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دولت چگونه از پس کسری بودجه 1400 برمی آید؟

عملیات نجات بودجه
فرصت امروز: این روزها با نزدیک ش��دن به فصل بودجه ریزی، عالمت س��وال زیادی درباره بودجه س��ال آینده 
وجود دارد، آن هم در شرایطی که تحریم و کرونا دست به دست هم داده تا درآمدهای دولت را به حداقل ممکن 
برسانند. اگرچه دولت دوازدهم در بودجه سال ۹۹ کمترین نگاه به نفت و بیشترین توجه را به مالیات داشته، اما 
تحریم های نفتی از یک سو و رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا از سوی دیگر، میزان درآمدهای نفتی و مالیاتی 
را به کمترین حد خود رس��اند. این گونه بود که تحریم و کرونا فش��ار مضاعفی بر بودجه وارد کردند و درآمدهای 
نفتی به دلیل تحریم و درآمدهای مالیاتی به دلیل کرونا تحقق نیافت. در نتیجه دولت نه تنها نتوانست مالیاتی از 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دریافت کند که به دلیل رکود اقتصاد در چند ماه مجبور شد بسته های مالی نیز 
برای کمک به کسب و کارها اختصاص دهد. این داستان با توجه به نزدیک شدن موعد آذرماه و فصل بودجه ریزی 
دولت بار دیگر تازه شده و این سوال مطرح شده که دولت حسن روحانی در آخرین سال فعالیت خود چگونه از 
پس کسری بودجه برمی آید؟  در شرایطی که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر نرخ تورم را ندارد و در دو سال...

رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان:

 قیمت گذاری خودرو در بورس
یا حاشیه بازار، چاره ساز نیست
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چرا عرضه های اولیه بازدهی باالیی برای سهامداران دارد؟

دسته بندی سه گانه سهامداران

از آموزش تا فروش بیمه عمر
هوآوی به پایان خود نزدیک می شود 
4 خدمت متنوع برای حفظ مشتریان
طرح بسته بندی آمازون برای هالوین

همکاری با سونی اقدام جدید اپل
قانون علیه رولز رویس
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مارک زاکربرگ خواستار 
سختگیری  بیشتر مقامات 
دولتی آمریکا علیه اپل شد

یادداشت
راه های برون رفت از 

تهدید تحریم

تح��ت س��خت ترین  ای��ران 
ش��رایط تحریمی تاری��خ قرار 
دارد. اقتصاد ای��ران این روزها 
با فش��ار همه جانب��ه آمریکا با 
بحران مواجه ش��ده و آن گونه 
بان��ک مرکزی  که رئی��س کل 
می گوی��د در هفته های منتهی 
انتخابات آمریکا،  به برگ��زاری 
این فشار افزایش خواهد یافت، 
اما آی��ا راهی ب��رای برون رفت 
از ای��ن بحران، در این س��وی 
ماج��را نیس��ت؟ آمریکایی ه��ا 
به صراحت نش��ان داده اند که 
ب��ه دنب��ال مذاکره ان��د و این 
تمایل حکای��ت از آن دارد که 
سیاستگذاران  و  سیاستمداران 
این کش��ور واقف هس��تند که 
چنین فش��اری ام��کان تداوم 
همیش��گی نخواهد داشت، اما 
آیا می توان این س��وی ماجرا، 
در درون مرزه��ای ایران برای 
برون رفت از این بحران تصمیم 

گرفت؟
پاس��خ اغلب کارشناس��ان و 
مس��ئوالن به این سوال مثبت 
برای  متعددی  راه های  اس��ت. 
غلبه بر این فش��ار وجود دارد 
ک��ه می توان��د راه را ب��ر خطر 
دوباره ببندد. در شمایی کلی، 

مقام معظم رهبری راه 
3را در عبور از مسیر...

سه شنبه
29 مهر

1399

3 ربیع االول 1442 - سـال ششم
شـماره   1648- 16صفحه - 50000   ریال

Tue.20 Oct 2020

صنعت خودرو یکی از صنایع پرفراز و نش��یب و البته با حاش��یه است که هر ساله 
قیمت گذاری آن دستخوش تغییراتی می شود. چندین سال است که خودرو براساس 
قیمت گذاری دس��توری به فروش می رسد و ش��ورای رقابت به عنوان نهاد اصلی در 
قیمت گذاری خودرو بیش��تر از یک دهه است که در این زمینه فعال است. یعنی در 
اصل می توان گفت که یکی از مهم ترین اقدامات شورای رقابت، قیمت گذاری دستوری 
خودرو ه��ای داخل��ی و به عبارتی تعادل قیمت این خودرو هاس��ت. این نهاد با هدف 
تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و همچنین کاهش ریسک این بخش 
شکل گرفت تا به نوعی انحصار بازار های رقابتی را کاهش و به تدریج از بین ببرد. به 
همین منظور، مرکز ملی رقابت براساس موضوع ماده ۵۳ اصالح برخی مواد از قانون 
برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
تشکیل شده است. از سال 1۳88 این شورا فعالیت خود را تا بهمن ماه 1۳۹7 ادامه داد 
تا وزیر وقت صمت آمد و پس از آن اعالم شد که شورای رقابت باید از قیمت گذاری 
خودرو خارج شود. پس از آن فعالیت این شورا متوقف شد تا اینکه زمزمه های بازگشت 

شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال 1۳۹8 آغاز شد.
* قیمت گذاری خودرو سرگردان میان زمین و آسمان

در آن بازه زمانی، بازار خودرو چندین ش��وک قیمتی را تجربه کرد تا بازگش��ت 
شورای رقابت قوت گرفت. این شورا وظیفه قانونی خود می داند تا در امر نظارت بر 
قیمت گذاری محصوالت تولیدی دو خودروس��از بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا 
را برعهده داشته باشد. پس از آن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو پرداخت تا 
اینکه کمیته خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت در اردیبهشت امسال جلسه ای 
برگزار کردند و تصمیم گرفتند که شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو 

وارد شود و پس از آن قیمت های جدید به بازار اعالم شد.

اکنون چند روزی اس��ت ک��ه انتقادها درب��اره قیمت گذاری دس��توری خودرو 
افزایش یافته است. کمیته سیاست گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد 
قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی 
ش��ود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان منتقل شود، دلیل این 

امر نیز افزایش زیان خودروسازان به واسطه روند صعودی هزینه های تولید است.
در این راستا، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره اینکه آیا قیمت گذاری خودرو 
از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می شود، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
»این خبر را شنیده ام که چنین تصمیمی گرفته شده است. شورای رقابت براساس 
ماده ۵8 اصل ۴۴، عمل می کند، یعنی جزو وظایف ش��ورای رقابت اس��ت که برای 
کاال های انحصاری و غیرانحصاری قیمت گذاری انجام دهد که هم اکنون نیز این کار 

را انجام می دهیم.«
ش��یوا ادامه داد: »در وزارت صمت از آن زمانی که ما در ش��ورای رقابت فعالیت 
می کنیم، ۵ تا ۶ وزیر عوض ش��ده است، هر وزیری که عوض شده است قصد دارد 
بازار خودرو را ظرف یک تا دو ماه س��ر و س��امان دهند، اما وضعیت بازار خودرو به 
این راحتی ها سر و سامان پیدا نمی کند چراکه ما کمبود تولید داریم، وزارت صمت 
باید تالش کند تولید را افزایش دهد، باید سرمایه گذاران دیگر را تشویق کنند که 
در این بازار سرمایه گذاری کنند تا تولید خودرو افزایش پیدا کند. با باالبردن قیمت 
به هیچ وجه نمی توانیم خودروس��ازان را از این وضعیت کنونی نجات دهیم، یک بار 
این اتفاق افتاد یعنی بهمن ۹7 وزیر وقت صمت آمد براساس ابالغیه سران قوا گفت 
ش��ورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج ش��ود و ما هم چاره ای نداشتیم و 
از قیمت گذاری خارج ش��دیم، اما به مراجع قانونی ش��کایت کردیم، از بهمن ۹7 تا 
اردیبهش��ت ۹۹ مجدد گفتند شورای رقابت باید به قیمت گذاری خودرو برگردد و 

حق با شورای رقابت بود.«
رئیس شورای رقابت افزود: »از بهمن ۹7 که آنها قیمت گذاری خودرو را به عهده 
گرفتند تا اردیبهشت ۹۹، وزیر صمت باید یک ارزیابی کند که وزارت صمت زمانی 
که قیمت گذاری را در دست گرفت، چه کرد و آیا آشفته ترین وضعیت را در آن دوره 
داشتیم؟ در آن زمان بیشترین زیان را خودروسازان کردند. خود خودروسازان بیان 
می کنند بیشترین زیان را در آن زمان داشتند که قیمت گذاری خودرو دست وزارت 
صمت بود. اگر می توانستند کاری انجام دهند همان زمان انجام می دادند، خود وزیر 
که کاری انجام نمی دهد، بلکه بدنه وزارتخانه است که انجام می دهد و اکنون بدنه 

تغییری نکرده است.«
ب��ه اعتقاد وی، »همین تئوری ۵ درصد زیر قیمت حاش��یه بازار را آن زمان هم 
مطرح کردند. در حال حاضر هم این پیشنهاد را مطرح کردند باید از آنها سوال کرد 
که در آن زمان وزیر صمت همین آیین نامه را پیاده کرد پس چرا عملی نشد؟ چرا 
تولید افزایش نیافت؟ ما که حدود 1۹ ماه از قیمت گذاری خودرو خارج شدیم پس 

چرا بازار خودرو سر و سامان پیدا نکرد؟«
او در پاسخ به این سوال گفت: »اوال چون قانون ما را موظف کرده است هیچ کس 
نمی توان��د هیچ مصوبه ای را تصویب کند که قدرت م��ا را بگیرند، مگر اینکه خود 
قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را 
ندارید و ماده ۵8 را تغییر دهد بعد از آن گفتند که به تایید سران ۳ قوه برسد. سران 
۳ قوه هم در گذشته تایید کردند، اما آنها چون قانون گذار بودند حتی سران ۳ قوه 

هم نمی توانستند قانون را تغییر دهند.«
* انتقاد وزیر صمت از قیمت های دستوری خودرو

با وجود اینکه ش��ورای رقابت مدعی قیمت گذاری دس��توری است، وزیر جدید 

صمت بر قیمت گذاری دس��توری خودرو نیز گله هایی دارد. علیرضا رزم حس��ینی 
وزیر جدید صمت با بیان اینکه قیمت های دس��توری، صنعت خودرو کش��ور را با 
زیان هنگفت روبه رو کرده اس��ت، گفت: »با توجه به نوع قیمت گذاری، ش��اهد سه 
نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی 
موجود به سوی بخش های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری 
کنترل شود.« در این باره، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از 
قیمت گذاری دستوری خودرو معتقد است: »خودروسازان از سیستم قیمت گذاری 
دس��توری و ثابت نگه داش��تن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی 

دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.«
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان در شرایط فعلی 
با کمبود نقدینگی مواجه هس��تند، گفت: »ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث 
تغییر روزافزون ضرر خودروس��از ها و افزایش بدهی آنها خواهد شد؛ ادامه دار شدن 

قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.«
به اعتقاد نعمت بخش، »زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروس��ازان 
می توانند کیفیت و تنوع محصوالت را توسعه دهند. در حالی که اکنون شاهد کیفیت 
معمولی در خودروها هستیم در حالی که می توانیم  کیفیت را با افزایش قیمت تغییر 
دهیم.« حاال در میان این اختالف نظرها، قیمت های بازار افسارگس��یخته تر از قبل 
شده و از طرفی کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در 
مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده ای از آشفته بازار این روز ها سوءاستفاده کرده 
و از آب گل آلود ماهی بگیرند. کارشناسان بر این باور هستند که باید قیمت گذاری 
خودرو آزاد و از طرف دیگر واردات خودرو هم آزاد شود تا این گونه اختالف قیمت 

بین بازار و کارخانه کاهش پیدا کند.

بازار خودرو به وضعیت کم سابقه ای رسیده و در شرایط ممنوعیت واردات هرگونه خودروی 
خارجی به دلیل بروز بحران ارزی، قیمت ارزان ترین خودروی تولید داخل یعنی پراید در حالی 
در کانال 1۲۰ تا 1۴۰ میلیون تومانی نوسان می کند که آمار ها نشان می دهند حدود 7۰ درصد 
از شاغلین کشور، »حداقل بگیر« هستند. این به معنای آن است که با دریافتی ماهانه حدود 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای شاغلین مجرد و بدون سابقه کار، خرید یک پراید با فرض 
پس انداز مطلق، بیش از ۴ سال طول می کشد و این در حالی است که انتظار داشته باشیم طی 

این مدت بار تورم سنگین تر نشود!
س��وال این اس��ت که تداوم این وضعیت ما را به کجا خواهد رساند؟ آمار ها نشان می دهند 
ب��ا وجود اعط��ای مجوز فروش فوق العاده ماهانه ۲۵ هزار دس��تگاه خودرو به خودروس��ازان، 
خودروسازان بزرگ کشور همچنان یک میلیون دستگاه تعهد معوق دارند. به عبارت ساده تر، 
خودروس��ازان در حالی برای تحویل فوری و ۹۰ روزه خودرو های جدید ثبت نام می کنند که 
هنوز یک میلیون دستگاه از برنامه تولید خود عقب هستند و دود این وضعیت به چشم کسانی 

می رود که پیش از این برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند.
* ناترازی در صورت های مالی خودروسازان بزرگ

از س��وی دیگر، صورت های مالی خودروسازان بزرگ کشور هم شاهد ناترازی هایی هستند 
که به سطوح نگران کننده ای رسیده اند. به گزارش فرارو، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در اردیبهشت ماه امسال در این رابطه گفت: »محاسبات ما 
نشان می دهد مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه سازان کشور تا پایان سال 1۳۹8 به 
بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، ۴۵ هزار میلیارد تومان سهم زیان 

انباشته خودروسازان و 1۰ هزار میلیارد تومان سهم قطعه سازان است.«

زیان انباش��ته زمانی در صورت مالی یک شرکت ایجاد می شود که مدیران شرکت نتوانند 
زیان یک س��ال مالی را در س��ال مالی بعدی جبران کنند و به این ترتیب، زیان پش��ِت زیان 
انباش��ته ش��ود. برآورد دقیق و به روزی از زیان انباش��ته خودروسازان تا انتهای نیمه نخست 
سال 1۳۹۹ وجود ندارد، اما تردیدی هم وجود ندارد که این زیان ها قطعا افزایش چشمگیری 

داشته اند.
از آن سو، به نظر می رسد خودروسازان و وزارت صمت، به شکلی حیرت انگیز در حال انتقال 
ضرر و زیان ناش��ی از بی تدبیری خود به حوزه های دیگر هس��تند. برخی داده های غیررسمی 
نش��ان می دهد که خودروسازان به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو ضرر می کنند و این در 
حالی است که قیمت خودرو های تولید داخل با توجه به کیفیت آنها و توانایی خرید شهروندان، 

به شدت ناعادالنه جلوه می کند.
خودروسازان بدهی بسیار سنگینی به قطعه سازان دارند و عالوه بر این، طی سال های اخیر 
نیز زیر بار بدهی های بسیار سنگین به نظام بانکی کشور رفته اند و این در حالی است که بعید 
اس��ت بتوانند تا آینده ای نزدیک این بدهی ها را تس��ویه کنند. عالوه بر این، ثبت نام کنندگان 
خودرو که پیش از این به خودروسازان پیش پرداخت داده اند، سود مشارکت دریافت می کنند 
و دیرکرد حتمی خودروس��ازان در تحویل خودرو به مشتریان، بر بدهی های آنها می افزاید. به 
این ترتیب، بدهی های انباشته شده در یک صنعت )خودروسازی( به صنایع و حوزه های دیگر 
)قطعه س��ازی و نظام بانکی( منتقل می ش��ود و از آنجا که بسیاری از این حوزه های دیگر هم 
دولتی هس��تند، کسری در تراز مالی آنها به کسری بودجه دولت منتقل می شود. امروز حتی 
مردم عادی هم می دانند که کسری بودجه دولت یعنی تورم و کوچک شدن سفره های همه ما.

* »طرح تحول صنعت و بازار خودرو« در مجلس

با این همه، در هفته های اخیر طرحی در مجلس ش��ورای اس��المی با عنوان »طرح تحول 
صنعت و بازار خودروی کشور« اعالم وصول شده که به نظر می رسد قرار است بخش بزرگی از 
موضوعات مرتبط به بازار خودرو را به شکل یک بسته کلی حل و فصل کند. براساس این طرح، 
قرار است کشف قیمت برخی خودرو ها در ساز و کار بورس کاال صورت بگیرد و این در حالی 
است که خودرو های هیبریدی و الکتریکی، از شمول قیمت گذاری دستوری بیرون خواهند بود. 
با این همه، براساس این طرح، همچنان شورای رقابت یک قیمت گذاری اولیه )پیش از ورود به 

بورس کاال( را برعهده خواهد داشت.
طبق طرح مجلس، همچنین الزامات کیفی هم بر قیمت گذاری اولیه توسط شورای رقابت 
تاثیرگذار خواهند بود و خودرو های واجد کیفیت، حاش��یه سود دستوری باالتر و خودرو های 
فاقد کیفیت، حاشیه سود پایین تری خواهند داشت. از سوی دیگر، قرار است اسقاط به ازای 
تولید و واردات خودرو دوباره از سر گرفته شود و عالوه بر این، واردکنندگان قطعات خودرو هم 
به ازای واردات قطعات باارزش ارزی بیش از ۲۰ هزار دالر، موظف به خرید یک واحد گواهی 

اسقاط خودرو خواهند بود.
شورای رقابت سه سال پیش از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شد، اما امسال دوباره این 
مسئولیت را برعهده گرفت. همین چند روز پیش، رضا شیوا، رئیس این شورا از بررسی افزایش 
قیمت خودرو در بازه های زمانی سه ماهه خبر داد و گفت »در حالی که خودروسازان معتقدند 
قیمت خودرو باید هر ماه افزایش قیمت داشته باشد، شورای رقابت قرار است هر سه ماه یک 

بار جلسه داشته باشد و افزایش قیمت خودرو ها را به بررسی بگذارد.«
* آیا بورس می تواند بازار خودرو را نجات دهد؟

در ای��ن میان، طرح بهارستان نش��ینان برای تحول در صنعت خودرو ش��امل بخش هایی 

اس��ت که برای نخس��تین بار به نوعی تعیین قیمت خودرو را به س��ازوکار بازار می سپارد، اما 
خودروس��ازانی که همواره طرفدار آزادسازی قیمت خودرو بوده اند، حاال به بخش هایی از این 
ط��رح انتقاد دارند. توضیح اینکه تعیین قیمت خودرو در »بورس کاال« مس��تلزم تعیین یک 
قیمت پایه برای محصول عرضه ش��ده اس��ت. پس از آن، قیمت محصول مانند یک حراجی 
تعیین می شود و در جایی که قیمت پیشنهادی فروشنده و خریدار یکسان باشد، کشف قیمت 
صورت می گیرد. با این همه، براساس طرح مجلس، این همچنان شورای رقابت است که باید 

قیمت پایه ورود محصوالت خودرویی به بورس کاال را تعیین کند.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان چند روز پیش در گفت وگو با »تسنیم« با اشاره 
به اینکه در بندی از طرح تحول صنعت و بازار خودرو، شورای رقابت مکلف به تعیین نرخ پایه 
قبل از کش��ف قیمت نهایی در بورس ش��ده، گفت که »خودروسازان از شورای رقابت خاطره 
خوش��ی ندارند و با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، شرکت های خودروساز همواره زیان 

کرده اند و این شیوه صحیحی نیست.«
به این ترتیب، به نظر می رسد خودروسازان نگران هستند که شورای رقابت قیمت پایه را به 
نحوی تعیین کند که سود آنها کاهش پیدا کند و به همین دلیل، ترجیح می دهند »سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان« که زیرمجموعه ای از وزارت صمت است، جایگزین 
ش��ورای رقابت بشود. دلیل این موضوع هم نفوذی است که خودروسازان در سازمان حمایت 
و وزارت صم��ت دارند. در این بین، به نظر می رس��د حت��ی با تصویب طرح موردنظر مجلس 
شورای اسالمی و تعیین قیمت برخی خودرو های تولید داخل از طریق ساز و کار بورس کاال، 
این همچنان طناب کشی میان منافع نهادها، سازمان ها و شرکت ها باشد که بر تعیین قیمت 

تاثیرگذار است و نه ساز و کار های اقتصادی واقعی.

بدهی های خودروسازان چگونه به ضرر همه مردم تمام می شود؟

زنجیره آشفتگی صنعت خودرو

اولین تصمیم خودرویی وزیر صمت

قیمت گذاری خودرو آزاد می شود؟
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ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی
و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت



فرصت امروز: ضربه اول کرونا، ضربه سهمگینی بود. به محض اینکه با 
شیوع کرونا نسخه دنیا ناگهان پیچیده شد، شهرهای بزرگ در قرنطینه 
فرو رفتند و بازارها راکد ش��دند، سفرها قطع و مرزها بسته شد، اقتصاد 
به خواب رفت و موج بیکاری و تعدیل نیرو آغاز شد. پاندمی کرونا خیلی 
زود تاثیر خود را بر دنیای کسب وکار نشان داد، اما فارغ از ضربه نخست، 
آنهایی که توانستند س��رپا بمانند و ادامه دهند کم کم یاد گرفتند خود 
را ب��ا زندگی تازه هماهنگ کنند. در این میان، کس��ب وکارهای کوچک 
نشان دادند که انعطاف خوبی برای تغییر مسیر و خالقیت دارند. نشریه 
»فوربس« اخیرا در گزارشی به همین موضوع پرداخته است که ترجمه 

بخش هایی از آن را در گزارش حاضر می خوانید.
در حالی که کس��ب وکارهای کوچک در حال دست و پنجه نرم کردن 
برای جان به در بردن از مهلکه ایجادش��ده توس��ط کووید-1۹ هستند، 
یک پژوهش جدید نشان می دهد که صاحبان این دسته از کسب وکارها 
نس��بت به آینده خوش بین هستند. طبق تحقیقی که »انجمن مدیریت 
مناب��ع انس��انی« )SHRM( انجام داده، ح��دود 7۵ درصد از صاحبان 
کس��ب وکارهای کوچک در این نکته توافق دارند که اگر بحرانی مشابه 

پاندمی کرونا تکرار شود آنها بهتر آمادگی مواجهه با آن را دارند.
۵۲ درصد از کسب وکارهای کوچکی که در این پژوهش شرکت کردند 
انتظ��ار دارند که ظرف ش��ش ماه یا کمتر به میزان س��ود دوران پیش 
از کرون��ای خود بازگردند. این خوش بینی برای لیز ساپینس��کی، مدیر 
تحقیقات محصول »انجمن مدیریت منابع انس��انی« بسیار دلگرم کننده 
است، کسی که می گوید کووید-1۹ »انگیزه قدرتمندی برای خالقیت« 
بوده اس��ت. محدودیت های ناش��ی از ویروس کرونا محرک بس��یاری از 
کس��ب وکارهای کوچک بوده است که در این مدت محصوالت جدیدی 

ابداع کرده اند و یک س��وم شرکت کنندگان در این پژوهش هم گفته اند 
که راه های جدیدی برای ارائه خدمات ش��ان پیدا کرده اند. ساپینس��کی 
می گوی��د: »برای دنی��ای کار و تجارت این موض��وع حکم یک آزمایش 
بزرگ خارج از کنترل را داش��ته که سیمای کار را تغییر داده است. این 
ماجرا دری را به روی طیف وس��یعی از ایده ها گش��وده که قبال به آنها 
توجهی نمی ش��د چون تغییر سخت اس��ت و اگر همه چیز بر وفق مراد 

باشد چه نیازی به تغییر هست؟«
براس��اس گ��زارش »انجمن مدیری��ت منابع انس��انی«، ۴۳ درصد از 
صاحبان کس��ب وکارهای کوچ��ک در مدل های تجاری ش��ان تغییراتی 
اساس��ی ایجاد کرده اند. یکی از آن کارآفرینان، دنیس وودارد، موس��س 
»پارتیک فودز« اس��ت، یک شرکت تولیدکننده کلوچه های وگان بدون 
گلوت��ن و غیرآلرژی زا. از آنجایی که بخش عمده بازاریابی این ش��رکت 
مبتنی ب��ر تبلیغات چهره به چه��ره و حضور در بازاره��ای محلی بود، 
وودارد ب��ه راه های ت��ازه دیجیتال برای معرف��ی محصوالتش رو آورده 
است. از جمله این راهکارها شرکت در کمپینی با حضور کسب وکارهای 
متعلق ب��ه گروه های اقلیت و زنان بود و ش��رکت در رویدادهای پخش 

زنده در اینستاگرام و فیس بوک.
ساپینس��کی انتظار دارد که این نوع انعطاف را در دوران بازیابی پس 
از رکود از س��وی کس��ب وکارهای مختلف در ابعاد گوناگون ببیند. سه 
چهارم از کسب وکارهای کوچک در پی تغییر سیاست های خود در مورد 
حمایت از کودکان کارمندان هس��تند و ۴۳ درصد به س��اعات منعطف 
کاری ی��ا تغییر نوع برنام��ه فکر می کنند. ۳1 درصد از این ش��رکت ها 
پیش��نهاد دورکاری تمام وق��ت را ارائه داده اند. ساپینس��کی می گوید: 
»کس��ب وکارهای کوچ��ک در موقعیت اس��تثنایی ق��رار دارند چون در 

مقایسه با کسب وکارهای بزرگ تر، قادرند در مورد کارکنان شان انعطاف 
بیش��تری داشته باشند و با مسائل ش��رکت های بزرگ دست به گریبان 

نیستند.«
البت��ه هی��چ ی��ک از اینها ب��ه معنای این نیس��ت که صاحب��ان این 
کس��ب وکارها دیگر هیچ نگران��ی ندارند. ۵۳ درص��د از آنها تا حدی یا 
بسیار نگران ریس��ک روبه افزایش دعواهای حقوقی در دوران بازگشایی 
پس از کرونا هس��تند چراکه بار هزینه امور حقوقی می تواند تیش��ه به 
ریش��ه آنها بزند. با این حال همین که توانس��ته اند در این دوران مسیر 
کس��ب وکار خود را تغییر دهند، آنها را نس��بت به آینده خوشبین کرده 
است و البته در این مسیر حمایت های جوامع محلی از آنها هم مزید بر 
علت شده است. ساپینسکی می گوید: »ما شاهدیم که آدم های بسیاری 
چراغ را به خانه خود روا می دارند و در طول این مدت سخت در حمایت 
از کس��ب وکارهای محلی کوشیده اند. به نظر می رس��د باید امیدوار بود 

که آنها در ادامه راه هم به حمایت از این کسب وکارها ادامه بدهند.«
وودارد در ای��ن مدت ش��اهد حمایت جامعه اطراف خود بوده اس��ت. 
اولین رشد فروش شرکتش در ماه مارس رخ داد، زمانی که همه مشغول 
ذخی��ره مواد غذایی در مواجهه با پاندمی ش��ده بودند. پارتیک فودز، به 
عنوان یکی از معدود کس��ب وکارها با مالک سیاه پوس��ت که در س��طح 
مل��ی فعالی��ت دارد، در ماه مه و به دنبال قتل جورج فلوید هم ش��اهد 
رش��د دیگری در میزان فروشش بود. او می گوید: »کار ما واقعا حمایت 
همه جانبه کس��انی را دریافت کرد که می خواس��تند به کسب وکارهای 
کوچک، کسب وکارهایی که توسط زنان اداره می شوند و کسب وکارهایی 
که مالک سیاه پوس��ت دارند، کمک کنند. من به آینده کس��ب وکارهای 

کوچک در آمریکا امیدوارم.«

گزارش »فوربس« از تاب آوری کسب وکارهای کوچک در بحران کرونا

کوچک زیباست

برن��ارد آرنال��ت )Bernard Arnault( در دنیای کس��ب و کار، نام 
آش��نایی اس��ت. او ازجمله نواب��غ دنیای مد و کاالهاي لوکس اس��ت و 
 LVMH مدیرعام��ل و رئیس هیأت مدیره ش��رکت محصوالت لوکس
اس��ت. آرنالت به عنوان مدیر بزرگ ترین ش��رکت کاالهای لوکس دنیا 
البت��ه از کلمه »لوکس« خوش��ش نمی آید و ترجی��ح می دهد این نوع 
کااله��ا را »باکیفیت« بنامد؛ کلمه ای که ممکن اس��ت ش��عاری به نظر 
برسد، اما ویژگی مهم محصوالت اوست. یک بار سایت »گراند ریپورت« 
در مورد او نوش��ته شده بود که »ایده مدیر شرکت LVMH این است 
که نوعي از اشتیاق را در مشتریانش ایجاد کند که فکر کنند نمي توانند 
بدون محص��والت این برند زندگي کنند. کااله��اي گراني که او معتقد 
است بهترین در جهان هستند و مشتریان بهاي همین بهترین بودن را 

مي پردازند چون به این نام اعتماد دارند.«
یکی از دالیل عمده موفقیت آرنالت این است که می داند کی و چگونه 
به س��راغ افزودن کدام نام و برند و ش��رکت ب��ه زیرمجموعه امپراتوری 
خ��ود ب��رود. به تعبیر خ��ودش، »تجارت مثل بازي تنیس اس��ت، همه 
نیروي ت��ان را صرف شکس��ت حری��ف مي کنید و در پای��ان بازي با هم 
دس��ت مي دهید.« این شرکت فرانس��وی  تبار چندملیتی را در همه دنیا 
می شناس��ند، شرکتی که بیش از هرچیز جایش در دنیای مد، پوشاک، 

عطر، لوازم آرایش و محصوالت لوکس و گران قیمت است.
* از معنای واقعی تجارت تا رابطه پول و موفقیت

او س��ال ۲۰17 در مصاحب��ه ای با نش��ریه »فوربس« در مورد ش��یوه 
کس��ب وکار، معنای واقعی تجارت و ارتباط میان پول و موفقیت صحبت 
کرد و درباره یک نمونه از شکست هایش در دوران تجارت که از آن درس 
گرفته، حرف زد. آرنالت، کس��ی که منتظر لحظه درست برای گسترش 
کس��ب وکار خود ش��ناخته می ش��ود، از قضا می گوید که ذاتا شخصیت 
ناش��کیبایی دارد و برای درس��ت عمل کردن در صحنه کسب وکار باید 
م��دام خودش را کنترل کند: »در تجارت مهم ترین نکته این اس��ت که 

خودتان را برای طوالنی مدت آماده کنید و خیلی بی صبری نکنید.«
او در گفت وگو با »فوربس« در پاس��خ به این سوال که غیر از والدین، 
چه کسی مهم ترین راهنمای شما بود، گفت: »در دنیای کسب وکار کسی 
که از همه بیش��تر ستایش می کنم، وارن بافت است. او یک سرمایه گذار 
بلندمدت اس��ت و ایده های درخشانی دارد که به آنها می چسبد. یکی از 
دیگر کس��انی که شانس آش��نایی با آنها را داشتم استیو جابز بود. آنچه 
در او می ستودم، توانایی اش در اجرا و ارائه آن همه نوآوری در بازار بود. 
این توانایی به او اجازه داد که یک شرکت خارق العاده درست کند. وارن 

و استیو در »خالقیت بسیار« با هم اشتراک دارند.
آن زمانی که اس��تیو به اپل بازگش��ت، هیچ کس گمان نمی کرد که او 

بتواند آن را تبدیل به باارزش ترین ش��رکت در کل دنیا کند. او این کار 
را ن��ه فقط با تکیه بر ایده هایش که با اس��تفاده از ش��یوه مدیریتی اش 
در کس��ب و کار انج��ام داد. در ابت��دا او از هزینه ها می کاس��ت و همان 
کارهایی را می کرد که باید برای حفظ س��المت کسب وکار انجام دهید 
ت��ا بتوانید عاقبت تولیدات جدیدتان را ب��ه بازار عرضه کنید. مردم فکر 
می کنن��د ک��ه او فقط در حوزه تکنولوژی و ن��وآوری نابغه بود، در اینها 
نابغ��ه بود ام��ا نبوغش ترکیبی بود از خالقیت و ش��امه ای تیز در اینکه 
چگونه باید شرکت را برای رسیدن به رشد مدیریت کرد. می شود گفت 
این همان کاری اس��ت که من س��عی دارم انجام بده��م. من همواره با 
خالقیت س��روکار دارم اما جای خوب کار وقتی است که سعی می کنم 
ای��ن خالقیت را وارد واقعیت های کس��ب وکار در تم��ام دنیا کنم. برای 
انجام این کار باید با نوآوران و طراحان در تماس باشید و در عین حال 

ایده های آنها را جان ببخشید و مستحکم کنید.
در یک دهه گذش��ته من در بنیاد لویی ویتون مشغول به کار بوده ام. 
همراه با فرانک گری )از برجسته ترین معماران معاصر( بر روی ساختمان 
فوق العاده ای که در اختیار امور هنری قرار گرفته اس��ت کار کرده ام. ما 
ارتباط بس��یار خوبی با هم داریم. به او گفتم، در بیرون س��اختمان هر 
کاری که دلت می خواه��د می توانی انجام بدهی اما در درون، من توقع 
یک طراحی کاربردی دارم. وقتی وارد این بنیاد می ش��وید نمای بیرونی 
بس��یار خالقانه ای می بینید اما درون س��اختمان اغل��ب فضاها و اتاق ها 
مربع ش��کل هس��تند. این س��اختمان نمونه ای از بهترین خالقیت های 
معماران��ه تاریخ اس��ت اما هم زمان کاربردی اس��ت و ج��واب می دهد. 
طراحانی هس��تند ک��ه لباس هایی با طرح و دوخت آنه��ا راهی موزه ها 
خواهد ش��د. بقیه می خواهند کارهای شان را در خیابان ها و بر تن زن ها 
ببینند. کس��ب وکار کن، حرفه من این اس��ت که به نوآوران و طراحان 
کمک کنم تا بفهمند که موفقیت خالقیت ش��ان به صورت عمده بسته 
به موفقیت محصول آنها اس��ت. خالقیت خوب است اما باید به شیوه ای 

اجرایی شود که مردم دوست داشته باشند و از آن استفاده کنند.«
* تجارت برای خلق شادی به وجود آمد نه انباشت پول

دومین س��والی که »فوربس« از آرنالت پرسید، درباره رابطه تجارت و 
شادی بود. در اولین نسخه از نشریه »فوربس«، بی سی فوربس )موسس 
این مجله( نوش��ت: »تجارت برای ایجاد شادی به وجود آمد نه انباشتن 
میلیون ها پول روی هم.« آرنالت در پاس��خ ب��ه اینکه چگونه میان این 
دو تع��ادل به وجود می آورد و یا کدامیک را بر دیگری ترجیح می دهد، 
گفت: »ش��اید برای من به معنای رهبری یک تیم اس��ت و اگر امکانش 
باش��د، رساندن آنها به باالترین جای ممکن. حاال می خواهد این رهبری 
در کسب وکار باشد یا ورزش یا نواختن موسیقی. پول فقط از محصوالت 

این کار است. من همیشه به تیمم می گویم که چندان نگران سوددهی 
نیس��تم. اگر کارتان را خوب انجام دهید، س��ود هم به دنبالش می آید. 
وقت��ی در مورد یک برند بحث می کنیم، همیش��ه ب��ه آنها می گویم که 
نگرانی اصلی من این اس��ت که این برند ظرف پنج ش��ش س��ال آینده 
کجا ایس��تاده است نه اینکه سود شش ماه آینده چقدر خواهد بود. اگر 
برندی مانند لویی ویتون را در نظر بگیرید که برند لوکس شماره یک در 
جهان است، آنچه برای من از هر چیز دیگری مهم تر است این است که 
چگونه می توانیم کاری کنیم که در 1۰ س��ال آینده هم این برند همین 
اندازه مورد تحس��ین قرار بگیرد و موفق باشد. یعنی خیلی موضوع این 
نیست که سال آینده چقدر درآمد داریم. در جهان محصوالت و برندها، 
موفقیت برای من همواره به معنای در هم آمیختن گذشته و آینده بوده 
اس��ت؛ ریشه ها، مشروعیت، تاریخ برند و مدرن شدن. وقتی محصولی از 
برخ��ی از بهترین برندهای مان را می بینم، به نظرم می آید که محصولی 
است که شامل مرور زمان نمی شود و در عین حال یک ویژگی برجسته 

از دوران مدرن خودش را دارد. این کلید موفقیت است.«
* بزرگ ترین                                                                                                                                                                              اشتباه آرنالت در دنیای کسب و کار

پرس��ش بعدی »فورب��س« درباره اش��تباهات آرنالت ب��ود. او درباره 
بزرگ ترین اش��تباهش در دنیای کسب و کار گفت: »سعی می کنم زیاد 
اش��تباه نکنم، اما یک مورد به ذهنم می رسد که کاری را به طریقی که 
باید انجام ندادم. یکی از کسب وکارهایم را بسیار زودتر از موقع فروختم 
چون ناشکیبا بودم. یک شرکت تولید محصوالت آرایشی بود که ۵ سال 
در اختیار داش��تیم و آن را 1۵ س��ال پیش فروخت��م، وقتی که برآیند 
کار چندان مطلوب نبود. کالفه ش��ده بودم و صبر نداشتم. باید نگه اش 
می داش��تم. درس��ی که گرفتم این بود که اگر کاری دارید که عملکرد 
خوب��ی ندارد، مهم این اس��ت که خود کار را بهت��ر درک کنید و صبور 
باشید. در این دنیا ممکن است سال ها طول بکشد تا برندی خلق کنید 
که بتواند واقعا جواب بدهد. آن شرکت در حال حاضر وضع خوبی دارد. 
البته وضعیت متضاد این را هم داش��ته ام؛ یعنی کس��ب و کارهایی را با 
قیم��ت نه چندان باالیی خریده ام ک��ه در حال حاضر خیلی خوب دارند 
کار می کنن��د. به عنوان مثال  برند Sephora را در نظر بگیرید که در 
سال 1۹۹8 آن را خریدم، زمانی که فقط چند تا مغازه داشتیم. حاال ما 
بزرگ ترین                                                                                                                                                                              تامین کننده محصوالت لوکس زیبایی در دنیا هستیم با 1۰ 
میلیارد دالر فروش ساالنه. به نظرم در تجارت مهم ترین نکته این است 
ک��ه خودتان را برای طوالنی مدت آماده کنید و خیلی بی صبری نکنید، 
عادت��ی که من ذات��ا دارم و مجبورم خودم را کنت��رل کنم. با این همه، 
خلق محصوالت شوق برانگیز و فروش همز مان آنها در سطح بین المللی 

تخصص اصلی LVMH است.«

برنارد آرنالت می گوید که داشتن برنامه 5 ساله از سود 6 ماهه مهم تر است

صبور باشید و آینده را ببینید

دریچه

روز موعود برای رانندگان اوبر و لیفت
نظم یا انعطاف؟ کدام برنده می شود؟

تاکس��ی یابِی اینترنتی در سانفرانسیس��کوی کالیفرنیا در ایاالت 
متحده آمریکا متولد ش��د. جایی که در هفته ه��ای آینده عالوه بر 
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر، شاهد یک همه پرسی است. 
همه پرس��ی برای پیمانکار ماندن یا کارمند ش��دن رانندگان لیفت 

و اوبر.
قرار اس��ت به زودی در کالیفرنیا، یک همه پرس��ی برگزار ش��ود 

و نتیجه این همه پرسی می تواند اقتصاد گیگ را دگرگون کند.
کریم یک راننده اوبر اس��ت. او رابطه خ��ود با این کمپانی بزرگ 
تاکسی یابی را خیابانی یک طرفه توصیف می کند. می گوید: »راننده 
اوبر و لیفت، یعنی هیچ کس. این شرکت ها ما را به عنوان کارکنان 
خ��ود در نظر نمی گیرن��د. آنها به ما مثل پیمانکاران مس��تقل نگاه 
می کنن��د اما در ای��ن قراردادها جایی نداریم. ای��ن رویه دیگر کار 

نمی کند و باید تغییر کند.«
قرار اس��ت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم 
نوامبر س��ال جاری میالدی، همه پرسی برای تغییر رفتار شرکت ها 
ب��ا کارکنانی که در اقتصاد گیگ، پیمانکار و افراد مس��تقل در نظر 
گرفته می ش��وند، برگزار ش��ود. این هم��ه پرس��ی می تواند قانون 
کالیفرنیا را در این باره تغییر دهد؛ قانونی که رانندگان اوبر و لیفت 

را پیمانکار مستقل تعریف می کند.
اگر همه پرس��ی تصویب شود، رانندگان اوبر و لیفت همچنان به 
عنوان پیمانکار مس��تقل شناخته می ش��وند، اما این شرکت ها باید 
مزایای��ی را برای رانن��دگان در نظر بگیرند که حداقل دس��تمزد و 
ترکیبی از بیمه س��المت و دیگر انواع بیمه ش��امل می ش��ود و اگر 
همه پرس��ی تصویب نش��ود، رانندگان در گروه کارکنان شرکت ها 
طبقه بندی می شوند و بنابراین از همه مزایای تعیین شده در قانون 

کار کالیفرنیا بهره می برند.
رانندگان درباره این همه پرس��ی به دو دس��ته تقسیم می شوند؛ 
ع��ده ای مزایای کارمندی را ترجیح می دهند و بعضی دیگر انعطاف 
کار را دوس��ت دارن��د و رانندگی در اوبر و لیفت ب��رای آنها، یعنی 

کسب درآمد اضافی در پایان هفته.
حامیان تصویب همه پرس��ی می گویند هزاران شغل در کالیفرنیا 
با از بین رفتن انعطاف در س��اعات کاری از بین می رود و بس��یاری 
از رانن��دگان از گروه لیفت و اوبر خارج می ش��وند چراکه امکان کار 
س��اعتی برای این ش��رکت ها را ندارند. به نظر می رسد بیش از 7۰ 
درصد رانن��دگان می خواهند همچنان به عنوان پیمانکار مس��تقل 
در رابطه با اوبر و لیفت ش��ناخته ش��وند ام��ا از مزایایی مثل بیمه 

هم بهره ببرند.
اوبر و لیفت اعالم کردند درصد باالیی از رانندگان آنها می خواهند 
مثل همیش��ه به کار خود ادامه دهند. لیفت اعالم کرده 8۶ درصد 
از رانندگان این شرکت کمتر از ۲۰ ساعت در هفته کار می کنند و 
مدل پیمانکار مس��تقل را به کارمند شرکت بودن ترجیح می دهند. 
اکنون باید دید در هفته های آینده، همه پرس��ی به کجا می رس��د. 
نتیجه این همه پرسی می تواند فعالیت دیگر تاکسی یاب ها در سایر 

کشورها را هم متأثر کند.

