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آخرین تصمیمات از تعیین دستمزد برای سال سخت

آغاز ماراتن مزد ۹۹
شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران در هفته ها 

و ماه های گذشته، روزگار سختی را پشت سر گذرانده است؛ روزهایی با چاشنی تورم، تحریم، کاهش قدرت خرید و حاال کرونا.
به گزارش خبرآنالین، با توجه به ضرورت ترمیم قدرت خرید، فعاالن بازار کار از نیاز به دستمزدهایی در حدود ۵ میلیون تومان 
برای کارگران سخن می گویند؛ عددی که به نظر می رسد بنگاه های اقتصادی کشش پرداخت آن را نداشته باشند. کارفرمایان اعتقاد 
دارند در شرایط بحرانی و رکودی کنونی، امکان افزایش دستمزد به شکلی نامتعارف امکان پذیر نیست و بخش تولید چنین توانی 
را در خود ندارد. در سال ۹۷ و تنها دو سه روز مانده به پایان سال، فشرده ترین جلسه مذاکره سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان 
و دولت ش��کل گرفت تا در نهایت بعد از نشس��تی هشت ساعته، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ 
هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفته شد. به این ترتیب، با موافقت نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵درصدی، از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان...

ابالغیه جدید سازمان بورس چه تاثیری بر روند معامالت بازار سرمایه دارد؟
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گزارش بانک توسعه آسیا از دیدگاه های پنج گانه درباره رشد اقتصادی پایدار و موانع آن

شروط پایداری رشد اقتصادی

6 گام اصلی کسب ثروت میلیونی 
چرا کار کردن در گوگل رویای هر کارمندی است 

راهکارهای شناسایی اینفلوئنسرهای تقلبی
بهبود کیفیت بازاریابی ایمیلی با 5 استراتژی کاربردی

سیاست جالب اپل در سینما 
تیک تاک برنده جدال با واتس اپ
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 نظر جالب ایالن ماسک
F35 در رابطه با جنگنده

4 فرصت امروز: بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای در 
روز دوشنبه به مشتریان بانک ها توصیه کرد از...

شورای پول و اعتبار درباره نحوه کمک به صاحبان 
کسب وکار تصمیم گیری می کند

7  توصیه کرونایی بانک 
مرکزی به مشتریان بانکی

یادداشت
ویروس ضد اجتماعی 

کرونا

با افزای��ش حمالت تروریس��تی 
داع��ش در اروپ��ا و آمری��کا به ویژه 
کش��تار فرانس��ه در نوامب��ر س��ال 
واقع بینان��ه  روان شناس��ان   ،۲۰۱۵
ب��رای م��ردِم وحش��ت زده توضیح 
دادند که »تروریس��م« نه تهدیدی 
وجودی اس��ت و نه تا اطالع ثانوی، 
شکست پذیر. به باور این متخصصان، 
آنچه  در ش��رایط پس��اترور اهمیت 
دارد، می��زان »تاب آوری« اجتماعی 
اس��ت. در نتیجه، آنان از شهروندان 
خواس��تند تا با تغییر ندادن شیوه و 
روزمره، خانه نشین  زندگی  س��بک 
نش��دن و ادام��ه زندگ��ی جمع��ی، 

تروریست ها را ناکام سازند.
این توصیه روان ش��ناختی و ضّد 
تروریستِی کارشناسان، البته تعارضی 
با تعریف و ماهیت آدمی نداش��ت، 
چراک��ه در نظ��ر متألّه��ان، زندگِی 
گروه��ی در جامعه، مفطور اش��رف 
مخلوقات اس��ت. همچنین ُحکمای 
یونان به ویژه ارسطو، فیلسوفانه آدمی 
را موج��ودی اجتماعی و سیاس��ی 
تعری��ف کرده بودند. ای��ن در حالی 
اس��ت که قائالن به نظری��ه تکامِل 
»چارل��ز داروین«، آدمی را »گونه ای 
در میان سایر گونه ها« می پندارند که 
زیست جمعی دارد و بقایش مشروط 
به حضور دیگری است. همچنین در 

قرن بیستم، آبراهام مازلو 
3به صورتی تجربی و عینی...
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فرصت امروز: س��خنگوی دولت در نشس��ت خبری روز گذش��ته خود که به دلیل پیشگیری از 
ش��یوع احتمالی ویروس کرونا به ش��کل ویدئو کنفرانس برگزار ش��د، از تعویق دو ماهه پرداخت 
اقس��اط بانکی فعاالن اقتصادی خبر داد و همچنین از تعطیلی مدارس تا پایان این هفته س��خن 

گفت.
علی ربیعی در این نشس��ت خبری ابتدا به ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور اشاره کرد و درباره 
اقدامات دولت گفت: کرونا بدون ش��ک مسئله اول کش��ور و دولت است. این موضوع تمام دنیا را 
درگیر کرده و این ویروس در اقصی نقاط دنیا قربانیانی گرفته است. کرونا مثل سارس و ایدز یک 
تهدید جهانی است. بیش از ۶۰ کشور در دنیا درگیر آن هستند. ایران یکی از شفاف ترین ها بوده 

و از همه ظرفیت هایش استفاده کرده است، برخالف برخی کشورها که مصلحت اندیشی کردند.
به گفته ربیعی، دولت به رس��الت اصلی خود عمل کرده و عمل خواهد کرده اس��ت. زندگی در 
کش��ور ما بر صدر سیاست نشسته است. دولت از همه آحاد مردم استدعا دارد با اهتمام بیشتری 
به توصیه های وزارت بهداش��ت و مسئولین توجه کنند، چراکه راه موفقیت ما همراهی و همیاری 

و مشارکت گسترده همگانی است.
ربیعی س��پس به بررس��ی آسیب های اقتصادی ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا بر کسب و کار 
پرداخت و گفت: این موضوع در جلس��ه هیأت دولت بررس��ی ش��د. وزرای مربوطه گزارش هایی 
دادند و دولت ستادی را در این زمینه تشکیل داده تا موضوع را بررسی و راهکارهایی ارائه دهند.

س��خنگوی دولت از عقب افتادن سررس��ید وام های مرتبط با کس��ب و کارها و برخی دیگر از 
وام ها خبر داد و افزود: برای کاهش فش��ار بر مردم مقرر ش��د سررس��ید وام های مرتبط با کسب 
و کارها و برخی دیگر از وام ها، دو ماه به عقب بیفتد. این مس��ئله روز سه ش��نبه در ش��ورای عالی 
پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری می ش��ود و آقای همتی رئیس بانک مرکزی اطالع  رس��انی های 

الزم را انجام می دهد.
او با اعالم اینکه مقرر شد برای استمهال بدهی های مالیاتی تسهیالتی ارائه شود، ادامه داد: اگر 
الزم بود در جلس��ه سران قوا مطرح می شود. هرچند فکر می کنیم اختیارات الزم در دست دولت 

هست و تا آخر هفته در این باره تصمیم گیری می شود.
بیمه سالمت متوقف نمی شود

ربیعی با بیان اینکه مقرر ش��ده تا درباره تش��کیل مجامع ش��رکت های بورسی و حل مشکالت 
بیمه ای تا آخر هفته تصمیمات حمایتی از س��وی دولت اتخاذ ش��ود، گفت: از جمله مسائل دیگر 
مطرح شده هزینه درمان بیماری برای مردم بود که مقرر شد بیمه سالمت متوقف نشود و در این 

خصوص هم به مردم خصوصا طبقات آسیب پذیر فشاری وارد نخواهد شد.
س��خنگوی دولت با اشاره به رفع ممنوعیت واردات و لغو س��ود بازرگانی برای کاالهای مرتبط 
ب��ا کرون��ا، تاکید کرد: اعم��ال محدودیت ص��ادرات در این رابط��ه به وزارت صمت واگذار ش��د. 
وزارتخانه های صمت و بهداش��ت گزارش دادند که برای رفع کمبود اقالم بهداش��تی ۱۰۷ کارگاه 

جدید راه اندازی و تغییر کاربری برای تولید مواد ضدعفونی ساده داده شده است.
وی ادامه داد: همچنین طبق گزارش��ی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه داد، 
تولید ماس��ک های نانو n۹۵ مخصوص پرسنل بیمارس��تانی نیز تا پایان هفته به روزی ۳۰۰ هزار 

عدد خواهد رسید و کلیه دستگاه های تولید این ماسک ها در داخل کشور است.
ربیع��ی با بیان اینکه تمام موارد یادش��ده به غیر از ظرفیت تولیدات وزارت دفاع اس��ت، گفت: 
از جمل��ه مهم تری��ن تولیدات وزارت دفاع تولید کیت تش��خیص بیماری بوده اس��ت که توس��ط 
متخصصان آن مجموعه انجام ش��ده است و در همین زمینه دولت برای توسعه و تولید کیت های 

تشخیص با پنج شرکت دانش بنیان در حال انعقاد قرارداد است.
به گزارش ایس��نا، ربیعی درباره بسته ش��دن مرزهای ایران با کشورهای همسایه در پی شیوع 
ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و تمهیدات دولت در این زمینه گفت: بخشی از صادرات 
ما در ش��رایط تحریم های ظالمانه با همس��ایگان بوده است. در عین حال وجود فرهنگ مشترک 
و فاصل��ه کم، زمینه ای ش��ده که ما بخش��ی از مراودات خ��ود را برای تامی��ن ارز موردنیازمان با 

همسایگان انجام دهیم.
به گفته وی، بس��ته شدن مرزهای ما با همسایگان مان برای اقتصاد کشور زیانبار بوده، اما یکی 
از اولین تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا، فعال شدن همزمان وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت 

برای این موضوع بود که در همین راس��تا هیأت هایی از ایران با عراق، ترکیه، امارات و افغانس��تان 
مذاکراتی انجام دادند.

س��خنگوی دولت با اعالم اینکه هم اکنون گمرکات عراق باز ش��ده است و براساس یک پروتکل 
به تفاهم رس��یده ایم، بیان کرد: در این زمینه ایزوالس��یون کاالها و رعایت تمام مسائل بهداشتی 
برای آسوده خاطر بودن مصرف کنندگان انجام می شود. همچنین ۲۵۰ ماشین به سمت افغانستان 
در حرکت هس��تند که برای اطمینان بخش��ی، کنترل های وزارت بهداشت در پایانه های هم مرز با 
همس��ایگان شروع ش��ده و پروتکل های بهداشتی رعایت می ش��ود. از ترکیه هم تعدادی کامیون 
وارد کش��ور شده اس��ت. عالوه بر این مرزهای آذربایجان فعال شده و ورودی و خروجی ها کنترل 
می شود. با پاکستان هم مذاکراتی صورت گرفته تا این کشور نیز در مراودات تجاری به ما بپیوندد.

مدارس تا آخر این هفته تعطیل خواهد بود
ربیعی در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره تعطیلی مدارس گف��ت: مطابق تماس هایی که داش��تم 
مدارس تا آخر این هفته تعطیل خواهد بود. در صورت لزوم پنجش��نبه یا جمعه صبح در جلس��ه 
تصمیم گیری خواهیم کرد. من از طرف دولت از سازمان صدا و سیما سپاسگزاری می کنم که برای 

آموزش از راه دور تدابیری آغاز کردند.
س��خنگوی دول��ت در ارتباط با نگرانی های وزیر بهداش��ت درباره گرانفروش��ی اقالم مربوط به 
بیماری کرونا و نگرانی هایی در راستای کمبود اقالم بهداشتی مثل ماسک، هم گفت: خوشبختانه 
کاالهای اساس��ی امروز به وفور هس��ت. واردات هایی که قبال صورت دادیم به طوری هس��ت که 
نگرانی نداریم. قیمت های ارزاق عمومی از جمله گوشت کنترل شده است. حتی در مورد گوشت 
گوساله زیادی تولید هم داریم و عرضه آنها با تقاضای کمتری رو به روست. دولت بازار را از گوشت 
و مرغ اش��باع کرده است. او واکنش مردم به خرید را امری طبیعی دانست و ادامه داد: حرکت به 
س��وی تولید یک و نیم میلیون ماس��ک در روز را آغاز کردیم، اما شوک اولیه که خرید ماسک در 
کش��ور ایجاد کرد را باید در نظر بگیریم. در کش��ورهای اروپایی و شرق آسیا هم این شوک وجود 
داش��ت. واکنش مردم به خرید یک امر طبیعی اس��ت. یکس��ری مصرف کاذب هم ایجاد شد. این 

موضوع کار ما را با مشکل رو به رو کرد.
به گفته س��خنگوی دولت، واردات ماس��ک هم آغاز شده است و به تولید داخلی کمک می کند. 
اتحادیه های پوش��اک را گردهم آوردیم و به برخی تغییر کاربری داده ش��د تا با پارچه های خاصی 

که به  آنها داده می شود، ماسک تولید کنند.
ربیع��ی با اعالم اینکه تعرفه واردات ماس��ک را کاهش دادیم، اف��زود: بیش از ۷۰۰ داروخانه در 
سراس��ر کشور برای فروش ژل ضدعفونی و ماسک اعالم ش��ده است. در کارخانه هایی که الکل و 
ماس��ک تولید می کنند ناظرین مستقر شدند. آمارهای تولید این محصوالت به وزارتخانه بهداشت 

و درمان  و وزارتخانه صمت گزارش داده می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: از مردم ش��ریف می خواهم از فروش��گاه های آنالین هم استفاده کنند که 
چرخه کسب و کار تعطیل نشود. درخصوص تولید الکل روزانه ۴۰۰ هزار لیتر تولید می شود. ما در 
این زمینه کمبودی نداریم و خطوطی که تغییر خط دادند روز به روز گس��ترده تر می شوند. تولید 

مواد شوینده هم گسترده تر شده و حتی در متروها هم به مردم ارائه داده می شود.
امروز هیچ انباری بدون نظارت نیست

س��خنگوی دول��ت بیان کرد: در مورد احت��کار هم دولت تمهیدات خود را افزایش داده اس��ت. 
هی��چ انباری ام��روز بدون نظارت نیس��ت. یک میلیون و ۲۰۰ هزار ماس��ک به بیمارس��تان ها از 
ماس��ک هایی که کشف ش��د تحویل داده شد. همه کش��فیات از انبارها صرفا با مجوز بهداشت و 
درمان ارائه می ش��ود. از یک ساعت قبل جلس��ه ای در وزارت بهداشت شروع شده که تقسیم کار 

بین تولیدکنندگان ماسک صورت گیرد.
س��خنگوی دولت ادامه داد: قطعا دولت در خط مقدم اس��ت. س��وداگری همیشه در بخشی از 
جامعه بوده است. در جلسه پیش که با دکتر حریرچی بودیم در این باره توضیح دادم. چهارشنبه 
اولین مرگ ناشی از کرونا را اعالم کردیم. پنجشنبه می خواستم ماسک بگیرم ۲۵ هزار تومان بود. 
این کار آن داروخانه س��وداگری است. من نه تنها در س��تاد ملی شرکت می کنم که در ستادهای 
فرعی هم ش��رکت می کنم. از روز اول تعزیرات بر س��وداگری متمرکز شد، اما این شبکه ها خود را 

گسترده تر می کنند.

خریدهای اینترنتی مانع از گسترش بیشتر کرونا در چین شد
مقایسه رفتار با کرونا در چین و ایران

رایزن فرهنگی ایران در چین به مقایسه رفتار با کرونا در چین و ایران پرداخت و گفت که انگار مردم ایران کرونا را شوخی 
گرفته اند. عباسعلی وفایی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت فرهنگی کشور چین و ارتباطات میان ایران و چین از زمان آغاز 
ش��یوع ویروس کرونا گفت: تقریبا از وقتی گس��ترش ویروس کرونا در ووهان چین اتفاق افتاد، از سوی دولت چین تصمیماتی 
جدی اتخاذ ش��د. اگرچه این اتفاق نزدیک به بهار س��ال نو مردم چین بود، اما تصمیم ها منجر به این ش��د که بسیاری از مراکز 
علمی و فرهنگی از جمله دانش��گاه ها، مدارس و مراکز فرهنگی و گردش��گری کامال تعطیل شوند و از کار بازایستند. کار ما هم 
که در سفارت در ارتباط با این مراکز بود معطل ماند. تقریبا کار فرهنگی در آن کشور در این ایام به صورت ۱۰۰درصد تعطیل 
شده بود، چون هیچ گونه ارتباط گیری ای با دانشگاه ها، همایش ها و کارهای علمی دیگر وجود نداشت و تصمیمات دولت مانع از 
آن شده بود که این محافل برگزار شوند. به گفته او، حتی در پکن که آخرین آمار مبتالیان تا هفته گذشته ۴۰۰ و اندی نفر و 
تعداد قربانیان دو، سه نفر با جمعیت بالغ بر ۲۰ میلیون نفر بود، اما با این گسترش محدود، همه مراکز علمی و فرهنگی از سوی 
دولت تعطیل اعالم ش��د. این فقط ش��امل مراکز فرهنگی و علمی نمی شد؛ تمام پاساژها و فروشگاه های بزرگ که محل تجمع 
مردمی است، هم اکنون هم تعطیل است. به هر روی کارهای فرهنگی ما در آنجا از فعالیت باز ایستاد، چون مخاطبی نداشتیم.

