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پیش بینی دولتمردان از درآمد دولت و نحوه تامین مالی بودجه ۹۹

فرار دولت از تله 
تولید پول جدید

الیحه بودجه دولت، موضوع داغ اقتصادی این روزهااست، آن هم در شرایطی که کاهش درآمدهای نفتی دولت و همچنین شیوع 
کرونا، به کس��ری بودجه قابل توجه دولت منجر ش��ده است. به گزارش خبرآنالین، تابستان 1399 تقریبا به نیمه های خود نزدیک 
می شود و آنچه که از وضعیت اقتصاد کشور شاهد هستیم، تورم در بخش های مختلف اقتصادی است. این تورم به گفته کارشناسان، 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و اختاللی که در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده و نیز محدودیت در ورود ارز به کشور به دلیل 
تحریم های اقتصادی است. بر همین اساس به اعتقاد تحلیلگران، وقایع سال 139۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریم ها و کاهش شدید 
درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجددا کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت...

فروش ارزهای صندوق توسعه ملی، کار دست دولت داد

هشدار همتی به استقراض دولت از بانک مرکزی
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شیوع کرونا چگونه چهره شهرها را متحول می کند؟

کرونا و سبک زندگی شهری

ارزیابی توانایی سازمان ها برای تغییر
دالیل اهمیت کار داوطلبانه در شغل یابی
اصول برندسازی در شبکه های اجتماعی

10تکنیک برای فعالیت تجاری موفق در اینستاگرام
چالش انتخاب تیتر مناسب

فستیوال مجازی دومینو برای قدردانی از مشتریان
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بیل گیتس باالخره سکوت 
خود را در برابر ایالن 

ماسک شکست

سرمقاله
بانک ها و خسارات وارده 

بر مشتریان

آسوده  با خاطری  مش��تری 
وارد ش��عبه بانک می ش��ود تا 
عملیات بانک��ی موردنظر خود 
را انج��ام دهد. کم��ی دورتر، 
کف زن و سارقی از خدا بی خبر 
در ش��عبه ی��ا هم��ان نزدیکی 
در انتظ��ار اوس��ت ت��ا در یک 
لحظ��ه غفلت، پول نقد و کیف 
دستی اش را به س��رقت ببرد. 
صحن��ه ای ک��ه ممکن اس��ت 
باره��ا و باره��ا در داخ��ل و یا 
اطراف شعب بانک ها رخ دهد. 
آن روی س��که چنی��ن اقدام 
ناشایستی، کارمند بانکی است 
که اسیر وسوسه نفس می شود 
و در ش��مارش بسته اسکناس 
تقلب می کند؛ مثال اس��کناس 
دریافتی را کمتر جلوه می دهد 
و ی��ا به نحو نامحس��وس ولی 
اس��کناس  تعدادی  ماهرانه ای 
از بس��ته های اسکناس به نفع 
خود کش می رود ی��ا اینکه با 
ورود به سیستم بانک، مبلغی 
از موجودی حس��اب غیرفعال 
مش��تریان را ب��ه نف��ع خ��ود 
برداش��ت و اخت��الس می کند 
و مواردی دیگر از این دس��ت 
ک��ه منته��ی ب��ه یغم��ا رفتن 
منابع مالی مش��تریان بانک ها 

می شود. 
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ادامه از همین صفحه
افزون بر آن، در مبحث خسارت های غیرعمدی نیز ممکن است در اثر آتش سوزی 
و حریق، اسناد بهادار متعلق به مشتریان که به امانت و غالبا بابت تضمین تسهیالت 
در شعبه نگهداری می شود، در آتش عمد یا قصور و غفلت بسوزد و از بین برود. در 
تمامی این موارد، پرسش این است که مسئولیت بانک ها برای جبران خسارات وارده 
به مش��تریان در اثر سرقت، کف زنی و موارد مشابه آن در محل شعبه چیست و آیا 
بانک بایستی به جای کف زن، سارق و کارمند متخلف جبران خسارت کند؟ همچنین 
اگر کارمند بانک مرتکب اختالس و برداشت از حساب های مشتریان شد، آیا مشتری 
می تواند به جای کارمند اختالس گر، خس��ارات وارده را از بانک مطالبه نماید؟ برای 

ارائه پاسخی تحلیلی به این سواالت، بیان چند نکته مفید خواهد بود:
اول؛ از حیث جبران خس��ارت وارده به اشخاص، بانک ها نیز مانند سایر اشخاص 
مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی هستند. به طور خالصه، مدعی برای مطالبه 
خسارت بایستی ضمن اثبات ورود خسارت به خود و همچنین برآورد میزان خسارت 
وارده برای دادگاه اثبات کند که آیا بین اقدامات بانک و عوامل اجرایی آن و یا عدم 
انجام وظایف قانونی آنان )اصطالحا فعل یا ترک فعل(، با ورود خسارت به مشتری، 
رابطه علت و معلولی وجود داش��ته است؟ به بیان دیگر، آیا خسارت در اثر اقدام یا 
عدم انجام اقدام بانک و کارمندان بانک بوده است؟ پس به صرف ادعا و بدون اثبات 

این امر نمی توان بانک ها را مسئول جبران خسارت وارده به مشتریان قلمداد کرد.
دوم؛ به لحاظ اهمیت موضوع جبران خسارات وارده به مشتریان بانک ها، بند »ج« 
ماده 3۵ قانون پولی و بانکی مصوب 13۵۵ تصریح کرده است: »هر بانک در مقابل 
خس��اراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران 
خواهد بود.« بدین ترتیب، در موضوع مورد بحث )مقررات بند »ج« ماده 3۵ قانون 

پولی و بانکی کشور( و از نظر تحلیلی:
اوال؛ شخص خسارت دیده بایستی مشتری بانک باشد، یعنی عرفا مشتری بانک 

محس��وب شود. در عرف جامعه نیز مشتری بانک به کسی گفته می شود که دارای 
حساب در بانک باشد و عملیات بانکی خود را نوعا از طریق شعب بانک انجام دهد یا 
برای انجام کار بانکی به  طور موردی به شعبه مراجعه نماید. پس کسی که مشتری 
بانک نیست و مثال پیمانکار است، نمی تواند از مقررات بند »ج« ماده 3۵ قانون پولی 

و بانکی برای دریافت خسارت از بانک استفاده کند.
ثانیا؛ خسارت ناشی از »عملیات« بانک باشد. واژه »عملیات« قاعدتا ناظر به مطلق 
عملیات است، اما از آنجایی که خسارت دیده بایستی مشتری بانک باشد می توان واژه 
»عملیات« را به »عملیات بانکی« تعبیر کرد. تشخیص »عملیات بانکی« از »عملیات 

غیربانکی« نیز قانونا برعهده شورای پول و اعتبار است.
ثالث��ا؛ منظور از بانک، کلیه عوامل اجرایی بانک اعم از مس��تخدمین، کارمندان 
و مدیران بانک اس��ت بنابراین فرقی نمی کند که مستخدم شعبه به مشتری بانک 
خس��ارت زند یا رئیس و کارمندان ش��عبه. بدین ترتیب در مورد خسارت وارده بر 
مشتریان بانک ها در اثر عملیات بانکی، قانونگذار فرض را بر مسئولیت بانک ها و لزوم 
جبران خسارت توسط آنان قرار داده است، ولو آنکه زیان رساننده کارمند بانک باشد. 
در هر صورت، در برابر مشتری خسارت دیده خود بانک مسئول است، ولو آنکه فعل 
یا ترک فعل کارمند بانک موجب ورود خس��ارت به مشتری باشد بنابراین مشتری 

زیان دیده را در این گونه موارد نمی توان به کارمند یا کارمندان متخلف حواله داد.
رابعا؛ در موضوع لزوم جبران خسارت مشتری زیان دیده تفاوتی نمی کند که این 
خسارت ناشی از عمد یا سهو یا قصور کارمندان بانک یا ناشی از عدم انجام وظایف و 
مسئولیت های سازمانی کارمندان یا ناشی از عملکرد بانک باشد. به عنوان مثال، اگر 
در اثر نقص سیستمی بانک خسارتی به مشتری وارد شود، خود بانک مسئول جبران 

خسارات وارده به مشتریان خسارت دیده خواهد بود.
سوم؛ در مورد خسارت وارده بر وجوه نقدی یا اوراق بهادار متعلق به مشتریان در 
محل شعبه و میزان مسئولیت بانک ها در این زمینه از سال ها پیش یک قاعده عرفی 

مالک عمل بانک ها بوده است: »مسئولیت وجوه و اموال مشتری تا جلو پیشخوان 
برعهده مشتری و پس از تحویل به متصدی بانک برعهده بانک است.« برمبنای این 
قاعده عرفی، اگر در اثر غفلت، بی دقتی و بی نظمی مش��تری اموال و پول های وی 
در داخل و خارج از شعبه به سرقت برود یا کف زنی شود، بانک برمبنای این قاعده 
عرفی مس��ئول نخواهد بود، زیرا نمی توان انتظار داشت که بانک عالوه بر مواظبت 
از اموال ش��عبه مواظب اموال مشتریان نیز باش��د بنابراین مشتریان باید به هنگام 
مراجعه یا خروج از شعب بانک ها حسابی مراقب اموال خود باشند تا توسط سارقان 

وکف زنان به یغما نرود.
چهارم؛ نکته ای که در مورد مس��ئولیت بانک برای جبران خسارت وارده 
به مش��تریان در اثر اقدامات کارمند ضرورت دارد، ارتباط عمل منتهی به 
ورود خس��ارت و مسئولیت های شغلی مستخدم بانک است. به  خاطر دارم 
که در هیات رس��یدگی به تخلفات اداری یکی از بانک های دولتی، پرونده 
تخلف یکی از آبدارچی های ش��عبه بانک با عن��وان »اختالس« مطرح بود. 
ش��رح ماجرا آنکه تعدادی از مشتریان در زمان شلوغی و تراکم مشتری در 
ش��عبه، قبض آب، برق و گاز خود را به همراه مبلغ آن به آبدارچی ش��عبه 
تحویل می دادند تا در س��اعات پایانی به جای آنان واریز و پرداخت کند. در 
این زمینه استدالل شد: این عمل »اختالس« نیست، زیرا وظیفه سازمانی 
آبدارچی ش��عبه، گرفتن وجوه نقد از مش��تریان نیست. بانک نیز مسئول 
جبران خسارت نیست، زیرا اقدام غیراداری آبدارچی شعبه )گرفتن وجه نقد 

از مشتریان(، وظیفه سازمانی او نبوده است.
پنجم؛ بحث دیگر در مورد جبران خس��ارت وارده بر مش��تریان، موضوع ارتکاب 
جرائم مالی توس��ط کارمندان بانک ها نظیر اختالس، برداشت و تصرف غیرقانونی، 
برداش��ت سیستمی از حساب های مش��تریان و سوءاس��تفاده از موجودی حساب 
مش��تریان اس��ت. سوال این است که اگر خس��ارتی در اثر این اقدامات مجرمانه به 

مش��تریان وارد ش��ود، مسئول کیس��ت؟ بانک یا کارمند متخلف؟ از نظر اصولی و 
براساس موازین پیش بینی شده در بند »ج« ماده 3۵ قانون پولی و بانکی کشور، در 
این گونه موارد باید فرض را بر مس��ئولیت بانک ها دانست. در نتیجه بانک بایستی 
پاسخگوی مشتریان خس��ارت دیده خود در برابر تخلف و قانون شکنی کارمندانش 
باش��د. عالوه بر آن نباید فراموش کرد که اعمال مورد بحث غالبا عناوین مجرمانه 
و جزایی است و رسیدگی به آن در صالحیت مراجع قضایی است. پس اگر نتیجه 
رسیدگی و حکم قطعی مرجع قضایی، مسئولیت نهایی را برعهده کارمند متخلف 
گذاشت، باید بدین حکم تمکین کرد و کارمند متخلف محکوم شده را مسئول جبران 

خسارات وارده بر مشتری دانست.
ششم؛ آیا خسارات وارده بر صاحبان سپرده های بانکی یا صاحبان سهام بانک ها 
که در اثر زیان عملیاتی و کاهش ارزش سهام بانک متوجه سپرده گذاران و دارندگان 
س��هام بانک ها می شود نیز براساس مقررات بند »ج« ماده 3۵ قانون پولی و بانکی 
کشور، از بانک ها قابل مطالبه است؟ بعید به نظر می رسد که مقررات بند »ج« ماده 
3۵ قانون پولی و بانکی کش��ور ناظر بر ورود غیرمستقیم خسارت ناشی از این گونه 
اقدامات باش��د. با این وجود، در انتهای ماده قانونی مورد بحث تصریح ش��ده است: 
»مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک 
نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف 
هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساس نامه 

آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.«
به  هر حال، در صنعت بانکداری، نگاه داری و حفظ اموال مش��تری، اصل اساسی 
است. در صورت ورود خسارت به اموال مشتری، بانک بایستی در چارچوب مقررات 
بند »ج« ماده 3۵ قانون پولی و بانکی، جبران خس��ارت کند. ظاهرا در طرح جدید 
بانکداری، ماده 3۵ قانون پولی و بانکی همراه با مواد دیگر این قانون حذف ش��ده 

است.

معامله گران حقیقی بورس، نخس��تین هفته مردادماه را با خریدهای قابل توجه 
خود آغاز کردند و خالص خرید بیش از 1۰هزار میلیارد تومانی را در این هفته ثبت 
کردن��د. به این ترتیب، حقیقی های بازار در ۲۲ روز اخیر با خریدهای بی وقفه خود 

بالغ بر ۴1 هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی خود افزودند.
به گزارش س��نا، شاخص کل بورس تهران نخستین هفته مردادماه را با افزایش 
۰.۲ درصدی س��پری کرد و به این ترتیب در نهمین هفته متوالی، صعودی ش��د. 
در همین راس��تا، بازیگران بازار سهام به روند معامالتی خود در این هفته نیز ادامه 
دادند، به طوری که س��هامداران حقیقی با تقاض��ای پرحجم خود، حقوقی ها را به 
عرضه واداشتند. در نهایت، در مجموع هفته معامالتی منتهی به ۸ مردادماه، حدود 
1۰هزار و ۲۷۰میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی س��هامداران حقوقی به 

حقیقی جابه جا شد.
در این میان نکته قابل توجه، سنت شکنی بازیگران بورسی بود؛ در حالی همیشه 
شاهد این امر بوده ایم که در روزهای افت شاخص کل بورس، حقوقی ها به حمایت 
برخاس��ته و به جمع آوری سهام می پرداختند که این بار چنین روندی تکرار نشد، 
به طوری که در هفته گذشته شاخص کل بورس چندین مرتبه با افت مواجه شد که 
این امر به خصوص در جریان معامالت روز چهارشنبه و همزمان با افت 1.9 درصدی 
نماگر اصلی بورس با ش��دت بیش��تری دنبال ش��د. این در حالی اس��ت که در روز 
چهارشنبه معامله گران حقیقی، فرصت مناسبی برای خرید یافته و برخالف دفعات 
گذش��ته در نقش فروشنده ظاهر نشده و خریدهای بیشتری نیز داشتند. جزییات 

جابه جایی ها در روزهای هفته گذشته به این ترتیب است:

* ش��نبه: صعود بی��ش از ۵1 هزار واحدی ش��اخص کل و جمع آوری صف های 
فروش در نمادهای بزرگ، مهمترین تصویر از معامالت بورس در روز شنبه بود. به 
دنبال صعود قابل توجه نماگر اصلی بازار در این روز، یک رکورد مناس��ب در تغییر 
مالکیت ها ثبت ش��د. بر این اساس، خالص تغییر مالکیت بورس تهران به ۴ هزار و 
11۸ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی ها به سبد سهام معامله گران حقیقی بود که 
دومین ورود تاریخی پول س��هامداران خرد به گردونه معامالت تاالر شیش��ه ای به  
ش��مار می رود. در این میان، سهام ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در صدر فهرست 

خرید سهامداران خرد قرار گرفت.
* یکش��نبه: معامالت بازار سهام در روز یکشنبه اگرچه با رشد بیش از 11 هزار 
واحدی ش��اخص کل آغاز شد، اما با افزایش عرضه ها و تمایل سهامداران به ذخیره 
سود، مسیر بازار عوض شد و نمادهای لیدر به صف فروش رسیدند. در نهایت، افت 
بیش از 6 هزار و ۸۰۰ واحدی در کارنامه بورس یکش��نبه ثبت شد، اما روند منفی 
مزبور مانعی در خریدهای سهامداران خرد ایجاد نکرد و این گروه از بازیگران خالص 
خریدی در حدود ۲ هزار میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کردند. در این روز 
بخش عمده ای از خریدهای حقیقی ها به جمع آوری سهام گروه پاالیشی اختصاص 
داش��ت که خالص خرید س��هامداران خرد در این گروه به بی��ش از 16۰۰میلیارد 

تومان رسید.
* دوشنبه: دماسنج تاالر شیشه ای در جریان معامالت روز دوشنبه نیز همچنان 
در مدار نزولی قرار داش��ت و با کاهش بیش از 1۲ هزار واحدی ش��اخص کل، در 
محدود یک میلیون و 933هزار واحد نوس��ان کرد. در این روز همچنان سهامداران 

خرد به خریدهای خود ادامه دادند و همانطور که عنوان ش��د، سنت شکنی آنها در 
خریدهای پرحجم در بازار نزولی مش��اهده شد. به این ترتیب، در جریان معامالت 
روز دوش��نبه بیش از یک هزار و 33۰ میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی 
معامله گران حقوقی به حقیقی جابه  جا شد. در این روز بخش عمده خرید حقیقی ها 
به جمع آوری س��هام گروه خودرویی تعلق داشت که به خالص خرید ۸۰۰میلیارد 

تومانی این گروه ختم شد.
* سه شنبه: شروع بازار روز سه شنبه توفانی بود و شاخص کل با صعود قابل توجه 
ت��ا مرز یک میلی��ون و 9۷3 هزار واحد پیش رفت. اما در ادامه با افزایش عرضه ها ، 
نمادهای شاخص س��از دوباره به صف رس��یدند. هرچند این موضوع از سرعت رشد 
ش��اخص کاس��ت، ولی در نهایت بازار با رشد ۷ هزار و ۲۰۰ واحدی نماگر اصلی به 
کار خود پایان داد. در این روز نیز سهامداران خرد همچنان به خریدهای خود ادامه 
دادند و در نهایت خالص خرید بیش از ۲هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت 
کردند. در این میان همچنان خرید سهام گروه پاالیشی در اولویت حقیقی ها بود که 
با انتقال بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی این معامله گران همراه شد.

* چهارش��نبه: عرضه های سنگین در بازار روز چهارشنبه، شاخص را بار دیگر تا 
مرز یک میلیون و 9۰۰ هزار واحد پایین آورد. در این روز سهامداران خرد همچنان 
به عنوان خریدار ظاهر شده و خالص خرید بیش از ۷61میلیارد تومانی را در کارنامه 
خود ثبت کردند. به این ترتیب هفته گذشته با فعالیت باالی این گروه از بازیگران 
بازار در جبهه خرید به اتمام رسید و در نهایت خالص خرید 1۰ هزار و ۲۷۰میلیارد 

تومانی در کارنامه هفتگی آنها ثبت شد.

همچنین بررسی صنایع مورد توجه س��هامداران خرد در هفته گذشته نشان از 
تمای��ل باالی این گروه به جمع آوری س��هام فرآورده های نفت��ی دارد، به طوری که 
خالص خرید حقیقی ها در این گروه به بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید. 
در این میان، دو نماد پاالیش نفت اصفهان و نفت سپاهان در کانون توجه حقیقی ها 
بودند، چنانکه خالص خرید یک هزار و 9۰۰ میلیارد تومانی در نماد »شپنا« و یک 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی در نماد »شس��پا« ثبت ش��د. پاالیش نفت تهران نیز با 
انتقال حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران 
حقوقی به حقیقی روبه رو ش��د. »ش��بندر« نیز خالص خرید بیش از ۵۰۰ میلیارد 
تومانی را از س��وی سهامداران خرد تجربه کرد. در ادامه این روند، سهامداران خرد 
به خرید س��هام گروه خودرویی تمایل نش��ان داده و در نهای��ت 1.۴ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود منتقل کردند. در این گروه 
نیز عمده خریدها به جمع آوری س��هام ایران خودرو تعلق داش��ت که خالص خرید 
۷9۵ میلی��ارد تومانی را تجربه کرد. این در حالی اس��ت که گروه بهمن در کانون 
توجه سهامداران عمده بود که حقوقی ها 1۲۰میلیارد تومان نقدینگی را بابت خرید 
این س��هم به خود اختصاص دادند. در میان نمادهای فلزی نیز سهامداران خرد به 
جمع آوری سهام فوالد مبارکه اصفهان تمایل زیادی داشتند و در مجموع روزهای 
هفته ۷3۵ میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به سبد سهام خود ادامه 
دادند. در مقابل، سهامداران عمده بیشترین حمایت را از گروه سیمانی داشتند که 
با خالص خرید 3۰۰ میلیارد تومانی این گروه همراه شد و ۸۸ میلیارد تومان از این 

رقم به خالص خرید سهام سیمان خزر تعلق داشت.

عملکرد بازیگران بورس تهران نشان می دهد
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فرصت امروز: شهرها مراکز کرونا هستند، همان طور که در طول تاریخ 
مرکز بزرگ ترین طاعون ها بوده اند. ویروس کرونا از ش��هری ش��لوغ در 
کش��ور چین به دیگر شهرهای جهان گسترش یافت و بیشتر از همه در 
ش��هرها قربانی گرفت، چنانکه نیویورک به عنوان پرجمعیت ترین ش��هر 
آمریکا هم اکنون به غم انگیزترین مرکز ش��یوع کرونا تبدیل شده است. 
اکث��ر ما در دوران ش��یوع کرون��ا در خانه ها پناه گرفتیم و با تماش��ای 
خیابان های خالی درباره زندگی ش��هری پس از کرونا گمانه زنی کردیم؛ 
اینک��ه کرونا چطور چهره ش��هرها را متحول می کند؟ آیا رس��توران ها 
بح��ران کرون��ا را ت��اب می آورند و مش��اغل مرتبط با ای��ن بخش احیا 
می ش��وند؟ آیا مردم مثل گذش��ته از طریق متروهای ش��لوغ، سفرهای 
ش��هری خود را انجام می دهند؟ آیا ما اصال نیازمند آس��مان خراش ها و 
برج های اداری هستیم، وقتی همه کارمندان از طریق ویدئوکنفرانس با 

هم در ارتباط هستند؟
ش��هرها در طول تاریخ رون��ق گرفتند، چون فرص��ت کار و تفریح را 
فراهم کردند و همچنین مکان عرضه تنوع بی پایانی از کاالها و خدمات 
بودند. اگر ترس از بیماری تبدیل به یک اصل ش��ود، شهرها در بهترین 
حالت بی بو و خاصیت به نظر خواهند رس��ید و در بدترین حالت به درد 
زندگ��ی نخواهند خورد. البته اگر ش��هرها بتوانند مانند گذش��ته راهی 
برای وفق دادن با ش��رایط تازه پیدا کنند، اوضاع این گونه نخواهد ماند. 
در این راس��تا، برای آنک��ه بتوانیم درباره آینده زندگی ش��هری پس از 
کرونا تصویر دقیق تری داش��ته باش��یم، »فارن پالیسی« در نظرخواهی 
از متفکران برجس��ته دنیا در حوزه ش��هری، از آنها خواسته تا دست به 
پیش بینی بزنند و آینده زندگی ش��هری در پساکرونا را بازگو کنند. این 

آینده نگری های شهری را بخوانید.
* به س��وی خارج از شهر: شهرهای بزرگ از ویروس کرونا جان سالم 
به در خواهند برد. شهرها از زمان گیلگمش کانون بیماری های واگیردار 
بوده اند و همیش��ه توانسته اند به وضع پیش از بیماری برگردند. طاعون 
ش��هرهای فراوانی را در اروپای قرون وس��طی از سکنه خالی کرد و در 
شهرهای آس��یایی هم تا آغاز قرن بیستم شاهد چنین وضعیتی بودیم. 
آنفلوآنزای اسپانیایی در 191۸ حدود ۵۰میلیون نفر را در سراسر جهان 
کشت اما نیویورک، لندن و پاریس پس از آن رونق گرفتند. تاریخ نشان 
می دهد مردم اصوال پس از بحران بیماری های واگیردار به ش��هرها کوچ 
می کنند، چون بعد از کاهش ناگهانی جمعیت، هم فرصت های ش��غلی 

بهتر وجود دارد هم دستمزدهای باالتری ارائه می شود.
البت��ه بس��ته به اینک��ه همه گی��ری کنونی چق��در ادامه پی��دا کند، 
جنبه های��ی از زندگی ش��هری دگرگون خواهد ش��د. ترس از ش��لوغی 
جمعی��ت، به خصوص در قطار و مت��رو و همچنین تمایل به زندگی در 
محیط های امن تر و خصوص تر گروهی را به س��مت زندگی در حاش��یه 
ش��هرها و روستاها س��وق خواهد داد، به خصوص خانواده هایی که فرزند 
کوچک یا عضوی آس��یب پذیر دارند، اما نیروه��ای دیگری وجود دارند 
ک��ه مردم را به س��مت مراکز بزرگ ش��هری بازمی گردانند. افراد جوان 
بلندپرواز در جس��ت وجوی فرصت های حرفه ای و ش��خصی به ش��هرها 
کوچ می کنند. رکود اقتصادی کنونی باعث ارزان تر ش��دن اجاره خانه ها 
می شود و هنرمندان و موس��یقی دانان تازه کار را جذب شهرها می کند. 
بحران باعث شده شهرهای گران و شلوغ برای مدت کوتاهی برای افراد 
کم درآمدتر دست یافتنی به نظر برسند. پیش بینی مرگ شهرها همیشه 
پس از شوک هایی نظیر بحران کنونی جان می گیرند. اما فراموش نکنید 
که روند شهری شدن زمین همیشه قوی تر از بیماری های واگیردار بوده 

است )ریچارد فلوریدا، استاد مدیریت دانشگاه تورنتو(.
* آخرالزمان مشاغل شهری: قبل از ظهور کرونا، به کارآفرینان شهری 
ایمان داش��تم که می توانند آنقدر در بخش خدمات اش��تغال زایی کنند 
که بدبین ها به اقتصاد ماش��ینی را به س��کوت وادارند. اصوال اینکه شما 
می توانستید هرزمان که خواستید در کافه ای استخدام شوید و قهوه ای 
را برای مش��تری س��رو کنید، نقطه امی��د خیلی از مردم ب��ود، اما اگر 
بیماری های واگیردار تبدیل به روتین شوند، تعامل انسانی بیش از آنکه 
لذت بیافریند باعث ترس می ش��ود و این مش��اغل از بین خواهند رفت. 
شهرهای غربی حدود یک قرن بود که دوره سالمت را تجربه می کردند. 
ما فراموش کرده بودیم که در گذش��ته این بیماری های واگیردار بودند 
که سرنوشت شهرها را شکل می دادند. ما در این قرن امن شاهد بودیم 
که مشاغل از مزارع به کارخانه ها و از کارخانه ها به بخش خدمات کوچ 
کردن��د، طوری که حاال این بخش ۸۰درص��د کارکنان در آمریکا را در 

استخدام خود دارد.
فقط در آمریکا 3۲ میلیون ش��غل در حوزه خرده فروش��ی، تفریحات 
و هتلداری وجود دارد. آنها از کرونا بیش��ترین ضربه را خورده اند. طبق 
نتایج یک مطالعه، اگر بحران کرونا چهار ماه دیگر یا بیش��تر ادامه پیدا 
کند ۷۰ درصد رس��توران های آمریکا تعطیل می شوند. اگر بیماری های 
واگیردار تبدیل به نرمال ش��وند دهه ها میلیون ش��غل در حوزه خدمات 
ش��هری از بین خواهند رفت. ب��رای جلوگیری از ای��ن آخرالزمان بازار 
کار، یک راه وجود دارد: س��رمایه گذاری هوش��مندانه میلیارد دالری در 
زیرس��اخت های بهداش��ت و درمان در بخش ضد بیماری های واگیردار. 

فقط در چنین حالتی اس��ت که بحران وحش��تناک کنون��ی تبدیل به 
حادثه ای می ش��ود که فقط یک بار در زندگی یک نسل اتفاق افتاد و به 
تاریخ پیوس��ت )ادوارد گلیسر، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و نویسنده 

کتاب »پیروزی شهر«(.
* فرصت��ی برای بهتر کردن ش��هرها: کرونا در حال دگرگونی زندگی 
ش��هری اس��ت. بیمارس��تان ها را از توان انداخته، تجارت را نابود کرده، 
دسترسی به فضاهای عمومی را محدود کرده، زیرساخت های دیجیتال 
را تح��ت فش��ار قرار داده، مش��کالت روحی را افزای��ش داده و مردم را 
مجبور به حضور مداوم در خانه ها کرده اس��ت. در نبود واکس��ن تعداد 
زیادی از این اختالالت می توانند دائمی ش��وند. شهرداری ها همین حاال 
در حال بررس��ی دوباره و اعمال تغییرات در برنامه های توس��عه شهری 
هس��تند تا جلوی بیماری واگیردار بعدی را بگیرند. در کوتاه مدت تعداد 
زیادی از آنها سیس��تم های تس��ت گس��ترده کرونا و همچنین ردگیری 
تماس های اف��راد بیمار و غیربیمار را نصب خواهند کرد، س��اختمان ها 
و فضاه��ای عموم��ی را برای فاصله گ��ذاری اجتماع��ی آماده تر خواهند 
کرد و سیس��تم های بهداش��ت و درمان را برای مقابله با تهدیدات آینده 
تقوی��ت خواهند کرد. کرون��ا البته روندهای عمیق ت��ر و بلندمدت تر در 
شهرها را سرعت خواهد بخشید: خرده فروشی دیجیتالیزه تر خواهد شد، 
حرکت به س��مت اقتصاد بدون پول نقد ش��دت خواه��د گرفت، کار از 
راه دور محبوب ت��ر می ش��ود و خدمات به صورت مج��ازی تحویل داده 
خواه��د. حمل و نقل عمومی باید تالش زیادی بکند تا بتواند خود را با 
فاصله گذاری اجتماعی وفق دهد، وگرنه بخشی از مشتریانش را از دست 
می ده��د. در این می��ان نیاز به خودروهای ب��دون راننده، دوچرخه های 

الکتریکی و اسکوترهای برقی بیش از قبل احساس خواهد شد.
کرون��ا کیفیت حکمرانی و میزان نابراب��ری اجتماعی در هر جامعه را 
بیش از گذش��ته رو کرده اس��ت. ای��ن فرصت را هم ب��رای برنامه ریزان 
ش��هری و کارآفرینان فراهم کرده که ش��هرهای هوش��مندتر، سبزتر و 
ایمن تری را بس��ازند. شهرها همیش��ه بهترین جا برای امتحان ابداعات 
جدیدند و ش��هرهایی مثل آمستردام، بریستول و ملبورن از همین حاال 
در حال بررس��ی طرح هایی برای دنیای پس��اکرونا هستند )رابرت موگا، 

مؤسس گروه مشاوره ریسک SecDev در کانادا(.
* در جس��ت وجوی لذات ساده زندگی شهری: شهرها در طول تاریخ 
بدترین بیماری های واگیردار را تاب آورده اند و حتی پس از آن بزرگ تر و 
شلوغ تر شده اند. ایده افول زندگی شهری پس از کرونا در بهترین حالت 
موقتی خواهد بود، حتی در آمریکایی که سنتی دیرپا علیه شهرنشینی 
در آن وجود دارد. ش��هرها را همیش��ه در مقایس��ه با روستا غیراخالقی 
و فس��ادآور قلم��داد کرده اند؛ عقی��ده ای که در نهایت حومه نش��ینی را 
پدی��د آورد. کرونا تازه ترین بهانه ای اس��ت که دس��ت تحلیلگران افتاده 
ت��ا مرگ ش��هرها را پیش بینی کنن��د. در دوران رقاب��ت اتمی آمریکا و 
شوروی، شهرها ناگهان اهدافی جذاب برای حمله اتمی معرفی شدند و 
جنبش مرکزگریزی ش��هری در دوران جنگ س��رد شکل گرفت. از دید 
آینده نگرانی چون مارش��ال مک لوهان، جورج گیلدر و آلوین تافلر، این 
ارتباطات دیجیتال بود که باعث مرگ شهرها و بازگشت مردم به زندگی 
روس��تایی می شد، اما مردم در نهایت سر از سان فرانسیسکو، نیویورک و 
لندن درآوردند. حمالت یازدهم س��پتامبر هم باعث شد گروهی درباره 
پایان آس��مان خراش ها بنویسند که البته چنین چیزی رخ نداد. شهرها 
پس از کرونا چه شکلی خواهند بود؟ بسیاری از رستوران ها و کافه های 
محبوب مان تعطیل خواهند شد اما دیگران جای شان را خواهند گرفت. 
س��المندان و افراد با سیس��تم ایمنی ضعیف ممکن است برای مدتی از 
فضاهای شهری دوری کنند و موقتا جا را برای جمعیت جوان تر، سالم تر 
و ریس��ک پذیرتر خالی نمایند. ترس از بیماری وجود خواهد داش��ت اما 
عالقه ش��دید به ترک قرنطینه و تجربه دوباره شلوغی و لذت های ساده 
زندگ��ی ش��هری را هم نباید دس��ت کم گرفت )تامس کامپانال، اس��تاد 

برنامه ریزی شهری در دانشگاه کورنل(.
* خیاب��ان، رمز عبور از بحران کرونا: راه خالصی از کرونا و بازگش��ت 
به زندگی معمولی از خیابان های ش��هر می گذرد! ما باید بتوانیم شهرها 
را ب��ه زندگ��ی برگردانیم بدون آنک��ه ترافیک و آلودگ��ی را در مقیاس 
سابق داشته باشیم. ما می توانیم جلوی مرگ بخشی از آن 1.3 میلیون 
نفری را که ساالنه در تصادفات رانندگی کشته می شوند بگیریم. ما باید 
خیابان های مان را از ماش��ین ها پس بگیریم تا مردم با پای پیاده، س��وار 
بر دوچرخه یا حمل و نقل عمومی طی مس��یر کنند و این را با امنیت، 
ارزان، س��هولت و لذت انج��ام دهند. مهم تر آنکه نبای��د فرقی کند که 
کجای ش��هر زندگی می کنید و در همه مناطق باید چنین خیابان هایی 
وجود داش��ته باش��د. ما این فرصت را داریم که به همه شهرنش��ینان، 
اس��تقالل حقیقی حمل و نقل بدهی��م: آنها بتوانند درباره نحوه حمل و 
نقل در س��طح ش��هر دس��ت به انتخاب بزنند و آزاد باشند که خودروی 

شخصی داشته باشند یا نه.
کرونا نشان داده که ما چقدر به افرادی که کارهای ضروری شهرها را 
انجام می دهند وابسته ایم؛ کس��انی که در حوزه های تصفیه آب، تأمین 
امنیت شهر، حفظ پاکیزگی، بیمارستان ها، آتش نشانی ها، سوپرمارکت ها 

و نانوایی ها مش��غول به کارند. نکته اینجاس��ت که اکث��ر این افراد برای 
رسیدن به محل کار خود روی مترو و اتوبوس حساب می کرده اند و حاال 
فشار زیادی روی آنهاست. چالشی که پیش روی ماست، این نیست که 
آیا می توانیم ش��هرهای کنونی را نجات دهیم یا نه. مسئله اینجاست که 
بتوانیم خیابان های ش��هر را جور دیگری ببینی��م و آنها را ایمن تر و در 
دسترس تر کنیم. ما به ش��هرهای قوی تر نیازمندیم )ژانت صدیق خان، 

کمیسیونر سابق دپارتمان حمل و نقل نیویورک(.
* نهادهای جدید می توانند شهرها را نجات دهند: تاریخ به ما آموخته 
که بحران ها باعث تولد س��ازمان ها و نهادهای جدید می ش��وند. »اداره 
ایمنی مالی مصرف کنندگان« بعد از سقوط بازار مسکن در سال ۲۰۰۸ 
ایجاد ش��د. بح��ران کرونا هم احتماال باعث تغییرات نهادی در ش��هرها 
می ش��ود و ظرفیت های ت��ازه ای به وجود می آید تا ب��ا ویرانی اقتصادی 
پس��اکرونا مقابله کنند. س��قوط بی س��ابقه کس��ب و کاره��ای کوچک، 
به خصوص آنها ک��ه کمک خرج زندگی گروه های آس��یب پذیرتر بودند، 
نیازمند دخالت جدی نهادهای دولتی و غیردولتی اس��ت. این کس��ب و 
کاره��ا به لحاظ مالی ناگهان صدمه دیده اند و برای باقی ماندن در بازار 
پساکرونا نیازمند آن هستند که کارآفرینان و کارکنان شان آموزش های 
پیچیده تری ببینند و برای ش��رایط جدید آماده شوند. دولت ها باید یاد 
بگیرن��د که به ج��ای کمک مالی )در اصل بدهکارتر کردن ش��رکت ها( 
بس��ته های مالی منصفانه و هدفمندتری برای ش��رکت های آسیب دیده 
ارائه دهند. همزمان ش��هرداران باید برای زمین های بی استفاده عمومی 
تدبیری تازه بیندیشند، مثل همان کاری که »شرکت توسعه شهر و بندر 
کپنهاگ« یا »ش��رکت توسعه مرکز شهر سینسیناتی« انجام دادند: آنها 
توانس��تند با اس��تفاده بهینه از زمین های عمومی برای شهر درآمدزایی 
کنند، این درآمد را صرف توسعه زیرساخت ها کردند تا شهر دوباره برای 
گروه های مولدتر جامعه جذاب شود. همان ها با برگشت به این شهرها و 
انجام کار بهتر، مالیات بیشتری را روانه شهر کردند و چهره این دو شهر 
کامال تغییر کرد. برای احیای شهرها پس از کرونا ما به چنین راهی نیاز 
داریم. بدون تغییرات سازمانی رادیکال، احیای واقعی انجام نخواهد شد. 