سهم نادانسته ها را جدی بگیریم
قوی سیاه

بیش از هفت ماه از همه گیری کرونا گذشته است. فکر می کردید 
روزی برس��د که برای حفظ جان عزیزترین اشخاص در زندگی تان، 
از آنها دوری کنید؟ در خانه قرنطینه شوید و همیشه ماسک بزنید؟ 

تاریخ بشر سرشار از این رخدادهای غیرمنتظره بوده است.
تا پیش از کشف استرالیا، اعتقاد همگان و حتی جانورشناسان بر 
این بود که تنها یک نوع قو در طبیعت وجود دارد که س��فید رنگ 
اس��ت. پس از کشف اس��ترالیا و در اواخر قرن هفدهم بود که بشر 
اولین قوی س��یاهرنگ را مش��اهده کرد و اعتقادی که قرن ها بر آن 

صحه گذاشته بود با مشاهده اولین قوی سیاه فرو ریخت.
امروزه قوی س��یاه نه تنها یک پرنده که سمبلی از رویدادهایی است 
ک��ه اغلب آنها را غیرممکن یا حداقل دور از ذهن می دانیم، اما آنگونه 
که نسیم طالب نویسنده مشهور کتاب Black Swan )قوی سیاه( که 
قبال معامله گر بازارهای مشتقه نیز بوده بیان می کند این رویدادها سه 
ویژگی مهم دارند؛ اول اینکه بسیار نادرند و اغلب توسط مدل های آماری 
قابل شناسایی و پیش بینی نیستند. دوم اینکه این قوهای سیاه باوجود 
نادر بودن تأثیرات ش��گرفی در زندگی ش��خصی و حرفه ای ما دارند و 
شاید به نوعی تعیین کننده ترین رخدادهای زندگی هستند. سوم اینکه 
باوجود غیر قابل پیش بینی بودن قوهای سیاه، انسان ها تمایل دارند پس 
از رخ دادن آنها به گونه ای وقوع آنها را قابل پیش بینی جلوه داده و به 
اصطالح توجیه کنند. وقایعی همچون حمالت 11سپتامبر، جنگ های 
جهانی، بحران مالی س��ال ۲۰۰8 و وقایعی از این دست نمونه هایی از 
این رویدادها هستند. بازارهای مالی نیز بنا به طبیعت خود از این قاعده 
مس��تثنا نیستند و اتفاقا جزو حوزه هایی هستند که وقایع به اصطالح 

نادر در آنها بیش از حد انتظار رخ می دهد!
ماج��رای قوی س��یاه اکنون به ی��ک منطق در تحلی��ل تحوالت و 
اثربخش��ی آن بر اقتصادها تبدیل شده اس��ت. رخدادهای نامنتظره و 
غیرقابل پیش بینی که پیامدهای سنگینی برای بشر دارد، نوعی قوی 
سیاه است. از زمان انقالب صنعتی که پیچیدگی پیرامون بشر افزایش 
یافت، قوهای س��یاه بسیاری مسیر زندگی آدمیان را تغییر داده است 
که فروپاشی شوروی، ظهور اینترنت، همه گیری بیماری ها و جنگ ها 
از جمله آن اس��ت. منطق قوی س��یاه این است که نادانسته های بشر 
نقش بزرگی در آینده آن دارند و حتی سهم آن از دانسته های بشر هم 
بیشتر است. خبر بد اینکه پیش بینی زمانی که سروکله قوی سیاه پیدا 

می شود، برای آدم آسان نیست.
کتاب »قوی س��یاه، اندیش��ه ورزی پیرامون ریس��ک نوش��ته نسیم 
نیکالس طالب« ش��یوه اندیشه ورزی بشر و اتکای بیش از اندازه آن به 
دانسته هایش را نقد کرده است. این کتاب در سال ۲۰۰۹ منتشر شد 
و یکی از 1۲ کتاب اثرگذار پس از جنگ جهانی دوم است. کتاب قوی 
سیاه برای ۳۶ هفته در صدر پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز 
بود. نویس��نده این کتاب درباره قوی سیاه می گوید: »ایده من در این 
کتاب این است که مردم را مجبور کنم درباره ناشناخته ها و قدرت آنها 
فکر کنند. به ویژه درباره دسته ای از رویدادها که نمی توانیم آنها را به 
تصور و خیال درآوریم اما می تواند هزینه بسیاری برای مان ایجاد کند. 

رویدادهای نادر با تاثیری عظیم.«
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فرصت امروز: این روزها با نزدیک شدن به فصل بودجه ریزی، عالمت 
سوال زیادی درباره بودجه سال آینده وجود دارد، آن هم در شرایطی که 
تحریم و کرونا دست به دست هم داده تا درآمدهای دولت را به حداقل 
ممکن برسانند. اگرچه دولت دوازدهم در بودجه سال ۹۹ کمترین نگاه 
به نفت و بیش��ترین توجه را به مالیات داش��ته، اما تحریم های نفتی از 
یک س��و و رکود اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا از سوی دیگر، میزان 
درآمدهای نفتی و مالیاتی را به کمترین حد خود رس��اند. این گونه بود 
ک��ه تحریم و کرونا فش��ار مضاعفی بر بودج��ه وارد کردند و درآمدهای 
نفت��ی به دلیل تحریم و درآمدهای مالیاتی به دلیل کرونا تحقق نیافت. 
در نتیج��ه دول��ت نه تنها نتوانس��ت مالیات��ی از ش��رکت ها و بنگاه های 
اقتصادی دریافت کند که به دلیل رکود اقتصاد در چند ماه مجبور شد 
بس��ته های مالی نیز برای کمک به کس��ب و کارها اختصاص دهد. این 
داستان با توجه به نزدیک شدن موعد آذرماه و فصل بودجه ریزی دولت 
بار دیگر تازه ش��ده و این سوال مطرح شده که دولت حسن روحانی در 

آخرین سال فعالیت خود چگونه از پس کسری بودجه برمی آید؟
تحریم، کرونا، فشار تورمی و کسری بودجه

در شرایطی که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر نرخ تورم را ندارد 
و در دو س��ال گذشته فشار تورمی باالیی را تجربه کرده است، تحریم ها 
و شیوع کرونا، شرایط خطرناکی را برای بودجه رقم زده و خطر کسری 
بودجه بیش از گذش��ته احس��اس می شود. س��ابقه نحوه جبران کسری 
بودجه نیز نشان می دهد که استقراض از بانک مرکزی همواره بیشترین 
س��هم را در راه گریز دولت ها داشته است؛ همان مسیری که از افزایش 

پایه پولی می گذرد و به خلق پول و تورم می رسد.
گزارش نهاد پژوهش��ی مجلس نش��ان می دهد که در سال های ۹7 و 
۹8 این بخش باالترین س��هم را در جبران کس��ری بودجه داشته است. 
ب��ا توجه به اینک��ه ابزارهای درآمدی دولت در س��ال ۹۹ کاهش یافته، 
شرایط دشوارتر شده اس��ت اما رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که 
برای جبران کس��ری بودجه س��ال ۹۹ به سراغ بانک مرکزی نرفته اند و 
ابزارهای دیگر را به کار انداخته اند. فروش س��هام ش��رکت های دولتی و 
عرض��ه اوراق مالی مهم ترین پناهگاه دولت برای جبران کس��ری بودجه 
بوده است. رونق بخشی به بورس و عرضه مداوم بنگاه های دولتی، کمک 
زیادی به جمع آوری نقدینگی س��رگردان کرده اس��ت. دولتی که منابع 
ارزی نفتی را از دس��ت داده و منابع مالیاتی را کمتر از پیش بینی ها در 
اختیار دارد، روی پول های موجود در جامعه حساب باز کرده است تا با 
جذاب سازی بازار سرمایه فضا را برای جمع آوری نقدینگی به نفع بودجه 
ساالنه، مهیا سازد. اطمینان بخشی رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان 
می دهد که دولت این بار به خزانه بانک مرکزی دستبرد نزده است و به 

لطف رونق بازار سرمایه، از این ابزار ارتزاق کرده است.
با اینکه طی سال های ۹۲ تا ۹8 میزان وابستگی بودجه به نفت از ۴1 
درص��د به ۳1 درص��د کاهش یافت، اما با امضای برج��ام، فوریت رهایی 
بودجه از نفت از میان رفت تا س��ال ۹۹ س��خت ترین نوع جدایی از پول 

نفت رقم بخورد. طبق هدف گذاری انجام ش��ده از س��وی بودجه نویسان، 
قرار بر این بود که بودجه عمرانی به درآمدهای نفتی وابسته باشد و سایر 
بخش های غیرقابل اجتناب در بخش بودجه جاری به درآمدهای داخلی 
متکی بماند. بودجه عمومی برای س��ال 1۳۹۹ ب��ا کمترین اتکا به نفت 
بسته شده است. در طول ۶ سال گذشته تنها 1۰ درصد از سهم نفت در 
بودجه کاسته شده است و کنار گذاشتن سهم ۳۰ درصدی باقی مانده در 
یک سال، دشواری های زیادی را در پی خواهد داشت. با این وجود دولت 
در سال جاری تنها ۶ درصد از درآمدهای نفتی را محقق شده دیده است، 
اما ابزارهای دیگر به داد دولت رس��یده اند. تأمین ۵8 هزار میلیارد تومان 
از طری��ق ف��روش اوراق و اختصاص عمده آن به بودجه عمرانی نش��ان 
می دهد که برخالف برآورد اولیه که قرار بود پول نفت به بودجه عمرانی 
برس��د و س��ایر منابع برای بخش های حیاتی باقی بماند، بخش مهمی از 
درآمدهای غیرنفتی به بودجه عمرانی اختصاص یافته تا دولت در س��ال 

پایانی فعالیت خود از تحقق وعده های عمرانی بازنماند.
راه های پیش روی دولت برای پوشش کسری بودجه

راه ه��ای مختلف��ی برای تأمین مالی کس��ری بودجه وج��ود دارد که 
ازجمل��ه مهم ترین آنها می توان به افزایش پایه پولی یا اس��تفاده از پول 
پرق��درت بانک مرکزی؛ قرض ک��ردن از خارج کش��ور؛ قرض کردن از 
داخل کش��ور ش��امل بانک های تج��اری و بخش غیربانکی؛ اس��تقراض 
از صندوق ه��ای ثروت ملی؛ اس��تفاده از ذخایر ارزی، ف��روش دارایی و 

خصوصی سازی، اشاره کرد.
روش های تأمین مالی کس��ری بودجه دولت به دو گروه کلی تقس��یم 
می شود. گروه اول تأمین مالی مبتنی بر بدهی اعم از استقراض از شبکه 
بانکی، خارج کش��ورو ... و یا عدم ایفای تعهدات. گروه دوم نیز به س��ایر 
روش ها نظیر اس��تفاده از ذخایر ارزی، فروش دارایی، خصوصی س��ازی 
واگ��ذاری بنگاه های دولتی اختصاص دارد ک��ه این روش دوم منجر به 

ایجاد بدهی نمی شود.
اگر تأمین مالی کس��ری بودجه از طریق اس��تقراض انجام شود باعث 
ایج��اد هزینه هایی در آینده خواهد ش��د، زیرا در این صورت دولت باید 
در س��ال های مالی بعد عالوه بر بازگرداندن اص��ل بدهی، مبلغی را نیز 
به عنوان نرخ بهره بابت قرض انجام ش��ده بپردازد. دولت ها در سال های 
گذش��ته همواره عالقه به استفاده از قدرت حاکمیتی برای تأمین مالی 
آسان کس��ری بودجه خود داشته اند. افزایش پایه پولی از محل افزایش 
بدهی ه��ای دولت ب��ه بانک مرک��زی از اصلی ترین مظاه��ر این قدرت 
حاکمیتی به شمار می رود. در این رابطه استقالل بانک مرکزی از دولت 
به عنوان یک راه ح��ل برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و ایجاد تورم 
در ادبیات سیاس��ت گذاری اقتصادی مطرح و مورد توجه قرار گرفت. در 
نتیج��ه دولت هایی که پایه پولی در زمان تص��دی آنها افزایش کمتری 

دارد منظم تر ارزیابی می شوند.
با کنترل دست اندازی دولت به بانک مرکزی سایر راه های تأمین مالی 
مورد توجه دولت ها قرار گرفت. در کش��ورهای توس��عه یافته استقراض 

از خارج و اس��تقراض از داخل و بخش غیربانکی از محل انتش��ار اوراق 
بهادار تا حد زیادی جانش��ین روش های سنتی برای تأمین مالی کسری 

بودجه شد.
در س��ال های 1۳۵۳ ت��ا 1۳۵7 و در دو دهه پس از انقالب تا س��ال 
1۳78 خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیش��ترین سهم را 
در رش��د پایه پولی داشته است. در برنامه سوم توسعه به منظور کنترل 
تورم و استقالل بانک مرکزی، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی 
ممنوع شد. این ممنوعیت در برنامه های توسعه بعد از آن نیز تکرار شد. 
درنتیجه این ممنوعیت اس��تفاده از اهرم انتش��ار پول در میان دولت ها 
کاه��ش یافت، اما به جهت آنکه هزینه ه��ای دولت کاهش نیافته بود و 
راه ه��ای تأمین مالی صحیح نظیر انواع مالیات به مقدار نیاز گس��ترش 
داده نش��ده بود کس��ری بودجه دول��ت همچنان پابرجا بود. اس��تفاده 
از درآم��د ارزی حاصل از ص��ادرات نفت کانال دومی ب��ود که دولت ها 
برای تأمین مالی کس��ری بودجه خود به آن متوسل شدند. در ترازنامه 
بانک مرکزی در س��ال های 1۳7۹ تا 1۳88 خالص دارایی های خارجی 

بیشترین سهم را در ایجاد پایه پولی داشت.
کسری بودجه در دهه 90 چطور جبران شد؟

بعد از سال 1۳88 به ویژه از ابتدای دهه ۹۰ تحریم های نفتی موجب 
کاهش درآمدهای نفتی ش��د با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل 
از نف��ت در اواخر ای��ن دوره، دولت ها برای تأمین مالی کس��ری بودجه 
خود به کانال س��وم یعنی اس��تقراض از بانک های تج��اری دولتی روی 
آوردند. در این س��ال ها یعنی از س��ال 1۳8۹ ت��ا 1۳۹۵ بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی بیش��ترین س��هم را در افزایش پایه پولی داشته است. 
در این دوره همچنین دولت بخش��ی از کس��ری بودجه خود را از طریق 
خصوصی س��ازی یعنی واگذاری شرکت های دولتی تأمین کرده است. از 
س��ال 1۳۹۴ نقش اوراق مالی اس��المی در تأمین کسری بودجه دولت 
پررنگ ش��ده است بنابراین طی س��ال های اخیر دو کانال اصلی تأمین 
مالی کس��ری بودجه یعنی استقراض از بانک های دولتی و ایجاد بدهی 
به بخش داخلی غیربانکی مهم ترین منبع تأمین کسری بودجه و ایجاد 

بدهی آتی برای دولت بوده است.
عملکرد دولت در جبران کس��ری بودجه س��ال ۹۹ نشان می دهد که 
بعد از س��ال ها تجربه دولت ها در اس��تفاده از روش های مختلف، این بار 
کم خطرترین روش به کار گرفته ش��ده است. هرچند که انتشار اوراق یا 
به تعبیر دیگری آینده فروشی به بدهکارتر شدن دولت دامن می زند، اما 
بدهی از طریق اوراق به مراتب کم آس��یب تر از بدهی از جانب استقراض 
بانکی اس��ت. اس��تقراض از بانک های تجاری در نهایت به اس��تقراض از 
بانک مرکزی منجر می ش��ود ک��ه تورم فزاینده ب��رای اقتصاد به همراه 
دارد. آنچه نگرانی ها برای کسری بودجه سال ۹۹ را افزایش داده است، 
به آثار تورمی آن بازمی گردد. اگر دولت موفق ش��ود کسری بودجه را از 
محل ه��ای غیرخطرناک تأمین کند و آثار تورم��ی آن را بکاهد، از بروز 

ابرتورم سهمگین جلوگیری کرده است.

دولت چگونه از پس کسری بودجه 1400 برمی آید؟

عملیات نجات بودجه
یادداشت

راه های برون رفت از تهدید تحریم

ایران تحت سخت ترین ش��رایط تحریمی تاریخ قرار دارد. اقتصاد 
ایران این روزها با فش��ار همه جانبه آمریکا با بحران مواجه ش��ده و 
آن گون��ه که رئیس کل بانک مرک��زی می گوید در هفته های منتهی 
به برگزاری انتخابات آمریکا، این فش��ار افزایش خواهد یافت، اما آیا 
راه��ی برای برون رفت از این بحران، در این س��وی ماجرا نیس��ت؟ 
آمریکایی ه��ا به صراحت نش��ان داده اند که به دنب��ال مذاکره اند و 
این تمایل حکایت از آن دارد که سیاس��تمداران و سیاس��تگذاران 
این کش��ور واقف هس��تند که چنین فشاری امکان تداوم همیشگی 
نخواهد داش��ت، اما آیا می توان این سوی ماجرا، در درون مرزهای 

ایران برای برون رفت از این بحران تصمیم گرفت؟
پاس��خ اغلب کارشناس��ان و مسئوالن به این س��وال مثبت است. 
راه های متعددی برای غلبه بر این فش��ار وجود دارد که می تواند راه 
را بر خطر دوباره ببندد. در ش��مایی کلی، مقام معظم رهبری راه را 
در عبور از مس��یر اقتصاد مقاومتی می دانند آنچه که کارشناسان و 
مسئوالن نیز بدان باور دارند و می دانند قرارگیری در این مسیر راه 
را بر خطر فشار دوباره خواهد بست.  اقتصاد مقاومتی البته مفاهیم 
پیچیده و گس��ترده ای را در خود جای داده اس��ت. ش��اید توجه به 
ی��ک حوزه بتواند این مفهوم را بی��ش از پیش تبیین نماید. آمریکا 
فشار حداکثری را از مسیر نفت و تحریم صادرات نفت ایران اعمال 
کرد. ش��اید اگر برنامه های متعدد دولت ها در سالیان گذشته برای 
فاصله گی��ری از اقتصاد نفتی به مرحله اجرا درمی آمد، امروز اقتصاد 
درگیر چنین بحرانی نمی ش��د، اما به هر روی در شرایط کنونی نیز 
می توان با تدابیری بحران را برطرف کرد. محموله های نفت خام، از 
لحاظ حجم محموله های بزرگی هستند که قابلیت رصد و پیگیری 
آنه��ا در جهان وج��ود دارد. آمریکا می تواند با رص��د نفتکش ها در 
مس��یر صادرات نفت اختالل جدی ایجاد کند، اما بی تردید صادرات 
فرآورده های نفتی آن هم در حجم های کوچک و بی ش��مار می تواند 
ورق را ب��ه نفع ای��ران بازگرداند. یکی از مهمتری��ن راهکارها برای 
عبور از این بحران، باال ب��ردن تراکنش های مالی از طریق صادرات 
در احجام کوچک تر اس��ت. این مس��یر آزموده ش��ده ریسک رصد 
تمام��ی تراکنش های مالی ایران را خنثی می کند. از س��وی دیگر، 
تمرکز برای حل بحران بانکی کش��ور خود عاملی است که می تواند 
به خنثی سازی اتفاقات آتی برای تشدید فشار بر ایران منجر شود.

ایران می تواند با تدوین برنامه ای میان مدت و کوتاه مدت دست به کار 
راه اندازی پاالیشگاه های مقیاس کوچک یا پتروپاالیشگاه های کوچک شود 
و با ارتقای کیفیت فرآورده های تولیدی بازار مناسبی را برای خود دست و 
پا کند. بی تردید اینها مشتی از خرواری است که به دست مهندسان ایرانی 
قابل اجراست. ش��اید اعالم تمامی توانمندی ها بتواند دشمن خارجی را 
هوشیارتر از قبل نماید. از این رو اشاره به این نکته که راه برای ما باز است 
و اتفاقا در مسیری امیدوارکننده قرار داریم، کافی است تا نسل آینده بداند 
روزهای خوب پیش رو حاصل مجاهدت امروز تک تک ایرانیانی است که 

از دل سختی ها، موقعیت های ویژه ای را بیرون آوردند.

وزیر نیرو خبر داد
مذاکره ایران و افغانستان در حوزه انرژی 

تجدیدپذیر
وزی��ر نیرو گفت در حوزه های مربوط ب��ه انرژی های تجدیدپذیر، 
همکاری ه��ای گمرک��ی، اقتصادی و س��ایر زمینه ه��ای مربوط به 
کمیس��یون مشترک همکاری دو کش��ور ایران و افغانستان مذاکره 
ص��ورت گرفته اس��ت. رضا اردکانیان در حاش��یه دی��دار با عبداهلل 
عب��داهلل، رئیس ش��ورای عالی مصالح��ه ملی افغانس��تان در جمع 
خبرنگاران درباره جزییات صحبت شده در این جلسه گفت: با توجه 
به آنکه هشتمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو 
کش��ور در پیش است، در جلسه امروز در جریان پیشرفت مذاکرات 
مقدماتی در عرصه هایی که قرار اس��ت طبق برنامه در آینده نزدیک 
در کابل مورد بررس��ی قرار گیرد مذاکراتی را انجام دادیم. او با بیان 
اینکه گزارشات الزم داده شد و نقطه نظرات را در بخش های مختلف 
دریافت کردی��م، تصریح کرد: درباره حل موضوع آب های مرزی دو 
کش��ور صحبت هایی به میان آمد و باید در نظر داش��ت که موضوع 
آب در حوضه آبریز مش��ترک تنها با همکاری کشورهای مستقر در 
حوضه آبریز به نتیجه می رس��د. فارغ از اینکه کشوری باالدست و یا 
پایین دست باش��د، براساس نقشه راه مشترک می توانند هم منافع 
و هم هزینه ها را منصفانه تقس��یم کنند. وی با بیان اینکه تصور ما 
این اس��ت که بین ایران و افغانستان زمینه همکاری متنوع و وسیع 
وجود دارد و در این مس��یر مس��ائل آب و محیط زیس��ت از جایگاه 
ویژه ای برخوردار هستند، گفت: با توجه به توسعه یافتگی مدیریتی 
هر دو کشور این مسائل از شکل چالش خارج و به راه حل هایی که 

دربرگیرنده منافع دو کشور است خواهد رسید.

در یک طرح پژوهشی انجام شد
تولید برق از پساب صنایع 

پژوهشگران در دانشگاه تربیت مدرس طی انجام طرحی پژوهشی موفق 
به تولید برق با تصفیه پساب صنایع شدند و به گفته آنها در این فرآیند به 
طور همزمان عالوه بر تولید برق، نسبت به حذف آالینده های موجود در 
پساب ها اقدام شد. حبیب اهلل یونسی، مجری این طرح پژوهشی با بیان 
اینکه در این طرح برای تصفیه پساب از روش بی هوازی بهره بردیم، گفت: 
شکس��ته شدن مواد آلی پس��اب همراه تجزیه بی هوازی تولید پروتون و 
الکترون می کند و پس از آن از سیستم پیل سوختی میکروبی بهره بردیم 
تا بتوانیم الکتریس��ته تولید کنیم. او ای��ن روش را یک فرآیند میکروبی 
دانس��ت که طی آن از میکروارگانیسم های بی هوازی استفاده شد، ادامه 
داد: این میکروارگانیس��م ها با تغذیه از مواد آلی پس��اب رشد می کنند و 
با شکس��تن مواد آلی موجب ایجاد اکس��یژن و الکترون می شوند. وجود 
هر میزان دی اکس��ید کربن در پساب به این معنا است که منبع انرژی 
شیمیایی الزم را داریم. از این روش پساب های صنعتی می توانند در یک 
فرآیند تصفیه سبز، تصفیه شوند؛ همچنین می توان از انرژی تولید شده 
در ضمن تصفیه پساب در وسایل کم مصرف استفاده کرد. این طرح قابل 

گسترش برای همه نوع پساب صنایع، شهری و خانگی است.
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رضا نصیری
کارشناس انرژی

فرص��ت امروز: معاون وزیر راه و شهرس��ازی از ثبت ن��ام 1۹۵ هزار 
متقاضی جدید وام اجاره بعد از تمدید مهلت ثبت نام خبر داد و گفت 
دولت تا پایان دی ماه به 7۰۰ هزار متقاضی وام ودیعه اجاره می دهد.

محم��ود محمودزاده درب��اره آخرین وضعیت ثبت ن��ام و اعطای وام 
اج��اره به مس��تاجران گفت: مس��تاجران تا دو روز دیگ��ر می توانند در 
سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند و به تدریج در حال پاالیش اطالعات 
و تایی��د نهایی و معرفی مس��تاجران به بانک هس��تیم. بع��د از مصوبه 
تمدید، تاکنون 1۹۵ هزار مس��تاجر جدید در س��امانه ثبت نام کردند 
و پاالی��ش اطالع��ات آنها در حال انجام اس��ت. در مجم��وع ۶۶۰ هزار 
نفر به عنوان متقاضیان واحد ش��رایط مدارک ش��ان بررس��ی و به بانک 

معرفی شده اند.
معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: سیستم 
بانکی تا پایان دی ماه به افراد معرفی شده که مدارک خود را نزد بانک 
تکمیل کردند این وام را اعطا خواهد کرد و ممکن است با مصوبه ستاد 
ملی کرونا این مهلت تمدید ش��ود. برآورد دولت این اس��ت که به 7۰۰ 
هزار نفر وام ودیعه مس��کن تعلق خواهد گرف��ت. اعتبار در نظر گرفته 

شده نیز ۲۰ هزار میلیارد است.
اما در حالی حداکثر س��قف افزایش سالیانه اجاره بها در شهر تهران 
۲۵ درصد، سایر کالنش��هرها ۲۰ درصد و شهرهای کوچک 1۵ درصد 
تعیین شده است که بررسی ها نشان می دهد سیاست نرخ گذاری دولت 

برای اجاره بها توفیق چندانی نداش��ته است. به گزارش ایسنا، نوسانات 
بازار اجاره مس��کن از نظ��ر حجم معامالت به کمتری��ن میزان خود از 
اردیبهش��ت امسال تاکنون رسید و از نظر قیمت با افت ۵ تا 1۰ درصد 
نس��بت به تابس��تان مواجه شد. امس��ال بازار اجاره مسکن از یک نظر 
مش��ابه رفتار سال های گذشته و از س��وی دیگر با یک تغییر نسبت به 
قبل همراه ش��ده اس��ت. وجه تش��ابه وضعیت اجاره در پاییز نسبت به 
تابس��تان، افت تقاضا ناش��ی از کاهش جابه جایی و آغاز سال تحصیلی 
اس��ت. در س��وی دیگر با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر قیمت ها 
بخ��ش قابل توجهی از هر دو س��وی عرضه و تقاضا نس��بت به تمدید 
قراردادهای اجاره اق��دام کردند. دولت هم روز ۹ تیرماه برای کمک به 
اقشار اجاره نش��ین و جلوگیری از رشد قیمت اجاره در شرایط اپیدمی 
ویروس کرونا حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره در تهران، کالنشهرها 
و دیگر ش��هرها را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و 1۵ درصد تعیین کرد که ظاهرا 
چندان جواب نداده اس��ت. براساس اطالعات به دست از سامانه کیلید 
در ۲7 روز ابت��دای مهرماه 1۳۹۹ حجم فایل های عرضه ش��ده به بازار 
مس��کن 1۵ منطقه از کالنش��هر تهران از طریق این سامانه حدود 1۴ 
درصد نسبت به مدت مشابه ماه قبل کاهش یافته و نرخ های پیشنهادی 
نیز با افت ۳.8 درصدی مواجه ش��ده اس��ت. این داده ها شامل مناطق 
1 ت��ا 11، 1۳ تا 1۵ و ۲۲ اس��ت و هفت منطقه دیگر ش��هر تهران به 
دلیل کمبود فایل های در دسترس در این گزارش لحاظ نشده است. از 

طرف دیگر واس��طه های ملکی می گویند که تقاضا برای اجاره به حدود 
نصف فصل تابس��تان رس��یده و به همین دلیل نرخ قراردادهای قطعی 
نس��بت به تابستان کاهش ۵ تا 1۰ درصد را نشان می دهد. بررسی های 
میدانی گویای آن اس��ت نوس��انات قیمت در بخش ف��روش به تدریج 
تاثیر خود را بر بازار اجاره می گذارد. هرچند تغییرات قیمتی در بخش 
اجاره به تدریج صورت می گیرد و نمی توان انتظار داشت نرخ اجاره بها 
به ان��دازه نرخ فروش افزایش پیدا کند. دولت در اوایل تابس��تان برای 
کنت��رل بازار اجاره اقدام به نرخ گذاری کرد. مطابق مصوبه س��تاد ملی 
مقابله با کرونا حداکثر س��قف افزایش سالیانه اجاره بها در شهر تهران 
۲۵ درصد، در سایر کالنشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها 1۵ درصد 
تعیین و اعالم ش��د صاحبخانه ها اجازه ندارند بیش از این مقدار اجاره 
بها را افزایش دهند. با این حال آمار بانک مرکزی در شهریورماه نشان 
می دهد نرخ اجاره در تهران ۳۰.1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش یافته اس��ت. در کل کشور نیز مطابق گزارش مرکز آمار، میزان 
افزایش اجاره بها در تابستان در کل کشور ۲8.۹ درصد بوده و با آنچه 
مدنظر مسئوالن بوده فاصله دارد. در این بین استان همدان با رشد ۳7 
درصدی و اس��تان آذربایجان غربی با رش��د 8.۶ درصد نسبت به فصل 
قبل به ترتیب با بیشترین و کمترین میزان رشد اجاره بها مواجه بودند. 
رشد ۲8.۹ درصد متوسط نرخ اجاره در کشور بیشترین میزان افزایش 

فصلی نرخ اجاره از ابتدای سال 1۳۹۵ تاکنون بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

700 هزار مستاجر وام اجاره دریافت می کنند

سه شنبه
29 مهر 1399

شماره 1648



 جهانگیری در جلسه شورای
اجرای سیاست های کلی اصل 44:

 حذف بخش خصوصی از اقتصاد
جفا به کشور است

جلس��ه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ صبح 
دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و اسحاق 
جهانگیری در این جلس��ه با اش��اره به اینکه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان کشور س��ربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی 
علیه کش��ورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر 
کس که بخواه��د بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا 
به کشور کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین 

خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
مع��اون اول رئیس جمه��ور با تاکید بر اینک��ه نباید بگذاریم 
فض��ا برای فعالی��ت بخش خصوصی ناامن ش��ود، تصریح کرد: 
مهمترین وظیفه ش��ورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساس��ی فراهم کردن بس��تری مناسب برای فعالیت 

بخش خصوصی است.
او با اش��اره به س��خنان رئیس پارلمان بخ��ش خصوصی در 
این جلس��ه درخصوص وضعیت بخش خصوصی کش��ور، ادامه 
داد: جهت گیری های اقتصادی کش��ور بای��د مطابق آنچه مقام 
معظ��م رهبری گفته اند تدوین ش��ود. بر این اس��اس نهادهای 
عموم��ی نباید به هی��چ وجه رقیب بخش خصوصی باش��ند و 

بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت 
به تابس��تان س��ال گذش��ته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در 
بخش صنعت ش��غل خود را از دس��ت داده اند در حالی که در 
همی��ن مدت بی��ش از 1 میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت ش��غلی 
از دس��ت رفته اس��ت. بخش خصوصی در حوزه صنعت تالش 
بس��یاری برای تامین ارز و جلوگیری از بیکار ش��دن کارگران 
انجام داده اس��ت، به طوری که برخی از آنها خانه و خودروی 
خ��ود را برای تامی��ن هزینه ه��ای تولید واح��د تولیدی خود 

فروخته اند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی مسائل پیش آمده 
پیرامون واگذاری ش��رکت های دولتی، گفت: ممکن اس��ت در 
واگذاری ها برخی تخلفاتی صورت گرفته باش��د اما می توان در 
همان فرآیند قانون خصوصی سازی اصالحات الزم را انجام داد. 
با فضاس��ازی نباید فضای ناامنی ب��رای بخش خصوصی ایجاد 
ک��رد. همه چیز براس��اس قانون پیش رود. هی��أت داوری که 
اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می تواند در 

این زمینه داوری کند.
وی اف��زود: همه ما از بخش خصوص��ی واقعی که می خواهد 
فعالیت قانونمند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می کنیم. 
نبای��د بگذاریم کس��ی که به اعتماد حاکمی��ت و در چارچوب 
قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند 

دچار خسران و زیان شود.
جهانگیری در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به گزارش 
معاون��ت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی درخصوص بررس��ی 
م��وارد مغایر در اج��رای ماده )۶( قانون اجرای سیاس��ت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی افزود: اص��الح و اجرای این ماده 
قانون��ی باید با جدیت دنبال ش��ود و هم��ه نهادهای عمومی و 
شخصیت های حقوقی مکلف هستند گزارش های نظارتی را که 

قانونگذار تعیین کرده است ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: هرچه اقتصاد شفاف تر 
باشد، منافع کشور بیش��تر تامین می شود. با شفافیت می توان 

مسیر روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نمود.
در این جلس��ه ک��ه وزرای اقتصاد و دارایی، دادگس��تری و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سایر قوا و دستگاه های 
نظارتی و بخش خصوصی حضور داشتند، گزارشی درخصوص 
تس��هیل ورود بخ��ش خصوص��ی و تعاون��ی در فعالیت ه��ای 
اقتصادی، برقراری رقابت س��الم و ایجاد امنیت برای س��رمایه 
بخش های مذکور ارائه و پیش��نهاداتی برای بهبود نحوه نظارت 
بر فعالی��ت بخش عمومی از طریق ش��ورای رقابت، س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه 
ش��د و مقرر گردید ظرف سه ماه این پیشنهادات برای تصمیم 

گیری به شورای سیاست گذاری اصل ۴۴ ارائه شود.