وفایی ادامه داد: در این مدت مردم چین هم رعایت می کردند؛ گرچه سال نو آنها بود، اما مسافرت نرفتند و در خانه های شان 
ماندند. آنها معموال در پارک ها به ورزش و خصوصا به صورت دس��ته جمعی به ورزش های س��نتی می پردازند، اما این فعالیت ها 
را ادامه ندادند. حتی برای قدم زدن هم در خیابان ها حضور نیافتند و پکن، یک ش��هر آرام، بدون مراس��م و بدون هیچ گونه کار 
فرهنگی، اقتصادی بود که از فعالیت بازایس��تاد و این منجر به این ش��د که ویروس در آنجا گس��ترش پیدا نکند. در حال حاضر 
با اینکه آمار مبتالیان و قربانیان فروکش کرده و در برخی شهرها حتی در مراکز استان ها تقریبا گسترش این ویروس به صفر 
رس��یده، اما دانشگاه ها و مدارس همچنان تعطیل است. ما همایش های بین المللی برای اسفندماه داشتیم که همگی لغو شدند 
و زمان برگزاری مجددش��ان هم هنوز معلوم نیس��ت. از هفته گذش��ته به صورت آنالین و همچنین آفالین برخی کالس های 
دانش��گاه ها برگزار می شود و به استادان گفته اند که یک هفته در میان می توانند کالس های شان را برگزار کنند. آنها با سیستم 

»وی چت« که کانال ملی شان است کالس های شان را برگزار می کنند.
رایزن فرهنگی ایران در چین که چند روزی است به تهران بازگشته است درباره وضعیت مقابله مردم ایران با ویروس کرونا 
در مقایسه با چین گفت: من در آنجا همکاری مردم چین را با دولت و تصمیمات دولت به عینه مشاهده کردم و دیدم چگونه 
به تمام مقررات وضع ش��ده تمکین می بخش��ند و یاری می کنند، گرچه ممکن اس��ت مش��کل اقتصادی برای شان پیش بیاید یا 
درآمدش��ان کاهش پیدا کند. در سال های گذش��ته قریب به ۱۳۰میلیون چینی در سال نو سفر می کردند، اما آنها امسال اصال 
به س��فر نرفتند و در خانه های ش��ان ماندند. تمام رس��توران های بزرگ و کوچک خصوصا در پکن تعطیل اعالم شد و در مدخل 
ورودی تم��ام مراک��زی که اگرچه خالی از مردم بود، مثال برخی مکان ه��ای اجتناب ناپذیر مثل بازار میوه و تره بار، همه را چک 
می کردند و اگر کس��ی نش��انی از ویروس داش��ت با تماس با اورژانس او را منتقل می کردند. این بسیار جالب بود که تمام مردم 
تمکین می کردند. در روزهای عادی در غروب والدین فرزندان شان را بیرون می آوردند، اما در این مدت هیچ خبری از این نبود 

که کسی زندگی خودش را خارج از خانه بگذراند.
او ادامه داد: هوای پکن همیش��ه بس��یار آلوده و خیابان ها ش��لوغ بود، اما در این مدت خیابان ها خلوت و هوا سالم شده بود. 
آنچه من در ایران دیدم این اس��ت که انگار مردم این ویروس را ش��وخی گرفته اند. قصد ترس��اندن ندارم، اما اگر همکاری مردم 
نباش��د و دولت تصمیم های بهتری اتخاذ نکند و از تجربه چین در این مقابله اس��تفاده نکند، کشور بیشتر متضرر می شود. من 
آنجا دیدم که بسیاری از مسئوالن به شهر ووهان رفتند اما هیچ نشانه ای از اینکه مبتال شده باشند در آنها پیدا نشد. اما برخی 
از مس��ئوالن ما مبتال و گرفتار شدند و این نش��ان می دهد ما حتما نوع مقابله با این ویروس را نمی دانیم، کما اینکه نمی بینیم 
در هیچ کجای چین همان تعداد اندکی هم که بیرون هس��تند از ماس��ک استفاده نکنند، اما هنوز هم پزشکان ما بر این باورند 

که نیازی نیست، وقتی چنین باوری وجود دارد، ویروس این طور گسترش پیدا می کند.
وفایی به رعایت نکردن نکات بهداش��تی توس��ط افرادی که در تهران با مردم در ارتباط هستند اشاره و بیان کرد: من در این 
چند روز وقتی مقایس��ه می کنم، از جمله رعایت نکردن نکات بهداش��تی توسط افراد در فروش��گاه های بزرگ را می بینم که با 
دستکش خودشان را مصون می دارند اما کارت بانکی را برمی دارند و با این وضع اجناس را به من تحویل می دهند، مثال شیر و 
ماستی که قرار است در یخچال نگهداری شود، که با همان دست های آلوده آنها را بارکدخوانی می کنند و تحویل می دهند. این 

منجر به گسترش ویروس می شود و نیاز است در این زمینه ها قدری اندیشه های علمی را به کار بگیریم.
او با بیان اینکه چیزی که مانع از گسترش ویروس در چین شد، خریدهای اینترنتی بود گفت: معموال این خریدهای اینترنتی 
را دم در خانه می آوردند، قفس��ه هایی را در مجتمع ها تعبیه کرده بودند که خریدها در آنها گذاش��ته می شد، دو ساعت می ماند 
و هوا می خورد و مسئوالن مجتمع وظیفه داشتند هر یک ساعت یک بار ویروس کشی و ضدعفونی کنند، بعد هم تحویل داده 
می ش��د و وقتی مجددا توس��ط خودمان در فضای آزاد گذاشته می ش��د به خانه برده می شد. مشاهدات و تجربیاتم در این چند 
روز بسیار با چین تفاوت دارد و با این رفتار و نگاه بی شک نمی شود بر این ویروس غلبه کرد. باید اهتمام و برخورد منطقی تری 
برای آن اتخاذ شود و محدودیت هایی برای برخی موارد اعمال شود. حتی ما اجازه نداشتیم بدون تست تب به خانه های خودمان 

برویم و هیچ کس حتی خویشان درجه یک حق نداشتند به خانه های ما بیایند.

سخنگوی دولت از تعطیلی مدارس تا پایان هفته خبر داد

تعویق 2 ماهه پرداخت اقساط بانکی فعاالن اقتصادی

رضا دانشمندی
مدرس دانشگاه



چ��را رش��د اقتصاد جهانی همواره پرنوس��ان اس��ت و به ج��ای روندی 
یکنواخت، حرکت سینوسی وار در سال ها و دهه های گذشته داشته است؟ 
الزامات رش��د اقتصادی در جهان چیس��ت و برای اینکه رشدی پایدار در 
اقتصاد ایجاد ش��ود، چه فاکتورهایی الزم اس��ت؟ اینها سواالتی است که 
بانک توسعه آسیا در گزارش اخیر خود مطرح کرده و در پاسخ به آن نوشته 
است: برای داشتن رشدی پایدار در اقتصاد جهانی، اولین و مهم ترین گام، 
تأمین س��المت است، زیرا افزایش سطح س��المت و طول عمر به معنای 
افزایش ش��مار نیروی کار فعال و توانمند اس��ت که اقتصاد را به س��مت 

شکوفایی هدایت می کند.
بانک توسعه آسیا در این گزارش، به بررسی پنج دیدگاه رایج در زمینه 
پایداری رش��د اقتص��ادی و الزامات آن پرداخته و ادامه داده اس��ت: برای 
داش��تن رش��دی پایدار در اقتصاد دنیا در درجه اول باید رشدی پایدار در 
جمعیت اتفاق بیفتد، اما این نرخ رشد جمعیت نباید بیش از ظرفیت زمین 
باشد. باید نرخ رشد جمعیت متناس��ب با نرخ رشد فرصت های اقتصادی 
و زیرس��اخت های مالی و صنعتی باش��د. البته نرخ رشد جمعیت بستگی 
به اوضاع اقتصادی دنیایی که در آن س��اکن هس��تیم و همینطور شرایط 
اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، زیرا افرادی که متولد می ش��وند، همان 
افرادی هستند که در دو دهه آینده به شغل، مسکن و تأمین غذا نیاز دارند.

به گفته بانک توس��عه آس��یا، استفاده کمتر از س��وخت های فسیلی در 
جریان فعالیت های صنعتی که زمینه س��از گرمای زمین و انتشار گازهای 
آالینده می شود نیز مسئله ای جدی است. در نتیجه انتشار گازهای آالینده 
اس��ت که اقتصاد جهان با بحران های زیادی مواجه شد. هزینه های ناشی 
از س��یل ها و خشکسالی های زیاد و اخیرا هم آتش سوزی های پی درپی در 
جنگل های اس��ترالیا و آمریکا همگی نشان می دهد که این مشکل بسیار 
جدی است و هرچه زودتر برای حل آن اقدام کنیم، منافع بیشتری از این 

محل به دست خواهیم آورد.
طبق مطالعات و بررس��ی ها، با اس��تفاده بهینه از منابع انرژی فسیلی و 
تالش برای کاهش دادن انتشار گازهای گلخانه ای می توان به تدریج زمینه 
را برای رش��د پایدار اقتصادی در دنیا فراهم کرد. داش��تن رشد اقتصادی 
پایدار به این معناست که در جریان افزایش نرخ رشد اقتصادی، آسیبی به 
محیط زیس��ت نرسد و زیرساخت های طبیعی کشورها از بین نرود؛ یعنی 
محیط ریس��ت، زیستگاه های طبیعی و حیوانات س��اکن در زمین از بین 
نروند و همه از شرایط و امکانات مناسب برای ادامه حیات برخوردار باشند. 
مثال آلودگی دریاها با زباله های پالستیکی، مسئله ای جدی است که باعث 
از بین رفتن ش��مار زیادی از حیوانات شده است یا آتش سوزی های اخیر 
در استرالیا که موجب شده تا بخش زیادی از زیستگاه های حیوانات بومی 
این قاره از بین برود. مثال هایی از این دست، بسیار است و دلیل ایجاد این 
بحران ها نیز بی توجهی انسان ها به محیط زیست در جریان صنعتی شدن 

و تالش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
چگونگی تخریب محیط زیست در اقتصاد جهانی

تغییرات جوی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین چالش های عصر 
حاضر معرفی ش��ده اس��ت؛ تغییراتی که با افزایش انتشار گازهای آالینده 
ش��روع ش��د و با افزایش دمای زمین و کاه��ش بارندگی ها در بخش های 
بیابانی کره زمین ادامه یافت، اما هنوز بس��یاری از کشورها به اهمیت این 
مس��ئله واقف نش��ده اند. بسیاری از کش��ورهای صنعتی مانند آمریکا این 
مش��کل را معضل دیگران می دانند و ضرورتی برای مداخله در این زمینه 
نمی بینند. از طرف دیگر، کش��ورهای در حال توسعه آسیا که اثرات منفی 
ای��ن بحران را کامال درک می کنند، ت��وان الزم برای مقابله با این معضل 
را ندارند. در این کش��ورها، آنقدر مش��کالت روزمره اقتصادی و اجتماعی 
زیاد اس��ت که دیگر فکر کردن در م��ورد بحران آینده اقتصادی، محلی از 

اعراب ندارد.
در نتیجه در بسیاری از این کشورهای آسیایی، تغییرات جوی و تحوالت 

ناشی از آن، آخرین چالشی است که مورد توجه قرار می گیرد. از بین رفتن 
گونه های زیس��تی مختلف در س��ال هاي اخیر، تخریب منابع آبی طبیعی 
از قبیل انواع تاالب ها و رودخانه ها، فرس��ایش زمین، آلوده شدن دریاها و 
آبزیان صیدشده از آنها و در نهایت، آلودگی هوای ناشی از انتشار گازهای 
آالینده به اندازه ای جدی اس��ت که دیگر به مس��ئله تغییرات جوی توجه 
نمی کنند. البته تمامی بحران های زیس��ت محیطی گفته شده در تغییرات 
جوی و تحوالت منفی آن ریش��ه دارد، ولی آنقدر س��طح مش��کالتی که 
مردم در طول روز با آن مواجه هس��تند، زیاد است که دیگر فرصتی برای 

ریشه یابی وجود ندارد.
بررس��ی های بانک توس��عه آسیا نش��ان می دهد که آسیب های زیست 
محیطی در دنیا به اندازه ای افزایش یافته که تمدن بشری را تهدید می کند 
و حتی می تواند بقای انس��ان روی کره زمین را هم تحت تأثیر قرار دهد. 
بزرگی این مشکل تا آنجاست که هر سازمان و ارگانی یک سناریوی مستقل 
برای حل مشکل پیشنهاد می دهد. برخی از پیشرفت های تکنولوژیکی به 
عن��وان راهکاری ب��رای مقابله با این معضل نام می برن��د و برخی دیگر از 

ضرورت تالش برای کاهش نرخ رشد جمعیت صحبت می کنند.
بانک توسعه آسیا در ادامه مطالعه خود، پنج دیدگاه رایج در این زمینه 
را بررس��ی کرده که خالصه ای از ای��ن دیدگاه ها را در ادامه گزارش حاضر 

می خوانید.
تکنولوژی موجب بهبود یا آسیب محیط زیست می شود؟

دیدگاه نخس��ت معتقد اس��ت ک��ه نوآوری ه��ای فن��ی و تکنولوژیکی 
می تواند بسترساز حل مش��کالت زیست محیطی شود و به همین دلیل، 
سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی اهمیت زیادی دارد، اما مطالعات تاریخی 
نشان می دهد تمامی پیشرفت های تکنولوژیکی زمینه ساز افزایش بحران 
ش��ده است. به عنوان مثال، استفاده از انرژی های فسیلی مانند نفت و گاز 
به جای چوب را می توان از مصادیق پیشرفت تکنولوژی و تأثیر مخرب آن 
روی اتمسفر زمین دانست. اهلی کردن گاو و گوسفند و تبدیل کردن آنها 
به غذای انسان ها باعث شد تا مراتع به چراگاه تبدیل شود و به تدریج عامل 
تنفس کره زمین از بین برود. توسعه تجارت مواد غذایی که بسیاری از آن 
به عنوان راهکاری برای حل معضل فقر و گرس��نگی در دنیا نام می برند، 
به دنبال توس��عه بهره وری نیروی کار در ش��هرهای بزرگ و افزایش موج 
مهاجرت به این ش��هرها برای اشتغال ایجاد ش��د، اما این تحول به ظاهر 
مثبت باعث شد تا بر حجم زباله های پالستیکی افزوده شود و برای تولید 
مواد غذایی موردنیاز و افزایش حجم تولید محصوالت کش��اورزی از انواع 
کودهای شیمیایی و حشره کش  ها استفاده شود که خود آسیبی جدی به 

محیط زیست وارد کرد.
افزایش جمعیت چطور باعث فقر جهانی می شود؟

دیدگاه دوم معتقد است که افزایش جمعیت یکی از عوامل مخرب برای 
محیط زیس��ت اس��ت و تاکنون چاره ای برای این مشکل اندیشیده نشده 
است. در فاصله س��ال هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میالدی نگرانی های زیادی در 
مورد افزایش نرخ رشد جمعیت و تأثیر این مسئله روی افزایش فقر جهانی 
و تأمین امنیت غذایی مطرح ش��د. به همین دلیل بود که در س��ال هاي 
مذکور، برنامه های تنظیم خانواده در بسیاری از کشورها اجرا شد و هدف 
اصلی آن، کاهش نرخ زاد و ولد در کش��ورها بود. در این س��ال ها از زایمان 
و فرزندآوری به عنوان مانعی جدی در مسیر استقالل و قدرت گیری زنان 
در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نام برده شد و این تبلیغات و 
سیاست گذاری ها واقعا ثمربخش بود و باعث شد هم نرخ زاد و ولد به ازای 
هر زن کاهش یابد و هم س��ن فرزندآوری افزایش یابد. این سیاست ها در 
کشورهای در حال توسعه شرق آسیا همچنین موجب شد تا زنان کنترل 
بیشتری روی زندگی خود داشته باشند. از طرف دیگر، توان خانواده ها برای 
هزینه های بهداشتی و درمانی هم بیشتر شد که به تدریج زمینه ساز رشد 
سطح سالمت در کش��ورها گردید. در نتیجه این سیاست، سرمایه گذاری 
خانواده ها روی فرزندان شان بیشتر شد و هر فرد در جامعه توانست راندمان 
باالتری نس��بت به قبل داشته باش��د، اما امروزه مسئله ای به عنوان پیری 
جمعی��ت وجود دارد که باعث می ش��ود نگرانی های زیادی در مورد آینده 

اقتصاد جهانی و تأثیر این فاکتور وجود داش��ته باشد. کاهش شمار نیروی 
کار فعال و افزایش هزینه های تأمین اجتماعی در کش��ورها، مسئله ای بود 

که جهان را به سمت تفکر در مورد آن سیاست ها فراخواند.
رشد جمعیت همیشه باعث رشد اقتصادی می شود؟

دیدگاه س��وم، رشد جمعیت را فاکتوری مثبت و مهم می داند که باعث 
افزایش نرخ رش��د اقتصادی می ش��ود، اما بانک توسعه آسیا با این دیدگاه 
مخالف اس��ت و بر این باور اس��ت که ارتباط معناداری بین این شاخص ها 
وجود ندارد. این دیدگاه توس��ط افرادی بیان می ش��ود ک��ه از نیروی کار 
ارزان قیمت و قیمت پایین زمین در کشورها بهره می برند، اما مسئله مهم 
این است که هر دو مسئله زمینه ساز رشد فقر در جوامع است. بررسی های 
دانشگاه هاروارد نشان می دهد کشورهایی که توانستند نرخ رشد جمعیت 
را کنترل کنند و مانع از رشد بیش از حد جمعیت شوند، موفقیت زیادی 

در ارتقای سرانه تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در کشور داشتند.
پیری جمعیت مانعی در مسیر رشد اقتصادی است؟

دی��دگاه چهارم می گوید که به دلیل پیر ش��دن جمعی��ت در دنیا، باید 
نرخ رش��د جمعیت افزایش یابد تا در س��ال هاي آتی، نیرو های کافی برای 
انجام مسئولیت های اقتصادی وجود داشته باشد. برمبنای این دیدگاه، رشد 
جمعیت، اصلی مهم برای ش��رایط کنونی اقتصاد است، ولی بانک توسعه 
آسیا مخالف این دیدگاه است و در ادامه گزارشش می نویسد: بررسی های 
انجام شده در جهان نشان می دهد طی یک دهه اخیر ارزش تولید ناخالص 
داخلی دنیا رش��د کرده اس��ت. این در حالی است که دنیا با مسئله پیری 
جمعیت روبه روس��ت. ارزیابی این اس��ت که تاکنون پی��ری کره زمین یا 
افزایش متوسط سن جمعیت، مانعی در مسیر رشد اقتصادی نبوده است 
و نباید نگران این مس��ئله باشیم. افزایش سن بازنشستگی مردم در اغلب 
کشورها هم یک عامل مهم در از بین رفتن اثرات احتمالی پیری جمعیت 
زمین است. در دنیای امروز به دلیل افزایش سطح سالمت، ارتقای کیفیت 
زندگی مردم، انسان ها سال هاي طوالنی تری می توانند کار کنند که مزیت 

زیادی برای اقتصاد دارد.
از سوی دیگر، در کشورهایی که توانسته اند نرخ رشد جمعیت را کنترل کنند، 
میزان درآمد قابل استحصال خانواده ها هم بیشتر شده است که مسئله ای قابل 
تأمل اس��ت. در نتیجه پیری جمعیت، فرصت های شغلی بیشتری در اختیار 
جوانان قرار گرفته است و به دنبال آن، نرخ اشتغال رشد کرده و بیکاری کاهش 
یافته است. در نتیجه افزایش اش��تغال و افزایش پرداخت های مردم از محل 
درآمد به عنوان حق بیمه، خدمات بیشتری به سالمندان ارائه می شود و سطح 
بهداشت و درمان آنها ارتقا پیدا می کند بنابراین در وضعیت فعلی اقتصاد دنیا، 
ضرورت افزایش نرخ جمعیت حس نمی شود. مهم تر اینکه اجرای این سیاست 
در کشورهای در حال توسعه آسیا که از نظر اقتصادی، وضعیت چندان خوبی 
ندارند، نادرست است، زیرا هزینه های کشورها را افزایش می دهد و ممکن است 

زمینه ساز رشد فقر شود.
برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی چه باید کرد؟

دیدگاه پنجم بر این باور اس��ت که رشد اقتصادی، مسئله ای همیشگی 
اس��ت و هزینه های این رش��د قابل جبران اس��ت، ولی هزینه های زیست 
محیطی ناش��ی از رش��د اقتصادی و صنعتی قابل جبران نیست. به عنوان 
مثال، اثرات مخرب ناشی از انتش��ار گازهای آالینده از بین نمی رود، مگر 
اینکه مصرف س��وخت های فس��یلی کاهش پیدا کن��د و کاهش مصرف 
س��وخت های فس��یلی هم یا نیاز به ایجاد تکنولوژی های جدید یا افزایش 

بهره وری مصرف انرژی در دنیا دارد.
نکته دیگر هم ارتقای راندمان تولید محصوالت کشاورزی است که باعث 
می ش��ود در مس��احت مشخص زمین، حجم بیش��تری از محصول وجود 
داشته باشد. این حجم باالتر محصول به معنای تأمین غذای موردنیاز برای 
شمار بیشتری از جمعیت دنیاست. ارتباط نزدیک تر با طبیعت، هم زمینه 
را برای ارتقای سطح س��المت فراهم می کند و هم سالمت روان را بهبود 
می بخش��د. در این ش��رایط باید تصمیم گیری ها برمبنای شرایط کشور و 
منطقه باشد، اما این نکته که بحران زیست محیطی یک بحران بین المللي 

است، نباید فراموش شود.

