه

اروپ��ا فرصت بی س��ابقه ای ب��رای تأثیرگذاری بر چش��م انداز فناوری 
جهان و به چالش گرفتن فرادس��تی ایاالت  متح��ده و چین دارد. اروپا 
از اس��تعداد، بازار، بلندپروازی و از همه مهم تر سرمایه گذاری برخوردار 
است. س��رمایه  گذاری مخاطره آمیز کلید موفقیت اس��ت زیرا با تشویق 
سرمایه گذارهای بیشتر، وجود حامی برای تشویق، راهنمایی، پشتیبانی 

و راه اندازی کارآفرینان فناوری اروپایی را تضمین می کند.
FORBES/zoomit :منبع 

آینده  از آن استارت آپ های اروپایی است
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اف��راد موفق کتاب ه��ای زیادی می خوانن��د اما کتاب های��ی که آنها 
می خوانند در همه  زمینه ها نیس��تند بلکه بیشتر مربوط به تقویت خود، 

آموزش یا موفقیتند. 
• وارن بافت بین ۶۰۰ تا 1۰۰۰ صفحه در روز کتاب می خواند.

• بیل گیتس حدود 5۰ کتاب در هر سال مطالعه می کند.
• مارک کوبان روزانه بیش از ۳ ساعت مطالعه دارد.

• م��ارک زاکربرگ در طول س��ال 2۰15 یک کت��اب را هر دو هفته 
می خواند.

همان طور که در ابتدا گفتم افراد موفق همه چیز را نمی خوانند، بلکه 
از طری��ق خواندن محتوا ب��ا کیفیت باال به خود انگی��زه می دهند و به 

آموزش خود کمک می کنند.
کتاب های داستانی از اهمیت ویژه ای برخوردارند

اف��رادی مانند بیل گیتس و مارک زاکربرگ خوانندگان کتاب هایی اند 
ک��ه ب��ه آنان کمک می کند ت��ا مهارت  ها، دانش و درک خ��ود را بهبود 
بخشند، اما به نظر می رسد که افراد معمولی عالقه ای به خواندن چنین 

کتاب هایی ندارند.
اگ��ر به چند دهه فروش کتاب نگاه کنید، خواهید دید که کتاب های 
داستانی بس��یار محبوب تر از کتاب های تقویت خود هستند. کتاب های 
داس��تان به گونه ای طراح ش��ده و نوشته شده اند که ش��ما را مجبور به 
خوان��دن ادامه  آنها می کنند. در هر فص��ل یک چیز مبهمی وجود دارد 
که شما را تا آخرین صفحه مجذوب خود می کند و تا زمانی که نفهمید 
که چه اتفاقی می افتد و در پایان چه می ش��ود از خواندن آن دس��ت بر 

نخواهید داشت.
 از س��وی دیگر، کتاب های غیرداس��تانی در ح��وزه بهبود خود برای 
کمک به حل یک مش��کل یا رسیدن به یک هدف خاص در نظر گرفته 
ش��ده اند. در اغلب موارد، این نوع از کتاب ها در قالب داس��تان نوش��ته 
نشده اند و این امر آنها را کمتر برای اکثریت خوانندگان جذاب می کند.

فقدان داستان سرایی در کتاب های آموزشی و تقویت خود، سبب شده 
اس��ت که بسیاری از مردم معتقد باشند که این کتاب ها برای خواندن و 

درک سخت و دشوارند.
اگر این موضوع برای شما نیز صدق می کند، خبر خوب این است که 
به احتم��ال زیاد کتاب خوبی را برای این منظ��ور انتخاب نکرده اید. به 
عنوان مثال، اگر ش��ما مجذوب اکتشاف فضایی هستید، اگر یک کتاب 
فنی و س��نگین در مورد موضوع بخوانید به سرعت عالقه خود را به این 

موضوع از دست خواهید داد. با این حال، اگر کتابی انتخاب کنید که به 
راحتی قابل درک باشد، مانند زندگینامه فضانورد ناسا، احتماال کتاب را 
دوست خواهید داشت و عالقه خود را به اکتشاف فضا افزایش می دهید.
فرض کنید به تازگی ش��روع به یادگیری نواخت��ن پیانو کرده اید اگر 
کس��ی به شما ورقه  نت موسیقی پیانو ی پیشرفته بدهد، این کار ممکن 