)بروس کتز، استاد ابداعات شهری در دانشگاه درکسل(
* مس��کن شهری ارزان می ش��ود: اهمیت شهرها برای جوامع انسانی 
همچن��ان حیاتی باقی خواهد ماند اما آنه��ا نیاز به تغییر دارند. کرونا از 
همان لحظه اول با زندگی در مناطق ش��لوغ شهری گره خورد: ویروس 
در منطق��ه ای ش��لوغ و غیرپاکیزه در چین پیدا ش��د و به س��رعت در 
ش��هرهای دنیا و در مقیاسی بزرگ تر قربانی گرفت. تفاوت تلفات کرونا 
بین ش��هرهای شلوغ و خلوت اصال قابل مقایسه نیست. پس آیا مشکل 
شلوغی ش��هرها راه حلی دارد؟ ممکن است راه این باشد که اجازه رشد 
س��اخت در پیرامون شهرها را بدهیم که این نیازمند تغییرات جدی در 
ش��کل اس��تفاده ما از زمین و قوانین منطقه بندی است. تشویق به کار 
از راه دور و توس��عه سیس��تم های حمل و نقل شخصی که در نهایت به 
خودروهای بدون راننده ختم می ش��ود تا م��ردم را از حضور در جاهای 

شلوغ و متروهای شلوغ خالص کنیم.
وقتی در اوایل قرن بیستم شهرهای شلوغ دچار بیماری های واگیردار 
ش��دند جوامع ش��روع به خلوت س��ازی کردند. منهتن از جمعیت ۲.۵ 
میلیون نفر در سال 19۲۰ به 1.۵ میلیون نفر در 19۷۰ رسید. روندی 
مش��ابه در لندن و پاریس هم رخ داد و هرچه که مردم به حومه ها کوچ 
کردند، ش��هرها امن تر و پاک تر شدند. یک استراتژی مشابه می تواند به 
ما در آینده کمک کند. پراکندگی جمعیت شهری ممکن است به توزیع 
بهتر مش��اغل کمک کند و هزینه های مسکن ش��هری را پایین بیاورد. 
نس��ل بعدی حومه های ش��هرها باید طوری طراحی شوند که هم تولید 
گازهای گلخانه ای پایین تر بیاید، هم خانه ها آماده دورکاری باشند و هم 
س��فرهای درون شهری کوتاه تر ش��وند )جوئل کاتکین، استاد مطالعات 

شهری دانشگاه چپمن، کالیفرنیا(.
* تامین امنیت زندگی در مکان های ش��لوغ: حتی قبل از آغاز کرونا 
هم جوامع ش��هری نیازمند تغییر بودند تا هم هزینه زندگی در ش��هرها 
را پایی��ن بیاورند و هم باعث گرمایش بیش��تر زمین نش��وند. حاال نیاز 
به تغییر در ش��هرها بیش از گذش��ته حس می ش��ود. ش��هرها به مدل 
تازه ای از رش��د نیاز دارند. شهرهای گران و ش��لوغی مثل نیویورک در 
بحران کرونا نیز ش��اهد بیش��ترین تعداد قربانیان بودند. شاید به همین 
خاطر اس��ت که اخیرا تعدادی از س��اکنان نیویورک، شهرشان را ترک 
کرده اند. رش��د جمعیت ش��هری پس از کرونا با برگشت اطمینان مردم 
به خدمات بهداش��ت عموم��ی و امنیت زندگی در جاهای ش��لوغ آغاز 
می ش��ود، ام��ا زمانی که مردم به ش��هرها برگش��تند )همان طور که در 
گذشته برگش��ته اند( ما باید از سیاست ها و تکنولوژی های تازه استفاده 
کنیم تا زندگی ش��هری را ارزان تر و قابل دوام تر کنیم. ممکن است این 
به معنای س��اخت خانه های ارزان قیمت چوبی باشد که با محیط زیست 
هم س��ازگارترند. تقویت حمل و نقل هوش��مند عمومی هم به ش��دت 
موردنیاز اس��ت تا نیاز به خودروی شخصی پایین بیاید )دنیل دکتروف، 
مدیرعام��ل ش��رکتSidewalk Labs ؛زیرمجموعه گ��وگل در حوزه 

ابداعات شهری(.

شیوع کرونا چگونه چهره شهرها را متحول می کند؟

کرونا و سبک زندگی شهری
نگاه

بازخوانی تجربیات شهرهای موفق در مقابله با کرونا
سایه کرونا بر زندگی شهری

توسعه شهرها از همان ابتدای تولد متأثر از شیوع بیماری های اپیدمیک 
بوده اس��ت و بروز اپیدمی در ش��هرها اتفاق تازه ای نیست. پر واضح است 
که ویروس کرونا نیز بدون ش��ک تغییراتی چش��مگیر در سبک زندگی 
ش��هری به وجود خواهد آورد، اما س��وال این است که شیوع کووید-19 
چگونه می تواند شهرها را متحول کند و مدیریت شهری چگونه می تواند 

در کنترل بیماری های همه گیر به یاری شهروندان بیاید؟
در این راس��تا، چندی پیش، مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش��هرداری 
تهران، یک گزارش سیاس��تی و مدیریتی با تمرکز بر بازخوانی تجربیات 
برخ��ی از ش��هرهای موفق جه��ان در مقابله با کرونا منتش��ر کرد. مرور 
تجربیات این ش��هرها در رویاروی��ی با بیماری ه��ای اپیدمیک می تواند 
دس��ت کم برای آن دسته از شهرهایی که ترسیده یا فلج شده اند و امکان 
خدمات رس��انی مطلوب به شهروندان را از دست داده اند، مفید باشد. این 
گزارش نش��ان می دهد که ش��کل ارائه خدمات ش��هری به شهروندان با 
ش��یوع کرونا چگونه تغییر کرده و چطور زمینه ساز موفق تر عمل کردن 
شهرداران این شهرها در برابر کرونا نسبت به سایر شهرهای جهان شده 
است. این گزارش ناظر بر حوزه های مختلف شهری نظیر ترافیک و شبکه 
حمل و نقل عمومی، حوزه مدیریت پس��ماند و دفع پسماندهای خانگی، 
بوستان ها و فضای سبز، میادین میوه و تره بار، ساماندهی صنایع و فعالیت 
کسب وکارها در شهر، تبلیغات محیطی، معماری و شهرسازی، آلودگی هوا 

و اقتصاد شهری می شود.
تجربیات شهرها در حوزه ترافیک و حمل و نقل شهری نشان می دهد 
که هیچ کدام از شهرهای بزرگ جهان ارائه خدمات حمل و نقل عمومی 
را متوقف نکرده اند. حتی ش��هرهای سئول، پکن و مسکو صرفا به اجرای 
فوق العاده برنامه ضدعفونی ناوگان یا کنترل مسافران در ایستگاه ها بسنده 
کرده اند. در ش��رایط افزایش میزان شیوع، با کاهش میزان سرویس دهی 
حمل و نقل عمومی تالش ش��ده که زندگی ش��هروندان مختل نشود و 
در عین حال شرایط مناسب برای تردد عادی شهروندان فراهم نباشد تا 
تش��ویق به »در خانه ماندن« شوند. تنها در دو شهر کوچک در چین که 
شرایط بسیار بحرانی شیوع در آنها حاکم شده بود، ممنوعیت تمام ترددها 
و تعطیل��ی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی اعمال ش��د. در 9 پایتخت 
جهان و دو ابرش��هر پیش��رفته موفق در مقابله با کرونا نیز دو رویکرد در 
حوزه حمل و نقل عمومی اتخاذ شد؛ رویکرد نخست حفظ خدمت رسانی 
با حداکثر ظرفیت در راس��تای بهبود س��طح س��رویس و کاهش تماس 
مسافران و رویکرد دوم که به صورت موازی به کار بسته شد، محدودسازی 
خدمت رسانی متناسب با کاهش تقاضای سفر از طریق افزایش سرفاصله 

اعزام ناوگان بوده است.
از دیگر تاکتیک های برنامه ریزی حمل و نقل که در شرایط کرونازده به 
کار گرفته ش��د، ایجاد سرویس های ویژه برای برخی از نقاط شهری بود. 
مقصود از س��رویس های ویژه این است که بخشی از ناوگان اتوبوسرانی و 
قطارهای مترو از مسیرهایی که تقاضای کمتری دارد به مسیرهای پرتقاضا 
منتقل شود و به نوعی سرویس دهی ناوگان محدود حمل و نقلی به شکل 
هوشمند به کمک جابه جایی مسافران بیشتر با ازدحام کمتر بیاید. مقصود 
از مس��یرهای پرتردد عموما مس��یرهای بین مناطق پرتراکم مسکونی تا 

مرکز شهر و مراکز شغلی و تحصیلی است.
در موضوع پش��تیبانی از انج��ام خریدهای روزم��ره و نیازهای جاری 
ش��هروندان که باید به ش��کل روزانه یا هفتگی به آنها پاس��خ داده شود، 
ش��هرداران موفق ۷ اقدام را در دس��تور کار ق��رار دادند. پیش از هر چیز 
سیاس��ت تش��ویق به خرید آنالین در پیش گرفته شد تا از آمدوشدهای 
غیرضروری پیش��گیری شود. همچنین »رزرو زمان مراجعه به فروشگاه« 
در فروش��گاه های معتبر و بزرگ رواج بیش از پیش یافت، به این ترتیب 
که متقاضی خرید در زمان مشخصی که از پیش تعیین می کند با حداقل 
حضور س��ایر مشتریان می تواند مراجعه کرده و خرید خود را انجام دهد. 
در عی��ن حال اف��رادی که دارای نقص ایمنی هس��تند مانند افراد مبتال 
به س��رطان یا افرادی که داروه��ای خاصی مصرف می کنند، می توانند از 
سرویس خرید توسط دیگران بهره جویند. افزایش ساعت کار فروشگاه ها 
به منظور کمک به فاصله گذاری اجتماعی و نیز پرهیز از حضور والدین با 
کودکان خردسال در فروشگاه ها با توجه به اینکه بچه ها معموال به لمس 
س��طوح تمایل دارند و می توانند ناقل ویروس شوند، از دیگر موضوعاتی 
است که در این زمینه کمک کننده بوده است. همچنین موضوع استفاده 
از سیستم های پرداخت نرم افزاری بیش از هر زمان دیگری رواج یافته تا از 
حداقل تماس دست با سطوح آلوده و حتی کارت های بانکی نیز پیشگیری 
شود. در عمده فروشگاه ها تونل ضدعفونی در ورودی در نظر گرفته شده 
ک��ه به قطع زنجیره انتقال کرونا در این اماکن تا حدودی کمک می کند. 
این اقدامات نه فقط در فروش��گاه های عرضه کننده اقالم خوراکی و مواد 
پروتئینی، بلکه در مراکز عرضه میوه و تره بار نیز به کار گرفته شده است.

شهرهای موفق جهان همچنین الگوهای ویژه ای در امر مدیریت پسماند 
به کار گرفته اند، چراکه پس��ماند به عنوان یکی از عناصر مهم در زنجیره 
انتقال کرونا قلمداد می ش��ود. آنچه مسلم اس��ت مقادیر زباله های جامد 
شهری که توس��ط خانوارها تولید می شود به طور قابل توجهی افزایش و 
ضایعاتی که توسط تولیدکنندگان و کسب و کارها تولید می شد، کاهش 
یافته اس��ت. در آلمان از ش��هروندان درخواست ش��ده از سرریز مخازن 
زباله ها خودداری کنند. همچنین در این کش��ور جلوگیری از تولید زباله 
و جداس��ازی مناسب زباله در ش��رایط پاندمی کرونا از اهمیت مضاعفی 
برخوردار اس��ت. استثناها فقط برای خانوارهایی اس��ت که افراد آلوده یا 
موارد مش��کوک در آنها در قرنطینه زندگی می کنند. در برخی شهرهای 
موفق موضوع استفاده از کیسه دوم برای انتقال زباله به سطل بسیار جدی 
گرفته شده است. افزون بر این خانوارها موظف شده اند زباله تولیدی خود 
را پس از ۷۲ ساعت به بیرون از خانه و سطل های عمومی منتقل کنند. 
در انگلیس زباله های پزشکی و زباله افرادی که مشکوک به بیماری یا در 
قرنطینه هستند، در کیس��ه های نارنجی بسته بندی و به عنوان زباله های 
بالینی عفونی جمع آوری می ش��ود. در امر س��اماندهی صنایع و مشاغل 
شهرهایی همچون ونکوور و سیدنی، از آنجا که از دولت محلی تمام عیار با 
اختیارات کامل برخوردار هستند، عملکرد موفقی داشته اند و توانسته اند با 
اختیارات خود نسبت به مدیریت بهینه کسب و کارها اقدام کنند. در این 
شهرها قوانین اضطراری شهر نیز اجرا شده که طی آن، ساعت کار صنوف 

و کسب و کارها با تغییراتی همراه بوده است.
رفع نابرابری فضایی در سطح محله های مختلف شهرها، از موارد مهمی 
اس��ت که باید در سیاس��ت گذاری ها مدنظر قرار گیرد تا کیفیت زندگی 
شهروندان در بحران کرونا، تنزل کمتری پیدا کند. از دیگر سیاست های 
کمک کننده در این زمینه، ارتقای محله محوری و خودبسندگی محله ها، 

افزایش فضاهای باز شهری و پیاده مدار کردن شهرهاست.
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الیحه بودجه دولت، موضوع داغ اقتصادی این روزهااس��ت، آن هم در 
ش��رایطی که کاهش درآمدهای نفتی دولت و همچنین شیوع کرونا، به 

کسری بودجه قابل توجه دولت منجر شده است.
به گزارش خبرآنالین، تابستان 1399 تقریبا به نیمه های خود نزدیک 
می ش��ود و آنچه که از وضعیت اقتصاد کش��ور ش��اهد هستیم، تورم در 
بخش های مختلف اقتصادی است. این تورم به گفته کارشناسان، ناشی 
از ش��یوع ویروس کرونا و اختاللی ک��ه در بخش های مختلف اقتصادی 
ایجاد کرده و نیز محدودیت در ورود ارز به کش��ور به دلیل تحریم های 
اقتصادی است. بر همین اساس به اعتقاد تحلیلگران، وقایع سال 139۸ 
تاکنون از قبیل تشدید تحریم ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل 
گس��ترده، ش��یوع ویروس کرونا و مجددا کاهش شدید قیمت نفت و به 
حداقل رس��یدن مناب��ع حاصل از نفت، بودجه های س��ال های 139۸ و 
1399 را به  ش��دت تحت تاثیر قرار داد و موجب کس��ری بودجه ش��ده 

است.
در الیحه بودجه س��قف منابع عمومی دولت از س��ه بخش درآمدها، 
واگذاری دارایی س��رمایه ای و واگذاری دارای��ی مالی ۴۴۸ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��د، اما در زمان تصویب به ۵۷1 هزار میلیارد تومان 
رسید. در بخش درآمدها نیز ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان عمدتا مالیات و 
البته سایر درآمدها، در واگذاری دارایی های سرمایه ای ۵۰ هزار میلیارد 
تومان فروش نفت و فرآورده های آن و ۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری 
اموال منق��ول و غیرمنقول و در واگذاری دارایی مالی ش��امل واگذاری 

سهام یا انتشار اوراق دولتی با 1۷6 هزار میلیارد تومان وجود دارد.
پیش بینی میزان درآمد دولت در سال ۹۹

اکن��ون که حدود چهار ماه و نیم از س��ال گذش��ته، برآوردها نش��ان 
می دهد که کس��ری س��نگینی در انتظ��ار بودجه دولت اس��ت. تاکنون 
رقم ه��ای گوناگون��ی بین ۵۵ ت��ا بی��ش از ۲۰۰ هزار میلی��ارد تومان 
به عنوان ارقام کس��ری بودجه مطرح ش��ده اس��ت. دی ماه پارسال نیز 
مرکز پژوهش های مجلس طبق محاسباتی برآورد کرد که میزان کسری 

منابع در حدود 131 هزار میلیارد تومان است.
در این میان، اواخر خردادماه امس��ال وزیر اقتصاد در نشس��ت هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره آخرین برآوردها از کسری بودجه 
در سال  جاری گفت: »آخرین اعدادی که اعالم شده، 1۴۰ هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه اس��ت. البته این عدد من نیست، بلکه نتیجه یک 
برآورد اس��ت.« به گفته فرهاد دژپس��ند، »در ح��ال حاضر آنچه مطرح 
ش��ده، یک پیش بینی از عدم تحقق برخی درآمدهاس��ت. از این رو اگر 
بتوانی��م درآمدهای جدیدی را به وجود آورده و با یک اصالح س��اختار، 
برخی هزینه ها را کاهش دهیم، می توان کسری بودجه را به شکل قابل 

توجهی پایین آورد.«
چندی پیش، س��خنگوی دولت نیز درباره پیش بینی درآمد کشور در 

س��ال 99 گفت: »س��ازمان برنامه و بودجه تالش کرد که کس��ری خود 
را از طری��ق پای��ه پولی تامین نکند و هیچ اس��تقراضی از بانک مرکزی 
نکرده است. حتی تنخواه گردان قانونی خود را از منابع بانک مرکزی در 
س��ال جاری به نصف کاهش داده است تا کسری بودجه موجب افزایش 

نقدینگی و تورم نشود.«
علی ربیعی در پاس��خ به این پرس��ش که پیش بینی درآمد کشور در 
س��ال 1399 چقدر اس��ت، دولت چه مق��دار از عدد بودجه امس��ال را 
می تواند تامین کند و با چه مقدار کس��ری روبه روس��ت؟ گفت: »میزان 
بودجه عمومی مصوب مجلس شورای اسالمی ۵61 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که با توجه به ش��رایط کرونایی، کاهش ش��دید صادرات نفت و 
فرآورده ه��ای نفتی و همچنین کاهش مص��رف فرآورده های نفتی و در 
عی��ن حال کاه��ش درآمدهای مالیاتی عمومی دولت و از س��وی دیگر، 
افزایش هزینه های دولت به دلیل بیماری کرونا و لزوم تامین معیش��ت 
عموم��ی و کارکن��ان و بازنشس��تگان مقرر ش��د اوال دول��ت ۲۰ درصد 
هزینه های اجتناب ناپذیر خود را کاهش دهد و ثانیا، بقیه کس��ری خود 
را حدود 1۰۰ هزار میلیارد تومان را با انتشار اوراق مالی در بازار تامین 

کند و این کار به صورت منظم در حال انجام است.«
دولت بدون استقراض، تعهد مالی خود را پرداخت کرد

وزیر اقتصاد همچنین تیرماه امس��ال در گفت وگویی درباره کس��ری 
بودجه و نحوه تامین مالی بودجه سال جاری گفت: »برای تامین کسری 
احتمالی ناش��ی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه براساس 
اولویت صرفه جویی هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و 
اموال دولتی و نهایتا انتشار اوراق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است.«

به گفته دژپسند، »ما در دولت تالش خواهیم کرد از ترکیب همه این 
روش ها به طور بهینه بهره ببریم، تا ضمن پشت سر قرار دادن این دوره 

زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نیز نزدیک تر شویم.«
او متذکر ش��د: »ما تمام این کارها و برنامه ها را به انجام می رسانیم تا 
از اس��تقراض از بانک مرکزی و پولی ش��دن کسری ناشی از عدم تحقق 
مناب��ع جلوگیری کنیم. دولت یازده��م و دوازدهم هیچ گاه به دنبال این 
امر نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای 
تأمین هزینه های خود استفاده نکند. بر این اساس در خزانه داری وزارت 
اقتص��اد، یک برنامه  جامع جریان نقدی طرح ریزی کرده ایم و براس��اس 
آن عمل می کنیم تا مبتنی بر آن از اس��تقراض از بانک مرکزی ممانعت 

به عمل آوریم.«
به اعتقاد وزیر اقتصاد، »این نکته اش��تباه که برخی بر آن اصرار دارند 
و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزی است، دالیل خاص دارد که 
می تواند ناش��ی از قهرمان س��ازی های خاص باشد، اما چون این بحث از 
اس��اس اشتباه اس��ت، بیش از این به آن ورود نمی کنم تا بی علت افکار 

عمومی با چالش مواجه نشود.«

بخشی از کسری بودجه از چه راه هایی جبران شد؟
تاکنون راه های متعددی برای جبران کس��ری بودجه پیشنهاد شده و 
به نظر می رسد دولت نیز چند راهکار از جمله انتشار اوراق بدهی، عرضه 
سهام ش��رکت های دولتی و اموال مازاد دولت را مدنظر قرار داده است. 
طبق اع��الم بانک مرکزی، با حراج اوراق بدهی دولت طی هفت مرحله 
حدود 36 هزار میلیارد تومان از کس��ری بودج��ه بدون خلق نقدینگی 
تامین ش��ده که حدود ۷۰ درصد این اوراق توس��ط بانک های خصوصی 
و دولت��ی و 3۰ رصد آن نیز توس��ط نهادهای مالی بازار س��رمایه نظیر 
ش��رکت های سرمایه گذاری، صندوق های س��رمایه گذاری و شرکت های 

تامین سرمایه خریداری شده است.
در این راس��تا، طبق اعالم معاونت نظ��ارت مالی و خزانه داری وزارت 
اقتصاد، عالوه بر فروش 36 هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق طی هفت 
مرحله، در جریان هشتمین عرضه عمومی اوراق نیز مبلغ 616۷ میلیارد 
و 119 میلیون تومان در راستای تامین مالی بهینه تامین منابع شد که 
در کل مجم��وع تامین مالی صورت گرفت��ه از طریق فروش اوراق مالی 
اسالمی به ۴۲ هزار و 61۴ میلیارد و 119 میلیون تومان رسید بنابراین 
از کس��ری بودجه امس��ال تاکنون از طریق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار 
و 61۴ میلیارد و 119 میلیون تومان آن تامین ش��ده اس��ت. همچنین 
براساس گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 
وزارت اقتصاد، تا پایان ش��هریور نیز 6۲ ه��زار میلیارد تومان به  صورت 
نقدی برای تامین مالی هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر و مابقی 
هزینه های بودجه از محل اسناد خزانه اسالمی و یا اوراق موضوع تبصره 
۵ م��اده واح��ده قانون بودجه س��ال 99 تامین می ش��ود. در این میان، 
در روزهای گذش��ته مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 
معاون��ت نظارت مالی و خزان��ه داری وزارت اقتصاد ط��ی اطالعیه ای از 
انجام هش��تمین مرحله عرضه اوراق مالی اس��المی با مشارکت بانک ها 
و نهاده��ای مالی بازار س��رمایه )از قبیل صندوق های س��رمایه گذاری و 
ش��رکت های تأمین س��رمایه( در بازار بین بانکی و بازار سرمایه در روز 
سه شنبه، هفتم مردادماه خبر داد. این مرکز در اطالعیه صادر شده، این 
اقدام را در راستای تامین مالی غیرتورمی ناترازی بودجه عمومی دولت 

و بهره گیری حداکثری از ظرفیت ایمن بازار بدهی عنوان کرده است.
براس��اس این اطالعیه پ��س از دریافت پیش��نهادهای خرید اوراق از 
متقاضیان در س��امانه بازار بین بانکی بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
و س��امانه ش��رکت مدیریت فناوری ب��ورس تهران، حس��ب تصمیمات 
اتخاذش��ده در راس��تای تأمین مالی بهینه، در کل مبلغ ۴ هزار و ۴۰۴ 
میلی��ارد تومان در مورخ هفت��م مردادماه برای تامی��ن مصارف بودجه 
عمومی دولت تأمین ش��د. به این ترتی��ب، طبق اعالم وزارت اقتصاد، با 
انجام هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسالمی، ۴ هزار و ۴۰۴ میلیارد 

تومان دیگر از این محل برای کسری بودجه تامین مالی شد.

پیش بینی دولتمردان از درآمد دولت و نحوه تامین مالی بودجه ۹۹

فرار دولت از تله تولید پول جدید
مسکن

بانک مرکزی گزارش داد
تحوالت بازار مسکن پایتخت در تیرماه

به فاصله یکی دو روز پس از گزارش وزارت راه و شهرسازی، گزارش 
بان��ک مرکزی نی��ز در دو بخش تغییرات قیمت خری��د و اجاره بهای 
مسکن شهر تهران در تیرماه 99 منتشر شد. به گزارش بانک مرکزی، 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا در تیرماه امس��ال حاکی از آن است که از مجموع 1۴ 
هزار و ۴۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با 
سهم 3۸.6 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذکور در مقایس��ه با تیرماه سال قبل 1.6 واحد درصد کاهش یافته و 
در مقاب��ل به س��هم واحدهای با قدمت 6 ت��ا 1۰، 16 تا ۲۰ و بیش از 
۲۰ س��ال ساخت افزوده شده اس��ت. همچنین توزیع تعداد معامالت 
انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه امسال حاکی 
از آن اس��ت که از میان مناطق بیس��ت ودوگانه شهر تهران، منطقه ۵ 
با س��هم 1۴.9 درصدی از کل معامالت، بیش��ترین تعداد قراردادهای 
مبایعه نامه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین مناطق ۴ و ۲ به 
ترتیب با س��هم های ۸.۷ درص��دی و ۸.6 درصدی در رتبه های بعدی 
قرار گرفته اند. در مجموع ۷3.1 درصد از کل تعداد معامالت انجام شده 
در ش��هر تهران در تیرماه امسال مربوط به 1۰ منطقه شهر )به ترتیب 
بیش��ترین فراوانی ش��امل مناطق ۵، ۴، ۲، 1۰، 1۴، ۷، 1، ۸، 3 و 1۵( 
ب��وده و 1۲ منطقه باقی مانده ۲6.9 درصد از کل تعداد معامالت را به 
خود اختصاص داده اند. تحوالت قیمت مس��کن نیز نش��ان می دهد در 
تیرماه متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طری��ق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر ته��ران ۲۰ میلیون و 91۲ 
هزار تومان بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
1۰.۴ درص��د و ۵6.6 درصد افزایش نش��ان می دهد. در میان مناطق 
بیست ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع 
زیربنای مس��کونی معامله ش��ده معادل ۴۵ میلیون و 3۰۰ هزار تومان 
به منطقه ی��ک و کمترین آن با 9 میلیون 63۰ هزار تومان به منطقه 
1۸ تعلق داش��ته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 139۸ به 
ترتیب ۵1.۸ درصد و ۵۸.۲ درصد افزایش نش��ان می دهند. همچنین 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در چهار ماهه نخست 
امسال به حدود 3۷ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل، ۴۲ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت 
متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 1۸ میلیون و 3۰ هزار تومان 
بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲.6 درصد افزایش نشان 
می دهد. بررس��ی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شهری در تیرماه نیز نشان دهنده رشد به ترتیب ۲۷.6 درصدی 

و 31 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

عدم واریز قسط اولیه به منزله انصراف است
هشدار به متقاضیان مسکن ملی

در حالی که پس از طی مراحل اولیه، متقاضیان طرح مسکن ملی 
به مراحل واریز وجه رس��یده اند، واریز نش��دن قسط اولیه در موعد 

مقرر به منزله انصراف از پروژه تلقی خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران بر تکمیل و واریز هرچه 
س��ریع تر متقاضی��ان طرح اقدام ملی مس��کن تاکید ک��رد و گفت: 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حداکثر تا تاریخ 1۵ مرداد فرصت 
دارن��د تا با مراجعه به س��امانه  tem.mrud.ir نس��بت به تکمیل 
مدارک خود از قسمت مشاهده درخواست، اقدام کنند. الزم به ذکر 

است عدم بارگزاری مدارک به منزله انصراف تلقی می شود.
به گفته خلیل محبت خواه، آن دسته از متقاضیان تاییدشده طرح 
اقدام ملی مسکن استان تهران که تا تاریخ ۲۵ مرداد 99 نسبت به 
واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حس��اب افتتاح شده 
نزد بانک مس��کن اقدام نکرده اند، ع��دم واریز وجه به منزله انصراف 
تلقی شده و بنابراین تاریخ ۲۵ مرداد فرصت نهایی واریز وجه جهت 

متقاضیان اقدام ملی استان تهران اعالم می شود.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد
ثبت نام 2.2 میلیون نفری برای وام ودیعه مسکن

وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر برای دریافت وام 
مرابحه مستأجران )ودیعه( خبر داد. براساس اعالم دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه  و شهرس��ازی در 6 روز )از ش��نبه ۴ مرداد تا پنجشنبه 9 مرداد( بالغ بر ۲ 
میلیون و ۲۲۰ هزار مس��تأجر برای دریافت وام مرابحه کاال و خدمات ثبت نام 
کرده اند. مس��ئوالن وزارت راه اعالم کرده اند که به حدود یک میلیون نفر وام 
مرابحه کاال و خدمات پرداخت خواهد شد. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع 
مالی برای حمایت از مستأجران در نظر گرفته شده است. قرار است در تهران 
۵۰ میلیون،  کالنش��هرها 3۰ میلیون و شهرهای کوچک 1۵ میلیون تومان به 
مستأجران واجد ش��رایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شود. سود این وام 13 
درصد اس��ت و مستأجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان،  کالنشهرها 3۲۰ 

هزار و سایر شهرها 16۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
واحدهای مسکن ملی پایین تر از قیمت بازار 

عرضه می شود
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر پیگیری سیاست جداکردن 
بازار س��رمایه از بازار مصرف در بخش مس��کن، گفت عرضه واحدهای 
مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مسکن، 
صورت خواهد گرفت. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
محمود محمودزاده افزود: وزارت راه و شهرسازی در راستای جداکردن 
بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این موضوع متمرکز است تا واحدهایی 
را که در قالب طرح ملی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت 
قرار دارد را با قیمت مناس��ب تر از قیمت های فعلی بازار به متقاضیان 
واقعی مس��کن، عرضه کند. او درباره برنامه ها و سیاس��ت گذاری های 
وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت ها و 
کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله باشد، 
گفت: قوانینی که در جریان تصویب است، چه پیشنهادهای دولت و چه 
طرح هایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و 

ابالغ شوند روی بازار مسکن و کنترل قیمت ها، تاثیر می گذارد.
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ارزش برگ��ه ۵3۲ هزار تومانی س��هام عدالت در پایان معامالت هفته 
نخست مردادماه با افت ۸1۷ هزار و 9۸۴ تومانی نسبت به آخرین هفته 

تیرماه به 1۸ میلیون و ۸16 هزار و ۵6۴ تومان رسید.
در پی صدور دس��تور آزادسازی س��هام عدالت، سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه با راه اندازی س��امانه اس��تعالم و آزادسازی 
سهام عدالت اقدام به ارائه جزییات دارایی واقعی سهام عدالت مشموالن 
به تفکیک ش��رکت های بورس��ی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد. 
این س��امانه بار دیگر در پایان معامالت هفته گذشته بِه روزرسانی شده 
و مش��موالن می توانند با مراجعه به این س��امانه از آخرین ارزش سهام 

عدالت خود آگاهی یابند.
براساس این گزارش، کس��انی که ارزش اولیه سهام عدالت آنها ۵3۲ 
هزار تومان اس��ت در پایان معامالت روز چهارش��نبه ۸ مردادماه، ارزش 
سهام عدالت شان به 1۸ میلیون و ۸16 هزار و ۵6۴ تومان رسیده است. 
در پای��ان معامالت آخرین هفته تیرماه، ارزش س��هام عدالت ۵3۲ هزار 
تومانی حدود 19 میلیون و 63۴ هزار و ۵۴۸ تومان اعالم ش��ده بود که 
بر این اساس طی معامالت یک هفته ۴.1درصد زیان معادل ۸1۷ هزار 
و 9۸۴ تومان به س��هامداران عدالت وارد شده است. این در حالی است 
که در هفته پیش از آن س��ود ۲.3 درصدی نصیب س��هامداران عدالت 
ش��ده بود. بر این اس��اس، روند ارزش س��هام عدالت پس از  چند هفته 

رشد، در هفته ای که گذشت، معکوس و نزولی شد.
در همین حال، بروز مشکالت متعدد به ویژه عدم شفافیت در فروش 
س��هام عدالت س��هامداران موجب نارضایتی برخی از س��هامداران شده 
اس��ت. به گزارش مهر، مش��کالت فروش س��هام عدالت از جمله شفاف 
نب��ودن فرآین��د آن و عدم اطالع رس��انی درباره مقدار فروش س��هام به 

سهامداران، اعتراض تعداد زیادی از کسانی که درخواست فروش سهام 
عدالت داده اند را به همراه داشته است.

3۰درصد از س��هام عدالت پس از مهلت بیش از یک ماهه ای که برای 
انتخاب روش آن در نظر گرفته ش��د برای کس��انی که روش مستقیم را 
انتخاب کردند، آزاد ش��د و برای این کار دو مسیر ثبت فروش از طریق 
بانک ه��ا و یا ثبت نام در کارگزاری ها معرفی ش��د. بنا بر اعالم حس��ین 
فهیمی، س��خنگوی س��هام عدالت، بیش از ۲ میلیون سهامدار عدالت، 
سهام ش��ان را به فروش رسانده اند اما فروش سهام 6۰۰ هزار نفر از آنها 

به دالیلی هنوز انجام نشده است.
در همی��ن زمینه، مدیرعام��ل کارگزاری یکی از بانک ه��ا، در زمینه 
نحوه فروش سهام عدالت، گفت: »چون مدل فروش سهام عدالت، مدل 
تازه ای اس��ت، راه حلی که به آن رس��یدیم این بود که بانک ها هر هفته 
اطالعات ثبت نام کنندگان را به ش��رکت کارگ��زاری طرف قرارداد خود 
اعالم می کنند، کارگزاری نیز لیس��ت اسامی را طی نامه ای برای شرکت 
سپرده گذاری ارسال می کند و شرکت سپرده گذاری پرتفوی سهامدار را 
معرفی می کند و سپس کارگزاری فروش را انجام می دهد. طبق قوانین 
و مقررات باید دو روز بعد از فروش س��هام، دارایی به حس��اب صاحبان 
سهام واریز شود اما چون تعداد مراجعات و رفت و برگشت ها زیاد است 

واریز وجه در این زمان مقدور نیست.«
او ادامه داد: »زمانی که سهامی را می فروشیم به شرکت سپرده گذاری 
اعالم می کنیم که این سهام به فروش رفته است. شرکت سپرده گذاری 
از طریق س��ازمان خصوصی سازی، شماره شبا و کد ملی مالک سهام را 
به کارگزاری اعالم می کند و کارگزاری نیز ش��ماره ش��با و کدملی را به 
بانک اعالم می کند. این فرآیند چندین روز زمان می برد. این مدل چون 

جدید است نامه نگاری هایی که بین این سازمان ها انجام می گیرد مدت 
زمان واریز وجه را طوالنی می کند.« در این بین، سخنگوی سهام عدالت 
و مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی با تهدید کارگزاران فروش 
سهام عدالت خبر از برخورد با بانک ها و کارگزاری هایی که وجه حاصل 
از فروش س��هام مردم را واریز نکرده و یا کمتر از مقدار واقعی آن واریز 
کرده ان��د داده بود و حتی طبق پیگیری ها، یکی از کارگزاری های بزرگ 
کش��ور به پرداخت جریمه محکوم ش��د. با وجود این مش��کالت، رئیس 
جمهور از آزادسازی 3۰ درصد دیگر از سهام عدالت در عید سعید غدیر 
خبر داده است. حس��ن روحانی در جلسه هیأت دولت گفت: »عالوه بر 
3۰ درصد س��هام عدالت آزادشده، 3۰ درصد در عید غدیر و ۴۰ درصد 

دیگر در ۲۲ بهمن آزادسازی خواهد شد.«
مدیرعامل س��ازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفته اس��ت: »مقرر شد 
کسانی که روش مس��تقیم را در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کردند 
بتوانند بعد از عید س��عید غدیر خم عالوه بر 3۰ درصد قبلی، برای 3۰ 

درصد دیگر و در مجموع 6۰ درصد، حق فروش داشته باشند.«
تصمیم به آزادس��ازی 3۰ درصد دیگر از سهام عدالت در حالی است 
که بس��یاری از س��هامداران برای فروش همان 3۰ درصد نخست نیز با 
مش��کل مواجه هستند و در حالی که انتظار دارند وجه حاصل از فروش 
س��هام ظرف ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش به حساب بانکی شأن واریز 
ش��ود اما پس از یک الی دو ماه ارقام��ی قطره چکانی دریافت می کنند. 
بر این اس��اس ضروری اس��ت دولت پیش از آزادسازی 3۰ درصد دیگر 
از س��هام عدالت، مکانیزمی س��ریع و ش��فاف برای فروش سهام عدالت 
طراحی و پیاده سازی کند تا سهامداران برای فروش سهام عدالت دچار 

سردرگمی نشوند.