گزارش بانک توسعه آسیا از دیدگاه های پنج گانه درباره رشد اقتصادی پایدار و موانع آن

شروط پایداری رشد اقتصادی

از بازار س��هام تا اوراق قرضه و ارز، ش��یوع وی��روس »کرونا« همه را در 
گوشه و کنار بازارها ترس��انده است، اما این وضعیت برای تولیدکنندگان 

نفت بدتر بوده است. 
به گزارش سی ان ان، با از بین رفتن تقاضا، نفت وارد بازار خرسی شده و 
اوپک را برای کاهش تولید و تثبیت قیمت ها تحت فشار قرار داده است، اما 
از آنجا که ویروس »کرونا« همچنان در حال گسترش در جهان است، آیا 
اوپک واقعا می تواند نفش ناجی نفت را بازی کند؟ این مهمترین سوال این 
روزهای بازار جهانی نفت اس��ت، چراکه اعضای اوپک و متحدان شان قرار 

است در پنجشنبه و جمعه این هفته در وین گرد هم بیایند.
در همین حال، چندین عضو بزرگ اوپک به دلیل شیوع ویروس »کرونا« 

و افت شدید تقاضا، در حال بررسی کاهش بیشتر تولید در سه ماهه دوم 
امسال هستند. پیشنهاد قبلی، کاهش تولید به میزان ۶۰۰ هزار بشکه در 
روز بود. قیمت نفت از آغاز س��ال ۲۰۲۰ میالدی و با وجود اجرای پیمان 
کاهش تولید اوپک پالس که براساس آن، میزان عرضه ۱.۷ میلیون بشکه 
در روز محدود شد، بیش از ۲۰درصد افت کرده است. این پیمان قرار است 

تا پایان مارس اجرا شود.
قیمت نفت اما در شروع این هفته با امیدواری نسبت به نشست اوپک با 
افزایشی ۳.۵درصدی کار خود را آغاز کرد. این رشد قیمت در شرایطی در 
بازار نفت به ثبت رسید که رئیس جمهوری روسیه به عنوان یکی از اعضای 
اصل��ی اوپک پالس اعالم کرده که با وجود کاهش ش��دید قیمت نفت به 

دلیل نگرانی از شیوع ویروس »کرونا«، قیمت کنونی نفت قابل قبول است. 
در حالی که روسیه  از زمان گسترش »کرونا« و التهاب در تقاضای جهانی 
نفت، با پیشنهاد کاهش بیشتر تولید مخالفت کرده، اما عربستان در تالش 

است تا با کاهش بیشتر تولید، قیمت ها را افزایش دهد.
با این حال، فعاالن بازار طالی س��یاه با امید بیشتری به روزهای پایانی 
هفته و نشست اوپک چشم دوخته اند و همین امر باعث شده تا قیمت نفت 
در روز دوشنبه رشد داشته باشد. بر این اساس، قیمت نفت برنت با رشدی 
۳.۵درصدی به باالی ۵۰دالر در هر بشکه بازگشت و ۵۱ دالر و ۴۱سنت 
قیمت خورد. نفت شاخص آمریکا نیز ۳.۱درصد افزایش را ثبت کرد و ۴۶ 

دالر و ۱۹ سنت معامله شد.

اوپک می تواند قیمت نفت را نجات دهد؟

سقوط نفت در سایه کرونا

نگاه

 تحلیل »پراجکت سیندیکت«
از تاثیر اقتصادی ویروس »کرونا«
وقتی چین عطسه می کند

شیوع »کروناویروس« در ابتدای سال ۲۰۲۰ میالدی و در عصر 
اینترنت و ش��بکه های اجتماعی، این بیماری را به بی بدیل ترین 
بیم��اری تاریخ بدل کرده اس��ت. تاکنون این ویروس بیش��تر از 
۵۰ کش��ور جهان را درنوردیده و رسانه ها و تحلیلگران از تبعات 

اقتصادی هولناک این بیماری در اقتصاد جهانی خبر می دهند.
در همی��ن زمینه، اس��تفان روچ، عضو هیات علمی دانش��گاه 
»ییل« در پایگاه خبری »پراجکت سیندیکت« نوشت: »با شیوع 
وی��روس »کرونا« اقتصاد جهانی نیز گویا س��رما خورده، تا جایی 
که وضعیت به نقطه ای خطرناک و آسیب رسان در چرخه تجارت 
جهانی رسیده اس��ت. تولید جهانی در سال ۲۰۱۹ میالدی تنها 
۲.۹درصد رش��د کرد ک��ه کمترین میزان از زم��ان بحران مالی 
س��ال ۲۰۰۸ بود و حاال اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ در آستانه 

رکودی چشمگیر تر است.«
ب��ه گ��زارش انتخ��اب، در ادام��ه ای��ن مطل��ب آمده اس��ت: 
»آس��یب پذیری اکثر اقتصادهای مهم جهان طی س��ال گذشته 
افزایش یافته و چش��م انداز اوایل س��ال ۲۰۲۰ را از همه سال ها 
تیره ت��ر کرده اس��ت. در ژاپن به عنوان چهارمی��ن اقتصاد بزرگ 
جهان، رش��د با نرخ س��االنه ۶.۳درصد در س��ه ماهه چهارم رقم 
خورد. در ماه دس��امبر تولید صنعتی آلم��ان به عنوان پنجمین 
اقتصاد جهان به منفی ۳.۵درصد و در فرانس��ه به عنوان دهمین 
اقتص��اد جهان به منفی ۲.۵درصد کاهش یافت. در این بین تنها 
آمریکا به عن��وان دومین اقتصاد بزرگ جه��ان، اگرچه مقاومت 
بیش��تری از خود نشان داد، اما رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 
در س��ه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ به س��ختی رشد کرد. در چین 
نیز که اکنون بزرگ ترین اقتصاد جهان از نظر قدرت خرید است، 
نرخ برابری-رشد در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ به پایین ترین نرخ 

۲۷ سال گذشته یعنی تنها ۶درصد تنزل یافته است.
ب��ه عبارت دیگ��ر، در ابتدای س��ال ۲۰۲۰، اوض��اع اقتصادی 
مس��اعد نبود، اما با وجود این وضعی��ت به یکباره اتفاقی ناگهانی 
هم رخ داد و آن ش��وک ش��یوع »کووید-۱۹« در چین بود. طی 
یک ماه گذش��ته، ترکیبی از قرنطینه بی س��ابقه در استان هوبی 
با ۵۸.۵ میلیون نفر جمعیت و محدودیت های ش��دید در زمینه 
سفرهای درون ش��هری و بین المللی، اقتصاد چین را به نوعی به 
بن بست کشانده است. از ۲۰ فوریه، مصرف زغال سنگ که هنوز 
۶۰درصد از کل انرژی مصرفی چین را ش��امل می ش��ود نسبت 
به س��ال گذشته ۳۸درصد کاهش داش��ت و میزان حمل و نقل 
در س��طح کشور بس��یار پایین بود. این امر بازگشت تقریبا ۳۰۰ 
میلیون کارگر مهاجر به چین را بس��یار دش��وار کرد و از س��وی 
دیگر، کارخانه ها بعد از تعطیالت ساالنه سال نو چینی همچنان 

تعطیل مانده اند.
چین بزرگ ترین صادرکننده جهان اس��ت و تعطیلی کس��ب و 
کارهای این کشور، ضربه ای بزرگ به چرخه تامین محصوالت در 
سطح جهان زده است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که کمپانی 
جی وی سی )GVC( که نزدیک به ۷۵درصد رشد تجارت جهانی 
را به خود اختصاص داده و چین مهم ترین س��هم در این رشد را 
داشته، با بحرانی جدی رو به رو است. هشدار کاهش درآمد اخیر 

اپل نیز دقیقا بر سهم چین در این کمپانی تاکید می کند.
اما عوارض جانبی تقاضا نیز بس��یار مهم است. از این گذشته، 
چی��ن اکن��ون بزرگ تری��ن منبع تقاض��ای خارجی ب��رای اکثر 
اقتصادهای آسیایی است. با کمال تعجب، داده های تجاری برای 
ژاپن و کره در اوایل س��ال ۲۰۲۰ نش��ان از تضعیف اقتصاد این 
کشورها دارد. احتماال کاهش عرضه و تقاضا از طرف چین نقش 
عم��ده ای در اقتصاد آلم��ان و به طور کلی اروپ��ا بگذارد، ضمن 
اینکه آمریکا نیز یقینا تاثیر خواهد پذیرفت. افت وخیز شدید در 
اعالمیه اولیه مدی��ران خرید آمریکا در ماه فوریه، چنین تاثیری 
را به وضوح نشان می دهد و بیانگر این است که در اقتصاد امروز 

جهانی هیچ کشوری از تالطم و بحران دیگر در امان نیست.
در پایان، این اپیدمیولوژیس��ت ها هستند که باید حرف آخر را 
در مورد ش��یوع »کووید-۱۹« و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی بزنند. 
در حالی که این علم فراتر از تخصص من اس��ت، اما این نکته را 
مطرح می کنم که با توجه به رفتار ویروس فعلی به نظر می رسد 
کرونا مسری تر از سارس اما با کشندگی کمتر باشد. من ۱۷ سال 
پیش در زمان ش��یوع ویروس س��ارس در پکن بودم و به خوبی 
فضای ترس و نگرانی آن روزها در چین را به یاد می  آورم. در آن 
زمان، تولید ناخالص داخلی نوس��ان یک تا دو درصدی را تجربه 
کرد و بعد از چهار ماه هم به حالت عادی بازگش��ت، اما ش��رایط 
در آن زمان بس��یار متفاوت تر از امروز بود. در سال ۲۰۰۳، چین 
با رش��د ناخالص داخلی واقعی ۱۰درصد و اقتصاد جهانی با نرخ 

۴.۳درصدی در حال رشد بودند.
نکت��ه قاب��ل توجه در مورد ش��رایط امروز و ش��یوع کرونا این 
اس��ت که ش��وک فعلی در مهم ترین موتور رشد جهانی متمرکز 
شده اس��ت. صندوق بین المللی پول، سهم چین از تولید جهانی 
را در س��ال ج��اری ۱۹.۷درصد، یعن��ی بیش از دو برابر س��هم 
۸.۵درصدی اش در س��ال ۲۰۰۳ و در زمان ش��یوع سارس اعالم 
کرده است. عالوه بر این، با توجه به اینکه چین از سال ۲۰۰۸ به 
این س��و، ۳۷درصد رشد تجمعی در تولید ناخالص داخلی جهان 
را به خود اختصاص داده، خطر رکود آشکار جهانی در نیمه اول 

سال ۲۰۲۰ کامال ملموس است.
در حالی که تولید واکس��ن حداقل ۶ ت��ا ۱۲ ماه زمان خواهد 
برد، متخصصان می گویند گرم ش��دن هوا در نیمکره شمالی و با 
اقدامات مهارکننده می توان انتظار داشت که طی چند ماه آینده 
میزان شیوع ویروس ابتدا به اوج و سپس فروکش  کند، اما پاسخ 
اقتصادی بدون ش��ک منحنی پایی��ن آمدن عفونت ویروس را به 
تاخیر می اندازد، زیرا برداشته شدن قرنطینه ها و محدودیت های 
س��فر به دلیل مضرات اقتصادی آن می تواند امکان شیوع دوباره 
را فراهم کند. اقدامات محرک اخیر چین که عمدتا به بازگش��ت 
دوب��اره پس از قرنطینه انجام می ش��ود، محدودیت های فعلی را 
جب��ران نمی کن��د. هنگامی که کرونا ش��یوع پیدا ک��رد، اقتصاد 
جهانی ضعیف و ضعیف تر ش��د. در مجموع، مسیر بازیابی اقتصاد 
همانند آنچه در زمان ش��یوع سارس دیدیم، بسیار سخت خواهد 

بود.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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ش��مارش معکوس برای تعیین حداقل دس��تمزد سال آینده کارگران 
آغاز ش��ده اس��ت؛ آن هم در ش��رایطی که اقتصاد ای��ران در هفته ها و 
ماه های گذش��ته، روزگار سختی را پشت سر گذرانده است؛ روزهایی با 

چاشنی تورم، تحریم، کاهش قدرت خرید و حاال کرونا.
به گزارش خبرآنالین، با توجه به ضرورت ترمیم قدرت خرید، فعاالن 
بازار کار از نیاز به دستمزدهایی در حدود ۵ میلیون تومان برای کارگران 
س��خن می گویند؛ عددی که به نظر می رسد بنگاه های اقتصادی کشش 
پرداخت آن را نداشته باشند. کارفرمایان اعتقاد دارند در شرایط بحرانی 
و رکودی کنونی، امکان افزایش دستمزد به شکلی نامتعارف امکان پذیر 

نیست و بخش تولید چنین توانی را در خود ندارد.
کارگران در سال 98 چقدر حقوق گرفتند؟

در سال ۹۷ و تنها دو سه روز مانده به پایان سال، فشرده ترین جلسه 
مذاکره س��ه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل گرفت تا در 
نهایت بعد از نشستی هشت ساعته، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد 
کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان س��ال گذشته به یک میلیون 

و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفته شد.
ب��ه این ترتیب، ب��ا موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی ش��ورای 
عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵درصدی، از 
یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان س��ال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ 
هزار و ۸۸۲ تومان رسید. همچنین در این نشست حق اوالد به ازای هر 
فرزند زیر ۱۸ س��ال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مس��کن ۱۰۰هزار 
تومان، ح��ق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه س��نوات نیز ۷۰ هزار 
تومان ش��د. با این حس��اب، حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد ۳.۳ 
نف��ر در ماه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ 

هزار تومان افزایش یافت.
دستمزد در کدام سال بیش از تورم افزایش یافت؟

همه کارشناس��ان عقب ماندگی تاریخی مزد از تورم را تایید می کنند، 
با این حال در برخی س��ال ها این ش��کاف بزرگ کاهش یافته است. در 
سال های ۸۸ و ۸۹ میزان دستمزد از نرخ تورم افزایشی بیشتر را تجربه 
کرد، اما در سال ۱۳۹۰ این روند معکوس شد و در حالی که صدای پای 
تورم به گوش می رس��ید، باز دیگر دستمزد به رغم رشد ۲۱.۵درصدی 

تورم تنها ۹درصد افزایش یافت.
سال ۹۱ و ۹۲ نیز این وضعیت تداوم یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۳ بار 
دیگر افزایش دس��تمزد از تورم پیشی گرفت. پیشی گرفتن دستمزد از 
تورم تا سال ۱۳۹۶ تداوم یافت، اما با این حال قدرت خرید ترمیم نشد 

و برای سال ۹۸ نیز میزان افزایش در ابعاد مورد تقاضای کارگران نبود.
رقم سبد معیشت کارگران در سال آینده چقدر است؟

به  نظر می رس��د امسال، سال س��خت تری برای شرکای اجتماعی در 
به نتیجه رس��یدن عدد و رقم دس��تمزد س��ال آینده باشد، چراکه تورم 
حاکم بر اقتصاد کش��ور، بس��یاری از واحدهای تولیدی را با مش��کالتی 
همراه کرده و از س��وی دیگر قدرت خری��د جامعه کارگری بیش از حد 
کاهش یافته اس��ت. به اعتقاد نمایندگان کارگران، دس��تمزد فعلی تنها 
بخ��ش کمی از هزینه های خان��وار کارگری را پوش��ش می دهد. با این 
وج��ود، با توجه به گمانه زنی های فراوان، افزایش قیمت بنزین و س��ایر 
کاالهای مصرفی، انتظار می رود دستمزد سال ۹۹ کارگران خیلی بیش 
از س��ال گذشته افزایش پیدا کند. جلس��ه کمیته دستمزد که متشکل 
از س��ه گروه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت بود، روز دوش��نبه ۵ 
اس��فند ساعت ۱۶ تشکیل شد تا در زمینه سبد معیشت خانوار در سال 
۹۹ تصمیم گیری کند. در نتیجه ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان 
س��بد معاش خانوار در نظر گرفته شد. این میزان رقم به عنوان ورودی 
برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت. نمایندگان کارگری حداقل 
رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می دانستند، 
اما با فش��ار نماین��دگان دولت و کارفرمایان، در نهای��ت اعضای کمیته 
دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار 
چه��ار نفره کارگری موافقت کردند. ماده ۴۱ قانون کار، به عنوان مالک 
تعیین مزد کارگران قرار می گیرد که ش��امل توجه به نرخ تورم و هزینه 
سبد معیشت است. بنا به گفته شاه کرمی، معاون روابط کار وزارت کار، 
مبنای توافقی که تاکنون با ش��رکای اجتماعی داش��ته ایم، استناد ماده 
۴۱ قانون کار و آمار و ارقام مرکز آمار برای تعیین سبد هزینه کارگران 
است، اما وی تاکید دارد، بحث دستمزد کارگر و کارفرما باید در راستای 

حفظ مشاغل موجود و پایداری مشاغل باشد.
حداقل دستمزد کارگران چقدر پیش بینی شده است؟

در این میان، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان درباره افزایش دستمزد 
س��ال آینده کارگران معتقد است: جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط 
فقر برای یک خانوار ۳نفره کمتر از ۵.۵میلیون نیس��ت و هزینه س��بد 
معیش��ت هم حدود ۵ میلیون تومان  اس��ت، اما مس��اله اینجاست که 
باید دید آیا بنگاه های اقتصادی کش��ش پرداخ��ت این میزان حقوق را 

دارند یا خیر؟
حمیدرض��ا س��یفی عنوان می کند: صنایع در کش��ور به س��ه صنعت 
مادر و تبدیلی، متوس��ط و کوچک تقسیم می ش��وند که صنایع مادر و 

تبدیلی دولتی هس��تند، بنابراین دولت می تواند از درآمد عمومی حقوق 
و دس��تمزد را پرداخت کند. در حال حاضر مس��ئله بنگاه های کوچک و 
متوسط است. ۹۲درصد بنگاه ها صنایع کوچک است، بنابراین تصمیمی 
که درباره دس��تمزد گرفته می ش��ود، باید به گونه ای باشد که به صنایع 

کوچک لطمه نزند.
وی تاکید می کند: در ش��رایط فعلی کش��ور باید ب��ه گونه ای تصمیم 
بگیری��م که بنگاه اقتصادی تعطیل نش��ود. در این تصمیم باید حداکثر 
سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذراند.

س��یفی با بیان اینکه برای تعیین دس��تمزد اصل بای��د بر بقای بنگاه 
باش��د، متذکر می شود: من به شخصه به این اعتقاد دارم به جای اینکه 
حقوق و دس��تمزد به اندازه ای زیاد شود که حیات بنگاه به خطر بیفتد، 
باید دستمزد به اندازه ای افزایش یابد که بقای کار کارگران حفظ شود.