است شما را برای همیشه از پیانو زده کند.
کتاب های تقویت خود خوبی انتخاب کنید

بنابراین، راز انتخاب سطح مناسبی از کتاب غیرداستانی چیست؟
اوال، ش��ما باید هدفی که قصد رسیدن به آن را دارید داشته باشید یا 
مشکلی که می خواهید آن را حل کند. به عنوان مثال، اگر شما در حال 
برنامه ریزی برای یک کارآفرین ش��دن نیستید، بعید به نظر می رسد که 
از کتاب��ی با چنین محتوایی خوش تان بیاید حتی اگر یکی از کتاب های 
بهبود خود توصیه ش��ده باش��د. هنگامی که زمینه  درس��تی را بیابید، 
اقیانوس��ی از کتاب های خودآموزی را پیدا خواهید کرد تا به شما کمک 
کنند یاد بگیرید و رش��د کنید. بهترین این کتاب ها به شما توصیه هایی 

روشن برای بهبود زندگی تان می دهند.
کتاب های داستان و رمان می تواند لذت بخش باشد و اغلب قوه  تخیل 
و خالقیت را افزایش می دهند. با این حال، آنها یک راهی مستقیم برای 

بهبود زندگی روزمره شما نیستند.
عدم انتخاب مناسب ترین کتاب های غیرداستانی می تواند انگیزه  شما 
را ب��رای خواندن منظم این کتاب ها ک��ور کند. این امر می تواند به طور 

مستقیم بر شانس شما برای رشد و پیشرفت تأثیر بگذارد.
انتخاب کتاب های پیشرفت درست با هدف آغاز می شود

اگر می خواهید در زندگی بس��یار موفق باش��ید، باید از خرد و دانش 
بی حد و حصر موجود در کتاب های پیش��رفت و تقویت خود اس��تفاده 

کنید.
راز انتخاب مناس��ب ترین کتاب خودآموزی برای ش��ما این است که 
وضعیت فعلی تان را درک کنید و به یک دید کلی از آنچه که در آینده 

به آن امیدوارید، به دست آورید.

کتاب ایده آل تقویت، کتابی اس��ت که متناسب با نیازهای فعلی شما 
باشد و از آغاز تا پایان برای شما راحت و لذت بخش باشد.

تصور کنیم که می خواهید یک طراح گرافیک بشوید. اگر اولین کتابی 
که می خوانید برای طراحان حرفه ای و واجد ش��رایط گرافیک نوش��ته 
شده باش��د، بعید است مناسب شما باشد. در عوض، اگر کتابی انتخاب 
کنید مانند کتاب »Non-Designer’s Design« احتماال برای شما 

سرگرم کننده و جذاب خواهد بود.
انتخ��اب کتاب اش��تباه از خواندن و یادگیری بیش��تر فورا جلوگیری 
خواه��د کرد. با این وجود، انتخاب کتاب درس��ت، عالقه ش��ما را جلب 
خواهد کرد و به شما کمک می کند فرصت های ثابت برای رشد و بهبود 
پی��دا کنید. کتاب های خودآم��وزی خوب توجه ش��ما را به خود جلب 

می کند و دانش شما را تقویت می کند
اگ��ر هنوز کتاب پیش��رفت خود را آغاز نکرده اید و ی��ا آن را به پایان 
نرس��انده اید، پ��س از خودتان بپرس��ید که چه چیزی ش��ما را متوقف 
می کن��د؟ آیا علتش ترس از ناش��ناخته ها یا عدم درک آنچه کتاب های 

خودآموزی ارائه  می دهد است؟

اگ��ر یک کتاب غیرداس��تانی را انتخاب کنید ک��ه یکی از تمایالت یا 
نیازهای ش��ما را پاسخگو باش��د، مجذوب محتوای آن خواهید شد و به 
احتمال زیاد این کتاب را در زمان سریع به پایان خواهید رساند هرچند 

مانند یک رمان داستان نداشته باشد.
اگر هدف ش��ما از »خواندن« این اس��ت که به دنبال پاسخی باشید، 
این امر کنجکاوی کافی را در ش��ما القا خواهد کرد و تا کلمه آخر این 

کتاب را خواهید خواند.
کتاب درس��ت را به آس��انی درک خواهید کرد و ب��ه راحتی عالقه و 
توجه ش��ما حفظ خواهد ش��د. کتاب های خودآم��وزی می توانند انواع 
فرصت های آینده را برای شما به وجود بیاورند. شما چیزهای جدید یاد 
خواهید گرفت، الهام می گیرید و عشق عمیق به دانش و حکمت عملی 
خواهید داش��ت. و جالب ترین چیز این اس��ت که شما می توانید ایده ها 
و مش��اوره هایی که برای زندگی روزم��ره یاد می گیرید را اعمال کنید و 
هنگام��ی که این کار را انجام می دهید، به احتمال زیاد به یک روند در 

