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بودجه سال آینده براساس صادرات ۷00 هزار بشکه ای نفت با قیمت 40 دالر بسته شده است

مهم ترین اعداد 
بودجه ۱۴۰۰

بودجه س��ال آینده در حالی آخرین مراحل بررس��ی خود را در پاستور پشت سر می گذارد که گزارش های رسیده نشان می دهد 
بخش مهمی از اعداد و ارقام بااهمیت بودجه 1400 مشخص شده است. براساس اعالم رسمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، قیمت 
دالر یا به عبارتی نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده بین 11 تا 11 هزار و 500 تومان تعیین شده است. درعین حال بودجه سال 
آینده برمبنای فروش 700 هزار بشکه ای نفت با قیمت 40 دالر تدوین شده است. دولت ایران با سیگنالی مهم به بازار جهانی نفت...
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چند ایرانی بیشتر از یک شغل دارند؟

اپیدمی دو شغله ها

بهترین کتاب ها در زمینه مدیریت زمان 
چه زمانی باید از کار خود استعفا دهید؟
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چگونه در اینستاگرام تیک آبی دریافت کنیم؟
بازاریابی رویدادی چگونه اتفاق می افتد؟ 
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براس��اس گزارش »مجمع جهانی اقتصاد«، 10 فناوری نوظهور سال 2020 میالدی 
عبارتند از میکروس��وزن   ها، ش��یمی خورش��یدی، بیماران مجازی، محاسبات فضایی، 
داروهای دیجیتال، صنعت هوایی الکتریکی، س��یمان کم  کربن، سنسورهای کوانتومی، 
هیدروژن سبز و سنتز کل ژنوم، اما این فناوری ها چیستند و چگونه می توانند به بهبود 

زندگی انسانی کمک کنند؟
* میکروس��وزن ها: ورود آرام س��وزن ها در پوست باعث بهبود تزریق و انتقال عامل درمان 
می ش��ود. میکروسوزن ها با اندازه 1 الی 100 میکرونی، با جلوگیری از تماس با انتهای عصب 
از ایجاد درد در بیمار جلوگیری می کنند. اگر س��وزن ها به حس��گرهای زیستی متصل شوند، 
دستگاه ها می توانند در عرض چند دقیقه مستقیما نشانگرهای بیولوژیکی بیمار را نشان دهند 
که نشاندهنده سالمت یا وضعیت فرد هستند، مانند گلوکز، کلسترول، الکل، محصوالت جانبی 
دارو و ... . دس��تگاه های میکروسوزن ها می توانند آزمایش و درمان را در مناطق کم برخوردار 
انج��ام دهند، زیرا برای اس��تفاده از آنها نیازی به تجهیزات پرهزینه یا آموزش زیاد نیس��ت. 
میکروس��وزن ها همچنین می توانند خطر انتقال ویروس های منتقله از طریق خون را کاهش 

دهند و ضایعات خطرناک حاصل از دفع سوزن های معمولی را کمتر کنند.
* ش��یمی خورش��یدی: این فناوری، روش جدیدی اس��ت که از نور خورش��ید برای 
تبدیل ضایعات دی اکس��ید کربن به مواد ش��یمیایی موردنیاز استفاده می کند. در این 
روش با اس��تفاده از کاتالیست فعال کننده نور خورشید تحت عنوان فتوکالیست، اتصال 
بین کربن و اکس��یژن در دی اکسید کربن شکسته شده و از اجزای حاصله برای تولید 
محصوالت استفاده می شود. این روش همچنین ضمن کاهش گاز آالینده محیط زیست 
موجب ایجاد مولکول هایی می شود که می توانند به عنوان مواد اولیه برای سنتز داروها، 

شوینده ها، کودها و منسوجات استفاده شوند.

* بیماران مجازی: واکس��ن های بالقوه ای که احتماال کارایی ندارند را می توان زودهنگام 
شناس��ایی کرد، هزینه های آزمایش را کاهش داد و از آزمایش واکس��ن های ضعیف بر روی 
داوطلبان زنده جلوگیری کرد. جایگزین کردن انسان با شبیه سازها موجب تسریع و افزایش 
ایمنی در آزمایش��ات بالینی می ش��ود. در س��ال های اخیر س��ازمان غذا و داروی آمریکا و 
تنظیم کنندگان مقررات سالمت در اروپا برخی از مصارف تجاری تشخیصی مبتنی بر رایانه 
را تأیی��د کرده اند، اما تأمین همه خواس��ته های نظارتی به زم��ان و هزینه قابل توجهی نیاز 
دارد. ایجاد تقاضا برای این ابزارها با توجه به پیچیدگی اکوسیس��تم مراقبت های بهداش��تی 
چالش برانگیز است. این روش باید بتواند از نظر اقتصادی برای بیماران، پزشکان و سازمان های 

مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه باشد تا استفاده از این تکنولوژی را تسریع نماید.
* محاس��بات فضایی: »محاس��بات فضای��ی« گام بعدی در همگرای��ی مداوم جهان 
فیزیکی و دیجیتال است. محاسبات فضایی به زودی تعامالت انسان با ماشین و ماشین 
با ماشین را به سطوح جدیدی از کارایی در بسیاری از حوزه های زندگی از جمله صنعت، 
مراقبت های بهداش��تی، حمل و نقل و مس��کن می رساند. ش��رکت های بزرگ از جمله 
مایکروسافت و آمازون، سرمایه گذاری زیادی در این فناوری انجام داده اند. الگوریتم های 
نرم افزاری نقش��ه دیجیتال را با داده های حس��گر و نمایش دیجیتالی اشیا و افراد ادغام 
می کنند تا دنیایی دیجیتالی ایجاد کنند که قابل مشاهده، سنجش و دستکاری بوده و 

همچنین قادر به دستکاری دنیای واقعی نیز باشد.
* داروه��ای دیجیتال: اپلیکیش��ن و نرم افزارهایی که در مجم��وع به عنوان داروهای 
دیجیتال شناخته می شوند می توانند ضمن تشخیص بیماری، مراقبت های پزشکی سنتی 
را بهبود بخشیده و در صورت محدود بودن دسترسی به مراقبت های بهداشتی، حتی از 
بیماران هم مراقبت و پشتیبانی کنند. همه برنامه های سالمتی واجد شرایط طبقه بندی 

به عنوان داروهای دیجیتال نیس��تند. در بیشتر موارد، این برنامه ها باید برای تشخیص 
یا درمان اختالالت در آزمایش��ات بالینی ایمن و موثر باشند و تأیید نظارتی را به دست 
آورند. با اس��تفاده از چنین نرم افزارهای��ی، روش های درمانی می توانند با تاثیرگذاری در 
رفتارهای ناسالم و کمک به مردم برای پیشگیری از بیماری، در هزینه های مراقبت های 
بهداشتی صرفه جویی کنند. عالوه بر این، استفاده از هوش مصنوعی در مجموعه داده های 
جمع آوری شده، کمک شایانی به مراقبت هرچه بیشتر و کمتر کردن بار پرسنل پزشکی 

درمانی کرده است.
* صنعت هوایی الکتریکی: اس��تفاده از موتورهای الکتریکی در صنعت هوایی ضمن 
حذف آلودگی کربن باعث کاهش 90 درصدی استفاده از سوخت های فسیلی، افت 50 
درصدی هزینه تعمیرات و نگهداری و کاهش آلودگی صدا تا میزان 70 درصد می شود. 
ملخ های الکتریکی به کار گرفته شده در این هواپیماها عالوه بر افزایش قدرت بلند شدن 
هواپیما از زمین، موجب کاهش لزوم استفاده از بال های بزرگ و در نتیجه بهبود کارایی 

وسیله حمل و نقل هوایی می شود.
* سیمان کم کربن: س��یمان کم کربن به عنوان نهاده های ساختمانی مقابله کننده با 
تغییرات اقلیمی مطرح شده است. بررسی ها نشان می دهد سالیانه 4 میلیارد تن سیمان 
تولید می ش��ود، اما به دلیل افزایش روزافزون شهرنش��ینی انتظار می رود که تولید این 
محصول طی 30 سال آینده به 50 میلیارد تن برسد. در تولید این نوع سیمان )سیمان 
کم کربن( از رس بیشتر، سنگ آهک کمتر و گرمای کمتری نسبت به فرآیندهای مرسوم 
استفاده می شود که منجر به کاهش مصرف انرژی های فسیلی و در نتیجه کاهش انتشار 
کربن می شود. در این فرآیند دی اکسید کربن گرفته شده از سایر فرآیندهای صنعتی به 

جای آزادشدن در جو از طریق کانی سازی در سیمان ذخیره می شود.

* سنس��ورهای کوانتومی: سنس��ورهای کوانتومی با بهره گیری از ماهیت کوانتومی 
ماده، دارای دقت بس��یار باالیی هس��تند. از جمله انواع سنس��ورهای کوانتومی می توان 
به سیس��تم های ناوبری زیر آب، سیستم های هشدار سریع برای فعالیت های آتشفشانی 
و زمین لرزه ها اشاره کرد. اکثر سیستم های سنجش کوانتومی، بزرگ و پیچیده هستند، 
اما نسل جدید حسگرهای کوچک تر و مقرون به صرفه در حال توسعه است. سیستم های 
کوانتومی همچنین بس��یار حساس به اختالالت هس��تند که می تواند کاربرد آنها را به 

محیط های کنترل شده محدود کند.
* هیدروژن س��بز: فرآیند س��نتی تولید هیدروژن که در آن سوخت های فسیلی در 
معرض بخار قرار می گیرند، فرآیندی بدون کربن نیست. هیدروژن سبز از طریق الکترولیز 
تولید می شود که در آن آب به هیدروژن و اکسیژن تجزیه شده و هیچ محصول جانبی 
دیگری )کربن( ندارد. در این فرآیند می توان از الکتریسیته اضافی ذخیره شده در شبکه 
برق برای الکترولیز اس��تفاده کرد. از کاربردهای هیدروژن س��بز می توان به استفاده در 
صنعت ساخت و حمل و نقل به دلیل داشتن چگالی باالی انرژی اشاره کرد که در دیگر 

انواع انرژی های تجدیدپذیر موجود نیست.
* س��نتز کل ژن��وم: تحول جدید در مهندس��ی ژنتیک از طری��ق توانایی ایجاد ژنوم 
شخصی سازی شده، به پزشکان در درمان بسیاری از بیماری های ژنتیکی کمک می کند. 
س��نتز )ایجاد( کل ژنوم شاخه ای از زیست شناسی مصنوعی است که در آن محققان با 
استفاده از نرم افزار، توالی های ژنتیکی را طراحی و تولید کرده و سپس به میکروب وارد 
می کنند تا میکروب دوباره برنامه ریزی شده کار مورد نظر را مانند ساخت داروی جدید 
انجام دهد. از کاربردهای این پدیده می توان به شناس��ایی و تش��خیص چگونگی شیوع 

ویروس )از جمله ویروس کووید-19( و ایجاد بیماری اشاره کرد.

میانگین دمای هوا در س��ه قرن گذش��ته یک درجه بیشتر شده و تا سال 2050 
میالدی احتماال نیم درجه دیگر هم افزایش خواهد یافت. گرمایش جهانی، رخدادی 
است که چالش های زیادی را برای حیات کره زمین رقم زده و فجایع بسیاری از سیل 
و بارش های شدید گرفته تا خشکسالی و آتش سوزی جنگل ها در سال های اخیر به 
دنبال داشته است. این تغییرات شاید ظاهرا کوچک و جزئی به نظر برسند، اما باعث 
مشکالت واقعا بزرگی برای امکان ادامه حیات در کره زمین خواهند شد. کارشناسان 
می گوین��د با ادامه روند گرمایش زمین تا س��ال 2025 میالدی، نیاز آبی جهان در 
بخش کش��اورزی 1.3 برابر، صنعت 1.5 برابر و ش��رب 1.8 برابر می شود. این پدیده 
در ایران نیز محسوس و قابل مشاهده است، چراکه ایران در زمره 11 کشور نخست 
جهان از نظر انتش��ار گازهای گلخانه ای قرار دارد و این امر تبعات مش��کل آفرینی از 

جمله افزایش ریزگردها برای استان های جنوبی و غربی به همراه داشته است.
ش��اید برای تان جالب باشد که چه کارهای به ظاهر کم اهمیتی باعث افزایش انتشار 
کربن و در نتیجه گرم شدن زمین می شوند. یکی از این کارها، ایمیل هایی است که در 
چند سال گذشته به موازات توسعه کسب و کارهای الکترونیک تعدادشان به نحو قابل 
توجهی افزایش داشته است، اما ایمیل ها چگونه باعث افزایش کربن و گرمایش جهانی 

می شوند؟ برای یافتن پاسخ این سوال، گزارش »فایننشال تایمز« را بخوانید.
انگلیسی ها روزی 64میلیون ایمیل غیرضروری می فرستند

روزنامه »فایننشال تایمز« در جدیدترین گزارش خود به یکی از عامالن کوچک انتشار 
کربن پرداخته است که با وجود سهم اندکش در تغییرات اقلیمی می تواند روند گرمایش 
جهانی را سرعت ببخشد: »ایمیل های کوچک غیرضروری.« اعداد و ارقامی که »فایننشال 
تایمز« در گزارش خود آورده، براساس تحقیقاتی است که در کشور انگلستان انجام شده 
و نشان می دهد که یک ایمیل کوچک غیرضروری چگونه می تواند انتشار کربن را افزایش 
دهد؛ ایمیل هایی برای تشکر که چند کلمه بیشتر نیست و ارسال آن هم ضروری نیست، 

اما با مصرف انرژی می تواند کربن زیادی را منتشر کند.
به گفته »فایننشال تایمز«، دولتمردان انگلستان که روی برنامه های مقابله با تغییرات 
آب و هوایی کار می کنند، به تازگی بر یک تهدید جدید تمرکز کرده اند؛ یعنی میلیون ها 
ایمیل غیرضروری که هر روز ارس��ال می ش��وند و چیزی بیشتر از یک »تشکر خشک و 
خالی« نمی گویند. انگلستان در سال آینده، میزبان اجالس بیست و ششمین کنفرانس 
تغییرات آب و هوای سازمان ملل در گالسکو است و اکنون راه های ابتکاری برای کاهش 
انتش��ار کربن را بررس��ی می کند. یکی از بخش های مدنظر محققان این کش��ور، تأثیر 

فعالیت های کاربران وب است.
تحقیقاتی که تاکنون این پژوهشگران تنها در کشور انگلیس انجام داده اند، نشان داده 
که انگلیسی ها روزانه بیش از 64 میلیون نامه الکترونیکی غیرضروری ارسال می کنند و 
این ایمیل های غیرضروری هزاران تن کربن را به دلیل قدرت مصرفی شان به اتمسفر وارد 
می کنند. یکی از این محققان می گوید: »اگر این ایمیل ها را به فقط یک بار در روز کاهش 
دهیم، مقدار زیادی کربن حبس خواهد شد.« انگلستان حاال حتی به دنبال قطع و حذف 
این ایمیل های غیرضروری با ابزارهایی مثل مجازات و جریمه های انتش��ار کربن است. 
اقدام رادیکالی زیس��ت محیطی که بوریس جانس��ون می خواهد آن را به عنوان شاخص 

نخست وزیری خود معرفی کند.
»فایننش��ال تایمز« س��پس در ادامه گزارش خود با اشاره به س��خنان سوزان بیکر، 
مدیر ارش��د آب و هوا، محیط زیست و پایداری در شرکت TechUK فناوری انگلیس 
می نویس��د: »اثر کربن ایمیل از طریق الکتریس��یته ای اس��ت که ب��رای تأمین نیرو در 
دستگاه هایی که روی آن ایمیل نوشته یا خوانده می شود، شبکه هایی که داده ها را انتقال 

می دهند و مراکز داده ای که آن را ذخیره می کنند.«
2 دیدگاه درباره ایمیل ها و نقش آن در انتشار کربن

البته کارشناسان تخمین می زنند که مراکز داده کمتر از یک دهم درصد اثر کربن 

جهان را تش��کیل می دهند، در حالی که این رقم در مقایس��ه با س��هم 20 درصدی 
خودروها اندک است. با این حال، میزان انتشار از مراکز داده به دلیل افزایش استفاده از 
رسانه های آنالین مانند تماس های ویدئویی، بازی ها و... جریانی در حال افزایش است. 
سوزان بیکر می گوید: »مهم است که ترافیک داده ها )مانند ایمیل( مشمول مجازات 
انرژی و کربن شوند.« با این حال، او تأکید می کند که »بخش فناوری سرمایه گذاری 
زیادی در افزایش اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر به جای س��وخت های فس��یلی 
انجام داده و برخی از پیش بینی ها کاهش 50 درصدی انتشار کربن را تا سال 2030 

مدل سازی کرده اند.«
اکنون بس��یاری از کشورهای جهان قوانین سختگیرانه ای را در مورد مصرف انرژی و 
انتش��ار کربن وضع و برخی نیز اجرا کرده اند. به این ترتیب که اگر مصرف انرژی از حد 
مجاز باالتر برود، مصرف کننده باید جریمه انتشار کربن پرداخت کند. همچنین یک مرکز 
تحقیقاتی به نام Ovo Energy در ماه نوامبر گذش��ته تحقیقی انجام داده که نش��ان 
می دهد اگر هر فرد در انگلیس روزانه یک ایمیل کمتر ارسال کند، می تواند میزان انتشار 
کربن را بیش از 16000 تن در سال کاهش دهد. این تحقیق ادعا می کند که رقم فوق 
معادل کربن ناش��ی از پرواز بیش از هزار نفر از لندن به مادرید است و همین طور طبق 
این تحقیق 10 ایمیل »غیرضروری« شامل پیام هایی است که فقط در آن نوشته شده 
»متشکرم«، »قابل تقدیر است«، »به سالمتی« و... در این زمینه مارتین گرگ، کارشناس 
محیط زیست می گوید که »ما می توانیم از تغییرات جوی برگشت ناپذیر جلوگیری کنیم 

و راهکار آن هم مشخص است.«
ام��ا در مقاب��ل این دیدگاه که بر حذف ایمیل های غیرضروری مثل پیام های تش��کر 
تاکید دارد، برخی از کارشناس��ان به ایده سرکوب ایمیل با احتیاط نگاه می کنند. مایک 
برنرز لی، اس��تاد دانشگاه لنکستر که از تحقیقات او برای تخمین تأثیر کاهش ایمیل ها 
استفاده شده است، می گوید که »فقط بخش کوچکی از انتشارات کربن مربوط به بخش 

فناوری اس��ت.« او همین طور می گوید که »ایده افزایش کارایی ایمیل و کاهش انتشار 
کربن فوق العاده مش��کوک است. با این حال، فناوری اطالعات مزایای خود را در بحران 
بیماری کرونا اثبات کرده و نشان داده که چطور می تواند جایگزین بخشی از فعالیت های 
انرژی بر روزانه ش��ود و از این طریق به محدودشدن انتشار کربن از سایر بخش ها منجر 
شود.« لی معتقد است که »به فناوری اطالعات باید به گونه دیگری نگاه کرد و این بسیار 
عالی است که فناوری اطالعات و آی تی به ما این امکان را می دهد که بدون افزایش اثر 
کربن، زندگی بهتر از آنچه را که می توانیم داشته باشیم و سهم ایمیل های غیرضرور در 

این میان ناچیز است.«
کشورها به سمت توسعه »هیدروژن سبز« می روند

گزارش روزنامه »فایننش��یال تایمز« نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته چقدر 
درباره موضوع انتشار کربن و تغییرات اقلیمی زمین حساس هستند و در این مسیر حتی 
به ایمیل های کوچک و کم اهمیتی که نقش��ی انکارناش��دنی در انتشار کربن و افزایش 
گرمای��ش زمین دارند، توجه می کنند. از س��وی دیگر، این روزها کش��ورهای زیادی به 
س��مت انرژی پاک گرایش پیدا کرده اند و ازجمله به هیدروژن س��بز عالقه مند شده اند. 
همانطور که در گزارش پیش��ین همین صفحه اشاره کرده ایم، »مجمع جهانی اقتصاد«، 
هیدروژن س��بز را به عنوان یکی از 10 فناوری نوظهور س��ال 2020 معرفی کرده و این 
توجه روزافزون به هیدروژن سبز به خاطر سوخت پاک و بدون کربنی است که می تواند 
به مثابه »انقالب سبز« و منبع اصلی انرژی »آینده بدون کربن« در جهان مطرح باشد. 
آب محصول احتراق هیدروژن اس��ت که هیچ گونه آالیندگی ایجاد نمی کند و اگر برای 
تولید هیدروژن از انرژی های سبز و منابع تجدیدپذیر استفاده شود، سوختی کامال پاک و 
سازگار با محیط زیست خواهد بود. هرچند هیدروژن سبز هنوز در مراحل ابتدایی خود 
قرار دارد، اما ظرفیت توسعه آن زیاد است و می تواند نویدبخش اقتصادی عاری از کربن 

و حل مسئله گرمایش زمین باشد.

»مجمع جهانی اقتصاد« گزارش داد

10 فناوری نوظهور سال 2020

ایمیل ها چگونه باعث افزایش انتشار کربن و گرم شدن زمین می شوند؟

ایمیل های کوچک غیرضروری

نقش »ناقالن خاموش« در 
شیوع کووید-19 چقدر است؟

ناقالن بی نشانه
چند درصد از افراد پس از 
آلوده ش��دن به کرونا، بدون 
عالئ��م هس��تند و نقش آنها 
در انتشار ویروس کووید-19 
چیس��ت؟ اینه��ا مهمتری��ن 
سواالت از ابتدای همه گیری 
بوده اند که  کرون��ا  وی��روس 
»نیچر« در گزارش��ی تالش 

کرده به آنها پاسخ دهد.
به گزارش »نیچر«، اکنون 
نش��ان  یافته ه��ا  و  ش��واهد 
می ده��د که از ه��ر پنج نفر 
مبتال ب��ه ویروس ی��ک نفر 
ب��دون عالئم خواه��د بود و 
این افراد به طور قابل توجهی 
نق��ش کمت��ری در انتق��ال 
ویروس نس��بت به اف��راد با 
عالئم دارند ام��ا محققان در 
م��ورد اینک��ه آیا ای��ن افراد 
ای��ن  خام��وش«  »ناق��الن 
همه گیری هس��تند، اختالف 

نظر دارند.
اگرچه اطالعات ما در مورد 
عفونت های بدون عالمت در 
حال افزایش اس��ت، محققان 
می گوین��د مردم بای��د برای 
جلوگیری از ش��یوع ویروس 
از  احتیاطی  اقدام��ات  انجام 
جمله رعایت فاصله اجتماعی 
و زدن ماسک را ادامه دهند 
صرف نظ��ر از اینک��ه دارای 

عالئم هستند یا خیر.
کوپالی،  کروتی��کا 
محقق بیماری های...



فرصت امروز: مش��کالت اقتص��ادي و تالش براي تامی��ن هزینه های 
زندگی، مهمترین دلیلی اس��ت که شهروندان ناچارند به شغل دوم روي 
بیاورند. همچنین پایین بودن دس��تمزد در ش��غل اصلی و یا نگرانی از 
به خطر افتادن امنیت ش��غلی، افراد را ترغیب به کسب درآمد بیشتر با 
انجام شغل دوم می کند. دو شغله یا چند شغله بودن شهروندان هرچند 
ممکن است که وضعیت معیشتی خانواده را بهبود ببخشد، اما بر میزان 
بهره وري، س��المت جس��می و روحی و میزان تعامل ش��خص با اعضاي 
خانواده تاثیر منفی دارد. از س��وي دیگر، انجام چندین شغل توسط یک 
فرد می تواند موجب س��لب فرصت هاي شغلی از افراد فاقد کار شود. به 
نظر می رسد تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداري شغلی تا حد زیادي 

می تواند مانع روي آوردن افراد به انجام چندین شغل شود.
در این راستا، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در جدیدترین 
گزارش خود به بررسی وضعیت شاغالن دو شغله و بیشتر بین سال های 
1396 ت��ا 1398 پرداخته اس��ت. نتایج این تحقیق نش��ان می دهد که 
س��هم شاغالن دو شغله و بیش��تر بین سال های 1396 تا 1398 از 3.1 
درص��د ب��ه 3.4 درصد افزایش یافته اس��ت بنابراین هرچند س��هم این 
شاغالن در بازار کار هنوز به 5 درصد نرسیده است، اما با دشوارتر شدن 
وضعیت معیش��تی شهروندان در چند س��ال گذشته با شیبی مالیم در 

حال افزایش است.
دو شغله ها در چه زمینه هایی مشغول به کارند؟

در طرح آمارگیري نیروي کار، براي تعیین چگونگی فعالیت اقتصادي 
افراد از کلمه کلیدي »کار« اس��تفاده ش��ده اس��ت. »کار« به آن دسته 
از فعالیت ه��اي اقتص��ادي )فکري و بدنی( گفته می ش��ود که به منظور 
کس��ب درآمد )نقدي و غیرنقدي( انجام شده و هدف آن تولید کاال و یا 
ارائه خدمات اس��ت. در طرح مذکور اف��رادي که در هفته مرجع مطابق 
تعری��ف کار، بی��ان کرده اند که کار دیگري هم داش��ته اند، دو ش��غله و 
بیشتر به شمار می آیند. مالک در نظر گرفتن شغل اصلی یا شغل دوم، 
تش��خیص فرد اس��ت و چنانچه فرد نتواند شغل اصلی خود را مشخص 
کند، ویژگی هاي آن ش��غلی که در دوره مرجع، س��اعت کار بیشتري را 
به آن اختصاص داده اس��ت، به عنوان ش��غل اصلی محسوب می شود و 

در صورت مس��اوي بودن ساعات کار همه مشاغل، آن شغلی را که فرد 
در آن س��ابقه بیش��تري داشته، به عنوان ش��غل اصلی او در نظر گرفته 
می ش��ود. البته باید به این نکته دقت کرد که آمار منتشرشده براساس 
خوداظهاري بوده و قطعا داراي کم ش��ماري است. همچنین بسیاري از 
افراد ممکن است به انجام مشاغل کاذب بپردازند که به علت عدم اظهار 

آن در این گزارش محاسبه نشده است.
براس��اس آنچه مرکز آمار و اطالع��ات راهبردی وزارت کار از وضعیت 
ش��اغالن دو شغله طی سال های 1396 تا 1398 گزارش داده، شاغالن 
15 س��اله و بیشتر در فعالیت عمده اقتصادی »کشاورزی، جنگلداری و 
ماهیگیری« بیش��ترین سهم شاغالن دارای دو ش��غل و بیشتر را )بین 
49.4 درص��د ت��ا 54.4 درصد( به خود اختصاص داده ان��د بنابراین اگر 
ش��اغالن بخش کشاورزی را محس��وب نکنیم بیش از نیمی از افراد دو 

شغله و بیشترها کاسته خواهد شد.
در س��ال 1398 نیز 70.6 درصد از ش��اغالن دو ش��غله و بیش��تر در 
ش��غل دوم به فعالیت اقتصادی کشاورزی پرداخته اند. این مهم در سال 
1396 تا 1397 به ترتیب 66.8 درصد و 66 درصد بوده اس��ت. از آنجا 
که بیشتر فعالیت اصلی شاغالن دو شغله و بیشتر، کشاورزی است و از 
سوی دیگر، شغل دوم شاغالن دو شغله و بیشتر در زمره مشاغل بخش 
کشاورزی است، این امر را می توان جنبه مثبتی دانست، چراکه افزایش 
شاغالن بخش کش��اورزی امکان تامین مواد غذایی و مواد اولیه صنایع 

را به دنبال دارد.
 معموال تصور می ش��ود که شاغالن بخش های مختلف اقتصادی برای 
تامین کسر درآمد خود عمدتا به حمل ونقل زمینی یا همان مسافرکشی 
روی می آورند. این در حالی اس��ت که در س��ال 1398 تنها 3.2 درصد 
شاغالن دو شغله در بخش حمل ونقل زمینی به عنوان شغل دوم فعالیت 
کرده اند. این س��هم در سال 1396 تا 1397 نیز به ترتیب 3.7 درصد و 
4 درصد بوده اس��ت. از س��وی دیگر، 67.9 درصد از شاغالن حمل ونقل 

زمینی، بخش کشاورزی را به عنوان شغل دوم برگزیده اند.
تحصیالت چه تأثیری در چند شغله بودن افراد دارد؟

در ای��ن بین، ش��اغالنی که فعالیت اصلی آنها آموزش اس��ت، ترجیح 

می دهند در ش��غل دوم هم در فعالیت های اقتصادی آموزش مش��غول 
به کار باش��ند. البته این روند در س��ه س��ال مورد مطالعه کاهش یافته 
و از 36.1 درصد در س��ال 1396 به 22.4 درصد در س��ال 1398 افت 
کرده اس��ت. همچنین فعالیت های اقتصادی در ش��غل دوم که توس��ط 
شاغالن دو ش��غله و بیشتر بخش آموزش انتخاب شده است، به ترتیب 
»کش��اورزی، جنگلداری و ماهیگیری« بوده که از 19 درصد در س��ال 
1396 به 20.4 درصد در س��ال 1398 افزایش یافته اس��ت و همینطور 
»عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل موتوری و موتورسیکلت« از 
6.4 درصد در سال 1396 به 10.7 درصد در سال 1398 رسیده است. 
در واقع، در س��ه سال گذش��ته حضور شاغالن بخش آموزش در این دو 

بخش روند صعودی داشته است.
همچنین بین س��ال های 1396 تا 1398، بیش��ترین س��هم شاغالن 
دارای دو ش��غل و بیشتر، دارای ساعات کاری هفتگی یک تا 32 ساعت 
هستند، اما بیشترین سهم شاغالن دارای یک شغل به افرادی اختصاص 
دارد که در هفته 50 س��اعت و بیش��تر فعالی��ت می کنند. نتایج حاصل 
ای��ن مهم را بی��ان می دارد که به احتمال زیاد علت دو ش��غله و بیش��تر 
ش��دن ش��اغالن، کم بودن س��اعت کار هفتگی )1 تا 32 ساعت( است 
که به منظور جبران کس��ر درآمد در صدد افزایش س��اعت کاری خود با 

اشتغال در شغل دوم هستند.
سوال دیگری که در این میان مطرح می شود، این است که تحصیالت 
چ��ه تأثیری در چند ش��غله بودن اف��راد دارد؟ گ��زارش وزارت کار در 
پاس��خ به این سوال می نویسد: در س��ال های 1396 تا 1398، شاغالن 
بی سواد 15 ساله و بیش��تر تمایل بیشتری به داشتن چند شغل دارند، 
به طوری که در س��ال 1398 ش��اغالن مذکور 7.6 درصد در مقابل 3.1 
درصد شاغالن باسواد، دو شغله و بیشتر بوده اند. همچنین بین شاغالن 
چندشغله باسواد بیشترین سهم به فارغ التحصیالن یا در حال تحصیالن 
مقطع دکت��رای تخصصی یا فوق تخصصی اختصاص دارد. در رتبه دوم 
بیش��ترین سهم شاغالن دو شغله و بیش��تر نیز باسوادانی هستند که یا 
در قالب دوره س��وادآموزی آموزش دیده اند و یا در مقطع ابتدایی ترک 

تحصیل  کرده اند.

چند ایرانی بیشتر از یک شغل دارند؟

اپیدمی دو شغله ها

ایران در تازه ترین رتبه بندی موسسه فریزر از شاخص آزادی اقتصادی 
نس��بت به س��ال قبل پنج رتبه عقب رفته و در رتبه 158 جهان از بین 

162 کشور ایستاده است.
موسس��ه بین الملل��ی فری��زر در جدیدترین گزارش خود از سلس��له 
گزارش های آزادی اقتصادی جهان به بررسی وضعیت کشورهای جهان 
از این نظر پرداخته اس��ت. این ش��اخص وضعیت آزادی اقتصادی را در 
پن��ج حوزه مورد بررس��ی قرار داده ک��ه عبارتند از ان��دازه دولت، نظام 
قضای��ی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین المللی و مقررات 
بانکی، کار و تجارت. هر کش��ور در ش��اخص آزادی اقتصادی نمره ای از 
صفر تا 10 می تواند کس��ب کند. هرچه این نمره بیشتر باشد داللت بر 

آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.
ش��اخص آزادی اقتصادی از س��ال 1996 میالدی توس��ط موسس��ه 
فریزر منتش��ر می ش��ود و بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر 
جذب س��رمایه گذاری، رش��د اقتصادی، سطح درآمد س��رانه و خط فقر 
متمرکز اس��ت.  فریزر، کشورها را از نظر آزادی اقتصادی به چهار دسته 
آبی، س��بز، زرد و قرمز تقس��یم بندی کرده است. کشورهایی که تا نمره 
7.62 در ش��اخص آزادی اقتصادی به دست آورده اند در دسته آبی قرار 
گرفته اند که ش��امل 39 کشور می شوند. کشورهایی که رتبه 40 تا 81 
را کس��ب کرده اند در گروه کشورهای سبز قرار داده شده اند. کشورهای 
دو دس��ته آبی و س��بز از نظر فریزر، آزادی اقتصادی مطلوبی دارند. اما 
کشورهایی که از نمره 6.9 تا 6.22 را در شاخص آزادی اقتصادی کسب 
کرده اند و رتبه های 82 تا 122 را ش��امل می شوند در دسته زردها قرار 
گرفته ان��د و وضعیت آزادی اقتصادی رتبه ه��ای 123 تا 162 نیز قرمز 

تشخیص داده شده است.
نکته جالب توجه در جدیدترین گزارش فریزر این اس��ت که کش��ور 
چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی در وضعیت قرمز 
قرار دارد و رتبه ای بهتر از 125 در ش��اخص آزادی اقتصادی به دس��ت 
نیاورده اس��ت. ونزوئال نیز که تحت ش��دیدترین تحریم های آمریکا قرار 

دارد عنوان بسته ترین اقتصاد دنیا را در گزارش فریزر به خود اختصاص 
داده اس��ت و در آخرین جایگاه رده بن��دی آزادی اقتصادی قرار گرفته 

است. نمره ونزوئال در شاخص آزادی اقتصادی 2.88 اعالم شده است.
امس��ال نیز همانند س��ال گذش��ته 162 کش��ور جهان در رده بندی 
موسس��ه فریزر لحاظ ش��ده اند و اطالعات اقتصادی در بازه زمانی سال 
2000 تا س��ال 2018 می��الدی مورد مطالعه ق��رار گرفته اند. همانطور 
که اش��اره شد، شاخص آزادی اقتصادی براساس پنج زیرمجموعه اندازه 
دولت )مخارج دولتی، نرخ مالیات، س��هم دولت از اقتصاد(، نظام قضائی 
و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس انداز، تجارت بین الملل و قوانین 

تجاری طی 16 سال، کشورها را رتبه بندی کرده است.
همانند س��ال های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه های اول و دوم 
را از آن خ��ود کرده اند و به عنوان آزادتری��ن اقتصادهای جهان قلمداد 
ش��ده اند. همچنین کش��ورهای نیوزیلند، س��وئیس، اس��ترالیا، آمریکا، 
موریش��س، گرجس��تان، کانادا، ایرلند و دانمارک در رده های س��وم تا 
یازدهم جای گرفته اند. شاخص اقتصادی عددی از 1 تا 10 بوده و هنگ 
کنگ با رقم 8.94 بیشترین نمره را در این رتبه بندی کسب کرده است.
در س��وی مقابل نیز کش��ور ونزوئال با نمره 2.88 بس��ته ترین اقتصاد 
جهان اس��ت و پس از این کشور، س��ودان، لیبی، آنگوال، ایران، الجزایر، 
کنگ��و، زیمبابوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع 10 کش��ور 
با بس��ته ترین نظام های اقتصادی قرار دارند. متاس��فانه ایران در انتهای 
فهرس��ت موسس��ه فریزر با رتبه 158 قرار گرفته اس��ت و از بین 162 
کش��ور جهان تنها کش��ورهای ونزوئال، س��ودان، لیبی و آنگوال در رتبه 
پایین تری نس��بت به ایران از نظ��ر آزادی اقتصادی ق��رار گرفته اند. به 

عبارت دیگر 157 کشور جهان اقتصاد آزادتری نسبت به ایران دارند.
با وجود تاکید همواره دولت برای کوچک تر ش��دن، ایران اما همچنان 
یکی از فربه ترین دولت ها را در جهان دارد. موسسه فریزر از نظر اندازه و 
حجم دولت، نمره 5.87 را برای ایران محاسبه کرده است و رتبه جهانی 
ایران را از این نظر 117 اعالم کرده است. یعنی دولت ایران حجیم تر از 

دولت های 116 کش��ور دیگر است. از نظر نظام قضایی و حقوق مالکیت 
نمره 4.21 به ایران داده شده و رتبه جهانی ایران از این نظر 130 اعالم 
ش��ده اس��ت. نمره ایران در ش��اخص پول قوی نیز 6.17 و رتبه جهانی 
ایران 154 اعالم شده است که یعنی 153 کشور جهان پول ملی قوی تر 

و باثبات تری نسبت به ایران دارند.
در میان 5 حوزه مورد بررسی در شاخص آزادی اقتصادی نیز وضعیت 
ای��ران در حوزه تجارت بین الملل، بدترین اس��ت. ای��ران از نظر آزادی 
تج��ارت بین الملل رتبه 161 جه��ان را به خود اختصاص داده اس��ت، 
یعنی شهروندان 160 کشور آزادی بیشتری نسبت به ایرانی ها در زمینه 
تجارت فرامرزی دارند. تنها کش��وری ک��ه در رده پایین تر از ایران قرار 
گرفته اس��ت کشور لیبی است که نمره 1.98 را در این زمینه به دست 
آورده است. نمره ایران از نظر آزادی تجارت هم 2.29 اعالم شده است. 
موسسه فریزر از نظر قوانین و مقررات مربوط به دریافت اعتبار، اشتغال 
و فعالیت اقتصادی نیز نمره ای بهتر از 5.45 به ایران نداده و ایران را در 

رتبه 149 از این نظر قرار داده است.
همچنین در میان همس��ایگان ایران نیز کشور گرجستان با ایستادن 
در رتبه هش��تم جه��ان بهترین وضعیت از نظ��ر آزادی اقتصادی را در 
بین همس��ایگان کشورمان داشته است. پس از گرجستان نیز ارمنستان 
در رده هجدهم، بحرین هفتاد، امارات هفتاد و چهارم، روس��یه هش��تاد 
و نه��م، ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و عربس��تان صد و 

پانزدهم ایستاده اند. 
 در رتبه بندی موسسه فریزر همچنین انگلیس در رده سیزدهم، ژاپن 
بیس��تم، آلمان بیس��ت و یکم، کره سی و هفتم، فرانسه پنجاه و هشتم، 
هن��د صد و پنجم و چین صد و بیس��ت و پنجم جهان ق��رار گرفته اند. 
متوس��ط درآمد س��رانه کش��ورهای باالی جدول 40 هزار و 376 دالر 
در س��ال و برای کش��ورهای فقیر 10 هزار و 660 دالر در س��ال است. 
همچنین متوس��ط امید به زندگی کش��ورهای برتر 79.5 س��ال و برای 

کشورهای انتهای جدول 64.6 سال است.