مشکالت طبقه کارگری قابل کتمان نیست
ای��ن در حالی اس��ت که فرامرز توفیقی، نماین��ده کارگران در کمیته 
دس��تمزد ش��ورای عالی کار تاکید دارد: مش��کالت طبق��ه کارگر ایران 
در حوزه معیش��ت به اندازه ای زیاد اس��ت که دیگر کسی آن را کتمان 
نمی کن��د. هم اکنون حداقل مزد با حداقل معیش��ت فاصله زیادی دارد. 
س��ال گذش��ته حداقل مزد امس��ال در حالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان تعیین شد که سبد معیشتی سال گذشته ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار 
توم��ان به تصویب رس��ید یعنی دو حداقل مزد هم ب��ه کف هزینه های 
معیش��تی نخواهد رس��ید. به گفته او، این واقعیات در اقتصاد ما وجود 
دارد و کس��ی هم آن را کتمان نمی کند. به همین دلیل افزایش معقول 
حداقل دس��تمزد یک امر اجتناب ناپذیر است و دولت نیز بر این مساله 

توافق دارد.
این فعال کارگری در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینک��ه تا چه اندازه 
امیدوار به تصویب حداقل دس��تمزد و س��بد معیش��تی مناسب جامعه 
اس��ت؟ عنوان می کن��د: بحث خوش بینی نیس��ت، زی��را وضعیت برای 
اکثریت طبقه کارگر بحرانی اس��ت و افزایش عادالنه مزد اجتناب ناپذیر 
اس��ت. اقتصاد ایران نیاز به افزایش قدرت خرید دارد و هیچ راهی برای 

این مساله بهتر از افزایش ریالی مزد وجود ندارد.
وی تصری��ح می کند: هر تصمیم غلطی در این ش��رایط با فروپاش��ی 
خانواده های بسیاری همراه خواهد شد. به همین دلیل من به نمایندگان 
دولت و کارفرمایی هم می گویم این فرصت را از دس��ت ندهیم. افزایش 
۱۰ تا ۱۵درصدی مزد اکنون به ش��دت زیانبار است و حداقل کاری که 
در شرایط فعلی می توان انجام داد، حفظ قدرت خرید مزدبگیران است.

آخرین تصمیمات از تعیین دستمزد برای سال سخت

آغاز ماراتن مزد ۹۹
یادداشت

ویروس ضد اجتماعی کرونا

با افزایش حمالت تروریستی داعش در اروپا و آمریکا به ویژه کشتار فرانسه در 
نوامبر سال ۲۰۱۵، روان شناسان واقع بینانه برای مردِم وحشت زده توضیح دادند 
که »تروریسم« نه تهدیدی وجودی است و نه تا اطالع ثانوی، شکست پذیر. به 
باور این متخصصان، آنچه  در ش��رایط پساترور اهمیت دارد، میزان »تاب آوری« 
اجتماعی اس��ت. در نتیجه، آنان از شهروندان خواستند تا با تغییر ندادن شیوه 
و س��بک زندگی روزمره، خانه نشین نشدن و ادامه زندگی جمعی، تروریست ها 

را ناکام سازند.
این توصیه روان ش��ناختی و ضّد تروریس��تِی کارشناس��ان، البته تعارضی با 
تعری��ف و ماهیت آدمی نداش��ت، چراکه در نظر متألّه��ان، زندگِی گروهی در 
جامعه، مفطور اش��رف مخلوقات است. همچنین ُحکمای یونان به ویژه ارسطو، 
فیلس��وفانه آدمی را موجودی اجتماعی و سیاس��ی تعریف کرده بودند. این در 
حالی اس��ت که قائالن به نظریه تکامِل »چارلز داروین«، آدمی را »گونه ای در 
میان س��ایر گونه ها« می پندارند که زیس��ت جمعی دارد و بقایش مش��روط به 
حضور دیگری است. همچنین در قرن بیستم، آبراهام مازلو به صورتی تجربی و 
عینی، با طراحی سلسله مراتب نیازهای انسانی، به »نیازهای اجتماعی« )شامل 
دوست داش��تن، دوست داشته شدن، عالقه و ارتباط( اشاره کرد. روان شناسان 
تکاملی نیز معتقدند که حیوانات هم پس از مواجهه با احس��اِس خطر، مایلند 

گردهم جمع شوند.
در این میان، کرونا ویروِس ضد اجتماعی است. این ویروس چه طبیعی باشد 
و چه محصول آزمایش��گاه های بیوتروریسم، همانند تروریسم جان معدودی را 
می گیرد و اکثریت را در وحشت فرو می برد، اما این ویروس عالوه بر جان آدمی، 
به هس��تِی اجتماعی او نیز حمله ور می ش��ود. به بیان دیگر، برخالف تروریسم 
که اغلب سبِب تقویت همبستگی، انسجام اجتماعی و همدلی میان شهروندان 
می شود، کرونا یکی از ابعاد اصلی و نیازهای بنیادیِن آدمیان یعنی مدنی بودن و 
روابط اجتماعی را مخدوش می سازد. برای نمونه، حتی نمی توان برای قربانیاِن 
کرونا به سوگ نشست و از بازماندگان شان دلجویی کرد؛ چون گردهمایی آدم ها 

احتمال ابتالی آنان به بیماری را افزایش می دهد.
تاب آوری در برابر این بیمارِی سریع االنتشار درست برعکس شیوه تاب آوری 
در مقابِل تروریسم است؛ خانه نشینی و تحمل تنهایی. اکنون متخصصان دیگر 
از ما نمی خواهند در برابر کرونا سبک زندگی مان را دگرگون نکنیم، در مجامع 
عمومی حضور یابیم و به حیاِت اجتماعی خود مانند گذشته ادامه دهیم، بلکه 
هشدار می دهند از هم فاصله بگیریم و تنها باشیم، چراکه هر کسی ممکن است 
ناقل ویروس باشد. خالصه، کرونا ضد انسانی، افسرده ساز و خوف آور است؛ چراکه 
به سرشت مدنی آدمیان می تازد و آنان را از هم می ترساند؛ دست دادن، روبوسی، 
آغوش، دیدار، با هم بودن، مهمانی، دورهمی، عزا، عروس��ی و اساس��ا حضور در 

عرصه عمومی ممنوع است.
البته نباید از یاد بُرد که آسیب و دردناکی کرونا در جوامع پریشان یا آنومیک 
بیشتر اس��ت، چراکه بی تردید گسیختگی، زوال پیوندهای اجتماعی و ُسستی 
قواعد رفتاری به خانواده  هم سرایت می کند و شیوع کرونا در این شرایط مزید 

بر علت شده و اعضای خانواده را تنهاتر و انزواجوتر می سازد.

523 مورد جدید کرونا شناسایی شدند
جغرافیای استانی کرونا در ایران
آخرین آمار ابتال و فوتی ناشی از کروناویروس در ایران اعالم شد.

دکتر علیرضا رئیس��ی، معاون بهداش��ت وزارت بهداشت از افزایش مبتالیان 
قطعی »کووید-۱۹« در ایران خبر داد و گفت آخرین یافته های آزمایشگاهی در 
کل بالغ بر ۵۲۳ مورد جدید ابتالی قطعی به بیماری کووید- ۱۹ را در کش��ور 
ظرف ۲۴ ساعت گذشته )یکشنبه تا دوشنبه( نشان می دهد که متاسفانه از این 

موارد ۱۲ تن نیز جان باختند.
ب��ه گفته وی، در مجموع تاکنون ه��زار و ۵۰۱ نفر ابتالی قطعی به ویروس 

کرونای جدید ثبت شده است که متاسفانه ۶۶ نیز جان باختند. 
او تعداد بهبودیافتگان این بیماری را هم ۲۹۱ تن اعالم کرد و گفت: همچنان 
بیشترین استان های درگیر این بیماری، استان های تهران، قم و گیالن هستند 
البته در اس��تان های گیالن و قم میزان بهبودیافتگان و بستری شدگان در حال 

برابر شدن است.
وی با اشاره به افزایش آزمایشگاه های کشوری تشخیص کروناویروس، گفت: از 
سه آزمایشگاه در سطح تهران امروز )دوشنبه( به ۲۲ آزمایشگاه در سراسر کشور 
رسیده ایم که سبب ش��ده آمارهای مان به روز باشد. اکنون آزمایشگاه انستیتو 
پاستور این قابلیت را دارد که روزانه هزار و ۲۰۰ تست انجام دهد و خوشبختانه 

در به روزرسانی انجام تست موقعیت مناسبی داریم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه گاهی آمار متناقضی از استان ها 
بیان می ش��ود، ادامه داد: با راه اندازی آزمایش��گاه هایی در سراس��ر کشور تست 
غربالگری انجام می شود؛ در صورتی که تست غربالگری به همراه عالئم بیماری 
مثبت باشد، فرد به عنوان بیمار مثبت تلقی شده و درمان آغاز می شود، اما برای 
قطعی شدن جواب آزمایش، این آزمایش ها به تهران ارسال و آمار قطعی اعالم 
می شود. او با تاکید بر پرهیز از عبور و مرور غیرضروری در سطح شهرها تصریح 
کرد: ۷۰درصد مراجعان به بیمارس��تان ها به دلیل ترس و وحشت ایجادشده از 
بیماری به بیمارستان مراجعه می کنند. این در حالی است که حتی اگر فرد به 
کرونا مبتال باشد تا ۸۰درصد نیاز به بستری در بیمارستان ندارد و با استراحت و 
درمان در منزل بیماری کنترل خواهد شد. آنچه نگران کننده است عدم پیروی 

از قوانین بهداشتی است.

شرکت آب و فاضالب استان تهران:
مصرف آب در تهران با اول تیرماه برابری می کند

مصرف روز یکش��نبه ته��ران ۳ میلیون و ۳۲۲ هزار مت��ر مکعب بوده که با 
اول تیرماه که زمان پیک مصرف اس��ت، برابری می کند. قائم مقام شرکت آب 
و فاضالب اس��تان تهران در گفت وگو با ایلنا، با تاکی��د بر اینکه باید مصرف را 
مدیریت کنیم، گفت: یکی از راه های پیش��گیری از کرونا، شست و شوی دست 
عنوان ش��ده است و همین مسئله باعث ش��ده آمار مصرف آب باال برود و ما با 
چالش مواجه شویم.  به گفته محمدرضا احمدنسب، در برخی مناطق حاشیه ای 
مثل حصارک و بهارس��تان، اکثر منازل ویالیی اس��ت و هنوز فرهنگ شست و 
ش��وی فرش رایج اس��ت و این باعث قطعی آب شده اس��ت. البته ما کمبودی 
در تامین آب نداریم، اما وقتی برداش��ت بیش از حد باش��د به شبکه فشار وارد 
می شود. او همچنین گفت: میزان مصرف روز دوشنبه تهران نیز ۱۴ تا ۱۵درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
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رضا دانشمندی
مدرس دانشگاه

فروش اقساطی ۲ میلیون و ۲۴ هزار و ۲۶۸ واحد مسکن مهر، این پروژه 
فرسایشی را به قیچی شدن روبان پایانی نزدیک کرده است.

به گزارش ایس��نا، از س��ال ۱۳۸۶ تاکنون ۲ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۸۶۸ 
واحد مس��کن مهر تعریف ش��ده که تا ابتدای بهمن م��اه ۱۳۹۸ تعداد ۲ 
میلیون و ۲۴ هزار و ۲۶۸ واحد به مرحله فروش اقس��اطی رس��یده و در 
واقع کارت قسط برای آنها صادر شده است. بدین ترتیب حدود ۳۴۴ هزار 
واحد باقی مانده که یا دارای پیش��رفت فیزیکی مناسبی هستند و تا یک 
سال آینده واگذار می شوند یا به دلیل مشکالت حقوقی از پیشرفت کمتر 
از ۳۰درصد برخوردارند و بانک مس��کن نمی تواند آنها را به مرحله فروش 

اقساطی برساند.
در فاصله یک س��ال منتهی به ابتدای بهمن ماه، تعداد واحدهای مسکن 
مهر فروش اقس��اطی شده معادل ۶۱ هزار و ۷۴۸ واحد بوده که بررسی ها 

نشان می دهد این پروسه نسبت به سال های قبل کندتر شده و علت اصلی 
آن به دعواهای حقوقی یا داش��تن معارض زمین های مسکن مهر مربوط 
می شود. تاکنون جش��ن اختتامیه مسکن مهر در استان های زنجان، یزد، 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان انجام شده و استان های اصفهان، 
کهگیلویه و بویراحمد، قم، مرکزی، بوشهر و ایالم نیز در آستانه اتمام است. 

عمده واحدهای باقی مانده نیز در استان تهران قرار دارند.
محمد اس��المی وزیر راه و شهرسازی روز ۱۶ بهمن ماه در آیین افتتاح 
۱۰ هزار و ۲۷ واحد مس��کن مهر پردیس در اس��تان تهران اظهار کرد: ما 
تعهد کردیم که در این دو س��ال یعنی ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹ تعداد ۵۰۰ هزار 
واحد مسکن مهر به استثنای واحدهایی که خارج از کنترل ماست و دارای 

پرونده قضایی هستند را تکمیل و تحویل متقاضیان دهیم.
مطابق با روند پیش��رفت طرح مسکن مهر، پرداخت تسهیالت جدید به 

واحدهای این طرح عمال به اتمام رسیده و آنچه طی ماه های اخیر از طریق 
بانک مس��کن به مالکان واحدهای مسکن مهر پرداخت می شود مربوط به 
تسهیالت متمم است. رقم تسهیالت متمم پیش بینی شده برای واحدهای 

طرح مسکن مهر بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است.
حسین حیدری، رئیس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن 
گفته است: روند تسهیالت دهی بانک مسکن به پروژه های طرح مسکن مهر 
همچون گذشته پرس��رعت در حال پیگیری است و مشکلی از این لحاظ 
وجود ندارد. بانک  مس��کن توانسته است طی سال های اجرایی شدن طرح 
مس��کن مهر، رقمی بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان در قالب تس��هیالت به 
متقاضیان مسکن مهر پرداخت کند و از مجموع تسهیالت پرداخت شده، 
تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان بابت اصل و س��ود تس��هیالتی است که به 

مرحله فروش اقساطی رسیده اند.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از ثبت نام مرحل��ه دوم طرح اقدام ملی 
مس��کن از روز شنبه هفدهم اس��فندماه در پنج استان خبر داد و گفت 
مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مس��کن از شنبه ۱۷ اسفندماه و در پنج 
اس��تاِن آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز و اصفهان آغاز 

می شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، محمود محمودزاده 
ادامه داد: ثبت نام در روزهای ش��نبه، دوش��نبه و چهارشنبه هفته آتی 
انجام می ش��ود و چنانچه در کار ثب��ت نام مرحله دوم در موعد مقرر به 

اتمام نرسید، تا پایان سال دوباره تمدید خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی درخصوص تفاوت این مرحله از ثبت نام 
مسکن ملی با مرحله دوم، گفت: در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی 
مس��کن براس��اس تعداد ظرفیت ثبت نام انجام شد و به محض تکمیل 
ظرفیت سایت بس��ته می شد. در این مرحله تدبیری اندیشیده شده که 
م��ردم به مراکزی خارج از منزل مراجعه نداش��ته باش��ند و ثبت نام از 

هشت صبح شروع و تا ساعت ۱۲ روز بعد انجام شود.
به گفته محمودزاده، متقاضیان دو روز کاری فرصت دارند تا ثبت نام 

طرح اقدام ملی مسکن را انجام دهند.
معاون مس��کن و س��اختمان درخصوص فرآینده ثبت نام اعالم کرد: 

س��ایت ثبت نام به نش��انی tem.mrud.ir است و تمام اطالعات الزم 
در سایت ثبت شده است که متقاضیان باید چه شرایطی داشته باشند. 
براساس قانون ساماندهی چهار شرط وجود دارد که باید متقاضیان ثبت 
نام طرح اقدام ملی مس��کن واجد آن باشند. اول آنکه متقاضیان باید از 
اول پیروزی انقالب از امکانات دولتی در حوزه زمین و مس��کن استفاده 
نکرده باشند و اصطالحا فرم »ج« آنها سبز باشد. شرط دوم آن است که 
متقاضی از اول فروردین سال ۱۳۸۴ فاقد مالکیت خصوصی باشد. شرط 
س��وم تاهل و شرط چهارم س��ابقه حداقل پنج سال سکونت در شهری 

است که متقاضی تقاضای مسکن کرده است.

رقم تسهیالت متمم برای مسکن مهر چقدر است؟

جدیدترین وضعیت مسکن مهر از نگاه آمار

از هفدهم اسفندماه آغاز می شود

ثبت نام مرحله دوم طرح ملی مسکن در 5 استان

سه شنبه
13 اسفند 1398

شماره 1506



ستون راست
بانک نامه

با سامانه همراه بانک  پاسارگاد
از مراجعه غیرضروری به شعبه ها اجتناب کنید

 با بهره مندی از سامانه همراه بانک  پاسارگاد و ارائه اکثر خدمات بانکی، از 
مراجعه به شعبه ها و تردد غیرضروری خودداری کنید.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، به منظور پیشگیری از گسترش 
ابتال به بیماری کرونا و حفظ سالمت هم میهنان، از مشتریان دعوت می شود 
ب��ا بهره مندی از خدمات همراه بانک  پاس��ارگاد به  عنوان یک��ی از ابزارهای 
بانکداری الکترونیک، تا حد امکان از مراجعه به ش��عبه ها و دریافت خدمات 
حضوری اجتناب کنند. این سامانه در دو بخش سپرده و کارت خدمات ارائه 
می دهد که بهره مندی از بخش خدمات کارت بدون نیاز به دریافت رمز ورود 
از شعبه ها امکان پذیر است. به این ترتیب در بخش کارت، بدون مراجعه به 
شعبه ها، خدماتی همچون دریافت رمز پویا، مشاهده موجودی کارت )کلیه 
کارت ه��ای بانک  پاس��ارگاد(، انتقال وجه کارت ب��ه کارت )کارت های عضو 
ش��بکه شتاب(، پرداخت قبض )با امکان اسکن بارکد قبض برای گوشی های 
اندروید و آی او اس(، خرید شارژ تلفن همراه )ایرانسل، همراه اول و رایتل(، 
مس��دودکردن کارت )کارت های بانک  پاسارگاد( و دریافت سه گردش آخر 

کارت های بانک  پاسارگاد به مشتریان ارائه می شود.
همچنین مش��تریان می توانند از طریق بخش س��پرده، ضمن وارد کردن 
نام کاربری و رمز عبور دریافتی از ش��عبه یا به واس��طه ورود با اثرانگش��ت 
در سامانه همراه بانک  پاس��ارگاد خدماتی مانند مشاهده فهرست و جزییات 
س��پرده ها ) موجودی، شماره شبا و...(، مشاهده صورت حساب سپرده ها به 
همراه نمودار گردش سپرده، امکان یادداشت گذاری بر روی گردش سپرده، 
انتقال وجه داخلی و بین بانکی )پایا و ساتنا(، انتقال وجه مستمر )دوره ای( 

داخل بانکی و بین بانکی و پرداخت قبض با سپرده را استفاده کنند.
گفتنی اس��ت جهت بهره مندی از سامانه همراه بانک، می توانید رمز ورود 
را از طریق س��امانه بانکداری مجازی و یا مراجعه به نزدیک ترین شعبه بانک 
 پاس��ارگاد دریافت کنید. پ��س از دریافت رمز عبور از ش��عبه، فایل اجرایی 
https:// نرم افزار همراه بانک را از طریق س��ایت بانک  پاس��ارگاد به نشانی

www.bpi.ir دریافت کنید. س��امانه جامع ارتباط با مش��تریان در سایت 
بانک  پاس��ارگاد ب��ه آدرس https://www.bpi.ir/crm و مرکز مش��اوره 
و اطالع رس��انی این بانک  به ش��ماره ۸۲۸۹۰ به صورت ش��بانه روزی، آماده 

پاسخگویی به سؤاالت هم میهنان است.
*******************************

سکه دوباره به کانال ۶ میلیون تومانی صعود کرد
عبور دالر از سد مقاومتی

قیمت دالر طی روز دوش��نبه در صرافی های بانکی با افزایشی قابل توجه 
بار دیگر به نیمه کانال ۱۵ هزار تومان برگشت.