بانکنامه

فرصت امروز: قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذش��ته 
)دوش��نبه( ریزش��ی ۴۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و با تغییر کانال به 
قیمت 1۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این درحالی بود که قیمت 
طال در بازارهای جهانی رش��دی 11 دالری را پس از بازگش��ایی در روز 
دوش��نبه تجربه کرد، اما قیمت ها در بازار داخلی سمت و سوی کاهشی 
داشت و قیمت سکه تمام بهار آزادی کانال شکنی کرد. این تغییر کانال 
البته برای س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز رخ داد و قیمت س��که 
طرح قدیم با کاهش��ی قاب��ل توجه به 1۴ میلی��ون و ۶۰۰ هزار تومان 
رس��ید. با این حال برخی از صرافان همچنان حاضر به فروش س��که در 
این محدوده قیمتی نیس��تند و ترجیح می دهند در قامت خریدار سکه 

در این وضعیت وارد عمل شوند.
به گفته رئیس اتحادیه طال و س��که، کس��ی در این محدوده قیمتی 
ب��اال، خرید و فروش س��که انجام نمی دهد. صراف��ان می گویند در هفته 
گذشته قیمت ها به باالترین میزان رسیده بود و به نظر می رسد تا زمان 
رس��یدن بازار به ثبات این وضعیت ادامه داش��ته باشد. انتظار صرافان و 
معامله گران دس��تیابی بازار به ثبات اس��ت. این مهم هنوز محقق نشده 

و در دو روز گذشته سکه کاهشی بسیار چشمگیر را شاهد بوده است.
قیمت ها امکان دادوستد بازار را از بین برد

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران معتقد است که 
قیمت های فعلی، دادوس��تد طال و س��که را به نوعی از بین برده است. 
محمدولی با اش��اره به روند بازار طال و س��که به خبرآنالین، گفت: اگر 
روندی که در دو روز گذش��ته اتفاق افتاده، دوام داشته باشد و این نگاه 
به سمت و سوی بازار ادامه داشته باشد، به طور طبیعی بازار طال و سکه 
مس��یر کاهش��ی را طی خواهد کرد. اما در غیر این صورت، اگر نگاه این 

یکی دو روز گذش��ته ادامه دار نباش��د و تغییر کند، انتظار کاهشی را در 
بازار نمی توانیم داشته باشیم و وارد فاز افزایشی می شویم.

به گفته وی، ظاهرا مسئوالن اقتصادی عنوان کردند ارز به بازار تزریق 
می کنی��م و می خواهیم آرامش و ثبات را به بازار دهیم و عرضه و تقاضا 
را تنظیم کنیم و این اتفاق هم دارد می افتد. این نوع نگاه ها اگر ادامه دار 
باش��د، می توانیم انتظار کاهش��ی را در بازار طال و س��که داشته باشیم، 
چون نوسانات عجیب و غریبی در بحث طال به وجود آمده که امیدواریم 
جلوی این نوسانات گرفته شود. همچنین اونس جهانی باید روند عادی 
خود را ادامه دهد و اگر نوس��انات آن هم آنچنانی باشد، به طور طبیعی 

انتظاراتی غیر از نوسانات افزایشی نمی توانیم داشته باشیم.
رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران با اش��اره ب��ه تقاضاهای عجوالنه 
در بازار طال و س��که، گفت: تقاضاهایی ک��ه االن در بازار وجود دارد، به 
اعتقاد من عجوالنه اس��ت. گروهی به سمت و سوی طالهای آب شده و 
س��که ورود پیدا می کنند که همه اینها می تواند روی بازار اثرگذار باشد. 
درحال��ی که ما همه باید کمک یکدیگر کنی��م تا تقاضاهای عجوالنه از 
بی��ن رود و همینط��ور اونس جهانی آرامش خ��ود را پیدا کند. در عین 
حال، بازار ارز مثل دو روز گذشته تا حدی آرامش خود را حفظ کند تا 

طال از تالطم بیفتد و روند رو به کاهشی را داشته باشد.
قیمت سکه تا کجا امکان ریزش دارد؟

محمدولی در پاسخ به این پرسش که اگر روند نزولی بازار ادامه داشته 
باش��د، تا چقدر احتمال ریزش قیمت ه��ا وجود دارد؟ عنوان کرد: اینکه 
تا چقدر قیمت ها می ریزد، بس��تگی به شرایط دارد. برای مثال، عرضه و 
تقاضا در س��که اثرگذار اس��ت؛ جدای از اینکه تقاضاهای آنچنانی وجود 
دارد. هر آنچه که تقاضا برای س��که باش��د، باید به گونه ای برنامه ریزی 

ش��ود که عرضه بتوان��د آن را تکمیل کند. در حال حاضر خرید س��که 
1۶ میلیون تومانی برای خیلی از مردم س��نگین اس��ت. به اعتقاد من، 
این قیمت فعلی س��که و طال، دادوستد طال و س��که را به نوعی از بین 

برده است.
رئی��س اتحادیه طال و جواهر همچنین درب��اره تاثیر انتخابات آمریکا 
در بازار س��که و طال نیز گفت: انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
به هرحال ممکن اس��ت تاثیری بر روی بازار داش��ته باش��د. متاس��فانه 
آمریکایی ه��ا از گذش��ته تاکنون س��نگ خ��ود را به س��ینه می زدند و 
می خواستند دنیا را به سمت و سوی خود هدایت کنند. آنها می خواهند 
دنیا را زیر تس��لط خود ببرند و بالطبع متغیرهای سیاسی در اقتصاد به 

سهم خود تاثیرگذارند.
سد مقاومتی شکست و دالر تغییر کانال داد

همچنین در ش��رایطی که بسیاری از صرافان سد مقاومتی دالر را در 
ش��رایط کنونی ۳1 هزار تومان می دانس��تند، ریزش قیمت دالر در روز 
دوشنبه، این ارز ش��اخص را پایین تر از این محدوده مقاومتی قرار داد، 
به ط��وری که تا لحظه تنظیم این گ��زارش، قیمت دالر کاهش 1۳۰۰ 
تومانی را نس��بت به روز قبل به ثبت رساند و در صرافی های بانکی ۳۰ 
ه��زار و ۹۰۰ تومان قیمت خورد. قیم��ت دالر همچنین در بازار آزاد به 
کمتر از ۳۲ هزار تومان رسید. صرافان می گویند سد مقاومتی ۳1 هزار 
تومان س��د س��ختی برای دالر بود و عبور از این سد نیز چند روزی به 
طول انجامید. حاال هم عقب نش��ینی از این سد می تواند با مقاومت بازار 
همراه باش��د. درحالی که برخی می گویند ارزپاش��ی عامل مهم کاهش 
قیمت هاس��ت، بانک مرکزی در گزارش های متعدد خود تاکید دارد که 

خریداری برای ارز وجود ندارد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه تاثیری در بازار سکه و طال دارد؟

کاهش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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شاخص بورس بیش از 51 هزار واحد کاهش یافت
افت دسته جمعی شاخص ها

روند نزولی ش��اخص بورس تهران در روز دوش��نبه نیز ادامه 
یافت و این ش��اخص کاهشی بیش از ۵1 واحدی را تجربه کرد. 
ش��اخص کل بورس در ای��ن روز ۵1 هزارو 8۹1 واحد افت کرد 
و در نهای��ت رقم یک میلی��ون و ۴۶۲ هزار واحد را نمایش داد. 
ش��اخص کل )ه��م وزن( نیز با ۵ ه��زار و 7۳۵ واحد کاهش به 
۴۰۰ ه��زار و 7۰۲ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۳ هزار 
و 7۵7 واح��د افت به ۲۶۲ هزار و ۵۲۹ واحد رس��ید. ش��اخص 
بازار اول ۴۳ هزار و ۶۴7 واحد و ش��اخص بازار دوم 8۲ هزار و 
۶81 واحد کاهش داش��تند. در معامالت روز دوشنبه بیش از ۲ 
میلیارد و 1۶ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۳۳ هزار و ۴7۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای فرآورده های نسوز ایران )کفرا( با ۵۲ واحد، رادیاتور 
ایران )ختور( با ۳۰ واحد، کاش��ی و س��رامیک حافظ )کحافظ( 
ب��ا ۳۰ واحد، معادن باف��ق )کبافق( با ۲7 واح��د، گروه صنایع 
بهش��هر ایران )وصنا( با ۲۳ واحد، پ��ارس دارو )دپارس( با 1۹ 
واح��د، معدنی دماوند )کدما( ب��ا 17 واحد، مارگارین )غمارگ( 
با 1۴ واحد  آهنگری تراکتورس��ازی ایران )خاهن( با 11 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۴ 
ه��زار و ۴۵۴ واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 
۴ ه��زار و 77 واحد، ملی صنایع م��س ایران )فملی( با ۳هزار و 
۴۶8 واحد، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین 
)تاپیک��و( با ۲ هزار و ۲۳۰ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( 
ب��ا یک هزار و ۹۵۹ واح��د، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
یک هزار و 8۰۰ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با یک هزار 
و ۶۳7 واح��د، بان��ک ملت )وبملت( با یک ه��زار و ۵۲۵ واحد، 
پاالی��ش نفت بندرعباس )ش��بندر( با یک ه��زار و ۵۰۲ واحد، 
مخاب��رات ایران )اخابر( با یک ه��زار و ۴۳۶ واحد، ایران خودرو 
)خ��ودرو( با یک هزار و ۳۴۹ واحد و معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با یک هزار و ۲۴1 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه 

بودند.
همچنی��ن نماده��ای ایران خودرو، بانک مل��ت، پاالیش نفت 
اصفه��ان، فوالد مبارکه اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران، بانک 
تجارت و س��رمایه گذاری شاهد در گروه نمادهای پربیننده قرار 
داشتند. گروه فلزات اساسی هم در معامالت این روز صدرنشین 
برتری��ن گروه های صنعت ش��د و در این گ��روه ۲1۴ میلیون و 
۹8۵ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش ۴ ه��زار و ۳18 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از ۴۴۶ 
واحد کاهش داشت و بر روی کانال 17 هزار و ۲7۴ واحد ثابت 
ماند. در این بازار ۹۴1 میلیون برگه س��هم به ارزش ۲۹ هزار و 

1۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای بیمه کوثر )کوث��ر(، بیمه تجارت نو )بنو(، آتیه داده 
پ��رداز )اپرداز(، فرآورده زغال س��نگ پرورده طب��س )کپرور(، 
پتروشیمی ارومیه )شاروم(، سرمایه گذاری سبحان )وسبحان(، 
آسیا سیر ارس )حاسا( و صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود 
)کشرق( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. همچنین 
نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پلیمر آریا 
ساس��ول )آریا(، پتروشیمی مارون )مارون(، سرمایه گذاری مالی 
سپهر صادرات )وسپهر(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، فرابورس ایران )فرابورس(، شرکت آهن و فوالد 
ارفع )ارفع(، گروه توس��عه مالی مهر آیندگان )ومهان(، اعتباری 
مل��ل )وملل( و پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا( تاثیر منفی بر 

شاخص این بازار را داشتند.

نماگربازارسهام

در دو س��ال 1۳۹7 و 1۳۹8 بیش از ۴۰ شرکت برای نخستین بار در 
بورس اوراق بهادار عرضه شدند. خرید سهام عرضه اولیه مورد استقبال 
س��هامداران خرد است و توصیه می ش��ود افرادی که به تازگی با بورس 
آشنا شدند و مایلند سرمایه گذاری مستقیم در این بازار را تجربه کنند، 
در گام های نخس��ت با خرید عرضه اولیه سهام شرکت ها حضور در این 
ب��ازار را تجربه کنند. اگرچه خرید س��هام عرضه اولی��ه معموال به مبلغ 
پایینی برای سرمایه گذاری نیاز دارد، اما افراد با توجه به اینکه در کدام 
گروه از گروه های سه گانه س��هامداران قرار می گیرند می توانند بازدهی 
قابل توجهی از این س��هام به  دس��ت آورند. این در حالی است که مبلغ 
پایین موردنیاز برای شرکت در عرضه اولیه، این پرسش را ایجاد می کند 

که چنین سرمایه گذاری هایی، بازدهی قابل قبولی خواهند داشت؟
در پاس��خ به این س��وال، مجید عبدالحمیدی کارشناس بازار سرمایه 
می گوی��د: بررس��ی بازدهی عرضه اولیه های س��ال های 1۳۹7 و 1۳۹8 
نش��ان می دهد همین س��رمایه گذاری های به  ظاهر اندک نیز می توانند 
بازدهی قابل توجهی برای سهامداران داشته باشند. به طور نمونه عرضه 
اولیه ش��رکت کش��اورزی مکانیزه اصفهان کشت در سال 1۳۹7 پس از 
یک س��ال، بازدهی بیش از هزار درصدی را برای س��هامداران به همراه 

داشته است.
براساس تحلیلی که این کارشناس بازار سرمایه انجام داده است، حتی 
اف��رادی که در بازه زمانی کوتاه تری س��هام عرضه های اولیه را نگهداری 
کرده بودند نیز از بازدهی آن منتفع شدند. به طور نمونه حضور در عرضه 
اولیه ش��رکت ذوب روی اصفهان در س��ال 1۳۹8 و نگهداری سهام این 
ش��رکت فقط به مدت یک ماه، به معن��ای بازدهی 1۵۲ درصدی برای 

سهامداران آن بوده است.
جزو کدام گروه از سهامداران سه گانه هستید؟

ب��ا وجود بازده��ی متفاوت در بازه ه��ای زمانی مختل��ف باید ببینیم 
بازه زمانی مناس��ب برای نگهداری س��هام  عرضه اولیه چه مدت اس��ت. 
عبدالحمی��دی در این زمینه به ایرنا پالس گف��ت: همان طور که خرید 
س��هام در زمان مناس��ب به عنوان یک��ی از مهم تری��ن ویژگی های یک 
معامله گر خوب محس��وب می ش��ود، ف��روش و خارج ش��دن در قیمت 
مناس��ب نیز جزو تصمیم های مهم یک س��رمایه گذار است. با این حال 

پاس��خ به این پرس��ش، چ��ه درباره عرض��ه اولیه ها و چه درب��اره دیگر 
انواع س��هام، بسیار دشوار اس��ت و دانش بورسی باالیی را می طلبد زیرا 

مهم ترین ویژگی بازار سرمایه، پیش بینی آینده است.
او به دس��ته بندی سه گانه س��هامداران اش��اره کرد و گفت: اگر افراد 
بدانند در کدام  یک از گروه های سه گانه سهامداران قرار دارند، به راحتی 

می توانند درباره مدت زمان نگهداری سهام خود تصمیم گیری کنند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: گروه نخس��ت، سهامداران 
کوتاه مدت هس��تند. این افراد، به پول خود نی��از دارند بنابراین دوره 
نگهداری س��هام برای آنها چندان طوالنی نیست. به این افراد توصیه 
می شود در اولین زمان ممکن یعنی پس از آنکه صف خریداران سهام 
کم ش��د یا پس از متعادل ش��دن سهم و شکس��تن صف خرید، سهم 
خود را بفروشند. رسیدن به این تعادل پس از چند روز از عرضه اولیه 
رخ می دهد. البته مدت زمان آن، در س��هم ها و ش��رکت های مختلف 
باتوجه به ارزنده بودن س��هم و خوش بینی بازار نس��بت به آن، متغیر 

خواهد بود.
وی س��پس به دس��ته دوم سهامداران اش��اره کرد و افزود: گروه دوم، 
س��هامداران میان مدت هس��تند. ای��ن افراد تا چند ماه ب��ه پولی که در 
عرضه های اولیه س��رمایه گذاری کرده اند نیاز ندارند. به این گروه از افراد 
پیش��نهاد می شود حداقل س��ه ماه س��هام عرضه اولیه خود را نگهداری 
کنن��د. در ای��ن زمان معموال س��هامداران از رش��د ثانوی��ه ای بهره مند 
می ش��وند. پس از آن نیز با بررسی دوباره س��هم خود، درباره نگهداری 

برای یک دوره دیگر یا فروش، تصمیم گیری کنند.
ب��ه گفت��ه عبدالحمیدی، اف��رادی که مازاد س��رمایه خ��ود را بدون 
اینکه به آن نیاز داش��ته باش��ند به بورس آورده اند، در گروه س��وم قرار 
می گیرند. این گروه، س��هامداران بلندمدت هس��تند که خرید سهام را 
با دید س��رمایه گذاری نگاه می کنند. به این گروه از سهامداران پیشنهاد 
می ش��ود س��هام خود را حداقل یک  سال نگهداری کنند و  به آن اجازه 
رش��د دهند. تجربه بازدهی عرضه های اولیه س��ال های 1۳۹7 و 1۳۹8 

به خوبی می تواند این توصیه را تقویت کند.
چرا عرضه اولیه همیشه بازدهی باالیی دارد؟

عرضه اولیه س��هام ش��رکت ها همواره یکی از گزینه های بسیار جذاب 

برای سرمایه گذاران، به ویژه افراد تازه وارد در بازار سرمایه به شمار می آید 
زیرا به طور معمول س��هام هایی که در این عرضه ها به فروش می رس��ند 
س��ودآور هس��تند و به همین دلیل طرفداران زیادی دارند. البته ش��اید 
برای بس��یاری از ما این پرس��ش مطرح باش��د که دلیل بازدهی باالی 
سهام عرضه اولیه چیست و آیا بازدهی این سهام در همه روزهای دوره 

نگهداری به عنوان مثال ۶ ماهه یا یک ساله، مثبت است؟
عبدالحمیدی در پاس��خ به این س��وال توضیح داد: رشد سهام عرضه 
اولیه به دالیل گوناگونی از جمله کش��ف قیمت مناسب، رفتار سهامدار 
اصلی و همچنین فضای کلی بازار نس��بت به این قبیل عرضه ها وابسته 
اس��ت و مجموعه این عوامل موجب اقبال به ش��رکت در عرضه اولیه و 
بازدهی باالی س��هام های عرضه اولیه اس��ت. با این حال، بررس��ی ریز 
بازدهی های س��هام عرضه اولیه نشان می دهد که سهام های عرضه اولیه 
نیز مانند دیگر سهام ها، روزهای مثبت و منفی زیادی را در میان مدت و 
بلندمدت به خود دیده اند، اما برآیند کلی آنها معموالً مثبت بوده است.

با این حال، این برآیند مثبت به معنای ورود به این س��هم ها نیس��ت. 
عبدالحمیدی در این رابطه نیز گفت: با توجه به رش��د شاخص بورس و 
تحوالت پرنوسان یک سال گذشته، رشدهای خوبی در عرضه های اولیه 
س��ال 1۳۹8 ش��اهد بودیم که بازدهی های باالی ۵۰۰ درصد را نیز در 
مدت کمتر از یک سال به همراه داشته اند. با این وجود، خرید سهام های 
عرضه اولیه بعد از چند ماه مانند دیگر انواع س��هام، فقط با بررس��ی و 
تحلیل بنیادی آن س��هم قابل توجیه اس��ت و ب��دون تحلیل نمی توان 

درباره خرید آنها توصیه خاصی مطرح کرد.

چرا عرضه های اولیه بازدهی باالیی برای سهامداران دارد؟

دسته بندی سه گانه سهامداران
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مدیرعامل شرکت ملی پست:
»جمعه بازار« تمبر ایران راه اندازی شد

مدیرعامل ش��رکت ملی پست گفت نخس��تین جمعه بازار دائمی 
تمبر ایران در موزه پس��ت و ارتباط��ات، از جمعه دوم آبان ماه آغاز 

به کار می کند.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت مل��ی پس��ت، »رمضانعلی 
س��بحانی فر« با اشاره به اینکه این اقدام بنا به تاکید وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات مبنی بر احیای جایگاه تمبر، فرهنگ مکاتبه و 
آش��نایی بیش��تر مردم با این نماد فرهنگی اختصاصی پست انجام 
می شود، افزود: س��اماندهی و ایجاد فضای یکپارچه به منظور رونق 

کسب و کار تمبرفروشان از دیگر اهداف راه اندازی این بازار است.
وی درخص��وص انتخاب موزه پس��ت و ارتباطات به منظور ایجاد 
جمعه بازار تمبر، گفت: این موزه به دلیل داشتن قدمت 1۴۰ ساله 
و بزرگترین مجموعه فرهنگی و تاریخی کش��ور در موضوع مکاتبه، 
نامه نگاری، ارتباطات فیزیکی و پس��تی، ضمن استقرار فعاالن بازار 
تمبر، کارت پس��تال و دیگر اقالم فیالتلی��ک، می تواند نقش موثری 

در شناسایی این مقوله فرهنگی به اقشار مختلف مردم ایفا کند.
مع��اون وزیر، مکان دقیق جمعه بازار تمبر ایران را ضلع ش��رقی 
س��اختمان موزه پس��ت و ارتباطات عنوان کرد و افزود: این فضا به 
صورت رایگان در اختیار تمبرفروش��ان و دیگر فعاالن اقالم مش��ابه 

قرار می گیرد تا در شرایطی مناسب تر به داد و ستد بپردازند.
س��بحانی فر تصریح کرد: در این بازار عالوه بر فضای داد و س��تد، 
شرایط برگزاری کارگاه های آموزشی، تجربه اندوزی و کسب مهارت 
درخصوص شناس��ایی و فعالیت در بازار تمبر، کارت پستال و دیگر 

اقالم فیالتلیک فراهم شده است.
مدیرعام��ل، برگزاری برنامه های فرهنگ��ی از قبیل نقاله خوانی و 
برپایی نمایشگاه را از دیگر بخش های جانبی جمعه بازار تمبر ایران 

عنوان کرد.

معاون امور گازی وزیر نفت خبر داد
منتظر پاسخ ترکیه برای تمدید قرارداد هستیم 
معاون امور گازی وزیر نفت گفت در نشس��تی که هفته گذش��ته 
به  صورت ویدئوکنفرانس با طرف ترکیه ای برگزار ش��د، تمایل ایران 

برای تمدید قرارداد مطرح و درخواست شد .
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر به نقل از ش��رکت مل��ی گاز ایران، 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: به  دلیل شیوع ویروس کرونا، 
رفت و آمدها کمی س��خت ش��ده و امیدواریم پس از این ش��رایط، 
مذاکرات حضوری را با این کش��ور آغاز کنیم، اما فعاًل درخواست و 

عالقه مندی خود را برای تمدید قرارداد مطرح کرده ایم.
مع��اون وزیر نفت در امور گاز در بخش دیگری از س��خنان خود، 
درخصوص انفجار در خط لوله صادرات گاز به ترکیه که در روزهای 
آغازین س��ال جاری رخ داد، گفت: همان ط��ور که می دانید، انفجار 
خط لوله پیش از این هم س��ابقه داش��ته است. طرف ترکیه پس از 
انفج��ار، اعالم کرد که یک حمله تروریس��تی در داخل خاک ترکیه 

باعث این اتفاق شده است.
تربت��ی در پایان، اف��زود: بعد از آن هم، تعمیرات خط بیش��تر از 
ح��د معمول به طول انجامید که براس��اس ادعای ش��رکت بوتاش، 
این تأخیر ناش��ی از شیوع ویروس کرونا و تأخیر در تأمین به موقع 

قطعات و تجهیزات بوده است.

معاون وزیر صمت خبر داد
راه اندازی 10 هلدینگ سرمایه گذاری در 

بخش صنعت و معدن
معاون وزیر صمت گفت برای راه اندازی 7 هلدینگ سرمایه گذاری 
در بخ��ش صنع��ت و ۳ هلدین��گ در بخش مع��دن هدف گذاری و 

برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در 
جلسه تاسیس شرکت سهامی عام در بخش معادن و صنایع معدنی 
که با حضور نمایندگان شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی و 
همچنین صندوق های سرمایه گذاری مرتبط با این شرکت ها برگزار 
ش��د، اظهار داشت: راه اندازی 7 هلدینگ س��رمایه گذاری در بخش 
صنعت و ۳ هلدینگ در بخش معدن هدف گذاری ش��ده و گام های 
اولیه با اعمال مالحظات قانونی در این خصوص برداش��ته شده که 

به زودی عملیاتی می شود.
وی ب��ا بیان اینکه  س��رمایه گذاری یکی از نیازه��ای اصلی امروز 
حوزه معادن کش��ور اس��ت، اضاف��ه کرد: در همین راس��تا در حال 
تش��کیل هلدینگ های سرمایه گذاری هس��تیم که بازار سرمایه در 
قالب شرکت های سهامی عام پروژه این فرصت را فراهم کرده است.
مع��اون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: هدایت نقدینگی 
موجود، س��رمایه های س��رگردان و بازار سرمایه به سوی بخش های 

مولد کشور در اولویت امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی اف��زود: وزارت صنعت، مع��دن و تجارت هم در بخش تولید و 
ه��م در ح��وزه معادن توجه ویژه ای به این منابع داش��ته و از اواخر 
سال گذش��ته برنامه های مش��خصی را در این خصوص پیشنهاد و 

ارائه کرده است.
وی تاکی��د ک��رد: در ح��وزه معادن ای��ن مهم درخص��وص تمام 
محص��والت معدنی و زنجیره ارزش تولید آنها با جدیت تمام دنبال 

می شود.
زرندی با تقدیر از اس��تقبال خوب نمایندگان ش��رکت های بزرگ 
معدن��ی و صنای��ع معدنی کش��ور از این پ��روژه، اضاف��ه کرد: طی 
فراخوانی از معادن بخش خصوصی دعوت کردیم تا از ظرفیت بازار 
سرمایه در قالب عرضه اولیه و انتشار اوراق استفاده کنند و تاکنون 
ح��دود ۵۰۰ مع��دن از این موضوع اس��تقبال کرده و در جلس��ات 

مشاوره شرکت می کنند.
وی تصریح کرد: اگر در سال ۹۹ بتوانیم مقدمات ورود ۵۰ معدن 
را به بازار س��رمایه فراهم کنیم، در عمل کار بس��یار مهمی در این 
بخش ش��کل گرفته و می تواند مقدمه ای ب��رای برنامه ریزی در این 

خصوص برای سال های آینده باشد.

اخبـــار

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، قطع صادرات گاز به ترکیه در 
۵ ماهه امسال ضرر ۲ میلیارد دالری را ایجاد کرد، این روند نشانه نقص 

وزارت نفت در ابعاد مختلف صادرات گاز به ترکیه است.
به گ��زارش خبرنگار مهر، بررس��ی های ش��رایط اعم��ال تحریم های 
اقتص��ادی علیه ایران طی ادوار مختلف نش��ان می ده��د، خرید نفت و 
سیستم بانکی نخستین پله اعمال فشار هستند. در مقابل نفت، صادرات 
و خرید گاز تقریباً تحریم پذی��ری ندارند. به ویژه اینکه در منطقه غرب 
آس��یا با محدودیت منابع گازی کشورها )جز قطر و تا حدی عربستان( 
مواجه هس��تیم، بنابراین نمی توان به س��رعت، به طور پایدار و وس��یع 
جایگزینی برای گاز ایران ایجاد کرد. یکی از مقاصد صادراتی سنتی گاز 
ایران، ترکیه است؛ کش��وری که به دلیل گستردگی عرضی جغرافیایی 
خود و فقدان ش��بکه گس��ترده گازی و البته سایر مس��ائل استراتژیک 
انرژی، مقاصد واردات��ی گازی متنوعی دارد. این روند صادرات به دلیل 
انفجار در خط لوله متوقف ش��د. امروز حسن منتظر تربتی، معاون وزیر 
نفت در امور گاز اعالم کرد که در نشس��تی که هفته گذشته به  صورت 
ویدئوکنفران��س با طرف ترکیه ای برگزار ش��د، تمایل ایران برای تمدید 
قرارداد مطرح و درخواست شد که با توجه به فرصت باقی مانده، به این 
بح��ث ورود کنیم. چندی پیش بود که اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه، 
اعالم کرد این کش��ور در ۲۹ مه در چاه اکتش��افی Tuna-1 توانس��ته 
اس��ت به ذخیره گازی قابل توجهی دس��ت یابد. مطاب��ق اعالم مقامات 
 »Sakarya « ترکیه ذخیره این میدان  که اکنون میدان گازی، ساکاریا
نامیده می ش��ود، به میزان ۳۲۰ میلیارد مترمکعب است. این میدان در 
عمق ۴۰۰۰-۳۵۰۰ متری در فاصله 17۰ کیلومتری اس��تان زونگولداغ 

در دریای سیاه قرار دارد.
رویای ترکیه برای حضور در بازار قاره سبز

کاهش وابس��تگی به گاز واردات��ی در تولید ب��رق و تأکید به کاهش 
واردات ب��ه دلیل هزینه باالی اقتصادی آن که س��االنه ۴۵-۴1 میلیارد 
دالر است، از راهبردهای دولت ترکیه است که بر آن تاکید ویژه ای دارد. 
گفتنی است به دلیل اینکه تولید داخلی گاز این کشور ساالنه رقم ناچیز 
بین ۵۰۰-۴۰۰ میلیون مترمکعب اس��ت، این کشور ناچار است حدود 
۹۹ درصد تقاضای گازی خود را از کش��ورهای روسیه، ایران، آذربایجان 
)به صورت خط لوله( و الجزایر، قطر و اخیراً آمریکا )ال ان جی( وارد کند.

ش��رایط گازی ترکیه نش��ان می دهد، این کش��ور با وجود نیاز گازی 

داخل��ی خود تالش دارد ت��ا رویای حضور در بازار اروپ��ا را جامه عمل 
بپوش��اند. این در حالی است که متاس��فانه ایران در دولت تدبیر و امید 
نتوانسته ظرفیت سازی بیشتر و س��هم بیشتری برای صادرات گاز خود 
در ترکی��ه ایجاد کند و به گفته مطلعین همواره زیر ظرفیت به صادرات 
گاز پرداخته و حتی به طور پیش��گام اقدامی برای ایجاد تقاضای بیشتر 

گاز خود در مقصد ترکیه نکرده است.
ترکیه به بهانه گران فروشی گاز اقدام به شکایت از ایران کرد. نخستین 
شکایت ترکیه از گران فروشی گاز ایران مربوط به سال 8۵ می شد. طبق 
اطالعات به دس��ت آمده داوری س��وئیس، ایران را در سال 87 به دلیل 
گران فروشی گاز، ۹7۰ میلیون دالر جریمه کرد و براساس حکم داوری 
ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می کرد. اندکی پس از ابالغ این 
حکم، ش��رکت ملی گاز ایران با بررس��ی دقیق میزان واردات گاز ترکیه 
از ایران، متوجه ش��د که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود 
 take از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند

or pay، دو صورتحساب برای ترک ها ارسال کرد.
ب��ا ارس��ال این صورتحس��اب ها ب��رای ط��رف خریدار که ش��امل دو 
صورتحس��اب ۶۰۲ و 7۳8 میلیون دالری می شد، جریمه ۹7۰ میلیون 
دالری ای��ران تهات��ر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دالر به  حس��اب 

شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.
ترکیه برای بار دوم در سال ۹1 شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز 
ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر 
یک از طرفین می توانند هر ۵ سال یک بار، از بند بازبینی قیمت استفاده 
کنند که بر همین اس��اس، ترکیه برای بار دوم توانست 1۳درصد دیگر 

از گازبهای ایران کسر کند.
پیش بینی ای که غلط از آب درآمد

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت ش��رکت ملی گاز ایران در تاریخ 7 
اسفند ۹۲ اعالم کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او 
راضی اس��ت؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت 

ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.
زمس��تان ۹۴ رأی به س��ود ترکیه صادر ش��د که با حواشی بسیاری 
همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ 1۶ 
بهمن م��اه ۹۴ گفت: »این رأی با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده، 
متفاوت اس��ت. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است.« این در حالی 

است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت 
ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دالر بوده است!

از س��وی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به 
ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به 
رقم 1۶.7 دالر رس��ید درحالی که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را 

به قیمت ۲۰ دالر به ترکیه می فروخت.
توقف صادرات گاز به ترکیه در 5 ماه نخست امسال

چندی پیش نیز حمیدرضا زادبوم، رئیس س��ازمان توس��عه تجارت از 
خبری پرده برداش��ت که بر گزارش ه��ا و انتقادات خبرگزاری مهر، مهر 
تایید زد. به گفته این مقام مس��ئول در ۵ ماه اول امسال صادرات ما به 
ترکیه ۵1۳ میلیون دالر بوده در حالی که در ۵ ماه اول س��ال گذش��ته 
صادرات ما به این کش��ور ۲ میلیارد و ۴7۰ میلیون دالر بوده اس��ت و 
این اختالف ۲ میلیارد دالری به علت صادر نش��دن گاز طبیعی به این 
کشور است. در نگاه به کسب سهم از بازار گاز منطقه ای و صادرات گاز، 
عالوه بر منافع صرف اقتصاد انرژی، باید بر ابعاد امنیت انرژی آن از نظر 
راهبردی نیز توجه ش��ود. موضوعی که با گس��ترش »وابستگی متقابل 
انرژی بین کش��وری« می تواند »مؤلفه های زمینه س��از ایج��اد و تداوم 
تحریم خارجی بر ایران« را برای همیشه از بین ببرد، اما واکنش وزارت 
نفت به عنوان متولی منافع انرژی کشور به ۲ شکل تقریباً تکراری بوده 
است؛ نخست آنکه کوچک نمایی تحوالت آسیب زا به برنامه های صادرات 
گازی کشور که از سوی منتقدان بیان می شده است. مثاًل در پی انتشار 
خبر کشف میدان گازی جدید ترکیه با ذخیره ۳۲۰ میلیارد مترمکعب، 
وزیر نفت ایران بیان داش��ت که این میدان در صورتی که همه ش��رایط 
س��رمایه گذاری فراهم باشد، می تواند بین ۳۵-۳۰ میلیون مترمکعب در 
روز تولید کرده که به نسبت تقاضای روزانه 1۳۰ میلیون مترمکعبی گاز 

ترکیه، نمی تواند سبب بی نیازی گازی ترکیه از ایران شود.
طبق نظر متخصصان حوزه دیپلماس��ی گاز، استدالل وزیر نفت ایران 
کام��اًل ب��ا واقعیات در تضاد اس��ت زیرا افزایش عرض��ه داخلی ۳۰-۳۵ 
میلی��ون مترمکعب در روز گاز ترکیه در ش��رایطی که تا س��ال ۲۰۲۵ 
میالدی روند رش��د تقاضای گازی ترکیه چندان چش��مگیر نیست )در 
حد ۳Bcm-۵( به معنای افزایش قدرت چانه زنی ترکیه در قراردادهای 
واردات گازی خ��ود از عرضه کنن��دگان فعلی نظیر ای��ران، آذربایجان و 

روسیه است.

ضرر ۲ میلیارد دالری قطع صادرات گاز به ترکیه

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماشینی ایران 
از افزایش بیش از 1۰۰درصدی قیمت کارتن و س��لفون در پی افزایش 
قیمت مواد پتروش��یمی خبر داد و گفت که در پی شیوع ویروس کرونا 

تولید نان های بسته بندی 1۰ تا 1۵ درصد افزایش یافته است.
علیرضا مروت پور در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه افزایش قیمت 
بس��ته بندی تاثیر زیادی بر قیمت تمام ش��ده محص��والت غذایی دارد، 
اظه��ار کرد: در پ��ی افزایش قیمت مواد پتروش��یمی به س��ازمان های 
مختلف از جمله س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کردیم، اما هر ارگانی می گوید 
که پتروش��یمی زیرمجموعه آنها نیست و به نظر می رسد پتروشیمی ها 
از هیچ تش��کیالتی حرف شنوی ندارند بنابراین نمی دانیم برای حل این 

مشکل باید به چه کسی مراجعه کنیم.
وی همچنی��ن از افزای��ش بی��ش از 1۰۰ درصدی قیم��ت مواد اولیه 
بس��ته بندی خبر داد و گفت: این مواد اولیه باید تبدیل به بس��ته بندی 
و کار چاپ هم روی آنها انجام ش��ود که این موارد نیز در س��ال جاری 
افزایش قیمت داش��ته است بنابراین قیمت اقالمی مثل کارتن و سلفون 
به قدری افزایش داش��ته ک��ه در حال حاضر بخ��ش عظیمی از قیمت 

محصول نهایی متشکل از قیمت مواد اولیه بسته بندی است.
مروت پ��ور در ادام��ه در پاس��خ ب��ه می��زان افزایش قیم��ت نان های 
بس��ته بندی نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: قیمت نان های صنعتی 

در برخی اقالم افزایش قیمت جزئی و در برخی افزایش قیمتی نداش��ته 
اس��ت، چراکه با توجه به ش��رایط اقتصادی در ص��ورت افزایش قیمت 
ممکن است مشتریان خود را از دست بدهیم. به هر حال نان های سنتی 

با قیمت کمتر همواره در اختیار مردم قرار دارد.
وی اف��زود: از طرف دیگر افزایش قیمت نان نیازمند مجوز س��ازمان 
حمایت اس��ت که به دلیل خاص بودن این کاال معموال به سختی مجوز 
افزای��ش قیمت آن صادر می ش��ود. البته به گفته دبی��ر انجمن صنفی 
کارفرمای��ان کارخانج��ات ن��ان صنعتی ماش��ینی ایران ای��ن صنف در 
اردیبهش��ت ماه درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت داده بودند 
که با آن موافقت نشد، اما در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت مواد 
پتروش��یمی، فقط هزینه بسته بندی یک بسته نان تست بالغ بر 1۵۰۰ 
تومان اس��ت که با توجه به ش��رایط اقتصادی این میزان افزایش قیمت 
می توان��د منجر به از رونق افتادن بازار نان بس��ته بندی ش��ود بنابراین 
در حال حاضر وقت مناس��ب برای درخواس��ت افزایش قیمت نیس��ت. 
مروت پور همچنین از افزایش مصرف نان های بس��ته بندی در پی شیوع 
ویروس کرونا خبر داد و گفت: با توجه به توصیه های بهداش��تی در این 
دوره اقبال به نان های صنعتی و بس��ته بندی بیش��تر شد؛ به طوری که 
تولید این محصوالت بعد از ش��یوع کرونا 1۰ تا 1۵درصد افزایش یافته 
اس��ت. وی افزود: هدف از تولید نان  س��نتی و حجیم به صورت انبوه و 
صنعتی این بود که نان با ارزش غذایی بیش��تر و بهداشتی تر با ضایعات 

کمتر و قیمت مناس��ب در اختیار مردم قرار گیرد، اما به دلیل ناش��ی از 
اعمال تحریم ها محقق نش��د و به طور کلی همه دولت ها فرصت ترویج 
مصرف این نوع نان در بین مردم را از دست دادند، اما در نهایت تهدید 

کرونا در این زمینه تبدیل به فرصت و بازار نان بسته بندی داغ شد.
به گزارش ایس��نا، به طور کلی افزایش قیمت محصوالت پتروش��یمی 
در هفته های اخیر صنایع غذایی و نس��اجی را دچار مشکل کرده است؛ 
ت��ا جایی که محمدرضا مرتضوی، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های 
صنف��ی صنای��ع غذایی و دبیر خان��ه صنعت، معدن و تج��ارت ایران از 
افزای��ش 1۳۰ ت��ا 1۵۰درصدی قیمت م��واد پتروش��یمی و در پی آن 
افزایش هزینه های بس��ته بندی صنایع غذایی در ماه های اخیر خبر داده 
و گفته بود که وقتی صنایع مادر مثل پتروش��یمی، فوالد، برق و نظایر 
آن به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر هم 
تاثیر می گذارد بنابراین یکی از دالیل افزایش قیمت  کاالهای مختلف در 

ماه های اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز. 
عضو هیأت مدیره جامعه متخصصان نس��اجی ایران نیز گفته بود که 
پتروش��یمی ها به اندازه نیاز صنایع مواد اولیه در بورس عرضه نمی کنند 
بنابرای��ن در نتیجه عرضه قط��ره چکانی و کمتر از مصرف، رقابت ایجاد 
می ش��ود. در این ش��رایط یک تریلی ۲۰ تنی گران��ول پلی پروپیلن که 
مصرف س��ه تا چهار روز یک کارخانه است و سه سال پیش ۲۰ میلیون 
تومان قیمت داشته، در حال حاضر به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.