در هفته نخست مردادماه

دارایی مالکان سهام عدالت 4.1 درصد آب رفت
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پس از سخنرانی ترامپ رخ داد

سقوط آزاد بورس های جهانی
بیشتر ش��اخص های بورسی مهم جهان قرمز ش��دند. به گزارش 
بلومب��رگ، رئیس جمهوری آمری��کا در اظهاراتی جنجالی خواهان 
به تعویق افتادن تاریخ انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا به دلیل 
آنچ��ه وی آن را غیرقاب��ل اطمینان بودن نتای��ج آرای صندوق های 
پس��تی خوانده، شده اس��ت. از طرف دیگر اما نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به اظهارات ترامپ گفته است 
اختیار تصمیم گیری درخصوص تاریخ انتخابات برعهده کنگره است 

و انتخابات در تاریخ مقرر خود برگزار خواهد شد.
 ج��و بایدن، مع��اون اول دوره ریاس��ت جمهوری اوبام��ا و نامزد 
دموکرات ها در بیش��تر نظرسنجی ها از ترامپ پیش است و با توجه 
به رویکردهای کامال متفاوت وی در مس��ائل بودجه ای و سیاس��ت 
خارج��ی، پیروزی وی می تواند تاثیر بس��یار زی��ادی روی عملکرد 

شاخص های مالی بگذارد. 
دور ت��ازه تنش های بین دو اقتصاد نخس��ت جهان بار دیگر باعث 
نگرانی معامله گران شده است. آمریکا از طرف چینی خواسته است 
که کنسولگری خود در شهر هوستون را تعطیل کند و دونالد ترامپ 
از احتمال تعطیل شدن تعداد بیشتری از کنسولگری های چین خبر 
داده اس��ت. از طرف دیگر چین در اقدامی متقابل دس��تور تعطیلی 
کنس��ولگری آمریکا در ش��هر چنگدو را صادر کرد و دیپلمات های 

آمریکایی این مرکز را ترک کردند. 
کوین گدیس- استراتژیس��ت ارش��د درآمدی در موسسه ریموند 
جیمز گفت: اگر تنها یک مسئله باشد که فکر و ذهن معامله گران را 
مش��غول کند، آن مسئله همین خواهد بود که قرار است دو اقتصاد 
نخست جهان تا کجا به این کش مکش ادامه دهند. از زمانی که این 
بحران ها شدت گرفته است معامله گران نگران آینده رشد اقتصادی 
جهان ش��ده اند به ویژه حاال که ویروس کرونا، اقتصاد جهانی را در 

وضعیت بسیار شکننده ای قرار داده است. 
از سوی دیگر هرچند که اخبار مثبتی در زمینه دارویی و کاهش 
سرعت ش��یوع کرونا در جهان به گوش می رسد اما به نظر می رسد 
هنوز تا تولید و عرضه انبوه واکس��ن موثر مقابله با کرونا مس��یری 
طوالنی در پیش است. سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به سواالت 
ایجادش��ده درخصوص پیش��رفت های دارویی مقابله با کرونا گفته 
اس��ت تولید انبوه واکسن تا پیش از س��ال آینده میسر نخواهد بود 
و این بدان معناس��ت که دست کم در کوتاه مدت، جهان کماکان با 
پیامدهای اقتصادی و بهداش��تی ناشی از شیوع ویروس کرونا دست 

به گریبان خواهد بود. 
مت میسکین، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در موسسه »جان 
هانوک اینوس��تمنت منیجمنت« گفت: یک نوع جنگ بین کسانی 
که با خوش بینی به آینده می خواهند مصارف خود را افزایش دهند 
و آنهایی که از ترس پیدا نشدن واکسن کرونا میل به پس انداز دارند 
در گرفته است و همین رفتار متناقض مصرف کنندگان، کار را برای 

پیش بینی وضعیت آینده دشوار ساخته است.
در این بین، بانک مرکزی آمریکا اعالم کرده اس��ت که به حضور 
پررنگ خود در بازارهای مالی ادامه خواهد داد و برنامه خرید اوراق 
قرضه ش��رکت های مختلف و بخش دولتی نیز کماکان اجرا خواهد 
ش��د. انتظار می رود این برنامه در سطوح مختلف دست کم تا پایان 
س��ال جاری میالدی ادامه یابد هرچند که ب��ا توجه به نگرانی ها از 
خروج تورم از سطح ۲درصدی هدف گذاری شده، این بانک احتماال 

نرخ بهره را در محدوده کنونی حفظ خواهد کرد. 
نرخ بهره اکنون در بس��یاری از کش��ورهای جه��ان نظیر ژاپن و 
س��وییس و همچنین در س��طح منطقه یورو در محدوده منفی قرار 
دارد و شماری از مقامات آمریکایی خواستار اتخاذ رویکرد مشابهی 
توس��ط فدرال رزرو هس��تند. با این حال بس��یاری از مقامات بانک 
مرکزی آمریکا معتقدند چنین اقدامی فشار بسیار سنگینی در بازار 
اوراق خواهد داش��ت به ویژه حاال که بازدهی اوراق قرضه 1۰ ساله 
وزارت خزان��ه داری نس��بت به زمان قبل از بحران حدودا س��ه برابر 

شده است و انتظار می رود این روند صعودی ادامه دار باشد. 
در وال اس��تریت، بیشتر ش��اخص ها ریزشی بودند تا جایی که دو 
شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل 
خود بس��ته شدند. شاخص »داوجونز اینداس��تریال اوریج« با ۰.۸6 
درصد ریزش نس��بت به روز قبل و در س��طح ۲6 هزار و 311.۷۲ 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.39 درصد کاهش 
تا سطح 3۲۴۵.۸۰ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی 
آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۴۵ درصد صعود در سطح 1۰ 

هزار و ۵9۰.۴۸ واحدی بسته شد.
همچنین در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص »فوتسی 
1۰۰« ب��ورس لندن با ۲.31 درصد ریزش نس��بت به روز قبل و در 
س��طح 61۲9.۲6  واحد بس��ته شد.  ش��اخص »دکس 3۰« بورس 
فرانکفورت در آلمان با کاهش 3.۴۵ درصدی و ایس��تادن در سطح  
1۲ هزار و ۸3۵.۲۸ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص »کک 
۴۰« ب��ورس پاریس با ریزش ۲.13 درصدی در س��طح ۴9۲۸.9۴ 
واحد بس��ته ش��د. در مادرید ش��اخص »ایبکس 3۵« ۲.91 درصد 

پایین رفت و به ۷۲۴6.۴۰ واحد رسید.
در معامالت بورس های آسیا نیز شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ 
تا جایی که ش��اخص »نیک کی ۲۲۵« بورس توکیو ژاپن با ریزش 
۰.۲6 درصدی تا س��طح ۲۲ ه��زار و 339.۲3 واحدی پایین رفت. 
شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ ۰.69 درصد پایین رفت 
و در س��طح ۲۴ هزار و ۷1۰.۵9  واحد بسته شد. در چین شاخص 
»ش��انگهای  کامپوزیت« اف��ت ۰.۴9 درص��دی را تجربه کرد و در 

سطح ۴6۵6.1۵ واحد بسته شد.
در اس��ترالیا نیز شاخص »اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰« بورس 
س��یدنی با ۰.۷۴ درصد افزایش و ایس��تادن در س��طح 6۰۵1.۰۸ 
واح��دی به کار خود خاتم��ه داد. در بین دیگر ش��اخص های مهم 

آسیایی، شاخص »تاپیکس« ژاپن نزولی بود.
همچنین در بازار طالی س��یاه روند قیمت ها نزولی بود. هر بشکه 
نفت »وس��ت تگزاس اینترمدیت«ب��ا ۰.96 درصد ریزش به ۴۰.1۷ 
دالر رس��ید و نفت خام برنت دریای شمال با کاهش ۰.61 درصدی 
به ازای ۴3.16 دالر در هر بشکه مبادله شد. در بازار فلزات گران بها 
نیز بهای هر اونس طال با افت ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل در 
س��طح 19۵۴.9۲ دالر معامله ش��د. هر اونس نقره با افزایش ۲.66 

درصدی به ازای ۲3.۴۴ دالر مبادله شد.

دریچه

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت تازه خود نسبت به 
خرید منابع ارزی صندوق توس��عه ملی که آثاری مشابه استفاده از پایه 
پولی دارد، هشدار داد و نوشت: »تبعات برداشت از صندوق توسعه را به 

دولت هشدار داده بودیم.«
تحریم نفتی و ش��یوع کرونا، دو اتفاقی اس��ت که باعث شده دولت با 
تنگنای درآمد ارزی روبه رو ش��ود و با کس��ری بودجه سنگینی در سال 
99 دس��ت و پنجه نرم کند. پس از آنکه آمریکا از برجام خارج ش��د و 
میزان ف��روش نفت ایران را ب��ا تحریم های ظالمانه به حداقل رس��اند، 
دولت س��عی کرد تا برای درآمدزایی به مالیات روی بیاورد و با افزایش 
پای��ه مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی، دخل و خرج س��الیانه خود 
را رفع و رجوع کند. ش��یوع کرونا اما اتفاق مهلکی در ایران و جهان بود 
که چرخه فعالیت کس��ب و کارها را مختل کرد و در این شرایط نه تنها 
دولت نتوانس��ت آنچنان که باید و ش��اید از کس��ب و کارها و بنگاه های 
اقتص��ادی مالیات بگیرد بلکه می بایس��ت با تزری��ق نقدینگی و تجویز 
بس��ته های اقتصادی به کمک آنها نیز بشتابد و از زمینگیر شدن اقتصاد 
جلوگیری کند. این وضعیت درمجموع باعث ش��د تا کاهش درآمدهای 
نفتی و ش��یوع بیماری کرونا به کسری بودجه قابل توجه دولت در سال 

99 منجر شود.
آنطور که برآوردها نشان می دهد، عددهای گوناگونی از ۵۵ تا بیش از 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان ارقام کسری بودجه مطرح شده است. 
در این بین، کارشناس��ان بارها نسبت به تبعات جبران کسری بودجه با 
اس��تقراض از بانک مرکزی هش��دار دادند. حاال رئیس کل بانک مرکزی 
در تازه ترین یادداش��ت خود نسبت به خرید منابع ارزی صندوق توسعه 
ملی که آثاری مشابه استفاده از پایه پولی دارد، هشدار داده و بر تامین 
کس��ری بودجه دولت با فروش س��هام و انتشار اوراق بدهی تاکید کرده 
است. به اعتقاد همتی، این روش در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک 

مرکزی در نیل به هدف مهار تورم نیز خواهد کرد.
حمایت همتی از فروش سهام و انتشار اوراق بدهی

عبدالناصر همتی در یادداش��ت اینستاگرامی خود تحت عنوان »چند 
نکت��ه درخصوص متغیرهای پولی« نوش��ت: »بانک مرکزی تمام تالش 
خ��ود را برای کنترل می��ان مدت و بلندمدت رش��د متغیرهای پولی و 
مدیریت نرخ س��ود، ب��رای کنترل و مهار تورم به کار گرفته اس��ت و با 
وجود تمام��ی موانع و محدودیت ها از هم��ه ابزارهای خود برای تحقق 
تورم هدف گذاری ش��ده، برای یک سال آینده استفاده می کند. قضاوت 
درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بایس��تی در چارچوب محیط اقتصاد 
کالن و شوک های وارده به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات 

و درجه استقالل بانک مرکزی باشد.
خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری 
بودجه توسط بانک مرکزی )آنچنان که در بودجه سال 9۸ تکلیف شد( 
در ش��رایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این 
روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، 

بان��ک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناس��ی خود را درخصوص آثار 
احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.

روش هایی که امس��ال دول��ت محترم برای تأمین کس��ری بودجه از 
طریق فروش س��هام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، 
در ش��رایط تداوم فشار حداکثری، روش های مناسبی برای تأمین منابع 
الزم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فش��ار به پایه پولی اس��ت و 
در ص��ورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرک��زی در نیل به هدف مهار 

تورم خواهد بود.
هم��ه افزایش قیمت ه��ا در بهار امس��ال، صرفاً به رش��د پایه پولی و 
نقدینگ��ی مربوط نمی ش��ود. افزایش انتظارات تورم��ی، متأثر از عوامل 
غیرپولی و عملکرد س��ایر بازارها نیز در افزایش فش��ارهای تورمی نقش 

داشته اند.«
مستندات همتی از استقراض دولت از بانک مرکزی

اگرچه س��ازمان برنام��ه و بودجه هرگونه اثرگذاری کس��ری بودجه و 
بی انضباطی مالی دولت در تورم چند ماه اخیر را رد کرده و آن را ناشی 
از افزای��ش قیمت ارز اعالم کرده، اما رئی��س کل بانک مرکزی چندان 
این ادعا را تایید نکرده و خرید ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین 
کس��ری بودجه را نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی و موثر بر 
تورم دانس��ته است. به گزارش ایسنا، افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر 
موجب تحلیل و بحث های بس��یار در رابطه با دالیل شکل گیری آن شد 
که در نهایت به واکنش های از س��وی س��ازمان های مربوطه و مورد نقد 
نیز منتهی شد. اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقدهایی مبنی 
بر اثرگذاری کس��ری بودجه بر افزایش نرخ تورم واکنش نشان داد و به 
نوعی این موضوع را رد کرد. موضع گیری سازمان برنامه و بودجه از این 
حکایت داش��ت که با وجود کس��ری بودجه در سال گذشته، 9۸ درصد 
ارق��ام کالن بودجه 139۸ محقق ش��ده و با وج��ود تحمیل هزینه های 
اجتناب ناپذیر ناش��ی از س��یل و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان 

خزانه را در پایان سال مالی تهیه کند.
از س��وی دیگر س��ازمان برنامه که ب��ه دفعات هرگونه اس��تقراض از 
بان��ک مرکزی برای تامین کس��ری بودجه را رد کرده ب��ود این بار نیز 
بر این تاکید داش��ت که صورت های مالی بانک مرکزی در سال گذشته 
نشان دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت های مالی 
خال��ص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴6درصد کاهش داش��ته 
اس��ت. در عین حال به مواردی به عنوان عامل افزایش تورم در ماه های 
اخیر اش��اره ش��د که به نوعی به سمت بانک مرکزی می رفت؛ به طوری 
که اعالم شد بی تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج 
تورم��ی اخیر بوده اس��ت. همچنین موضوع وام ی��ک میلیونی که بانک 
مرک��زی ب��ه ۲3 میلیون خانوار یارانه بگیر پرداخت کرد و آثار ناش��ی از 

کرونا، از عوامل دیگر تورم معرفی شد.
اما رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین یادداش��ت خود به حواشی 
تورمی مطرح شده درخصوص عملکرد بانک مرکزی پاسخ داده و تاکید 

کرده که تمام مشکالت تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی 
نیست. او در س��خنان خود به موضوع تامین منابع برای جبران کسری 
بودجه و آثار آن بر تورم اش��اره کرده، یعنی همان موردی که س��ازمان 
برنام��ه و بودجه اع��الم کرده اثری در تورم س��ال جاری ب��ه ویژه بهار 

نداشته است.
پای ارزفروشی صندوق توسعه ملی به میان آمد

همتی همچنین به موضوع فروش ارزهای صندوق توس��عه ملی برای 
تامین کس��ری بودجه اشاره کرده است. ماجرای فروش ارزهای صندوق 
توسعه ملی در  تامین کسری بودجه به این امر بر می گردد که در سال 
گذش��ته و در زمان تدوین الیحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق 
توس��عه ملی از محل درآمدهای نفتی را ۲۰درصد پیش��نهاد کرد و در 
نهایت به تصویب رسید و 1۴ درصد باقی مانده را در اختیار خود گرفت. 
این در شرایطی است که در ادامه با توجه به کسری بودجه ای که پیش 
روی دولت قرار داشت از اقداماتی که صورت گرفت پیشنهاد استفاده از 
رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بود؛ به طوری 
که دولت تخمین زده بود حدود 13۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
دارد ک��ه حدود 6۲ هزار میلیارد آن را از صرفه جویی هزینه ها و کاهش 
در برخی از بخش های بودجه جبران کرد ولی مابقی از محل های دیگر 

باید تامین می شد.
بر این اس��اس با پیش��نهادی که به تصویب ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا رس��ید، مصوب شد 1۰ هزار میلیارد تومان از محل 
فروش اموال دولت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حس��اب ذخیره ارزی و 3۷ 
ه��زار میلیارد دیگر از محل فروش اوراق تامین ش��ود در کنار آن مجوز 
برداش��ت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد 
که البته در همان زمان نیز کارشناس��ان نس��بت به آثار تورمی برداشت 

از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هشدار داده بودند.
این موضوع در س��ال جاری نیز در بودجه تکرار ش��ده اس��ت و دولت 
مجوز برداش��ت 16 درصدی از س��هم صندوق توسعه ملی را در اختیار 
دارد؛ ب��ه گون��ه ای که باید ب��رای امس��ال 36درصد از منابع ناش��ی از 
درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود، اما با توجه به کاهش 
درآمده��ا دولت ۲۰ رص��د را واریز و مابقی را ب��رای جبران هزینه های 

بودجه مورد استفاده قرار خواهد داد.
با توجه به کس��ری بودجه در س��ال جاری که برآوردها تا 1۵۰ هزار 
میلیارد تومان بوده اس��ت، دولت انتش��ار اوراق بدهی را در دستور کار 
ق��رار داد و تاکن��ون بانک مرکزی ط��ی چند مرحل��ه آن را انجام داده 
اس��ت. در هر صورت با وجود برخی نقدهایی که به همین روش انتشار 
اوراق برای تامین کس��ری بودجه مطرح است، رئیس کل بانک مرکزی 
معتقد است انتشار اوراق بدهی روش مناسبی برای تامین منابع الزم از 
نقدیندگی موجود در جامعه و بدون فش��ار به پایه پولی خواهد بود که 
در صورت تداوم می تواند کمکی به بانک مرکزی در رس��یدن به اهداف 

مهار تورم باشد.

در اولی��ن هفت��ه مردادماه، بازار ارز و س��که با افزایش نس��بی قیمت 
مواجه بود، اما بازار س��رمایه قرمزپوش بود و از رش��د پرشتاب شاخص 
بورس تهران کاس��ته شد. برخالف هفته گذشته، بررسی بازارهای مالی 
در هفته نخس��ت مرداد نش��ان می دهد که کمترین س��ود در این هفته 
نصیب س��رمایه گذاران بورس ش��ده اس��ت؛ چنانچه شاخص کل بورس 
در پایان معامالت روز چهارش��نبه )هشتم مرداد( به عدد یک میلیون و 
9۰۴ هزار واحد رس��ید که در مقایس��ه با پایان هفته قبل خود کمتر از 

یک درصد رشد را تجربه کرد.
در نخس��تین هفته مرداد، بازار ارز نیز با نوس��ان های شدیدی مواجه 
نبود و در اولین روز هفته دالر با قیمت ۲۰ هزار و 3۰۰ تومان و یورو نیز 
ب��ا نرخ ۲3 هزار و 3۰۰ تومان در تابلو های صرافی های مجاز خودنمایی 
می کرد. نرخ دالر و یورو در روز های بعدی نیز تغییر نکرد، اما در سومین 
روز هفت��ه نرخ آن  ۲۰۰ تومان افزایش یافت و دالر با قیمت ۲۰ هزار و 
۵۰۰ تومان و یورو نیز به رقم ۲3 هزار و ۵۰۰ تومان رسید. ثبات قیمت 
نرخ ارز ادامه داش��ت تا اینکه در آخری��ن روز کاری به نرخ دالر و یورو 
3۰۰ تومان افزوده ش��د و به ترتیب ب��ه قیمت۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان و 

۲3 هزار و ۸۰۰ تومان معامله شدند.
در بازار س��که و طال نیز در یک هفته اخیر بیش��ترین تاثیر قیمت ها 
تابع��ی از قیمت  طالی جهانی بود، به طوری ک��ه قیمت انس جهانی از 
19۰۲ دالری ابت��دای هفته ت��ا 19۷۷ دالر افزایش پیدا کرد که رکورد 

قیمتی در تاریخ انس جهانی بوده و تاکنون چنین رقمی سابقه نداشته 
اس��ت. آخرین رقم ثبت ش��ده در روز پنجش��نبه 1961 دالر بود که به 
نس��بت ابتدای هفته به طور متوس��ط، ۵9 دالر افزایش قیمت را نشان 

می دهد.
به گفته محمد کش��تی آرای، نایب رئی��س دوم اتحادیه طال و جواهر 
ته��ران، طبیعتا این افزایش قیمت ۵9 دالری می تواند تاثیر ش��اخصی 
بر روی قیمت ها داش��ته باش��د. در حالی که در اوای��ل هفته، قیمت ها 
تاحدودی نس��بت ب��ه هفته پیش تر کاهش پیدا ک��رده بود اما در طول 
هفته مجدد قیمت ها به دلیل افزایش قیمت انس جهانی افزایش یافت؛ 
این در حالی اس��ت که نرخ ارز در داخل در طول هفته در محدوده ۲3 

هزار و ۲۰۰ تومان تا ۲3 هزار و 3۰۰ تومان نوسان داشت.
بر این اساس در هفته نخست مرداد، قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم 
در ابتدای هفته 1۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که با افزایش قیمت 
ان��س جهانی، هر قطعه آن 3۵۰ هزار تومان در طول هفته افزایش پیدا 
ک��رد و به 1۰ میلی��ون و ۵۵۰ هزار تومان رس��ید. همچنین قیمت هر 
قطعه س��که ط��رح جدید نیز با ۸۵۰ هزار توم��ان افزایش قیمت از 1۰ 
میلی��ون و ۵۵۰ هزار تومان در ابتدای هفته به 11 میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان در آخر هفته رسید.
نیم س��که نی��ز با ۴۰۰ هزار تومان افزای��ش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان به ۵میلیون و 6۰۰ هزار تومان رس��ید، ربع سکه هم از 3میلیون 

و 1۵۰ هزار تومان با افزایش 1۵۰ هزار تومانی با 3میلیون و 3۰۰ هزار 
تومان هفته را به پایان رس��اند. این در حالی اس��ت که س��که های یک 
گرمی در طول هفته ای که گذشت هیچ تغییری نداشت و با ارزش یک 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در طول هفته بدون تغییر بود.
قیمت هر مثقال طالی آب ش��ده نیز حدودا ۵1۰ هزار تومان افزایش 
یاف��ت و از ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۴میلیون و ۷1۰ هزار تومان 
رس��ید. عالوه بر این هر گ��رم طالی 1۸ عیار نی��ز از 969 هزار تومان 
در ابت��دای هفته به ی��ک میلیون و ۸۷ ه��زار و 3۰۰ تومان در آخرین 
معامالت یعنی پنجش��نبه رسید که نش��ان از افزایش 11۸ هزار تومانی 
هر گ��رم طالی 1۸ عیار دارد که رقم قابل توجهی برای مصنوعات طال 

به حساب می آید.
 در طول هفته ای که گذش��ت، عرضه و تقاضا در تعادل بود؛ در حالی 
که در برخی روزها نیز عرضه بیشتر از تقاضا بود. شوک تقاضا یا شوک 
فروش در بازار وجود نداشت و باتوجه به اینکه به ایام محرم نیز نزدیک 
می ش��ویم، بازار در تعادل به سر می برد. ضمن اینکه کاهش تقاضا برای 
خرید سکه به جهت سرمایه گذاری سبب شد تا حدودا ۲۵۰ هزار تومان 
حباب س��که کاهش پیدا کند. در حالی که در ابتدای هفته حباب سکه 
حدودا 9۵۰ هزار تومان بود، در پایان هفته به ۷۰۰ هزار تومان کاهش 
پیدا کرد که نش��ان می دهد، تقاضا در بازار برای خرید س��که که بیشتر 

جنبه سرمایه گذاری دارد، کاهش پیدا کرده است.

از چراغ قرمز بورس تا نوسان اندک بازار ارز

نیمرخ بازارهای مالی در هفته نخست مرداد

فروش ارزهای صندوق توسعه ملی، کار دست دولت داد

هشدار همتی به استقراض دولت از بانک مرکزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نگاهی به نمادهای متوقف بورس
3۹ نماد متوقف بورسی کدامند؟

فهرست نمادهای متوقف بازار نرمال تا هفتم مردادماه از 39 
نماد تشکیل شده اس��ت که به دالیل مختلف از جمله تعلیق 
نماد معامالت��ی، برگزاری مجمع، افش��ای اطالعات بااهمیت 

گروه الف یا ب و... متوقف شده اند.
به گزارش ایسنا، تعلیق نماد معامالتی باعث توقف نمادهای 
کنتورسازی ایران)آکنتور(، مخابرات ایران)اخابر(، بورس اوراق 
بهادار تهران)بورس(، نوس��ازی و س��اختمان تهران)ثنوس��ا(، 
صنای��ع آذرآب)ف��اذر(، ب��ورس کاالی ایران)کاال(، نس��اجی 

بروجرد)نبروج( و سرمایه گذاری نیرو)ونیرو( شده است.
نماده��ای فوالد خراس��ان)فخاس(، قن��د اصفهان)قصفها(، 
پارس الکتریک)لپارس(، توس��عه شهری توس گستر)وتوس( 
ب��ه دلیل تغییرات بی��ش از ۵۰درصد در 1۵ روز متوالی، نماد 
تولیدی چدن سازان)چدن( به دلیل افشای اطالعات بااهمیت 
گروه ب و نماد قند لرستان)قلرست( به دلیل افشای اطالعات 
بااهمی��ت گروه ب-ادام��ه توقف حداکثر ب��رای دو روز کاری 

متوقف شده اند.
افش��ای اطالع��ات بااهمی��ت گ��روه ال��ف نماده��ای گروه 
بهمن)خبهمن(، پارس خودرو)خپارس(، سیمان فارس)سفار(، 
افش��ای اطالعات با اهمی��ت گروه الف-ادام��ه توقف حداکثر 
ب��رای دو روز کاری نماد گ��روه مپنا)رمپنا( و برگزاری مجمع 
عمومی عادی سالیانه نیز نمادهای  تایدواترخاورمیانه)حتاید(، 
مهندس��ی نصیرماش��ین)خنصیر(، س��رمایه گذاری س��یمان 

تامین)سیتا( و معادن بافق)کبافق( را متوقف کردند.
نف��ت سپاهان)شس��پا( به دلی��ل برگزاری مجم��ع عمومی 
ع��ادی ب��ه ط��ور فوق العاده)تصوی��ب صورت ه��ای مال��ی(، 
تکنوتار)تکنو(، تولیدی فوالد س��پید فراب کویر)کویر(، بانک 
کارآفری��ن)وکار( ب��ه دلیل برگ��زاری مجم��ع عمومی عادی 
سالیانه، کارخانجات تولیدی شهید قندی)بکام(، فرآورده های 
نس��وز پارس)کفپ��ارس(، به دلی��ل برگ��زاری مجمع عمومی 
فوق العاده)درخصوص تغییر س��رمایه( و بان��ک ملت)وبملت( 
ب��ه دلیل برگزاری مجامع عمومی عادی س��الیانه و فوق العاده 

)درخصوص تغییر سرمایه( متوقف شده اند.
برگ��زاری مجمع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده)انتخاب 
اعضا( نمادهای س��رمایه گذاری مسکن ش��مال شرق)ثشرق(، 
صنایع سیمان دشتستان)سدشت( و سرمایه گذاری ساختمان 
ایران)وساخت( را متوقف کرد. همچنین نماد اصلی کارگزاری 
ب��ورس کاالی ای��ران)اکاال(، تولیدکنن��دگان ب��ورس کاالی 
ایران)تکاال(، کارگزاران بورس اوراق بهادار)کبورس(، نهادهای 
مالی ب��ورس اوراق بهادار)نب��ورس( و نهاده��ای مالی بورس 

کاالی ایران)نکاال( متوقف شده است.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در پایان معامالت هفته نخس��ت 
مردادم��اه، 3هزار واحد رش��د کرد و از عدد یک میلی��ون و 9۰1 واحد 
)چهارش��نبه یک��م م��رداد( به ع��دد یک میلی��ون و 9۰۴ ه��زار واحد 
)چهارش��نبه هش��تم م��رداد( رس��ید. همچنین عملکرد صنایع س��ی و 
هش��ت گانه بورسی در این هفته حکایت از رش��د شاخص ۲3 گروه در 

مقابل افت قیمتی 1۵ صنعت دیگر دارد.
بازار س��هام در نخس��تین روزهای مردادماه، 
روزهای پرنوس��انی را س��پری کرد و  اصالحی 
نه چندان عمیق را نسبت به بازار هفته گذشته 
پش��ت س��ر گذاش��ت. ش��اخص کل بورس در 
معامالت این هفته 3هزار واحد افزایش داش��ت 
و در حال��ی در پایان معامالت روز چهارش��نبه 
) ۸ م��رداد( ب��ه رقم عدد ی��ک میلیون و 9۰۴ 
هزار واحد رس��ید که نشان دهنده رشد کمتر از 
یک درصد است. شاخص کل )هم وزن( نیز در 
آخرین هفته تیرماه ۵۰3 هزار و 119 واحد بود 
که در اولین هفت��ه مرداد به ۵۰۷ هزار و 191 
واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( هم از 33۰ 
ه��زار و ۴۵1 واحد به ع��دد 33۲ هزار و 99۷ 

واحد رسید.
نمادهای مهم بورس در هفته اول مردادماه

در پن��ج روز معامالتی هفته ای که گذش��ت، 
نمادهای گلوک��وزان، بانک مل��ت، ملی صنایع 
م��س ای��ران، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران 
خودرو، س��رمایه گذاری غدیر، بان��ک صادرات 
ای��ران، ف��والد مبارکه اصفه��ان و پاالیش نفت 
بندرعب��اس ازجمله نماده��ای پربیننده بورس 
بودن��د. در این هفت��ه، نمادهای بیمه س��امان 
)بساما(، صنعتی دوده فام )شصدف(، بیمه رازی 
)ورازی(، بانک گردشگری )وگردش(، بانک دی 
)دی(، گز س��که )غگز(، نهاده��ای مالی بورس 
ان��رژی )انرژی 1(، نهاده��ای مالی بورس اوراق 

بهادار )نبورس(، پ��ارس الکترونیک )لپارس(، داروی��ی برکت )برکت(، 
بانک س��ینا )وس��ینا(، گروه صنعتی ملی )وملی(، کی بی سی )کی بی 
س��ی(، ارتباطات س��یار )همراه(، توسعه س��اختمان )ثاخت(، مارگارین 
)غمارگ(، دش��ت مرغاب )غدشت(، کود شیمیایی اوره لردگان )شلرد(، 
توس��عه و عمران اس��تان کرمان )کرمان(، کاشی س��عدی )کسعدی(، 
تامین مسکن جوانان )ثجوان(، بیمه البرز )البرز(، سرمایه گذاری بوعلی 
)وبوعلی(، افرانت )افرا(، س��رمایه گذاری ش��اهد )ثشاهد(، محور خودرو 
)خمحور(، س��رمایه گذاری نفت )ونفت(، سایپا )خس��اپا(، غلتک سازان 
س��پاهان )فسازان(، برق آبادان )آبادا(، باما )کاما(، نیروگاه زاگرس کوثر 
)بزاگرس(، پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول(، صنعتی بهپاک 
)بهپاک(، دارو جابر ابن حیان )دجابر(، پش��م شیش��ه ایران )کپش��یر(، 
صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا( و شیمی داروپخش )دشیمی( 

جزو مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
در س��وی مقابل، نمادهای پارس خ��ودرو )خپارس(، لیزینگ ایرانیان 
)ولی��ز(، س��رمایه گذاری پتروش��یمی )وپترو(، س��نگ آه��ن گهرزمین 
)کگهر(، ماشین سازی نیرومحرکه )تمحرکه(، قطعات اتومبیل )ختوقا(، 
س��یمان صوفیان )سصوفی(، سیمان خزر )س��خزر(، الکترونیک خودرو 
شرق )خش��رق(، نیرو محرکه )خمحرکه(، مهرکام پارس )خمهر(، نفت 
پاس��ارگاد )شپاس(، سیمان کردستان )سکرد(، لیزینگ صنعت و معدن 
)ولصنم(، محورس��ازان )خوس��از(، لنت ترمز )خلنت(، س��یمان دورود 
)س��دور(، تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا(، بیمه پارس��یان )پارسیان( 
و کارت��ن ایران )چ��کارن( از جمله نمادهای منف��ی معامالتی در هفته 

نخست مرداد بودند.

عملکرد صنایع بورسی در هفته ای که گذشت
در این میان، نگاهی به عملکرد صنایع س��یو هش��ت گانه بورس��ی در 
نخس��تین هفته مردادماه، نشان از رشد شاخص ۲3 گروه در مقابل افت 
قیمتی 1۵ صنعت دیگر دارد. به گزارش سنا، شاخص کل بورس تهران 
هفته معامالتی منتهی به ۸ مردادماه را هرچند کمرنگ به پایان رساند، 

اما برای نهمین هفته متوالی صعودی ش��د. ش��اخص کل هم وزن کمی 
سبزتر ظاهر شد و با افزایش هفتگی ۰.۸ درصدی همراه شد که حکایت 

از سبقت رشد در میان گروه ها و سهام کوچک بازار داشت.
بر این اس��اس، همانطور که انتظار می رود گروه های کوچک و عمدتا 
تک س��هم در صدر بازدهی هفتگی قرار دارند. از این رو گروه وس��ایل 
ارتباط��ی با تک س��هم »لپارس« صدرنش��ین صنایع پرب��ازده در هفته 
منتهی به ۸ مرداد ش��د. این س��هم هفته گذش��ته با رشد ۲9 درصدی 
همراه بود. نماد معامالتی شرکت پارس الکتریک در نخستین روز هفته 
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تقسیم سود ۵۸6 ریالی 
به گردونه معامالت س��هام بازگشت و در بازگش��ایی با رشد حدود 13 
درصدی همراه ش��د و دیگ��ر روزهای هفته را نیز با صف خرید پش��ت 
س��ر گذاشت. دومین گروه پرسود در هفته گذشته، محصوالت چرمی با 
تک نماد »وملی« بود که رشد هفتگی ۲6.۸ درصد را تجربه کرد. مازاد 
تقاضا برای نماد معامالتی گروه صنعتی ملی در این هفته س��بب ش��د 
تا تمامی روزها ش��اهد تشکیل صف خرید در این نماد و رشد در سقف 
قیمتی باشیم. گروه های کامودیتی محور به جز پاالیشی ها اما این هفته 
با افت قیمت مواجه ش��دند. در این میان بیشترین افت شاخص صنعت 
به سهام زیرمجموعه گروه فلزات اساسی به میزان ۷.9 درصد اختصاص 
پیدا کرد. دس��تور عجیب وزارت صمت برای فروش 6۰ هزار تن شمش 
فوالد خارج از بورس کاال یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر افت قیمتی 
فوالدی ها بود. در این راستا در دوران اوج التهاب و کمبود شمش فوالد، 
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت از موافقت با تخصیص 
6۰ هزار تن ش��مش فوالد خوزستان به گروه ملی صنعتی فوالد و کسر 

سهمیه کف عرضه ماهانه این شرکت در بورس کاال خبر داد. 
محمدرضا کالمی طی نامه ای به مدیرعامل فوالد خوزس��تان اعالم کرد: 
در راستای اجرای مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار و ابالغ آن طی نامه 
۲۴ اسفند سال گذشته به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت 
و بازگشت به نامه 1۸ تیرماه آن شرکت مبنی بر درخواست تحویل شمش 
فوالدی )6۰ هزار تن ش��مش فوالدی( ش��رکت 
فوالد خوزستان به شرکت گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران مشروط به کسر مقدار مذکور از سهمیه کف 
عرضه ماهانه آن ش��رکت، با توج��ه به نام گذاری 
س��ال جاری و بند یک مصوبات جلسه ۷ تیرماه 
شورای تامین استان خوزستان و سوابق تخصیص 
سهمیه آن شرکت جهت گروه ملی صنعتی فوالد، 
با عنایت به تایید معاونت تخصصی با تخصیص 6۰ 
هزار تن شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان به 
گروه ملی صنعتی فوالد ایران و کسر سهمیه کف 
عرضه ماهانه این ش��رکت در بورس کاال مشروط 
به عرضه در بورس محصوالت حاصل از ش��مش 
تخصیصی به گروه مذکور در بورس کاال موافقت 
شد. این در حالی است که کمیته تنظیم بازار در 
مصوبه اردیبهشت ماه خود فروش شمش خارج از 
بورس کاال ممنوع اعالم کرده بود. علنی شدن این 
دستور سبب شد تا شاهد کاهش محسوس قیمت 
سهام شرکت های فوالدی در بورس تهران باشیم.

 رکوردشکنی ارزش معامالت خرد
در روز سه شنبه

پتروش��یمی ها نیز در این هفت��ه با افت 6.۷ 
درص��دی میانگی��ن قیمت س��هام زیرمجموعه 
خود مواجه ش��دند. کانه های فلزی نیز وضعیت 
مش��ابهی را تجرب��ه کردن��د و ب��ا کاهش 6.۴ 
درصدی شاخص صنعت خود مواجه شدند. در 
این هفته با وجود بازدهی کم رمق شاخص کل، 
ارزش معام��الت خرد رکورد جدیدی از خود به 
جای گذاشت و به حدود ۲3 هزار میلیارد تومان در روز سه شنبه رسید. 
میانگی��ن روزانه این متغیر نیز به 1۸ هزار و ۸3۲1 میلیارد تومان ارتقا 
پیدا کرد. در این میان بیش��ترین ارزش دادوس��تدهای هفتگی به گروه 
فرآورده های نفتی ب��ا معامله 1۴ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومانی اختصاص 
پیدا کرد. پس از آن خودرویی ها ش��اهد دادوس��تد 1۲ میلیارد و 9۰6 

میلیون سهم به ارزش 1۲.6 هزار میلیارد تومان بودند.

تحلیل هفتگی صنایع بورسی در اولین هفته مردادماه نشان می دهد

رشد کوچک ترها
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کمبودی در عرضه میوه وجود ندارد
  قیمت میوه

تابع مکانیزم عرضه و تقاضا
نایب رئی��س اتحادیه باغ��داران تهران گفت با توجه به ش��رایط 
مس��اعد اقلیمی، ج��ای هیچ گونه نگرانی مبنی ب��ر کمبود میوه در 

بازار داخل نیست.
مجتبی ش��ادلو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اینکه امکان احتکار محصوالت کشاورزی وجود ندارد، اظهار کرد: 
با وجود آنکه عموم محصوالت کش��اورزی فس��ادپذیر است، امکان 

احتکار وجود ندارد.
او افزود: ب��ا توجه به افزایش قیمت نهاده ه��ای وارداتی همچون 
کود و س��م، قیمت تمام ش��ده محصوالت کش��اورزی به شدت باال 

رفته است.
ش��ادلو قیم��ت میوه را تابع عرض��ه و تقاضا دانس��ت و گفت: در 
مواقع��ی که عرض��ه میوه در برابر تقاضا افزای��ش می یابد، قیمت به 
حدی افت می کند که به 1۰ س��ال پیش ب��از می گردد و با کاهش 

عرضه نرخ محصوالت به شدت افزایش می یابد.
نایب رئیس اتحادیه باغداران ادامه داد: در ش��رایط فعلی تحریم، 
امنیت غذایی کش��ور حائز اهمیت اس��ت که ب��ا این وجود حمایت 

همه جانبه از تولید محصوالت کشاورزی افزایش می یابد.
ب��ه گفته او، با وجود مش��کالت متعدد تولی��د و افزایش هزینه ها 
انتظ��ار می رود که دولتم��ردان حمایت همه جانب��ه از بخش تولید 

داشته باشند تا خللی در عرضه ایجاد نشود.
نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان با اش��اره به اینکه کمبودی 
در عرضه میوه وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به ش��رایط مساعد 
اقلیمی جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر تامین نیاز بازار داخل وجود 
ندارد، اما درصدی از رش��د میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نمی توان اعالم کرد.