از روز یکش��نبه برخی س��وداگران و دالالن ارز فش��ار زیادی را با هدف 
افزایش نرخ دالر به بازار وارد کردند و این تالش منجر به رش��د قیمت دالر 
به ۱۵ هزار و ۱۵۰ تومان ش��د، چراکه بازارس��از با هدف پیشگیری از ایجاد 
ران��ت و فاصله قیمتی تالش کرد نس��بت به باال بردن نرخ ها در صرافی  های 

بانکی اقدام کند.
 بر این اس��اس در روز دوش��نبه نیز قیمت دالر به ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان 
رسید و به این ترتیب، قیمت دالر از سد مقاومتی عبور کرد. صرافان بانکی 
هر دالر را به قیمت ۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان از مردم خریداری کردند. قیمت 
ی��ورو نیز به ۱۶ هزار و ۹۵۰ تومان رس��ید و بهای خری��د یورو از مردم در 
صرافی ه��ای بانک��ی ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان اعالم ش��د. نوس��ان قیمت دالر 
از ابت��دای اس��فندماه تاکنون تداوم دارد. دالر در اولی��ن روز هفته به کانال 
۱۴هزار تومان برگش��ت داش��ت، اما ماندگاری قیمت این شاخص ارزی در 

این کانال، یک روز بیشتر به طول نینجامید.   
همچنین در روز دوش��نبه قیمت س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید با 
رش��د حدود ۳۵۰ ه��زار تومانی قیمت نس��بت به روز یکش��نبه به بهای ۶ 
میلیون و ۱۱۵ هزار تومان فروخته ش��د. رش��د بهای اون��س و دالر، دوباره 
قیمت ها را در بازار طال و سکه صعودی کرد به طوری سکه دوباره به کانال 
۶ میلیون تومانی بازگش��ت و هر گرم ط��الی ۱۸ عیار نیز از مرز ۶۰۰ هزار 

تومان عبور کرد.
همچنین قیمت اونس طال نیز با رش��د ح��دود ۲۵ دالری به یک هزار و 
۶۱۰ دالر افزایش یافت. بر این اساس، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 
قیمت ۶ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان به فروش رس��ید. سکه تمام بهار آزادی 
ط��رح قدی��م نیز به قیم��ت ۵ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان به فروش رس��ید. 
همچنین نیم سکه ۳میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی ۹۸۰ هزار تومان داد و ستد شد. عالوه 
ب��ر این هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۶۰۸ هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲ 

میلیون و ۶۳۷ هزار تومان به فروش رسید.
****************************

قیمت طال یک درصد گران شد
قیم��ت ط��ال در معامالت روز دوش��نبه بازار جهانی بی��ش از یک درصد 
گران ش��د تا بخش��ی از ضرر س��نگینی را که روز جمعه متحمل شده بود، 

جبران کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، هر اونس طال ب��رای تحویل ف��وری در معامالت روز 
دوش��نبه بازار س��نگاپور ۰.۹ درصد رش��د کرد و به ۱۵۹۹ دالر و ۱۵ سنت 
رسید. بهای معامالت این بازار در زمان گشایش بیش از یک درصد افزایش 
داش��ت. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۲.۲درصد افزایش، به 

۱۶۰۱ دالر و ۲۰ سنت رسید.
قیمت طال روز جمعه که فلزات ارزش��مند ریزش بازارهای مالی را دنبال 
کردن��د، بیش از ۴.۵درصد س��قوط کرد. ضرر س��نگین در بازارهای س��هام 
باعث ش��د سرمایه گذاران برای تهیه نقدینگی و پوشش ضرر خود به فروش 

دارایی های دیگرشان از جمله طال اقدام کنند.
اس��تفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت اکسی کورپ در این باره گفت: 
روز جمعه مقامات بانک مرکزی آمریکا به کاهش نرخ های بهره اشاره کردند 
که اتفاق خوبی برای طال خواهد بود. دالر ضعیف تر شده و یورو قوی تر شده 

است و این نشان می دهد که قیمت طال باال می رود.
جروم پاول، رئیس بانک مرک��زی آمریکا هم گفت: اگرچه اقتصاد آمریکا 
قوی مانده اما ویروس کرونا یک ریس��ک متغیر اس��ت و بانک مرکزی آماده 

است در صورت لزوم، اقدام کند.
نرخ ه��ای بهره پایین ت��ر هزینه نگهداری طال را ک��ه بازدهی ندارد، کمتر 
ک��رده و جذابیت س��رمایه گذاری در ای��ن فلز ارزش��مند را تقویت می کند. 
معامالت صندوق فدرال نش��ان می دهد که معامله گ��ران انتظار دارند بانک 
مرکزی آمریکا در نشس��ت سیاس��ت گذاری مارس خود نرخ های بهره را ۷۵ 
واحد کاهش ده��د. انتظارات برای کاهش نرخ های بهره آمریکا باعث ش��د 
سایر دارایی های امن هم صعود کنند و ارزش ین ژاپن به باالترین حد خود 

از اکتبر به این طرف صعود کرد.

سکهوارز

فرص��ت امروز: بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای در روز دوش��نبه به مش��تریان 
بانک ها توصیه کرد از آنجایی که اس��کناس جزو اصلی ترین راه های انتقال ویروس 

کروناست، تا حد امکان از ابزارهای پرداخت الکترونیکی استفاده شود.
بانک مرکزی در این اطالعیه، تمهیدات مراقبتی ویژه مشتریان بانک ها به منظور 
مقابل��ه با ویروس کرونا را اعالم کرد و توصیه های هفت گانه ای به مش��تریان بانکی 

داشت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این اطالعیه آمده است:
* از آنجای��ی که اس��کناس جزو اصلی تری��ن راه های انتقال ویروس کروناس��ت 

هموطنان عزیز تا حد امکان از ابزارهای پرداخت الکترونیکی استفاده کنید.
* هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز و یا دستگاه نوبت دهی در شعب از تماس 
مس��تقیم با دکمه های آن اجتناب کرده و ضرورتا از دس��تکش یا دستمال استفاده 

کنید.
* هنگام شمارش پول از پد مرطوب و یا خیس کردن انگشت پرهیز کنید.

* کارت بانک��ی و موبای��ل خود را در اختیار دیگران ق��رار ندهید و برای تکمیل 
فرم های بانکی از خودکار شخصی خود استفاده کنید.

* در داخل شعب و صف انتظار خودپردازها و سایر مراکز پرتردد، فاصله خود را 
با دیگران حداقل به میزان یک متر رعایت کنید.

* در صورت برخورداری از عالئم هش��داردهنده ویروس کرونا، در هنگام مراجعه 
به مراکز پرتردد خصوصا شعب بانک ها و موسسات اعتباری، از ماسک استفاده کنید.

* تحت هیچ شرایطی، مخصوصا زمانی که به اسکناس دست زده اید، دست خود 
را به صورت، چشم، بینی و دهان خود نزنید.

بررسی نحوه کمک به کسب وکار در شورای پول و اعتبار
امروز همچنین شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه می دهد تا درباره نحوه کمک 
به صاحبان کس��ب وکار در ماجرای ش��یوع کرونا تصمیم گیری کند. به گفته بانک 
مرکزی، دستورالعمل نحوه مساعدت به صاحبان کسب وکارهایی که به خاطر شیوع 

کرونا دچار کاهش درآمد و مشکالت مالی شده اند، در جلسه سه شنبه شورای پول 
و اعتبار مطرح می شود.

همچنین روز یکش��نبه بود که عبدالناصر همتی در یادداش��تی اینستاگرامی، با 
توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از کس��ب وکارهای کش��ور به علت شیوع 
کرونا، به مدیران بانک ها توصیه کرد تا در زمینه تمدید زمان و نحوه وصول اقساط 

وام ها، همراهی الزم را با مشتریان داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت نوشت: این روزها باوجود ریسک فعالیت 
در شعب بانک ها شاهد تالش ها و زحمات کارکنان نظام بانکی برای خدمت به مردم 
به ویژه در شعب بانک ها هستیم و ضمن توجه به دستورالعمل های بهداشتی، از این 
زحمات قدردانی می کنیم. براساس شرایط فعلی که موجب تعطیلی یا کاهش برخی 
از کس��ب وکارهای کشور ش��ده، کاهش عایدی برخی واحدها و صنوف و اشخاص 

حقیقی را نیز در پی داشته است.«
او در پایان خطاب به مدیران بانک ها توصیه کرد که شرایط امروز اشخاص حقیقی 
و حقوقی که از این بابت دچار وقفه درآمدی می ش��وند، در نظر گرفته و در زمینه 
تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها، همراهی الزم را با مشتریان به عمل آورند 

و مراعات وضعیت آنها را بکنند.
آمریکا بخشی از منابع بانک مرکزی را از تحریم معاف کرد

همتی همچنین روز دوش��نبه در یاداشت اینستاگرامی دیگری اعالم کرد: طبق 
اعالم سفیر س��وئیس، ظاهرا دولت آمریکا معافیت الزم در مورد استفاده بخشی از 
منابع ارزی بانک مرکزی ایران را برای تأمین واردات کاالهای اساس��ی و دارو صادر 

کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این یادداش��ت، بار دیگر ب��ر لزوم همراهی بانک ها با 
مشتریان بانکی تاکید کرد و نوشت: روز یکشنبه به مدیران محترم بانکی توصیه ای 
را برای مس��اعدت و همراهی با مشتریانی که به سبب شیوع کرونا دچار مشکل در 

کس��ب و کار خود ش��ده اند، کردم. بنده هم می دانم که توصیه کافی نیس��ت، بلکه 
قصدم طرح اهمیت موضوع بود. قطعا تصمیمات الزم در این مورد طی دستورالعملی 

ابالغ خواهد شد.
او س��پس به کانال مالی سوئیس اش��اره کرد و ادامه داد: درخصوص کانال مالی  
معروف به س��وئیس، طبق اعالم سفیر س��وئیس، ظاهرا دولت آمریکا معافیت الزم 
در مورد اس��تفاده بخش��ی از منابع ارزی بانک مرکزی ایران را برای تأمین واردات 
کاالهای اساس��ی و دارو صادر کرده است. باید روند کار را در عمل دید. تاکنون نیز 
دولت آمریکا غیرقانونی و با اعمال فش��ار به کشورها، منابع بانک مرکزی را مسدود 

کرده است .
تعویق 2 ماهه پرداخت اقساط بانکی فعاالن اقتصادی

در همین حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود که به 
صورت ویدئوکنفرانس برگزار ش��د، از تعویق دو ماهه پرداخت اقساط بانکی فعاالن 
اقتصادی خبر داد و گفت: برای کاهش فشار بر مردم، سیاست های حمایتی از قبیل 
افزایش مدت بازپرداخت برخی وام ها تصمیم گیری شد. در این مسیر تصمیم گرفته 

شد تا سررسید وام ها دو ماه به تأخیر بیفتد.
به گفته ربیعی، دولت س��تادی را در این باره تشکیل داده تا موضوع را بررسی و 
راهکارهایی را ارائه دهند. در نتیجه برای کاهش فش��ار بر مردم مقرر شد سررسید 
وام های مرتبط با کس��ب و کارها و برخی دیگر از وام ها، دو ماه به عقب بیفتد. این 
موضوع در ش��ورای عالی پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری می ش��ود و عبدالناصر 

همتی، رئیس بانک مرکزی اطالع رسانی های الزم را انجام می دهد.
س��خنگوی دولت همچنین گفت: مقرر ش��د درباره استمهال بدهی های مالیاتی 
تس��هیالتی ارائه شود و اگر الزم بود در جلسه س��ران قوا مطرح شود. هرچند فکر 
می کنیم اختیارات الزم در دست دولت است و تا آخر هفته در این باره تصمیم گیری 

می شود.

شورای پول و اعتبار درباره نحوه کمک به صاحبان کسب وکار تصمیم گیری می کند

7  توصیه کرونایی بانک مرکزی به مشتریان بانکی

۶۶درصد از حدود ۲۵ میلیون خانوار کشور در فصل بهار سال ۹۸ حداقل 
یک سفر داشته اند که بر این اساس، تعداد خانوارهای سفر رفته نسبت به بهار 

سال گذشته، ۲.۲درصد کاهش داشته است.
ب��ه گزارش مرکز آمار ای��ران، طرح آمارگیری از گردش��گران ملی یکی از 
طرح ه��ای این نهاد آماری اس��ت ک��ه با هدف تهیه آم��ار و اطالعات مربوط 
به س��فرهای گردش��گری خانوارهای کش��ور، برای بررس��ی های اقتصادی و 
تصمیم گیری مدیران و برنامه ریزان در حوزه گردش��گری، توسط آن مرکز به 

اجرا درمی آید.
در ای��ن طرح با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطالعاتی در مورد ویژگی های 
س��فر از جمله تعداد س��فر، نوع سفر )با اقامت ش��بانه و بدون اقامت شبانه(، 
هدف اصلی سفر، شیوه سفر، نوع اقامتگاه گردشگران، نوع وسیله نقلیه مورد 
اس��تفاده، تعداد شب اقامت و هزینه های سفر و همچنین اطالعاتی در مورد 
ویژگی های اجتماعی اعضای خانوار مانند س��ن،  جنس، وضع س��واد و وضع 
اش��تغال جمع آوری می شود. نتایج این طرح آماری در فصل بهار سال ۱۳۹۸ 

نشان می دهد:
* در فصل بهار س��ال ۱۳۹۸، معادل ۶۶درصد از حدود ۲۵ میلیون خانوار 
کشور، حداقل یک سفر داشته اند که تعداد خانوارهای سفر رفته نسبت به بهار 

۱۳۹۷ برابر با ۲.۲درصد کاهش داشته است.
* در بهار سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰۳ میلیون سفر انجام شده است که نسبت 

به بهار پارسال، ۹درصد کاهش داشته است.
* تعداد س��فرهای بومی در فصل بهار، بیش از  ۱۰۲میلیون سفر بوده که 

۴۶درصد از آن، با اقامت شبانه و ۵۴درصد بدون اقامت شبانه بوده است.
* ۱۰ اس��تان خراس��ان رضوی، مازندران، تهران، فارس، گیالن، اصفهان، 
کرمانش��اه، کرمان، هرمزگان و خوزستان مقصد بیشترین سفرهای با اقامت 

شبانه در فصل بهار ۱۳۹۸ بوده اند.
* ۱۰ اس��تان گیالن، مازندران، کرمانشاه، تهران، فارس، گلستان، قزوین، 
خراس��ان رضوی، آذربایجان غربی و اصفهان مقصد بیشترین سفرهای بدون 

اقامت شبانه در بهار ۱۳۹۸ بوده اند.

* بیش��ترین سفرهای با اقامت ش��بانه در فصل بهار سال ۱۳۹۸، با هدف 
دیدار دوس��تان و بس��تگان )۶۰درصد(، گردش و تفریح )۲۲درصد(، درمان 
)۸درصد( و زیارت )۷درصد( انجام پذیرفته اس��ت. س��فرهای با اهداف فوق 
در مجموع ۹۷درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ۳درصد از سفرها 

در فصل بهار با اهدافی نظیر آموزش، خرید و کسب و کار انجام شده است.
* در فصل بهار امس��ال، ۳۴درصد از س��فرهای بدون اقامت شبانه با هدف 
گردش و تفریح، ۳۰درصد با هدف دیدار دوستان و بستگان، ۱۸درصد با هدف 
درمان و ۹درصد با هدف خرید انجام شده است. ۹درصد سفرهای بدون اقامت 

شبانه، با اهدافی نظیر آموزش، زیارت و کسب و کار انجام شده است.
* اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها 
در فصل بهار سال ۱۳۹۸، خانه بستگان و آشنایان با ۷۴درصد، ویال و آپارتمان 
اجاره ای با ۹درصد، ویال و آپارتمان شخصی با ۷درصد، چادر و کمپ شخصی 
و اقامتگاه عمومی هر یک با ۳درصد و اقامتگاه س��ازمانی با ۲درصد و س��ایر 

اقامتگاه ها هم ۲درصد بوده است.

یک کارش��ناس اقتصادی افزایش نرخ رشد نقدینگی را در زیادبودن هزینه های 
س��ازمان های دولتی و بدهی دولت به بانک مرکزی می داند و معتقد است تا زمانی 
که این موارد کاهش پیدا نکند و ساختارهای اقتصادی و سیستم بانکی اصالح نشود، 

ابزارهایی همچون بازار باز بانکی برای مهار پول و نقدینگی کافی نیستند.
به گزارش ایس��نا، جدیدترین اطالعات منتشرش��ده از بانک مرکزی درباره نرخ 
رش��د نقدینگی نش��ان از افزایش ۲۸درصدی آن در آذرماه س��ال جاری نسبت به 

سال گذشته دارد.
در ای��ن زمینه، رئیس کل بان��ک مرکزی توضیحاتی ارائ��ه داده که طبق گفته 
این مقام مس��ئول ۲۸درصد رش��د نقدینگی، رکورد نقدینگی نیست، زیرا در طول 
سال های گذشته رشد نقدینگی  از این میزان هم بیشتر بوده است و تالش می کنیم 

که آن را کنترل کنیم.
همچنین، همتی گفته که این رشد خوب نیست و تالش می کنیم آن را کنترل 
کنیم. البته ۳درصدی که امس��ال نس��بت به میانگین بیشتر شده نشان دهنده این 
است که ذخایر ارزی خالص ما افزایش یافته است؛ چراکه بانک مرکزی چند میلیارد 
دالر ارز برای رشد ذخایر خریداری کرده که این موضوع باعث شده رشد نقدینگی 

از میانگین ۵۰ ساله بیشتر شود.
در این باره، علی رشیدی، کارشناس اقتصادی به کاهش حداقل ۹ تا ۱۰درصدی 
تولید ناخالص داخلی اش��اره کرد و گفت: با کاه��ش تولید ناخالص داخلی، کاالی 

کمتری تولید می شود و خلق پول بیشتر منجر به افزایش قیمت ها می شود.
وی ادام��ه داد: افزای��ش نقدینگی در وهله اول ناش��ی از زی��اد بودن هزینه های 
س��ازمان های دولتی و بدهی دولت به بانک مرکزی اس��ت، بنابراین به جز کاهش 
هزینه ه��ای س��ازمان های دولتی و بدهی دولت به بان��ک مرکزی کنترل نقدینگی 

امکان پذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی برای 
جبران هزینه های خود امکان پذیر نیست، گفت: دولت نمی تواند اموال و دارایی های 
خود را بفروش��د یا مردم حاضر نیس��تند به دولت قرض بدهند؛ در نتیجه دولت به 

سمت صندوق بانک ها می رود.
او با بیان اینکه با نبود بانک مرکزی مستقل، مکانیسم های کنترل پول قابل اجرا 
نیست، افزود: در ایران متاسفانه به دلیل نبود بانک مرکزی مستقل و تسلط شدید 
دولت بر بانک ها، آن مکانیس��می که در دنیا برای کنترل نقدینگی وجود دارد، در 

ایران قابل اجرا نیست.
رش��یدی با اش��اره به کاهش هزینه های دولت  و با تاکید بر اینکه تا زمانی که 
هزینه های دولت کاهش پیدا نکند، امکان کنترل نقدینگی وجود ندارد، بیان کرد: 
مشکل اساسی افزایش نرخ رشد نقدینگی در سیستم بانکی و ساختار دولتی اقتصاد 

است که در نتیجه آن، مردم هزینه و فشار تورم را می پردازند.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش عملیات بازار باز بانکی در کنترل نقدینگی، 
تصری��ح کرد: اقتص��اد ایران با ویژگی ها و س��اختاری هایی ک��ه در آن هیچ یک از 
راه حل ه��ای معقول اقتصادی در دنیا وجود ندارد و ابزارهای هدایت اقتصاد را ندارد 
نمی توان��د با وجود س��اختار معیوب از ابزاری همچون ب��ازار باز بانکی برای کنترل 

نقدینگی استفاده کند.
او در پایان با طرح این سوال که باال بردن نرخ بهره چگونه تورم را مهار می کند؟ 
خاطرنشان کرد: در کشور، مکانیسم نرخ بهره وجود ندارد؛ در تمام دنیا با باال بردن 
نرخ بهره بر تقاضا برای پول تاثیر می گذارند و در نتیجه، با افزایش نرخ بهره، تقاضا 
برای س��رمایه گذاری کاهش می یابد که در آخر، این امر فشارهای تورمی را کاهش 

می دهد.

