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کاهش اشتغال در برخی از بخش های اقتصادی در بهار امسال به دلیل کرونا نبوده است

 تحوالت 15 ساله
کار و بیکاری

فرصت امروز: مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار به بررسی روند تعداد شاغلین فعالیت های اقتصادی از 
س��ال 1384 تا بهار 1399 پرداخته و از تحوالت 15 س��اله کار و بیکاری گزارش داده است. اینکه تعداد مشاغل 
در کدامیک از بخش های اقتصادی بیش��تر و در کدام بخش ها کمتر شده است، از قسمت های جالب این گزارش 
اس��ت. در برخی از بخش ها که کاهش اش��تغال در فصل بهار امسال )نس��بت به بهار پارسال( اتفاق افتاده، علت 
شیوع کرونا اعالم شده و همچنین کاهش اشتغال در برخی دیگر از بخش های اقتصادی ربطی به کرونا نداشته و 
از سوءمدیریت یا کاهش حمایت های دولت نسبت به آن بخش ناشی شده است. از سوی دیگر، برخی از بخش ها...

وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن داد

سقوط قدرت وام مسکن
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آیا دمیدن در تنور بورس و ورود فزاینده مردم به بازار سهام اشتباه بود؟

پدیده »مال استریت« در بازار سهام

10 شغل پردرآمد با سرمایه کم در بازار کاری ایران
7 تکنیک جدید رستوران داری

جایزه تسال برای هکرهای کاله  سفید 
بهترین واکنش کسب و کارها به کامنت ها چیست؟

7 نکته برای ساخت وبالگ کسب وکار
10 توصیه ای برای داشتن بهترین بیلبورد تبلیغاتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تسال با عرضه 139300 دستگاه 
خودرو در 3  ماه رکورد تولید 

خود را شکست

یادداشت
 ابتالی ترامپ به کرونا

 آخرین سورپرایز
اکتبر است؟

امس��ال یک��ی از عجیب ترین 
غیرقاب��ل  ح��ال  عی��ن  در  و 
س��ال های  پیش بینی تری��ن 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری 
آمری��کا در اف��کار عمومی باقی 
رئیس جمه��ور  مان��د.  خواه��د 
که چن��دی پیش با اس��تیضاح 
روبه   رو ش��د اکنون به علت ابتال 
به ی��ک بیماری مهلک زمینگیر 
شده است. حاال سورپرایز اکتبر 
می تواند چیزی متفاوت از آنچه 
باش��د.  تصور می ش��د،  تاکنون 
ش��اید ابتالی دونال��د ترامپ به 
کرونا، شگفتانه اکتبر نباشد، اما 
با توجه به اصرار رئیس جمهور در 
نادیده گرفتن حتی اساسی ترین 
اقدامات احتیاطی علیه ویروس، 
دوچن��دان  اهمیت��ی  موض��وع 
می یابد. اکنون ابتالی ترامپ به 
کرونا نه تنها بر رقابت میان او و 
جو بایدن، بلکه بر ثبات و امنیت 
کش��ور در هفته های آینده تاثیر 
خواهد گذاشت. تأثیر این کارزار 
به رون��د بیماری رئیس جمهور و 
دیگر افراد مبتال بس��تگی دارد. 
با اینکه تس��ت کرونای بایدن و 
مایک پنس، معاون رئیس جمهور 
منفی اعالم ش��ده است، اما این 

بدان معنا نیست که آنها 
3قطعا مبتال نیستند...
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در تصور عمومی، ورود واکسن کرونا لحظه ای بزرگ را رقم خواهد زد: یک پایان 
خوش هالیوودی بر زندگی بی ثبات، خاکس��تری و ترس��ناک م��ا در دوران کرونا. 
اما متخصصان بهداش��ت عمومی در جمع های خصوص��ی، نگرانی تازه ای را مطرح 

می کنند: اینکه شاید بیش از اندازه به واکسن کرونا امید بسته شده است. 
به گزارش »واش��نگتن پست«، سیاس��تمداران و ش��رکت های دارویی با چنان 
اعتماد به نفس��ی از قریب الوقوع بودن دس��تیابی به واکسن کرونا صحبت می کنند 
که باعث ش��ده این احس��اس در مردم به وجود آید که حتما به زودی به وضعیت 
طبیعی باز خواهیم گش��ت. ب��ا این امید کاذب، گروهی از مردم به اندازه گذش��ته 
به دس��تورالعمل های بهداشتی اهمیت نمی دهند و جان خود و دیگران را به خطر 

می اندازند.
م��ردم حس می کنند اگر فقط چند ماه دیگر ک��ج دار و مریز دوام بیاورند آنگاه 
واکسن می رسد، کرونا تمام می شود و همه می توانیم ماسک ها را کنار بگذاریم. اما 
کرونا طی همین چند ماه نشان داده بهترین سناریوهای ممکن عملی نمی شوند و 
متخصصان )که تمام و کمال به قدرت واکسن ها اعتقاد دارند( راهی طوالنی را پیش 
رو می بینند. یوناتان گرد، استادیار بیماری های واگیردار در دانشگاه هاروارد می گوید: 
»واکسن قرار نیست مانند دکمه روشن/خاموش عمل کند و ما را به دوران پیش از 
کرونا برگرداند.« آنگال راسموسن، ویروس شناس دانشگاه کلمبیا هم با او هم عقیده 

است: »با واکسن کرونا ما وارد دنیای جن و پری نمی شویم.«
اینکه اعالم ش��ود یک واکس��ن ایمن و مؤثر بوده، تازه آغاز ماجراس��ت، نه پایان 
آن. ش��بکه های توزیع قوی، زنجیره های تأمین ف��راوان، اعتماد عمومی و همکاری 
بین المللی نیاز اس��ت تا بتوان واکس��ن را در تمام نقاط دنیا به مردم رس��اند. ماه ها 
و به احتمال زیاد س��ال ها وقت نیاز اس��ت تا واکس��ن به تعداد کافی از مردم برسد 
تا بتوانیم جهان را امن به حس��اب آوریم. حتی آنهایی هم که واکس��ن را در اولین 
فرصت ممکن دریافت می کنند، ایمنی بالدرنگ اتفاق نخواهد افتاد. سیستم ایمنی 
بدن به چندین هفته زمان نیاز دارد تا به میزان کافی پادتن تولید کند. تعداد زیادی 
از تکنولوژی های واکسنی نیاز به تزریق دوم چند هفته بعد از اولی دارند تا بتوانند 

سیستم دفاعی بدن را واقعاً باال ببرند.
مصونیت در برابر بیماری می تواند کوتاه مدت یا جزئی باشد و به همین خاطر به 
طور مرتب به تزریق واکسن نیاز باشد این تقاضا برای واکسن را باال می برد یا مردم 
را مجبور می کند حتی بعد از زدن واکسن ماسک بزنند و فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کنند و اگر واکسن روی گروه هایی از مردم کمتر از مؤثر باشد، اگر گروه هایی 
از مردم اصاًل نخواهند واکس��ن بزنند یا واکس��ن به میزان کافی تولید نش��ود، عده 
زیادی از مردم حتی بعد از اعالم پیروزی دانش��مندان بر کرونا بیمار خواهند شد و 
خواهند مرد. این می تواند به پخش اخبار جعلی کمک کند که واکسن اصاًل جواب 
نمی دهد و حتی خطرناک است. از دید مردم کشف واکسن مثل تیر خالص بر کرونا 
خواهد بود، اما واقعیت به خصوص در مورد واکسن های اولیه کاماًل غیرقطعی تر از این 
حرف هاست. متخصصان بر این باورند این ناامیدی پس از کشف واکسن های اولیه، 
همان اطمینان نصفه و نیمه به دولت ها را از بین خواهد برد. در رسانه ها رقابت بر 
سر رسیدن به واکسن را »مسابقه« توصیف می کنند که این هم ایراد دارد. استعاره 
مس��ابقه این احساس را به وجود می آورد که مهم ترین مسئله اول رسیدن به خط 
پایان اس��ت. اما نفر اول در کشف واکس��ن اصوالً بهترین نیست و مسابقه به پایان 

نخواهد رسید. این رقابت ممکن است سال ها طول بکشد.
مای��کل اس. کینچ، متخصص تحقیق و توس��عه داروها در دانش��گاه واش��نگتن 
می گوید: »س��ناریوی واقع گرایانه به نظر من چیزی شبیه بیماری ایدز خواهد بود 
و نس��ل اول از داروهای HIV به وضوح معمولی و کم خاصیت بودند. مردم دوست 
ندارند این را بشنوند اما من مجبورم به طور مداوم تکرارش کنم: ما باید خودمان را 
برای این ایده آماده کنیم که ممکن است به واکسن خیلی خوبی دست پیدا نکنیم. 

حدس من این است که نسل اول واکسن ها کم خاصیت خواهند بود.«
ش��اید یادآوری آنچه درباره واکسن فلج اطفال رخ داد، روشنگر موضوع باشد. در 
روز 1۲ آوریل 1955 اعالم شد که واکسن فلج اطفال ایمن و مؤثر است و جوناس 
سالک کاشف آن به قهرمان ملی تبدیل شد. ناقوس کلیساها به صدا درآمد و مردم، 
آنطور که هاوارد مرکل، مورخ پزش��کی دانشگاه میش��یگان می گوید، به خیابان ها 

ریختند تا یکدیگر را بغل کنند. همه موافق بودند که فلج اطفال بزرگ ترین تهدید 
برای بچه ها به حساب می آمد و واکسن واقعاً علیه آن مؤثر بود، اما اینها باعث نشد 
واکسن مسیر بی دردسری را طی کند. کاتر، یکی از شرکت های تولیدکننده واکسن 
سالک نتوانست ویروس درون واکسن هایش را کاماًل غیرفعال کند و باعث ابتالی 4۰ 
هزار کودک به ویروس فلج اطفال شد: 51 کودک فلج شدند و 5 نفر جان خود را از 
دست دادند. همین ابتالها باعث شیوع دوباره فلج اطفال شد و 113 نفر دیگر فلج و 
پنج کودک دیگر مردند. واکسیناسیون سالک لحظه ای تاثیرگذار در تاریخ فلج اطفال 
بود اما پایان آن به حساب نمی آمد. طی دورانی دو ساله میزان ابتال به فلج اطفال در 
آمریکا 8۰ درصد پایین آمد، اما تا سال ها بعد هم بیماری شیوع پیدا می کرد. شش 
سال بعد واکسن خوراکی فلج اطفال معرفی شد که می شد آن را مثل قند به بچه ها 

داد. در آمریکا این بیماری در 19۷9 از بین رفت.
مرکل می گوید: »البته حاال با دوران کش��ف واکسن فلج اطفال فرق می کند. در 
آن دوره مردم ایمانی قوی به دانشمندان و نهادهای پزشکی و دولتی داشتند. آنها 
مطمئن بودند این نهادها باعث بهبود زندگی شان می شوند، اما حاال حتی یک اشتباه 
کوچک در زمینه واکس��ن کرونا می تواند تاثیری به ش��دت منفی بگذارد و موضع 

فعاالن ضد واکسن را تقویت کند.«
اصوال دولت بعد از اثبات ایمن و مؤثر بودن یک واکسن به آن مجوز می دهد، اما 
این به آن معنا نیست که عملکرد همه واکسن های موجود در بازار یکسان است. مثاًل 
واکسن سرخجه یکی از بهترین هاست و در 98 درصد مواقع جلوی ابتال به بیماری 
را می گیرد، اما واکسن آنفلوآنزا در اکثر سال ها عملکردی 4۰ تا ۶۰درصدی داشته 
است و بعضی واکسن ها برای برخی گروه ها کمتر عمل می کنند: مثاًل افراد سالمند با 

سیستم ایمنی ضعیف تر نیازمند واکسن قدرتمندتر آنفلوآنزا هستند.
طبق قوانین آمریکا واکس��ن کرونا باید روی 5۰ درصد افراد مؤثر باش��د تا مجوز 
بگیرد، اما واکس��ن 5۰ درصدی رسیدن به »مصونیت جمعی« را سخت تر می کند. 
مصونی��ت جمع��ی زمانی رخ می دهد ک��ه تعداد کافی از مردم نس��بت به بیماری 
مصونیت پیدا کرده اند و گس��ترش بیماری متوقف می شود. اینجا ویروس واقعاً رام 

شده است. والتر اورنشتاین، مدیر مرکز تحقیقات واکسن ایموری می گوید: »وقتی 
واکسنی دست ش��ما می رسد که حداقل ها را رعایت کرده و عملکردش حدود 5۰ 
درصد اس��ت احتمالش اس��ت که نمی توانید به مصونیت جمعی برس��ید. احتمال 
سرایت به طور اساسی پایین می آید و ریسک در معرض بیماری قرار گرفتن برای 
شما کاهش می یابد اما بیماری از بین نمی رود. به هر حال واکسن 5۰ درصد مؤثر 
خیلی بهتر از واکس��ن صفر درصد مؤثر اس��ت. من اگر چنین واکسنی به بازار ارائه 
شود آن را می زنم.« حتی کلمه »مؤثر« هم برای متخصصان معنای متفاوتی دارد. 
هدف یک واکس��ن جلوگیری از سرایت بیماری است، اما این تنها فاکتور موفقیت 
واکسن نیست. گاهی اوقات همین که یک واکسن شدت بیماری را در افراد مبتال 
پایین بیاورد موفق محسوب می شود. در حالت ایده آل واکسن باید هر دو کار را بکند.

اینکه عملکرد واکسن شما به کدام یک از این دو نزدیک تر است مشخص می کند 
که اول باید به کدام گروه ها تزریق شود. مثاًل واکسنی که شدت بیماری را کاهش 
می دهد اول به افراد س��المند و دیگر افراد پرریس��ک تزریق می ش��ود، اما واکسنی 
که جلوی س��رایت بیماری را می گیرد ممکن اس��ت آنقدر روی افراد سالمند تأثیر 

نداشته باشد.
میزان مؤثر بودن واکس��ن همچنین روی تعداد افراد موردنیاز برای رس��یدن به 
مصونی��ت جمعی تأثیر دارد. ب��ه گفته پال آفیت، مدیر مرکز آموزش واکس��ن در 
بیمارس��تان کودکان فیالدلفیا س��ناریویی با نتیجه خوش بینانه را برای ما تشریح 
می کند: »فرض کنید واکس��نی داریم با عملک��رد ۷5درصد. یعنی روی ۷5 درصد 
مردم جواب می دهد و جلوی ابتال و انتقال بیماری به کمک آنها را می گیرد. حتی 
واکسینه کردن تعدادی از مردم هم باعث کاهش سرعت بیماری در جامعه می شود 
- به خصوص اگر اولین دوزها را به افراد درس��ت تزریق کنیم. اما برای رس��یدن به 

وضعیت مصونیت جمعی، باید دو سوم جامعه واکسینه شود.«
از آفیت درباره پیش بینی اش از زمان بازگشت جامعه به حالت نرمال می پرسیم: 
»اگر منظورتان از نرمال این است که مردم مثل گذشته دست در دست یکدیگر راه 

بروند و با هم در استادیوم حاضر شوند و فوتبال ببینند، چند سال دیگر!«

آنچه در چند روز گذشته در صحنه سیاسی آمریکا رخ داد، به یک نمایش شبیه بود. گروهی 
از شخصیت های این نمایش با یکدیگر دیدار می کنند تا به آخرین خواسته قاضی فقید دیوان 
عالی آمریکا درخصوص عدم معرفی جانش��ینش تا پس از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 
بی احترامی کنند. تنها چند روز پس از درگذش��ت او، این ش��خصیت ها در باغ رز کاخ سفید 
گردهم می آیند. آنها حرف های خصوصی  می زنند و در گوش هم نجوا می کنند. برخی در بدو 
ورود یکدیگر را به آغوش کشیده و می بوسند. این همه احساسات به یک رویداد سیاسی مربوط 

نمی شود، بلکه بیشتر شبیه یک جشن پیروزی محض و قاطعانه است.
به گزارش »گاردین«، نس��رین مالک، س��تون نویس این روزنامه در تحلیلی تحت عنوان 
»درسی که از ابتالی ترامپ به کووید-19 گرفته می شود: تمامی دروغ ها در جهان نمی توانند 
مانع از آشکار شدن حقیقت شوند«، نوشت: اعضای حلقه داخلی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در این مهمانی حضور پیدا کردند تا معرفی ایمی برت، نامزد ترامپ برای دیوان عالی 
را با خیال راحت و با تشویق از جانب عده ای عاری از احساسات اخالقی و حس مسئولیت و 
پاس��خگویی جشن بگیرند. روث بیدر گینزبرگ درگذشت. آنها قصد داشتند تا هر طور شده 
نامزد خود را در این پست قرار دهند؛ پاندمی کرونا که خارج از فضای دلپذیر حاکم در باغ رز 
کاخ سفید، آمریکایی ها را به مرگ و نابودی کشانده، نگرانی و دغدغه آنها نبود. اما این نقشه 
یک پیچیدگی داشت. از آن زمان، ترامپ و دست کم هفت تن دیگر از حاضرین در آن مراسم 
به ویروس کرونا مبتال شده اند. ترامپ و کریس کریستی در بیمارستان بستری هستند. نتایج 

تست کرونای دیگر کارمندان کاخ سفید نیز که به ترامپ نزدیک بودند، مثبت اعالم شده است. 
پاندمی کرونا که مدت ها از سوی ترامپ کم اهمیت تلقی شده بود، نهایتا به قدرتمندترین مرد 
جهان رسید. ما عادت نداریم که ترامپ به خاطر اقداماتش مورد انتقاد قرار بگیرد. دوره ریاست 
جمهوری ترامپ تاکنون صحنه بی تفاوتی بوده اس��ت، آن هم از طرف حزب جمهوری خواه و 
هواداران او در سراسر این کشور؛ این بی تفاوتی در رابطه با همه اقدامات او صورت گرفته، هر 
چقدر هم که اقداماتش غیراخالقی، غیرصادقانه، بی کفایت یا حتی غیرقانونی بوده باشند، اما 
چیزی تقریبا وابسته به کتاب مقدس درخصوص غرور و افتخاری که در آن رویداد در باغ رز 
موج می زد، وجود داشت: فرعونی که ادعای خدایی می کرد و مصونیت خود از مجازات را به رخ 
می کشید، با یک بیماری همه گیر مجازات شد. هیچ  یک از آنها سرنوشت یا جزای غیرطبیعی 
نیس��ت. دلیلی وجود دارد که بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر انگلیس تنها چند روز پس از 
خودستایی درباره دست دادن با همه افراد در جریان بازدید از یک بیمارستان به ویروس کرونا 
مبتال می ش��ود. منطقی پشت ابتالی ترامپ به کووید-19 آن هم چند روز پس از شرکت در 
رویدادی که در آن به تمامی قوانین ایمنی بی اعتنایی شده، وجود دارد. قوانین طبیعت به حالت 
تعلیق در نیامده است. حقیقت و واقعیت همچنان وجود دارد و این به سرعت به دونالد ترامپ 
رس��ید. وقتی صحبت از پیچاندن و چرخاندن حقیقت می شود، موارد بسیاری وجود دارد که 
ترامپ و حزبش در آن قادر و توانا هستند، اما چهره خسته و رنگ پریده ترامپ در زمانی که 
از بیمارستان فیلم منتشر کرد، گواهی بر محدودیت هایش بود. او همچنان به آزمایش کردن 

این محدودیت ها ادامه خواهد داد. این یک لحظه آموزنده برای ترامپ و حزبش نخواهد بود. 
هیچ فروتنی و متانتی در معرض نمایش نخواهد بود. هیچ احترامی برای ملتی که از تلف شدن 
صدها هزار تن از هم وطنان شان آن هم  تحت رهبری ترامپ رنج برده اند، وجود نخواهد داشت؛ 
رهبری که افرادی را که ماسک می زدند، به تمسخر گرفته و از آنها انتقاد می کند و تازه ترین 
نمون��ه آن نیز در مناظره انتخاباتی اش در رابطه با ج��و بایدن، رقیب دموکراتش در انتخابات 
نوامبر مشاهده شد. تنها چهار هفته قبل از انتخابات، آن هم انتخاباتی که نیاز به ارتباط دقیق 
و هماهنگ جدی میان کاخ سفید و کادر پزشکی ترامپ دارد، دولت واشنگتن از مسیر و روش 
دولت های خودکامه پیروی کرده و صحنه هایی را از ترامپ در حالی که برگه ها و اوراق خالی 
را امضا می کند، نشان می دهند تا این منظور را برسانند که ترامپ همچنان به کار و فعالیت 
خود ادامه می دهد! شخص ترامپ حتی در زمانی که به نفس نفس افتاده است، درباره اینکه 
چطور تصمیم به خروج از کاخ سفید و بستری شدن در بیمارستان گرفت، خودنمایی می کند، 
چراکه این کاری است که یک رهبر بزرگ انجام می دهد! او می گوید: »نمی توانستم خودم را 
در اتاقی حبس کنم تا در امنیت کامل باشم.« این باید یک زنگ هشدار و بیدارباش برای این 
دولت باشد: فرصتی برای طراحی راهی درست در مقابله با ویروس کرونا. دیگر چنین فرصتی 
وجود نخواهد داشت. اگر ترامپ از بیماری جان سالم به در ببرد، او و طرفدارانش بهبودی اش 
را به تبلیغی برای قدرت و سرسختی اش تبدیل خواهند کرد و ترامپ از بازگشت خود به عنوان 
مهماتی برای ثابت کردن اینکه این ویروس در حقیقت یک تهدید اغراق آمیز اس��ت، استفاده 

خواهد کرد. ترامپ راهی پیدا خواهد کرد تا بهبودی خود از بیماری کرونا را به س��الحی در 
برابر بایدن تبدیل کند، بایدنی که ترامپ ادعا خواهد کرد یک مرد ضعیف است که احساس 
آمریکایی ها را درک نمی کند، چراکه به دور از مردم در انزوا مانده، در محیطی ایمن از ویروس 
کرونا به سر می برد و پشت ماسکش پنهان شده است. بیماری ترامپ که در نتیجه بی احتیاطی 
و غرورش به وجود آمده، به عنوان سندی از »مرد مردم بودن« او به کار خواهد رفت؛ به گونه ای 

که آنقدر با مردم خود قاطی شده که او نیز به ویروس کرونا مبتال شده است! 
از سوی دیگر، اگر اوضاع ترامپ وخیم تر شود باید انتظار فصلی از تئوری های توطئه و یک 
بحران دموکراسی احتمالی را داشت. دولت ترامپ دولتی نیست که در دوران ثبات بتواند به 
خوبی مدیریت کند، چه برسد به دوران بحران. برای حزبی که رئیس جمهورش همین االن هم 
اعالم کرده که در صورت شکست در انتخابات نوامبر کاخ سفید را ترک نخواهد کرد، تعلیق های 
بیشتری از هنجار تالش می شود: خطرات بسیار زیاد هستند و زمان قبل از روز انتخابات بسیار 

کم است تا بخواهند درباره فروتنی حرفی بزنید که تاثیری نخواهد داشت.
به جای محاس��به آمار قربانی��ان کرونا در آمریکا و این حقیقت که ترامپ ش��خصا با یک 
واکنش ضعیف به این پاندمی س��ازگار شده اس��ت، در حال حاضر زشت ترین نزاع و جنجال 
محتمل اس��ت. حزب حاکم برای تضمین منافع خود به اجس��اد جانباختگان پاندمی چنگ 
خواهد انداخت، درست همانند کاری که درخصوص روث گینزبورگ، قاضی درگذشته دیوان 

عالی انجام داد.

تمامی دروغ های جهان هم نمی توانند مانع از آشکار شدن حقیقت شوند

درس های ابتالی ترامپ به کرونا

کشف واکسن کرونا، وضعیت پاندمی را ناگهان عوض نمی کند

حقایق ترسناک درباره واکسن کرونا
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مشاوره بهترین انتخاب است
ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت



فرصت ام��روز: مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار به بررس��ی 
روند تعداد ش��اغلین فعالیت های اقتصادی از سال 1384 تا بهار 1399 
پرداخته و از تحوالت 15 س��اله کار و بیکاری گزارش داده است. اینکه 
تعداد مش��اغل در کدامی��ک از بخش های اقتصادی بیش��تر و در کدام 
بخش ها کمتر ش��ده است، از قس��مت های جالب این گزارش است. در 
برخی از بخش ها که کاهش اشتغال در فصل بهار امسال )نسبت به بهار 
پارس��ال( اتفاق افتاده، علت ش��یوع کرونا اعالم شده و همچنین کاهش 
اش��تغال در برخی دیگر از بخش های اقتصادی ربطی به کرونا نداشته و 
از س��وءمدیریت یا کاهش حمایت های دولت نسبت به آن بخش ناشی 
ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر، برخی از بخش ها همچون نفت که به نظر 
می رسید به علت کرونا و تحریم ها با کاهش شغل مواجه شده باشد، در 
بهار 1399 رش��د داشته است. افزایش تعداد شاغلین این بخش در بهار 
امسال نشان می دهد شیوع کرونا دست کم در این بخش تاثیری نداشته 
است. در طرف مقابل، کاهش 3۶.1 درصدی تعداد شاغلین بخش هتل 
و رس��توران در بهار 1399 نش��ان می دهد این بخش بیش��ترین ضربه 

مستقیم ناشی از شیوع کرونا را متحمل شده است. 
خالصه ای از تحوالت کار و بیکاری در هر یک از بخش ها و فعالیت های 

اقتصادی را در ادامه گزارش حاضر می خوانید.
* تعداد شاغلین بخش کشاورزی از 5 میلیون و 99 هزار نفر در سال 
1384 به پایین ترین سطح در سال 1393 با رقم 3 میلیون و 81۲ هزار 
نفر رسید ولی پس  از آن با یک  روند افزایشی ب�ه 4 میلیون و 3۲8 هزار 
نفر در س��ال 1398 دس��ت  یافت. افزایش 11 هزار و ۷۲4 نفری تعداد 
ش��اغلین در بهار 1399 نس��بت به بهار 1398 نش��ان می دهد هرچند 
کرونا رشد تعداد ش��اغلین این بخش را کندتر کرده ولی روند افزایشی 

همچن�ان ادامه یافت�ه است.
* تعداد ش��اغلین در بخش صنعت بدون س��اختمان و معدن تا سال 
139۰ روند نزولی داش��ته و در این س��ال به پایین ترین سطح با رقم 3 
میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رس��یده اس��ت ولی پس  از آن خصوص�اً از سال 
1394 به بعد روند افزایشی داشته است و در سال 1398 به 4 میلیون 
و 5۲8 هزار نفر رسیده است. کاهش 11.4 درصدی شاغلین این بخش 

در بهار 1399 نسبت به بهار 1398 رخ داده است.
* تعداد ش��اغلین بخش صنعت بدون ساختمان از 4 میلیون و 114 
هزار نفر در سال 1384 به پایین ترین تعداد خود در سال 1391 با رقم 
3 میلیون و ۷۲3 هزار نفر رس��ید و پس  از آن در س��ال های 1394 ت�ا 
1398 روند صعودی داش��ته اس��ت. تعداد این ش��اغلین در بهار 1399 
نس��بت به بهار 1398 تعداد 519 هزار نفر کاهش  یافته اس��ت. باوجود 
ش��رایط تحریم تعداد ش��اغلین بخش صنعت بدون س��اختمان تا سال 
1398 روند افزایش��ی خود را حفظ کرده اس��ت ولی در بهار 1399 به 
دلیل اثرات غیرمس��تقیم شیوع بیم�اری کرون�ا با کاهش تعداد شاغلین 

مواجه شده است.
* تعداد ش��اغلین در بخش صنایع مواد غذایی و آش��امیدنی تا سال 
139۰ روند کاهش��ی داش��ته و در این سال به پایین ترین سطح خود با 
رقم 444 هزار نفر رس��یده اس��ت و پس  از آن س��ال س�ال 1398 روند 
افزایشی داشته است و به رقم ۷13 هزار نفر رسیده است. کاهش 13۷ 
هزار و 44۶ نفری تعداد ش��اغلین این بخش در بهار 1399 نس��بت به 
بهار 1398 را باید ناش��ی از کاهش خرید مردم از یک سو و بسته شدن 
مرزها برای صادرات به کش�ورهای همس�ایه تحت اثرات شیوع بیماری 

کرونا دانست.
* تعداد ش��اغلین بخش تولید پوشاک تا س��ال 1393 روند کاهشی 
داش��ته است در این س��ال به پایین ترین سطح خود ب�ا رق�م 43۲ هزار 
نفر رس���یده اس�ت. پس  از آن ت�ا س���ال 1398 رون�د افزایشی داشته 
است، هرچند در س��ال 1398 این افزایش قابل توجه نبوده است و این 
نگرانی را ایجاد می کند که مجدداً واردات رس��می و غیررسمی پوشاک 
افزایش داشته است. کاهش 83 هزار نفری تعداد شاغلین این بخش در 
بهار 1399 نسبت به 1398 را باید به کاهش تقاضای مردم تحت رکود 

ناشی از شیوع بیماری کرونا دانست.
* تعداد شاغلین بخش نفت همواره با نوسان مواجه بوده است و دلیل 
این نوس��ان را باید ش��رایط ناپایدار صادرات نف��ت تحت تأثیر تحریم ها 
دانس��ت. افزای��ش تعداد ش��اغلین این بخش در بهار 1399 نس��بت به 
بهار 1398 نش��ان می دهد شیوع بیماری کرونا برای این بخش تاثیری 

نداشته است.
* تعداد ش��اغلین بخش تولید محصوالت ش��یمیایی تا سال 139۶ با 
فراز و نش��یب مواجه بوده اس��ت ولی در سال های 139۷ و 1398 روند 
افزایشی داش��ته اس��ت که دلیل اصلی آن را بای�د اف�زایش زمینه های 
صادرات تحت تأثیر افزایش قیمت دالر دانس��ت. کاهش تعداد شاغلین 

این بخش در بهار 1399 نسبه به بهار 1398 را باید ناشی از بسته شدن 
مرزها و کاهش امکان صادرات به کشورهای همسایه دانست.

* تعداد ش��اغلین بخش تولید محصوالت الس��تیکی و پالستیکی تا 
س��ال 1393 با نوس��ان مواجه بوده اس��ت، ولی از س��ال 1394 به بعد 
روند افزایش��ی پیدا کرده اس��ت. کاهش ۲۰.۶ درصدی تعداد شاغلین 
این بخش در بهار 1399 نس��بت به بهار 1398 را باید ناش��ی از رکود 
چش��مگیر در بخش حمل ونقل زمینی تحت تأثیر اثرات شیوع بیماری 

کرونا دانست.
* تع��داد ش��اغلین بخش تولید فلزات اساس��ی تا س��ال 1388 روند 
کاهش��ی داشته است و پس  از آن تا س��ال 139۶ روند افزایشی داشته 
اس��ت و س���پس در س���ال 139۷ مج�دد ک�اهش و در س�ال 1398 
افزایش  یافته است که دلیل آن می تواند محدودیت های ناشی از اعمال 
تحریم ها و راه حل های اتخاذشده باشد. کاهش تعداد شاغلین این بخش 
در بهار 1399 نس��بت به بهار 1398 را نمی توان ناش��ی از اثرات کرونا 

دانست زیرا در سال های قبل نیز این کاهش وجود داشته است.
* تعداد ش��اغلین بخش تولید تجهیزات برقی همواره با نوسان مواجه 
بوده اس��ت و دلیل آن را باید حجم واردات رسمی و غیررسمی دانست. 
البته با افزایش قیمت دالر به نظر می رسد زمین�ه الزم برای توسعه این 

بخش فراهم  شده است.
* تعداد ش��اغلین بخش تولید وسایل حمل ونقل تا سال 139۲ روند 
کاهشی داشته و در این سال به پایین ترین سطح خود با رقم 1۶۲ هزار 
نفر رس��یده اس��ت. پس  از آن تا سال 1398 روند افزایشی داشته است. 
این موضوع نشان می دهد باوجود تحریم ها و اثرات شیوع بیماری کرونا 
بخش هایی از اقتصاد وجود دارند که با حمایت دولت اش��تغال زایی خود 
را حفظ کرده اند. افزایش 3.8درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار 
1399 در مقایس��ه با بهار 1398 نش��ان می دهد شیوع کرونا تاثیری بر 

این بخش نداشته است.
* تعداد ش��اغلین بخش تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده 
در جای دیگر از س��ال 1388 به بعد روند صعودی داشته است. کاهش 
13.5 درصدی تعداد ش��اغلین این بخش در بهار 1399 نسبت به بهار 
1398 را می توان به کاهش تقاضای مردم در اثر رکود حاصل از ش��یوع 
بیماری کرونا و همچنین بس��ته شدن مرزها به روی کشورهای همسایه 

در پی شیوع بیماری دانست.
* بخش بازیافت از سال 1389 به بعد روند افزایشی داشته و در حال 
تبدیل ش��دن به بخش اشتغال زا در کشور اس��ت. باید قوانین و مقررات 
ناظ��ر ب��ر این بخش را به  گونه ای تنظیم و م��ورد نظارت قرار داد که به 
محل��ی برای به کارگیری کارگران مهاج��ر غیرقانونی و کار بدون رعایت 
ضوابط بهداش��تی تبدیل نش��ود. درصورتی که محل ای��ن فعالیت ها از 
حاش��یه کالنشهرها به ش��هرهای کوچک تر انتقال نیابند موجب جذب 
کارگران مهاجر از ش��هرهای کوچک و روس��تاها خواهند ش��د. افزایش 
14 درصدی تعداد ش��اغلین این بخش در بهار 1399 در مقایسه با بهار 
1398 نش��ان می دهد این بخش تحت تأثیر اثرات شیوع بیماری کرونا 

قرار نگرفته است.
* تعداد شاغلین بخش تأمین برق، گاز و بخار آب گرم از سال 138۷ 
به بعد روند افزایش��ی مالیمی داشته است. کاهش ۲5.۷ درصدی تعداد 
ش��اغلین ای��ن بخش در بهار 1399 در مقایس��ه با به��ار 1398 نیاز به 

بررسی بیشتر دارد.
* تعداد شاغلین بخش ساختمان تا سال 139۲ تحت تأثیر پروژه هایی 
مانند مس��کن مهر روند صعودی داشته ولی پس  از آن روند نزولی پیدا 
کرده اس��ت. افزایش یک باره ساخت وساز در سال های 139۰ تا 139۲ 
ب��ا جامع نگری الزم صورت نپذیرفت و به صنایع تولیدکننده محصوالت 
موردنیاز این بخش نتوانس��تند رش��د الزم را پی��دا کنند درنتیجه ورود 
مصالح ساختمانی از خارج کشور توسعه پیدا کرد. از طرف دیگر افزایش 
مصالح س��اختمانی تحت تأثیر دالل ها باعث ش��د قیمت ساخت وساز و 
به تبع آن قیمت مس��کن افزایش پیدا کند به همین دلیل رکود پس  از 
آن در بخش س��اختمان دور از انتظار نبود. کاهش ۲.۲ درصدی تعداد 
ش��اغلین این بخش در بهار 1399 نس��بت به به��ار 1398 را نمی توان 
ناشی از اثرات شیوع بیماری کرونا دانست زیرا قبل از آن هم ساخت وساز 

در کشور رشد چندانی نداشته است.
* تعداد ش��اغلین بخش خدمات در کش��ور هم��واره روندی صعودی 
داش��ته است، کاهش ۷.9 درصدی ش��اغلین این بخش در بهار 1399 
نسبت به بهار 1398 را باید ناشی از تأثیر شیوع بیماری کرونا بر برخی 

از زیربخش های آن دانست.
* تع��داد ش��اغلین در بخش فروش و تعمیر وس��ایل نقلیه از س��ال 
1389 ب��ه بعد روند صعودی داش��ته که در آینده تح��ت تأثیر افزایش 

تعداد خانوارها و همچنین افزایش تع�داد وس�ایل نقلی�ه همچنان روند 
صعودی خواهد داشت. کاهش 11.4 درصدی تعداد شاغلین این بخش 
در بهار 1399 نس��بت به 1398 را باید ناش��ی از کاهش تقاضای مردم 

تحت تأثیر رکود حاصل از بیماری کرونا دانست.
* تعداد ش��اغلین بخش عمده فروش��ی از 1388 ب��ه بعد تحت تأثیر 
توس��عه بخ��ش خرده فروش��ی روندی صعودی داش��ته اس��ت. کاهش 
1۷.1درص��دی تعداد ش��اغلین این بخش را نیز بای��د با رکود در بخش 

خرده فروشی مرتبط دانست.
* تعداد ش��اغلین بخش خرده فروشی در س��ال های 1391 و 139۲ 
ب��ا کاهش قابل توجهی مواجه ش��د که باید دلی��ل آن را کاهش قدرت 
خری��د مردم به دلیل رکود اقتصادی ناش��ی از تحریم ها در آن س��ال ها 
دانس��ت. کاهش تعداد ش��اغلین این بخش در سال 1398 نیز از همان 
جنس محس��وب می شود. کاهش 9.1 درصدی ش��اغلین این بخش در 
بهار 1399 نس��بت به به��ار 1398 را باید اضافه ش��دن عامل کرونا به 

تحریم ها دانست.
* روند تعداد شاغلین بخش هتل و رستوران تا سال 1393 با نوسان 
مواجه بوده ولی از سال 1394 به بعد روند افزایشی داشته است. کاهش 
3۶.1 درصدی تعداد ش��اغلین این بخش در بهار 1399 در مقایس��ه با 
بهار 1398 نشان می دهد این بخش بزرگ ترین ضربه مستقیم ناشی از 

شیوع بیماری کرونا را متحمل شده است.
* روند تعداد ش��اغلین بخش حمل ونقل زمینی از سال 1391 به بعد 
با شیب مالیمی افزایشی بوده و در سال 1398 افزایش قابل مالحظه ای 
داشته است. کاهش ۲5۰ هزار نفری شاغلین در این بخش را باید ناشی 

از تغییر الگوی حمل ونقل مسافر در اثر شیوع بیماری کرونا دانست.
* تعداد ش��اغلین بخش حمل ونقل آبی تا سال 1391 کاهشی بوده و 
در سال های 139۰ و 1391 این کاهش قابل توجه بوده است که به نظر 
می رسد به تحریم های دور اول مرتبط باشد. کاهش شاغلین این بخش 
در س��ال 1398 نیز این نظریه را تقویت می کند. افزایش 3.۲ درصدی 
تعداد شاغلین این بخش در بهار 1399 نسبت به 1398 نشان می دهد 

این بخش تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا قرار نگرفته است.
* تعداد شاغلین بخش حمل ونقل هوایی در سال های 139۰ و 1391 
با افزایش قابل توجهی مواجه بوده که نیاز به تحلیل و بررس��ی بیش��تر 
دارد. ک�اه��ش تع�داد ش���اغلین ای�ن بخ�ش در س���ال 1398 را باید 
ناش��ی از کاهش س��فرهای برون مرزی و درون مرزی ب��ه دلیل افزایش 
قیم��ت بلیت هواپیم��ا تحت تأثیر افزایش قیمت دالر دانس��ت. افزایش 
تعداد ش��اغلین ای��ن بخش در بهار 1399 در مقایس��ه ب��ا بهار 1398 
قابل تحلیل نیست و برای اطمینان از کفایت آماری باید منتظر آمارهای 

تابستان 1399 بود.
* تع��داد ش��اغلین در بخش پس��ت و مخابرات تا س��ال 1393 روند 
نزولی داش��ته پس  از آن تا س��ال 139۶ روند صع��ودی را تجربه کرده 
اس��ت. کاهش تعداد شاغلین این بخش در سال 139۷ را باید به تغییر 
یک باره قیمت دالر تحت تأثیر تحریم ها مرتبط دانست که چاره اندیشی 
ب��رای جبران آن تا س��ال 1398 به طول انجامیده اس��ت. افزایش 4.5 
درصدی تعداد شاغلین بخش پست و مخابرات در بهار 1399 نسبت به 
بهار 1398 را باید ناش��ی از افزایش سهم این بخش در مراودات مالی و 

کاالیی تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا دانست.
* تع��داد ش��اغلین بخ��ش واس��طه گری های مال��ی به  ج��ز بیمه و 
صندوق های بازنشس��تگی، همواره با فراز و نشیب مواجه بوده است که 
دالیل آن را می توان، افزایش یک باره نرخ س��ود بانکی در س��ال 1391، 
افزایش مؤسس��ات مالی مختلف و ورشکس��تگی و ادغام برخی از آنها، 
افزایش بدهکاران بانکی کالن و تعطیلی ش��عب برون مرزی تحت تأثیر 
تحریم ه��ا مرتبط دانس��ت. افزایش تعداد ش��اغلین ای��ن بخش در بهار 
1399 نسبت به بهار 1398 را می توان بیشتر به خروج این مؤسسات از 

زیاندهی تحت تأثیر رونق بورس دانست
* تعداد ش��اغلین بخش امالک و مس��تغالت تا سال 1395 با نوسان 
مواجه بوده اس��ت ولی پس  از آن روندی افزایش��ی داشته است. کاهش 
تعداد شاغلین این بخش در بهار 1399 نسبت به بهار 1398 را می توان 
ناش��ی از حرکت نقدینگی به س��مت بورس و رکود در بازارهای موازی 

با آن دانست.
* تعداد ش��اغلین بخش آموزش کشور تا 1398 روند کاهشی داشته 
ولی پس  از آن خصوصاً از س��ال 1395 به بعد روند صعودی پیدا کرده 
اس��ت. کاهش 3.5 درصدی تعداد ش��اغلین این بخ��ش در بهار 1399 
نس��بت به بهار 1398 تحت تأثیر ش��یوع بیماری کرونا نش��ان می دهد 
افزایش تعداد شاغلین بیش��تر در بخش خصوصی و آموزش غیررسمی 

بوده است.