تشدید نظارت  بازرسان صمت یزد برای 
جلوگیری از احتکار ماسک

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان یزد جلوگیری از 
احتکار ماسک را از اولویت های بازرسان این سازمان خواند.

»محمدرض��ا علم��دار ی��زدی« ضمن اع��الم این خب��ر، تصریح 
ک��رد: کااله��ای بهداش��تی از جمله ماس��ک، الکل، ش��وینده ها و 
ضدعفونی کننده ها در گروه »یک« کاالهای اساس��ی و ضروری قرار 
گرفته و مش��مول کنت��رل قیمت، مبارزه با احتکار، گرانفروش��ی و 

اختفا است.
وی افزود: در این راس��تا اس��تمرار و تش��دید اقدام��ات نظارت و 
بازرس��ی ب��ا قید فوریت انبارهای مس��تقر در اس��تان که موجودی 
کااله��ای فوق الذکر را در س��امانه جامع انباره��ا ثبت نکرده اند در 
دس��تور کار بازرسان این س��ازمان قرار گرفته و در صورت مشاهده 
تخلف��ات مزبور، نتیجه به فوریت در اختیار مقامات قضایی اس��تان 

قرار می گیرد.
ب��ه گزارش ایس��نا و به نق��ل از روابط عمومی س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان یزد، علمدار در پایان نیز گفت: در مواردی 
که  موجودی این اقالم در س��امانه های موردنظر ثبت ش��ده باشد، 
براس��اس نوع کاال، توزیع می بایست در ش��بکع های تعریف شده و 

برابر سیاست های ستاد مقابله با کرونا صورت پذیرد.

آخرین جزییات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی
 فاز دوم هجوم ملخ ها
از اواسط مهر به کشور

س��خنگوی س��ازمان حفظ نباتات گفت طب��ق آخرین آمار در 
س��طحی مع��ادل ۴۰6هزار و ۲۷هکت��ار مبارزه علی��ه آفت ملخ 

صحرایی صورت گرفته است.
محمدرضا میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور در گفت 
و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین جزییات مبارزه 
علیه آفت ملخ صحرایی اظهار کرد: بنابر آخرین آمار در س��طحی 
معادل ۴۰6 هزار و ۲۷ هکتار در ۸ اس��تان جنوبی کشور مبارزه 

علیه آفت ملخ صحرایی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان با 1۸1 هزار و ۷9۰ 
هکتار باالترین س��طح مب��ارزه را به خود اختصاص داده اس��ت، 
افزود: هرمزگان با 69 هزار و ۴۵۰ هکتار، بوشهر ۴۲ هزار و ۸۰۵ 
هکت��ار، جن��وب کرمان 3۸ هزار و ۷۰۲ هکت��ار، فارس 3۰ هزار 
و ۸۰۵ هکتار، خراس��ان جنوبی ۲9 هزار و ۸۷3 هکتار، ش��مال 
کرم��ان 6 هزار و ۵۰۰ هکتار، خوزس��تان 6 ه��زار و 1۷ هکتار و 
خراس��ان رضوی 6۵ هکتار در رده های بع��دی مبارزه علیه آفت 

ملخ صحرایی قرار دارند.
میر با اشاره به اینکه هجوم آفت ملخ صحرایی به کشور متوقف 
ش��ده اس��ت، بیان کرد: با توجه به تابس��تان گذرا ب��ودن ایران، 
ملخ های صحرایی به س��مت هند و پاکس��تان مهاجرت کردند و 

دسته جات جدیدی به ایران وارد نمی شود.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: از اواسط مهر سیکل 
آف��ت ملخ صحرایی به کش��ور معکوس می ش��ود به طوری که از 
پاکستان به ایران و سپس به خاستگاه اصلی حاشیه دریای سرخ 

و شاخ آفریقا می روند.
وی از ورود ف��از دوم هج��وم آفت ملخ صحرای��ی از مهرماه به 
کش��ور خب��ر داد و گفت: طی هفته اخیر به ص��ورت لکه ای تنها 
در خراسان جنوبی مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی صورت گرفته 

است.
ب��ه گفته میر، با توجه به حجم مبارزه مناس��ب علیه آفت  ملخ 

صحرایی خسارتی به باغات و مزارع وارد نشده است.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات در پایان با اشاره به اینکه حجم 
گس��ترده ای از آفت ملخ صحرایی از مهرماه وارد کشور می شود، 
تصریح کرد: تا اواس��ط آذر پیش بینی می شود که مجموع سطح 

مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی به یک میلیون هکتار برسد.

اخبـــار

م��درس خیابانی گف��ت حجمی که امس��ال برای برداش��ت و خرید 
تضمین��ی گن��دم پیش بینی ک��رده بودیم در حال تحقق اس��ت و روند 

خودکفایی در مصرف داخلی گندم همچنان ادامه دارد.
 ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، حس��ین م��درس خیابانی 
درخص��وص آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کش��اورزان اظهار 
کرد: تاکنون نزدیک به ۷ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام ش��ده 
است که این عدد نسبت به میزان خرید تضمینی گندم پارسال ۸درصد 

بیشتر است.
او افزود: گندمی که امسال از کشاورزان خریدیم، ۵۸درصد نسبت به 

پارسال گران تر است، زیرا نرخ خرید تضمینی گندم باالتر رفت.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، تصریح ک��رد: به همه 
کش��اورزانی که گندم ش��ان را به دول��ت داده اند تا ۲3 تیرم��اه، تقریبا 

۸۰درصد پول شان پرداخت شده است.
مدرس خیابانی با اش��اره به اینکه احتماال امس��ال هم افزایش خرید 
تضمینی گندم نس��بت به پارس��ال داری��م، افزود: امس��ال برای خرید 

تضمینی حدود 9 تا 1۰ میلیون تن گندم برنامه ریزی شده است.
او همچنی��ن گفت: در زمین��ه تامین گندم مصرفی کش��ور خودکفا 

می شویم.
1۴ میلیون تن ظرفیت نگهداری گندم داریم

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: حدود 1۴ میلیون تن 
ظرفیت سیلو و محوطه نگهداری گندم، داریم.

م��درس خیابانی با تاکید بر اینکه مش��کلی ب��رای نگهداری گندم در 
کش��ور وجود ندارد، افزود: هم سیلو های قدیمی گنجایش گندم های ما 
را دارند و هم با س��رمایه گذاری های جدید به مرور این سیلو ها نوسازی 

و بازسازی می شوند و به ظرفیت آنها اضافه می شود.
او گفت: به موازات خرید گندم بیش��تر از کش��اورزان، نیازی به محل 

نگهداری گندم یا سیلو های فلزی، بتنی و روباز داریم.
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون ش��رکت های 
بازرگان��ی دولتی و بخ��ش خصوصی، طرح های زیادی در سیلوس��ازی 
راه انداخته ان��د که نمون��ه آن بهره برداری از دو س��یلوی 3۰ هزار تنی 

شهرستان اقلید و ۴۰ هزار تنی شهرستان داراب در روز گذشته بود.
م��درس خیابانی گفت: هفته آینده هم س��یلوی ۵۰ هزار تنی ش��هر 

فیروزه نیشابور به بهره برداری می رسد.
برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از تغییرات قیمت کاال ها

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با سوءاستفاده کنندگان 
از تغییرات قیمت کاال ها که متأثر از ش��اخص های کالن اقتصادی است، 

به شدت برخورد می کنیم.
حس��ین مدرس خیابانی با اشاره به افزایش قیمت ها در برخی کاال ها 
مث��ل لبنی��ات و حبوبات افزود: بای��د بین تغییرات قیم��ت که متأثر از 
ش��اخص های کالن اقتصادی است و گرانی که با سوءاستفاده، احتکار و 

امتناع از فروش پیش می آید، تفاوت قائل شویم.
او تصریح کرد: با سوءاستفاده کنندگان در بخش های تولید یا عرضه به 

شدت، برخورد می کنیم. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
هم سازمان حمایت و هم سازمان تعزیرات حکومتی همراه با دادستانی 
و پلی��س امنیت، تیم های نظارتی دارند که با سوءاس��تفاده کنندگان به 

شدت مقابله می کند.
مدرس خیابانی با اش��اره به مقاومت برخ��ی برای عرضه کاال با هدف 
گرانفروشی در آینده، افزود: امسال تمرکز ما در حوزه بازرسی و نظارت 

روی انبار ها و مراکز نگهداری کاالست.
او گفت: بانک مرکزی هم تالش های خوبی کرد و موفق ش��د، رش��د 

بی حد و حصر نرخ ارز را کنترل کند.
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: کاال های اساسی به 

وفور در کشور وجود دارد و بنادر و فروشگاه ها هم مملو از کاالست.
مدرس خیابانی، آمار کاال های تولیدی کشور را افزایشی توصیف کرد 
و گفت: در س��خت ترین ش��رایط تحریم و جنگ اقتصادی، بدون استثنا 
همه رس��ته های صنعتی و معدنی ما افزایشی است که خود این افزایش 

تولید به افزایش عرضه و تعادل در قیمت ها کمک می کند.
او اف��زود: چیزی که اکنون در بازار با آن رو به رو هس��تیم، کمبود و 
گرانی نیست بلکه بخش عمده ای از کاال ها متأثر از فضای کلی اقتصادی 

کشور است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر شاخص های 
کالن اقتصادی، گفت: وقتی نرخ ارز، تورم و دس��تمزد تغییر کرده، روی 

کاال ها هم تاثیر گذاشته است.

۷ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده است

مجری طرح توس��عه زراعت چوب گفت با توجه به منابع آبی محدود 
در کش��ور، استفاده از آب های نامتعارف ش��امل فاضالب خام و تصفیه 

شده در توسعه زراعت چوب نقش مهمی دارد.
جواد میرعرب رضی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخری��ن جزییات طرح توس��عه زراع��ت چوب اظهار ک��رد: طبق برنامه 
ششم توسعه باید در ۷۵ هزار هکتار زراعت چوب داشته باشیم که طی 

سال های 96 تاکنون در 1۸ هزار هکتار این امر صورت گرفته است.
او افزود: بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته در دو سال، برنامه حدود 
3۰ هزار هکتار محقق ش��د و تا س��ال 1۴۰۸ در 3۰ هزار هکتار دیگر 

توس��عه می یابد که با این وجود هر س��اله 1۲ میلیون متر مکعب چوب 
تولید می شود.

توسعه زراعت چوب یکی از محورهای اصلی جهش تولید
میرعرب رضی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و ممنوعیت برداشت 
چوب از جنگل های شمال،  توسعه زراعت چوب یکی از اولویت های سازمان 
جنگل ها و مراتع است که امسال به عنوان یکی از محورهای جهش تولید 
ش��ناخته شده است. او با بیان اینکه طرح زراعت چوب از سال ۸۴ تاکنون 
دارای موافقت نامه و ردیف اعتباری است، گفت: تعهدات وزارت صمت حدود 
1۸ میلیون متر مکعب چوب اس��ت که برای تامین ای��ن میزان از برنامه، 

زراعت چوب باید انجام شود، ضمن آنکه سال گذشته طرح ملی چوب تهیه 
کردیم و همواره به دنبال تصویب آن در شورای اقتصاد هستیم تا جنگل های 

طبیعی را حفظ کنیم.
توسعه زراعت چوب با آب های نامتعارف

مج��ری طرح زراعت چ��وب در پایان با اش��اره به اینکه اس��تفاده از 
آب های نامتعارف برای طرح زراعت چوب در حال تصویب است، تصریح 
کرد: با توجه به منابع آبی محدود در کش��ور در صدد اس��تفاده از منابع 
آبی نامتعارف ش��امل فاضالب خام و تصفیه شده 1۰شهر بزرگ هستیم 

که این امر به توسعه زراعت چوب کمک می کند.

س��ازمان حمایت و انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان اعالم کردند از این پس 
س��یمان توس��ط واحد های تولیدی منحصراً به عامالن توزیع رسمی تحویل داده 
می ش��ود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، براساس اعالم تابش معاون وزیر و 
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، مطابق توافق اعضای 
جلس��ه برای تأمین بهنگام سیمان موردنیاز انبوه سازان، پروژه های عمرانی و سایر 
مص��ارف عمده، واحد ه��ای تولیدی مکلف به تحویل بار ب��ه قیمت مصوب درب 
کارخانه به انبوه سازان، پروژه های عمرانی و سایر مصارف عمده با معرفی نامه رسمی 
هستند. عالوه بر این انجمن مکلف است با هماهنگی اعضا بر عامالن فروش نظارت 
کند. مطابق اعالم سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت نسبت به 
نظارت جدی به عامالن توزیع سیمان اقدام و متخلفان برای ابطال عاملیت فروش 
و قطع تحویل س��یمان به سازمان حمایت و انجمن مربوطه معرفی خواهند شد. 
انجمن هم موظف اس��ت با هماهنگی تولیدکنندگان در صورت مش��اهده تخلف 
عامالن یا پس از اعالم س��ازمان حمایت برای ابط��ال عاملیت اقدام کند. گفتنی 
است، سیمان مشمول اعالم موجودی و الزام به ثبت در سامانه جامع انبار توسط 
کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و خریداران عمده )انبوه سازان( است و این بنگاه ها 
بایستی فرآیند تولید، توزیع و انبارش انواع سیمان را از طریق سامانه مذکور ثبت 
کنند. با توجه به مصوبات این جلس��ه، انجمن بر کلیه اعضای خود و همچنین از 
طریق اعضا بر کلیه نمایندگی ها نظارت جدی معمول خواهد داش��ت. ضمناً نرخ 
فروش مصرف کننده برای هر پاکت سیمان خاکستری حداکثر 1۷.۵۰۰ تومان و 
برای هر تن س��یمان فله ۲9۰.۰۰۰ تومان تعیین ش��ده است؛ لذا فروش باالتر از 
نرخ های مذکور برای خرده فروشی ها تخلف محسوب و با متخلفان عالوه بر اعمال 

قانون تعزیری از طریق قطع سهمیه و ابطال مجوز نمایندگی برخورد می شود.

نقش مهم آب های نامتعارف در توسعه زراعت چوب

تحویل سیمان فقط به عامالن توزیع رسمی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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نوبت گازسوز کردن رایگان خودرو ها براساس 
نام نویسی

برای دوگانه سوز کردن رایگان، خودرو هایی که زودتر ثبت نام شده اند 
در اولویت هستند. به گزارش صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، 
مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی این استان گفت: اولویت 
در طرح رایگان دوگانه س��وز کردن خودرو های عمومی از قبیل )وانت، 
تاکس��ی، نیسان و کامیون( در این اس��تان برای خودرو هایی است که 
زودتر ثبت نام کرده اند. لطف اهلل مسعودی افزود: اجرای سه طرح توزیع 
الکترونیک��ی نفت س��فید، گاز مایع و طرح رایگان دوگانه س��وز کردن 
خودرو های عمومی بجد در دس��تور کار ش��رکت پخش فرآورده های 
نفت��ی کهگیلویه و بویراحمد ق��رار دارد. وی اضافه ک��رد: رویکرد این 
شرکت سوخت رسانی عادالنه بوده است و با این مهم جلوی بسیاری از 
انحرافات در حوزه سوخت در این استان گرفته خواهد شد. مدیرعامل 
ش��رکت پخش فرآورده های نفتی کهگیلوی��ه و بویراحمد اضافه کرد: 
تمامی مراحل دوگانه س��وز کردن خودرو های عموم��ی رایگان بوده و 
کارگاه ه��ای مجاز برای این منظ��ور حق مطالبه هیچ وجهی را ندارند. 
مس��عودی عنوان کرد: متقاضیان می توانند در س��امانه شرکت پخش 
فرآورده های نفتی ایران به نشانی https://gcr.niopdc.ir/ مراجعه و 
اقدام به نام نویسی کنند. وی ادامه داد: این طرح با هدف حفظ محیط 
زیس��ت و مدیریت مصرف بهینه س��وخت انجام شده است. تعداد ۲۸ 
جایگاه سی ان جی در استان وجود دارد که هم اینک 31 هزار و 91۰ 

متر مکعب بر ساعت ظرفیت دارند.

شرکت خودروسازی رنو فرانسه ۷.3 میلیارد 
یورو در 6 ماه ضرر کرد

ضرر و زیان خالص شرکت رنو در نیمه نخست ۲۰۲۰ به ۷.3 میلیارد 
یورو )۸.6 میلیارد دالر( رس��یده است، این شرکت در همین زمان در 
سال گذشته میالدی 9۷۰ میلیون یورو سود کرده بود. به گزارش پایگاه 
خبری »عصر خودرو« به نقل از تسنیم، نتایج وحشتناک خودروسازی 
رنو بر چالش هایی که لوکا دی میو، مدیرعامل این شرکت از زمان روی 
کار آمدن با آن مواجه بوده تاکید می کند. این شرکت قبل از روی کار 
آمدن وی، از اقدامات اش��تباه اس��تراتژیکی و برکناری کارلوس غصن 
مدیرعام��ل قبلی به خاطر جرائم مالی آس��یب جدی دیده بود. ضرر و 
زیان خالص ش��رکت رنو در نیمه نخس��ت ۲۰۲۰ به ۷.3 میلیارد یورو 
)۸.6 میلیارد دالر( رس��یده است، این شرکت در همین زمان در سال 
گذش��ته میالدی 9۷۰ میلیون یورو س��ود کرده بود. بیش از نیمی از 
این ضرر و زیان مربوط می ش��ود به س��هام ۴3درصدی شرکت رنو در 
شرکت نیسان ژاپن. شرکت نیسان هم در همین هفته اعالم کرد ضربه 
س��ختی از همه گیری ویروس کرونا خورده است. درآمد شرکت رنو به 
خاط��ر کاهش تقاضا برای تمام مدل های آن در تمام بازارها، 3۴درصد 
کاهش یافته و به 1۸.۴ میلیارد یورو رسیده است. این شرکت هشدار 
داده احتماال مجبور می ش��ود چهار کارخانه تولیدی خود را در فرانسه 
تعطیل و 1۵ هزار نفر را در سراس��ر جهان اخراج کند. شرکت رنو ماه 
گذشته ۵میلیارد یورو وام اضطراری دولتی دریافت کرد. دولت فرانسه 
که مالک 1۵درصد از شرکت رنو است، قول داده ۸ میلیارد یورو برای 
احیای صنعت خودروس��ازی فرانس��ه پرداخت کند و آن را تبدیل به 
برترین سازنده خودروهای برقی در جهان سازد. این کمک مالی شامل 

یارانه برای خرید خودروی جدید هم می شود.

تردد بیش از 35 هزار مینی بوس فرسوده با 
جان مسافران بازی می کند

اگرچ��ه طرح های مختلفی برای نوس��ازی ناوگان حمل و نقل فرس��وده در 
کشور رونمایی ش��ده اما بررسی ها نشان می دهد تا این لحظه هیچ یک عمال 
به مرحله اجرا نرس��یده اس��ت به طوری که در سه س��ال گذشته فقط ۵۰۰ 
مینی بوس فرسوده در ناوگان برون شهری از رده خارج و جایگزین شده است! 
به گزارش خبرنگار پرش��ین خودرو، نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی در 
کشور اگرچه جزء طرح های موردنظر دولت در کالنشهرها و سازمان های حمل 
و نقل کش��وری اس��ت اما به نظر می رسد اجرای این نوع طرح ها به رغم وعده 
دولتمردان همچنان در حوزه ناوگان برون شهری مغفول مانده است به طوری 
که براس��اس جدیدترین آمارها بیش از 3۵ هزار مینی بوس فرسوده در کشور 
به دلیل منع تردد در کالنشهرها وارد ناوگان برون شهری شده که تاکنون هیچ 
اقدامی برای نوس��ازی آن صورت نگرفته اس��ت. با وجود بروز برخی مشکالت 
و نبود هماهنگی میان دس��تگاه ها و تولیدکنندگان داخلی در اجرای درس��ت 
بسیاری از طرح های نوسازی در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور، به 
تازگی یکی از خودروسازان داخلی با هدف تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی 
ته��ران قراردادهایی را برای تولید و تحویل اتوبوس و مینی بوس با ش��هرداری 
تهران به امضا رس��انده است؛ اقدامی که اگرچه حرکت خوبی در اجرای طرح 
نوسازی حمل و نقل شهری است اما نیازمند گام های جدی تری از سوی دولت 
و خودروس��ازان به خصوص در حوزه ناوگان برون ش��هری اس��ت. با این حال 
مدیرعامل اتحادیه مینی بوسرانی کشور معتقد است به رغم اظهارات مسئوالن 
تاکنون هیچ اقدامی برای نوسازی ناوگان مینی بوسرانی در کشور صورت نگرفته 

است.
فرسودگی ۹0درصدی ناوگان مینی بوسرانی در کشور

غالمرضا غضنفری در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو گفت: براساس 
آخرین آمارها از ۴6 هزار دستگاه مینی بوس در کشور، 9۰ درصد آنها فرسوده 
هس��تند این شرایط در حالی اس��ت که به رغم تعهدات دولت مدت هاست به 
دلیل عدم تخصیص منابع مناسب و پرداخت تسهیالت بالعوض روند نوسازی 
در ناوگان مینی بوسرانی در کشور متوقف شده است و هر روز با ادامه وضع فعلی 

بر آمار مینی بوس های فرسوده در ناوگان برون شهری افزوده می شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر عمده مینی بوس های فرسوده در کالنشهرها 
به واسطه منع تردد در ناوگان بین شهری فعالیت دارند؛ مینی بوس هایی که با 
وجود عمر باالی 3۰ سال تاکنون امکانی برای نوسازی آنها فراهم نشده است و 
به رغم طرح های مختلف مسئوالن تا این لحظه عمال تسهیالت و منابعی جهت 

نوسازی در این بخش تخصیص نیافته است.
غضنفری با اشاره به اینکه اغلب طرح ها و تسهیالت نوسازی ناوگان فرسوده 
حمل و نقل در کش��ور در حد حرف است، از افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت ون 
و مینی بوس در کش��ور انتقاد کرد و افزود: در ش��رایطی قیمت یک ون 1۰۰ 
میلیون��ی به ۵۰۰ میلیون و مینی ب��وس 1۵۰ میلیونی به حدود ۸۰۰ میلیون 
افزایش یافته اس��ت که به هیچ وجه اقتصادی نیس��ت از ای��ن رو عمال امکان 

نوسازی در این ناوگان را برای متقاضیان فراهم نمی کند.

س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس در گف��ت و گو با 
خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داش��ت با وجود اینکه زمان زیادی اس��ت 
که خودروس��ازان و قطعه س��ازان بزرگ و توانمندی در کش��ور فعالیت 
می کنند ولی بعد از گذشت این همه سال، خودروساز، قطعه ساز و مردم 

از شرایط صنعت خودرو در کشور رضایت ندارند.
حجتاهلل فیروزی گفت: اگر از ظرفیت و توان ش��رکت های دانش بنیان 
و فعال در صنایع های تک برای صنعت خودروسازی که نیازمند قطعات 
ویژه و خاص نیست، استفاده شود، شاهد تحوالت مهمی در این صنعت 

خواهیم بود.
نماینده مردم فسا در مجلس ش��ورای اسالمی درباره وضعیت قیمت 
خودرو در بازار طی ماه های اخیر گفت: خودروسازان مدعی هستند که 
در شرایط فعلی قیمت تمام شده خودرو بیش از قیمت آن در بازار است 
که س��بب زیان آنها می شود. قطعه س��ازان هم می گویند به دلیل تاخیر 
در پرداخت خودروسازان، دچار زیان شده اند و مردم هم از قیمت باال و 
کیفیت پایین خودرو و خدمات نامناسب پس از فروش ناراضی هستند.
وی تصری��ح ک��رد: باید تم��ام زنجیره تولید از مبدأ تا مقصد توس��ط 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس بررسی ش��ود و کمیته ای با حضور 
اعضای کمیس��یون، خودروسازان، قطعه سازان و در صورت لزوم بانک ها 

پیگیر این مطالبات باشند.

وی درباره ش��ناور ش��دن قیمت خودرو به دلیل نوس��انات قیمت ارز 
اظهار داش��ت: در هفته های اخیر اعالم شده بود که با توجه به نوسانات 
قیمت ارز، خودروس��ازان می توانند قیمت تمام ش��ده خ��ودرو را تغییر 
دهند، اما س��وال اینجاس��ت که مگر چند درصد قیم��ت خودرو به ارز 
وابس��ته است؟ خودروس��ازان مدعی هستند که بیش��تر قطعات خودرو 

تولید داخل است و این تناقض ها باید در کمیسیون بررسی شود.
6 کمیته در کمیسیون صنایع و معادن طرح های مختلف را 

بررسی می کنند
وی با بیان اینکه شش کمیته در کمیسیون صنایع مجلس طرح های 
کوتاه م��دت و بلندم��دت را در حوزه های مختلف از جمله پتروش��یمی، 
صنای��ع و معادن پیگیری می کنند، اظهار داش��ت: به عن��وان مثال در 
یک��ی از کمیته ها جه��ش تولید دانش بنیان در دس��تور کار قرار دارد و 
اف��راد متخصص وزارتخانه ها و دیگ��ر نمایندگان این موضوع را پیگیری 
می کنن��د. به گفته فیروزی، تامین معیش��ت مردم،  خودرو، فعال کردن 
معادن راکد با تس��هیل امور و مقررات زدایی، هدایت تس��هیالت بانکی 
به س��مت صنایع، دیپلماس��ی زنجیره صادرات با کمک وزارت خارجه، 
افزایش فعالیت در پتروش��یمی و توجه به شرکت های دانش بنیان برای 
تح��ول در صنایع از جمل��ه موضوعات اولویت دار کمیس��یون صنایع و 

معادن مجلس است.

طرح دوفوریتی حمایت از معیشت در دستور کار کمیسیون نیست
وی در پاس��خ به س��والی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر 
بررس��ی طرح دوفوریتی حمایت از معیشت مردم در کمیسیون صنایع 
و مع��ادن گف��ت:  تامین نیازهای ض��روری مردم ج��زو برنامه های همه 
کمیس��یون های مجلس از جمله کمیس��یون صنایع و معادن است ولی 
هنوز طرحی برای حمایت از معیش��ت مردم در دس��تور کار کمیسیون 

صنایع قرار نگرفته است.
فیروزی با بیان اینکه تامین منابع مالی برای طرح های معیشتی مهم 
اس��ت، اظهار داشت: هرچند معیشت مردم بس��یار مهم است ولی باید 
به س��مت کارهای ماندگار و مبنایی برویم ک��ه منجر به افزایش تولید، 

اشتغال و سرمایه گذاری پایدار شده و توازن اقتصادی ایجاد کند.
نماینده مردم فس��ا در مجلس خاطرنش��ان ک��رد: طرح ها و ایده های 
مختلف توس��ط نمایندگان ارائه می ش��ود ولی با توجه محدویت  منابع 
بای��د این طرح ها را منطقی پیش برد و نباید طرحی ارائه کرد که منابع 

مالی آن تامین نباشد.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی از 
دولت خواس��ت که با توجه به اینک��ه وزارت صمت بخش های صنعت، 
معدن، بازرگانی، مسکن و … را دربر می گیرد، زودتر وزیر مربوطه این 

وزارتخانه معرفی کند تا زندگی مردم با موضوع ساختاری گره نخورد.

شرکت های دانش بنیان توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را دارند

رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران اس��تان تهران به بررس��ی 
تأثی��ر افزایش نرخ بیمه ش��خص ثالث بر عدم تمای��ل مالکان خودرو و 

موتورسیکلت ها به داشتن بیمه شخص ثالث پرداخت.
رامین جهانگیر در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: حق 
بیمه ش��خص ثالث تحت تأثیر مبلغ ریالی دیات است و با افزایش مبلغ 
دیه در هر س��ال، حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش می یابد. در گذشته 
ش��رکت های بیمه گر با اخذ حق بیمه اندک تعهدات نامحدودی داشتند 
ام��ا با اص��الح قوانین و مق��ررات حاکم بر بیمه ش��خص ثالث در چند 
س��ال اخیر برای پرداخت خس��ارت ها س��قف در نظر گرفته شد)به این 
معنا که خس��ارات مازاد بر تعهد از طریق صندوق خسارت بدنی جبران 
می گردد(. بنابراین با نرخ نامه ای که به وجود آمد، ش��رکت های بیمه به 

حق واقعی خود در بخش ثالث در حال نزدیک شدن هستند.
وی ادام��ه داد: حق بیم��ه ثالث را به دلیل تاثیرپذی��ری آن از میزان 
دیات و همچنین زیان فعلی شرکت های بیمه نمی توان کاهش داد زیرا 
با کاهش آن ش��رکت های بیمه مجددا دچار زیان بیشتری خواهند شد 
بنابراین داش��تن حق بیمه شخص ثالثی که حقوق بیمه گر و بیمه گذار 
توامان حفظ نماید، نیاز به فرهنگ س��ازی دارد نه به خاطر اجباری بودن 
بلک��ه به این دلیل که حق بیمه ثالث در واقع بهای آرامش بیمه گذاران 

است.
رئی��س انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران اس��تان تهران افزود: در 
این ش��رایط می توان با بسترسازی مناس��ب در کشور از افزایش ضریب 

خس��ارت این بیمه نامه با برنامه ریزی پیشگیرانه از افزایش خسارت های 
احتمال��ی جلوگی��ری کرد. با توجه به اینکه بس��یاری از وس��ایل نقلیه 
کش��ور فرسوده بوده و دارای اس��تانداردهای بین المللی نیستند، میزان 
ریس��ک افزای��ش یافته و به دلی��ل ماهیت خاص ای��ن بیمه نامه و عدم 
امکان س��رمایه گذاری ذخایر ریاضی آن عمدتا حق بیمه نمی تواند این 
خس��ارت ها را پوش��ش دهد بنابرای��ن یکی از اقدام��ات الزم به منظور 
جلوگیری از خس��ارت ها، اس��قاط خودروهای فرس��وده و ایجاد بستری 

برای نوسازی آنها در کشور است.
جهانگیر خاطرنش��ان کرد: در کن��ار این موارد رعای��ت ایمنی نیز از 
اهمیت بسیاری برخوردار است و با اجرای استانداردهای الزم در ساخت 

جاده و خودرو می توان از تصادفات منجر به فوت جلوگیری کرد.
وی مش��کالت اقتصادی مردم نی��ز را عاملی مؤثر ب��ر افزایش تعداد 
خودرو و موتورس��یکلت های فاقد بیمه ش��خص ثالث برش��مرد و گفت: 
زمان��ی که م��ردم قادر به تأمین مایحتاج روزانه خود نیس��تند مس��لما 
پرداخت حق بیمه ش��خص ثالث در حد توان ش��ان نیست و برای آنان 

اولویت نخواهند داشت.
رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران تصریح کرد: 
با توجه به اصالحات بیمه ش��خص ثالث در سال های اخیر، اکنون زمان 
آن اس��ت با بهره ب��رداری از تکنولوژی روز دنیا، نظ��ام حاکم بر تعیین 
حق بیمه ش��خص ثالث را با هماهنگی ق��وه مقننه دگرگون کنیم، زیرا 
دنیا در حال تغییر اس��ت. گرچه حذف نس��خه فیزیکی بیمه ش��خص 

ثالث می تواند یک فاکتور اساس��ی در این مسیر باشد ولی همانند دیگر 
اقدامات ش��تاب زده و ب��دون توجه به عدم کفایت بس��ترهای الزم این 
مس��ئله رسانه ای شد. متاسفانه برخی ش��رکت های بیمه در این شرایط 
حتی به صورت گزینشی، سعی بر صدور الکترونیکی این بیمه نامه دارند. 
با این همه، به دلیل اجباری بودن بیمه ش��خص ثالث شرکت های بیمه 
چاره ای جز تمکین ندارند و خودش��ان نیز به دنبال س��وددهی هستند 
بنابراین قوانین مربوط به بیمه ش��خص ثال��ث با هدف حمایت از مردم 

تحت نظارت دولت است.
جهانگیر درب��اره جایگاه صنعت بیمه در ایران اظهار داش��ت: ضریب 
نفوذ بیمه در ایران نس��بت به کشورهای دیگر پایین است. در کشور ما 
بیش��ترین استقبال مردم از بیمه شخص ثالث و بیمه های درمانی است 
در صورتی که در کشورهای دیگر بیمه عمر از جایگاه ویژه ای برخوردار 

است و مردم آن را لمس می کنند.
رئی��س انجمن صنفی نماین��دگان بیمه ایران اس��تان تهران یکی از 
معایب صنعت بیمه را عدم تطابق محصوالت با نیازها دانس��ت و گفت: 
شرکت های جدیدالتاسیس بیمه در ارائه محصوالت خود از سهم موجود 
شرکت های بیمه ای دیگر استفاده می کنند و این امر کامال اشتباه است 
بنابراین بیمه مرکزی می بایس��ت مجوز فعالیت را به شرکت هایی بدهد 
ک��ه محصوالت جدیدی را ب��ا قابلیت انعطاف پذی��ری و با هدف جذب 
مخاطب ارائه می دهن��د. ضمن اینکه الزاما افزایش تعداد ش��رکت های 

بیمه را نباید موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه دانست.

رئی��س پلیس راهور ته��ران اعالم کرد خط قرم��ز پلیس حفظ جان 
و س��المت م��ردم اس��ت و در ارتباط با ط��رح ترافیک در این ش��رایط 
تاب��ع تصمیمات س��تاد ملی کرونا هس��تیم. به گزارش پای��گاه خبری 
»عص��ر خودرو« به نقل از ایرنا،  س��ردار »محمدحس��ین حمیدی« در 
حاش��یه مراس��م افتتاح دفتر ارتباط مردمی پلیس راهور تهران در عین 
حال افزود: پلیس راهور از گذش��ته های دور ش��اهد آس��یب های جدی 
آلودگی هواس��ت، ولی با وجود این مسائل و حجم باالی ترافیک، عبور 
و مرور مختل نش��ده و ش��هر قفل نیس��ت و پلیس راهور اقدامات خود 
را درخص��وص روانی ترافیک انجام می ده��د و خواهان کاهش ترافیک 
و کاهش آلودگی هواس��ت، ط��رح ترافیک درمان مقطعی اس��ت و اگر 
می خواهیم ش��اهد کاهش آلودگی باشیم باید طرح ترافیک را با جدیت 
بیش��تری پیگیری کنیم. س��ردار حمیدی درباره اجرای طرح ترافیک و 
ش��یوع ویروس کرونا گفت: باید بررسی شود طرحی که هم اکنون اجرا 
می ش��ود جواب می دهد و آس��یب در حوزه کرون��ا را کاهش می دهد یا 
چنین نیس��ت. ما منتظر نتیجه گیری و جواب س��تاد ملی کرونا هستیم 
البته تقاضای س��فر در تهران بس��یار است و ش��یوع بیماری بستگی به 
رعایت شهروندان دارد، البته طرح ترافیک به ما در کنترل بیماری کرونا 
کمک می کند و این یک ضرورت اس��ت که این طرح را اجرا کنیم. این 
مقام ارشد نظامی همچنین گفت: شهر تهران به خاطر پایتخت بودن از 
اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و می بایست وقایع و تصمیمات به موقع، 

سریع و شفاف به مردم و شهروندان اطالع رسانی شود.

از هم اکنون باید به فکر وارونگی هوا در 6 ماهه دوم سال بود
س��ردار حمیدی تصریح کرد: ترددهای غیرضروری یکی از مشکالت 
و معضالت ماس��ت که نه پارکینگ ها و نه معابر ش��هر تهران جوابگوی 
ترددهای شهروندان نیست و بحث وارونگی هوا در شش ماهه دوم یکی 
از معضالت پیش رو اس��ت که می طلبد با بررسی کارشناسی، نسخه ای 
کارس��از برای پایداری وضعی��ت پیش بینی کرد. وی ب��ا بیان اینکه در 
ش��هر تهران ۸ میلیون وس��یله نقلیه وجود دارد که ۴ میلیون موتور و  
۴ میلیون خودرو اس��ت، تصریح کرد: س��االنه در ش��هر تهران ۲1 هزار 
مج��روح و 6۰۰ فوتی داریم که البته با کاهش تصادفات فوتی و جرحی 

مواجه بودیم ولی باز هم آمار باال است.
افزایش تصادفات موتورسواران در سطح شهر تا 60درصد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: ۴۸درصد از حوادث 
رانندگی در طول روز مربوط به موتورس��واران است که حتی این میزان 
بعدازظهره��ا تا 6۰درصد به علت خس��تگی و خ��واب آلودگی افزایش 

می یابد.
س��ردار حمیدی افزود: 36درصد از فوتی ها مربوط به عابران است که 

در بزرگراه ها، حاشیه راه ها و زیر پل های عابر تصادفات رخ می دهد.
تغییر رویکرد پلیس راهور از خودرومحوری به انسان محوری

وی ادامه داد: نگاه ما در گذشته خودرومحوری بوده است که مشکالت 
زیادی به وجود می آورد و هم اکنون ش��هر تهران ش��هر انس��ان محوری 
نیس��ت و اگر می خواهیم شرایط عالی شود باید حمل و نقل هوشمند و 

پاک را برگزینیم و هم اکنون با این شرایط، آلودگی هوا افزایش می یابد 
و باید ترددهای غیرضرور را کنترل کنیم و شبکه ریلی و تاکسی و حمل 
ونقل عمومی با یکدیگر هماهنگ و مرتبط باشند، حمل و نقل ترکیبی 
بایس��تی گسترش یابد و مس��افر نباید سردرگم باش��د و دنبال خودرو 
بگردد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره تخلفات موتورس��یکلت ها 
افزود: پلیس راهور فاتب با تخلفات موتورسیکلت س��واران برخورد قاطع 
می کن��د و این برخوردهای قانونی متوقف نش��ده و طرح های پلیس در 
حال اجراس��ت ول��ی بحث پلیس اس��تفاده از موتوره��ای برقی و فاقد 
آالیندگی اس��ت و بحث آموزش موتورسیکلت سواران هم در حال انجام 
است که روزانه توس��ط کالس های توجیهی و آموزشی در پلیس راهور 

فاتب در حال انجام است.
پلیس راهور در شرایط کرونا در همه معابر حضور دارد

سردار حمیدی گفت: اگر از آسمان سنگ هم ببارد پلیس راهور فاتب 
در معاب��ر حضور دارد چراکه عدم حضور پلی��س در معابر باعث کندی 
حرکت و قطع ارتباطات بین مردم می شود و حمل و نقل دچار اختالل 
می گردد، حتی پلیس راهور در ش��رایط کرونایی در همه حال در معابر 

حضور دارد.
یکپارچگی دوربین های ترافیکی در دستور کار پلیس است

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: مسئوالن اداره مهندسی 
ترافیک، تابلوهایی را که دچار نقص هستند و آسیب دیده اند را تعویض 

و تا رفع نقص آن پیگیری های الزم را انجام می دهد.