کرونا بازار نان بسته بندی را داغ کرد

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

 سهمیه سوخت خودروهای فرسوده
چه می شود؟

سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور درخصوص 
سهمیه سوخت خودرو های فرسوده توضیحاتی ارائه داد. فاطمه کاهی، 
س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور در گفت وگو 
با خبرن��گار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به سهمیه سوخت خودروهای فرسوده گفت: اعطای سهمیه 
به خودرو ها و موتورس��یکلت های فرس��وده در حوزه اختیارات شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی نیست. او با اشاره به اینکه شرکت پخش 
فرآورده های نفتی کش��ور در حوزه اختصاص س��وخت به خودروهای 
فرسوده صرفا بازوی اجرایی طرح سهمیه بندی بنزین محسوب می شود، 
گفت: حذف کارت سوخت خودرو های فرسوده براساس مصوبات هیأت 
دولت و قانون جامع کاهش آلودگی هوا انجام ش��ده است.  سخنگوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور تصریح کرد: هیأت دولت 
تصویب کرده اس��ت که کارت س��وخت به خودرو های فرس��وده تعلق 
نگی��رد و این مصوبه مربوط به قبل از افزایش قیمت و س��همیه بندی 
بنزین می ش��ود و ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی صرفا مجری 
اجرای مصوبات است. کاهی بیان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی پیگیری ه��ای الزم را در رابطه ب��ا کارت س��وخت خودروها و 
موتورسیکلت های فرس��وده از کارگروه مدیریت مصرف سوخت انجام 

داده است در این حوزه تصمیم گیر اصلی نیست.

نتایج قرعه کشی محصوالت ایران خودرو 
اعالم شد

نتایج قرعه کشی پنجمین مرحله از فروش فوق العاده محصوالت ایران 
خودرو، اعالم شد. به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه 
اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، نتایج قرعه کشی پنجمین مرحله 
از فروش فوق العاده و پیش ف��روش محصوالت ایران خودرو که دو روز 
گذش��ته با حضور نمایندگان نهاد های ناظر برگزار شد، اعالم شد و در 
esale.ikco. سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو به نشانی
ir ق��رار گرفت. در فروش فوق العاده چهار محصول، پارس بنزینی، پژو 
۲۰۶ صندوقدار، پژو ۲۰7 دس��تی هاچ بک و س��مند ال. ایکس عرضه 
ش��ده است. در برنامه پیش فروش یک ساله نیز هشت محصول شامل 
پارس با موتور تی. یو.۵، پارس بنزینی، پژو ۲۰۶ تیپ دو، س��مند ال. 
ایکس، پژو ۲۰7 دس��تی هاچ بک، سورن پالس، دنا پالس و رانا پالس 
عرضه شده است. زمان تحویل خودرو ها در این طرح تیر و مرداد 1۴۰۰ 
تعیین شده است. در مجموع برای پیش فروش 8 محصول ایران خودرو، 
71۵ هزار و ۵۵ نفر شرکت کردند که در این طرح ۲۲ هزار نفر ظرفیت 
و 11 هزار نفر رزرو در نظر گرفته ش��ده است. در مجموع ۳ میلیون و 
۴8۵ هزار و ۵۹8 نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که ۹ هزار و ۴۵۰ 

ظرفیت و ۴ هزار و 7۲۵ نفر رزرو در نظر گرفته شده است.

برگزاری مراسم قرعه کشی طرح فروش 
فوق العاده محصوالت سایپا

مراس��م قرعه کش��ی طرح فروش فوق العاده محصوالت سایپا امروز 
برگزار می ش��ود. به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه 
اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، مراس��م قرعه کش��ی طرح فروش 
فوق العاده محصوالت سایپا، سه شنبه )۲۹ مهر( ساعت 1۰ صبح برگزار 
می شود. سومین مرحله فروش فوق العاده محصوالت سایپا از ساعت 1۴ 
روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰7/۲۳ )به مدت ۳ روز( آغاز شد و هم اکنون 
این مهلت به پایان رسیده است. گفتنی است، با توجه به بخشنامه اعالم 
شده، این طرح فروش در قالب فروش فوری و فوق العاده اجرا می شود. 
در این طرح خودروهای تیبا، تیبا ۲، ساینا، وانت 1۵1، نیسان تک سوز، 
نیسان تک سوز آپشنال، نیسان دوگانه سوز آپشنال و وانت پادرا پالس 
با قیمت قطعی و با موعد تحویل ۹۰ روزه عرضه می شوند. با توجه به 
بخش��نامه فروش سایپا، قوانین جاری عرضه خودرو ها در قالب فروش 
فوری و فوق العاده برقرار اس��ت و مش��تریان باید پس از ثبت نام اولیه، 

منتظر نتایج قرعه کشی باشند.

مدیرکل مسافری سازمان راهداری خبر داد
عرضه الستیک دولتی برای رانندگان و 

کاهش قیمت در بازار
مدیرکل مس��افری س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از آغاز 
عرضه الستیک های ترخیص شده با نرخ ارز دولتی در بازار خبر داد و 
گفت این الستیک ها تاثیر مناسبی روی کاهش قیمت در بازار الستیک 
برای رانندگان گذاش��ته است. به گزارش ایسنا، شهریورماه امسال بود 
که وزیر راه و شهرس��ازی با تفویض اختیاری از س��وی رئیس جمهور 
دس��تور داد تا الستیک هایی که تا ش��هریورماه به گمرک ها وارد شده 
بود، با نرخ ارز دولتی ترخیص ش��ده و در بازار عرضه ش��ود که تعداد 
این الستیک ها به حدود ۳۰۰ هزار حلقه می رسید. داریوش باقرجوان 
- مدیرکل مس��افری س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جاده ای – در 
گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: الستیک هایی که در گمرک ها 
وجود داش��ت در محموله های پنج تا ده هزارتایی ترخیص ش��ده و در 
قالب سامانه مورد نظر و به صورت حواله بین رانندگان توزیع می شوند. 
وی افزود: با توجه به مابه التفاوت باالیی که بین الستیک هایی که با ارز 
دولتی ترخیص و بین رانندگان عرضه می شود با قیمت این الستیک ها 
با ارز آزاد یا نیمایی وجود دارد و بنابراین روی قیمت الستیک اثرگذار 
است چراکه دو و نیم برابر فاصله قیمتی بین آنها وجود دارد. مدیرکل 
مسافری س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: از تیرماه 
س��ال 1۳۹7 عرضه الستیک با قیمت دولتی بین رانندگان انجام شده 
و اخیراً نیز با دس��توری که وزیر راه و شهرس��ازی برای ترخیص شدن 
الس��تیک های وارد شده تا ش��هریورماه با نرخ ارز دولتی دادند این کار 
ادامه پیدا کرد و تعداد بیشتری به الستیک های سامانه فروش الستیک 

با نرخ دولتی اضافه شد.
باقرجوان گفت: رانندگان می توانند با تنوع بیشتری که در سامانه 
وجود دارد، قدرت انتخاب بیش��تری داشته باش��ند. این فرآیند در 
عرضه و تقاضای بازار و نهایتا قیمت الس��تیک اثرگذار خواهد بود و 

هم اکنون نیز آثار آن قابل مشاهده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
گفت مطرح ش��دن مباحثی همچون قیمت گ��ذاری خودرو در بورس یا 
حاش��یه بازار چاره ساز نیست و باید مس��ئوالن اجازه دهند محصوالت 
خودروس��ازان پس از محاسبه قیمت تمام ش��ده، با یک سود منطقی به 

فروش برسد.
به گزارش ایرنا »گل وردی گلس��تانی«  در نشس��تی خبری در جمع 
خبرنگاران افزود: قیمت گذاری خودرو در بورس نمی تواند راهگشا باشد، 
زیرا کش��ف قیمت در بورس س��خت اس��ت، اما در مقابل خودروسازان 
باید این اختیار را داش��ته باش��ند که محصوالت خود را با سود معقول 

به فروش برسانند.
وی ب��ا تقدی��ر از وزیر جدید صنع��ت، معدن و تج��ارت که در مدت 
کوتاه��ی پس از حضور در وزارتخانه پای درد و دل اهالی قطعه س��ازی 
نشس��ت و کارشناس��ان و معاونان وزارتخانه نیز به دنبال چهاره اندیشی 
هس��تند، تاکید کرد: ب��ه دلیل تورم موج��ود، خودرو ام��روز به کاالی 
سرمایه ای تبدیل شده و همچنین حجم باالی نقدینگی موجود در بازار 

و سرمایه های سرگردان مردمی کمر اقتصاد را شکسته است.
رئیس هیأت مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
خواستار آن شد که مسئوالن اجازه بدهند قیمت خودرو را نظام عرضه 

و تقاضا تعیین کند.
وی اف��زود: ام��روز قطعه س��ازان از س��ه جبه��ه داخل��ی ت��ورم باال، 
قیمت گذاری دستوری و فشارهای مالیاتی تحت فشارند و به این مسائل 

باید مشکالت بیرونی همچون تحریم ها و کرونا را نیز اضافه کرد.
این مقام صنفی گفت: بخش خصوصی از دهه ها پیش سرمایه گذاری 

زیادی برای توس��عه قطعه سازی خودرو در کش��ور انجام داده، اما امروز 
تصمیم س��ازانی در خارج از مجموعه، فعالیت ای��ن صنف را تحت تاثیر 

شدید خود قرار داده اند.
وی ب��ا اش��اره به موان��ع تولید در صنعت قطعه س��ازی، خاطرنش��ان 
کرد: این موانع ناش��ی از تصمیمات قطعه س��ازان نیس��ت، بلکه متأثر از 

تصمیمات دستوری و غیرمتخصصانه خارج از مجموعه است.
گلس��تانی ادامه داد: امروز تورم سبب شده تا مطالبات قطعه سازان از 
خودروس��ازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برس��د و به طور دائم 

توان نقدینگی شان در حال تحلیل رفتن باشد.
ب��ه گفت��ه این مق��ام صنف��ی، بخش عم��ده ای از قیمت تمام ش��ده 
محصوالت در این صنعت ناش��ی از افزایش قیم��ت نهاده های تولید به 
ویژه ارز اس��ت که از س��ال گذش��ته تاکنون بیش از 8۰۰ درصد رش��د 

داشته است.
انتقاد از قیمت گذاری دستوری

وی بیان داشت: در حالی که نهاده های تولیدی نظیر فوالد، محصوالت 
پلیمری، آلومینیوم، مس و ... هر روز افزایش قیمت را تجربه می کند، اما 
خودروسازی محکوم به قیمت گذاری دستوری است و همین مسئله در 
ادامه، صنعت قطعه س��ازی با بیش از 1۰ میلیارد دالر گردش مالی در 
سال و خانواده زنجیره تامین آن با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 

را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
رئیس هیأت مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
ادامه داد: ناهماهنگی ها در تولید موجب ش��ده تا عالقه قطعه س��ازان به 
س��رمایه گذاری کاهش یابد و در عمل س��رمایه ها به سمت سایر بازارها 

از جمل��ه ارز، س��که، طال و ... برود. وی گفت: وقت��ی مطالبات به موقع 
پرداخ��ت نش��ود و خودروس��از نیز قادر ب��ه پرداخ��ت بدهی های خود 
نیس��ت، قطعه سازان با راهکارهایی نظیر دریافت وام به تامین نقدینگی 
موردنیاز تولید می پردازند، این در حالی است که بسیاری از شرکت های 
قطعه س��ازی خانوادگی و خصوصی هستند و در عمل به یک سرنوشت 
نامعلوم دچار می شوند. گلستانی یادآور شد: قیمت های دستوری موجب 
زیان خودروس��ازان شده و زمانی که خودروساز در سراشیبی زیان برود، 

قطعه سازان را نیز با خود خواهد برد.
وی گفت: زیان ها سبب می شود تا قادر به آوردن خطوط تولید جدید، 
فناوری ها و نوآوری های نوین نباش��یم، همچنین تورم باال، ضعف روز به 
روز این صنعت و فعاالن آن را به دنبال خواهد داشت و بیکاری و تعدیل 

نیرو در آن اتفاق خواهد افتاد.
این مقام صنفی به طرح این پرسش پرداخت که چرا باید بین بخش 
خصوصی و بخش دولتی آنقدر تفاوت باش��د که امروز ش��اهد زیان های 
چندی��ن هزار میلیاردی بخش خصوصی و در مقابل س��ودهای چندین 

هزار میلیاردی فوالدی ها، پتروشیمی ها و ... باشیم.
گلس��تانی، همچنین با انتقاد از فاصله ش��دید قیمت��ی کارخانه ای و 
بازاری خودروها اظهار داشت: این تفاوت قیمت فقط به جیب دالالن و 
واسطه ها می رود و ضرر آن را خودروساز، قطعه ساز و مردم می پردازند.

وی با اش��اره به افزای��ش قیمت ارز تاکید کرد: تورم کمرش��کن نرخ 
ارز، همه تولیدکنندگان و قطعه س��ازان را که ب��رای تامین مواد اولیه و 
تجهیزات خود به خارج از کش��ور وابس��ته اند را دچار مش��کالت عدیده 

کرده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان:

قیمت گذاری خودرو در بورس یا حاشیه بازار، چاره ساز نیست

در قرعه کش��ی ویژه محصوالت ایران خ��ودرو نزدیک به ۳.۵ میلیون 
نفر برای تحویل فوری کمتر از 1۰ هزار دس��تگاه خودرو شرکت کردند، 
چنین ش��رایطی به معنای وجود ۳۵۰ تقاضا به ازای هر دستگاه خودرو 
اس��ت که احتماال در تاریخ صنعت خودروسازی جهان، رکوردی جدید 
تلقی می ش��ود. به گزارش دیجیاتو، این در حالی است که مدیران ارشد 
وزارت صمت امیدوار بودند از مسیر طرح قرعه کشی بتوانند جلوی رشد 
قیمت ها را در بازار بگیرند، اما علی رغم عرضه بیش از ۴8 هزار دستگاه 
خودرو از این طریق، مش��خص است که بازار خودرو روندی افزایشی را 
تجربه می کند و چنین ظرفیتی از تحویل س��ه ماهه، پاسخگوی عطش 

میلیونی بازار خودرو کشور نیست.
افزایش نرخ ارز و تورم به عنوان دو متغیر کالن و همچنین عدم تعادل 

میان عرضه و تقاضا س��ه ضلع مثلثی بودند که در مس��یر سیاست گذار 
خودرویی برای ایجاد آرامش در بازار قرار داشت، به این ترتیب نرخ ارز 
تبدیل به قطب نمای قیمت در بازار خودرو ش��د. آنچه مش��خص اس��ت 
از مدت ها پیش به واس��طه نوس��انات نرخ ارز، دارندگان خودرو پیش از 
عرض��ه محصوالت خود به بازار، نرخ ارز را روی تابلوی صرافی ها رصد و 

سپس اقدام به اعالم قیمت می کردند.
اما در ادامه س��ری به ب��ازار خودرو می زنی��م و میانگین قیمتی پنج 
محصول موجود در بازار را طی بازه خرداد تا مهر امس��ال مورد بررسی 
ق��رار می دهیم. در خ��رداد همزمان با برگزاری اولی��ن مرحله از فروش 
فوق الع��اده دو خودروس��از بزرگ کش��ور میانگین قیمت خ��ودرو تیبا 
صندوق دار در بازار 7۵ میلیون تومان، س��اینا 8۶ میلیون تومان، سمند 

LX س��اده 1۰۵ میلیون تومان، میانگین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو 1۲۰ 
میلیون تومان و میانگین قیمت پژو ۲۰۰8 نیز ۴۹۲ میلیون تومان بود، 
اما به تدریج و با رش��د نرخ ارز و ت��ورم از خرداد تا مهر میانگین قیمتی 

این محصوالت نیز در بازار روند صعودی به خود گرفت.
چنان که در مهر میانگین قیمت تیبا صندوق دار 1۴۳ میلیون تومان، 
 LX میانگین قیمت س��اینا 1۵7 میلیون تومان، میانگین قیمت سمند
س��اده ۲۰۵ میلیون تومان، میانگین قیمت ۲۰۶ تیپ دو ۲۲۹ میلیون 
تومان و میانگین قیمت پژو ۲۰۰8 به یک میلیارد و 1۳۰ میلیون تومان 
رس��ید. نقطه اوج افزایش قیمت خودرو ها را باید در مهرماه جست وجو 
کرد، زمانی که نرخ ارز توانست با تغییرات لحظه ای خود بیشترین اثر را 

روی قیمت ها در بازار خودرو بگذارد.

تغییرات قیمت خودروها در بازار طی 5 ماهه گذشته چقدر بوده است؟
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تامین مواد اولیه خطوط پرس��ی، تولید قطعات و ان��واع ابزار خودرو از 
جمله اهدافی است که یک شرکت دانش بنیان به دنبال تحقق آن است؛ 
محصوالتی ک��ه به صنعت خودرو در تامی��ن نیازهایش به صورت بومی 

کمک کرده است. خودکفایی و توسعه تولید 
قطعات فلزی و مجموعه سازی را اولویت اصلی 
خ��ود قرار دادن��د و با تولید ان��واع قالب های 
فلزی و چدنی، مانند کالس��یک و پروگرسیو 
G۴.G۵ و قالب ه��ای پالس��تیکی به صورت 

فعاالنه مسیر خود را ادامه دادند.
ب��ه گفته اصغر ربیعی، مدیرعامل ش��رکت 
ای��ران  پیش��رفته  قالب ه��ای  دانش بنی��ان 
خودرو، س��اخت انواع پنل گیج، ساخت انواع 
ماشین آالت و انجام پروژه های خدماتی، ارائه 
خدمات مرب��وط به قال��ب و پنل گیج، تولید 
قطعات پروگرس��یو، مجموعه س��ازی و برش 
ورق ب��ه ص��ورت کویل از دیگ��ر محصوالت 

این ش��رکت اس��ت. این فعال دانش بنیان ادامه می دهد: شرکت ما عالوه 
بر برخورداری از توانمندی طراحي و س��اخت قالب های فلزی خودرو در 
س��ایزهای G۲.G۳.G۴.G۵ و نیز طراحي و ساخت قالب های پالستیک 

و قالب های ریخته گری، از امتیاز ویژه ای در س��اخت قالب های پروگرسیو 
برخوردار اس��ت که خودروس��ازان جهانی برای تولید انبوه قطعات از آن 
بهره می برند. او ادامه می دهد: با استفاده از این ویژگی، تمام مراحل تولید 
قطعه، داخل یک قالب و به صورت پیوسته 
انجام می ش��ود که س��رعت تولید قطعه در 
مقایس��ه با قالب های کالسیک  بسیار باالتر، 
کیفیت آن مناس��ب تر، قابلیت تکرارپذیری 
بیش��تر و قیمت نهایی قطعات نس��بت به 
قطع��ات تولی��دی در قالب های کالس��یک 
پایین تر اس��ت. این فعال فن��اور همچنین 
بی��ان می کند: در حال حاضر با اس��تفاده از 
این فن��اوری، قالب های بدنه پژو ۲۰۶ و پژو 
۲۰۶صندوقدار طراحي و ساخته شده است. 
همچنین تامین 1۳1 قطعه از قطعات بدنه 
این دو م��دل خودرو در حال انجام اس��ت. 
ربیعی می افزاید: ظرفیت س��اخت قالب در 
شرکت، پس از انجام طرح توسعه به حدود ۹۰۰ تن در سال افزایش یافته 
اس��ت که این میزان نس��بت به ظرفیت قبلی بیش از دو برابر افزایش در 

طول یک سال را نشان مي دهد.   

پژوهش��گران در دانشگاه تربیت مدرس با انجام طرحی پژوهشی موفق به 
تولید برق با تصفیه پس��اب صنایع شدند. این محققان همزمان آالینده های 

موجود در پساب ها را نیز حذف کردند.
محدودیت منابع انرژی یکی از چالش هایی 
است که کش��ورهای گوناگون با آن دست به 
گریبانند. در این زمینه نیز محققان طرح های 
زیادی را انج��ام داده اند تا این موضوع را رفع 
کنند. »تولید الکتریس��یته از تصفیه پس��اب 
صنایع گیاهان دارویی در سیستم الکتروفنتون 
زیستی« یکی از پژوهش ها در این راستا است 
که محققان دانشگاه تربیت مدرس با پشتیبانی 
صندوق حمای��ت از پژوهش��گران و فناوران 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
آن را انجام دادند. به گفته حبیب اهلل یونسی 
مجری ای��ن طرح پژوهش��ی، پژوهش��گران 
دانش��گاه تربیت مدرس برای تصفیه پس��اب 

در این طرح از روش بی هوازی بهره بردند. شکس��ته ش��دن مواد آلی پساب 
همراه تجزیه بی هوازی تولید پروتون و الکترون می کند. پس از آن از سیستم 
پیل س��وختی میکروبی بهره بردیم تا بتوانیم الکتریس��ته تولید کنیم.  وی 

ادامه داد: این یک فرآیند میکروبی اس��ت که طی آن از میکروارگانیسم های 
بی هوازی اس��تفاده می شود. آنها با تغذیه از مواد آلی پساب رشد می کنند و 
با شکس��تن مواد آلی موجب ایجاد اکس��یژن و الکترون می شوند. وجود هر 
میزان دی اکس��ید کربن در پس��اب به این 
معنا است که منبع انرژی شیمیایی الزم را 
داریم. یونسی همچنین بیان کرد: در نتیجه 
پس��اب های صنعتی می توانند یک فرآیند 
تصفیه سبز داشته باشند. همچنین می توان 
از انرژی تولیدش��ده در ضمن تصفیه پساب 
در وسایل کم مصرف استفاده کرد. این طرح 
قابل گسترش برای همه نوع پساب صنایع، 
ش��هری و خانگی اس��ت. پیل های سوختی 
میکروبی ب��ه عنوان وس��ایل تبدیل کننده 
پس��اب ها به انرژی الکتریکی و اس��تفاده از 
هیدروژن به عنوان سوختی که می توان آن 
را از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تهیه 
کرد، می تواند یک راه حل قابل اطمینان برای رفع مشکل انرژی و مشکالت 
زیست محیطی باش��د. این موضوع سبب کاهش هزینه های سالیانه تصفیه 

پساب در بسیاری از کشورها می شود.

حذف آالینده های مقاوم؛ پساب صنایع تولید برق می کنددستاورد دانش بنیانی؛ صنعت خودروسازی به قطعات ایران ساخت مجهز شد

ذخای��ر ژنتیکی را یکی از مهم ترین و ارزش��مندترین داش��ته های هر 
کش��وری می دانند. اندوخته هایی که نش��ان و یادبودی از نژاد زیستی هر 
کش��وری است. دولت ها برای حفظ این داش��ته های مهم و سازنده نسل 

آینده شان تالش می کنند و از آنها بهره اقتصادی می برند.
اندوخته های ژنتیکی هر کشوری شامل همه ارگانیسم های قابل کشت 
از قبیل سلول های انسانی، جانوری، گیاهی و میکروارگانیسم ها و همچنین 
بخش های قابل همانندس��ازی آنها، مانند ژنوم، پالسمید و ارگانیسم های 
زنده، اما کش��ت نش��ده و اطالعات مولکولی و فیزیولوژی و ساختاری که 
مربوط به آنها هستند، می شود. این مفهوم امنیتی در تحقیقات حول محور 
انسان، توانایی هایش، بروز بیماری های ژنتیکی و غیرژنتیکی، دسترسی به 
DNA آن نژاده��ای جمعیتی و تولید داروها و محصوالت مش��تق از آن 
کاربرد دارد. به همین دلیل برخی کشورها به دنبال سرقت ذخایر ژنتیکی 
دیگر کشورها هستند تا ش��رایط تسلط بر آنها را برای خود فراهم کنند. 
جنگ هایی نوین که بدون اس��تفاده از سالح و ابزار جنگی رخ می دهد اما 

تبعات آن بیشتر از نسل قدیمی جنگ ها است.
به همین دلیل حفاظت از این ذخایر امنیتی برای هر کشوری به مثابه 
حراست از مرزهای فیزیکی و نیروی انسانی توانمندش است. این کار هم 
نیاز به شناسایی، جمع آوری اطالعات دقیق، تشکیل شبکه بانک های ژن 
و نگهداری از آنها دارد. کاری که با همکاری و هم افزایی همه دستگاه های 
ذی ربط امکانپذیر است. به همین دلیل، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست در یک همکاری مشترک؛ 

بر آن شدند تا از این داشته های ملی حفاظت کنند.
س��ال ۹7 بود که »حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کش��ور« به 
تصویب مجلس رسید و به دستگاه های ذی ربط ابالغ شد. از آن تاریخ به 
بعد هم حراس��ت از ذخایر ژنتیکی به وظیفه ای مشترک میان دستگاه ها 
بدل ش��د.  ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یکی از پایه های اصلی در این حراست و حفاظت از دارایی های 
کشور شد. این کار، ستاد را بر آن داشت تا در این مسئولیت خطیر خود 
از انواع گونه های جانوری و گیاهی هم حفاظت کند و هم راس��تا با دیگر 
نهادهای مسئول در این حوزه، راه را بر سرقت، انقراض و هدررفت ذخایر 

ژنتیکی ببندد.

از دارایی های طبیعی کشور حفاظت کنیم
محمدجعفر آقایی رئیس کارگروه زیس��ت بانک و ذخایر ژنتیکی ستاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره این 
موضوع، می گوید: یکی از مهم ترین اقدامات هماهنگ دستگاه ها جمع آوری 
اطالعات همه بانک های ژن کشور است. قرار بود این کار در قالب پرتالی 
انجام و همه این اطالعات در آن ثبت و نگهداری شود. این کار با هدایت 

و رهبری ستاد آغاز اما به دلیل تغییر رویکردی در قانون، متوقف شد.
به گفته او، در حال حاضر ستاد توسعه زیست فناوری و دیگر دستگاه ها 
در تالش هس��تند تا بهره برداری اقتص��ادی از برخی ذخایر ژنتیکی را در 
اولویت قرار دهند تا با این کار گونه های ارزشمند ژنتیکی کشور را حفظ 
کنند. برخ��ی از این گونه ه��ای گیاهی و جانوری ش��امل »مرغ بومی«، 
»گاندو«، »اسب کاس��پین«، »کدو آجیلی«، »الرو کرم ابریشم«، »گردو 

ارقام چالدران، الوند، کاسپین و پرشیا« و »بز مرخز« می شود.
رئیس کارگروه زیست بانک و ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ادامه می دهد: سال ۹۶ تولید 
الرو کرم ابریش��م را در دستور کار قرار دادیم، اما تنها به تولید آن بسنده 
نکردیم و کش��ورهای همسایه هم از این تولیدات بهره مند شدند. ولی به 
دلیل بروز برخی مشکالت از صادرکننده به واردکننده بدل شدیم و سال 
گذشته از ۴۵ هزار الرو توزیع شده در کشور تنها ۵ هزار عدد از آنها تولید 

داخل بود و بقیه را از چین وارد کردیم.
آقایی همچنین بیان می کند: از دیگر گونه های جانوری در معرض خطر 
انقراض می توان به بز مرخز اشاره کرد که در تالشیم تا با مطالعات بالینی، 
نسل آن را دوباره بازیابی کنیم. این کار را در مورد اسب کاسپین هم آغاز 

کرده ایم.
او در ادامه می گوید: برای حفظ ذخایر ژنتیکی کشور باید تالش کنیم؛ 
ذخایری که نقش ارزش��مندی در توسعه کش��ور، رونق اقتصادی، بازیابی 

گونه های گیاهی و جانوری کشور و تضمین آینده نسل بعدی دارند.
دانشمندان می گویند اگر ذخایر ژنتیکی را از دست دهیم دیگر امیدی 
به افزایش جمعیت و تنوع ژنتیکی نیس��ت. این کار در نهایت به انقراض 
نسل ها و گونه های مختلف جانوری گیاهی و حتی انسانی منتهی می شود. 
به همین دلیل حفاظت از این ذخایر را باید ارج نهاد و به پاسداری از آنها 

همت گمارد.

یاسـر ابراهیمیان قاجـاری / دبیر گروه ژئوماتیک س��تاد توس��عه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری: ژئوماتیک علمی نوظهور و نوین اس��ت که آمده تا ش��یوه های 
دقیق تری در داده های علمی نقش��ه برداری، س��نجش از دور، مکان یابی، 
جغرافیا به جامعه علمی ارائه کند. مفاهیم این دانش مهندس��ی با کمک 

دانش بنیان ها در ایران و با روش های ترویجی توسعه می یابد.
می گویند ایرانیان باستان در حوزه نقشه برداری دستی بر آتش داشتند. 
ایران کشوری است محصور در مرزهای آبی و سفرهای تجاری با کشتی از 
گذشته های دور در کشور رواج داشت. بسیاری با شنیدن نام نقشه برداری 
این س��فرهای دریایی در ذهن شان تداعی می شود؛ سفرهایی طوالنی که 
به اطالعات مکانی دقیق و تعیین عرض و طول جغرافیایی نیاز داشت، اما 

پیدا کردن این اطالعات دشوار و زمانبر بود.
اما ژئوماتیک علمی گس��ترده تر و با زیرش��اخه های مهندسی بیشتری 

اس��ت. این عل��م به فع��االن حوزه های علمی مختلف کم��ک می کند تا 
داده هایی دقیق تر و قابل استنادتر داشته باشند. داده هایی دسته بندی شده 

و کاربردی که نتایج به دست آمده را سندیت می دهد.
ایران به این حوزه علمی هم مانند سایر رشته های نوین علمی ورود کرده 
و هنوز در ابتدای راه اس��ت، اما تالش ها برای طی ش��دن این مسیر قابل 
توجه است. ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با تشکیل گروه توسعه فناوری های 
ژئوماتیک به این تالش ها پیوست تا به حرکت این زیست بوم شتاب دهد.

این گروه در سال جاری تصمیم دارد برای ترویج مفاهیم مرتبط با حوزه 
ژئوماتیک اقدام به تولید محتوا در قالب مستندهای کوتاه و انیمیشن کند 
تا با این روش، به نوعی مفاهیم پیچیده این علم را ساده س��ازی کند. این 
کار هم در تعامل با شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های فعال صورت 

می گیرد.

ساده سازی مفاهیم پیچیده ژئوماتیک
مدیرعامل فیس بوک مدعی اسـت اپل به اندازه  فیس بوک مورد موشکافی مقامات دولتی 
آمریکا قرار نمی گیرد. به گزارش زومیت، وال اسـتریت ژورنال اخیرا درباره رفتار سیاسـی 
مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک، گزارشـی تدوین کرده اسـت. براساس این گزارش، 
بیـش از یک دهـه از عرضه  فیس بوک می گذرد و رفتار قبلی زاکربرگ نشـان می داد که او 
عالقه ای به مسـائل سیاسـی ندارد، اما او به تازگی به یک فعال سیاسی تبدیل شده است. 
براسـاس این گزارش، مدیرعامل فیس بوک از قانون گذاران آمریکا درخواسـت کرده است 

که تحقیقات درباره  اپل را دقیق تر انجام دهند.
گفته می شـود زاکربرگ رابطه خوبی با جرد کوشـنر )مشاور ارشـد کاخ سفید( دارد و با 
دونالد ترامپ نیز مالقات  داشـته است. پس از بررسـی های ضد انحصار و چالش های اخیر، 

زاکربرگ روی روابط با سیاستمداران متمرکز شده است.
به گزارش وال استریت ژورنال، زاکربرگ با اقدامات سیاسی اخیرش قصد دارد در مقابل 
بررسی های ضد انحصار و انتقادات علیه حفاظت حریم خصوصی کاربران و انتشار اطالعات 

غلط و تئوری های توطئه از شرکتش محافظت کند. همچنین فیس بوک رقبایی جدید مانند 
بایت دنس )شرکت سازنده  تیک تاک( پیدا کرده است که چالش هایی برای غول شبکه های 
اجتماعـی ایجاد می کند. اکنون برای تداوم حاکمیت فیس بوک در حوزه  شـبکه  اجتماعی، 

ایجاد روابط با رهبران سیاسی، فعاالن و شخصیت های رسانه ای اهمیت زیادی دارد.
زاکربرگ از مقامات و قانون گذاران درخواست کرد اپل را دقیق تر مورد بررسی قرار دهند. 
گفتـه می شـود مدیرعامل فیس بوک درباره  تیک تاک نیز چنین درخواسـتی کرده اسـت. 
براساس گزارش وال استریت، زاکربرگ و کوشنر گاهی درباره  سیاست های فیس بوک برای 
واتس اپ صحبت می کنند. همچنین به گفته  منبعی آشـنا به این حوزه، او در سـال جاری 
با این مقام سیاسـی و نیز استیون منوچین )وزیر خزانه داری ایاالت متحده( درباره  حضور 
تیک تـاک در ایاالت متحده گفت وگو کرده اسـت. گفته می شـود مدیرعامل فیس بوک به 
مقامات گفته اسـت که درباره  اپل به اندازه  فیس بوک سختگیری  نمی شود؛ درحالی که اپل 

سیستم  عاملش را برای تعداد زیادی از شهروندان آمریکا ارائه می دهد.

اصالح نژاد گونه های گیاهی و جانوری

 ذخایر ژنتیکی ارزش آفرین می شوند

مارک زاکربرگ خواستار سختگیری  بیشتر مقامات دولتی آمریکا علیه اپل شد

دریچــه

کمپانی ژاپنی توشیبا از برنامه های خود برای درآمدزایی از فناوری رمزنگاری 
کوانتومی برای محافظت از اطالعات پرده برداش��ت. این ش��رکت انتظار دارد 
ت��ا س��ال ۲۰۳۰ درآمد این س��رویس ها به ۳ میلیارد دالر برس��د. به گزارش 
دیجیاتو، طبق گزارش رویترز، توش��یبا برای دستیابی به هدف خود با اپراتور 
مخابرات��ی آمریکایی »ورایزن« و همچنین گ��روه بریتانیایی »BT« همکاری 
خواهد کرد. این س��ه کمپانی توس��عه فناوری به نام »توزیع کلید کوانتومی« 
)QKD( را آغ��از کرده اند. به علت کاهش تقاض��ای مصرف کنندگان، درآمد 
و همچنین تغییر چش��م انداز جهانی کس��ب و کارها، توش��یبا در سال جاری 
میالدی تغییراتی را در کسب و کار خود اعمال کرد که برای مثال می توان به 

تعطیلی بخش لپ تاپ و تلویزیون این کمپانی ژاپنی اشاره کرد.

توشیبا به دنبال درآمد 3 میلیارد دالری از 
رمزنگاری کوانتومی تا یک دهه آینده است

سه شنبه
29 مهر 1399

شماره 1648
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خن��ک کاری ه��وای ورودی ب��ه واحده��ای توربی��ن گازی از جمل��ه 
راهکاری های کارآمد و کم هزینه برای بازیابی توان از دست رفته این واحدها 
در ایام و فصول گرم س��ال اس��ت. این خدمت توسط یکی از شرکت های 

دانش بنیان به صنایع مختلف ارائه می ش��ود. 
خنک کاری هوای ورودی به واحدهای توربین 
گازی به دو روش انجام می ش��ود. روش های 
تبخیری مانن��د مدیای مرطوب، مه پاش��ی، 
تراکم مرطوب و ... و روش های تبریدی مانند 
تبرید تراکمی، تبرید جذبی، ذخیره ساز انرژی 
حرارت��ی و ... . هر دوی این روش ها توس��ط 
ش��رکت دانش بنیان مهندسی و خدمات ایفا 
صنعت تابا انجام می ش��ود. طراحی، توسعه، 
تامین قطعات، س��اخت و اجرای سامانه های 
خن��ک کاری ه��وای ورودی از فعالیت ه��ای 
اصلی این ش��رکت دانش بنیان است. به گفته 
علی نیکبخت مدیرعامل این مجموعه فناور، 

طراحی، بهینه س��ازی، تامین قطعات، ساخت و اجرای بیش از 1۰ واحد 
کولر تبخیری مدیا در نیروگاه های مختلف کشور از جمله فعالیت های این 
ش��رکت است. این فعال دانش بنیان ادامه می دهد: پروژه های خنک کاری 

ش��رکت در قالب پروژه های مهندس��ی، تدارک و س��اخت )EPC( برای 
س��امانه اصلی و تمامی س��امانه های فرعی موردنیاز قابل انجام است. در 
حال حاضر با توجه به مسئله بحران آب و همچنین نیاز شبکه در ساعات 
پیک، س��امانه های تبرید تراکمی مجهز به 
مخازن ذخیره ساز انرژی حرارتی توسط تابا 
طراح��ی و برای اجرا در ان��واع  نیروگاه  های 
کش��ور توس��عه داده شده اس��ت. این فعال 
فناور همچنین می گوید: شرکت مهندسی 
و خدم��ات ایف��ا صنعت تابا در س��ال ۹۳ با 
هدف ارائه خدماتی پیشرو و نوین در صنایع 
نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی در داخل 
کشور و خارج از کشور کار خود را آغاز کرد. 
نیکبخت می افزاید: تامین و ساخت قطعات 
یدکی و مصرفی از دیگر خدمات ارائه ش��ده 
توسط شرکت است. در حین انجام تعمیرات 
میان دوره ای و تعمیرات اساس��ی )اورهال( 
واحدهای تولید نیرو، نیاز به دسترس��ی به قطعات و لوازمی که به لحاظ 
انقضا عمر مربوطه یا مواجهه با پدیده های خستگی، خزش و ... ، قابلیت 

ادامه کار را ندارند، مطرح می شود. 