جهت نتایج مثبت خواهید رسید.
Lifehack/ucan :منبع

چگونه  کتاب هایی را که به آن عالقه نداریم ولی برای ما مفیدند بخوانیم؟

یکشنبه
29 تیر 1399

شماره 1585



تکنیک های افزایش بهره وری در دورکاری
چگونه فضای کاری خانه مان را طراحی کنیم؟

هم��ه ما تجربه فقدان تمرکز و بی انگیزگی برای کار را داش��ته ایم. این امر در محیط های مختلفی روی 
می دهد. بس��یاری از برندها نسبت به حضور کارمندان در محیط اداری برای تقویت روحیه شان نسبت به 
مدیریت امور تاکید دارند. اگرچه این امر در ابتدا ایده جالبی به نظر می رسد، اما فقدان انگیزه کارمندان 
حتی در محیط های اداری نیز روی می دهد. نکته مهم در این مورد اهمیت ش��یوه طراحی دکوراس��یون و 
چینش بخش های مختلف دفتر کار است. در این میان تفاوتی میان دفترهای کاری در محیط های اداری 
یا خانه وجود ندارد. ما در هر صورت باید ش��رایط مناس��ب برای فعالیت کاری پربازده را فراهم سازیم. در 

غیر این صورت تجربه فعالیت برای ما دشوار خواهد شد. 
ش��یوع ویروس کرونا بسیاری از کس��ب و کارها را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. اگرچه تعداد 
قابل توجهی از برندها دوباره فعالیت ش��ان را با رعایت پروتکل های بهداش��تی شروع کرده اند، اما همچنان 
برخی از برندها نس��بت به دورکاری کارمندان ش��ان خوش��بین هس��تند. این امر احتمال بروز بیماری و 
هزینه های س��نگین مراقبت از کارمندان را کاهش می دهد بنابراین اغلب برندها نسبت به فعالیت در این 
قالب تمایل نش��ان می دهند.  بدون تردید بس��یاری از کارآفرینان نس��بت به نکات مهم در چینش محل 
کارش��ان آگاهی دقیق و کاربردی ندارند. هدف اصلی ما در مقاله کنونی مرور کوتاه برخی از تکنیک های 
مه��م برای چینش و طراحی محل کار اس��ت. نکات مورد بح��ث در این مقاله برای هر دو گروه کارمندان 

حاضر در محیط های اداری و دورکار مناسب خواهد بود. 
یافتن اتاق دارای پنجره: محیط های کاری بدون نور طبیعی نقش مهمی در افزایش نارضایتی کارمندان 
و کاهش انگیزه آنها برای فعالیت کاری بازی می کند. اگر شما به دنبال محیطی مناسب برای کار هستید، 
باید به وجود پنجره به عنوان یک عامل مهم توجه داشته باشید. مطالعه ای از سوی دانشگاه کرنل، بیانگر 

افزایش انرژی کارمندان در طول روز در صورت وجود یک پنجره هرچند کوچک در دفتر کاری است. 
اگر شما در بازه زمانی کنونی مشغول به دورکاری هستید، باید نسبت به انتخاب یکی از اتاق های دارای 
پنجره تان برای فعالیت کاری توجه داش��ته باش��ید. بس��یاری از کارآفرینان در طول روز مشغول فعالیت 
در محیط های تاریک و فاقد نور طبیعی هس��تند. احس��اس خستگی مداوم در چنین شرایطی امر تازه ای 
نخواهد بود. بنابراین ش��ما باید نس��بت به یافتن محیطی مناس��ب و دارای پنجره برای فعالیت دورکاری 

توجه نشان دهید. 
جداسازی محل کار: کار در خانه همیشه همراه با حواس پرتی افراد است. بسیاری از ما توانایی عملکرد 
مناس��ب در فضای خانه را نداریم. دلیل این امر وجود المان های مختلف و مس��تعد حواس پرتی ماس��ت. 
توصیه ما در این بخش تالش برای جداسازی محل کار با سایر بخش های خانه است. استفاده از یک اتاق 
مجزا یا تالش برای تقس��یم بندی فضای موجود با اس��تفاده از انواع پارتیشن ایده مناسبی خواهد بود. به 
این ترتیب ش��ما فضایی مجزا و بدون عوامل حواس پرتی خواهید داش��ت.  محیط های کاری حرفه ای نیز 
باید دارای دفترهای مجزا باش��د. در غیر این ص��ورت احتمال حواس پرتی کارمندان در طول روز افزایش 
چشمگیری خواهد یافت. اگر برند شما در دفتر کار با کاهش شدید عملکرد کارمندان مواجه است، شاید 

زمان تقسیم بندی فضای در دسترس و ارائه فضای شخصی به هر کارمند رسیده باشد. 
ادامه دارد...
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