کاهش اشتغال در برخی از بخش های اقتصادی در بهار امسال به دلیل کرونا نبوده است

تحوالت 15 ساله کار و بیکاری
نگاه

زنان خاورمیانه عمدتا در بخش خدمات کار می کنند
عمق شکاف جنسیتی در ایران

فرصت امروز: امروزه توس��عه اقتصادی چیزی بیشتر از اعداد و ارقامی 
است که مجموع رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد و 
برای درک سطح توسعه یافتگی کشورها از شاخص های مختلفی همچون 
شاخص شکاف جنسیتی استفاده می شود، چنانچه گزارش انجمن جهانی 
اقتصاد پیرامون شکاف جنسیتی 153 کشور جهان در سال ۲۰۲۰ نشان 
می دهد که ایران در رتبه 148 دنیا قرار گرفته و زنان ایرانی همچون زنان 
سایر کشورهای خاورمیانه عمدتا در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه، شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی با تعادل در دس��تیابی یکس��ان زن��ان و مردان به 
موقعیت های ش��غلی و مدیریتی قضاوت می ش��وند و مدیرانی که فضای 
کار ش��رکت ها برای زنان را ناامن می کنند، رس��وا می ش��وند. پافش��اری 
سازمان های جهانی و توجه نهادهای مدنی به سهم خواهی زنان در فضای 
کار و اشتغال به این دلیل است که نقش آفرینی این گروه بزرگ اجتماعی 
در اقتصاد ضامن توسعه پایدار کشورهاست، اما با وجود فهم اهمیت زنان 
در توسعه همه جانبه کشورها هنوز این گروه اجتماعی قربانی بسیاری از 

تحوالت اقتصادی در فضای کار است.
از سال ۲۰۰۶ بود که شاخص شکاف جنسیتی برای شناخت وضعیت 
زنان در جوامع مختلف معرفی شد و این شاخص شامل  زیرشاخص های 
مشارکت و فرصت های اقتصادی، سوادآموزی، سالمت و بقا و توانمندسازی 
سیاسی اس��ت. انجمن جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ گزارشی از بررسی 
شکاف جنسیتی از 153 کشور جهان منتشر کرده که نشان می دهد در 
س��ال جاری میالدی، شکاف جنسیتی کمتر ش��ده است. میزان جهانی 
شکاف جنسیتی در این سال ۶8.۶ درصد بوده که نسبت به سال های قبل 
کاهش یافته و فاصله باقیمانده 31.4 درصد است. به گزارش ایسپا، ایران 
در این گزارش با نمره ۰.584 از بین 153 کش��ور رتبه 148 را به دست 
آورده و در خاورمیانه نیز یازدهمین کشور است. رتبه اول جهان به ایسلند 
با نمره ۰.8۷۷ اختصاص یافته و آخرین کش��ور هم یمن اس��ت که نمره 

شاخص شکاف جنسیتی آن ۰.494 گزارش شده است.
بررس��ی ها نشان می دهد که در 13 کش��ور خاورمیانه، بخش خدمات 
بیش��تر از بخش های صنعت و کشاورزی برای زنان فرصت شغلی ساخته 
اس��ت. برای مثال در ترکیه سهم بخش خدمات از اشتغال زنان در سال 
۲۰15 میالدی 5۲.8 درصد بوده و در ایران نیز 53.3 درصد از اش��تغال 
زنان در بخش خدمات ثبت ش��ده است. همچنین در عربستان سعودی 
9۷.9 درصد از اش��تغال زن��ان در بخش خدمات و کمت��ر از 1.۶ درصد 
در بخش صنعت رقم خورده و در امارات متحده عربی س��هم خدمات از 
اش��تغال زنان 95.5 درصد و در لبنان این سهم 9۰.۷ درصد بوده است. 
در عراق س��هم بخش خدمات از اشتغال زنان 49.3 درصد و در یمن این 
سهم به 9.۲ درصد رسیده و بیشتر سهم از اشتغال زنان متعلق به بخش 
کشاورزی بوده است. در کشورهای اردن و عمان نیز سهم بخش خدمات 

از اشتغال زنان به ترتیب 81 و 93 درصد بوده است.
مقایس��ه بخش کشاورزی و صنعت در کشورهای ترکیه، مصر، عراق و 
یمن نشان می دهد فعالیت زنان در بخش کشاورزی بیش از بخش صنعت 
بوده و در کشورهای عربستان سعودی، اردن، امارات متحده عربی، لبنان، 
کویت، عمان و بحرین این میزان معکوس اس��ت، یعنی فعالیت زنان در 
بخش صنعت بیشتر از کش��اورزی است. در ایران فعالیت زنان در بخش 
صنعت و کشاورزی به هم نزدیک است و تفاوت ناچیزی بین آنهاست. در 
واقع، در اقتصادی که بخش کشاورزی، صنعت و خدمات آن قابلیت رشد 
و توسعه داشته باشد، رشد تولید ناخالص داخلی هم رقم خورده و به دنبال 
خود شکاف جنسیتی شغلی در جهان را به تعادل می رساند با این حال، از 
آنجایی شکاف جنسیتی در بعضی کشورها باالست و زنان درصد ناچیزی 
از نیروی کار کشور را تشکیل می دهند، بهتر است راه حل های عملی برای 

کاهش این شکاف مورد توجه قرار بگیرد. 
بررسی اشتغال زنان در 13 کشور خاورمیانه نشان می دهد که افزایش 
س��طح مش��ارکت اقتصادی این گروه اجتماعی، اثری مثبت و معنادار بر 
تولید ناخالص داخلی کش��ورها دارد. فعالیت زنان در بخش کش��اورزی، 
صنعت و خدمات، سرانه تولید ناخالص داخلی را در کشورهای اردن، ایران، 
عربستان سعودی، مصر، ترکیه، امارات متحده عربی، لبنان، کویت، عمان، 

عراق، بحرین و یمن باال می برد.
ی��ک پیامد مهم دیگر در افزایش س��طح مش��ارکت اقتص��ادی زنان، 
بهبود س��رمایه گذاری در منابع انس��انی است. س��رمایه گذاری در منابع 
انس��انی آموزش و تربیت نیروی انسانی برای کسب مهارت های مختلف 
و پیش��برد امر تولید است و می تواند به بهبود کیفیت تولید کمک کند. 
هرچند براساس یافته های پژوهشگران، افزایش سطح مشارکت اقتصادی 
زنان به توس��عه پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر می شود، اما 
پیامد قطعی رش��د اقتصادی کشورها، کاهش شکاف جنسیتی نیست و 
نمی توان گفت فضای کاری در کش��ورهای توسعه یافته عاری از هر نوع 
شکاف جنس��یتی و تبعیض به زیان زنان شاغل است بنابراین کاستن از 
شکاف جنسیتی و بهبود سطح مشارکت اقتصادی زنان نه صرفا از مسیر 
مس��اعدت های بانکی به بخش های صنعت و کشاورزی بلکه با تحوالتی 
در س��طح اجتماعی همراه است. در ش��اخص کاهش شکاف جنسیتی، 
سوادآموزی، مشارکت و فعالیت اقتصادی، سالمتی و بقا و توانمندسازی 
سیاس��ی هم مطرح ش��ده که بهبود امتیاز کش��ورها در ه��ر یک از این 
زیرشاخص ها به کاهش شکاف جنسیتی به نفع زنان در اقتصادها کمک 
می کند. براساس گزارش انجمن جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ از شکاف 
جنسیتی، نمره ایران در این زیرشاخص ۰.953 بوده که در سطح جهانی 

رتبه 118 را در بین کشورهای جهان کسب کرده است.
نمره ایران در زیرشاخص مشارکت و فرصت های اقتصادی۰.381 است 
که در س��طح جهانی رتبه 14۷ را دارد. ایران در زمینه نرخ مشارکت در 
نیروی کار رتبه 148، برابری پاداش در کار مشابه رتبه 99، بررسی شکاف 
درآمد کسب شده رتبه 115 و در کارهای حرفه ای و تکنیکی رتبه 1۲۰ را 
دارد. ایران در منطقه خاورمیانه نیز در زیرشاخص مشارکت و فرصت های 
اقتصادی دهمین کش��ور است. ایران همچنین در بعد سالمتی و بقا هم 
نمره ۰.9۶۶ و رتبه جهانی 13۰ را کس��ب کرده اس��ت. این زیرشاخص 
تفاوت زنان و مردان در عرصه سالمت را بررسی می کند و رتبه ایران در 

خاورمیانه در این زیرشاخص 1۰ است.
زیرش��اخص دیگر در شاخص شکاف جنسیتی، توانمندسازی سیاسی 
است که حضور زنان در سطوح باالی تصمیم گیری سیاسی را می سنجد. 
نمره ایران در این ش��اخص ۰.۰3۷ اس��ت و رتبه 145 را در سطح جهان 
دارد. رتبه جهانی ایران برای ش��کاف جنس��یتی برای حضور در پارلمان 
145، حضور در سمت وزارت 13۲ و نمره شکاف جنسیتی در حضور به 
عنوان نخس��ت وزیر یا رئیس جمهور صفر بوده است. در بین 15 کشور 

منطقه خاورمیانه نیز ایران رتبه 11 را دارد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: قدرت خرید وام مس��کن آنقدر س��قوط ک��رده که در 
تازه ترین اتفاق، وزیر راه و شهرس��ازی به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش 
س��قف وام مسکن داده است. محمد اس��المی روز گذشته )دوشنبه( در 
این باره گفت: »پیش��نهادی برای افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
ارائ��ه کرده ایم. البته بس��ته تأمی��ن مالی آن باید توس��ط بانک مرکزی 
تدوین و ارائه ش��ود؛ تا این بانک نظر خود را اعالم نکند، نمی توانیم در 
مورد افزایش تسهیالت تصمیم گیری کنیم. افزایش تسهیالت مسکن به 
این بستگی دارد که آیا بانک مرکزی می تواند منابع آن را تأمین کند یا 
خیر.« روند افزایش��ی قیمت مسکن در حالی است که دیگر وام مسکن 
نمی تواند جوابگوی موج فزاینده افزایش قیمت ها باش��د و تنها درصدی 
ان��دک از میزان خرید یک واحد مس��کونی را برای خریداران پوش��ش 
می ده��د. در همین حال و در ش��رایطی که بازار مس��کن این روز ها در 
مرز انفجار قیمتی قرار دارد، معاون امور مس��کن وزیر راه و شهرس��ازی 
نیز می گوید: »براساس بررسی های صورت گرفته در ۷ استان کشور )در 
شهر های مرکز استان( متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی )در 
مرداد امس��ال( زیر 5 میلیون تومان بوده اس��ت. در 19 استان متوسط 
قیمت مس��کن زیر 1۰ میلیون تومان، در ۲ اس��تان باالی 1۰ میلیون و 
زیر 15 میلیون تومان و فقط در یک استان )شهر تهران( متوسط قیمت 
مسکن باالی ۲۰ میلیون تومان بوده است.« محمود محمودزاده با بیان 
اینکه »در ۲۶ اس��تان متوس��ط قیمت مس��کن زیر 1۰ میلیون تومان 
اس��ت«، گفت که »اگر برای این استان ها متوسط گیری کنیم، متوسط 
قیمت مس��کن کشور ۲4 میلیون تومان نیست، بلکه 1۰ تا 1۲ میلیون 

تومان خواهد بود.«
اغلب مردم قدرت خرید خانه را از دست داده اند

اماا آیا آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید، متوسط قیمت 
مس��کن زیر 1۰ میلیون تومان اس��ت؟ در پاس��خ به این سوال، مرتضی 
افقه، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه چمران اهواز با اش��اره به اینکه »مسکن 

این روز ها درد بس��یاری از مردم شده است«، به »فرارو« گفت: »قیمت 
مس��کن طی دو سال گذشته بیش از س��ه برابر شده است، این موضوع 
نیز به دالیل مختلفی رخ داده، در حال حاضر متوس��ط قیمت مس��کن 
در ش��هر تهران به ۲4 میلیون تومان رس��یده که به معنای واقعی کلمه 
فاجعه است، بازار مسکن کامال رها شده و دولت نیز به هیچ عنوان قادر 

نیست این بازار را کنترل کند.«
او ادام��ه داد: »اینک��ه مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی می گوید که در 
۲۶ اس��تان، متوس��ط قیمت هر متر خانه زیر 1۰ میلیون تومان است، 
مطلب افتخارآمیزی نیس��ت که بر زبان می آورد، کار دولت شده همین 
حرف ه��ای معمولی و عادی ک��ه حتی یک کارمند س��اده آن اداره نیز 
می توان��د بر زبان بی��اورد، تنها به یک جس��ت وجوی س��اده نیاز دارد، 
مس��ئوالن باید به ارائه راه حل بپردازند، نه اینکه مدام تنها گفتاردرمانی 
کنن��د، در ح��ال حاضر بس��یاری از مردم حتی توانای��ی خرید یک متر 
مس��کن را ندارند، در همین ش��هر های کوچک که معاون وزیر اش��اره 

می کند؛ متری 1۰ میلیون تومان، فکر می کنید کم است.«
به گفته افقه، »تا همین پارسال در بسیاری از شهر های کوچک خانه 
کمت��ر از متری ۲ میلیون بود، ام��ا االن همین ملک را متری ۶ میلیون 
تومان نمی فروش��ند، االن کسی که در ش��هر کوچکی زندگی می کند و 
درآمد بس��یار کمی دارد، چه کاری باید انجام تا خانه دار ش��ود، مقامات 
فکر می کنند که چون مسکن در استان های کوچک و محروم متری ۲۰ 
میلیون تومان نشده، خوب است، در حالی که آنها نیز به اندازه خودشان 
افزایش سرسام آوری داش��ته اند و معلوم نیست کسانی که خانه ندارند، 

باید چه اقدامی انجام دهند که صاحب سقف باالی سر شوند.«
این اقتصاددان با اش��اره به اینک��ه »افزایش تورم یکی از دالیل اصلی 
افزایش قیمت مس��کن بوده اس��ت«، گفت: »این تورم نیز به دلیل رشد 
نقدینگ��ی در جامعه و افزایش قیمت مدام کاال ها و خدمات مختلف رخ 
داده، از س��وی دیگر کاهش ارزش پول ملی به س��بب افزایش نرخ دالر 

نیز به التهاب بازار های س��رمایه ای دامن زده که این موضوع خود باعث 
افزایش بیش��تر قیمت ها ش��ده، بنابراین همانطور که مالحظه می کنید، 
ای��ن وضعیت یک چرخه و رابطه اس��ت ک��ه مدام تکرار می ش��ود، اما 
متاس��فانه هیچ گونه تالشی برای بهبود این اوضاع انجام نمی شود، البته 
اینطور نیز می توان اظهار داشت که توانی برای مقابله با این گرانی های 

افسارگسیخته وجود ندارد.«
دولت در بازار تخم مرغ دخالت می کند و در مسکن نه

او ب��ا بیان اینکه »طنز تلخ ماجرا آنجاس��ت که دول��ت در هر بازاری 
حتی تخم مرغ دخالت می کند اما برای مس��کن که مهم ترین نیاز افراد 
جامعه است هیچ کاری انجام نمی دهد«، افزود: »دولت در تمامی بازار ها 
دخال��ت می کند، اما در بازاری که باید دخالت کند، مبادرت به این کار 
نمی کند، در تمامی دنیا مس��کن تنها بازاری اس��ت که دولت ها در آن 
دخالت می کنند و اجازه نمی دهند که مس��کن از یک کاالی مصرفی به 
یک کاالی سرمایه تبدیل شود اما در ایران برعکس است و االن مسکن 
تبدیل به کاالیی سرمایه ای شده که افراد با سرمایه های کالن به منظور 
به دس��ت آوردن س��ود های نجومی و موهوم وارد می شوند، بدون اینکه 
دولت کاری کند، بعد از آن نیز طی شش ماه مسکن دو برابر می شود.«
افقه با اش��اره ب��ه اینکه »اگر ما ط��رح آمایش س��رزمینی را به طور 
صحیح اجرا کرده بودیم، امروز با مش��کل مس��کن در ش��هر های بزرگ 
روبه رو نبودیم«، یادآور شد: »براساس آمار های رسمی حدود 5۰ درصد 
از جمعیت کش��ور در 5 اس��تان اصلی و ح��دود ۲۰ درصد از جمعیت 
کش��ور در اس��تان تهران ساکن هس��تند، چنین تمرکزگرایی مشکالت 
بس��یار زیادی را به بار می آورد که مهم ترین آنها مهاجرت از ش��هر های 
کوچک و روستا ها به شهر های بزرگ از جمله پایتخت است، نبود شغل 
مناس��ب و امکانات و زیرساخت های اولیه در بسیاری از شهر ها باعث به 
وجود آمدن بحران های حادی ش��ده ک��ه برخی از آنها را امروز می توان 

به خوبی مشاهده کرد.

وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن داد

سقوط قدرت وام مسکن
یادداشت

 ابتالی ترامپ به کرونا
آخرین سورپرایز اکتبر است؟

امس��ال یکی از عجیب ترین و در عین حال غیرقابل پیش بینی ترین 
سال های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در افکار عمومی باقی خواهد 
ماند. رئیس جمهور که چندی پیش با اس��تیضاح روبه   رو شد اکنون به 
علت ابتال به یک بیماری مهلک زمینگیر ش��ده اس��ت. حاال سورپرایز 
اکتبر می تواند چیزی متفاوت از آنچه تاکنون تصور می شد، باشد. شاید 
ابتالی دونالد ترامپ به کرونا، شگفتانه اکتبر نباشد، اما با توجه به اصرار 
رئیس جمهور در نادیده گرفتن حتی اساس��ی ترین اقدامات احتیاطی 
علیه ویروس، موضوع اهمیتی دوچندان می یابد. اکنون ابتالی ترامپ 
ب��ه کرونا نه تنها بر رقاب��ت میان او و جو بایدن، بلکه بر ثبات و امنیت 
کش��ور در هفته های آینده تاثیر خواهد گذاش��ت. تأثیر این کارزار به 
رون��د بیماری رئیس جمهور و دیگر افراد مبتال بس��تگی دارد. با اینکه 
تس��ت کرونای بایدن و مایک پنس، معاون رئیس جمهور منفی اعالم 
ش��ده است، اما این بدان معنا نیست که آنها قطعا مبتال نیستند. خود 
ترامپ نیز گفته می ش��ود که از جمعه شب فقط عالئم خفیفی داشته 
اما حاال در مرکز پزش��کی ملی والتر رید بس��تری شده و تحت درمان 
دارویی است. ترامپ در بیمارستان ممکن است به سرعت بهبود یابد یا 
ممکن است به شدت بیمار تر شود. عالئم خطرناک بیماری معموال بعد 
از یک هفته ایجاد می ش��وند و ما هنوز نمی دانیم که ترامپ دقیقا چه 
زمانی آلوده شده است. اگر ترامپ به شدت بیمار شود، شرایط آمریکا 
به ش��دت پیچیده می ش��ود. از زمانی که تدی روزولت در سال 191۲ 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت، سابقه نداشته است که کاندیدایی با یک 
بیماری س��خت پای به عرصه انتخابات بگذارد. ترامپ هر چقدر بیمار 

شود، احتماال اصرار به ماندن در انتخابات خواهد داشت.
چه بیماری ترامپ تش��دید ش��ود یا نه، بعید به نظر می رس��د که وضعیت 
انتخاب��ات تغییری کند. ترامپ احتماال تالش می کند تا به گونه ای وانمود کند 
که کرونا آنقدرها هم شدید نیست، اما ویروس کرونا موضوعی انتزاعی نیست که 
آمریکایی ها فقط از طریق رسانه ها در مورد آن اطالعات کسب کنند. اگر ترامپ 
به شدت بیمار شود، می توان انتظار داشت که صداهایی از سمت راست گرایان در 
مورد به تأخیر افتادن یا حتی لغو انتخابات بلند شود. تأخیر در برگزاری انتخابات 
نیاز به تأیید کنگره دارد، بنابراین تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. بسیاری از 
رسانه های راستگرا در حال ترویج نظریه توطئه درباره رأی گیری از طریق پست 
الکترونیکی هستند و در نتیجه بخش بزرگی از کشور آماده است تا در صورت 
شکس��ت ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرد. اگر رئیس جمهور برای مدتی نتواند 
تبلیغات انتخاباتی انجام دهد، بهانه دیگری خواهد داش��ت تا از طرفداران خود 
بخواهد صحت انتخابات را زیر س��وال ببرند. خطرات پیش روی این کشور فقط 
انتخاباتی نیست. رئیس جمهور مسئولیت های سنگین و قدرت عالی دارد. ترامپ 
در صورت انتخاب مجدد ممکن است که دستوراتی خطرناک بدهد. او فرمانده 
یک زرادخانه هس��ته ای در خارج از کشور و یک دستگاه سرکوبگر است که به 
نظر می رس��د از سرکوب معترضان در داخل کشور لذت می برد. بیماران مبتال 
ب��ه ویروس کرونا تحت تاثیر ویروس تمرکز خود را از دس��ت می دهند. ترامپ 
خودش��یفته تر از آن اس��ت که به تاثیر بیماری بر خودش اعتراف کند بنابراین 
انتظار می رود که تمام قدرت در دس��تان او باقی بماند، حتی ممکن اس��ت این 
اتفاق منجر به بی ثباتی شود. با این شرایط به نظر می رسد سورپرایز اصلی اکتبر 
هنوز انتظار ما را می کش��د و ما نمی دانیم که آیا رئیس جمهور شرایط مناسبی 

برای پاسخگویی به آن خواهد داشت یا خیر.
بی دقتی ای که ترامپ را واداشت تا کشور را در این شرایط قرار دهد، 
فقط جلوه دیگری از بی احتیاطی اس��ت که او با آن خو گرفته است. او 
صدمات غیرقابل محاسبه ای به کشور وارد کرده و ما نباید این مسئله را 
فراموش کنیم، فقط به این دلیل که آخرین آسیب دیده دوران ترامپ، 
خود ش��خص اوست. آمریکا و نه فقط رئیس جمهور به شدت به بهبود 
احتیاج دارد. به همین دلیل، ما باید برای رئیس جمهور آرزوی بهبودی 
س��ریع، یک شکس��ت بزرگ در انتخابات و یک بازنشستگی طوالنی 
داشته باشیم. فقط در این صورت است که بهبودی واقعی آغاز می شود.
منبع: گاردین

بازارها با کرونای ترامپ باال و پایین می روند
رشد قیمت نفت با بهبود حال ترامپ

با انتشار هر خبر درباره سالمتی ترامپ، بازارها دچار نوسان می شوند و 
حاال که گفته شده شاید رئیس جمهور آمریکا از مرکز پزشکی »والتر رید« 
مرخص ش��ود، بازارها رشد کرده اند و ازجمله قیمت طالی سیاه ۲ درصد 
افزایش یافت. بازار نفت که هفته گذشته را تحت تاثیر مثبت شدن تست 
کرونای دونالد ترامپ با ریزش قیمت پشت سر گذاشت،  روز دوشنبه و در 
آغاز معامالت هفتگی با اعالم بهبود نسبی رئیس جمهور آمریکا حدود ۲ 
درصد رشد قیمت را تجربه کرد. انتشار خبر ابتالی ترامپ به کرونا در روز 
جمعه گذشته باعث تضعیف بیشتر قیمت نفت شد تا آنجا که در روز پایانی 
هفته گذشته، قیمت نفت برنت بعد از چند هفته به کمتر از 4۰ دالر در هر 
بشکه سقوط کرد، اما در آغاز معامالت این هفته و به دنبال خبر بهبودی 
نس��بی ترامپ و احتمال مرخص ش��دنش از بیمارستان، بهای هر بشکه 
نفت با رش��دی حدود ۲ درصدی همراه شد. چنانچه بهای معامالت نفت 
برنت با ۶9 سنت افزایش معادل 1.8 درصد رشد به 39 دالر و 9۶ سنت 
در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 
۷۶ س��نت معادل ۲.1 درصد رش��د به 3۷ دالر و 81 سنت در هر بشکه 
افزایش یافت. تحلیلگران می گویند که بهبود قیمت نفت در روز دوشنبه 
تحت تاثیر رفع نگرانی ها درباره وضعیت سالمتی ترامپ اتفاق افتاده است، 
هرچند که سیگنال های متضادی در این باره وجود دارد. همچنین عامل 
دیگری که از قیمت های نفت پش��تیبانی کرد، اعتصاب کارکنان نفتی در 
نروژ بود که ممکن است تولید نفت این کشور را معادل حداکثر 33۰ هزار 
بشکه در روز نفت معادل 8درصد از تولید جهانی کاهش دهد. این کاهش 
تولید، افزایش عرضه در بازار جهانی نفت را تا حدودی جبران خواهد کرد. 
تولید نفت لیبی که عضو اوپک است، در پی برداشته شدن محاصره بنادر 
و تاسیس��ات نفتی از س��وی نیروهای ژنرال خلیفه حفتر، تقریبا سه برابر 

افزایش یافته و به ۲۷۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
به گزارش رویترز، افزایش اخیر عرضه اما همزمان با کندی واردات 
نفت چی��ن روی می دهد که ب��ه گفته تحلیلگر ج��ی پی مورگان، 
ممکن اس��ت قیمت نفت برنت را در س��ه ماهه چهارم سال در 41 
دالر نگه دارد و اوپک و متحدانش را وادار کند در تصمیم شان برای 

تسهیل محدودیت عرضه تجدیدنظر کنند.
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اندرو گاتورپ
مدرس تاریخ در دانشگاه لیدن هلند

تاثی��ر کاهش قیمت ارز در بازار موبایل حاال به وضوح دیده می ش��ود 
و کاهش قابل توجه قیمت گوش��ی تلفن همراه در چند روز اخیر طبق 

اعالم فعاالن این بازار به کاهش قیمت دالر باز می گردد.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، در حالی که در هفته گذش��ته بس��یاری از 
س��ایت های عرضه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی با اعالم عدم 
موجودی تالش داشتند بر آتش افزایش قیمت ها بدمند و کاالی خود را 
در موقعیتی مناسب تر راهی بازار کنند، از اولین روز هفته با کاهش نرخ 

ارز، وضعیت بازار دستخوش تغییری جدی شده است.  
بررس��ی ها نشان می دهد قیمت گوشی تلفن همراه از میانه روز شنبه 
روند کاهش��ی خود را آغاز کرده اس��ت، اما مقاومت ب��ازار در برابر این 
ریزش در س��ومین روز هفته شکسته ش��د و بازگشایی بازارهای عرضه 
تلفن همراه با کاهش محس��وس قیمت همراه ب��ود.  ماندگاری دالر در 
کانال ۲۷ هزار تومان در زمان بازگش��ایی بازار ارز از یک س��و و انتظار 
ب��رای نوس��ان محدود در این مح��دوده در کنار قوی تر ش��دن احتمال 
کاهش نرخ ها از س��وی دیگر بس��یاری از عرضه کنن��دگان موبایل را به 
این نتیجه رسانده اس��ت که قیمت ارز می تواند در روزهای آتی باز هم 

دستخوش کاهش شود.  
موبایل بازار تمام وارداتی ایرانی اس��ت که وابستگی باالیی به نرخ ارز 
دارد ب��ه طوری که در دوره نوس��ان ارزی همواره فروش��ندگان پس از 
اس��تعالم نرخ ارز، قیمت موبایل را ب��رای خریدار اعالم می کردند از این 
رو بس��یاری از سایت های عرضه کاالیی موبایل نیز آنالین قیمت عرضه 

اقالم خود را تغییر می دهند تا دچار زیان نشوند.  

از نیمه شهریورماه، با مشخص شدن وضعیت مدارس و اعالم آموزش 
آنالین به دلیل شیوع کرونا، فشاری تازه متوجه بازار گوشی تلفن همراه 
ش��د. در این دوره زمانی البته قیمت ها روندی افزایش��ی را تجربه کرد 
و رش��د تقاض��ا در کنار باال رفت��ن قیمت ارز، بهای برخی گوش��ی ها را 
حت��ی دو براب��ر افزای��ش داد.    فعاالن بازار پرفروش ترین گوش��ی های 
بازار را گوش��ی هایی با رنج قیمتی 3 تا 5 میلیون تومان اعالم می کنند 
و می گوین��د ای��ن گوش��ی ها در چند روز اخیر بی��ن 3۰۰ تا 5۰۰ هزار 
تومان کاهش قیمت را تجربه کرده اند، اما رسیدن به نیمه مهرماه فشار 
تقاضا برای خرید گوشی جهت استفاده در آموزش آنالین دانش آموزان 
را کاهش داده و از س��وی دیگر عمده فروش��انی که اعالم عدم موجودی 
می کردند، حاال کاالهای ش��ان را راهی ب��ازار می کنند.    یک فعال بازار 
درب��اره میزان تقاضا در س��ه روز اخیر گفت: هم��واره در دوره هایی که 
قیمت کاهش می یابد مش��تری چندانی در بازار نیست، همین حاال نیز 
خریداران انتظار کاهش بیشتر قیمت گوشی تلفن همراه را دارند از این 
رو خرید خود را به تعویق می اندازند. وی تاکید کرد: به محض ورود بازار 
به ثباتی نسبی، تقاضای خریداران وارد بازار می شود هرچند در شرایط 

کنونی بازار چندان رونقی را دارا نیست.  
 بررسی قیمت ها نشان می دهد موبایل های گروه سامسونگ بیشترین 
کاهش قیمت را در میان سایر گوشی ها تجربه کرده اند. گوشی های این 
برند در رده 3 تا 5 میلیون خریداران زیادی دارند گوش��ی سامس��ونگ 
A11 از 4 میلی��ون و ۶5۰ ه��زار تومان به 4 میلیون و ۲5۰ هزار تومان 
رس��یده است. بهای گوش��ی A1۰S از 4 میلیون و ۷5۰ هزار تومان به 

4 میلی��ون و 35۰ هزار تومان کاهش یافت. فعاالن بازار قیمت گوش��ی 
A5۰S را در حال��ی 8 میلیون و 4۰۰هزار تومان اعالم می کنند که این 
گوش��ی تا هفته قبل 8 میلیون و 9۰۰ هزار تومان به فروش می رس��ید. 
بهای گوشی سامسونگ A۷1 نیز از 11 میلیون تومان به 1۰ میلیون و 

4۰۰ هزار تومان رسیده است.  
 گوشی هایی که قیمتی بین ۲۰ تا 5۰ میلیون تومان دارند اما در این 
پروسه با ریزش قیمتی در محدوده 3 تا 4 میلیون تومان روبه رو هستند. 
گوش��ی آیفون یازده پرومکس که در هفته گذش��ته 4۷ میلیون تومان 
قیمت داشت، روز دوش��نبه بین 44 تا 45 میلیون تومان قیمت خورد. 
آیفون 1۰ ایک��س نیز از محدوده قیمتی 3۲ میلیون تومان به محدوده 
قیمتی ۲9 میلیون تومان ورود کرده اس��ت. به گفته فعاالن بازار قیمت 
گوشی های تلفن همراه در محدوده 1۰ تا ۲۰ میلیون تومان نیز کاهشی 

بین یک تا یک و نیم میلیون تومان را شاهد بوده است.  
در حالی که قیمت گوش��ی تلفن همراه در این س��ه روز با کاهش��ی 
محسوس روبه روست، بهای لوازم جانبی از قبیل گلس، قاب، کیف تبلت 
و ... کاهش��ی را تجربه نک��رده و در برخی موارد نیز ب��ا افزایش روبه رو 
ش��ده اند. فروشندگان تلفن همراه می گویند این اقالم غالبا قیمت ثابتی 
دارند و طبیعی اس��ت که گلس��ی با ارزش ۶۰ هزار تومان قرار نیست با 
تغیی��ر نرخ دالر، تغییر قیمت دهد. به گفته آنها کیف  محافظ و قاب و 
... نیز اقالمی هس��تند که فروش آنه��ا در کنار موبایل هزینه چندانی را 
به خریدار تحمیل نمی کند اما بازاری پررونق و داغ را در تمامی دوره ها 

دارا هستند.

هر س��ال با نزدیک ش��دن زمان ارائه الیحه بودجه ازس��وی دولت به 
مجل��س موضوع مهمی مطرح می ش��ود و آن سرنوش��ت قیمت بنزین 
در بودجه س��ال آینده اس��ت؛ اتفاقی که همیش��ه حاش��یه بسیاری به 
همراه دارد. به نظر می رس��د که امس��ال دولت باتوجه به حوادث س��ال 
گذش��ته به دنبال تغییر قیمت بنزین نیست ولی تعدادی از نمایندگان 
ب��ا ارائ��ه طرحی ب��ه دنبال اص��الح روش تخصص بنزین س��همیه ای و 
قیمت بنزین هس��تند. این نمایندگان در طرح خود نوش��ته اند پرداخت 
حداقل 4هزار تومان یارانه به ازای هر لیتر بنزین برمبنای روش کنونی 
»س��همیه بندی برخالف عدالت« اس��ت. نمایندگان معتقدند با تصویب 
طرح پیشنهادی شان هم در مصرف بنزین صرفه جویی صورت می گیرد 

و هم طرح بار تورمی ندارد. 3۶نماینده مجلس طرح سهمیه بندی بنزین 
سرانه خانوار را ارائه داده اند و براساس این طرح ماهانه3۰ لیتر بنزین به 
هر ایرانی به غیر از ایرانیان مقیم خارج از کش��ور با نرخ هر لیتر 1۰۰۰ 
توم��ان اختصاص خواهد یافت، اما افراد ب��رای تامین مابقی نیاز بنزین 
باید چه کاری انجام دهند؟ پیش��نهاد این است که قیمت بنزین خارج 
از س��همیه، برمبنای 9۰درصد قیمت فوب خلیج  فارس با نرخ تس��عیر 
ارز در س��امانه نیما محاسبه ش��ود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، 
مبن��ای قیمت بنزین آزاد به  صورت روزانه براس��اس قیمت جهانی نفت 
و نرخ ارز س��امانه نیما تغییر خواهد کرد. اتفاقی که نه تنها س��از و کار و 
زیرس��اخت های اجرایی آن در کش��ور کاال وجود ندارد بلکه چالش های 

ج��دی هم برای تورم در کش��ور به هم��راه خواهد داش��ت زیرا تجربه 
س��ال هاي گذشته نشان داده قیمت بس��یاري از کاالها به صورت رواني 
در بازار و مس��تقیم به قیمت بنزین گره خورده اند و با افزایش قیمت به 
صورت روزانه نسبت به فوب خلیج فارس ممکن است در بازار با افزایش 

دائم قیمت ها رو به رو باشیم و به تورم دامن زده شود.
البته نمایندگان پیشنهاددهنده طرح معتقدند با توزیع سهمیه بنزین 
ب��ه هر ف��رد و خانواده ها که در حال حاضر خودروی��ي ندارند و عمال از 
س��همیه بنزین و پول آن هیچ به��ره اي نمي برند؛ بخش مهمي از تورم؛ 
جبران مي ش��ود و ای��ن خانواده ها به صورت عادالنه از س��همیه بنزین 

استفاده مي کنند.