فیس بوک در س��ال ۲۰17 تغییرات��ی در الگوریتم فید خبری خود 
 Mother« اعمال کرده که نمایش س��ایت های خبری چپ گرا مانند
Jones« را کاهش می دهد و این تغییر مورد تایید مارک زاکربرگ نیز 

قرار گرفته است.
به گزارش دیجیاتو، براس��اس گزارشی از 
وال اس��تریت ژورنال، مدیر تحریریه بخش 
 Mother« س��ایت  اس��تراتژی  و  رش��د 
 ۲۰18 و   ۲۰17 س��ال های  در   »Jones
جلس��ات متعددی ب��ا مدی��ران فیس بوک 
داشته و به او اطمینان داده شده که اگرچه 
ترافیک س��ایت ش��اید کاهش پیدا کند، اما 
چنین موضوع��ی تنها برای یک رس��انه یا 

مجموعه ای از آنها صورت نمی گیرد.
در گ��زارش اخی��ر به این موضوع اش��اره 
ش��ده که برخی مقامات اجرایی فیس بوک 
در س��ال ۲۰17 نس��بت به تاثیر باالی این 

 »Daily Wire« تغییر الگوریتم روی س��ایت های راس��ت گرا مانن��د
ابراز نگرانی کرده بودند. در همین راس��تا مهندس��ان تغییراتی را روی 
الگوریت��م اعمال کردند ک��ه تاثیر بزرگتری روی ترافیک س��ایت های 

چپ گرا داشته باشد.
س��خنگوی فیس بوک به وال اس��تریت ژورنال اعالم کرده که هدف 
از ای��ن تغیی��رات، تاثیرگذاری روی رس��انه های خاصی نبوده اس��ت. 
ادیتوره��ای Mother Jones در س��ال 
۲۰1۹ اعالم کردند ک��ه تعداد مخاطبین 
فیس بوک آنها کاهش ش��دیدی را تجربه 
ک��رده و درآمد آنها در مدت زمان 18 ماه 
نزدی��ک ب��ه ۶۰۰ ه��زار دالر کاهش پیدا 
 Mother کرده اس��ت. س��ایت مس��تقل
Jones که در س��ال 1۹7۶ تاسیس شده، 
تحقیقات زیادی درباره فس��اد سیاس��ی، 
زندان ه��ای خصوص��ی و همچنین محیط 

زیست انجام داده است.
مدیرعامل این س��ایت اخیرا در توییتی 
اعالم کرده ک��ه این کاهش درآمد مانع از 
دنب��ال کردن برخی پروژه ه��ا و همچنین 
اس��تخدام افراد می ش��ود. به گفته وی، این سایت به طور خاص مورد 
هدف قرار نگرفته و یکی از مصدومین سیاس��ت این ش��بکه اجتماعی 

محسوب می شوند.

فیس بوک با تغییرات الگوریتم ترافیک سایت های خبری چپ گرا را کاهش داده استتوان توربین های گازی احیا شد

محمدامی��ن م��وال / پژوهش��گر رصدخان��ه مهاج��رت ای��ران؛ پژوهش��کده 
سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف: ساالنه مردم زیادی از کشورهای مختلف 
جهان، با تصورات درس��ت و نادرست، اقدام به مهاجرت کرده و به نوعی عطای 
سرزمین مادری را به لقایش می بخشند و روانه کشورهای دیگری می شوند. در 
همین راستا فراواقعیت اصطالحی است که ژان بودریار، نظریه پرداز پست مدرن 
فرانس��وی برای توصیف واقعیت به محاق رفته به کار برده است. از نظر بودریار 
»واقعیت« در جهان اش��باع شده از اطالعات و تحت سیطره فناوری و رسانه به 

محاق رفته و هیچ و یا نسبت کمی با امر واقع و نشانه های خود دارد.
به معنای دیگر، بودریار معتقد اس��ت بش��ر به مدد فناوری و رسانه نسبتی را 
میان واقعیت و بدل های آن برقرار می سازد که به مرور زمان جایی برای واقعیت 
اصلی باقی نمی ماند. فرا واقعیت از نظر بودریار آنچنان اهمیت دارد که او س��عی 
می کند در کتاب جنجال برانگیز خود به نام »جنگ خلیج رخ نداد« نشان دهد 
که جنگ بیشتر از آنکه در میدان نبرد به وقوع می پیوندد در تلویزیون و رسانه ها 
در حال وقوع است، بنابراین نمی توان واقعیت فیزیکی را از نمایش رسانه ای آن، 
به ویژه در زمینه عملیات نظامی، انگیزه های سیاسی و عقیدتی آن، منفک کرد.

به اعتقاد وی رسانه ها با بزرگ نمایی، تحریف واقعیت و همچنین تهی کردن 
واقعیت از معنای اصلی خود موجب می شوند تا نشانی از واقعیت اولیه باقی نماند.

 
واقعی��ت مهاجرت و خصوصا تصور از مهاجرت در میان جامعه ایرانی یکی از 
پدیده هایی اس��ت که اغلب در هاله ای از عمدتاً تصورات غیرواقعی و خیالی قرار 
گرفته است. اگرچه تمایل به سبک های زندگی مختلف و فرصت های پیش روی 
مهاجران، تصور از جوامع پذیرنده و نحوه درک مهاجران از سرزمین های مقصد 
در انتخاب های فردی برای مهاجرت نقش مهمی دارند، اما این تصورات غالبا با 
واقعیت جوامع مقصد تفاوت دارد. این تصاویر و اطالعات که به اش��کال و انواع 
مختلفی از طریق رس��انه های جمعی و اینترنت منتقل می شوند، بر شکل گیری 
ادراک و هویت مهاجران احتمالی تاثیرگذار هس��تند. بودریار معتقد اس��ت که 
م��ردم در دنیای پس��ت مدرن از »صحرای واقعیت« فرار می کنند و به خلس��ه  
حاد واقعیتی پناه می برند که از طریق رسانه، رایانه و تجارب تکنولوژیکی ایجاد 

شده است.
بودریار با به کار بردن اصطالح »خلسه ارتباطات« یادآور می شود که سوژه در 
دنیای پست مدرن در معرض شدید تصاویر و اطالعات آنی قرار دارد. این تصاویر 

و اطالعات آنی )کم عمق( دریافت ش��ده از طریق رسانه و تجربه فناورانه، شاید 
مهمترین علتی باشد که با تبدیل انسان به موجودی فراواقعی، قدرت تشخیص 

امر واقع و امرغیرواقع را از انسان سلب می کند.
این ش��اید همان نکته ای باشد که بس��یاری از مهاجران بعد از پا گذاشتن در 
کش��ور مقصد و روبه رو ش��دن با واقعیات موجود جوامع پذیرن��ده به آن اذعان 
می کنند. این امر ش��اید همان فراواقعیتی باشد که بس��یاری از افراد در سراسر 
جهان را با تصورات نادرس��ت به کمپ های پناهجویی با ش��رایطی غیرانس��انی 

می کشاند.
مهرداد عربس��تانی )1۳۹7( در واکاوی مفهوم »خارج« و »کش��ور خارجی« 
در می��ان ذهنیت ایرانی��ان خارج را »جایی که نظم بر همه چیز حاکم اس��ت، 
جایی که روابط، انسانی و عادالنه است، منطق و عقالنیت بر تمام شئون زندگی 
حاکم اس��ت، انسان ها آزادند و اشخاص و نهادها مداخله ناخواسته ای در زندگی 
مردم نمی کنند«، توصیف می کند. به معنای دیگر خارج در ذهنیت سوژه ایرانی 
تخیل و فرافکنی هر آرزویی است که ما از آن بی بهره ایم و در تمنای آن روزگار 
می گذرانیم. در واقع، وجود مفاهیم سیاه و سفید )صفر و یک( در ذهنیت سوژه  
ایرانی نسبت به پدیده مهاجرت بیانگر این موضوع است که میان ذهنیت و تصور 

ایرانیان از پدیده مهاجرت و واقعیات موجود شکافی عمیق وجود دارد.
این تقابل خوب و بد در میان ذهنیت مهاجران در اندیش��ه ادوارد س��عید و 
مطالعات شرق شناس��ی او به خوبی برجس��ته اس��ت. ادوارد سعید در مطالعات 
شرق شناس��ی خود اذعان می کند که غرب برای هویت بخش��ی و معنابخش��ی 
ب��ه خود ش��رق خیالی و دروغینی را ایجاد می کند ک��ه با ماهیت اصلی جوامع 
ش��رقی بیگانه اس��ت. به عبارت دیگر، رویکرد شرق شناسی غربی شیوه ای برای 
تسلط بر شرق است. این شرق شناس��ی، پدرساالرانه، خودمرکزبین، نژادپرست 
و امپریالیس��تی اس��ت. در این نگاه، شرق منفعل و ضعیف در برابر غرب عقلگرا 
و قدرتمند قرار می گیرد و به قول بودریار این نوع نگاه از طریق رس��انه به مردم 
کشور های کمتر توسعه یافته عرضه می شود و تصور نادرستی را از مهاجرت برای 
مردم در این کشورها ایجاد می کند. شاید بتوان گفت گرفتار شدن جوامع غربی 
در دام فراواقعیتی که خود سازنده آن هستند و عرضه  آن از طریق رسانه به مردم، 
چرخه باطلی از تصور به مهاجرت را در میان بسیاری از مردم جهان ایجاد کرده 
است که این امر در نهایت با کشاندن آنها از مدینه فاضله ذهنی خود به ناکجاآباد 

موعود، مهاجران را با سیلی واقعیت روبه رو می سازد.

نظام خرده فروشی در انتظار سامانه ای نظیر سامانه جامع انبارها
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت تمام عمده فروشان ما در سامانه 
جامع انبارها در حال رصد هستند و جزییات اقدمات ایشان مشخص است 
اما ضروری است تا خرده فروشان هم رصد شوند. در این راستا سامانه ای در 
حال تدوین اس��ت که وقتی راه اندازی شود، تبعات حقوقی را می پذیرند و 

بسیاری از تخلف ها کاهش می یابد.
به گزارش ایسنا، جالل الدین محمد شکریه اظهار کرد: با این شفاف سازی 
روش��ن می ش��ود که چه کاالیی، به چه تعداد، به چه قیمت و به چه کسی 
فروخته شده است و در واقع شفاف سازی در نظام خرده فروشی در نهایت به 

خودمان به عنوان یک مصرف کننده برمی گردد.
وی تاکی��د ک��رد: ه��ر کدام هی��أت مدی��ره اتحادیه ه��ای صنفی خود 
مصرف کننده تعداد زیادی از کاال و خدمات هستند بنابراین این تصور نباید 
ب��ه وجود آی��د که مقاومتی در بدنه نظام صنفی کش��ور در برابر طرح های 
جدید اس��ت. ما خود مصرف کننده هس��تیم و از ای��ن رو معتقدیم که اگر 
بتوانیم سرویس بهتری به مردم بدهیم، خودمان هم سرویس بهتری از سایر 

صنوف می گیریم. سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال در راستای بند۶ 
ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال 1۳۹۲ مجلس شورای 
اسالمی راه اندازی شده اس��ت. براساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موظف اس��ت با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط با استفاده از 
س��امانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کاال و 
ثبت مش��خصات مالک کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از این 

اماکن با هدف شناسایی کاالهای قاچاق اقدام کند.
بنابراین شناس��ایی تمام انبارها و مراکز نگهداری کاالی کشور، تسهیل 
فرآینده��ای الکترونیکی از قبیل صدور بارنامه آنالین و بیمه آتش س��وزی 
از طریق سیس��تمی کردن این فرآیندها، ثبت ورودی و خروجی کاالی هر 
واحد نگهداری کاال )ثبت رس��ید احواله( و اخذ گزارش از میزان موجودی 
کاال در تمامی واحدهای نگهداری کاالی کشور از جمله اهداف این سامانه 
است که خود در نهایت به اهداف کالنی همچون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و جلوگیری از احتکار از طریق رصد دقیق جریان کاال در انبارهای کش��ور 

ختم می شود.

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران مطرح کرد

غلط و تئوری های توطئه از شرکتش محافظت کند. همچنین فیس بوک رقبایی جدید مانند 
بایت دنس )شرکت سازنده  تیک تاک( پیدا کرده است که چالش هایی برای غول شبکه های 
اجتماعـی ایجاد می کند. اکنون برای تداوم حاکمیت فیس بوک در حوزه  شـبکه  اجتماعی، 

ایجاد روابط با رهبران سیاسی، فعاالن و شخصیت های رسانه ای اهمیت زیادی دارد.
زاکربرگ از مقامات و قانون گذاران درخواست کرد اپل را دقیق تر مورد بررسی قرار دهند. 
گفتـه می شـود مدیرعامل فیس بوک درباره  تیک تاک نیز چنین درخواسـتی کرده اسـت. 
براساس گزارش وال استریت، زاکربرگ و کوشنر گاهی درباره  سیاست های فیس بوک برای 
واتس اپ صحبت می کنند. همچنین به گفته  منبعی آشـنا به این حوزه، او در سـال جاری 
با این مقام سیاسـی و نیز استیون منوچین )وزیر خزانه داری ایاالت متحده( درباره  حضور 
تیک تـاک در ایاالت متحده گفت وگو کرده اسـت. گفته می شـود مدیرعامل فیس بوک به 
مقامات گفته اسـت که درباره  اپل به اندازه  فیس بوک سختگیری  نمی شود؛ درحالی که اپل 

سیستم  عاملش را برای تعداد زیادی از شهروندان آمریکا ارائه می دهد.

جوالی امسال، کمیته  قضایی مجلس نمایندگان ایاالت متحده جلسه ای با حضور مدیران 
عامـل غول های فناوری اپل، آمازون، فیس بوک و گوگل تشـکیل داد. در این جلسـه، تیم 
کوک )مدیرعامل اپل( و زاکربرگ به سـؤال های نمایندگان درباره  نقض قوانین ضدانحصار 

پاسخ  دادند.
چنـدی پیـش فیس بـوک از سیاسـت های جدیـد اتخاذشـده در iOS 14 انتقـاد کرد. 
سیاسـت های جدید تغییراتی در حریم شـخصی ایجاد کرده اسـت که ردیابی تبلیغاتی را 
دشوار می کند. همچنین این شرکت چندی پیش به دریافت کارمزد 30 درصدی اپ استور 
از برگزارکنندگان رویداد مجازی پلتفرمش واکنش نشـان داد که درنتیجه، این اپلیکیشن 

در پرداخت هزینه اپل مستثنی شد.
فیس بـوک از ابتـدای خرید واتس اپ و اینسـتاگرام همـواره تحت فشـار رگوالتورها و 
اتهامات ضدانحصار قرار داشـته اسـت و مقامات خواسـتار جدایی دو پلتفرم از فیس بوک 

شده اند که زاکربرگ برای جلوگیری از این امر تالش می کند.

مهاجرت؛ از واقعیت تا فراواقعیت

مارک زاکربرگ خواستار سختگیری  بیشتر مقامات دولتی آمریکا علیه اپل شد

یادداشـت

مجله فوربس با انجام نظرس��نجی جدید، »سامس��ونگ الکترونیکس« را به 
عنوان بهترین کارفرمای دنیا معرفی کرد. در این تحقیق از ش��رکت کنندگان 
خواسته شد تا با توجه به فاکتورهایی مثل نحوه واکنش به کووید-1۹، جذب 

استعدادها، برابری جنسیتی و ... به کارفرما رأی دهند.
ب��ه گزارش دیجیات��و، مجله »فوربس« در همکاری با ش��رکت تحقیق بازار 
Statistica، سامس��ونگ را به عنوان برترین کارفرمای جهان معرفی کرد. در 
این تحقیق که در بازه دو ماهه )ژوئن تا جوالی( انجام ش��ده اس��ت، بیش از 
1۶۰ هزار کارمند با ش��غل تمام وقت و نیمه وقت از ۵8 کش��ور دنیا ش��رکت 

کردند.

سامسونگ از سوی فوربس به عنوان 
برترین کارفرمای دنیا معرفی شد



س��ال ۲۰۲۰ تاکنون سالی پر از آش��فتگی، عدم قطعیت، غم و اندوه 
بوده اس��ت. بیماری همه گیر جهانی )ویروس کرونا(، بیکاری بی س��ابقه 
و اعتراض های گس��ترده در سراسر کشور، س��ردرگمی های زیادی را به 
وجود آورده اس��ت. در این بین، شبکه اجتماعی به نام تیک  تاک ظهور 
کرده که لحظه های خوش��ی را برای مردم به همراه آورده اس��ت، اما از 
این برنامه، تفسیرهای جدی تر و متفاوتی بیان می شود که با آنها روبه رو 
هستیم. مردم در این شبکه اجتماعی با چالش های متنوع و برنامه های 
آموزش��ی مختلف مانند آرایش مو و آشپزی و … با دیگر کاربران خود 

ارتباط برقرار می کنند.
تیک  تاک تا به االن پردانلودترین اپلیکیش��ن سال ۲۰۲۰ بوده است. 
ای��ن برنام��ه از زمان انتش��ار جهانی آن )در س��ال ۲۰17( و عرضه آن 
در چی��ن با عن��وان دوئی��ن )Douyin( در س��ال ۲۰1۶، جمعاً 8۰۰ 
میلیون کاربر فعال در ماه را گردهم آورده اس��ت؛ حتی بیشتر از ردیت 
)Reddit(، اسنپ چت )Snapchat( و توییتر. شرکت مادر این شبکه 
اجتماعی، بایت دنس )ByteDance(، ارزشمندترین شرکت خصوصی 
فن��اوری در جهان اس��ت ک��ه ب��االی 1۰۰ میلی��ارد دالر در بازارهای 

خصوصی دارایی دارد.
تی��ک  تاک اپلیکیش��نی برای س��رگرمی بس��یاری از جوانان اس��ت، 
اما مش��کالتی نی��ز دارد. این برنام��ه چینی با موانع قانونی، مس��ائل و 
نگرانی های امنیتی و اتهامات سانس��وری مواجه اس��ت. مس��ئولین این 
اپلیکیش��ن ادعا می کنند که هیچ گونه محتوایی سانس��ور نمی شود، اما 
تجارب کاربران این برنامه برخالف این ادعاس��ت. ب��رای مثال، یکی از 
کاربران به دلیل انتش��ار محتوای وایرال )ویروس��ی( با موضوع انتقاد به 

کشور چین از این برنامه بیرون انداخته شد.
در ای��ن می��ان، فردی به نام کوین مای��ر )Kevin Mayor(، رئیس 
س��ابق دیزنی ، به عنوان مدیرعامل جدید این برنامه معرفی شد. به گفته 
متخصص��ان، اولی��ن اولویت اصلی کوی��ن، رفع معضالت ای��ن برنامه و 
جلب اعتماد مردم آمریکایی به ش��بکه اجتماعی تیک  تاک خواهد بود. 
اگرچ��ه این کار در ابتدا در طوالنی مدت پیچیده به نظر می رس��ید، اما 

در کوتاه مدت توانست ده ها هزار کاربر جدید را وارد این برنامه کند.
تاریخچه تیک  تاک

اپلیکیش��نی که پی��ش از تیک  تاک مورد اس��تفاده ق��رار می گرفت، 
موزیکال لی )music.ly( نام داش��ت که در س��ال ۲۰1۴ ایجاد ش��ده 
بود. این اپلیکیش��ن به عنوان پلتفرمی بود که به کاربران اجازه می داد تا 
ویدئوهای 1۵ ثانیه ای خود را با آهنگ های مورد عالقه شان تولید کنند. 
موزی��کال لی به س��رعت در میان افراد نوجوان و ج��وان در آمریکا رواج 
یافت. به عالوه هر یک از موسیقی های موجود در آن نیز مجاز بودند. به  
طور کلی، موسیقی و به اشتراک گذاری آن، کاری اجتماعی و عوام پسند 

است بنابراین سرمایه گذاری بر روی آن نیز خوب پیش می رود.
در ج��والی ۲۰1۵، یک س��ال بعد از راه اندازی ای��ن برنامه، موزیکال 
لی رتبه اول را در فروش��گاه آیتونز به دس��ت آورد. اما همچنان به رشد 
خود ادامه داد؛ تا اینکه در سال ۲۰17 توسط شرکت استارت آپی بایت 
دنس با مبلغ یک میلیارد دالر خریداری ش��د. این استارت آپ در کمتر 
از یک سال، دو برنامه تیک  تاک و موزیکال لی را با یکدیگر ادغام کرد. 

هم اکنون دفتر مرکزی تیک  تاک در لس آنجلس کالیفرنیا قرار دارد.
این برنامه همچنان در حال رشد بود؛ تا اینکه در صفحات شبکه های 
اجتماعی س��لبریتی ها نیز رواج یافت. محتواه��ای تیک  تاک به  صورت 
پیش فرض عمومی هستند و با توجه به الگوریتم های آن می توان فهمید 
ک��ه در صفحه یک کارب��ر چه محتواهایی وج��ود دارد. برای مثال، فرد 

مشهوری به نام زک کینگ )Zach King( به واسطه تولید محتواهای 
جذاب و اجراهای ش��عبده بازی خود در این شبکه اجتماعی به بیش از 
۴۴ میلیون فالوور رس��ید و باعث ش��د تا جوانان زی��ادی به این برنامه 

روی آورند.
صعودی درخشان

بیماری واگیردار کرونا س��بب خانه نش��ینی بس��یاری از مردم سراسر 
جهان از جمله کش��ور آمریکا ش��د. از این رو، مردم برای گذران اوقات 
فراغت خود در خانه های ش��ان به اپلیکیشن تیک تاک روی آوردند و به  

همین دلیل رشد این برنامه افزایش یافت.
افرادی که از تیک  تاک استفاده می کنند، بیشتر از کاربران اینستاگرام 
و اس��نپ چت در تیک  تاک حضور دارند. اس��نپ چت و اینس��تاگرام دو 
برنام��ه اصلی هس��تند که در میان جوانان رواج زی��ادی دارند، اما تیک 
  ت��اک در برخی از کش��ورها مانند آمریکا برای محبوب ش��دن هنوز به 
زمان و اس��تراتژی های بیشتری نیاز دارد. تخمین ها نشان می دهند که 
تا آخر امس��ال، تیک  تاک به ۴۵ میلیون کاربر خواهد رسید. همینطور 
اینس��تاگرام و اس��نپ چت نیز هر کدام به  ترتیب باالی 11۰ میلیون و 

حدود 8۵ میلیون کاربر خواهند داشت.
به  طور کلی، تیک  تاک در جهان به خصوص کشور چین و هند شهرت 
بس��یار زیادی دارد. این برنامه از نظر فنی مجزا عمل می کند، اما بسیار 
شبیه به نسخه  چینی اش )دوئین( است. در یک چهارم اول سال ۲۰۲۰، 
تیک  تاک و دوئین جمعاً ۳1۵ میلیون بار پیش دانلود شده اند که نسبت 
به س��ال قبل ۶8 درصد افزایش رخ داده اس��ت. البته در ماه آپریل، این 

اپلیکیشن به بیش از ۲ میلیارد دانلود رسید.
هن��د تا ب��ه االن بزرگ ترین ب��ازار دانلود برای این برنامه بوده اس��ت 
)۳/۳۰درصد  نس��بت به کل(، اما چین از لحاظ عملکرد و میزان زمان 
اس��تفاده از اپلیکیش��ن بیشترین س��هم را به خود اختصاص داده است 
)۳/7۲درصد نس��بت به کل زمان های اختصاص یافته به برنامه(. کشور 
آمریکا نیز از لحاظ میزان دانلود، جایگاه سوم )۲/8درصد( و از نظر مدت 
زم��ان حضور در برنامه جایگاه دوم )1۹درصد( قرار دارد. ش��رکت مادر 
این ش��بکه اجتماعی قصد دارد که از طریق تی��ک  تاک به بازار آمریکا 

راه پیدا کند و بیشتر بر روی کاربران جوان این کشور متمرکز است.
متخصصان می گویند که تیک  تاک برای س��اخت یک مدل درآمدی 
پایدار نیاز دارد که همه کاربرانش را به دام بیندازد. این شبکه اجتماعی 
با تبلیغات سرسام آور و گسترده اش می تواند جمعیت زیادی را به  همراه 
داش��ته باش��د و از این طریق، قدرت خرید را نیز باال ببرد. در حقیقت، 
تی��ک  تاک با مدل درآمدی بس��یار جال��ب توجه )تبلیغ��ات( عالوه بر 
اسپانس��ر و حمایت از افراد به درآمدزایی خوبی نیز خواهد رس��ید، اما 
این شبکه اجتماعی در حال حاضر تحت فشار های زیادی است تا بتواند 

درآمدزایی کند.
شرکت مادر این مجموعه )Bytedance( با ارزش باالی 1۰۰ میلیارد 
دالر، س��ال پیش س��ودی معادل ۳ میلیارد دالر کسب کرده است. این 
افزایش س��ود نیز به این دلیل است که شرکت مادر، صاحب برنامه های 
چینی پرس��ود دیگری نیز اس��ت مانند دوئین و جمع آوری کننده اخبار 

.Toutia
قوانین و نگرانی های امنیتی

در کنار روش های درآمدزایی، بسیاری از افراد معتقد بودند که اولین 
اولوی��ت کوین مایر باید توج��ه به ضوابط و نگرانی های امنیتی باش��د؛ 
چراکه این برنامه چینی بین کودکان و جوانان بس��یار مش��هور است. با 
وجود اینک��ه تیک  تاک اعالم کرد که تمام داده ها و اطالعات آمریکایی 

در خود آمریکا بایگانی ش��ده و به دولت چی��ن هیچ ارتباطی ندارد، اما 
بسیاری از متخصصان امنیت نسبت به این مسئله سوء ظن دارند. مشابه 
این مش��کل در هن��د نیز وجود دارد. با این تف��اوت که قوانین حفاظت 
از داده ها در این کش��ور بس��یار ضعیف تر و ش��هروندانش آسیب پذیرتر 

هستند.
وقای��ع زیادی که در چندین س��ال اخیر اتفاق افتاده اس��ت، نگرانی 
برای این موضوع را بیش��تر کرده است. طبق بررسی های مجله گاردین 
)Guardian(، مسئوالن تیک  تاک در ماه سپتامبر گذشته ویدئوهای 
مرب��وط ب��ه تظاهرات می��دان تیان آن م��ن )Tiananmen( و س��ایر 
محتواهای حس��اس درخصوص حکومت چین را سانسور کرده اند. البته 
آنها ادعا می کنند که این اطالعات در زمان بررس��ی های مجله گاردین 
تغییر کرده اس��ت. با این حال شرکت فدرال آمریکا بر روی بازبینی های 

مداوم و مجدد شرکت بایت دنس سرمایه گذاری زیادی کرده است.
اخی��راً نیز به این برنامه انتقادهای زیادی وارد ش��ده اس��ت. یکی از 
انتقاده��ا درخصوص هش��تگ های مرب��وط به تظاهرات سیاه پوس��تان 
و م��رگ ج��ورج فلوید بود که به گفته این ش��رکت به دلیل مش��کالت 
فنی، این هش��تگ ها حذف ش��دند. در نتیجه میزان بازدیدها صفر بود؛ 
در حال��ی ک��ه در واقعیت بیش از ۲ میلیارد بازدی��د صورت گرفته بود. 
همچنین در گذش��ته کش��ورهایی مانن��د هند و اندون��زی، محدودیت 
و ممنوعیت ه��ای کوتاهی ب��رای این برنامه در نظ��ر گرفتند. علت این 
موضوع نیز نگرانی هایی درخصوص فیلم ها با محتواهای نامناس��ب بود. 
در حال حاضر نیز مشکالتی برای امنیت کودکان و نوجوانان وجود دارد.
کاربران کمتر از 1۳ سال از لحاظ قانونی نباید عضو تیک  تاک شوند، 
اما اساس��اً هیچ چی��زی جلودار عضویت ن ها در این برنامه نیس��ت. در 
فوریه ۲۰1۹، ش��رکت بای��ت دنس مبلغی مع��ادل 7/۵ میلیون دالر را  
F.TC پرداخت تا اتهاماتی را که مربوط به جمع آوری اطالعات کودکان 
به  ص��ورت غیرقانونی بود، رف��ع کند. این بار نوبت انگلیس رس��ید که 

تحقیقات خود را در این خصوص انجام دهد.
در مه ۲۰۲۰ نیز ش��کایت هایی از س��وی تعدادی از کاربران به دلیل 
بدقولی تیک  تاک و زیرپا گذاشتن برخی حقایق صورت گرفت که همه 
به س��مت کوین مایر نش��انه گرفته شد. با برگش��ت او به شرکت دیزنی 
برخ��ی معتقد بودند که او دلیل اصلی تمام این مس��ائل اس��ت، چراکه 
کوین تجربه زیادی برای س��روکار داشتن با قوانین و به خصوص مسائل 
آنالین امنیتی دارد و در نتیجه قطعاً هدف خوبی برای تیک تاک خواهد 

بود تا روابط این شرکت را با F.T.C هدایت کند.
مسیر پیش روی تیک  تاک

ای��ن احتمال وجود دارد که ش��رکت بایت دنس ب��ا جلب حمایت و 
اعتماد کاربران و سرمایه گذاران آمریکایی برای سال آینده نیز در عرضه 
اولیه سهام جایگاه خوبی کسب کند. عالوه بر این، متخصصان معتقدند 
که چش��م انداز طوالنی مدت این شبکه اجتماعی به عواملی مانند میزان 
درگی��ری کارب��ران با ای��ن برنامه و اس��تراتژی های درآمدزای��ی پایدار 
بس��تگی دارد. تیک  تاک می تواند از یوتیوب الگوگیری کرده و به همراه 

تولیدکنندگان محتواهایش، درآمدهایی از تبلیغات نیز به دست آورد.
حض��ور کوی��ن مای��ر در بخ��ش خدمات ای��ن برنامه موجب ش��د تا 
تحلیلگ��ران و تولیدکنندگان درباره ان��واع مختلف محتوا که در جریان 
اس��ت، هیجان زده ش��وند. تصاویر زنده و ویدئوهای در حال پخش این 
شبکه اجتماعی این امکان را دارند که بهتر از قبل شوند. این برنامه در 
چین شهرت دارد، اما هنوز در آمریکا به اندازه چین فراگیر نشده است.
CNBC/techrasa :منبع

تمام��ی کس��ب و کاره��ای موفق در زمین��ه فروش، ع��الوه بر اینکه 
مش��تریان فعلی خ��ود را حفظ می کنند بلکه س��عی دارند مش��تریان 

جدیدی را نیز به جمع مشتریان خود اضافه کنند.
حفظ مشتریان فعلی و اضافه کردن مشتریان جدید کار آسانی نیست 
و الزم اس��ت برنامه های حساب شده و دقیق در این زمینه وجود داشته 
باش��د تا بتواند ش��ما را در راه رس��یدن به این هدف کمک کند. غالباً 
برای اینکه بتوانید مش��تریان خود را حفظ کرده یا مش��تریان جدید را 
ج��ذب کنید باید خدمات ویژه ای را در هر مرحله برای مش��تریان خود 
در نظر بگیرید. وجود خدمات و تنوع در نوع خدماتی که ارائه می دهید 
در حفظ مش��تریان تان نقش بس��یار مهمی دارد. در این مقاله به انواع 

خدماتی که برای مشتریان باید در نظر بگیرید می پردازیم.
1- خدمات قبل از فروش

برخ��ی از خدم��ات خود را باید قب��ل از اینکه اقدام ب��ه فروش کنید 
به مش��تریان خ��ود ارائه دهی��د. به عنوان مث��ال، اش��انتیون هایی که 
تولیدکنندگان یا فروش��ندگان در خدمت مش��تریان قرار می دهند تا با 
محصول آنها آش��نا شوند بسیار مفید است و جزو این دسته از خدمات 
به حس��اب می آی��د. می توانید در یک فضای کاماًل آماده ش��ده از قبل، 
محصوالت خود را برای اس��تفاده مشتریان ارائه دهید. آنها می توانند از 

نزدیک محصول ش��ما را ببینند و با آن کار کنند تا بهتر بتوانند تصمیم 
بگیرند که محصول شما برای آنها مناسب است یا نه؟

در بس��یاری از موارد که با فروش��نده هایی مواجه می ش��وید که بخش 
کوچکی از محصول خود را به عنوان اشانتیون در اختیار شما قرار می دهند 
تا آن را استفاده کنید از این نوع خدمات استفاده می کنند. خدمات قبل از 
فروش تا حد زیادی می تواند نگرش و تصمیم مشتریان شما را تغییر دهد.

2- خدمات حین فروش
هن��گام ف��روش محص��والت، خدمات رفاهی ک��ه به مش��تریان ارائه 
می دهید بس��یار مهم اس��ت. به عنوان مثال، در بس��یاری از فروشگاه ها 
ش��ما شاهد پارکینگ و س��ایر خدمات رفاهی به مشتریان هستید. این 
دس��ته از خدمات دقیقاً در حوزه خدمات حین فروش قرار می گیرند و 
انگیزه خوبی برای مش��تریان هستند تا آنها برای خرید به فروشگاه شما 
مراجعه کنند. ب��ه کلیه خدماتی که در حین فروش محصول در اختیار 
مش��تریان قرار می گیرد خدمات حین فروش گفته می ش��ود. خدماتی 
همچون پارکینگ، حمل محصوالت و تحویل در درب منزل مشتریان و 

… همگی از این دسته هستند.
3- خدمات پس از فروش

مهمترین نکته ای که وجود دارد این اس��ت که بسیاری از فروشنده ها 

تصور می کنند امر فروش و ارتباط آنها با فروختن محصول تمام می شود 
در حال��ی که پس از فروش محصول، خدمات ش��ما باید همچنان ادامه 
داشته باشد. به عنوان مثال، گارانتی ها و ضمانت نامه هایی که شما برای 
مش��تریان در نظر می گیرید تا در صورت پیش آمدن خرابی یا مشکلی 
بتوانند از خدمات حمایتی و پشتیبانی شما استفاده کنند بسیار مفید و 
از این دس��ته از خدمات هستند. ضمانت نامه غالباً در ترغیب مشتریان 

برای خرید و ترغیب و حفظ آنها بسیار مهم هستند.
4- خدمات بدون فروش

به نظر مش��اوره بازاریابی، به خدماتی که به مش��تریان خود می دهید 
تا در آینده همچنان به فروش��گاه ش��ما مراجعه کنند یا جزو مشتریان 
محصول ش��ما ش��وند، خدمات بدون فروش گفته می شود. این روش را 
برای مش��تریانی که در آینده می توانند جزو مش��تریان شما شوند ارائه 

می دهند.
در واق��ع جذب مش��تریان جدید از این طریق اتف��اق می افتد. برخی 
تصور می کنند این گونه خدمات فقط موجب صرف بودجه های ش��رکت 
می ش��ود و جزو هزینه ها به حس��اب می آید. در حالی که این دس��ته از 

خدمات جزو سرمایه گذاری های شما برای آینده محسوب می شوند.
qmpmarketing :منبع

4 خدمت متنوع برای حفظ مشتریان

هوآوی به پایان خود نزدیک می شود 

بدون شک تا سال گذشته کمتر کسی می توانست تصور نماید 
که موفقیت های چش��مگیر هوآوی به پایان خود نزدیک شود، 
با این حال این موضوع توس��ط تنش سیاسی میان دولت چین 
و آمریکا در حال رخ دادن است. درواقع تحریم های آمریکا این 
برند را که در چند سال گذشته به یکی از سه برند اصلی تولید 
گوش��ی های هوشمند تبدیل شده اس��ت را در بدترین شرایط 
ممک��ن قرار داده و تولی��دات آن به کمترین می��زان در تاریخ 
خود رسیده است. به همین خاطر نیز شایعاتی منتشر شده که 
مدیران این شرکت برای فرار از یک بحران مالی، در فکر فروش 
برند زیرمجموعه آن هستند. نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که هوآوی حتی در بازار داخلی نیز با مشکالتی 
مواجه شده اس��ت. درواقع در کنار کمبود قطعات، عدم امکان 
اس��تفاده از برنامه های گوگل نیز باعث شده است تا بسیاری از 
مشتریان، به سراغ س��ایر گزینه ها بروند. این موضوع به خوبی 
توسط برندهایی نظیر شیائومی مورد استفاده قرار گرفته و آنها 
در جعب��ه محصوالت خود اتصال به تمامی برنامه های گوگل را 
درج می کنند که طعنه ای به ش��رایط حال حاضر هوآوی است. 
درواق��ع این برند حتی در بازار داخلی نیز با رقبایی سرس��خت 
مواجه ش��ده و با توجه به این امر که توافقی نیز صورت نگرفته 
است، به نظر می رسد که فروش تنها گزینه موجود باشد. با این 
ح��ال پرداخت رقمی در حدود ۴ میلیارد دالر، بدون ش��ک از 
عهده بسیاری از برندها خارج بوده و همین امر باعث شده است 
تا پیش بینی خریدارهای احتمالی سخت باشد. در این راستا با 
توجه به تجربه ش��بکه اجتماعی تیک تاک، احتماال دولتمردان 
کش��ور چین مخال��ف فروش ای��ن برند به ش��رکتی آمریکایی 
هستند. به همین خاطر در صورت وقوع چنین اقدامی، احتمال 
خرید آن توسط شیائومی، باالتر از سایر گزینه ها خواهد بود. با 
ای��ن حال با توجه به این امر که ش��یائومی نیز یک برند چینی 
محس��وب می شود، چنین فروشی همچنان با ریسک باال همراه 
است. به همین خاطر ممکن است برندهایی نظیر اچ تی سی و 
مایکروسافت برای جبران شکست های چند سال اخیر خود در 
زمینه تولید گوشی های هوش��مند، در این رابطه اقدام نمایند. 
در هر صورت باید دید که تا پایان س��ال، هوآوی چگونه اوضاع 

آشفته حال حاضر را مدیریت خواهد کرد. 
androidauthority.com :منبع

همکاری با سونی اقدام جدید اپل

ش��اید این امر که روزی شاهد یکی از برنامه های تخصصی اپل بر 
روی سیس��تم عامل اندروید باشیم، حتی از تصور خوش بینانه ترین 
اف��راد نیز خارج بوده اس��ت. ب��ا این حال این موض��وع امروز اتفاق 
افتاده و قرار اس��ت که س��رویس تلویزیون اپل، بر روی جدیدترین 
تلویزیون های هوش��مند س��ونی، قرار گیرد. درواقع با توجه به این 
امر که رقابت با نتفلیکس به هدف اصلی مدیران اپل تبدیل ش��ده 
اس��ت، بدون ش��ک نیاز به چنین طرحی کامال الزامی بوده است و 
پیش بینی می ش��ود که در آینده، ش��اهد همکاری این برند با سایر 
برنده��ای تولید تلویزیون نیز باش��یم. با این حال تردیدهایی وجود 
دارد که این همکاری با برند سامسونگ به عنوان رقیب اصلی چند 
س��ال اخیر نیز صورت گیرد. برطبق آخرین اخب��ار نیز تا چند ماه 
آینده تمامی مدل های تلویزیون های هوش��مند س��ونی که در سال 
۲۰1۹ و ۲۰18 تولی��د ش��ده اند نیز به این س��رویس جدید مجهز 
خواهند شد. حال باید دید که این طرح تا چه اندازه می تواند منجر 

به رشد Apple TV شود. 
theverge.com :منبع

قانون علیه رولز رویس

اگ��ر بخواهیم ب��رای خودروهای لوکس نم��ادی را انتخاب 
کنیم، بدون ش��ک برند رولز رویس گزینه ای کامال شایس��ته 
خواهد ب��ود. محصوالت ای��ن برند به عل��ت طراحی خاص و 
جذاب خود، از س��ال 1۹۰۶ که فعالیت خود را ش��روع کرده 
اس��ت، طرفداران بس��یاری را در سراس��ر جهان دارد. در این 
راستا هر ساله تالش شده است تا به جذابیت تولیدات، افزوده 
ش��ود. در این راستا یکی از این اقدامات جدید نورپردازی آرم 
تجاری این برند اس��ت که با منع قانونی مواجه ش��ده اس��ت. 
درواق��ع این اقدام جدید برند مذک��ور، نقض مقررات آلودگی 
نوری بوده و امکان اس��تفاده از آن در هیچ یک از کش��ورهای 
عضو اتحادیه اروپا، وجود ندارد. در این راس��تا از امروز امکان 
س��فارش آن برداشته ش��ده و باید از روی تمامی مدل های به 
فروش رفته نیز حذف شود که بدون شک مشکلی جدی برای 
مدیران رولز روی��س خواهد بود. اگرچه حذف این بخش باید 
به صورت رایگان انجام شود، با این حال این مسئله می تواند با 
ش��کایت مشتریان نیز همراه باشد که وجود چنین ویژگی ای، 
یک��ی از معیاره��ای اصلی خرید آنها بوده اس��ت. در کنار این 
موضوع هنوز مش��خص نیست که آیا خریداران سایر کشورها 
نیز مجبور به خداحافظی با این طرح هستند و یا این امر تنها 
برای کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا اجرا خواهد ش��د. درواقع 
ممکن است این موضوع باعث شود تا سایر کشورها نیز چنین 

محدودیتی را ایجاد نمایند. 
com.motor1 :منبع
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فروش��ندگی نوعی مهارت اس��ت. این نوع مهارت قابل آموزش است. 
کس��انی که به تازگی وارد بازار بیمه ش��دند لطفا قبل از هر کاری این 

نوشته را به دقت بخوانند و به دستورالعمل های آن عمل کنند. 
ش��ما قرار است کار کنید و در ازای این کار به خود، جامعه و سازمان 
خود کمک کنید. اگر ش��ما بدون دان��ش و آگاهی الزم وارد این عرصه 
ش��وید پس از مدتی دوباره باید روی مبل پذیرایی خانه تان دراز بکشید 

و گچبری های سقف منزل را نگاه کنید. 
حضور ش��ما در بازار بیمه نشانه یک عالقه است. اگر این عالقه پایدار 
و ماندگار باش��د شما می توانید در ظرف زمانی کوتاهی به موفقیت های 
چش��مگیری دس��ت پیدا کنید، اما اگر این عالقه با تحریک دوستان و 
اق��وام و پ��در و مادر صورت گرفته و یا از س��ر ناگزی��ری وارد این بازار 
ش��دید متاس��فانه باید بگوییم نمی توانیم آینده چندان درخشانی برای 

شما تصور کنیم. 
اولین و مهمترین ش��رط موفقیت ش��ما در هر ش��غلی و به خصوص 
فروش��ندگی بیمه عمر عالقه مندی شماست. تا زمانی که عاشق کارتان 
نباشید انگیزه الزم را برای ادامه فعالیت پیدا نمی کنید. برخی از جوانان 
با ش��نیدن این جمله که بازار بیمه بازار پرس��ودی است بدون تحقیق و 
مطالعه وارد این عرصه می شوند، اما چون هیچ دلبستگی به فروشندگی، 
به بیمه و به زندگی مردم ندارند پس از مدتی خس��ته و نومید و بدون 

خداحافظی از این دنیا خارج می شوند.
بنابراین س��ه عالقه من��دی مهم برای یک فروش��نده بیمه باید وجود 

داشته باشد تا وارد این عرصه شود: 
الف: عاشق فروشندگی باشد 

ب: عاشق بیمه عمر باشد 
ج: عاشق زندگی مردم باشد. 