بیش از دو سوم خانواده  ها در بهار امسال مسافرت رفتند

جزییات سفر بهاره خانواده های ایرانی

باال بردن نرخ بهره چگونه تورم را مهار می کند؟

راهکارهای کارشناسی برای کنترل پول

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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کدام سهامداران سود بیشتری کردند؟
رشد 13 هزار واحدی شاخص بورس در روز 

دوشنبه
ش��اخص کل در س��ومین روز هفته ۱۳ هزار و ۷۴۵ واحد 
افزایش داش��ت و در نهایت در ارتفاع ۵۲۹ هزار و ۳۲۸ واحد 
ایستاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۴هزار و ۴۶۹ واحد 
افزایش به ۱۷۸ هزار و ۹۳۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 

با ۲هزار و ۹۴۷ واحد رشد به ۱۱۹ هزار و ۹۹ واحد رسید.
ش��اخص آزاد شناور نیز با ۱۷ هزار و ۲۱۳ واحد افزایش به 
رقم ۶۶۷ هزار و ۵۲۹ واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۸هزار و 
۵۱۰ واحد و شاخص بازار دوم ۳۴ هزار و ۵۷۶ واحد افزایش 

داشتند.
در معامالت روز دوش��نبه بیش از ۷میلیارد و ۲۳۲ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۴ هزار و ۶ میلیارد 
ریال داد و ستد شد. نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با یک هزار و ۶۰۹ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
ب��ا ۴۳۰ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۴۲۳ واحد، ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۴۱۸ واحد، ملی صنایع مس 
ای��ران )فملی( با ۴۱۵ واح��د و ایران خودرو )خودرو( با ۳۸۸ 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقابل نیز فوالد خوزس��تان )فخوز( با ۱۸۸ واحد، پارس 
سویچ )بسویچ( با ۵۷ واحد، فوالد آلیاژی ایران )فوالژ( با ۴۰ 
واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با ۳۰ واحد،  آس��ان پرداخت 
پرش��ین )آپ( ب��ا ۲۷ واح��د و پرداخت الکترونیک س��امان 
کیش)س��پ( با ۲۴ واحد از جمل��ه گروه هایی بودند که افت 

شاخص بورس را رقم زدند.
نماده��ای بانک تج��ارت، بانک ملت، س��ایپا، فوالد مبارکه 
اصفه��ان، ای��ران خودرو، مل��ی صنایع مس ای��ران و پاالیش 
نفت اصفهان نیز از جمله نمادهای پربیننده دوش��نبه بودند. 
گروه ش��یمیایی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه ه��ای صنعت ش��د و در این گ��روه ۳۶۳ میلیون و ۲۲۵ 
هزار برگه س��هم به ارزش ۵ه��زار و ۷۰۴ میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از  ۱۰۹ واحد رش��د داش��ت و 
ب��ر روی کانال ۶ هزار و ۷۸۴  واحد ثاب��ت ماند. در این بازار 
۲میلیارد و ۴۳۲ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۲۵ هزار 

و ۷۲۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای فراب��ورس ایران )فرابورس(، صنایع ماش��ین های 
اداری ایران )مادیرا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، گروه 
توس��عه مالی مه��ر آیندگان )ومهان( و گروه س��رمایه گذاری 
میراث فرهنگی )س��مگا(، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
این بازار داشتند. همچنین نمادهای تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، پتروش��یمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، بیمه کوثر )کوثر( و 
افرانت )افرا( هم مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.

سازمان جهانی بهداشت، بازارهای مالی جهان 
را به آرامش فراخواند

تدروس ادهانوم، دبیرکل س��ازمان جهانی بهداش��ت گفت 
بازاره��ای مالی جهان باید آرامش خود را حفظ کرده و تالش 

کنند واقعیت را ببینند.
به گزارش ش��بکه خبری س��ی ان بی س��ی،  در حالی که 
دولت های جهان برای کنترل گس��ترش ویروس کرونا تالش 
می کنند دبیرکل س��ازمان جهانی بهداش��ت گفته اس��ت که 
وحشت در بازارها به دلیل شیوع سریع ویروس کرونا ضرورتی 

ندارد.
او در گردهمایی مرکز کمک های انسان دوس��تانه در ریاض 
پایتخت عربس��تان گفت: بازارهای جهان��ی باید آرامش خود 
را حف��ظ کنند و واقعی��ت را ببینند. ما باید منطقی باش��یم. 
غیرمنطق��ی بودن کمکی نمی کند و الزم اس��ت با واقعیت ها 

مواجه شویم.
اظهارات دبیرکل س��ازمان جهانی بهداشت در حالی مطرح 
ش��ده که ش��اخص س��هام در بازارهای جهانی به پایین ترین 
س��طح از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میالدی رسید. سهام 
ش��اخص داو جونز با کاهش ۳ هزار و ۵۰۰ نقطه ای ۱۲درصد 
از ارزش خود را از دست داد که بزرگ ترین کاهش در هفته و 

باالترین درصد در ۱۲ ساله گذشته بوده است.
ادهان��وم تاکی��د کرد ک��ه واکنش عمومی در قبال ش��یوع 
وی��روس باید توجه و تمرکز بر واقعیت و خودداری از ترس و 

وحشت باشد.
این مق��ام بین الملل��ی افزود: بای��د به آمار توج��ه کنیم و 
واقعیت ه��ا را در نظ��ر بگیریم و به جای وحش��ت کردن کار 
درست را انجام دهیم. وحشت و ترس بدترین واکنش است.

 دبی��رکل توضیح داد براس��اس واقعیت ها مهار این ویروس 
امکان پذیر اس��ت، اما پنجره فرصت ها برای مهار آن در حال 
بس��ته شدن است و ما باید خود را برای یک همه گیری آماده 

کنیم.
وی افزود: راهبرد مهار موثر است اما در عین حال نمی توان 
مطمئن بود. این وضعیت ممکن اس��ت وخیم تر شود بنابراین 

ما باید خود را برای بدترین حالت آماده کنیم.
س��ی ان بی س��ی در پایان نوش��ت: وی��روس مرگباری که 
از چین ش��یوع یافت به بیش از ۶۰ کش��ور س��رایت کرده و 
دست کم باعث جان باختن ۲هزار و ۹۴۳ نفر شده است. بیش 
از ۸۵ هزار نفر نیز آلوده ش��ده اند. کمیس��یون بهداشت ملی 
چین روز دوشنبه گزارش داد با مرگ ۴۲ نفر دیگر شمار کل 
جان باختگان چین به ۲ هزار و ۹۱۲ نفر و در سطح جهان به 

۳ هزار و ۴۴ نفر رسیده است.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: ش��اخص بورس ته��ران در هفته گذش��ته بی اعتنا به 
بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و همین طور شیوع ویروس کرونا 
در کش��ور، سقف شکنی کرد و برای نخستین بار رکورد ۵۰۰ هزار واحد 
را شکست، اما از ابتدای این هفته به دلیل جدی تر شدن شیوع کرونا و 
مهم تر از آن، محدودیت های جدید سازمان بورس، با نوسان روبه رو شد. 
این محدودیت ها ش��امل برگزاری کالس، ش��رکت در آزمون و گذشت 
ی��ک ماه از زم��ان صدور کد ب��رای انجام معامله به  عنوان پیش ش��رط 
صدور کد جدید معامالتی، اثرات منفی بر روند بازار س��رمایه گذاش��ت 
و کارشناس��ان، ابالغیه سازمان بورس را به عنوان یکی از عوامل نوسان 

شاخص بورس در این هفته ارزیابی می کنند.
طبق دس��تورالعمل جدید سازمان بورس، فرآیند صدور کد معامالتی 
برای مشتریان جدید در بازار سرمایه تغییر کرده و مشتریان جدید یک 
ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت. در این راستا، قبولی 
در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس، شرط صدور کد معامالتی 
اس��ت. همچنین شخص متعهد می ش��ود سیگنال فروشی نکند، زیرا کد 

مسدود می شود.
در ای��ن میان، روند صعودی ماه های گذش��ته بورس باعث ش��ده که 
بخشی از تازه واردان که س��رمایه های سرگردان دارند وارد بورس شوند 
و نب��ود دان��ش کافی آنها، موجب ش��ده تا مس��ئوالن س��ازمان بورس 
در ابالغی��ه ای ب��ه دنبال مق��ررات جدید ب��رای تازه واردان باش��ند. در 
دستورالعمل جدید بورس آمده: » بنابر تصمیم گیری کانون کارگزاران، 
در راس��تای افزایش دانش افراد حقیقی که قصد معامله در بورس دارند 
آزم��ون به صورت حضوری و مجازی برگزار می ش��ود. در صورت قبولی 
اش��خاص در آزمون مذکور مشخصات مربوط به افراد حداکثر ظرف سه 
روز به س��مات ارسال می شود و پس از طی فرآیندهای مربوطه کدهای 

معامالتی از قابلیت معامله برخوردار می شوند.«
پیدا و پنهان ابالغیه سازمان بورس و اثرات آن

ب��ورس تهران پیش از ای��ن نیز در صفحه ابتدایی خود در فضای وب، 
هش��دارها و راهنمایی هایی را برای افراد تازه وارد به بورس گذاشته بود 
تا با دانش ابتدایی وارد باز س��هام شوند، اما اجباری شدن دادن امتحان 
برای ورود به بازار سرمایه و گرفتن کد معامالتی اثرات منفی خود را در 
چند روز گذشته در بازار سرمایه نشان داده است به صورتی که شاخص 

کلی بازار بیش از ۱۸ هزار واحد ریزش را تجربه کرده است.
البته کارشناس��ان معتقدند اگرچه به دلیل برگ��زاری آزمون ورود به 
بازار در ش��رایط کنونی از روند ورود س��رمایه کاسته شده و شاخص با 
ریزش مواجه ش��ده است، ولی در طوالنی مدت این اقدام بورس تهران 

می تواند باعث ایجاد فضایی منطقی در بازار سرمایه کشور شود.
البته س��عید فالح پ��ور، معاون نظارت س��ازمان بورس، در پاس��خ به 
انتقاده��ای گس��ترده فعاالن بازار گف��ت: این تصمیم با هدف توس��عه 
فرهنگ و دانش س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه اتخاذ ش��ده است. به 
اعتقاد فالح پور، ش��رایط جدید، برای افرادی که هنوز وارد بازار س��هام 
نش��ده اند، اعمال می شود بنابراین برای فعاالن قدیمی بازار جای نگرانی 

ندارد.
او درباره انتقاد برخی فعاالن بورس، درباره اثر این بخش��نامه بر کند 
ش��دن جریان ورود نقدینگی به بازار س��رمایه گفت: این دس��تورالعمل 
ش��امل فعاالن فعلی و قدیمی نمی شود. بنابراین ورود نقدینگی با توجه 
به ثبت رکورد جدید معامالت ۸هزار میلیارد تومانی سهامداران حقیقی 
ادامه دارد. از س��وی دیگر روی��ه جدید، فقط یک بار برای هر فرد اعمال 
می ش��ود و بعد از آن جریان ورود نقدینگی متقاضیان جدید حضور در 

بازار سرمایه، عادی خواهد شد. 
به گفته فالح پور، ورود س��رمایه گذاران جدید و نقدینگی، شمشیری 
دو لبه اس��ت، هرچند این جریان در دوران رونق بازار بس��یار خوشایند 
اس��ت، اما هنگام رکود هم می تواند با تبع��ات مخرب و زیانباری همراه 
باشد بنابراین واجب است سرمایه گذاران تازه وارد با اطالع از مختصات 
بورس و فرابورس و ابزارها، ریس��ک ها و فرصت ه��ا و تهدیدهای بازار با 

چشمان باز وارد این فعالیت شوند.
همچنین عالوه بر این ابالغیه، از روز جمعه گذش��ته خبری در زمینه 
اعمال تغییرات حجم مبنا در بازار منتش��ر شد. شکی وجود نداشت که 
انتشار دو ابالغیه همزمان با یکدیگر نه تنها به شدت روند معامالت بازار 
در نخستین روز هفته را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه اجرای قطعی آن 
به طور حتم می توان��د ضمن کاهش میزان ورود نقدینگی در این بازار، 
زمینه روند نزولی ش��اخص بورس را رقم بزند، همانطور که بازار سرمایه 

در نخستین روز هفته، افت بیش از ۱۸ هزار واحدی را تجربه کرد.

بسترسازی برای بهبود معامالت به جای محدودیت ورود
در این باره، علیرضا مس��تقل، کارش��ناس بازار سرمایه در واکنش به 
ابالغیه جدید س��ازمان ب��ورس در زمینه تغییر فرآین��د صدور کدهای 
جدید ب��ه ایرنا می گوید: با توجه به اینکه تاکن��ون هدف از اخذ چنین 
تصمیمی از س��وی سازمان بورس مش��خص نشده و هنوز معلوم نیست 
چه اتفاقی به دنبال این تصمیم رخ می دهد اما باید گفت اقدام سازمان 
بورس در این زمینه ابهاماتی دارد و اجرای آن برای افرادی که به دنبال 

ورود به این بازار هستند اشتباه است.
او ب��ا بیان اینکه در ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که اجرای این 
تصمی��م به لحاظ عملیاتی تا چه میزان امکان پذیر اس��ت، ادامه داد: به 
جز چند شهرس��تان که از شعبه کارگزاری برخوردارند در دیگر شهرها 
دسترسی به خدمات کارگزاری وجود ندارد و فردی که از شهرهای دور 
به کارگزاری های حاض��ر در تهران مراجعه می کند در یک روز اقدامات 

مربوط به دریافت کد را انجام می دهد.
مس��تقل با تاکید بر اینک��ه این تصمیم برای اف��رادی که در مناطق 
محروم هس��تند رفتار درستی نیست، افزود: سازمان بورس بهتر است تا 
به جای این تصمیم، زیرس��اخت های الزم برای بهبود معامالت را فراهم 
کند. بارها اعالم ش��ده اقتصاد و بازارهای مالی پادگان نیستند که بتوان 
آن را با دس��تور درس��ت کرد؛ در حالی که سال هاست از طریق قواعد و 
قوانین جدید محدودیت هایی در این بازار ایجاد شده و نتیجه  مثبتی را 

به دنبال تصمیمات جدید شاهد نبودیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه مس��اله دیگر درخصوص تغییر فرآیند 
ص��دور کد جدید را بحث آموزش و مش��کالت مربوط��ه در این زمینه 
دانست و گفت: این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که چه کسی و با چه 
کیفیتی قرار است این آموزش ها را ارائه دهد. یکی از مسائلی که اکنون 
ب��ا آن همراه هس��تیم حضور برخ��ی از افراد در بازار اس��ت که به بهانه 
آموزش به س��هامداران، سهام مشخصی را برای خرید معرفی می کنند و 
کارش��ناس مربوطه اقدام به دستکاری روند معامالت سهام و افزایش و 

کاهش قیمت ها می کند.
ابالغیه جدید سازمان بورس اصال منطقی نیست

ب��ه گفت��ه مس��تقل، ش��اید هزینه های��ی ک��ه ب��رای آم��وزش از 
درخواس��ت کنندگان کد اخذ می ش��ود هزینه زیادی باشد، بنابراین به 
هی��چ عنوان نمی توان چنین محدودیتی را اعمال کرد و در هیچ کجای 
دنیا چنین مس��ائلی برای دریافت کد وجود ندارد. فردی که قرار اس��ت 
بع��د از صدور کد تا یک ماه تامل کن��د و بعد از یک ماه اقدام به خرید 
س��هام کند ممکن اس��ت تا یک ماه آینده قیمت آن سهم تا ۲۰درصد 
افزایش یابد و مجبور ش��ود با قیم��ت باالتر اقدام به خرید کند بنابراین 

ابالغیه جدید سازمان بورس به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی رسد.
وی با تاکید بر اینکه ش��اید س��ازمان بورس با این نیت که ورود افراد 
باتجربه به بورس مانع از ضرر و زیان های هنگفت آنها می ش��ود دس��ت 
به چنین اقدامی زده اس��ت، افزود: در همه جای دنیا ثابت ش��ده است 
که هیچ گاه اجبار برای مردم پاسخ نمی دهد و نمی توان سهامداران را با 

اجبار مجبور به کاری کرد.
مس��تقل با بیان اینکه یک��ی از بهترین اقداماتی که س��ازمان بورس 
می تواند در دس��تور کار خود قرار دهد ایجاد زیرس��اخت های الزم برای 
فرهنگ س��ازی س��رمایه گذاری اس��ت، گفت: تا زمانی که سرمایه گذار 
متحمل ضرر و زیان نشود به دنبال آموزش برای سرمایه گذاری در این 
بازار نمی رود، مس��ئله ای که اکنون وجود دارد این است که سهامداران 
تازه وارد به بورس نس��بت به مکان هایی که باید در مورد سرمایه گذاری 
در بازار س��رمایه آموزش ببینند آگاهی ندارند زیرا فقط تعداد محدودی 
از کارگزاری ها اق��دام به آموزش می کنند که حتی کیفیت آموزش آنها 

هم مشخص نیست.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: از هر جنبه ای که به این تصمیم 
نگاه کنیم این تصمیم اش��تباه به نظر می رس��د زیرا مانع ورود گسترده 
نقدینگی به بورس می ش��ود و س��رمایه های موج��ود وارد دیگر بازارها 
خواهند ش��د. این تصمیم مانند بسیاری از تصمیمات اشتباه دیگر است 
که در صورت اجرای آن، تبعاتش دامن س��ازمان بورس را خواهد گرفت 
و باعث می شود توسعه بازار سرمایه که به نفع اقتصاد کشور است دچار 

لطمه شود.
وقتی کدهای بورسی اجاره ای رونق می گیرند

همچنین روزبه ش��ریعتی، کارشناس بازار سرمایه در این باره به ایرنا 
گفت: زمانی در یک روز چند ابالغیه برای بازار منتش��ر می ش��ود برای 
کارشناسان عجیب به نظر می رسد و حس خوبی را به بازار القا نمی کند. 