کاهش قیمت دالر وضعیت بازار موبایل را تغییر داد

سرگردانی قیمت ها در بازار موبایل

طرحي جدید براي سهمیه بندي بنزین روي میز نمایندگان مجلس

قیمت گذاري بنزین براساس قیمت روز جهاني
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روند صعودی قیمت ها در بازار ارز
 سکه به کانال

 14 میلیونی بازگشت
قیمت س��که تمام بهار آزادی روز دوش��نبه ب��ه کانال 14 
میلی��ون تومانی بازگش��ت و تاثی��ر کاه��ش قیمت های روز 
یکش��نبه را از میان برد. با وجود پیش بینی ادامه روند کاهش 
قیمت در بازار طال و س��که، ام��ا در چهاردهمین روز مهرماه 

بازار طال شاهد شیب صعودی قیمت ها بود.
بر این اس��اس، س��که تمام بهار آزادی طرح جدید به کانال 
14 میلیون تومانی بازگش��ت و به به��ای 14 میلیون و 45۰ 
هزار تومان معامله ش��د. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
ش��اهد افزای��ش قیمت ۶۰۰ هزار تومانی ب��ود و با ارزش 13 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین نیم س��که به بهای ۷ میلیون و 85۰ هزار تومان، 
ربع س��که به قیمت 5 میلیون و 5۰ ه��زار تومان و هر قطعه 
س��که یک گرمی نیز ب��ه ارزش ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
معامله ش��د. در بازار طال نیز به��ای یک گرم طالی خام 18 
عی��ار با 43 هزار تومان افزایش قیمت به ارزش یک میلیون و 
34۰ هزار تومان فروخته ش��د و هر مثقال طال نیز با افزایش 
185 ه��زار تومانی، رقم 5 میلیون و 8۰5 هزار تومان را ثبت 
کرد. قیمت انس جهانی طال نیز میل کاهش��ی از خود نشان 

داد و به قیمت یک هزار و 899 دالر معامله شد.
در ای��ن زمینه ابراهی��م محمدولی، رئی��س اتحادیه طال و 
جواه��ر افت قیمت را از عامل کاه��ش تقاضا برای مصنوعات 
طال عنوان کرد و گفت: به طور حتم افت قیمتی انس جهانی، 
ب��ازار ارز و همچنین کاهش تقاضای ط��الی خام، بر افزایش 
ثبات بازار و س��پس قیمت ها تاثیر خواهد داش��ت. در همین 
راس��تا ط��ی روزهای اخیر ش��اهد افت قیمته��ا و به تبع آن 
کاهش تقاضای مصنوعات در بازار هس��تیم. داد و ستدها نیز 
در ب��ازار برای طال آب ش��ده وجود دارد، ام��ا تقاضای خرید 

مصنوعات همچنان در رکود است.
همچنی��ن رون��د نزولی قیم��ت ارز ک��ه در دو روز ابتدایی 
هفته آغاز ش��ده بود نتوانس��ت به مسیر خود ادامه دهد و در 
سومین روز هفته قیمتها روند صعودی گرفت. بر این اساس، 
صرافی های بانکی در صبح دوش��نبه قیم��ت خرید و فروش 
دالر را در ادامه روند کاهش��ی آغاز هفته، 3۰۰ تومان ارزان تر 
از آخرین بهای دالر در روز یکش��نبه، ۲۶ هزار و 95۰ تومان، 
قیمت گذاری کردند، اما به س��رعت پس از ش��روع معامالت 
این قیمت روند افزایشی از خود نشان داد و در عصر دوشنبه 
دالر در صرافی ه��ای بانکی به بهای ۲8 ه��زار و ۲۰۰ تومان 
ب��رای فروش و به قیمت ۲8 ه��زار و 1۰۰ تومان برای خرید 
معامله ش��د. این ارقام حدود هزار تومان گران تر از قیمت روز 

یکشنبه دالر بود.
همچنین تابل��وی صرافی های بانکی ب��رای خرید و فروش 
ی��ورو نیز از ابتدای معامالت دوش��نبه ب��ا افزایش یک هزار و 
45۰ تومانی همراه بود. این صرافی ها هر یورو را به بهای 3۲ 
هزار و 95۰ تومان خریداری و با قیمت 33 هزار و 5۰ تومان 
به فروش رس��اندند. این ارقام ۷5۰ تومان از قیمت یکش��نبه 

یورو گران تر بوده است.
مش��اهدات بازار غیررسمی ارز هم حاکی از بازگشت قیمت 
دالر به کانال ۲9 هزار تومان اس��ت. روز یکشنبه در حالی که 
ب��رای لحظاتی قیم��ت دالر در این بازار ب��ه ۲۷ هزار و 8۰۰ 
تومان هم رسید، اما در معامالت عصر و شب این بازار مجددا 
قیمت های ش��یب صعودی به خود گرفتند و در نهایت قیمت 
دالر به رقم ۲8 هزار و 9۰۰ تومان رس��ید. در ادامه این روند 
صعودی نیز روز دوش��نبه قیمت دالر در بازار آزاد در محدوه 

۲9 هزار و 35۰ تومان خرید و فروش شد.

بانکنامه

فرصت امروز: در میانه تابستان و در گرماگرم رشد خیره کننده شاخص 
س��هام بود که روستای »مال مال« در استان کهگیلویه و بویراحمد سوژه 
خبرها شد. آن روزها شاخص بورس تهران هنوز تن به اصالح نداده بود 
و به تازگی به رکورد ۲ میلیون واحدی دس��ت یافته بود. همه مردم در 
تب و تاب ورود به بورس و کسب سودهای سرشار بودند و موج فزاینده 
دریافت کدهای بورسی آمار خیره کننده ای را نشان می داد. در گرماگرم 
این اتفاق، روس��تای »مال مال« در رس��انه ها و ش��بکه های اجتماعی به 
روس��تای »مال استریت« معروف شد، زیرا 85 درصد ساکنان این روستا 
کار و حرفه اصلی خود را رها کرده و به خریدوفروش س��هام مش��غول 

شدند.
ماجرای این روس��تا و ساکنانش آنقدر در فضای مجازی سروصدا کرد 
ک��ه پای آن به صداوس��یما نیز باز ش��د. در یک��ی از بخش های خبری 
سیما، گزارشی از اهالی روس��تای »مال مال« پخش شد که زیر درختی 
نشس��ته و درباره معامالت بازار س��هام گفت وگ��و می کردند. پخش این 
گزارش از تلویزیون به جنجال ها و حواش��ی روستای »مال مال« که حاال 
به روس��تای »مال استریت« معروف ش��ده بود، بیشتر دامن زد. بسیاری 
از کارب��ران ش��بکه های اجتماعی به تب ورود به بورس انتقاد داش��تند 
و می گفتن��د م��ردم با دیدن چنی��ن گزارش هایی مجاب می ش��وند که 
سرمایه  های شان را بفروشند و از تولید و دامداری و کار در روستا دست 
بردارند و به سمت بورس بیایند. خیلی ها هم این گزارش را جهت دهی 
به افکار عمومی و دمیدن بر تنور بورس تلقی کردند و اینکه با این کار، 
تولیدکننده به مصرف کننده تبدیل می شود. برخی از کارشناسان نیز به 
ورود فزاینده تازه واردان و افراد غیرحرفه ای به بازار سهام هشدار داده و 
آن را مخل جریان منطقی معامالت بورس می دانس��تند. هرچه بود، این 
تب و تاب عجیب بورسی حاال به اصالح بازار سرمایه ختم شده و اغلب 
تازه واردان بورس��ی یا از این بازار خارج ش��ده و یا از آن ش��وق و ذوق 
اولیه برای خریدوفروش س��هام فاصله گرفته اند. شاخص کل بورس نیز 
از اواسط مردادماه پله پله از رکورد ۲میلیون واحدی خود پایین آمده و 
روز گذش��ته )دوشنبه( با کاهش بیش از 3۰ هزار واحدی بار دیگر مرز 

روانی یک و نیم میلیون واحد را از دست داده است.
در این زمینه، علی س��رزعیم ازجمله کارشناسانی است که نسبت به 
پدیده »مال اس��تریت« نقد دارد و می گوید: »چندی پیش در رسانه ها 
خبری پخش ش��د مبنی بر اینکه روس��تایی به »مال استریت« معروف 
ش��ده اس��ت، زیرا مردم آنجا کس��ب و کار خود را رها کرده و به خرید 

و فروش س��هام مشغول شده اند. س��یگنال های اشتباه اقتصادی موجب 
می ش��ود روستایی که پیش از این به کار مولد اشتغال داشت و مشغول 
به تولید دام، لبنیات و محصوالت کش��اورزی بود کار خود را رها کند و 
زم��ان، انرژی و منابع خود را برای فعالیت در بورس بگذارد. این س��وق 
دادن ها به س��مت سوداگری موجب ش��ده آنها به این نتیجه برسند که 
سود بورس بازی بیشتر از تولید است. این در حالی است که باید جامعه 
را به سمتی سوق داد که کار تولیدی اولویت یابد و مردم سختی تولید 

را به واسطه درآمد بیشتر به جان بخرند.«
معاون اقتصادی سابق وزارت کار در مورد ابعاد این رویه رفتاری توضیح 
می دهد: »س��وال این اس��ت که آیا کش��وری ک��ه به کارآفرین��ی و تولید 
می پردازد، به توسعه دست می یابد یا کشوری که در آن سوداگری تبدیل به 
رویه شده است؟ پاسخ روشن است. کشوری به توسعه دست می یابد که در 
آن کارآفرینی درآمد بیشتری نسبت به سوداگری داشته باشد. متاسفانه در 
ایران سوداگری درآمدزایی بیشتری به دنبال دارد. به عنوان مثال در ایران 
اگر فردی سرمایه خود را به خرید و فروش زمین یا ارز یا حتی سهام انتقال 
دهد، موفق تر خواهد بود تا اینکه کارخانه یا بنگاهی اقتصادی احداث کند و 

ارزش افزوده خلق کند و اشتغال را افزایش دهد.«
به اعتقاد وی، »اش��تباهی که در دهه 9۰ صورت گرفت این بود که با 
درآمده��ای حاصله، نرخ ارز را تثبیت کردن��د بنابراین کاالهای وارداتی 
ارزان ش��د و بنگاه های اقتصادی داخلی قدرت رقابت خود را از دس��ت 
دادند و دچار مش��کل ش��دند و تولید و همچنین س��ود بنگاه ها کاهش 
یافت. به تدریج  واردات کاال س��ودآور شد، بنابراین افراد به جای اینکه 
کارگاهی را راه اندازی و زحمت اس��تخدام افراد را به خود تحمیل کنند، 
تصمیم به واردات کاال و دریافت سود از این طریق گرفتند. یعنی بازهم 
س��وداگری کاال ب��ه تولیدکننده بودن ترجیح یافت. در س��ال 94 و 93 
به دولت پیش��نهاد ش��د که دالر را هزار تومان افزایش دهد و از این راه 
درآمد کسب کند تا کسری بودجه خود را پوشش دهد. یک هدف از این 
پیشنهاد این بود که جذابیت سوداگری کاهش و جذابیت تولید افزایش 
یاب��د. ع��الوه بر این، این کار نه تنها می ش��د بودج��ه عمرانی و مخارج 
حمایتی افزایش یابد بلکه تورم هم ایجاد نمی ش��د، اما متاس��فانه دولت 
زیر بار این پیش��نهاد نرفت و باعث ش��د که دالر تا این حد افزایش یابد 
و فش��ار حداکثری بر قشر ضعیف تحمیل ش��ود. پیش از این رویدادها، 
اقتصاددانان معتقد بودند که نرخ ارز باید به تدریج افزایش یابد و هرچه 
این داروی تلخ به تدریج به مردم خورانده می ش��د، بهتر از این بود که 

در حال حاضر جامعه با یک ش��وک اقتصادی مواجه ش��ود. این راهکار 
تدریجی باعث می ش��د که مردم به جای سوداگری در کارهای تولیدی 

سرمایه گذاری کنند و تبدیل به نیروی مولد شوند.«
او درباره اینکه چگونه می توان از س��وداگری در اقتصاد کاس��ت و بع 
کارآفرین��ی افزود، می گوید: »اگر مس��ئوالن به دنبال این هس��تند که 
کارآفرینی نسبت به سوداگری پیشی بگیرد، باید از ابزارهایی که جامعه 
جهانی از آنها بهره می برد، اس��تفاده ش��ود. ابزارهایی که موجب ش��ود، 
س��ود کارآفرینی بیش��تر از سوداگری باش��د. به این منظور باید مالیات 
بخش کارآفرینی کاهش یافته و در بخش سوداگری افزایش یابد. زمانی 
که بورس رش��دی به آن شدت را تجربه کرد، دولت می توانست مالیاتی 
از عایدی س��وداگری دریافت کند. یک کارکرد آن عایدی ها این بود که 
وقتی مثل زمان حاضر بورس با مش��کل مواجه می شد، از طریق همین 
مالیات بر عایدی، بورس را نجات دهند و نیاز نباشد تا به منابع عمومی 
و بیت الم��ال تعرض کنن��د. به همین قیاس باید در بخش مس��کن نیز 
مالیات بر عایدی گرفته ش��ود. مس��ئوالن نباید این اقدامات را به تاخیر 
بیندازند و مجلس نیز باید از نقطه ای مشخص این تصمیم را عملی کند. 
اکنون با تعلل در این تصمیم گیری زمان از دست می رود و هزینه آن را 
قش��ر ضعیف به دوش می کشند. جذابیت سوداگری در کشور ما روز به 
روز بیش��تر می ش��ود و کارآفرینی جذابیت خود را از دست می دهد و با 

این روند کشور به توسعه دست نمی یابد.«
ب��ه باور این اقتصاددان، »تنها راه ح��ل خالصی از این بحران، رهایی 
از تحریم ها و اصالحات اقتصادی اس��ت. البته اگر فرض کنیم تحریم ها 
رفع ش��وند، موضوع مه��م دیگر، »رقابت جهانی« اس��ت؛ رقابتی که در 
بازارهای جهانی به ش��دت جری��ان دارد و با دو دهه قبل کامال متفاوت 
اس��ت. در این رقابت تنگاتنگ تنها شرکت های بزرگ می توانند شرکت 
کنند و جان س��الم به در برند. ش��رکت های کوچک در ایران از توانایی 
الزم برای ورود به این رقابت جهانی برخوردار نیس��تند. این ش��رکت ها 
تنه��ا در کنار ش��رکت های بزرگ معنا می یابند. ای��ران باید از غول های 
عظیم صنعتی، بانکی و هواپیمایی بزرگ برخوردار باش��د تا در کنار آن، 
ش��رکت های خدماتی کوچک نظیر قطعه سازان و... شکل بگیرند و ادامه 
حیات دهند. ش��رکت های اصلی ایرانی باید آنقدر قوی و بزرگ باش��ند 
ت��ا بتوانند با غول های چینی، آلمان��ی و آمریکایی رقابت کنند بنابراین 
زمانی که تحریم کنار گذاشته شد، ضروری است برای ایجاد شرکت های 

بزرگ تالش شود.«

آیا دمیدن در تنور بورس و ورود فزاینده مردم به بازار سهام اشتباه بود؟

پدیده »مال استریت« در بازار سهام
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بیشترین درآمد در اختیار کدام کارگزاری بود؟
کارنامه قبول کارگزاری ها در شهریورماه

بررس��ی فعالیت 1۰9 ش��رکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه طی دوره یک 
ماهه ش��هریورماه 99، نش��ان از ارزش خرید و فروش بیش از 4۶3 هزار میلیارد 
تومانی این نهادهای مالی در معامالت س��هام، اوراق مشتقه و اوراق بدهی دارد؛ 
البته در این آمار میزان خرید و فروش در بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس نیز توسط این صندوق ها درنظر گرفته شده است. به گزارش سنا، 
بررسی دقیق تر عملکرد کارگزاری های فعال در بازار سرمایه نشان می دهد، این 
نهادهای مالی در شهریورماه خرید و فروش 4۶3 هزار و 45۰ میلیارد تومانی را در 
کارنامه خود ثبت کردند که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال گذشته یعنی 
شهریورماه پارس��ال، رشد شش برابری داشته است. یادآور می شود شرکت های 
کارگزاری فعال در بازار سرمایه طی دوره یک ماهه شهریورماه 98 درآمدی بالغ 
بر ۷3.۶ هزار میلیارد تومان کسب کرده بودند. جزییات خرید و فروش های ثبت 
شده توسط این نهادهای مالی در شهریور امسال نشان می دهد که حدود 334 
هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از این رقم یعنی بالغ بر ۷۲ درصد از کل دادوستدها 
در اختیار مبادالت آنالین بوده است؛ همچنین 11۲ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان 
دیگر نیز حجم معامالت عادی در خرید و فروش س��هام در این نهادهای مالی 
بوده است. همچنین بررسی عملکرد این کارگزاری ها به تفکیک فعالیت در انواع 
اوراق و بازار نشان می دهد که این نهادهای مالی در ماه گذشته درآمدی در حدود 
3 هزار و 4۰۰ میلیارد تومان در خرید و فروش اوراق در بازار بدهی داش��ته اند. 
همینطور در بخش بازار اوراق مش��تقه نیز درآمد این نهادهای مالی به بیش از 
15۶میلیارد تومان رسیده است. در همین راستا 4۶ هزار میلیارد تومان از درآمد 
کارگزاری ها در ماه گذشته مربوط به معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس بوده اس��ت. در این میان طبق روال همیشگی، درصد باالیی از 
خرید و فروش ها تنها در انحصار چند کارگزاری بود. به طوری که کارگزاری مفید 
به تنهایی خرید و فروش 91هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را در ماه گذشته تجربه 
کرد و به این ترتیب حدود ۲۰ درصد از کل مبادالت صورت گرفته در این ماه از 
کانال کارگزاری مفید بوده است. این کارگزاری نیز بیشترین فعالیت را در حوزه 
معامالت آنالین داشته است. به طوری که 95 درصد از معامالت صورت گرفته در 
آن یعنی بالغ بر 8۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت برخط یا همان آنالین 
بوده است. در ادامه برترین کارگزاری ها شهریورماه می توان به کارگزاری آگاه نیز 
با دادوستد بیش از 48.۷ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد. سهم این کارگزاری از 
کل مبادالت به حدود 1۰ رس��ید. در ادامه دیگر کارگزاری های برتر مردادماه، با 
اختالف زیادی از این س��ه کارگزاری قرار گرفتند، به طوری که کارگزاری مبین 
س��رمایه، بانک پاس��ارگاد و فارابی هر کدام معامالتی در حدود 1۲ تا 1۶ هزار 
میلیارد تومانی را به خود اختصاص دادند. در این میان خرید و فروش 1۶.1 هزار 
میلیارد تومانی در کارنامه کارگزاری مبین س��رمایه، 14 هزار میلیارد تومانی در 
کارنامه کارگزاری بانک پاسارگاد و 1۲.۷هزار میلیارد تومانی در کارنام کارگزاری 
فارابی ثبت ش��د؛ به این ترتیب سه کارگزاری مزبور به ترتیب رتبه های سوم تا 

پنجم را به خود اختصاص دادند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در معامالت چهاردهمین روز پاییز 
بی��ش از 3۲ هزار واحد ریزش کرد و مج��ددا تا کانال یک میلیون و 4۰۰ 
هزار واحد عقب رفت. به این ترتیب، شاخص بورس که چند روز پیش مرز 
روانی 1.5 میلیون واحدی را تصاحب کرده بود، مجددا از این سد مقاومتی 
عقب نشست و با کاهش 3۲ هزار و 8۲۶ واحدی، رقم یک میلیون و 49۰ 
هزار واحد را نمایش داد. شاخص کل )هم وزن( نیز با یک هزار و 93۶ واحد 
کاهش به 39۶ هزار و ۷۶8 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 
۲۶9 واحد افت به ۲59 هزار و 9۷۶ واحد رسید. شاخص بازار اول ۲5 هزار 
و ۶۲۰ واحد و ش��اخص بازار دوم 59هزار و 9۲5 واحد کاهش داش��ت. در 
آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس 18۶ واحد کاهش داشت و بر 
روی کانال 1۷ هزار و ۶4۷ واحد ثابت ماند. در معامالت روز دوشنبه بیش 
از 9 میلیارد و 8۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷5 هزار 
و ۷58 میلیارد ریال داد و ستد شد. گروه بانک ها هم در معامالت این روز 

صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.
مهم ترین نمادهای بورس در روز چهاردهم مهر

نمادهای ایران خودرو )خودرو( با ۷۲۶ واحد، بانک پارسیان )وپارس( 
با ۶۲۷ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 599 واحد، س��ایپا )خس��اپا( با 
418 واحد، باما )کاما( با 19۶ واحد، کالسمین )فاسمین( با 145 واحد، 
بانک خاورمیانه )وخاور( با 144 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری صنایع 
ش��یمیایی ایران )ش��یران( با 1۰5 واحد، گروه داروی��ی برکت )برکت( 
ب��ا ۷۶ واحد، تامین س��رمایه بانک ملت )تملت( ب��ا ۶9 واحد، خدمات 
انفورماتیک )رانفور( با ۶۷ واحد، ش��رکت سرمایه گذاری شفادارو )شفا( 
با ۶5 واحد، توس��عه شهری توس گستر )وتوس( با ۶3 واحد و تولیدی 
فوالد س��پید فراب کویر )کویر( با ۶3 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
5 ه��زار و ۲۲4 واح��د، ملی صنایع مس ایران )فمل��ی( با 3 هزار و 13 
واحد، ش��رکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین )تاپیکو( 
ب��ا ۲ هزار و ۲۰3 واحد، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با یک هزار 
و 991 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )ف��والد( با یک هزار و 958 واحد، 
پاالی��ش نفت بندرعباس )ش��بندر( با یک هزار و 39۰ واحد، ش��رکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 38۷ واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با یک هزار و 381 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارس��ان( با یک هزار و 3۲۲ واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با یک 
هزار و ۲۰۶ واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و 14۶ 
واح��د، مخابرات ایران )اخابر( با یک هزار و 9۲ واحد، فوالد خوزس��تان 
)فخوز( با 943 واحد و بانک ملت )وبملت( با 88۶ واحد هم تاثیر منفی 

بر شاخص گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای ایران خودرو، بان��ک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان، سایپا 
و بان��ک صادرات ای��ران ازجمله نمادهای پربیننده ب��ورس بودند. گروه 
بانک ها هم در معامالت دوش��نبه صدرنش��ین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گروه ۲ میلیارد و 93۷ میلیون برگه س��هم به ارزش 1۲ 

هزار و 9 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز 18۶ واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 1۷ 
ه��زار و ۶4۷ واح��د ثابت ماند. در ای��ن بازار ۲ میلیارد برگه س��هم به 
ارزش 39 هزار و 9۲۶ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای شرکت 
س��رمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وس��پهر(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بانک دی )دی(، گروه سرمایه گذاری 
می��راث فرهنگی )س��مگا(، بیمه کوث��ر )کوثر(، اعتب��اری ملل )وملل(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، شرکت سرمایه توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، توکاریل 
)توریل( و جنرال مکانیک )رنیک(، بیمه تجارت نو )بنو(، شهرس��ازی و 
خانه سازی باغمیش��ه )ثباغ( و آتیه داده پرداز )اپرداز( با تاثیر مثبت بر 

شاخص این بازار همراه بودند.
همچنی��ن نماده��ای پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، پتروش��یمی مارون 
)مارون(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 
ش��رکت آهن و ف��والد ارفع )ارفع(، گروه توس��عه مالی مه��ر آیندگان 
)ومهان(، فرابورس ایران )فرابورس(، س��نگ آه��ن گهرزمین )کگهر( و 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( تاثیر منفی بر شاخص این بازار 

را داشتند.
بورس چطور نیمه نخست سال را پشت سر گذاشت؟

یک کارش��ناس بازار سرمایه به ارزیابی روند معامالت بورس در ۶ ماه 
نخست امسال پرداخت و گفت: در نیمه نخست امسال با دو دوره رشد 
پرش��تاب در بازار همراه بودیم، این رشد در ادامه اتفاقاتی رخ داد که از 
س��ال 98 آغاز شده بود. از سال گذشته گستره خرید توسط سهامداران 
افزایش یافت و سهامداران خرد و حقیقی بیشتری وارد این بازار شدند.

محمد پنجه ش��اهی ب��ه کمک دولت برای ایجاد رش��د غافلگیرکننده 
ش��اخص ب��ورس اش��اره کرد و ب��ه ایرنا، گف��ت: دولت با تص��ور وجود 
نقدینگی های گس��ترده در کشور، به دنبال ورود آنها به عرصه تولید بود 
تا از این طریق تهدیدهای تورمی را تبدیل به فرصت کند. دولت با این 
هدف وارد بورس ش��د و تالش کرد ت��ا اقدامی را برای ورود نقدینگی ها 
به سمت بازار سرمایه انجام دهد که در این زمینه هم موفق عمل کرد.

او ب��ا بیان اینکه هجوم نقدینگی به بورس باعث ش��د تا بورس رش��د 
غافلگیرکننده ای را تجربه کند و این رش��د تا اواس��ط تیر ادامه داش��ته 
باش��د، افزود: در نیمه نخس��ت سال با اجرای آزادس��ازی سهام عدالت، 
عرضه شس��تا به ب��ورس که یک��ی از اقدامات کمک کنن��ده برای ورود 
س��رمایه گذاران به بورس بود شاهد رشدهای پرشتابی بودیم که تاکنون 

شاخص بورس چنین رشدی را در بازار تجربه نکرده بود.
به اعتقاد پنجه ش��اهی، بازار همیشه زمانی که رشد پرشتابی را تجربه 
می کند بع��د از مدتی به دنبال بهانه ای برای اصالح می گردد، به همین 
دلیل شاخص بورس بعد از فراهم شدن امکان فروش سهام عدالت برای 

مدتی کوتاه روند نزولی  را در پیش گرفت.
وی با بیان اینکه بعد از طی ش��دن روند اصالحی بازار از تیر و مرداد 
دوباره شاخص بورس وارد مرحله جدیدی از رشد شد، ادامه داد: در این 

زمان ش��اهد بودیم که در سراس��ر ایران حتی مردم مستقر در روستاها 
هم عالقه مند به س��رمایه گذاری در بورس شدند. این عامل باعث پیشی 
گرفتن تقاضا بر عرضه و رش��د غافلگیرکننده ش��اخص بورس در تیر و 
مرداد ش��د و با عب��ور ار کانال ۲میلیون واحد به رکوردهایی بی س��ابقه 
دس��ت پیدا کرد. بعد از تجربه چنین رشدی، بازار در اواسط مرداد وارد 
فاز درجا زدن شد اما از آن زمان به بعد به مرور روند منفی پرشتابی را 

در پیش گرفت که طبیعی به نظر می رسید.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، برخی از سهام بدون دلیل منطقی 
و تحت تاثیر عوامل روانی با روند صعودی پرشتابی همراه شدند و قیمت 
آنها حباب داش��ت که با افت چش��مگیر این حباب ترکید، اما مهم ترین 
عاملی که باعث افت اخیر شاخص بورس شد مصاحبه های ضد و نقیض 
و عملک��رد مس��ئوالن در زمینه عرضه صندوق ETF پاالیش��ی بود که 
تاثیر بسیار منفی را در ذهن سهامداران برجای گذاشت. در نتیجه بازار 
در چند وقت اخیر در مس��یر افزایش چشمگیر طال، دالر سکه و مسکن 
قرار گرفت و باعث ش��د تا سهامداران از ترس اصالح بازار، سرمایه های 

خود را نقد و به سمت سرمایه گذاری در این بازارها پیش روند.

بورس تهران بار دیگر از سد مقاومتی عقب نشست

تداوم افت شاخص بورس
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پیش بینی تولید 2 میلیون و 400 هزار تن 
برنج داخلی

دبیر انجمن  برنج کش��ور گفت امس��ال حداقل تولی��د برنج های 
محلی، دوباره کشت و رتون ۲ میلیون و 4۰۰ هزار تن خواهد بود.

جمیل علی زاده شایق، دبیر انجمن  برنج کشور در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه برنج در مقایسه با دیگر کاالها نوسان 
چندانی نداش��ته است، اظهار کرد: علی رغم افزایش هزینه های تولید، 

قیمت برنج در مقایسه با دیگر کاالها مظلوم واقع شده است.
قیمت برنج در مقایسه با دیگر کاالها نوسان  چندانی نداشته است

او افزود: با وجود تالش های متعدد انجمن برای حمایت از برنج کاران، 
اما فرهنگ ش��الیکار به گونه ای است که نمی خواهد حمایت شود و به 
عب��ارت دیگر برنج کاران در برابر بالهایی که سرش��ان می آید، چیزی 
نمی گویند. علی زاده شایق ادامه داد: در حال حاضر برنج های محلی در 
استان های گیالن و مازندران برداشت شده اند و آنچه روی زمین مانده 
محصوالت دیررس است که به نادرست افراد تصور می کنند، برنج های 
کش��ت دوم کیفی تر است. این در حالی است که به سبب زمین پر از 
الرو و کرم ساقه خوار، شالیکاران مجبور به استفاده بیشتر از سم و کود 
شده اند که همین امر تا حدودی بر ارتقای کیفیت تاثیر گذاشته است، 

اما افراد فکر نمی کنند که این ارتقای کیفیت به چه قیمتی است .
ب��ه گفته او، افراد به اش��تباه تصور می کنند ک��ه اقالم دارای قیمت 
باالت��ر کیفیت بهتری ه��م دارند، در حالی که انجم��ن این موضوع را 
به هیچ عنوان برای کش��ت  برنج نمی پذیرد. دبیر انجمن برنج درباره 
آخرین وضعیت تولید برنج بیان کرد: هم اکنون برنج برداش��ت ش��ده 
در اس��تان های فارس، لرستان و ایالم به سبب تولید و عملکرد پایین 
خری��داری ندارد و تنها به عنوان مصرف داخل در این اس��تان ها مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد و پیش بینی انجمن برنج آن است که مجموع 
تولید برنج های محلی، دوباره کش��ت و رتون حداقل ۲ میلیون و 4۰۰ 
هزار تن خواهد بود. او ادامه داد: انجمن برنج با همکاری گروه اقتصادی 
و بازرگانی، هزینه تمام ش��ده تولید را با احتس��اب سود عادالنه برای 

شالیکار، سهم الجاره زمین و سایر هزینه ها محاسبه کرده است.
دبیر انجمن برنج در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کش��اورزی طی 
۲۰ س��ال اخیر برای توسعه پایدار کش��اورزی و حفظ محیط زیست 
بارها اعالم کرده است که شرایطی فراهم کرده ایم که سم و کود مورد 
استفاده قرار نگیرد، در حالی که این موضوع واقعیت ندارد و همین امر 

افزایش قیمت تمام شده کاال را به همراه داشته است.

برقراری دوباره پروازهای تهران-استانبول به صورت محدود
 قیمت بلیت ها شکسته می شود

در پی لغو ش��دن دوباره پروازهای تهران-استانبول طی روزهای 
گذش��ته از سوی مقامات ترکیه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
از برق��راری دوباره این پروازها به صورت مح��دود خبر داد و گفت 
براساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شده یک پرواز از ایران و یک 

پرواز از ترکیه در این مسیر به صورت روزانه برقرار شود.
به گزارش ایسنا، دو روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 
ترکیه برای چندمین بار پروازهای مس��افری ایرالین های ایرانی به 
مقصد اس��تانبول را لغو کرد و ش��رکت های هواپیمایی داخلی تنها 
می توانس��تند به صورت یکس��ر خالی و برای بازگرداندن ایرانیان به 
اس��تانبول پرواز کنند. در همین راس��تا قیم��ت بلیت هواپیما برای 

بازگشت مردم به کشور تا ۲۰ میلیون تومان هم افزایش یافت.
تورج دهقانی زنگنه –رئیس سازمان هواپیمایی کشوری- در این 
زمینه اع��الم کرد: پس از لغ��و مجوز پرواز ایرالین ه��ای داخلی از 
س��وی مس��ئوالن ترکیه ما نیز به آنها اع��الم کردیم در این صورت 
مجوز ترکی��ه را نیز برای پرواز ترکیش ایر لغو می کنیم و نهایتا آنها 
به این نتیجه رس��یدند که پروازهای تهران-استانبول را مجدادا و به 
صورت محدود برقرار کنند. وی افزود: در این راس��تا مقرر شد تا در 
هر روز یک پرواز از س��وی ایرالین های ایرانی و یک پرواز از س��وی 
هواپیمایی ترکیه در این مسیر پروازی انجام شود که البته با همان 
پروتکل ه��ای توافق ش��ده قبلی این اتفاق می افتد. رئیس س��ازمان 
هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا قیمت بلیت 
هواپیما از س��وی ایرالین های داخلی و برای بازگرداندن مسافران از 
استانبول به تهران به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: 
گرچه نرخ پروازهای خارجی دامنه مش��خصی ندارد، اما این نرخ ها 
با برقراری دوباره پروازها شکسته می شود و این مسئله را به انجمن 

شرکت های هواپیمایی اعالم می کنیم.

استخراج ساالنه یک میلیون و 85 هزار تن 
ماده معدنی طال در تکاب

مع��اون امور معادن و صنای��ع معدنی س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان غربی از اش��تغال زایی مستقیم برای بیش از ۷۰۰ 
نفر در معادن طالی تکاب خبرداد. پریس��ا عابدپور در گفت و گو با 
ایسنا، با اشاره به فعالیت دو معدن طالی بزرگ زرشوران و آقدره در 
این شهرستان افزود: ساالنه یک میلیون و 85 هزار تن ماده معدنی 
طال را استخراج و در سر معدن نیز فرآوری می کنند، این واحدها با 
س��رمایه گذاری 1۰18 میلیارد ریال زمینه اشتغال مستقیم را برای 
۷15 نفر مهیا کرده اند. وی با بیان اینکه تکاب در حوزه های معدنی 
و صنایع معدنی از ظرفیت  های باالیی برخوردار است، یادآور شد: با 
ایجاد واحدهای فرآوری بزرگ مقیاس در راستای جلوگیری از خام 
فروش��ی و خروج س��هم ارزش افزوده مواد معدنی از این شهرستان 

هم می تواند اشتغال چشمگیری برای مردم منطقه ایجاد کند.
عابدپور با اشاره به معضل خام فروشی تصریح کرد: برای جلوگیری از 
خام فروشی انواع سنگ های تزئینی استخراج شده از معادن تکاب یک 
واحد سنگبری بزرگ مقیاس احداث خواهد شد تا مواد استخراج شده 
بعد از فرآوری از این شهرستان خارج شود و ارزش افزوده آن نیز به این 
شهرستان بازگردد. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان با اشاره به اقدامات زیرساختی در این منطقه 
اضافه کرد: اقدامات زیرس��اختی خوب��ی هم در منطقه از محل وصول 
درآمدهای حقوق دولتی معادن شهرستان تکاب از جمله برق رسانی، 
آبرس��انی و راه های دسترسی به معادن ایجاد شده است که روستاهای 

موجود در مسیر نیز از این زیرساخت ها بهره مند شده اند.

اخبـــار

معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران از رشد 
1۶.۷ درصدی صادرات ش��رکت های کوچک و متوسط کشور از ابتدای 
امس��ال تا پایان شهریورماه در مقایس��ه با مدت مشابه در سال گذشته 
خب��ر داد و گفت که از ابتدای س��ال 1399 تاکنون ۷۶۷ واحد صنعتی 
احیا و با راه اندازی مجدد این واحدها، برای 13 هزار و 5۷۷ نفر اشتغال 

ایجاد و یا تثبیت شغل شده است.
اصغر مصاحب در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به فعالیت 43۰ واحد 
صادرکنن��ده در مجموعه صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی، اظهار 
کرد: با وجود ش��یوع گس��ترده کرونا و بس��ته بودن مرزه��ای ایران در 
ماه های ابتدایی ش��یوع این ویروس، در شش ماهه اول امسال واحدهای 
زیرمجموعه س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران یک 
میلیارد و ۷4۰ میلیون دالر صادرات انجام داده اند که نسبت به صادرات 
یک میلیارد و 49۰ میلیون دالری در مدت مشابه پارسال 1۶.۷۷درصد 

رشد داشته است.
به گفته وی در این مدت بیش��ترین صادرات این بخش به کشورهای 
پاکس��تان با 55۰ میلیون دالر، عراق با 3۶4 میلیون دالر، افغانستان با 
83 میلی��ون دالر، امارات متحده عربی با 5۰ میلیون دالر، ترکیه با 3۶ 

میلیون دالر، جمهوری آذربایجان با ۲۶ میلیون دالر، ارمنس��تان با ۲5 
میلیون دالر و هند با ۲۰ میلیون دالر به ثبت رسیده است.

مصاح��ب همچنین مواد غذایی، ظروف ف��والدی و آهنی با گنجایش 
بیش از ۲۰ لیتر و انواع ظروف پالس��تیکی و مواد ش��یمیایی بازدارنده 
هیدرات گازی را بیشترین اقالم صادراتی در مدت یادشده عنوان کرد.

همچنی��ن به گفته مع��اون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران اس��تان های اصفهان با 934، تهران 11۶، خراسان  رضوی 
ب��ا 1۰1، هرمزگان ۶۲، ی��زد 59، آذربایجان ش��رقی 44،  اردبیل 41، 
خوزستان 3۷ و زنجان 33 و البرز ۲8 میلیون دالر به ترتیب استان های 

با بیشترین مقدار صادرات در مدت یادشده بودند.
ایجاد 13 هزار و 5۷۷ اشتغال با احیای واحدهای صنعتی

وی در ادام��ه از احیا و راه اندازی مجدد ۷۶۷ واحد صنعتی از ابتدای 
س��ال 1399 تاکنون خبر داد و گفت: ب��ا راه اندازی مجدد این واحدها، 
برای 13 هزار و 5۷۷ نفر اش��تغال ایجاد و یا تثبیت ش��غل شده است و 
51 درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در 
سال 1399 عملیاتی شده است. همچنین با توجه به برنامه ریزی احیای 
۲۷ هزار ش��غل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در 

واحدهای احیا ش��ده بیش از 5۰ درصد از مجموع اش��تغال موردنظر از 
محل این برنامه است.

مصاحب با اش��اره به اس��تقرار حدود 4۶ هزار واحد صنعتی کوچک و 
متوسط در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور که 98۰۰ مورد از آنها 
غیرفعال و راکد هستند و برنامه ریزی برای احیای 15۰۰ واحد صنعتی 
در س��ال جاری، تصریح کرد: سرانه اشتغال هر واحد صنعتی که مجدداً 
راه اندازی شده به طور متوسط 18 نفر است و سرمایه گذاری انجام شده 
برای احیای این واحدها بیش از ۲ هزار و 5۶۰ میلیارد تومان با س��رانه 

سرمایه گذاری حدود 3 میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان است.
همچنین به گفته این مقام مس��ئول استان تهران با 81 واحد، استان 
اصفه��ان ب��ا ۶۰ واحد و مازن��دران با احیا 51 واح��د صنعتی به ترتیب 
بیش��ترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال 

به خود اختصاص داده اند.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد که راه اندازی مجدد واحدهای غیرفعال 
از طری��ق واگ��ذاری به س��رمایه گذار جدید، تأمین مالی، اخذ ش��ریک 
س��رمایه گذار، تأمین مواد اولیه، اجاره به ش��رط تملیک، حل مشکالت 

اختالف شرکا و ... انجام شده است.