اگر شما به فروش��ندگی عالقه ای ندارید؛ اگر عاشق کار در بیمه عمر 
نیس��تید و اگر به بهبود ش��رایط زندگی مردم فکر نمی کنید و خوب یا 
بد بودن زندگی مردم برای شما فرقی ندارد، نباید وارد این بازار شوید، 
ام��ا اگر کار فروش��ندگی بیمه عم��ر را برای بهتر ک��ردن زندگی مردم 
دوست دارید ،1۰۰درصد در کارتان موفق می شوید و در مدت کوتاهی 

می توانید یکی از مدیران ارشد فروش بیمه عمر شوید. 
هر س��ال صده��ا و ه��زاران نفر ب��ه ش��کل های مختل��ف وارد بازار 
فروشندگی و فروش بیمه عمر می شوند، اما تعداد کمی از آنها می مانند. 
دلیل موفقیت یا عدم موفقیت آنها را باید در همین س��ه عامل اساس��ی 
ن��گاه کنید. ما برای هر کاری هدفی داریم هدف پزش��ک اگر فقط پول 
درآوردن باشد و از کارش لذت نبرد و سالمتی مردم برایش مهم نباشد، 
نمی تواند پزش��ک موفقی ش��ود. پزش��کان موفق کس��انی اند که هم به 

کارشان عالقه مندند و هم سالمت مردم برای آنها مهم است. 
این سه عامل مقدمه ای برای ورود شما به دنیای شورانگیز فروشندگی 

بیمه عمر است، اما برای اینکه در این دنیا بمانید و لذت ببرید و به پول 
و ثروت برسید باید آموزش های الزم را ببینید. 

ف��روش بیمه عمر نیاز به دانش و مهارت دارد و ش��ما نمی توانید یک 
روزه به آن دسترسی پیدا کنید. باید آرام آرام با تکنیک ها و تاکتیک های 

فروش در ایران و به خصوص فروش بیمه عمر آشنا شوید. 
عل��ت فقری ک��ه در بازار فروش بیمه در ایران وجود دارد بی دانش��ی 
اس��ت. فروشندگان بازار بیمه باید آموزش های درستی در زمینه فروش 

بیمه عمر ببینند و براساس متدهای ایرانی وارد بازار کار شوند. 
 بخش دیگری از رکود بازار ایران به نبود بازاریابان و فروشندگان ماهر 
بستگی دارد. برخی شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را دلیل این 
رکود می دانند اما  در همین وضعیت نابسامان اقتصادی تعدادی از افراد 
به خوب��ی کار می کنند و حتی  رقم های خوب��ی در زمینه فروش بیمه 

عمر به دست می آورند. 
اگر ش��رایط بیرونی در موفقیت فروش بیمه عمر موثر است، هیچ کس 
نبای��د از این بازار بهره ای می بُرد، اما چگونه اس��ت که تعدادی از افراد 

بابت مهارت خوب و عالی هر روز بیمه های عمر زیادی می فروشند. 
پاس��خ به این سوال روش��ن اس��ت. این تعداد کم پس از خودباوری 
و ش��رایط س��ه گانه ای که اش��اره کردیم مهارت ه��ای الزم را از طریق 

آموزش های حرفه ای فراگرفتند و آدم های معمولی نیستند. 
 همه افراد می توانند فروش��ندگان خوبی باشند. یعنی این گونه نیست 
که برخی موفق باش��ند و برخی موفق نباش��ند. عل��ت موفقیت افراد به 
دلیل احراز ش��رایط س��ه گانه و آموزش های حرفه ای و به کار بردن آنها 

در زمان فروش است. 
مدیران ارش��دی که در شرکت های بیمه عمر کار می کنند یک روزی 
مانند خیلی از نماین��دگان و مدیران فروش به تک تک افراد بیمه عمر 
می فروختن��د اما آنقدر خوب کار کردند که پله های موفقیت را زودتر از 

بقیه پیمودند. 
زمانی که دیگران در حال استراحت و تفریح و بازی و سرگرمی بودند 
اینان با عش��ق و عالقه به دنبال یادگیری بودند. یکی از مدیران ارش��د 
بیمه تعریف می کرد که من س��اعت ها پش��ت در اتاق فالن آقای مدیر 
فروش ارش��د می ایستادم تا از او چند س��وال در زمینه چگونگی کسب 

مهارت فروش بیمه عمر بپرسم. 
اگر شما هم با عشق و انگیزه باال عالقه مند به فراگیری این مهارت ها 
باش��ید و افراد موفق در ش��رکت های بیمه را الگوی خود قرار دهید و با 
آنه��ا از نزدیک در ب��اره موفقیت و علت فروش ب��اال گفت و گو کنید و 
تجربیات آنها را در کار خود به کار گیرید بدون تردید شما هم در مدت 

زمان کوتاهی موفق می شوید. 
آموزش اس��اس پیشرفت است. آدم های موفق حتی در زمان موفقیت 
در حال یادگیری هس��تند. بیل گیتس با این هم��ه ثروت و دارایی هر 
هفت��ه یک کتاب می خواند. اگر ش��ما می خواهید یک فروش��نده بزرگ 
شوید و آرزوی شما رسیدن به جایگاه مدیر ارشدی در بیمه است حتما 
ه��ر روز ۵۰ تا 1۰۰ صفحه کت��اب بخوانید. ه��ر روز چیزهای تازه یاد 

بگیرید. هر روز با مدیران ارشد خود در باره شیوه های فروش گفت و گو 
کنید. هر روز یک تجربه از دیگران کسب کنید.

یکی از راه های مهم موفقیت ش��ما اس��تفاده از تجربه افراد موفق در 
صنعت بیمه عمر اس��ت. گفت و گو با افراد موفق ش��یوه ای از یادگیری 
و آموزش غیرمس��تقیم اس��ت. اف��رادی که تجربه مس��تقیم در فروش 
بیمه عمر داش��تند کوله باری از تجربه و مهارت هس��تند و اگر آنها این 
تجربیات را در اختیار ش��ما بگذارند بی تردید ش��ما زودتر به هدف خود 

که همان فروش بیشتر بیمه عمر است می رسید. 
یکی دیگر از ش��یوه های یادگیری کتاب خواندن است که به آن اشاره 
کردیم. ش��ما کتاب های زی��ادی در زمینه بازاریابی و ف��روش بخوانید. 
اصول کلی بازاریابی و فروش را یاد بگیرید و آنها را با فضای کسب و کار 
در ایران تطبیق دهید. طی این س��ال ها چندین کتاب درباره شیوه های 
فروش بیمه به قلم نویس��ندگان ایرانی نوشته و وارد بازار کتاب شد که 

خواندن آنها هم اهمیت دارد.
حضور در س��مینارها و کالس های آموزش��ی ب��رای یادگیری اصول 
ف��روش بیمه هم اهمیت دارد. ش��ما باید برای خودتان س��رمایه گذاری 
کنید. اگر قرار است درخت وجود شما محصول خوبی بدهد باید هزینه 
کنید. از اینکه برای ش��رکت در سمینار و کالس آموزشی پول می دهید 

نگران نباشید. هر چقدر بیشتر یاد بگیرید می توانید بیشتر بفروشید.
علت موفق نشدن بسیاری از افراد در بازار بیمه به دلیل ناآشنایی با 
دنیای بازاریابی و فروش اس��ت. شما اگر سال ها در زمینه فروش فرش 
و موکت یا دارو  فعالیت داش��تید خودتان را بی نیاز از آموزش ندانید. 
در صنعت بیمه ش��ما کاالیی نمی فروشید شما خدماتی را طی سالیان 
آینده قرار اس��ت در اختیار مردم قرار دهید و آنها باید بابت این حرف 
شما، اعتماد کنند و از االن پول بدهند تا شاید یک سال یا 1۰ سال و 
یا حتی ۳۰ س��ال آینده از آن بهره مند شوند بنابراین کار فروش بیمه 
عمر، کار سختی اس��ت اگر نتوانید با او عاشقی کنید، اما اگر باورهای 
خود را اصالح کنید فروش بیمه آس��ان ترین کار دنیا خواهد بود. مردم 
باید به شما و حرف های شما و شرکت شما اعتماد کنند. یک فروشنده 
مواد بهداشتی در قبال ارائه کاال، پول می گیرد اما شما جز چند تا برگ 
کاغ��ذ چیزی در اختیار مردم قرار نمی دهید بنابراین خود را بی نیاز از 
آموزش ف��روش بیمه ندانید. هزار نکته باریک تر از مو  اینجاس��ت که 
مردان موفق  می دانند و می توانند آن تجربیات ارزش��مند را در اختیار 

شما قرار دهند. 
 فروشندگان بیمه عمر بهترین فروشندگان دنیا هستند چراکه از هیچ 
همه چیز می س��ازند. شما هم برای اینکه در این دنیای زیبا و شورانگیز 
پولس��از بمانید و ماندگار ش��وید هر روز در زمینه فروش بیمه عمر، به 
ش��یوه های مختلف آموزش ببینید. کالس بروید، فیلم ببینید، س��مینار 

بروید و خود را برای فروش شگفت انگیز بیمه عمر آماده کنید.
فروش��نده ای در کار فروش بیمه عمر موفق اس��ت که عالقه، مهارت، 
تجربه، دانش داشته باشد و بتواند یک نیازسنج حرفه ای باشد. باید نیاز 

بازار، نیاز مشتری، نیاز سازمان و شرکت ها را بداند. 

کمپین بازاریابی ودافون برای سال 2021

برن��د ودافون در طول س��ال های اخیر حض��ور موفقی در عرصه 
بازاریابی و تبلیغات داش��ته است. همین امر انتظارات از کمپین های 
این برند را به ش��دت افزایش داده اس��ت. تی��م بازاریابی ودافون با 
طراح��ی کمپین های تعاملی و جذاب در طول یک س��ال گذش��ته 
موفق به کس��ب جایزه های متعددی ش��ده است. یکی از جایزه های 
مهم در این میان مربوط به جش��نواره تلکام برند اس��ت. در مراسم 
موردنظر ودافون به عنوان خالق ترین برند در زمینه تبلیغات تعاملی 
انتخاب ش��د. این شرکت فعال در زمینه ارتباطات و زیرساخت های 
مرتبط در طول دهه های متمادی وضعیت بس��یار مطلوبی در حوزه 
 Brand بازاریابی و مالی تجربه کرده است. براساس گزارش موسسه
Z، ودافون با ارزش تقریبی ۲۳.1 میلیارد دالر )17.8 میلیارد پوند( 

باارزش ترین برند در بازار بریتانیا محسوب می شود. 
کمپی��ن تبلیغات��ی تازه ودافون در ماه مه س��ال آین��ده رونمایی 
خواهد شد. هدف اصلی از طراحی کمپین موردنظر تقویت احساس 
رضایت مش��تریان از خدمات ش��رکت و همچنین نمایش س��هولت 
خرید از ودافون اس��ت. این امر با توجه به تجربه اغلب مشتریان در 
طول دوران کرونا دارای اهمیت بسیار زیادی است. ارائه خدمات به 
س��اده ترین ش��کل ممکن در طول دوران کرونا در دستور کار اغلب 
برندها قرار گرفته اس��ت، با این حال فقط تعداد محدودی از کسب 
و کارها موفق به رعایت این ش��یوه شده اند. افزایش حجم نارضایتی 
مشتریان نس��بت به ارائه خدمات از سوی برندهای مختلف موجب 

توجه بازاریاب های ودافون به مزیت برندشان شده است. 
برند ودافون در طول س��ال های اخیر اغلب محت��وای بازاریابی و 
تبلیغات��ی اش را با همکاری آژانس تبلیغات��ی اوگیلوی طراحی و به 
نمایش درآورده اس��ت. کمپین ت��ازه تبلیغاتی ودافون نیز از این امر 
خارج نیس��ت. بر این اس��اس همکاری میان وداف��ون و اوگیلوی در 
طول س��ال آینده نیز دنبال خواهد ش��د. این امر با توجه به تجربه 
موف��ق همکاری میان طرفین در ماه ج��والی با کمپین »خودت را 

بی نهایت بساز« بسیار محتمل به نظر می رسید. 
campaignlive.com :منبع

طرح بسته بندی آمازون برای هالوین

آمازون در تازه ترین اقدامش برای بازه زمانی هالوین از بسته بندی 
تازه سفارش مشتریان رونمایی کرده است. بسته بندی تازه این غول 
خرده فروش��ی دارای کدهای QR مخصوص است. مشتریان امکان 
اس��کن کدهای موردنظر بر روی جعبه سفارشات و مشاهده نماهای 
مختلف براس��اس فناوری واقعیت افزوده )AR( را دارند. براس��اس 
گزارش Tech Church، کاربران برای مش��اهده جلوه های بصری 
ویژه آمازون نیاز به دانلود اپ رس��می این برند دارند. با این حساب 
آمازون در کمپی��ن تازه اش هدف گذاری قاب��ل مالحظه ای بر روی 

افزایش تعداد کاربران اپ رسمی اش انجام داده است. 
کاربران گوشی های هوشمند امکان استفاده از اپ رسمی آمازون 
در اپل اس��تور و گوگل پلی را دارند. همچنین اپ های اسکن بارکد 
نیز به س��ادگی در اختیار کاربران قرار دارد. نکته مهم در این میان 
امکان تجربه بهتر با اس��تفاده از اپ رسمی آمازون است. اقدام تازه 
آمازون به طور انحصاری برای هالوین س��اماندهی ش��ده اس��ت. بر 
این اساس بسته بندی سفارشات این خرده فروشی در هفته های آتی 
شکل تازه ای به خود خواهد گرفت. این امر با توجه به افزایش ثبت 
سفارش��ات از سوی مشتریان در طول ماه های اخیر نقش مهمی در 

بهبود رابطه میان آمازون و مشتریان خواهد داشت. 
mobilemarketer.com :منبع

ایستگاهبازاریابی اهمیت آموزش در فروش بیمه 

از آموزش تا فروش بیمه عمر
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کرونا و شیوه های مراقبت از کارمندان شرکت

ش��یوع ویروس کرونا وضعیت بهداش��ت در سراس��ر دنیا را 
تحت تاثیر قرار داده است. نظارت های سفت و سخت نهادهای 
بهداشتی بر روی فعالیت های عمومی تا حد زیادی شیوع این 
ویروس را کنترل کرده اس��ت، اما هنوز فاصله بس��یار زیادی 
میان وضعیت کنونی با ش��رایط کنت��رل قطعی بحران جاری 
وج��ود دارد. اغلب کس��ب و کارها در ط��ول ماه های ابتدایی 
ش��یوع کرونا اقدام به تعطیلی کوتاه مدت فعالیت شان کردند. 
ب��ا این حال الزامات فعالیت در بازارهای مختلف پس از مدتی 
شروع دوباره فعالیت کسب و کارها را اجتناب ناپذیر ساخت. 

کارمن��دان در طول ماه های اخیر خطرات بس��یار زیادی در 
فرآین��د فعالی��ت کاری تجربه کرده اند. وظیفه اصلی کس��ب 
و کاره��ا در این میان کم��ک به کارمندان ش��ان برای حفظ 
س��المتی است. در ادامه برخی از مهمترین وظایف و کارهای 
در محدوده اختیارات برندها مورد بررس��ی دقیق قرار خواهد 

گرفت.
آموزش کارمندان پیرامون حضور در محیط کار

حض��ور در محی��ط کار دیگر به ش��یوه های قدیمی صورت 
نمی گیرد. اغلب کس��ب و کارها با شرایط تازه ای از نظر سطح 
بهداش��ت در محیط کار رو به رو هس��تند. ای��ن امر وضعیت 
کارمندان را نیز دستخوش تغییر کرده است. در این میان اگر 
کسب و کارها به ارائه نکات آموزشی به کارمندان شان توجهی 
نداشته باش��ند، شرایط بسیار دشواری را تجربه خواهند کرد. 
بسیاری از کارمندان آگاهی دقیقی از الزامات فعالیت در دفتر 
کار در دوران کرون��ا ندارن��د بنابراین ارائه اطالعات ضروری و 

تشکیل کالس های آموزشی گزینه ای ضروری خواهد بود.
ارائه اطالع��ات موردنیاز به کارمندان بای��د با رعایت نکات 
بهداشتی صورت گیرد. بهترین گزینه در این میان استفاده از 
کالس های آنالین برای افزایش سطح آگاهی کارمندان است. 
این امر از نظر رعایت نکات بهداش��تی و همچنین ارائه کامل 

اطالعات بهترین گزینه خواهد بود. 
ارائه توصیه های مربوط به رعایت نکات بهداشتی

از زم��ان ش��یوع همه گیری کرون��ا نهادهای بهداش��تی بر 
روی شس��ت و شوی مناسب دس��ت ها تاکید داشته اند. اغلب 
مبتالی��ان به ویروس کرونا به دلیل عدم رعایت نکات س��اده 
بهداش��تی دچار مشکل ش��ده اند بنابراین رعایت توصیه های 
موردنظر برای هر س��ازمانی ضروری خواهد بود. بس��یاری از 
ش��رکت ها در طول دوران کرونا اقدام به ارائه اطالعات دقیق 

به کارمندان شان کرده اند. 
اگر کس��ب و کار ش��ما به صورت حضوری مشغول فعالیت 
است، باید نکات بهداشتی به صورت گسترده ای رعایت شود. 
تهیه مواد ضد عفونی و در دسترس قرار دادن آنها وظیفه هر 
ش��رکتی در طول ماه های پیش روی خواه��د بود. مهمترین 
نکت��ه در مورد س��المت کارمن��دان مربوط ب��ه وضعیت کلی 
ش��رکت است. اگر تعدادی از کارمندان شرکت به کرونا مبتال 
ش��وند، از نقطه نظر روانی فشار بسیار زیادی بر روی شرکت 

قرار خواهد گرفت. 
تهیه امکانات بهداشتی

تهیه امکانات بهداش��تی مانند ماس��ک، دس��تکش و مواد 
ضدعفونی فقط محدود به محیط کار نیس��ت. کارمندان باید 
در محیط ه��ای خ��ارج از دفت��ر کار نیز این ن��کات را رعایت 
نمایند. در غیر این ص��ورت تاثیرگذاری توصیه های موردنظر 
به ش��دت کاهش می یابد. ارائه آموزش های مربوط به استفاده 
از ماسک، دستکش و همچنین انواع ژل های بهداشتی اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. رعایت این نکات می��زان ابتال به ویروس 
کرونا را به شدت کاهش می دهد. همچنین وضعیت شرکت ها 
از نظ��ر تعامل با کارمن��دان را نیز بهبود خواه��د داد. هرچه 
برندها توجه بیشتری به وضعیت کارمندان شان داشته باشند، 

ارتباط بلندمدت آنها بهتر خواهد شد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

طعنه رقبا به اپل 

برن��د اپل ط��ی اقدامی بی س��ابقه اقدام به حذف ش��ارژر و 
هندزفری های خود کرده اس��ت ک��ه جنجال های زیادی را به 
همراه داش��ته و برنده��ای رقیب نیز آن را ب��ه فرصتی برای 
طعنه زدن تبدیل کرده اند. درواقع سامس��ونگ، ش��یائومی و 
وان پالس در ش��بکه های اجتماعی خود اعالم کرده اند که با 
خرید از برند آنها تمامی امکانات اولیه الزم نظیر ش��ارژر را در 
اختیار خواهید داشت. اگرچه اپل برای چنین اقدامی، مسائل 
زیس��ت محیطی را به بهان��ه خود تبدیل کرده اس��ت با این 
ح��ال این موضوع تمام ماجرا نبوده و تالش برای جداس��ازی 
ای��ن محصوالت در اص��ل جبران هزینه های فن��اوری ۵G و 
ضررهای ناش��ی از بحران کرونا است. به همین خاطر بسیاری 
از تحلیلگ��ران بر این باور هس��تند که اپل فروش��ی به مراتب 
کمتر از سال قبل را تجربه خواهد کرد. ذکر این نکته ضروری 
است که حذف وسایل منجر به کاهش قیمت محصول نشده و 
این موضوع نیز با نارضایتی های بسیاری همراه بوده است. در 
ای��ن بین برخی نیز عقیده دارند که اپل در تالش برای ایجاد 
ی��ک ترند جدید بوده و حتی اگر فروش کمتری را نیز تجربه 
نماید، این مس��ئله در سال های بعد جبران خواهد شد. تحت 
این شرایط باید دید که آیا اپل واکنشی به این طعنه ها نشان 
خواهد داد؟ درواقع تبلیغات منفی دو برند سامس��ونگ و اپل 
بر ضد هم امری جدید نبوده و همین امر باعث ش��ده است تا 

بسیاری از طرفداران اپل، منتظر پاسخی محکم باشند. 
mashable.com :منبع

رهبری
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کار از خانه دیگر یک رویای مبهم برای کارمندان نیس��ت. بس��یاری 
از کس��ب و کارها در طول ماه های اخیر به دلیل شیوع کرونا مجبور به 
اس��تفاده از شیوه های دورکاری ش��ده اند. نکته جالب در این میان عدم 
انطباق برخی از کسب و کارها با واقعیت نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت 
بر روی دورکاری کارمندان اس��ت. اغلب کارآفرینان ش��رایط کنونی را 
کوتاه م��دت و گذرا تلقی می کنند. همین امر مش��کالت بس��یار زیادی 
پیش روی آنها قرار می دهد. وقت تلقی یک کسب و کار از شرایط بازار 
ساده و موقتی باشد، شانس بروز خطا افزایش خواهد یافت. بحران کرونا 
موقعیت فعالیت اغلب برندها را دس��تخوش تغییر و تحول کرده اس��ت 
بنابراین اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای مختلف باید با ش��رایط تازه 

کرونایی انطباق پیدا نمایند. 
دورکاری کارمن��دان و مدیران مزیت ها و چالش های قابل مالحظه ای 
دارد. ش��اید صحبت از مزیت ه��ای دورکاری ب��رای کارآفرینان تازگی 
داش��ته باشد. بسیاری از کارش��ناس ها و کارآفرینان فقط بر روی نکات 
منفی این حوزه تمرکز دارند. همین امر ش��رایط دش��واری برای آنها در 
راس��تای فعالیت مناس��ب در طول بحران کنونی ایجاد خواهد کرد. در 

ادامه برخی از مزیت های اصلی و چالش های کنونی دورکاری 
در ط��ول ماه های پیش روی را مورد بررس��ی ق��رار خواهیم 
داد. سپس به سراغ ابزارهای موردنیاز برای دورکاری خواهیم 
رفت. بدون تردید دورکاری در ش��رایط عادی بس��یار ساده تر 
از وضعیت کنونی بود. اکنون تمام اعضای ش��رکت ها مشغول 
به دورکاری هس��تند. همین امر شرایط ویژه ای برای کسب و 

کارها ایجاد می کند. 
مزیت ها و چالش های دورکاری

عالقه مردم به دورکاری قابل درک است. کاهش هزینه های 
ارتباط��ی، وقت گذرانی بیش��تر در خانه و ام��کان تعامل بهتر 
ب��ا اعضای خانواده از جمله مهمترین دالیل موردنظر اس��ت. 
همچنی��ن باید به کاه��ش مدت زمان موردنی��از برای جا به 
جایی از خانه به محل کار نیز اش��اره کرد. براس��اس گزارش 
موسس��ه فلکس جابز، 7۵ درصد از کارمندان در بازار ایاالت 
متحده به دنبال کارهای مرتبط با دورکاری هس��تند. این امر 
تاثیر قابل مالحظه ای ب��ر روی کیفیت عملکرد کارمندان در 
بلندمدت دارد. شاید درک این مسئله برای افراد عالقه مند به 
محیط کار دشوار باشد، اما دامنه قابل مالحظه ای از کارمندان 
نسبت به تجربه ش��ان در محیط کار احساس مطلوبی ندارند. 
همی��ن امر وضعیت کارآفرینان برای ترغیب کارمندان به کار 

حضوری را دشوار خواهد کرد. 
با توجه به نکات مورد بحث در س��طر قبل فرآیند دورکاری 
باید بس��یار ساده و جذاب باشد. موسس��ه بافر در گزارشی از 
تغییرات مش��اغل در طول سال ۲۰۲۰ شمار بسیار زیادی از 
کسب و کارهای سنتی را نیز در دامنه شغل های دارای گزینه 
دورکاری قرار داده اس��ت. این امر به خوبی تغییرات ناشی از 
ش��یوع ویروس کرونا را نش��ان می دهد. مزیت های دورکاری 
قابل توجه است، اما این امر به معنای فقدان هرگونه چالشی 
نیس��ت. چالش های دورکاری نیز به اندازه مزیت های آن قابل 

مالحظه است. شاید با کاهش حضور در دفتر کار میزان استرس و فشار 
ب��ر روی کارمندان کاهش پیدا کند، اما س��طح تعامل میان کارمندان و 
هماهنگی شان به شدت افت پیدا می نماید. این امر بیانگر شرایط دشوار 
برای حفظ عملکرد مطلوب س��ازمان ها در طول دورکاری اجباری ناشی 
از کروناس��ت. اغلب کس��ب و کارها در ماه های نخست شروع به فعالیت 

در عرصه دورکاری با همین مشکل رو به رو هستند. 
یک��ی از مش��کالت رایج در زمین��ه دورکاری مربوط ب��ه عادت اغلب 
کارمندان به حضور در کنار هم است. شاید کارمندانی که از روز نخست 
دورکاری کرده اند، با این مس��ئله بهتر کنار بیاین��د. با این حال پس از 
دوره طوالن��ی کار حض��وری امکان دورکاری ب��دون دغدغه برای اغلب 
کارمندان و مدیران وجود ندارد. همین امر مشکالت بسیار زیادی پیش 

روی برندها قرار می دهد. 
اگر کس��ب و کارها به دنبال ادامه فرآیند دورکاری در سازمان ش��ان 
هس��تند. باید ارزیابی دقیقی از مزیت ها و چالش های پیش روی داشته 
باش��ند. در غیر این صورت وضعیت فعالیت شان به شدت دشوار خواهد 
ش��د. بس��یاری از کس��ب و کارها در این میان آگاهی نسبت به الزامات 
دورکاری در وضعیت کنون��ی ندارند. انتخاب دورکاری فقط یک گزینه 
اس��تراتژیک نیست، کسب و کارها باید آمادگی سازگاری با الزامات این 
ش��یوه و فراهم س��ازی ابزارهای موردنیاز اعضای سازمان شان را داشته 
باشند. در ادامه برخی از ابزارهای اساسی و موردنیاز در فرآیند دورکاری 

شرکت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
ابزارهای اساسی برای دورکاری بلندمدت

فرآیند دورکاری دارای ۲ مدل کوتاه مدت و بلندمدت اس��ت. بسیاری 
از کس��ب و کارها در مواجهه با شرایط ناگوار اقدام به استفاده از الگوی 
دورکاری کوتاه مدت می کنند. این امر فرصت مناس��بی در اختیار کسب 
و کارها برای کاهش هزینه ها می دهد. نکته اساسی در این میان انتخاب 
دورکاری کوتاه مدت به صورت داوطلبانه است. بر این اساس شاید برخی 
از کارمندان همچنان به فعالیت حضوری ش��ان در ش��رکت ادامه دهند. 
ماجرا در مورد دورکاری بلند مدت به طور کلی متفاوت است. همانطور 
که در طول ماه های اخیر مش��اهده ش��د، تمام کس��ب و کارها نیازمند 
تغییر نگرش و فعالیت ش��ان هستند. این امر نوعی اجبار ناشی از شیوع 
ویروس کروناس��ت بنابراین تمام اعضای یک شرکت به طور ناگهانی از 
محیط کارشان دور شده و وارد دنیای فعالیت دیگری می شوند. این امر 
ش��اید در نگاه نخست ساده باش��د، اما تاثیرات قابل مالحظه  ای بر روی 

اعضای شرکت و کیفیت عملکرد نهایی آن خواهد داشت. 
اس��تفاده از ابزارهای مناس��ب برای فعالیت در حوزه دورکاری امری 
ضروری محس��وب می شود. تمام کس��ب و کارها با استفاده از ابزارهای 
مناس��ب شانس بهتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهند 
داش��ت. این امر کیفیت کلی عملکرد ش��رکت ها در فرآیند دورکاری را 
افزایش می دهد. در ادامه برخی از ابزارهای اساس��ی و موردنیاز کسب و 

کارها برای فعالیت دورکاری طوالنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
کیبورد و موس برای لپ تاپ ها

س��رمایه گذاری بر روی کیب��ورد برای بهره وری ب��االی کارمندان در 
بلندمدت امری ضروری محسوب می شود. هیچ فردی تمایلی به استفاده 
مداوم از کیبورد کوچک لپ تاپ ها ندارد. ش��اید این امر نوعی وس��واس 
در زمینه عملکرد ش��رکتی باش��د، اما تاثیر قابل مالحظه ای در سرعت 
عملک��رد کارمندان در حوزه ه��ای مختلف دارد. ام��روزه اغلب کارهای 
مربوط به کس��ب و کارها به صورت رایانه ای ساماندهی می شود بنابراین 
اس��تفاده از کیبورد و همچنین موس مناس��ب ب��رای فرآیند دورکاری 

الزامی خواهد بود. 
ش��رکت ها اغلب اوقات ابزارهای موردنیاز برای عملکرد رایانه ای بهتر 
کارمن��دان در محی��ط کار را تهی��ه می کنند. این ام��ر در مورد فعالیت 
دورکاری نی��ز باید رعایت ش��ود. اینکه کارمندان در منزل ش��ان حضور 
دارند، به معنای دسترس��ی کامل به تمام امکانات نیست بنابراین کسب 
و کارها باید در صورت نیاز کارمندانشان اقدام به تهیه ابزارهای موردنیاز 

آنها نمایند. 
خوش��بختانه تهیه موس و کیبورد مناسب برای کارمندان کار چندان 
دش��وار و پرهزینه ای نیس��ت. اهمیت این نکته از نظر روانی بسیار قابل 
توجه اس��ت. برخی از کارمندان در طول دوران دورکاری احساس عدم 
توجه مداوم کسب و کارها به وضعیت شان را دارند. نتیجه این امر ایجاد 
فاصله میان کسب و کارها و برندها در بازه زمانی طوالنی مدت است. 

توجه به میز و صندلی 
کارمندان در طول روز مدت های بسیار زیادی پشت میز و صندلی شان 
هس��تند. این امر ماهیت کار مدرن را به خوب��ی توضیح می دهد. دیگر 
نیازی به تحرک و جا به جایی گس��ترده برای کارمندان نیس��ت. وقتی 
اعضای ش��رکت بخش قابل توجهی از زمان شان را پشت میز و صندلی 
هس��تند، باید به کیفیت آنها توجه داشت. نشستن طوالنی بر روی میز 
و صندلی های نامناس��ب، عالوه بر کاهش کیفی��ت کاری افراد، موجب 
آس��یب دیدن سالمتی ش��ان نیز می ش��ود. این نکته باید مدنظر اغلب 
ش��رکت ها قرار داشته باش��د. توسعه کسب و کار همیش��ه در پیوند با 
س��المت کارمندان تعریف می شود بنابراین اگر یک کسب و کار به این 
نکته مهم توجه نداشته باشد، به تدریج با مشکالت زیادی از نظر میزان 

رضایت کارمندان مواجه خواهد شد. 
امروزه کارمندان امکانات بسیار زیادی برای ترک شغل فعلی و یافتن 
گزینه ای بهتر دارند. فعالیت موسس��ه های مختل��ف کاریابی این امر را 
تس��هیل کرده اس��ت. بنابراین اگر یک کس��ب و کار نسبت به وضعیت 
کارمندان��ش بیش از اندازه بی توجه باش��د، در نهایت ش��رایط بس��یار 
دش��واری را پشت س��ر خواهد گذاش��ت. کمک به کارمندان برای تهیه 
میز و صندلی مناس��ب ایده جذابی اس��ت. برخی از کس��ب و کارها در 
ای��ن میان کمک های مال��ی به کارمندان می کنند. از س��وی دیگر ایده 
دیگر برای کاهش هزینه های ش��رکت انتقال می��ز و صندلی کارمندان 
به منزل های شان اس��ت. این امر با توجه به بحران بلندمدت کرونا ایده 
جذاب��ی برای کاهش هزینه های اضافی خواهد بود. اغلب کارمندان پس 
از پایان فرآیند دورکاری دیگر نیازی به میز و صندلی تازه شان در خانه 

ندارند بنابراین نیازی به خرید صندلی و میز نو نیست. 
رایانه های سریع 

رایانه های س��ریع ام��کان پردازش راحت تر اطالع��ات و مدیریت امور 
مختلف را فراهم می سازد. بسیاری از برندها در این میان ایده ای درباره 
کمک به کارمندانش��ان ندارند. همین نکته ش��رایط دشواری برای آنها 
خلق می کند. کارمندان در محیط کار به صورت گس��ترده ای از امکانات 
شرکت استفاده می کنند. بدون تردید امکان انتقال تمام امکانات شرکت 
به خانه افراد وجود ندارد بنابراین باید به دنبال راهکاری برای کمک به 

کارمندان در جهت فعالیت بهتر با ابزارهای به روز کرد. 
در فرآین��د دورکاری اغل��ب کارمندان نیاز ب��ه ابزارهای جانبی بهینه 
دارن��د. دلی��ل ای��ن امر نیاز به س��اماندهی تم��ام فرآینده��ا به صورت 
غیرحض��وری و آنالی��ن اس��ت. اگر در ای��ن میان یک��ی از ابزارهای در 
دسترس کارمندان ایراد یا نقطه ضعفی داشته باشد، تمام فرآیند شرکت 
دچار مش��کل خواهد ش��د. رایانه های قدیمی اغلب اوقات در باز کردن 
نرم افزارها و فایل های حجیم دارای مش��کل هس��تند بنابراین کمک به 
کارمندان برای تهیه ابزارهای بهتر ایده مناسبی خواهد بود. در غیر این 
صورت باید آماده کاهش کیفیت کاری آنها در فرآیند دورکاری باشیم. 