برخی ریزش ابتدای هفته ش��اخص بورس را ناش��ی از ویروس کرونا و 
تاثی��ر آن بر بازارهای جهانی دانس��تند در حالی که چنین مس��ئله ای 
درست به نظر نمی رسد، زیرا اگر عامل اصلی این موضوع، ویروس کرونا 
بود باید تاثیر آن را در بازار هفته گذشته می دیدیم در حالی که چنین 

اتفاقی نیفتاد و بازار هر روز با شتاب در حال افزایش بود.
به گفته شریعتی، همزمانی ارسال ابالغیه ها و مشکل هسته معامالت 
از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر ریزش چند روز گذشته شاخص بورس 
بود. هنوز درخصوص تغییر فرآیند صدور کد جدید س��از و کاری به ما 
ابالغ نش��ده و همچنان نمی دانیم در این زمینه چ��ه اقدامی را باید در 
دس��تور کار قرار دهیم. سازمان بورس به دنبال ورود نقدینگی ها به این 
بازار اس��ت اما ب��ا توجه به اینکه در چند وقت اخیر رش��د بازار بیش از 
اندازه بوده با تصمیمات اتخاذشده به دنبال کنترل رشد شاخص بورس 

است.
این کارشناس بورس به تاثیر تغییر فرآیند صدور کد بر ورود نقدینگی 
در بورس اشاره کرد و گفت: به دنبال چنین اقدامی شاهد ایجاد کدهای 
اجاره ای در بازار خواهیم بود، این اتفاق بنای یک س��ری تخلفات را در 
ب��ازار ایجاد می کند و فردی که نمی تواند وارد بورس ش��ود به س��مت 
کدهای اج��اره ای پیش می رود که ما این موضوع را در بازار آتی بورس 

کاال تجربه کردیم.
به اعتقاد ش��ریعتی، فرد س��رمایه داری که به دنبال س��رمایه گذاری 
در بورس اس��ت اما ب��ه دلیل محدودیت های ایجادش��ده نمی تواند وارد 
بورس ش��ود به طور حتم به س��مت کدهای اجاره ای خواهد رفت. این 
اق��دام در راس��تای حمایت از بازار و جذب س��رمایه، حرکت رو به جلو 
تلقی نمی ش��ود. زمانی که به دنبال آش��نایی و ورود همه افراد به بازار 
س��رمایه بوده و اعالم می شود که این بازار به عنوان شفاف ترین بازار در 
اقتصاد کشور محسوب می شود، دیگر نباید چنین محدودیت هایی را در 

معامالت ایجاد و خالف صحبت های مطرح شده حرکت کرد.
تغییر فرآیند صدور کد بورسی در زمانی نامناسب

عرفان هودی، دیگر کارش��ناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه ابالغیه 
تغییر فرآیند صدور کد جدید دارای نکات مثبت و منفی زیادی اس��ت، 
گف��ت: این اقدام مانند تصمیمی اس��ت که در س��ال ۹۲ در بورس کاال 
برای آتی س��که در دس��تور کار قرار گرفت، افرادی که به دنبال معامله 
آتی سکه بودند باید به صورت حضوری کالسی را به مدت هشت ساعت 
می گذراندن��د و در انتها آزمون می دادن��د، در صورت قبولی در امتحان 
ق��ادر به دریافت کد معامله بودند که این اقدام مانع ورود افراد با دانش 

کم به این بازار شد.
او ادام��ه داد: نکت��ه منفی در این زمینه وجود وی��روس کرونا در کل 
جهان اس��ت که در این زمینه اعالم ش��ده تمام خدمات باید به صورت 
غیرحضوری انجام ش��ود، بنابراین ابالغیه جدید سازمان بورس در زمان 
مناس��بی ارائه نشده زیرا در این ابالغیه به برگزاری کالس های آموزشی 

برای دریافت کد تاکید شده است.
هودی خاطرنش��ان کرد: از طرف دیگر اعالم شده که بازار سرمایه به 
دلیل وضعیت اقتصادی حاکم در کش��ور تنها بازاری اس��ت که می تواند 
س��رمایه ها را از دیگر بازارها جذب کند تا س��رمایه در چرخه اقتصاد به 
گ��ردش درآید در حالی که این اقدام مانع ورود نقدینگی های جدید به 

بازار سرمایه می شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: اینکه اعالم شده ضمن برگزاری 
کالس ه��ا آزمون باید با حض��ور نماینده کانون کارگزاران برگزار ش��ود 
و کانون به مدت س��ه روز آزمون ها را تصحی��ح و آنها را به کارگزاری ها 
ابالغ کند، در موقعیت فعلی به عنوان مانعی برای جذب نقدینگی تلقی 

می شود که می تواند عملکرد بازار را ضعیف کند.
به گفته وی، اگر س��رمایه هایی که قرار اس��ت وارد بازار سرمایه شوند 
جذب بازار طال و دالر شود شاهد ایجاد تورم سنگینی در اقتصاد کشور 
خواهیم بود. بازار س��رمایه باید شرایط موجود را به نفع سهامداران مهیا 
کند، انتظار طوالنی افراد برای دریافت کد و انجام معامله چندان زیبنده 
نخواهد بود بلکه باید روند موجود تسهیل شود. کانون کارگزاران، زمانی 
ک��ه آزمون های معامله گری را برگزار می کند  س��ه م��اه زمان می برد تا 
صدور گواهی ها انجام شود، اکنون برای ۱۰۸ کارگزاری چگونه می تواند 

دوره ها را برگزار و آنها را کنترل کند؟
او ب��ا بیان اینکه اج��رای این تصمیم کامال منفی نیس��ت فقط زمان 
اجرای آن نامناسب است، گفت: با اجرای این اقدام عالوه بر اینکه دیگر 
کس��ی نمی تواند بدون دانش در این بازار ورود کند دست سودجویان از 

این بازار کوتاه خواهد شد.

ابالغیه جدید سازمان بورس چه تاثیری بر روند معامالت بازار سرمایه دارد؟

امتحان ورود به بورس
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کیت تشخیص کرونا در کشور ساخته شد
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه اهلل گفت کیت  تش��خیص کرونا توسط 
س��ازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در کشور ساخته 
شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا جاللی با بیان اینکه به 
محض شیوع کرونا ما اورژانس شماره ۲ بیمارستان را با تمام امکانات پیشرفته 
آن به این موضوع اختصاص دادیم، اظهار کرد: هنگام ورود ویروس کرونا در ایران 
از نظر علم و دانش عقب نبودیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل با بیان 
اینکه در س��پاه پاسداران قرارگاهی با نام شفا به ریاست سردار فدوی جانشین 
فرمانده کل این نیرو تش��کیل شده است، ادامه داد: تمام سازمان های بهداشت 
و درمان س��پاه در آماده باش ۱۰۰درصد هستند و تعدادی بیمارستان صحرایی 
به استان هایی چون گیالن، قم و اصفهان اعزام شدند. او با اشاره به اینکه کرونا 
ویروس ش��ناخته شده و از س��ال ها قبل وجود داشته است، تصریح کرد: کرونا 
ویروس ۲۰۱۹ نمونه جدید این ویروس اس��ت که هنوز درمان قطعی برای آن 
پیدا نشده است. البته در همین چند ماه گذشته با تحقیقات دانشمندان جهان 

از جمله جمهوری اسالمی ایران روش های درمانی را پیدا کردند.
3 پروژه جدید برای درمان کرونا در هفته گذشته کلید 

خورده است
جاللی با بیان اینکه س��ه پروژه جدید برای درمان کرونا در هفته گذشته 
کلید خورده است، گفت: پیش بینی ما این است که در ۳ تا ۶ ماه آینده در 
پروژه واکس��ن یا داروی کرونا خروجی جدی داش��ته باشیم. رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی بقیه اهلل خاطر گفت: کیت تش��خیص کرونا ۲۰۱۹ دو هفته 
پیش در دنیا س��اخته شد و تازه به دست همه رسیده که بسیار گران قیمت 
اس��ت. خوشبختانه نیرو های مس��لح به خصوص سازمان صنایع دفاع وزارت 
دفاع و پش��تیبانی نیرو های مس��لح کیت های بس��یاری را ساخته است. در 
دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه اهلل بی��ش از ۵۰ کیت برای ان��واع ویروس را 

ساختیم؛ کیت ساخته شده در وزارت دفاع بسیار خوب است.

کمبودی در تامین آجیل شب عید نداریم
رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار گفت با توجه به فراوانی تولید، کمبودی 

در تامین آجیل شب عید نداریم و قیمت ها متعادل است .
مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، درباره وضعیت 
بازار آجیل ش��ب عید اظهار کرد: هم اکنون کمبودی در تامین آجیل ش��ب 

عید نداریم و عرضه به میزان کافی صورت گرفته است.
رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار تهران ادامه داد: تنها متاس��فانه حدود 
یک ماه گذش��ته، کاالی��ی همچون تخم کدو در گمرک ب��ه جا مانده و اگر 
این کاال ترخیص شود به طور قطع کمبودی در این اقالم در بازار شب عید 
نخواهیم داش��ت. احمدی در پاسخ به این سوال که وضعیت صادرات آجیل 
به چه صورت اس��ت؟ تصریح کرد: متاسفانه، چون صادرکننده ها نمی توانند 
پ��ول خود را به راحتی  دریافت کنند ترجیح می دهند که صادراتی در بازار 
نداش��ته باشند. رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار تهران ابراز امیدواری کرد 
ک��ه بازار آجیل بتواند رونق بگیرد و تولیدکنندگان تولیدات خود را بیش از 
پیش گس��ترش دهد. احمدی در ادامه بیان کرد: با توجه به فراوانی تولید و 
عدم کمبود در بازار پیش بینی می شود که نوسان چندانی در قیمت ها اتفاق 
نیفتد و افراد می توانند هر گونه گرانفروش��ی را به اتحادیه آجیل و خشکبار 
و سامانه ۱۲۴ اطالع دهند تا در اسرع وقت به شکایت آنها رسیدگی شود.

ورود سیمان سفید به بورس کاال
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت به منظور ساماندهی 
صادرات سیمان، این محصول از ۱۵ اسفندماه در بورس کاال عرضه می شود.

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت وگو 
با  باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ورود سیمان سفید به بورس کاال اتفاق 
مثبتی برای صنعت س��یمان خواهد بود، گفت: کارگ��روه تنظیم بازار به منظور 
ساماندهی صادرات سیمان، سیمان سفید را وارد بورس کاال کرده است که از نیمه 
دوم اسفندماه امسال نیز صادرات آن امکان پذیر خواهد بود.  او با بیان اینکه برای 
صادرات س��یمان سفید نیاز به ارائه گواهی خرید است، گفت: در صنعت سیمان 
باید قیمت ها شفاف شود که این امر با ورود صادرات این محصول به رینگ بورس 
کاال امکان پذیر اس��ت. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با تاکید بر 
اینکه سیمان سفید، ۲درصد از سیمان تولیدی در کشور را شامل می شود، گفت: 
عرضه سیمان سفید در بورس کاال بیشتر به سبب رقابت منفی در بازار عراق، مورد 
درخواست قرار گرفت و انتظار می رود تاثیر این اقدام برای صنعت سیمان، مثبت 
باش��د. شیخان با بیان اینکه هزینه های تولید سیمان افزایش داشته است، گفت:  
در چند ماه گذش��ته بهای تمام شده سیمان  حدود ۴۰درصد افزایش داشته که 
دلیل آن هم افزایش کرایه های حمل است. هم اکنون قیمت سیمان در بازار داخل، 
نه تنها از قیمت مصوب باالتر نیست، بلکه حتی در مواردی کمتر هم است. دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: به دلیل اینکه بخشی از کرایه های 
حمل به شرکت های سیمانی واگذار شده است، شاهد افزایش قیمت این کاال در 
بازار هس��تیم. او درباره تاثیر قیمت سیمان در افزایش قیمت ملک، گفت: قیمت 
سیمان در هزینه های ساخت یک خانه تاثیر زیادی ندارد و افزایش قیمت کنونی 

ملک به دلیل افزایش قیمت سیمان صحت ندارد.

قاطعیت در برخورد با اخاللگران اقالم بهداشتی
 تقویت نظارت بر نانوایی ها

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از نظارت ویژه این سازمان 
ب��ر نحوه توزیع اقالم موردنیاز مردم اعم از دس��تکش، مواد ضدعفونی کننده و 
ماس��ک در قالب گشت های مشترک خبر داد. به گزارش تسنیم، رامین ربیعی 
ضمن تذکر به واحدهای صنفی درخصوص ضرورت رعایت الزامات بهداش��تی، 
گفت: در این ایام توجه به اقدامات پیشگیرانه بهداشتی برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا در صنوف استان البرز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی تصریح 
کرد: گشت های مشترک بازرسی سازمان صمت و دانشگاه علوم پزشکی استان 
البرز، صنوفی همچون نانوایی ها، توزیع کنندگان مواد خوراکی، اغذیه فروشی ها 
و... را رصد کرده و با هرگونه بی توجهی نس��بت به موازین بهداش��تی برخورد 
خواهد کرد. بنا به گفته این مقام مس��ئول، عدم رعایت موازین بهداشتی عالوه 
بر تشکیل پرونده، ممکن است منجر به پلمب واحدهای صنفی نیز شود. رئیس 
سازمان صمت استان البرز با اشاره به رصد دقیق نحوه توزیع اقالم موردنیاز مردم 
اعم از دس��تکش، موادضدعفونی کننده و ماس��ک در قالب گشت های مشترک 
اظهار کرد: واحدهای تولیدکننده شوینده ها و ضدعفونی کننده ها به صورت تمام 
وقت مشغول تولید هس��تند و نهادهای ناظر از جمله سازمان صمت به شدت 
با محتکرین، واس��طه ها و خاطیانی که به دلیل س��ودجویی، زمینه اخالل در 

دستیابی مردم به این کاالها را فراهم می کنند برخورد قاطع خواهد کرد.

اخبـــار

در حال��ی که همچنان ش��هروندان برای خری��د محصوالت ضدعفونی 
از داروخانه ها با مش��کل مواجه هس��تند، عضو هیأت مدیره س��ندیکای 
تولیدکنن��دگان مواد ش��یمیایی دارویی و بس��ته بندی دارویی علت این 
وضعی��ت را افزای��ش ناگهانی تقاضا عنوان کرد و گفت که بعد از ش��یوع 
ویروس کرونا در کش��ور وزارت بهداش��ت خ��ود متولی توزیع محصوالت 

ضدعفونی شده و پخش آنها را اولویت بندی می کند.
به گزارش ایس��نا، از اول اس��فندماه مواردی از ابتال به ویروس کرونا در 
ایران اعالم ش��د و تا ظهر روز ش��نبه دهم اس��فندماه، ۵۹۳ مبتال و ۴۳ 
فوتی بر اثر ابتال به این ویروس گزارش ش��ده اس��ت. اما با وجود گذشت 
۹ روز از آغاز این بحران گزارش های میدانی نش��ان می دهد که همچنان 
ش��هروندان برای تهیه محصوالت ضدعفونی و ماسک با مشکالتی مواجه 
هس��تند که مس��ئوالن مختلف علت آن را افزایش ناگهانی تقاضای این 

محص��والت عنوان می کنند. البته مواردی از احتکار و خودداری از عرضه 
این محصوالت نیز در روزهای اخیر گزارش شده است.

محمدباقر تحویل زاده در گفت وگو با ایسنا، از افزایش تولید محلول های 
ضدعفونی اماکول خبر داد و اظهار کرد:  با توجه به ش��یوع ویروس کرونا 
و نیاز کش��ور به این محصوالت، برخی ش��رکت ها قسمتی از کار خود را 
تعطی��ل کرده و خ��ط تولیدهای خود را به محص��والت ضدعفونی کننده 
اختص��اص دادن��د. وی با بیان اینک��ه حدود ۱۰ ت��ا ۱۵ کارخانه محلول 
ضدعفونی اماکول در کش��ور تولید می کنند، گفت: اطالعات دقیق درباره 

تولید این محصوالت در اختیار وزارت بهداشت است.
به گفته عضو هیأت مدیره س��ندیکای تولیدکنندگان مواد ش��یمیایی، 
دارویی و بسته بندی دارویی در حال حاضر محلول های ضدعفونی کننده 
زیر نظر شرکت های توزیعی وزارت بهداشت توزیع می شود و اخیرا توزیع 

آنها در استان رشت افزایش داشته است.
تحویل زاده با بیان اینکه در گذشته شرکت های تولیدکننده محصوالت 
خ��ود را به ش��رکت های توزیعی می دادن��د و آنها ب��ه داروخانه ها عرضه 
می کردند، تصریح کرد: با توجه به مش��کالت ایجادش��ده بعد از ش��یوع 
ویروس کرونا، وزارت بهداش��ت خود متولی توزیع این محصوالت شده و 
اعالم می کند محصوالت تولیدشده در چه جاهایی توزیع شود یا به مراکز 
بهداشت و درمانی که نیاز دارد اعالم می کنند از کارخانه ها دریافت کنند.

وی همچنین در پاس��خ به اینکه چرا محص��والت ضدعفونی کننده به 
س��ختی در داروخانه ها پیدا می ش��ود، تصریح کرد: عل��ت اصلی افزایش 
ناگهان��ی تقاضا اس��ت، چراکه پیش از ش��یوع این وی��روس محصوالت 
ضدعفونی کننده در مواردی در کارخانه ها دپو می شد و حجم مصرف این 

محصوالت هیچ وقت به این اندازه نبود.

چرا همچنان محصوالت ضدعفونی پیدا نمی شود!؟

ب��ه گفته نائب رئیس ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، اپراتورها به دلیل 
افزایش۴۰درصدی استفاده مصرف دیتا در یک هفته گذشته، برای ارائه 
س��رویس آماده نبودند که این موضوع منجر به افت کیفیت شده بود و 

اکنون ظرفیت شبکه ارتباطی آنها افزایش یافته است.
به گزارش ایس��نا، از اولین روز اس��فند که خبر رس��می ورود ویروس 
کرونا به کش��ور منتش��ر ش��د تاکنون، ش��یوع بیماری کووید- ۱۹ که 
میزبان این ویروس اس��ت، روند صعودی داش��ته و در حال گس��ترش 
است. به همین دلیل از آنجاکه حضور در مکان های عمومی از بیشترین 
احتم��االت ابتال به این وی��روس و ابتال به آن به آس��انی با قرار گرفتن 
در معرض عطس��ه ها و س��رفه های یک مبتال و دست دادن با وی است، 

مسئوالن سعی در کاهش حضور افراد در اماکن عمومی دارند.
ام��ا در این روزها که حضور افراد در مراکز آموزش��ی، اداری و امکان 
عموم��ی کاهش یافته و بس��یاری مان��دن در خانه را ترجی��ح داده اند، 
برخ��ی فعالیت های کاری خود را ب��ه  صورت دورکاری انجام می دهند و 
دانش آموزان و دانشجویان هم از ابزارهای فناوری اطالعات برای آموزش 
از راه دور استفاده می کنند، استفاده از دیتا افزایش یافته و این موضوع 

منجر به کاهش کیفیت اینترنت شده است.
در این راس��تا سجاد بنابی –نائب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت- در 

گفت وگو با ایس��نا، درباره مش��کالت اینترنتی در روزه��ای اخیر گفت: در 
حال حاضر در الیه دسترس��ی بین شبکه ملی اطالعات و شبکه بین الملل 
مشکل خاصی نداریم، مشکل ظرفیت در الیه دسترسی اپراتورهای موبایل 
و ارائه دهندگان خدمات FCP اس��ت که اینترنت و ترافیک داخل کش��ور 
بیشتری را به آنها تخصیص دادیم. وی درباره علت آماده نبودن اپراتورهای 
اینترنتی برای افزایش مصرف اینترنت توس��ط کاربران توضیح داد: در یک 
هفته گذشته مصرف دیتای کشور ۴۰درصد افزایش داشته که شامل دیتای 
داخلی و دیتای بین الملل می ش��ود که این مصرف در روزهای اخیر هم به 
اوج رسیده است، اما اپراتورها به  دلیل افزایش استفاده تعداد کاربران برای 
ارائه سرویس هم در الیه  شبکه هم در الیه فرکانس آماده نبودند. بنابی با 
اشاره به تمهید زیرساخت برای افزایش کیفیت اینترنت اظهار کرد: شرکت 
ارتباطات زیرساخت طی دو روز گذشته ظرفیت شبکه  ارتباطی اپراتورها را 
حدود ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش داد. همچنین با کمک سازمان تنظیم 
مقررات از اپراتورها خواس��تیم به این خاطر که مصرف ش��ان افزایش یافته 
و کیفیت ش��ان افت کرده، ظرفیت های شان را نیز افزایش دهند. همچنین 
در هفته های گذش��ته یکی از مواردی که منجر به افت کیفیت در خدمات 
اینترنتی شده بود، حمالت سایبری به زیرساخت های کشور بود. نائب رئیس 
شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به اینکه آیا در روزهای گذشته حمله 

س��ایبری به زیرساخت های کشور صورت گرفته است، اعالم کرد که حمله 
خاصی نبوده است.