علت افزایش خودرو و موتورسیکلت های فاقد بیمه شخص ثالث مشکالت اقتصادی است

تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا در زمینه طرح ترافیک هستیم
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صنایع مختلفی نیازمند دستگاه های تمام اتوماتیک هستند که کار حساس 
حکاک��ی و تمیزکاری قطعات گرانقیمت صنعت��ی را انجام دهند. بیش از این 
دس��تان ماهر استادکاران باتجربه این کار را انجام می داد. با گسترش فناوری، 

این کار توسط دستگاهای لیزری انجام می شود. 
صنای��ع مختل��ف ه��ر روز بیش از گذش��ته به 
فناوری ه��ای مرتبط به ح��وزه فوتونیک و لیزر 
وابس��ته می ش��وند. دس��تگاه های مختلفی در 
خطوط تولید صنایع و مراکز تولیدی مش��غول 
به کار هس��تند که براس��اس فناوری های حوزه 
لیزر، س��اخته شده اند. دستگاه لیزرهای حکاکی 
و تمیزکننده یکی از این تجهیزات اس��ت که با 
حمایت ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، 
مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و توسط شرکت نوین لیزر صبا 
ساخته شده اس��ت. مهدی موسوی، مدیرعامل 
این شرکت گفت: دس��تگاه لیزرهای حکاکی و 

تمیزکننده، با اس��تفاده از یک منبع لیزر پرتوان حالت جامد کار می کند. این 
دستگاه در ۲ یا 3 جهت الگوی طراحی شده را حکاکی می کند. ایجاد حکاکی 
تمیز و دقیق برای صنایع مختلف از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر این کار 

توسط دس��ت انجام گیرد و یا توسط دستگاه های قدیمی انجام شود، ممکن 
است درصد خطا در کار افزایش یابد و یا نتیجه کار از  کیفیت کافی برخوردار 
نباشد. وی در ادامه گفت: انجام این کار با استفاده از فناوری لیزر باعث می شود 
که نتیجه کار همیشه از کیفیت باالی برخوردار 
باشد. این دس��تگاه از سرعت ۷ هزار میلیمتر 
بر ثانیه برخوردار اس��ت و از دقت 3۰ میکرون 
برخوردار اس��ت. مدیرعامل شرکت فناور نوین 
لی��زر صبا همچنی��ن بیان کرد: بومی س��ازی 
فناوری های مرتبط با رش��ته لی��زر از اهمیت 
زیادی برای کشور برخوردار است. این دستگاه 
با یک س��وم قیمت نمونه مش��ابه محصوالت 
آلمانی و ایتالیایی ساخته شده است. این مسئله 
می تواند بر قیمت تمام ش��ده محصوالت موثر 
باشد. در واقع ما در این شرکت موفق شدیم تا 
با کمک متخصصین جوان، قیمت دستگاه را تا 
سطح قیمت دستگاه های مشابه چینی کاهش 
دهیم، در حالی که محصول ایران س��اخت کیفیت بسیار بیشتری از محصول 
مشابه چینی دارد. از این دستگاه در صنایع مختلفی مانند طال و جواهر سازی، 

صنایع فلزی و خودرو  سازی استفاده می شود. 

توسعه فناوری پایش وضعیت و بومی سازی ساخت و تولید تجهیزات 
آنالیز ارتعاش��ات هدفی بود که به شکل گیری یک شرکت دانش بنیان 
منجر ش��د. محصوالت کاربردی که با قیمت باالیی از دیگر کش��ورها 

وارد می ش��ود و صنایع را ب��ه واردات این 
محصول وابسته کرده است.

یک شرکت دانش بنیان با کمک تعدادی 
از متخصصان داخلی از س��ال ۷9 کار خود 
را با ارائ��ه خدمات پایش وضعیت دوره ای، 
هم راستاس��ازی لیزری، باالن��س محلی و 
مش��اوره و آموزش آغاز کرد. این ش��رکت 
ام��روز با گذش��ت ۲۰ س��ال از فعالیتش، 
توس��عه کارگاه باالنس و واح��د تحقیقات 
و طراح��ی و تولی��د سیس��تم های آنالی��ز 
ارتعاش��ات را هم به خدمات ش��ان افزوده 
اس��ت. این محص��والت ش��امل »آناالیزر 
 VM سیس��تم آنالین« ،»VB9۵ ارتعاش

و   »VM۴ »مانیت��ور   ،»9۷  BALCABباالن��س »کابی��ن   ،»96-۴
»سیستم مراقب VM۸۷« می ش��ود. دستگاه پرتابل VB9۵ نخستین 
دس��تگاه پرتاب��ل آناالیزر ارتعاش این ش��رکت برای پای��ش وضعیت و 

عیب یابی ماش��ین های دوار اس��ت. این دستگاه در صنایع مختلف نفت، 
گاز و پتروش��یمی، فوالد، س��یمان، نیروگاه و ... کاربرد دارد. همچنین 
سیس��تم آنالین VM ۴-96 تولید شده در این شرکت هم یک مانیتور 
کامل ام��ا در ابعاد کوچک اس��ت که به 
راحت��ی در پانل ه��ای اتاق کنت��رل و یا 
جعبه ه��ای اختصاصی قابل نصب اس��ت. 
ای��ن مانیتور ب��ا اندازه گی��ری، نمایش و 
کنترل حدود ارتعاش��ات امکان حفاظت 
از ماش��ین را فراهم می کند و از این راه، 
قابلی��ت اطمینان را افزای��ش می دهد. از 
دیگ��ر محصوالت ای��ن ش��رکت، کابین 
باالنس BALCAB 9۷ است. این کابین 
یک ماژول الکترونیکی برای اندازه گیری، 
پ��ردازش س��یگنال، محاس��به و نمایش 
نتای��ج باالن��س در ی��ک ماش��ین به کار 
می رود. مانیتور VM۴ هم یک سیس��تم 
حفاظتی قابل اطمینان برای ماش��ین های دوار است. این سیستم قادر 
اس��ت عالوه بر حفاظت از ماشین در مقابل خطرات احتمالی، اطالعات 

موردنیاز نگهداری و تعمیرات ماشین را هم فراهم کند.

فناوری تولید تجهیزات آنالیز ارتعاشات توسعه یافتدستگاه لیزرهای حکاکی ساخته شد

ایران در طول چند س��ال اخیر، در یک مس��یر تازه گام گذاشته 
اس��ت؛ مس��یری که از تولید علم آغاز ش��ده و به پیشرفتی درخور 

توجه در میان کشورهای خواهان توسعه می رسد.
به بیان آمارهای جهانی، رشد فزاینده و چشمگیر ایران در تولید 
عل��م در حوزه های گوناگون پیش��رفت های فزاینده در رس��یدن به 
برتری��ن جایگا های دنیا ک��ه حوزه های پیچیده فناوری را ش��امل 
می ش��ود، حقیقتی است که گزارش های جهانی بر آن اذعان دارند. 
یک��ی از مهم تری��ن گواه های این مدعا، تازه ترین گزارش ش��اخص 
جهان��ی نوآوری )Gii( اس��ت که از رش��د ایران در ش��اخص های 

نوآورانه خبر می دهد.
 اما ریش��ه این رش��د و جهت گیری تازه را می توان در هم افزایی 
میان تولیدکنندگان علم از دانش��گاه ها، پژوهش��گران و مراکز رشد 
نوآوری دانست. نظام تولید علم در کشور فرصتی فراهم آورده است 
ت��ا صنایع، به کمک ش��رکت های دانش بنیان و فناور، فرصتی قابل 
توجه برای توس��عه پیدا کنند. رشد فزاینده علم و فناوری در ایران 
به استناد تازه ترین گزارش شاخص جهانی نوآوری، ماحصل تعامل 
س��ازنده میان ح��وزه تولید علم با زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری 

کشور است.
ام��ا در میان تمامی حوزه هایی که گزارش ش��اخص های جهانی 
ن��وآوری تالش ایران را مورد کنکاش ق��رار داده، می توان به حوزه 
زیس��ت فناوری به عنوان یکی از محورهای مورد توجه این گزارش 
نگاهی داشت. گزارش سال ۲۰19 شاخص جهانی نوآوری که حوزه 
س��المت را مورد بررس��ی قرار داده، در فصلی مستقل نوآوری های 
پزشکی در جمهوری اس��المی ایران را مورد توجه قرار داده است؛ 
موضوع��ی که ای��ن روزها و با توجه ب��ه ضرورت های حرکت جدی 
کش��ورها در مسیر توس��عه نوآوری های پزشکی و سالمت می تواند 

حائز اهمیت باشد.
براس��اس این گزارش، تالش های توس��عه علم، فناوری و نوآوری 
ب��رای تحول در بخش س��المت به هم افزایی میان عرضه س��رمایه 
انس��انی، ارتقای نظام فناورانه و زیست بوم نوآوری منجر شده است. 
ارائه تصویری واقعی و ش��فاف از جهت گیری و تالش ایران در فتح 
قله های نوآوری های سالمت، می تواند به رفع نقایص و کاستی های 
احتمال��ی در این حرکت کمک کند. جایگاه مقایس��ه ای کش��ورها 
در ی��ک ح��وزه خاص گفت و ادامه داد: گزارش س��االنه ش��اخص 
جهان��ی نوآوری، وضعیت نوآوری در یک حوزه موضوعی را در کنار 
رتبه بندی کش��ورها بررس��ی می کند و چش��م اندازها و چالش های 

نوآوری در آن حوزه مورد بحث و تحلیل قرار می دهد.
این گزارش بیان می کند که زیست بوم نوآوری در حال گسترش 
بخ��ش س��المت در ایران، توس��ط مجموعه ای پویا از سیاس��ت ها، 
مش��وق ها و نهادهای تنظیم گیر پشتیبانی می ش��ود. همچنین در 
زیست بوم نوآوری سالمت ایران، هم افزایی مناسبی بین سیاست ها 
و تنظیم گیری ش��گل گرفته و به صورت هم زمان از طرف عرضه و 

تقاضا نوآوری سالمت پشتیبانی به عمل آمده است.
زیس��ت بوم  نوآوری سالمت در ایران توسط 193۰۰ عضو هیأت 
علم��ی 6۵ دانش��گاه علوم پزش��کی، 3۷۴۵۰ منتش��رات علمی و 
1۸۵9 درخواس��ت ثبت اختراع در سال ۲۰1۸ پشتیبانی شده و از 
ظرفیت باالیی برای میزبانی پژوهش های پیچیده در حوزه سالمت 
برخوردار اس��ت. شبکه توس��عه یافته و کارآمد دانش��گاه های علوم 

پزش��کی در سراسر کشور مس��ئول آموزش پزشکی و نیز پژوهش  
در خصوص مس��ائل س��المت و بیماری های منطقه ای هستند. این 
شبکه در 1۰۰ درصد مناطق شهری و 9۸ درصد مناطق روستایی، 

خدمات اولیه سالمت را در اختیار ایرانیان قرار داده اند.
از جمله این نقش آفرینان به سازمان های سیاست گذار و تنظیم گر 
مانند وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، سازمان غذا و دارو، اداره کل تجهیزات 
پزشکی، س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران، هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران، س��تاد توس��عه زیست فناوری اشاره شده 

است.
به نقش موثر مراکز رش��د و نوآوری در حوزه س��المت اشاره کرد 
و افزود: این گزارش بیان می کند که ایجاد زیرس��اخت ها برای رشد 
و ش��کوفایی  نوآوری ها در حوزه سالمت اثرمند بوده است؛ از جمله 
اینکه مرکز رش��د لوازم و تجهیزات پزش��کی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در دو دهه گذشته عملکرد بسیار خوبی در حمایت از توسعه 

تجهیزات پیشرفته پزشکی ساخت داخل داشته است.
براساس این گزارش، ظهور و گسترش بخش داروهای زیستی در 
ایران که بخش��ی پیچیده و با فناوری پیشرفته است، میزبان تعداد 

نسبتاً زیادی بنگاه موفق صادراتی است.
 در ب��ازار ۴.۵ میلیارد دالری دارو در ایران، س��هم ش��رکت های 
داخلی از این بازار ۷۰ درصد اس��ت، به طوری که در س��ال 139۷، 
9۷ درصد اقالم دارویی مصرف شده تولید داخل بوده و 6۷ درصد 
از ماده موثره دارویی )APIs( مورد اس��تفاده برای تولید داروها در 
داخل کش��ور تولید شده است. ارزش بازار تجهیزات پزشکی نیز در 
ایران ۲.۵ میلیارد دالر است، 3۰ درصد این بازار در اختیار بیش از 

1۰۰ تولیدکننده داخلی است.
گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰19 اجرای طرح تحول 
سالمت در ایران را یکی از گام های اثرگذار در افزایش دسترسی به 
خدمات حوزه سالمت می داند و عنوان می کند با اجرای این طرح، 
س��هم بیم��اران از هزینه های پرداخت��ی، از 3۷درصد کل هزینه ها 
ب��ه 1۰ درصد در مناطق ش��هری و ۵ درصد در مناطق روس��تایی 

رسیده است.
ایران توانس��ته اس��ت عالوه بر افزایش قابل توجه ساخت داخلی 
و خودکفایی دارویی، 6۰ میلیون دالر صادرات س��االنه برای کشور 
به همراه داش��ته باش��د که بخش قابل توجه��ی از این صادرات به 
کش��ورهای اروپایی بوده اس��ت. این تولی��دات، صرفه جویی ارزی 
س��االنه ح��دود یک میلیارد دالر را برای کش��ور ب��ه ارمغان آورده 
اس��ت. بخش زیس��ت فناوری در ای��ران با قدمت��ی نزدیک به یک 
قرن )از زمان تأس��یس انستیتو پاستور و موسسه رازی(، با حمایت 
سازمان یافته سیاستی توانسته داروهای متعدد و موفقی در درمان 
ام اس، انواع س��رطان )از جمله سرطان پستان(، اختالالت سیستم 
ایمنی بدن، ناباروری، اختالالت استخوانی و ماهیچه ای و هموفیلی 
را با هزینه بس��یار پایین در مقایس��ه با نمون��ه خارجی و با قابلیت 

دسترسی بسیار باال در اختیار ایرانیان قرار دهد.
 در مجموع، می توان این برداش��ت را استحصال کرد که ایران در 
مس��یر نوآوری های دارویی، برای رس��یدن به کیمیای این روزهای 
جهان که همه در پی یافتن آن هستند، مسیر درستی را پیموده و 

در جایگاه امیدوارکننده ای قرار دارد.

در چند وقت اخیر ایالن ماسک اظهارنظرهای عجیبی را در رابطه با ویروس کرونا داشته 
و اعالم کرده اسـت که در این رابطه بزرگنمایی شـده است. این امر در حالی است که بیل 
گیتس، از سـال ها قبل تهدید اصلی بشر در آینده را ویروس های همه گیر عنوان کرده بود. 
درواقع بسـیاری منتظر بودند تا آقای گیتس به این اظهارنظرها واکنش جدی ای را نشـان 
دهـد که تا به امروز، با سـکوت او همراه بود. با این حـال وی در جدیدترین مصاحبه خود 
اعالم کرده اسـت که صحبت های موسـس تسـال، بیش از حد عجیب اسـت. درواقع تصور 
توطئه بودن این ویروس، نوعی توهین به تالش های افراد در سراسـر جهان بوده و تکذیب 
آمارهـای موجـود در زمینه مرگ و میر افراد، تنها باعث می شـود تا سـرعت جلوگیری از 

رشـد ایـن ویروس، کاهش پیدا کند. درواقع به عقیده آقـای گیتس، با توجه به این امر که 
ایالن ماسـک در ابتدا در جریان روند تولید واکسـن نبوده و اطالعـات الزم را ندارد، بهتر 
اسـت که صرفا در زمینه ای که تخصص دارد و یـا فعالیتی را انجام می دهد، اظهارنظر کند. 
وی همچنین بار دیگر به نقش شـبکه های اجتماعی پرداخته و عنوان کرده اسـت که باید 
نظارت بیشـتری وجود داشته باشد تا اخبار نادرست، منتشر نشود. در کنار این موضوعات 
وی به کلیپی که در چند روز اخیر به ترند تبدیل شـده اسـت نیز پرداخت. در این ویدئو، 
ضمن آنکه آمریکا را سازنده ویروس کرونا معرفی کرده است، واکسن را بدون تاثیر دانسته 
و هـدف از آن را کنترل بر افراد عنوان کرده اسـت. در ایـن رابطه آقای گیتس اعالم کرده 

ایران در مسیر صحیح فناوری های سالمت

بیل گیتس باالخره سکوت خود را در برابر ایالن ماسک شکست
به قلم: لیزا ایادیسیکو / خبرنگار - مترجم: امیر آ ل علی

دریچــه

دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
گفت در ادامه طرح های تخفیفی ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی، شرکت های 
خالق هم به لیس��ت این طرح ها اضافه شدند و از امروز این شرکت ها برای دریافت خدمات 
آزمایش��گاهی ۵۰ درصد تخفیف می گیرند.  پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ۴۰ میلیون ریال اعتبار 
برای ش��رکت های خالقی که قصد دارند از خدمات آزمایش��گاهی بهره ببرند، در نظر گرفته 
شده است، بیان کرد: این تخفیف به خدمات مختلف در حوزه های فنی و مهندسی، مکانیک، 
مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوافضا، معدن، حوزه محیط زیست، کشاورزی و 
گیاهان دارویی، حوزه های زیست فناوری و پزشکی، داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی 

بافت، حوزه های علوم شناختی و مغز، صنایع دستی، مواد غذایی و ... تعلق می گیرد.

50 درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی 
به شرکت های خالق رسید

شنبه
11 مرداد 1399

شماره 1594
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ج��ذب س��رمایه گذاران متخص��ص در ح��وزه طرح ه��ای نوآوران��ه و 
سرمایه گذاری جسورانه یکی از سرفصل های کاری مجموعه های وابسته 
به معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��ت. در این راستا هفت 

طرح منتخ��ب در پ��ارک فن��اوری پردیس 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 

سرمایه گذاران ارائه شد.
ب��ا توجه به اینکه تحول واقعی در زیس��ت 
بوم نوآوری کشور نمی تواند با تکیه بر بودجه 
دولتی به وجود آید و نیازمند س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی اس��ت، تالش ش��ده اس��ت 
تا طرح ه��ا و پروژه ه��ای ج��ذاب نوآورانه به 

سرمایه گذاران معرفی شود.
احمد عس��گری، مدیرکل سرمایه گذاری و 
بومی س��ازی فناوری پارک فن��اوری پردیس 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
درباره این موضوع گفت: جذب س��رمایه گذار 

بخش خصوصی و تسهیل سرمایه گذاری بر روی طرح های نوآورانه، یکی 
از راهبردهای اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که در 
مجموعه پارک فناوری پردیس معاونت علمی نیز پیاده سازی شده است. 

در این راس��تا طرح های مختلفی از سوی شرکت های فناور ارائه شد. در 
نهایت پس از انجام فرآیند داوری و بازبینی هفت طرح س��رآمد از میان 
طرح های پیشنهادی انتخاب شد. عسگری در ادامه افزود: سعی شده است 
تا طرح های پیشنهادی براساس اولویت های 
در نظر گرفته شده از سوی مجموعه پارک 
فن��اوری پردی��س معاونت علم��ی انتخاب 
ش��وند. در ح��وزه نان��و موادش��یمی، طرح 
افزودنی س��وخت دی��زل انتخاب ش��د. در 
رش��ته آنالیز مواد گازی نیز ط��رح آنالیزور 
مواد گازی توانس��ت نظر هیأت داوران را به 
خود جلب کند. در حوزه س��المت نیز طرح 
تولی��د جایگزی��ن بافت اس��تخوان انتخاب 
شد. در رش��ته گردش��گری هم  طرحی با 
عنوان ساماندهی اقامتگاه به سرمایه گذاران 
پیش��نهاد می ش��ود. در حوزه معدن، طرح 
غلتک های شکل دهی گلوله انتخاب شد. در 
حوزه فناوری اطالعات نیز طرح سازماندهی هکرها انتخاب شد و در حوزه 
کسب و کارهای  IT محور نیز یک طرح با محوریت  بازار خودرو توانست 

به مرحله جذب سرمایه گذار راه یابد.  

یکی از مهمترین چالش هایی که کش��اورزان و تولید کنندگان فعال 
در حوزه گیاهان دارویی با آن روبه رو هس��تند، فروش این محصوالت 
با قیمت مناس��ب اس��ت. برای رفع این مش��کل تاس��یس یک سامانه 

سراس��ری خرید و فروش گیاه��ان دارویی 
حمای��ت ش��ده اس��ت. ای��ن س��امانه ملی 
همچنین امکان ارائه آموزش های مرتبط با 

این حوزه را نیز فراهم می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
کش��اورزان،  از  توجه��ی  قاب��ل  تع��داد 
تولیدکنن��دگان و ش��رکت های فن��اور در 
سراس��ر کش��ور در حوزه گیاه��ان دارویی 
فعالی��ت می کنن��د. این اف��راد، محصوالت 
و فرآورده ه��ای  تولی��د می کنن��د ک��ه در 
صنع��ت گیاهان دارویی کارب��رد دارد. یکی 
از چالش های��ی ک��ه ای��ن تولیدکنن��دگان 

ب��ا آن روبه رو هس��تند، عرضه این محصوالت به مناس��ب ترین قیمت 
اس��ت. وجود دالالن یکی از چالش های بخش کش��اورزی اس��ت. این 
افراد دس��ترنج کش��اورزان را در مناطق مختلف کشور با قیمتی نازل 

خری��داری می کنن��د و آن را با بهایی باالتر به تج��ار و صادر کنندگان 
می فروشند.

س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای 
تقوی��ت بنی��ه مال��ی کش��اورزان و ایجاد 
ارتباط مس��تقیم میان کش��اورز و صنایع 
و صادرکنندگان، از تاس��یس، سامانه ملی 
خری��د و فروش گیاه��ان دارویی حمایت 

کرده است.
ای��ن س��امانه ک��ه ب��ا دفتر ط��رح ملی 
گیاه��ان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی 
تاسیس شده اس��ت، می تواند فرصتی در 
اختیار کش��اورزان فعال در حوزه گیاهان 
داروی��ی ق��رار دهد تا محص��والت خود را 
از دورافتاده تری��ن نقاط کش��ور به قیمتی 

منصفانه به خریدار نهایی عرضه کنند.
همچنین این س��امانه دارای امکانات آموزش��ی اس��ت. این مسئله 
باعث ارتقای علمی کش��اورزان می ش��ود و باعث توسعه کمی و کیفی 

محصوالت مبتنی بر گیاهان دارویی می شود.

سامانه خرید و فروش گیاهان دارویی راه اندازی می شودفناوران ۷ طرح را برای سرمایه گذاری جسورانه معرفی کردند

فرزاد کبارفرد: مدیر آزمایش��گاه دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهش��تی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری
ب��ا ورود مهم��ان ناخوان��ده ای که هن��وز هم درباره منش��أ و 
چیس��تی اش پرسش های بس��یاری مطرح اس��ت و بخش قابل 
توجه��ی از جوامع را به خود مبتال س��اخته، زنگ خطری برای 
نظام س��المت کشورها به صدا درآمد. کشورمان نیز استثنائی بر 
ای��ن قائده نبود و نیاز به تأمین مواد ضدعفونی کننده، آن هم در 

مقیاس باال، یک ضرورت حیاتی شد.
جامعه س��المت و درمان کشور، با مراجعه روزافزون مبتالیان 
و اهمی��ت حفظ س��المت کادر درمانی و کمک ب��ه جلوگیری 
از ابت��الی افراد س��الم بیش از هر زمان دیگ��ری اهمیت وجود 
ضدعفونی کننده ه��ا و م��واد اس��تریل کننده را درک کرد. تمام 
تالش ها برای کمک به تأمین این نیازها به میدان آمد. از جمله 
واحدهایی ک��ه کمر همت ب��ر تأمین م��واد ضدعفونی کننده و 
ماسک ها بستند دانشگاه های کشور و واحدهای فناور بودند. در 
کنار مراکزی که به تولید این اقالم می پرداختند، آزمایش��گاه ها 
نقش��ی مهم و جام��ع را ایفاگر ش��دند. به طوری ک��ه کیفیت و 
اثرمن��دی ای��ن تولیدات که ب��ه تعبیری از خ��ود تولید اهمیت 

باالتری دارد، به کمک این آزمایشگاه ها ارزیابی و تأمین شد.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از ده ها مرکزی است 
ک��ه عزم خود را برای یاری کش��ور در مقابله با کرونا جزم کرده 

اس��ت و از ارائه خدمات درمانی به بیماران گرفته تا تولید اقالم 
دارویی، ضدعفونی کننده ها و ماسک ها توانست گام هایی اثرمند 
بردارد، اما در کنار این دانشگاه، آزمایشگاه مرکزی نیز همگام با 
تولیدات دانشگاهی، ارزیابی کیفی و کمی، تست های محصوالت 
دریافتی و کمک به ارتقای کیفی اقالم حوزه سالمت را به خوبی 

عهده دار شده است.
آزمایش��گاه جامع تحقیقاتی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید 
بهشتی با انجام آنالیزهای کمی و کیفی بیش از 3۰۰ نوع نمونه 
محلول ضدعفونی پایه الکلی تولید ش��ده در کشور توانست راه 
را برای تامین بخشی از نیاز حوزه سالمت کشور به محلول های 
ضدعفون��ی  که پایه الکلی دارند هموار س��ازد. تعامل با ش��بکه 
آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهبردی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در توزیع و توسعه این خدمات و محصوالت 
اثرگذار اس��ت. این ش��بکه عالوه بر ارائه خدمات شبکه س��ازی 
و ایجاد بس��تر تعامل مناس��ب میان متقاضیان و ارائه کنندگان 
خدم��ات، در قال��ب کم��ک مال��ی ب��رای نگه��داری و تعمیر، 
به روزرسانی، گسترش و توسعه تجهیزات مستقر در آزمایشگاه ها 

این مجموعه را یاری کرده است.
س��فارش تولید محصوالت موردنیاز در جامعه به آزمایشگاه از 
سوی شبکه آزمایشگاهی فناوری  های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری براس��اس توانمندی های آزمایشگاه از 

اقداماتی است که می تواند به جهش تولید ختم شود.

ب��ا بروز بیماری نقص پیش می آید. آژیر سیس��تم ایمنی بدن 
روشن می شود. سلول های ایمنی حالت دفاعی می گیرند. جنگ 
آغاز می ش��ود، اما سیس��تم دفاعی بدن همیش��ه پیروز میدان 
مبارزه نیست. گاهی مغلوب می شود و بیماری  پیشرفت می کند.

در برخ��ی بیماری های��ی که سیس��تم ایمنی دچ��ار اختالل 
می ش��ود، محققان با ارائه روش هایی ساختار را اصالح می کنند. 

خود ایمنی یا سرطان ها از آن دسته اند.
ایمنوس��ل تراپی یکی از راهکارها برای درمان بیماری ها است. 
در این روش س��لول های ایمنی س��الم از بدن فرد جدا می شود. 
پس از دس��تکاری این س��لول ها به جنگ بیماری می روند. تازه 

نفس هستند و بیماری را از بین می برند.
 پوریا س��الجقه متخصص در حوزه ایمونوسل تراپی درباره این 
روش درمان می گوید: ایمونوس��ل تراپی به روش های گوناگونی 
انجام می شود. تزریق سلول های سالم خود فرد پس از دستکاری 
یکی از روش ها اس��ت. در مواردی دیگر س��لول های پیش س��از 
سازنده سلول های خونی )که شامل گروهی از سلول های ایمنی 
هم می ش��ود( ب��ه بدن فرد تزریق می ش��ود. پیوند س��لول های 
بنیادی خونس��از از یک فرد به فرد دیگر نیز روش دیگری است 

که انجام می شود.
 او در ادام��ه بیان می کند: در برخی درمان ها نیز س��لول های 
دفاع��ی در مع��رض س��لول های بدخیم ق��رار داده و حس��اس 

می ش��وند. این س��لول های حس��اس ش��ده با تزریق به بدن به 
سلول های بدخیم حمله می کنند و آنها را از بین می برند.

به گفته س��الجقه، سال هاس��ت که در کشور پیوند سلول های 
بنیادی خونساز انجام می ش��ود و در این حوزه در انواع پیوندها 
موفقی��ت و پیش��رفت های خوبی داش��ته ایم. البت��ه درمان های 
ایمونوس��ل تراپی به ص��ورت دارویی نیز وج��ود دارد. در برخی 
نقص های اولیه سیس��تم ایمنی و سرطان هایی مانند خون امروز 
در بیش از ۷۰ درصد بیماران بهبودی کامل را مشاهده می کنیم.

  بله، س��لول های بنیادی اکنون به بیماران صعب العالج جان 
تازه ای داده اس��ت. در همین چند س��ال پیش برای سرطان ها 
درمانی وجود نداشت و حتی درمان های نگهدارنده هم نداشتند، 
اما امروز این فناوری با از بین بردن سلول های ناقص بیماری را 
به طور کامل برای بیماران س��رطانی و نقص های اولیه سیستم 

ایمنی از بین می برد.
قطعا همانطور که در گذش��ته کس��ی فکر نمی کرد یک بیمار 
سرطانی به طور کامل بهبود یابد با پیشرفت دانش و فناوری در 
آینده نیز برای درمان بیماری های دیگر راهکاری ارائه می شود.

 س��تاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری نیز پیشرفت و توسعه فناوری ها در این 
حوزه را اولویت خود قرار داده است و از فعالیت محققان در این 

حوزه حمایت می کند.

فناوری بر سلول های بدخیم چیره شد

رشـد ایـن ویروس، کاهش پیدا کند. درواقع به عقیده آقـای گیتس، با توجه به این امر که 
ایالن ماسـک در ابتدا در جریان روند تولید واکسـن نبوده و اطالعـات الزم را ندارد، بهتر 
اسـت که صرفا در زمینه ای که تخصص دارد و یـا فعالیتی را انجام می دهد، اظهارنظر کند. 
وی همچنین بار دیگر به نقش شـبکه های اجتماعی پرداخته و عنوان کرده اسـت که باید 
نظارت بیشـتری وجود داشته باشد تا اخبار نادرست، منتشر نشود. در کنار این موضوعات 
وی به کلیپی که در چند روز اخیر به ترند تبدیل شـده اسـت نیز پرداخت. در این ویدئو، 
ضمن آنکه آمریکا را سازنده ویروس کرونا معرفی کرده است، واکسن را بدون تاثیر دانسته 
و هـدف از آن را کنترل بر افراد عنوان کرده اسـت. در ایـن رابطه آقای گیتس اعالم کرده 

اسـت که چنین وجود تراشه هایی به این حد کوچک در واکسن  ها، عمال غیرمنطقی بوده و 
با توجه به ابعاد یک سـوزن، چنین فرضی محال خواهد بـود. درواقع چنین تصوراتی تنها 
بـرای منافع اقتصادی بوده و احتمال دارد که گروه های دیگر، با سـیاه نمایی در تالش برای 
فروش داروهای خود با قیمت های بسـیار باال باشـند. این امر در حالی است که تالش ها به 
این سـمت اسـت که به صورت عادالنه، این ویروس عرضه شود که بدون شک مورد عالقه 
بسیاری از افراد نبوده و منافعی را در پی ندارد. حال باید دید که ایالن ماسک به این پاسخ 

محکم موسس مایکروسافت، چه واکنشی را نشان خواهد داد. 
www.businessinsider.com :منبع

کاهش خطرات واگیری کرونا

بیل گیتس باالخره سکوت خود را در برابر ایالن ماسک شکست
به قلم: لیزا ایادیسیکو / خبرنگار - مترجم: امیر آ ل علی

یادداشـت

در پی ش��یوع ویروس کرونا و توقف حرکت قطارهای مسافری در اسفندماه 
سال گذش��ته، سایر بخش های تردد مسافری ش��امل قطارهای گردشگری و 
حوم��ه ای نیز متوقف ش��ده بود. به گ��زارش مهر، با این حال با از س��رگیری 
حرک��ت قطارهای مس��افری و حومه ای از اواس��ط اردیبهش��ت ماه امس��ال، 
قطارهای گردشگری راه اندازی نشد و تاکنون خبری از آغاز به کار آنها نیست.

سعید رسولی، مدیرعامل ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، با بیان 
اینکه فعالیت قطارهای گردش��گری به دلیل ش��یوع کرونا متوقف شده است، 
گفت: پس از آنکه این ویروس ش��یوع یافت، به دلیل دس��تورات س��تاد ملی 

مبارزه با کرونا، فعالیت قطارهای گردشگری نیز متوقف شد.

توقف فعالیت قطارهای گردشگری به 
دلیل شیوع کرونا



کریشن الیر یکی از نابغه های عرصه برندسازی محسوب می شود. وی 
با بیش از 1۸ س��ال فعالیت در این حوزه، یک��ی از قابل اعتمادترین ها 
محس��وب می ش��ود. با توجه به این امر که در حال حاضر، بازاریابی از 
طریق ش��بکه های اجتماعی در صدر تمامی روش ها قرار دارد، صحبت 
ک��ردن در رابطه با این موضوع، بس��یار مهم ش��ده اس��ت. در ادامه ۴ 
گام اصلی برای برندس��ازی در شبکه های اجتماعی از نگاه وی را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
1-انتخاب درست 

نخستین گامی که باید طی کنید این است که پلتفرم خود را انتخاب 
نمایی��د. در این رابطه انواع ش��بکه ها وجود داش��ته و همین امر باعث 
می شود تا انتخاب شما سخت شود. در کنار این موضوع فراموش نکنید 
که معی��ار، صرفا وضعیت جهانی نبوده و ش��ما باید به وضعیت جامعه 
هدف خود توجه داش��ته باشید. همچنین هماهنگ بودن شبکه با نوع 
نیاز شما نیز از دیگر مواردی محسوب می شود که در نهایت به انتخاب 
بهتر، منجر خواهد ش��د. برای مثال اگر برندها، مش��تریان اصلی ش��ما 
محس��وب می ش��وند، انتخاب لینکدین گزینه بهتری خواهد بود. با این 

حال برای جذب جوان ها، در حال حاضر اینستاگرام و تیک تاک، دارای 
باالترین میزان محبوبیت هس��تند. در نهایت فراموش نکنید که ش��ما 
بای��د به ص��ورت متمرکز بر روی یک ش��بکه فعالیت ک��رده و پس از 
رس��یدن به جایگاه الزم، در صورت نیاز موارد دیگر را مورد توجه خود 

قرار دهید. 
2-جامعه سازی

در ای��ن مرحله الزم اس��ت تا جامعه خود را انتخ��اب نمایید. در این 
رابط��ه نیز معیاره��ای مختلفی وجود دارد. برای مث��ال برای یک برند 
محصوالت آرایش��ی، بدون ش��ک بانوان تنها افرادی محسوب می شوند 
که فعالیت های ش��ما می تواند مورد توجه آنها قرار گیرد. در این رابطه 
ش��ما باید با توجه به محصول خود، در این رابطه اقدام نمایید. در این 
راستا حتی استفاده از هشتگ ها برای نمایش جامعه موردنظر شما نیز 
امری ضروری خواهد بود. در نهایت فراموش نکنید که ش��ما می توانید 
در ابت��دا یک جامعه کوچک نظیر دختران ی��ک منطقه را مدنظر قرار 
داده و پس از آن ، قلمرو خود را گس��ترش دهید. با این اقدام، س��رعت 

رشد به مراتب باالتری را تجربه خواهید کرد. 
3-تعامل 

ماهیت تمامی ش��بکه های اجتماعی، تعامل است. درواقع این امر که 
مخاطب صرفا مشاهده کننده اقدامات ش��ما باشد، بدترین اتفاقی است 

که ش��اهد آن خواهید بود. در این رابطه فراموش نکنید که ش��ما باید 
اقدام��ات متنوع��ی را مورد توجه خود قرار دهید. ب��رای مثال تنها یک 
مس��ابقه یا چالش، کافی نخواهد بود. ب��رای آگاهی از روش های جدید، 
ضروری است تا مقاالت مرتبط با این موضوع را به صورت مداوم، مطالعه 
کنید. این امر باعث خواهد شد تا همواره روش های جدیدتری را بتوانید 
به اجرا درآورید. در این راستا توصیه می شود که خود به یک اینفلوئنسر 
تبدیل شده و یا از افراد فعال در این زمینه استفاده کنید. این امر باعث 

خواهد شد تا اقدامات شما از حالت صرفا تجاری خارج شود. 
4-ارزش سازی

در نهایت محتوای و س��بک کاری ش��ما باید کامال ارزش��مند باشد. 
در غیر این صورت امکان نگه داش��تن مخاطب، عمال صفر خواهد بود. 
درواق��ع با توجه به این ام��ر که در حوزه های مختل��ف، انواع صفحات 
در حال فعالیت هس��تند، بدون کیفیت ب��اال، نمی توان انتظار موفقیت 
را داش��ت. در این راس��تا توصیه می ش��ود تا اقدام��ات صفحات برتر و 
پرطرفدار را مورد بررسی قرار دهید. همچنین ضروری است تا آمارهای 
خ��ود را به ص��ورت مداوم م��ورد بازبینی قرار داده و از درس��ت بودن 
همه چیز، اطمینان داش��ته باش��ید. درواقع ممکن است همواره نیاز به 

تغییرات کوچک و یا بزرگی، وجود داشته باشد. 
tweakyourbiz.com :منبع

بازاریاب��ی در دنی��ای امروز ب��دون تولید محتوای ج��ذاب و تالش برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف امکان پذیر نیس��ت. اس��تفاده از انواع 
فرمت ه��ا مانند ویدئ��و، عکس، متن و حتی پادکس��ت در این میان توجه 
بس��یاری از برندها را به خوبی جلب کرده اس��ت. نکت��ه مهم در این میان 
داشتن برنامه ای مشخص برای بازاریابی B۲B است. برندها در این بخش با 
سایر کسب و کارها به جای مشتریان عادی سر و کار دارند. امروزه مشکالت 
بسیار زیادی پیش روی برندها برای بازاریابی جذاب و تاثیرگذاری در عرصه 
B۲B است. ما در این مقاله قصد بررسی برخی از مشکالت بازاریاب ها برای 
تولید محتوا و بازاریابی را داریم بنابراین در ادامه در قالب چند بخش مجزا 
به بررس��ی مهمترین چالش های بازاریاب ها در عرصه B۲B و راهکارهای 

مناسب برای آن خواهیم پرداخت. 
1. ارتباط بیش از اندازه محتوا به برند با جای مخاطب هدف

محتوای بازاریابی باید همیش��ه در ارتباط با مخاطب هدف باشد. این 
امر نکته ضروری در حوزه بازاریابی محسوب می شود. بسیاری از برندها 
به اش��تباه در عرصه بازاریابی بر روی ویژگی ها و نکات مختلف پیرامون 

کسب و کارشان متمرکز می شوند. 
محت��وای بازاریابی باید همیش��ه با توجه به مخاط��ب هدف طراحی 
شود. بسیاری از برندها این نکته مهم را مدنظر ندارند بنابراین محتوای 
بازاریابی آنها در عمل تعریف اغراق آمیز از کس��ب و کارش��ان محسوب 
می ش��ود. مش��کل موردنظر فقط مخصوص به کسب و کارهای کوچک 
نیس��ت. امروزه بس��یاری از برندهای بزرگ نیز همین مش��کل را دارند. 
اگر نگاهی عمیق به کمپین های بازاریابی موفق در عصه B۲B داش��ته 
باشیم، اغلب آنها با بررسی نیازهای جاری مخاطب هدف اقدام به ایجاد 

ارتباط میان آن و فعالیت جاری برندشان کرده اند. 
راهکار موردنظر برای بخش کنونی بس��یار ساده و در عین حال مهم 
است. امروزه اغلب برندها دارای تیم های بازاریابی مناسبی هستند. نکته 
مهم در این میان درخواس��ت از تیم بازاریابی برای بررسی دقیق سلیقه 
مخاطب هدف و س��پس تولید محتوا براس��اس آن اس��ت. اگر ما همین 
نکت��ه کوچک را مدنظر قرار دهیم، بس��یاری از مش��کالت بازاریابی مان 
حل خواهد ش��د. ام��روزه برخی از بازاریاب ه��ا و برندها حوصله مطالعه 
پیرام��ون مشتریان ش��ان را ندارند. این ام��ر موجب ناتوان��ی آنها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظرش��ان خواهد ش��د. پس 
از آنک��ه یک برند تصمی��م برای بازاریابی در عرص��ه B۲B گرفت، باید 
به دقت ویژگی های مخاطب هدفش را بررس��ی کند. این امر چشم انداز 
وسیع تری به بازاریاب ها برای تولید محتوا خواهد داد. بازاریابی، به ویژه 
در حوزه B۲B، فرآیندی بلندمدت محس��وب می شود بنابراین با تالش 
ب��رای مدیریت این فرآین��د در بازه زمانی کوتاه موفق به کس��ب نتایج 

دلخواه نخواهیم شد.