مواد غذایی؛ صدرنشین اقالم صادراتی از صنایع کوچک و متوسط

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران درباره 
قیمت تخم مرغ گفت روند تامین مواد اولیه برای واحدهای تولید تخم 
مرغ با ثبات نبوده و تولیدکنندگان معتقدند قیمت اعالم شده برای آنها 
مقرون به صرفه نیس��ت که این موضوع در س��تاد تنظیم بازار کشور در 
حال بررس��ی اس��ت. البته قرار نیست تخم مرغ گران تر شود، بلکه مقرر 
ش��ده شرایط پش��تیبانی از تولیدکنندگان برای ارائه قیمت های باثبات 

تقویت شود.
 به گزارش ایس��نا، یداهلل صادقی که در یک برنامه تلویزیونی س��خن 
می گفت، اظهار کرد: س��ازمان صمت تهران در دو محور ش��امل کمک 
ب��ه واحدهای تولیدی برای باقی ماندن در م��دار تولید و افزایش تولید 
آنها برای تامین نیاز بازار فعالیت می کند که در ش��رایط تحریم دش��وار 
است. طبیعتا حل مشکالت واحدها نیازمند به مکانیزم هایی است. برای 
مث��ال خیلی از واحدهای تولیدی امکان پرداخت دیون ش��ان را ندارند، 
چراکه در پی اعمال تحریم ها و ش��یوع ویروس کرونا با کاهش درآمد و 

مشکالتی در زمینه تامین مواد اولیه مواجه شده اند. 
وی با بیان اینکه دس��تگاه های دیگر مثل س��ازمان تامین اجتماعی و 
س��ازمان امور مالیاتی و س��ازمان های ارائه دهنده خدمات برق، گاز و ... 
نیز بنگاه هس��تند و مطالبات و پرداخت های خود را دارند، تصریح کرد: 

تنظیم روابط واحدهای تولید و س��ازمان های یادش��ده با همکاری ستاد 
رفع موانع تولید انجام می شود. در این زمینه بازدید میدانی از واحدهای 
صنعت��ی، میزه��ای کاری و پیگیری در جهت تغیی��ر ضوابط و مقررات 

هیأت وزیران و حتی قوانین مجلس انجام می شود.
۷۰درصد ثبت سفارش ها در تهران انجام می شود

این مقام مس��ئول با بیان اینکه ۷۰ درصد ثبت س��فارش های کشور 
در تهران انجام می ش��ود، گفت: اغلب واحده��ای تولیدی دارای کارت 
بازرگانی و دفتر در تهران هستند، بنابراین روزانه درخواست حدود ۷۰۰ 
بازرگان متقاضی ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آالت تولید با در نظر 
گرفتن صرفه جویی ه��ای ارزی و صادر نوردن مجوز واردات محصوالتی 

که مشابه داخلی دارند در سازمان صمت استان تهران انجام می شود.
به گفته صادقی، در حال حاضر تالش می شود ثبت سفارش واحدهای 
تولی��دی بزرگ، پرجمعیت از نظر اش��تغال و تاثیرگ��ذار از نظر زنجیره 
ارزش ط��ی یک هفته، واحدهای که خیلی بررگ ظرف س��ه روز انجام 
ش��ود. اولویت دوم این سازمان هم تامین مواد اولیه واحدهای کوچک تر 

ظرف 15 روز است.
صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ریالی شان ناچار 

به خرید ارز از کف بازار هستند

وی با بیان اینکه مضایق بانک مرکزی برای تامین ارز بر کسی پوشیده 
نیست، تصریح کرد: مهم ترین خواسته فعاالن اقتصادی این است که در 
جهت وصول مطالباتش از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیش��نهادات 
آنها رعایت ش��ود. برای مثال کار درستی است که بانک مرکزی ارزهای 
معوق را مطالبه می کند که صادرات آنها قبال انجام ش��ده است، چرا که 
تولیدکنندگان با اس��تفاده از همین ارز می توانند مواد اولیه خود را وارد 
کنند، اما در مواقعی که مربوط به سنوات گذشته بوده یا کاال به صورت 
ریالی صادر ش��ده، امکان بازگرداندن ارز نیس��ت. در حال حاضر تعداد 
زیادی از واحدهای تولیدی برای س��رپا نگه داشتن چرخه تولید کاالی 
خود را به واس��طه هایی که برای خرید به کش��ور می آیند یا مستقیم به 
تجار عراقی و افغانس��تانی می فروشند و ریال دریافت می کنند، اما الزام 
دارند که ارز حاصل از صادرات شان را بازگردانند. برای اجرای این الزام، 
آزاد ش��دن کارت بازرگانی و سایر اقدامات بازدارنده ناچارند از کف بازار 
ارز خریداری کنند که این مس��ئله فش��ار تقاضا برای ارز را باال می برد. 
در اصل خری��داران هم نمی توانند ارز تامین کنند و ترجیح می دهند با 
ریال معامله انجام دهند بنابراین تقاضای صادرکنندگان این اس��ت که 
در مواردی که نمی توانند ارز پرداخت کنند، با ریال تسویه کنند که در 

این زمینه باید امکاناتی فراهم شود.

س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار کش��ور گفت براس��اس مصوبات ستاد 
تنظیم بازار کش��ور، کارگروه های تنظیم بازار استان ها اجازه دارند تا در 
مواقعی که س��همیه توزیع برنج، شکر، گوشت مرغ یا قرمز و سایر اقالم 
به اس��تان ها تخصیص می یابد، می��زان توزیع در بخش صنف، صنعت و 

خانوار و همچنین شبکه های منتخب را تعیین و انتخاب کنند.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا کالمی درخصوص مصوبات ستاد تنظیم 
بازار در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، 
کارگروه اس��تانی تنظیم بازار اصفهان به عنوان مهمان دعوت شده بود 

و موارد و مشکالت تنظیم بازار این استان در این جلسه مطرح شد.
وی تصریح کرد: اس��تان اصفهان خواس��تار اختیار تقس��یم سهمیه و 
تعیین ش��بکه های توزیع کاالهایی اس��ت که دولت به صورت ویژه در 

مقاطع مختلف زمانی در استان ها توزیع می کند.
سخنگوی س��تاد تنظیم بازار بیان کرد: با اعالم اینکه استان اصفهان 
همچنین درخواس��ت قیمت گذاری کاالها به صورت اس��تانی را داشت، 
گف��ت: کارگروه ملی تنظیم ب��ازار این موضوع را به این دلیل که ممکن 
است قیمت گذاری اس��تانی باعث تعیین قیمت باالتر برای یک کاال در 
برخی استان ها بشود و جابه جایی کاال به سمت استان های دارای قیمت 
باالتر انجام ش��ود و عماًل سیاس��ت های تعادل عرض��ه و تقاضا را دچار 

آسیب کند، نپذیرفت.
وی اف��زود: مقرر ش��د در مواقعی ک��ه برای کاالی��ی قیمتی مصوب 
می ش��ود فاصله این قیمت گذاری، هزینه های مترتب )بارگیری و حمل 
و ...( س��ود عوامل توزیع را به اس��تان ها واگذار کردیم تا در یک س��قف 

مشخص برمبنای دستورالعمل ابالغی مدیریت  کنند.
س��خنگوی ستاد تنظیم بازار اعالم کرد: قیمت اعالم شده استان ها در 

این حوزه از سقف تعیین شده نباید بیشتر شود.
تخصیص3.5 میلیارد دالر سهمیه ارزی برای 5 قلم کاالی 

اساسی در نیمه اول 99
سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
اعالم کرد: برمبنای گزارش بانک مرکزی در شش ماهه اول بیش از 3.5 

میلیارد دالر سهمیه ارزی، 5 قلم کاالی اساسی تخصیص یافته است.
کالمی گفت: ت��دارک تامین کاال از حوزه حفظ تعادل عرضه و تقاضا 

در بازار برقرار شده است.
بن��ا بر اعالم وزارت صنعت، معدن و تج��ارت وی افزود: 5 قلم کاالی 
اساسی ش��امل ارز 4۲۰۰ هستند و سهمیه ارزی حدود ۶ میلیارد دالر 

برای یک سال برای این 5 قلم کاال در نظر گرفته شده است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور اضافه کرد: این 5 قلم شامل روغن 

خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت هستند.
کالمی افزود: برمبنای گزارش بانک مرکزی در ش��ش ماهه اول بیش 

از 3.5 میلیارد دالر این سهمیه تخصیص یافته است.
سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
اعالم کرد: حدود 3 میلیارد دالر این اعتبار نیز در ش��ش ماهه اول سال 

تامین ارز شده است.
روند مناسب تامین کاالهای اساسی استمرار دارد

وی ادام��ه داد: فرآیند تخصیص و تامی��ن ارز این نوید را می دهد که 
با توجه به موجودی خوب ذخایر روند مناس��ب تامین کاالهای اساسی 
اس��تمرار دارد. سخنگوی ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: با مصوبه معاون 
اول رئی��س جمهوری در بازدیدی که از گمرکات بندرعباس داش��تند، 
مقرر ش��د تمام کاالهایی که بندرهای کش��ور به صورت رس��وب وجود 

دارند ترخیص گردد.
کالم��ی تاکید کرد: این اقدامات فضای آرامش بازار را حفظ می کند و 

نباید به فضای روانی متأثر از نوسانات قیمت ارز دامن بزنیم.
وی گفت: مقادیر تامین و تخصیص ارز باالی 5۰ درصد است عالوه بر 
کاالهایی که در بندر بوده و تعیین تکلیف شده است، مابقی کشتی های 

حمل بار نیز در راه هستند.

قرار نیست تخم مرغ گران تر شود

تفویض اختیار توزیع سهمیه اقالم اساسی برنج، شکر، گوشت مرغ و قرمز به استان ها

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

قیمت های دستوری و زیان 4 هزار میلیارد 
تومانی خودروسازان در 3 ماه نخست سال جاری

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن حمایت از روش فروش خودرو 
براس��اس حاش��یه بازار، از زیان 4 هزار میلی��ارد تومانی صنعت خودرو 
کش��ور در سه ماه نخست س��ال جاری ناشی از قیمت گذاری دستوری 
خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرخودرو، احمد نعمت بخش دبیر انجمن 
خودروس��ازان ایران در دومین نشس��ت هم  اندیش��ی انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران درخصوص 
ای��ن موضوع که عدم به روزرس��انی قیمت قطع��ات ورود ضرر و زیان 
هنگفت به قطعه سازان را به دنبال داشته، اظهار داشت: خودروسازان نیز 
با ورود ضررهای پیاپی به این صنعت در شرایط مناسبی قرار ندارند به 
نحوی که براس��اس آمار سازمان بورس، در سه ماه نخست سال جاری، 
قریب به 4 هزار میلیارد تومان زیان برای دو شرکت ایران خورو و سایپا 
ناش��ی از قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت به ثبت رسیده 
است. وی ضمن انتقاد از نحوه قیمت گذاری خودرو در سال 9۲ توسط 
شورای رقابت که به عدم اعمال مصوبه سازمان حمایت مبنی بر افزایش 
۲۰ درصدی قیمت خودرو در اسفند 91 انجامید، گفت: روش اتخاذی 
از سوی شورای رقابت در تعیین فرمول قیمت خودرو اشکاالت زیربنایی 
دارد که با عدم افزایش 14 درصدی قیمت از مجموع ۲۰ درصد مصوبه، 
تاکن��ون موجب��ات زیاندهی خودروس��ازان را فراهم کرده اس��ت. دبیر 
انجمن خودروس��ازان ایران درخصوص مواد ۲، ۶ و 13 مندرج در طرح 
ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر ش��روط جریمه خودروسازان افزود: 
جرائم تعیین شده ریسک پذیری را از مدیریت سلب می کند به نحوی که 
هیچ مدیری با وجود این شرایط حاضر به اداره خودروسازی ها نخواهد 
بود. مدیری که ریس��ک پذیر نباش��د کار را پیش نمی برد. نعمت بخش 
در ادامه تعیین قیمت خودرو براس��اس حاش��یه بازار را به شرط تولید 
روزانه ۲ هزار دس��تگاه از س��وی ایران خودرو و س��ایپا موثر دانست و 
تصریح کرد: شورای اقتصاد در دهه ۷۰ با توجه به بروز اختالف قیمت 
میان ن��رخ کارخانه ای خودرو و بازار، فروش خودرو در حاش��یه بازار را 
به تصویب رس��اند. وی در پایان با اش��اره به آمار تولید ایران خودرو و 
س��ایپا در سال 98 و 99 به مقایس��ه قیمت تکلیفی پژو پارس با بهای 
1۰9 میلیون توم��ان و قیمت بازاری ۲۲۰ میلیون تومانی آن پرداخت 
و خاطرنش��ان کرد: اختالف قیمت کارخانه ای خودرو در مقایسه با بازار 
برای ایران خودرو طی سال جاری، رقمی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان 
و برای سایپا ۶5 هزار میلیارد تومان برآورد شده که حاکی از توزیع رانت 
135هزار میلیارد تومانی و زیان دهی خودروسازان و قطعه سازان است.

پس از یک افت 8 ماهه اتفاق افتاد
بازگشت صادرات خودرو ترکیه به آمار قبل از 

شیوع کرونا
حجم ص��ادرات خودرو ترکیه پس از تجربه یک افت هش��ت ماهه 
به آمار قبل از ش��یوع ویروس کرونا بازگش��ت. به گ��زارش کارپرس، 
خبرگزاری آناتولی ترکیه روز یک ش��نبه در گزارشی از بازگشت حجم 
صادرات خودرو این کش��ور به آمارهای قبل از پاندمی کرونا خبر داد. 
براس��اس این گزارش، صنعت خودرو ترکیه در ماه سپتامبر رشد ۰/5 
درصدی را در مقایسه با سال ۲۰19 به ثبت رساند و فروش برون مرزی 
آن از ۶/۲ میلیارد دالر فراتر رفت. خبرگزاری آناتولی به نقل از اطالعات 
انجم��ن صادرکنندگان صنعت خودرو ترکیه )OIB( اعالم کرد ترکیه 
در ماه ژانویه امس��ال بیش��ترین حجم صادرات خودرو را با رش��د ۲/3 
درص��دی به ارزش 4/۲ میلیارد تجربه ک��رد. اما در ماه فوریه به دلیل 
تأثی��رات پاندمی ویروس کرونا کاهش محسوس��ی در صادرات خودرو 
ترکیه ایجاد شد. حال پس از یک افت هشت ماهه، ترکیه توانسته است 
در ماه سپتامبر آمار صادرات خود را به رقم ماه ژانویه نزدیک کند. در 
ماه سپتامبر، آلمان به عنوان بزرگترین خریدار خودرو ترکیه لقب گرفت 
و ارزش صادراتی ترک ها به این کش��ور بیش از 334 میلیون دالر بود. 
این در حالی است که انگلیس پس از آلمان با واردات نزدیک به 3۰5 
میلیون دالر خودرو از ترکیه در جایگاه دوم قرار گرفت. انگلیس، ایتالیا 
و اسپانیا نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند و هر یک دست کم 13۰ 
میلیون دالر از صادرات ترکیه را به خود اختصاص دادند. صنعت خودرو 
ترکیه همچنین در ماه گذشته شاهد رکورد افزایش صادرات به هنگ 

کنگ، لیبریا، یونان، افغانستان و استرالیا بود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد
فروش قطعات دست دوم به  جای نو در بازار 

لوازم  یدکی
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس می گوید 
برخی س��ودجویان قطعات یدکی اس��توک )قطعات دست دوم( را 
از تعمیرگاه ه��ا جم��ع آوری کرده و به عنوان قطع��ات یدکی نو در 
ب��ازار توزیع می کنند که این امر موجب افزایش تصادفات و تحمیل 
هزینه های بیشتر به خانوار می شود. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خ��ودرو« به نقل از خانه مل��ت، بهزاد رحیمی عضو هیأت رئیس��ه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از نابسامانی بازار قطعات 
یدک��ی خودرو، گفت: کمبود و گرانی قطع��ات یدکی اصلی خودرو 
و افزایش س��هم قطع��ات بی کیفیت و تقلبی از ب��ازار موجب اقبال 
بس��یاری از تعمیرکاران و مش��تریان به خرید قطعات یدکی اصلی 
دس��ت دوم و یا حتی تعمیر برخی از قطعات شده است، تداوم این 
امر خطرناک بوده و مشکالت بسیاری مانند افزایش تصادفات را به 
دنبال دارد. نماینده مردم س��قز و بانه در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در حال حاض��ر بازار از قطعات یدکی فیک و بی کیفیت 
پر شده و قطعات یدکی اصلی نیز در بازار بسیار نایاب و گران است، 
افزود: س��ودجویی برخی افراد موجب ش��ده قطع��ات یدکی تقلبی 
چینی یا ایرانی در جعبه قطعات اصلی بس��ته بندی و به نام قطعات 
اصلی به مش��تریان عرضه ش��ود که خرید و اس��تفاده از این گونه 

قطعات موجب زیان مشتریان و خرابی زودهنگام خودرو می شود.
اُفت کیفیت در بازار قطعات یدکی

وی با بیان اینکه اغلب اینگونه قطعات از چین وارد کشور می شود 
درحال��ی که برخی از تولیدات داخل��ی کیفیت بهتری دارند، اضافه 
ک��رد: علی رغم اینکه قیمت قطع��ات یدکی در حال حاضر افزایش 
چشمگیری داشته اما شاهد افت کیفیت در این بازار هستیم که این 

امر منجر به تحمیل هزینه های بیشتر به خانوارها می شود.

آیا از نفس افتادن تولی��د داخل، وقتی به قیمت بیکاری هزاران هزار 
نیروی کار ایرانی و رونق گرفتن بازار واس��طه گری تمام مي ش��ود، قادر 
خواهد بود تا رفاه اجتماعی و استقالل اقتصادی کشور را تضمین نماید؟ 
وقت��ی رهبری معظم انقالب در هر فرص��ت و تریبون، ملت را به خرید 
کاالی ایرانی و مصرف تولیدات داخلی فرا می خوانند و تنها راه خالصی 
از سلطه اقتصادی کشورهای غربی را در تناوری و شکل گیری »اقتصاد 
مقاومتی و جهش تولید« هجی می کنند، آیا واردات خودرو قادر خواهد 

بود تا خودکفایی ملی و استقالل اقتصادی کشور را به بار آورد؟
آیا کشورهای پیشرفته دنیا نیز در دوره ای که مشغول به گذار بوده اند 
از فرموِل غاز بودن مرغ همس��ایه استفاده کرده اند؟ مگر ماهاتما گاندی 
نبود که وقتی فهمید جنس نخ لباس هندی ها، انگلیس��ی اس��ت، اعالم 
کرد تا زمانی که کشورش در تولید نخ به خودکفایی نرسد، دیگر لباِس 
دوخته ش��ده نمی خرد و نمی پوش��د، بلکه ترجیح می ده��د از بوریایی 
نادوزی اس��تفاده کند که مطمئن است توسط هموطنان خودش تولید 

شده است؟

مگ��ر آلمان ه��ا نبودند که پ��س از جن��گ دوم جهان��ی، وقتی همه 
کشورشان با خاک یکسان شده بود، حاضر نشدند از بیگانه گندم بخرند 
و قوت الیموت ش��ان، با دستان کس��ی غیر از آلمانی تولید شده باشد؟ 
آنها عهد بس��تند تا زمانی که گندِم آلمانی درو نش��ده، در حیاط خانه 
ش��ان س��یب زمینی می کارند و می خورند، اما نن��گ نان خارجی را به 

خویش نمی خرند!
این چنین الگویی اس��ت که هند را هند و آلمان را آلمان کرده است. 
در هیچ کجای دنیا نمی توانید سراغ بیاورید که ملتی، با »نه« گفتن به 
دسترنج فرزندان خویش و آغوش گشودن بر تولید بیگانه توانسته باشد، 
مرزهای اس��تقالل و اس��تغنای ملی اش را درنوردیده و برای مردم دیگر 

نقاط دنیا نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
ب��رای وارداتچي ها مهم نیس��ت چرخ هر خودروه��اي خارجي که در 
خیابان های این ش��هر می چرخد، چ��رخ زندگی چند کارگ��ر ایرانی را 
از حرکت بازمی ایس��تاند؟ برای ش��ان اهمیت ن��دارد هر دالری که برای 
واردات یک خودروی خارجی از کش��ور خارج می شود، چه اندازه چرخه 

پیشرفت مملکت ُکند می کند؟
آنه��ا متوج��ه نیس��تند دالره��ای بی زبانی ک��ه باید صرف توس��عه 
زیرس��اخت های کشور ش��ود، صرف گس��ترش رفاه عمومی، آموزش و 
پرورش، بهداشت، آموزش عالی، راه، مخابرات، فناوی اطالعات و...، حاال 
زمزهاي هایي اس��ت که قرار اس��ت خرج واردات خودرو ش��ود که هیچ 

مزیتی نسبت به مشابه داخلی اش ندارد.
آنها نمی خواهند به این پرس��ش پاس��خ دهند که مگر خودروس��ازان 
مط��رح دنی��ا، از همان ابتدا خودروس��از به دنیا آمده ان��د؟ نمی خواهند 
بگوین��د چند ده س��ال وق��ت و چه مقدار س��رمایه صرف ش��ده تا آن 
خودروساز نامی، جایگاه و برند امروزی اش را به دست آورده است؟ چرا 
نباید فرصت بالندگی را در سایه حمایت از تولید ملی، برای مهندسان و 
طراح��ان داخلی ایجاد کنیم و به آنها اجازه دهیم با خالقیت و نوآوری، 

برای سرزمین شان افتخار بیافرینند؟
واردات خودرو در شرایط تحریمي کشور در مضیقه ارزي براي واردات 

دارو است، خیانت به اقتصاد ملی خواهد بود.

واردات خودرو، چرخ زندگی کارگران ایرانی را به مخاطره می اندازد

نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
از نابسامانی بازار قطعات یدکی موتورسیکلت سخن گفت.

حبی��ب اهلل محمودان در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، بیان کرد: 
قطعات وارداتی دارای ایمارک های تقلبی هس��تند که به دلیل اینکه در 
گذش��ته قدرت تست آن وجود نداشته، فروش��نده های چینی اقدام به 
فروش آنها کردند و اس��نادی که به عنوان ایمارک ارس��ال شده تقلبی 

بوده است.
وی افزود: در م��ورد قطعات داخلی نیز مرجعی برای کنترل تولیدات 
زیر پله ای وجود ندارد و بهتر بود در یک مقطعی کاالهای صنعتی تولید 
داخل جایگزین قطعات تقلبی خارجی در بازار ش��وند و این امر نیازمند 
تسهیل قوانین است تا تولیدکنندگان ناچار به قانون گریزی نباشند زیرا 
دریافت پروانه بهره برداری در ایران بس��یار س��خت اس��ت و الزم است 
مج��وز صدور پروانه را به اتحادی��ه و انجمن ها بدهند که در قبال صدور 
پروان��ه ناظر کنت��رل کیفی قطعات باش��ند و در صورت بروز مش��کلی 
مرجع صادرکننده مجوز باید پاس��خگو باش��د همان طور که در قوانین 

بین المللی همین اتفاق می افتد. لذا سازمان ملی استاندارد می تواند ناظر 
مجوزهایی باش��د که وزارت صمت صادر کرده و انجمن ها و س��ندیکاها 
بر قطعاتی که مش��مول اس��تانداردهای اجباری و تعریف شده نیستند 

نظارت داشته و در برابر شکایت مردم پاسخگو باشند.
نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
درباره بازار موتورس��یکلت اظهار داش��ت: متاس��فانه بازار موتورسیکلت 
نیز دچار آش��فتگی است و ش��اهد ورود موتورسیکلت های الکچری در 
کالنش��هرها هس��تیم و بازار موتورس��یکلت های ضعیف تر که مورد نیاز 
طبقات پایین جامعه اس��ت رها ش��ده و افزایش قیمت نیز داش��ته اند. 
در صورت��ی ک��ه چنین سیاس��ت گذاری با ش��رایط اقتصادی کش��ور 
همخوانی نداشته و دغدغه دست اندرکاران صنعت موتورسیکلت تزریق 
موتورسیکلت های الکچری به شمال شهر تهران نبوده که اینگونه شاهد 
افزایش افتتاح فروشگاه های موتورسیکلت در شمال شهر باشیم. این در 
حالی اس��ت که بازار موتورسیکلت در روس��تاها و شهرهای کوچک که 
دارای عملکرد اقتصادی و صنعتی اس��ت رها ش��ده و در چنین شرایط 

اقتص��ادی که ارز الزم برای دارو و ماش��ین آالت صنعت��ی وجود ندارد 
موتورس��یکلت های فول س��ی کی دی وارد کش��ور می ش��وند بنابراین 

مسئولین باید پاسخگوی این تضادی که به وجود آمده باشند.
محمودان در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر ما تحریم ها را به عنوان یک 
موهبت در نظر می گرفتیم اکنون موتورسیکلت ملی نیز تولید شده بود 
و 9۰ درصد موتورس��یکلت های بازار تولید داخل بود. جای سوال است 
ک��ه چگونه وزارت صمت مج��وز واردات موتورهای الکچری را داده که 
خدمات پس از فروش ندارند بنابراین برای کش��وری مانند ایران با این 
مختصات واردات کاالهای الکچری اشتباهی محض است و نیاز به تغییر 
دیدگاه در وزارت صمت وجود دارد و پس از متقاعد شدن این وزارتخانه 
می توان با ایجاد کارگروهی متش��کل از تمام دست اندرکاران این حوزه 
به تولید موتورس��یکلت ملی کمک کرد. زیرا در کشور ما موتورسیکلت 
دارای سلس��له مراتب اقتصادی اس��ت که نباید رها شود و اکنون وقت 
آن رسیده که سیاست مدونی برای ساماندهی بازار موتورسیکلت اتخاذ 

شود زیرا این امر به نفع جامعه، صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس کان��ون انجمن های صنفی حمل کاالی کش��ور گفت وضعیت 
حاکم بر صنعت حمل و نقل کشور به گونه ای است که در صورت ادامه 

آن شاهد فروپاشی این صنعت خواهیم بود.
ناجی سالمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اشاره به معضالت 
صنعت حمل و نقل کشور تشریح کرد: 5۰درصد مشکالت صنعت حمل 
و نقل ناش��ی از تحریم ها و 5۰ درصد آن حاصل بی تدبیری اس��ت زیرا 
مس��ئولین با عدم برخورد قاطع با متخلفین نه تنها راننده را بلکه همه 
اف��راد فعال در این حوزه را متضرر خواهد ک��رد و علی رغم غنی بودن 
کش��ور ما ضعف مدیریتی مش��کالتی را در صنعت حمل و نقل کش��ور 
ایجاد کرده که در صورت ادامه آن ش��اهد فروپاشی این صنعت خواهیم 

بود.
وی یکی از معضالت کامیون داران را کمبود قطعات یدکی و الستیک 
برشمرد و گفت: لوازم یدکی و الستیک به میزان کافی با ارز دولتی و به 
صورت قانونی وارد کشور ش��ده اما متاسفانه وزارت صمت انگیزه کافی 

برای برخورد با محتکران را ندارد. همچنین الس��تیک به میزان کافی با 
ارز دولتی در داخل تولید شده اما برخالف قوانین تعریف شده به صورت 
آزاد و دریافت مبالغ بیشتر به فروش می رسد بنابراین الزم است وزارت 
صمت با مشورت انجمن ها به امور رسیدگی کند چراکه تشکل ها حامی 

حقوق راننده هستند.
رئیس کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کش��ور درباره نوس��ازی 
ناوگان حمل کاال بیان کرد: متاسفانه سهم لجستیک کشور ما از امارات 
کمتر بوده و س��هم کش��ور ما در دنیا 8 درصد و امارات ۲3 درصد است 
و کامیون ه��ای تولید داخل زیر اس��تاندارد یورو 3 بوده و دارای جایگاه 
مناس��بی در کش��ورهای دیگر نیس��تند. ضمنا علی رغم اینکه قرارداد 
نوس��ازی ناوگان با خودروس��ازان داخل منعقد ش��ده اما ارز کافی برای 
واردات قطعات وجود ندارد. همچنین برای واردات کامیون های وارداتی 
ارز کافی وجود ندارد و فشار تحریم ها نیز مزید بر علت شده لذا اجرای 

این طرح به سادگی میسر نخواهد بود.

س��المی دلیل عمده شکست طرح های نوس��ازی را تحریم ها دانست 
و گف��ت: تحریم ها ام��کان خروج ارز و واردات قطعه را مش��کل کرده و 
کامیون چینی که قرار است در داخل ساخته شود خودرویی نیست که 
بتوان 1۰ س��ال از آن کار کش��ید و ضرر و زیان آن بیش��تر از منفعتش 
خواه��د ب��ود و در صورت خرابی نیاز به تعوی��ض قطعه دارد که واردات 

قطعه نیز راننده را به دردسر خواهد انداخت.
رئیس کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کش��ور در پایان با اشاره 
به عدم انگیزه رانندگان برای مش��ارکت در طرح های نوس��ازی تصریح 
ک��رد: در حال حاضر قیمت یک کامیون چینی حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ 
تومان اس��ت و راننده قادر به خرید کامیون با این قیمت ها نیس��ت. به 
همی��ن دلیل به منظور رونق صنعت حمل و نقل به س��ازمان راهداری 
پیشنهاد ارائه وام به رانندگان دارای کامیون فرسوده را داده ایم تا بدین 
ترتیب کامیون های فرسوده بازسازی شده و دیگر نیازی به خروج ارز از 
کشور نباشد اما متاسفانه اراده و انگیزه کافی برای این کار وجود ندارد.

بازار داغ موتورسیکلت های الکچری صنعت موتورسیکلت را به خطر انداخته است

صنعت حمل و نقل در آستانه فروپاشی
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مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر استفاده کننده از خدمات شبکه آزمایشگاهی 
و آزمایش��گاه های منتخب عضو این ش��بکه با حضور سورنا ستاری معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهوری برگزار ش��د. س��تاری در این مراس��م گفت: یکی از 

اش��تباهات حوزه پژوهش این اس��ت که محققان 
برای انجام پژوه��ش و تحقیق خود، هزینه بخش 
تجهیزات را در پروژه ها به صورت خرید دس��تگاه 
لحاظ می کنند و عمدتا بخشی شامل دستگاه های 
سنگین می شود. همچنین آزمایشگاه های مختلف 
کش��ور تجهیزات گوناگونی دارند که غالبا استفاده 
کم��ی از آنها می ش��ود. این خود یکی از مس��ائل 
حوزه پژوهش است. معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری ادامه داد: بنابراین برای رفع این مشکل 
راه اندازی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
را به ص��ورت جدی پیگیری کردیم. امروز بیش از 
1۶ هزار دستگاه پیشرفته به این شبکه آمده است 
و بخش خصوصی بیش��ترین میزان خدمات را در 

قالب این ش��بکه ارائه می کند.  رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان 
همچنین بیان کرد: پژوهش توسط محقق انجام می شود نه دستگاه و تجهیزات. 
آنها فقط ابزار هس��تند که به ش��کل های گوناگون می توان تهیه کرد، خریداری 

کرد یا از س��رویس هایی که در این زمینه ارائه می  ش��ود بهره برد. ستاری با بیان 
اینکه امروز ش��اهد بلوغ این شبکه هستیم، افزود: بیش از 1۰۰ هزار پژوهشگر و 
ش��رکت عضو شبکه هس��تند. در حال حاضر نیز به اعضای هیأت علمی تا سقف 
5۰ درصد تخفیف ارائه می ش��ود. حتی اگر این 
سهمیه را اس��تفاده کردند قابل تمدید است. در 
نظر داریم با ای��ن اقدامات تا جای ممکن هزینه 
خدمات آزمایشگاهی را کاهش دهیم تا پژوهشگر 
و محقق ترغیب به استفاده از این خدمات شود. 
این موضوع خود رش��د بخش خصوصی را نیز به 
هم��راه دارد. رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: 
همچنین در حال انعقاد تفاهم نامه های جدیدی 
با دانشگاه آزاد اسالمی هستیم تا آزمایشگاه های 
این دانش��گاه نیز به ش��بکه افزوده شوند. یکی از 
برنامه های مهم ما ارتقای دستگاه ها و تجهیزات 
در حوزه ه��ای گوناگون اس��ت که ای��ن کار را با 
تجهیزات پزش��کی آغاز کردیم. این اقدام توسعه 
شرکت های دانش بنیان ارائه دهنده این خدمات را به همراه دارد. همچنین اگر به 
قطعه یا نرم افزاری برای یک دستگاه نیاز باشد دیگر نیاز به واردات آن نداریم و این 

شرکت ها به نوعی بازوی کمکی در شرایط تحریم نیز محسوب می شوند.

آمده ان��د تا تجربیات و فناوری های جدید را انتقال دهند و از توانمندی 
خود کش��ور را بهره مند کنند. متخصصان، کارآفرین��ان و محققان ایرانی 
خارج از کش��ور که ذیل برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان خارج 

از کشور به ایران برگشتند و در شرکت های 
دانش بنیان مش��غول به کار ش��دند. برنامه 
هم��کاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی 
از   )Connect.isti.ir( کش��ور  از  خ��ارج 
جمله برنامه هایی اس��ت که معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برای همکاری با 
نخبگان و توانمندان ایرانی خارج از کش��ور 
طراح��ی و اجرا ک��رده اس��ت؛ برنامه ای که 
توانسته در شش ماه ابتدای سال، 15۰ نفر 
را به زیست بوم فناوری و نوآوری تزریق کند. 
برنام��ه همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
 )Connect.isti.ir( ایرانی خارج از کش��ور
با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی 

محققان و متخصص��ان ایرانی و برقراری ارتباط ب��ا مراکز علمی، فناوری 
و صنعتی منتخب کش��ور در حال اجرا اس��ت. این برنامه با ایجاد ش��بکه 
گسترده ای از پایگاه های تخصصی شامل بهترین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 

و شرکت های دانش بنیان  کشور با سرعت قابل قبولی توسعه یافته است. 
براساس آخرین آمارها تاکنون بیش از 1۲۰ پایگاه تخصصی همکار به این 
برنامه پیوس��ته اند. در این برنامه تاکنون بیش از ۶ هزار و 5۰۰ همکاری 
موفق ش��امل پس��ت داک، اس��تاد مدعو، 
فرصت مطالعاتی، تاسیس شرکت و اشتغال 
در ش��رکت های فناور ثبت ش��ده اس��ت. 
همکاری هایی در مرز دانش که به توس��عه 
علم و فناوری در داخل کش��ور، اس��تفاده 
از تجارب ایرانیان مقیم خارج از کش��ور و 
بهره بردن از توانمندی های دیگر کشورها 
می انجام��د. مرکز تعامالت بین المللی علم 
و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری با اجرای ای��ن برنامه در تالش 
است تا در قالب حمایت از انجام پروژه های 
تحقیقاتی و فناورانه همچون پس��ادکترا، 
فرص��ت مطالعاتی، اس��تاد مدعو و معین، 
راه اندازی کسب وکارهای فناورانه، اشتغال در شرکت های فناور و برگزاری 
سخنرانی و کارگاه های تخصصی به ارتباط موثر متخصصان ایرانی خارج از 

کشور با مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور کمک کند.

در 6 ماه 150 متخصص خارج از کشور به شرکت های دانش بنیان و فناور پیوستندستاری: خدمات بیش از 16هزار تجهیزات پیشرفته به اشتراک گذاشته شد

طرح تولید بومی براکت س��ه کاناله تزریقی قفس های پرورش 
ماه��ی رونمایی ش��د؛ طرح��ی که با همکاری س��تاد توس��عه 
فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و س��ه ش��رکت دانش بنیان 

اجرایی شده است.
نادرقل��ی ابراهیمی، دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکس��الی، 
فرس��ایش و محیط زیس��ت معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در آیین رونمایی از براکت سه کاناله تزریقی قفس های 
پرورش ماهی، گفت: امروز س��اخت نخس��تین براکت قفس های 
پرورش ماهی را ش��اهدیم و به زودی راه اندازی نخستین مزرعه 
بوم��ی پرورش ماه��ی در دریا را خواهیم داش��ت؛ اتفاقی که به 
توسعه فناوری پرورش ماهی در دریا و تامین پروتئین موردنیاز 

کشور کمک موثری می کند.
وی اف��زود: پرورش ماهی در دری��ا به عنوان یکی از روش های 
نوین آبزی پروری و تولید پروتئین در دهه های اخیر بسیار مورد 

توجه قرار گرفته است.
ب��ه گفته ابراهیمی، این روش به دلیل اس��تفاده از منابع دریا 
برای تصفیه آب، اکسیژن رس��انی، کنترل دما و تأمین بخش��ی 
از غ��ذای موردنیاز آبزیان از نظر س��رمایه گذاری، تراکم تولید و 

کیفیت محصول مقرون به صرفه است.
 کاهش میزان مصرف آب شیرین برای تولید پروتئین

وی همچنین بیان کرد: اس��تفاده از این روش، میزان مصرف 
آب شیرین برای تولید پروتئین را به صفر می  رساند. این موضوع 

در شرایط کم آبی کشور بسیار مهم و حیاتی است.
دبیر کارگروه آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه تاکید کرد: در ایران 
با توجه به لزوم تولید پروتئین دریایی و محدودیت در منابع آب 
شیرین و سواحل باالی 5 هزار کیلومتر استفاده از این روش در 

برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته ابراهیمی، در برنامه ششم توسعه، تولید ۲۰۰ هزار تن 
ماهی پرورش��ی در قفس پیش بینی  ش��ده است، اما این مهم به 
دالیل مختلفی هنوز محقق نش��ده و تنها درصدی از آن اجرایی 

شده است.
وی ادامه داد: این طرح عالوه بر توس��عه صنعت دریا و ایجاد 
اش��تغال، نق��ش اثرگ��ذاری هم  در تحق��ق اقتص��اد مقاومتی و 

دانش بنیان دارد.
 تکیه  بر توان متخصصان داخلی

و  فرس��ایش  خشکس��الی  آب،  تخصص��ی  کارگ��روه  دبی��ر 
محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: 
این طرح توس��ط شرکت دانش بنیان گس��ترش فناوری دریایی 
شریف با مشارکت دو شرکت دانش بنیان دیگر، با حمایت ستاد 
توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و ب��ا تکیه  بر توان 

متخصصان داخلی بومی سازی شده است.
به گفته وی، جزیره قش��م ب��رای تولید قطعات و محل اجرای 
نخس��تین مزرعه بومی پ��رورش ماهی در قفس انتخاب  ش��ده 
است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با مشارکت 

اعتباری از اجرای این طرح حمایت کرده است.
ابراهیمی در ادامه بیان کرد: بیشتر براکت ها و دیگر تجهیزات 
موردنیاز این صنعت از کش��ورهای ن��روژ، ایتالیا، چین و ترکیه 
تأمین می ش��ود، اما با تالش��ی دانش بنیان، این کار بومی سازی 

شد و همه تجهیزات این کار در داخل کشور تولید می شود.
دبیر کارگروه توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش 
و محیط زیس��ت معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
همچنین عنوان کرد: فناوری های مرتبط با آب یکی از محورهای 
توس��عه کشور اس��ت. باید از این ظرفیت در سواحل آبی کشور 
اس��تفاده کنیم. ما باید به گونه ای عمل کنیم که شرمنده نعمات 

و فرصت های داخلی نشویم.
وی افزود: ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار 
دارد. کشوری با نزوالت آسمانی کم و تبخیر باال. آمارها گواه این 
است که در ایران باوجود حدود 45۰ میلیارد مترمکعب نزوالت 
بارش��ی و با تبخیر باالی ۷۰درصدی، حجم آب قابل برنامه ریزی 

در مقابل نیاز توسعه ای کشور کم است.
ابراهیمی همچنین تاکید کرد: باید برای اس��تفاده درس��ت از 
ای��ن میزان آب برنامه ریزی کنیم تا بتوان جهش تولید و اقتصاد 
مقاومتی را محقق کرد و همه بخش ها ضرورتا باید در مرز دانش 

حرکت کند و از فناوری ها برای توسعه صنعت آب بهره ببریم.
 تولید انبوه ماهی در قفس

وی اس��تفاده از دانش بومی کشور برای توسعه صنعت آب را 
ضروری دانس��ت و گفت: تولید انبوه ماه��ی در قفس، افتخاری 
است که زیست بوم فناوری و نوآوری برای کشور به ارمغان آورد؛ 
رهاوردی فناورانه با تکیه  بر دانش بومی بدون اس��تفاده از منابع 

محدود آب کشور.
دبیر  کارگروه توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش 
و محیط زیس��ت معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
اش��اره به حمایت ه��ای جدی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری از حرکت فناوران��ه تولید براکت س��ه کاناله تزریقی 
قفس ه��ای پ��رورش ماهی، تاکید ک��رد: ای��ن کار باید با کمک 
جوانان متخصص داخلی ادامه داش��ته باشد و زنجیره این کار به 
 صورت کامل دیده ش��ود؛ یعنی همه گلوگاه های فناورانه تولید 
ماهی در قفس در دریا را شناسایی و نسبت به رفع آن با کمک 

توان زیست بوم فناوری و نوآوری اقدام کنیم.
ابراهیم��ی با تاکید ب��ر حمایت های م��ادی و معنوی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از »ش��عار هر خانواده صیاد 
ی��ک قفس«، افزود: باید در اج��رای چنین طرح های فناورانه ای 
از ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها بهره برد و از 

ایجاد شتاب دهنده های مرتبط در این حوزه حمایت کرد.
وی ادام��ه داد: ای��ن ش��رکت توانایی توس��عه 5۰ ه��زار تن 
زیرس��اخت قفس پرورش ماهی در س��ال را دارد که این میزان 
تولید، بخش قابل توجهی از اهداف برنامه ششم توسعه را محقق 

می کند.
وی همچنی��ن گفت: نخس��تین قفس بومی ب��ا همه قطعات 
ایران س��اختی آن، آبان ماه سال جاری در سواحل قشم به دریا 

انداخته می شود.