ایران در جدیدترین گزارش موسسه فریزر 5 رتبه عقب رفت

رتبه 158 ایران در آزادی اقتصادی

نگاه

نقش »ناقالن خاموش« در شیوع کووید-19 چقدر است؟
ناقالن بی نشانه

چند درصد از افراد پس از آلوده ش��دن به کرونا، بدون عالئم 
هستند و نقش آنها در انتشار ویروس کووید-19 چیست؟ اینها 
مهمترین سواالت از ابتدای همه گیری ویروس کرونا بوده اند که 

»نیچر« در گزارشی تالش کرده به آنها پاسخ دهد.
به گزارش »نیچر«، اکنون ش��واهد و یافته ها نش��ان می دهد 
ک��ه از هر پنج نفر مبت��ال به ویروس یک نفر بدون عالئم خواهد 
ب��ود و این افراد به ط��ور قابل توجهی نقش کمت��ری در انتقال 
ویروس نسبت به افراد با عالئم دارند اما محققان در مورد اینکه 
آیا این افراد »ناقالن خاموش« این همه گیری هس��تند، اختالف 

نظر دارند.
اگرچه اطالعات ما در مورد عفونت های بدون عالمت در حال 
افزایش اس��ت، محققان می گویند م��ردم باید برای جلوگیری از 
ش��یوع ویروس انجام اقدامات احتیاط��ی از جمله رعایت فاصله 
اجتماعی و زدن ماسک را ادامه دهند صرف نظر از اینکه دارای 

عالئم هستند یا خیر.
کروتی��کا کوپال��ی، محق��ق بیماری های عفونی در دانش��کده 
پزشکی دانش��گاه »استنفورد« در کالیفرنیا می گوید: »موضوعی 
که برای رس��یدن به رقم قابل اعتماد برای افراد بی عالمت باید 
مورد بررس��ی قرار گیرد ایجاد تمایز بین افراد بی عالمت  و افراد 
دارای پیش عالئم است. بی عالمت ها افرادی هستند که در طول 
م��دت بیماری هیچ عالئمی بروز نداده باش��ند ام��ا افراد دارای 
پیش عالئم قبل از بروز عالئم جدی بیماری، عالئم خفیفی بروز 
می دهند.« به اعتقاد کوپالی، »هیچ تعریف استاندارد و پذیرفته 

شده ای برای این دو دسته وجود ندارد.«
افراد بدون عالئم چه میزان ویروس را منتقل می کنند؟

تحقیقات اولیه در هنگام ش��روع همه گیری نش��ان می داد که 
میزان عفونت های بدون عالمت می تواند تا 81 درصد باش��د اما 
متا آنالیز )فرا تحلیل( منتشر شده در ماه گذشته که شامل 13 
مطالع��ه ب��ر روی 21 هزار و 708 نفر بود، می��زان ابتالی بدون 
عالمت را 17 درصد نش��ان داده است. این تجزیه و تحلیل افراد 
بدون عالمت را افرادی توصیف کرد که هیچ یک از عالئم اصلی 
کووید-19 را در کل دوره بررسی نشان ندادند. نویسندگان این 
مقاله تنها مطالعاتی را در نظر گرفتند که افراد حداقل یک هفته 
مورد بررس��ی قرار گرفته بودند. اویونگرل بیامباس��ورن، محقق 
زیس��ت پزشکی در »انستیتوی بهداشت و درمان شواهد بنیان« 
در دانشگاه باند در گلدکوست، استرالیا می گوید: »شواهد نشان 
می دهد که بیش��تر افراد در طول هفت تا 13 روز عالئم بیماری 

را بروز می دهند.«
بررس��ی های بیامباسورن همچنین نش��ان داد که افراد بدون 
عالم��ت 42 درص��د کمتر از افراد عالمت دار وی��روس را منتقل 
می کنن��د. یکی از دالیلی که دانش��مندان می خواهند بدانند که 
اف��راد بدون عالئم چ��ه میزان ویروس را منتق��ل می کنند، این 
است که عفونت  در این افراد تا حد زیادی قابل شناسایی نیست 
و در اکثر کش��ورها افرادی که عالئم دارند م��ورد آزمایش قرار 
می گیرند. به عنوان بخش��ی از مطالعه گس��ترده جمعیت در ژنو 
س��وئیس، محققان نح��وه انتقال ویروس را در بین کس��انی که 
در ی��ک خان��ه زندگی می کنند مدل س��ازی کردن��د و در مقاله 
منتشرش��ده این ماه در س��ایت »medRxiv« گ��زارش دادند 
که خطر انتقال ویروس توس��ط فرد بدون عالمت به دیگر افراد 
حاضر در خانه تقریبا یک چهارم خطر انتقال ویروس از یک فرد 

عالمت دار است.
اندرو آزمان یکی از نویس��ندگان این مقاله، اپیدمیولوژیس��ت 
بیماری های عفونی در دانش��کده بهداشت عمومی جان هاپکینز 
بلومبرگ در بالتیمور مریلند که اکنون در سوئیس مستقر است، 
می گوید: »اگرچه خطر انتقال از افراد بدون عالمت کمتر است، 
آنها هن��وز هم ممکن اس��ت خطر قابل توجهی برای س��المت 
جامعه باش��ند، زی��را احتمال حض��ور آنها در جامعه بیش��تر از 

قرنطینه ماندن در خانه است.«
به گفته او، »بار سالمتی« حضور افراد بدون عالمت در جامعه 
نش��ان می دهد که بخش قابل توجهی از شیوع بیماری از طریق 
انتقال ویروس توس��ط افراد بی نش��انه اس��ت، اما محققان دیگر 
در م��ورد میزان تأثیر مبتالی��ان بی عالمت در انتقال ویروس در 

جامعه اختالف نظر دارند.
بیامباسورن می گوید: »اگر مطالعات به درستی نشان می دهد 
که اف��راد بدون عالمت خطر انتقال کمتری را دارند، »این افراد 
مس��ئول مخفی این ش��یوع نیس��تند« آنها به اندازه افراد دیگر 
عطسه و یا سرفه نمی کنند و احتماال به اندازه افراد دیگر محیط 
را آلوده نمی کنند.« همچنین موگ سیویک، محقق بیماری های 
عفونی در دانش��گاه سنت اندروز انگلستان نیز اشاره می کند که 
»از آنجا ک��ه اکثر مبتالیان عالمت دار هس��تند، تمرکز بر روی 

شناسایی آنها احتماال جلوی شیوع بیشتر را خواهد گرفت.«
چه عواملی ویروس را منتقل می کنند؟

س��ویک و همکاران��ش برای درک آنچه در اف��راد بدون عالئم 
اتفاق می افتد، یک بررس��ی اصولی و فراتحلیل از 79 مطالعه در 
SARS-(2-مورد پویایی ویروس��ی و قابلیت انتقال سارس کوو

CoV-2( انج��ام دادن��د که در س��ایت ش��بکه تحقیقات علوم 
اجتماعی SSRN منتش��ر شده است. برخی مطالعات نشان داد 
که افراد بدون عالئم بار ویروس��ی )تعداد ذرات ویروسی موجود 
در یک برس��ی گلو( اولیه مشابه در مقایسه با افراد دارای عالئم 
دارند، اما به نظر می رس��د افراد بدون عالمت ویروس را سریع تر 

دفع می کنند و برای مدت کوتاه تری عفونی هستند.
س��یویک می گوید: »سیس��تم ایمنی بدن افراد بدون عالمت 
ممکن اس��ت بتواند ویروس را با سرعت بیش��تری خنثی کند، 
ام��ا این بدان معنا نیس��ت که این افراد پاس��خ ایمنی قوی تر یا 
بادوام تری دارند. وی می گوید: ش��واهدی وج��ود دارد که افراد 
مبتال به کووید-19 ش��دید آنتی بادی بیش��تر و ایمنی طوالنی 

مدت تری در مقابل ویروس دارند.
اگرچ��ه اکنون درک بهت��ری از عفونت های ب��دون عالمت و 
انتقال کووید-19وجود دارد، اما سیویک)Cevik( می گوید که 
اف��راد بدون عالمت باید همچنان ب��ه رعایت اقدامات جلوگیری 
از شیوع ویروس مانند رعایت  فاصله گذاری اجتماعی، بهداشت 

دست ها و استفاده از ماسک بپردازند.
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فرصت امروز: در حالی که بنگاه هاي امالک س��ه روز اس��ت همزمان 
با اجراي محدودیت های جدید کرونایی تعطیل ش��ده اند، کارشناس��ان 
مي گویند بازار مس��کن و به طور کلی، صنعت مسکن و ساختمان براي 
فرو رفتن به خواب زمس��تاني و رکود ش��دید مهیا می ش��وند. در حال 
حاضر، رکود بازار مس��کن و افزایش ش��دید قیمت مصالح س��اختماني، 
دو چالش اصلي و عمده صنعت س��اختمان و مسکن است و فعاالن این 
ح��وزه معتقدند که قیمت مصالح س��اختمانی در ماه هاي آینده مجددا 

افزایش پیدا خواهد کرد.
در همی��ن حال، بخ��ش زیادي از معامالت مس��کن از فضاي حقیقي و 
بنگاه هاي امالک به فضاي مجازي و سایت هاي تخصصي این حوزه کشیده 
ش��ده اس��ت و تعطیالت دو هفته ای نیز به این ماجرا دامن زده اس��ت. به 
گفته بس��یاري از فعاالن بازار مس��کن، مش��تري خرید مسکن کم شده و 
تعداد فایل ها البته افزایش پیدا کرده است. یکي از مشاوران امالک در این 
باره مي گوید: »بعد از انتخابات آمریکا با موجي از رکود رو به رو ش��ده ایم؛ 
مشتریان انتظار دارند که قیمت ها کاهش پیدا کند ولي فروشندگان حاضر 
به کاهش قیمت ها نیستند. از طرفي سازندگان جدید هم چون ساختمان ها 
را با هزینه هاي زیاد س��اخته اند از قیمت هاي اعالمي سابق کم نمي کنند؛ 

همه اینها یعني افزایش فایل ها و کاهش معامالت.«
افزایش قیمت مصالح ساختمانی در تابستان امسال

براس��اس آنچه مرکز آمار ای��ران از قیمت نهاده های س��اختمان های 
مسکونی شهر تهران در فصل تابستان 1399 گزارش داده است، قیمت 
هم��ه گروه های مصال��ح س��اختمانی افزایش پیدا کرده اس��ت. در این 
میان، گروه های فوالد، تأسیس��ات مکانیکی و تأسیسات برقی رکورددار 
بیشترین رش��د قیمت بوده اند. شاخص قیمت نهاده های ساختمان های 
مس��کونی ش��هر تهران در فصل تابستان 1399 نس��بت به فصل مشابه 
س��ال قبل معادل 71.4درصد رشد کرده اس��ت. این میزان رشد 39.5 
درص��د بی��ش از تورم نقطه  به  نقطه س��االنه در فصل بهار بوده اس��ت. 
همچنین تورم مصالح س��اختمانی در تابس��تان امس��ال نسبت به فصل 
بهار نیز به 30.3 درصد رس��یده که رقم کم  سابقه ای به حساب می آید و 

از رشد سنگین هزینه های تولید مسکن فقط در همین 3ماهه تابستان 
حکایت دارد. ش��یب رشد نرخ تورم مصالح ساختمانی در فصل تابستان 
نسبت به فصل بهار به  قدری است که توانسته هزینه تولید مسکن را در 

عرض یک فصل حدود یک  سوم افزایش دهد.
همزمان ش��دن تخلیه ت��ورم در بازار نهاده های س��اختمانی و خروج 
تقاضای سرمایه گذاری از بازار مسکن دورنمای سختی برای حوزه تولید 
مس��کن ایجاد کرده است به  گونه ای که سازندگان حتی امکان استفاده 
از تسهیالت بانکی برای تکمیل پرو ژه های نیمه  تمام را از دست داده اند، 
چراکه دورنمای فروش این پروژه ها با اما و اگرهای زیادی مواجه شده و 
درصورتی که رکود و کسادی بازار مسکن ادامه پیدا کند، عالوه بر تحمل 
خواب س��رمایه باید هزینه تس��هیالت بانکی را نیز بپردازند و این بدون 

فروش حداقل بخشی از پروژه امکان پذیر نیست.
البته در ش��رایطي مس��کن در آس��تانه ورود به خواب زمستاني است 
که طبق آمارهاي وزارت راه و شهرس��ازي، میانگین قیمت هر متر مربع 
واحد مس��کوني در ش��هر تهران به 20 میلی��ون و 900 هزار تومان در 
مهرماه امس��ال رسیده است. عددي که در خردادماه امسال 19 میلیون 
توم��ان بود و فروردین امس��ال 15 میلیون و 500 ه��زار تومان بود. در 
واقع، قیمت مس��کن در شهر تهران از ابتدای امسال 35 درصد افزایش 
یافته اس��ت. همچنین نگاهي کالن تر به آمارهاي مسکن نشان مي دهد 
که از ابتداي سال 1396 تاکنون قیمت هر متر واحد مسکوني حدود 5 
برابر ش��ده اس��ت. در حالی در فروردین سال 1396 میانگین قیمت هر 
متر مربع واحد مس��کوني حدود 4 میلیون تومان بوده که این رقم حاال 

به 20 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است.
افت 48 درصدی معامالت مسکن در یک ماه گذشته

ب��ا اینهمه، آنطور که فعاالن بازار مس��کن می گویند، قیمت مس��کن 
در یک ماه گذش��ته با افت قیم��ت ارز و تخلیه حباب قیمت ها، کاهش 
محسوس��ی داش��ته اس��ت، چنانچه رئیس اتحادیه مش��اوران امالک از 
کاه��ش 48درص��دی و 31 درصدی معامالت ملک به ترتیب در ش��هر 
تهران و کل کش��ور طی یک ماه گذش��ته خبر داد و گفت: »با توجه به 

پایی��ن آمدن قیمت مس��کن، خریداران در انتظار افت بیش��تر نرخ های 
پیشنهادی هستند.«

مصطفی قلی خس��روی با بیان اینکه »در آب��ان 1399 تعداد 5072 
فق��ره قرارداد خرید و فروش ملک در ش��هر تهران به امضا رس��یده که 
نس��بت به ماه گذش��ته 48 درصد کاهش و نس��بت به ماه مشابه سال 
گذشته 12 درصد افزایش نشان می دهد«، به »ایسنا« گفت: »در سراسر 
کش��ور نیز طی آب��ان ماه 1399 بالغ ب��ر 44 ه��زار و 339 مبایعه نامه 
)قرارداد خرید و فروش( منعقد ش��ده که از افت 31 درصد نس��بت به 

مهرماه امسال و رشد 67 درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد.«
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران درباره تعداد قراردادهای اجاره 
نیز گفت: »با توجه به آمار س��امانه ثبت امالک و مستغالت کشور، آبان 
ماه امس��ال 16 هزار و 583 اجاره نامه در شهر تهران به ثبت رسیده که 
نس��بت به ماه قبل 10درصد کاهش و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
66درصد افزایش یافته اس��ت. در کل کش��ور نیز ط��ی آبان ماه 1399 
تعداد 133 هزار و 96 قرارداد اجاره به امضا رس��یده که 9 درصد کمتر 
از مهرماه س��ال جاری و 273 درصد بیش��تر از آبان س��ال گذشته بوده 

است.«
او درباره علت کاهش معامالت مسکن در آبان ماه ادامه داد: »با توجه 
به امیدواری هایی که نس��بت به آینده اقتصاد کش��ور ایجاد ش��ده، افت 
قیمت ارز و کاهش نرخ های پیش��نهادی مسکن ش��اهد افزایش عرضه 
و کاه��ش تقاضا در بازار امالک بودیم که به افت معامالت منجر ش��د. 
تقاضای بالقوه ای در بازار وجود دارد اما بس��یاری از متقاضیان در انتظار 

افت بیشتر قیمت ها هستند.«
خس��روی با بیان اینکه در شهر تهران قیمت مسکن حدود 10درصد 
کاهش یافته اس��ت، افزود: »به کس��انی که قصد سرمایه گذاری در بازار 
مس��کن را دارند توصیه خرید نمی کنیم اما با توجه به اینکه حجم قابل 
توجه��ی فایل در ب��ازار وجود دارد متقاضیان مصرف��ی می توانند ضمن 
بررس��ی نرخ ها، شرایط واحد مس��کونی مدنظر خود را سنجیده و اقدام 

به خرید کنند.«

از کاهش معامالت مسکن تا افزایش فایل های فروش

مسکن برای خواب زمستانی آماده می شود
خبرنامه

از سوی بانک مرکزی
نرخ بیکاری بهار 99 اعالم شد

طبق گزارش بانک مرکزی از ش��اخص های عمده اقتصادی در ماه اول سال 
جاری، نرخ بیکاری در این مدت به 9.8 درصد رسیده است.

جدیدتری��ن گزارش بانک مرکزی از ش��اخص های عمده اقتصادی در س��ه 
ماهه اول سال 1399، بیانگر این است که در بخش جمعیت و نیروی انسانی، 
جمعیت فعال کش��ور در این بازه زمانی، 25.5 میلیون نفر بوده و نرخ بیکاری 
در بهار امسال، به رقم 9.8 درصد رسیده است. در بخش واقعی نیز رشد تولید 
ناخالص داخلی با نفت به رقم منفی 2.8 درصد و رش��د تولید ناخالص داخلی 

بدون نفت نیز به رقم منفی 0.6 درصد رسیده است.
همچنین، در بخش خارجی نیز صادرات کاال )FOB( معادل 8938 میلیون 
دالر در برابر 9150 میلیون دالر واردات کاال )FOB( اس��ت که نشان می دهد 
تراز بازرگانی )حساب کاال( به رقم منفی 212 میلیون دالر رسیده است. عالوه 
بر این، در بخش نرخ رش��د متغیرهای بخش پولی نیز نقدینگی در خردادماه 
1399 نسبت به پایان سال قبل، 7.5 درصد رشد داشته و رشد پول و شبه پول 

نیز در این مدت، به ترتیب 17.5 و 5.4 درصد برآورد شده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران
تورم فصلی تولیدکننده در تابستان به 2۷.2 

درصد رسید
مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده ایران در فصل تابستان 
1399، از رکوردشکنی رشد تورم فصلی تولید خبر داده است. براساس آمارها، 
میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان در تابستان امسال 27.2 درصد 

بیش از فصل بهار بوده که باالترین رقم در دهه 90 محسوب می شود.
طبق اعالم مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور 
در تابستان امسال به 27.2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در فصل 
قبل 15.8 درصد افزایش نشان می دهد. براساس آمارها، بیشترین تورم فصلی 

تولیدکننده در تابستان 99 مربوط به بخش صنعت )37 درصد( بوده است.
* تورم نقطه به نقطه: تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت 
به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل تابستان 1399 به 40.7 
درصد رس��یده که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل 28.7 واحد درصد 
افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان 
به ازای تولید کاالها و خدمات ش��ان در داخل کشور، در فصل تابستان 1399 
نسبت به فصل تابستان سال 1398 بالغ بر 40.7 درصد افزایش دارد. براساس 
اطالعات منتشرش��ده از س��وی مرکز آمار ایران، در میان بخش های مختلف 
تولی��دی، کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به بخش کش��اورزی )21.9 

درصد( و بیشترین نرخ مربوط به یخش معدن )69.1 درصد( بوده است.
* تورم س��االنه: تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار 
فصل منتهی به فصل تابس��تان 1399 نس��بت به دوره مشابه در سال قبل به 
23.6 درصد رس��ید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل بدون تغییر بوده 
اس��ت. در فصل موردبررس��ی، در میان بخش های اصلی تولیدی در کش��ور، 
کمترین تورم ساالنه مربوط به بخش کشاورزی )10.9 درصد( و بیشترین آن 

مربوط به بخش معدن )44 درصد( است.

پیش بینی نفت 53 دالری در سال آینده
نفت در مدار افزایش قیمت

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی که معامله گران همچنان به 
آزمایش های موفق واکسن های کووید 19 و احیای تقاضا برای نفت خوش بین 
بودند، روند افزایش��ی معامالت روز جمعه را ادامه داد. به گزارش ایس��نا، بهای 
معامالت نفت برنت 21 سنت معادل 0.5 درصد افزایش یافت و به 45 دالر و 
17 سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
10 سنت معادل 0.2 درصد افزایش یافت و به 42 دالر و 52 سنت در هر بشکه 
رس��ید. هر دو شاخص هفته گذشته 5درصد صعود داشتند. عامل دیگری که 
از روند افزایشی قیمت های نفت پشتیبانی کرد، امیدواری به تمدید محدودیت 
عرضه فعلی اوپک و متحدانش بود، اما افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا رشد 
قیمت ها را محدود کرد. اس��تفن اینس، رئیس بازارهای جهانی شرکت اکسی 
کورپ در این باره گفت: احساسات مثبت همچنان تحت تاثیر اخبار کارآمدی 
واکسن های ساخته شده برای ویروس کرونا و انتظارات برای تمدید سه تا شش 
ماه��ه محدودیت عرضه فعلی اوپک پالس در اواخر ماه جاری، هدایت ش��ده 
است. یکی از مقامات ارشد آمریکا که بر کار ساخت واکسن نظارت دارد، گفت: 
کارکنان س��المت آمریکا و سایر توصیه کرده اند که نخستین دوزهای واکسن 
کووید 19 می تواند یک یا دو روز پس از تایید رگوالتوری در ماه آینده تزریق 
شود. وزیران گروه اوپک پالس روزهای 10 و 11 آذر برای بررسی گزینه تاخیر 
حداقل سه ماهه برنامه تسهیل محدودیت عرضه 7.7 میلیون بشکه در روز به 
میزان 2میلیون بشکه در روز دیدار خواهند کرد. قرار بود برنامه افزایش تولید 

از ژانویه به اجرا گذاشته شود.
ام��ا طبق اع��الم گروه نماینده تولیدکنندگان روس��یه، ش��رکت های نفتی 
کوچک تر روس��یه با وجود توافق جهانی کاهش تولید قصد دارند امسال نفت 
بیشتری تولید کنند زیرا مدیریت تولید میادین جدید برای آنها دشوارتر است.

براس��اس گ��زارش رویترز، ش��رکت های انرژی آمریکا هفته گذش��ته برای 
نخس��تین بار در 10 هفته اخیر ش��مار دکل های حفاری نفت و گاز را کاهش 
دادند. ثبات قیمت نفت در حدود 40 دالر در هر بش��که باعث ش��ده اس��ت 

تولیدکنندگان از اواسط ژوئن به فعال کردن چاه های غیرفعال بپردازند.
همچنین بانک بارکلیز با اش��اره به انتظارات برای محدودیت عرضه اوپک و 
متحدانش و توزیع واکس��ن کووید 19 که تقاضا در نیمه دوم س��ال را تقویت 
می کند، پیش بینی قیمت نفت در س��ال 2021 را بدون تغییر حفظ کرد. این 
بانک در یادداشتی اعالم کرد احتمال عرضه واکسن  های کارآمد در کوتاه مدت 
نقطه عطفی برای تقاضا برای نفت خواهد بود و ممکن است به احیای اقتصادی 

پایدارتر منتهی شود.
بارکلی��ز پیش بینی کرد میانگین قیمت هر بش��که نفت برنت به 53 دالر و 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به 50 دالر در سال 2021 می رسد. منابع آگاه 
به رویترز اظهار کردند که اوپک و متحدانش ش��امل روسیه که در قالب گروه 
اوپک پالس س��رگرم اجرای محدودیت عرضه هس��تند، در نظر دارند افزایش 

برنامه ریزی شده تولیدشان را حداقل به مدت سه ماه به تاخیر بیندازند.
اوپک پالس طبق توافقی که در آوریل تصویب شد، قرار بود تولیدش را در 
ژانویه به میزان 2 میلیون بش��که در روز افزایش دهد اما افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا و  ضعیف ش��دن تقاضا، مانع بزرگی برای برنامه این گروه ایجاد 
کرده است. بانک بارکلیز در این یادداشت اعالم کرد ما انتظار داریم گروه اوپک 
پالس افزایش تولید نفت را به مدت سه ماه به تاخیر بیندازد. بانک آمریکایی 
گلدمن س��اکس هم ماه جاری پیش بینی مشابهی از احتمال به تاخیر افتادن 

افزایش تولید اوپک پالس داشت.
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با ش��روع دور جدید تعطیالت کرونایی در سراس��ر کشور، دولت برای 
حمایت از اقش��ار آسیب پذیر، مس��اعدت های مالی در نظر گرفته و این 
حمایت مالی ش��امل پرداخت چهار م��اه کمک هزینه بالعوض و امکان 
دریافت وام بانکی است. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
روز گذش��ته در اطالعیه ای چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوارها 

در زمان محدودیت ها را تشریح کرد.
به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمک هزینه 100 هزار تومانی 
و وام یک میلیون تومانی به خانواده هایی که منبع درآمد ثابت ندارند و در 

دور قبل تحت پوشش طرح های حمایتی بودند، پرداخت می شود.
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در ای��ن اطالعیه درباره چگونگی 
حمایت معیش��ت خانوارها اعالم  کرد: پرداخ��ت کمک بالعوض یکصد 
ه��زار تومان��ی به اعضای خانوار به این صورت اس��ت ک��ه این کمک به 
صورت ماهیانه و به ازای هر یک اعضای خانوار بوده و این مبلغ از آذرماه 
تا پایان امسال )به مدت چهار ماه( به حساب سرپرست خانوار پرداخت 
می ش��ود.  براس��اس این اطالعیه، در پرداخت کمک هزینه یکصد هزار 
تومانی تعداد اعضای خانواده با توجه به زمان پرداخت وام نخست، یعنی 
فروردین امس��ال در نظر گرفته می ش��ود. یارانه کمک معیشتی یکصد 
هزار تومانی به خانوارهایی پرداخت می ش��ود ک��ه منبع درآمدی ثابت 

ماهیان��ه ندارند و در مرحله قبل متقاضی تس��هیالت کرونایی خانوارها 
بوده ان��د که نزدیک ب��ه 29.7 میلیون نفر )11 میلی��ون خانوار(، تحت 

پوشش این طرح حمایتی قرار می گیرند.
بخ��ش دیگر حمایت دول��ت در این دوره پرداخ��ت وام یک میلیون 
تومانی به سرپرس��ت خانوار است که براساس اعالم وزارت تعاون، همه 
افرادی که در نوبت قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کرده اند و درآمد 
ثابت ندارند، می توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند. 
در اطالعیه وزارت تعاون تاکید شده، افراد دارای درآمد ثابت از جمله 
کارمن��دان دولت، ش��رکت های دولتی یا نهادهای عموم��ی غیردولتی، 
بازنشستگان، بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های 

بازنشستگی شامل این طرح نمی شوند.
وزارت تع��اون درباره روش درخواس��ت وام یک میلی��ون تومانی نیز 
توضی��ح داده ک��ه متقاضیان فقط کد ملی خ��ود را از تلفن همراه ثبت 
ش��ده به نام سرپرست خانوار به سرش��ماره 6369 ارسال کنند بنابراین 
در مرحله نخس��ت، سرپرس��ت خانوار یک هفته )4 تا 11 آذر( فرصت 
دارد ک��د مل��ی خود را ارس��ال کند. پس از ارس��ال پیام��ک یک هفته 
دیگر زمان الزم اس��ت تا داده های اطالعاتی پایش ش��ود )از 12 تا 19 
آذرماه(. س��رانجام در هفته س��وم )از 20 تا 27 آذرماه( به پیامک های 

دریافتی مش��مول با سرش��ماره v.refah پاسخ داده می شود. همچنین 
طبق اطالعیه وزارت تعاون، بازپرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه یک 
میلی��ون تومانی با نرخ کارمزد 4درصد از محل باقی مانده منابع بس��ته 
جبرانی س��تاد ملی مدیریت کرونا، با اقس��اط 30 ماهه و از منابع یارانه 
معیش��تی ماهیان��ه خانوار خواهد ب��ود. در عین ح��ال، تضمین و تعهد 
یارانه مابه التفاوت نرخ س��ود تس��هیالت مورد پرداخت تا نرخ تسهیالت 
قرض الحسنه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق دستورالعمل 
پرداخت وام قرض الحس��نه به خانوارها مصوب کارگروه اقتصادی مقابله 

با کرونا و اصالحیه های مربوطه خواهد بود.
در این طرح حمایتی، وزارت تعاون مس��ئولیت اجرای طرح اس��ت و 
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، بانک 
مرکزی، بانک های عامل و س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها، دستگاه های 
همکار اجرای مصوب��ه خواهند بود. وزارت تعاون تاکید کرد که هرگونه 
اطالع رس��انی درباره حمایت های معیش��تی دولت از طریق مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی این وزارتخانه انجام می شود. با توجه به شرایط 
خاص، محدودیت های اعمال ش��ده و ضرورت رعایت دستورالعمل های 
س��تاد مقابله با کرونا، افراد از مراجعه حضوری به این وزارتخانه، س��ایر 

وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات کل استانی خودداری کنند.

ایران باوجود بحث تنش آبی در برخی مناطق و خشکس��الی های پی 
در پی، ظرفیت های فراوانی برای توس��عه صادرات محصوالت کشاورزی 
دارد. در ای��ن بی��ن همجواری و همس��ایگی ایران با کش��ورهایی مانند 
کوی��ت، قطر، امارات، عراق و حتی روس��یه که مش��کالتی را در تولید 
محصوالت کش��اورزی متنوع دارند و بخش مهمی از مواد خوراکی خود 
را وارد می کنند؛ فرصت اس��تثنایی برای ایران به وجود آورده است ولی 
متاس��فانه تاکنون اس��تفاده چندانی از این ظرفیت صورت نگرفته است 
ک��ه به نظر می رس��د مهمترین دلیل آن نداش��تن اس��تراتژی صادرات 

محصوالت کشاورزی و تولید محصوالت صادراتی است.
موضوع��ی ک��ه مثال واضح آن اتفاقی اس��ت که هفته گذش��ته برای 
صادرات س��یب زمینی به عراق افتاد. ماجرا از این قرار بود که س��ه ماه 
پیش )ش��هریور( مقام��ات عراقی به یک ب��اره واردات 29 قلم محصول 
کشاورزی از ایران را به مدت سه ماه ممنوع کردند اما اتفاقی که با پایان 
این سه ماه افتاد شکلگیری صف طوالنی جلوی گمرک پرویزخان برای 

صادرات س��یب زمین��ی به عراق بود. طبق آماره��ای گمرک پرویزخان 
توقف 400 کامیون س��یب زمینی هفته گذشته چالش های جدی برای 
این مرز به وجود آورد و چند روزی کار مسئوالن گمرک ایران و عراق را 
س��خت کرد. مرز پرویزخان هفته گذشته شاهد این بود که کامیون های 
س��یب زمینی از استان های کشور روانه عراق می ش��د، اما سوال اصلی 
این اس��ت که آیا اصال بازار عراق کش��ش این حجم سیب زمینی ایران 
را دارد؟ پرسش��ی که پاسخش این است: خیر. پس در این شرایط ولی 
چرا این حجم از صادرات صورت گرفته اس��ت؟ پاس��خ به این پرس��ش 
هم نبود اس��تراتژی صادرات محصوالت کش��اورزی است. چندی پیش 
خس��رو طالبی رحیق رئیس کمیس��یون تجارت ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی همدان گفته بود: » امس��ال 450 هزار تن س��یب 
 زمینی تابس��تانه در این اس��تان تولید ش��ده و ممانعت عراق، ترکیه و 
ترکمنس��تان از خرید محص��ول، فعاالن این عرص��ه را با چالش جدی 

مواجه کرده است.«

خی��ار، ذرت زرد علوفه، بادمجان، کلم، گل کلم، هویج، کنار، س��یب 
زمینی، کاهو، سیر، کدو، فلفل، تخم مرغ، مرغ زنده، گوجه فرنگی، شلغم 
و چغندر بخش��ی از اقالمی است که کش��ور عراق واردات آنها را ممنوع 

کرده بود.
»هدای��ت حاتم��ی«، مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تانداری 
کرمانشاه چند روز پیش گفته بود: »عراق به دلیل همجواری با کشور ما 
و ارتباطات فرهنگی و اقتصادی که با آن داریم یک بازار طبیعی و خوب 
برای صادرات محصوالت ایرانی به ویژه کش��اورزی به شمار می رود ولی 
متأسفانه واقعیت این است که اساس تجارت ما با عراق مطابق عرف های 
تجارت بین الملل نیس��ت و این یک ایراد جدی اس��ت که باید در سطح 
کالن کش��ور آن را ح��ل کنیم.« در همین زمین��ه »خلیل حیدری« از 
مس��ئوالن گمرکات استان کرمانشاه هم گفته است: »متأسفانه صادرات 
بدون برنامه، بدون بس��ته بندی درس��ت و بدون برند سازی پرویزخان را 

تبدیل به یک میدان بار کرده است.«

وزارت تعاون چگونگی حمایت کرونایی دولت را تشریح کرد

حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت ها

کشاورزی ایران استراتژی صادراتی دارد؟

سردرگمی در صادرات محصوالت کشاورزی

سه شنبه
4 آذر 1399
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بانک مرکزی اعالم کرد
رشد اقتصادی با نفت به 2.8- درصد رسید

به گفته بانک مرکزی، رش��د اقتصادی با احتس��اب نفت به 2.5- 
درصد رس��ید. بانک مرکزی اعالم کرد: رشد اقتصادی در سه ماهه 
اول سال 99 با احتساب نفت به 2.5- درصد و بدون احتساب نفت 
به 0.6- درصد رس��ید. همچنین نقدینگ��ی 7.5 درصد، پول 17.5 

درصد و شبه پول 5.4 درصد رشد کرد.
بان��ک مرکزی، نرخ بیکاری فصل بهار 99 را هم 9.8 درصد اعالم 
کرد. گزارش های بانک مرکزی از ش��اخص های عمده اقتصادی در 
س��ه ماهه اول س��ال 1399، نش��ان می دهد که در بخش جمعیت 
و نیروی انس��انی، جمعیت فعال کش��ور در این ب��ازه زمانی، 25.5 
میلیون نفر بوده است. همچنین نرخ بیکاری در بهار امسال، به رقم 
9.8 درصد رس��یده اس��ت. در بخش خارجی این گزارش، صادرات 
کاال )FOB( رق��م 8938 میلیون دالر در برابر 9150 میلیون دالر 
واردات کاال )FOB( اس��ت. این رقم نش��ان می دهد تراز بازرگانی 

)حساب کاال( به رقم منفی 212 میلیون دالر رسیده است.

بانک مرکزی اعالم کرد
ممنوعیت استفاده از عناوین نهادهای پولی و 

بانکی بدون اخذ مجوز 
هرگونه اس��تفاده از عنوان موسس��ه اعتباری، تعاون��ی اعتباری، 
شرکت واسپاری )لیزینگ(، شرکت صرافی و صندوق قرض الحسنه 
در تابلو، س��ربرگ، مکاتبات و ... یا اشتغال به این امور بدون داشتن 

مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
به گزارش بانک مرکزی، فهرست نهادهای پولی مجاز در زیرمنوی 
نظارت بانکی س��ایت بانک مرکزی قرار دارد. این فهرست به صورت 
مرتب در حال به روزرس��انی اس��ت و هموطنان برای اطالع از نام و 
مش��خصات بانک ها و نهادهای پولی مجاز و آخرین تغییرات در این 
حوزه، صرفا به وب س��ایت بانک مرکزی مراجعه کنند. رسانه ها نیز 
در انتشار اخبار و گزارش های خود قید »مجاز« یا »غیرمجاز« بودن 

بانک ها و نهادهای پولی را مدنظر قرار دهند.  
گفتنی اس��ت در ماه های اخیر برخی ادعای برخورداری مجوز از 
بانک مرکزی را داشته و مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده اند.

دالر تا میانه کانال 25 هزار تومان عقب رفت
نوسان سکه در کانال 11 میلیونی

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در سومین روز آذرماه با افزایش 
100 ه��زار تومانی نس��بت به روز قبل ب��ه 11 میلیون و 900 هزار 
تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر با 
هم��ان قیمت11 میلیون و 500 هزار تومان معامله ش��د. همچنین 
قیمت نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و 200 هزار تومان، ربع  سکه 
4میلیون و 200 هزار تومان و س��که ی��ک گرمی 2میلیون و 400 
هزار تومان تعیین ش��د. در بازار طال نیز هر گرم طالی 18 عیار به 
مبل��غ یک  میلیون و 132 هزار تومان و ه��ر مثقال طال به بهای 4 
میلی��ون و 905 هزار تومان فروخته ش��د. ان��س جهانی طال نیز با 
کاهش نسبت به روز قبل به قیمت یک هزار و 868 دالر معامله شد.
همچنی��ن قیمت دالر در صرافی های بانکی طی روز دوش��نبه با 
حدود 100 تومان کاهش قیمت نسبت به روز یکشنبه به 25 هزار و 
550 تومان رسید. در جریان معامالت در صرافی های بانکی، قیمت 
خری��د دالر هم با 100 تومان کاهش 24هزار و  550 تومان تعیین 
شد. قیمت فروش یورو نیز با کاهش نسبت به قیمت های پایانی روز 
کاری قب��ل، معادل 30 هزار و 350توم��ان و قیمت خرید یورو نیز 

29 هزار  و  350 تومان اعالم شد.

در آستانه چهارمین عرضه ملک در بورس کاال
چگونه از بورس کاال ملک بخریم؟

کمت��ر از یک هفته تا چهارمین عرض��ه ملک در بورس کاال باقی 
مانده اس��ت و متقاضیان می توانند بع��د از دریافت کد معامالتی از 
طریق حس��اب های پایای بورس یا کارگزاری ها وجه موردنظر را به 

حساب بورس کاال واریز و اقدام به خرید ملک کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا، زمزمه راه اندازی بورس امالک، مس��تغالت و 
امتیازات از تیرماه به گوش می رس��ید و  29 مردادماه س��ال جاری 
نیز اولین معامله ملک در تاریخ بورس از طریق این بازار انجام شد. 
بدین صورت که ش��رکت عمران شهر جدید پردیس یک باب واحد 
تجاری را پس از پذیرش در بازار فرعی بورس کاالی ایران با قیمت 
پایه یک میلیارد و 63 میلیون تومان عرضه کرد و به فروش رساند. 
پس از آن ملک تجاری بانک اقتصاد نوین )کرمان( در 25ش��هریور 
و زمین بانک اقتصاد نوین )بندرعباس( در 26شهریورماه در بورس 

کاال عرضه شدند.
در این راستا قرار است 9 آذرماه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح در راستای برنامه فروش امالک مازاد خود، یک قطعه زمین 
محص��ور ش��ده واقع در شهرس��تان دماوند را به قیم��ت پایه 130 

میلیارد ریال در بورس کاالی ایران روی میز فروش بگذارد.
نوع تسویه این عرضه که در تابلوی امالک و مستغالت بورس کاال 
انجام می ش��ود، به صورت نقدی و اعتباری بوده و خریدار نهایی به 
عن��وان برنده حراج، ظ��رف 10 روز کاری بعد از تاریخ انجام معامله 
فرص��ت دارد 40 درصد بخش نقدی را به حس��اب عملیاتی بورس 
کاال واری��ز کند. بر این اس��اس افراد بعد از دریاف��ت کد معامالتی 
می توانند از طریق حس��اب های پایای بورس ی��ا کارگزاری ها وجه 
موردنظر را به حساب بورس کاال واریز و اقدام به خرید ملک کنند.
مکانی��زم کش��ف ن��رخ و انتخاب خری��دار در ب��ورس کاال بدین 
نح��و اس��ت ک��ه در روز عرضه یک حراج��ی برگزار می ش��ود و در 
آن کارشناس��ان یک کف قیمت��ی برای ملک در نظ��ر می گیرند و 
خریداران براس��اس قیمت پایه با یکدیگر به رقابت می پردازند و در 
نهایت باالترین قیمت براس��اس قوانین به ثبت می رسد و فردی که 
باالترین قیمت را اعالم کرده باش��د به عن��وان مالک حقیقی ملک 
معرفی می ش��ود. اگر فرد خریدار نتواند مبلغ در نظر گرفته ش��ده 
را تا تاریخ سررس��ید پرداخت کند طبق قوانین بورس کاال ش��ده و 

مشمول جریمه خواهد شد.

بانکنامه

بودجه س��ال آینده در حالی آخرین مراحل بررسی خود را در پاستور 
پش��ت سر می گذارد که گزارش های رسیده نشان می دهد بخش مهمی 
از اعداد و ارقام بااهمیت بودجه 1400 مش��خص ش��ده است. براساس 
اعالم رس��می رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، قیمت دالر یا به عبارتی 
نرخ تس��عیر ارز در بودجه سال آینده بین 11 تا 11 هزار و 500 تومان 
تعیین ش��ده است. درعین حال بودجه سال آینده برمبنای فروش 700 

هزار بشکه ای نفت با قیمت 40 دالر تدوین شده است.
به گ��زارش خبرآنالین، دولت ایران با س��یگنالی مهم به بازار جهانی 
نف��ت، میزان فروش نفت خ��ود را در محدود 700 هزار بش��که در روز 
تعیین کرده اس��ت. این بدان معناس��ت که ایران خود را آماده بازگشت 
به بازار جهانی نفت می کن��د. پیش از این نیز عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی تاکید کرده که روند فروش نفت ایران با گشایش هایی 
روبه رو ش��ده است. ایران به واسطه تش��دید تحریم های آمریکا و اعمال 
تحریم های  نفتی، دوره س��ختی را از س��ال 1397 تاکنون پش��ت سر 
گذاشته است. این سه عدد مهم یعنی نرخ تسعیر 11 تا 11هزار و500 
تومان��ی، نفت 40 دالری و صادرات 700 هزار بش��که ای ش��اکله اصلی 
بودجه را روش��ن می کند. به این ترتیب روشن است که سیاست جدایی 

از نفت در سال آینده نیز قرار است پیگیری گردد.
محل تامین منابع مالی و تخصیص ارز 4200 تومانی

براس��اس این گزارش، در سال های گذش��ته و در شرایط عادی غالبا 
نفت مهمترین محل تامین درآمدهای دولتی محس��وب می ش��د اما در 
ش��رایط کنونی سه محل برای تامین درآمدهای موردنیاز مشخص شده 
اس��ت. طبق گفته محمدباق��ر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
س��ه محل نفت، مالیات و انتش��ار اوراق مالی به عنوان سه محل تامین 

درآمدهای موردنیاز دولت اعالم شده است.
از س��وی دیگر، هرچند گزارش های رس��یده حکای��ت از آن دارد که 
تخصی��ص ارز 4200 تومان��ی ادام��ه خواهد یافت، اما برآوردها نش��ان 
می ده��د که میزان ارز 4200 تومان��ی تخصیصی برای واردات کاالهای 
اساس��ی ادامه می یابد. در حالی که در س��ال های 98 و 99، ارز 4200 
تومانی کاالهای اساس��ی از مح��ل درآمدهای ارزی ناش��ی از صادرات 

نف��ت خام، میعان��ات گازی و خالص گاز اختصاص می یافت، براس��اس 
پیش نویس الیح��ه بودجه 1400، دولت قص��د دارد ارز 4200 تومانی 
در س��ال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناش��ی از صادرات نفت 
خام تامی��ن نماید. در جزء 1 بند »ب« تبصره 1 پیش نویس این الیحه 
آمده اس��ت: »س��قف منابع حاص��ل از ارزش صادرات نف��ت مندرج در 
ردیف 210101 جدول ش��ماره )5( این قانون مع��ادل... ریال تعیین و 
معادل ارزی آن صرف واردات کاالهای اساس��ی، نهاده های دامی و دارو 

و تجهیزات پزشکی می شود.«
در این بین س��وال این اس��ت که آیا درآمد نفتی قابل تحقق اس��ت؟ 
هرچند برخی به واس��طه تحریم های آمریکا علیه ایران درآمدهای نفتی 
را چندان قابل تحقق نمی بینند اما پاس��خ نوبخت به این س��وال که آیا 
درآمدهای نفتی قابل تحقق اس��ت؟ مثبت بوده است. استناد وی البته 
به میزان صادرات کنونی نفت ایران است. نوبخت در این خصوص گفته 
اس��ت: »با توجه به میزان صادرات امس��ال، تا مقداری که در ش��رایط 
مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، حجم صادرات برنامه ریزی ش��ده 

است.«
ب��ه گفت��ه وی، »هرچه در ای��ن زمینه مازاد داش��ته باش��یم، صرف 
هزینه ه��ای جاری نمی ش��ود بلکه ب��رای طرح های ب��زرگ، حمل ونقل 
ش��هری، توس��عه دولت الکترونی��ک، تقویت ش��رکت های دانش بنیان، 
طرح ه��ای عمرانی که می توانند منش��أ اثر باش��ند و حتی تقویت طرح 

تحول سالمت، استفاده خواهد شد.«
البته هرچند مقامات دولتی معتقدند ظرفیت های مالیاتی کشور این اجازه 
را می ده��د که به جای اتکا به نفت در بودجه، به س��مت مالیات برویم اما 
گزینه رکود ناشی از کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی مدنظر سیاستگذاران 
قرار گرفته اس��ت. براس��اس پیش بینی های صورت گرفته در سال 1400 
میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه  
قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود، اما واکنش هایی منفی به این موضوع 

البته در روزهای اخیر صورت گرفته است.
از مالیات بر امالک و خودروهای لوکس تا معافیت مالیاتی

در الیحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی از محل امالک و خودروهای 

گران قیمت مفروض شده است. این موضوع در قانون بودجه امسال نیز 
لحاظ شده است. دولت در الیحه بودجه سال 1400 پیش بینی کرده که 
امالک مسکونی و تجاری که مجموع ارزش آنها باالی 20 میلیارد تومان 
است و نیز خودروهای س��واری، وانت که ارزش آن 2 میلیارد تومان به 
باال باشد مشمول مالیات بر دارایی ساالنه می شود. این مالیات به صورت 
پلکانی براس��اس ارزش اموال و امالک مذکور تا نیم درصد محاس��به و 
حداکثر تا بهمن 1400 پرداخت می ش��ود. موارد استثنا از این حکم در 

آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
همچنین س��قف معافیت مالیاتی حقوق براساس پیش نویس اعالمی 
48 میلیون تومان در س��ال یا به عبارتی 4 میلیون تومان در ماه خواهد 
بود. این در حالی است که دولت برای سال جاری و طبق قانون بودجه 
س��قف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در س��ال 36 میلیون تومان و 
در ماه 3 میلیون و 600 تومان تعیین کرده بود که در س��ال آینده این 

سقف 400 هزار تومان افزایش پیدا می کند.
طبق پیش بینی های صورت گرفته میزان افزایش حقوق و دس��تمزد 
برای کارکنان و بازنشس��تگان در مح��دوده 25 درصد خواهد بود. البته 
در این راس��تا نیز پیش بینی می شود میزان افزایش پلکانی انجام شود و 
متوس��ط افزایش در محدوده 25 درصد باشد. همچنین در پیش نویس 
الیحه بودجه 1400، حداقل حقوق کارکنان و بازنشس��تگان در س��ال 

آتی، 3.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در تبص��ره 12 پیش نوی��س الیحه بودجه 1400 آمده اس��ت، پس از 
اعمال افزایش ضریب ریالی حق��وق برای گروه های مختلف حقوق بگیر 
موض��وع ج��ز )1( این بند و معادل افزایش ضری��ب ریالی برای افزایش 
حقوق بازنشس��تگان و وظیفه بگی��ران، مجموع مبلغ من��درج در حکم 
کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه 
برای کارکنان قرارداد کار معین )مش��خص( به نس��بت مدت کارکرد و 
حکم حقوق بازنشس��تگان متناسب س��نوات خدمت قابل قبول، از 35 
میلیون ریال کمتر نباشد بنابراین کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی 
و بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1400، 3.5 میلیون تومان در ماه 

است. این رقم در بودجه سال 99، 2.8 میلیون تومان بود.