2. فقدان استراتژی محتوایی
توس��عه محتوا بدون داشتن برنامه ای مش��خص کار دشواری خواهد 
بود. براس��اس مطالعه ما در موسس��ه ClickZ نزدیک به ۷۰ درصد از 
بازاریاب ها در صورت فقدان برنامه محتوایی دقیق موفق به تولید کمپین 
تاثیرگذار نمی شوند. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای مخاطب هدف 
دارد. همه ما تجربه مش��اهده محتوای بی کیفیت و شلخته را داشته ایم. 
دلیل این امر عدم برنامه مشخص تیم بازاریابی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف است. وقتی برنامه مشخصی برای ساماندهی محتوا وجود 

نداشته باشد، نتیجه کار محتوایی به هم ریخته و نامنظم خواهد بود. 
راهکار اساسی برای غلبه بر فقدان نظم و استراتژی در عرصه بازاریابی 
توجه به ماهیت جمعی بازاریابی است. ما باید در شرکت مان کار گروهی 
را تقویت نماییم. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را نخواهیم داشت. مزیت اصلی همکاری میان بخش های مختلف 
ش��رکت برای تولید محتوا امکان اس��تفاده از نظ��رات مختلف و بهبود 

کیفیت نهایی کار است. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها فقط از یک بازاریاب برای تولید محتوا 
اس��تفاده می کنند. همچنی��ن تمایلی برای هم��کاری میان بخش های 
مختلف در راس��تای تولی��د محتوای جذاب بازاریابی نش��ان نمی دهند. 
نتیج��ه این امر تولید محتوای بی کیفیت از س��وی برندهاس��ت. هرچه 
همکاری تیم مدیریت مرکزی شرکت برای تولید محتوا با همکاری تمام 
بخش ها بیشتر باشد، نتیجه نهایی کار بهتر از آب درخواهد آمد بنابراین 
وظیفه شما به عنوان مدیرعامل یا مسئول بخش بازاریابی تقویت تمایل 

بخش های مختلف برای همکاری در فرآیند بازاریابی خواهد بود. 
3. ناهماهنگی میان بخش بازاریابی و فروش

محتوای بازاریابی همیش��ه ب��ا هدف فروش بیش��تر در تعامل عملی 
با مش��تریان تولید می ش��ود. امروزه یکی از چالش های اصلی کس��ب و 
کاره��ای B۲B فقدان هماهنگی میان بخش فروش و بازاریابی اس��ت. 
این امر موجب تاثیرگذاری اندک کمپین  های بازاریابی بر روی مشتریان 
می ش��ود. وقتی میان بخش بازاریابی و فروش هماهنگی برای پیش��برد 

کارهای جاری نباشد، چنین مشکلی دور از ذهن نخواهد بود. 
بازاریاب��ی در عصر کنونی ارتب��اط نزدیکی با بخش ف��روش و روابط 
عمومی دارد. هدف اغلب برندها از فعالیت در عرصه کسب و کار کسب 
س��ود اس��ت. نکته مهم در این میان برنامه ریزی درست برای دستیابی 
ب��ه هدف موردنظر اس��ت. اگر ما ب��ه خوبی برای ایج��اد هماهنگی در 
بخش ه��ای مختلف، به ویژه بازاریابی و فروش، اقدام نکنیم، بخش قابل 

توجهی از سودمان کاهش خواهد یافت. 
راهکار مناس��ب برای ایجاد هماهنگی بیش��تر میان بخش بازاریابی و 
فروش تخصی��ص فضایی واحد به هر دو تیم اس��ت. این امر هماهنگی 
و ارتب��اط روزانه بیش��تری میان بخش های مختل��ف ایجاد خواهد کرد. 
در نتیجه میزان ناهماهنگی می��ان آنها کاهش خواهد یافت. نکته مهم 
بع��د در ای��ن میان تقویت تمای��ل هر دو تیم برای هم��کاری نزدیک با 

هم اس��ت. این امر ش��امل بررسی اس��تراتژی های بازاریابی و فروش به 
ص��ورت همزمان از س��وی اعضای ه��ر دو بخش اس��ت. نتیجه این امر 
امکان استفاده از توصیه های کاربردی و نزدیک ساختن نظرات مختلف 

به هم خواهد بود. 
4. فقدان ارتباط میان محتوا با سبک زندگی مخاطب

کمپین ه��ای بازاریابی باید حال و ه��وای عادی و مرتبط با زندگی مردم 
را داشته باش��د. نکته مهم درخصوص فعالیت بسیاری از برندها در خالف 
مسیر این امر است بنابراین ما در عمل کمپین هایی بیش از اندازه فانتزی 
را مش��اهده می کنیم. هرچه ارتباط میان کمپین بازاریابی برند ما و شیوه 
زندگی مخاطب هدف بیشتر باشد، توانایی تاثیرگذاری بیشتری بر روی وی 
خواهیم داشت. این امر در مورد فعالیت در عرصه بازاریابی B۲B و تعامل با 
شرکت های دیگر نیز اهمیت دارد. کمتر مشتری تمایل به خرید از برندی 
با تبلیغات عجیب و غریب دارد بنابراین شما باید در وهله نخست خود را به 

زندگی جاری و روزمره مخاطب هدف نزدیک سازید. 
اس��تفاده از فناوری های نوین برای درک بهتر زندگی مش��تریان ایده 
مناس��بی اس��ت. نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی توانایی پردازش و 
تحلیل دامنه وس��یعی از اطالعات در مدت زمانی اندک را دارد بنابراین 
ش��ما باید نس��بت به کاربس��ت ش��یوه های نوین در زمینه جمع آوری 
اطالعات از مش��تریان هدف تان دقت الزم را داش��ته باشید. بسیاری از 
برندها در این زمینه همکاری نزدیک با شرکت های توسعه دهنده هوش 
مصنوع��ی دارند. مزیت اصلی ای��ن امر امکان اس��تفاده از نرم افزارهای 
اختصاصی برای برندتان خواهد بود بنابراین همیشه رابطه نزدیک میان 
کس��ب و کارتان و ش��رکت های توس��عه دهنده فناوری هوش مصنوعی 

ایجاد نمایید. 
5. فقدان عنصر قهرمانی در کمپین

کمپین های بازاریابی باید همیشه یک عنصر اصلی برای تبدیل محتوا 
به کلید قهرمانی داشته باشد. این امر شامل یک شعار، تصویر یا عکس 
منحصر به فرد است. هدف اصلی در اینجا ماندگاری باالی نام و محتوای 
بازاریاب��ی برندمان در ذهن مخاطب هدف اس��ت. اگر این نکته را مورد 
توجه قرار ندهیم، توانایی جلب نظر مخاطب هدف را نخواهیم داشت. 

هم��کاری با بازاریاب های حرفه ای و اس��تفاده از توصیه های کاربردی 
مهمترین پیش��نهاد ما برای غلبه بر مش��کل م��ورد بحث در این بخش 
اس��ت. بدون تردید بسیاری از برندها نسبت به رفع این مشکل اقدامات 
مناس��بی انجام داده اند بنابراین تالش ب��رای الگوبرداری از آنها نیز ایده 

مناسبی خواهد بود. 
ام��روزه تولید محتوا در زمینه بازاریابی B۲B دش��واری های بس��یار 
زیادی دارد. فرآیند بازاریابی و تولید محتوا به هیچ وجه س��اده نیس��ت. 
نکته مهم در این میان تالش برای پرهیز از اشتباهات و مشکالت ساده 
در این زمینه اس��ت. هدف مقاله کنونی نیز بررسی برخی از چالش های 

این حوزه و ارائه راه حل های مناسب بود. 
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بررسی پیچیدگی های تولید محتوای بازاریابی مناسب

B2B چالش ها و راهکارهای بازاریابی

معرفی نسل جدید رمزها با توجه به 
الگوی خنده افراد 

در زمین��ه امنیت، همواره تالش ش��ده اس��ت ت��ا الگوهای 
جدیدتر و ایمن تری ارائه ش��ود ک��ه باالترین آن را می توان به 
کار بردن حس��گر اثر انگشت دانس��ت، با این حال این مسئله 
نیز مش��کالتی را به هم��راه دارد. درواقع در برخی از ش��رایط 
ممکن است افراد دستکش پوشیده باشند. همچنین در صورت 
کش��ته ش��دن نیز همچنان می توان از اثر انگشت او برای گذر 
از هر رمزی، اس��تفاده کرد. در این رابطه تنها گوشی های تلفن 
همراه مدنظر نبوده و مواردی نظیر رمز کارت بانکی نیز نیاز به 
الگوهای جدیدتری دارد. در این راستا محققان طی تحقیقات 
خ��ود به این موضوع پی برده اند که الگ��وی خنده هر فرد نیز 
درس��ت به مانند اثر انگش��ت او متفاوت بوده و می توان از این 
بخ��ش به عنوان یک ش��یوه جدید رمزگذاری، اس��تفاده کرد. 
اگرچه این طرح جذاب به نظر می رس��د، با این حال مش��کل 
بزرگ این اس��ت که احتمال دارد که اف��راد از الگوهای خنده 
متفاوتی برخوردار باشند. تحت این شرایط یک مشکل امنیتی 
ج��دی وجود خواهد داش��ت. ح��ال باید دید ک��ه نتیجه این 
تحقیقات، در نهایت به چه خروجی ای خواهد رس��ید. درواقع 
این مس��ئله صرفا در مرحله آزمایش قرار داشته و ممکن است 

شاهد استفاده از آن نباشیم. 
techradar.com :منبع

 فستیوال مجازی دومینو
برای قدردانی از مشتریان

دوران شیوع ویروس کرونا تاثیر بسیار مخربی بر روی فعالیت 
برندها داش��ت. این امر در طول ماه های اخی��ر توانایی برندها 
برای حفظ ارتباط با مشتریان را به چالش کشید. بدون تردید 
بس��یاری از برندها برای ادامه فعالیت ش��ان در عرصه کسب و 
کار با مشکالت بسیار زیادی مواجه شدند. برند دومینو در این 
میان موفقیت بس��یار زیادی ب��رای حفظ ارتباطش با مخاطب 
هدف داش��ت. آنها در همان هفته های نخس��ت شیوع ویروس 
کرونا اقدام ب��ه دعوت از کاربران برای تولید محتوای ویدئویی 

پیرامون برندشان کردند. 
اگر از عالقه مندان به صنعت فس��ت فود باشید، از جایزه های 
جذاب دومینو برای کمپین ه��ای بازاریابی اش آگاهی خواهید 
داش��ت. این برند در م��ورد کمپین اخی��رش در دوران کرونا 
دریافت یک س��ال پیتزای رایگان را اعالم کرده اس��ت. بدون 
تردی��د جای��زه موردنظ��ر جذابیت های بس��یار زی��ادی برای 

طرفداران این برند دارد. 
براساس گزارش رسمی برند دومینو آنها در طول مدت زمان 
برگزاری کمپین بیش از 1۰ ه��زار ویدئو دریافت کردند. پس 
از چند ماه برگزاری کمپی��ن اکنون بازاریاب های برند دومینو 
در تالش برای بهبود وضعیت برندشان اقدام به انتخاب برترین 
ویدئوه��ا و اعط��ای جای��زه افتاده اند. هدف اصل��ی دومینو در 
این میان انتظار برای کاهش ش��یوع کرون��ا و برگزاری رویداد 
حضوری بود. با این حال هنوز نش��انه ای از بهبود کامل اوضاع 
مش��اهده نمی شود. آنها بر همین اساس اقدام به برگزاری یک 
فس��تیوال مجازی ب��رای نمایش ویدئوهای دریافتی از س��وی 
کاربران کرده اند. این ویدئوها در اغلب اکانت های رس��می برند 

در شبکه های اجتماعی قابل دسترسی است.
marketingdive.com :منبع

هوآوی به بزرگ ترین سازنده گوشی 
تلفن همراه تبدیل شد

در چند س��ال اخیر برندهای چینی با س��رعت بسیار باالیی 
در بازارهای مختلف ظاهر ش��ده اند. با ای��ن حال اگر بخواهیم 
پرچم��دار ای��ن جریان را انتخ��اب کنیم، بدون ش��ک هوآوی 
شایس��ته ترین گزینه خواهد بود. این برند اگرچه در مقایسه با 
سایر رقبای خود نظیر اپل و سامسونگ، سابقه فعالیت کمتری 
دارد،. ب��ا این ح��ال جدیدترین آمارها حاکی از آن اس��ت که 
این ش��رکت، جایگاه نخس��ت را به دس��ت آورده و کنار زدن 
سامس��ونگ، موجب حیرت بس��یاری شده اس��ت. درواقع این 
موفقیت بزرگ در حالی رقم خورده اس��ت که این ش��رکت با 
تحریم های آمریکا مواجه ب��وده و روابط اخیر چین با هند نیز 
اوضاع را وخیم تر کرده اس��ت. این برند در سه ماهه دوم سال 
۲۰۲۰ موفق به فروش ۵۵.۸ میلیون دس��تگاه ش��ده است که 
بیش��تر از آمار سامسونگ با ۵3.۷ میلیون است. در این رابطه 
افت فروش شدید سامس��ونگ را باید به خاطر دالیلی فراتر از 
انتشار ویروس کرونا دانست. تحت این شرایط سوال اصلی این 
اس��ت که آیا سامسونگ می تواند جایگاه سابق خود را باز پس 
بگیرید و یا باید شاهد پادشاهی جدید باشیم. نکته دیگری که 
حائز اهمیت اس��ت، این است که چین، زودتر از سایر کشورها 
موفق به کنار زدن ویروس کرونا ش��ده اس��ت. به همین خاطر 
یکی از دالیل این آمار می تواند بازگشت به شرایط عادی باشد. 
cnbc.com :منبع
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در حال حاضر اینس��تاگرام به مهمترین شبکه اجتماعی جهان تبدیل 
شده اس��ت. درواقع اکثر برندها، در این شبکه حضور دارند. با این حال 
تفاوت های زیادی میان یک صفحه تجاری با سایر صفحه ها وجود دارد. 
به همین خاطر ش��ما باید موارد بیشتری را مورد توجه خود قرار دهید. 
در این راس��تا قصد بررس��ی 1۰ تکنیکی را داریم که منجر به کس��ب 

محبوبیت سریع تر و در نهایت افزایش میزان فروش خواهد شد. 
1-امکان خرید 

اینس��تاگرام برای برندهای تجاری امکانات مختلف��ی را فراهم آورده 
است. تحت این شرایط عدم استفاده از آنها، اقدامی هوشمندانه نخواهد 
بود. یکی از این امکانات، امکان درج قیمت بر روی تصاویر است. با این 
اقدام مش��تری به راحتی می تواند قیمت هر محصول را مشاهده کرده و 
مس��تقیما با چند کلیک، اقدام به خرید کند. نکته مهم دیگر این است 
که چنین اقدامی، باعث می ش��ود تا در نظر مشتری، حرفه ای تر به نظر 
برسید. همچنین این موضوع صرفه جویی در زمان محسوب شده و باعث 

می شود تا فرآیند خرید، به مراتب ساده تر شود. 
2-قابلیت هایالیت 

ماهیت بخش اس��توری به این صورت اس��ت که پس از ۲۴ س��اعت، 
نابود ش��ود. با این حال ش��ما می توانید با ایجاد هایالیت، آنها را ماندگار 
کنید. بدون ش��ک این اقدام بس��یار مهم بوده و باعث می ش��ود تا دیگر 
نیازی به انجام اقدامات تکراری نباشد. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این اس��ت که به صورت میانگین، اس��توری ها از سرعت 
بازدی��د باالتری برخوردار هس��تند. به همین خاطر بای��د تمرکز اصلی 
خ��ود را بر روی آن قرار دهید. یکی از م��واردی که باید حتما هایالیت 
ش��ود، اطالعات شما در رابطه با برند اس��ت. برای مثال این امر که چه 
س��الی فعالیت خود را ش��روع کرده و چه اهدافی را در س��ر دارید، جزو 
مهمترین موارد محسوب می ش��ود. همچنین به موضوعات مورد عالقه 
مخاطبان توجه داش��ته باشید. برای مثال در حال حاضر مسائل زیست 
محیطی، در صدر توجهات قرار دارد. تحت این ش��رایط ش��ما می توانید 
با انجام چند اقدام در راس��تای حفظ محیط، توجهات را به سمت خود 
جلب کنید. برای مثال بسیاری از برندها، اقداماتی نظیر کاشت درخت، 
اس��تفاده از بس��ته بندی های قابل بازیافت و تحویل سفارشات با وسایل 
نقلیه برقی، استفاده می کنند که بدون شک آسیب کمتری را به محیط 

وارد می سازد. 
3-مطالب آموزشی

بخش��ی از اقدامات ش��ما باید به تولید محتواهای آموزشی اختصاص 
داش��ته باش��د. برای مثال اگر صاحب یک رس��توران هس��تید، آموزش 
آش��پزی، تکنیک ه��ا و نکات بدون ش��ک جذابیت باالی��ی را به همراه 
خواهد داش��ت. در این راس��تا فراموش نکنید که شما باید تعامل خوبی 
با مخاطبان خود داش��ته باشید تا در راس��تای نیاز آنها گام بردارید. در 
این رابطه نظرس��نجی، یک اقدام کامال حیات��ی خواهد بود. برای مثال 

می توانید چن��د گزینه را برای آموزش بعدی خود انتخاب کرده و مورد 
منتخب را در دستور کار قرار دهید. در نهایت به هر میزان که مخاطب 
نس��بت به حوزه کاری و محصوالت ش��ما آگاهی باالت��ری را پیدا کند، 
احس��اس نیاز در آنها نیز تش��دید خواهد ش��د. در این راستا بسیاری از 
برنده��ا، به حدی در زمینه آموزش حرف��ه ای عمل می کنند که فروش 
پکیج ها و ایجاد ان��واع کالس های حضوری و آنالین، به بخش مهمی از 
درآمدزایی آنها تبدیل می ش��ود. به همین خاطر میزان دستاورد شما از 

این بخش، کامال به اقدامات خودتان بستگی خواهد داشت. 
4-اعتمادسازی

آی��ا تاکنون برنام��ه ای برای اعتمادس��ازی در ش��بکه های اجتماعی 
داشته اید؟ آمارها در این رابطه حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد 
صفحه ه��ای تجاری، از این مورد غافل ب��وده و تصور می کنند که صرفا 
نمای��ش محصول و اقداماتی نظیر تولید مطالب آموزش��ی کافی خواهد 
بود. این امر در حالی اس��ت که مخاطب برای خرید، بیش از هر چیزی 
نیاز به اعتماد دارد. در این راستا ضروری است تا تمامی مدارک خود را 
نشان داده و از نمایش تصویر خود و کارمندان تیم شرکت، غافل نشوید. 
درواقع ش��ما باید اقدامات متنوعی را در دس��تور کار خود قرار دهید تا 
مخاطب به این باور دست پیدا کند که هیچ گونه کالهبرداری در جریان 
نیست. درواقع با توجه به این امر که میزان اقدامات سودجویانه در بستر 
اینترنت بسیار زیاد شده است، اعتمادسازی یک اصل حیاتی خواهد بود. 

5-تنوع 
ش��ما باید در کار خود تنوع باالیی را داش��ته باشید. درواقع مخاطب 
ش��ما ممکن اس��ت از هر قشری باش��د. در این راس��تا عدم تنوع تنها 
باعث خواهد ش��د تا شانس رش��د و جذب حداکثری را از دست بدهید. 
همچنین ضروری اس��ت تا ترندها را م��ورد توجه خود قرار دهید. برای 
مثال ممکن اس��ت در یک دوره زمانی، یک عامل بس��یار محبوب شده 
باش��د. تحت این شرایط عدم توجه به آن، به معنای از دست دادن یک 
موقعیت طالیی خواهد بود. در کنار این موضوع الزم است تا به جذابیت 
کار خود نیز توجه داش��ته باشید. برای مثال اس��تفاده از موسیقی های 
گوش ن��واز، ابزاره��ای تصویربرداری باکیفیت و خالقی��ت در ویرایش از 
جمله مواردی اس��ت که باعث خواهد ش��د تا جذابت بصری کار ش��ما 

تامین شود. 
6-معرفی محصول 

متاسفانه هنوز هم در اینستاگرام، توجه به فیلم در مقایسه با عکس، به 
مراتب کمتر است. این امر در حالی است که بنا بر آمارهای منتشرشده، 
ویدئ��و در صدر عالیق افراد قرار دارد. در این راس��تا یکی از موارد مهم 
این اس��ت که محصول خ��ود را معرفی کنید. در ای��ن رابطه همه ما با 
ویدئوهایی مواجه ش��ده ایم که فرد، درس��ت به مانند یک مشتری عمل 
کرده و از مرحله بازکردن جعبه محصول، اقدام خود را ش��روع می کند. 
چنین فردی به خوبی محصول موردنظر را نش��ان داده و آن را امتحان 
می کند. این امر باعث خواهد شد تا مخاطب به نوعی بتواند نحوه کار با 
محصول و ویژگیهای آن را به صورت مس��تقیم مشاهده کند. نکته مهم 
دیگر در تهیه چنین ویدئوهایی، رعایت اصل صداقت است. درواقع بهتر 

اس��ت که اقدام شما، همراه با ارائه توضیحات الزم باشد. با این حال در 
این رابطه نباید به دروغ، محصول را بهتر از آنچه که هست نشان دهید. 

 ۷-نمایش پشت صحنه 
یکی از اشتباهات بزرگ این است که افراد تصور می کنند یک صفحه 
تج��اری، صرفا باید محتواهایی در این راس��تا را تولید کند. این امر در 
حالی اس��ت که ماهیت ش��بکه های اجتماعی، بر روی تعامل و سرگرم 
بودن ایجاد ش��ده اس��ت. در این راستا ش��ما می توانید با نمایش پشت 
صحن��ه اقدامات خ��ود، از بیش از حد تجاری ب��ودن فاصله بگیرید. در 
نهایت نمایش پش��ت صحنه اقدامات، مخاطب را به شناخت بیشتری از 
برند شما خواهد رساند. در این رابطه فراموش نکنید که تمامی بخش ها 
نیز جذابیت الزم را ندارد. درواقع شما در این رابطه باید اصل اختصار را 
نیز مورد توجه قرار دهید. برای مثال به جای نمایش ۵ دقیقه از پش��ت 
صحنه پس��ت اخیر خود، سرعت پخش را باال برده و آن را به یک ویدئو 

3۰ ثانیه ای تبدیل کنید.
8-آموزش

با نگاهی به اینفلوئنس��رها متوجه این امر خواهید شد که آنها معموال 
از ش��کاف های موجود اس��تفاده می کنند. برای مثال برندهای فعال در 
زمینه تولید تلفن همراه، معموال در صفحه اینس��تاگرام خود از آموزش 
تکنیک های اس��تفاده بهتر از محصوالت غافل می ش��وند. همین امر نیز 
باعث می ش��ود تا افرادی دیگر با تاکید ب��ر روی این موضوع بتوانند به 
شهرت برسند. همچنین این امر درست اقدامی است که برای برندهای 
آرایش��ی نیز رخ می دهد. در این راستا توصیه می شود که ضمن معرفی 
محص��ول، نحوه اس��تفاده بهتر از آنها و تکنیک ه��ای موجود را آموزش 
دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا ش��انس موفقیت به مراتب باالتری 

را داشته باشید. 
۹-خلق شگفتی

ای��ن امر که مخاطب بتواند روند کاری ش��ما را حدس بزند و بیش از 
حد تکراری ش��وید، بدون شک وضعیت بسیار بدی را به وجود می آورد. 
درواقع ممکن اس��ت ش��ما در زمینه ایجاد مخاطب، بسیار خوب عمل 
کرده باش��ید. با این حال این امر صرفا مدنظر نبوده و ش��ما باید قدرت 
حفظ آنها را نیز پیدا کنید. در این راس��تا توصیه می شود که به صورت 
مداوم مخاطب خود را س��ورپرایز کنید. این امر باعث می شود که تمایل 
به کنار گذاش��تن ش��ما، تقریبا به صفر برس��د. درواقع همواره بر طبق 

برنامه عمل کردن نیز سودمند نخواهد بود. 
10-پخش زنده

پخ��ش زنده باعث خواهد ش��د تا ش��ما به باالتری��ن ارتباط ممکن با 
مخاطبان خود دست پیدا کنید. در این راستا ضروری است تا به صورت 
م��داوم در این رابطه اقدام کرده و با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید. 
برخی از برندها در این رابطه پا را فراتر گذاش��ته و اقدام به مصاحبه با 
اف��راد برتر ح��وزه کاری خود نیز می کنند. این امر باعث خواهد ش��د تا 
یک دلیل جدید برای دنبال کردن ش��ما شکل گیرد. همچنین این امر، 

شانس جذب مخاطبان جدید را نیز فراهم می آورد. 
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چالش انتخاب تیتر مناسب

اگر بخواهیم مهمترین بخش یک محتوا را نام ببریم، بدون ش��ک 
تیت��ر، گزینه شایس��ته ای خواهد بود. درواقع این بخش، نخس��تین 
موردی اس��ت که مخاطب با آن مواجه خواهد شد. به همین خاطر 
مرز میان خوانده شدن و یا کنار گذاشتن یک مطلب، ارتباط زیادی 
را به این موضوع دارد. تحت این شرایط سوالی که مطرح است این 
اس��ت که یک تیتر مناس��ب، چه ویژگی های��ی دارد؟ در این رابطه 
ش��ش اقدامی را بررسی خواهیم کرد که باعث می شود تا تیتر شما، 

جذابیت به مراتب باالتری را داشته باشد. 
1-در اینترنت جست و جو کنید 

س��اده ترین اقدامی که ش��ما می توانید انجام دهید این اس��ت که 
موضوع مدنظر خود را در اینترنت جس��ت و جو کرده و به تیترهای 
صفح��ه اول نگاهی بیندازید. این امر به ش��ما کم��ک می کند تا به 
چارچوب فکر بهتری دست پیدا کنید. در کنار این موضوع فراموش 
نکنی��د که اقدام مذکور، صرفا برای ایده گرفتن بوده و کپی برداری، 
ابدا جذاب نخواهد بود. درواقع انجام اقدامی تکراری، شانس موفقیت 
بس��یار کمی را خواهد داشت. همچنین با بررسی بازخوردها، پس از 

مدتی سلیقه مخاطبین خود را پیدا خواهید کرد.
2-از اعداد استفاده کنید 

اس��تفاده از عدد باعث می ش��ود تا توجهات بیشتر به سمت شما 
جلب ش��ود. در ای��ن رابطه آمارها حاکی از آن اس��ت که تیترهایی 
ک��ه عددی را دارن��د، معموال در ۷۰درصد مواقع، باعث می ش��ود تا 
فرد به س��مت آنها تمایل بیش��تری پیدا کند. درواق��ع با نگاهی به 
موض��وع خود، می توانید عدد مناس��ب را پیدا کنی��د. برای مثال به 
جای عنوان راهکارهای کاهش هزینه های ش��رکت، می توانید از 1۰ 

اقدام در زمینه کاهش هزینه ها، استفاده کنید. 
3-از کلمات عاطفی استفاده کنید

کلمات عاطفی آنهایی هس��تند که بار احساس��ی باالیی را دارند. 
ب��رای مثال صفت ها، در این دس��ته قرار می گیرن��د. مواردی نظیر 
بهترین، بدترین، س��ریع ترین و... همگی از جمله مواردی اس��ت که 
شما می توانید از آنها استفاده کنید. در این رابطه ضروری است تا به 
نوع موضوع خود نیز توجه داش��ته باشید. برای مثال اگر می خواهید 
که یک خبر بد را منتش��ر کنید، اس��تفاده از کلماتی مرتبط، کامال 

ضروری خواهد بود. 
4-مخاطب را به صورت مستقیم مورد خطاب قرار دهید 

این امر که به صورت مس��تقیم خوانن��ده را درگیر کنید، خود از 
جمله موارد تاثیرگذار محس��وب می شود. برای مثال تیتر ۴ راهکار 
برای ارتقای سطح کاری شما، یک انتخاب کامال هوشمندانه خواهد 
بود که در آن از عدد نیز اس��تفاده ش��ده اس��ت. درواق��ع تیترهای 
منتخب و بس��یار موفق، آنهایی هس��تند که در ایجادشان از تمامی 

راهکارها استفاده شده است. 
5-توانایی خود برای حل مسئله را به رخ بکشید 

ای��ن امر که از همان ابتدا نش��ان دهید که ش��ما قدرت حل یک 
مس��ئله را دارید، باعث خواهد ش��د تا به مطالعه، تمایل بیشتری را 
پیدا کنند. در این راس��تا توصیه می ش��ود که به دنبال مس��ائل روز 
باشید. این امر باعث می شود تا شانس مشاهده به مراتب باالتری را 
به دست آورید. درواقع یک مشکل قدیمی که راهکارهایی برای آن 
معرفی ش��ده است، دیگر جذابیت الزم را نخواهد داشت برای مثال 
بررسی بهترین راهکار برای افزایش راندمان کاری، یک تیتر با توجه 

به این اصل، محسوب می شود. 
6-سوال بپرسید 

س��واالت به خوبی می تواند مخاطب را درگیر کند. در این راس��تا 
ضروری اس��ت تا مخاطب خود را م��ورد هدف قرار داده و آنها را در 
معرض یک س��وال هوشمندانه قرار دهید. این امر باعث خواهد شد 
تا ذهن برای چند ثانیه به دنبال پاس��خ به ش��ما باشد و کنجکاوی 
ایجاد ش��ود. برای مث��ال آیا از انواع روش ه��ای بودجه بندی آگاهی 
دارید؟ یکی از تیترهای س��والی محس��وب می شود. در این رابطه به 
هر میزان که سواالت ش��ما مهمتر باشد، شانس موفقیت تیتر شما 
نیز افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع برخی از تولیدکنندگان محتوا، 
سواالتی را مطرح می کنند که بسیار ضعیف و سطحی بوده و قدرت 
تحت تاثیر قرار دادن مخاطب را ندارند. در این رابطه یک اصل کلی 
وج��ود دارد که براس��اس آن، در ابتدا باید خودتان نس��بت به تیتر 

انتخاب شده، جذب شوید. 
در آخر توصیه ما به همه افراد این اس��ت که به اقدامات س��ایرین 
توجه داشته باش��ند. درواقع تنها به تولیدکنندگان محتوا در حوزه 
مدنظر خود محدود نباش��ید. درواقع مهارت نویسندگی، وابسته به 
موض��وع نبوده و تیتر ه��ر مطلبی، می تواند حاوی نکات آموزش��ی 

برای شما باشد. 
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 دالیل اهمیت کار داوطلبانه
در شغل یابی

آیا ش��ما نیز جزو افرادی محسوب می شوید که تصور می کنند 
کار داوطلبانه صرفا به معنای پر کردن اوقات فراغت بوده و نتیجه 
دیگری را در پی ندارد؟ درواقع امروزه شاهد کاهش شدید تقاضا 
در این بخش هس��تیم. درواقع بسیاری از افراد تصور می کنند که 
برای فعالیت آنها حتما باید مبلغی مناس��ب در نظر گرفته ش��ده 
باش��د و یا اس��تخدامی صورت گیرد. در غیر این صورت احساس 
نوعی فریب خوردگی را خواهند داشت. این امر در حالی است که 
چنین اقدامی، حتی اگر مستقیما منجر به پیداکردن شغل نشود، 
در ای��ن زمینه دارای تاثیرات فوق العاده ای بوده و به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا نظر خود را در این زمینه تغییر دهید. در ادمه 

دالیل این ادعا را مورد بررسی قرار خواهم داد. 
1-ارتقای رزومه 

نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که پی 
بردن ب��ه اهمیت کار داوطلبانه بدون دی��د بلندمدت، غیرممکن 
خواهد بود. درواقع به هر میزان که رزومه غنی تری داشته باشید، 
شانس پیداکردن ش��غلی بهتر و در مدت زمانی کمتر را خواهید 
داش��ت. درواقع برای بس��یاری از مدیران تنها این مسئله اهمیت 
دارد که ش��ما تجربه کاری خوبی را داش��ته باشید در این رابطه 
اس��تخدام و یا کار داوطلبانه، تفاوت چندانی ندارد. نکته دیگری 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که چنین فعالیتی 
ب��ه معنای عدم جدی گرفتن وظایف ش��ما نب��وده و همواره این 
احتمال را بدهید که مدیران اقدام به بررس��ی وضعیت ش��ما در 
رابطه با هر یک از این اقدامات نمایند. بدون شک عملکرد ضعیف 
ش��ما، تاثیر منفی را به همراه خواهد داشت. در کنار این موضوع، 
ب��رای اکثر اقدامات داوطلبانه، مبالغی به عنوان دس��تمزد نیز در 
نظر گرفته می ش��ود. به همین خاط��ر پرداختن به آنها به مراتب 

بهتر از بیکاری خواهد بود. 
2-کسب تجربه 

کار داوطلبانه باعث خواهد ش��د تا تجربه ش��ما در حوزه ای که 
قصد فعالیت در آن را دارید، افزایش پیدا کند. تحت این ش��رایط 
هماهنگ ش��دن با توقعات و فرهنگ کاری شرکت های مختلف، 
برای ش��ما به مراتب راحت تر خواهد بود. این امر درست به مانند 
رانندگی اس��ت. درواقع اگر ش��ما از مدت ها قبل، تمرین کافی را 
داش��ته باشید، به هنگام اس��تخدام در یک شرکت، از همان روز 
اول می توانید عملکرد درخش��انی را داشته باشید. همچنین این 
ام��ر زمینه ای برای پیدا کردن نقاظ ضعف و قدرت ش��ما خواهد 
ب��ود که خود فرصتی را برای س��رمایه گذاری بر روی خود و پیدا 
کردن مش��کالت، مهیا می کند. درواق��ع برای فردی که به خوبی 
خود را توانا کرده اس��ت، هم��واره زمینه های کاری فراهم خواهد 
ب��ود. در کنار این موضوع امکان یادگیری و افزایش مهارت ها نیز 

وجود دارد. 
3-آشنایی با افراد جدید 

در هنگام کار ش��ما با افراد بسیاری مواجه خواهید شد. این امر 
زمینه را برای حضور رس��می در ب��ازار، مهیاتر خواهد کرد. برای 
مثال ممکن اس��ت در هنگام انجام یک اق��دام، بتوانید نظر مدیر 
یک ش��رکت را به س��مت خود جلب کرده و شانس خود را برای 
اس��تخدام، افزایش دهید. همچنین در موارد متعددی مش��اهده 
ش��ده اس��ت که افراد در هنگام کار داوطلبانه با همکاران خود و 
یا افرادی که آش��نا ش��ده اند، اقدام به تاسیس یک شرکت نموده 
و موفقی��ت خوبی را به دس��ت آورده اند. درواقع این امر درس��ت 
اقدامی اس��ت که برای من نیز اتفاق افتاده و باعث شد تا به جای 
تالش برای کار کردن در ش��رکت فردی دیگر، خود با تعدادی از 
دوس��تانی ک��ه در یک کار تیمی پیدا ک��ردم، در این رابطه اقدام 

کنیم. 
4-خودشناسی

تصور اف��راد در رابطه با ی��ک حوزه کاری، ب��ا واقعیت موجود 
تف��اوت بس��یاری را دارد. فراموش نکنید ک��ه در هنگام فعالیت 
رسمی، امکان ترک موقعیت بسیار سخت بوده و این امر می تواند 
باعث ش��ود تا ش��ما به اقدامی بپردازید که ابدا مورد عالقه شما 
نیس��ت. تحت این ش��رایط کار داوطلبانه به ش��ما این امکان را 
می دهد که خودتان را بهتر ش��ناخته و ش��رایط را بس��نجید. در 
نهای��ت نیز تصمیم بهتری را برای آینده خود اتخاذ خواهید کرد. 
درواقع حتی در دوره کار داوطلبانه ای که در آن حضور داش��تم، 
ش��اهد این امر بودم که در پایان دوره، ت��ا چه حد تعداد افرادی 
ک��ه روز اول خود را کامال عالقه من��د معرفی کرده بودند، کاهش 
پیدا کرد. درواقع آنها هر یک به انجام اقدامات دیگری پرداختند. 
درواقع این اقدام، فرصتی برای خودشناس��ی خواهد بود. در کنار 
ای��ن موضوع، چنین اقداماتی باعث می ش��ود تا ش��ما بتوانید به 
ایده های��ی جدی��د در عرصه مورد عالقه خود، دس��ت پیدا کنید. 
درواقع وقت گیر نبودن چنین اقداماتی به نس��بت یک اس��تخدام 
رس��می، فرصت را برای فکر کردن و تحقیقات، برای ش��ما مهیا 

می کند. 
5-افزایش سطح اعتماد به نفس

در نهای��ت هنگام��ی که در یک کار، تجربه خوبی را به دس��ت 
آورید، اعتماد به نفس ش��ما افزایش پیدا می کند. درواقع یکی از 
معضالت حال حاضر تقریبا تمامی افراد این اس��ت که در دوران 
دانش��گاه، صرفا مباحث نظری را گذرانده و این امر باعث می شود 
تا تجربه عملی کافی را نداشته باشند. این امر خود باعث می شود 
تا در برخورد اولیه، با مش��کالت بسیاری مواجه شده و اعتماد به 
نف��س آنها نیز کاهش پیدا کند. ش��رکت ها نیز معموال تمایلی به 
همکاری با افرادی ندارند که کامال تازه کار محس��وب می ش��وند. 
تحت این ش��رایط انتخاب های شما بس��یار محدود خواهد شد و 
ممکن اس��ت با یک دوره طوالنی بیکاری مواجه ش��وید. این امر 
در حالی است که با کار داوطلبانه حتی در حین تحصیل، نه تنها 
مباحث دانش��گاه را بهتر درک خواهید کرد، بلکه پس از دریافت 
مدرک، اعتماد به نفس و آمادگی الزم برای ش��روع اقدامات خود 

را خواهید داشت. 
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ادام��ه فعالیت در دنیای کس��ب و کار بدون ایجاد تغییر در س��ازمان 
ش��رکت امکان پذیر نیس��ت. برخی از کس��ب و کارها در طول ماه های 
اخیر با ش��یوع وی��روس کرونا اقدام به ایجاد تغییرات اساس��ی در نحوه 
فعالیت ش��ان کرده اند. نکت��ه مهم در این میان ش��روع فرآیند تغییرات 
اساس��ی در حوزه کسب و کار حتی پیش از مسئله کروناست. برندهای 
بزرگ همیش��ه برنامه منس��جمی برای تغییر روندهای جاری ش��ان در 
زمین��ه مدیریت کس��ب و کار دارند. همین نکته مزی��ت اصلی آنها در 
مقایس��ه با دیگر برندها محسوب می شود. امروزه توانایی کسب و کارها 
برای ایجاد تغییر در سازمان ش��ان نقش تعیین کننده ای در توسعه شان 

دارد. مسئله اصلی مقاله کنونی نیز همین نکته است. 
ش��اید در نگاه نخس��ت ایجاد تغییرات در س��ازمان ها و شرکت ها کار 
س��اده ای باش��د، با این حال ما باید برنامه مش��خصی ب��رای جایگزینی 
یک روند مدیریتی با ش��یوه ای تازه داش��ته باش��یم. در غیر این صورت 
تغییر موردنظر در نهایت مخرب خواهد شد. بسیاری از برندها در طول 
زمان ه��ای متمادی در زمینه ایجاد تغییرات عملکرد منفی داش��ته اند. 
اگرچ��ه هیچ معیاری برای ارزیابی توانایی ش��رکت ها برای تغییر وجود 
ندارد، اما برخی نش��انه های مش��خص برای تحلیل نسبی این امر وجود 
دارد. بر این اساس هر شرکت یا سازمانی براساس ویژگی های خاصی که 
دارد، سطح توانایی متفاوتی برای ایجاد تغییر خواهد داشت. ما در ادامه 

به بررسی معیارهای نس��بی برای ارزیابی توانایی سازمان ها و شرکت ها 
برای ایجاد تغییر در کسب و کارشان خواهیم پرداخت. 