تسال در شرایط همه گیری کرونا که منجر به اختالل در فعالیت کارخانه  ها و شرکت ها در 
سراسر جهان شده است، توانست در سه ماهه سوم 2020 با عرضه 139300 دستگاه خودرو 

به بازار، رکورد جدیدی در آمار  تولید خود ثبت کند.
به گزارش دیجیاتو، بیشـترین آمار تولید تسـال طی سـال های گذشـته مربوط به فصل 
چهارم 2019 است که موفق به عرضه 112000 دستگاه خودرو به بازار شد. اینک این رکورد 

در شرایط کرونایی که برای مدتی دو کارخانه تسال هم تعطیل بوده، شکسته شده است. 
تسـال در گزارش فصل سـوم 2020 از خردادماه تا شـهریورماه )ژوئیه تا سپتامبر( اعالم 
کرده که با رشد 42درصدی میزان عرضه خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی سه 

ماهه سوم سال 2019، موفق به عرضه 139300 دستگاه خودرو به بازار عرضه شده است.
با این حسـاب میزان عرضه خودرو این شـرکت در سه ماهه سـوم سال جاری نسبت به 
فصل دوم 2020 با رشـد 53 درصدی روبه رو بوده اسـت. گفتنی اسـت این شـرکت بزرگ 
تولیدکننـده خـودرو در فصل چهـارم 2019 نیز موفق بـه عرضه 112000 دسـتگاه خودرو 
به بازار شـده بـود. از تعداد کل خودروهای عرضه شـده، 15200 دسـتگاه مدل های S/X و 

124100دستگاه مدل 3Y است.
در ابتـدای سـال، هدف گذاری تسـال، عرضه 500 هزار دسـتگاه خودرو به بـازار بود که 
تاکنـون موفـق به عرضه حدود 318 هزار دسـتگاه آن شـده اسـت. بی شـک همه گیری 

تولید بومی تجهیزات قفس پرورش ماهی

 دانش بنیان ها فناوری را توسعه دادند

تسال با عرضه 139300 دستگاه خودرو در 3  ماه رکورد تولید خود را شکست

دریچــه

یک هزار و ۷۰9 ش��رکت متقاضی دریافت خدمات توس��عه صادرات و تبادل 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند؛ خدماتی برای توسعه 
بازار بین المللی زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کشور. از سال 93 بود که فضایی 
برای توس��عه صادرات و تبادالت فناورانه زیست بوم فناوری و نوآوری ایجاد شد؛ 
بابی برای تس��هیل فرآیند صادرات کاال ها، آموزش و مش��اوره شرکت ها در حوزه 
صادرات. در این فضای ایجادش��ده اجزای زیست بوم فناوری و نوآوری با استفاده 
از این خدمات، بازار صادرات محصوالت ش��ان را توس��عه می دهن��د. این کار در 
کنار شناس��ایی و ارزیابی شرکت های خدماتی فعال، به افزایش کیفیت خدمات، 

دستاوردها و محصوالت دانش بنیان تولیدی در کشور هم کمک می کند. 

 خدمات به یک هزار و 709 شرکت 
تعلق می گیرد

سه شنبه
15 مهر 1399

شماره 1639
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5۰۰ س��ال پیش از میالد مسیح نخستین استفاده از آنتی بیوتیک ها، 
سال 1۰۰ میالدي تولید نخستین آفت کش طبیعی و سال 9۰۰ میالدي 
کشف الکل توس��ط محمدبن زکریاي رازي. اینها تاریخچه مختصری از 

زیس��ت فناوری هس��تند. فناوری پرکاربردی 
که در دنیا به یک��ی از پایه های اصلی اقتصاد 
تبدیل شده است. فناور های زیستی از جمله 
فناوری هایی هس��تند که ب��ود و نبود و ادامه 
حیات برخی علوم به توسعه آنها وابسته است. 
مثال صنعت کش��اورزی، پزشکی، داروسازی، 
محیط زیس��ت و ... . این صنعت رو به رش��د 
جهانی که از دل طبیعت برآمده است و جزو ۷ 
فناوری برتر دنیا محسوب می شود این روزها 

بازار داغی دارد.
ارتقای زیس��ت فناوري یکي از اساسي ترین 
ش��اخص هاي تعیین کننده توسعه محسوب 
مي ش��ود به همین دلیل همه کشورها برای 

استفاده از این فناوری با هم رقابت و هر سال نسل های جدیدی از آن را به 
دنیا معرفی می کنند؛ فناوری های مدرنی که به ارتقای علوم و فناوری های 
دیگر هم منجر شده اند. توسعه این فناوری در ایران هم چند سالی است که 

با اتکا به توان داخلی روندی صعوی گرفته و ایران را به یکی از پیشروهای 
منطقه بدل کرده اس��ت. ایران در حوزه فناوری های زیس��تی در منطقه 
جایگاه نخست را کسب کرده و قرار است این پیشرفت ها با حمایت های 
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری شتاب بیشتری 
بگیرد. آن گونه که مصطفی قانعی می گوید: 
اگر به توس��عه همه جانبه این علم در کشور 
توجه شود، 1۰درصد تولید ناخالص ملی به 
کمک آن تامین می ش��ود. سندی در ستاد 
تعریف شده است که براساس آن باید یک و 
نیم درصد از زیست فناوری دنیا سهم ایران 
شود. طبق این سند، یک و نیم درصد دیگر 
هم باید به صادرات محصوالت زیستی تعلق 

گیرد.
قانع��ی که در مراس��م افتتاحی��ه رویداد 
مس��ئله محور ره نشان صحبت می کرد ادامه 
داد: زیست فناوری این توانایی را دارد که 1۰درصد تولید ناخالص ملی را 
از آن خود کند. صنعتی که بخش های مختلفی مانند دام، طیور، آبزیان، 

دارو، غذا و ... را در دل خود جای داده است.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک ب��ه همراه مدیرعامل توییتر، 
جک دورس��ی و همچنی��ن مدیرعامل گوگل موافق��ت کرده اند که در 
برابر کمیته بازرگانی سنا درباره ماده ۲3۰ قانون شایستگی ارتباطات 

شهادت دهند.
به گزارش دیجیاتو، این خبر یک روز پس 
از اینکه کمیته رأی به احضار ش��رکت های 
آنها به همراه گوگل داد، منتشر شده است. 
در حالی که گوگل هن��وز چنین موضوعی 
را رس��ما تایی��د نک��رده، مناب��ع مختلف از 
ش��هادت مدیرعامل آلفابت، ساندار پیچای 

خبر داده اند.
ارتباطات  ماده ۲3۰ قان��ون شایس��تگی 
از س��ال 199۶ از پلتفرم های آنالین مانند 
فیس بوک، توییتر و یوتیوب در برابر عواقب 
قانونی پست های کاربران محافظت می کند. 
در حقیقت این قانون مانع از ایجاد دردس��ر 

برای کمپانی هایی می ش��ود که وابستگی شدیدی به محتوای کاربران 
دارن��د و در صورتی که این محافظت از بین برود، احتماال نظارت آنها 

روی کاربران بسیار شدیدتر می شود.

در ماه های گذشته سیاس��تمداران حزب دموکرات و جمهوری خواه 
قدم هایی برای تغییر در ماده ۲3۰ برداش��ته اند و به این موضوع اشاره 
دارن��د که از زمان تصویب این قان��ون، اینترنت تغییرات قابل توجهی 
داشته است. رئیس جمهور آمریکا، دونالد 
ترام��پ چندین ماه پیش ب��ا امضای یک 
دستور اجرایی، پیشنهاد کرد که محافظت 
از پلتفرم های شبکه های اجتماعی محدود 
شود. در ماه ژوئیه، دولت با یک دادخواست 
از FCC درخواست کرد تغییراتی در ماده 
۲3۰ اعمال ش��ود تا عالوه بر حفظ آزادی 
بیان، پاس��خگویی پلتفرم ه��ا را نیز در پی 

داشته باشد.
وزارت دادگستری در گذشته پیشنهادی 
ب��رای کاهش محافظت ه��ای قانونی ماده 
۲3۰ برای پلتفرم های اینترنتی ارائه کرد. 
عالوه بر این یک الیحه س��نا که توس��ط 
سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه ارائه شده، به دنبال مدرن سازی 
ماده ۲3۰ اس��ت ک��ه البته مربوط ب��ه محدودس��ازی محافظت های 

ایجادشده توسط آن نمی شود.

مدیران عامل فیس بوک، گوگل و توییتر با ادای شهادت در جلسه سنا موافقت کردندزیست فناوری می تواند 10درصد تولید ناخالص ملی را از آن خود کند

بانک جهانی پیش بینی کرده اس��ت که در س��ال ۲۰۲۰، ۲۰درصد حواله های 
جهانی کاهش خواهد یافت. در میان نوسانات اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا و تعطیلی های به دنبال آن، موجب کاهش دستمزد مهاجران و افزایش نرخ 
بیکاری کشورهای مختلف شده که منجر به کاهش وجوه ارسالی آنان به کشورهای 
مبدأ خواهد شد. احتماال ش��دیدترین افت ارسال حواله های جهانی در تاریخ رخ 
دهد و انتظار می رود پول ارس��ال شده به کشورهای کم درآمد و متوسط با 19.۷ 
درصد کاهش به 445 میلیارد دالر برس��د. این امر پس از یک سال رکوردشکنی 
در س��ال ۲۰19 )554 میلیارد دالر( اتفاق می افتد که یک ضرر عظیم برای افراد 
آسیب پذیر است. در زمان انتشار این اعالمیه، دیلیپ راثا، اقتصاددان ارشد و رئیس 
بخش مهاجرت و حواله ها در بانک جهانی گفت: اقدامات سریع که ارسال و دریافت 
حواله را آسان می کند می تواند از زندگی مهاجران و خانواده آنها پشتیبانی کند. این 
موارد شامل درمان اساسی خدمات حواله و دسترسی بیشتر آنها به مهاجران است.

تجارت ارسال پول به خانه چگونه می تواند بر مهاجران تأثیر بگذارد؟
راثا در یک وبینار به پیش بینی بدبینانه از وضعیت آینده پرداخت و بحران فعلی 
را با بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰8 مقایسه کرد و کاهش 5 درصد در جریان حواله ها 
ناشی از درآمد پایین و نزول مداوم در مناطقی مانند آمریکای التین را یادآور شد.
راثا خاطرنش��ان کرد: اگرچه بحران س��ال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰8 به عنوان بحران 
مالی جهانی شناخته می شود، اما کل جهان به طور مساوی تحت تأثیر قرار نگرفت. 

همین مسئله را می توان برای بحران ابوال نیز بیان کرد. وی بیان کرد: نزدیک ترین 
نسبت به ویروس کرونا ویروس آنفلوآنزا بود، زمانی که ۲5 درصد از جمعیت جهان 
تحت تأثیر قرار گرفتند و عالوه بر این، موج های بعدی و گسترش ابتال وجود دارد 
که باید مورد توجه قرار گیرد. با این اوصاف چه اتفاقی برای مهاجرت می افتد که 
باید قبل از حواله باشد و چه اتفاقی برای حواله می افتد؟ اول، مهاجران در جایی 
که هستند اقامت دارند زیرا نمی توانند سفر کنند. حتی اگر شغل خود را از دست 
بدهند، نمی توانند به کش��ور خود بازگردند زیرا امکان جابه جایی نیست. مشکل 
ارس��ال پول به صورت آنالین این است که بسیاری از مهاجران، به ویژه مهاجران 
فقیر یا غیرماهر، به صورت غیرقانونی و بدون مدارک هویتی هس��تند و حس��اب 
بانکی یا کارت اعتباری ندارند بنابراین دسترسی آنان به کانال های آنالین نیز قطع 
 ،Azimo می ش��ود. مایکل کنت، بنیانگذار و رئیس شرکت انتقال پول دیجیتال
همچنین در جریان این وبینار گفت که در میان شدیدترین کاهش معامالت پوند 
انگلیس از سال 1985، حجم معامالت دالر آمریکا در ماه مارس حدود 1۰درصد 

کاهش داشته است.
همچنین کاهش نرخ ارز، اکنون اوایل بحران است، اما تأثیر اقتصادی آن احتماالً 
حداقل در چند ماه آینده بیشتر خواهد بود. تردیدی نیست که بازار حواله ها کاهش 
خواهد یافت. وقتی مردم پول کمتری دارند، پول کمتری می فرستند. عمده مردم 

در پایان سال نسبت به ابتدای سال فقیرتر می شوند.

درباره زیست بوم نوآوری و استارت آپی بسیار شنیده ایم، اما چرا برای چرخه ای 
که از خدمت، نوآوری و محصول دانش بنیان سخن گفته می شود، پای وجود یک 
اکوسیستم یا زیست بوم به میدان می آید؛ زیست بومی که قرار است همه ارگان های 

زنجیره نوآوری را زنده، شاداب و پویا کنار هم جمع کند و رشد دهد.
اما زیس��ت بوم در دنیای دانش بنیانی و استارت آپی به چه معناست و چه کاری 
انجام می دهد؟ زیس��ت بوم به یک معنا، محیطی است برای رشد موجودات زنده. 
بنا به این تعریف، فعالیت هایی بر بس��تر زیس��ت بوم نوآوری هم ساختاری پویا و 

نیازمند مراقبت است.
عناصر گوناگونی که در این زیست بوم فعالیت می کنند از شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها تا استعدادهای برتر و نخبگان، در حوزه نوآوری و فناوری بر بستر 

این زیست بوم راه خود را ادامه می دهند.
به طور کلی می توان س��اکنان این زیس��ت بوم را در گروه هایی چون بازیگران، 

تسهیلگران، هدایت کنندگان و حمایتی ها دسته بندی کرد.
پیش از آنکه یک زیس��ت بوم شکل  بگیرد و شاهد روئیدن نهالی نوآورانه باشد، 
باید بذرهای نوآوری به نهال های نورس اس��تارت آپی تبدیل ش��وند. انجام چنین 
کاری نیازمن��د وج��ود یک صنعت فناورانه و خالقانه برای کاش��ت و پرورش بذر 
ایده ها و رساندنش به مرحله نهال استارت آپی است. کارخانه های نوآوری این نقش 

مهم را ایفا می کنند.
کارخانه ه��ای نوآوری به ابزارها و مکانیزم ه��ای گوناگونی برای انجام این مهم 
مجهز هستند. از زیرساخت ها و تجهیزات تا خدمات مشاوره و فضای کار اشتراکی 
تنها بخشی از داشته های کارخانه نوآوری برای گردهم آوردن فعاالن استارت آپی 
و رساندن ایده های شان به مرحله کس��ب و کار نوآورانه است. کارخانه نوآوری به 
ی��ک معنا، تمامی مراحل فرآوری ایده تا مرحله یک کس��ب و کار را با امکانات و 

توانمندی هایی که در اختیار دارد، فراهم می کند.
اما در زیس��ت بوم گس��ترده و پهناور کارآفرینی و نوآوری، چه بازیگرانی نقش 
اصلی را ایفا می کنند؟ ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها در ویترین این 
زیس��ت بوم بیش از بقیه بازیگران به چش��م می آیند و در مق��ام اجرا، به ایفاگری 
نقش نوآورانه خود می پردازند. این کس��ب وکارها به عنوان بخش اصلی زیست بوم 

نوآوری، در مسیر تجاری سازی، خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال گام برمی دارند.  
بیش از 5هزار و 3۰۰ شرکت دانش بنیان در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی کشور 
نقش آفرین��ی می کنند و در کن��ار آن، بیش از ۶هزار اس��تارت آپ، زمینه را برای 
بارور شدن نهال توسعه پایدار فراهم می کنند، اما فعالیت بازیگران این زیست بوم 
نیازمند تسهیل کننده یا کاتالیزورهایی است که ضمن کمک به حرکت چرخ های 

کارآفرینی، آن را تداوم ببخشند.
صندوق های س��رمایه گذاری خطرپذیر، مرکز رشد، شتابدهنده، مرکز نوآوری، 
پ��ارک علم و فناوری و مراکز کارآفرینی جزو فعاالنی در زیس��ت بوم کارآفرینی و 
نوآوری به ش��مار می روند که نقش تس��هیلگر را برای ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ ها ایفا می کنند. مراکز رشد کس��ب وکار یا انکوباتورها نقش راهبری 
و هدای��ت این مراکز را ایفا می کنند. بس��یاری از بازیگران دیگر در حوزه کس��ب 
و کار حضور دارند که همگی دس��ت در دس��ت هم فضای کش��ور را برای رونق 

کسب وکارهای فناورانه و نوآورانه هموار می کنند.
اما در این مسیر نسبتاً طوالنی، معیارهای گوناگونی در توسعه نوآورانه رشد بازار 
کسب و کار این شرکت ها نقش دارند. گزارش اخیر شاخص های جهانی نوآوری که 
هر سال تصویری از وضعیت فناوری، بازار کسب و کار و بازیگران نوآوری کشور ارائه 
می دهد، به بررسی وضعیت کشورمان در این شاخص ها پرداخته است. مجموع این 
شاخص ها نشان می دهد که زیست بوم نوآوری ایران در مسیری رو به جلو قرار دارد. 
براساس این ش��اخص ها، تهران توانسته است نقش خود را به عنوان زیست بومی 
مساعد در بروز و شکوفایی نوآوری ها ایفا کند. جایگاه ایران در میان شهرهای نوآور 
این واقعیت را به خوبی نمایان می کند. شهر تهران به عنوان بستری برای کسب و 
کارهای نوآور در میان 5۰ شهر برتر نوآور جهان و در جایگاه 43 جهانی قرار گرفته 
است. با نگاهی به جایگاه پیشین این شهر و بهبود سه رتبه ای می توان نتیجه گرفت 
که این روند رو به پیشرفت بوده و بر همین اساس، کشور را در جمع  1۰۰ خوشه 

برتر علم و فناوری از نظر تعداد منتشرات علمی و ثبت اختراع جای داده است.
بلوغ و توانمندی فناورانه، علمی و نوآورانه زیست بوم نوآوری براساس معیارهای 
جهانی حکایت دارد؛ زیست بومی که آماده است تا کشور را به سوی توسعه پایدار، 

نوآور شدن و هوشمندی سوق دهد.

زیست بوم نوآوری آینده را می سازد

ماهه سوم سال 2019، موفق به عرضه 139300 دستگاه خودرو به بازار عرضه شده است.
با این حسـاب میزان عرضه خودرو این شـرکت در سه ماهه سـوم سال جاری نسبت به 
فصل دوم 2020 با رشـد 53 درصدی روبه رو بوده اسـت. گفتنی اسـت این شـرکت بزرگ 
تولیدکننـده خـودرو در فصل چهـارم 2019 نیز موفق بـه عرضه 112000 دسـتگاه خودرو 
به بازار شـده بـود. از تعداد کل خودروهای عرضه شـده، 15200 دسـتگاه مدل های S/X و 

124100دستگاه مدل 3Y است.
در ابتـدای سـال، هدف گذاری تسـال، عرضه 500 هزار دسـتگاه خودرو به بـازار بود که 
تاکنـون موفـق به عرضه حدود 318 هزار دسـتگاه آن شـده اسـت. بی شـک همه گیری 

ویـروس کرونا برای تسـال نیز محدودیت هایی به دنبال داشـته و روند تولید شـرکت را با 
مشـکالتی روبه رو کرده اسـت. ابتدای سـال جاری میالدی و با همه گیـری کرونا، کارخانه 
جدید شـانگهای»Gigafactory« مدتی تعطیل شـد. همچنین کارخانه »Fremont« نیز 
در حـدود دو ماه با تعطیلی روبه رو شـد. اگـر در این بازه زمانی به دلیـل همه گیری کرونا 

کارخانه ها تعطیل نشده بود، مطمئنًا تسال تاکنون به هدف خود نزدیک شده بود.
تسـال در نظر دارد طی دو سـال آینده، دو کارخانه دیگر نیز افتتاح کند. در این صورت 
 S Plaid« ،«هـم می توانـد تولید خود را افزایش دهد و هم خودروهای جدیـد از مدل های

Cybertruck«« و نسل بعدی رودستر به بازار عرضه کند.

کرونا بر اقتصاد کشورهای مهاجرفرست تأثیر می گذارد

تسال با عرضه 139300 دستگاه خودرو در 3  ماه رکورد تولید خود را شکست

یادداشـت

تنها چند روز پس از تشکیل ائتالفی در هند علیه سیاست جدید پلی استور 
مبنی بر دریافت 3۰درصد کارمزد از اپ ها، گوگل از تعویق اجرای آن در این 

کشور تا آوریل ۲۰۲۲ خبر داد.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، قانون جدید پلی اس��تور از س��پتامبر ۲۰۲1 اجرایی 
خواه��د ش��د و تنها اج��رای آن در هند چندین ماه دیرتر آغاز می ش��ود. این 
کمپان��ی به درخواس��ت های توس��عه دهندگان گوش خواه��د داد و به دنبال 

همکاری با آنها برای رفع نگرانی ها است.
»پورنیما کوچیکار«، مدیر توس��عه کس��ب و کار بازی ها و اپلیکیش��ن ها در 

گوگل پلی در بیانیه ای اعالم کرده:

تعویق استفاده اجباری از سیستم 
پرداخت گوگل در پلی استور هند تا 2022 



حتم��اً تاکنون ب��ا بیلبوردهای تبلیغاتی مواجه ش��ده اید که توجه هر 
بینن��ده ای را ب��ه خود جلب می کن��د. آیا تا به حال فک��ر کرده اید یک 
بیلبورد تبلیغاتی باید چه خصوصیتی داشته باشد تا شما را جذب کند؟ 
در ادامه با ما همراه باشید تا به شما بگوییم یک بیلبورد تبلیغاتی چطور 

می تواند بهتر دیده شود و در خاطرتان بماند.
اگ��ر می خواهید برای محصول خود تبلیغی بنویس��ید یا به نوش��تن 
محتوای تبلیغاتی عالقه مند هس��تید، ادامه  مطلب را از دست ندهید. با 
1۰ راهکار زیر بیلبورد تبلیغاتی همیشه در ذهن مخاطب باقی می ماند:

متن بیلبورد 6 کلمه یا کمتر باشد
تص��ور کنید بیلبورد تبلیغاتی در اتوبان نصب ش��ده و ش��ما در حال 
حرکت هستید و برای خواندن آن زمان اندکی در اختیار دارید. متوسط 
زمانی که برای خواندن یک بیلبورد تبلیغاتی صرف می ش��ود، تنها شش 
ثانیه اس��ت. پس ش��ش کلمه یا کمتر، چیزی است که باید برای انتقال 
پیام خود استفاده کنید. البته می توانید این تعداد را با توجه به سادگی 
کلمات کم��ی افزایش دهید، ام��ا قانون کلی این اس��ت هرچه کلمات 
کمت��ر، بهتر. معموالً در بیلبورده��ای تبلیغاتی، متن هایی که به صورت 
پاراگراف های کوچک نوش��ته می ش��وند، خوانایی کم��ی دارند. نتیجه 
اینکه اگر محص��ول یا خدمات پیچیده ای ارائه می دهید، از بیلبوردهای 

تبلیغاتی استفاده نکنید.
سعی کنید دیده شوید اما اختالل به وجود نیاورید

در بیش��تر اوقات هدف بیلبوردهای تبلیغاتی رانندگان، موتورسواران، 
دوچرخه سواران یا عابران پیاده هستند، به همین خاطر فقط چند ثانیه 
زمان دارید تا پیام تان را انتقال دهید. تبلیغ کنندگان باید به این مسئله 
توجه کنند؛ چراکه تبلیغ آنها باید دیده ش��ود نه اینکه یک تصادف رخ 
دهد. امروزه خیلی از تابلوهای تبلیغاتی به دلیل جلب توجه زیاد و ایجاد 
اخت��الل در راننده به عن��وان عامل تصادف معرفی می ش��وند. اگر دیده 
ش��دن ب��رای تبلیغ کننده خیلی اهمیت دارد، با ای��ن حال نباید طوری 

باشد که سبب اختالل شود.
بیلبورد محل مناسبی برای ارتباط مستقیم نیست

امروزه بیلبوردهای تبلیغاتی زیادی وجود دارند که روی آنها ش��ماره 
تلفن های مختلف و آدرس های اینترنتی دیده می ش��ود. در حدود 99.9 
درصد اف��رادی ک��ه بیلبوردهای تبلیغات��ی را می خوانن��د اصاًل تماس 
نمی گیرن��د و به صفحات اینترنتی هم مراجع��ه نخواهند کرد. در واقع، 
بیلبورده��ای تبلیغاتی رس��انه  تبلیغاتی درجه دوم هس��تند، بدین معنا 
که برای س��اخت برن��د و حمایت از کمپین های تبلیغاتی مناس��بند اما 
نبای��د انتظار اتفاقات بزرگ را داش��ت. اگر می خواهید تأثیر زیادی روی 
جامعه  هدف تان بگذارید، به س��راغ تبلیغات چاپی، تبلیغ در تلویزیون، 

رادیو، آگهی، س��ایت های اینترنتی و تبلیغات ایمیلی بروید. بیلبوردهای 
تبلیغاتی برای انتقال پیام های کوتاه مناسب هستند. البته اشکالی ندارد 
در تیتر خود آدرس وب س��ایت یا ش��ماره تلفن تان را قرار دهید، شاید 

دلیل قانع کننده ای برای این کار داشته باشید.
بیلبورد خود را هوشمندانه طراحی کنید

یک بیلب��ورد تبلیغاتی اگر به اندازه کافی جذاب نباش��د، مورد توجه 
قرار نمی گیرد. بیلبوردی که به صورت هوش��مندانه طراحی شده باشد، 
توجهات بیش��تری را به خود جلب می کند و تأثیر ماندگاری روی افراد 
می گ��ذارد. وقتی تابلوی تبلیغاتی پیچیده طراحی ش��ود، خیلی از افراد 

نمی توانند متوجه پیام آن شوند.
قطعاً هدف تبلیغ کننده این نیست که مردم بعد از خواندن بیلبوردتان 
از خود بپرس��ند چه اتفاقی قرار اس��ت رخ دهد. کارشناسان می گویند 
اگ��ر بیلبورد تبلیغاتی همانند معمایی باش��د که بای��د آن را حل کرد، 
وقتی بیننده متوجه پیام بیلبورد ش��ود، فک��ر می کند کار مهمی انجام 
داده اس��ت، اما بیلبورد تبلیغاتی باید س��اده تر از این باشد. سعی کنید 
تبلیغ تان بامزه باشد و تمام هوش خود را به کار بگیرید، اما تصور نکنید 
با اینش��تین رو به رو هستید. شما می خواهید برند خود را تبلیغ کنید، 

نه اینکه با مطرح کردن معما، هوش تان را به رخ بینندگان بکشید.
هرچه تعداد بیلبورد تبلیغاتی بیشتر باشد بهتر است

بیلب��ورد تبلیغاتی هزینه اجاره  باالی��ی دارد، اما اگر تنها یک بیلبورد 
داشته باشید قطعاً نمی توانید تأثیر زیادی بگذارید. بیلبوردهای تبلیغاتی 
ابزار مهمی برای معرفی یک برند، محصوالت و خدمات هستند، اما نیاز 
به حمایت دارید. پس ش��ما به تعداد زیادی از آنها نیاز دارید؛ تا جایی 

که توجهات زیادی را به خود جذب کند.
هر بیلبورد تبلیغاتی دارای شاخصی است که به آن ناخالص هدف زنی 
)GPR( گفته می ش��ود و براساس عواملی چون ترافیک، موقعیت، قابل 

دیده شدن، اندازه و ... مشخص می شود.
این شاخص بین عدد 1 تا 1۰۰ قرار می گیرد. اگر این عدد 5۰ باشد، 
بدین معناس��ت که ه��ر روز حداقل 5۰ درصدی اف��رادی که در محل 
مذک��ور رفت و آمد می کنند، یکی از بیلبوردهای ش��ما را می بینند. اگر 
فقط یک تابلو داش��ته باشید، میزان اثرگذاری شما در مقایسه با زمانی 
که 4 یا 5 تابلو دارید، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. تبلیغ کننده 
همیش��ه تالش می کند به ش��اخص 1۰۰ برس��د، اما این هزینه  زیادی 
برای تان دربر خواهد داش��ت. برای اینکه در ماه 5۰ بار دیده شوید، باید 

ده ها یا صدها دالر هزینه کنید.
از تکرار خودداری کنید

شما فضایی در اختیار دارید و می توانید از آن برای تبلیغات استفاده کنید. 

نصب و اجاره  بیلبورد هزینه  زیادی دارد، پس باید از هر اینچ آن هوشمندانه 
اس��تفاده کنید. وقتی تیتری بنویس��ید که تنها تصویر بیلبورد را توضیح 
می دهد، فضای تبلیغی تان را از دست داده اید. اگر تصویر شما واضح نیست 

و هیچ ارتباطی با محصول تان ندارد، به هیچ دستاوردی نخواهید رسید.
بیلبوردتان تا جای ممکن ساده باشد

در بیش��تر مواقع وقت��ی با س��رعت 85 کیلومتر بر س��اعت در حال 
رانندگی هس��تید، بیلبوردهای تبلیغاتی را می بینید، پس باید پیام خود 
را مس��تقیم و روش��ن انتقال دهید. نبای��د در بیلبوردها از طراحی های 
پیچیده اس��تفاده کنید. بیلبورد باید واضح و جذاب باشد. هر چقدر یک 

بیلبورد تبلیغاتی ساده تر باشد قدرت انتقال بیشتری خواهد داشت.
پیام تبلیغاتی تان را ننویسید، آن را به نمایش بکشید

ایده های تبلیغات خود را به صورت خالقانه روی بیلبورد بکشید. یک 
بیلبورد تبلیغاتی ساده استاندارد اس��ت، اما تأثیرگذاری چندانی ندارد. 
بیلبورد می تواند سه بعدی باشد، بخش های متحرک داشته باشد و حتی 
در آن از انیمیش��ن استفاده ش��ود. لزومی ندارد شما یک تابلوی بزرگ 
با یک نقاش��ی ساده داشته باشید. ش��ما می توانید چیزی خلق کنید تا 
توجهات زیادی را به سمت خود بکشانید. پس می توانید تأثیر بیشتری 
بگذارید. قیمت تابلوهای سه بعدی بیشتر از تابلوهای معمولی است، اما 

اثرگذاری آنها چند هزار بار بیشتر از تابلوهای ساده است.
به سایز لوگو توجه کنید

یکی از مواردی که عکس العمل کاربران را برمی انگیزد، بزرگ تر کردن 
لوگو اس��ت. علت این مسئله بسیار واضح است. شما هزینه  زیادی برای 
تبلیغات می پردازید و توق��ع دارید وقتی مردم در خیابان در حال رفت 
و آمد هس��تند، برندتان در ذهن آنها بماند. اگر لوگو خیلی بزرگ باشد 
س��بب ایجاد اختالل در انتقال پیام می ش��ود و اگر خیلی کوچک باشد، 

کسی نمی تواند با آن ارتباط برقرار کند.
آزمون طول دست را انجام دهید

اکنون به مرحله ای رس��یدید که بیلبورد خود را طراحی کردید. بیلبورد 
تبلیغاتی ش��ما زیبا، مختصر، جذاب و دارای تضاد رنگ مناسب است و به 
خوبی توجه مشتریان را جلب می کند، اما آیا به خوبی دیده و درک می شود؟
در این زمینه آزمونی وجود دارد که به ش��ما می گوید در حال اتالف 
زمان و هزینه خود و دیگران هستید یا نه؟ بیلبوردتان را در سایز کارت 
ویزیت پرینت بگیرید. آن را در فاصله  طول یک دست از خود نگه دارید. 
آیا تمام پیام بیلبورد دیده می شود؟ البته باید بدانید تنها 5 تا 1۰ ثانیه 
برای انتقال پیام تان فرصت دارید. اگر تمام چیزهایی که روی نمایش��گر 

کامپیوتر می دیدید، اکنون دیده نمی شود، به فکر اصالح آن باشید.
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به صورت مداوم هر حوزه ای از کسب و کار، با تغییراتی جدید همراه 
می ش��ود. با این حال در زمینه رس��توران داری، کمتر شاهد این مسئله 
هس��تیم. درواقع تصور بس��یاری از افراد این است که صرفا دکوراسیون 
زیبا در کنار کیفیت غذایی باال، ضامن موفقیت آنها خواهد بود. این امر 
در حالی اس��ت که در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، حتی مواردی 
بس��یار کوچک نیز می تواند موفقیت بیش��تری را برای ش��ما به همراه 
داش��ته باش��د. در این راستا تا چه اندازه نس��بت به تکنیک های جدید 
آگاه��ی دارید؟ در ای��ن رابطه اگرچه گزینه های متع��ددی وجود دارد، 
با این حال به بررس��ی ۷ مورد از بهترین های آنها خواهیم پرداخت که 

نتایج فوق العاده ای را به همراه داشته است. 
1-نیاز به جا به جایی را حذف نمایید

در بس��یاری از رس��توران ها به علت فضای زیاد، اف��راد مجبور به جا به 
جایی های نسبتا طوالنی هستند. برای مثال جهت پرداخت هزینه، گاهی 
مجبور به طی کردن مس��یری هس��تند که فاصله آنها را با درب خروجی 
افزایش می دهد. در این رابطه اگر رس��توران ش��لوغ هم باشد، این مسئله 
ب��ه معنای قرار گرفتن در صف خواهد بود. بدون ش��ک چنین امری برای 
مش��تری جذاب نخواهد بود. به همین خاطر نیاز اس��ت تا به دنبال روشی 
بهتر باش��ید. در این راستا توصیه می شود که به پیشخدمت های رستوران 
خود، دستگاه کارتخوان بدهید تا افراد بدون نیاز به بلندشدن از جای خود، 
اقدام به پرداخت هزینه نمایند. این امر باعث می شود که مشتری، فرصتی 
بیش��تر را برای نشستن داشته باشد. در واقع جدیدترین تحقیقات پزشکی 
نیز حاکی از آن است که باالفاصله بلندشدن پس از اتمام غذا، فرآیند هضم 
آن را با مش��کل مواجه خواهد س��اخت. بدون شک توضیح دلیل این اقدام 
شما، باعث خواهد شد تا این موضوع که سالمت مشتری برای شما اهمیت 
دارد، با استقبال خوبی همراه باشد. در کنار این موضوع چنین اقدامی باعث 
خواهد ش��د تا تمایل افراد برای پرداخت نقدی کاهش پیدا کند که بدون 

شک اقدامی بهداشتی محسوب خواهد شد. 
2-ایجاد سرگرمی 

اگرچه تمامی رس��توران ها تالش می کنند که سفارش ها را در کمترین 
زمان ممکن به دس��ت مشتری برس��انند، با این حال واقعیت این است که 
به طور متوس��ط، این اقدام به 1۰ دقیقه زمان نیاز دارد. تحت این ش��رایط 
برای کاهش احتمال بروز نارضایتی، ضروری اس��ت تا برای س��رگرم شدن 

مش��تری خود برنامه ای داشته باشید. در این راستا منظور پخش موسیقی 
نبوده و این موارد بیش از حد قدیمی محسوب می شود. در این راستا یک 
گزینه خوب، استفاده از صفحات نمایشی بزرگ است که امکان انجام چند 
بازی را مهیا خواهد ساخت. بدون شک چنین اقدام متفاوتی، برای مشتری 
جذابیت باالیی را به همراه دارد. در کنار این مسئله، شما می توانید از چنین 
صفحاتی برای ایجاد پس زمینه های جذاب اس��تفاده کنید. برای مثال اگر 
در فصل زمس��تان هستید، می توانید یک تصویر فوق العاده از این ماه را در 
معرض نمایش قرار دهید و یا موارد مورد عالقه مشتری را انتخاب نمایید. 
در این راس��تا ممکن اس��ت فرزند کوچک خانواده، عالقه زیادی به یکی از 
شخصیت های کارتونی داشته باشد، بدون شک استفاده از آن جذابیت کار 

شما را چند برابر خواهد کرد. 
3-توجه بیشتر به مسائل بهداشتی 

با توجه به شیوع ویروس کرونا، حساسیت افراد به مسائل بهداشتی به 
مراتب بیش��تر شده است. در این رابطه توصیه ما این است که کارکنان 
ش��ما حتما از ماسک اس��تفاده کنند. درواقع حتی در شرایط عادی نیز 
چنی��ن اقدامی باعث خواهد ش��د تا احتمال انتق��ال ویروس، به مراتب 
کمتر شود. در کنار این موضوع تمامی میزها باید حاوی موارد بهداشتی 
نظیر الکل برای ضدعفونی کردن دس��ت ها باشد. همچنین الزم است تا 
از طریق یک صفحه نمایش، محیط آش��پزخانه نیز به صورت مداوم، در 
معرض نمایش قرار گیرد. این امر باعث خواهد شد تا اعتمادها به شما، 
به مراتب افزایش پیدا کند. درواقع یکی از مواردی که همواره برای افراد 
با کنجکاوی همراه اس��ت این است که آیا در آشپزخانه، وضعیت خوبی 

برقرار است و یا به بدترین شکل اداره می شود. 
4-پرداخت اینترنتی 

ش��ما باید روش های متنوعی را برای پرداخت داش��ته باشید. در این 
رابط��ه اس��تفاده از اینترنت یک گزینه کامال مناس��ب خواهد بود. برای 
مثال ممکن اس��ت فردی تمایل داشته باشد که تمامی هزینه ها را قبل 
از حضور در رستوران پرداخت نماید. تحت این شرایط شما باید چنین 
امکانی را داش��ته باش��ید. برای مثال ممکن است فردی برای خود یک 
جش��ن را ترتیب داده باش��د که نمی خواهد س��ایرین از هزینه های آن 
باخبر ش��وند. به همین خاطر ش��ما باید پرداخت اینترنتی امنی را برای 
خود ایجاد نمایید. در نهایت ایجاد یک اپلیکیش��ن حتی از ایجاد صفحه 
در شبکه های اجتماعی نیز مهمتر بوده و شانس موفقیت شما را بیشتر 
خواهد کرد. در اس��تفاده از تکنولوژی بهتر است که منوهای رایج چاپی 
را کنار گذاشته و از طریق یک تبلت، اقدام نمایید. این امر فرآیند جست 

و جو را نیز س��اده تر خواهد کرد. درواقع یکی از ترندهای رس��توران ها 
این اس��ت که افراد بدون نیاز به حضور افراد، با وارد شدن به اپلیکیشن 
رس��توران، اقدام به نهایی کردن سفارش��ات خود نمایند. در این رابطه 
حتی اس��تفاده از ربات ها نیز مورد توجه بس��یاری قرار گرفته اس��ت. با 
این حالی بهتر است که از اینترنت استفاده نمایید. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که ربات ها در برخی از موارد با خطاهایی همراه هستند و 

سرعت الزم را ندارند. 
5-ایجاد وفاداری

آی��ا صرفا کیفی��ت خدمات و مواد غذای��ی باعث ایج��اد وفاداری در 
مش��تریان شما خواهد ش��د؟ بدون شک پاس��خ منفی بوده و شما باید 
طرحی را داشته باش��ید که در آن، تبدیل شدن به یک مشتری دائمی 
یک مزیت محس��وب شود. برای مثال تخفیف های ویژه برای مشتریانی 
ک��ه بی��ش از 5 بار خرید کرده اند و یا هر طرح مش��ابهی، در این رابطه 
کامال ضروری خواهد بود. همچنین ش��ما می توانی��د انواع جوایز را نیز 