توجه به نکات جانبی
تعام��ل ب��ا کارمندان ب��رای آگاهی از نیازهای ش��ان ام��ری ضروری 

محس��وب می شود. بسیاری از کس��ب و کارها در فرآیند دورکاری فقط 
به دنبال اعمال فش��ار بیش��تر بر روی کارمندان به منظور کسب نتیجه 
بهتر هس��تند. این امر در بازه های طوالنی موجب کاهش توانایی کسب 
و کاره��ا برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان می ش��ود. اعمال فش��ار بر 
روی کارمندان بای��د به صورت منطقی صورت گیرد. وقتی ابزارهای در 
دسترس کارمندان محدود است، انتظارات کسب و کارها نیز باید تعدیل 
ش��ود. در غیر این صورت اعتراض عمیق کارمن��دان گزینه ای محتمل 

خواهد بود. 
هرچ��ه تعامل میان برندها و کارمندانش��ان بیش��تر باش��د، آگاهی از 
نیازهای فرآیند دورکاری س��اده تر خواهد ش��د. بس��یاری از مش��کالت 
برندها به دلیل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان روی می دهد. 
ای��ن امر ناش��ی از تفاوت میان دی��دگاه و انتظارات برنده��ا با وضعیت 

کارمندانشان است. 
برنامه های ضروری برای دوران دورکاری

فعالیت دورکاری فقط نیازمند ابزارهای س��خت افزاری نیس��ت. ادامه 
فعالیت کس��ب و کار در چنین شرایطی به نرم افزارهای مناسب نیز نیاز 
دارد. بس��یاری از کسب و کارها در طول س��ال های اخیر به طور مداوم 
اقدام به طراحی یا خرید نرم افزارهای بهتر برای سازمانشان کرده اند. این 
امر در طول دوران دورکاری چالش تازه ای برای کسب و کارها محسوب 
می شود. بس��یاری از برندها آمادگی قبلی برای شروع فرآیند 
دورکاری را نداش��ته اند. همین امر بحران عمیقی پیش روی 
کس��ب و کارها قرار داده است. بررسی نرم افزارهای موردنیاز 
برای فعالیت بهینه کارمندان در طول دوران دورکاری بخش 

پایانی مقاله کنونی را تشکیل می دهد. 
نرم افزارهای دسترسی به منابع حمایتی

کارمندان ب��رای کار بر روی پروژه های کاری ش��ان نیاز به 
اطالعات گس��ترده ای دارند. بانک اطالعاتی اغلب برندها فقط 
ب��ه صورت حضوری و در دفتر کار قابل اس��تفاده اس��ت. این 
امر برای شرکت های مشغول دورکاری در طول ماه های اخیر 
چالش گس��ترده ای ایجاد کرده است. استفاده از نرم افزارهای 
دیجیتال مناس��ب برای ادامه فرآیند دورکاری مهمترین نیاز 

کسب و کارها در طول ماه های پیش روی خواهد بود. 
ارزیابی امکانات نرم افزاری در دس��ترس کارمندان در دفتر 
ش��رکت گام نخس��ت برای ارائه امکانات مناسب به آنهاست. 
پ��س از این مرحل��ه باید تمام نیازه��ای کارمندان به صورت 
دقی��ق به خانه های ش��ان منتقل ش��ود. در غی��ر این صورت 
ام��کان تاثیرگذاری بر روی کارمندان از بین خواهد رفت. این 
نکته بای��د مدنظر اغلب برندها قرار گی��رد. فعالیت دورکاری 
در صورت دسترس��ی به امکانات نرم افزاری مناس��ب بس��یار 

دلچسب تر خواهد بود. 
نرم افزار ویدئوکنفرانس

دیداره��ای منظ��م کارمن��دان و مدیران در ط��ول دوران 
کرونای��ی به ش��دت کاهش یافت��ه اس��ت. دورکاری فرصت 
چندانی برای مالقات های رو در رو باقی نمی گذارد. اس��تفاده 
از اپ ه��ای ارتباطی در طول دوران کرونا به ش��دت افزایش 
یافته اس��ت. بدون تردید اغلب اپ های ارتباطی برای کاربری 
شخصی طراحی شده است. بنابراین کسب و کارها در فرآیند 
انتخ��اب نرم اف��زار ویدئوکنفرانس باید به دنب��ال گزینه های 
مناس��ب باش��ند. خوش��بختانه ام��روزه نرم افزارهای بس��یار زیادی در 
دسترس برندها قرار دارد. نکته جالب اینکه اغلب آنها به صورت رایگان 

در دسترس برندها قرار دارد. 
نسل قبل نرم افزارهای ارتباطی فقط شامل ارتباط متنی بود. امروزه با 
پیشرفت فناوری امکان برقراری تماس صوتی و همچنین ویدئوکنفرانس 
نیز فراهم ش��ده اس��ت. تماس تصویری همیش��ه تاثیرگذاری به مراتب 
بهتری بر روی مخاطب هدف داش��ته اس��ت. در این میان اس��تفاده از 
نرم افزاره��ای ویدئوکنفران��س از س��وی برندها برای ارتب��اط در دوران 
دورکاری نی��ز چنین ماهیتی دارد. ارتباط تصویری امکان تعامل بهتر و 

بیان تمام نقطه نظرات از سوی کارمندان را به همراه دارد. 
ابزارهای مدیریت پروژه از راه دور

مدیری��ت پ��روژه مهمترین بخش فعالیت کس��ب و کارها محس��وب 
می ش��ود. بس��یاری از برندها به همین دلیل اقدام به ایجاد دفتر رسمی 
و گ��ردآوری مجموعه کارمندان مختل��ف می کنند. اگر این نکته مدنظر 
قرار نگیرد، تیم کارمندان توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی وضعیت 

برند را نخواهد داشت. 
امروزه با گسترش فرآیند دورکاری اغلب کارمندان اقدام به استفاده از 
ابزارهای تخصصی می کنند. کسب و کارها برای ایجاد فرآیندی یکسان 
در میان کارمندانشان باید استفاده از نرم افزار واحد برای مدیریت پروژه 
را در دس��تور کار قرار دهند. در غیر این صورت مدیریت پروژه ها بسیار 

دشوار و زمانبر خواهد شد. 
ابزارهای ذخیره سازی ابری

ذخیره س��ازی اطالع��ات دارای اهمی��ت بس��یار زیادی اس��ت. اغلب 
ش��رکت ها در این زمینه ابزارهای حرفه ای در دس��ترس ندارند. چنین 
امری امنیت اطالعات و داده های حیاتی کسب و کارها را با خطر مواجه 
خواهد کرد. ذخیره سازی اطالعات در فضای ابری امکان دسترسی ساده 
و امن تمام اعضای ش��رکت به آنها را فراهم می کند. بهترین گزینه های 
در دس��ترس کسب و کارها برای این فرآیند شامل گوگل درایو یا دراپ 
باکس اس��ت. ابزارهای موردنظر برای کس��ب و کارها گزینه های جذابی 
دارن��د. یکی از مهمترین گزینه های موردنظر دسترس��ی در لحظه تمام 
اعضای ش��رکت به داده های مش��ترک اس��ت. این امر امنیت داده های 
کارب��ران را نیز ب��ه طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. اگر کس��ب و 
کارها از ابزارهای به اش��تراک گذاری آنالین کمتر شناخته شده استفاده 
نمایند، احتمال س��رقت اطالعات اساسی شان افزایش قابل مالحظه ای 

خواهد یافت. 
امروزه مدیریت فرآیند دورکاری امری اساس��ی محس��وب می ش��ود. 
بس��یاری از کس��ب و کاره��ا در طول س��ال های اخی��ر دورکاری را به 
عنوان یک گزینه در دس��ترس مدنظر قرار داده اند. شیوع ویروس کرونا 
دورکاری را از یک گزینه در دس��ترس بدل ب��ه ضرورتی اجتناب ناپذیر 
کرده است. اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله به کسب و 

کارها برای انتخاب فرآیند دورکاری بهتر کمک خواهد کرد.
smallbusinessbonfire.com :منبع

کرونا و تحول فرآیند فعالیت شرکت ها

ابزارهای موردنیاز برای دورکاری در دوران کرونا
 Small Business Employee به قلم: هیتر بندینلی موسس برند

Training و کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

به قلم: استان اسکرودر خبرنگار
مترجم: امیر آل علی 

به قلم: اشلی کیملر کارشناس تبلیغات و موسس برند کپی نویز
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

همــدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت آب 
منطقــه ای همدان در آیین بهره برداری از ســد نعمــت آباد در 
اســد آباد گفت: وزارت نیرو با تالش های خود در شــرایط سخت 
اقتصادی موجود در کشــور ، توانسته است پروژه های عظیمی را به 
سرانجام برساند. راه اندازی پویش هرهفته_الف_ب_ایران از اقدامات 
تاثیرگذار و مطرح وزیر محترم نیرو در راســتای توسعه کشور است 
که تمام مجموعه وزارت نیرو را برای نیل به اهداف و به ثمر نشاندن 
و بهره بــرداری پروژه ها ، متمرکز و منســجم کرده اســت. منصور 
ستوده افزود: شرکت آب منطقه ای همدان با تکیه و تاکید بر اعمال 
روش های صحیح در تحقق دستورالعمل ها و برنامه های باالدستی 
و سیاست های وزارت نیرو توانسته با اقدامات موثر و عملی، تصویر 
رنج های ناشی از بحران های کم آبی و خشکسالی را که بر استان سایه 
انداخته بود، کمرنگ کند و با تامین آب شــرب سالم و بهداشتی، 
آب کشــاورزی و صنایع، خدمتگزار خوبی برای مردم عزیز پایتخت 
تاریخ و تمدن باشــد. وی گفت: با برداشــت بی رویه آب از ذخایر 
زیرزمینی، شاهد پدیده افت مستمر منابع آب زیرزمینی در دشت 
های اســتان بویژه دشت اسدآباد بودیم اما با تدبیر اتخاذ شده و در 
راستای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و سازگاری 
با کم آبی و اجرای طرح های تغذیه های مصنوعی، موجب شــد تا 
از برداشــت بیش از 300  میلیون مترمکعب اضافه برداشت منابع 
آب زیرزمینی جلوگیری شــود. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 

خاطر نشــان کرد: به کمک شــورای حفاظت از منابع آب استان و 
برنامه های سازگار با کم آبی و حمایتهای استاندار توانستیم ظرف 
شــش سال گذشته وضعیت هیدروگراف آب زیرزمینی دشت های 
استان را بهبود بخشیم و عملکرد مطلوبی را در اجرای این طرح در 
استان داشته باشیم. منصور ستوده تصریح کرد: با اختصاص پساب 
به نیروگاه شــهید مفتح و پلمپ 20 حلقه چاه مورد اســتفاده این 
نیروگاه به تجربه ای موفق در استفاده از پساب در صنعت بجای منابع 
آب زیرزمینی دست یافتیم که در پی اجرای موفق آن، با اختصاص 
پســاب به منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد و پتروشیمی هگمتانه 
شــاهد رونق و جهش تولید در استان گردید. وی خاطر نشان کرد: 
توجه جدی شرکت آب منطقه ای استان به مدیریت مخازن سدها و 
الیروبی و ساماندهی رودخانه ها توانست حجم باالی بارندگی را در 
روزهای نخســت سال 98 مهار کند و مانع از وقوع سیالب و ایجاد 

خسارت های قطعی و احتمالی شود. 
سه سال یک بار یک سد در استان افتتاح می شود

  مدیر عامل شرکت آب منطقه استان افزود: همگام با برنامه وزارت 
نیرو و مدیریت منابع آب پیش رفتیم و توانستیم طبق اولویت بندی ، 
سدهای استان را احداث و تکمیل کنیم. حاصل این برنامه زمان بندی 
شده این بود که هر سه سال یک سد به افتتاح رسید. منصور ستوده 
گفت: ســال 1393 سد سرابی تویســرکان، سال 1396 سد شنجور 
رزن و اکنون نیز در هفته بیســت و یکم پویــش هر هفته الف- ب 

-ایران با مدد الهی و به دســت وزیر محترم نیرو ، سد مخزنی نعمت 
آباد با هدف بهبود اراضی کشاورزی دشت اسدآباد و همچنین ایجاد 
پتانسیل گردشگری پیرامون ســد افتتاح میگردد.  وی در مورد سد 
بیان کرد:این سد با ارتفاع 21 متر و طول تاج 600 متر و عرض تاج 7 
متر  و حجم مخزن 4.6 میلیون مترمکعب با هزینه800 میلیارد ریال 
بر روی رودخانه شهاب از حوزه آبریز کرخه احداث شده است سیستم 
آب بندی ساختگاه ، ژیو ممبران به مساحت 71 هزار متر مربع و پتوی 
ناتراوای رسی به حجم 47 هزار متر مکعب می باشد. ستوده گفت: این 
ســد با تامین آب مورد نیاز 450 هکتار از اراضی دشت اسدآباد باعث 
رونق کشــاورزی و جهش تولید شده و با مساحت دریاچه 70 هکتار  
پتانسیل مناسبی برای طرح های گردشگری در این شهرستان خواهد 
شد.  وی در پایان خاطر نشان کرد: افتتاح سد نعمت آباد و سایر پروژه 
های صنعت آب و برق در استان در قالب پویش هر هفته الف ب ایران 
، نماد بارزی از توانمندی ایرانیست که علی الرغم تحریم های شدید 
دشمنان نظام، نه تنها پویایی و تحرک متوقف نشده بلکه هر روز شاهد 

تبلور بیش از پیش آن نیز هستیم .

اراک - خبرنگار فرصت امروز: عملیات تعمیرات اساســی سال 
1399 پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند با تعمیر  واحدهای تقطیر 
شماره RCD ، RFCC ،CGH،LPGMEROX،GHT، 2، پروپیلن ، 
Total Shut Down فلر ، آمین ، آب ترش ، گوگرد و برنامه های

فــاز دو در یوتیلیتی مطابق برنامه های پیش بینی شــده و رعایت 
کلیــه موازین و پروتکل های بهداشــتی و ایمنی با موفقیت کامل 
به پایان رســید. به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام 
خمینی )ره( شازند ، این تعمیرات اساسی بزرگترین تعمیرات اساسی 
پاالیشگاهی کشور  و منطقه بودکه طی هماهنگی های بعمل آمده 
از ماهها قبل با مسئولین شرکت ملی پاالیش و پخش، از روز بیستم 
مرداد ماه ســال جاری آغاز شد و با اهتمام مدیریت، همت و تالش 
تک تک کارکنان سخت کوش در تخصص های مختلف پاالیشگاه و 
حضور و همکاری تعدادی از ماموران پاالیشگاه آبادان و جذب 3000 
نفر نیروهای پیمانکاری با تجربه از منطقه“ویژه تعمیرات اساسی“ ، 

با تالشهای شبانه روزی انجام شد و با موفقیت و سالمت کامل و در 
بعضی از واحدها حتی چهار روز زودتر از برنامه مصوب ، بدون هیچ 
گونه حادثه ی ناتوان کننده و نیز عدم ابتالی  به ویروس کرونا “علی 
رغم تراکم ســنگین نیروی انسانی“پایان یافت  و افتخاری دیگر در 
کارنامه زرین صنعت پاالیش نفت ایران اسالمی به ثبت رسید . این 
گزارش می افزاید تعمیرات اساسی فوق که حجم سنگین فعالیت 
ها  ناشی از تعدد واحدها ، تنوع و تعداد اقدامات در بخش ها و جبهه 
های مختلف کاری ، تراکم نیروی انسانی و محدودیت های زمان اجرا 
از شاخصه های اصلی آن به شمار می رفت، با توجه به شرایط تحریم 
، شیوع ویروس کرونا ، حجم باالی کار در واحدهای درگیر و افزایش 
چشمگیر  فعالیت های پیش بینی نشده  ، با برنامه ریزی های دقیق 
، درکمال دقت ، صحت و سالمت کامل و با کیفیت مطلوب به انجام 
رسید تا  پاسخگوی اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران در سال جهش تولید باشد . در همین رابطه مهندس رمضان 
پور مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند با ابراز 
خردسندی از انجام موفقیت آمیز این تعمیرات بیان داشت : ›› مایه 
بسی مباهات است که ایران اسالمی به رغم تمامی تهدیدها و تحریم 
های ظالمانه و محدودیت های مغرضانه اعمال شده از سوی بیگانگان 

، با اتــکال به خداوند منان و بهره مندی مؤثــر از توان و تخصص 
داخلی و استفاده مطلوب از رویکرد مبتنی بر عمل و تجربه ، انجام 
فعالیت ها مطابق رویه ها و دســتورالعمل های تعیین شده و توجه 
دقیق به اصول و  موازین HSE ، توانســته است به اهداف بلند خود 
جامه عمل بپوشــاند و مردم عزیز ایران اسالمی را از نتایج پربار این 
خدمات ارزنده و فعالیت های خالصانه بی شائبه بهره مند نماید . ‹‹ 
شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند اولین پاالیشگاه عصر 
انقالب است که به عنوان مدرن ترین پاالیشگاه ایران و نگین فیروزه 
صنعت پاالیش کشور شناخته میشود. شروع به کار این شرکت پس 
از پایان جنگ تحمیلــی )1371-1368( با عملیات خاک برداری 
، تســطیح ، زیر ســازی ، خرید و نصب تجهیزات انجام و در سال 
1372 راه اندازی شــد و با اجرای طرح توسعه ” در سالهای 1388 
لغایت 1391 ” فاز دوم این مهم وارد عرصه تولید گردید و در حال 
حاضر با ظرفیت پاالیشی 250 هزاربشکه درروز بزرگترین پاالیشگاه 
تولیدکننده بنزین پاک “روزانه 16 میلیون لیتر” و” گازوئیل پاک 13 
 )EURO IV( میلیون لیتر” درکشور مطابق با استانداردهای روز دنیا
و فرآورده های اســترتژیکی همچون سوخت کم گوگرد کشتیرانی 

، نرمال هگزان ، نرمال پنتان و پروپیلن گرید پلیمری  می باشد.

اصفهان – قاسم اسد: صادرات سنگ آهن با کیفیت در جنوب 
کشور که مورد نیاز واحدهای فوالدسازی است مدتی است که خبر 
ساز شده و در نهایت با ورود پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان تالش 
برای جلوگیری از خام فروشــی ادامه دارد. معاون خرید ذوب آهن 
اصفهان در این خصوص گفت: ما پاســخ مقام قضایی را داده و نیاز 
خود را از نظر کمــی و کیفی اعالم کرده ایم. حال این که صادرات 
سنگ کیفی و مناسب در جنوب کشور انجام می شود دلیل آن عدم 
ممنوعیت صادرات است. محمد جعفر صالحی، ادامه افزود: اکنون با 
باالرفتن نرخ ارز در کشــور صادرکنندگان حاضر هستند تا عوارض 
صادراتی را پرداخت کرده و در مقابل به درآمدهای ارزی دست پیدا 
کنند تا این که ســنگ آهن را در داخل کشور به ریال فروخته و به 
دست مصرف کننده داخلی برسانند، زیرا قیمت جهانی سنگ آهن 
نیز باال رفته و منجر شده تا جذابیت صادرات سنگ آهن افزایش یابد 
و در این زمینه نیز اقدامی نمی توان انجام داد و در نهایت این صادرات 
به ضرر فوالدســازان داخلی تمام می شود. وی در ادامه گفت: برای 

جلوگیری از این اتفاق باید صادرات سنگ آهن ممنوع شود که آن 
نیز از لحاظ قانونی شرایط خاص خود را نیاز دارد و همه صادرات نیز 
با مجوز رسمی انجام شده و برخی نیز به صورت قاچاق بوده است که 
در این زمینه مسئوالن بندری باید پاسخگوی این موضوع باشند که 
باری که مجوز صادراتی نداشته چگونه بارگیری آن در کشتی انجام 
و تبدیل به یک معضل برای صنعت فوالد کشور شده است. معاون 
خرید ذوب آهن اصفهان درباره تامین مواد اولیه این شرکت از طریق 
طرح احیای معادن کوچک مقیاس نیــز گفت: ما به موازات بحث 
احیای معادن کوچک مقیاس که در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران فعال است، شــرکت پویش معادن ذوب آهن را با 100درصد 
مالکیت و مســئولیت در این زمینه راه اندازی کرده و در تایباد نیز 
روی یک معدن سنگ آهن منگنز دار فعالیت خود را آغاز کرده ایم. 
صالحی افزود: همچنین 2 تا 3 محدوده معدنی دیگر نیز ثبت شده تا 
در کنار طرح احیای معادن کوچک مقیاس در شرکت پویش معادن 
ذوب آهن بحث احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس را به صورت 

مشــارکتی و مالکیتی انجام  دهیم و تا 2 سال آینده بتوانیم بخش 
قابل توجه خود را از طریق شــرکت پویش معادن و معادن کوچک 
مقیاس به نتیجه برســانیم. گفتنی است تامین مواد اولیه به عنوان 
یکی از نیازهای مهم و اصلی در صنعت فوالد کشور به شمار می آید 
و شرکتی همچون ذوب آهن اصفهان نیز این روزها به دلیل نداشتن 
مواد اولیه برای تولید خود مجبور است بخشی از تولید خود را کاهش 
دهد که این امر نیز باعث از بین رفتن فرصت های شغلی در زنجیره 

صنعت فوالد خواهد شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف 
اســتان قم با بیان اینکه از همــه امکانات برای 
ســرمایه گذاری در موقوفات و بهره وری بیشتر از 
آنها اســتفاده می کنیم گفت: راه اندازی نیروگاه 
های خورشیدی روی بام بقاع متبرکه از آن جمله 
اســت همچنین طرح هایی در حوزه دامپروری و 
کشاورزی هم تدوین شــده که به زودی اجرایی 

خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین عباس 
اسکندری اظهار کرد: ظرفیت ها و توانمندی های 
متعددی در مجموعــه اوقاف وجود دارد البته در 
این بین با چالش ها و موانعی  هم روبرو هستیم و 
در عیــن حال نیازهایی وجود دارد که هنوز برای 
 پاسخگویی کامل به آنها برنامه ریزی نشده است.

وی افزود: در بخش نخست باید گفت ظرفیت های 
اوقاف در حوزه موقوفات بسیار متعدد هستند زیرا 
نیت های متنوعی توسط واقفان در نظر گرفته شده 
 که می تواند نیازهــای روز جامعه را برطرف کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه 
2500 موقوفه و 16 هزار رقبه در استان قم وجود 
دارد گفت: این سرمایه عظیم با سرمایه گذاری و 
سیاست گذاری صحیح، بخش اعظمی از مشکالت 
 اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی را حل می کند.

وی ادامه داد: البته برخی از این موقوفات به دالیل 
مختلف بالاستفاده مانده اند، مانند زمین های زراعی 
که به خاطر خشکسالی، امکان کشاورزی در آنها 
وجود ندارد همچنین امالک وقفی متعددی هم 
وجود دارند که امکان سرمایه گذاری در آنها وجود 
 دارد ولــی چنین اقدامی صورت نگرفته اســت.

اســکندری با اشــاره به بقاع متبرکــه به عنوان 
دیگر ظرفیت اوقاف ابــراز کرد: این مراکز از نظر 
فرهنگــی و اجتماعــی، ظرفیتــی تاثیرگذار به 
شــمار می روند که در گذشــته برنامه ریزیهایی 
صورت گرفته اســت لکن هنوز خیلی جای کار 
دارد که انشــاهلل با ریشه کن شدن ویروس کرونا 
 حرکت فرهنگی گسترده تری انجام خواهد شد.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان قم با 
تاکید بر اســتفاده از رســانه ها و فضای مجازی 
بــرای معرفــی بقــاع متبرکه به عنــوان قطب 
فرهنگــی عنوان کرد: این کار شــروع شــده و 
تاکنون اقدامــات گوناگونی صــورت گرفته که 
 تاثیــر آنها را در ســطح جامعه شــاهد بوده ایم.
وی به خیرین به عنوان دیگر ظرفیت موجود در 
مجموعه اوقاف اشاره و خاطرنشان کرد: ارتباط موثر 

با خیرین نیک اندیش چه در بحث کمک رسانی 
 و چــه موقوفات جدیــد، اهمیت فراوانــی دارد.
اسکندری ادامه داد: فعالیت های اجتماعی خوبی 
با محوریت مراکز افق بقاع متبرکه اجرایی شــده 
کــه از آن جمله می توان به طرح هــای ارائه دارو 
و درمــان رایگان برای نیازمنــدان، تهیه و توزیع 
بسته های معیشــتی در قالب رزمایش مواسات 
و همدلــی و همچنین در هنگامــه بروز حوادث 
 طبیعی مانند سیل و زلزله و مانند اینها اشاره کرد.

قزوین - خبرنگار فرصــت امروز: معاون 
عمرانی منطقه 2 شــهرداری قزویــن گفت: در 
شهریور ماه امسال هزار و 178 متر از معابر ناحیه 

شهری شــهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین 
لکه گیری و ترمیم انجام شــده است. به گزارش 
روابط عمومی منطقه 2 شهرداری قزوین، حیدری 
با اشاره به اقدامات عمرانی این منطقه در شهریور 
ماه امســال اظهار کرد: در شــهریور ماه امسال 
اقدامات زیــادی در زمینه های مختلف عمرانی، 
فرهنگــی و غیره در 2 ناحیه شــهری آزادگان و 

شهیدبابایی منطقه 2 شهرداری قزوین انجام شده 
اســت.  وی افزود: یکی از اقداماتی که منطقه دو 
شهرداری قزوین به منظور روان سازی عبور و مرور 
شــهری و با توجه به درخواست های مردم انجام 
داده است لکه گیری و ترمیم معابر ناحیه شهری 
شهیدبابایی است.  حیدری گفت: در شهریور ماه 
امســال هزار و 178 متر  از معابر ناحیه شهری 

شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین لکه گیری 
و ترمیم انجام شده است.  معاون عمرانی منطقه 
2 شهرداری قزوین با اشاره به اهداف این عملیات 
عمرانــی عنوان کــرد: رفع نواقــص موضعی و 
جلوگیری از گسترش خرابی روسازی آسفالت ها 
و همچنین تامین سطحی ایمنی در معابر شهر از 
مهم ترین اهداف اجرای عملیات لکه گیری است. 

مدیر عامل آب منطقه ایی استان همدان: 

پویش هر هفته الف ب ایران به همدان رسید

عملیات تعمیرات اساسی سال 1۳۹۹ شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی )ره( شازند با موفقیت به پایان رسید 

معاون خرید ذوب آهن اصفهان:
عدم ممنوعیت صادرات سنگ آهن به تولید فوالد کشور آسیب می زند

 از همه ظرفیت ها برای سرمایه گذاری و بهره وری بیشتر موقوفات قم استفاده می کنیم

حیدری: 1178 متر مربع از معابر ناحیه شهیدبابایی لکه گیری شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران : 
محدودیت های کرونایی در مازندران به شدت کنترل خواهد شد

ساری – دهقان : مردم باید بدانند که با حضورشان در تجمعات 
خانوادگی و فامیلی می توانند میزان انتشار و ابتال به بیماری را گسترش 
دهند . دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با بیان اینکه از موضوعات مهمی که برای ما همواره موجب نگرانی بود  
هجوم مسافران در تعطیالت از نقاط مختلف کشور به استان مازندران 
است گفت :  با اعمال محدودیت تردد و رفت وآمد در نظر گرفته شده 
توسط ستاد ملی کرونا، با توجه به اینکه همواره شاهد بودیم مسیرهای 
منتهی به تهران از مبادی پرتردد مسافران به استان بود این محدودیت 
عمال کاهش شدید ورود مسافران را در پی خواهد داشت . رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به اقدامات دیگری که در  گذشته 
نیز در استان اجرایی شد اشاره کرد و اظهار داشت : لغو طرح های سواحل و تعطیلی تفرجگاه های استان از تصمیمات ستاد مقابه با 
بیماری کرونا استان است. دکتر موسوی با بیان اینکه عالوه بر محدودیت های کرونایی پیشین که شامل تعطیلی تاالرهای پذیرایی 
،تجمعات ، استفاده اجباری از ماسک در مراکز اداری ، مدارس ، واحدهای صنفی بوده ، تعدادی محدودیت های جدید نیز به آن 
افزوده شــد و شاهد تعطیلی تمامی واحدهای گردشگری و تفریحی شامل پارکها و مراکز تفریحی تا پایان هفته آینده در سطح 
استان خواهیم بود. وی با درخواست از مردم استان مبنی بر اجتناب از برگزاری هرگونه تجمعات و مواردی از این قبیل خواستار به 
حداقل رساندن سفرهای درون شهری و بازدیدهای خانوادگی شد و افزود : مردم باید بدانند که با حضورشان در تجمعات خانوادگی 
و فامیلی می توانند میزان انتشار و ابتال به بیماری را گسترش دهند . رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعالم این که با تالش 
های صورت گرفته  وضعیت بیماری کرونا در سطح استان در طی هفته های  گذشته با ثبات بود اما در روزهای اخیر روند افزایشی 
پیدا کرده است، افزود: تنها راه کنترل این وضعیت ، افزایش رعایت دستورالعمل های بهداشتی، استفاده بیشتر از ماسک، رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی توسط همه آحاد جامعه است.

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
بازسازی جاده های دسترسی به خطوط برق که در سیل تخریب شده بودند

اهواز -شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: مسیرهای دسترسی به خطوط انتقال 
که در ســیالب سال گذشته خوزســتان تخریب شده بودند مرمت و 
بازسازی شدند. رضا جعفری بیان کرد: سیالب سال 98 بخش زیادی 
از جاده های دسترسی به دکل های خطوط برق را تخریب کرد که این 
مساله باعث شده بود بازدیدهای فنی و اقدامات تعمیراتی با مشکالتی 
رو به رو و حتی در برخی نقاط غیرممکن باشــد. وی افزود: در همین 
راســتا در شهریورماه سال جاری با همکاری امور حمل و نقل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان مسیرهای اصلی دسترسی به دکل ها و خطوط برق مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. مدیر امور بهره 
برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: با انجام اقدامات صورت گرفته انجام مانورهای بهره برداری، رفع 
اشــکال و بازدیدهای فنی از خطوط برق فشارقوی، تسریع شده است. بر اساس این گزارش، امور بهره برداری ناحیه جنوب جزو 
نواحی نه گانه معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان و شامل شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، اروند ، چوئبده ، 

مینوشهر، دارخوین و شلمچه است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس:
طرح جامع ساختاری و راهبردی فضای سبز  بندرعباس تدوین می شود

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای ســبز شهری شهرداری بندرعباس از آغاز مطالعات به منظور 
تدوین طرح جامع فضای سبز شهر بندرعباس با همراهی شهروندان 
خبر داد. بــه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
بندرعباس، مصطفی خادم با اشاره به نقش فضای سبز در زیباسازی و 
شادابی شهر اظهار کرد: یکی از اولویت های مهم شهرداری بندرعباس 
در نگاه کنونی به مدیریت شــهری، توسعه، حفظ و نگهداری علمی و 
نوین  فضای ســبز شهری است. وی با اشاره به ضرورت توسعه علمی 
فضاهای سبز شهری، افزود: در این مقوله، انجام برنامه ریزی های متناسب با اکولوژی، اقلیم و شرایط فرهنگی و اجتماعی شهر از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس همچنین عنوان کرد: طرح 
جامع و راهبردی فضای سبز شهری نیز یکی از این طرح هاست که برای تدوین یک برنامه مشخص در حوزه فضای سبز در حال 
تهیه اســت. خادم با تاکید بر نقش شــهروندان در تدوین هرچه بهتر این طرح جامع، خاطرنشــان کرد: این طرح ابتدا با بررسی 
زیرســاخت ها و امکانات و محدودیت های موجود در حوزه فضای ســبز و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب، راهبردها، 
سیاست ها و اقداماتی پیشنهاد می شود تا بتوان از آن به عنوان خطوط راهنما، مدیریت شهری را در نیل به وضعیت مطلوب یاری 
کند. این مقام مســئول اذعان کرد: هدف از انجام این طرح، شــناخت کامل موجود فضای سبز و تحلیل آن، ارائه استراتژی های 
دستیابی به توسعه کمی و کیفی، تبیین سیاست های جدید به منظور ارتقای وضعیت فضای سبز و اولویت بندی اقدامات است که 
در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می شود. وی در انتها نیز عنوان کرد: شهروندان می توانند به منظور 
تدوین هرچه بهتر این طرح با دریافت فرم مربوطه از ســایت شهرداری بندرعباس)ضمیمه همین خبر(، در این مسئله، یاری گر 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بندرعباس باشند.

بهینه سازی رایگان موتورخانه های مسکونی و تجاری 
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل از آغاز طرح بهینه ســازی رایــگان موتورخانه های واحدهای 
مســکونی و تجاری خبر داد و گفت: مشترکان خانگی و تجاری گاز 
طبیعی در ســطح اســتان که دارای موتورخانه مرکزی می باشــند؛ 
می توانند با مراجعه به سایت طرح بهینه سازی مصرف موتورخانه ها به 

نشانی www.goc.nigc.ir   درخواست خود را ثبت نمایند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شــرکت اجرای این طرح را در راســتای سیاستهای 
شرکت ملی گاز ایران مبنی بر صرفه جویی در مصرف گاز برشمرد و افزود: اجرای این طرح هیچگونه هزینه ای بر مشترکین نداشته 
و بصورت رایگان سه اقدام مهم شامل اصالح و ترمیم عایق کاری ، تنظیم مشعل و نصب سیستم ضد رسوب موتورخانه واحدهای 

تجاری و مسکونی توسط شرکت گاز انجام می گردد.
وی این اقدام را در راستای صرفه جویی در مصرف گاز و حفظ و صیانت از این نعمت خدادادی برای نسلهای آینده برشمرد و 
اظهار داشت : با اجرای طرح ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری، قریب به 10 درصد در مصرف گاز هر 
مشترک صرفه جویی می شود که این اقدام ملی عالوه بر کاهش هزینه های گاز مصرفی برای خانوار ، منجر به صیانت از نعمت گاز 
طبیعی برای آیندگان خواهد شد. اسماعیلی در پایان از کلیه مشترکین خانگی و تجاری که از موتورخانه مرکزی به منظور گرمایش 

استفاده می نمایند درخواست کرد تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نمایند.

برگزاری بیش از 72 هزار نفر ساعت دوره آموزشی در شرکت گاز استان گیالن 
رشت- زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر برگزاری 72 هزار و 296 نفر ساعت دوره 
آموزشی برای پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکاری اظهار داشت: با وجود شیوع ویروس کرونا این میزان نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته بیش از 3 برابر شــده که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.مهندس اکبر تعداد شرکت کنندگان در این 
کالس ها را در حدود 4 هزار نفر دوره عنوان کرد و گفت: این دوره ها با موضوعات مختلفی همچون اصول به کارگیری دستگاه 
های اندازه گیری و کالیبراتور، ممیزی ISO45001، حفاظت کاتدی، مدیریت کربن، مدیریت دانش، قانون مبارزه با پولشویی و 
آیین نامه های اجرایی و تفکر استراتژیک برگزار شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای 
مستمر دوره های آموزشی ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان و به تبع آن افزایش بهره وری در سازمان می باشد، بیان کرد: 
سنجش اثربخشی دوره های آموزشی در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار بررسی می گردد.وی در خصوص برگزاری دوره های 
آموزشــی همزمان با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: به علت اهمیت مبحث آموزش و ضرورت ادامه روند دوره های آموزشی، 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری الزم به منظور استفاده از آموزش مجازی تهیه و مستقر شده است. مهندس اکبر  در خاتمه 
از برنامه این شــرکت برای برگزاری دوره های آموزشــی گسترده در زمینه های صالحیت حرفه ای کارکنان، ارزیابی و نیازهای 

شغلی از طریق مجازی خبر داد.
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من از آن دس��ته از خریدارانی که یکس��ره از این فروش��گاه به آن 
فروش��گاه می روند و عاش��ق خرید کردن  هس��تند، نیس��تم. معموال 
فقط هنگامی به فروش��گاه می روم که به چیزی نیاز داش��ته باش��م. 
ب��ا این ح��ال، هنگامی که در مرکز ش��هر ال ج��وال )La Jolla( کار 
می کردم، یک فروش��گاه لباس های گران قیمت، دقیقا یک بلوک آن 
 ،)kibitz( طرف تر از دفتر من قرار داش��ت و من همیشه در کیبیتز
سراغ فروش��نده  موردعالقه ام می رفتم. او اطراف را به من نشان داد، 
محصوالت جدیدی که قرار بود به دست ش��ان برس��د را معرفی کرد 
و لیس��ت حراجی های ش��ان را برایم توضیح داد. گه گاهی برای خرید 
ب��ه آنجا می رفتم، اما اکثر اوقات چی��زی نمی خریدم. البته کمدم پر 
از لباس هایی اس��ت که از همان فروشگاه  خریدم. به گمانم بیشتر از 

آنچه که فکرش را می کردم از آن فروشگاه خرید کردم. 
حاال چرا دارم این موضوع را به شما می گویم؟ از آنجایی که وبالگم 
را ب��ه تازگی راه  اندازی ک��ردم، به این فکر افتادم ک��ه درباره  چیزی 
که چندین س��ال در ذه��ن من مانده بود، بنویس��م؛ طوری که با ما 
رفتار می ش��ود ، به ما پاسخگویی می شود و طوری که به ما رسیدگی 

می شود، نشان دهنده کیفیت واقعی یک تجربه خرید است.
در ای��ن وب��الگ، تجربه های مثبت خریدم از س��ه نوع فروش��گاه  

مختلف را بازگو می کنم:
 )Trader Joe’s( بازارهای خواروبار فروش��ی، مثل تِریِدر جوز    •

)Whole Foods( و هول فودز
•    فروش��گاه های لب��اس ، مث��ل پ��ی اِس )PS( و بنان��ا ریپابلیک 

)Banana Republic(
•    فروشگاه های تکنولوژی، مثل کاستکو )Costco( و اپل استور 

)Apple Store(
و در نهایت، برخالف انتظار شما، انگیزه من برای این مطلب، تجربه 
بس��یار بدی بود که در یک فروشگاه لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی 

بسیار بزرگ و معروف داشتم.
خواروبارفروشی ها

وج��ه مش��ترک »تریدر ج��وز« و »ه��ول ف��ودز« در مقایس��ه با 
فروش��گاه های زنجیره ای ملی دیگر، زمانی مش��خص می شود که از 
کارکنانش کمک بخواهید. کارکنان هر دو فروش��گاه، همیشه با یک 
لبخند به ش��ما پاسخ می دهند و برای کمک به شما، تمام تالش شان 
را می کنن��د. همان ط��ور که قبال ه��م گفتم، من نه آنچنان عاش��ق 
غذا هس��تم، نه بدغ��ذا. هر چیزی که زنده نباش��د را می خورم. فقط 

می خواهم غذایم خوش��مزه باشد و این خوش��مزگی به مواد اولیه و 
طریقه  پخت آن بستگی دارد.