چن��د روز پیش بود که مدی��ر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
از اج��رای قانون جدید چک از اواخ��ر آذرماه خبر داد و گفت از اواخر 
آذرماه س��ال جاری، تمامی اف��رادی که قصد اس��تفاده از چک دارند 
موظف هس��تند که پس از صدور چک، اطالعات چک صادرشده را در 

سامانه صیاد ثبت کنند.
محمدبیگی به تغییرات اعمال ش��ده در نحوه استفاده از چک اشاره 
کرد و گفت: پس از اجرایی ش��دن قانون یعنی از اواخر آذرماه س��ال 
جاری، براس��اس نص صریح م��اده 21 مکرر قانون اصالح قانون صدور 
چک، تمامی افرادی که قصد اس��تفاده از چک دارند موظف هس��تند 
که پس از صدور چک، اطالعات چک صادرش��ده را به همراه اطالعات 
دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی ترین 

نکاتی است که هموطنان عزیز باید به آن توجه کنند.
به گفت��ه وی، همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد 
انتقال چک به ش��خص دیگری داشته باشد، ملزم است اطالعات را در 
این س��امانه ثبت کند. بدین ترتیب عماًل ظهرنویس��ی چک به صورت 
دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقاالت چک در سامانه صیاد اتفاق 
خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی ش��ود و به صورت 

الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.
درباره سمت و سوی قانون جدید چک، وحید شقاقی شهری رئیس 
دانش��کده اقتصاد دانش��گاه خوارزمی با اش��اره به اینکه قوانین مربوط 
به چک در گذش��ته با چالش های بس��یار زیادی روب��ه رو بود، به فرارو 
گفت: می توان گفت که چک طی س��الیان گذشته اعتبار گذشته خود 
را از دس��ت داده، به طوری که بسیاری از تجار و بازرگانان دیگر چک 
را قب��ول نمی کنند و در معامل��ه تنها پول نقد را قبول دارند، این روند 
اگ��ر ادامه پیدا می کرد، به طور قطع دیگر چک به طور کامل از اعتبار 

می افتاد.
به گفته وی، مشکالت مربوط به چک طی این چند ساله بسیار زیاد 
بوده، در این باره آمار باالی چک های برگشتی خود گویای بسیاری از 
مسائل است، طی این س��ال ها آمار پرونده های ناشی از کشیدن چک 
بی محل بس��یار باال بوده و رویه قضای��ی برای حل و فصل این موضوع 
بسیار زمانبر بوده و هزینه بسیار زیادی را تحمیل کرده، زیراکه تعداد 
پرونده ها خیلی زیاد است و طبعا رسیدگی به آنها زمان می خواهد، این 
موضوع در کار و فعالیت کس��ب و کار های مختلف نیز بسیار تاثیرگذار 

بوده است.
ش��قاقی با تاکید بر اینکه به منظور رفع مشکالتی که در مورد چک 
وجود داش��ت، اصالح قوانین مربوط به آن از اهمیت بسزایی برخوردار 
است، ادامه داد: برای خروج چک از وضعیت فعلی بانک مرکزی قانون 
مرب��وط به این موضوع را اصالح کرده و قرار اس��ت از اواس��ط آذرماه 
ای��ن قان��ون جدید چک اجرایی ش��ود، این کار از چن��د جهت دارای 
اهمیت است که می تواند بسیار مورد توجه نیز قرار بگیرد و بسیاری از 

مشکالتی که در حوزه چک وجود دارد را از میان بردارد.
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با اش��اره به اینکه اعتمادزدایی از 
چک بزرگترین آسیبی بوده که به چک وارد شد، گفت: به دلیل حجم 
باالی چک های برگش��تی و اینکه در برخی از موارد افراد عمال به پول 
خود نمی رسیدند، این مسئله باعث بی اعتبار شدن چک شده بود، این 
موضوع در حوزه تجارت و کس��ب و کار نیز برنامه ریزی برای آینده را 
دش��وار کرده بود، چراکه افراد نمی توانس��تند، کاال و یا خدماتی را که 

دریافت می کنند، هزینه آن را به طور مثال دو ماه بعد تسویه کنند.
وی ادامه داد: یکی از کارکرد های مهم چک بُعد اعتبارس��نجی افراد 
در ح��وزه اقتصادی و تجارت اس��ت، ب��ه این معنا که اعتب��ار افراد از 

روی چک هایی که خرج می کردند و پاس می ش��دند، در بازار شناخته 
می ش��د، اما امروز به دلیل بی اعتباری چک این مسئله خدشه دار شده 
اس��ت، منتها با توجه به تغییر قانون چک این مسئله حل خواهد شد. 
ب��ه بیان دیگ��ر این تغییر قانون چند تحول مه��م در حوزه چک را به 
دنبال دارد که اولین آنها بازگشت اعتبار به این ابزار مبادله مالی است.

ش��قاقی یادآور شد: این مس��ئله از اهمیت بسزایی برخوردار است و 
می تواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند، دومین مسئله در این راستا 
رونق مربوط به کسب و کار ها است که از طریق اعتباربخشی دوباره به 
چک رخ خواهد داد. سوم هم اینکه معامالت به چک منضبط تر خواهد 
شد و به نوعی پرونده های موجود در این زمینه به میزان زیادی کاهش 
خواهد یافت که این خود بس��یاری از مشکالت به وجود آمده در مورد 

چک را از بین خواهد برد.
این اس��تاد دانش��گاه خاطرنشان س��اخت: بانک مرکزی یک سامانه 
یکپارچ��ه برای چک مبتنی بر قانون جدید راه اندازی کرده که دیگر از 
این به بعد هر کس��ی چک می کشد، باید آن را در این سامانه به ثبت 
برس��اند، همچنین در مورد چک های حامل نیز هرگونه نقل و انتقالی 
که در چک صورت می گیرد نیز باید در سامانه یکپارچه صیاد به ثبت 
برساند، که این مسئله می تواند هم چک را قابل رصد کند و هم اینکه 
در موضوعات مربوط به پولش��ویی بسیار موثر است و می تواند از انجام 

چنین مسائلی جلوگیری کند.
به اعتقاد او، با توجه به قانون جدید چک، اگر کسی چکش برگشت 
بخورد، با یکس��ری از محدودیت ها از جمله عدم امکان دریافت دسته 
چ��ک، عدم امکان افتتاح حس��اب بانکی جدید، ع��دم امکان دریافت 
تسهیالت بانکی، عدم امکان صدور ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی 

مواجه خواهد شد.

جزییات و مزایای قانون جدید چک

ِچک کشی بی محل ممنوع!

بودجه سال آینده براساس صادرات ۷00 هزار بشکه ای نفت با قیمت 40 دالر بسته شده است

مهم ترین اعداد بودجه ۱۴۰۰

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رشد عجیب سهام  اولی ها در بورس چه آثاری دارد؟
موج سواران هیجان زده

بازار س��رمایه تا قبل از س��ال 99، محلی برای س��رمایه گذاری افراد 
خاص بود. آنها که اطالعات عمیقی نس��بت به عملکرد ش��رکت های 
بورس��ی و تحوالت بازار س��هام داش��تند، در این بازار سرمایه گردانی 
می کردن��د. حقوقی ها نیز همیش��ه بازیگر اصلی این ب��ازار بوده اند. در 
اقتصاد دولتی و شبه دولتی ایران که بسیاری از شرکت های بورسی به 
ویژه بزرگ ترهای بازار به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی وابستگی 
دارند، فعالیت در بازار سرمایه پیچیدگی های زیادی دارد که نمی توان 
با رویکردهای سرراست و ساده در آن به فعالیت پرداخت. از همین رو 
توصیه همیش��گی این است که ورود به این بازار باید از مسیر آموزش 
بگذرد. س��امانه هایی وجود دارد که می توان با پ��ول مجازی در آن به 
معامل��ه روزانه در بورس پرداخت. ای��ن فعالیت با اطالعات واقعی بازار 
انجام می شود اما سود و زیانی در کار نیست و اثری بر بازار ندارد. این 
سامانه ها طراحی شده است تا افراد بعد از طی کردن دوره آموزش های 
بورس��ی، تجربه معامالت آنالین و سود و زیان را از سر بگذرانند و بعد 
وارد معامالت واقعی شوند. همه مسیرهای منطقی برای ورود به بورس 
در س��ال جاری رنگ باخت. از اواخر سال گذشته نشانه های سوددهی 

فراتر از نرخ تورم در بازار سرمایه خودنمایی کرد.
طی دو س��ال گذش��ته بورس از نظر بازدهی عقب تر از بازارهای ارز، 
مس��کن، طال و خودرو ایس��تاده بود به همین دلیل ورود به این بازار 
برای سرمایه های خرد و سرگردان منطقی نبود. از اواخر سال گذشته 
که بازارهای دیگر به آرامش نسبی رسیدند، تاخت وتاز بورس آغاز شد. 
همین نشانه کوچک کافی بود تا سرمایه ها از سایر بازارها به سوی این 
بازار روانه ش��ود. ورود سریع سرمایه به این بازار تقاضا را افزایش داد و 
قیمت سهام رش��د تصاعدی را تجربه کرد تا سبز شدن شاخص ها در 
این بازار، موجب ترغیب بیشتر افراد برای ورود به بورس شود. تشریفات 
آموزشی دیگر رنگ باخت و صف ها مقابل دفاتر پیشخوان دولت برای 
دریافت کد بورس��ی و احراز هویت طوالنی تر شد. راه های احراز هویت 
آنالین و ثبت نام های غیرحضوری نیز بالفاصله از سوی سازمان بورس 
و کارگزاری های فعال بورسی، گشایش یافت تا ورود به بورس ساده تر 
شود. تعداد س��هامداران در فاصله زمانی چند ماه آنچنان رونق گرفت 
که تعداد کدهای بورس��ی از حدود 9 میلیون در مرداد 98 به بیش از 
48 میلیون در مرداد 99 رسید البته آزادسازی سهام عدالت نیز به این 
آم��ار کمک فراوانی کرد. نیمی از دارندگان س��هام عدالت گزینه اداره 
س��هام از سوی خود را برگزیدند که به مفهوم اضافه شدن این افراد به 
فعاالن بازار سرمایه و دارندگان کد بورسی است. بزرگ ترین کارگزاری 
ایران که بیشترین مش��تری را در میان دارندگان کد بورسی دارد، در 
بهمن سال گذشته 700 هزار مشتری داشته است اما در شهریور سال 
99 تعداد مشتریان این کارگزاری به 7 میلیون نفر رسیده است. رشد 
تعداد سهامداران با افزایش سرمایه گذاری همراه شد و آمارهای کیفی 
بورس را نیز به مانند آمارهای کمی تکان داد. گزارش سازمان بورس و 
اوراق بهادار نشان می دهد که مجموع ارزش معامالت بورس ها در دوره 
12 ماهه منتهی به 31 تیرماه س��ال 1398 معادل 497 هزار میلیارد 
تومان بوده که در دوره 12 ماهه منتهی به 31 تیرماه س��ال 1399 به 
2264 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق این آمارها، تعداد 
س��هامداران حدود 5 برابر شده اس��ت و ارزش معامالت نیز بیش از 4 

برابر رشد یافته است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران که روز یکشنبه روندی پرنوسان داشت و 7 
هزار واحد افت کرده بود، روز دوشنبه و در سومین روز آذرماه سبزپوش 
شد و با رشد بیش از 16 هزار واحدی به ارتفاع یک میلیون و 375 هزار 
واحد رس��ید. در این روز طی یک میلیون و 450 هزار نوبت داد و ستد 
بیش از 11 میلیارد و 815 میلیون س��هم و اوراق بهادار دست به دست 
شد و به این ترتیب ارزش معامالت به بیش از 11 هزار و 731 میلیارد 
تومان رس��ید. همچنین در فرابورس نی��ز ارزش معامالتی نزدیک به 4 

هزار میلیارد تومان شد.
در ادامه روند مثبت بورس، روز دوش��نبه س��وم آذرماه بازار س��رمایه 
همچنان با اقبال مواجه بود، به طوری که ش��اخص کل بورس 16 هزار 
682 واحد رش��د کرد و به رقم یک میلیون و 375 هزار واحد رس��ید. 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 4هزار و 916 واحد افزایش به 387 هزار 
و 607 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 3هزار و 219 واحد رشد به 
253 هزار و 825 واحد رسید. شاخص بازار اول 17 هزار و 734 واحد و 
شاخص بازار دوم 12 هزار و 844 واحد افزایش داشت. در معامالت این 
روز بیش از 11 میلیارد و 815 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 11 هزار و 731 میلیارد تومان داد و س��تد ش��د. در آن سوی 
بازار س��رمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 195 واحد افزایش داشت و 

بر روی کانال 16 هزار و 670 واحد ثابت ماند.
مهمترین نمادهای بورس در سومین روز آذرماه

نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی، ای��ران خودرو، ملی صنایع 
مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، بانک تجارت، پاالیش نفت بندرعباس 
و سرمایه گذاری س��یمان تامین ازجمله نمادهای پربیننده روز دوشنبه 
بودند. گروه خودرو هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه 3میلیارد و 782 هزار برگه سهم به ارزش 18 

هزار و 254 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای پاالی��ش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک ه��زار و 625 واحد، 
معدن��ی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک ه��زار و 513 واحد، معدنی و 
صنعتی چادرمل��و )کچاد( با یک هزار و 346 واحد، پاالیش نفت تهران 
)ش��تران( با یک ه��زار و 271 واحد، بانک ملت )وبمل��ت( با یک هزار 
و 187 واح��د، بانک تج��ارت )وتجارت( با 934 واحد، بانک پاس��ارگاد 
)وپاس��ار( با 717 واحد، بانک پارس��یان )وپارس( ب��ا 693 واحد، بانک 
ص��ادرات ایران )وبصادر( با 685 واحد، س��ایپا )خس��اپا( با 662 واحد، 
ملی صنای��ع مس ایران )فملی( با 661 واحد و پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر( با 561 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
همچنین نمادهای ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
ی��ک هزار و 105 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 90 
واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 892 واحد، کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران )حکش��تی( ب��ا 545 واحد، فوالد خوزس��تان 
)فخوز( با 476 واحد، توس��عه معادن و فل��زات )ومعادن( با 329 واحد، 
ف��والد کاوه جنوب کیش )کاوه( با 285 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 
281 واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 264 واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص همراه بودند.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از 195 واحد افزایش داش��ت و بر روی 

کان��ال 16 هزار و 670 واحد ثابت ماند. در ای��ن بازار 2میلیارد و 483 
هزار برگه سهم به ارزش تقریبی 4 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.

نماده��ای هلدینگ صنایع معدن��ی خاورمیانه )میدک��و(، تولید برق 
ماهتاب کهن��وج )بکهنوج(، صنعتی مینو )غصین��و(، تولید نیروی برق 
دماون��د )دماوند(، گروه توس��عه ملی مهر آین��دگان )ومهان(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، س��رمایه گذاری مالی س��پهر صادرات )وسپهر(، کشت 
و دام قی��ام اصفهان )زقیام( و پاالیش نفت الوان )ش��اوان( و بیمه کوثر 

)کوثر( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.
همچنین نمادهای ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، س��هامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پلیمر آریا ساسول 
)آریا(، پتروش��یمی م��ارون )مارون(، گروه کارخانج��ات صنعتی تبرک 
)تبرک(، قاسم ایران )قاسم( و پتروشیمی تندگویان )شگویا( تاثیر منفی 

بر شاخص این بازار را داشتند.

پیشتازی بازار سهام در میان بازارهای موازی
با ش��روع دور جدید تعطیالت کرونایی از ابتدای این هفته و تعطیلی 
بازارهای موازی، بورس تهران از فرصت پیش رو نهایت استفاده را برده 
و به روند صعودی خود ادامه می دهد. در ایت براه، یک کارش��ناس بازار 
س��رمایه معتقد اس��ت که بازار سهام به طور قطع نس��بت به بازارهای 
موازی مانند ارز، خودرو، طال و س��که پیش��تاز خواهد بود مگر آنکه نرخ 

سود بانکی افزایش پیدا کند و نقدینگی ها روانه بانک ها شوند.
علی صادقین با بیان اینکه به دلیل نوس��ان قیمت دالر در کانال 25 
تا 26 هزار تومان، انتشار گزارش های مثبت آبان ماه شرکت ها در ادامه 
گزارش های تابس��تان و مهرماه به خصوص در سهام کامودیتی محور و 
خوش بینی نس��بت به گروه بانکی و خودروی��ی به دلیل انتخاب بایدن، 
روند معامالت بورس در آذرماه با حجم باالیی همراه است، به ایرنا گفت: 
به نظر می رسد در ماه جاری حجم معامالت خرد و کالن بازار به صورت 
روزانه حدود 15 تا 22 هزار میلیارد تومان باشد و با توجه به وضع حاکم 
در کشور از نظر حجم معامالت وضعیت مناسبی را در بازار شاهد باشیم.

صادقی��ن به ریس��ک های تهدیدکننده معامالت بورس اش��اره کرد و 

افزود: مهمترین خطری که در وضعیت فعلی معامالت این بازار را تهدید 
می کند رایزنی های ایجادشده برای بازار فوالد است که مربوط به مصوبه 
جدید دولت مبنی بر قیمت گذاری دس��توری در بازار فوالد و مشتقات 
آن در بازار داخل اس��ت، این موضوع می تواند به عنوان یک عامل منفی 

در معامالت بورس تلقی شود.
او با بیان اینکه در صورت فش��ار عرضه از سوی حقوقی ها دوباره بازار 
وارد فاز ترس می ش��ود، گفت: در صورتی ک��ه این دو تهدید را در بازار 
کنار بگذاریم از نظر قیمت ارز، قیمت جهانی و وجود تعادل در معامالت 
بورس نگرانی چندانی وضعیت بازار را در آذرماه تهدید نمی کند. این دو 
موضوع به عنوان تنها عامل تهدیدکننده بازار تلقی می شوند و می توانند 

باعث ایجاد هیجان و نوسان  در معامالت بازار شوند.
صادقی��ن به اقدام هایی که می توانند زمینه س��از بهبود روند معامالت 
بازار ش��وند تاکید ک��رد و گفت: بهترین اقدامی ک��ه می توان انجام داد 
شناس��ایی و معرفی سهام خوب در بازار اس��ت، انتشار شایعات و اخبار 
غیرموث��ق در بازار از س��وی حقیقی ها و حقوقی ها که زمینه س��از ترس 
دس��ته جمعی در بازار هس��تند منجر به ایجاد روند منفی در معامالت 
بازار می شوند. این موضوع مهمترین عاملی است که می تواند با برچیده 
شدن آن از بازار شاهد بهبود وضعیت بازار و کاهش تصمیم های هیجانی 

از سوی سهامداران باشیم.
ب��ه گفته وی، عامل دیگ��ری که می تواند باعث تاثی��ر مثبت بر روند 
معامالت بازار ش��ود تزریق منابع یا هدایت نقدینگی به س��مت صندوق 
تثبیت و توس��عه بازار اس��ت تا از این لحاظ آرامشی در بازار حاکم شود 

زیرا موقعیت جدیدی برای بازار ایجاد شده است.
چرا شاخص بورس در روز یکشنبه منفی شد؟

وی به جهت دهی دوباره در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در شرایط 
حاضر با انتخاب بایدن به عنوان ریاس��ت جمهوری آمریکا بهترین محل 
برای س��رمایه گذاری با دید میان مدت می تواند بازار س��رمایه باشد. باید 
به طور جدی از سیاس��ت ها و اتخاذ دس��تورالعمل ها، مصوبات و قوانین 
خلق الس��اعه ای که می توانند باعث ایجاد حجم فروش گسترده و دسته 
جمع��ی به خصوص در گروه لیدر بازار ش��وند، خ��ودداری کرد در این 
ص��ورت می توان به مرور ش��اهد ورود نقدینگی از س��وی حقیقی ها در 

بازار باشیم.
او به افت ش��اخص بورس در روز یکش��نبه اش��اره کرد و گفت: روند 
معام��الت در این روز به صورت دو مرحله برگزار ش��د، در ابتدا بازار در 
مس��یر نزولی قرار داش��ت و در انتها به سمت س��هام شاخص ساز پیش 
رف��ت. اتفاق اصلی اما در معامالت ش��نبه و در گروه های بزرگ به ویژه 
خودرویی ها شکل گرفت که به صورت هوشمند و منظم در مسیر منفی 
قرار گرفتند، این در حالی است که اگر این اتفاق رخ نمی داد شاهد روند 

متعادل و مثبت معامالت بورس در روز یکشنبه بودیم.
صادقین با تاکید بر اینکه احتمال افزایش نرخ سود بانکی بعید است، 
گفت: براس��اس آخرین صحبت های مطرح ش��ده سقف 20 درصد برای 
نرخ س��ود بانکی تعیین شده است که با توجه به انتخاب بایدن و امکان 
بازگش��ت آمریکا ب��ه برجام، ب��ورس بهترین بازار برای س��رمایه گذاری 

خواهد بود.

شاخص بورس تهران در سومین روز آذرماه سبزپوش شد

روز ۱۶ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه
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صنعت پتروشیمی در مسیر دور زدن خام فروشی
طبق برآوردهای صورت گرفته درآمد ارزی پتروش��یمی ایران تا سال آینده 
به رقم بی س��ابقه  25 میلیارد دالر می رسد که این مقدار درآمدزایی از صنعت 
پتروش��یمی مصداق دوری از خام فروشی است، عالوه بر این تولیدات صنعت 
پتروشیمی با هدف ممانعت از آینده فروشی و خام فروشی، طی جهش های دوم 
و سوم به مقدار 100 میلیون تن می رسد، رقم 25 میلیارد دالر یادشده نیز در 

پنج سال آینده، به 34 میلیارد دالر خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، در سال 1398 حجم معامالت محصوالت پتروشیمی بورس 
کاال در ح��دود 4.6 میلیون و با ارزش تقریباً 43 هزار میلیارد تومان بود. طبق 
گزارش های موجود ارزش این تاالر در مقایس��ه با س��ال 1397 با رشدی 38 

درصدی همراه شد. این رشد در سال جاری نیز ادامه داشت.
براساس سخنان بهزاد محمدی - مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی، 
در اردیبهشت سال 1399 محصوالت پتروشیمی در بورس کاال نسبت به مدت 
مش��ابه با 11 درصد افزایش معامالت همراه بوده است. عموم این ارقام را باید 
دال بر فاصله گرفتن از خام فروش��ی دانست، زیرا به گفته محمدی، با افزایش 
طرح ها در س��ال 1400 میزان مصرف منابع نفت و گاز به 1.5 میلیون بش��که 
نفت خام در روز می رس��د و به این ترتیب فرآیند گذار از خام فروشی به شکل 

واقعی در حال انجام است.
هرچند مدیریت صنعت بزرگ پتروش��یمی از هم��ان ابتدای دولت روحانی 
به س��مت و سویی بود که از خام فروشی جلوگیری ش��ود، اما باید اذعان کرد 
ک��ه تحریم ها نی��ز در این زمینه و س��وق دادن اقتصاد ایران ب��رای جدایی از 
خام فروشی بی تأثیر نبود، با این وجود رئیس جمهوری بارها تاکید کرده که هم 
در پتروشیمی و هم در فوالد، ما از خام فروشی جدا شدیم و وارد مرحله ارزش 

افزوده و زنجیره های بعدی شده ایم.
نگاهی به آمار رسمی کشور نیز مؤید همین موضوع است، زیرا پایان امسال 
نسبت به سال 1392، مقدار تولید محصوالت پتروشیمی سراسر کشور افزایشی 
دو براب��ری خواهد داش��ت، البته در بعضی از اس��تان ها ک��ه دارای واحدهای 
پتروشیمی هستند، این مقدار بیشتر اس��ت. برای نمونه در استان آذربایجان 
غربی، تولید محصوالت پتروشیمی تا اوایل شهریور امسال رشدی 3.5 برابری 

را تجربه کرده است.
اجرای طرح های جدید پتروش��یمی که تولید 50 میلی��ون تنی ایران را به 
ترتیب به 100 و س��پس به 130 میلیون تن می رس��اند، به عنوان جهش های 
دوم و سوم صنعت پتروشیمی، آنقدر اهمیت داشت که حتی رهبر انقالب نیز 
چندی پیش در سخنان ش��ان به این موضوع پرداختند و آن را رویدادی مهم 
توصیف کردند. چنین موضوعی نشانه اهمیت شتاب توسعه صنعت پتروشیمی 
در ای��ران اس��ت که نه تنها نقش صنعت پتروش��یمی ای��ران را در جامه عمل 
پوش��اندن به هدف تقویت فروش فرآورده و محصول در کنار فروش نفت خام 
نشان می دهد، بلکه آینده ای امیدبخش تر برای تقویت درآمدهای ارزی کشور 
از طریق مهم ترین محور جذب درآمدهای ارزی یعنی پتروشیمی نوید می دهد.

نرخ تورم ماهانه استان تهران در آبان ماه 
کاهش یافت

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت 
نرخ تورم ماهانه این اس��تان در آبان امس��ال به 3.2 درصد رسید که در 

مقایسه این عدد در ماه مهر، 2.9 درصد کاهش داشته است.
مسعود افشین روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه 
منظور از نرخ تورم ماهانه درصد تغییر عدد ش��اخص قیمت نس��بت به 
ماه قبل اس��ت، اعالم ک��رد: تورم ماهانه برای گ��روه عمده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« با افزایش 7.6 واحدی به 11.9 درصد و برای 
گ��روه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با کاهش 5.8 واحدی به 

عدد 0.8 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3.1 درصد است 
که نس��بت به ماه قبل 3درصد کاهش داشته و این نرخ برای خانوارهای 

روستایی با کاهش هفت دهم درصدی به 4.8 درصد رسیده است.
افزایش نرخ تورم نقطه ای

افشین افزود: براس��اس آخرین نتایج، نرخ تورم نقطه ای استان تهران 
در آبان 1399، به عدد 43.3 درصد رس��ید و این نرخ برای متوسط کل 

کشور 46.4 درصد بود.
وی یادآور شد: به این ترتیب خانوارهای استان تهران به طور میانگین 
43.3 درصد بیشتر از آبان سال 1398، برای خرید یک مجموعه کاالها و 

خدمات یکسان هزینه کرده اند.
افشین اظهار داشت: نرخ تورم نقطه ای استان تهران در آبان 1399 در 

مقایسه با مهر امسال، به میزان 2.1 درصد افزایش یافته است.
معاون آمار و اطالعات س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان تهران 
گفت: نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
با افزایش 13.8 درصدی به 50.1 درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و 

خدمات« با کاهش 1.1 درصدی به 41.5 درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری استان 
تهران 43.4 درصد است که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش داشته 

است.
افشین اضافه کرد: این نرخ برای خانوارهای روستایی 41.8 درصد بود 

که نسبت به ماه قبل 3درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای تهرانی

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان 
کرد: نرخ تورم ساالنه منتهی به آبان 1399، برای خانوارهای تهرانی 31.3 
درصد رسید که نسبت به این رقم در یک سال منتهی به مهر امسال، 1.3 

درصد افزایش نشان می دهد.
وی اعالم کرد: نرخ تورم س��االنه برای خانوارهای شهری 31.4 درصد 

است که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش داشته است.
افشین افزود: این نرخ برای خانوارهای روستایی 30.8 درصد است که 

نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش نشان می دهد.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری

معاون آمار و اطالعات س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان تهران 
گفت: در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« بیش��ترین 
افزایش نسبت به ماه قبل مربوط به گروه سبزیجات گوجه فرنگی، پیاز، 

فلفل دلمه ای، لوبیا سبز و سیب زمینی با 36.9 درصد بوده است.
وی یادآور ش��د: پس از آن گروه »گوشت قرمز و ماکیان« شامل مرغ 
ماشینی، گوشت گوساله یا گاو و گوسفند با 19.6 درصد، گروه »روغن ها 
و چربی ها« مانند روغن نباتی جامد، کره پاستوریزه و روغن مایع با 12.6 
درصد و گروه »ماهی ها و صدف داران« ش��امل ماهی قزل آال و کنس��رو 
ماه��ی تن، با 12 درصد بیش��ترین افزایش قیمت را نس��بت به مهرماه 

داشته اند.

اخبـــار

درحالی که مش��اغل باید در ش��هریور س��ال جاری اق��دام به نصب و 
اس��تفاده از کارتخوان می کردند، هنوز مشخص نیست که چه میزان از 
قانون پایانه های فروش��گاهی اجرا شده است و وضعیت تمکین مشاغل 
از این قانون در ابهام اس��ت. به گزارش ایس��نا، با توجه به اینکه قانون 
پایانه های فروش��گاهی از آبان سال گذش��ته از مجلس به دولت ابالغ و 
از طرف دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و س��ازمان امور مالیاتی 
کشور ابالغ شده است؛ در این زمینه سازمان مالیاتی از شهریور پارسال 
مع��ادل 15 گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 50 ش��غل می ش��وند را 
دسته بندی کرد تا برای ش��فاف  شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی 
و کمک به فرآیند حسابرس��ی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه 

فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند.
 اولین گروه از آنها، پزشکان و فعاالن حوزه درمان )که مجوز فعالیت 
آنها توس��ط وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، سازمان نظام 
پزش��کی ایران یا سازمان نظام دامپزش��کی و سازمان دامپزشکی صادر 
می ش��ود( بودند که تا پایان پارس��ال فقط 50درصد از پزشکان اقدام به 

ثبت نام در پایانه فروشگاهی کردند. 
پس از الزام پزش��کان، نوبت به وکال برای ثبت نام در پایانه فروشگاهی و 

استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر پارسال ثبت نام آنها شروع شد.
پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مش��موالن 15 گروه ش��غلی برای 
نصب سامانه فروشگاهی پایان دی پارسال بود که با اتمام آن، این مهلت 

تا ابتدای امسال تمدید شد.
سرانجام، از آنجا که ش��یوع کرونا موجب تعویق تکالیف مالیاتی شد، 
الزام مش��اغل به اس��تفاده از کارتخوان هم به تعویق افتاد بنابراین طبق 
اعالم رئیس س��ازمان مالیاتی صاحبان مش��اغل در شهریورماه ملزم به 

استفاده از کارتخوان می شدند.
اما تاکنون پیگیری های خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت ثبت نام 
مش��اغل در پایانه های فروشگاهی، اینکه چند درصد از جامعه پزشکان ، 
وکال و ب��ه همین ترتیب س��ایر مش��اغل از این قان��ون تمکین کرده اند 
و اینک��ه تغییرات��ی در جریمه های درنظر گرفته ش��ده در این راس��تا 

ایجادشده، بی پاسخ مانده است. 

این در حالی اس��ت که با شیوع مجدد ویروس کرونا و ثبت رکورد در 
میزان ابتال و فوت بر اثر این بیماری، در حال حاضر کش��ور به تعطیلی 
دو هفته ای رفته و بسیاری از کسب وکارها و فعاالن اقتصادی را تعطیل 
یا نیمه تعطیل کرده اس��ت؛ احتمال اینکه اجرای قوانین مالیاتی و الزام 

مشاغل به نصب کارتخوان هم مجدد به تعویق بیفتد، وجود دارد.

بنابرای��ن، فارغ از تاثی��رات کرونا بر به تعویق افت��ادن اجرای قوانین 
مالیاتی، اوضاع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی که این روزها وزارت 
اقتصاد از آن به عنوان یک موفقیت در کارنامه عملکرد خود یاد می کند، 
بیانگر این اس��ت که تاکنون در ابهام مانده و اطالعاتی در این زمینه از 

سوی سازمان امور مالیاتی منتشر نشده است.
مشموالن نصب کارتخوان چه کسانی هستند؟

گفتن��ی اس��ت، 15 گروه ش��غلی ک��ه باید ب��رای اتصال به س��امانه 

فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:
1- وکال

2- مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
3- دفاتر اسناد رسمی

4- مشاوران امالک
5- تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها 
و فس��ت فودی ها، س��فره خانه های سنتی و کافی ش��اپ ها، کترینگ ها 
و تهی��ه غذاه��ا، قهوه خانه ها، س��الن های غذاخوری و ب��اغ تاالرها، باغ 
س��راها، طباخی ه��ا، آش و حلیم پزی ه��ا، جگرکی ها، کت��ه کبابی ها، 

بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه
6- مرکز اقامت��ی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ه��ا، مهمان پذیرها، 
مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین 

راهی و متل ها
7- نمایش��گاه ها و فروش��گاه های وس��ایط نقلیه موتوری)به استثنای 

ماشین آالت راهسازی، ساختمانی و کشاورزی(
8- آرایشگاه های مردانه و زنانه

9- آجیل و خشکبارفروش��ی ها )به اس��تثنای مش��مولین ماده )81( 
قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(

10-قنادی ها و شیرینی فروش��ی ها، آب میوه فروش��ی  ها، بس��تنی و 
فالوده فروشی ها

11- میوه و تره بار فروش های مس��تقر در میادین میوه و تره بار، بار 
فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها

12- مجموعه های فرهنگی و ورزشی
13- لوازم التحریر و نوشت افزارفروش��ی ها )به استثنای تولیدکنندگان 

و واردکنندگان(
14- بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها

15- دفاتر خدم��ات ارتباطی )دفتر خدمات مش��ترکین تلفن همراه 
و ثاب��ت و خدمات پس��تی(، دفاتر خدمات الکترونیک��ی )از جمله دفاتر 
پلی��س+10، دفاتر خدمات الکترونیک ش��هر، دفاتر خدمات پیش��خوان 

دولت و خدمات الکترونیک قضایی(.

بالتکلیفی قانون پایانه های فروشگاهی در اجرا

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه شیوه نامه جدید فوالد 
رانت 100 ه��زار میلیارد تومانی ایجاد می کند، گفت با این ش��یوه نامه 

می خواهند رانت را به کل زنجیره فوالد تعمیم بدهند.
س��یدرضا شهرس��تانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره شیوه نامه 
ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد که اخیراً از سوی رئیس دفتر 
رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت صمت ابالغ شده است، اظهار داشت: 
هرجا که دولت برای ساماندهی یک بازار دخالت کرده، باعث ایجاد رانت 
ش��ده است. اقتصاد سالم، اقتصادی است که عرضه و تقاضا مبنا باشد و 

هیچ دخالتی در قیمت گذاری وجود نداشته باشد.
عض��و هیأت مدیره انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد افزود: متأس��فانه 
شیوه نامه جدید فوالد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابالغ شده 
و مس��ئله این است که اوالً اجرایی نیس��ت و دوماً رانت هنگفتی ایجاد 

خواهد کرد و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فوالدی می شود.
شهرس��تانی ادامه داد: یک رانت حداقل 100 هزار میلیارد تومانی در 
ش��یوه نامه جدید نهفته اس��ت. در صنعت فوالد ب��ه ویژه در بخش ورق 
همیش��ه رانت وجود داش��ته اما ح��اال می خواهند این ران��ت را در کل 

زنجیره فوالد گسترده کنند.
وی درب��اره چگونگی ایجاد این رانت 100 هزار میلیارد تومانی گفت: 
در ش��یوه نامه ابالغی آمده است که قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد 
در بورس، 80 درصد قیمت منطقه CIS با تس��عیر نرخ نیما باشد. این 
قیمت با قیمت فوب 10 درصد اختالف دارد لذا این اختالف 70 درصد 
می شود. همچنین گفته اند 5 درصد به صورت رقابتی قیمت پایین بیاید 
بنابرای��ن قیمت عرضه در بورس، 65 درصد ف��وب خلیج فارس خواهد 
ب��ود. چون مازاد عرضه در داخل کش��ور داریم و برای همه 30 میلیون 
تن عرضه شده در بورس خریدار نداریم، مسلماً باید با قیمت پایه باشد. 
بنابرای��ن قیمت عرضه این محصوالت در ب��ورس، 35 درصد پایین تر از 
نرخ فوب خلیج فارس اس��ت. در حال حاضر قیمت فوالد 430 تا 450 
دالر اس��ت و اگر میانگین قیمت را روی 440 دالر در نظر بگیریم، این 
عدد ضرب در 30 میلیون تن برابر با 13 میلیارد دالر می ش��ود. با توجه 

به الزام عرضه هم��ه محصوالت حتی اقالم صادراتی در بورس کاال، اگر 
قرار باش��د روی این 13 میلی��ارد دالر، 35 درصد تخفیف ارائه ش��ود، 
حدود 4 میلیارد دالر می شود که با ارز نیمایی برابر با 100 هزار میلیارد 
تومان است و این تخفیف، رانتی است که دولت قصد توزیع آن را دارد.

تولید فوالد در کشور مازاد بر نیاز داخلی است
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید فوالد در کش��ور مازاد بر 
نیاز داخلی اس��ت، گفت: 30 میلیون تن تولید فوالد داریم که حداکثر 
15 میلی��ون ت��ن مص��رف داخلی اس��ت و 15 میلیون ت��ن دیگر برای 
ص��ادرات می ماند. این 15 میلیون تنی که می خواهیم صادر کنیم، باید 
ببینیم که بیش��ترین ارزش را برای صادرات داشته باشد. محصولی باید 
صادر شود که بیشترین ارزش افزوده را دارد و به هیچ عنوان باالدستی 
نباید صادر شود؛ اگر به جای سنگ ارزش افزوده کنسانتره باالتر باشد، 

کنسانتره را صادر می کنیم ولی باید واقعیت ها را دید.
شهرس��تانی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا وقتی می خواهند سیاستی 
را اجرا کنند مش��اوره می گیرند و عواقب را می سنجند، افزود: مسئوالن 
اطالعات غلطی گرفتند و حتی ش��اهد بودم در یکی از جلسات مجلس، 
وقت��ی یکی از اعض��ای مرکز پژوهش ه��ای مجلس در ح��ال ارائه آمار 
در م��ورد صنعت فوالد ب��ود، یکی از نمایندگان گفت که »ش��ما خیال 
می کنید ما عقل نداریم که اینها را به ما می گویید؟« بسیار جای تعجب 
ب��ود که در مجلس برخی از نماین��دگان چنین دیدگاهی دارند و بدون 

دانستن آمار، می خواهند تصمیم بگیرند.
بازارهای صادراتی از بین می رود

وی ادامه داد: عجیب است که آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری چنین ش��یوه نامه ای را امضا کرده اس��ت. به حساب خودشان 
هدف از این شیوه نامه، صادرات محصول نهایی است، گفته اند که شمش 
را 20 درصد نس��بت به سال قبل کمتر صادر کنیم؛ این در حالی است 
که مازاد ش��مش در داخل کشور داریم. س��ال گذشته 5.8 میلیون تن 
صادرات شمش داشتیم اگر 20 درصد کم کنیم، حدود 1.2 میلیون تن 
باید کمتر صادر شود یعنی حدود 4.5 میلیون تن فقط باید صادر شود؛ 

این در حالی اس��ت که میزان تولید ش��مش امسال نسبت به پارسال 2 
میلیون تن بیش��تر اس��ت، بنابراین 3.2 میلیون تن اضافه عرضه به بازار 
داخلی انجام خواهد ش��د. آیا نباید بررس��ی ش��ود که این 3.2 میلیون 
تنی که نباید صادر ش��ود چه س��رانجامی خواهد داش��ت؟ ما که تا این 

حد مصرف نداریم.
عضو هی��أت مدیره انجمن تولیدکنندگان ف��والد گفت: اگر بخواهیم 
ص��ادر کنیم، ب��ازارش را هم نداریم زیرا به عن��وان مثال فروش میلگرد 
فقط در شعاع 500 کیلومتری مرزها توجیه دارد و دو کشوری که از ما 
می توانند محصوالت طبیعی بخرند عراق و افغانس��تان هس��تند که آنها 
هم تعرفه گذاش��ته اند و بازار محدودی دارند. لذا تنها اتفاقی که در پی 
این ش��یوه نامه خواهد افتاد این اس��ت که قیمت ها بسیار پایین خواهد 
آم��د و فوالدی ه��ا در زیان فرو خواهند رفت و بس��یاری از کارخانجات 

تعطیل می شوند.
شهرس��تانی افزود: اگر چین زمانی که تولید 100 میلیون تنی داشت 
چنین دس��توراتی می داد، می توانس��ت تولیدش را ب��ه یک میلیارد تن 
برس��اند؟ آی��ا ماجرای ص��ادرات قالی درس عبرت نش��د ک��ه به دلیل 
تصمیم��ات غلط بازارهای داخلی و خارج��ی از بین رفت؟ تنها صنعتی 
ک��ه در تحریم توانس��ته خود را توس��عه بدهد و جایگزی��ن مقداری از 
ارز از دس��ت رفته صادرات نفت ش��ود، یعنی فوالد را با این ش��یوه نامه 
می خواهند فلج کنند. مشخص نیست چه دست هایی پشت پرده است.