تعیین نمایید. 
6-امکان تست محصول 

حتی تهیه بهترین عکس ها و فیلم ها در کنار تشریح مواد به کار رفته، 
نمی تواند مش��تری را به باالترین اطمینان جهت خرید از ش��ما برساند. 
در این راس��تا باید امکان تس��ت محصول وجود داش��ته باش��د. در این 
رابطه فراموش نکنید که این طرح صرفا برای مشتریان جدید کاربردی 
خواهد بود. در کنار این موضوع توصیه می ش��ود که اطالعات هر یک از 
مش��تریان را دریافت نمایید. این امر باعث می شود تا امکان برنامه ریزی 

بهتر، به وجود آید. 
7-ایجاد تنوع در منوها

ب��رای این امر که به برندی بیش از حد تکراری تبدیل نش��وید، الزم 
اس��ت تا به صورت مدام حداق��ل یک مورد جدید را ب��ه منوهای خود 
اضافه نمایید. این امر باعث خواهد شد تا همواره مشتریان شما کنجکاو 
باقی بمانند. همچنین می توانید پک های آموزش آشپزی و دستور پخت 
ه��ر یک از موارد موجود در منوهای خود را ایجاد نمایید. در این رابطه 
اگرچه می توانید مبلغی را دریافت نمایید، با این حال بهتر اس��ت که به 
صورت رایگان باش��د. برای مثال می توانید با توجه به سفارش مشتری، 
فایل آموزش درس��ت کردن آن را نیز در سینی سفارش آنها قرار دهید. 
این امر خود باعث می شود تا در صورت عالقه مند شدن، اقدام به خرید 

پک کامل آموزشی شما نمایند.
smallbiztrends.com :منبع

7 تکنیک جدید رستوران داری

جایزه تسال برای هکرهای کاله  سفید 

اگرچ��ه تصور اغل��ب افراد در رابطه با هکرها افرادی هس��تند که 
اقدام به کالهب��رداری می کنند، با این حال تمامی این افراد چنین 
اهدافی را نداش��ته و در این بین هکرهای کاله س��فید، در راستای 
ارتقای س��طح امنیت برنده��ا، اقدام به بررس��ی حفره های موجود 
می کنند. برند تس��ال نیز برای ارتقای س��طح امنیت خود، جایزه ای 
5۰ ه��زار دالری را برای هکرهای کاله س��فید تعیین کرده اس��ت. 
درواقع اگر آنها بتوانند سیس��تم های این شرکت را هک نمایند، این 
جای��زه را دریافت خواهد کرد ک��ه یک نفر موفق به انجام این اقدام 
ش��ده اس��ت که هنوز اطالعاتی از هویت وی در دس��ترس نیست. 
درواقع مسئله هک خصوصا برای خودروهای برقی و خودران، بسیار 
مهم بوده و باید دید که تس��ال چگونه ضعف های موجود را برطرف 
خواهد کرد. این امر در حالی است که سایر برندهای فعال در زمینه 
تولید این دس��ته از از خودروها، تاکنون مش��ابه چنین برنامه ای را 
مورد استفاده قرار نداده اند. به همین خاطر نیز این مسئله می تواند 
باعث افزایش فاصله تس��ال به عنوان ارزشمندترین برند حال حاضر 
خودروس��ازی جهان، شود. در این راستا احتماال شاهد تکرار چنین 
مس��ابقه ای خواهیم بود تا تس��ال به باالتری��ن ضریب امنیت ممکن 

دست پیدا کند. 
interestingengineering.com :منبع

ارسال پست به صورت همزمان اقدام جدید 
فیس بوک 

یکی از مش��کالت رایج کاربران ش��بکه های اجتماعی این اس��ت 
که نمی توانند یک پس��ت را در چند ش��بکه به صورت همزمان به 
اش��تراک بگذارند. عدم وجود این امکان منجر به اتالف زمان بیش 
از حدی ش��ده است. در این راس��تا فیس بوک به عنوان بزرگ ترین 
ش��بکه اجتماعی جهان و مالک اینس��تاگرام و واتس اپ اعالم کرده 
 Accounts است که کاربران می توانند با استفاده از قابلیت جدید
Center، ب��ه راحتی پس��ت های موردنظر خود را در چند ش��بکه 
ارسال نمایند. با این حال این ادغام تنها برای ارسال مطالب بوده و 
ابدا تداخلی در کار هر یک از آنها ایجاد نخواهد شد. به همین خاطر 
ش��ما همچنان می توانید هویت جداگانه را حفظ نمایید. با این حال 
این قابلیت در حال حاضر در اختیار عموم قرار نگرفته و در مرحله 
آزمایش های نهایی قرار دارد. تحت این ش��رایط پیش بینی می ش��د 
که تا یک ماه دیگر، این امکان برای تمامی افراد مهیا ش��ود. بدون 
ش��ک تالش برای راحتی بیشتر کاربران، نتایج بسیار خوبی را برای 
فیس بوک به همراه خواهد داش��ت. درواقع ب��ا توجه به این امر که 
تیک تاک نیز با مش��کالت جدی مواجه شده است. هم اکنون رقیب 
ج��دی ای برای این ابربرند فیس بوک، وجود ندارد. در نهایت امکان 
دیگر این بخش جدید این اس��ت که می توانید از یک رمز مشترک 
برای تمامی صفحات خود در هر یک از سه شبکه، استفاده نمایید.
techcrunch.com :منبع

ماهی قرمز؛ ابزار تبلیغاتی عجیب مرسدس بنز
مرس��دس بنز ایمنی باالی محص��والت خود را از طریق بیان یک 
داس��تان دراماتیک با درخش��ش یک پسر بچه و یک ماهی قرمز به 

تصویر می کشد.
ب��ه گزارش ام بی ای نیوز، این آگهی تبلیغاتی با ورود یک پس��ر 
بچه به اتاقی کم نور و نس��بتا تاریک با محوریت یک آکواریوم شروع 
می ش��ود. پس از یک تعامل تا اندازه ای مالی��م و مهربانانه با ماهی 
قرمز، پسر بچه با یادآوری داستان انیمیشن »در جست وجوی نمو«، 

تالش می کند تا به دوست ماهی جدید خود نزدیک تر شود.
با این همه، ماهی توس��ط دوستان ماهی بادکنکی خود محافظت 
می شود که برای دفاع از این بچه ماهی، پف می کنند. به این شیوه 
بر روی لزوم محافظت از عزیزان تان تاکید می گردد )حتی اگر شما 

یک ماهی باشید(.
مس��ئولیت س��اخت این اثر برعهده »ترزا گاگنبرگ��ر« و »مالت 
بولس��کامپر«، مدیری��ت هن��ری آن برعه��ده »لوکاس اش��نیدر«، 
»ماتی��اس بائ��ر« و »کریس��توف کاک« و کارگردان��ی اش برعهده 

»پانترا« از شرکت فیلم سازی »Bwgtbld Gmbh« بود.
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کاربران در رس��انه های اجتماعی و پلتفرم ها در مورد مسائل مختلف 
کامن��ت می گذارند، نظر می دهن��د، انتقاد می کنن��د، تعریف می کنند، 
موض��ع می گیرن��د و گاهاً ش��کایت های توأم ب��ا ناامی��دی از پیگیری 
خواس��ته ها را به ش��کلی اغراق آمیز تبدیل به محتوای ویروسی فراگیر 
)Viral( می کنند. در چنین مواقعی بهترین واکنش چیس��ت؟ آیا باید 
مسئوالنه به همه پیام ها تک به تک پاسخ داد یا بهتر است آنها را نادیده 
گرفت؟ آیا ترکیب س��خت پاسخگویی و نادیده انگاری می تواند مدیریت 

خوبی بر این رفتار غیرقابل پیش بینی کاربران باشد؟
پیچیدگی این موضوع زمانی بیشتر می شود که نظرات در پلتفرم هایی 
منتش��ر و دست به دس��ت می ش��ود که عم��اًل صاحب موض��وع، کنترل 
مس��تقیم در انتش��ار آنها ندارد. هر نظر یا کامنت منجر به تولید نظرات 
بیش��تر می شود، به ش��کلی که در بس��یاری از مواقع اصل بحث چنان 
به حاش��یه می رود که در انتهای پیام ها به  درس��تی نمی توان تشخیص 
داد بحث اصلی از کجا ش��روع ش��ده است! شبیه آنچه که به  سرعت در 

اینستاگرام یا توییتر ترند می شود.
قبل از پاسخ به این سؤاالت بهتر است نگاهی داشته باشید به ماهیت 

نظرات و کامنت ها در رسانه های اجتماعی.
چرا کاربران در ش��بکه های اجتماعی کامنت می گذارند و یا اظهارنظر 

می  کنند؟
اگر کسی از شما انتقاد نمی کند، اوضاع خیلی بحرانی است! این جمله 
معروف از ش��خصیتی ش��ناخته ش��ده در دنیای تجارت یعنی پروفسور 

فیلیپ کاتلر، پدر بازاریابی نوین است که می گوید:
این نظر پروفس��ور کاتلر را می توان بدیهی تری��ن و بارزترین تأکید بر 

اهمیت نظرات و بازخوردها در رسانه های اجتماعی دانست.
قالب عم��ده نظرات در حال حاضر به  صورت پیام های متنی اس��ت که 
از طرف موتورهای جس��ت وجو به عنوان یک شاخص مهم در اندازه گیری 
تعامل کاربران در نظر گرفته می شود. این نظرات با رشد و توسعه شبکه های 
اجتماع��ی همه گیر ش��د و رونق گرف��ت، اما امروزه به غیر از ش��بکه های 
اجتماعی در س��ایر بسترهای تحت وب مثل پیام رس��ان ها، فروشگاه های 

اینترنتی، انجمن های آنالین و حتی وبالگ ها نیز به آنها توجه می شود.
کامنت  یا نظر دقیقاً چیست؟ چه فایده ای دارد؟

کامنت )comment( یا نظر به توضیح، تفسیر، تعبیر، انتقاد، رأی یا 
هر واکنش مرتبط با موضوعی گفته می شود که از سمت رسانه، صاحب 
نظر یا صاحب محصول به  اشتراک گذاشته می شود. نظرات یا کامنت ها 
صرفاً مختص به رس��انه  های اجتماعی و ارتباطی نیس��تند. تقریباً اکثر 
پلتفرم هایی که مستقیماً با کاربر در ارتباط هستند، به نوعی برای نظرات 
حس��اب ویژه ای باز کرده اند. مهم ترین ارزش و فایده ای که نظرات خلق 
می کنند، تعامل بی واسطه و انتقال بازخورد مستقیِم قابل تبدیل به آمار 
اس��ت که می توان ش��یوه نمایش و انتشار آن را مدیریت کرد و به عنوان 

محتوا آن را دوباره استفاده نمود.

نظرات مثبت، نظرات منفی، نظرات خنثی
الزاماً تأیید و تمجید به معنای مثبت بودن یک نظر نیس��ت، همانطور 
که انتقاد بار معنایی منفی بودن را به همراه ندارد. نظرات خنثی معموالً 
تک جمله ای، تک کلمه ای یا به کمک شکلک های گرافیکی )ایموجی ها( 
درج می شوند که تجمع شدید آنها پیرامون یک موضوع می تواند ارزش 

دنبال کردن نظرات آن موضوع و حتی خود موضوع را زیر سؤال ببرد.
بهتر اس��ت بی��ن نظرات مثب��ت، منفی و خنثی درب��اره یک موضوع 
تع��ادل معناداری وجود داش��ته باش��د. بدیهی و طبیعی اس��ت که به 
 ندرت موضوعی می تواند مثبت مثبت یا منفی منفی باش��د. با این حال 
برچس��ب گذاری نظرات بدون در نظر گرفتن منظور نویسنده، برداشت 
مخاطب و فضایی که در آن تعامل صورت گرفته چندان حرفه ای نیست.

یک��ی از م��واردی ک��ه در مدیریت نظ��رات )مثبت و منفی( بس��یار 
پراهمیت و تأثیرگذار اس��ت، ش��اخص »زمان پاس��خگویی« اس��ت. در 
نظرات پرسشی که با هدف دریافت اطالعات منتشر می شود، هر چقدر 
س��رعت پاسخگویی بیشتر باش��د تأثیرگذاری آن نیز بیشتر و حتی در 
مواردی می تواند جهت یک نظر منفی و یا انتقادی را کاماًل مثبت کند. 
برخالف آن، معموالً در نظرات مبحث محور و انتقادی که ابعاد مس��ئله 
به  وضوح بیان نش��ده، هر چقدر زمان پاسخگویی بیشتر باشد، نظرات و 

پاسخ های ارائه شده عمیق تر و کم حاشیه تر خواهد بود.
قالب محتوایی نظرات و میزان تأثیرگذاری آنها

متن، همچنان قالب رایج و برتر در میان نظرات اس��ت. عمده نظرات 
و گ��پ و گفت های پیرامون آن در همین قالب محتوایی می گنجد. بعد 
از آن، بی��ن پیام ه��ای گرافیکی، تصاویر و پیام ه��ای صوتی یک رقابت 
شانه  به ش��انه وجود دارد و در ادامه آن، پیام های ویدئویی اس��ت که در 

حال رشد و چیره  شدن بر سایر انواع نظرات است.
یک��ی از م��وارد مهمی که در تعیین قالب کامنت ها تأثیرگذار اس��ت، 
ساختار رس��انه  یا شبکه ای اس��ت که پیام اولیه در آن منتشر می شود. 
این ساختار به معنای قالب رسانه ای نیست؛ بلکه به معنای چشم اندازی 
است که برای نظرات آن رسانه تعریف شده است. برای مثال اینستاگرام 
یک رسانه مبتنی بر تصویر است، اما در بخش نظرات صرفاً می توان پیام 

متنی گذاشت.
کارشناس��ان معتقدند تا جایی که امکان دارد باید بین نظر درج شده 
و پاس��خ به آن هماهنگی و هم خوانی به  لحاظ قالب وجود داشته باشد. 
مثاًل بهتر اس��ت پیام و نظر صوتی را صوتی پاسخ دهید. این یک قاعده 
الزامی نیس��ت چراکه در مواردی ش��اید نیاز باشد در پاسخ، یک سؤال 
تصویری ارائه ش��ود، اما در حالت عادی بهتر است به این موضوع توجه 
ک��رد که بین دو طرف )نظر و پاس��خ( یک هماهنگی نس��بی محتوایی 

وجود داشته باشد.
نظرات و دارایی های نامحسوس محتوایی

وب س��ایت های تعاملی که اصلی ترین آنها فروم های آنالین هس��تند، 

به واس��طه حضور پررنگ رس��انه های اجتماعی ام��روز از حالت عمومی 
خارج ش��ده اند. با این حال فروم های تخصصی همچنان فعال هس��تند. 
این رسانه ها از نظرات و تعامل کاربران به  عنوان دارایی اصلی خودشان 
یاد می کنند و با مدیریت نظرات حول محور موضوعات دسته بندی شده، 

از این دارایی نامحسوس به خوبی استفاده می کنند.
شکل عمومی تر این دارایی را می توانید در بسترهای تعاملی تخصصی 
ببینید که عماًل نظرات و کامنت های یک س��ایت تخصصی گاهاً از خود 
مطلب اصلی نویس��نده پربارتر یا پرحاشیه تر می شود. سایت های نقد و 
بررسی، س��ایت های آموزشی تعاملی و مواردی از این دست نمونه هایی 
هستند که نظرات کاربران را به  عنوان دارایی حفظ و مدیریت می کنند. 
ای��ن موضوع نش��ان می دهد ک��ه نظرات فق��ط تعامل صرف نیس��تند 
و می توان��د ب��ه  عن��وان دارایی در هر رس��انه ای مورد توج��ه کاربران و 

موتورهای جست وجو باشد.
س��رویس های زیادی در حال حاضر فعال هستند که نظرات کاربران 
اصلی ترین بخش محتوای آنهاست. این سرویس ها نظرات کاربران را به 
ش��کلی جمع بندی و هدایت می کنند که این نظرات می تواند تبدیل به 
دارایی اصلی آنها ش��ود. پاس��خگویی به موقع نظرات در این سرویس ها 
به  مراتب از سایر رس��انه ها مهم تر است؛ خصوصاً زمانی که این قسمت 
بخش��ی از بدنه اصلی کسب وکار نیز باشد. فروشگاه های اینترنتی عمدتاً 
بخش��ی را به نظرات هر محصول اختص��اص می دهند که باید از همین 

قاعده )مدیریت و پاسخگویی به موقع( تبعیت کنند.
کامنت ها و مدیریت انتظارات در رسانه های اجتماعی

مدیریت نظرات به اندازه پاس��خگویی به آنها اهمیت دارد، چراکه هر 
نظر می تواند به محور موضوع مس��تقل تبدیل ش��ود ک��ه در نهایت به 
غنی تر ش��دن بخش نظرات یا به حاشیه رفتن آن کمک می کند. اینکه 
مدیر رسانه یا وب سایت بداند در کجا و به چه صورت باید مداخله کند، 
نظ��رات غیرمرتبط و خاص را حذف کند یا نظر خود را در میان نظرات 
بگنجان��د اهمیت زی��ادی دارد، اما نمی توان ی��ک چارچوب خاص قابل 
تعمیم برای همه تجویز کرد. هر رس��انه با هر مخاطب باید س��اختار و 

شیوه خودش را پیدا و دنبال کند.
ب��رای برخی از موضوعات به دلیل حساس��یت های ب��االی اجتماعی 
می توان اعمال نظر را بس��یار مح��دود یا حتی ممنوع کرد که البته باید 
توجیه قابل قبولی برای آن وجود داش��ته باش��د، چراکه فرصت بس��یار 

ارزشمندی برای تعامل سلب می شود.
در مجم��وع، نظرات با هر قالب، به هر ش��کل و در هر رس��انه دارایی 
محتوایی اس��ت که با هزینه بسیار کم تولید می شود و مدیریت صحیح 
آن می تواند بخش قابل توجهی از اعتبار مخاطب را به شخص یا محصول 
منتق��ل کند و همین اعتبار منجر به واکنش هایی مثل اعتماد به خرید 

یا دنبال کردن صفحه   رسانه ای خواهد شد.
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براس��اس تئوری مدرن پرتف��وی)MPT(، درجه ریس��ک گریزی 
براس��اس بازده بیشتر در ازای ریسک بیشتر محاسبه می شود. بازده 
 )ROI( اضافی موردنیاز براس��اس انحراف معیار بازده سرمایه گذاری
مورد محاسبه قرار می گیرد، یا به عبارتی ریشه دوم واریانس است.

درجه ریس��ک گریزی در بازار به دو حالت در نظر گرفته می شود: 
یا با ارزیابی صرف ریس��ک قرار داده شده برای دارایی های ریسکی و 
یا با قیمت گذاری دارایی های بدون ریس��ک. به طور کلی، هر چقدر 
تقاضا برای دارایی های امن و بدون ریسک بیشتر باشد، فاصله میان 
نرخ بازده دارایی های ریس��کی و بدون ریس��ک بیش��تر می شود. در 

نتیجه، قیمت دارایی های بدون ریسک بیشتر می شود.
تئوری مدرن پرتفوی و ریسک

زمانی که تئوری مدرن پرتفوی معرفی و به تبع آن ریسک تعریف 
ش��د- که محاس��به آن انحراف معیار از میانگین بازده بود- محاسبه 
ریس��ک، به نظ��ر خیلی غیرمعمول می رس��ید اما با گذش��ت زمان، 
می ¬توان گفت که اس��تفاده از انحراف معیار برای محاسبه ریسک، 

مورد استفاده ترین ابزار است.
انحراف معیار نش��ان می ده��د که در ی��ک دوره زمانی بازده یک 
دارایی تا چه حد از میانگین دور ش��ده اس��ت. با استفاده از انحراف 
معی��ار می¬توان باالرفتن و پایین آمدن قیمت را از میانگین آن در 

معامالت بررسی نمود. در نتیجه، سرمایه گذاران با استفاده از همین 
تکنیک رفتار پرتفوی خود را نیز برای آینده تخمین می زنند.

کس��انی که ریس��ک گریز هس��تند، بیش��تر تمایل ب��ه آن دارند 
دارایی های��ی را برگزینند که انحراف معیار کمی دارند. انحراف معیار 
کم به این معنا اس��ت ک��ه قیمت دارایی مربوطه نوس��انات کمی را 
تجربه می نماید و احتمال کمی برای شکست و یا افت قیمت شدید 
وجود دارد، اما س��رمایه گذاران ریسک پذیرتر با انحراف معیار باال نیز 
مش��کلی ندارند زیراک��ه این امر می تواند به منزل��ه احتمال دریافت 

بازده بیشتر برای آنان باشد.
دلیل اینکه چرا اغلب اوقات از انحراف معیار به عنوان نمایش��ی از 
ریسک اس��تفاده می کنند این است که انحراف معیار می تواند بدون 
در نظ��ر گرفت��ن واح��د آن دارایی یا هر چیز دیگ��ر و بدون در نظر 
گرفتن تناسب آن داده، استفاده شود. به عنوان مثال، انحراف معیار 
ارتفاع می تواند براس��اس »اینچ« یا »فوت« در نظر گرفته ش��ود در 
حالی که انحراف معیار قیمت س��هام نیز می تواند براساس دالر برای 
هر س��هم در نظر گرفته ش��ود. به غیر از انح��راف معیار، می توان از 
نس��بت های معرفی شده دیگر در تئوری مدرن پرتفوی بهره جست. 
ب��ه عنوان مثال، می توان از بتا و یا R۲ به عنوان ریس��ک اس��تفاده 

نمود.

نقص های ممکن در MPT و ریسک
ش��اید از شما سوال شود که در گذش��ته شاهد این بودیم که بعضی از 
صندوق های سرمایه گذاری مش��ترک دارای انحراف معیاری بسیار کمی 
بودند، اما در نهایت پولی را از دس��ت داده اند. برای پاس��خ به این س��وال 
می ت��وان گفت: دورانی که بازار خوب نیس��ت عموم��ا دورانی کوتاه مدت 
هس��تند و اگر صندوق��ی دارای انحراف معیار پایینی باش��د به این معنا 
اس��ت که در کوتاه  مدت نس��بت به بقیه پول کمتری از دست می دهد نه 
اینکه اصال پولی را از دست نمی دهد، اما در نهایت باید گفت که اطالعات 
ریسک نگاهی گذشته نگر دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که آینده هم 
الگویی همانند گذشته داشته باشد. یکی دیگر از مباحث موجود این است 
که انحراف معیار کال عاملی نسبی است. به عنوان مثال اگر دو شرکت را 
با هم مقایسه کنیم که یکی از آنها ریسک 5 و دیگری دارای ریسک 1۰ 
باشد نمی توان گفت که این مقادیر به صورت کیفی به چه معنایی است، 
مثال اگر ریس��ک 5 را ریس��ک کمی تلقی کنیم می توان گفت که ریسک 
1۰ می تواند ریس��ک معمولی باش��د، اما اگر ریس��ک 5 را ریسک باالیی 
معنا کنیم باید گفت که ریس��ک 1۰ ریس��کی بسیار زیاد است. به همین 
علت، بدون داشتن اطالعات دیگر مثال اطالعاتی از قبیل ریسک صنعت، 

شرکت های دیگر و ... نمی توان در مورد ریسک اظهارنظر کرد.
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مروری بر مفهوم ریسک گریزی و محاسبه ریسک

7 نکته برای ساخت وبالگ کسب وکار
برای س��اخت وبالگ کسب وکار و همچنین توس��عه آن نیاز به رعایت 
اصولی دارید تا این وبالگ بتواند نقش موثرتری در توس��عه کس��ب و کار 
آنالین شما داشته باشد. در این مقاله شما را با ۷ نکته برای ساخت بالگ 

کسب وکار آشنا خواهیم کرد.
ساخت وبالگ برای موفقیت بلندمدت استراتژی بازاریابی یک کسب وکار 
کوچک و شهرت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانستن اینکه باید 
بالگینگ را چگونه آغاز کرد کمی گیج کننده است و باعث می شود بسیاری 
از م��ردم تنها به یک صفحه خالی نگاه کنند. اگر تازه وبالگ کس��ب وکار 
کوچ��ک خود را آغ��از کرده اید اما نمی دانید بع��د از آن باید چه کنید، ۷ 
نکته زیر را بخوانید تا مرحله مقدماتی را بگذرانید و شروع به تالش کنید.

1.برای زمان و هزینه خود بودجه تعیین کنید
حفظ و توس��عه بالگ تان کاری زمانبر است، پیش از شروع برنامه ریزی 
کنید که در طول یک هفته می توانید چقدر زمان به آماده سازی و بازاریابی 
محتوا اختصاص دهید. بسته به محتوا، اختصاص دادن یک تا سه ساعت 
برای هر پس��ت، یک زمان اس��تاندارد اس��ت. تخصیص میزان مناسبی از 
منابع به هنگام راه اندازی بالگ، تاثیر بسزایی روی موفقیت بلندمدت شما 
دارد، به  عالوه  بودجه بندی زمانی، شاید نیاز باشد برای بودجه های زیر نیز 

برنامه ریزی کنید:
• تبلیغات در پلتفرم های فضای مجازی
• پالگین ها و دیگر ویژگی های بالگ تان

• هزینه ه��ای ایجاد محتوای خ��اص برای بالگ ت��ان، همانند ویدئو و 
پادکست های صوتی

• هزینه ه��ای بازاریاب��ی ب��رای خبرنامه ها و دیگر اب��زار جایگزین برای 
پیشرفت

• هاست وب سایت در صورتی که وب سایت شما دارای قابلیت پالگین نباشد
2.تعیین اهداف اصلی خود

ب��ه هنگام تعیین هدف بالگ خود در نظر داش��ته باش��ید می خواهید 
وب سایت تان چگونه باشد. راه هایی برای استفاده از یک بالگ وجود دارد، 
پس از خودتان بپرس��ید: آیا قرار اس��ت از بالگم به  عنوان ابزار دیجیتال 
مارکتینگ، یک ابزار ارتباطاتی، یک ژورنال، برای به دس��ت آوردن سرنخ، 
به  عنوان یک وب سایت اولیه برای شرکت، یک صفحه فرود یا راهی برای 
افزایش اعتبار ش��رکت، اس��تفاده کنم؟ مهم نیست که شما به  دنبال این 
هستید که بالگ تان به یک یا ترکیبی از این توابع دست پیدا کند یا خیر، 
مهم این است که شما درک کنید از آنها برای رشد کسب وکار کوچک تان 

استفاده کنید.
3.تعیین مخاطبین هدف تان

پیش از اینکه ش��روع به اشتراک گذاری پس��ت و توسعه محتوا کنید، 
تعری��ف مخاطبین هدف تان امری ضروری اس��ت. اگر ای��ن کار را نکنید 
قادر نخواهید بود که موضوعات، اس��تایل های محتوا و مجراهای بازاریابی 
خوبی و ضروری ای را برای رس��یدن به مش��تری یا مصرف کننده انتخاب 
کنید. افرادی که مدنظرتان هستند را انتخاب کنید تا بتوانید اولویت های 

مخاطبین خودتان را تشخیص دهید.
4.بالگ های رقبای خود را ارزیابی کنید

اصال��ت ش��رکت ش��ما چیزی اس��ت که ش��ما را در صنع��ت از دیگر 
کس��ب وکارها متمایز می کند، ارزیابی بالگ های رقبا یک راه بسیار عالی 
برای اطمینان از این اس��ت که استراتژی ش��ما همراه با هر محتوایی که 
تولید می کنید منحصر به فرد است. درک بهتر استراتژی رقبا درک موارد 

زیر است:
• ارتباطات مشتری

• تکنیک و استایل های محتوا
• طرح سایت و تجربه کاربری

• کلمات کلیدی موردنظر
• موضوعات شامل شده

SEMrush یک ابزار بس��یار عالی اس��ت که به ش��ما در انجام تحلیل 
کلمات کلیدی در حوزه ای وس��یع در رنکینگ موتور جس��ت وجوی رقبا 
کمک می کند. س��مراش به کاربران می فهماند کدام صفحات رقبا دارای 
رنک باال هس��تند و از چه ابزارهایی برای گرفتن بازدید بیش��تر استفاده 
می کنند.  این ابزار به شما در اصالح عبارات کمک می کند و شما می توانید 

کلمات کلیدی یکسانی را در محتوای تان مورد هدف قرار دهید.
5.توسعه برنامه ای برای محتوا و درست کردن تقویم ویرایشی

 برای شروع از یک دستورالعمل برای محتوای خودتان استفاده کنید و 
برای انواع محتوایی که قرار اس��ت استفاده کنید دسته بندی ایجاد کنید، 
اما اول از همه ممکن اس��ت بخواهید جس��ت وجوی کلم��ه کلیدی را با 
 ،Google keyword planner،Wordtracker ابزارهایی همانن��د
وUbersuggestانج��ام دهید تا از اینکه چه کلمات کلیدی بیش��تر به 
درد تولید محتوا می خورند چش��م اندازی به دس��ت آورید. زمانی که شما 
این کلمات کلیدی را تعیین کردید دسته بندی های محتوای خود را با نام 
کلمات کلیدی تعیین کنید، زمانی  که یک پس��ت بالگ درست می کنید 
بهینه س��ازی وبالگ را نیز در نظر داشته باشید زیرا محتوای شما بیشتر 
در موتورهای جس��ت وجو ظاهر می ش��وند. یک تقویم ویرایش��ی درست 
کنید تا به شما کمک کند یک برنامه ریزی دقیق را انجام دهید که دقیق 
تعیین می کند چه زمانی پست می گذارید و در طول هفته چند تا پست 
می گذارید. به یاد داش��ته باشید که کلمات کلیدی مرتبط در طول زمان 
تغییر می کنند، جس��ت وجوی کلمه کلیدی خ��ود را به طور مرتب انجام 
دهید تا محتوای بالگ تان را بهینه کنید و با بهبود س��ئو س��ایت امکان 

نمایش آن را باال ببرید.
6.ریسپانسیو باشید

به این دلیل که هر کسب وکاری امروزه دارای بالگ است، درصورتی که 
می خواهید مشترکانی را جذب خود کنید، ضروری است که ریسپانسیو کار 
کنید. امکان دریافت بازدیدها و نظرات مشتری خود را با پاسخ دهی سریع 
به آنها و کامنت گذاشتن در دیگر بالگ های مرتبط به صنعت تان باال ببرید.

7.از ابزارهای فضای مجازی و تحلیلی استفاده کنید
 ابزارهای تحلیل و نظارت بر فضای مجازی به شما کمک می کنند که 
درک کنید مشتری شما در مورد کسب وکارتان چه می گوید و به شما این 
امکان را می دهد که در س��طح باالی رقاب��ت قرار بگیرید. برای مثال، اگر 
یک رقیب اعالن کند که در حال ارتقا است ابزارهای ریل تایم بازاریابی و 
اجتماعی به شما خبر می دهند و این فرصت را در اختیار شما می گذارند 
که تصمیم بگیرید آیا ش��ما هم می خواهید اعالن ارتق��ا کنید. ابزارهای 
نظارتی به ش��ما در مدیریت شکایات مش��تری که در پلتفرم های فضای 
مجازی صورت می گیرد نیز کمک می کند. اگر یک مشتری از محصول یا 
خدمات شما شکایت داشت، ابزارهای نظارتی شما را از آن شکایت مطلع 

می کنند و باعث می شوند که شما سریع پاسخ دهید.
smallbiztrends/webramz :منبع
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مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پاسخ انتقاد 
کسب وکارها به »سامانه امتا« را داد

با اینکه معاونت دادس��تانی کل کش��ور اعالم کرد که پلتفرم های 
آگهی باید در فاز اول طرح س��امانه امت��ا، تمامی آگهی های خودرو 
و مس��کن را بر این اس��اس احراز هویت کنند، اما تا به امروز کمتر 
س��ایتی به این سامانه پیوس��ته و انتقاداتی نسبت به عملکرد آن از 
س��وی فعاالن صورت گرفته است؛ انتقاداتی که امتا اکنون به برخی 

از آنها پاسخ داده است.
به گزارش دیجیاتو، بس��یاری از صاحبان کسب وکارهای اینترنتی 
نس��بت به اینکه امتا به آنها API نمی دهد و یا طوالنی بودن روند 
این س��امانه و نحوه عملکرد آن ک��ه منجر به خروج کاربر از پلتفرم 
می ش��ود را م��ورد انتقاد قرار دادند و س��امانه امتا س��عی کرده در 

اطالعیه اخیر خود تمام این انتقادات را به نحوی پاسخ دهد.
در ابتدای امر باید گفت سامانه امتا اولین بار در الکامپ سال 98 
رونمایی ش��د در همان زمان نیز مقرر ش��ده بود تا کسب و کارها با 
اتص��ال به آن امکان احراز هویت کاربران خود را فراهم کنند، اما تا 

امروز این موضوع محقق نشده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطالعیه ای موسوم به بررسی 
نحوه کارکرد س��امانه احراز هویت اِمتا در وهل��ه اول به انتقاد عدم 
ارائه API از سوی این سامانه پاسخ داده و تاکید کرده »این سامانه 
به صورت API در اختیار کسب  و کارها قرار می گیرد.« طبق اعالم 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از اهداف اصلی تدوین و ابالغ 
س��ند نظام هوی��ت معتبر در فضای مجازی ک��ه برخی منتقدان به 
استناد آن به سامانه اِمتا ایراد گرفته اند نیز لزوم صیانت از داده  های 
کاربران در فضای مجازی اس��ت، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز 
کاربران باید در بستر این سامانه طی شود. ابزار احراز هویت گوگل 
)Login With Google Account( که مورد استفاده بسیاری 

از پلتفرم  ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.
این اطالعیه درباره طوالنی بودن رویه احراز هویت این سامانه نیز 
گفت��ه که به علت کامل بودن این نوع اح��راز هویت، طوالنی بودن 
این روند تنها در بار اول حس می شود و پس از آن کاربر تنها با نام 
کاربری )ش��ماره موبایل( و رمز عبور یکتای خود احراز می شود. این 
س��امانه تاکید کرده که احراز هویت ه��ای گوناگون انواع پلتفرم ها و 
کسب وکارها به تنهایی کلی هزینه بر و وقت گیر است و تاکید داشته 
اگر تمامی این موارد به صورت یکپارچه در سامانه امتا باشد، تجربه 

کاربری مناسب تری برای مشترکین به وجود خواهد آمد.
همچنین در این اطالعیه تاکید ش��ده تا امروز 8 میلیون شهروند 
ایرانی )تقریبا یک دهم جمعیت کش��ور( در این سامانه احراز هویت 

شده اند که تنها با شماره موبایل خود به راحتی احراز می شوند.
در وهله بعدی به کارنامه امتا اش��اره ش��ده که یکی دیگر از نقاط 
مش��ترک انتقادات فعالین کس��ب وکارهای اینترنتی بود، کارنامه ای 
که به زعم آنها در طرح فروش فوق العاده خودرو خوب ظاهر نش��ده 
و آنها واهمه پیش آمدن مشکالت دوباره سامانه امتا را دارند. مرکز 
تجارت توس��عه الکترونیکی اما گفته برخالف اظهارات مطرح شده، 
تجربه امتا در احراز هویت طرح فروش فوق العاده خودرو یک تجربه 
موف��ق بوده و ب��رای گواه این ادع��ا اعالم کرده ک��ه در 1۰ روز، ۷ 

میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت شدند.
این مرکز گفته برخی مشکالت پیش آمده در این فرآیند به خاطر 
نقص کار کمیته خودرو بوده و نه نقص کار خود سامانه امتا. به گفته 
این مرکز »امتا تطابق ش��ماره موبایل کارب��ران با کد ملی آنها را از 
طریق سرویس شاهکار که یکي از ابزارهای شناسایی و احراز هویت 
است انجام می  دهد و این سرویس تمامی سیم کارت های کشور اعم 

از دائمی و اعتباری را پوشش می  دهد.«
در نهای��ت در بن��د پایان��ی اطالعیه ب��ه موضوع ری��زش کاربران 
پلتفرم ه��ای آگه��ی و هدایت آنها به ش��بکه های اجتماعی خارجی 
اش��اره شده که یک انتقاد مهم دیگر بازیگران اکوسیستم بود. مرکز 
توس��عه تجارت الکترونیکی در برابر این انتقاد گفته که هیچ شبکه 
اجتماعی که کارکرد پلتفرم های آگهی را داش��ته باشد وجود ندارد 
و همچنی��ن ادعا ک��رده که صرفا کاربرانی که قص��د انجام اقدامات 
س��وداگرانه و خالفکارانه دارند در این بسترها فعالیت می کنند. این 
اطالعی��ه در ادامه ضمن مخالف با حذف قیمت ها از این س��امانه ها 
اعالم کرده که اگر همکاری درب��اره احراز هویت صورت می گرفت، 

نیازی به این اقدام نبود:
»قابل توجه تحلیلگران اینکه، یکی از عللی که کاربران به س��مت 
ش��بکه های اجتماع��ی خارجی هدایت می ش��وند اس��تعالم قیمت 
برخی کاالهاس��ت که از س��کوهای آگهی حذف شده است، که در 
این خصوص نظر کارشناس��ی مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی نیز 
عدم حذف قیمت هاس��ت و در صورتی که این سکوها دستورالعمل 
ابالغی از س��وی کمیته عالی نظارت بر کسب  و کارهای مجازی در 
ش��هریورماه سال گذش��ته را که یکی از بندهای مهم آن الزام احراز 
هویت آگهی دهندگان اس��ت را رعایت می  کردند، قیمت  های خودرو 

و مسکن از این سکوها حذف نمی گردید.«
در پایان این اطالعیه ذکر شده که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
در آذرماه سال گذشته و مردادماه سال جاری با نمایندگان سکوهای 
آگهی و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی جلساتی داشته و به 
تفاهماتی رسیده است و اصالحاتی در سامانه امتا ایجاد کرده است. 
با این حال مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی می گوید که با وجود 
انجام این اصالحات، هیچ همکاری با س��امانه امتا از سوی بازیگران 

پلتفرم های آگهی صورت نگرفته است.