در هر دو فروش��گاه، وقتی از ی��ک ماده  غذایی، چند نوع مختلفش 
را می یابید و فرق ش��ان را از کارکنان آنجا می پرس��ید، آنها جواب تان 
را می دهن��د و حتی گاهی اوقات، اطالعات اضافی نیز مثل تفاوت در 

نحوه پخت انواع مختلف یک محصول را به شما می گویند.
اگر من از این دو فروش��گاه، جای محصولی را بپرس��م، کارکنانش 
به جای اینکه با انگش��ت به آن اش��اره کنند و بگویند »درست یادم 
نمی آید اما فکر کنم غرفه  دوم از س��مت چپ«، خودش��ان من را به 
س��مت آن محصول راهنمایی می کنند. با اینک��ه تنوع محصوالت و 
قیمت محصوالت در »هول فودز« بیش��تر و گران تر اس��ت، کیفیت 
پرسنل و نحوه ی پاسخگویی آنها به مشتری، دقیقا مشابه هم است.

فروشگاه های لباس مردانه
من همیشه از یک فروشگاه بزرگ لباس مردانه خرید می کردم، اما 
حس می کنم این روزها دیگر کیفیت گذشته را ندارد. اجناس بسیار 
متنوع و باکیفیت هس��تند، اما فروش��نده  موردعالقه ام دیگر در آنجا 
کار نمی کند و فروش��ندگان جدیدی که آمده اند، بیشتر می خواهند 
اجناس ش��ان را بفروشند و عالقه ای در شناخت من ندارند. هنوز هم 

گه گاهی از آنجا خرید می کنم، اما به ندرت.
ام��ا هنگامی که به »بنانا ریپابلیک« م��ی روم، با اینکه تنوع کاالی 
آنچنانی ندارد و قیمت هایش همواره در حال تغییر اس��ت، کارکنان 
صبور و کمک کننده ای دارد که همیش��ه مایل به توضیح همه چیز، از 
جمله تفاوت بین لباس های افراد استخوانی، الغر و معمولی هستند. 
اینطور که فهمیدم، من خودم بین الغر و معمولی هستم، اما به هیچ 

وجه استخوانی نیستم. نکته  مهم این است که:
•    چه در نهایت از فروشگاه ش��ان خرید کنم چه نکنم، کارکنانش 

همیشه به من لبخند می زنند.
•    اگر دو کاال را برگردانم یا عوض شان کنم و لحظه  آخر، هنگامی 
که همه چیز حس��اب شده  اس��ت، دوباره یک پیراهن جذاب ببینم و 

نظرم عوض شود، هیچ مشکلی نیست.
•    ه��ر یک از اقالم خریداری ش��ده، قبل از اینک��ه در نایلون قرار 

بگیرد، به صورت جداگانه بسته بندی  می شود.
•    اگر بخواهم کاالیی را پس دهم و رس��یدش را نداش��ته  باش��م، 
هیچ مشکلی نیست. فقط کافی است کارت اعتباری ای که با آن خرید 

کردم را دوباره وارد کنم.

م��ن هرگاه برای خری��د یا پس دادن کاالیی ب��ه »بنانا ریپابلیک« 
رفتم، تجربه  مثبت و به صرفه  ای داشتم.

فروشگاه های تکنولوژی
حاال می رویم س��راغ »کاستکو« و »اپل  اس��تور«. این دو فروشگاه 
کامال متفاوتند، در اپل  اس��تور، همه  کاالها الکترونیکی و فنی است، 
در صورتی که کاستکو همه نوع کاالیی دارد. پس چرا من از تجربه ای 

که در کاستکو دارم بیشتر لذت می برم؟
اول از همه، هر جایی را که نگاه می کنم، پر از انواع و اقسام وسایل 
مختلف اس��ت. تنوع کاال در حدی زیاد است که گاهی اوقات ناهارم 
را هم همان جا صرف می کنم. اما مانند »هول فودز« و »تریدر جوز«، 
خدمات مشتریان شان نیز عالی است. اگر به دنبال چیزی باشم، یک 
کارک��ن به من کمک می کن��د و من را به جایی که کاالی موردنظرم 
ق��رار دارد، راهنمای��ی می کن��د. البت��ه گاهی اوقات طول می کش��د 
تا کس��ی به کمکم بیای��د، اما وقتی بیاید، کل��ی زمان صرف توضیح 
دادن تفاوت های بین هر کاال می کند. با اینکه صف صندوق تس��ویه 
حساب کمی طوالنی است، بسیار سریع تر از انتظارتان پیش می رود، 
حساب داران بسیار دوستانه و اجتماعی هستند، در بسته بندی کاالها 
کمک ت��ان می کنند و خالصه تمام سعی ش��ان را می کنند تا بتوانید 

اوقات خوبی را در فروشگاه شان تجربه کنید.
رفتن به اپل  اس��تور هم )حداقل در ش��هر سن دیِگو(، همیشه یک 
تجربه  دلنش��ین اس��ت. با اینک��ه از تکنولوژی ب��دم نمی آید، خوره  
تکنولوژی هم نیس��تم. اگر در مورد محصوالت مختلف، مثل ساعت 
اپل سوالی داشته باشم، خدمات مشتری، فردی صبور، مطلع و حامی 
است. یکی از نکات مثبت خرید از اپل، این است که فروشنده به شما 
اج��ازه می دهد که جعبه کاال را باز کنی��د، نرم افزارهای مورد نیاز را 
نصب می کند و با دقت به شما مراحل بعدی را یاد می د هد. همچنین 
اگر به مشکلی برخوردید، می توانید برای حلش با آنها مالقاتی داشته 
باش��ید. تجربه  من در آنجا همیشه بسیار مثبت بوده و کسانی که به 
من کمک می کنند، چه دانشجو باشند و چه بزرگسال، با اینکه درباره  
محصول اطالعات ندارم، مش��کلی ندارن��د و قضاوتم نمی کنند، بلکه 

مودب، حامی و آموزنده هستند.
ام��ا با این  همه تجربیات مثبت باال، اخیرا تلویزیونم مش��کلی پیدا 
کرده بود که مدتی بود سعی داشتم درستش کنم. یک یا چند سال 
پیش، برای اینکه بتوانم نتفلیکس و دیگر کانال های پخش اینترنتی 
را تماش��ا کنم، اولی��ن تلویزیون اپلم را خریدم. ب��ه تازگی دیگر این 

قس��متش کار نکرد و من هم می خواس��تم آن را ع��وض کنم، برای 
همین در اینترنت جس��ت وجو کردم و فهمیدم از آن، نس��خه های به  

روز رسانی شده  و جدیدی آمده  است.
فردی که قبال اگر به مشکالت صوتی-تصویری برمی خوردم کمکم 
می کرد، دیگر نب��ود، بنابراین من هم تصمیم گرفتم برای خرید یک 
تلویزی��ون جدید اپل و نصب آن، از یک فروش��گاه لوازم دس��ت دوم 
تکنولوژی بس��یار بزرگ خرید کنم، اما وقتی رسیدم، فروشگاه تقریبا 
خالی بود و کس��ی به کمک من نیامد. وقتی باالخره کس��ی را برای 
کمک پیدا کردم، با اینکه دوستانه بود، اما در مورد چیزهایی که من 
می خواس��تم، اطالعات کافی نداشت. حتی قیمت و نحوه  خرید کاال 
را هم نمی دانس��ت. پس، بعد از ح��دود ۲۰ دقیقه صحبت بی فایده، 
ناامید ش��دم. من می دانس��تم به چه چیزی نیاز دارم، می دانستم چه 
می خواه��م و با اینکه پرس��نل بس��یار مهرب��ان و خوش برخورد بود، 

متاسفانه آموزش ندیده و بی اطالع بود.
حرف آخر

•    جمعیت باالی ۶۰ س��ال ایاالت متحده، جمعیتی با سریع ترین 
درصد رش��د و درآمد مصرفی بسیار باال اس��ت. به کتاب »پیر شدن 
آمریکا: تا س��ال ۲۰۳۵، جمعیت کهنس��االن از خردس��االن بیش��تر 
 The Graying of America: More Older( می ش��ود« 

Adults Than Kids by ۲۰۳۵( مراجعه کنید.
•    افراد مسن تر، به ندرت خرید آنالین می کنند، زیرا هنوز از رفتن 
به فروش��گاه ها، اجتماعی بودن، نگاه کردن به اطراف و خدمت رسانی 
 Who( »پرس��نل لذت می برند. به »چه کسی خریدار آنالین است؟

is the Online Shopper( مراجعه کنید.
•    از نظر افرادی که بیش از ۶۰ س��ال سن دارند، کیفیت، هم در 

خود کاال و هم در تجربه  خرید آن کاال است.
•    خرده فروشی ها: ما بزرگساالن و افراد مسن ، پول بیشتری داریم. 
اگر می خواهید در فروشگاه شما خرید کنیم، خودتان را جمع و جور 
کنید و به ما درس��ت و حس��ابی خدمات بدهید. اگر نه ، این شمایید 

که ضرر می کنید.
•    بزرگساالن و افراد مسن: اگر وقتی به یک فروشگاه می روید، با 
عزت و احترام با شما رفتار نمی شود، این برخورد را حتما به شخصی 
در فروش��گاه، ترجیحا مدیر آنجا، اط��الع دهید و اگر این رفتار ادامه 
پیدا کرد، از جای دیگری خرید کنید که با شما خوش رفتاری شود.
PsychologyToday/ucan :منبع 

کیفیت با آن چیزی که تصورش را می کنید،  فرق دارد
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اختالف��ات و درگیری ها در محل کار امری منفی تلقی می ش��وند، اما 
اگر این مناقش��ه ها توسط رهبران به درس��تی هدایت شوند، می توانند 
باعث افزایش بهره وری، خالقیت و ایجاد ایده های نوآورانه ش��وند. با ما 

همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.
رهبران خوب اختالفات محل کار را تشویق می کنند؟ 

مکس والس��کی و مایک دولن از حدود ۳۰ سال پیش، از زمانی که در 
تیم هاکی دبیرس��تان سافرن در راکلند کونتی نیویورک بازی می کردند 
 igobono دوس��ت نزدیک بوده اند. دو سال پیش آنها تصمیم گرفتند
 bonos ی��ک بازار اجتماعی که در آن اعضا با اس��تفاده از ارز  مجازی
کاال مبادل��ه و ی��ا اهدا می کردند را ایجاد کنند. والس��کی می گوید: »ما 
حتی در م��ورد کوچک ترین مس��ائل مانند رنگ دکمه پیوس��ت جر و 
بحث می کردیم. معلوم ش��د که اگر می خواهیم کس��ب و کارمان موفق 
شود و همچنین دوس��تی خود را حفظ کنیم، باید راهی برای مدیریت 

اختالفات خود بیابیم.«
جان دهارت و کن س��یم در سال ۲۰۰1 توسط مربی مشترک به هم 
معرفی ش��دند. هر دو به تازگی به ونک��وور، بریتیش کلمبیا نقل مکان 
کرده بودند و برای ش��روع  کس��ب و کار خود بس��یار مشتاق بودند. به 
عنوان مدیران اجرایی ش��رکت، Nurse Next Door، یک سرویس 
مراقبت بهداش��تی را راه اندازی کردند که تا س��ال ۲۰1۰، ۳7 ش��عبه 
داش��ت و در حال حاضر بیش از ۹۰ ش��عبه دارد، اما دهارت و سیم به 
طور مداوم با هم در اختالف بودند. دهارت می گوید: »اگر من می گفتم 
آس��مان صورتی است، کن می  گفت که خاکستری است.« امور مالی به 
خصوص یک مسئله بسیار جدی برای شان بود. چند سال پیش، دهارت 
زمانی که س��یم، مبلغ 1۵۰۰۰ دالر ب��رای خرید بلیت های جام حذفی 
اس��تنلی برای 1۵ کارمندش پرداخت کرد ب��ا او مخالفت کرد. دهارت 
می گوید: »ارزش دادن به افراد خود یکی از اهداف اصلی ما بود، اما من 

این پول را صرف اهداف کسب و کار می کردم.«
یک توافقنامه از پیش تعیین شده داشته باشید

مناقشه یک بخش اجتناب ناپذیر و مهم از هر کسب و کار است. اگر به 
درستی از آن استفاده شود ایده ها، ادعاها، منافع و ترجیحات می توانند 
یک نیروی مثبت باش��ند و همچنین منجر به خالقیت، نوآوری و رشد 
شوند. رابرت فرگوسن نویسنده استفاده از مناقشه: بهره برداری از قدرت 
اخت��الف نظ��ر  می گوید: »به جای من در مقابل ش��ما، باید ما در برابر 

یک مشکل باشد.«
وقتی ولس��کی و دولن در مورد اینکه توس��عه وب س��ایت خود را به 
شخصی از خارج از شرکت بسپارند )نظر دوالن( و یا فردی را استخدام 
کنن��د )انتخ��اب ولس��کی( با ه��م اختالف نظر داش��تند، آنه��ا از قبل 
می دانس��تند چگونه مس��ئله را حل کنند: آنها ق��راردادی را امضا کرده 

بودند که شامل موارد زیر می شد:
به یاد داش��ته باش��یم که مجموعه ای از مهارت ه��ای مختلفی داریم، 
بنابرای��ن هرگ��ز در مورد اینکه چه کس��ی س��خت تر کار می کند بحث 

نمی کنیم.
از تس��ت A / B زمان تصمیم گیری در مورد ویژگی ها ]وب سایت[ و 

درخواست بازخورد از کاربران استفاده می کنیم.
این قرارداد آنها را به یک گزینه بهتر برای توسعه سایت خود رساند:

دوالن ب��ه کلیم��ا، مکزیک، نق��ل مکان کرد و به مدت هش��ت ماه با 
ش��رکتی روی س��ایت igobono.com کار کردند. والسکی می گوید: 
»این استراتژی احتماال نزدیک به یک میلیون دالر برای ما ذخیره کرد.« 
با داش��تن ق��رارداد، ما قادر به مذاکره در مورد تصمیماتی هس��تیم که 

بسیار بهتر از نظرات خودمان است.
مناقشه یک بخش اجتناب ناپذیر و مهم از هر کسب و کار است. اگر 
به درس��تی از آن استفاده ش��ود ایده ها، ادعاها، منافع و ترجیحات می 
توانند یک نیروی مثبت باش��ند و همچنین منجر به خالقیت، نورآوری 
و رش��د شوند. رابرت فرگوسن نویسنده استفاده از مناقشه: بهره برداری 
از ق��درت اختالف نظر  می گوید: »به جای من در مقابل ش��ما، باید ما 

در برابر یک مشکل باشد.«
وقتی ولس��کی و دولن در مورد اینکه توس��عه وب س��ایت خود را به 
شخصی از خارج از شرکت بسپارند )نظر دوالن( و یا فردی را استخدام 
کنند )انتخاب ولس��کی( ب��ا هم اختالف نظر داش��تند، آنها از قبل می 
دانس��تند چگونه مسئله را حل کنند: آنها قراردادی را امضا کرده بودند 

که شامل موارد زیر می شد:
به یاد داش��ته باش��یم که مجموعه ای از مهارت های مختلفی داریم، 
بنابراین هرگز در مورد اینکه چه کس��ی سخت تر کار می کند بحث نمی 

کنیم.
از تس��ت A / B زمان تصمیم گیری در مورد ویژگی ها ]وب سایت[ 

و درخواست بازخورد از کاربران استفاده می کنیم.

این قرارداد آنها را به یک گزینه بهتر برای توسعه سایت خود رساند:
دوالن  ب��ه کلیما، مکزی��ک، نقل مکان کرد و به مدت هش��ت ماه با 
ش��رکتی روی س��ایت igobono.com کار کردند. والسکی می گوید: 
»این اس��تراتژی احتم��اال نزدیک به یک میلیون دالر ب��رای ما ذخیره 
کرد.« با داش��تن قرارداد، ما قادر به مذاکره در مورد تصمیماتی هستیم 

که بسیار بهتر از نظرات خودمان است.
از توافقنامه  فراتر بروید

پنج تاکتیک زیر، سبب می شود از اختالف نظر، بهترین نظر و ایده ها 
بیرون بیاید:

1. اجازه ندهید دموکراسی برقرار باشد
اگر هفت نفر در یک اتاق باش��ند و ش��ش نفر با یک استراتژی موافق 
اس��ت، بر دیدگاه ش��خص مخال��ف تمرکز کنید. برای مث��ال می توانید 
بگویید: »می خواهم بش��نوم دیو چه می گوید. بگذارید زمان بیش��تری 
را ص��رف این کنیم.« احتماال دیو چیزی می گوید که ش��ما را مصمم تر 

می کند. 
2. برای 10 دقیقه اول جلسه چیزی نگویید

در یک س��ازمان کوچ��ک، مردم اغل��ب از پیش��نهادات بنیانگذار یا 
مدیرعامل ش��رکت حمایت می کنند. برای جلوگیری از این نوع تعصب، 
ایده های خود را آخر جلس��ه بیان کنید و یا اگر تبادل پرجنب و جوش 

ایده ها وجود دارد اصال اعالم  نکنید.
3. به دنبال اختالف نظر بروید

هنگامی که یک تصمیم دش��وار باید گرفته شود، از همه اعضای تیم 
درخواست کنید که نظرات خود را مطرح کنند و اختالف نظرها را کامال 
بررس��ی کنید. اگر فردی با این س��طح درگیری، احساس ناراحتی کرد 
بحث را متوقف کرده و به همه یادآوری کنید که این گفت وگوها بخش 
ضروری از روند اس��ت. این  ابزار قابل مالحظه ای برای تخلیه تنش در 
کنار دادن اعتماد به نفس به شرکت کنندگان است. یک رهبر خوب باید 

شجاعت ادامه دادن جلسه با وجود تنش را داشته باشد.
4. از  مناظره برعکس استفاده کنید

اعض��ای یک تیم گاهی اوق��ات آنق��در در موضع گیری های خود فرو 
می روند که برای ش��ان برنده ش��دن مهم تر از تالش برای درک دیدگاه 
دیگری اس��ت. یک تاکتیک برای شکستن این موضع گیری ها این است 
که از افراد تیم A  بخواهید یک اس��تراتژی براساس ایده  پیشنهادشده 
توسط تیم B بسازند، در حالی که تیم B بر روی برنامه ای برای اجرای 
پیش��نهاد تیم A کار می کند. این باعث می  ش��ود خود را در منظر فرد 
دیگر قرار دهند و از منطق پش��ت رویکرد مخال��ف قدردانی کنند. این 
فرآیند می تواند ایده های خوبی را به جای فقط تالش برای پایین آوردن 

جایگاه یکدیگر به وجود بیاورد.
5. هم رأیی را با توافق عام اشتباه نگیرید

گاه��ی اوقات تیم ها می توانند با نیاز به توافق جامع فلج ش��وند. بهتر 
اس��ت  تواف��ق عام را به عنوان س��طح باالیی از تعه��د و وضوح در نظر 
بگیریم. این امر به این معنا است که هر کسی  دیدگاه خود را بیان کند، 
اس��تدالل خوبی برای آن داشته باش��د و سپس رهبر، با در نظر گرفتن 
دیدگاه ه��ای مختلف، تصمیم نهای��ی را بگیرد. هنگامی که مردم بدانند 
ش��نیده شده اند، احتمال بیش��تری وجود دارد که تصمیمی بگیرند که 

ممکن است اولین انتخاب شان نباشد.
هوش اختالف را در خود تقویت کنید

به��ره وری از اختالف س��الم بدون معایب نیس��ت. نیاز به برداش��تن 
گام هایی دارد که ممکن اس��ت ناخوشایند باش��ند و تیم تان را ناراحت 
کنن��د زی��را درگیری فقط به معن��ای پیدا کردن هوش��مندانه ترین راه 
حل برای مش��کل نیس��ت؛ بلکه احساس��ات بدی مانند  غرور و عزت را 
برمی انگی��زد. آنچه که فرگوس��ن و کلمن »هوش اخت��الف« می نامند، 
نیازمن��د احی��ای اجتماعی اس��ت. در اینجا برخی از عناص��ر را معرفی 

می کنیم.
1. اعتماد ایجاد کنید

هیچ چیز مانند آسیب پذیری در کسب و کار، ازدواج یا دوستی اعتماد 
ایجاد نمی کند. بهترین رهبران زمانی که اشتباه می کنند، آن را در قالب 

جمالتی مثل »من اشتباه کردم« یا »این در توانم من نیست. به کمک 
نیاز دارم« اعتراف می کنند. هنگامی که رهبران به اش��تباهات خود در 
مقابل تیم ش��ان اعتراف می کنند، پیامی واضح برای آنها ارسال می شود 
که به آنها می گوید می توانند کمبود های خود را نشان دهند و همچنین 

اشتباه کنند. 
2. انطباق پذیر باشید

هی��چ رویکرد اید ه آلی برای اختالف نظر  وجود ندارد. برای ش��رایط و 
کارمندان مختلف باید رویکرده��ای متفاوتی را پیش بگیرید. به عنوان 
مثال، هنگامی که با یک کارمند دش��وار برخورد می کنید، ممکن است 
الزم باش��د از تاکتیک تسلط استفاده کنید، قدرت خود را نشان داده و 
به چالش ها پاس��خ دهید. اگر در مرحله حیاتی رشد شرکت تان هستید 
و نی��از دارید روی فروش تمرکز کنی��د و همه انرژی تان را برای فروش 
بگذارید، می توانید »اس��تقالل انتخاب��ی« را امتحان کنید؛ خودتان را از 
درگیری های روزمره دور کنید و مدیری را مس��ئول مدیریت مشکالت 

تیم خود کنید.
3. زخم های پس از اختالف را درمان کنید

احساسات و آسیب باقی مانده پس از یک اختالف شدید را می توان با 
»مکالمه درمانی« برطرف کرد. این امر را می توان با کل تیم، تک به تک 
اعضا یا حتی  مش��تری پس از اخت��الف مالیاتی انجام داد. به کار بردن 
جمله »بیایید درباره آنچه که اتفاق افتاده صحبت کنیم« مقدمه  خوبی 
برای به عهده گرفتن مس��ئولیت، مرور اهداف و ارزش ها و جلوگیری از 

درگیری های مشابه در آینده است. 
4. نظرات دیگران را جویا شوید

حتی افرادی که در حل مناقشات مهارت دارند نیاز دارند هر از گاهی 
نظر یک نفر که از بیرون به مس��أله نگاه می کند را بپرس��ند. می توانید 
از دیدگاه های دوس��تان، همکاران سابق، مربیان و حتی رقبای پیشین 

خود استفاده کنید. 
Success/ucan :منبع

چرا رهبران خوب اختالفات محل کار را تشویق می کنند؟

سه شنبه
29 مهر 1399

شماره 1648



Lonely planet 10 مقصد برتر توریستی از نگاه

اگرچه در زمینه صنایع معموال افراد به حوزه هایی نظیر تولید گوش��ی های هوش��مند، خودرو و ابزارهای مختلف 
توجه دارند، با این حال جالب اس��ت بدانید که گردشگری به عنوان دومین صنعت برتر جهان شناخته می شود. به 
همین خاطر صحبت کردن در رابطه با آن و ارائه آمارهای مرتبط، امری کامال ضروری خواهد بود. در این راس��تا 
انتشارات Lonely planet بر طبق سنت هرساله خود اقدام به معرفی مقصد گردشگری برتر سال کرده است که 

در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت. 
1-پترا - کشور: اردن 

پایتخت باستانی کشور اردن که یکی از عجایب هفت گانه جدید شناخته می شود، عنوان نخست این فهرست را 
به دس��ت آورده است. این شهر به علت س��ال ها متروکه بودن، به خوبی بافت باستانی خود را حفظ کرده و همین 
امر باعث تبدیل ش��دن آن به جاذبه فوق العاده ش��ده است. این شهر با ساختمان هایی که در دل کوه ایجاد شده و 
ارتفاع های فوق العاده بلندی که دارند، بدون ش��ک نظر هر فردی را به س��مت خود جلب خواهد کرد. درواقع حتی 
تصور این امر که در گذش��ته با امکانات بس��یار محدود چنین س��ازه هایی به وجود آمده است، بسیار سخت خواهد 
بود. نکته ای که باید  به آن توجه داشته باشید این است که به علت سال ها عدم رسیدگی به این شهر، هم اکنون 
در معرض فرسایش شدید قرار داشته و به همین خاطر نیز بازدید از آن ممکن است در سال های آینده با کیفیت 

حال حاضر همراه نباشد.
2-جزایر گاالپاگوس  - کشور: اکوادور

وجود گونه های گیاهی و جانوری منحصر به فرد، خود دلیل خوبی برای بازدید از این ۵ جزیره محسوب می شود. 
در این راس��تا جالب اس��ت بدانید که چالز داروین برای چند س��ال در این جزیره اقدام به مطالعات گسترده کرده 
است. در این راستا جمعیت ساکن بسیار کم این مجموعه جزایر باعث شده است تا کمترین آسیب به تنوع زیستی 
آن وارد شود. به صورت کلی اگر اهل مشاهده حیواناتی متفاوت و طبیعتی بکر هستید، بدون شک این جزایر گزینه 

بسیار خوبی خواهد بود. به همین خاطر نیز در جایگاه دوم فهرست امسال Lonely planet قرار گرفته است. 
3-پارک ملی اولورو - کشور: استرالیا

اس��ترالیا تنها کش��ور قاره جهان محسوب می ش��ود که به دور از هرگونه همس��ایه ای بوده و این امر باعث شده 
اس��ت تا تفاوت های بس��یار جالبی را داشته باشد. در این راس��تا پارک جنگلی اولورو با سنگ های آهکی برنزی که 
در هنگام تابش خورش��ید می درخش��ند، خود بهانه خوبی برای س��فر به این کشور عجیب خواهد بود. در کنار این 
جاذبه، به علت آنکه منطقه مذکور یک پارک ملی محسوب می شود و حفاظت های الزم صورت گرفته است، شاهد 

تنوع زیستی جالبی نیز خواهید بود. 
4-دلتای اوکاوانگو  - کشور: بوتسوانا 

بدون شک برای بسیاری از افراد کشور بوتسوانا در آفریقا کامال ناشناخته محسوب می شود، با این حال جاذبه ای 
در این کش��ور وجود دارد که تا به امروز کمتر به آن توجه ش��ده اس��ت. با این حال به علت فقر باالی مردم آن، 
می تواند به یک جاذبه پولس��از تبدیل ش��ود. درواقع اوکاوانگو بزرگترین دلتای درون س��رزمینی جهان محس��وب 
می ش��ود. همی��ن امر خود دلیل کافی برای بازدی��د از آن خواهد بود. نکته جالب دیگر این اس��ت که برای بازدید 
از این فضای فوق العاده جالب، ش��ما باید از قایق های محلی اس��تفاده کنید که خود تجربه ای فوق العاده محس��وب 
می شود. وجود تنوع زیستی قابل توجه نظیر فیل های غول پیکر، از دیگر جذابیت های این منطقه محسوب می شود. 

5-پارک ملی یلواستون  - کشور: آمریکا 
جهت ترغیب شدن برای سفر به این پارک ملی، تنها کافی است تا عکس های آن را در اینترنت مشاهده کنید. 
بزرگترین منطقه زمین گرمایی، تنها یکی از دالیلی خاص بودن این منطقه اس��ت. وجود ۵۰۰ چشمه آب گرم در 
کنار حیوانات متنوع خود هر عالقه مند به سفری را جذب خواهد کرد. در نهایت جالب است بدانید که منطقه فوق، 

اولین پارک ملی جهان محسوب می شود. 
6-دریاچه بلد  - کشور: اسلوونی

تصور یک دریاچه بزرگ که در وسط آن جزیره ای کوچک قرار دارد که میزبان قدیمی ترین قلعه کشور اسلوونی 
است، بدون شک جذابیت فوق العاده ای را خواهد داشت. زیبایی این دریاچه به حدی است که هر ساله افراد زیادی 
ب��رای بازدید، گرفتن عکس و قایق س��واری به این منطق��ه می روند. نکته جالب دیگر این اس��ت که چندین دوره 

مسابقات قهرمانی روئینگ جهان در این دریاچه برگزار شده است. 
7-آبشارهای ایگوازو - کشور: آرژانتین و برزیل 

وسعت این منطقه به حدی زیاد است که دو کشور همسایه آرژانتین و برزیل هر یک از آن سهمی دارند. همین 
امر باعث ش��ده اس��ت تا به آن لقب بزرگترین آبشار جهان را بدهند. در این راستا مشاهده چندین آبشار عظیم که 
نمونه آن در هیچ کجای جهان پیدا نمی شود، خود بهانه کافی برای بازدید از آن خواهد بود. در این راستا مشاهده 

کلیپ های تهیه شده از این منطقه، بدون شک هرگونه تردیدی را از بین می برد. 
8-معابد آنگکور - کشور: کامبوج 

کامبوج نیز از جمله کش��ورهای کمتر ش��ناخته شده و فقیر جهان محسوب می شود که هنوز صنعت گردشگری 
به معنای واقعی و سودآور خود در آن شکل نگرفته است. با این حال از نظر جاذبه کشوری غنی محسوب می شود. 
به همین خاطر نیاز به برنامه ریزی های جدی وجود دارد. در این راس��تا جاذبه اصلی را باید معابد آنگکور دانس��ت 
که علی رغم تخریب زیاد آن در فهرس��ت میزان جهانی یونس��کو قرار گرفته است. در این معبد می توانید نمونه ای 
تکرارنش��دنی از خالقیت را مش��اهده نمایید. این منطقه درون جنگل قرار گرفته و این امر باعث ش��ده اس��ت تا 

چشم انداز فوق العاده ای را نیز داشته باشد. 
9-فالت نمکی ساال دو اویونی - کشور: بولیوی

مش��اهده آس��مان بر روی زمین، بدون شک تجربه ای تکرارنش��دنی خواهد بود. این مسئله به بهترین شکل در 
فالت نمکی کشور بولیوی قابل مشاهده است. همین امر نیز باعث شده است تا به آن لقب بزرگترین آیینه جهان 
را بدهند. نکته قابل توجه دیگر این است که در حدود 7۰ درصد از لیتیوم جهان از این منطقه تامین می شود که 

در بخش هایی نظیر تولید باتری کاربرد زیادی دارد.  
 10-مسیر کوهنوردی آناپورنا  - کشور: نپال 

وجود بخش اعظمی از مرتفع ترین رش��ته کوه جهان )هیمالیا( در این کش��ور، بدون ش��ک با در اختیار داشتن 
زیباترین مس��یر کوهنوردی جهان تکمیل خواهد شد. به عقیده کارشناسان Lonely planet، این مسیر تمامی 
آن چیزی که یک س��فر ماجراجویانه نیاز دارد را در اختیار مس��افر قرار می دهد. با این حال نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باش��ید این است که طی کردن این مسیر به زمانی بیش از 1 هفته نیاز داشته و اگرچه می توان برای 
وس��ایل خود کولبرهایی را اس��تخدام کرد، با این حال نیاز به آمادگی بدنی، از جمله ش��رط های اصلی سفر به این 

منطقه فوق العاده محسوب می شود. 
cnn.com :منبع

تبلیغـاتخالق

آیا گاهی اوقات احس��اس سردرگمی می کنید؟ نمی دانید چطور روی 
کارتان تمرکز کنید و از انجامش لذت ببرید؟

حتما سعی می کنید رو به جلو حرکت کنید ولی انگیزه ای برای شروع 
بزرگ تری��ن و مهم تری��ن پروژه های خود نداری��د. همین حِس به تعویق 
انداختن کارها، به ش��ما غلبه می کند و قب��ل از اینکه به خودتان بیایید، 

متوجه می شوید که کل روز، هیچ کاری انجام نداده اید. 
شما هم قبال تجربه اش کرده اید، نه؟

ای��ن اتفاق برای خیلی از افراد پیش آمده اس��ت. بع��د از کار کردن با 
بس��یاری از افراد شاغل، فهمیدم که س��ریع ترین روش برای غلبه به این 

عادت، به اصطالح، تحِت »کاله ذهنیت« قرار گرفتن است.
از ه��ر زاویه که به این قضی��ه نگاه کنید، می فهمید موانعی که هنگام 
انجام کارهای تان س��ر راه خ��ود می بینید، در واقع به خاطر همین عادت 

»امروز فردا کردن« است.
در ادام��ه، ۴ راه حل مختصری ک��ه می توانید با انجامش به این عادت 

غلبه کنید، فهرست کرده ایم.
1. برای خود، یک ایده آل غیرممکن و نشدنی نسازید

وقت��ی برای خ��ود هدفی تعیین می کنی��م، در خیاالت مان برای خود 
آینده ای ایده آل می س��ازیم. بعد هم طبق همین خیاالت، مراحل بعدی 
رس��یدن به آن هدف را پش��ت هم می چینیم. در این حالت، دو مس��ئله 
پیش می آید. اغلب ایده آل های ما، با موقعیت کنونی ما بسیار تفاوت دارند 
و دور و دست نیافتنی هستند. این آینده  نگری، در واقع بدون اینکه درباره  
آن خوب فکر شده باشد، شکل گرفته است. هیچ مقدمه ای برای آن وجود 
ندارد و به الزمه های رس��یدن به این ایده آل، فکر نش��ده است. اینجاست 
که دچار مش��کل می ش��ویم و هی امروز و ف��ردا می کنیم و حتی گاهی 
اوقات برای رس��یدن به آن ایده آل، هیچ تالش��ی نمی کنیم و اینجاست 
که ایده آل های مان روز به روز دورتر و دس��ت نیافتنی تر می شوند. بگذارید 
این گونه توضیح بدهم؛ وقتی مقدار کاری که امروز انجام داده اید را با آنچه 

که برای رس��یدن به هدف تان در آینده باید انجام دهید مقایس��ه کنید، 
ناامید می شوید. تمرکز زیاد روی ایده آل ها، جلوی پیشرفت تان را می گیرد.

برای حل این مش��کل، فقط کافی اس��ت که طرز تفکر خود را تغییر 
دهید. به جای مقایسه وضعیت االن خود با آینده، میزان پیشرفت امروزتان 
را با روز اول مقایسه کنید. وقتی وضعیت خود را با گذشته مقایسه  کنید، 

میزان پیشرفت تان را خواهید دید.
این روش می تواند دودلی ش��ما را برطرف کند و اعتماد به نفس تان را 
برای رسیدن به اهداف بزرگتر، باال ببرد. این گونه به  جای انتقاد از خودتان، 

با پیشرفتی که به دست آورده اید، احساس بهتری خواهید داشت.
2. فکر نکنید که هیچ چیز خوب پیش نمی رود

کمالگرایی و داشتن یک ذهنیت مقایسه گر، شما را دودل می کند. وقتی 
زمان زیادی را در شبکه های اجتماعی می گذرانید، در استوری ها و تصاویر 

دوستان و همساالن به  نظر »موفق« خود غرق می شوید.
شاید دوستان، ارتباطات، پول و فالوورهای بیشتری نسبت به شما داشته 
 )influencers( باشند. ممکن است همساالن، دوستان و اینفلوئنسرها
در ش��بکه های اجتماع��ی بگویند کلی کار انجام می ده��د و  پول زیادی 
درمی آورند، که خب طبیعتا باعث می شود شرایط خودتان را با شرایط آنها 

مقایسه کنید و همین هم باعث شک و دودلی شما می شود.
افسرده می ش��وید و از خودتان می پرسید چرا برعکس آنها به جایگاه 
دلخواه تان نرس��یده اید، اما ش��ما از آنچه در پشت صحنه اتفاق می افتد، 
بی خبرید. شما از زندگی و شغل آنها اطالعی ندارید، پس هیچ گاه خودتان 
را با دیگران مقایس��ه نکنید. اهداف خودتان را مش��خص کرده و مس��یر 

خودتان را طی کنید.
همه  موفقیت های تان را جش��ن بگیرید و قدردان چیزهایی باشید که 

به دست آورده اید.
3. اهداف دقیق و سنجیده ای تعیین کنید

وقتی از آینده  خود، تصویر واضحی نداش��ته باش��ید و برای خود هیچ 

هدف دقیقی مشخص نکرده باشید، بیش از پیش، امروز و فردا می کنید. 
چ��ون نمی دانید باید چه کاری کنید و همین باعث س��ردرگمی ش��ما 
می ش��ود. برای غلبه به اهمال کاری، اهداف بلندپروازان��ه اما واقع گرایانه 
داشته باشید و روش های رسیدن به آن را تعیین کنید. هم به بلندمدت 
فک��ر کنید و هم اهداف کوتاه مدت ۹۰ روزه تعیین کنید. این گونه تمرکز 
و اعتماد به نفس تان بیشتر می شود و همین به نوبه  خود، توانایی شما را 

افزایش می دهد.
در صورت نداش��تن هدفی مش��خص، به هیچ وجه نمی توانید کاری از 

پیش ببرید.
برای شروع، ۵ هدف واضح و قابل سنجش مشخص کنید و سعی کنید 

تا در ۹۰ روز آینده، به آن برسید.
4. هدف اصلی خود را مشخص کنید

داشتن انگیزه و اعتماد به نفس، بسیار مهم است. وقتی نمی دانید قرار 
اس��ت برای چه کاری تالش کنید یا بهتر اس��ت بگویم؛ وقتی نمی دانید 
هدف ت��ان چیس��ت، با مش��کل مواجه می ش��وید و ش��روع می کنید به 

بهانه جویی و پشت گوش انداختن کارهای تان.
تعامل احساسی و عاطفی، به شما انگیزه  برداشتن قدم های بعدی برای 
اهداف تان را می دهد. وقتی جایی گیر کردید، از خودتان بپرس��ید »اصال 
چرا می خواس��تم به این هدف برس��م؟« و دوباره دالیل خودتان را مرور 

کنید.
انگیزه های اصلی ش��ما هرچه که باشد، وقتی دیدید مسیرتان سخت 
شده و دیگر پیش��رفتی نمی کنید، نگاهی به خودتان بیندازید و به خود 
یادآوری کنید که در وهله  اول ، برای چه می خواستید به این هدف برسید. 
مرور این دالیل به ش��ما کمک خواهد کرد تا تعلل و بهانه جویی را کنار 

بگذارید و با انگیزه  بیشتری ادامه بدهید.
حاال توانستید متوجه دلیل امروز و فردا کردن تان شوید؟

PickTheBrain/ucan :منبع

4 راه  حل ساده برای اینکه کارهای تان را به تعویق نیندازید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    سه شنبه   29 مهر 1399    شماره 1648   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: آلیا هریس خبرنگار
مترجم: امیر آل علی