نامه اعتراضی ارسال کردیم
شهرس��تانی گفت: به آق��ای نهاوندیان، کمیت��ه صنایع مجلس، آقای 
جهانگیری و وزارت صمت نامه اعتراض فرس��تادیم ولی متأسفانه گوش 
ش��نوایی وجود ندارد. مجلس امروز قرار اس��ت این شیوه نامه را بررسی 

کند اما این شیوه نامه فقط یک دام فساد است.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد تاکی��د کرد: یقین 
دارم اجرای این ش��یوه نامه با شکس��ت مواجه خواهد شد ولی متأسفانه 
زمان های طالیی را از دس��ت خواهیم داد و بازارهای صادراتی کشور از 

بین خواهد رفت. بسیاری از شرکت ها روی ایران حساب باز کرده اند.

براساس اعالم مرکز آمار نرخ تورم کاالهای وارداتی براساس داده های 
ریالی در بهار امسال 67.7 درصد بوده که نسبت به فصل قبل )زمستان 

98( 15.5 درصد افزایش داشته است.
به گ��زارش ایرنا، قیمت کااله��ای وارداتی یک��ی از مهم ترین عوامل 
تاثیرگ��ذار بر می��زان مبادالت خارجی کش��ورها و نیز یک��ی از عوامل 
تعیین کنن��ده رابط��ه مبادله اس��ت و تغیی��رات آنه��ا از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
ش��اخص قیمت کاالهای وارداتی بر تورم داخل��ی تاثیر می گذارد. به 
بی��ان دیگر، یک��ی از عوامل به وجودآورنده ت��ورم داخلی، تورم وارداتی 
اس��ت. تورم وارداتی به معنای انتقال و س��رایت تورم جهانی به اقتصاد 
هر کشور است. این نوع تورم زمانی رخ می دهد که قیمت برخی کاالها 
که کاالهای اساس��ی و تعیین کننده در تولید یا مصرف مردم در س��طح 
جهانی اس��ت، ب��ه علت برخی عوام��ل طبیعی یا تصمیمات سیاس��ی- 

اقتصادی افزایش می یابد.
ن��رخ کااله��ای وارداتی متأثر از دو عامل ن��رخ ارز و نرخ تورم جهانی 
اس��ت. اگر نرخ تس��عیر دالر به ریال پایین باشد، طبعا کاالهای وارداتی 
برحسب ریال برای مصرف کننده داخلی ارزان تر خواهد بود. همیشه این 
استدالل مطرح ش��ده که اگر نرخ تسعیر دالر را در سطح پایین تعیین 
کنی��م، نه تنها کاالهای واردات��ی ارزان تر تمام می ش��ود، بلکه کاالهای 
تولیدش��ده داخلی که بخ طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر واردات 

قرار دارند نیز کم هزینه تر تولید می شود.
مرکز آمار در گزارش��ی نرخ تورم کاالهای وارداتی در بهار امس��ال را 

منتشر کرد و در این گزارش، سال 1395 به عنوان سال پایه جدید در 
نظر گرفته شده و اطالعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری 

اسالمی است. 
نرخ تورم فصلی 15.5درصد رشد داشت

تغییرات ش��اخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنی بر داده ¬های ریالی 
در بهار 1399 نس��بت به فصل قبل، 67.7 درصد اس��ت که در مقایسه 
با تورم فصلی زمس��تان 1398)برابر با 52.2 درصد( حدود 15.5 واحد 

درصد افزایش داشته است.
همچنی��ن تغییرات ش��اخص قیم��ت کااله��ای واردات��ی مبتنی بر 
داده ¬ه��ای دالری نی��ز در فص��ل بهار 1399 نس��بت ب��ه فصل قبل، 
10.8درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1398 

)برابر با 8.6 درصد( حدود 2.2 واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه¬ ه��ای اصلی طبقه بندی، کمترین نرخ تورم فصلی در بخش 
ریال��ی مربوط به گروه »پوس��ت خام، چرم، پوس��ت های نرم و اش��یای 
س��اخته ش��ده از این مواد« )منفی 3.6 درصد( و بیشترین نرخ مربوط 
به گروه »محصوالت صنایع ش��یمیایی یا صنایع وابس��ته به آن« )88.4 

درصد( است.
رشد 81درصدی تورم نقطه به نقطه کاالی وارداتی

براس��اس این گزارش نرخ تورم کاالهای وارداتی مبتنی بر داده ¬های 
ریالی در بهار 1399 نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل 407.5 درصد 
اس��ت که در مقایس��ه با تورم نقط��ه به نقطه زمس��تان 1398 )برابر با 

326.4 درصد( حدود 81.1 واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم کاالهای وارداتی مبتنی بر داده¬ های دالری در بهار امسال 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 37.2 درصد است که در مقایسه با تورم 
نقطه به نقطه زمس��تان س��ال 1398 )برابر ب��ا 31.4 درصد( 5.8 واحد 

درصد افزایش داشته است.
در گروه¬ ه��ای اصلی طبقه بندی، کمترین ن��رخ تورم نقطه به نقطه 
در بخش ریالی مربوط به گروه »پوس��ت خام، چرم، پوس��ت های نرم و 
اشیای س��اخته ش��ده از این مواد« )منفی 7.4 درصد( و بیشترین نرخ 
مربوط به گروه »محصوالت صنایع ش��یمیایی یا صنایع وابسته به آن« 

)524.6 درصد( است.
نرخ تورم سالیانه کاالی وارداتی 51.9 درصد 

براس��اس اع��الم مرکز آمار ن��رخ تورم کااله��ای واردات��ی مبتنی بر 
داده¬ ه��ای ریالی در چهار فصل منتهی ب��ه بهار 1399 برابر با 347.1 
درصد بوده اس��ت که در مقایسه با تورم سالیانه¬ زمستان 1398 )برابر 

با 295.2درصد( 51.9 واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم کاالهای وارداتی مبتنی بر داده ¬های دالری در چهار فصل 
منتهی به بهار امس��ال برابر با 33.2 درصد بوده اس��ت که در مقایسه با 
تورم س��الیانه زمس��تان 1398 )برابر با 30.3 درص��د( حدود 2.1 واحد 

درصد افزایش داشته است.
در گروه ¬های اصلی طبقه بندی، کمترین نرخ تورم سالیانه در بخش 
ریال��ی مربوط ب��ه گروه »چربی ها و روغن های حیوان��ی یا نباتی« )2.7 
درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه»ماشین آالت و وسایل مکانیکی؛ 

ادوات برقی؛ اجزا و قطعات آنها« )450.2 درصد( است.

عضو انجمن فوالد: رانت 100 هزار میلیاردی در شیوه نامه جدید فوالد است

مرکز آمار اعالم کرد

رشد 15.5درصدی نرخ تورم فصلی کاالهای وارداتی 

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

عضو هیأت  مدیره اتحادیه کسب  و کارهای مجازی در گفت  و 
گو با »دنیای  خودرو« مطرح کرد

لغو کمیسیون دریافتی از رانندگان تاکسی 
اینترنتی در دوران قرنطینه

باتوج��ه به اعمال محدودیت های دوهفته ای و اینکه طی این 
مدت س��فرهای درون ش��هری با کاهش روبه رو خواهند ش��د و 
همچنین ممنوعیت تردد از س��اعت 21 ت��ا 4 صبح هم اعمال 
می ش��ود، قطعا میزان استفاده از خدمات تاکسی های اینترنتی 

هم کاهش می یابد.
محدودیت های دو هفته ای کرونایی تقریبا در سراسر کشور از 
روز شنبه این هفته کلید خورد، این در حالی است که با اعمال 
این محدودیت ها، کسب وکار ش��رکت های ارائه دهنده خدمات 
تاکس��ی اینترنتی هم تحت الش��عاع قرار گرفته اس��ت. پیش از 
این، مشخص شده بود برخی رانندگان مبتال به کرونا، دست کم 
برای مدتی کوتاه، بدون توجه به لزوم قرنطینه شخصی، فعالیت 
داش��ته اند و به همین دلیل، پایش ها ب��رای جلوگیری از فعالیت 
این دس��ته از رانندگان در سرویس های تاکس��ی اینترنتی نیز 
چند روزی اس��ت آغاز ش��ده؛ در همین ارتب��اط گویا هم این 
شرکت ها و هم دولت، قرار است بسته های حمایتی برای جبران 

خانه نشینی احتمالی این رانندگان تدارک ببینند.
عضو هیأت مدی��ره اتحادیه و انجمن صنفی کس��ب وکارهای 
مج��ازی در ای��ن مورد به »دنی��ای  خودرو« خب��ر داد که این 
بسته های جبرانی، در مواردی ش��امل عدم دریافت کمیسیون 
انجام س��فر توس��ط ش��رکت های ارائه دهنده خدمات تاکس��ی 

اینترنتی خواهد بود.
ح��دود یک هفت��ه پی��ش عل��ی ربیع��ی، س��خنگوی دولت، 
ش��رکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی را متهم کرد 
که رانندگان آنها با وجود ابتال به کرونا در س��طح شهر فعالیت 

داشته اند.
به گفته ربیعی، گزارش های س��امانه »سیب« وزارت بهداشت 
نشان می دهد دس��ت کم 25درصد افراد مبتال به ویروس کرونا 
در یک روز در س��طح ش��هر فعال بوده و البته، بخش��ی از آنها 
نیز راننده های فعال در شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی 

اینترنتی بوده اند.
پایش کرونایی در سرویس  های تاکسی اینترنتی

در همی��ن ارتباط علیرضا رئیس��ی، س��خنگوی س��تاد ملی 
مقابله با کرونا نیز هفته گذش��ته به موض��وع ابتالی رانندگان 
شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی به کرونا اشاره 
ک��رد و به عن��وان نمونه، از فعالیت ح��دود 940راننده مبتال به 

کرونا در یکی از این شرکت ها خبر داد.
تداوم مس��افرگیری با وجود ابت��الی احتمالی راننده و حتی 
مسافران این شرکت ها به کرونا در حالی است که پیش از این، 
امیر ناظمی، مع��اون وزیر ارتباطات و رئیس س��ازمان فناوری 
اطالعات ایران؛ در توئیتر خود از اتصال سامانه های فروش بلیت 
به دولت الکترونیک و مطابقت کدملی مس��افران با افراد دارای 

ویروس کرونا خبر داده بود.
به گفت��ه این مقام مس��ئول، به ای��ن ترتی��ب از خرید بلیت 
هواپیم��ا، قطار و اتوبوس توس��ط افرادی که ب��ه ویروس کرونا 

مبتال شده اند، جلوگیری خواهد شد. 
محمدج��واد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
هم چند روز پیش، در حس��اب توئیتری خ��ود اعالم کرد طی 
همکاری وزارتخانه متبوعش با وزارت بهداشت و بر بستر دولت 
الکترونیک، اطالعات تمام مسافران هواپیما و قطار بین شهری، 
ب��ا بانک اطالعاتی مبتالیان به کرونا تطبیق داده می ش��ود و از 

جابه جایی افرادی که مبتال هستند، جلوگیری خواهد شد.
جهرمی همچنین در توئیت دیگری با تاکید بر اضافه ش��دن 
سامانه  تاکس��ی های اینترنتی به این طرح، از اتصال دو شرکت 
بزرگ ارائه دهنده خدمات تاکس��ی اینترنتی به بانک اطالعاتی 
مبتالیان به کرونا خبر داد و گفت تاکنون حساب کاربری چند 

صد راننده مبتال به کرونا تعلیق شده است.
به گفته وزیر ارتباطات، دیگر ش��رکت های تاکس��ی اینترنتی 
نیز موظف هس��تند طی مدت یک هفته، ب��ه دولت الکترونیک 

متصل شوند.
بسته حمایتی برای تاکسیرانان مبتال به کرونا

در این میان اما وزیر ارتباطات، از تعیین بس��ته های حمایتی 
برای رانندگان مبتال به کرونا خبر داد. البته پیش از او مدیران 
برخی ش��رکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیز از 
ارائه وام و تس��هیالت به رانن��دگان مبتال به کرونا، برای جبران 

خانه نشینی احتمالی آنها در این دوره خبر داده بودند.
رضا الفت نس��ب، عضو هیأت مدی��ره اتحادیه و انجمن صنفی 
کس��ب وکارهای مج��ازی، در گفت وگو با »دنی��ای  خودرو« در 
مورد مالحظات کرونایی برای رانندگان شرکت های ارائه دهنده 
خدمات تاکس��ی اینترنت��ی گفت: »اطالع��ات دقیقی در مورد 
تس��هیالت اعطایی به رانندگان مبتال به کرونا در این شرکت ها 
منتشر نش��ده و آمار مربوط به تعداد رانندگان مبتال هم صرفا 
در اختیار س��تاد ملی مقابله با کروناس��ت. ب��ا این حال، برخی 
ش��رکت ها اع��الم کرده اند بس��ته های معیش��تی را در اختیار 
رانن��دگان قرار خواهند داد و برخی ه��م گفته اند احتمال دارد 
ب��رای مدتی کمیس��یون های دریافتی از ای��ن رانندگان حذف 
ش��ود، اما در مورد اینک��ه آیا دولت هم به صورت مس��تقل به 
این رانندگان کمک خواهد کرد یا خیر، هنوز اطالعاتی منتشر 

نشده است.«
الفت نس��ب ادام��ه داد: »ازس��وی دیگر، باتوج��ه ب��ه اعمال 
محدودیت ه��ای دوهفت��ه ای و اینکه طی این مدت س��فرهای 
درون ش��هری ب��ا کاه��ش روب��ه رو خواهن��د ش��د و همچنین 
ممنوعی��ت تردد از س��اعت 21 تا 4 صبح هم اعمال می ش��ود، 
قطعا میزان استفاده از خدمات تاکسی های اینترنتی هم کاهش 
می یابد. به همین منظور، قرار بر این بود تاکس��ی های اینترنتی 
بتوانند با اثبات میزان مشخصی از پیمایش در طول شبانه روز، 
مجوز فعالیت در این ش��رایط را هم دریافت کنند. این شرط به 
این منظور اعمال می ش��ود که افراد غیرفعال در این سرویس ها 
نتوانند با ثبت نام طی این مدت، از امکان تردد در س��اعات منع 

تردد شبانه سوء استفاده کنند.«

تولید انواع وانت از 38 هزار و 139 دستگاه در سال گذشته به 46هزار 
و 797 دستگاه تا پایان مهرماه سال جاری رسیده است

به گزارش »اخبار خودرو«، خودروسازان در بخش تجاری به رغم تمام 
مش��کالت داخلی و خارجی ک��ه در این صنعت وج��ود دارد، به دنبال 
راهی برای خروج از رکود هس��تند. صنعت تجاری کش��ور در سال های 
گذش��ته دس��تخوش اتفاقات بس��یاری ب��ود؛ از رونق تولید به واس��طه 
هم��کاری دوب��اره اروپایی ها پس از امضای برجام گرفت��ه تا خروج آنها 
از بازار کش��ور هم زمان با خروج آمریکا از برجام که با اتفاقاتی همچون 
اعمال تحریم های جدید، ممنوعیت واردات CBU و حتی محدودشدن 

همکاری خودروسازان چینی همراه بود.
با این همه اما خودروس��ازان داخلی تدابیر بس��یاری ب��رای زنده نگه 
داش��تن این صنعت اندیش��یدند و حتی در روزهای بس��یار سخت هم 
تولی��د را هرچند به میزان محدود ادامه دادن��د؛ تولیدی که این روزها 
نه تنها در ش��رکت های خصوصی بلکه در شرکت های دولتی هم دشوار 
شده اس��ت و به دلیل گسسته ش��دن زنجیره تامین خارجی و باالرفتن 

هزینه و زمان واردات، به سختی انجام می شود.
سهم 44درصدی ایران  خودرو دیزل از تولید خودروهای تجاری

براس��اس آنچه وزارت صنعت منتش��ر کرده است، در هفت ماهه سال 
جاری خودروسازان در بخش سنگین با رشد تولید نسبی همراه بوده اند. 
تجاری سازان کش��ور با تولید 2737 دستگاه خودرو موفق به ثبت رشد 

56درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شدند.
بر این اس��اس ایران خودرودیزل به عنوان تولیدکننده دولتی و یکی از 
بزرگ ترین تجاری س��ازان کشور در هفت ماه سال جاری موفق به تولید 
1228 دس��تگاه خودرو تجاری ش��د که در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته بیش از 116درصد رشد تولید برای این بخش داشته است.
همچنی��ن این آمار نش��ان می دهد س��هم ایران خودرودیزل در میان 
2737دس��تگاه کش��نده، کامیون و کامیونت تولیدش��ده در کش��ور به 
44درصد می رس��د. سایپادیزل هم به عنوان دیگر تجاری ساز دولتی در 

این هفت ماه سهم 8درصدی از تولید تجاری ها را به دست آورد. 
تولید 224دستگاه انواع کامیونت ، کامیون و کشنده توسط سایپادیزل 
در این هفت ماه و مقایسه آن با تولید 305 دستگاه در مدت مشابه سال 
گذش��ته، رش��د 26درصدی را برای این خودروس��ازی به همراه داشته 

است.

افت 9درصدی تولید اتوبوس
برخالف تولید در بخش باری اما خودروهای مس��افری سنگین با افت 
تولی��د در این هفت ماه مواجه بوده اند. به دلیل آنکه تنها مش��تری این 
خودروها، ش��هرداری ها هس��تند و به نظر می رس��د بودجه چندانی در 

سال های اخیر صرف خرید اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی نشده است.
در همین راستا با کاهش تقاضا، شاهد افت تولید در این خودروسازان 
هستیم. براس��اس آمارها تولید خودروهای مس��افری در هفت ماه سال 
جاری با کاهش 9 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه 

بوده است.
خودروس��ازان در این بخش موفق به تولید 996دستگاه خودرو شدند 
که این رقم در س��ال گذشته 1094دستگاه بوده، نکته جالب اینجاست 
که همچنان اوضاع تولید مینی بوس ها در مقایسه با اتوبوس ها بهتر است 
که یکی از دالیل آن قیمت بس��یار باالی اتوبوس ها و تغییر جهت تقاضا 

از بازار اتوبوس ها به مینی بوس هاست.
رشد 22.۷درصدی برای وانت ها در ۷  ماهه 99

وانت ها نیز به عنوان سبک ترین خودروهای باری  به رغم تمام تغییرات 
در ب��ازار کار ای��ن خ��ودرو، همچنان تقاض��ای خود را حف��ظ کرده  و 

توانسته اند سهم مناسبی از تولید تجاری ها داشته باشند.
براساس آمارهای منتشرشده، در هفت  ماهه سال جاری تولید وانت ها 
با رشد 22.7درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده 
اس��ت. بر این اس��اس، تولید این خودروها از 38هزار و 139 دستگاه در 
س��ال گذش��ته به 46هزار و 797 دس��تگاه تا پایان مهرماه سال جاری 

رسیده است.
42.8درصد؛ رشد تولید برای خودروهای زراعی

در میان خودروهای تجاری اما به نظر می رس��د ش��انس با خودروهای 
کش��اورزی هم یار بوده اس��ت. این خودروها در بخش ه��ای مختلف با 
افزای��ش تولی��د همراه بوده ان��د که براس��اس آن تولید کمباین رش��د 
42.8درصدی را تجربه کرده و از  243 دستگاه در سال گذشته به 347 

دستگاه در سال جاری رسیده است. 
تولید تراکتورها هم با رش��د 4.6 درصدی از 10هزار و 774 دس��تگاه 
در س��ال گذش��ته به 11هزار و 273 دستگاه در هفت  ماهه سال جاری 

رسیده است.
 رشد تولید در این بخش نشان از موفقیت عملکرد تولیدکنندگان این 
سگمنت دارد؛ تولیدکنندگانی که در سال های اخیر وابستگی خود را به 
کش��ورهای خارجی از بین برده و توانسته اند با سهم بیش از 90درصدی 
داخلی س��ازی، تولید این خودروها را ادامه دهند و پای رقبای خود را از 

این بازار کوتاه کنند.

چراغی که کم سو شد اما خاموش نشد

تولید محدود خودروهای تجاری در سال جاری

مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت 
س��رمایه گذاری در توس��عه صنعت خودرو دغدغه ای جدی است و اگر 
اقدامی در این زمینه انجام نش��ود، ش��کاف فناوری در این حوزه روز به 

روز با شرکت های بزرگ جهانی بیشتر می شود.
به گزارش روز دوش��نبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید 
زرندی در نشستی با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، افزود: صنعت 
خودروسازی حاصل سیاس��ت گذاری های دوره های مختلف در گذشته 

بوده و آثار مثبت و منفی آن قابل مشاهده است.
وی بی��ان  داش��ت: از خودروس��ازان کش��ور انتظ��ار می رود مش��ابه 

خودروس��ازان بزرگ جهان خدمات ارائه کنند، اما باید دید آیا ش��رایط 
تولید نیز مشابه و مساوی است؟

زرندی ادامه  داد: تصمیم گیری و کار در ش��رایط کنونی س��خت تر از 
هر زمان دیگری است و باید ابتکار عمل هایی در پیش گرفت تا شرایط 
ب��ه خوبی مدیریت ش��ود. معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، حمل و 
نق��ل عمومی را از جمله ضروریات مهم و اساس��ی مردم برش��مرد و با 
تاکی��د بر برنامه ریزی حاکمیتی در این زمینه، گفت: باید در این بخش 
برنامه های جدی به اجرا گذاشته شود. وی، خودروسازی را صنعت مهم 
کش��ور توصیف کرد و افزود: براساس محاسبات انجام شده، بیش از 12 

درصد ارزش ستانده کش��ور،  12 درصد اشتغال و دست کم 15 میلیارد 
دالر کاهش ارزبری توس��ط دو خودروس��از کش��ور،  اهمیت این صنعت 
را مضاعف کرده اس��ت. زرندی با اش��اره به مش��کالت و موانع در مسیر 
تامین مالی از طریق بانک ها، بر اس��تفاده از روش های نوین مالی تاکید 
ک��رد و گفت:  باید مدل های جدی��دی تعریف کرده و با ایجاد اعتماد در 

بین مردم، نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم.
به گزارش ایرنا، بررس��ی آمارهای منتش��ره س��امانه ک��دال حاکی از 
تولید 496 هزار و 876 دس��تگاه خودرو از س��وی ایران خودرو، سایپا و 

پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان مهرماه است.

گروه خودروسازی سایپا با وجود تحریم های ظالمانه و قطع همکاری 
خودروسازان خارجی توانست با تکیه بر دانش مهندسان داخلی، موتور 

خودروی شاهین را در مجموعه مگاموتور تولید کند.
 M15TC به گزارش خبرآنالین، سید میثم بزرگی مدیر پروژه موتور
درباره تولید موتور شاهین در گروه خودروسازی سایپا، گفت: »با توجه 
به تحریم های ظالمانه در س��ال های اخیر ش��رکت مگاموتور با تکیه بر 
دانش و توان داخلی، توس��عه موتور جدی��د M15TC را برای پلتفرم 

SP100 طراحی و به صورت کامال بومی و به مرحله تولید رساند.«
وی ادامه داد: »یکی از دستاوردهای پروژه موتور شاهین، نمونه سازی 
تمام قطعات توسط تامین کنندگان داخلی است که این امر برای اولین 

بار در تاریخ صنعت خودروسازی کشور به انجام رسیده است.«
مدی��ر پروژه موت��ور M15TC با بیان اینکه قطعات موتور ش��اهین 
آزمون اس��تاندارد عملکرد مطلوب موتور را با موفقیت به اتمام رسانده، 

گفت: »این موتور با تکیه بر توان علمی کارشناس��ان معاونت تحقیق و 
توسعه مگاموتور به مرحله تولید رسید.«

وی ادامه داد: »طراحی قطعات و سیستم های اصلی موتور که بخشی 
از آنها ش��امل مجموعه بلوک، مجموعه سرس��یلندر، مجموعه پیستون 
و رینگ های پیس��تون، پمپ آب و پمپ روغن، کاتالیس��ت متناس��ب 
با س��طح اس��تاندارد آالیندگی یورو 5 و مجموعه میل لنگ می ش��ود، 
توس��ط سایپا انجام ش��ده اس��ت.« بزرگی تاکید کرد: تمامی قطعات و 
سیس��تم های اصلی موتور، جدید و متناسب با شرایط خودروی شاهین 
طراحی ش��ده است. وی درباره ویژگی موتور طراحی شده تولید داخل، 
افزود: »عملیات توسعه احتراقی موتور با هدف دستیابی به گشتاور 165 
نیوتون متر از دور 1750 تا 4250 و بیش��ینه توان 105 تا 110 اس��ب 
بخار در دور 5000 اس��ت.« مدیر پروژه موتور M15TC اظهار داشت: 
»تاکنون بیش از 50 دس��تگاه موتور به منظور بررسی ابعاد پروژه، نظیر 

 ABS ، AIRBAG ،آماده سازی خودروها برای تست های کالیبراسیون
و خنک کاری از مجموعه مگاموتور تولید و به شرکت سایپا ارسال شده 
است؛ همچنین 20 موتور نمونه سازی شده دیگر در شرکت های داخلی 
و خارجی آزمون های عملکردی خود را با موفقیت به پایان رسانده اند.« 
در حال حاضر ش��اهین با پیش��رانه 1.5 لیتری توربوش��ارژ در کارخانه 
مرکزی س��ایپا تولید می شود و سیس��تم انتقال قدرت 5F18 برای این 
س��دان ملی انتخاب شده اس��ت. جعبه دنده ش��اهین از نوع 5 سرعته 
دستی است و مکانیزم کابلی را با ساختاری جدید به همراه دارد. وجود 
فرم��ان کمکی برقی هم از دیگر مزیت های این س��دان ایرانی اس��ت و 
در کنار این ویژگی امکاناتی مانند سیس��تم تهویه اتوماتیک، اس��تارت 
دکمه ای، کنترل سیس��تم صوتی از روی فرمان، سانروف، سنسور پارک 
و دوربین عقب، آینه های تاشوی برقی، سنسور نور، چراغ روشنایی روز، 

نمایشگر لمسی و... بر روی شاهین نصب شده است.

در پی فروش خودروهای صفرکیلومتر بدون سند در بازار و همچنین 
اطالع ش��رکت و ش��کایت واحدهای حقوقی، گفته می شود خودروهای 
برخی از این افراد توقیف ش��ده و فروش��ندگان نیز به اتهام فروش مال 
غی��ر، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند. به گزارش »اخبار خودرو«، در 
روزهایی که فروش��ندگان خودرو به دلیل ش��یوع کرون��ا در منازل خود 
هس��تند، بازار دالالن خودرو بیش  از هر زمان دیگری داغ ش��ده است؛ 
بازاری که در آن مش��تریان باید حواس ش��ان را بابت خرید خودروهای 

رهنی موجود در بازار جمع کنند و مراقب دالالن باشند.
از ابتدای سال جاری، شرایط فروش خودروسازان به  روش های جدید 
و همراه با محدودیت های گوناگونی اجرا ش��د ت��ا از این طریق بتوانند 
جل��وی داللی در ب��ازار خودروهای صفرکیلومت��ر را بگیرند. با این حال 
دالالنی هس��تند که خودروهای صفرکیلومتر را که س��ند آنان در رهن 
کارخانه اس��ت، وارد بازار می کنند و می فروشند که البته همین موضوع 

موجب بروز مشکالتی برای مصرف کنندگان شده است.
در ش��رایط کنونی بازار خودرو، خرید یک خودرو ایرانی از کارخانه به 
بخت و ش��انس ثبت نام کنندگان گره خ��ورده و مصرف کنندگان واقعی 
باید چش��م امیدش��ان به قرعه کش��ی خودروسازان باش��د تا شاید آنان 
انتخاب ش��وند و بتوانند خودرویی صفر کیلومتر خریداری کنند. با این 
حال بین متقاضیان شرکت های خودروسازی، برخی دالالن هم هستند 

که شناسایی آنان تقریبا غیرممکن بوده و پس از برنده شدن و دریافت 
خودرو جدید، آن را بدون س��ند وارد بازار می کنند؛ اتفاقی که متاسفانه 

کالهبرداری بزرگی در بازار خودرو محسوب می شود.
درواقع ش��رکت های خودروس��ازی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، س��ند ماش��ین های صفرکیلومتر عرضه شده به مشتریان را به 
مدت یک س��ال نزد خود نگه می دارند تا امکان خریدوفروش آن در بازار 
آزاد وجود نداش��ته باش��د تا به این  ترتیب بتوانند ب��ازار را بهتر کنترل 
کنند؛ اتفاقی که متاس��فانه با س��ودجویی برخ��ی دالالن و عدم آگاهی 

خریداران در بازار شاهد آن هستیم.
این دالالن خودروهای بدون س��ند را به مشتریان می فروشند و وعده 
تحویل سند را پس از دریافت آن از شرکت های خودروسازی می دهند. 
در پ��ی فروش خودروهای صفرکیلومتر بدون س��ند در بازار و همچنین 
اطالع ش��رکت و ش��کایت واحدهای حقوقی، گفته می شود خودروهای 
برخی از این افراد توقیف ش��ده و فروش��ندگان نیز به اتهام فروش مال 
غی��ر، تحت پیگرد قضای��ی قرار گرفته اند. همچنین خودروها براس��اس 
ب��ه مفاد قانونی من��درج در قرارداد از برگزی��دگان متخلف پس گرفته 

خواهند شد.
در روزهایی که نمایش��گاه داران خودرو تهران و شهرس��تان ها تعطیل 
هستند، بیشترین س��ود را دالالن خودرو از این شرایط کسب می کنند 

زیرا خودرو را از ش��خص خری��داری می کنند و به همین صورت به فرد 
دیگری می فروشند.

اتفاقی که در شرایط فعلی بازار خودرو بهترین سود را دارد. متاسفانه 
درحال حاض��ر برخی دالالن اغلب خودروهایی را خریداری می کنند که 
سندهای آنها در رهن شرکت تولیدکننده است؛ تخلفی که باید با آن به 
ش��دت برخورد شود. زیرا طبق قانون، خودروهایی که سند آنها در رهن 
کمپانی سازنده است غیرقابل فروش و غیرقابل انتقال هستند و به نوعی 
فروش مال  غیر محس��وب می ش��وند، اما متاس��فانه برخی از خریداران 
به دلیل اختالف قیمت زیاد و همچنین آگاهی نداش��تن در مورد س��ند 
این خودروها، وجه درخواستی فروشندگان را به آنها پرداخت می کنند. 

کاله گشادی که متاسفانه به راحتی سر خریداران می رود.
اما ش��اید زمان انتقال س��ند به این خریداران از همه جا بی خبر اعالم 
 ش��ود خودرو از ش��خص دیگری خریداری ش��ده و قابل انتقال نیست؛ 
اتفاقی که متاس��فانه باعث می شود خریداران یا از خرید منصرف شوند 
و خودرو را پس بدهند یا یک سال تا زمان سند زدن خودرو صبر کنند.
در چنی��ن ش��رایطی تنها نظارت یکپارچه الزم اس��ت ت��ا این چنین 
اقدامات��ی را از ب��ازار خودرو دور کند. متاس��فانه نه تنه��ا چنین اقدامی 
به وضوح در بازار دیده نمی ش��ود بلکه همچنان این ش��یوه کاله برداری 

آشکارا در بازار وجود دارد.

معاون وزارت صنعت تاکید کرد

لزوم سرمایه گذاری در خودروسازی برای رسیدن به فناوری های نوین جهانی

آزمایشات موفق موتور خودروی شاهین 

بازار داغ دالالن در نبود نمایشگاه ها

خریداران مراقب خودروهای رهنی باشند
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پی پل نزدیک به یک ماه پیش س��رویس فروش ارزهای دیجیتال خود 
را راه اندازی کرد و حاال طی این مدت، 70درصد بیت کوین های استخراج 

شده را خریداری کرده است.
به گ��زارش دیجیاتو، طب��ق نامه صندوق 
 ،»Pantera Capital« ریس��ک پوش��ش 
پی پ��ل به هم��راه »Cash App« ش��رکت 
درص��د   100 از  بی��ش   »Square«
بیت  کوین های استخراج شده در ماه گذشته 

میالدی را خریداری کرده اند.
این ش��رکت در نامه اخی��ر خود که ماهانه 
منتش��ر می کن��د، اع��الم ک��رده ک��ه تقاضا 
برای س��رویس ارز دیجیت��ال پی پل افزایش 
چشمگیری داشته است. به باور این صندوق 
پوش��ش ریس��ک، حجم معامالت تا پیش از 
ورود پی پل به دنیای ارز دیجیتال تقریبا ثابت 
بوده، اما پس از ش��روع به کار س��رویس این 

کمپانی، حجم معامالت افزایش زیادی داشته است.
در این نامه نوش��ته ش��ده: »افزایش حجم معامالت نشان می دهد که 
پی پل در 4 هفته پس از راه اندازی سرویس خود، نزدیک به 70 درصد از 

بیت کوین هایی که تازه استخراج شده اند را خریداری کرده است.«
پی پل اواخر ماه گذش��ته میالدی اعالم کرد که کاربران ماهانه آن که 
بیش از 300 میلیون نفر هس��تند، می توانند بیت کوین خریداری کرده، 
نگهداری کنند و بفروشند. این موضوع تنها 
محدود به بیت کوین نمی شود و سایر ارزهای 

دیجیتال را نیز شامل می شود.
این تصمیم به معنای آن است که کاربران 
می توانند از ارزهای دیجیتال برای خرید کاال 
از 26 میلی��ون کس��ب و کاری که پی پل را 
قبول می کنند، استفاده کنند. این سرویس 
هم اکنون در اختیار کاربران در ایاالت متحده 
آمریکا قرار دارد و در آینده سایر کشورها نیز 

به آن دسترسی پیدا خواهند کرد.
قیم��ت بیت کوین از زمان ش��روع به کار 
این سرویس افزایش چشمگیری داشته و از 
نزدیک به 12 هزار دالر، به بیش از 18 هزار 
دالر رسیده است. به اعتقاد Pantera Capital، راه اندازی این سرویس 
تاثیر بزرگی روی این فرآیند داش��ته و انتظار می رود این روند رشد ادامه 

داشته باشد.

س��امانه های هوش��مند از مخابراتی ها گرفته تا صنایع سنگین، باید به لحاظ 
شرایط نگهداری مورد پایش و بررسی لحظه ای قرار بگیرند.

گاهی افزایش دما در یک سامانه مخابراتی می تواند به یک فاجعه منجر شود. 
این کار را یک س��امانه پایش ایران ساخت انجام 
می ده��د. مجتبی ایزدی، مدیرعامل درخش��ان 
صنعت ایس��اتیس با اش��اره به اینکه سامایش 
مجموعه ای از س��خت افزار و نرم افزارهایی است 
که پایش و کنترل هوش��مند را ممکن می کند، 
ادامه داد: تالش کردیم با استفاده از تجربه هایی 
ک��ه در زمینه س��اخت تجهی��زات مانیتورینگ 
و کنت��رل و همچنین برنامه نویس��ی نرم افزار از 
س��ال های پیش در اختیار داش��تیم، سامانه ای 
را طراحی و پیاده س��ازی کنیم که نیاز کش��ور 
را در زمینه س��خت افزارها و نرم افزارهای پایش 
معیارهای فیزیکی و شرایط محیطی تأمین کند.  
این فعال فناور از اهمیت کلیدی کنترل کیفی 

در تولید محصوالت دارویی و نگهداری آنها گفت و ادامه داد: برای کنترل کیفی 
باید بر معیارهای فیزیکی نظارت و کنترل مس��تمر صورت بگیرد. این نظارت به 
س��امانه هایی نیاز دارد که تصویری جامع و روش��ن از وضعیت و شرایط محیط 

ارائه می دهد. سامایش با ساخت تجهیزات کنترلی هواساز و اولین دستگاه فشار 
تفاضلی داخلی، س��بد محصوالت خود را جهت پیاده سازی سامانه های کنترل و 
پایش کننده را به مراکز تولید و پخش دارو و صنایع تولید مواد غذایی ارائه می کند.  
وی با بیان اینکه س��خت افزارها و حسگرهای 
گوناگونی به کمک پایش کمیت های فیزیکی 
همچون دما، رطوبت، ولتاژ ACمی آیند، ادامه 
داد: مشکالت دیگری مانند آتش سوزی، نفوذ 
آب، جابه جایی یا نفوذ هوا، از دیگر معیارهایی 
به ش��مار می رود که توسط س��خت افزارهای 
س��امایش رصد و کنترل می ش��وند.  ایزدی با 
اش��اره به ارائه راهکاره��ای کاماًل تخصصی و 
حرفه ای پایش کمیت ه��ای فیزیکی و امکان 
تولید سازگار مبتنی بر نیاز مشتری به عنوان 
مزیت های این سامانه نسبت به نمونه خارجی، 
گفت: این مجموعه از یک جمع دانش��گاهی و 
پژوهشگر کار خود را آغاز کرد و سپس با ایجاد 
یک شرکت فناور، راه خود را برای توسعه محصوالت دانش بنیان و فناور ادامه داد. 
تالش کردیم با جمعی از متخصصان دانش آموخته نرم افزارهای س��امایش را در 

داخل شرکت طراحی و تولید کنیم تا نیازی از کشور برطرف شود.

سامانه پایش ایران ساخت به حفاظت از تجهیزات مخابراتی کمک می کندپی پل و خرید ۷0درصد بیت  کوین های استخراج شده در ماه گذشته میالدی

پگاترون س��ومین تأمین کننده  بزرگ اپل، با تصویب بودجه  اولیه 150 
میلیون دالری، بخشی از خطوط تولیدش را تا سال 2022 به خاک هند 

منتقل می کند.
به گزارش زومی��ت، با ادامه پیداکردن تنش های تجاری ایاالت متحده 
و چین، تعداد زیادی از شرکت های تولیدکننده قصد دارند خطوط تولید 
خ��ود را از چین به کش��ورهایی از جمله مکزیک، ویتن��ام، برزیل، هند و 
تایوان منتقل کنند. در این میان هند با جمعیت زیاد و نیروی کار ارزان، 
یکی از مقاصدی اس��ت که نظر تولیدکنن��دگان را جلب کرده و تعدادی 
از ش��رکای تجاری و تأمین کننده های اپل، مانند فاکس��کان و ویسترون، 
 بخش��ی از خطوط تولید آیف��ون  را به خاک این کش��ور منتقل کرده اند. 
براساس جدیدترین اخبار، بخشی از خطوط تولید شرکت چینی پگاترون 
Pegatron – )سومین تأمین کننده  بزرگ اپل( نیز به هند منتقل خواهد 
ش��د. براساس اخبار منتشرش��ده، هیأت مدیره شرکت پگاترون با انتقال 
تأسیس��ات تولید به هند با سرمایه  اولیه  150 میلیون دالر، موافقت کرده 
اس��ت. این خطوط تولید می تواند برای تولید آیفون در اواخر سال 2021 

مورد استفاده قرار بگیرد.
ش��رکت پگاترون تا پیش  از این، در بازار بزرگ و نوظهور هند فروشگاه 
و کارخانه  راه اندازی نکرده و فقط یک شرکت تابعه به عنوان مقدمه شروع 
فعالیت ثبت کرده است. اکنون به  نظر می رسد این شرکت در حال تأمین 

بودجه برای راه اندازی کارخانه ی تولیدی جدید در این کشور است.
 The در مصاحبه  یکی از مدیران ناشناس پگاترون با وب سایت هندی
Economic Times، ادعا می ش��ود هیأت مدیره پگاترون برای ساخت 

تأسیسات در هند، سرمایه اولیه به ارزش 150 میلیون دالر تصویب کرده 
اس��ت. به گفته  مدیر یادشده، این سرمایه گذاری می توانست خیلی زودتر 
انجام ش��ود، اما همه گیری ویروس کرونا، ساخت کارخانه و جذب نیروی 
کار را با تأخیر و مش��کالت زیادی مواجه کرده است. انتظار می رود تولید 
محصوالت جدید در این تأسیسات، از اوایل نیمه دوم سال 2021 یا اوایل 
سال 2022 آغاز شود. پیش بینی می شود پگاترون سرمایه گذاری  بیشتری 

طی دو سال آینده در هند انجام دهد.
در ح��ال  حاض��ر پگاترون فعالیت ه��ای تجاری خ��ود را در هند آغاز و 
حسابداران قانونی را منصوب کرده است؛ همچنین بازپرداخت های مالی 
خود را به س��مت اش��تراک اولیه سهام در ماه س��پتامبر )شهریور( سال 
آینده منتقل می کند. این شرکت قبال همراه  با وسترون و فاکسکان برای 
مشارکت در طرح تشویقی موسوم به »میلیارد دالری« مرتبط با تولید در 
هند ثبت  نام کرده است. مفاد این طرح مبنی بر این است که مزایایی برای 
تولید تلفن  هوشمند در خاک هند فراهم  شود، اما پگاترون تنها شرکتی 

بود که هنوز خطوط تولیدی خود را به هند منتقل نکرده بود.
پگاترون به عنوان یکی از ش��رکای اصل��ی اپل، احتماال با ایجاد امکانات 
در هند به  دنبال جلب رضایت کوپرتینویی ها برای تولید آیفون  است. این 
گزارش در حالی به دست می آید که پگاترون با اپل در مسائل نقض حقوق 
کارگری به مشکل خورده است. جایی که پگاترون دانشجویان را به عنوان 
کارگران عادی طبقه بندی و آنها را برخالف قوانین اپل وادار به اضافه کاری 
می کرد. گفته می شود اپل تا زمانی  که پگاترون رویکردش را اصالح نکند، 

از تجارت جدید با آن خودداری خواهد کرد.