رهبری
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ش��غل یا کس��ب وکار امروزه از بزرگ ترین معضالت در کشور ما یاد 
می ش��ود. ما در این مطلب به بررس��ی 1۰ ش��غلی که در بازار ایران به 
ش��ما کمک می کند که به درآمد خوبی برس��ید و به ش��ما برای شروع 

یک فضای کاری جذاب با درآمد خوب کمک خواهد کرد می پردازیم.
1. فروش محصوالت هنری

امروزه هر چقدر بتوانید ایده ای خالقانه تر را با ش��یوه های ارزان قیمت 
عرضه کنید می توانید فروش��ی دس��ت نیافتنی داش��ته باش��ید، فروش 
محصوالت هنری اعم از نقاش��ی و ساخت وسایل با متریال های متفاوت 
می تواند یک بازار کار ایده آل برای افرادی باشد که دارای ذوق و سلیقه 
هن��ری هس��تند و می خواهند ی��ک درآمد ثابت و س��اده در خانه خود 
داش��ته باشند. ساخت زیورآالت، دست سازهای متفاوت با مواد بازیافتی 
و ... همه ایده هایی هستند که در بین عام مردم می تواند رواج پیدا کند، 

عالوه بر این ارزش افزوده این شغل به طور چشمگیری باالست.
2. طراحی دکوراتیو

بس��یاری از افراد عالقه دارند محیط پیرامون و زندگی خود را شخصا 
طراحی و دیزاین کنند، این امر می تواند یکی از نش��انه هایی باش��د که 
بتوانی��د ای��ن کار را برای دیگ��ران نیز انجام دهید و با دس��تمزدی کم 
ش��روع به فعالیت کنی��د، این امر که بتوانید مکانی را مناس��ب زندگی 
ایده آل ش��خصی کنید امروزه یکی از پرطرفدارترین شغل های دنیاست. 
اگر بتوانید با اس��تعدادی که در خ��ود دارید همراه با مجالت و کتب به 

تجربه خود نیز بیفزایید می توانید یک طراح خاص و کاربلد شوید.
3. سرویس فروش هدیه

برای ش��ما هم پیش آمده که برای خرید هدیه برای عزیزان تان دچار 
مشکل و تردید شده باشید و دست آخر هم مبلغی را به عنوان کادو در 
س��اده ترین ش��کل ممکن به طرف مقابل داده باشید، اما با کمی جست 
و جو در اینترنت ش��ما می توانید کس��ی باشید که ایده های جدید را در 
قالب یک پیشنهاد و در برابر دریافت مبلغی ارائه می دهید و اینگونه یک 
کس��ب و کار بی دردسر و همیشگی داشته باشید، سرویس فروش هدیه 
می تواند یک اس��تارت آپ هم قلمداد شود، چراکه با تهیه و دسته بندی 
انواع هدیه ها و عرضه مستقیم آنها به صورت آنالین در وقت بسیاری از 

افراد هم صرفه جویی می شود.

4. شبکه های اجتماعی
با پیش��رفت دنی��ای تکنولوژی و دنیای دیجیتال کس��ب و کارها هم 
رن��گ و بوی��ی جدید به خ��ود گرفتند، ش��بکه های مجازی با داش��تن 
تعدادی زیادی مخاطب می توانند بس��تر مناس��ب برای خرید و فروش 
هر نوع کاالیی را فراهم آورند، کانال های پرمخاطب تلگرام، صفحه های 
پربازدید اینس��تاگرام، س��ایت های پرطرفدار و ... همگی راه های جذب 
مش��تری هستند که می توانند حتی با تبلیغ در آنها کسب درآمد نمود. 

همه اینها منوط به استفاده درست از این شبکه های اجتماعی است.
5. تولید محتوا

هم��ه محص��والت و موضوعات احتی��اج به یک راهنمای اس��تفاده و 
خرید دارند، چطور در کنار کاالهای فیزیکی هنگام خرید یک بروش��ور 
وج��ود دارد و با توضیحات کالمی به مخاطب اطالعاتی را ارائه می دهد 
در دنی��ای دیجیتال و اینترنت هم باید اینگونه متن ها نوش��ته و عرضه 
ش��وند، کسی که عهده دار تولید محتوا اس��ت باید با مهارت و نوشتاری 
خ��اص مخاطب را جذب و به طرف محصول و هدف خود بکش��اند. این 
تولی��د محتوا به جز در دنیای مجازی می تواند در روزنامه ها و مجالت و 

دفترچه های راهنما نیز بسط پیدا کنند.
6. نمایندگی فروش

یک��ی از مهارت های مهم در عرضه کاالی موردنیاز بحث بر روی متقاعد 
کردن برای خرید و تخفیف گرفتن اس��ت، که به طور عامیانه به چانه زدن 
معرفی می ش��ود. همیشه در هر معامله ای دو طرف حضور دارند، خریدار و 
فروشنده، نمایندگی فروش با اتصال این دو طرف به یکدیگر سعی دارد هم 
محصول شرکتی که نمایندگی آن را به عهده دارند به فروش برسانند و هم 
بتوانن��د با متقاعد کردن طرف خریدار س��ودی خوب را نصیب خود کنند. 
در راه این ش��غل پیش��رفت های زیادی قابل پیش بینی است به طوری که 

می تواند در صدر یکی از شغل های درآمدزا قرار گیرد.
7. مشاور برگزاری مراسم

برگزاری یک مراس��م عالوه بر استرس های خاص خودش و حضور در 
آن احتیاج به یک بلده کار دارد که بداند چه چیزی موردنیاز است و چه 
کارهایی باید انجام ش��ود. اگر شما هم اهل برگزاری مهمانی های بزرگ 
هس��تید و تجربه ای در این زمینه دارید می توانید با عهده دار شدن این 

مس��ئولیت و بستن قرارداد با ش��خص موردنظر یک کار جدید را شروع 
کنید، برای انجام درس��ت این امر احتیاج به یک روابط عمومی قوی و 
تجربه زیاد دارید، باید بدانید چه چیزی مناس��ب و ایده آل مراسم است 

و تهیه و زمان بندی آن به چه صورت انجام گیرد.
8. وب هاستینگ فروش فضای اینترنتی

سایت هایی که همه روزه در حال خدمات   رسانی به شما هستند همگی 
متش��کل از چندین بخش هستند، تصاویر، اسناد و ... برای دسترسی به 
این تصاویر و فایل ها به مراجعه کنندگان نیاز است که رایانه  ای بر روی 
ش��بکه اینترنت این فایل ها را در خود نگهداری کند، کسانی می توانند 
ای��ن ش��غل را انتخاب کنند که تا حدودی آش��نایی ب��ه این فضا و نوع 
عملکرد آن داشته باش��ند و از همه مهمتر سرعت اینترنت مناسبی در 
اختیار داش��ته باش��ند، این کار به صورت دورکاری و با کمترین میزان 
رفت و آمد انجام می شود که خود باعث سود خوبی از این کار می شود.

9. تولید صیفی جات
در دنیای ماش��ینی این روزها کمتر مواد ارگانیک و طبیعی در اختیار 
مردم قرار می گیرد، داش��تن یک باغچ��ه و انجام کارهای باغبانی نه تنها 
روحیه شادی به شما خواهد بخشید بلکه می تواند موجب تولیداتی تازه 
و بازارپس��ند باش��د. صیفی جاتی نظیر س��بزی های مختلف، گوجه و ... 
همه می توانند با کمترین هزینه کاشته شوند به سوددهی قابل توجهی 
برس��ند. این کار با کمترین متراژ قابل اجراس��ت و ب��ا آبیاری قطره ای 

می تواند محصولی ارگانیک و طبیعی را به دست مشتری برساند.
10. ملک یاب

کمتر کسی دیگر برای خرید و فروش خانه و آپارتمان خود امالک های 
مختلف را کند و کاو می کند، اکثرا با اولین امالکی به تفاهم می رس��ند 
تا در وقت خود صرفه جویی کرده باش��ند و از این کار کسالت بار رهایی 
یابند، ب��ا کمی تحقیق در دور و اطراف و ام��الک و خانه های موردنظر 
می توانید واس��طه ای بین فروشنده و خریدار و امالک باشید، طوری که 
شما به عنوان یک دستیار و همه کاره برای آنها کار انجام دهید و حقوق 
دریافت کنید تا هم در وقت آنها صرفه جویی کرده باشید و هم خود به 

عنوان یک شغل دارای درآمد باشید.
ucan :منبع

اگرچ��ه زمزمه های تکذیب ش��ده ای درباره فیلترینگ اینس��تاگرام به 
گوش می رسد اما اکنون رئیس کمیس��یون کسب و کارهای دانش بنیان 
ات��اق بازرگانی ایران اعالم کرده که فیلترینگ اینس��تاگرام، باعث اثرات 
مخرب مس��تقیم و غیرمستقیم بر فضای اقتصادی حوزه کسب و کارهای 
اینترنتی و کل اقتصاد کش��ور خواهد شد. »افشین کالهی« اعالم کرده 
که حجم بازار اینس��تاگرام در بین کاربران ایرانی در یک سال حدود 5 

هزار میلیارد تومان است.
 ب��ه گزارش دیجیاتو، کالهی در گفت وگویی با ایلنا، گفته که بیش از 
۲4 میلیون کاربر ایرانی در اینس��تاگرام فعال اس��ت که 3۷ درصد آنها 
حداق��ل یک بار خرید و فروش انجام داده اند و یک بازار 5 هزار میلیارد 
تومانی در س��ال را ایجاد کرده اند. او با ذکر این نکته که یک نگرش در 
حاکمیت مبنی بر محدودیت ش��بکه های اجتماع��ی وجود دارد تاکید 
ک��رده که هنوز هیچ مصوبه  یا برنامه ای برای فیلترینگ اینس��تاگرام به 
وجود نیامده اس��ت: »حداقل من از آن بی اطالع هستم.« او تاکید کرده 
که تجربه فیلترینگ دیگر شبکه های اجتماعی نظیر توییتر، فیس بوک و 

تلگرام نشان داده که این مسدودیت ها کاری از پیش نمی برد:
»م��ا تجربه فیلترینگ را قبال در مورد ش��بکه های دیگر مثل توییتر، 

فیس بوک و تلگرام داشته و نتیجه را دیده ایم. به نظر می رسد که فیلتر 
کردن این شبکه ها فقط پروسه را کمی سخت کرده یا باعث رونق رقیب 
آنها ش��ده، اما باعث موفقیت در عدم اس��تفاده مردم از آنها نشده و تنها 

وقت و هزینه بیشتری را از آنها گرفته است.«
او تاکید کرده که همین اتفاق مش��ابه برای اینستاگرام نیز رخ خواهد 
داد و نباید اینطور متصور شد که فیلترینگ باعث فضای مجازی سالم تر 
یا رونق گرفتن ش��بکه های مش��ابه داخلی خواهد شد، چراکه این تصور 
به زعم کالهی، یک تصور واهی و غلط اس��ت. رئیس کمیس��یون کسب 
و کاره��ای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به تاثیر فیلترینگ 

احتمالی اینستاگرام بر کسب وکارها گفت:
»فیلترینگ اینس��تاگرام باعث اثرات مخرب مستقیم و غیرمستقیم بر 
فضای اقتصادی حوزه کس��ب و کاره��ای اینترنتی و کل اقتصاد خواهد 
بود. ما حدود ۲4 میلیون کاربر اینس��تاگرام داریم که براساس برآوردها، 
3۷درصد از آنها حداقل یک بار روی اینستا خرید و فروش انجام داده اند 

و این بازاری افزون بر 5 هزار میلیارد تومان در سال است.«
ب��ه گفته کالهی ح��دود ۲۰۰ هزار کس��ب و کار ایران��ی فعال روی 
ش��بکه های مجازی نظیر اینس��تاگرام فعال هس��تند: »فیلتر شدن این 

ش��بکه باعث می شود که بخش بزرگی از این فعاالن اقتصادی با چالش 
جدی مواجه شوند. این در حالی است که فراگیری ویروس کویید- 19 
با وجود اینکه باعث افزایش اس��تفاده از فضای مجازی برای سفارش��ات 

شده، اما مشکالت اقتصادی مردم حجم فروش را کاهش داده است.«
کالهی همچنین جدا از وضعیت اقتصادی خانواده ها و کسب وکارهای 
خرد به اهمیت تجاری اینستاگرام در بازاریابی و مارکتینگ اشاره کرده 
و گفت که »بسیاری از شرکت ها و برندها نیز از این فضا برای بازاریابی 
محصوالت و خدمات خود اس��تفاده می کنند که آس��یب جدی خواهند 
دی��د. افرادی هم در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت دارند که به کلی 

شغل خود را از دست خواهند داد.«
عض��و اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت که فیلتر کردن این بس��ترها 
باعث ناامن ش��دن فضای اقتصادی کشور می ش��ود چراکه باعث خروج 
س��رمایه ها از کسب و کارهای اینترنتی خواهد بود. او تاکید می کند که 
امنیت اولین الزمه هر فعالیت اقتصادی اس��ت و زمانی که کسب وکارها 
دائما با س��ایه فیلترینگ سر و کله بزنند، هیچ امنیتی در این باره حس 
نمی کنن��د :»ضمن اینکه یک��ی از بهترین ابزارهای ارتباط مس��تقیم با 

مشتریان از دست می رود.«

عضو اتاق بازرگانی: اینستاگرام بازاری 5 هزار میلیارد تومانی در کشور دارد

10 شغل پردرآمد با سرمایه کم در بازار کاری ایران
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از پیشکسوتان رزمنده و سربازان امریه شرکت آب منطقه ای 
مرکزی تجلیل شد

اراک - خبرنـگار فرصت امروز: در راس��تای گرامیداشت چهلمین سالگرد 
هفته دفاع مقدس، طی مراسمی از پیشکسوتان ایثارگر بازنشسته و سربازان امریه 
ش��رکت آب منطقه ای مرکزی تجلیل شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای مرکزی، در این نشست صمیمانه سعید آصفری معاون منابع انسانی، 
مالی و پشتیبانی این شرکت  ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، 
ش��هداء ، جانبازان ، آزادگان و عموم ایثارگران را ولی نعمتان جامعه و بخصوص 
خادمان جامعه دانسته و تسری  بیش از پیش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را امری بسیار مهم و کار ساز 
توصیف کرد .آصفری ادامه داد: رزمندگان و ایثارگران به عنوان قهرمانان و خالقان دفاع مقدس هرگز فراموش 
نمی شوند، چرا که در این سال ها ثابت کردند که در هر برهه ای، برای خدمت خالصانه به کشور آماده هستند. وی 
افزود: تکریم از ایثارگران در واقع تکریم از هشت سال رشادتها و دالورمردیها و ایستادگی مردم غیور و قهرمان 
ایران اسالمی می باشد و امروزه ثمره خون شهدا و رشادت و از خودگذشتگی جانبازان و مقاومت و ایستادگی 
آزادگان برای ما امنیت و آرامش و ثبات را در منطقه بوجود آورده است. معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 
شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: امروز بعد از چهل سال از مردان پیشکسوتی  تجلیل می کنیم که جوانی و 
عمر خود را در طبق اخالص گذاشتند تا انقالب اسالمی سربلند و جاودان بماند. در پایان مراسم از پیشکسوتان 

رزمنده و سربازان امریه شرکت آب منطقه ای مرکزی با اهدای لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد.

بهسازی پیاده روها در هسته مرکزی شهر قم
قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: در 
راس��تای اولویت دادن به عابران پیاده پیاده رو خیابان صفاییه، دورشهر و خیابان معلم 
که دارای بافت قدیمی بود سنگ فرش آن انجام شد. عباس ذاکریان با اشاره به اهمیت 
لزوم توجه به نگاه انسان محوری در طراحی ترافیک شهری، اظهار داشت: امروز نیازمند 
توجه به مسیرهای پیاده روی در سطح شهر به صورت جدی و حرفه ای هستیم و در این 
مسیر طرح پیاده روهای پیوسته برای از بین بردن تمام موانع پیاده روی و تردد با ویلچر 
اجرایی می ش��ود. معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری قم میزان سهم عابران پیاده در سفرهای درون شهری را 3۰ 
درصد اعالم کرد و افزود: یکی از اقدامات مؤثر در شهر قم برای ایمن سازی مسیر عابران پیاده، اجرای آرام سازی مرکز 
شهر در سه خیابان ارم، چهارمردان و خیابان بهار بوده است. ذاکریان با تأکید بر ایمن سازی پیاده روها، تصریح کرد: باید 
ایمن سازی پیاده روها برای خانم های دارای کالسکه و کسانی که از ویلچر استفاده می کنند در دستور کار قرار گیرد. وی 
از سنگ فرش پیاده رو خیابان معلم تا دورشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته در راستای اولویت دادن به 
عابران پیاده، پیاده رو خیابان صفاییه، دورشهر و خیابان معلم که دارای بافت قدیمی بود مجدداً سنگ فرش شد. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم از اجرایی شدن این طرح در مناطق ۲ و 4 نیز خبر داد و گفت: برنامه ای جامع برای 

آرام سازی و سنگ فرش خیابان های بافت قدیمی طراحی شده که از سال آینده کلید خواهد خورد.

زارعی: ثبت 330 پیام در سامانه 137 ناحیه شهری آزادگان 
منطقه دو شهرداری قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: معاون منطقه ۲ شهرداری قزوین گفت:در 
۶ ماه نخس��ت امس��ال، 33۰ مورد ارتباط مردم با سامانه 13۷ در ناحیه شهری 
آزادگان منطقه دو شهرداری قزوین به ثبت رسیده است.به گزارش روابط عمومی 
منطقه ۲ ش��هرداری قزوین، زارعی با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده این 
منطقه در ۶ ماه نخست امسال اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا در کشورمنجر به 
کاه��ش ارتباطات و مراجعات  م��ردم و پیگیری مطالبات خود از روش های غیر 
حضوری شده است. وی افزود: یکی از بهترین روش های ارتباط گیری شهروندان با مسئوالن شهرداری سامانه 
13۷ است که به این وسیله شهروندان می توانند دغدغه ها، انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به موضوعات 
مختلف این منطقه بیان کنند.  معاون منطقه ۲ شهرداری قزوین اظهار کرد: براساس اطالعات جمع آوری شده 
در ناحیه ش��هری آزادگان منطقه ۲ ش��هرداری قزوین، ۶ ماه نخست امسال، 33۰مورد ارتباط مردم با سامانه 
13۷ به ثبت رسیده است.  زارعی گفت: موضوعاتی از قبیل آسفالت، مرمت، لکه گیری و نگهداری معابر، نصب 
و مرمت جالیز، نصب و مرمت موزاییک، احداث و مرمت نهر آب، اجرای دیوار آجری  و ... از جمله مهم ترین 
مواردی هس��تند که مردم این ناحیه شهری به وسیله سامانه 13۷ مسئوالن شهرداری را مطلع و این منطقه 
به س��رعت مش��کالت را برطرف کرده اس��ت.  وی افزود: با توجه به افزایش شیوع کرونا در کشور همچنان به 

شهروندان توصیه می شود که از روش های غیرحضوری برای برطرف کردن مشکالت خود اقدام کنند.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:
پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه های فرهنگی و ورزشی قدمهای 

مثبتی برداشته است
ایالم – منصوری: مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم گفت: این واحد صنعتی در راستای 
مس��ئولیت اجتماعی در حوزه های فرهنگی و ورزش��ی از جمله جذب ورزش��کاران قهرمانی و 
حمایت 1۰۰ درصدی از تیم فوتبال بانوان، قدمهای بزرگ و مثبتی برداش��ته است.  به گزارش 
روابط عمومی، دکتر "روح اله نوریان" در دیدار با مدیرکل ورزش جوانان استان افزود:  پاالیشگاه 
گاز ایالم از س��ال  8۷ تاکنون با تش��کیل و حمایت از باشگاه فرهنگی ورزشی پاالیش گاز ایالم 
توانس��ته است  علی رغم همه س��ختی ها، تیم فوتبال بانوان ایالم را در سطح لیگ برتر فوتبال 
کشور نگهدارد. وی اظهار داشت: تمام بازیکنان این تیم بومی استان هستند و ۶۰ درصد اعضای 
این تیم را رده س��نی زیر1۷ س��ال تش��کیل می دهند. وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه گاز ایالم 
در جهت مس��ئولیت های اجتماعی خود از ورزش��کاران اس��تان در رشته های مختلف حمایت 
کرده اس��ت،تصریح کرد: این شرکت، برای پرورش استعدادهای ورزشی فوتبال بانوان در استان 
تالش ه��ای قابل توجهی انجام داده که به نحوی تاکنون در لیگ برتر باقی مانده اس��ت نوریان 
با اش��اره به اینکه وجود این تیم در اس��تان می تواند منشا شور و نشاط اجتماعی در بین بانوان  
استان باشد، خاطرنشان کرد: می بایست اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت فوتبال از تیم 
پشتیبانی کنند تا بتواند به عنوان نماینده استان در لیگ برتر بدرخشند. همچنین در این دیدار 
مدیرکل ورزش و جوانان استان ایالم گفت: این اداره کل زمین چمن،سالن های بدنسازی و سایر 
نیازمندیهای حوزه ورزشی در اختیار تیم فوتبال بانوان قرار می دهند. "مظفر علی شائی" افزود: 
تیم فوتبال بانوان نماینده استان در لیگ برتر است و بایستی همه مسئوالن تمامی شرایط حضور 

آنان را در لیگ برتر فراهم کنند 

معاون توانبخشی بهزیستی استان همدان:
از هر 10 هزار نفر دراستان همدان، 36 نفر از آنان ناشنوا هستند

همدان - خبرنگار فرصت امروز: فریدالدین حجت االسالمی در گفت وگو با پایگاه خبری همدان آنالین، 
با اش��اره به وجود ۶ هزار و 141 فرد ناش��نوا در اس��تان، مطرح کرد: به لحاظ تعداد افراد ناش��نوا، همدان 
هفدهمین اس��تان در کش��ور اس��ت. وی خیرین و مراکز خیریه را بازوان قوی بهزیستی در رابطه با تامین 
هزینه های مربوط به ناشنوایان و عمل کاشت حلزون خواند و افزود: باتوجه به تشدید تحریم های پزشکی، 
افزایش چشمگیر قیمت دالر، وارداتی بودن اکثر اقالم موردنیاز همانند سمعک و محدودیت های حاصل از 
کروناویروس، خیرین کمک های شایانی را در بحث تامین هزینه عمل کاشت حلزون به بهزیستی کرده اند. 
حجت االسالمی با تاکید براینکه هیچ فرد ناشنوا پشت نوبت عمل کلشت حلزون نیستند، اظهار کرد: سالیانه 
میانگین 15 تا ۲5 نفر به علت کاشت حلزون و مراجعه و آموزش در مرکز نیوشا، از چرخه ناشنوایان خارج 
و به مدارس عادی می روند. وی با اش��اره به وجود تیمی دلس��وز، تخصصی و حرفه ای کاش��ت حلزون به 
سرپرستی دکتر فراهانی در یمارستان بعثت همدان، خاطرنشان کرد: مرکز کاشت حلزون استان به عنوان 
مرکزی حرفه ای و مورد قبول در غرب کش��ور، پوشش دهنده بیماران نیازمند استان های همجوار همانند 
ایالم، کرمانشاه و لرستان نیز است. معاون توانبخشی بهزیستی استان همدان در رابطه با هزینه های عمل 
کاش��ت حلزون و آموزش پس از عمل در مرکز نیوش��ا نیز گفت: بهزیس��تی استان با پرداخت ماهیانه ۶۰ 
میلیون تومان به مرکز نیوشا به منظور تربیت شنیداری افراد و آسان سازی عمل کاشت حلزون برای خانواده 
ناشنوایان درغالب رایگان سازی این عمل، باعث شده تا هیچ فرد نیازمندی پشت نوبت این عمل مهم نباشد.

اخبـــار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: در س��فر معاون اول 
رئیس جمهور به استان هرمزگان، 1۲ طرح دریایی و بندری به

ارزش 14۰۰ میلیارد ریال با حضور دکتر اسحاق جهانگیری، 
به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
هرمزگان، "اس��حاق جهانگیری" مع��اون اول رئیس جمهور که 
روز ش��نبه پنجم مهر، به منظور افتت��اح چندین طرح فوالدی، 
درمانی، دریایی و بندری و همچنین ش��رکت در جلسه اقتصاد 
مقاومت��ی به اس��تان هرمزگان س��فر ک��رده بود، ب��ا حضور در 
مجتمع بندری ش��هید رجایی بندرعباس، 1۲ طرح را در حوزه 
زیرساخت های دریایی، بندری ، مخابراتی و گردشگری دریایی 
را افتتاح کرد. "محمد راس��تاد" معاون وزیر راه و شهرسازي در 
جری��ان این آیین افتتاح گفت: پروژه هاي مذکور در حوزه هاي 
زیر ساخت هاي دریایي، بندري، مخابراتي و گردشگري دریایي 
است که در سراس��ر استان احداث و امروز با حضور معاون اول 

رییس جمهور و هیات همراه به بره برداري رسید. وي این طرح 
ها را ش��امل احداث پایانه ترانزی��ت و صادراتی، احداث مخازن 
نگهداری فرآورده های نفتی، احداث 1۲ پس��ت اس��کله شناور 
گردشگری در  نقاط مختلف سواحل استان، بازسازی اسکله 1۶ 

تا ۲۰ بندر شهید رجایی، نوسازی خطوط ریلی خط 4 راه آهن 
بندر شهید رجایی  عنوان کرد. راستاد تحویل و بهره برداری از 
یک فروند بارج جمع آوری آلودگی و قایق تناب گیر  و چندین 
پ��روژه مخابراتی را از دیگر پروژه هاي ح��وزه دریایي و بندري 
برش��مرد و گفت: تمامي این طرح ها به شکل نمادین با حضور 
دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اس��المی وزیر راه و 
شهرس��ازی و دیگر مس��ئوالن در بندر شهید رجایي مورد بهره 

برداري قرار گرفتند.
مدیر عامل س��ازمان بنادر و دریانوردي هزینه کرد طرح هاي 
مذکور را 14۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم آن را 31۲ 
نفر اعالم کرد. ش��ایان ذکر اس��ت؛ ش��رکت در جلسه مشترک 
گمرک، بن��ادر و دریانوردی، صمت و بانکها به ریاس��ت معاون 
اول ریی��س جمهور در محل بندر ش��هید رجایی از دیگر برنامه 
های اس��ت که هم اکنون در محل بندر ش��هید رجایي در حال 

برگزاري مي باشد. 

اصفهان – قاسم اسد: بیست و سومین نمایشگاه بین المللی 
جام��ع صنعت س��اختمان ط��ی روزهای چهارده��م تا هفدهم 
آبان ماه امسال در محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان برگزار می شود.
به گزارش س��تاد برگزاری نمایشگاه جامع صنعت ساختمان 
اصفه��ان، مجری برگزاری این نمایش��گاه با اش��اره ب��ه اینکه 
نمایشگاه جامع صنعت ساختمان امسال با گستردگی و انسجام 
بیشتری برگزار می شود، گفت: این نمایشگاه که تاکنون بیست 
و دو دوره از آن برگ��زار ش��ده به عنوان یکی از نمایش��گاه های 
تخصصی مهم و پر مخاطب در س��طح کشور شناخته می شود و 
شرکت های بسیاری عالقمند به حضور در آن و ارائه محصوالت 

و خدمات خود هستند.
علیرض��ا آموخته با بیان اینکه تاکنون حضور 8۰ ش��رکت در 
بیست و سومین نمایش��گاه بین المللی جامع صنعت ساختمان 
اصفهان قطعی ش��ده اس��ت، افزود: تاکنون ظرفیت شش هزار 
و ۲۰۰ مترمرب��ع فضای مفید این نمایش��گاه تکمیل ش��ده اما 
پیش بینی می شود با توجه به زمان باقی مانده تا آغاز نمایشگاه، 

تعداد شرکت های حاضر در این رویداد نمایشگاهی افزایش یابد.
وی درب��اره زمینه فعالیت  ش��رکت های حاضر در نمایش��گاه 
س��اختمان اصفهان تصریح کرد: ش��رکت های فع��ال در زمینه 
تولیدات و محصوالت دکوراس��یون داخلی خانه و آش��پزخانه، 
نما و پوش��ش های خارجی س��اختمان، تجهی��زات الکتریکی و 
مکانیک��ی، محص��والت مرتبط با سبک س��ازی و مقاوم س��ازی 

س��اختمان، مصال��ح اولی��ه س��اختمانی و تولی��دات مربوط به 
بهینه س��ازی مصرف انرژی س��اختمان در این نمایشگاه حضور 
خواهند داشت و محصوالت، خدمات و دستاوردهای خود را به 

نمایش می گذارند. 
مجری برگزاری بیس��ت و س��ومین نمایش��گاه جامع صنعت 
س��اختمان اصفهان یک��ی از اه��داف برگزاری این نمایش��گاه 
را گ��رد هم آوردن فع��االن این صنعت اع��م از تولیدکنندگان، 
توزیع کنن��دگان، خری��داران و مصرف کنن��دگان در یک زمان 
و ی��ک م��کان و توجه ب��ه ظرفیت های تولید داخل دانس��ت و 
تاکید کرد: ایجاد بس��تری مناس��ب برای تبادل تجربیات میان 
مش��ارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، آش��نایی سرمایه گذاران 
داخل��ی و خارج��ی ب��ا ظرفیت های موج��ود ب��رای حضور در 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی کش��ور، ایف��ای نقش به عن��وان یک 
اب��زار بازاریابی در خدم��ت صنعت س��اختمان و ایجاد فرصت 
س��رمایه گذاری مش��ترک میان فعاالن این صنعت قدرتمند از 
جمله اهدافی به ش��مار می رود که نمایشگاه ساختمان اصفهان 

بر اساس آن پایه گذاری و برگزار خواهد شد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس غالمعلی شهمرادی  
در مراس��م تجلی��ل از ایث��ارگان مخابرات منطقه گلس��تان گفت : 
رسالت خطیر ماندگاری دوران دفاع مقدس بر عهده ایثارگران است 
.غالمعلی ش��همرادی با اشاره به اینکه 8 س��ال دفاع مقدس دوران 
طالیی بعداز انقالب می باشد گفت : جا دارد به جهت گرامیداشت 
آن دوران ، هر س��ال در هفته دفاع مق��دس از دالورمردان که جان 
خود را در 8 سال جنگ تحمیلی در طبق اخالص گذاشته و در دفاع 
از س��رزمینمان ایثارگری نموده اند تجلیل ش��ود .وی گفت :تداعی 
دوران دفاع مقدس باید نس��ل به نس��ل اتفاق بیفتد و رشادت ها و 
اقدامات موثر در جنگ تحمیلی ایران و عراق الگویی برای جوانان و 
نسل آینده باشد.مدیرمخابرات منطقه گلستان با تقدیر از همکاران 
ایثارگر گفت : وظیفه پاسداری از آثار و ارزشهای به یادگار مانده از 
آن دوران بر عهده ماست که باید آنرا تحویل آیندگان دهیم .وی با 

اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند : " دوران دفاع مقدس 
ب��ر خالف تصور روش��نفکران ، دوران عقالنی و مدبرانه بود" گفت : 

متاسفانه شنیده می ش��ود که برهه ای از جنگ زیر سوال می رود 
و ارزش��های تصمیمات مدیریتی و نقش امام راحل )ره( در رهبری 
جنگ نادیده گرفته می ش��ود و اینجاس��ت که وظیفه داریم راویان 
خوبی باش��یم و واقعیتها را به همان ص��ورت ثبت و درج و منتقل 
نماییم تا از تحریف جلوگیری شده و اطالعات نادرست انتقال نیابد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان در پایان ضمن تجلیل و تقدیرمجدد از 
رشادتهای همکاران ایثارگر افزود: ما میراث دار خون شهداء هستیم 
و پیروی و پیاده سازی تفکرات و منش آنها کمک بسیار موثری در 
پیشرفت کشور و حفظ استقالل کشورمان ایران خواهد بود.الزم به 
ذکر است در این جلسه که همکاران ایثارگر شهرستانهای مختلف در 
سطح استان از طریق ویدئو  کنفرانس ارتباط داشته و در این مراسم 
حضور داش��تند با خاطره گویی و روایت های عملیات  های  دوران 

دفاع مقدس توسط همکاران ایثارگر پایان یافت .

اهواز – شبنم قجاوند: رییس بهداشت و درمان صنعت نفت 
مسجدسلیمان از خریداری و اهدای تجهیزات جدید بهداشتی و 
درمانی بمنظور مقابله با ویروس کرونا به بیمارس��تان ۲۲ بهمن 
شهر مسجدس��لیمان با صرف اعتباری بالغ بر 1۰ میلیارد ریال 
خبر داد . دکتر فرحناز عزیزدوس��ت در تکمیل این خبر اظهار 
داش��ت : با حمایت های مدیرعامل محترم شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدس��لیمان و در راس��تای انجام مسئولیت های 
اجتماع��ی صنعت نف��ت اقالم مورد نیاز بیمارس��تان ۲۲ بهمن 
مسجدسلیمان بمنظور مقابله با کرونا توسط این مدیریت تهیه 

و به مدیریت بهداشت و درمان شهرستان تحویل گردید .
وی با اش��اره به اینکه این اقالم در ۲ بخش تجیهزات سرمایه 
ای و مصرفی تهیه شده اند افزود :  در بخش سرمایه ای شامل 
: دس��تگاه پالس اکس��ی متر انگش��تی و پرتابل – دستگاه گند 
زدا – تب س��نج لی��زری – ونتیالتور تهاجم��ی و غیرتهاجمی 

– ماس��ک مخصوص ونتیالتور – ماس��ک مخصوص گندزدا – 
دستگاه BIPAP – کپسول 4۰ لیتری اکسیژن – تشک مواج 
– فلومتر دیواری اکس��یژن فلومتر دیواری اکسیژن – ترمو متر 

دیجیتال – مانومتر اکس��یژن گاز – ساکش��ن دیواری و پرتابل 
می باش��د . دکتر عزیزدوس��ت ادام��ه داد : در بخش تجهیزات 
مصرفی نیز ش��امل تجهیزات حفاظت فردی از قبیل لباس گان 
فضایی – عینک – ماس��ک س��اده و N95 – دستکش التکس 
س��ایزهای مختل��ف – کاور کفش – ش��یلد محافظ صورت – 
محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح – شلوار و گان ضدآب 

– ساق دست – کاله – گان ساده و کشدار می باشد .
وی خاط��ر نش��ان ک��رد : برای خری��د این اق��الم تقریباً 1۰ 
میلی��ارد ریال هزینه صورت گرفته اس��ت . ش��ایان ذکر اس��ت 
بهداش��ت و درمان صنعت نفت و ش��رکت به��ره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان پیش از این نیز با خرید و اهدای 11میلیارد 
ریال تجهیزات بهداش��تی و پزش��کی به بیمارس��تان ۲۲ بهمن 
مسجدس��لیمان در امر مقابل��ه با کرونا و در راس��تای عمل به 

مسئولیت های  اجتماعی سازمانشان مشارکت داشته اند .

ش��هرقدس– محبوبه ابوالقاس��می: منیره الوند رئیس هیات 
مدی��ره خان��ه مطبوع��ات، بهمراه اعض��ای خان��ه مطبوعات و 
رحمانیان مدیر مسئول روزنامه سراسری شرق با غالمرضا آبکار 
رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان قدس دیدار و 
گفتگ��و کردند. آب��کار گفت :باید حس��اب  خبرنگارانی را که با 
دی��د خبری وفرهنگی به موض��وع  نمایندگی ها نگاه می کنند 
از کسانی که با سایر افراد درسطح شهرستان فعالیت می کنند 
جدا کرد . وی ضمن یادآوری  وظایف رس��انه ها اظهار داش��ت 
:برای سامان بخشیدن به اوضاع رسانه ها،  تفکیک فعالیت های 
اقتص��ادی و فرهنگی درحوزه خبرنگاری و ثبت نام در س��امانه 
جامع رس��انه های کش��وری و دریافت مجوزه��ای قانونی الزم 
و ضروری اس��ت . آبکار افزود: وح��دت و اتحاد بین خبرنگاران 
، ش��کوفایی اطالع رس��انی در شهرس��تان قدس را رقم خواهد 

زد و م��ردم با اعتماد کامل اخبار شهرس��تان را دنبال خواهند 
کرد. ش��کاف و ایجاد تفرقه باع��ث از بین رفتن اعتبار و جایگاه 

خبرنگاران خواهد ش��د. وی همچنین در مورد خبرگزاری ها و 
مجالت چاپ شده در شهرستان گفت: خبرگزاری ها و مجالتی 
که با کمبود امکانات و مشقت فراوان در شهرستان فعالیت می 
کنند، باید مورد حمایت بیش��تری قرار گیرند و یا بیمه صندوق 
هنری از آنها حمایت کند. منیره الوند رئیس هیات مدیره خانه 
مطبوعات ضمن تاکید بربررس��ی وضعیت خبرنگاران و اصحاب 
رس��انه گفت: اصحاب رس��انه که به عضویت در خانه مطبوعات 
شهرس��تان ها درآمده اند می بایست در بیان مشکالت مردم و 
اطالع رس��انی صحیح اخبار کوشا باشند . داشتن همین روحیه 
و صداقت در اطالع رسانی باعث اعتماد مردم به اصحاب رسانه 
می ش��ود. وی خبرنگاران شهرس��تان های اس��تان تهران را به 
ثبت نام در س��امانه جامع رسانه های کشور و عضویت در خانه 

مطبوعات هر شهرستان  فراخواند.

  12 طرح دریایی و بندری در هرمزگان
با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید

نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان از 14 تا 17 آبان ماه برگزار می شود

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 

رسالت خطیر ماندگاری دوران درخشان دفاع مقدس بر عهده ایثارگران است

از سوی صنعت نفت مسجدسلیمان :

تجهیزات بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا به بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان اهداء شد

دیدار اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان تهران با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قدس
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عب��ارت تاکیدی مثب��ت که بعضاً به آنه��ا مانترا نیز گفته می ش��ود، 
اظهاراتی نیرومند هس��تند که می توانند انگیزه، شور و شوق و اطمینان 
خاطر را برای ش��ما فراهم کنند. ش��واهد علمی زی��ادی وجود دارد که 
عب��ارات تاکیدی مثبت واقعا موثر هس��تند. به همی��ن دلیل آنها برای 
افزایش بهره وری هر کسی به درد می خورند. یک تحقیق در سال ۲۰1۶ 
نشان داد که تصدیق و تایید خود می تواند درد را کاهش داده و به افراد 
در حفظ تعادل در هنگام بروز مشکل و تهدید کمک کند. آیا به تقویت 
روحیه نیاز دارید؟ در ای��ن مطلب 9 مورد عبارت تاکیدی مثبت وجود 
دارند که به ش��ما کمک می کنند در مسیر انجام کارتان روحیه بگیرید 

و باانگیزه ادامه بدهید.
عبارات تاکیدی مثبت برای تقویت روحیه کاری

1. من شجاع هستم و می توانم با ترس هایم روبه رو شوم
اولین مورد در این فهرس��ت عبارات تاکیدی مثبت این اس��ت که به 
خودتان بگویید شجاع هستید و می توانید با ترس های تان روبه رو شوید.
رس��یدن به اهداف به این معنا نیست که سریع و دقیق به آن چیزی 
که خواس��ته اید برس��ید. بلکه ش��جاعت و روبه رو ش��دن با سناریوهای 
ترس��ناک و اتفاقات و مشکالتی که در طول مسیر برای تان رخ می دهد 
اس��ت که ش��ما را به س��مت هدف تان هدایت می کن��د و در این روند 

باانگیزه نگه تان می دارد.
هنوز کامال احس��اس ش��جاعت نمی کنید؟ مشکلی نیست آرامش تان 
را حفظ کنید و حرف هایی را که آرزو می کنید ش��خص دیگری به شما 
بگوید خودتان به خودتان بگویید. شما قبال کارهای سخت زیادی انجام 
داده اید و از پس آنها برآمده اید! پس چرا اکنون نتوانید کارهای س��خت 

انجام دهید و بر مشکالت غلبه کنید؟
2. من برای تحقق اهدافم انگیزه و شور دارم

ش��اید در ح��ال حاضر پ��روژه ای ک��ه روی آن کار می کنی��د را کنار 
گذاش��ته اید. شاید به طور کلی اش��تیاق خود را برای کار از دست داده 
باش��ید. مهم نیس��ت که چه چیزی انرژی ش��ما را کاهش می دهد، به 
ه��ر روی می توانید انگیزه از دس��ت رفته را بازیابید و آن را به س��مت 

چشم انداز استراتژیک تان هدایت کنید.
برای انجام این کار، باید به خودتان یادآوری کنید که انگیزه موردنیاز 
برای انجام کارها از بیرون ایجاد نمی شود بلکه از درون خودتان می آید. 
ب��ه خود بگویید که می توانید انگیزه الزم برای انجام کار را در وجودتان 
ایج��اد کنید )و در صورت نیاز، حتی پیاده روی کنید و کمی هوای تازه 

بگیرید!(

3. من می توانم موانع را به فرصت هایی برای بهتر کردن خودم 
تبدیل کنم

خواه با شکس��ت روبه رو ش��ده یا طرد شده باش��ید و خواه یک عامل 
اس��ترس زای جدی��د در مس��یرتان ق��رار گرفته یا حتی زم��ان تحویل 
پروژه تان نزدیک اس��ت، به هر حال موانع می توانند به س��رعت روحیه 
شما را تخریب کنند، اما لزومی ندارد که این تجربیات دشوار روحیه یا 
انگیزه ش��ما را تعیین کند، به خصوص اگر دیدگاه خود را تغییر دهید 
و چیزه��ای مثبتی را که همین موانع با خود به همراه دارند به خودتان 

یادآوری کنید.
هر زمان که در کار احس��اس ناامی��دی می کنید، به خودتان یادآوری 
کنی��د که چالش های فعلی و تالش��ی که برای کن��ار زدن آنها به خرج 
می دهید فرصتی برای یادگیری، رش��د و پیش��رفت است. هنگامی که 
ذهنی��ت خ��ود را در مورد اهمیت موانع رش��د ش��خصی تغییر بدهید، 
متوجه می ش��وید که استرس ها و احساس��ات منفی تاثیر چندانی روی 

میزان انگیزه شما ندارند.
4. من نمونه ای از صداقت هستم، حتی وقتی کسی به دنبال آن 

نیست
بدون شک، صداقت صفتی است که ارزش زیادی در تعامالت انسانی 
دارد. ایده ه��ای عال��ی، مجموعه مهارت های بی نظی��ر و همه ارتباطات 
مناسب شما را به س��طح مناسبی از موفقیت می رسانند، اما آنچه واقعاً 
آدم ها را به جلو س��وق می دهد شخصیت اس��ت – به این معنا که آنها 
کار درس��ت را انجام می دهند حتی وقتی کس��ی به دنبال آن نیست و 

کنکاشی در موردشان ندارد.
الزم به ذکر اس��ت که انجام کار درست همیشه آسان نیست. به خود 
ی��ادآوری کنید که صداق��ت بازدهی عظیم دارد – حت��ی اگر در حال 
حاضر چنین چیزی به نظر نرس��د و حتی اگر س��ایر اطرافیان ش��ما با 

همان صداقت و ارزش ها با شما رفتار نکنند.
مرتباً درباره اهمیت صداقت و درستی برای خودتان سخنرانی کنید.