محور اول: هدف، مسیر و ارتباطات شرکت
برنامه ری��زی دقی��ق ب��رای فعالی��ت در عرص��ه کس��ب و کار امری 
اجتناب ناپذیر اس��ت. بس��یاری از برنده��ا به دلیل فق��دان برنامه ریزی 
مناس��ب توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نمی کنند. ما 
در این بخش 3 عامل حیاتی برای ارزیابی توانایی س��ازمان ها در ایجاد 

تغییرات کارآفرینانه را شناسایی کرده ایم:
• ه��دف: هدف اصلی یک ش��رکت در طول زمان ثاب��ت نخواهد بود. 
نکته مهم در این میان انگیزه س��ازمان ها برای تغییر هدف شان در طول 
زمان است. اگر شرکت شما در طول سال های اخیر هدف واحدی داشته 
اس��ت، شاید زمان تغییر آن فرا رسیده باشد. بی شک ناتوانی برای تغییر 

اهداف تازه به معنای توانایی پایین برندها برای تغییر خواهد بود. 
• مس��یر کس��ب و کار: هر ش��رکتی برای موفقیت در عرصه کسب و 
کار یک مس��یر ش��خص دارد. در اینجا نیز مس��یر موردنظر برندها باید 
ب��ه موازات تغییرات کلی در عرصه کس��ب و کار تغییر یابد. در غیر این 
صورت آنها به سرعت از جلب نظر مشتریان باز خواهند ماند. وقتی یک 
برند در طول دهه های متمادی نس��بت به تغییر مس��یر کسب و کارش 
اقدام نکند، پیام روش��نی در زمین��ه ناتوانی برای ایجاد تغییرات مخابره 

کرده است. 
• ارتباطات ش��رکت: میزان ارتباطت شرکت با کارمندان و دیگر شرکا 
اهمیت باالیی دارد. توانایی تغییر در وضعیت سازمان و شرکت نیازمند 

ارتباط قدرتمند با دیگران اس��ت. هرچه ارتباط های یک شرکت با دیگر 
کسب و کارها بیش��تر باشد، توانایی بهتری برای ایجاد تغییرات خواهد 

داشت. 
محور دوم: سازماندهی برای تغییر: توسعه، عمل و انعطاف پذیری

مح��ور دوم برای ارزیابی توانایی یک س��ازمان ب��رای تغییر مربوط به 
چش��م انداز و تعریف آن از توسعه، عمل در راستای آن و انعطاف پذیری 

برای اخذ شیوه های نوین است.
• توسعه: برنامه توسعه برای شرکت ها امر عجیبی محسوب نمی شود، 
اما بس��یاری از مدیران ارش��د نسبت به طراحی آن توجه الزم را ندارند. 
این امر موجب کاهش توانایی سازمان ها برای ایجاد تغییرات کارآفرینان 
می ش��ود بنابراین نخس��تین گام در محور دوم تغییر سازمانی مربوط به 

طراحی برنامه مشخص خواهد بود. 
• عمل برای تغییر: بس��یاری از س��ازمان ها فقط برنامه مشخص برای 
تغییر دارند. با این حال چنین برنامه ای هرگز به مرحله عمل نمی رسد. 
س��ابقه عمل به برنامه تغییر س��ازمانی اهمیت باالیی در ارزیابی توانایی 
برای تغییر دارد. این امر به معنای دسترس��ی س��ازمان به تجربه قبلی 

تغییر خواهد بود. 
• انعطاف پذیری: اخذ رویکردهای تازه و تغییر در ش��یوه فعالیت برند 
نیازمند انعطاف پذیری نیز هس��ت. بسیاری از برندها انعطاف الزم برای 
انطباق با برنامه ها و رویکردهای تازه را ندارند بنابراین مش��اهده ناتوانی 

چنین برندهایی برای تغییر امری طبیعی خواهد بود. 
forbes.com :منبع

ارزیابی توانایی سازمان ها برای تغییر
به قلم: تیم آلبرتون کارآفرین 

مترجم: امیر آل علی

به قلم: دیوید میشلز کارشناس و مشاور کسب و کار
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

ایالم - منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از تحقق 
97 درصدی اهداف این پاالیشگاه در سال گذشته خبر داد و گفت: 
در حوزه پایداری و ارتقای تولید و فروش محصوالت در سال گذشته، 
شرکت پاالیش گاز ایالم عملکرد موفقی داشته است. دکتر "روح اهلل 
نوریان" مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم افزود: این عملکرد در 
مقایسه با سال 97، با رشد 7 درصدی در گاز ترش بعنوان خوراک 
ورودی، ضمن حفظ پایداری تولید و کاهش توقفات، گاز شــیرین 
تزریقی به خط سراســری10 درصد، میعانات گازی یک درصد و 
تولید گوگرد نیز 7 درصد افزایش داشته است. وی در ادامه، افزود: 
در حــوزه فروش محصوالت تولیدی نیز، میعانات گازی 5 درصد و 
گوگرد دانه بندی شده )پاستیلی( 20 درصد افزایش داشته و حتی 
با توجه به اعالم نیاز برق منطقه ای غرب و عقد قرارداد با مدیریت 
شــبکه برق، ضمن اســتفاده از ظرفیت مازاد نیروگاه این شرکت، 
فروش برق نیز 75 درصد رشد داشته است. نوریان ضمن اشاره به 
تحقق اهداف عملیاتی و تعهدات تولید این شرکت در سال گذشته، 
خاطرنشان کرد:خوشبختانه تولید گوگرد باالتر از تعهد تولید بوده و 
تعهدات شرکت در بخش تولید گاز شیرین و دیگر محصوالت نیز، 
حدود 97 درصد محقق شده است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم  به کسب تقدیرنامه 5 ستاره تعالی سازمانی با رتبه 9 در بین 
شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران، بعنوان یک دستاورد 
مهم در حوزه مدیریت و ارتقاء سازمان اشاره و  اظهار داشت: کسب 

رتبه دوم سالمت اداری، احراز رتبه نخست پژوهش و فناوری بین 
شرکت های پاالیشی گاز، دریافت تندیس سیمین مسئولیت های 
اجتماعــی و همچنین اخذ گواهینامه  های مدیریتی همچون اخذ 
انرژي  انرژي و دریافت گواهینامه استاندارد معیار مصرف  ممیزي 
نیروگاه، اســتاندارد ایــزو 16000 در حــوزه موتورخانه ها و اخذ 
گواهینامه استاندارد آزمایشگاه  ایزو 17025 که توفیقی منحصر به 
فرد بوده و آزمایشگاه این پاالیشگاه را بعنوان یک آزمایشگاه مرجع 
در بین پاالیشگاه های گاز کشور معرفی کرده، از دیگر موفقیت های 
این شــرکت در سال گذشته محسوب می شوند. این مقام مسئول 
در بخش دیگری از سخنان خود به مهم ترین پروژه های انجام شده 
در سال 9۸ که در ارتقای کمی و کیفی پاالیشگاه بسیار تأثیر گذار 
بوده، اشــاره کرد و گفت: نصب مبدل حرارتی پیچیده کلدباکس 

)Cold Box( و همچنین ریبویلر برج دی متانایزر و نیز یک مبدل 
  Tube Insertحرارتی پشتیبان از نوع پوســته لوله با تکنولوژی
ساخت داخل در جریان تعمیرات اساسی سال قبل، مهم ترین پروژه 
کاری شــرکت بوده که با انجام آن، بهبود عملکردی قابل توجهی 
در واحد اســتحصال اتان حاصل شده و این تجهیزات تأثیر بسیار 
خوبی در ارتقا کمی و کیفی محصوالت و تولیدات پاالیشــگاه گاز 
ایالم داشته است. نوریان همچنین با اشاره به کاهش شدت مصرف 
انرژی در پاالیشــگاه، تصریح کرد: با تدابیری که در حوزه کاهش 
مصــرف انرژی در کنار افزایش تولید به کار گرفته شــده، مصرف 
ویژه انرژی که بیانگر میــزان انرژی مصرفی به ازای یک تن تولید 
محصوالت اســت، درسال 9۸ در مقایســه با سال قبل، 12 درصد 
کاهش یافته اســت. وی در ادامه، افزود: پیگیری و رفع مشکالت 
دمایــی واحدهای آمیــن و بازیافت اتان، رفع مشــکل ناپایداری 
نیروگاه ها و ارتقاء سیستم کنترل کمپرسورهای زیمنس و بویلرهای 
فشــار پایین و راه اندازی واحد شیرین سازی اتان، از پروژه های مهم 
در حال پیگیری در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت محصوالت 
و کاهش توقفات ناخواسته  و هزینه های تولید، می باشد. مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم در پایان ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی 
کامل پتروشــیمی ایالم در سال جاری و به تبع آن امکان پمپاژ و 
ارســال اتان، گاز مایع خام و میعانات به آن مجتمع، پاالیشگاه گاز 

ایالم از لیست شرکت های آالینده هوا خارج شود.

قم - خبرنــگار فرصت امروز: همایون یــزدان پناه، رئیس 
ســتاد شهر هوشــمند در گفت و گویی، بیان کرد: طرح پژوهشی 
»آســیب پذیری و مخاطرات امنیت ســایبری در شهر هوشمند« 
در راســتای ارائــه خدمــات شــهری در قالب فضــای مجازی و 
هوشمندســازی در قم اجرایی می شود. وی افزود: این طرح برای 
اولین بار در ایران، به درخواست ستاد شهر هوشمند شهرداری قم 
در نیمه دوم آذرماه 9۸ با همکاری مرکز تخصصی آپا در دانشــگاه 
قم آغاز شــده است و هم اکنون دانشگاه قم گزارش نهایی خود را 
اعالم کرده و کار به پایان رســیده است و تا پایان مردادماه 99 به 
اجرا می رســد. مدیر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری قم بیان 
کرد: مروری بر مطالعات انجام شده در موضوع امنیت شهر هوشمند 
و کلیات موضوع، بررســی مخاطرات امنیت در شهر هوشمند اعم 
از محیط هوشــمند، حمل و نقل و انرژی هوشــمند، ارائه توصیه 
ها و چک لیســت های مالحظات شهر هوشمند در حوزه امنیت، 
مطالعه میدانی لیســت پروژه ها و اقدامات موردنیاز جهت بهبود 
امنیت شهر هوشمند از جمله اهداف کلی این پروژه محسوب می 
شــود. یزدان پناه گفت: شهر پایدار هوشمند، شهری نوآورانه است 
که از فناوری اطالعات و ارتباطات و سایر ابزارها برای بهبود کیفیت 
زندگــی، بهره وری از عملکرد و خدمات شــهری و رقابت پذیری 
اســتفاده می کند. وی ادامه داد: شهر هوشمند نیازهای نسل های 
حال و آینده را با توجه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی، زیســت 
محیطی و فرهنگی برآورده مــی کند از این رو دارای ویژگی های 
متمایزی با سایر دستگاه های مرسوم است که نیاز به توجه بیشتر 

و پررنگ تر به برخی جنبه های آن در مقابله با مخاطرات امنیتی 
دارد. رئیس ستاد شهر هوشــمند در خصوص ضرورت اجرای این 
طرح مطالعاتی، اظهار کرد: با توجه به این امر، مرکز تخصصی آپا به 
بررســی چالش  های امنیتی در هر یک از دامنه های شهر هوشمند 
و همچنین برخی دامنه های جزئی تر مانند پارکینگ هوشــمند 
و دوربین های هوشــمند پرداخته اســت.  یزدان پناه تصریح کرد:  
عالوه بر آن، در مورد هر یک از دامنه های هوشمند ســازی مواردی 
شامل لیســت مخاطرات امنیتی اختصاصی و حمالت محتمل در 
آن دامنه و همچنین استانداردهای امنیتی آن دامنه بررسی شده 
اســت که از طریق بررسی منابع رســمی، استانداردهای مختلفی 
که برای هوشمندســازی مطرح شده اند یافت شده و مستندسازی 
شدند. مشاور شــهردار قم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با 
اشاره به اینکه معماری شهرهای هوشمند شامل دو الیه فیزیکی و 
سایبری است، گفت: تاثیر حمالت سایبری در شهرهای هوشمند 

نه تنها وسیع تر و مخرب تر از سایر دستگاه ها است بلکه برخالف 
بسیاری از سامانه های فناوری اطالعات، احتمال تخریب فزیکی نیز 
وجود دارد. وی افزود: امکان تخریب فیزیکی در صورت بروز حمله 
سایبری، تسهیل دسترسی فیزیکی مهاجمین به تجهیزات، انتشار 
تاثیر حمالت، وجود دستگاه های آسیب پذیر، تعدد سازمان های 
متولی و..از جمله چالش های امن سازی شهر هوشمند می باشد که 
در این طرح پژوهشی به صورت تخصصی به آن پرداخته شده است. 
وی تصریح کرد: طیف فعالیت های پلیس فتا بسیار گسترده است 
و در همــه حوزه های خدمات الکترونیکی و بانکی، خرید و فروش 
سهام و هک کردن سایت های صنعتی و دولتی و..ورود پیدا کرده و 
در صورت وقوع جرم، سارقان و مجرمان را شناسایی و دستگیر می 
کند اما این پروژه در راستای کاهش وقوع جرایم سایبری در شهر 
هوشمند اجرایی می شود. رئیس ستاد شهر هوشمند ادامه داد: در 
راستای کاهش وقوع جرایم سایبری، نمونه هایی از حمالت سایبری 
به شهر هوشمند، اهداف حمالت سایبری و ابعاد تاثیرگذاری آن به 
صورت تخصصی مورد بررســی قرار گرفته است. یزدان پناه گفت: 
در این طرح مطالعاتی، حریم خصوصی شــهروندان در یک شــهر 
هوشــمند که به دلیل تعامل نزدیک و باالی شهروندان با دستگاه 
های هوشــمند، به عنوان یکی از اهداف مهاجمین سایبری تلقی 
می شــود مورد توجه قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: لیست 
برخی اقدامات امنیتی صورت گرفته توسط شهرهای هوشمند در 
جهان و مــروری بر برخی حمالت در جهان از جمله خروجی این 

طرح می باشد.

آذربایجان شرقی – فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از اســتقبال مردم از طرح 
رایگان دوگانه ســوز نمودن خودروهای عمومی باری و مسافری 
استان خبر داد و گفت: این منطقه بعنوان دومین استان بیشترین 
ثبت نام را با 1169 دستگاه خودرو به خود اختصاص داده است. 
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، 
علی روح اللهی با اشاره به اهمیت اجرای طرح رایگان دوگانه سوز 
نمودن خودروهای عمومی باری و مســافری در کاهش آلودگی 
هــوا و صرفه جویی در مصرف بنزین گفــت: از آغاز اجرای این 
طرح 1169 دســتگاه خودرو در اســتان جهت تبدیل گاز سی 
ان جی ثبت نام نموده اند که 2۸۴ دســتگاه روند تبدیل را طی 
کرده و از خدمات ســوخت رسانی گازطبیعی برخوردار شده اند.  

به گفته روح اللهی، منطقه آذربایجان شــرقی دومین اســتان از 
لحاظ ثبت نام و تبدیل کارگاهی می باشــد که نشان از استقبال 
مالکان خودروهای عمومی باری و مسافری از این طرح دارد. مدیر 

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
تصریح کرد: بیشــترین میزان تبدیــل در این منطقه در خرداد 
ماه ســال جاری انجام گرفته که نشان از افزایش تدریجی میزان 
درخواست دارد که با پیگیری مستمر، عملیات دوگانه سوز نمودن 
خودروهای مذکور نیز سرعت بیشتری را شاهد خواهد بود. علی 
روح اللهی یادآور شد: با برنامه ریزی و هماهنگی بعمل آمده در 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تبدیل 1۴6۴000 
دســتگاه خودروی عمومی باری و مســافری به دوگانه سوز در 
سطح کشور انجام خواهد گرفت. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: خودروهایی 
GCR. که تاکنــون ثبت نام نکرده اند نیز می توانند به ســایت

niopdc.ir مراجعه و نسبت به دریافت نوبت جهت دوگانه سوز 
نمودن رایگان خودروی خود اقدام نمایند.

بوشــهر- رضا حیدری: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان بوشــهر گفت: دولت اهتمام ویژه به توسعه زیرساخت های 
فرهنگی دارد طوریکه در ســال 92 تنها 25 هزار و 500 مترمربع 
فضای فرهنگی در این استان فعال بود و این رقم امسال به ۳1 هزار 

مترمربع افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا فاطمه کرمپور درنشســت با خبرنگاران  در سالن 
کنفرانس شــهدای ایرنا  مرکز بوشهر افزود: یکی از مطالبات جدی 
اهالی فرهنگ و هنر این اســتان برخورداری از یک تاالر متناسب با 
برنامه های فرهنگی در مرکز استان بوشهر که این مهم اسفند ماه 
سال 97 در قالب تاالر چند منظوره لیان بوشهر در آیینی با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مسووالن استانی و اهالی حوزه فرهنگ 

و هنر افتتاح و بهره برداری شد.
کرم پور یادآورشد: عملیات اجرایی پروژه تاالر چندمنظوره لیان 
ســال 91 آغاز شد که تا سال 97 تنها ۳5درصد پیشرفت فیزیکی 

داشت  اما در مدت سه ماه 65 درصد باقیمانده نیز تکمیل شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد  اسالمی استان بوشهر  افزود: برای اجرای 

این پروژه شامل 700 صندلی 150میلیارد ریال هزینه شد.
وی گفت: تاالر فرهنگی لیان با یکهزار و ۳۸0 مترمربع زیبا شامل 
سالن، اتاق های گریم، نگهبانی، باجه بلیط فروشی، البی و اتاق وی 
آی پی اســت.  کرم پور ادامه داد: افتتاح تاالر فرهنگی لیان بوشهر 
اقدامی مهم در حوزه توســعه زیرساخت های حوزه فرهنگ و هنر 

بوشهر است که همواره از مطالبات شهروندان بوشهری بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر گفت: همچنین  

پنج پروژه مهم از جمله کتابخانه، سالن کنفرانس خبری خبرگزاری 
جمهوری اســالمی )ایرنا( در بوشــهر و سالن کانون پرورش فکری 

)شهرستان دیلم(  نیز در این مدت تکمیل و به بهره برداری رسید.
وی افزود: برغم منابع اعتباری اما در هفته دولت امسال سه پروژه 
شامل سالن فرهنگی آبدان با 1600متر مربع مساحت، نگارخانه دیر 
۳50متر مربع مساحت و خورموج  1600 متر مربع مساحت مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. کرم پور گفت:  برای ســاخت این شمار 

پروژه فرهنگی یک میلیاردو 5۸0میلیون تومان هزینه شده است.
وی در خصوص پروژه ملی مجتمع فرهنگی هنری عسلویه افزود: 
این پروژه از بزرگترین پروژه های فرهنگی و هنری جنوب کشــور 
است که در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع با زیربنای چهار 
هزار و ۸20 مترمربع با پیشــرفت فیزیکی 60 درصد در عسلویه در 

دست ساخت است.
کرم پور یادآورشد: تاکنون هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات 

سفر رئیس جمهوری در استان بوشهر به این پروژه جذب شده است  
و در سالجاری نیز 10 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی 
مصوب شده  و برای تکمیل آن ۴0 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز 
است که انتظار می رود با تخصیص به موقع اعتبارات تا پایان دولت 

این پروژه  مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی پالتو مجتمع فرهنگی هنری برازجان، سالن مجتمع شهید 
شاهینی و تاالر مرکزی فرهنگ و هنر بعنوان یکی از پروژه های ملی 
کشــور را از جمله دیگر پروژه های فرهنگی هنری در دست اجرا در 

استان بوشهر عنوان کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهرگفت:شیوع ویروس 
کرونا 200 میلیارد ریال به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه این استان 
خسارت وارد کرده است و تنها مبلغ وام های تقاضا شده ۳0 میلیارد 
ریال اســت. کرم پور اظهارداشــت: تاکنون 11۸ تقاضا شامل 219 
نفر برای بهره مندی از تسهیالت خسارت کرونا دراستان بوشهر در 

سامانه کارا ثبت نام کرده اند.
وی بیان کرد: شــیوع ویروس کرونا خســارت بزرگی به جامعه 
فرهنگ، هنر و رسانه استان بوشهر وارد کرده است و با توجه به اینکه 
زمان پایان این بیماری مشخص نیست انتظار می رود با استفاده از 
فضای مجازی که هم اکنون نیز برخی از موسسه ها از آن استفاده 

می کنند آموزشگاه ها به فعالیت خود بپردازند.
وی تاکید کرد: رویکرد این اداره کل در سالجاری باتوجه به شیوع 
ویروس کرونا برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری در بســتر فضای 

مجازی است.  

تحقق 97 درصدی اهداف شرکت پاالیش گاز ایالم در سال 98

اجرای یک طرح در راستای کاهش وقوع جرایم سایبری در شهر هوشمند در مردادماه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛

استقبال از طرح رایگان دوگانه سوز نمودن خودروهای عمومی باری و مسافری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر :

55۰۰متر مربع به فضای فرهنگی استان بوشهر افزوده شد

  تاکید امام جمعه بندرعباس بر همراهی مردم 
در گذر از تابستان بدون قطعی برق

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: در دیدار مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
هرمزگان با حجت االسالم والمسلمین دکتر عبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه بندرعباس، چالش های صنعت برق بویژه در بخش توزیع برق مورد بررســی 

قرار گرفت . 
دکتر عبادی در این دیدار ضمن تشکر از مجموعه صنعت برق استان بویژه شرکت 
توزیع برق  در حفظ و پایداری شــبکه و عدم اعمال خاموشــی طبق برنامه علیرغم 
افزایش مصرف برق، همه مردم را به همراهی در مصرف بهینه برق  در ساعات اوج مصرف از ساعت 1 تا 5 عصر در مرداد ماه دعوت 
نمود .  امام جمعه بندرعباس اظهار داشت: در این روزها که متاسفانه تعدادی از هم استانی های عزیز درگیر بیماری کرونا هستند 
می بایست همراهی و همدلی بیشتری در جهت گذر از تابستان وجود داشته باشد تا شاهد  قطعی ناخواسته برق در هیچ نقطه از 
استان نباشیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تعامل بیشتر دستگاههای اداری استان در پرداخت به موقع هزینه 
های برق مصرفی تاکید کرد و گفت: پرداخت هزینه های برق مصرفی تاثیر بسزایی در رفع مشکالت شبکه بویژه در بخش اصالح 
و بهینه سازی تاسیسات برق رسانی دارد. مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از رهنمودهای 
دکتر عبادی در حمایت از تالش کارکنان در جهت تامین و توزیع برق استان از تعامل این شرکت با سایر سازمانها با هدف سرعت 

بخشیدن به اجرای پروژه های برقرسانی خبر داد.

رکورد مصرف برق در گلستان با افزایش دماي هوا شكسته شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : رکورد پیک مصرف برق روز گذشته 
باوجود اجراي همه برنامه هاي مدیریت بار، دوباره شکست و از مرز 1206 مگاوات هم گذشت. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان ، علی اکبر نصیری با حضور در برنامه شبکه استانی گفت : این عبور از پیک برق استان علی رقم 
اجرای همه برنامه های مدیریت بار ، مشکالتی را برای شبکه های برق استان بوجود آورده است . وی افزود : در صورتي که 
مشترکان با بکار بستن راهکارهاي ساده و بي هزینه مدیریت مصرفي، با صنعت برق همکاري کنند، مي توان شرایط پیش رو 
را مدیریت و از آن با موفقیت عبور کرد. نصیری خاطرنشان ساخت سال 9۸ نیز پیک مصرف برق درتاریخ ۳1 تیرماه به ثبت 
رســید و با توجه به پیش بیني ها درخصوص گرمتر شــدن هوا درهفته جاري، احتمال آنکه بیشترین میزان مصرف برق در 
همین روزها دوباره به ثبت برسد، بسیار است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ادامه داد : بر اساس تاکید استاندار 
،تمام دســتگاههای اجرایی در سطح استان موظف به خارج کردن لوازم سرمایشی از مدار برق ازساعت 12:۳0 تا پایان وقت 
اداری گردیدند که در مقابل با توجه به هماهنگی های صورت گرفته ، کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی هم ملزم به رعایت 
این اصول طی توافق های صورت گرفته شده گردید.وی ادامه داد : براساس تقسیم بندی که بر اساس میزان سهمیه در نظر 
گرفته شده توسط شرکت توانیر در مصرف برق ، 6 شهرستان در استان در حالت قرمز ،۳ شهرستان زرد و 5 شهر در حالت 
سبز قراردارند .نصیری اضافه کرد : طرح ساعت به وقت شهرستان ، برنامه پیشنهادی بود که یرای مشترکین خانگی توسط 
دفتر روابط عمومی در نظر گرفته شده که اگر بر اساس این تقسیم بندی حرکت شود مطمنا بدون دغدغه و مشکل تابستان 

امسال نیز را عبور خواهیم داد .

وزیر راه و شهرسازی در سفر یكروزه به گیالن:
 ۸ کیلومتر باقیمانده آزادراه قزوین- رشت تا بهار سال آینده 

به بهره برداری می رسد
رشت-علی قلی پور: محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از اجرای پروژه هشت کیلومتر 
باقیمانده آزادراه قزوین - رشــت ، اظهار کرد: تکمیل و بهره برداری از هشــت کیلومتر باقیمانده آزادراه-قزوین-رشــت یکی از 
دغدغه های همه مردم به ویژه مردم این منطقه است.وی افزود: با تصمیمات اتخاذ شده در سال گذشته و دستور رئیس جمهور 
تکمیل این پروژه شــدت گرفت.وزیر راه با بیان اینکه عملیات کارگاهی این پروژه به صورت فعال در حال انجام اســت، گفت: 
امیدواریم با دو شیفت کاری تیم های اجرایی این پروژه در زمان بندی تعیین شده یعنی بهار سال آینده به بهره برداری برسد.
وی در ادامه با اشاره به سختی این کار بر روی این پروژه، افزود: در زمینه اعتبارات نیز مشکلی وجود نداشته و منابع الزم پیش 

بینی شده است.

شرکت گاز استان گلستان با 6۰ طرح گازرسانی به استقبال هفته دولت می رود
گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  رئیس برنامه ریزی گاز گلســتان در مصاحبه با پایگاه اطالع رســانی شرکت  از افتتاح و 
یا کلنگ زنی   60  طرح گاز رسانی در هفته دولت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی،  مهندس ولی ا... مقصودلو  افزود: در جلسه کنترل پروژه گاز گلستان که با هدف مشخص نمودن پروژه های گازرسانی 
در هفته دولت  با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره و هیئت رئیسه شرکت برگزار گردید مقرر شد تعداد 60  پروژه گازرسانی 
در بخشهای مختلف  روستایی و صنعتی  و .... با اعتباری بالغ بر 296  میلیارد ریال  افتتاح و یا کلنگ زنی شود.وی تصریح کرد:از 
مجموع پروژه های قابل گازرسانی در هفته دولت تعداد  5۸  مورد  به بهره بردری خواهند رسید و 2 پروژه نیز عملیات اجرایی 
آن آغاز خواهد شد.مقصودلو   ادامه داد :از پروژه های قابل افتتاح  تعداد ۴  مورد روستایی و ۴6  مورد نیز صنعتی  بوده  ضمن 
اینکه   ۸ پروژه نیز مربوط به  توســعه شــبکه ، نصب انشعابات ، بازسازی و مقاوم سازی ، مانیتورینگ و GIS  می باشد که  در 
مجموع  نزدیک به 292  میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در بر داشــته  و تعداد ۸۸7  خانوارجدید  نیز از نعمت گازطبیعی  
بهره مند خواهند شد.  رئیس برنامه ریزی گاز گلستان  اظهارداشت: با احتساب پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت  ، تمامی 
۳۳  شــهر  بهمراه ۸۸۴  روســتا شامل   100  درصد جمعیت شهری  بهمراه   97  درصد جمعیت روستایی استان از این انژی 

پاک برخوردار خواهند شد.   

اجرای 44 کیلومتر شبكه گذاری گاز در گیالن 
رشــت - مهناز نوبری: شرکت گاز استان گیالن در تیرماه سال جاری ۴۴ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در استان را 
به انجام رســانده است. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر اجرای ۴۴ کیلومتر عملیات شبکه گذاری 
گاز در استان، اظهار داشت:  با انجام این عملیات، مجموع طول شبکه گاز در گیالن به بیش از 21 هزار و 1۳5 کیلومتر افزایش 
یافته اســت . مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود: با وجود برخورداری بیش از 95 درصدی خانوارهای روستایی گیالن از 
نعمت گاز طبیعی، این شرکت با همت و جدیت فراوان برای گازدار شدن همه روستاییان تالش می نماید و سهم ۸9 درصدی 
بخش روســتایی از عملیات شبکه گذاری در تیرماه امســال گواه این مدعاست.وی در ادامه با اعالم خبر نصب یک هزار و ۴00 
انشعاب گاز در تیرماه سال جاری، اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1۴ درصد رشد داشته و با تحقق 
این مهم مجموع انشــعابات گاز در گیالن به بیش از 59۸ هزار عدد افزایش یافته اســت.مهندس اکبر با اشاره به اجرای مستمر 
عملیات گازرســانی و اجرای حفرات خالی و به تبع آن افزایش تعداد تاسیســات و طول خطوط گاز در استان، بر رعایت الزامات 
ایمنی و نظارت مســتمر بر عملیات و تاسیسات گاز تاکید کرد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان از برنامه ریزی این 
شرکت برای گازرسانی به مناطق روستایی باقیمانده واجد شرایط و افزایش درصد برخورداری گاز روستایی به باالی 97 درصد 

در استان خبر داد.

توسط مدیر کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان قزوین انجام شد؛
 تقدیر از اقدامات فرهنگی شهرداری قزوین 

در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: حقایق پور،مدیر کل بنیاد شهید و امورایثارگران 
استان قزوین در دیدار با درافشانی،معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی 
و ورزشی شهرداری قزوین از اقدامات سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری 
شهرداری جهت ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی 
سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شــهرداری قزوین؛ حقایق پور،مدیر کل بنیاد 
شهید و امورایثارگران استان قزوین در این دیدار گفت: شهرداری قزوین در امر ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت پیش قدم بوده و همواره یکی از حامیان و پشــتیبانان برنامه های اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران 
اســت،از تالش هایی که در این زمینه انجام شده قدردانی و تشــکر می کنیم. در ادامه درافشانی،معاون شهردار و رئیس سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت:ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهمترین رسالت های مدیریت شهری 
قزوین است. محمد درافشانی اظهار کرد: انتقال و احیای فرهنگ ایثار و شهادت یکی از ضرورت های جامعه امروزی است که همه 
دســتگاه ها باید نسبت به آن حساس باشند. وی در خاتمه افزود:امنیت امروز کشور را مرهون ایثارگری و از خودگذشتگی شهدا 
و رزمندگان دوران دفاع مقدس هستیم، امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مسیر 

زندگی مان را با سیره و راه شهدا هماهنگ کنیم.
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به طور کلی تغییر ش��غل عملی دش��وار است. به عنوان یک بزرگسال 
عواملی مانند خانواده، امور مالی، ش��ریک زندگی یا بازار کار وجود دارد 
ک��ه بر تصمیم��ات ما تأثیر می گ��ذارد. همان طور ک��ه تجزیه وتحلیل و 
برنامه ریزی می کنید، فرضیه ها و افکار منفی باعث می ش��ود نس��بت به 

انجام این کار دو دل شوید.
حتی ممکن اس��ت از تغییر شغل منصرف ش��وید و با باقی ماندن در 
موقعیت فعلی، در حلقه ای از افکار و نگرانی های خود س��ردرگم باشید، 
اما بهتر اس��ت تا احساس��ات مرتبط با تغییر را درک کنید و از لیس��ت 
مهارت های کار اس��تفاده کرده، تا بتوانید احساسات خود را با گذراندن 
دوره ش��غلی بعدی مدیریت کنید. با ما همراه باش��ید ت��ا بتوانید برای 
پذیرش ایده تغییر ش��غلی، درون تان را بررسی کنید و تمرکز ذهنی تان 

را افزایش دهید.
احساساتی که بعد از تغییر شغل ایجاد می شوند را تشخیص دهید

در حال��ی ک��ه واکنش های فردی نس��بت ب��ه تغییر متفاوت اس��ت؛ 
احساس��ات مش��ترکی در هن��گام تغییر ش��غل برای همه اف��راد ایجاد 

می شود، که آنها را تجربه خواهید کرد.
1. ترس از ناشناخته ها

انس��ان ها موجوداتی وابس��ته به عادت هس��تند و احس��اس امنیت و 
راحتی را دوس��ت دارند. افکار و احساس��اتی که با شک و دودلی همراه 
هس��تند، می توانند ذهن ما را زمانی که در حال درک تغییر هستیم به 

میزان زیادی درگیر کنند.
•    اگر شکست بخورم چه می شود؟

•    دوباره باید به دانشگاه برگردم.
•    اکنون خیلی دیر شده که تغییر ایجاد کنم.