یک همکاری فناورانه به طراحی و ساخت سامانه کمک ناوبری بصری منجر شد. 
در حال حاضر این کار به مرحله دریافت استاندارد رسیده است.

صنعت هوانوردی صنعتی گس��ترده اس��ت ک��ه طیف وس��یعی از خدمات را 
دربرمی گیرد؛ علمی که به انس��ان کمک می کند تا با کمک ماشین ها و ابزارهای 
فناوران��ه پرواز کند. برخی هم هوانوردی را علم طراحی و توس��عه اجس��ام پرنده 
می دانند. البته که این صنعت قدمتی به درازای تاریخ زندگی بشر دارد و با گذشت 
زمان توس��عه یافته تر و پیشرفته تر شده اس��ت. به گونه ای که این روزها نسل های 

جدیدی از هواپیماهای سبک و سنگین به بازار معرفی می شود.
ام��ا تامین نیازهای این بازار بزرگ، علم و دانش��ی می خواه��د که به آن علوم 
هوانوردی می گویند. علمی که از س��اخت ریزترین قطعات آغاز شده و تا طراحی 
یک هواپیمای غول پیکر امتداد می یابد. گستره وسیعی از توانمندی ها، خالقیت ها، 
ابزار و علم و دانش که در کنار هم زنجیره صنعت هوانوردی را ش��کل می دهند؛ 
مجموعه ای کاملی از دانش و فناوری که در نهایت به توسعه این صنعت کاربردی 

می انجامد.
ایجاد شبکه ای بین المللی و خرید تجهیزات و قطعات از کشورها هم به توسعه 
این صنعت کمک می کند. بازاری بزرگ و فناورانه که کشورهای دارای توانمندی، 
محصوالت و خدمات خود را در آن به فروش می گذارند و کشورها با خرید از این 
بازار، نیازهای خود را تامین می کنند، اما کشوری مثل ایران که به دلیل تحریم ها 
دسترسی به این بازار ندارد در تالش است تا نیازهای خود را به شکلی بومی و با 

کمک توانمندی علمی متخصصانش تامین کند.
بر همین اساس هم حمایت از تولید محصوالت، تجهیزات، قطعات و ابزارهای 

این صنعت را در اولویت قرار داده است و در زیست بوم فناوری و نوآوری به دنبال 
توس��عه بازار فناورانه کشور است. یکی از صنایعی که در اثر تحریم ها با مشکالت 
جدی روبه رو شد، صنعت هوانوردی است؛ حوزه ای فناورانه که این روزها به دست 
جوانان س��رآمدان علمی کشور سپرده شده اس��ت و نیازهایش را با تکیه بر توان 

بومی تامین می کند.
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری هم به عنوان یک��ی از نهادهای موثر در ای��ن صنعت فناورانه 
در تالش اس��ت تا با حمایت از توان دانش��ی جوانان، آنها را به حرکت به س��مت 
خودکفایی این صنعت ترغیب کند. بر همین اس��اس هم با انعقاد تفاهم نامه هایی 

سعی در هم افزایی امکانات و دارایی های دانشی در کشور دارد.
یکی از این تالش ها و همکاری ها به طراحی و تولید دستگاه های کمک ناوبری 
بصری)Visual Navaids( منجر ش��ده است. یک همکاری سه جانبه که سال 
گذش��ته میان جهاد دانش��گاهی خواج��ه نصیر به عنوان مجری پروژه، ش��رکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان بهره بردار و س��تاد توس��عه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان 

نهاد ناظر پروژه و متولی استاندارد محصول منعقد شد.
امروز سامانه در مراحل پایانی و در حال گذراندن تست های استاندارد محصول 
قرار دارد همچنین ساخت نمونه صنعتی چراغ های رانوی و تاکسی وی پ، دستگاه 
ccr و ترانس های ایزوله و کانکتورها محقق شده است. کاری که به تولید چراغ ها، 
عالئم نقاشی سطحی )مارکینگ(، مارکر، عالئم راهنمایی و بادنمای مربوط به باند، 

مسیرهای خزش و توقف گاه ها و ... منجر می شود.

ماسایوشی سان، بنیانگذار سافت بانک، در کنفرانس DealBook دربا ره  موضوعاتی مانند وضعیت مالی این شرکت 
صحبت کرد. او همچنین نظرش را درباره تصمیم دولت آمریکا مبنی  بر ممنوعیت تیک تاک در آن کشور بیان کرد.

به گزارش زومیت، ماسایوش��ی سان، سرمایه گذار و کارآفرین ژاپنی، از قدرتمندترین افراد سیلیکون ولی محسوب 
می شود. او در سال 1981 سافت بانک را به عنوان توزیع کننده  نرم افزار در توکیو تأسیس کرد. فعالیت های سافت بانک 
با هدایت س��ان در عرصه های دیگر گس��ترش یافت و اکنون به عنوان یک هلدینگ باارزش در دنیا شناخته می شود. 
سافت بانک از سال 1996 سرمایه گذاری روی شرکت های مختلف را آغاز کرد که گاهی این سرمایه گذاری ها سودآور 
بود و گاهی به ضرر این ش��رکت تمام می ش��د. در دو سال اخیر، همکاری با وی ورک و ویروس کرونا از عواملی بودند 
که ضررهایی برای سافت بانک به  همراه داشتند و سان در جایگاه مدیرعامل این هلدینگ، چنین چالش هایی را تجربه 
کرده اس��ت. بااین حال او همیش��ه با خوش بینی به قضایا نگاه می کند و حتی اخیرا گفته اس��ت از اشتباهاتش درس 
می گیرد و آنها را می پذیرد. چند روز پیش، کنفرانس DealBook نیویورک تایمز برگزار شد و سان از توکیو با شرکت 
در این کنفرانس مجازی، درباره  موضوعاتی از جمله اقدامات اخیر و دارایی س��افت بانک، تجربه  همکاری با وی ورک 
)WeWork( و تحریم های آمریکا علیه تیک تاک گفت وگو کرد. رسانه  تک کرانچ گزارشی از صحبت های سان تهیه  

کرده است که در ادامه می خوانید.
سرمایه گذاری سافت بانک برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

مارس امسال، سان نگرانی اش از ویروس کرونا را با ارسال توییتی ابراز کرد که درنتیجه  آن، متخصصان پزشکی ژاپنی 
او را به ایجاد وحشت و دلهره  میان مردم متهم کردند. برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، سافت بانک بزرگ ترین 
مرکز خصوصی برای آزمایش کرونا را در ژاپن با جمعیت 5/126 میلیون نفر تأس��یس کرد. گفته می ش��ود اکنون در 
این کشور روزانه  1300 مورد جدید مبتال به ویروس کرونا شناسایی می شود. در مقام مقایسه، آمریکا با 328 میلیون 
جمعیت، روزانه بیش از 166 هزار مورد جدید مبتال به ویروس کرونا دارد. سان دلیل کاهش شیوع ویروس کرونا در 

ژاپن را آگاهی و رفتار صحیح شهروندان ژاپنی و استفاده از ماسک دانست. او با بیان احتمال تولید انبوه و توزیع واکسن 
کرونا تا دو یا سه ماه آینده، گفت وقوع هر فاجعه ای در این زمان ممکن است. درواقع اگر سافت بانک دچار ورشکستگی 
شود، درنتیجه اثر دومینو ممکن است فعالیت این مرکز پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد؛ همانند پیامدهای ورشکستگی 
بانک س��رمایه گذاری برادران لمان )Lehman Brothers( در سال 2008 که روی صنعت بانکداری تأثیر گذاشت. 
بنیانگذار سافت بانک گفت: در این شرایط بحرانی، هر اتفاقی می تواند برای سافت  بانک بیفتد. نتایج واکس های مرکز 
آزمایش ویروس کرونا به خوبی پیش می رود، اما تصمیم دارم سافت بانک را برای شرایط سخت تر آماده کنم و به این 
منظور 80 میلیارد دالر دارایی برای روز مبادا در نظر گرفته ایم. وجود پول نقد برای ماندگاری در این شرایط بحرانی 
ضروری است. در ادامه، سان درباره  بازگشت سهام سافت بانک توضیح داد؛ پیشنهادی که شرکت آمریکایی مدیریت 
الیوت )Elliott Management(، دومین سرمایه گذار بزرگ سافت بانک به سان داده بود تا با پرداخت دارایی های 
س��افت بانک، بخش��ی از سهام آن را بخرد؛ س��هامی که اوایل سال جاری به ش��دت افت پیدا کرده بود . سان در ادامه  
صحبت هایش درباره  وضعیت سهام سافت بانک گفت: مارس امسال، سهام سافت بانک حدود 70 درصد افت داشت و با 
خود گفتم این بهترین زمان خرید سهام است. وقتی ارزش سهام 75 درصد کاهش یافت، بیشتر برای خرید آن مصمم 
شدم. درواقع با پرداخت یک چهارم ارزش دارایی پایه می توانستم سهام  سافت  بانک را برگردانم. بنیانگذار سافت بانک به 
سود خرید این سهام برای شرکت های زیرمجموعه  سافت بانک اشاره کرد؛ شرکت هایی که ضرر زیادی از بحران ناشی 

از شیوع کرونا متحمل شدند.
تجربه  همکاری با وی ورک

ماسایوشی سان حداقل 8/18 میلیارد دالر روی وی ورک سرمایه گذاری کرده بود و در این سرمایه گذاری متضرر شد.
سال گذشته وی ورک به آستانه  ورشکستگی نزدیک شده بود و آدام نیومن، هم بنیانگذار و مدیرعامل سابق وی ورک، 
این شرکت را ترک کرد. سان دربار ه  تجربه  همکاری با وی ورک گفت: از نظر من همین که آدام نیومن اشتباهتش را 

پگاترون برای تولید آیفون در هند با سرمایه  اولیه 150 میلیون دالر آماده می شود

ماسایوشی سان: سافت بانک ۸۰ میلیارد دالر پول نقد برای روز مبادا دارددانشگاه ها پای کار آمدند؛ طراحی سامانه کمک ناوبری بصری

دریچــه

اپل به   نوعی به اتهام عرضه آپدیت که منجر به کندشدن گوشی های آیفون 
قدیمی می شود، اعتراف کرد و حاضر شد 113 میلیون دالر خسارت بدهد.

به گ��زارش زومیت، اگر از جمله کاربران آیفون باش��ید، قطعا این حرف را 
شنیده اید که اپل با عرضه آپدیت جدید برای آیفون های قدیمی، این گوشی ها 
را کند می کند تا کاربران مجبور ش��وند آیفون جدید بخرند. برای سال ها این 
حرف وحدیث تنها یک ش��ایعه محسوب می شد و بیشتر به یک تئوری توطئه 
ش��بیه بود که از آن با عنوان »باتری گیت« یاد می ش��د، اما اپل باالخره این 
شایعه را تأیید کرد. درواقع اپل اعالم کرد که با عرضه آپدیت  برای گوشی های 
آیفون قدیمی، سعی می کند از باتری محافظت کند و به همین دلیل سرعت 

گوشی را کاهش می دهد.

اپل با پرداخت خسارت 113میلیون 
دالری برای »باتری گیت« موافقت کرد

سه شنبه
4 آذر 1399

شماره 1670
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چند شرکت ایرانی در حال ساخت واکسن کرونا هستند و گزارش ها 
از این حکایت دارد که تس��ت واکسن های نس��ل جدید از بقیه جلوتر 

است.
دنی��ا در تکاپوی س��اخت واکس��ن کرونا 
اس��ت. همه کش��ورها رقیب و هم��راه هم 
ش��دند تا واکسن مورد تایید را هرچه زودتر 
به بازار برس��انند و سایه شوم این بیماری را 
از س��ر مردم جهان کم کنند، اما موضوعی 
که نباید فراموش مان شود این است که هر 
کش��وری برنده این مسابقه شود حتما توان 
تولید حجم باالی این واکسن که جوابگوی 

همه کشورها باشد را ندارد.
نکت��ه دوم اینکه ش��رایط ای��ران در این 
میان کمی س��خت تر اس��ت. کشوری که به 
دلیل اتخاذ برخی سیاس��ت ها در تحریم به 
س��ر می برد و احتمال فروش واکس��ن های 

تولیدی توس��ط برخی کش��ورها به ای��ران تقریبا در حد صفر اس��ت 
پس چاره ای نداریم جز اینکه از ش��نیدن اخبار خوب تولید یا کش��ف 
واکس��ن های مورد تایید در دنیا خوش��حال ش��ویم اما خودمان هم به 

میدان بیاییم و برای تولید آن اقدام کنیم.
کاری که با یک وقفه 2 تا 3 ماهه از دنیا در ایران آغاز ش��د و ظاهرا 
در حال حاضر 6 ش��رکت به س��اخت این واکس��ن ها مشغول هستند. 
واکس��ن هایی ک��ه هنوز به مرحله تس��ت 
بالینی نرسیده اند. آنطور که رئیس کمیته 
علم��ی مقابل��ه با کرونا اعالم کرده اس��ت 
واکسن های نسل جدید که به واکسن های 
MRNA معروف هس��تند گوی س��بقت 
را از دیگ��ر رقب��ای خ��ود ربوده اند و چند 
پله جلوتر از آنها، تس��ت های اولیه را طی 

می کنند.
فناوری واکسن های نسل جدید برمبنای 
 MRNA خبر رسان یا RNA ایجاد یک
است که بدن را برای تولید اجزای واکسن 
تحریک می کند، RNAهای خبررس��ان، 
نس��خه ای از دس��تورالعمل های س��اخت 
پروتئین هستند که در DNA ژن ها رمزگذاری شده اند و ماشین آالت 
 MRNA سلولی در بدن میزبان دریافت کننده واکسن، دستورالعمل

را برای ساخت پروتئین موردنظر می خوانند.

ش��رکت های تولیدکننده گوش��ی تلفن همراه نظیر ش��یائومی، اوپو 
و Vivo در ح��ال تحرکاتی برای گرفتن س��هم بازار ش��رکت هوآوی 
تکنولوژیز هس��تند که زنجیره تامینش بر اثر تحریم های آمریکا مختل 

شده اس��ت. به گزارش ایسنا، هوآوی هفته 
گذش��ته برند ارزان قیم��ت Honor را به 
مبل��غ نامعلومی فروخت تا از زنجیره تامین 
این برند در براب��ر اقدامات خصمانه آمریکا 
که تامین قطعات تولید گوش��ی را دش��وار 
کرده است، محافظت کند. وزارت بازرگانی 
آمریکا در اوت دسترسی هوآوی به فناوری 
آمریکای��ی برای کس��ب و کار گوش��ی این 
شرکت را بر این اساس که هوآوی تهدیدی 
ب��رای امنی��ت ملی محس��وب می ش��ود را 
محدود کرد. طبق گزارش ش��رکت کاناالیز، 
هوآوی در نیمه اول امس��ال از سامس��ونگ 
به عنوان بزرگ ترین س��ازنده گوشی تلفن 

همراه در جهان س��بقت گرفت، اما فروش گوش��ی این شرکت در سه 
ماهه سوم 23 درصد کاهش یافت و به 51.7 میلیون دستگاه رسید.

هوآوی همچنان 41.2 درصد از بازار گوش��ی تلفن همراه را در س��ه 

ماهه س��وم در اختیار داشت و پس از آن Vivo با 18.4 درصد سهم، 
اوپو با 16.8 درصد سهم و شیائومی با 12.6 درصد سهم قرار گرفتند. 
اپل با 6.2 درصد س��هم کمتری در چین دارد اما تقاضای باالیی برای 
آیفون 12 نس��ل پنجم خ��ود جلب کرده 
اس��ت. ناظران صنعتی افزایش س��فارش 
تولید از س��وی این برندهای گوشی تلفن 
هم��راه را تایی��د کرده اند. طب��ق گزارش 
ش��رکت مشاوره آیزایا ریس��رچ، شیائومی 
بیش��ترین خوش بین��ی را داش��ته و برای 
حداکث��ر 100 میلیون دس��تگاه گوش��ی 
بین س��ه ماهه چهارم س��ال 2020 و سه 
ماهه اول سال 2021 سفارش تولید داده 
اس��ت که 50درصد باالتر از پیش از اعالم 

محدودیت های آمریکا علیه هوآوی است.
پیش بینی تولید اوپو و Vivo هم از ماه 
اوت حدود 8درصد افزایش پیدا کرده و به 
ترتیب برای تولید 90 میلیون دس��تگاه و 70 میلیون دستگاه گوشی 
سفارش داده اند. در مقابل سفارش تولید هوآوی 44درصد کاهش پیدا 

کرده و به 42میلیون دستگاه رسیده است.

برندهای چینی برای گرفتن بازار هوآوی دندان تیز کردند! پیشتازی نسل جدید واکسن ها

از 40 س��ال پیش که چین درهای اقتصاد خود را گش��ود، جمعیت 
عظی��م این کش��ور تقریباً در هم��ه جنبه های زندگی خ��ود، از جمله 

آموزش تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری CTGN در دهه های گذش��ته، چین شاهد 
رش��د طبقه متوس��ط و تازه متموالنی بوده اس��ت که فرزندان خود را 
برای تحصیالت عالیه به خارج از کشور می فرستند یا آنها را در مدارس 
بین المللی در داخل کش��ور ثبت نام می کند؛ جایی که انگار انگلیسی 
زبان اصلی است و ورود به کالج های خارج از کشور هدف نهایی است.

طی این فرآیند، برخی از والدین و خویش��اوندان آموزشی دریافتند 
ک��ه برخ��ی از ک��ودکان از آنجا که وق��ت و انرژی بیش��تری را صرف 
یادگی��ری زبان انگلیس��ی و فرهنگ غربی می کنند ت��ا چینی، هویت 

فرهنگی خود را از دست می دهند.
 تحولی در فرهنگ چین

ش��ن ژیانژون، مشاور وزیر پیشین در بخش آموزش در سفارت چین 
در ایاالت متحده  به CGTN گفت: در  20 س��ال گذش��ته، متوجه 
شدیم که دانشجویان ما در پی آموزش بین المللی هویت فرهنگی خود 
را از دس��ت داده اند و برخی حتی اصول زبان چینی را نمی دانند. این 
یک مش��کل جدی اس��ت، زیرا پس از پایان تحصیالت خارج از کشور، 
از حجم عظیم دانش��جویان  85 درصد آنها به کشور باز می گردند. اگر 
آنه��ا فرهنگ چین��ی و زبان چینی را نمی دانن��د، چگونه می توانند به 

کشور کمک کنند؟
 به طور کلی، اکثر مدارس چین، دولتی هستند که از نظر اقتصادی به 
بودجه دولت وابس��ته اند. مدارس بین المللی برای پاسخگویی به تقاضای 
طبقه متوس��ط رو به رش��د ظهور کردند و به دنبال فضایی کمتر رقابتی 
و جهانی برای اعزام فرزندان ش��ان بودند.  بیش��تر مدارس بین المللی در 
چین توسط شرکت های خصوصی ساخته شده اند که 51 درصد از کل را 
تشکیل می دهند. دو نوع دیگر از مدارس بین المللی یا توسط خارجی ها به 
طور خاص برای فرزندان مهاجران یا مدارس وابس��ته ساخته شده توسط 
مدارس دولتی س��اخته شده اس��ت. گرچه با ریشه های متفاوت، این سه 
نوع مدرس��ه همه هدف یکس��انی دارند: جذب دانش آموزان به کالج های 
مش��هور جهان در کشورهای پیش��رفته  مانند آمریکا، انگلستان، کانادا و 

اس��ترالیا.  این مدارس معموالً برنامه های درسی و آزمون ها را در سطوح 
گوناگون برای دانش آموزان دبیرستانی اعمال می کنند و برخی از مدارس 
بین المللی از برنامه های درس��ی خارج از کشور برای دانش آموزان مقاطع 
ابتدایی و متوس��طه اول اس��تفاده می کنند. موضوعی که این نگرانی در 
جامع��ه را در مورد دانش آم��وزان در مدارس بین المللی ایجاد می کند که 
دانش زیادی در مورد فرهنگ و جامعه غربی دارند اما دانش کافی در مورد 
کشور خود ندارند. مدارس و دانشگاه های سراسر چین نسبت به استفاده از 
کتب درسی کشورهای خارجی منع شده اند و تنها مدارسی که مخصوص 
مهاجران خارجی س��اخته شده اند استثنا هستند. مقامات می گویند این 
سیاس��ت حفاظت از حاکمیت آموزشی کشور است. به همین دلیل، گام 
بعدی آموزش در مدارس بین المللی، گنجاندن عناصر چینی بیش��تر در 
آموزش، ترویج ادغام فرهنگ غربی و چینی اس��ت. طی روند ادغام، چین 
همچنین استاندارد آموزش بین المللی و برنامه درسی خود را ارائه می دهد 

و کتاب های درسی خود را برای دانشجویان بین المللی منتشر می کند.
تعامل آمریکا و چین در آموزش بین المللی

گزارش��ی که توسط مرکز جهانی س��ازی چین )CCG( منتشر شد، 
نش��ان می دهد که 39.22 درصد از خانواده های چینی کش��ور مقصد 
خ��ود را برای تحصیل در خارج از کش��ور به دلی��ل همه گیری تغییر 
داده اند. آمریکا که زمانی که به عنوان برترین کش��ور برای دانشجویان 
چینی رتبه بندی می ش��د، جای خود را به انگلیس و کانادا داده است، 
در ح��ال حاضر ایاالت متحده در نگاه دانش��جویان بین المللی به مقام 
سوم تنزل یافته اس��ت. البته بسیاری از کارشناسان در مورد مبادالت 
دانشجویی بین چین و ایاالت متحده دیدگاهی مثبت دارند و معتقدند 
ب��ا توجه به پیچ و تاب های گذش��ته در روابط دوجانبه، وضعیت فعلی 

دیری نمی پاید.
وانگ گوانگفا، رئیس مدرس��ه س��لطنتی پکن، ب��ه CGTN گفت: 
گرچه چین و ایاالت متحده در یک جنگ تجاری هس��تند و دو کشور 
ش��یوع کووید 19 را به گونه دیگری اداره می کنند تبادل آموزش��ی و 
فرهنگی بین مردم آمریکا و چین متوقف نخواهد ش��د زیرا دو کش��ور 
در 40 س��ال گذشته به تدریج اعتماد متقابل را در جنبه های گوناگون 

پیدا کرده اند.

ارائه راهکارهای نوین فناورانه به فعالیت یک ش��رکت دانش بنیان در 
ح��وزه بانکداری، پرداخت الکترونیک، کنت��رل تردد جاده ای و اجرای 

پروژه های امنیتی منجر شد.
گروه شرکت های گرایش تازه کیش از سال 86 کار خود را آغاز کرد 
و در حال حاضر در قالب  16 ش��رکت بین المللی مش��غول به فعالیت 
اس��ت. این مجموعه در طول مدت فعالیت خود راهکارهای نوینی در 
 ETC.( صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک، کنترل تردد جاده ای
ITS(، پروژه های امنیتی و همچنین طراحی و اجرای پروژه های نوین 

در زمینه آی تی را ارائه کرده است.
این شرکت دانش بنیان در برخی پروژه های ملی هم مشارکت دارد؛ 
پروژه هایی مانند کارت ملی، شناس��نامه و گواهینامه هوشمند و کارت 
خودرو. به گفته مهس��ا زمانیان مدیرعام��ل این مجموعه دانش بنیانی، 
ساخت و راه اندازی س��امانه ارزیابی هوشمند روسازی جاده ای، تجهیز 
و پش��تیبانی تخصصی بیش از 19 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور، 
ارائه س��امانه اخذ الکترونیکی عوارض جاده ای، با سابقه راه اندازی 11 

گیت فعال و س��امانه کیف پول آفالی��ن اعتباری از جمله خدمات این 
شرکت است.

ای��ن فعال دانش بنی��ان ادامه داد: ب��ا توجه به نی��از روزافزون برای 
دسترس��ی آسان و سریع به ایس��تگاه های ارائه هنده خدمات بانکی به 
مش��تریان، شرکت ما دستگاه کیوسک خود را به بازار ارائه کرده است. 
این فناوری نوی��ن و مبتنی بر عملیات بانکداری الکترونیک، گامی در 
راس��تای ارتقای س��طح رفاه مش��تریان بانکی از نظر تسهیل در انجام 
امور بانکی و همچنین ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده برای بانک ها 
اس��ت. این دس��تگاه عالوه بر انجام کلیه خدمات بانکداری الکترونیک 
ام��کان چاپ کارت هدیه با مبلغ و متن دلخواه و همچنین ارائه پاکت 

را به مشتریان می دهد.
زمانی��ان همچنین بیان ک��رد: مجموعه فناورانه ما ب��ا بهره مندی از 
نیروه��ای ج��وان متخصص ت��الش می کند ت��ا همگام با کش��ورهای 
پیش��رفته دنیا عالوه بر ارائ��ه خدمات نوآوران��ه و مبتکرانه در ارتقای 

سطح دانش بومی کشور نیز سهیم باشد.

صنعت بانکداری با راهکارهای نوآورانه پویاتر شد

ژاپن را آگاهی و رفتار صحیح شهروندان ژاپنی و استفاده از ماسک دانست. او با بیان احتمال تولید انبوه و توزیع واکسن 
کرونا تا دو یا سه ماه آینده، گفت وقوع هر فاجعه ای در این زمان ممکن است. درواقع اگر سافت بانک دچار ورشکستگی 
شود، درنتیجه اثر دومینو ممکن است فعالیت این مرکز پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد؛ همانند پیامدهای ورشکستگی 
بانک س��رمایه گذاری برادران لمان )Lehman Brothers( در سال 2008 که روی صنعت بانکداری تأثیر گذاشت. 
بنیانگذار سافت بانک گفت: در این شرایط بحرانی، هر اتفاقی می تواند برای سافت  بانک بیفتد. نتایج واکس های مرکز 
آزمایش ویروس کرونا به خوبی پیش می رود، اما تصمیم دارم سافت بانک را برای شرایط سخت تر آماده کنم و به این 
منظور 80 میلیارد دالر دارایی برای روز مبادا در نظر گرفته ایم. وجود پول نقد برای ماندگاری در این شرایط بحرانی 
ضروری است. در ادامه، سان درباره  بازگشت سهام سافت بانک توضیح داد؛ پیشنهادی که شرکت آمریکایی مدیریت 
الیوت )Elliott Management(، دومین سرمایه گذار بزرگ سافت بانک به سان داده بود تا با پرداخت دارایی های 
س��افت بانک، بخش��ی از سهام آن را بخرد؛ س��هامی که اوایل سال جاری به ش��دت افت پیدا کرده بود . سان در ادامه  
صحبت هایش درباره  وضعیت سهام سافت بانک گفت: مارس امسال، سهام سافت بانک حدود 70 درصد افت داشت و با 
خود گفتم این بهترین زمان خرید سهام است. وقتی ارزش سهام 75 درصد کاهش یافت، بیشتر برای خرید آن مصمم 
شدم. درواقع با پرداخت یک چهارم ارزش دارایی پایه می توانستم سهام  سافت  بانک را برگردانم. بنیانگذار سافت بانک به 
سود خرید این سهام برای شرکت های زیرمجموعه  سافت بانک اشاره کرد؛ شرکت هایی که ضرر زیادی از بحران ناشی 

از شیوع کرونا متحمل شدند.
تجربه  همکاری با وی ورک

ماسایوشی سان حداقل 8/18 میلیارد دالر روی وی ورک سرمایه گذاری کرده بود و در این سرمایه گذاری متضرر شد.
سال گذشته وی ورک به آستانه  ورشکستگی نزدیک شده بود و آدام نیومن، هم بنیانگذار و مدیرعامل سابق وی ورک، 
این شرکت را ترک کرد. سان دربار ه  تجربه  همکاری با وی ورک گفت: از نظر من همین که آدام نیومن اشتباهتش را 

پذیرفته ، یک تجربه است. او باهوش است و فکر می کنم برخی اشتباهاتش را انکار نمی کند. نیومن بلند پرواز است و 
قابلیت های زیادی دارد. او می تواند مردم را متقاعد کند و رهبر فوق العاده ای اس��ت، اما او اش��تباه می کند و هر انسانی 
مرتکب اشتباه می شود. من در بخشی از اشتباهات او شریک هستم. به او احترام می گذارم. مطمئنم نیومن یک روز به 
دنیای کسب وکار برمی گردد و کارهای فوق العاده انجام می دهد. باور دارم او روزی بسیار موفق می شود و می گوید: »از 

اشتباهات گذشته ام درس گرفتم.«
سان در انتهای مصاحبه گفت خودش فردی است که اشتباهاتش را می پذیرد و از آنها یاد می گیرد.

تصمیمات دولت ترامپ در ممنوعیت تیک تاک در آمریکا
حدود دو سال پیش بایت دنس، شرکت مالک تیک تاک، 3 میلیارد دالر از سافت بانک سرمایه  دریافت کرد و در آن 
زمان، به ارزش 78 میلیارد دالری رسید. احتمال می رود با جذب سرمایه  پیش  رو، ارزش بایت دنس به 180 میلیارد 

دالر برسد و احتماال سافت بانک از سرمایه گذاران اصلی آن باشد.
چند ماه پیش، آمریکا اپلیکیشن تیک تاک را در این کشور ممنوع اعالم کرد و ادامه  فعالیت این پلتفرم را به  شرطی 
مجاز دانست که شرکت های آمریکایی مالکیت شرکت تیک تاک در آن کشور را به دست بگیرند. حال اوراکل و والمارت 
برای خرید تیک تاک وارد مذاکره با این شرکت چینی شده  اند. سان توقف فعالیت اپلیکیشن محبوب کاربران به بهانه  
نگرانی های سیاسی را اتفاق بدی می داند. همچنین سان درباره  اتهامات وارده  مبنی  بر جاسوسی دولت چین از تیک تاک 
گفت بایت دنس تصمیم ندارد امنیت ملی کش��ورها از جمله آمریکا، هند، ژاپن و کش��ورهای اروپایی که شرکت های 
تیک تاک در آنجا واقع هستند و حریم خصوصی کاربرانش را به خطر بیندازد. او افزود برای رفع نگرانی مقامات، همیشه 

راه حل های فنی وجود دارد و آنها می توانند در هر کشور از امنیت ملی شان محافظت کنند.
مدیرعامل سافت بانک درباره  نگرانی های اخیر مقامات آمریکا علیه غول های فناوری گفت لزوما این شرکت های بزرگ 

به  دلیل داشتن ارزش باال در بازار نباید به شرکت های کوچک تر تقسیم شوند. 

آینده آموزش بین المللی چین به چه سویی می رود

ماسایوشی سان: سافت بانک ۸۰ میلیارد دالر پول نقد برای روز مبادا دارد

یادداشـت

انجام فعالیت های پژوهش��ی و گسترش دانش علوم شناختی نیاز به ابزاری 
پیش��رفته دارد. در ای��ران فناوران در مس��یر تولید داخل ای��ن تجهیزات گام 

برداشته اند.
دستگاه رهگیر چش��می یکی از تجهیزات در این حوزه است. به تازگی نیز 
آزمایش��گاه رباتیک پیش��رفته دانشگاه تهران با حمایت س��تاد توسعه علوم و 

فناوری های شناختی معاونت علمی به این دستگاه مجهز شد.
دس��تگاه رهگیر چشمی )Eye Tracking System( توسط یک شرکت 
دانش بنیان ایرانی با یک سوم قیمت خارجی طراحی و ساخته شد. در نهایت 

نیز در دانشگاه شهید بهشتی مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت.

فناوران تجهیزات پژوهشی علوم 
شناختی را ساختند



بازاریاب��ی مناس��ب نق��ش مهمی در موفقیت کس��ب و کاره��ا دارد. 
ام��روزه بخ��ش قابل مالحظ��ه ای از س��رمایه گذاری برنده��ا مربوط به 
بخش بازاریابی و تبلیغات اس��ت. با گسترش بازارهای در دسترس برای 
خرده فروش��ی سطح رقابت در این حوزه به ش��دت افزایش یافته است. 
اگر خرده فروشی ها به دنبال شیوه های بازاریابی مناسب برای جلب نظر 
مس��تریان نباشند، به سرعت با ریزش مش��تریان و کاهش سود مواجه 
خواهند ش��د. حضور خرده فروش��ی های آنالین نظیر آمازون و علی بابا 
در عرصه خرده فروش��ی به خوبی بیانگر اهمیت بازاریابی اس��ت. چنین 
برندهایی در طول ی��ک دهه اخیر به طور مداوم با بازاریابی کاربردی و 

ارائه خدمات باکیفیت موفق به جلب نظر مخاطب هدف شده اند. 
ش��اید یک دهه پیش صحبت از خرده فروش��ی آنالین بس��یار عجیب 
ب��ه نظ��ر می رس��ید. بس��یاری از کارش��ناس های کس��ب و کار حضور 
خرده فروش��ی های حضوری را انکارناپذیر می دانستند. اگرچه امروزه هم 
چنین خرده فروش��ی هایی فعالیت دارند، اما از میان اهمیت آنها در بازار 
به ش��دت کاسته شده اس��ت. اگر یک خرده فروشی حضوری در شرایط 
کنونی تمایل به رقابت با برندهای دیگر داش��ته باش��د، سرمایه گذاری 
مناس��ب بر روی ح��وزه بازاریابی ضروری خواهد ب��ود. هدف اصلی در 
این مقاله بررس��ی برخ��ی از نکات مهم در رابطه ب��ا بازاریابی کاربردی 
و تاثیرگ��ذار در صنع��ت خرده فروش��ی خواه��د بود. ای��ن امر وضعیت 
خرده فروش��ی های حضوری را در مقایس��ه با نمونه ه��ای آنالین بهبود 

خواهد داد. 
بازاریابی در عرصه خرده فروشی به چه معناست؟

بازاریاب��ی در ه��ر عرصه ای ابزار مناس��بی برای جل��ب نظر مخاطب 
هدف محس��وب می شود. بسیاری از برندها برای تعامل بهتر با مخاطب 
هدف به س��وی طراحی کمپین های بازاریابی می روند. نکته مهم در این 
میان فهم معنای بازاریابی در عرصه خرده فروش��ی اس��ت. بازاریابی در 
ای��ن صنعت در ت��الش برای جلب نظر مخاطب ه��دف به محصوالت و 
همچنین تعامل نزدیک ت��ر با وی صورت می گیرد. بنابراین هدف اصلی 
در اینج��ا فقط فروش صرف نیس��ت. برخی از خرده فروش��ی ها به جای 
فروش محصوالت ش��ان بدون هیچ گونه ارتباط بیش��تری با مشتریان به 
دنبال تعامل نزدیک با آنها هس��تند. این امر امکان دسترس��ی به دامنه 

وسیعی از مشتریان وفادار را امکان پذیر خواهد کرد. 
مهمترین مس��ئله درخصوص بازاریابی در عرصه خرده فروش��ی تنوع 
شیوه و استراتژی های در دسترس است. بسیاری از برندها به شیوه های 
مح��دودی از بازاریابی در این عرصه اکتف��ا می کنند. نکته مهم در این 
میان امکان توس��عه ش��یوه های بازاریابی به فراتر از سطح موجود است 
بنابراین تحقیق پیرامون ش��یوه های بازاریابی جدید و استفاده از آنها در 

عرصه خرده فروشی ضروری خواهد بود. 
شیوه های مختلف بازاریابی در عرصه خرده فروشی کدامند؟

هر حوزه ای از بازاریابی دارای ش��یوه های خاصی است. اگر شیوه های 
متنوع بازاریابی وجود نداشت، فعالیت تمام برندها شبیه به هم می شد. 
این امر برای مش��تریان به معنای مش��اهده برندهایی به ش��دت شبیه 
به هم اس��ت. خوش��بختانه هر برندی در دنیای بازاریابی از ش��یوه های 
خاصی اس��تفاده می کند. این امر به برندها امکان شخصی سازی تجربه 
بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف را می دهد. یکی از مش��کالت اساسی 
پیش روی خرده فروش��ی ها در زمینه بازاریابی تمرکز بر روی یک شیوه 
خاص اس��ت. به این ترتیب در عمل خبری از تنوع در فرآیند بازاریابی 
خرده فروشی ها نیست. آشنایی با برخی از گونه های مختلف بازاریابی در 
حوزه خرده فروش��ی کمک ش��ایانی به برندها برای فعالیت بهتر خواهد 

کرد.
بازاریابی دیجیتال

بازاریاب��ی دیجیتال با هدف اس��تفاده از فضای آنالین مانند س��ایت، 
ش��بکه اجتماعی و ایمیل در دس��تور کار قرار می گیرد. امروزه بسیاری 
از برندها برای تعامل با دامنه وس��یعی از مش��تریان به دنبال بازاریابی 
دیجیتال هس��تند. شاید برندهای تازه کار در این حوزه مشکالت زیادی 
برای تولید محتوا داش��ته باش��ند، اما اندکی تمرین مهارت های آنها را 
به ش��دت افزایش خواهد داد. ام��روزه یکی از مزیت های اصلی بازاریابی 
دیجیتال کاهش هزینه های کس��ب و کار اس��ت بنابراین استفاده از این 

شیوه باید در دستور کار هر برندی قرار گیرد. 
تبلیغات چاپی

تبلیغ��ات چاپی هن��وز هم یک��ی از معتبرترین ش��یوه های بازاریابی 
محسوب می شود. اگرچه استقبال برندها از این شیوه در طول سال های 
اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است، اما این امر به معنای امکان صرف 
نظر از بازاریابی چاپی نیس��ت. یکی از قدیمی تری��ن الگوهای بازاریابی 
ب��رای تعامل با مخاطب هدف درج آگهی در مطبوعات اس��ت. هنوز هم 
بس��یاری از مردم از روزنامه اس��تفاده می کنند. این امر به معنای حفظ 

مخاطب روزنامه ها در طول یک دهه اخیر است. 
نکته جالب درخصوص تبلیغات چاپی امکان اس��تفاده از بیلبوردهای 
سطح شهر است. بس��یاری از برندها اقدام به درج آگهی های جذاب در 
بیلبوردهای مختلف می کنن��د. این امر موجب افزایش جذابیت کمپین 
بازاریابی برندها می ش��ود. امروزه همه مردم تجربه مشاهده بیلبوردهای 

بازاریابی جذاب در سطح شهر و حتی جاده های خارج شهر را دارند. 
خدمات روابط عمومی

بخش روابط عمومی یکی از مهمترین بخش ها در تعامل با مش��تریان 
اس��ت. اش��تباه برخ��ی از برندها تلق��ی تیم رواب��ط عمومی ب��ه مثابه 
تنظیم کننده رابطه ش��رکت با دیگر برندهاس��ت. مش��تریان در صورت 
نیاز برای دریافت خدمات جانبی به س��راغ تیم روابط عمومی می روند. 
برخورد صحیح با مشتریان و ارائه خدمات مناسب به آنها دارای اهمیت 

بسیار زیادی است. 
امروزه پوشش رس��انه ای برای خرده فروش��ی ها اهمیت بسیار زیادی 
دارد. ش��اید یک خرده فروشی برای سال های متمادی در عرصه تجارت 
فعال باش��د، اما به دلیل عدم شناس��ایی از س��وی مشتریان سطح سود 
بسیار اندکی را تجربه نماید. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها 
ایجاد می کند. توس��عه بخش روابط عمومی برای جلب نظر رس��انه های 
معتبر نکته بس��یار مهمی است. امروزه خرده فروشی های بزرگ همیشه 
از تیم روابط عمومی حرفه ای استفاده می کنند. درست به همین خاطر 

همیشه در صدر تیتر رسانه ها قرار دارند. 

اینفلوئنسر مارکتینگ
بازاریابی با استفاده از اینفلوئنسرها ایده تازه و بسیار جذابی محسوب 
می ش��ود. اینفلوئنسرها درست مانند س��لبریتی ها دارای شهرت و نفوذ 
بر روی مش��تریان هستند. اغلب اینفلوئنس��رها در شبکه های اجتماعی 
فعالی��ت دارند. این امر ب��ه معنای امکان همکاری با آنها برای توس��عه 
کس��ب و کار و همچنین بهبود س��طح فعالیت برند اس��ت. بس��یاری از 
کاربران در شبکه های اجتماعی در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف 

به طور عملی به سوی اینفلوئنسرها گرایش پیدا می کنند. 
اگر خرده فروشی ها توانایی همکاری با اینفلوئنسرهای مناسب را پیدا 
کنن��د، بخش قابل مالحظه ای از هزینه های بازاریابی ش��ان نتیجه بخش 
خواهد ش��د. یکی از ایرادات خرده فروش��ی ها در ای��ن میان همکاری با 
اینفلوئنس��رهای بی ارتباط با حوزه کاری ش��ان اس��ت. ای��ن امر موجب 
هدررفت بودجه ش��رکت و فقدان جذابی��ت برای مخاطب هدف خواهد 

شد. 