5. وقتی برای مراقبت از خودم کمی استراحت می کنم، 
اثربخشی بیشتری دارم

اس��ترس یک تجربه معمول و مورد انتظار در هر شغلی است، اما بین 
استرس و فرسودگی مرز باریکی وجود دارد.

وقتی اس��ترس تمام انرژی و ج��ان آدم را می گیرد و جای خود را به 
بدبینی و نفرت نس��بت به ش��غل می دهد، دیگ��ر آدم کارآمد و موثری 

نخواهید بود.

برای جلوگیری از اس��ترس و فرس��ودگی ش��غلی، به خ��ود یادآوری 
کنی��د که اختصاص دادن زمانی برای مراقبت از خود )یا صرفاً داش��تن 
اس��تراحت های کوتاه در میانه روز کاری( تنبلی یا خودخواهی نیس��ت، 
بلک��ه یک روش مهم برای اطمینان از ادامه کار با کیفیت عالی اس��ت. 
عبارات تاکیدی مثبت تا حد زیادی به جلوگیری از فرس��ودگی ش��غلی 

کمک می کنند.
6. من به خاطر کاری که انجام می دهم شور و اشتیاق دارم، نه 

برای اثبات چیزی
همه ما سخت خواهان این هستیم که مورد تایید دیگران قرار بگیریم 
و هم��ه ما مافوق، هم��کار و آدم های دیگ��ری در زندگی مان داریم که 
می خواهی��م آنها را تح��ت تأثیر قرار دهیم، اما وقت��ی انگیزه ما »تحت 
تاثیر قرار دادن دیگران« یا خش��نودی آنها باشد، کارمان اصیل نخواهد 

بود – و در نتیجه، آنقدرها هم موثر نخواهد بود.
وقتی وسوس��ه می شوم که خودم را به دیگران ثابت کنم، کمی زمان 
می گذارم و به خودم یادآوری می کنم که فالن کار را ش��روع کردم زیرا 
عالقه زیادی برای کمک به مردم توسط محصولی که ارائه داده ام، دارم. 
معم��والً این تأیید و تاکید من را به هدف اصلی ام برمی گرداند و به من 
ق��درت می دهد تصمیمات عاقالنه تری بگیرم و س��بب می ش��ود که در 

درازمدت، بسیار شادتر باشم.
7. من فروتنی الزم را برای پرسیدن سوال و ادامه یادگیری دارم

هرگز فکر نکنید به جایی رسید ه اید که دیگر نیازی به پرسیدن سوال 
ندارید

بنابراین بهتر اس��ت پرس��یدن سواالت را راجع به هر چیزی که باعث 
کنجکاوی تان می شود، اولویت قرار بدهید، حتی اگر این کار احمقانه به 
نظر برس��د انجام این کار کم��ک بزرگی به زندگی حرفه ای تان می کند، 

خصوصاً وقتی احساس می کنید جایی گیر افتاده اید یا انگیزه ندارید!
خ��واه در م��ورد چگونگ��ی انج��ام کار کنج��کاو باش��ید و خ��واه 
دس��تورالعمل های کس��ی را متوجه نشده اید، به یاد داش��ته باشید که 
پاسخ سوال شما می تواند شکاف بین شما و اهداف شغلی تان را برطرف 

کند و از بین ببرد.
بنابراین، یک تمرین منظم انجام دهید و تأیید کنید که فروتنی ضعف 
نیس��ت، بلکه نشانه این است که ش��ما انگیزه یادگیری و رشد و تبدیل 

شدن به فردی را که می خواهید، دارید.
8. هیچ کس در کار من از من بهتر نیست

به لطف لینکدین و س��ایر رس��انه های اجتماعی، پیگی��ری هم اتاقی 

دانش��گاه یا همکار قدیمی شما کار بسیار آسانی است و این یعنی شما 
به راحتی می توانید در دام مقایسه گرفتار شوید و به این نتیجه برسید 
که ابدا در جای درس��ت و روی خط موفقیت نیستید. سندرم ایمپاستر 

یکی از نمونه های بروز این احساس ناامنی است.
اگر تا به حال با س��ندرم ایمپاس��تر دس��ت و پنجه ن��رم کرده اید – 
احساس می کنید لیاقت نقش خود را ندارید یا بدتر از آن، فکر می کنید 
ش��خص دیگری در این زمینه بهتر اس��ت – بر تأیید اینکه دقیقاً همان 

جایی هستید که باید باشید، تمرکز کنید.
ب��ه خود ی��ادآوری کنید که به یک دلیلی در ای��ن نقش قرار دارید و 
تجربیات، مهارت ها و روابطی که ایجاد کرده اید ش��ما را به بهترین فرد 
برای این شغل تبدیل می کند، مهم نیست که آدم های دیگر پیرامون تان 

به چه کاری مشغول هستند.
9. کار من هدف دارد و زندگی مردم را دگرگون می کند

فراموش کردن دلیل مهم بودن کار ش��ما آس��ان اس��ت، اما عبارات 
تاکیدی مثبت می تواند به ش��ما کمک کند که دوباره به مس��یر درست 

بازگردید.
ای��ن قطع ارتب��اط می تواند منجر به از بین رفت��ن انگیزه و در نهایت 
نارضایتی در محل کار ش��ود. با یادآوری همه اثرات مثبتی که کار شما 

روی آدم ها دارد، شور و اشتیاق خود را پس بگیرید.
ش��اید شما در تیمی هس��تید که برای کارآمدتر کردن زندگی مردم 
محصولی را ایجاد می کنید. ش��اید ش��ما با سرو قهوه یا غذا روز مردم را 
بهتر و زیباتر می کنید. در هر صورت، ش��ما به طور ملموس��ی به کسی 

کمک می کنید و یادآوری این نکته اهمیت زیادی دارد.
انجام منظم این کار می تواند به تازه س��ازی ذهنیت »هدفمند« ش��ما 
کم��ک کن��د و به نوبه خود باعث ش��ود ت��ا در کارتان پرش��ور، نوآور و 
متعهدتر ش��وید – همه اینها به شما کمک می کنند تا به سمت اهداف 

خود گام بردارید و پیش بروید.
کالم پایانی

هم��ه آدم ها در زندگی و محل کار با مش��کالتی روبه رو می ش��وند و 
بیش��تر افراد ممکن اس��ت در برهه ای از زمان روحیه خود را از دس��ت 
بدهن��د، اما نکته مهم این اس��ت ک��ه چگونه با مش��کالت خود روبه رو 
می ش��وید. این عبارات تاکیدی مثبت برای تقویت روحیه کاری، نقطه 
ش��روع بسیار خوبی برای بازیابی انگیزه و روحیه هنگام مواجهه شدن با 

مشکالت و حتی شکست خوردن است.
lifehack/bazdeh :منبع

9 عبارت تاکیدی مثبت برای تقویت روحیه کاری

سه شنبه
15 مهر 1399

شماره 1639



15کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ت��ا وقتی به مه��ارت »ارتباط موثر« دس��ت پیدا نکنی��د، نمی توانید 
ب��ه یک رهبر بزرگ تبدیل ش��وید. البته مقصودمان این نیس��ت خیلی 
حرافی کنید. برای تبدیل شدن به فردی با توانایی برقراری ارتباط موثر، 
می توانید تصور کنید دنیا برای تان همانند یک دانش��گاه است و همواره 
باید چیزهای مختلفی از آن یاد بگیرید. حتی چیزهایی بیش��تر از آنچه 
در دانش��گاه می توان فراگرفت. در دانش��گاه یاد می گیریم روی کلمات، 
دستور زبان، بیان، ش��خصیت و... تمرکز کنیم اما نکات بیشتری وجود 

دارد که باید یاد بگیرید تا بتوانید نقش یک رهبر بزرگ را ایفا کنید. 
برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ و موفق، باید چند ویژگی ارتباط 
موث��ر را در خود پرورش دهید و با اس��تفاده از آنها در ارتباطات تان به 
نتایج بهتری برس��ید. برای این منظور، رفت��ار رهبران بزرگ دنیا مورد 
بررس��ی قرار گرفته اس��ت. مهارت ارتباط موثر، ی��ک ویژگی الزم برای 
دس��تیابی به موفقیت اس��ت و یک مهارت بین ف��ردی، بین گروهی و 
فراگروهی به حس��اب می آید. هر دانش و مهارتی وقتی ارزشمند است 

که امکان توسعه داشته باشد.
یک��ی از خصوصیات��ی که در افراد ب��ا توانایی برق��راری ارتباط موثر، 
مش��ترک اس��ت، موقعیت شناس��ی و دارابودن حس آگاهی باالس��ت. 
موفق ترین افراد در برقراری ارتباط موثر، کس��انی هس��تند که بیش��تر 
گ��وش می دهن��د و به همه چی��ز نگاه تیزبینان��ه دارن��د. بهترین آنها، 
افرادی هس��تند ک��ه در شخصیت شناس��ی توانمند هس��تند، آنها این 
توانای��ی را دارند که با توج��ه به خلق و خو و رفتار دیگران، خصوصیات 
و ویژگی ه��ای ش��خصیتی آنها را ح��دس بزنند. این اف��راد با زبان بدن 
آش��نایی کام��ل دارند، نوع نگرش اف��راد و طرز برخورد آنها با مس��ائل 
مختلف را پیش بینی می کنند و دقیقا می دانند هر فرد، نگرانی هایش را 
در ارتباطات اجتماعی چگونه بروز می دهد. افراد دارای ویژگی برقراری 
ارتباط موثر، نه تنها به خوبی می توانند محیط پیرامون شان را شناسایی 
کنن��د، بلکه توانایی فوق العاده ای در زمینه انطباق خود با محیط اطراف 
دارن��د. این افراد هوش هیجانی بس��یار باالیی دارن��د، چراکه می توانند 
بدون درگیری با محیط اطراف، آن را بپذیرند. تفاوتی ندارد طرف مقابل 
آنها چه کس��ی است. آنها این مهارت را دارند که با هر فرد یا گروهی با 

هر نوع خصوصیت و طرز برخورد، ارتباط برقرار کنند.
با توجه به تمام خصوصیاتی که درباره افراد با توانایی برقراری ارتباط 
موثر گفته ش��د، اکنون متوجه می ش��وید مهارت های تان در این زمینه 
رش��د یافته اس��ت و می توانید به فردی با مهارت ارتب��اط موثر تبدیل 

شوید یا نه؟
باید بتوانید در تعامالت خود با دیگران از 1۰ رازی که در ادامه مقاله 

در مورد آن صحبت خواهیم کرد، استفاده کنید:
• دورویی نکنید

بدون ش��ک هیچ کسی دوست ندارد با کس��ی ارتباط برقرار کند که 
به او اعتماد ندارد. اگر کارمندان احس��اس کنند مدیرشان الیق اعتماد 
است، از او حمایت می کنند و تمام خطراتی را که در مسیر وجود دارد، 
می پذیرند اما اگر مدیر، ش��خصیت متزلزل و ضعیفی داش��ته باش��د و 
ریاکاری او فاش ش��ود، کارمندان نمی توانند آنطور که باید، به او اعتماد 
کنن��د. باید بدانی��د تنها وقتی اعتماد ایجاد می ش��ود که صادقانه رفتار 
کنید، تفکر هوشمندانه داش��ته باشید و در تصمیم گیری های تان قاطع 
باش��ید. وقتی اعتماد وجود داشته باش��د، بخشش و همدلی هم هست. 
به س��ادگی می توانید اف��رادی را که به آنها اعتماد دارید، ببخش��ید اما 

احتماال خود ش��ما هم نمی توانید به راحتی کسانی را که به آنها اعتماد 
ندارید، ببخشید.

• رابطه صمیمانه برقرار کنید
داش��تن رابطه صمیمانه به معنای آن نیس��ت ک��ه اجازه دهید طرف 
مقابل، همه چیز را در مورد ش��ما بداند؛ ای��ن کار هیچ ضرورتی ندارد، 
ام��ا مهم اس��ت ارتباطات تان با افراد دوطرفه باش��د. نباید تنها خودتان 
صحبت کنید، بلکه بگذارید کارمندان احس��اس کنن��د به آنها اهمیت 
می دهی��د. وقت��ی با آنه��ا رابط��ه صمیمانه داش��ته باش��ید، مکالمات 
تاثیرگذارتر و دلنش��ین تر خواهد ش��د. مردم تا وقتی مطمئن نشوند به 
آنها و احساسات ش��ان اهمیت می دهید، برای ش��ان مهم نیس��ت چقدر 

اطالعات دارید یا اصال چه می خواهید بگویید.
مدل کالسیک تئوری کسب و کار می گوید مدیران باید تا حد ممکن با 
کارمندان شان فاصله داشته باشند، این بدین معناست رعایت جایگاه مدیر 
و تفاوتش با دیگران اهمیت دارد، اما نظر من این است، فاصله گرفتن اجازه 
نمی دهد ارتباط، ش��کل واقعی خود را داش��ته باش��د. اگر روابط خود را با 
کارمندان یا دوستان تان گسترش ندهید و فاصله بگیرید، هیچ وقت نخواهید 
فهمید در ذهن شان چه می گذرد و وقتی از آن مطلع خواهید شد که برای 

هر اقدامی در هر نوع رابطه ای، دیر شده است.
• صریح و ساده صحبت کنید

داشتن شخصیت مشخص، واضح و دقیق خیلی بهتر از یک شخصیت 
پیچیده اس��ت. تمام مردم در برخورد با شخصیت های پیچیده و مرموز، 
احس��اس امنیت کمتری دارند. پس به ج��ای اینکه در ارتباطات تان به 
گونه ای رفتار کنید که طرف مقابل احس��اس کند به دنبال گیج کردن 
او هس��تید تا خلع س��الح ش��ود، یاد بگیرید هیچ نیازی نیست با طرف 
مقابل بازی کنیم تا در رقابت با او پیروز شویم. در ارتباطات تان، اهداف 
خود را در نظر بگیرید و س��عی کنید به تمامی آنها برسید، اما به همان 
اندازه به دیگران و اهداف ش��ان اهمیت دهید. سعی نکنید با زیاده گویی 
و گیج ک��ردن طرف مقابل، به هدف تان دس��ت یابید. مس��اله مهم این 
است اگر همیشه صریح باشید و مستقیم سر اصل مطلب بروید، شانس 
بیش��تری برای برقراری ارتباط خواهید داشت و حتی اشتیاق مخاطب 
نیز برای گوش دادن به صحبت های ش��ما بیشتر می شود، اما هر چقدر 
بیش��تر به حاشیه بروید، زمان مکالمه طوالنی و کسل کننده خواهد شد 

و طرف مقابل کمتر به صحبت های تان گوش می دهد.
• دیگران را تحت تاثیر قرار بدهید

اف��راد قوی در زمینه برقراری ارتباط موثر، تنها روی یادگیری و کس��ب 
مه��ارت یا دریافت اطالعات تمرکز نمی کنن��د؛ بلکه در زمینه انتقال ایده، 
اولویت بندی انتظارات، اقدامات الهام بخش و توس��عه چشم اندازهای شان 
هم مهارت خاصی دارند. همیش��ه یادتان باشد رمز تاثیرگذاری روی طرف 
مقابل، داش��تن یک قلب پاک است. هر چقدر در ارتباطات تان بیشتر روی 
کمک کردن به دیگران تمرکز کنید )بیش��تر ب��رای آنها انرژی بگذارید تا 
اینکه بخواهی��د برای تان ان��رژی بگذارند(، موفق تر خواهید ش��د. باید به 
دنبال برقراری یک ارتباط درس��ت باشید. شاید فکر کنید با اهمیت دادن 
به خواس��ته طرف مقابل، از شما سوءاس��تفاده می شود؛ اما باید بدانید اگر 
همیشه به حفظ تعادل توجه کنید، به نتیجه مطلوب خواهید رسید و هیچ 

وقت هم احساس نمی کنید از شما سوءاستفاده شده است.
• ذهن باز داشته باشید

در بیشتر مواقع پافشاری کردن روی طرز فکرهای قدیمی که سال ها 

ب��ا آنه��ا زندگی کرده ایم، م��ا را از فرصت های جدی��د دور خواهد کرد. 
ویژگی ی��ک رهبر موفق و ماهر در برقراری ارتباط موثر، جبهه نگرفتن 
در مقابل ایده ها و نظرات جدید اس��ت. این رهبر با میل و رغبت فراوان 
به دنبال این اس��ت که ذهن خود را برای قبول نظرات و مواضع مخالف 
آماده کند تا بتواند در صورت لزوم رضایت طرف مقابل را جلب کند و او 
را با خود همراه سازد. واقعا جای تعجب دارد برخی افراد از دیدگاه های 
مخالف می ترس��ند؛ در حالی که واقعا باید عالقه مند و کنجکاو باشند و 
از نظرات در راستای اهداف خود استفاده کنند، چراکه هر نظر جدیدی 
افق تازه ای از موضوع موردنظر را در ذهن فرد باز می کند. با افرادی که 
با ش��ما برخورد دارند گفت و گوی باز داش��ته باشید، اجازه دهید شما 
را به چالش بکش��ند تا در نتیجه همین کشمکش ها به پیشرفت برسید. 
یادتان باشد مهم نیست با شما موافق باشند یا مخالف، مهم این است به 
آنها نشان دهید می خواهید با صبر و حوصله به صحبت های شان گوش 
دهید. با ذهن باز با افراد تبادل نظر کنید و س��عی کنید چیزهای زیادی 

از یکدیگر یاد بگیرید.
• کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش کنید

اینکه فقط ش��ما صحبت کنید، بدین معنا نیست که وارد یک مکالمه 
شده اید و گفت و گو شروع شده است. متعارف ترین شکل گفت و گو در 
جریان گفت و شنود متقابل شکل می گیرد نه در جریان یک سخنرانی 
و وقت��ی با خودتان در حال گفت و گو هس��تید. یادگیری با حرف زدن 
به دس��ت نمی آید؛ زیرا در این حالت تنها اطالعات را منتقل می  کنید و 
هیچ چیزی دریافت نمی کنید که به آموخته های تان اضافه ش��ود. پس 
کمتر حرف بزنید و بیش��تر گ��وش دهید تا اولین قدم را برای کس��ب 

مهارت ارتباط موثر بردارید.
• همدلی کنید

م��ن رهبران موف��ق زیادی را می شناس��م که معتقدند انس��ان نباید 
خصوصی��ات اخالقی و درونی خود را ب��ا چیزی عوض کند. یک ارتباط 
موثر وقتی برقرار می ش��ود که صراحت در اف��راد، با همدلی و توجه به 
ط��رف مقابل همراه باش��د نه با تکبر و خودخواه��ی. باید بدانید ارتباط 
توام با همدلی نش��ان دهنده اصالت و ش��فافیت درون اس��ت که امروزه 
کمت��ر در بین افراد و جوامع دیده می ش��ود. هر چق��در طرفین رابطه 
خودخواهی بیش��تری داشته باشند، ارتباط شکننده تر خواهد بود. درک 
این اصل متقابل در ارتباطات مان باعث می شود خشم به احترام و شک 

به اعتماد تبدیل شود.
• تنها به دیده های تان توجه نکنید

یکی از رازهای ارتباط موثر این اس��ت که نانوش��ته ها را هم بخوانید، 
بدین معن��ا که تنها به چیزهایی که می بینی��د توجه نکنید. باید درک 
باالیی داش��ته باش��ید. همه چیز که نباید گفته ش��ود. برخی چیزها را 
درباره مس��ائل و افراد باید ناگفته بفهمی��د. تمام ویژگی های یک رهبر 
ب��زرگ و موفق را در ذهن تان تجس��م کنید؛ آنها ب��رای درک چیزهای 
گفته نشده، شنیده نشده و آنچه شاهدش نبوده اند، توانایی فوق العاده ای 
دارند. این همانند این اس��ت که سفیدی های بین خطوط یک نوشته را 
هم می توانند بخوانند. پس به این درک رس��یده اند مس��یر دستیابی به 
پیش��رفت، به معنای فاصله گرفتن از افراد و جامعه ش��ان نیس��ت. برای 
چند دقیقه چشم ها و دهان تان را روی هم بگذارید و خوب گوش کنید؛ 
از اینکه قادر به درک چیزهای تازه ای هستید شگفت زده خواهید شد.

• روی موضوع مورد بحث تسلط کافی داشته باشید

درب��اره موضوعی ک��ه می خواهید صحبت کنی��د، اطالعات الزم را به 
دست آورید )حتی اگر هنگام صحبت، از تمام اطالعات استفاده نکنید(. 
اگر طرف مقابل احساس کند درباره موضوع صحبت تان اطالعات کافی 
نداری��د، تمایلی ندارد وقتش را در اختیار ش��ما قرار دهد. بیش��تر افراد 
موف��ق، تمایلی ندارد به صحبت های کس��ی گ��وش دهند که چیزی به 

اطالعات و دانش آنها اضافه نمی کند.
حتما ش��نیده اید که می گویند اینکه چه می گویید مهم نیست، بلکه 
مهم اس��ت آن را چگونه می گویید، اما اکنون می خواهم به ش��ما بگویم 
اتفاقا خیلی مهم اس��ت که ش��ما چ��ه می گویید. اف��راد دارای مهارت 
برقراری ارتباط موثر، به اینکه چه می گویند و چگونه می گویند، اهمیت 
می دهند و همین مساله باعث می شود به یک فرد حراف تبدیل نشوند.

• به تمام اعضای گروه اهمیت دهید
مدیران همیشه با افراد گروه به صورت اختصاصی ارتباط ندارند. پس 
یک فرد با مهارت برقراری ارتباط موثر، باید بتواند در برخورد و صحبت 
کردنش انعطاف پذیری داش��ته باش��د. باید بتواند با تمام کسانی که در 
س��الن کنفرانس نشسته اند، به راحتی صحبت کند به طوری که هر فرد 
احس��اس کند مستقیما با او صحبت می شود. اگر در جایی حضور دارید 
که با تمام افراد همزمان مش��غول صحبت هس��تید، باید بتوانید اعتبار 
الزم را ب��ه دس��ت آورید و اعتماد افراد را جلب کنید. داش��تن تفاهم و 

ارتباط درست، کلید تعامالت موفق هستند.
رازهای ارتباط موثر، در هر زمان و برای هر نوع ارتباط مورد استفاده 
قرار می گیرند. اگر می خواهید برای فردی پیامی بفرستید، ابتدا مطمئن 
ش��وید پیام تان درست و صحیح منتقل می شود. مهم این است احساس 
کنید برقراری ارتباط، برای پرداختن به خودتان نیست و با هدف تعامل 
با دیگران انجام می گیرد. اگر در ارتباط، در حد متعارف به طرف مقابل 
اهمیت داده ش��ود، خیلی از مشکالت ارتباطی رفع می شود و روابط تان 

به پیشرفت می رسد.
forbes/ucan :منبع

رهبران بزرگ چگونه ارتباطات موفق برقرار می کنند؟
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10روش عالی برای افزایش استقامت و تاب آوری در برابر مشکالت
اس��تقامت و تاب آوری یعنی مهارت ش��ما در تعامل با مش��کالت زندگی و بازیافتن ش��ور و نشاط قبلی تان. استقامت و 
تاب آوری بر تفاوت بین مدیریت فش��اری که بر ش��ما وارد می شود و از دست دادن خونسردی تان نیز داللت می کند. افراد 
منعطف نگرشی مثبت تر دارند و استرس خود را موثرتر و بهتر مدیریت می کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا 1۰ روش عالی 

برای افزایش استقامت و تاب آوری در برابر مشکالت را بدانید.
پژوهش ها نشان داده اند اگرچه برخی افراد به طور طبیعی انسان هایی منعطف هستند، اما استقامت و تاب آوری یک رفتار 
اکتسابی نیز به شمار می رود. ممکن است در حال  حاضر دوران سختی را پشت سر می گذارید یا می خواهید خودتان را برای 
بحران بعدی آماده کنید. در این مقاله ما به ش��ما 1۰ روش مفید را آموزش می دهیم که با اس��تفاده از آنها قادر می شوید 

استقامت و تاب آوری تان را تقویت کنید.
1۰ روش عالی برای افزایش استقامت و تاب آوری

1-برای خودتان هدف و انگیزه پیدا کنید
پس از آنکه دختر 13 ساله  کاندیس الیتنر در تصادف با یک راننده  مست جانش را از دست داد، کاندیس به انجمن مبارزه  
مادران با رانندگی در هنگام مس��تی پیوس��ت. او انرژی اش را روی نشر آگاهی در زمینه خطرات رانندگی در هنگام مستی 
متمرکز کرد. بعدها کاندیس گفت: روز مرگ دخترم به خودم قول دادم از آن پس با این شیوه  آدم کشی بی ضرورت مبارزه 

کنم و در ازایش اقدام مثبتی انجام بدهم.
در ش��رایط رویاروی��ی با بحران ی��ا مصیبت، پیدا کردن هدف یا انگیزه ای مثبت نقش��ی موثر در بهبود ف��رد دارد. فرد 
مصیبت دیده می تواند به عضویت یک انجمن دربیاید، معنویتش را تقویت کند یا در فعالیت هایی مشارکت کند که برایش 

معنا و مفهوم مشخصی دارند.
2- به توانایی های خودتان ایمان داشته باشید

وقتی به توانایی خودتان برای روبه رو شدن با استرس های زندگی ایمان داشته باشید، قادر خواهید بود تاب آوری تان را هم 
افزایش دهید. وقتی به توانایی ها و قابلیت های خودتان و از جمله قابلیت پاسخ دادن به بحران و مدیریت آن ایمان داشته 

باشید، قادر هستید تاب آوری تان را در آینده باال ببرید.
به افکار منفی توی سرتان گوش بدهید. وقتی که آنها را شنیدید، فوراً با افکاری مثبت جایگزین شان کنید؛ مثاًل »من 

می توانم این کار را انجام بدهم« یا »من یک دوست/ مادر/ همسر فوق العاده هستم« یا »من در کارم حرفه ای هستم.«
تحقیقات نشان داده اند که عزت  نفس شما نقشی موثر در تعامل با استرس و عبور کردن از مشکالت و سختی های زندگی 

دارد. نقاط قوت و دستاوردهای تان را به خودتان یادآوری کنید.
3- شبکه اجتماعی قوی ایجاد کنید

اینکه کسانی را داشته باشید که بتوانید به آنها اعتماد کنید موضوع بسیار مهمی  است. داشتن افراد حمایتگر و متوجه 
اطراف خودتان به مثابه  یک عامل محافظتی در دوران بحران عمل می کند. صحبت کردن ساده با دوست یا یارتان اگرچه 
منجر به از بین رفتن مشکالت نمی شود اما به شما کمک می کند احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید، از حمایت 

آنها بهره مند شوید، بازخورد مثبت دریافت کنید و برای مشکالت تان، راه حل های شدنی و عملی پیدا کنید.
4-از تغییر استقبال کنید

وقتی یاد می گیرید که چطور سازگارتر بشوید، بهتر می توانید در رویارویی با بحران های زندگی پاسخ بدهید. افراد منعطف 
اغلب از بحران ها و مشکالت به عنوان موقعیتی برای ایجاد مسیرها و راه های جدید استفاده می کنند. برخی افراد ممکن 
است در برابر تغییرات شدید و ناگهانی از خودشان مقاومت نشان بدهند اما افراد بسیار منعطف قادر هستند در این مواقع 

با شرایط سازگار شده و به پیشرفت های بیشتری دست یابند.
5- خوش بین باشید

خوش بین ماندن در دوران تیره و تار ممکن است کار سختی باشد ولی حفظ نگرش امیدبخش هم بخش مهم دیگری از 
تاب آوری به شمار می رود. شاید آن مشکل یا بحرانی که با آن دست وپنجه نرم می کنید موضوع واقعاً طاقت فرسایی باشد اما 
نسبت به آینده ای روشن امیدوار و خوش بین ماندن هم کاری بسیار حائز اهمیت است. تفکر مثبت به معنای نادیده گرفتن 
مشکالت و تمرکز بر نتایج مثبت نیست. تفکر مثبت به این معناست که موانع و مشکالت موقتی هستند و شما مهارت ها و 

توانایی هایی دارید که می توانید در رویارویی با چالش های زندگی تان از آنها بهره بگیرید.
6- خودتان را پرورش بدهید

شاید وقتی استرس دارید، خیلی راحت نیازهای تان را نادیده می گیرید. بی اشتهایی، ورزش نکردن، نداشتن خواب کافی؛ 
اینها همه واکنش هایی رایج در برابر یک موقعیت بحرانی به شمار می روند. در عوض، حتی وقتی در مشکالت گرفتار هستید، 

روی ساختن مهارت های پرورش خودتان تمرکز کنید. برای انجام کارهایی که از آنها لذت می برید وقت بگذارید.
وقتی به نیازهای تان اهمیت می دهید، می توانید سالمت عمومی و تاب آوری خود را تقویت کنید. به این ترتیب، آمادگی 

کامل برای روبه رو شدن با دشواری های زندگی را به دست می آورید.
7-مهارت های حل مسئله تان را ارتقا  بدهید

تحقیقات نشان می دهند افرادی که قادر هستند برای مسئله ای راه حلی پیدا کنند بهتر از کسانی که چنین مهارتی را 
ندارند با مشکالت کنار می آیند. هر بار که با چالش جدیدی روبه رو می شوید، فوراً فهرستی از راه های احتمالی برای حل 
آن مسئله را تهیه کنید. استراتژی های مختلف را به کار ببرید و روی پیدا کردن روشی منطقی برای حل مشکالت رایج 
خود تمرکز کنید. تمرین مداوم و منظم مهارت های حل مسئله شما را برای تعامل با مشکالت در شرایط بروز یک بحران 

جدی آماده تر می کند.
8- هدف گذاری کنید

موقعیت بحران موقعیتی رعب آور و استرس زاس��ت. حتی ممکن اس��ت به نظر بیاید که عبور از آن ش��دنی نباشد. افراد 
منعطف قادر هستند نگاهی واقع بینانه به چنین موقعیت هایی داشته باشند. آنها برای رسیدگی به مسئله پیش آمده برای 
خود هدف گذاری می کنند. وقتی می بینید در موقعیت بحران غرق شده اید، یک قدم به عقب بردارید. آنچه پیش روی تان 

می بینید را ارزیابی کنید. راه حل های احتمالی را در نظر بگیرید و در نهایت، آنها را به گام هایی قابل مدیریت تقسیم  کنید.
9- اقدام کنید

نشستن و دست روی دست گذاشتن برای اینکه مشکلی خودش خود به خود حل بشود فقط بحران را طوالنی تر می کند. 
بهتر اس��ت فوراً دس��ت به کار ش��وید و در جهت حل موضوع پیش آمده قدمی بردارید. شاید همان ابتدا راه حل سریع یا 

ساده ای به ذهن تان نرسد، اما با اقدام کردن می توانید قدمی رو به جلو بردارید، موقعیت را بهتر و استرس را کمتر کنید.
روی پیشرفت هایی که تا این مرحله به  دست آورده اید متمرکز شوید. برای گام های بعدی برنامه ریزی کنید. اجازه ندهید 
حجم کار باقی مانده شما را مستأصل و پریشان کند. بررسی آگاهانه  راه حل ها به شما کمک می کند تا احساس کنید اوضاع 
در اختیار خودتان است. به جای اینکه فقط بنشینید و منتظر بمانید تا همه چیز خودش اتفاق بیفتد، فعال باشید. این کار 

به شما کمک می کند اهداف تان را به واقعیت تبدیل کنید.
10- به طور مستمر روی مهارت های تان کار کنید

کسب مهارت تاب آوری نیازمند زمان است بنابراین اگر همچنان با ماجراهای مسئله ساز درگیر هستید، پریشان نشوید. 
هر کسی می تواند یاد بگیرد به فردی تاب آور تبدیل بشود و برای این کار به هیچ رفتار یا کار خاصی هم نیاز ندارد. تاب آوری 

از فردی به فرد دیگر به طرز عجیبی متفاوت است.
تمرکزتان را روی تمرین این مهارت ها و ویژگی های متداول افراد تاب آور قرار بدهید. به عالوه، به یاد داش��ته باش��ید که 

نقاط قوت خودتان را هم تقویت کنید.
verywellmind/bazdeh :منبع

تبلیغـاتخالق

شیوع ویروس کرونا، وضعیت اقتصادی، ترس از بیکاری، 
سیاس��ت و موارد دیگر باعث شده بیش از گذشته استرس 
داش��ته باش��یم و نتوانیم چندان روی کارها و وظایف خود 
تمرک��ز کنیم، اما با چندین راهکار امکان رفع این مش��کل 

وجود دارد.
اگر فکر می کنید ش��ما تنها فردی در جهان هس��تید که 
با مش��کالت استرس دس��ت و پنجه نرم می کنید که برای 
تمرک��ز ک��ردن روی کارها با مش��کل مواجه ش��ده اید، در 
اشتباه هس��تید چراکه تحقیقات نشان می دهد که توانایی 
کارکن��ان برای تمرک��ز و تکمیل وظایف در ماه آگوس��ت 
31 درصد نس��بت به پیش از ش��یوع ویروس کرونا کاهش 

پیدا کرده است.
زمانی که مجبور باشید یک کار را در زمان خاصی تحویل 
دهید، نمی توانید ش��یوع ویروس کرونا را یک بهانه در نظر 
بگیرید و آن را مقصر جلوه دهید، در این هنگام باید دست 
به کار ش��وید و برای تمرکز مجدد تالش کنید. در ادامه ما 

چهار راهکار برای این کار به شما پیشنهاد می کنیم.
کنترل وضعیت را به دست بگیرید

زمانی که بیش از حد نگران باش��ید و اس��ترس داش��ته 
باشید، بدن شما اجازه نمی دهد روی موارد مختلف تمرکز 

کند. بدن ما معموال با پمپاژ هورمون استرس »کورتیزول« 
ب��ه وضعیت واکنش نش��ان می دهد. اگر ب��رای مدت زمان 
طوالنی این هورمون ترش��ح شود، روی عملکرد بخش های 
مختل��ف بدن مانن��د مغز و قلب تاثیر می گ��ذارد و کاهش 

تمرکز را در پی دارد.
در اولین قدم باید موضوعی که باعث استرس شما می شود 
را شناس��ایی کرده و با آن روبه رو شوید. اگر از وضعیت جهان 
نگران، ناراحت یا عصبانی هس��تید، اطالعات دریافتی خود را 
مح��دود کنید. اگر نمی توانید عوامل تاثیرگذار روی ش��رایط 
کنونی را کنترل کنید، به طور موقت توجهی به آنها نداش��ته 

باشید تا بدن و مغزتان استراحت کنند.
وظایف خود را مدیریت کنید

در مرحله بعدی باید به س��راغ وظایف تان بروید. بسیاری 
از ما قربانی عدم توانایی خود در نه گفتن می شویم. لیست 
وظایف خود را برداش��ته و مواردی ک��ه نباید انجام دهید 
را ح��ذف کنید. زمانی که چندین کار روی س��رتان ریخته 
باش��د، اس��ترس زیادی را تجربه می کنید، بنابراین حذف 
وظایفی که مربوط به ش��ما نمی شوند، قدم مثبتی در این 
زمینه محس��وب می ش��ود و می توانید با کاهش تعداد آنها 

حس کنترل روی شرایط را تجربه کنید.

از خودتان مراقبت کنید
مراقبت از بدن باعث می ش��ود که بهتر تمرکز کنید. ش��ما 
نمی توانید بدن خود را از چیزهایی که نیاز دارد، محروم کنید 
و دنبال تمرکز روی کارها باشید. این مراقبت مربوط به محیط 
و افراد اطراف ش��ما نیز می ش��ود. زمانی را برای افراد در نظر 
بگیرید یا ارزشمندبودن آنها را نشان دهید. این کار استرس بد 

را کاهش داده و افزایش استرس خوب را در پی دارد.
خودتان را بشناسید

شناخت و محافظت از خودتان در زمانی که انرژی باالیی 
داری��د و می توانید تمرکز کنید، اهمیت باالیی دارد. اگر در 
صبح بهترین عملکرد را دارید، در همین زمان شروع به کار 
کنید، در غیر این صورت دنبال زمان مناسب خود باشید.

برای برخ��ی افراد مدیتیش��ن یک��ی از کلیدهای اصلی 
برای تمرکز محسوب می شود و بعضی برای افزایش قدرت 
تمرک��ز از محیط خود خارج ش��ده و در فض��ای آزاد یک 
فنجان چای یا قهوه می نوش��ند. باید خودتان را بشناس��ید 
و براس��اس این شناخت، کارها را انجام دهید. اگر احساس 
اس��ترس می کنید، چندین دقیقه تنفس کرده و آرام شوید 

و سپس دنبال علت آن باشید.
Fast Company/digiato :منبع

چگونه با وجود استرس شدید قدرت تمرکز را حفظ کنیم؟
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