۲. کالفگی و اضطراب
اندیش��ه تغییر شغلی، ممکن است شما را غرق در نگرانی کرده باشد 
و داش��تن شک و تردید در این شرایط معمول است. تفکر اینکه چگونه 
تغییر ش��غلی می تواند بر زندگی ش��ما تأثیر بگذارد، رفتارهایی را ایجاد 
خواهد کرد که ش��ما را از برداش��تن گام های کوچک به س��مت تغییر 

بازمی دارد:
•    توان مالی انجام این کار را ندارم.

•    خانواده ام به من تکیه کرده اند.
•    باید از صفر شروع کنم.

•    برای ترفیع، مزایا و حقوق بازنشستگی ام سخت تالش کرده ام.
3. محرک های احساسی خود را بشناسید

در حالی که خواستار ایجاد تغییر در زندگی هستیم، گاهی اوقات در 
برابر آن مقاومت می کنیم. رس��یدگی و غلبه بر داستان ها و فرض هایی 

که به خودمان براساس تجربه می گوییم زمانگیر است.
خبر خوب این اس��ت که می توانید ذهنیت و اعتقادات خود را تغییر 
دهید. همان طور که تغییرات شغلی کوچک یا بزرگی را انجام می دهید، 

الگوهای ذهنی تان را بررسی کنید:
•    چ��ه چیزی ب��ه خودتان می گویید و چرا؟ در طول زمان ش��ک و 
تردید، منتقد داخلی و افکار منفی به راحتی می توانند وارد مغز ما شوند. 
ش��ما قادر هس��تید این افکار را با اندیش��ه های مثبت جایگزین کنید و 

حداقل یاد بگیرید که به آنها بی توجهی کنید.
•    فرضیه ه��ای خود را بررس��ی کنید؛ چالش های��ی که انتظار دارید 

ایجاد ش��وند را آزمایش کنید. آیا آنها به واقع درس��ت هستند و چگونه 
می توانید آنها را تایید کنید؟

•    تصوراتی که دیگران از شما دارند را زیر سؤال ببرید. افکار آنها از 
چه میزان اهمیت برخوردار هس��تند؟ چرا برای شما به این اندازه مهم 

است؟ شما به دنبال تایید آنها هستید؟
صادق بودن با خود، می تواند به ش��ما در پیشبرد تغییر شغلی که در 

نظر دارید کمک کند.
مهارت هایی برای تغییر شغل و موفقیت در شغل بعدی خود

1. صبور باشید
دنیای کار به س��رعت تغییر می کند. شما باید بتوانید به طور طبیعی 
با جریانات زندگی کاری خود حرکت کنید. خودتان را با استفاده از این 

مهارت ها برای فرصت و چالش بعدی آماده کنید:
خواب کافی: ش��ارژ مجدد و کافی مغز با حداقل هفت س��اعت خواب، 
می تواند به شما در مدیریت چالش های عاطفی کمک کند و در شرایط 
ب��د یا ناراحت��ی احتمال آرامش بیش��تری خواهید داش��ت. خواب باید 
اولویت اول شما باشد؛ به طوری که بتوانید سالمت خود را بهینه کنید 

و اهداف تان را برآورده سازید.
آرام بودن: اغلب اوقات ما روز خود را با عجله و بدون تفکر پشت سر 
می گذاریم. هنگامی که احس��اس عجله و شتاب می کنید، نفس عمیق 

بکشید و مکث کنید. اقدامات بعدی خود را با آگاهی انجام دهید.
۲. با نه شنیدن رشد کنید

به احتمال زیاد در مورد تغییر ش��غلی خود، با کس��انی که به ش��ما 
نزدیک هس��تند صحبت می کنی��د. در نهایت با گ��ردآوری اطالعات و 

جمع  بندی آنها، تصمیمی آگاهانه می گیرید.
در حالی که بعضی از افراد از ش��ما حمایت خواهند کرد، برخی دیگر 
ممکن اس��ت ایده های ش��ما را رد کنند. توجه به این افراد به ش��ک و 

تردید شما اضافه خواهد کرد.
شجاع باشید. این بهترین زمان برای تمرکز بر نقاط قوت و آنچه برای 

شما اهمیت دارد به حساب می آید.
به خود زمان بدهید: هنگامی که احس��اس ناراحتی ایجاد می ش��ود؛ 
اینکه آنها را نادیده بگیریم و خودمان را مش��غول کنیم، آسان است اما 
تا زمانی که با این احساسات روبه رو نشوید، از بین نخواهند رفت. مکث 
ک��رده و به آنچه اتفاق افتاده فکر کنی��د. در این صورت انعطاف پذیری 

بیشتری در خود ایجاد خواهید کرد.
تمرین مهربانی کنید: ممکن اس��ت احس��اس عصبانیت، انکار، شرم، 
تنهایی یا خجالت داش��ته باش��ید. با این حال، ای��ن بهترین زمان برای 
مهربانی با خود اس��ت. کاری که آن لذت می برید را انجام دهید، مانند 
رفتن به پیاده روی یا رفتن به یک کتاب فروشی. حتی کمک به یک فرد 
نزدیک به شما در طول این زمان  باعث می شود از آنچه انجام می دهید 

سپاس گزار باشد و شما را در چشم انداز دیگری ببیند.
3. تمری��ن کنید تا خود را تایید کنید و س��طح اعتماد به نفس تان را 

مشاهده کنید
انتخاب ه��ای حرفه ای ش��ما فقط بر روی زندگی خودت��ان تاثیرگذار 
هس��تند. به عنوان انس��ان، ما می خواهیم احساس ارتباط برقرار کردن، 
پذیرفته ش��دن توس��ط دیگران و تعلق به یک گروه را داش��ته باش��یم 
بنابرای��ن طبیعی اس��ت که ما بخواهیم نس��بت به تصمیم��ات خود از 

دیگران تاییدیه بگیریم.
حضور حرفه ای ش��ما به راحتی می تواند توس��ط اطرافیان شما دیده 

شود. پس سطح اعتمادبه نفس خود را بررسی کنید:
آیا مدام به دنبال تعریف و تمجید رئیس خود هستید؟ آیا این امکان 
وج��ود دارد که ب��ه دلیل اعتماد به نف��س باالیی که در کار داش��تید، 
بازخورد ش��خصی یا انتقادی که در کار از ش��ما ش��ده را نادیده گرفته 

باشید؟
یک مرز مشخص بین اعتماد به نفس داشتن، مدعی بودن، تهاجمی یا 
متکبر بودن وجود دارد. توجه داش��ته باشید که چگونه این رفتارها کار 

شما را تحت تأثیر قرار داده اند.
۴. آزمایش کنید

تغییر ش��غل زمان کشف خودتان اس��ت. به عنوان بزرگسال، به طور 
معمول براس��اس تجربیات مان فرضیاتی داریم. یک ذهنیت و تفکر پایه 
در ارتباط با یادگیری درباره تغییراتی که می خواهید ایجاد کنید داشته 
باشید. این امر به شما کمک می کند که در طول فرآیند تغییر، از فرآیند 

آزمون و خطا به راحتی عبور کنید.
در اینترن��ت جس��ت وجو نکنی��د؛ در عوض با افرادی ک��ه در صنعت 
مربوطه کار می کنند صحبت کنید. بعضی از اطالعات ممکن اس��ت که 
نظر شما را جلب کنند و باعث شوند تمایل به صحبت با افراد بیشتری 
پی��دا کنید. در نهایت ای��ن روند باعث تغییر کام��ل دیدگاه  تان خواهد 
ش��د. اطالعاتی که جم��ع آوری می کنید به تصمیم گی��ری آگاهانه و با 

اعتمادبه نفس، در مورد حرکت بعدی شما کمک می کند.
۵. ب��ه طور عمیق گوش کرده و مهارت های دی��داری خود را تقویت 

کنید
این مورد ش��امل مش��اهده دقیق خود و محیط اطراف تان می ش��ود. 
به آنچه برای به دس��ت آوردن خودآگاهی انج��ام می دهید دقت کنید. 
این ش��امل آشنایی با فرهنگ کاری محل کار، سبک های کار همکاران، 

پویایی تیم شما و کانال های مختلف ارتباطی می شود.
6. به طور انتقادی فکر کنید و با ابتکار عمل شروع کنید

انعطاف پذیر باش��ید و مهارت های جدید یاد بگیرید. مشاغل در حال 
تکامل هستند و ما باید راه های خالقانه ای برای انجام کارها یاد بگیریم. 
هرچه بیش��تر ی��اد بگیرید، آگاه ت��ر خواهید بود. پ��س از آن می توانید 
ایده ه��ای جدیدی را ارائه دهید یا برای رس��یدن ب��ه نتایج، روش های 

مختلفی را امتحان کنید.
با تغییر صنایع و کسب وکارهایی که نیاز به انطباق با رشد در بازارهای 
رقابتی دارند، افراد باید ارزش و س��هم خود را برای حمایت از نیازهای 

تجاری نشان داده و بیان کنند.
این به معنای داش��تن قدرت پیش بینی شما در حوزه کاری تان بوده 
تا به ش��رکت ها کمک کنید تصمیمات آگاهانه بگیرند. به عنوان مثال، 
توانایی تش��خیص مقادیر زی��ادی اطالعات، با اس��تفاده از مهارت های 
تحقیقات��ی و معرفی آنها با زبان س��اده به افراد تاثیرگ��ذار، در صنعت 

موردنظرتان کمک بزرگی به رشد شرکت خواهد بود.
همه این مجموعه مهارت ها به رسیدن شما به اهداف نهایی تان کمک 
می کند. از درخواس��ت کمک یا سوال پرس��یدن نترسید، چراکه این کار 

نشان می دهد که در حال گوش دادن و توجه به کار خود هستید.
۷. توانایی نفوذ بدون داشتن قدرت

چه به یک فرد گزارش می دهید، چه در یک س��ازمان ماتریس��ی کار 
می کنید یا خودتان یک کارآفرین هس��تید، باید با دیگران تعامل داشته 
باشید. شما باید بتوانید با مذاکره موثر، دیگران را متقاعد کنید و گاهی 
اوق��ات خدم��ات، محصول و توصیه های س��ودمند خود را به مش��تری 

بفروشید.
شما همیشه در موقعیت قدرت قرار نخواهید گرفت، بنابراین دارابودن 
توانایی های الزم برای تأثیرگذاری در افراد، یک مهارت کلیدی محسوب 
می ش��ود. دفعه بعدی که با دوس��تان یا خانواده به منظور صرف ش��ام 
به بیرون می روید، توانایی های تأثیرگذاری خود را تس��ت کنید. س��عی 
کنید همه را متقاعد کنید که رس��تورانی ک��ه انتخاب کرده اید یکی از 

بهترین ها است.
۸.  رابطه با کیفیت بسازید و سیاست اداری را مدیریت کنید

زمان��ی که به حرفه جدیدی منتقل می ش��وید و در یک نقش جدید 
ش��روع به کار می کنی، ایجاد و ادامه رواب��ط باکیفیت، برای حمایت از 

تمام جنبه های رشد و بهره وری شغلی شما ضروری است.
اینک��ه بدانید در چه زمانی و چگونه مکالمات دش��وار را به ش��یوه ای 
س��ازنده انجام دهید، مهارت اساسی برای دستیابی به اهداف شخصی و 
حرفه ای ش��ما محسوب می شود. ناسازگار بودن بین افراد اجتناب ناپذیر 
ب��وده، بنابراین توانای��ی حل وفصل این مناقش��ات و اختالف نظرها یک 

مهارت حیاتی در زندگی است.
حرف آخر

لیس��ت مهارت های کاری به شما کمک می کند تا شغل خود را تغییر 
دهید و در نقش بعدی تان رشد کنید. مهم این است که احساسات خود 
را با تغییرات آش��نا کنید. در غیر ای��ن صورت، همچنان با همان فکر و 

ذهن قدیمی حرفه جدید خود را دنبال خواهید کرد.
همیشه فهرست نهایی مهارت های کاری را در جیب خود نگه دارید:

• صبور و شکیبا باشید
• با نه شنیدن بیشتر رشد کنید

• خود را تایید کرده و به سطح اعتمادبه نفس خود توجه کنید
• به طور عمیق گوش کرده و مهارت های دیداری خود را تقویت کنید

• آزمایش کنید
• به طور انتقادی فکر کنید و با ابتکار عمل شروع کنید

• توانایی نفوذ بدون داشتن قدرت
• رابطه باکیفیت بسازید و سیاست  اداری را مدیریت کنید

تعه��د به مهارت های کاری به ش��ما کمک می کند ت��ا تغییرات را به 
آسانی بر روی شغل جدید اعمال کنید. به پیشرفت مهارت های حرفه ای 
الزم در ه��ر محی��ط حرفه ای ادامه دهید، چراک��ه این موضوع در عصر 

حاضر از اهمیت باالیی برخوردار است.
توجه داشته باشید که چه تغییراتی بر روی حرفه  خود می دهید، این 
تغییر کوچک است یا بزرگ؟ هنگامی که با این مشکل روبه رو می شوید 
به احساس��ات و افکار خود توجه کنید. از لیس��ت مهارت های کار، یکی 
از مواردی را که با ش��ما بیش��تر همخوانی دارد را انتخاب کنید و یک 

جنبه از آن مهارت را به تغییر شغلی و حرفه جدید خود اضافه کنید.
هیچ راه درست یا غلطی برای تغییر شغل وجود ندارد. آنچه برای شما 

بهتر است انجام دهید، خالق باشید و آزمایش کنید.
Lifehack/ucan :منبع
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احتماال تا به امروز برای ش��ما هم پیش آمده وسیله ای خریده باشید 
که مشکلی داشته باشد و مجبور شوید با واحد پشتیبانی شرکتی خاص 
تماس بگیرید؛ در این مواقع برخی ش��رکت ها به  خوبی از پِس مدیریت 
مش��تریان ناراضی خود برمی آیند و رفتار مناس��بی در قبال ش��کایت و 
ناراحتی مشتریان ش��ان دارند اما گاهی هم شرایط به همین شکل پیش 
نمی رود و درنتیجه ش��اهد رفتار های نامناسبی از طرف واحد پشتیبانی 
یا دیگر اعضای ش��رکت مذکور هس��تیم که باعث دلخوری مشتری نیز 
می ش��وند. در این ش��رایط، معموال مش��تریان با اس��تفاده از روش های 
کالم��ی یا ش��کایت به مراجع دیگر نس��بت  به رفع این مش��کل تالش 
می کنند اما برخی افراد هم هس��تند که روش های خالقانه ای در پیش 
می گیرند تا از این طریق اعتراض ش��ان را به گوش مس��ئوالن شرکت یا 
کمپانی موردنظر ش��ان برس��انند. در ادامه، با 1۰ مورد از عجیب ترین و 

جالب ترین روش های انتقاد مشتریان از شرکت ها، همراه باشید.
1. انتشار یک شکایت تمام صفحه در روزنامه برای جریمه  1۵ دالری!
یوجین میرمن، کمدین و یکی از صداپیشگان شخصیت های انیمیشن 
Bob Burgers اس��ت. وی از جمله افرادی اس��ت که شکایت خود از 
قانون را به  ش��کل جالبی بروز داده است. پس از اینکه یوجین یک بار با 
برگ جریمه پارک غیرقانونی روی ماش��ینش مواجه می ش��ود، به  جای 
پرداخ��ت ای��ن جریم��ه  1۵ دالری تصمیم می گیرد تا متن ش��کایت و 
انتقادی طنزآمیز در روزنامه  محلی به  ش��کل تمام صفحه منتش��ر کند؛ 
متن��ی ک��ه وی در آن ادعا ک��رده که قانون جریمه  ماش��ین ها به  دلیل 
پارک نادرس��ت قانون مسخره ای اس��ت. جالب تر اینکه این متن بعد ها 
در سایت هایی مثل ردیت منتشر شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد.

2. تماس گرفتن با مادر مدیرعامل شرکت!
ش��رکت کامکس��ت برای داش��تن واحد پش��تیبانی که جواب خیلی 
درستی به مشتریان نمی دهد، مشهور است. این شرکت همچنین پیش 
از این هم در این زمینه با مش��کالت مختلفی رو به رو ش��ده و مثال متن 
نامه های داخل س��ازمانی آنها فاش شده اس��ت که مشتریان را با الفاظ 

زشتی خطاب می کنند یا مشکالت دیگر.
در یکی از جالب ترین ش��کایت ها از این شرکت، یکی از مشتریان که 
از قضا نویسنده  روزنامه ای در فیالدلفیا هم بود، پس از آنکه نتوانست از 
روش های رایج و معمولی مش��کل خود را با این ش��رکت حل کند و هر 
بار پاس��خ های نامربوطی دریافت کرد، تصمیم گرفت با مادر مدیرعامل 
کمپانی تماس بگیرد و هم مش��کلش را با وی در میان بگذارد و هم از 
شرایط بد ش��رکت فرزندش درباره  نامناسب بودن روش های برخورد با 
مشتریان گله کند. نتیجه این اقدام وی این بود که تنها در عرض چند 
ساعت به مشکل این مشتری رسیدگی شد و وی به خواسته اش رسید.

3. ساخت یک موزیک ویدئو
یکی از عجیب ترین و ش��اید جالب ترین روش ه��ای انتقادی که تا به 
امروز دیده شده، یک ویدئو به نام United Breaks Guitars است. 
داس��تان این ویدئو و آهنگی که برای آن ساخته شده، از این قرار است 
که دیو کارول، خواننده  آمریکایی، در سال ۲۰۰9 گیتاری را به قسمت 
بار هواپیمای ش��رکت هوایی یونایتد ایرالین تحویل می دهد اما پس از 
رسیدن به مقصد و دریافت گیتار، متوجه می شود که وسیله اش شکسته 
است. همین باعث می شود تا وی سراغ ساخت یک آهنگ و ویدئو برود 
که در آن، نش��ان می دهد خدمه  پرواز های این ش��رکت به  جای اینکه 
آالت موسیقی را با دقت زیادی حمل کنند، به این طرف و آن طرف پرت 
می کنند و بعد هم به  جای مدیریت ش��کایت مشتری، واکنش خوبی در 

قبال شکایت مشتریان خود نشان نمی دهند!
ای��ن ویدئو بیش از 1۵ میلیون بار در س��ایت یوتیوب بازدید داش��ت و 
 The Power of همچنی��ن کارول بعد ها کتابی نیز در این رابطه ب��ا نام

One Voice in the Age of Social Media نوشت و منتشر کرد.
4. انتشار آدرس ایمیل مدیران شرکت ها

یک��ی دیگ��ر از روش های ش��کایت جالب از ش��رکت ها، ب��ه یکی از 
مش��تریان بس��ت بای )Best Buy( مربوط می ش��ود؛ مشتری که یک 
حس��اب جایزه دریافت کرده بود اما در فعال سازی آن و خرید به  وسیله  
آن از بست بای، به مشکل خورد و این کمپانی هم اقدام مناسبی برای 
رفع مش��کل وی نکرد. به همین دلیل هم این مش��تری توانست آدرس 
ایمیل و حتی شماره تلفن برخی از مدیران بست بای را به  دست بیاورد 
و س��پس آنها را در سایت Consumerist که مخصوص شکایت های 
مش��تریان از شرکت های مختلف اس��ت، به  صورت عمومی منتشر کرد 
ت��ا کاربران زیادی بتوانند به این اطالعات خصوصی مدیران بس��ت بای 

دسترسی داشته باشند.
5. ساخت یک سایت

بی جی ش��ونه نام فردی است که یکی از جالب ترین روش های شکایت 
از یک شرکت را ابداع کرده است. پس از اینکه کیف جدید وی به دلیل 
حمل نادرس��ت در هواپیمای شرکت ساوت وس��ت ایرالین آسیب دید، 
شونه ابتدا یک متن شکایت از این شرکت نوشت اما بعدا، تصمیم گرفت 
تا انتقادش را در ابعاد وس��یع تری به گوش همه برساند. به همین دلیل 
ه��م وی س��ایت DearSWA.Com را راه اندازی ک��رد و در آن، یک 
نوع روایت تصویری از مش��کلش ساخت. به این صورت که تصاویری از 
ش��رایط اولیه و بعدی کیف را در کنار تصاویری دیگر منتشر کرد و یک 
نوع داستان تصویری جالب و کمی هم طنزآمیز از این مشکلش ساخت 

تا از این طریق شکایتش را به گوش شرکت مذکور برساند.
6. باز هم ساخت موزیک  ویدئو!

کن و مریدیث، زوجی بودند که کار های اداری و دفتری وام مس��کن 
آنه��ا در بانک آمریکا، بیش ازحد معمول طول کش��ید و آنها برای اینکه 
ش��کایت خود را به ش��کلی خالقانه مطرح کنند، تصمیم گرفتند تا یک 
موزیک  ویدئو بسازند! آنها برای ساخت این ویدئو جالب، از ریتم آهنگ 
Flight of the Conchords اس��تفاده کردند اما مضمون و شعر آن 
را تغییر دادند و جمالت انتقادی خود را در قالب این شعر مطرح کردند.

۷. ساخت یک وب سایت با محتوای ویدئوئی
ن��ام  ب��ا  وب س��ایتی  انتق��ادی،  روش ه��ای  جالب تری��ن  از  یک��ی 
DontThrowMyPackage.com اس��ت ک��ه ب��ا محوریت ویدئو 
فعالیت می کند. به این ش��کل که با مراجعه به این س��ایت، ویدئو های 
 USPS و UPS، FedEx مختلف��ی از کارکن��ان ش��رکت هایی مث��ل
خواهید دید که اش��یا و وس��ایلی را که باید به  ش��کلی س��الم به دست 
مش��تریان برس��انند، بدون احتیاط خاصی پرتاب یا حمل می کنند. این 
س��ایت پس از اعتراض های زیاد مش��تریان از شکس��تن و آسیب دیدن 
وسایل ش��ان در این حمل ونقل ها ساخته شده و حال میزبان ویدئو های 

زیادی است.
8. انتشار توییت های جالب

ش��اید اگر کاربرانی که خیلی شناخته شده نیس��تند اعتراض خود به 
ش��رکتی را در قالب توییت در سایت توییتر منتشر کنند، خیلی نتوانند 
به نتیجه  دلخواه برسند، اما وقتی چهره ای مشهور و شناخته شده چنین 

کاری انجام دهد، این مسئله سروصدای زیادی خواهد کرد.
برای مثال یکی از مشهور ترین توییت های افراد مشهور در این زمینه، 
به س��ر پاتریک اس��توارت، بازیگر نقش پروفس��ور ایک��س در فیلم های 
X-Men مربوط می ش��ود. وی پس از 36 ساعت تالش برای راه اندازی 
ش��بکه  تلویزیونی وارنر در منزلش و دریافت نکردن پاس��خی درست از 
س��وی این کمپانی، توییتی منتشر کرد و در آن نوشت که »پس از 36 
ساعت تالش بی وقفه، دیگر امیدم را برای زندگی از دست داده ام!« این 

توییت وی سروصدای زیادی در آن زمان کرد.
در مثال دیگر، کوین اس��میت، بازیگر، نویس��نده و کارگردان مشهور، 
پس از اینکه از وی خواس��ته ش��د تا به دلیل وزن زی��اد از یک هواپیما 
پیاده ش��ود و وی پ��س از جروبحث های زیادی درنهایت موفق ش��د از 
طریق هواپیما سفر کند، پس از رسیدن به مقصد اعتراضش را در قالب 
یک توییت طنز منتش��ر کرد و گفت که »در این س��فر دیواره هواپیما 
باز بود و درحالی که ریچارد س��ایمونز ناظر صحنه بود، به شکل ایرلیفت 

به مقصد رسیدم!«
۹. نوشتن یک شعر

گاهی پش��تیبانی یک ش��رکت به حدی بد اس��ت ک��ه باعث تحریک 
احساس��ات مشتری می ش��ود و وی را به ش��اعر تبدیل می کند! چنین 
اتفاقی برای فردی به نام جوئل والدن رخ داده که پس از دریافت نکردن 
 Ode to پاس��خ درس��ت از سوی ش��رکت کامکس��ت، ش��عری با نام

Comcast سرود و در آن، اعتراض خودش را مطرح کرده است.
1۰. پرداخت پول برای انتشار اعتراض ها در شبکه های اجتماعی

پیش تر هم اش��اره کردیم که معموال توییت ها یا پیام هایی که توسط 
افراد معمولی منتشر می شوند، خیلی زود فراموش می شوند و شاید اصال 

آنطور که بایدوش��اید دیده هم نش��وند. با این حال کاربری با نام حسن 
س��ید، یک بار روش جالبی برای انتشار پیامش در توییتر پیش گرفت. 
پس از آنکه هواپیمایی بریتیش ایروی وس��ایل پدر وی را در طول یک 
س��فر گم کرد، حس��ن تصمیم گرفت تا با پرداخت بی��ش از هزار دالر 
کاری کند ک��ه پیامش با مضمون »از بریتیش ایروی اس��تفاده نکنید؛ 
پشتیبانی آنها افتضاح است« در این شبکه توسط کاربران خیلی زیادی 
دیده شود و به گوش افراد زیادی برسد. احتماال شما هم پس از مطالعه 
این مطلب، بیش��تر به اهمیت مهارت هایی که کارمندان بخش خدمات 

مشتریان باید بلد باشند، پی برده اید!
time/chetor:منبع
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نگاهی به 3 کاربرد اساسی دستیارهای هوشمند
چگونه از دستیار هوشمند در عرصه کارآفرینی استفاده کنیم؟

اس��تفاده از دستیارهای هوشمند در طول سال های اخیر رواج بسیار زیادی یافته است. امروزه بسیاری 
از برندها برای ساده سازی فرآیند فعالیت شان اقدام به استفاده از چنین ابزارهایی می کنند. فناوری هوش 
مصنوعی به طور کلی تاثیر بس��یار زیادی بر روی دنیای کس��ب و کار داشته است. نکته مهم در این میان 
هزینه قابل توجه اس��تفاده از دستیارهای هوشمند است بنابراین ما باید برنامه مشخصی برای استفاده از 
آنها در قالبی سودآور داشته باشیم. ما در ادامه به بررسی برخی از بهترین راهکارها برای استفاده مناسب 

از دستیارهای هوشمند خواهیم پرداخت. 
هوشمندسازی فرآیند فروش

استفاده از دستیارهای هوشمند در بخش فروش اهمیت بسیار زیادی دارد. امروزه بسیاری از برندها در 
تالش برای کاهش هزینه های مربوط به فروش محصوالت ش��ان هستند. استفاده از دستیارهای هوشمند 
برای پاس��خگویی به مشکالت و پرسش های مشتریان در زمینه خرید محصوالت ایده بسیار منطقی برای 

کاهش هزینه های جاری محسوب می شود. 
نسل جدید هوش مصنوعی به کار رفته در دستیارهای هوشمند امکان ارائه پاسخ های دقیق و کاربردی 
ب��ه مخاطب هدف را می دهد بنابراین ش��ما نیازی ب��ه ارزیابی مداوم کیفیت بخش فروش هوش��مندتان 

نخواهید داشت. 
استفاده دوباره از محتوای بازاریابی

اغلب بازاریاب ها پس از تولید محتوا و نمایش آن دیگر توجهی به آن نش��ان نمی دهند. این امر موجب 
انباشته شدن حجم وسیعی از محتوای بازاریابی در بخش آرشیو سایت ها و شبکه های اجتماعی می شود. 
توصیه ما در این بخش استفاده از دستیار هوشمند برای تبدیل محتوای بازاریابی برندمان به فرمت قابل 
اس��تفاده در ایمیل های تبلیغاتی است. به این ترتیب شما امکان استفاده دوباره از محتوای موردنظر برای 

بازاریابی تاثیرگذاری را خواهید داشت. 
امروزه اس��تفاده دوباره از محتوای بازاریابی نقش مهمی در کاهش هزینه های برندها دارد. اس��تفاده از 
دس��تیار هوش��مند در این میان فرصت مناسبی برای سودآوری در زمینه استفاده از آن خواهد بود. ما در 

هر صورت باید هزینه استفاده از دستیارهای هوشمند را منطقی نماییم. 
مدیریت روابط عمومی با دستیارهای هوشمند

بخش روابط عمومی اهمیت بسیار زیادی برای راضی نگه داشتن مشتریان دارد. بسیاری از برندها برای 
تعامل با مشتریانش��ان در بخش روابط عمومی اقدام به اس��تخدام کارشناس های متعدد می کنند. این امر 
همیش��ه همراه با هزینه های قابل توجه برای برند ما خواهد بود بنابراین استفاده از دستیارهای هوشمند 

در بخش روابط عمومی امکان کاهش هزینه ها و تعامل دقیق تر با مخاطب هدف را فراهم خواهد کرد. 
entrepreneur.com :منبع

چالش کاهش راندمان کاری 

یکی از مهمترین دغدغه کارمندان سراسر جهان، افزایش دستاوردهای آنها از فعالیتی است که در حال 
انجام آن هستند. با این حال بدون آگاهی از اقدامات تاثیرگذار در این رابطه، ممکن است بیش از حد زود 
ناامید ش��ده و عالقه اولیه نس��بت به کار خود را نیز از دست بدهید. نکته جالب این است که راهکارهایی 
که قصد بررس��ی آنها را داریم، مواردی هس��تند که برای بسیاری از افراد کاربردی بوده و همین امر باعث 

شده است تا در رابطه با آنها صحبت کنیم. 
1-عادت های کاری خود را تغییر دهید 

درگیر ش��دن با روزمرگی یکی از دالیلی محسوب می ش��ود که باعث خواهد شد تا راندمان کاری افراد 
با کاهش��ی ش��دید مواجه ش��ود. در این رابطه ش��ما می توانید با اقداماتی نظیر تغییر روتین و قرار دادن 
اقدامات مورد عالقه در ابتدای صبح، میزان تمایل به ادامه فعالیت و روحیه خود را ارتقا دهید. در نهایت 
موارد دیگری نظیر رقابت با خود، تنوع در نحوه اس��تراحت، جش��ن گرفتن دستاوردها و کمک از سایرین 
هم تیمی ها از جمله راهکارهایی محس��وب می ش��ود که با انجام آنها، تغییرات بسیار خوبی را در وضعیت 
خود مش��اهده خواهید کرد. در این رابطه توصیه می ش��ود که آمارهای هفتگی در رابطه با عملکرد خود 

تهیه کنید تا امکان مقایسه، به وجود آید. 
2-به کار خود معنا بدهید 

اگر تصور کنید که کاری ارزش��مند را انجام نمی دهید، بدون ش��ک تمایلی برای ارائه بهترین نسخه از 
خودتان را نخواهید داش��ت. در این رابطه ش��ما می توانید فعالیت خود را معنادار کنید. برای مثال ایجاد 
دوس��تانی در ش��رکت، توجه به دالیل اقتصادی، ایجاد س��رگرمی، آموزش م��داوم و داوطلب بودن برای 

اقدامات جدید همگی از جمله مواردی محسوب می شود که شما را به این سطح نزدیک خواهد نمود. 
3-کمک به دیگران را جدی بگیرید 

برای این امر که احساس ارزشمندبودن را داشته باشید و جوی مثبت در شرکت شکل گیرد که نتیجه 
آن پیش��رفت مداوم اس��ت، باید روحیه کمک کردن به س��ایرین را در خود تقویت نمایید. این امر باعث 
خواهد شد تا آنها نیز به سمت چنین رفتارهایی سوق پیدا کنند. این اقدام به بهبود روابط شما نیز کمک 

خواهد کرد و پس از مدتی، شرکت به مکانی ایده آل برای شما تبدیل می شود. 
4-با مدیریت صحبت کنید

بدون ش��ک هر فردی اهداف ش��خصی ای نیز داش��ته و تمایل دارد تا به آنها برسد. در این رابطه شما 
می توانید با مدیر ش��رکت در رابطه با هر یک از آنها صحبت کنید. در این رابطه اگرچه ممکن اس��ت با 
پاس��خ منفی مواجه ش��وید، با این حال حداقل تکلیف شما مشخص شده و می دانبد که تا چه سطحی 
می توانید از موقعیت حال حاضر خود توقع داشته باشید. نکته ای  که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که ش��ما می توانید هدفی جدید را برای خود تعیین کنید. برای مثال با درخشش در شغل فعلی 
خود، توجه مدیران ش��رکت هایی را جلب کنید که ایده آل های ش��ما را داشته و کامال در مسیر اهداف 

شخصی شما قرار دارند. 
alis.alberta.com :منبع

تبلیغـاتخالق

در ابتدا الزم اس��ت تا به تفاوت یک بالگر با اینفلوئنس��ر 
بپردازی��م. در ای��ن رابط��ه اگرچه نظ��رات مختلفی وجود 
دارد، با این حال به صورت کلی می توان گفت که نوش��تن 
تخصصی در یک حوزه، شما را به یک باالگر تبدیل خواهد 
کرد. این امر در حالی است که یک اینفلوئنسر دانش کافی 
نداشته و صرفا براساس عالقه خود به یک حوزه و یا کیفیت 
عکس های خود، به محبوبیت رس��یده است. برای مثال اگر 
در زمینه گردش��گری، یک تورلیدر اق��دام به تولید محتوا 
کن��د و به محبوبیت برس��د، وی را می توان در حوزه باالگر 
قرار داد. با این حال اگر فردی که صرفا سفرهای زیادی را 
انج��ام می دهد، در این رابطه اقدام کند، صرفا اینفلوئنس��ر 
خواهد بود. تحت این ش��رایط س��والی که مطرح است این 
است که چگونه می توان به یک بالگر موفق تبدیل شد. در 
این رابطه ابتدا الزم است تا حوزه مورد عالقه و متناسب با 
مهارت خود را پیدا کنید. پس از آن به بررس��ی راهکارهای 

موجود در این رابطه خواهیم پرداخت. 
1-ارتباط 

نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
ش��بکه های اجتماعی بر پایه ارتباط کاربران ایجاد شده است. 
به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که با کاربران خود تعامل 
خوبی داش��ته باش��ید. درواقع نباید تصور کنید که مخاطب 
صرفا بازدیدکننده محسوب می شود. در این رابطه هر شبکه، 

ابزارهای��ی را دارد تا بتوانید با اس��تفاده از آن، تعامل خود را 
بهبود بخشید. برای مثال سوال کردن از افراد در پایان مطالب، 
نظرس��نجی و ایج��اد مس��ابقه از جمله رایج تری��ن راهکارها 
محسوب می شود، با این حال همواره در این رابطه روش های 
جدیدی معرفی می شود. به همین خاطر بهتر است تا مطالعه 
مداومی را نیز داش��ته باشید. این امر در حالی است که صرفا 
نباید منتظر اقدامات س��ایرین باشید. درواقع خودتان با کمی 
خالقیت، می توانید در این رابطه اقدامات جذابی را انجام دهید. 

2-تحقیقات 
ش��ما باید در زمینه موردنظر خ��ود تحقیقات مداومی را 
داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا بتوانید همواره 
نیازهای روز را شناس��ایی کرده و بهترین جهت برای ادامه 
فعالیت ه��ای خ��ود را انتخاب کنید. درواق��ع برای فعالیت 
موفق، ش��ما همواره باید شکاف های موجود در حوزه کاری 
خود را بشناسید. این امر کمک خواهد کرد تا امکان ایجاد 
مزیت رقابتی و تبدیل شدن ایجاد جذابیت باالتر را داشته 
باش��ید. تحقیقات ش��ما صرفا به ش��ناخت وضعیت بازار و 
مخاطبان محدود نبوده و الزم اس��ت تا به اقدامات س��ایر 
رقبای خود نیز توجه داش��ته باش��ید این امر باعث خواهد 
ش��د تا با تحلیل درست، از نقاط قوت و ضعف آنها بتوانید 
استفاده کنید. در کنار این موضوع، چنین اقدامی شما را از 

انجام کاری تکراری در امان نگه خواهد داشت. 
3-مهارت نوشتاری

ش��ما باید قدرت نوش��تن باال و ش��یوه نگارش جذابی را 
داش��ته باش��ید. درواقع نویس��ندگی یک مهارت محسوب 

ش��ده و ش��ما باید در این رابطه آموزش های الزم را سپری 
کنید. خوش��بختانه امروزه شیوه های آموزشی بسیار متنوع 
شده و شما می توانید حتی از دوره های آنالین نیز استفاده 
کنی��د. در کنار این موضوع فراموش نکنید که تنها افزایش 
دانس��ته ها کافی نبوده و الزم اس��ت تا تمرین خوبی را نیز 
داش��ته باش��ید. همچنین به هر میزان که بیشتر اقدامات 
مش��ابه را مطالعه کرده باش��ید، ش��انس موفقیت شما نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار این موضوع توجه داش��ته 
باش��ید که ش��ما به نظم کاری نیاز خواهید داشت. درواقع 
وقفه های طوالنی باعث خواهد ش��د تا مخاطب به س��مت 
سایر گزینه ها، متمایل ش��ود. به همین خاطر صرفا جذب 
مخاطب مهم نبوده و الزم اس��ت ت��ا در تالش برای حفظ 

آنها نیز باشید. 
4-ارزش باال

در نهایت محتواهای ش��ما باید ارزش و تنوع باالیی داشته 
باش��د. برای مثال صرفا به نوشتن بس��نده نکرده و در زمینه 
ارسال تصویر و فیلم نیز فعال باشید. همچنین فراموش نکنید 
که نیازی به ارس��ال چند پست در یک روز نبوده و الزم است 
تا کیفیت کار، برای شما اولویت اول باشد. همچنین فراموش 
نکنید که ش��ما در این عرصه تنها نبوده و می توانید با س��ایر 
افراد، همکاری داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا امکان 
جذب مخاطبان صفحات مطرح دیگر نیز مهیا باش��د. درواقع 
در کنار فعالیت ارزش��مند و مفید، نبای��د اجازه دهید که به 

صفحه ای تکراری تبدیل شوید. 
tweakyourbiz.com :منبع

چگونه بالگر موفقی باشیم 
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