بازاریابی با کمک مشتریان 
بازاریابی با کمک مش��تریان به بازاریابی زبانی نیز مش��هور است. این 
الگو بر روی مش��تریان به عنوان عوامل توس��عه برند تمرکز دارد. بر این 
اس��اس تعامل مناس��ب با مش��تریان فعلی برند تمایل آنها برای معرفی 
خرده فروشی به دوس��تان و اعضای خانواده شان را افزایش می دهد. این 
امر در نهایت موجب دسترس��ی برندها به دامنه وسیع تری از مشتریان 
هدف خواهد ش��د. امروزه عرصه بازاریابی دارای پیچیدگی های بس��یار 
زیادی است. برخی از برندها در این میان همیشه به دنبال تکنیک های 
بازاریابی پیچیده هس��تند بنابراین وقتی از بازاریابی با کمک مش��تریان 

صحبت می شود، روی خوشی به این شیوه نشان نمی دهند. 
بازاریابی با کمک مش��تریان شیوه ای س��اده و در عین حال تاثیرگذار 
است. بسیاری از برندها در بلندمدت برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
ب��ه دنبال تاثیرگذاری بر روی آنها براس��اس ش��یوه موردنظر هس��تند 
بنابرای��ن پرهیز از این ش��یوه جذاب و تاثیرگذار منطق��ی نخواهد بود. 
صرف هزینه اندک برای حوزه بازاریابی در دس��تور کار بس��یار از برندها 
قرار دارد. اگر کسب و کار شما به مشتریان به عنوان نیروی کمکی برای 
بازاریابی نگاه کند، ش��انس بس��یار زیادی برای کاهش هزینه ها خواهد 

داشت. 
استراتژی های بازاریابی در صنعت خرده فروشی

پس از بررسی الگوها و گونه های متفاوت بازاریابی باید به دنبال برخی 
از اس��تراتژی های کاربردی نیز بود. امروزه بس��یاری از برندها نسبت به 
ش��یوه های بازاریابی آگاهی دقیقی دارند، اما در مرحله تبدیل الگوهای 
بازاریابی به اس��تراتژی شکس��ت می خورند. دلیل ای��ن امر تفاوت میان 
آموزه ه��ای نظ��ری بازاریابی با دنی��ای واقعی اس��ت بنابراین در عرصه 
عم��ل باید اندکی تغییرات و شخصی س��ازی الگوهای بازاریابی برای هر 
برندی صورت گیرد. در غیر این صورت امکان فعالیت بازاریابی مناسب 
برای برند موردنظر فراهم نخواهد ش��د. در ادامه برخی از استراتژی های 
مناسب بازاریابی برای صنعت خرده فروشی را مدنظر قرار خواهیم داد. 

توجه به اطالعات کاربردی آنالین
ام��روزه اغلب مردم در دنیای آنالین وقت گذرانی می کنند. این امر به 
معنای ضرورت بازاریابی با هدف جلب نظر مخاطب هدف است. بسیاری 
از برنده��ا بدون هیچ مقدم��ه ای در تالش ب��رای بازاریابی و جلب نظر 

مخاطب هدف هس��تند. نکته مهم در ای��ن میان نیاز به اطالعات معتبر 
برای جلب نظر کاربران به صورت پایدار است. بسیاری از برندها با افت 
و خیز بس��یار زیادی در زمینه تعامل با مخاطب هدف در حوزه آنالین 
مواجه هس��تند. دلیل این امر عدم اس��تفاده از داده های معتبر پیرامون 

مشتریان است. 
امروزه دسترسی به اطالعات کاربردی در مورد رفتار آنالین مشتریان 
کار دش��واری نیس��ت. اس��تفاده از بانک های داده عمومی مانند گوگل 
امکان شخصی س��ازی تجربه بازاریابی برای کاربران را فراهم می س��ازد. 
اگر یک برند در طول بازه زمانی طوالنی به داده های معتبر توجه نکند، 

توانایی بازاریابی اش در طول زمان کاهش خواهد یافت. 
طراحی کاتالوگ آنالین

مشتریان در هر صورتی عالقه مند به مشاهده کاتالوگ برندها هستند. 
ای��ن امر نوعی گرایش عمومی در میان مش��تریان اس��ت. همانطور که 
خرده فروش��ی های حضوری دارای کاتالوگ هس��تند، خرده فروشی های 
آنالی��ن نیز باید کاتالوگ مخصوص ش��ان را طراحی کنن��د. این امر به 
معنای طراحی یک فایل PDF و بارگذاری در س��ایت رس��می نیست. 
دسته بندی درست محصوالت یکی از مهمترین نکات در زمینه بازاریابی 
محسوب می ش��ود. وقتی بازاریاب های برند در یک کمپین به محصولی 
خاص ارجاع می دهند، مش��تریان باید به س��ادگی ام��کان یافتن آن در 

سایت خرده فروشی را داشته باشند. 
ش��اید در نگاه نخس��ت طراح��ی کاتال��وگ آنالین فق��ط مخصوص 
خرد ه فروش��ی های اینترنتی باش��د. نکت��ه مهم در این می��ان توجه به 
وضعیت خرده فروش��ی های حضوری اس��ت. چنین خرده فروش��ی هایی 
بیش از هر زمانی نیاز به تقویت جلوه آنالین ش��ان دارند. این امر موجب 
جلب نظر مش��تریان بالقوه وس��یع تر در فضای آنالین می شود. یکی از 
مزیت های اصلی فضای آنالین در مقایس��ه با دیگر عرصه های بازاریابی 
امکان دسترس��ی به دامنه وسیعی از مشتریان است بنابراین برندها باید 

نهایت استفاده از این مزیت را بکنند. 
استفاده تخفیف به مثابه ابزار بازاریابی

اس��تفاده از بازه های زمانی مناس��ب برای ارائه تخفیف های گس��ترده 
فقط یک استراتژی فروش نیست. تخفیف همیشه نظر مشتریان را جلب 
می کند بنابراین برندها باید بیش��ترین میزان تخفیف برای مشتریان را 
در نظر بگیرند. بی شک یک خرده فروشی توانایی ارائه تخفیف به صورت 
مداوم را ندارند بنابراین باید در مورد بازه های زمانی مناس��ب برای ارائه 
تخفیف تصمیم گیری نماید. بازه های زمانی مانند کریسمس یا تعطیالت 

تابستانی مدارس گزینه های جذابی محسوب می شود. 
امروزه برخی از برندها اقدام به ارائه تخفیف های گسترده به مشتریان 
وفادارش��ان می کنند. اگر خرده فروش��ی ش��ما به دنب��ال افزایش دامنه 
مش��تریان وفادارش اس��ت، باید به طور گس��ترده ای ارائه تخفیف را در 
دس��تور کار قرار دهد. نکته مهم در این میان عدم ارائه تخفیف به تمام 
افراد اس��ت. تخفیف ها باید به طور هوش��مند در دستور کار قرار گیرد. 

در غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی برای برندها ایجاد می شود. 
برخی از برندها دارای تجربه مداوم ارائه تخفیف و عدم دریافت نتیجه 
دلخ��واه هس��تند. برنامه ریزی و تعیین مراحلی مش��خص برای دریافت 
تخفیف از سوی مشتریان ضررهای احتمالی را به شدت کاهش می دهد. 
این امر ش��امل تعیین مراحلی برای حضور مش��تریان عادی در انجمن 
مشتریان وفادار کسب و کار است. این امر امکان سرمایه گذاری مطمئن 

بر روی افزایش دامنه مشتریان را فراهم می سازد. 
ایجاد دکورهای خاص

طراحی غرفه های خرده فروشی به صورت جذاب دارای اهمیت بسیار 
زیادی اس��ت. ام��روزه اغلب برندها به اهمیت این حوزه واقف هس��تند. 
بس��یاری از خرده فروش��ی ها در عم��ل برای جلب نظ��ر مخاطب هدف 
براس��اس فصل و مناس��بت پی��ش روی اقدام به شخصی س��ازی دکور 
بخش های مختلف می کنند. این امر نقش مهمی در ترغیب مش��تریان 
برای خرید بیشتر دارد. اگر این شیوه با ارائه تخفیف همراه شود، انگیزه 
مشتریان برای خرید دوچندان خواهد شد. بسیاری از خرده فروشی های 
بزرگ در عمل از همین ش��یوه برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان 

استفاده می کنند. 
برگزاری مراسم های تجاری

برگزاری مراس��م های مرتبط با حوزه کسب و کار دارای اهمیت بسیار 
زی��ادی اس��ت. برخی از برندها ب��ه طور مداوم در تالش برای ش��رکت 
در مراس��م های بزرگ هس��تند. نکته مهم در این می��ان امکان افزایش 
اعتب��ار برند با برگزاری مراس��م به ج��ای حضور در آن اس��ت. امروزه 
مش��تریان تمایل باالیی برای حضور در مراس��م های مختلف دارند. این 
امر نظر بازاریاب ها را به شدت جلب کرده است. اکنون در مقایسه با دو 
دهه گذش��ته مراسم های تجاری بسیار بیش��تری در سراسر دنیا برگزار 
می ش��ود. دلیل این امر تالش برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف براساس تعامل بیشتر در مراسم هاست. 
مهمتری��ن مس��ئله درخصوص برگزاری مراس��م های تج��اری تعیین 
محورهای اصلی مراسم براساس ارتباط با کسب و کارمان است بنابراین 
اگر یک خرده فروشی مراسمی بی ارتباط با حوزه کاری اش برگزار نماید، 

مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. 
شخصی سازی تجربه خرید مشتریان

تجرب��ه خرید برای ه��ر فردی لذت بخش اس��ت. برخی از محصوالت 
دارای ارزش بس��یار زیادی برای مش��تریان هس��تند. همین امر تجربه 
خرید آنها را بسیار مهم می سازد. اگر یک خرده فروشی توانایی شناسایی 
محصوالت مهم برای مش��تریان را داشته باش��د، سطح تاثیرگذاری اش 
ب��ر روی خریداران به ش��دت افزایش خواهد یافت. یک نمونه مناس��ب 
در این زمینه کنس��ول های بازی و گوش��ی های هوش��مند است. تجربه 
خرید این محصوالت دارای اهمیت بس��یار زیادی است بنابراین برندها 
به دنبال اس��تفاده بهین��ه از فرآیند فروش چنین محصوالتی هس��تند. 
خرده فروش��ی ها اغلب ش��رایط جذابی برای مش��تریان به منظور خرید 
ای��ن نوع از محص��والت تعریف می کنند. خرده فروش��ی های آنالین نیز 
با طراحی بس��ته بندی های خاص برای محص��والت جذاب و مهم برای 

مشتریان تجربه منحصر به فردی را رقم می زنند. 
امروزه عرصه خرده فروش��ی ش��اهد سطح رقابت بی س��ابقه ای است. 
موفقیت در این عرصه بدون استفاده از استراتژی های بازاریابی کاربردی 
امکان پذیر نخواهد بود. استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله شروع 

مناسبی برای فرآیند بازاریابی خرده فروشی ها محسوب می شود. 
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در شرایطی که تصور می شد بحران مالی ناشی از کرونا و وضعیت 
قرنطینه ای که در جهان حاکم اس��ت باعث ش��ود تا فروش نس��ل 
جدید پلی استیشن ش��رکت سونی با مشکالتی مواجه شود، با این 
حال تنه��ا طی چند هفته از عرضه آن، این ش��رکت طی بیانیه ای 
اعالم کرده است که موجودی آن در تمامی انبارها به پایان رسیده 
و افراد باید برای تحویل سفارش های خود، مدتی را صبر کنند. این 
موضوع خود به خوبی نش��ان می دهد که این ش��رکت تا چه اندازه 
در زمینه فروش موفق ظاهر ش��ده اس��ت. در این راستا با توجه به 
ع��دم وقوع چنی��ن اتفاقی برای برند رقیب )ایک��س باکس( به نظر 
می رس��د که میزان رضایت از این برند بیش��تر است و باید سونی را 
برنده رقابت در س��ال جاری دانس��ت. حال باید دید که با توجه به 
این حجم تقاضای باال، س��ونی امسال می تواند بهترین سال از نظر 

فروش را داشته باشد؟ 
oltnews.com :منبع

رونمایی فریتو لِی از گیفت شاپ آنالین اش

برن��د فریتو لی به عنوان یکی از زیرش��اخه های ش��رکت پپس��ی 
شباهت بس��یار زیادی با ش��رکت مادرش در زمینه بازاریابی دارد. 
فریت��و لی به ط��ور مداوم در زمینه بازاریابی با اس��تقبال مناس��ب 
کاربران مواجه شده است. تازه ترین اقدام این برند رونمایی از گیفت 
شاپ آنالین اش است. هدف از این اقدام فراهم سازی فرصتی مناسب 
برای مشتریان به منظور تهیه هدیه های جذاب است. شرایط کنونی 
دنیا و تاثیرات ناش��ی از وی��روس کرونا خرید حض��وری را بدل به 
گزینه ای پرخطر کرده است بنابراین عرصه خرده فروشی های آنالین 
رونق بس��یار زیادی را تجربه می کند. حضور فریتو لی در این میان 

عالقه مندان به اسنک های مختلف را به هیجان خواهد آورد. 
بسیاری از مردم برای تعطیالت سال نو به دنبال هدیه های کوچک و 
جذاب هستند. فریتو لی در این رابطه بخش گسترده ای از محصوالتش 
را با حال و هوای کریس��مس شخصی س��ازی کرده اس��ت. همچنین 
برخی از هدیه های جانبی نیز برای مش��تریان در نظر گرفته اس��ت. با 
این حساب مشتریان فریتو لی در کریسمس امسال گزینه های بسیار 
زیادی برای خرید خواهند داشت. بسیاری از مشتریان در طور سال های 
اخیر به خرید بس��ته بندی های مختلف فریتو لی در طول کریسمس 
عادت کرده اند. این امر بس��یاری از مشتریان را به مشاهده بسته بندی 
ه��ای جدید فریتو لی ع��ادت داده بود بنابراین مش��اهده محصوالت 
شخصی سازی شده فریتو لی در سال جاری، با تمام مشکالتش، دلگرمی 

مناسب برای مشتریان خواهد بود. 
بسیاری از مردم در سراسر دنیا برای کریسمس شرایط ویژه ای را 
سپری می کنند. محدودیت های شدید مسافرتی و همچنین توصیه 
به ماندن در خانه به معنای لغو اغلب سفرهای مناسبتی است. این 
امر به صورت گسترده ای از سوی فریتو لی مدنظر قرار گرفته است. 
یک��ی از اقدامات جالب فریتو لی س��رمایه گذاری 500 هزار دالری 
برای ارس��ال اسباب بازی های مختلف به خانواده های مختلف است. 
ای��ن اقدام هماهنگی قابل مالحظه ای با هدف اصلی کمپین س��ال 

نوی این برند در راستای همدلی بیشتر میان مشتریان دارد. 
marketingdive.com :منبع

با اپل واچ از کابوس رها شوید
س��ازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا معروف به اف دی ای 
تایید کرد ک��ه نرم افزار »NightWare«، ب��ه درمان کابوس های 
نقص ناش��ی از اختالل اس��ترس پس از س��انحه )PTSD( کمک 

می کند. این برنامه فقط مخصوص اپل واچ است.
به گزارش ام بی ای نیوز، اپل واچ از بسیاری جهات مفید است اما 
حتما تاکنون هرگز با خود فکر نکرده اید که شاید این ساعت مچی 
ش��رکت اپل بتواند در راستای کمک به رفع اختالل استرس پس از 
سانحه موثر واقع شود. خبر خوب اینکه یک برنامه جدید مخصوص 
اپل واچ موسوم به »NightWare« به تازگی به تایید اف دی ای 
رسیده است. این نرم افزار با استفاده از سرعت حرکت و ضربان قلب 
کاربر با موفقیت تشخیص می دهد که شما دقیقا در چه لحظه ای از 
ش��بانه روز کابوس می بینید. به این ترتیب از آن می توان به عنوان 
کمک��ی موثر در راس��تای درمان اختالل PTSD ن��ام برد. پس از 
ص��دور فرمان لرزش به اپل واچ توس��ط این نرم افزار، کاربر تحریک 
می گردد اما هرگز بیدار نخواهد شد. ایده اصلی این است که ضمن 

ایجاد وقفه در مسیر دیدن کابوس، افراد را از خواب بیدار نکنیم.
اف دی ای پس از تایید این نرم افزار چنین می گوید: »س��ازمان غذا 
و داروی ای��االت متح��ده آمریکا اجازه بازاریابی یک اب��زار جدید را به 
س��ازندگان آن داد. هدف از ساخت این وس��یله کاهش موقتی موارد 
اختالل در خواب به دلیل کابوس هایی است که در سن 22 سالگی یا 
بعد از آن به سراغ برخی افراد می آید. این اشخاص از اختالل کابوس یا 
اختالل استرس پس از سانحه رنج می برند. دستگاه فوق از طریق تماس 
با پوست افراد و تجزیه و تحلیل ضربان قلب و سرعت حرکت آنها هنگام 

خواب، در مواقع موردنیاز لرزشی مالیم را ایجاد می کند.
در حالی که »NightWare« حقیقتا نرم افزاری اس��ت که فقط 
با نسخه پزشک ارائه داده می شود، شرکت سازنده آن در توضیحاتی 
گف��ت که برنامه فوق در قالب یک اس��تراتژی جامع برای مقابله با 
PTSD س��اخته شده اس��ت و درمانی مستقل به ش��مار نمی رود. 
این ش��رکت همچنین خاطرنش��ان کرد که آن دسته از افراد مبتال 
به اختالل فوق که در خ��واب اقدام خاصی را انجام می دهند، برای 
مثال راه می روند یا مس��تعد انجام حرکات خش��ونت آمیز هس��تند، 

اجازه استفاده از این نرم افزار را ندارند.
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فعالیت برندها در اینستاگرام پدیده تازه ای نیست. امروزه بسیاری از برندها در 
اینستاگرام به دنبال تعامل با مخاطب هدف و تولید محتوای بازاریابی هستند. 
مس��ئله اعتبار و اصالت اکانت مرتبط به هر برند برای اینس��تاگرام و کاربرانش 
دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. همین امر پای تیک آبی معروف را به این 
پلتفرم باز کرده است. مزیت اصلی تیک آبی امکان تشخیص اکانت های واقعی 
افراد معروف و برندها از نمونه های فیک است. دریافت تیک آبی برای کسب و 

کارها جذابیت خاصی دارد. 
ب��ا این حال در عمل برخی از کس��ب و کارها توانای��ی دریافت این تیک را 
ندارند. این ناتوانی دالیل مختلفی دارد. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی گام 
به گام دریافت تیک آبی تایید هویت اکانت برای کس��ب و کارهاست. پیش از 
بررسی دقیق این مسئله باید آگاهی درستی از تیک آبی معروف در اینستاگرام 

داشته باشیم. 
اینس��تاگرام برای مقابله با فعالیت افراد س��ودجو و کالهبردار اقدام به تایید 
هویت رسمی برخی از اکانت ها می کند. نکته مهم در این میان ضرورت شهرت 
ی��ا اعتبار باالی اکانت ها برای تایید رس��می اس��ت. بر این اس��اس اکانت های 
عادی هرگز توانایی دریافت تیک آبی را نخواهند داش��ت. اگر به دقت وضعیت 
اینس��تاگرام در طول چند س��ال اخیر را بررسی کرده باش��ید، اغلب برندها و 
سلبریتی ها دارای تیک آبی هستند. این امر به معنای تایید هویت واقعی آنها در 

اینستاگرام از سوی تیم فنی این پلتفرم است. 
بدون تردید تیک آبی فقط محدود به اینس��تاگرام نیست. اغلب شبکه های 
اجتماعی دارای تیک آبی مش��هور هستند. توییتر، فیس بوک و برخی دیگر از 
شبکه های تازه تاسیس اقدامات مفیدی در این راستا برداشته اند. مسئله اصلی 
در این میان محدود ساختن فعالیت غیرقانونی و تقلب در زمینه ادعای هویت 
دیگران اس��ت. با این حس��اب کاربران به راحتی امکان شناسایی اکانت اصلی 
افراد مش��هور را خواهند داش��ت. این امر در مورد برندها نیز صحت دارد. یکی 
از دردس��رهای اصلی برندها در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی اثبات 
هویت اصلی شان است. دریافت تیک آبی نقش مهمی در ایجاد اعتماد در میان 

مشتریان خواهد داشت. 
مشاهده اهمیت تیک آبی برای کسب و کارها کار سختی نیست. بسیاری از 
برندها به دنبال نمایش اصالت و اعتبارشان از طریق این تیک هستند. شاید در 
نگاه نخست استفاده اینچنینی از تیک آبی غیرمنطقی به نظر برسد، اما برندها 
س��رمایه گذاری ویژه ای در این حوزه می کنند. شناسایی افراد دارای صالحیت 
برای استفاده از تیک آبی از سوی اینستاگرام و اغلب شبکه های اجتماعی دیگر 
مشخص شده است. با این حساب هر کاربری توانایی اخذ چنین تیکی را ندارد. 
بررس��ی افراد و اکانت ه��ای مجاز برای دریافت تیک آب��ی در بخش بعد مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
چه اکانت هایی مجاز به دریافت تیک آبی هستند؟

ام��روزه هر اکانتی امکان درخواس��ت ب��رای دریافت تیک آب��ی را دارد. این 
امر به معنای تایید قطعی درخواس��ت از سوی اینستاگرام نیست. تیم بررسی 
صالحیت اینستاگرام در اغلب موارد درخواست اکانت ها را رد می کند. بسیاری 
از کارشناسان روند بررسی و تایید صالحیت اکانت ها برای دریافت تیک آبی را 
پر از ابهام خوانده اند. همین امر تالش ها برای دریافت این تیک از سوی برخی 

از برندها را دشوار کرده است. 
برخی از اکانت های رس��می در توییتر یا فیس بوک دارای تیک آبی هستند. 
اغلب چنین برندها یا افرادی به هنگام حضور در اینستاگرام نیز به دنبال دریافت 
تیک آبی هستند. نکته مهم در این میان عدم ارائه تیک آبی به صورت خودکار 
در اینس��تاگرام اس��ت. حتی اگر برندهای معتبر نیز در این فضا فعالیت داشته 
باشند، باز هم نیاز به بررسی هویت اصلی شان وجود خواهد داشت بنابراین ارائه 

تیک آبی از سوی اینستاگرام فرآیند منحصر به فردی دارد. 
براساس اعالم رسمی اینس��تاگرام فقط سازمان های عمومی، سلبریتی ها و 
برندهای دارای صالحیت الزم برای دریافت تیک آبی هستند. این امر به معنای 
دریافت تیک موردنظر از سوی اکانت های محبوب در میان کاربران عادی است. 
بنابراین یک برند تازه تاس��یس و ناش��ناخته توانایی دریافت تیک موردنظر را 

نخواهد داشت. 
بدون شک وقتی پای تایید یک اکانت در میان باشد، معیارهای مشخصی باید 
مدنظر قرار گیرد. اگرچه برخی از کارشناس ها نسبت به عدم قطعیت شیوه های 
تایید اکانت از سوی اینستاگرام اعتراض دارند، اما برخی از معیارهای اصلی در 

این زمینه قابل شناسایی است. در این زمینه به موارد ذیل توجه نمایید:
• اعتبار: اعتبار اکانت ها معطوف به بازنمایی هویت اصلی ش��خص حقیقی یا 
یک برند است. سلبریتی ها به طور معمول بسیار ساده تر از برندها احراز هویت 
می ش��وند. درس��ت به همین خاطر فرآیند دریافت تیک آبی برای سلبریتی ها 

سریع تر است. 
• منحصر به فرد بودن: وضعیت اکانت شما باید منحصر به فرد باشد. این امر 
در مورد اکانت های غیرتجاری و به طور کلی سازمان های عمومی کاربرد دارد. 
س��ازمان های عمومی دارای شرایط منحصر به فرد شانس دریافت تیک آبی را 

دارند. این امر به طور معمول شامل سازمان های خیریه می شود. 
• عمومی بودن: اکانت های خصوصی هرگز شانس��ی برای دریافت تیک آبی 
ندارند. تمام اکانت های تاییدش��ده از سوی اینستاگرام باید باز باشند. اگر یک 
اکان��ت پس از دریافت تیک آب��ی اقدام به تغییر وضعیت اکانتش به خصوصی 

نماید، در کوتاه مدت تیک تایید هویتش پس گرفته خواهد شد. 
• کام��ل بودن پروفایل: پروفای��ل اکانت های متقاضی تیک تایید هویت باید 
کامل باشد. درج اطالعات دقیق از سوی برندها شانس شان برای دریافت تیک 
آب��ی را افزایش خواه��د داد. این امر در اغلب حوزه ه��ا باید مدنظر برندها قرار 
گیرد. در غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. اشتباه 
برخی از برندها تکمیل ناقص پروفایل ش��ان اس��ت بنابراین به طور مداوم با رد 

درخواست شان از سوی اینستاگرام مواجه می شوند. 
اگ��ر اکانت یک برند در مواجهه با معیارهای فوق امکان دریافت بخش قابل 
توجهی از امتیازهای مثبت را دارد، به احتمال زیاد تیک آبی را دریافت خواهد 
کرد. نکته جالب اینکه گاهی اوقات اینس��تاگرام بدون ثبت درخواست از سوی 
اکانت ه��ا اق��دام به اعطای تیک آبی می کند. این امر بیش��تر در مورد برندها و 
سلبریتی های بسیار مش��هور مصداق پیدا می کند. برخی از برندهای بزرگ از 
همان ابتدای تاس��یس اکانت رسمی در اینس��تاگرام با اطالع رسانی در سایت 
رسمی شان فالوورهای میلیونی جذب می کنند بنابراین دیگر نیازی به پیگیری 
تیم اینستاگرام برای احراز هویت این اکانت ها نخواهد بود. بدون شک وضعیت 
بس��یاری از برندها در اینستاگرام برای دریافت تیک آبی به این صورت نیست 
بنابرای��ن برندها باید اقدام به طی مراحل ثبت درخواس��ت برای دریافت تیک 

موردنظر نمایند. 

چگونه درخواست دریافت تیک آبی را ثبت کنیم؟
دریافت تی��ک آبی فرآیند پیچیده ای نیس��ت. بس��یاری از برندها در طول 
بازه های زمانی کوتاه موفق به دریافت تیک موردنظر می ش��وند. نکته مهم در 
این میان تالش برای رعایت اصول اساس��ی در این زمینه اس��ت. فرآیند ثبت 
درخواست شان مراجعه به بخش تنظیمات، انتخاب گزینه اکانت و سپس بخش 

درخواست تایید )Request Verification( است. 
پس از درخواس��ت تایید کادرهای مشخصی برای دریافت اطالعات کسب و 
کار یا هویت حقیقی افراد باز می ش��ود. شما باید به دقت کادرهای موردنظر را 
پر نمایید. کس��ب و کارها برای تایید رسمی باید حوزه فعالیت، بازارهای تحت 
پوشش، زمینه تخصصی و همچنین ش��ماره پروانه فعالیت دولتی شان را ذکر 
نمایند. در غیر این صورت به عنوان یک کس��ب و کار معتبر شناخته نخواهند 

شد. 
یکی از اش��تباهات کس��ب و کاره��ا در زمینه دریافت تی��ک آبی مربوط به 
بی توجهی به کادرهای درج اطالعات برند اس��ت. این امر موجب کاهش اعتبار 
کس��ب و کار از نگاه اینستاگرام می شود بنابراین همیشه باید توجه ویژه ای به 
وضعیت برندمان و پر کردن بخش های مربوط به برند داشته باشیم. در غیر این 

صورت شرایط بسیار دشواری پیش روی ما قرار خواهد گرفت. 

اگر درخواست تایید هویت اکانت از سوی اینستاگرام تایید شود، پس از چند 
روز پیام��ی مبنی بر تایید هویت اکانت و نمایش تی��ک آبی برای آن دریافت 
خواهید کرد. این امر به معنای موفقیت فرآیند ثبت برند به عنوان یک اکانت 
رسمی در اینستاگرام است. اگر هم معیارهای موردنظر شامل برند شما نشود، 
اینستاگرام پیامی کوتاه مبنی بر عدم دریافت حداقل معیارهای موردنیاز برای 

ثبت رسمی و دریافت تیک آبی برای شما ارسال خواهد کرد. 
توصیه های کاربردی برای دریافت تیک آبی

بدون تردید فرآیند دریافت تیک آبی دارای روند مشخصی است، با این حال 
برخی از توصیه ها امکان افزایش شانس برندها را فراهم می کند. اشتباهات رایج 
در این میان برای بس��یاری از برندها روشن است، اما به دلیل فقدان آگاهی از 
شیوه های دیگر کسب تیک آبی همان اشتباهات به طور مداوم تکرار می شود. 
هدف بخش کنونی بررس��ی هرچه دقیق تر فرآیند دریافت تیک آبی از س��وی 
اکانت های تجاری است. در این میان توصیه های ذیل کمک شایانی به برندها 

خواهد کرد. 
خریدن تیک آبی ممنوع

بسیاری از برندها تیک آبی را نیز مانند الیک یا کامنت قابل خرید می دانند. 
این امر بس��یار تعجب برانگیز اس��ت. برخی از کسب و کارها و حتی اکانت های 
عادی پیام هایی از سوی کاربران ناشناس مبنی بر امکان خرید تیک آبی دریافت 
می کنند. این پیام ها اغلب تقاضای مقدار مشخص پول در ازای ارائه تیک آبی 
می کنند. نکته مه��م در این میان ادعای غیرواقعی چنین اکانت هایی اس��ت. 
اینستاگرام هیچ فرآیندی برای خرید تیک آبی پیش بینی نکرده است. همچنین 
تا به حال هیچ گزارشی مبنی بر خرید تیک آبی از سوی اکانت ها گزارش نشده 

است. با این حساب ادعاهای موردنظر به معنای کالهبرداری خواهد بود. 
کس��ب و کاره��ای کوچک به طور م��داوم پیام هایی ب��رای خرید تیک آبی 
دریافت می کنند. این امر در صورت گزارش به اینستاگرام امکان مسدودسازی 
فروشندگان تقلبی تیک ها را به همراه خواهد داشت. نکته جالب اینکه برخی از 
برندها به دنبال خرید تیک آبی می روند. نتیجه این اقدام از قبل مشخص است. 
اغلب برندها در این فرآیند با کالهبرداری و از دست دادن بخشی از بودجه شان 

مواجه می شوند. 
مراقب اکانت های جعلی باشید

برندها به طور معمول دارای ش��مار باالیی از اکانت های مربوط به طرفدارها 
یا حتی افراد سودجو هستند. این امر فرآیند فعالیت چنین برندهایی را بسیار 
دش��وار خواهد کرد. اینستاگرام به طور مداوم در تالش برای حذف اکانت های 
جعلی در پلتفرمش است. نکته جالب اینکه برخی از اوقات اینستاگرام اقدام به 
حذف اکانت های واقعی برندها نیز می کند. این امر در صورت ناتوانی یک برند 
برای تایید ارتباطش  با یک اکانت صورت می گیرد. اعتراض برندها نسبت به این 

روند یکی از دالیل اصلی رونمایی از تیک آبی محسوب می شود. 
اینستاگرام برای بهبود پلتفرمش اقدام به حذف اکانت های جعلی می کند. این 
امر به معنای ضرورت انتساب یک اکانت به شخصیتی حقیقی یا حقوقی است. 
برندها در این میان با مش��اهده اکانت های جعلی یا مربوط به طرفداران درباره 
خود امکان درخواست برای دریافت تیک آبی را خواهند داشت. اینستاگرام به 
وجود اکانت های جعلی پیرامون برندها حساسیت بسیار زیادی نشان می دهد. 
بنابراین در صورت داشتن چنین وضعیتی از سوی برندتان شانس باالیی برای 

دریافت تیک آبی خواهید داشت. 
ساالنه ش��مار باالیی از کالهبرداری ها از طریق اکانت های غیرواقعی صورت 
میگیرد بنابراین اینستاگرام به سرعت در تالش برای مشخص ساختن وضعیت 
هویت اکانت های مشهورش است. این امر شانس تعامل نزدیک با مخاطب هدف 

از طریق دریافت تیک آبی را به همراه دارد. 

جذب فالوورهای واقعی بیشتر
وقتی صحبت از دریافت تیک آبی می شود، یکی از معیارهای عمومی در این 
زمینه مقدار فالوورهای اکانت است. بسیاری از برندها برای دریافت تیک تایید 
اقدام به افزایش فالوورهایش��ان می کنند. این امر نکته مثبتی از نظر تعامل با 
مخاطب هدف خواهد بود. برخی از برندها برای افزایش تعداد فالوورهایشان به 

دنبال خرید آنها هستند. 
اینس��تاگرام خرید و فروش فالوور را ممنوع اعالم کرده اس��ت. ساالنه شمار 
باالی��ی از اکانت ها در ارتباط با این موضوع مس��دود می ش��ود بنابراین خرید 
اکان��ت یکی از نکات ض��روری در این زمینه مربوط به رعایت فرآیند توس��عه 
ارگانیک از سوی برندهاست. این امر به معنای سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی 
و تعامل با مخاطب هدف است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نگیرد، بخش قابل 
مالحظه ای از تالش های ش��ان بی نتیجه باقی خواهد ماند. بسیاری از برندها در 
فرآیند جلب نظر اینستاگرام برای دریافت تیک آبی در عمل اکانت شان حذف 
شده اند. این امر رعایت نکات مربوط به امنیت اکانت در فرآیند کسب تیک آبی 
را پیش می کشد. اگر برندها به این نکته مهم توجه نداشته باشند، شرایط بسیار 

دشواری از نظر جلب نظر اینستاگرام پیش روی خواهند داشت. 
جست وجوی فراوان از سوی کاربران

شبکه های اجتماعی فضایی برای جست وجوی محتوای مورد عالقه کاربران 
اس��ت. در این میان اگر یک برند به طور گس��ترده ای مورد پسند کاربران قرار 
گیرد، شانس باالیی برای دریافت تیک آبی خواهد داشت. دلیل این امر ارزیابی 
اینستاگرام از اکانت موردنظر به عنوان یک تولیدکننده اصلی محتواست. چنین 
ارزیابی موجب ساده س��ازی فرآیند دریافت تیک رسمی می شود. نکته مهم در 
این میان ضرورت تولید محتوای جذاب و قرار گرفتن در لیس��ت جست وجوی 
کاربران وس��یعی اس��ت. اگر این هدف به دست آید، بخش قابل مالحظه ای از 

مسیر تایید هویت برند طی شده است. 
استفاده از داده های معتبر برای تولید محتوای جذاب همیشه ضرورت داشته 
است. بسیاری از برندها در این مسیر به طور مداوم به داده های معتبر بی توجهی 
می کنند. این امر در صورت ادامه یافتن از س��وی برندها مش��کالت وسیعی را 
ایج��اد خواهد کرد. بهترین ایده در ای��ن میان تالش برای بهبود وضعیت برند 
براس��اس داده های معتبر گوگل یا اینستاگرام است. استفاده از داده های معتبر 
شانس برندها برای تولید محتوای هماهنگ با سلیقه کاربران را افزایش می دهد 

بنابراین دیگر دلیلی برای نگرانی در مورد وضعیت برند وجود نخواهد داشت. 
ثبت درخواست به هنگام مشاهده نام برند در اخبار

وقت��ی در اخبار نام یک برند به طور مداوم ذکر می ش��ود، اعتبارش به طور 
انکارناپذی��ری افزایش خواهد یافت. یک��ی از نگرانی های گوگل در زمینه تایید 
هویت برندها ماهیت فیک ش��ان اس��ت بنابراین در ص��ورت اعطای تیک آبی 

براساس معیارهای اشتباه صالحیت اینستاگرام نیز زیر سوال خواهد رفت. 
بسیاری از رسانه های محلی و بین المللی در صورت مواجهه با برندهای تازه 
تاس��یس اقدام به پوشش خبری آنها می کنند. نکته مهم در این میان ضرورت 
فعالیتی جالب توجه برای رسانه هاست. این امر شامل معرفی یک محصول تازه 
یا نوآوری قابل مالحظه است. در غیر این صورت دلیلی برای توجه رسانه ها به 
وضعیت برند وجود نخواهد داشت. این امر اغلب اوقات مورد بی توجهی برندها 
قرار می گیرد بنابراین طوالنی ش��دن فرآیند دریافت تیک آبی از سوی چنین 

برندهایی امری طبیعی محسوب می شود. 
نقش بخش روابط عمومی برند برای جلب نظر رس��انه ها بس��یار مهم است. 
بخش رواب��ط عمومی وظیفه هماهنگی رابطه برند با س��ازمان های مختلف و 
مشتریان را دارد. اگر یک برند به طور مداوم با ناتوانی برای جلب نظر رسانه ها 
مواجه اس��ت، بخش روابط عمومی باید استراتژی های تازه ای را در دستور کار 
قرار دهد. در غیر این صورت هیچ پیش��رفتی در زمینه دریافت تیک موردنظر 

حاصل نخواهد شد. 
همکاری با آژانس های حرفه ای

آژانس ه��ای حرفه ای در زمینه کمک به برندها برای دریافت تیک رس��می 
فعالی��ت قابل مالحظه ای دارند. اگر کس��ب و کار ش��ما توانایی دریافت تیک 
موردنظ��ر بدون کمک دیگران را ندارد، باید ب��ه دنبال همکاری با معتبرترین 
آژانس ها باش��ند. نکته مهم در این میان فعالیت برخی از س��ودجویان در این 
حوزه است بنابراین باید مراقب سطح همکاری میان برندمان و دیگران باشیم. 
در غیر این صورت توانایی کس��ب تیک موردنظر از س��وی کسب و کارمان به 

شدت کاهش خواهد یافت. 
اگ��ر یک آژانس در زمین��ه دریافت تیک آبی ادعاهای عجیب و غریبی کرد، 
باید نسبت به صحت ادعاهای موردنظر تردید داشت. برخی از برندها در زمینه 
همکاری با آژانس های بازاریابی و مش��اوره ای به دنبال تحقیق بیشتر نیستند. 
همین امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها ایجاد خواهد کرد. هرچه توانایی یک 
برند برای تحقیق درباره موسسه های دیگر بیشتر باشد، در نهایت روند بهتری از 
همکاری را تجربه خواهد کرد. این نکته در فرآیند تالش برای کسب تیک آبی 

نیز مصداق پیدا می کند. 
صادق باشید

بدون ش��ک توصیه کنونی برای همه کارآفرینان و برندها واضح است. ثبت 
درخواست دریافت تیک آبی باید همراه با ادعاهای درست باشد. اگر یک برند در 
این زمینه مهارت الزم برای بیان دقیق اطالعاتش به صورت حرفه ای را داشته 
باش��د، به احتمال زیاد موفق به کس��ب تیک آبی خواهد شد. مشکل اصلی در 
این میان تالش برخی از برندها برای بیان نکات غیرواقعی است. این امر موجب 
تردیدهای بس��یار زیادی از سوی تیم اینس��تاگرام می شود. برخی از برندها به 
دلیل ادعاهای غیرواقعی در زمینه کس��ب و کارش��ان برای مدتی مشخص از 
ثبت درخواس��ت تایید هویت محروم می شوند. این امر ضربه سختی به اعتبار 
کسب و کارها محس��وب می شود. اگر یک کسب و کار موفق به ثبت هویتش 
به س��رعت هرچه بیشتر نشود، در بلندمدت مشکالت بسیار زیادی پیش روی 

خواهد داشت. 
بیان صادقانه نکات در مورد کسب و کار یکی از نکات ضروری در زمینه رفتار 
حرفه ای محسوب می شود. بسیاری از برندها این نکته را مدنظر دارند. برخی از 
ش��ایعات در زمینه امکان کسب تیک آبی با بیان برخی ادعاهای غیرواقعی در 
مورد کسب و کار همیشه وسوسه کننده به نظر می رسد. نکته مهم در این میان 
توجه به اعتبار برند فراس��وی چنین ایده هایی است. حفظ وجهه حرفه ای برند 

بهترین توصیه برای فعالیت کسب و کارها خواهد بود.
جمع بندی

دریافت تیک آبی فقط نقطه ش��روع برای برندها محسوب می شود. حفظ تیک 
موردنظر دشواری بسیار بیشتری دارد. فعالیت مناسب در زمینه بازاریابی و تعامل با 
مخاطب هدف یکی از شروط اصلی برای حفظ تیک موردنظر است. همچنین پس 
از دریافت تیک آبی باید نسبت به رفتار حرفه ای تر برند نیز توجه نشان دهیم. در غیر 

این صورت با مشکالت بسیار زیادی در این زمینه مواجه خواهیم شد.  
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بازاریابی رویدادی چگونه اتفاق می افتد؟ 
یک��ی از راهبردهای تبلیغاتی که در بازاریابی مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد، راهبرد ارتباط مستقیم یا رو در رو با مشتریان است.
با این روش، شرکت ها می توانند پیام های خود را با شفافیت بیشتری 
به مش��تریان خود منتقل کنند. از جمله رویدادهای بازاریابی یا همان 
بازاریابی رویدادی که می توانیم با کمک ش��ان برای یافتن مشتریان یا 

ارتباط بیشتر با آنها استفاده کرد می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
1- نمایشگاه

نمایش��گاه ها مرک��ز بازدید اف��راد زیادی هس��تند. از طرفی اگر این 
نمایشگاه متناس��ب با موضوع کسب و کار شما باشد، افرادی که برای 
بازدید مراجعه می کنند همان مش��تریان هدف و اصلی شما می توانند 
باشند. می توانید برای جلب تعداد بیشتری از مخاطبان خود یا آشنایی 
رو در رو با آنها نمایشگاه هایی را با این هدف راه اندازی کنید. حتی اگر 
خودتان نیز امکان راه اندازی چنین نمایشگاه هایی را ندارید کافی است 
در نمایش��گاه هایی که در برهه های زمانی مختلف یا شهرهای مختلف 
برگزار می شود شرکت کنید. با این روش می توانید مشتریان خود را از 
نزدیک مشاهده کنید و ارتباط رو در رو با آنها برقرار کنید و برنامه های 

بازاریابی خود را پیاده کنید.
2- کنسرت ها

امروزه در بسیاری از شهرهای ایران، کنسرت های خوانندگان مختلف 
اجرا می شود. البته بعد از همه گیری کرونا اغلب آنها کنسل شده است 
ولی کنس��رت ها در حالت عادی می توانن��د به عنوان یک فرصت برای 
بازاریاب هایی باش��ند که تمایل دارند با مشتریان خود از نزدیک آشنا 
شوند. می توانید ارتباط مستقیم با آنها برقرار کنید. از آنجایی که افراد 
در این گونه رویدادها معموالً خوشحال هستند و تجربه هیجان انگیزی 
داشته اند بیش از سایر موقعیت ها می توانید در ترغیب آنها برای خرید یا 

معرفی برند خود استفاده کنید.
3- برگزاری مسابقات

جالب است بدانید چند سالی است در ایران برگزاری مسابقات یکی 
از روش هایی ش��ده اس��ت که برندهای مختلف از طریق راه اندازی آن 
تمایل دارند با مشتریان خود یک ارتباط رو در رو برقرار کنند. می توانید 
مسابقاتی را به همین منظور راه اندازی کنید و در روز و محلی که این 
مس��ابقات را راه اندازی کرده اید، مشتریان خود را از نزدیک ببینید و با 
آنها آش��نا شوید. این آش��نایی های رو در رو به آنها احساس دوستی و 
نزدیکی را منتقل می کند و انگیزه بیش��تری برای ارتباط با برند ش��ما 

پیدا خواهند کرد.
4- همایش ها  

براساس تجربیات مشاوره بازاریابی؛ یکی دیگر از موقعیت های مناسب 
ب��رای بازاریابی رویدادی، همایش ها هس��تند. با برگ��زاری همایش ها 
می توانید تعدادی از ش��رکت ها و برندهایی که در زمینه کس��ب و کار 
ش��ما فعال هستند و همچنین مش��تریانی که از مخاطبان اصلی شما 
محسوب می شوند را در این همایش گردهم آورید و به معرفی برند یا 
محصوالت خود بپردازید. در این همایش ها شما می توانید با مخاطبان 
و مش��تریان خود ارتباط مس��تقیم برقرار کنید. آنها را گردهم آورید تا 
ش��ناخت بیش��تری از آنها به دس��ت آورید و در مقابل خودتان را نیز 
بیشتر به آنها معرفی کرده و نزدیک نمایید. پس از این فرصت ها نهایت 

استفاده را ببرید.
5- فرصت های آنالین در دوران کرونا

ام��روزه با گس��ترش اینترنت، روش ه��ای بازاریاب��ی تغییر و تحول 
چش��مگیری پیدا کرده اس��ت. ش��اید بس��یاری از رویدادهایی که در 
گذش��ته به صورت واقعی اتفاق می افتاد امروزه به صورت مجازی انجام 
می شود. به خصوص در چند ماه اخیر که کرونا در اکثر کشورهای جهان 
گس��ترش پیدا کرده، اینترنت به یکی از پرمصرف ترین چیزها در دنیا 
تبدیل شده است. اگر فرصت برگزاری رویدادهای حضوری را از دست 
داده اید می توانید تمامی آنها را از جمله نمایش��گاه، کنسرت، مسابقات 
و بس��یاری از گزینه های دیگر را به صورت مجازی و از طریق اینترنت 

راه اندازی کنید.
اکنون اجازه دهید به نقشی که بازاریابی رویدادی می تواند در کسب 

و کار شما داشته باشد بپردازیم.
یک( شناخت نقطه نظرات مشتریان )تحقیقات بازاریابی(

ش��ما هر چقدر هم با مشتریان خود آش��نا باشید یا تصور کنید که 
می دانید این محصول یا خدمات ش��ما برای کدام دسته از مشتریان و 
مصرف کنندگان تان مناسب است؛ باز هم نیاز دارید از دیدگاه مشتریان 
خود آگاه باش��ید چراکه این مشتریان هس��تند که می توانند راجع به 
دی��دگاه و نظر اصلی خود در خصوص برند یا محصول ش��ما صحبت 
کنند. صحبت رو در روی شما با مشتریان این فرصت را فراهم می کند 
تا از دیدگاه ها و نگرش های اصلی آنها آگاه شوید و واکنش آنها نسبت به 
محصوالت خود را ببینید. این به شما کمک می کند تا دقیقاً بدانید که 
مشتری شما به چه چیزی نیاز دارد. از طریق اطالعاتی که با این روش 
به دست می آورید می توانید کیفیت محصوالت خود یا نحوه عرضه آنها 

را اصالح کرده و همگام با نیاز مشتریان پیش بروید.
دو( ارتباط با شبکه های اجتماعی

سعی کنید قبل از برگزاری یک رویداد و آشنایی رو در رو با مشتریان 
خود، از طریق شبکه های اجتماعی با آنها در ارتباط باشید. اگر آشنایی 
و ارتباط اولیه شکل گرفته باشد به شکل موثرتر و بهتری می توانید از 
بازاریابی رویدادی بهره مند شوید. به شما پیشنهاد می کنیم در شبکه ها 
و رسانه های اجتماعی فعال باشید و ارتباط خود با مشتریان و مخاطبان 
را حفظ کنید. بعد از اینکه مدتی از آش��نایی مشتریان با شما گذشت 
برای تقویت این ارتباط از بازاریابی رویدادی استفاده کنید تا بیشترین و 

بهترین نتیجه را داشته باشید.
سه(  افزایش بازده

هر محصول یا خدماتی دارای راهنمای مصرف اس��ت. هر چقدر ش��ما 
نس��بت به استفاده از آن آگاه تر باشید، محصول موردنظر برای شما بازده 
باالیی خواهد داشت. در رویدادهای مختلفی که با هدف بازاریابی رویدادی 
برگزار می ش��ود ش��ما این فرصت را دارید که اطالعات کاملی از محصول 
ی��ا خدمات خود به مش��تریان بدهید و میزان آگاهی آنها در اس��تفاده از 
محصول و در نتیجه بازده آن را افزایش دهید. در نهایت باید گفت، بسیاری 
از متخصصان معتقدند بازاریابی رویدادی برای بس��یاری از کسب و کارها 
الزامی اس��ت و می تواند زنجیرهای ارتباطی قوی بین برندها و مش��تریان 
باشد. حتی بسیاری معتقدند این روش بازاریابی بر دیگر روش ها مقدم تر 
اس��ت و ارجحیت دارد. با توج��ه به مزایایی که ب��رای بازاریابی رویدادی 
گفته شد، سعی کنید از فرصت ها و موقعیت هایی که برای انجام بازاریابی 

رویدادی رخ می دهد استفاده کنید تا کسب و کارتان را رونق بخشید.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی توصیه های کاربردی برای تایید رسمی اکانت

چگونه در اینستاگرام تیک آبی دریافت کنیم؟
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چه زمانی باید از کار خود استعفا دهید؟
بس��یاری از افراد ش��رایط کاری مناسبی ندارند و به دنبال استعفا 
هستند. آنها می خواهند به سراغ شغل بهتری بروند، اما آیا بدون در 

نظر گرفتن مسائل مختلف باید از کار خود استعفا دهند؟
شمار باالیی از مردم شغل هایی دارند که واقعا نمی خواهند با آنها 
زندگی خود را س��پری کنند، اما مجبور به ادامه آنها می ش��وند. در 
همین راس��تا بخش��ی از آنها به فکر استعفا هس��تند. استعفا از یک 
شغل بدون اینکه کار دیگری را مدنظر داشته باشید، یک استراتژی 

خطرناک است، اما برخی مواقع باید چنین کاری را انجام دهید.
اگرچه با اس��تعفا ش��اید بتوانید به کار بهتری دس��ت پیدا کنید، 
اما موفقیت بیش��تر نصیب افرادی می ش��ود که از قبل برنامه ریزی 
کرده اند و اس��تراتژی دارند. بسیاری از مردم زمانی که در یک شغل 
مش��غول به فعالیت هس��تند، به دنبال موقعیت جدیدی می گردند، 
ب��ا این حال ای��ن رویکرد یک ضعف بزرگ دارد ک��ه آن، رضایت از 

موقعیت کنونی است.
یک فرد عادی که هم اکنون دارای ش��غل اس��ت، نس��بت به فرد 
دیگری که بیکار اس��ت، کمتر برای دس��تیابی به شغل بهتر تالش 
می کند. بس��یاری از افراد به این موضوع اش��اره می کنند که قبل از 
خ��روج از یک کار نامناس��ب، به دنبال جایگزینی برای آن باش��ید، 
با این حال ش��اید استعفا و س��پس دنبال کار گشتن نیز استراتژی 
چن��دان نامناس��بی نباش��ید. در حقیقت برخی مواقع اس��تعفا یک 

استراتژی مناسب است.
در حال حاضر که با شیوع گسترده ویروس کرونا روبه رو هستیم، 
اس��تعفا برای برخی مشاغل اقدام مناس��ب و برای برخی نامناسب 
اس��ت. در حالی که برای مثال نرخ بیکاری در ایاالت متحده آمریکا 
نسبت به اوایل سال جاری میالدی افزایش داشته، برخی افراد برای 
جلوگی��ری از ابتال به کووید-19 و مراقب��ت از کودکان خود از کار 

استعفا داده اند که باعث ایجاد موقعیت های شغلی شده است.
با این وجود در برخی از بخش ها مانند گردش��گری، رس��توران ها 
و هتل ه��ا این موضوع کامال متفاوت اس��ت. با توجه به این موضوع، 
اگر فردی به دنبال تغییر ش��غل خود باش��د، باید ش��رایط را مورد 

بررسی قرار دهد.
برخی صنایع ش��غل های خاصی را استخدام می کنند، برای مثال 
شاید بیمارس��تان ها تنها به پرستار نیاز داش��ته باشند، با این حال 
تعدادی از صنایع مانند تولید یا ساخت و ساز به افراد مختلفی نیاز 
دارن��د. عالوه بر این موضوع، افراد باید از مهارت ها و اس��تعدادهای 
خود نیز اطالع داش��ته باش��ند. اگر از تمام این مس��ائل و همچنین 
عالیق خود اطالع داش��ته باش��ید، می توانید ش��غل موردنظرتان را 

راحت تر پیدا کنید.
پی��ش از اینکه از ش��غل کنونی خود اس��تعفا بدهید، به اطالعات 
دسترس��ی داش��ته باش��ید. در حال��ی ک��ه ای��ن فرآیند ش��بیه به 
جس��ت وجوی کار است، در واقعیت س��اده تر است. افرادی که شاید 
بخواهند از کار خود استعفا دهند، می توانند با افرادی که در صنایع 

دیگر مشغول به فعالیت هستند، ارتباط برقرار کنند.
در بس��یاری از موارد لینکدین یک ابزار مناسب است، با این حال 
می توانید به س��راغ ش��بکه های اجتماعی دیگر نیز بروی��د. با افراد 
ارتباط برقرار کنید یا با آنها به صورت ویدئویی در تماس باش��ید تا 

به اطالعات درباره شرایط بازار کار دسترسی پیدا کنید.
در چنی��ن گفت وگوهای��ی می توانید از مهارت ه��ای خود بگویید 
و ب��ه دنبال موقعیت ش��غل باش��ید، اما اگر به این موقعیت دس��ت 
پیدا نکردید، چیزی از دس��ت نداده اید. با این ارتباطات می توانید به 

اطالعات موردنیاز پیش از تصمیم گیری دست پیدا کنید.
اگر تصمیم به استعفا گرفتید، باید این کار را مودبانه انجام دهید، 
چراکه به احتمال زیاد رئیس تان به مرجعی برای ش��غل آینده شما 
تبدیل می شود. عالوه بر این، شاید در آینده بخواهید با رئیس سابق 
خود گفت وگو داشته باش��ید. می توانید پس از استعفا، چندین روز 

استراحت کنید و سپس به سراغ کار جدید خود بروید.
ترک یک ش��غل نیازمند جرأت زیادی اس��ت و همیش��ه راه حل 
مناس��بی محسوب نمی شود. افرادی که توانس��ته اند پس از استعفا 
به یک موقعیت ش��غلی مناس��ب دس��ت پیدا کنند، کل دنیای کار 
را جس��ت وجو کرده ان��د و ب��ه یک ی��ا دو مورد دلخ��وش نبوده اند. 
موفق تری��ن افراد نی��ز در بهترین زمان ممکن اس��تعفا داده اند و به 

سراغ کار جدید رفته اند.
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ش��اید بت��وان مهمترین مهارت هر ف��ردی را توانای��ی او در مدیریت 
زم��ان دانس��ت. درواقع تنها م��ورد عادالنه در جهان، زمانی اس��ت که 
در اختی��ار تمام��ی افراد قرار داش��ته و در این رابطه ب��رای هیچ فردی 
ش��اهد اضافه و یا کمتر بودن آن نیس��تیم. با این حال آیا تاکنون برای 
بهبود جدی این مهارت در خود س��رمایه گذاری کرده اید؟ در این راستا 
بهترین منابع جهت یادگیری، کتاب ها هس��تند. با این حال با توجه به 
تعداد بس��یار زیاد آنها، بهتر اس��ت که نگاهی ب��ه توصیه های افراد برتر 

و موفق جهان داش��ته باشید. در 
ادامه فهرستی را بررسی خواهیم 
کرد که مورد تایید افرادی نظیر 
آریانا هافینگتن قرار دارد. ش��ما 
می توانی��د در تعطی��الت س��ال 
ن��و پیش رو، آنه��ا را تهیه کرده 
و خ��ود را برای س��الی به مراتب 

درخشان تر، آماده نمایید.
1-مدیریت دفتر کار و منزل 

نویسنده: دارال دمارو 
بسیاری از افراد وجود دارند که 
در مح��ل کار فردی کامال منظم 
و دقیق محسوب می شوند، با این 
ح��ال در خانه همه چیز متفاوت 
شده و این امر مشکالت جدی ای 
را ب��ه هم��راه دارد. برعکس این 
موضوع نیز صادق بوده و افرادی 
وجود دارند که در خانه به مراتب 
بهتر از دفت��ر کار خود، مدیریت 
زم��ان را انج��ام می دهن��د. ب��ه 
همین خاطر بهتری��ن کتاب در 
ای��ن زمینه موردی اس��ت که به 
ه��ر دو جنبه توجه کرده باش��د. 
نکته جال��ب این کت��اب، وجود 
اتفاق��ات روزمره و  از  مثال هایی 
رای��ج کارمندان اس��ت. این امر 
باعث خواهد ش��د تا بهتر بتوانید 
آنچ��ه را ک��ه باید انج��ام دهید، 

درک نمایید. 
2-تمیز کردن عقربه های 

ساعت 
نویسنده: راشل هافمن 

ای��ن کتاب تالش کرده اس��ت 
ت��ا از نظر روانشناس��ی به دالیل 
ع��دم مدیریت درس��ت زمان از 
س��وی اکثر افراد بپردازد. در این 
راس��تا نکت��ه ای که بای��د به آن 
توجه داش��ته باش��ید این است 
که تقریب��ا تمامی اف��راد جهان 
نس��بت به اهمیت ای��ن موضوع 
آگاهی داشته و به نظر نویسنده، 
عقاید افراد نسبت به مقوله زمان 
اس��ت که باید تغیی��ر پیدا کند. 
برای مثال ممکن اس��ت افراد به 
عل��ت تجربه های تلخ گذش��ته، 
نسبت به زمان اس��ترس داشته 
باش��ند. همین امر باعث می شود 
تا نتوانن��د بهترین مدیریت را بر 
روی آن داشته باشند. همچنین 

مواردی نظیر ش��بکه های اجتماعی، برنامه های تلویزیونی نیز به عوامل 
نابودکنن��ده زمان، معرفی می ش��ود. بخش پایان��ی این کتاب نیز تالش 
ش��ده اس��ت تا یک برنامه زمانی و ترتیب درس��ت برای اقدامات افراد 
معرفی ش��ود که براساس آن دیگر اقدامات ضروری را از دست نخواهید 

داد. 
3-مدیریت زمان 

نویسنده: تراویس هالدی، کوین هالینز
چه دالیلی باعث می ش��ود تا افراد موفق جهان، مدیریت زمان بسیار 
خوبی داشته باشند؟ این امر موضوعی است که این کتاب دو جلدی به 
آن به خوبی پرداخته و در پایان هر بخش، تمارین الزم را قرار داده است 
تا افراد بتوانند سطح خود را بهبود بخشند. بدون شک پس از پایان این 
دو جلد، شما با انواع متدها در زمینه مدیریت زمان و اشتباهاتی که باید 
کنار گذاشته شوند، آشنا خواهید شد. نکته جالب دیگر این است که با 
توجه به تنوع باالی موارد، هر فردی می تواند با توجه به خصوصیت های 

خود، روش ایده آل را انتخاب نماید. 
4-رهبری که می خواهید باشید

نویسنده: امی جن سو
آی��ا رهبر زندگی خود هس��تید؟ درواقع مدیریت زمان صرفا یک مهارت 
جداگانه محسوب نشده و به بسیاری از موارد دیگر بستگی دارد. یک نمونه 
س��اده آن الزام وجود هدف اس��ت. درواقع نمی توان از فردی که هدفی در 
زندگی خود ندارد، انتظار داش��ته باش��ید که نسبت به زمان خود، وسواس 
داش��ته باشد. در این راس��تا برای ایجاد مهارت مدیریت زمان، شما باید از 
چند پیش��فرض، اطمینان حاصل نمایید که در این کتاب به آن به خوبی 
پرداخته ش��ده است. همچنین در فصل های پایانی این کتاب، راهکارهایی 
معرفی می شود که باعث خواهد شد تا افراد در مدت زمان کمتری، برخی 
از اقدامات روزمره را انجام دهند که این امر به معنای صرفه جویی در زمان 

و امکان پرداختن به کارهای بیشتر خواهد بود. 
5-به مانند بهترین ها باشید 

نویسنده: آنتونی رنا 
این کتاب حاصل مصاحبه ب��ا صدها فرد موفق در حوزه های مختلف 
اس��ت. این موضوع باعث شده اس��ت تا با تکنیک ها و رازهای هر یک از 

افراد در زمینه مدیریت زمان، آش��نا شوید. نکته جالب دیگر در رابطه با 
ای��ن کتاب، اختصاص زمانی در حدود 12 س��ال برای گردآوری مطالب 

و دسته بندی آنها است. 
6-سریعا به پایان نزدیک شو 

نویسنده: چارلی گلیکی
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چرا برخی از اقدامات بیش 
از حد طوالنی می ش��وند؟ درواق��ع تا زمانی که خ��ود را با فرد دیگری 
مقایس��ه نکنید، ممکن اس��ت به عملکرد کند خودتان واقف نشوید. در 
این راستا این کتاب تالش کرده است تا راهکارهایی را معرفی نماید که 
باعث خواهد ش��د تا بدون وقفه، هر اقدامی را در کمترین زمان ممکن 

به پایان برسانید. بدون شک این امر کمک خواهد کرد تا امکان رعایت 
یک برنامه روزانه حرفه ای، مهیا باشد. 

۷-مدیریت زمان به سبک نینجاها 
نویسنده: هایروم ویلیام اسمیت 

نینجاها همواره به س��رعت باال و دقت فوق العاده مش��هور هستند. به 
همین خاط��ر می ت��وان از خصوصیت های آنه��ا در زمینه های مختلف 
اس��تفاده کرد. این کتاب تالش کرده اس��ت تا روش هایی سریع، ساده 
و در عین حال کارآمد را معرفی نماید که باعث خواهد ش��د تا مدیریت 
زم��ان خ��ود را متح��ول نمایید. در این کتاب تالش ش��ده اس��ت تا از 
متدهای موفق نویسنده های دیگر نظیر برایان تریسی در کتاب جاودانه 
قورباغه ات را قورت بده، اس��تفاده ش��ود. همین امر به افزایش کارآمدی 

آن کمک بسیاری را کرده است. 
8-راهنمای عملی مدیریت زمان 

نویسنده: دنیل مانیتیر
این کتاب جیبی سبک بسیار جالبی برای کمک به افراد دارد. درواقع 
برای اس��تفاده از آن تنها کافی اس��ت که موقعیت خود را انتخاب کرده 
و توصیه ها را مش��اهده نمایید. برای مثال ممکن اس��ت در محل کار، با 
مواردی مواجه باش��ید که به سادگی تمرکز شما را به هم می زند. تحت 
این شرایط تنها کافی است تا به بخش موردنظر مراجعه نمایید. درواقع 
نویس��نده توصیه کرده اس��ت که به جای مطالعه یکباره این کتاب، آن 
را همواره در کنار خود داش��ته و براس��اس موقعیت ها، اقدام به مطالعه 

بخش های موردنیاز نمایید. 
9-تمرکز مدیریت شده 
نویسنده: مائورا توماس 

ش��اید بتوان مش��کل اصلی در زمینه مدیریت زم��ان را در یک مورد 
خالصه کرد. تمرک��ز ما به بخش هایی اختصاص دارد که بهترین گزینه 
محس��وب نشده و این امر باعث می شود تا مش��کالتی را داشته باشیم. 
برای مثال ممکن اس��ت برای ش��ما مهمترین اقدامات وظایف کاری و 
مسئولیت های درون خانوادگی باشد. تحت این شرایط هر مورد دیگری، 
باعث خواهد ش��د تا تمرکز خود را از دس��ت بدهید. در این راستا خالی 
کردن ذهن از مش��غله های مختلف، یکی از روش های الزامی محس��وب 

می ش��ود. به صورت کلی این کتاب تالش کرده است تا توجه افراد را به 
سمت موارد اصلی و اقدامات ضروری متمرکز کند. در کنار این موضوع 
روش هایی برای عدم بهم خوردن این توجه و تمرکز، معرفی شده است. 

10-بهترین فرمول برای فهرست بندی 
نویسنده: استفان تراست 

اش��تباه بزرگ افراد در زمین��ه مدیریت زمان این اس��ت که بیش از 
حد موارد را ذهنی دنبال می کنند. این امر در حالی اس��ت که نوش��تن 
اقدامات، باعث خواهد شد تا احتمال رعایت کردن آنها به مراتب بیشتر 
ش��ود. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که ایجاد فهرس��ت، یک مهارت بوده و نباید تصور کنید که به س��ادگی 

می توان این اقدام را انجام داد. 
11-جایگزینی کردن قوانین 

با عادت ها 
نویسنده: هاروی ریتر

ای��ن کتاب ب��ه ی��ک موضوع 
بس��یار مه��م پرداخت��ه اس��ت. 
اقدام��ات هنگامی ک��ه به عادت 
افراد تبدیل ش��ود، دیگر سخت 
ب��ه نظر نمی رس��د. ب��رای مثال 
برای تمامی م��ا این موضوع رخ 
داده اس��ت که در ابتدای حضور 
در باشگاه، با سختی های زیادی 
مواجه هستیم و با این حال پس 
از یک ماه، این مس��ئله به عادت 
تبدیل شده و کامال راحت است. 
به همین خاطر نیز بهتر است به 
ج��ای آنکه خود را درگیر قوانین 
س��خت نمایید موارد موردنیاز را 
به ترتیب به ع��ادت خود تبدیل 
کنید. اگرچه این مورد در ظاهر 
عجیب و سخت به نظر می رسد، 
ب��ا این ح��ال در این کت��اب به 
خوبی نح��وه انجام آن تش��ریح 

شده است. 
12-زمان خود را بازگردانید 

نویسنده: تای ریا
بس��یاری از افراد در طول روز 
زمان زیادی را از دست می دهند. 
اگرچه با مدیریت می توان از هدر 
رفتن بیش��تر آن جلوگیری کرد، 
با ای��ن حال آیا تاکن��ون به این 
موضوع فک��ر کرده اید که چگونه 
زمان از دس��ت رفت��ه را جبران 
نمایی��د؟ ای��ن کت��اب ب��ه انواع 
روش ها و موقعیت هایی پرداخته 
اس��ت ک��ه می ت��وان از آن برای 
کرد.  اس��تفاده  اقداماتی  انج��ام 
بدون شک استفاده حداکثری از 
زمان، خود باعث می ش��ود تا به 
مرور، بتوانید زمان از دست رفته 
را جب��ران نمایید. برای مثال اگر 
برنامه ریزی شما برای رسیدن به 
یک هدف، افقی 10 س��اله بوده 
اس��ت، می توانید با اس��تفاده از 
تکنیک های این کتاب، رس��یدن 
ب��ه مقص��د را به امری 3 س��اله 

تبدیل نمایید. 
13-استراتژی های مدیریت 

زمان 
نویسنده: جک برت

در جه��ان انواع اس��تراتژی ها ب��رای اقدامات مختلف وج��ود دارد که 
مدیریت زمان یکی از آنها محس��وب می ش��ود. در این راس��تا آگاهی از 
آنها باعث خواهد ش��د تا بتوانید به مراتب بهتر عمل نمایید. نکته ای که 
باید توجه داش��ته باشید این اس��ت که تمامی این استراتژی ها مناسب 
تمامی افراد نبوده و تالش شده است تا بهترین ها را براساس انواع تیپ 
ش��خصیتی، جدا شود. این امر باعث خواهد شد تا بهترین گزینه ممکن 

را انتخاب نمایید. 
14-از امروز برای فردا برنامه ریزی کنید 

نویسنده: مایکل مور
بهترین راه برای مدیریت زمان این اس��ت که فردا را فراموش کرده و 
ت��ا حد امکان اقدامات موردنیاز را از همین امروز انجام دهید. همچنین 
نبای��د برنامه ریزی برای فردا را به آن زم��ان محول کنید. این امر باعث 
می ش��ود که از ابتدای بیدار شدن، دقیقا بدانید که چه اقداماتی را باید 
انجام دهید. همچنین افزای��ش اعتماد به نفس از طریق اقداماتی نظیر 
ورزش مداوم، کمک خواهد کرد تا هیچ گاه خود را دس��ت کم نگرفته و 
فش��ار مسیر، شما را خس��ته و ناامید نکند. این نکته را همواره به خاطر 
داشته باشید که هیچ فردی در ابتدا در هیچ زمینه ای چندان درخشان 

ظاهر نمی شود. 
15-اقدامات کمتری را انجام دهید 

نویسنده: کیت نورتراپ
از جمله مهمترین دالیل عدم توانایی افراد در مدیریت زمان این است 
که خود را درگیر اقدامات بیش از حد می کنند. در این راس��تا ضروری 
است تا برنامه روزانه خود را تا حد امکان مختصر نگه دارید. بدون شک 
در صورت وجود زمان بیش��تر، می توان موارد دیگری را مورد توجه قرار 
داد و همچنین شما باید به صورت مداوم به دنبال راهکارهایی باشید که 
باعث خواهد شد تا اقدامات کمتری را انجام دهید. درواقع بهترین افراد 
در زمینه مدیریت زمان آنهایی هس��تند که هوشمندانه ترین شیوه های 
کاری را انتخاب می کنند که این کتاب به خوبی چندین مورد را بررسی 

کرده است. 
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه روابط 
عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان، حجت 
االسالم و المســلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه بندرعباس دریا را یک ظرفیت عظیم خدادای دانست و افزود: 
خداوند این ظرفیت عظیم را در اختیار ما ساحل نشینان قرار داده 
که فنون مختلفی می توانند از ظرفیت دریا استفاده کرده و دانش 
را به سمت دریا ببرند. استانهای ساحلی همچون استان هرمزگان 
با احتســاب جزایر دارای ۲۳۰۰ کیلومتر ساحل دریا هست و می 
تواند در توسعه و آبادانی استان و کشور استفاده شود. وی بیان کرد 
: بیش از 8۰ درصد شهرهای توسعه یافته جهان شهرهای ساحلی 
هســتند ؛ یعنی مدار توسعه جهانی بر اساس دریا شکل می گیرد.

وقتی دریا همه ظرفیت ها را در بحث صادرات ،واردات ،ارتباطات و 
تعامالت جهانی دارد و از طریق آن می توانیم با جهان ارتباط داشته 
باشیم بایستی بر این اساس برنامه ریزی کنیم.امیدواریم "توجه به 
ســاحل "با توجه به منویات مقام معظم رهبری و توسعه سواحل 
مکران ، آینده خوبی برای این استان در پیش داشته باشد. نماینده 
ولی فقیه در هرمزگان با تاکید بر اینکه آموزشها بایستی دریامحور 
باشد،اظهار کرد : ما در دانشگاهها با یک چالش جدی روبرو هستیم 
.برای خیل عظیم فارغ التحصیالن و دانشجویانی که بیکار هستند 
و بدون اینکه واجد مهارت های الزم برای احراز یک شــغل باشند؛ 
اگر چاره اندیشی نشود این مشکل حل نخواهد شد. ما امروز نباید 
شرایطی را بوجود آوریم که تعداد میزهای دولت را بیش از ظرفیت 
نیاز افزایش دهد. نماینده ولی فقیه تصریح کرد:دانشگاهها و مراکز 
آموزشــی ما باید به سمت و ســویی حرکت کنند که متناسب با 
ماموریت ها و نیازها برنامه ریزی کنند.بر اساس نیاز جامعه نیروی 
انسانی تربیت نمایند.کشورهای موفق و پیشرفته بر اساس مطالعه و 
پژوهش نیازسنجی کرده و سیاستگذاری می کنند که بتواند تعادل 

را در مسائل اجتماعی ایجاد کند.اما ما با حجمی از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی مواجهیم که تنها دانش نظری دارند و فاقد مهارت. امام 
جمعه بندرعباس گفت : اخیراً در دانشگاهها رویکردی را در پیش 
گرفته اند که رویکرد خوبی است . آنان بر اساس شرایط منطقه ای 
،اقلیمی و بومی محیط های آموزشی خود را طراحی می کنند. مثاًل 
در اســتان هرمزگان اگر محوریت با دریاست ،ما تمام رشته ها را 
همسو با آن تعریف کنیم.رشته های صنعتی ،حقوقی،زمین شناسی 
،صنایع دستی و... دریا محور باشد. نماینده ولی فقیه در استان اذعان 
کرد : استان هرمزگان در موضوع شهرهای خالق در صنایع دستی 
، جزو دو شهر کشور است که در سازمانهای جهانی مرتبط پذیرفته 
شده اســت.بنابر این ما از صنایع خرد و کوچک غفلت نکنیم. من 
معتقدم و امید دارم بــه کاری که فنی و حرفه ای انجام می دهد.
احساس می کنم اگر شما )فنی و حرفه ای (بخواهید جایگاه شهر 
بندرعباس را به عنوان شهر خالق در حوزه صنایع دستی و خانگی 
می توانید حفظ کنید؛ با گسترش مهارت آموزی و با برنامه ریزی 
آموزشهایی که به کارآموزان یاد می دهید؛ اینان می توانند وارد بازار 
کار شوند و این عرصه را رونق دهند.ظرفیتی که در استان هرمزگان 

برای مشــاغل خرد و خانگی وجود دارد گاهی به مراتب بیشتر از 
ظرفیت هایی است که در حوزه صنایع سنگین ایجاد کرده ایم ؛ ولی 
مردم از این ظرفیت غافلند.سازمان فنی و حرفه ای سازمانی است 
که می تواند گره این مشــکل را حل کند.اینکه همه ی تمرکزتان 
را روی بخش دولتی قرار نداده اید و مراکز آموزشــگاههای آزادی 
که هم راه اندازی کردید کار بســیار خوبی است . حجت االسالم و 
المسلمین عبادی زاده با تاکید بر مشارکت خیرین در حوزه آموزش 
های فنی و حرفه ای  گفت : امروز ایجاد اشتغال ضرورتش از مدرسه 
سازی و مسجد سازی بیشتر است . باید خیرین و دیگران بیایند و 
در مهارت آموزی مشارکت کنند.رابطه معناداری بین بیکاری و فقر 
و مهارت و اشتغال وجود دارد. فقر انسان را به سمت کفر می کشاند. 
انچه انتظار داریم اینست که استان هرمزگان اگر قرار است مشکل 
اشتغال آن حل بشود ؛ با همین رویکردهای فنی و حرفه ای و تقویت 
کردن و شتاب بخشی حاصل می شود و جز این راه دیگری نیست 
که ما امید ببندیم. نماینده ولی فقیه خاطر نشــان کرد: برای حل 
مشکل بیکاری ما امروز به حضور ظرفیت های مردمی در بحث فنی 
و حرفه ای نیاز داریم .کاری که ســازمان فنی و حرفه ای انجام می 
دهد ؛ دانش ، پژوهش و مهارت. اگر دانش و پژوهش عجین و همراه 
با مهارت افزایی نباشد قطعا جواب نمی دهد.میزان بیکاران استان را 
با ظرفیت های خود در بخش آموزشــهای دولتی و آموزشگاههای 
آزاد مقایسه کنید و بر اساس آن می توانید چشم انداز آینده مهارت 
آموزی در اســتان را ترسیم کنید که آیا این آموزشها باید گسترش 
داده شوند یا کافی است. مهارت آموزی و ایجاد زنان هم نیاز این قشر 
از جامعه را به نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد کاهش می دهد 
و باعث می شود فرد بر توان خود تکیه کند. مشکل اشتغال انگیزه 
جوانان را برای تحصیالت دانشگاهی کاهش داده است.باید ببینیم 
فنی و حرفه ای چه باری از این مشــکالت را می تواند بردارد.چشم 
انداز آینده را ترسیم و مسائل رابررسی و برای آن برنامه ریزی کنید.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســتاد شــهر هوشــمند 
شهرداری قم گفت: توسعه بسترهای گردشگری هوشمند، راهکاری 
مهم در رونق اقتصادی در دوران کرونایی است. همایون یزدان پناه در 
گفتگویی اظهار داشت: در زمینه شهر هوشمند و هوشمندسازی چند 
موضوع مهم در ارائه خدمات بیشتر به شهروندان در دست بررسی و 
ارزیابی است. رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم افزود: برگزاری 
مجمع کمیته گردشــگری کالن شهرهای کشور یکی از برنامه هایی 
بود که به صورت وبینار برگزار شد و در آن سخنرانی داشتیم و طرح 
و ایده های خود را در خصوص توسعه بسترهای گردشگری هوشمند 
ارائه دادیم. وی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم در این مجمع، تبیین 
گردشگری هوشمند در عصر فناوری و اطالعات و ارتباطات با توجه 
به ضرروت رونق گردشگری در شرایط کرونایی است. یزدان پناه بیان 
کرد: اگر چه گردشــگری هوشمند موضوع مهمی در حوزه فرهنگی 
اســت، اما به لحاظ فناوری و اطالعات و ارتباطات نیز دارای ظرفیت 
و فرصت های مهمی اســت، به همین دلیل در این جلســه پیرامون 
گردشگری هوشمند به تبادل اطالعات و ارائه ایده پرداختیم و مزیت و 
ضرورت این نوع گردشگری به خصوص برای شهرهای زیارتی تبیین 
شد. وی تصریح کرد: توسعه بسترهای گردشگری هوشمند، راهکاری 
مهم در رونق اقتصادی در دوران کرونایی است و این نوع گردشگری در 
موقعیت اقتصادی فعلی یک فرصت بالنده ای در جبران آسیب هاست. 
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم خاطرنشان کرد: گردشگری 
هوشــمند در دو بعد گردشگر هوشمند و گردشگری هوشمند قابل 
ارزیابــی اســت و در این دو بعد نیز موضوعاتی را ارائــه داده ایم و به 
تبیین گردشگر هوشمند و گردشگری هوشمند پرداختیم. وی اظهار 
داشــت: منظور از گردشگر هوشمند، شــخصی است که بخواهد به 
صورت انفرادی گردش انجام دهد، امروزه در دنیای حاضر گردشهای 
انفرای نســبت به قبل افزایش یافته اســت و گردشهای انفرادی در 
کنار گردشهای دسته جمعی و خانوادگی و تورهای گردشگری رشد 

چشمگیری داشته است. یزدان پناه گفت: با توجه به روحیه فردگرایی 
در نســل جوان در دوران اخیر، گردشگری هوشمند نیز پا در عرصه 
گذاشته است، ضمن اینکه در تورهای گردشگری می توانند گردشگران 
هوشمند با ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات 
هوشــمند گردشگری، به عنوان یک گردشگر هوشمند فعال باشند. 
وی افزود: اما موضوع گردشگری هوشمند مبحث دیگری است و نوع 
بسیار ساده آن گردشهای مجازی است، در این نوع انسان بدون تحرک 
فیزیکی می تواند وارد فضاهای طبیعی و میراث فرهنگی و تاریخی و 
... شــده و گردش انجام شود و اطالعاتی را کسب کند. رئیس ستاد 
شــهر هوشمند شهرداری قم تصریح کرد: موضوع دیگری که در این 
مجمع از طرف قم مطرح شــد و ایده جدیدی از ســوی ماست و در 
نظر این طرح را در ســطح دنیا به صورت عملیاتی ندیده ایم، موضوع 
گردشــگری الیو و زنده اســت. وی بیان کرد: در این نوع گردشگری 
افرادی که معلولیت و مشکالت جسمی دارند و نمی توانند به صورت 
فیزیکی در محیط های گردشگری حضور یابند و بنا به شرایطی همانند 
کرونا امکان سفر وجود ندارد و یا افرادی که می خواهند قبل از اینکه به 
صورت فیزیکی در فضای گردشگری حضور یابند، شرایط فعلی محیط 
و فضای گردشگری را ببینند قادر هستند از دور شاهد شرایط زنده آنجا 

باشند. یزدان پناه عنوان کرد: با گردشگری هوشمند، روند گردشگری 
فیزیکی نیز با اطاعات بیشتری انجام می شود و مزیت های زیادی دارد 
و گردشــگران می توانند به واسطه شناختی که از محیط گردشگری 
پیدا کرده اند روی موضوعات مورد عالقه متمرکز باشــند. وی اظهار 
کرد: در گردشــگری هوشمند در واقع در یک در مکان و سایت مورد 
نظر که به لحاظ گردشگری طبیعی یا تاریخی باشد، شخص حرفه ای 
گردشگر که آشنایی کاملی با موقعیت دارد در آن فضا حضور می یابد 
و به صورت الیو همانند راهنمای تور عمل می کند. رئیس ستاد شهر 
هوشمند شهرداری قم خاطرنشان کرد: راهنمای گردشگر به صورت 
الیو و زنده می تواند امکان ات و مشــخصات و تاریخچه و موقعیت و 
آب و هوا را تشــریح کند و حتی قادر اســت همان لحظه آب و هوا 
را براســاس حس گرهای ترمو دیجیتالی که روی ســاعت و گوشی 
قــرار دارد را اعالم و اطالعات بصری را به طور زنده منتقل کند. وی 
گفت: ممکن است این موقعیت مکانی یک ساعت یا چند ساعت با 
کاربران فاصله داشته باشــد و شخصی که از دور فضا را می بیند به 
بعضی از موضوعات بسیار عالقه مند شود که قبل از آن نمی دانسته 
که چنین ویژگی هایی وجود داشته است و در برنامه ریزی های آینده 
بنا به اطالعاتی که به دست آمده به صورت فیزیکی حضور می یابد. 
یزدان پناه افزود: در این نوع گردشــگری هوشــمند تمامی نقاط به 
صورت الکترونیکی توســط راهنمای تور توضیح داده و افراد با دقت 
بیشتری می توانند با طبیعیت یا میراث فرهنگی و یا فضای زیارتی 
آشنا شوند و این روش جدید و ایده ای نو است. وی تصریح کرد: قم 
دارای ظرفیت های بیشــماری از نظر مذهبی و طبیعی و تاریخی در 
گردشگری هوشمند است و به واسطه وجود امامزاده های متعددی که 
دارد و چه بسا تعداد زیادی از اهالی قم با این ظرفیت ها آشنا نباشند 
می توانند از طریق گردشگری هوشمند با نقاط مختلف و معماری های 
دوران تاریخی آشــنا شوند و حتی در صحن حضرت معصومه)س( 

چنین معماری هایی قابل روئت است. 

اهواز - شبنم قجاوند: به مناسبت هفته بسیج، آیین اهداء  هزار 
و 1۰۰ بسته معیشتی و هزار و 1۰۰ بسته نوشت افزاری به خانوارهای 
کم برخوردار رامشــیر و رامهرمز عالوه بر بخش غیزانیه،  یکشنبه ۲ 
آذر با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مارون، فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان وزارت 
نفت-جنوب، فرماندهان ســپاه رامهرمز و رامشــیر و رییس سازمان 
بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه حضرت ولیعصر)عج( خوزستان 
برگزار شــد. مهندس حمید کاویان ضمن ادای احترام به مقام شامخ 
شــهدای بسیج و تبریک هفته بسیج، گفت: همواره در کنار راهبری 
تولید به عنوان رسالت اصلی سازمان، عمل به مسئولیت های اجتماعی 
و خدمت به مردم به ویژه مجاوران تاسیسات فرآیندی در دستور کار 
بوده که بخش بزرگی از این خدمات را بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج 
سردار شهید قاسم سلیمانی شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 

بر عهده گرفته اســت. وی با بیان اینکه علیرغم مشــکالت موجود، 
محرومیت زدایی و انجام خدمات فرهنگی، آموزشــی  و عمرانی را با 
جدیت پیگیری کرده ایم، افزود: در مجموع ۳6۰۰ بسته معیشتی و 
15۰۰ بســته بسته نوشت افزاری را طی هفته های گذشته در قالب 

رزمایش کمک های مومنانه تهیه و اهدا کردیم. ســرهنگ ممبینی، 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت-جنوب ضمن 
تبریک هفته بسیج و اشاره به کارآمد بودن بسیج صنعت نفت در حوزه 
های مختلف و آمادگی همیشگی این سازمان مردمی جهت همکاری 
با سازمان در  حوزه های علمی، فن آوری، فرهنگی، عمرانی و آموزشی 
گفت: خوشبختانه موفق شدیم از آغاز سال 99 تاکنون، عالوه بر گند 
زدایی، ضدعفونی معابر و توزیع ماسک و بسته های بهداشتی، از محل 
کمک های کارکنان، 5هزار و 7۰۰ بســته معیشتی و ۲هزار و 5۰۰ 
بسته نوشت افزاری را تامین و اهداء کنیم؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب نیز  ۳هزار و 7۰۰ بســته معیشتی را به همجواران تاسیسات 
عملیاتی اهدا کرد. در پایان از 5 نفر به نیابت از 56 فرزند شهید مناطق 
نفتخیز جنوب و از 1۳ بسیجی تالشگر پایگاه مقاومت بسیج سردار 
شهید قاسم سلیمانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون تجلیل شد.

رشــت- مهناز نوبری: وضعیت آبرســانی 200 روستای 
استان گیالن پس از یکپارچه سازی شرکت های آب 

و فاضالب شهری و روستایی بهبود یافت.
مدیرعامل این شرکت گفت: از ابتدای سال 99 و با یکپارچه سازی 
شرکت های آبفای شهری و روستایی، کیفیت خدمات آبرسانی به 
۲۰۰ روستای این استان ارتقاء یافت.سید محسن حسینی رئیس 
هیــأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن افزود: در ســال جاری به 
منظور تقویت کمیت و کیفیت آب شــرب این روستاها ۳89 لیتر 
بر ثانیه، آب شــرب تولیدی از تاسیسات شهری برای بهره مندی 
15۳9۰۰ نفر جمعیت ســاکن روستاها انتقال داده شد. وی، بهره 

بــرداری از مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن را یکی از مهم 
ترین طرح های شرکت آب و فاضالب جهت تقویت آب آشامیدنی 
روســتاهای استان دانســت و گفت: تاکنون یکصد لیتر بر ثانیه از 
دبی تولیدی مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن به روســتاها 
اختصاص یافته است.مدیرعامل آبفای گیالن افزود: ۳ واحد ایستگاه 
پمپاژ در شهر شــلمان از توابع لنگرود، رودبنه از توابع الهیجان و 
روستای صفرابسته از توابع آستانه اشرفیه نیز، بعد از تغییر ساختار، 
در مدار بهره برداری قرار گرفت که منجر به افزایش دبی  روستاهای 
تحت پوشش آنها به میزان 65 لیتر بر ثانیه شد. حسینی در ادامه 
افزود: با بهره برداری از ایســتگاه پمپاژ شهر شلمان، دبی آب این 

شــهربه میزان ۲5 لیتر در ثانیه برای  65۰۰ نفرافزایش یافت و در 
شــهر رودبنه نیز 45۰۰ نفر از افزایش دبی 15 لیتر برثانیه ای این 
شــهر بهره مند شدند.رئیس هیإت مدیره آبفای گیالن همچینین 
اشاره داشت: ایستگاه پمپاژ صفرابسته با دبی انتقالی ۲5 لیتردر ثانیه 
با هدف  تقویت فشــار آب ۲1 روستای آستانه اشرفیه با جمعیتی 
بالــغ بر 16۰۰۰ نفر، وارد مدار بهره برداری شــد.   وی همچنین 
یادآور شــد: ترمیم خطوط انتقال مجتمع آبرســانی شهید خوش 
ســیرت آستانه اشــرفیه به منظور کاهش هدر رفت آب و افزایش 
برداشت آب برای مناطق تحت پوشش، از دیگر اقدامات مهم شرکت 

آب و فاضالب گیالن در این مدت بوده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس در نشست هم اندیشی و بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس:

 مهارت آموزی با نگاه به آینده می تواند گره اشتغال را باز کند 

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم:

توسعه بسترهای گردشگری هوشمند، راهکاری مهم در رونق اقتصادی در دوران کرونایی است

به مناسبت هفته بسیج توسط نفت و گاز مارون انجام شد

اهداء 2200 بسته معیشتی و نوشت افزاری به مناطق کم برخوردار مجاور تاسیسات

پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی انجام شد
بهبود وضعیت آب شرب 200 روستای استان گیالن

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر :
تابستان با افزایش ۳0 درصدی مصرف آب و شرایط کرونایی با کمترین 

مشکل سپری شد و رضایت مندی مردم در پی داشت 
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: عبدالحمید حمزه پور در جمع 
خبرنگاران در بوشهر با اشاره به نقش مهم اصحاب رسانه در عرصه آبرسانی 
اظهار داشت: رسانه ها در حوزه انتقال مشکالت جامعه و انعکاس خدمات 
عرضه شده در عرصه آبرسانی نقش مهم و ممتازی دارند که خدمات آنان 
در خور تحســین اســت. وی، با بیان اینکه تابستان امسال در تامین آب 
آشامیدنی اقدامات مهمی در شهرها و روستاها انجام شد افزود: در آخرین 
تابستان قرن 14 شمسی به سبب افزایش دمای هوا و شرایط کرونایی در 
تامین آب آشــامیدنی اقدامات مهمی انجام و آب پایداری در روستاها و 
شــهرها به مشترکان عرضه شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر از افزایش ۳۰ درصدی مصرف آب در تابستان امسال خبر داد و بیان 
کرد: در حالی که 8۰ درصد آب آشامیدنی استان بوشهر از دیگر استان ها 
تامین می شود ولی با توسعه زیرساخت ها و تالش کارکنان شرکت آب و 
فاضالب، تابستان با کمترین مشکل سپری شد و رضایت مندی مردم در پی داشت. حمزه پور با اشاره به تخصیص ۲۳۰۰ میلیارد 
ریال برای اجرای طرح های آبرسانی در استان بوشهر تصریح کرد: برای خرید تضمینی آب ۲۳۰ میلیارد تومان دریافت شد که نقش 
مهمی در تسریع اجرای آب شیرین کن های در دست اجرا داشت. وی، قیمت آب تمام شده استان بوشهر را گران دانست و افزود: 
به سبب اینکه 6۰ درصد منابع آب آشامیدنی از خط آبرسانی کوثر در کهگیلویه و بویراحمد، ۲۰ درصد از خط آبرسانی کازرون، 
1۰ درصد هم از آب شیرین کن ها و مابقی از چاه های داخلی تامین می شود قیمت تمام شده این آب ها بسیار باال است. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به در مدار بودن آب شیرین کن های بوشهر و کنگان افزود: هر مترمکعب آب تولیدی این 
پروژه ها 11 هزار تا 15 هزار تومان است و ساالنه 145 میلیارد تومان برای خرید تضمینی از این آب شیرین کن ها پرداخت می شود. 
حمزه پور، میانگین هزینه تولید آب آشامیدنی هر مترمکعب را 6۰۰ تومان است گفت: یک بیست و پنجم هزینه قیمت تمام شده 

آب از مشترکان دریافت می شود. 

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد بیان کرد؛
حمل ریلی 5 هزار تن محموله روغن خوراکی از بندرامیرآباد برای عرضه 

در بازار هدف
ساری_ دهقان : معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادرودریانوردی 
امیرآباد با بیان اینکه بسترهای الزم برای شقوق مختلف حمل و نقل کاال در 
بندرامیرآباد فراهم است اظهار داشت به منظور تسهیل در ارسال محموله 
روغــن خوراکی یک محموله 5 هزار تنی روغــن خوراکی از بندرامیرآباد 
از طریق حمل ریلی به یک کارخانه تولیدی در تهران ارســال می شــود. 
محمدصادق رنگ آور در گفتگو با واحد ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل 
بنادر و دریانوردی امیرآباد با اعالم این خبر گفت در راستای دستور دولت 
تدبیر و امید جهت تسریع در خروج کاالهای اساسی از بنادر و با توجه به 
ظرفیت های بالفعل و زیرساخت های استراتژیک بندرامیرآباد ، بخش اول محموله روغن خوراکی به میزان یک هزار و 8۰۰ تن از 
محموله 5 هزار تنی روغن آماده حمل ، از طریق حمل ریلی به صورت مستقیم وارد کارخانه ای در تهران که به شبکه سراسری راه 
آهن متصل می باشد ارسال شده است. وی با بیان اینکه تمام ظرفیت های لجستیکی و تجهیزاتی مدرن ، انبارها و سیلوهای نگهداری 
غالت و روغن خوراکی ، توان ریلی ، حمل ترکیبی و شقوق مختلف حمل و نقل کاال در بندرامیرآباد در جهت تأمین کاالهای اساسی 
کشور به کار گرفته شده است یادآور شد با همکاری سایر ارگان های ذیربط و تأکیدات دولت محترم ، روند خروج کاال از بندر تسریع 
و ظرفیت مناسب برای تخلیه کاالهای جدید فراهم شده است . معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد به 
نقش بی بدیل این بندر در اقتصاد منطقه اشاره و اظهار داشت در آینده نزدیک با بهره برداری از اسکله رو - رو ریلی ، توسعه حمل و 
نقل کاال از طریق راه آهن و افزایش تنوع کاال و ترانزیت آن به کشورهای حوزه CIS ، افغانستان و عراق به میزان قابل توجهی افزایش 
می یابد. رنگ آور در پایان خاطرنشان کرد بندرامیرآباد در بخش های مختلف اقتصاد دریا محور اهداف مهمی را دنبال می کند که 

تبدیل این بندر به بندر کانونی تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری در شمال کشور از مهمترین این برنامه هاست.

استفاده از تمام ظرفیت های موجود در راستای فرهنگسازی مصرف ایمن 
و بهینه گاز طبیعی

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
اســتان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعالم این خبر 
گفت: با آغاز فصل ســرما و کاهش تدریجی دمای هوا آن چه که باید مد 
نظر مشترکین و همشهریان قرار گیرد استفاده صحیح و ایمن از وسایل 
گرمایشی و گازسوز می باشد و در همین راستا شرکت گاز استان اردبیل 
نیز از حداکثر ظرفیت های موجود در راستای فرهنگ سازی مصرف ایمن 
و بهینه گاز طبیعی استفاده می نماید. اسماعیلی اقدامات صورت گرفته در 
راستای فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی را بسیار تاثیر 
گذار برشمرد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان به منظور پخش برنامه ها و پیام های ایمنی درخصوص 
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و رعایت نکات ایمنی و همچنین بهره مندی از ظرفیت  کانالها و شبکه های مجازی در سطح 
استان و همچنین برگزاری کالسهای آموزشی توسط کارشناسان امور HSE شرکت گاز استان در مناطق تازه گازدار شده نمونه 
ای از این اقدامات می باشد. در همین راستا مدیر عامل شرکت گاز استان بهره مندی از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد را بسیار اثر 
بخش توصیف نمود و گفت: سازمان های مردم نهاد با حضور در بخش های اجتماعی، فرهنگی و ... ظرفیت مناسبی را برای پیشبرد 
و توسعه فراهم نموده و به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت مطرح هستند و می توانند در حوزه فرهنگسازی مصرف بهینه و 

ایمن گاز طبیعی نیز شرکتهای گاز استانی را یاری دهند. 

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خبر داد:
آغازعملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب شهرستان تاکستان 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب شهرستان تاکستان 
گفت: با هدف ارائه خدمت به مردم و حفظ محیط زیســت، عملیات اجرایی توسعه 
شبکه فاضالب این شهرستان به طول 18۰۰ متر آغاز شد. به گزارش روابط عمومی، 
بهروز طاهرخانی با اعالم این مطلب افزود: برای اجرای این پروژه مبلغ چهار میلیارد 
و 41۰ میلیون ریال از محل اعتبارهای عمرانی تخصیص داده خواهد شد و امیدواریم 
تا پایان ســال جاری این طرح به بهره برداری کامل برسد. وی تصریح کرد: تا پیش 
از این 6۲ درصد از مشــترکان آب آشامیدنی شهرستان تاکستان به شبکه فاضالب 
متصل بودند که با اجرای پروژه موصوف به 65 درصد خواهند رسید. طاهرخانی اظهار 
امیدواری کرد تا پنج ســال آینده کل شهر تاکستان به شبکه جمع آوری، انتقال و 
تصفیه فاضالب شهری متصل شود. وی در پایان خاطر نشان کرد: تصفیه فاضالب 
شهری عالوه بر حفظ محیط زیست و ذخایر ارزشمند آب شیرین، به عنوان منبع تامین آب سالم برای مصارف کشاورزی و صنعتی 

مهیا قرار خواهد گرفت و موجب افزایش بهداشت عمومی و عمر بیشتر منازل مردم می شود.

دیوار بلوار قدیمی گرگان با نقاشی و نوشته های کودکانه بازنگاری شد 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در راستای زیباسازی دیوارهای قدیمی در سطح شهر عملیات بهسازی دیوارهای فرسوده 
واجرای نقاشی دیواری توسط سازمان زیباسازی شهرداری گرگان انجام شد.یحیی ستوده نیا رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهرداری گرگان با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای سیاست های دکتر دادبود شهردار محترم مبنی بر لزوم زیباسازی 
نماهای سطح شهر، نقاشی و دیوارنگاری یکی از خیابان های قدیمی گرگان که مدت ها دچار فرسودگی شده بود و نیاز به بهسازی 
و طراحی مجدد داشــت در دستور کار قرار گرفت.ستوده نیا افزود: عملیات نقاشی و دیوارنگاری 4۰۰ متر از دیوار بلوار استاندارد 
همزمان با روز جهانی کودک توســط برخی هنرمندان خوش ذوق گرگانی انجام شــد.به گفته وی هدف از اجرای نقاشی بر روی 
دیوارهای شهر زیباسازی شهر، جلوگیری از فعالیت های دیوارنویسی غیرمجاز و پاکسازی دیوارنویسی های قبلی است.ستوده نیا 
ادامه داد: نقاشی و نوشته های کودکانه روی دیوارهای شهر عالوه بر جلوه بخشیدن به سیمای بصری شهری، از تکرار و یکنواختی 

شهر برای مردم جلوگیری می کند و خاطرات دوران کودکی را برای شهروندان تداعی می سازد.

سه شنبه
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چطور می توان مطمئن ش��د که زمان و س��رمایه گذاری روی تولید و 
بازاریابی محتوا ارزش��مند خواهد بود؟ محت��وای عالی و ترافیک باالی 
حساب های کاربری ش��ما می تواند حساب های بانکی تان را تغذیه کند. 
حسابرسی بازگشت سرمایه پست های بالگ و دیگر محتواهای آنالینی 
که منتش��ر می شود، یکی از ساده ترین گام ها به سمت سودآوری بیشتر 
ش��رکت ها به شمار می رود. در ادامه چند ترفند برای افزایش سودآوری 

محتوایی که تولید کرده اید را معرفی می کنیم.
1. درک درست از تجزیه و تحلیل ترافیک

اگر می خواهید در باالترین حالت بازگش��ت س��رمایه قرار بگیرید، به 
داده های قاب��ل اطمینان برای اندازه گیری ترافی��ک و نتایج نیاز دارید. 
گ��وگل آنالیتی��ک، یک منب��ع قدرتمند از اطالعات اس��ت که می تواند 
به ش��ما بگوید که مش��تریان ش��ما دقیقا از کجا می آین��د، با این حال 
قابلیت های فراوان این ابزار قدرتمند می تواند کاربران خود را س��ردرگم 

کرده و آنها را از استفاده موثر باز دارد.
خوش��بختانه گوگل، آموزش رایگان این ابزار را ارائه کرده و به ش��ما 
کم��ک می کند تا اهداف خ��ود را تعیین کنی��د، در آزمون های جانبی 
ش��رکت کنید، به درک درست از قیف فروش برسید و نتایج تالش های 
خ��ود را پیگی��ری کنید. این پروس��ه، ارزش زمانی ک��ه برای آن صرف 
می کنی��د را دارد و اندازه گی��ری دقیقی از نتایج را در اختیار ش��ما قرار 

می دهد.
2. روی تالش های مربوط به شبکه های اجتماعی تمرکز کنید

مدیریت تمامی کانال های ش��بکه های اجتماعی، انرژی و زمان زیادی 
را طلب می کند. این کار ش��رایطی را فراهم می کند تا محتوای خود را 
در انواع مختلفی از اپلیکیش��ن ها و پلتفرم ها منتش��ر کنید، اما در عین 
حال می توان��د زمان را به طور کل تلف کند. انواع مختلف ش��بکه های 
اجتماعی، جمعی��ت کاربران و نتایج مخصوص به خود را دارد، بنابراین 
باید بدانید که از کدام مس��یر به فروش بیش��تر دست پیدا می کنید، نه 

اینکه تنها بازدیدکننده های خود را افزایش دهید.
برای مقایس��ه بازگشت س��رمایه در هر کدام از این شبکه ها، باید در 
واقع میزان فروش جمع آوری ش��ده آنها را با ارزش زمان و سایر منابعی 
که روی آن س��رمایه گذاری کرده اید، مقایس��ه کنید. تالش هایی که در 
آین��ده ب��ه کار می گیرید را روی یک ی��ا دو کانال��ی متمرکز کنید که 
بیش��ترین بازگش��ت را داش��ته اند. عالوه بر این، می توانید از زمانی که 

ذخی��ره کرده اید برای یادگیری بیش��تر جدول ه��ای زمانبندی موثر و 
بهترین انواع پست برای موثرترین کانال ها استفاده کنید.  

3. بهترین محتوای خود را به صورت مستمر به روز رسانی کنید
ش��ما زمان زی��ادی را اختصاص می دهید تا بهتری��ن محتوا با قدرت 
فوق العاده برای تبدیل شدن به فروش را تولید کنید، پس اجازه ندهید 
که این محتوا بی فایده بماند و یا منقضی ش��ود. باید تشخیص دهید که 
کدام پس��ت ها باالترین نتیجه را داش��ته اند و زمان خ��ود را به گونه ای 
تقسیم بندی کنید که هر 3 تا 6 ماه آنها را به روز رسانی کنید. محتوای 
خ��ود را بخوانید و بررس��ی کنید که آیا به آپدی��ت منابع نیاز دارد و یا 

اینکه باید تازه های صنعت را به آن اضافه کرد یا خیر.
این به روز رس��انی به ش��ما اجازه می دهد تا محتوای خود را بار دیگر 
در سراس��ر ش��بکه های اجتماعی و خبرنامه ایمیلی خود منتشر کنید. 
آپدیت محتوا باعث می ش��ود که همچنان مرتبط باقی بماند و در نتایج 

موتورهای جست وجو نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
4. تصاویر را به گونه موثری به کار بگیرید

اس��تفاده موثر و درست از تصاویر یکی از بهترین روش ها برای کسب 
و کارهای کوچک اس��ت ت��ا محتوای خود را بهینه س��ازی کنند. اولین 
کاری ک��ه بای��د انجام دهید این اس��ت که محتوای ش��ما، حداقل باید 
از یک تصویر مناس��ب و مربوط برخوردار باش��د؛ با توجه به برآوردهای 
انجام ش��ده، مطالبی که در آنها از تصویر اس��تفاده ش��ده، تا 94درصد 
بازدی��د بیش��تری دارند و احتمال اش��تراک گذاری آنها در ش��بکه های 
اجتماعی، 40 برابر بیش��تر است. عالوه بر این، تنها گذاشتن یک عکس 
مهم نیس��ت، بلکه باید تنظیمات درستی را برای تصاویر انتخاب کنید. 
به بیان دیگر، نسبت های درست تصویر، اندازه های طول و عرض تصویر 
و اضافه کردن المان های سئو مثل ALT و عنوان متن را نیز به درستی 

در نظر بگیرید.
5. ترویج و ترفیع تعاملی

اگر بخواهید که محتوای خود را در زمان مناسب، در مقابل دید مردم 
ق��رار دهید و آنها را به خرید کردن ترغیب کنید، باید تالش هایی را در 
این زمینه به کار بگیرید. اس��تفاده از س��ئو و تاکتیک های تبلیغاتی که 
باعث می ش��ود در زمان جست  وجوی مخاطب در گوگل، به عنوان یکی 
از ریزالت های خوب به نمایش گذاشته شوید، تمرین خوبی است. با این 
حال، برخی به روابط انسانی تر عالقه دارند و زمانی که با مشکلی مواجه 

می ش��وند، عالقه ای به جس��ت وجو کردن در اینترنت ندارند. این افراد 
اغلب ترجیح می دهند که به فیس بوک یا وب س��ایت پرس��ش و پاسخ 

Quora مراجعه کنند.
اگر در گروه های این پلتفرم ها و وب س��ایت هایی که مخاطبان تان در 
آنها به دنبال پاس��خ هس��تند، خود را به عنوان یک متخصص صمیمی 
معرفی کنید، افراد نیز از اینکه پس��ت هایی را منتشر کرده و به سواالت 
آنها پاس��خ دهید، خوش��حال خواهند ش��د. اگر به طور دائم در بحث ها 

شرکت کنید، لینک ها و پست های شما با استقبال روبه رو خواهد شد.
6. محتوای خود را طراحی کنید

همانط��ور که در بحث ها ش��رکت می کنید و موضوع��ات مختلف در 
عرص��ه فعالیت��ی خود را بررس��ی می کنید، متوجه می ش��وید که کدام 
پرسش ها بیش��تر از همه مطرح می ش��وند. محتوای خود را به گونه ای 
بنویس��ید که پاسخی به این پرسش ها باشد و زمانی که سواالت مشابه 
بار دیگر مطرح ش��د، آنها را با یک یادداش��ت صمیمانه و دوس��تانه به 

اشتراک بگذارید.
زمانی که در حال نوش��تن این محتواها هس��تید، بازگشت سرمایه را 
به خاطر داش��ته باشید. لینک های خرید مرتبط را نیز در آنها بگنجانید 
تا بتوانید ترافیک ناش��ی از آنها را به فروش تبدیل کنید؛ عالوه بر این، 
باید به گونه ای بنویس��ید که خواننده های جدی��د را برای دنبال کردن 

صفحات شما ترغیب کند.
۷. عنوان یا تیترهای خوبی را انتخاب کنید

اگر محتوای فوق العاده شما از یک عنوان عالی و قانع کننده برخوردار 
نباش��د، تمامی تالش های ش��ما در زمینه محتوای خ��وب، جایگاه باال 
در موتور جست وجو، اش��تراک گذاری تعاملی و استراتژی های پرقدرت 
ش��بکه های اجتماع��ی، بی فایده خواهد بود. عنوان ه��ای خوب مردم را 
ج��ذب می کنند که محتوا را بخوانند و آن را به اش��تراک بگذارند. آنها 
گاه��ی اوقات بدون اینکه محتوا را بخوانند، عنوان تاثیرگذار ش��ما را به 
اش��تراک می گذارند. نوش��تن تیترهایی که عالقه مردم را جلب کند و 
در عی��ن حال از واقعیت دور نباش��د، یک مهارت اس��ت که باید آن را 

فرا گرفت.
8. از ابزارهای مناسب شبکه های اجتماعی استفاده کنید

برخی از ابزارهای اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی از لحاظ دریافت 
بازخورد بهتر از س��ایرین هس��تند. ش��ما باید بتوانید که بازخوردهای 

مخاطبان خود را دریافت کنید تا آنها را در زمینه بازگش��ت سرمایه به 
 ،Buffer و Hootsuite،SproutSocial کار بگیرید. ابزارهایی مثل
ب��ا جمع آوری اطالعات درباره بهترین زمان ها برای پس��ت گذاش��تن و 
نوشتن محتوا در زمان هایی که بیشترین تعامل را با کاربر دارد، به شما 
کمک می کند تا اس��تراتژی های دقیق تری را تعیین کنید. بدین ترتیب 
می توانی��د کتابخانه ای از محتوای فوق الع��اده را تهیه کنید و آنها را هر 

چند وقت یکبار به اشتراک بگذارید.
9. مراقب هزینه هایی که پرداخت می کنید باشید

تولی��د و اش��تراک گذاری محت��وای تعاملی می تواند پرهزینه باش��د. 
تصاویر شخصی س��ازی ش��ده، الگوهای رفت��اری، گرافیک های باارزش 
و بازاریابی گس��ترده، پرهزینه اس��ت. تصاویر باکیفی��ت را نمی توان در 
کتابخانه محتوا نادیده گرفت، اما بیش��تر بودن آن، به منزله بهتر بودن 
نیس��ت. گاهی اوقات اضافه ک��ردن یک تصویر فوق الع��اده با کیفیت و 

بزرگ، هیچ تاثیری را در میزان درآمد شما نخواهد داشت.
مراق��ب هزینه های تان باش��ید و اگر در حال نزدیک ش��دن به میزان 
درآمد اصلی هس��تید و یا متوجه ش��دید که بازگش��تی ندارد، متوقف 

شوید.
10. قیف فروش خود را بهینه سازی کنید

همیش��ه راه هایی برای بهتر شدن بازگشت سرمایه در تمامی مراحل 
پروس��ه خرید وجود دارد. در باالترین قسمت قیف، به مخاطبان بالقوه 
نگاه��ی بیندازید، کس��انی که در واقع در حال ت��الش برای جذب آنها 
هس��تید و مطمئن ش��وید که توانایی خرید محصوالت ش��ما را دارند. 
ترافی��ک زیادی که آن را افرادی ایج��اد کرده اند که قصد خرید ندارند، 

بی فایده خواهد بود.
در بخش میانی قیف، محتوا قرار دارد. آیا می  تواند تعامل برقرار کند؟ 
اعتم��اد مخاطب را جلب می کند؟ آیا حس اضطرار را به وجود می آورد، 
به گونه ای که افراد همین حاال برای خرید اقدام کنند؟ با مطرح کردن 
سواالت به فراخور مرحله ای از قیف که در آن حضور دارید، باید مطمئن 

شوید که در حال ترغیب و تشویق مشتریان هستید.
پیش��رفت و بهتر کردن بازگشت س��رمایه، همیشه به معنای کار کردن 
بیشتر نیس��ت. موضوع این اس��ت که باید روی کاری که انجام می دهید، 
متمرکز شوید تا تالش های شما به سمت یک هدف مشخص حرکت کند.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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به طور کلی تغییر ش��غل عملی دش��وار است. به عنوان یک بزرگسال 
عواملی مانند خانواده، امور مالی، ش��ریک زندگی یا بازار کار وجود دارد 
ک��ه بر تصمیم��ات ما تأثیر می گ��ذارد. همان طور ک��ه تجزیه وتحلیل و 
برنامه ریزی می کنید، فرضیه ها و افکار منفی باعث می ش��ود نس��بت به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حداقل یاد بگیرید که به آنها بی توجهی کنید.
•    فرضیه ه��ای خود را بررس��ی کنید؛ چالش های��ی که انتظار دارید 
ایجاد ش��وند را آزمایش کنید. آیا آنها به واقع درس��ت هستند و چگونه 

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

است؟ شما به دنبال تایید آنها هستید؟

صادق بودن با خود، می تواند به ش��ما در پیشبرد تغییر شغلی که در 
نظر دارید کمک کند.

مهارت هایی برای تغییر شغل و موفقیت در شغل بعدی خود
1. صبور باشید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شما را تحت تأثیر قرار داده اند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تمام جنبه های رشد و بهره وری شغلی شما ضروری است.

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

مهارت حیاتی در زندگی است.
حرف آخر

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

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

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

•    خود را تایید کرده و به سطح اعتمادبه نفس خود توجه کنید
•    ب��ه طور عمیق گوش ک��رده و مهارت های دیداری خود را تقویت 

کنید
•    آزمایش کنید

•    به طور انتقادی فکر کنید و با ابتکار عمل شروع کنید
•    توانایی نفوذ بدون داشتن قدرت

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

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

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

بهتر است انجام دهید، خالق باشید و آزمایش کنید.
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بررسی 3 تکنیک برای بهبود ایمنی محل کار
چگونه ایمنی محل کار را ارتقا دهیم؟

کسب و کارهای مختلف در زمینه توجه به محیط کار و تامین ایمنی اش سرمایه گذاری قابل مالحظه ای 
می کنن��د. از آنجای��ی که مردم زمان قابل مالحظه ای در محل کار صرف می کنند، تامین ایمنی محل کار 
و کارمندان ضروری خواهد بود. امروزه قوانین و مقررات بس��یار س��فت و س��ختی در زمینه تامین ایمنی 
محل کار، به ویژه برای کس��ب و کارهای تاسیس��اتی، وضع شده است. کارفرماها در بسیاری از شرکت ها 
امکان اجبار کارکنان به فعالیت کاری تحت هر ش��رایطی را ندارند. این امر در طول دهه اخیر به ارتقای 
امنی��ت محل کار در صنایع مختلف کمک فراوانی کرده اس��ت. با این حس��اب فعالی��ت کاری در صنایع 
خطرناکی مانند معدن و فوالد تا حد زیادی س��اده ش��ده است.  شاید در نگاه نخست تامین ایمنی محل 
کار برای ش��رکت های تاسیساتی و به طور کلی تمام کس��ب و کارها یک اولویت اساسی نباشد. مطالعات 
بس��یار زیادی در س��طح بین المللی رابطه میان س��طح بهره وری نیروی کار و ایمنی محل کار را نش��ان 
می دهد. یکی از پژوهش های معتبر در این زمینه از س��وی هاروارد بیزینس ریویو صورت گرفته اس��ت. بر 
این اساس کارگاه های دارای ایمنی بیشتر در محل کار با بهره وری 2.5 برابری نیروی کار مواجه می شوند.  
رعایت نکات ایمنی از س��وی برندهای بزرگ امری پذیرفته ش��ده اس��ت. بس��یاری از کارکنان تجربه کار 
در محیط های ایمن ش��رکت های بزرگ را دارند. یکی از نقاط ضعف کس��ب و کارهای کوچک در عرصه 
کل��ی تجارت مربوط به بی توجهی به همین نکته مهم اس��ت. برخ��ی از برندهای کوچک با هدف کاهش 
هزینه ه��ای ج��اری اقدام به بی توجهی به محیط کار می کنند. این امر گاهی اوقات جان کارکنان را نیز به 
خطر می اندازد. اگر یک کس��ب و کار کوچک نظارت مناس��بی بر روی وضعیت محل کارش نداشته باشد، 
احتمال توسعه شهرت منفی اش در مدت زمانی اندک وجود دارد. این امر مشکالت بسیار زیادی در ادامه 
مسیر توسعه برای کسب و کارهای کوچک ایجاد خواهد کرد.  هدف مقاله کنونی بررسی 3 راهکار ساده 
و س��ریع برای افزایش ایمنی کارگاه ها و محل کار برندهای مختلف اس��ت. در این راستا وضعیت کسب و 
کارهای کوچک بیش��تر مورد توجه قرار گرفته اس��ت، با این حال چنین امری به معنای ناتوانی برندهای 

بزرگ در زمینه استفاده از توصیه های ذیل نیست. 
1. آمادگی برای اتفاقات پیش بینی نشده

بنجامی��ن فرانکلین اظهارنظ��ر جالبی در مورد اهمی��ت برنامه ریزی دارد: »اگ��ر در زمینه برنامه ریزی 
شکس��ت خوردی، در حال برنامه ریزی برای شکس��ت هستی.« بس��یاری از برندها در عرصه کسب و کار 
مشغول برنامه ریزی برای شکست هستند. امروزه ساختمان های بزرگ به طور ویژه ای در برابر رویدادهای 
طبیعی مانند زلزله و س��یل ایمن سازی می ش��وند. این امر مقاومت چنین ساختمان هایی در برابر حوادث 
طبیعی ناگوار را به ش��دت افزایش می دهد. بدون تردید کس��ب و کارها نیز باید به ش��یوه ای متفاوت به 
دنبال افزایش ایمنی محل کارشان باشند. این امر امنیت کاری آنها را به سطح تازه ای منتقل خواهد کرد. 
بس��یاری از کارآفرینان پیش از وقوع رویدادهای ناگواری به فکر ایمن س��ازی محل کار نیستند. این امر 
نقطه ضعف اغلب برندها محسوب می شود. وقتی یک کسب و کار با بحرانی از نظر ایمنی محل کار مواجه 
می شود، حل و فصل موضوع به شدت دشوار خواهد بود بنابراین باید پیش از بروز هرگونه حادثه ای برای 
سناریوهای مختلف آماده باشیم. یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود ایمنی محل کار آزمایش و بررسی 
میزان ایمنی آن در بازه های زمانی مشخص است. بسیاری از موسسه های حرفه ای در زمینه بهبود ایمنی 
محل کار فعالیت دارند. اس��تفاده از راهنمایی ها و کمک های چنین موسسه های کمک شایانی به کسب و 

کارها برای بهبود وضعیت شان خواهد کرد. 
2. استفاده از ابزارهای مناسب

هر محل کاری دارای ابزارهای ویژه و منحصر به فردی اس��ت. اگر ش��ما حتی یک کار بسیار ساده اداری نیز 
داش��ته باشید، دست کم 2 ابزار اساس��ی در کنارتان خواهید داشت: قیچی و تیغه نامه بازکن. این ابزارها برای 
ساده ترین کارهای اداری ضروری است. هرچه پیچیدگی کارها بیشتر می شود، ابزارهای در دسترس افراد نیز 
متنوع تر خواهد شد. یکی از نکات مهم در زمینه استفاده از ابزارهای حرفه ای در محیط های صنعتی توجه به 
ایمنی ش��ان است. هیچ فردی عالقه مند به آس��یب دیدن در فرآیند کار نیست. بسیاری از شرکت ها به دلیل 
بی توجهی مداوم به نکات ایمنی ابزارهای شان در عمل با فقدان نیروی کار مواجه می شوند. این امر به معنای 
انگیزه بسیار اندک نیروی کار برای همکاری با برخی از شرکت هاست.  هر نیروی کار در محیط های صنعتی 
و حتی اداری باید ابزارهای الزم برای ایمنی شخصی را داشته باشند. ساده ترین مثال در این رابطه مربوط به 
صنعت س��اخت و ساز است. اگر کارگران در این صنعت دارای ابزارهای ایمنی الزم نباشند، ریسک های ناشی 
از فعالیت کاری به ش��دت افزایش خواهد یافت. بی تردید هیچ کس��ب و کاری عالقه مند به اختصاص بخش 
گس��ترده ای از بودجه اش به کمک های درمانی کارکنان ندارد بنابراین باید اقدام به پیش��گیری از بروز هرگونه 
حادثه ای در محیط کار نماید.  امروزه بسیاری از کسب و کارها نسبت به ریسک های محل کار اطالع دقیقی 
ندارند بنابراین در عمل نیاز به ارزیابی محل کارشان از سوی کارشناس های حوادث خواهند داشت. مزیت این 

امر آگاهی از نقاط ضعف محل کار و امکان رفع به موقع آنهاست. 
3. آموزش مداوم کارکنان شرکت

آموزش درس��ت کارکنان برای مقابله با اتفاقات ناگوار اهمیت بس��یار زیادی دارد. س��اده  ترین کارهای 
دنیا نیز ریس��ک خاص خود را دارد. اگر کارکنان در زمان وقوع یک حادثه آمادگی الزم را نداشته باشند، 
خسارت های جانبی افزایش قابل مالحظه ای خواهد یافت. برخی از آموزش های ساده در این حوزه شامل 
ش��یوه اس��تفاده درست از ابزارهای حساس اس��ت. برخی از ابزارهای صنعتی در صورت استفاده نادرست 
به افراد آس��یب خواهد رس��اند بنابراین پیش از تکمیل دوره آموزشی کارکنان نباید اجازه شروع فعالیت 
رسمی به آنها داد.  آموزش مداوم نیروی کار شاید امر عجیبی به نظر برسد، اما در صورت رعایت نکردنش 
هزینه های بس��یار گزافی برای برندها ایجاد خواهد شد. کسب و کارهای کوچک همیشه در دوراهی میان 
اختصاص هزینه بیش��تر برای افزایش ایمنی کارگاه و صرفه جویی در هزینه ها مردد هس��تند. این امر در 
صورت انتخاب نادرست از سوی کسب و کارها مشکالت زیادی به همراه خواهد داشت. برگزاری دوره های 
آموزش��ی برای کارکنان همیشه کار س��اده ای نیست. مسئله اساسی در این میان همکاری با موسسه های 
آموزش��ی معتبر برای بهبود س��طح آمادگی کارکنان است. یک نکته مهم حضور مدیران ارشد شرکت در 
دوره های موردنظر است. حوادث ناگوار برای همه اعضای شرکت روی می دهد بنابراین تمام اعضا باید در 
دوره های موردنظر حضور فعالی داش��ته باش��ند.  تمام کسب و کارها دارای ریسک های احتمالی در محل 
کار هس��تند. نکته مهم در این میان مدیریت مناس��ب برخی از ریس��ک ها از سوی کارآفرینان است. این 
امر هزینه های اضافی و اتفاقات ناگوار برای نیروی کار و به طور کلی ش��رکت را کاهش می دهد. اس��تفاده 
از توصیه های ساده این مقاله گام مناسبی برای شروع فرآیند کاهش ریسک ها در محل کار خواهد بود. 
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تبلیغـاتخالق

اگر احس��اس خوبی نس��بت به کار خود نداشته باشید، 
هی��چ موفقیت��ی را به دس��ت نخواهید آورد، ب��ا این حال 
احساس خوبی داش��تن صرفا به معنای مناسب بودن همه 
چیز نبوده و در بس��یاری از ش��رایط خود ش��ما باید برای 
بهبودهایی تالش نمایید. در این راس��تا به نظر می رسد که 
مش��کل اصلی، عدم آگاهی افراد از اقداماتی اس��ت که باید 
انجام دهند. در این راس��تا مواردی را بررسی خواهیم کرد 
که باعث خواهد ش��د تا نسبت به کار خود حس بهتری را 

داشته باشید.
1-سبک کاری مخصوص به خود را پیدا کنید 

بدون ش��ک برای مدیران تنها این موضوع مهم است که 
ش��ما وظایف خود را به خوب��ی انجام دهید، با این حال در 
رابطه با شیوه انجام آنها شما آزاد بوده و توصیه می شود که 
برای افزایش جذابیت کار برای خودتان، شیوه ای متفاوت و 
مخصوص به خود را داش��ته باشید. در این راستا می توانید 
حت��ی برخی از اقدامات را در خانه نیز انجام دهید. درواقع 
س��اده ترین اقدام ب��رای تغییر نگرش به کار این اس��ت که 
ش��یوه انجام وظای��ف را تغییر دهید. در ای��ن زمینه حتی 

ترتیب دهی متفاوت نیز می تواند کامال کارساز باشد. 
2-نه گفتن را ساده بدانید 

بس��یاری از افراد تص��ور می کنند ک��ه در صورتی که به 

طرف مقابل پاس��خ منفی بدهند، رواب��ط آنها نابود خواهد 
ش��د، با این حال شما باید ابتدا به برنامه خود توجه داشته 
و هرگ��ز اقدامی را قب��ول نکنید که خ��ارج از توانایی های 
ش��ما است. در این راس��تا ناراحت شدن افراد، به خودشان 
بستگی داشته و شما نباید به خاطر جلب رضایت دیگران، 
خود را درگیر ش��رایط سختی نمایید. درواقع برای این امر 
که محیط کار برای ش��ما فضایی دلچسب تر باشد، باید به 
خوبی بدانید که در چه شرایطی الزم است تا به افراد پاسخ 
منفی بدهید. در این راس��تا چنین اقدامی باعث می شود تا 

استرس شما نیز به مراتب کمتر باشد. 
3-انتظارات خود را معقول نمایید 

بس��یاری از افراد خود را با فشار زیادی مواجه می کنند. 
این امر در حالی است که شما باید توانایی ها و نقاط ضعف 
موجود را قبول نمایید. در این راستا اگرچه همواره می توان 
بهتر ش��د، با این حال این پروسه باید به صورت مرحله ای 
طی ش��ود. در این راس��تا بدتری��ن اقدام این اس��ت که از 
خودتان انتظاراتی داش��ته باش��ید که نتیجه آن تنها فشار 

بیش از حد خواهد بود. 
4-کار تیمی را فراموش نکنید 

تنه��ا زمان��ی معنا پیدا خواه��د کرد که تمام��ی افراد با 
یکدیگر همکاری الزم را داش��ته باشند. در این راستا شما 
می توانید برای خارج ش��دن از فش��ارها، ب��ا همکاران خود 
تعامل باالتری را داش��ته باش��ید. درواقع بهبود روابط شما 
کم��ک می کند ک��ه برخی از اقدامات س��خت و یا مواردی 

که به آنها عالقه ندارید را با همکاری س��ایرین انجام دهید، 
ب��ا این حال فراموش نکنید که کمک آنه��ا باید با رفتاری 

مشابه از سوی شما همراه باشد.
5-استراحت داشته باشید 

ش��ما باید قبل از احساس خستگی، اس��تراحت نمایید. 
این موضوع باعث خواهد ش��د که به استراحت کمتری نیاز 
داشته باشید. در این راستا افراد با یکدیگر متفاوت هستند. 
با این حال براس��اس یک استاندارد جهانی، به ازای هر نیم 
س��اعت فعالیت، شما به اس��تراحت نیاز خواهید داشت. در 
این راس��تا بهتر اس��ت که اقداماتی نظیر پیاده روی کوتاه، 
مصرف آب و صحبت با همکاران را امتحان نمایید. این امر 
کمک می کند تا کیفیت استراحت شما افزایش پیدا کند. 

6-دو مرتبه ورزش نمایید 
قبل از حضور در شرکت و قبل از حضور در خانه، توصیه 
می ش��ود که تمرین ورزش��ی داش��ته باش��ید. این موضوع 
می تواند برخی از تمارین سبک کششی و یا دویدن آهسته 
و استقامتی باشد. این موضوع کمک خواهد کرد تا احساس 
خستگی به مراتب کمتری را داشته باشید و آستانه تحمل 
شما در برابر فشارها، افزایش پیدا کند. درواقع تاثیر ورزش 

در بهبود روحیه، امری اثبات شده محسوب می شود. 
در نهایت فراموش نکنید که ش��ما می توانید در شرکت از 
کارمندان��ی که به کار خود عالقه دارن��د، در رابطه با راز آنها 
سوال کرده و با این اقدام به موارد بیشتری دست پیدا کنید. 
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