امکانات زیرساختی برای آموزش های مجازی
در ش��رایطی که مراکز آموزشی،   مدارس و دانشگاه ها برای جلوگیری 
از ش��یوع کرونا تعطیل شدند، استفاده از امکانات فضای مجازی یکی از 
راهکاره��ای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بود. بنابی درباره فراهم 
کردن زیرس��اخت ها در این حوزه بیان کرد: پیش از این با کمک وزارت 
علوم و آموزش و پرورش در ش��بکه علمی که محل اتصال دانشگاه های 
کش��ور به ش��بکه ملی اطالعات و اینترنت اس��ت و هم در ش��بکه رشد 
که مربوط به ش��بکه آموزش و پرورش و هوشمندس��ازی مدارس است، 

ارتباطات را تامین کردیم و ظرفیت مناسبی در این فضا وجود دارد.  
وی درباره تعرفه این خدمات توضیح داد: وزیر ارتباطات با هماهنگی 
ب��ا اپراتورها و کس��انی که س��رویس های زیرس��اخت ارتباط��ات مانند 
کالس های آنالین، س��رویس های آموزش الکترونیکی و نمایش فیلم به 
ص��ورت آنالین ارائه می دهند، مذاکره کردند تا آنها پس از تایید وزارت 
علوم و آموزش و پرورش، تعرفه های مصرف کاربران را برای پلتفرم ها و 
س��رویس هایی که تایید شده، رایگان کنند و هر زمان که این آمار را به 

ما اعالم کنند، ما قابلیت اعمالش را داریم.

رئیس اتاق مش��ترک ایران و ع��راق اعالم کرد  تمام مرزهای صادراتی 
ای��ران ب��ه عراق باز اس��ت و هیچ خلل��ی در روند ص��ادرات کاال به این 
کش��ور وجود ندارد. یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
درباره وضعیت صادرات به عراق اظهار داشت:  روزانه و بدون هیچ توقفی 
کامیون های بار صادراتی ایران از مرزهای تمرچین،  باش��ماق، خسروی،  

پرویزخان، شلمچه و چذابه وارد عراق می شوند.
وی ب��ا اعالم جدیدترین آم��ار از حرکت کامیون ه��ای حامل بارهای 
صادراتی به عراق گفت: از ابتدای اس��فندماه س��ال جاری تاکنون ۷۴۹ 
کامیون از مرز شلمچه، ۳۲۱ کامیون از مرز چذابه، ۶۵۹ کامیون از مرز 
مهران، ۳۵۵ کامیون از مرز س��ومار و ۱۲۹ کامیون از مرز خسروی وارد 

عراق شده اند.
وی گفت:  عمده کاالهای صادراتی به عراق ش��امل میوه و تره بار، مواد 

ش��یمیایی، لوله های چدنی، محصوالت فلزی،  آهن آالت،  لوازم خانگی، 
کاش��ی و سرامیک، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و نوشیدنی، خشکبار 

و کاالهای عمومی است.
آل اس��حاق در عین حال با بیان این جمله که »افت وخیزهایی در مرز 
مهران داش��تیم«، افزود:  با این حال تاکنون ۸۰۰ کامیون از مرز مهران 
وارد عراق ش��ده است و در زمان حاضر هیچ کامیون صادراتی ایران در 

این مرز متوقف نیست.
وی با ابراز اینکه دولت عراق در مرز مهران تغییر مدیریتی دارد،  ادامه 
داد:  تعطیل��ی موقت ای��ن مرز نیز به  دلیل اس��تقرار نیروهای جدید در 

این مرز است که به  زودی شاهد استقرار نیروهای جدید خواهیم بود.
آل اسحاق میزان صادرات ایران به عراق را در سال گذشته ۱۳ میلیارد 
دالر اع��الم و اضافه کرد:  در ۱۰ ماه امس��ال ۹ میلیارد دالر کاال به این 

کش��ور صادر ش��ده اس��ت که تا پایان س��ال به این رقم و حتی بیشتر 
می رسد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تأکید بر این جمله که ایران هیچ 
مش��کلی در حرکت کامیون های خود به عراق ندارد، خاطرنش��ان کرد:  
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا طبیعی اس��ت که ای��ن دولت در مورد 
مس��افر و گردشگران نس��بت به قرنطینه و مسائل بهداشتی مالحظاتی 

داشته باشد.
وی درباره انتش��ار برخی اخبار در فض��ای مجازی گفت: اخبار جعلی 
و غیرواقعی از بس��ته ب��ودن مرزهای ایران و عراق بیانگر آن اس��ت که  
دشمنان جمهوری اسالمی به  دنبال ایجاد جنگ روانی هستند و طبیعی 
اس��ت که آمری��کا تمام تالش خود را برای ایزول��ه و قفل کردن اقتصاد 

ایران می کند که قطعا موفق نخواهد شد.

علت افت کیفیت اینترنت در روزهای اخیر

تمامی مرزهای مبادالتی ایران به عراق باز است
 هیچ کامیونی در مبادی مرزی عراق متوقف نشده

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

جایگاه های سوخت به مواد ضدعفونی 
دسترسی ندارند

در حال��ی که چند روز پی��ش مصوبه ای درخصوص جلوگیری از ش��یوع 
کرونا در جایگاه های سوخت ابالغ شد، اما اکنون شاهد هستیم که بسیاری 
از جایگاه های س��وخت مجهز ب��ه مواد ضدعفونی و دس��تکش های یک بار 
مصرف نیستند و بعضا در برخی جایگاه ها نیز سوخت گیری توسط اپراتورها 

صورت نمی گیرد.
 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  ایس��نا، دو هفته ای 
اس��ت که وی��روس کرونا در ای��ران جا خوش ک��رده و این موض��وع باعث 
تعطیلی مدارس، دانش��گاه ها و تغییراتی در س��اعات کار ادارات ش��ده، این 
ویروس که از راه تماس دس��ت با س��طح آلوده منتقل می شود باعث شده تا 
دس��تورالعمل جدیدی از سوی ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
برای سوختگیری در جایگاه ها صادر شود، دستورالعملی که با هدف کاهش 
تماس مراجعین با تجهیزات جایگاه ها و همچنین ضدعفونی آنها صادر شده 

است.
با این وجود هنوز جایگاه ها مجهز به تجهیزات بهداش��تی نشده اند  آنطور 
ک��ه محمد عطاپور - مش��اور عالی انجمن مال��کان جایگاه ها و مجتمع های 
خدمات��ی، رفاه��ی و بین راه��ی - به ایس��نا گفت��ه هنوز هی��چ امکاناتی به 
جایگاه های س��وخت برای مقابله با ویروس کرونا داده نش��ده اس��ت و خود 

جایگاه ها سعی در تامین مواد ضدعفونی کننده دارند.
وی با اشاره به کمیاب شدن مواد ضدعفونی کننده، اظهار کرد: الزم است 
تا دولت در این باره تدبیری داش��ته باش��د تا بتوانی��م جایگاه ها را عاری از 

هرگونه ویروس و آلودگی کنیم.
مش��اور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع ه��ای خدماتی، رفاهی و 
بین راهی با تاکید بر اینکه س��وخت گیری توس��ط اپراتورها انجام می ش��ود، 
گفت: س��المت کارکن��ان برای ما اولویت دارد به همی��ن دلیل به جایگاه ها 
تاکی��د کرده ایم که خ��ود کارکنان فرآیند س��وخت گیری خودروها را انجام 
دهند و الزم اس��ت ک��ه مردم نیز اعتماد کنن��د و از خودروهای خود خارج 

نشوند.
عطاپور افزود: دولت باید تدبیری لحاظ کند تا استفاده از کارت سوخت و 
کارت بانکی مش��ترک باشد یعنی از کارت سوخت برای پرداخت هزینه نیز 
استفاده شود. همچنین باید کاغذ را از چرخه سیستم فعالیت های جایگاه ها 

هرچه سریع تر حذف کنند تا مشکلی در این راستا به وجود نیاید.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
و پیرو اطالعیه های وزارت بهداش��ت درخصوص هم��کاری در جلوگیری از 
ش��یوع ویروس کرونا به کلیه جایگاهداران توزیع فرآورده مایع و سی ان جی 
مقرر ش��د تا فرآیند س��وختگیری و پرداخت در تمام��ی جایگاه های عرضه 
سوخت توسط اپراتور جایگاه انجام یا دستکش یکبار مصرف جهت استفاده 
عموم مردم در دس��ترس افراد قرار گرفته و فرآیند س��وختگیری و پرداخت 

بدون دستکش یکبار مصرف انجام نشود.
همچنی��ن در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت که نازل ها و صفح��ه رمز کارت 
سوخت دیسپنس��رها و همچنین اماکن عمومی جایگاه )سرویس بهداشتی 
و...( مس��تمراً با مواد مناسب ضدعفونی و پایش بهداشتی شود. این طرح تا 

اطالع ثانوی در تمامی جایگاه های کشور الزم االجرا است.

سیاست گذاری های نادرست در کلیت صنعت 
خودرو عامل اصلی افزایش قیمت ها است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ضمن اشاره به 
عوام��ل خارجی و داخلی مؤثر در افزایش قیمت خودرو فقدان راهبرد جامع 
و سیاس��ت گذاری های نادرس��ت وزارت صمت را از عوامل اصلی خس��ارت 
شرکت های تولیدکننده اصلی و سایر ذی نفعان این صنعت و موجب افزایش 
قیمت ه��ا دانس��ت. محمدرضا نجف��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، 
درخص��وص افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر اظهار داش��ت: ضعف یا 
س��وء جریان در نظامات و فرآیندهای تأمین، تولید، فروش، خدمات پس از 
فروش و آنچه بر واردات خودرو از اواخر سال ۹۶ گذشت کم و کیف عرضه 

و قیمت ها را تحت تأثیر قرار داد.
وی همچنین با اشاره به عدم تأمین به موقع مایحتاج تولید قبل از وقوع 
تحریم ها افزود: مجموعه این عوامل و تالطم های ایجادش��ده در بازار خودرو 
ناش��ی از انسداد س��ایت ثبت سفارش در اواخر س��ال ۹۶ و مشکالت ناشی 

از آن در سال ۹۷، موجب بروز آشفتگی در صنعت خودرو کشور گردید.
نماین��ده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و پردیس در مجلس 
ش��ورای اس��المی اذعان داش��ت: بهره گیری از تجارب تحریم های گذش��ته 
می بایس��ت خودروس��ازان را از گزن��د افت دفعی تولید و بح��ران  در تأمین 

قطعات و لوازم تولید ایمن می نمود که متأسفانه چنین نشد.
نجفی با اش��اره به کاه��ش تنوع و تیراژ تولید به دلی��ل خروج کثیری از 
تأمین کنندگان خارجی با آغاز مجدد تحریم ها گفت: در این ش��رایط تولید 
مشترک برندهای خارجی که دارای ویژگی  مطلوبی در بازار بوده و موفق به 
جذب بخش��ی از ظرفیت های تولیدی شده بودند نیز متوقف گردید که این 
امر نیز منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه های باالسری بر واحد محدود 

تولید شد و به افزایش قیمت تمام شده محصول منتهی شد.
وی ب��ا بیان اینکه کمیت، کیفیت و قیمت تولی��د خودرو متأثر از عوامل 
داخلی و خارجی است، تأکید کرد: محدودیت خودروسازان در دسترسی به 
موق��ع، به میزان کافی و برخوردار از ش��اخصه های کیفی و قیمتی به منابع 
مالی و تأمین کنندگان مواد اولیه و همچنین قوانین، ضوابط و بوروکراس��ی 
مخ��رب در نظامات تنظی��م و تأمین بازار منجر به کاه��ش تولید، کیفیت، 

افزایش هزینه  تولید و قیمت فروش شده است.
نماین��ده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و پردیس در مجلس 
ش��ورای اس��المی ادامه داد: عالوه بر مواد فوق الذکر چگونگی و شیوه اعمال 
حاکمی��ت، راهبری و مدیریت ب��ر این صنعت موجب زیان خودروس��ازان، 
کاه��ش تولید، کاهش ایمنی و کیفیت، افزایش قیمت خودرو و تحمیل آن 

بر مصرف کننده و تضییع حقوق مردم شده است.
نجف��ی درخصوص راهکاره��ای مدیریت فعالی��ت دالالن در بازار خودرو 
گف��ت: راهکار اصل��ی ایجاد تع��ادل و ت��وازن در عرضه و تقاضا و توس��عه 
مکانیزم ه��ای فروش و نظارت اس��ت. البته در حال حاض��ر انتظار می رود با 
ورود دستگاه های نظارتی از وقوع این اشکاالت کاسته شود. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی در پایان با اشاره به تصویب طرح 
تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در شهریور سال ۹۷ گفت: عدم همکاری 
هیأت رئیسه و رئیس مجلس موجب اتالف وقت مفید و طالیی انجام کار و 
تأخیر در به سرانجام رسیدن آن گردید لیکن نهایتا در اواخر بهمن ۹۸ کار 
به اتمام رس��یده و گزارش، نهایی ش��د. امیدواریم بهره گیری مناسب از این 
دستاورد توسط مجلس، دولت و دستگاه های مسئول و مرتبط دیگر، موجب 

تحول مثبت و پایدار در صنعت خودرو کشور شود.

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با اشاره 
به وجود برخی مش��کالت و پیچیدگی های فنی در پرداخت تس��هیالت 
۵ هزار میلیاردی به خودروس��ازان، از باز شدن گره پرداخت تسهیالت 

مصوب شورای پول و اعتبار به خودروسازان خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار پرش��ین خ��ودرو، اگرچ��ه تأخی��ر در پرداخت 
تس��هیالت مصوب به خودروسازان به واس��طه عدم همکاری بانک های 
عامل، قطعه س��ازان را ب��ا برخی نگران��ی از پرداخت این تس��هیالت و 
چالش های احتمالی کمبود مواد اولیه در س��ال آینده مواجه کرده بود، 
اما با اع��الم خبر اختصاص درصدی از تس��هیالت ۵ هزار میلیاردی به 
یکی از دو خودروس��از، به نظر می رسد طلسم پرداخت این تسهیالت به 

خودروسازان شکسته شده است.
پرداخت این تس��هیالت در هفته های پایان��ی دی ماه ۹۸ و به دنبال 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار با افزایش س��قف اعتب��اری ایران خودرو و 
س��ایپا کلید خورد براس��اس این مصوبه مقرر ش��د ت��ا رقمی معادل ۵ 
هزار میلیارد تومان تس��هیالت توسط سیس��تم بانکی به هر دو شرکت 
خودروساز پرداخت شود تا صرف پرداخت بخشی از بدهی خودروسازان 
به قطعه سازان ش��ود حال با گذشت بیش از ۱.۵ ماه از موافقت صورت 
گرفت��ه با پرداخت تس��هیالت مصوب ب��ه خودروس��ازان، دبیر انجمن 

سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران از باز شدن گره پرداخت 
تسهیالت ۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان خبر می دهد.

با مشخص شدن ساز و کار اختصاص تسهیالت 5 هزار 
میلیاردی، پرداخت مطالبات قطعه سازان آغاز شد

مازیار بیگلو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به وجود 
برخ��ی مش��کالت و پیچیدگی های فنی در پرداخت تس��هیالت ۵ هزار 
میلیاردی به خودروسازان، از باز شدن گره پرداخت بخشی از تسهیالت 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار به خودروس��ازان خبر داد و گفت: طلسم 
پرداخت تس��هیالت ۵ هزار میلیاردی به خودروس��ازان شکسته شده و 

هم اکنون ساز و کار آن مشخص و پرداخت ها آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در صورتی که بانک های عامل تعامل بیشتری را با دو 
خودروس��از داشته باشند امید می رود جریان پرداخت تسهیالت ۵ هزار 

میلیارد تومانی تا پایان امسال عملیاتی شود.
 وی با اش��اره به پرداخت درصدی از تس��هیالت ۵ هزار میلیاردی به 
یکی از دو خودروس��از بزرگ کش��ور، خاطرنش��ان کرد: هم اکنون روند 
پرداخت تسهیالت ۵ هزار میلیاردی به هر دو خودروساز کشور در حال 
انجام اس��ت، اما اطالعات مربوط به نح��وه توزیع و درصد اختصاصی به 

قطعه سازان در اختیار سیستم های مالی خودروسازان است.

اولویت پرداخت ها با مطالبات 120 روزه سررسید شده 
قطعه سازان است

دبیر انجمن قطعه س��ازان با توجه به اینکه تا پایان س��ال عمال سه هفته 
کاری بیشتر باقی نمانده است، ابراز امیدواری کرد که همانند ۴هزارمیلیارد 
تومانی که سال گذشته در واپس��ین روزهای سال در اختیار خودروسازان 
قرار گرفت، این تسهیالت نیز تا پایان امسال پرداخت شود تا صرف پرداخت 
بخشی از مطالبات قطعه سازان شود. بیگلو همچنین با تاکید بر اینکه تاکنون 
درصدی از تسهیالت دریافتی توسط خودروسازان به قطعه سازان پرداخت 
شده است، تصریح کرد: اولویت پرداخت ها با مطالبات ۱۲۰ روزه سررسید 

شده قطعه سازان براساس عدالت خواهد بود.
پیش بینی پرداخت کل تسهیالت 5هزار میلیاردی تا پایان 

اسفند
این مقام مسئول در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
با اش��اره به آمار مربوط به مطالبات معوق قطعه س��ازان، عنوان کرد: از 
کل مطالبات ۲۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان چیزی در حدود ۶ تا 
۷ هزار میلیارد تومان مطالبات سررس��ید ش��ده است که در صورتی که 
تسهیالت ۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت شود درصدی از این مطالبات 

را پوشش خواهد داد.

طلسم پرداخت تسهیالت 5000 میلیاردی به خودروسازان شکسته شد

به اعتقاد یک کارش��ناس صنعت خودرو، هرچند که ویروس کرونا در کاهش 
معامالت چندان بی تاثیر نبوده اس��ت اما روند قیمت ه��ا در بازار خودرو بیش از 
هر چیز متأثر از تعادل عرضه و تقاضا به بازار است. بیش از آنکه کرونا و کاهش 
دادوس��تدها عامل کاه��ش قیمت ها در بازار خودرو باش��د، کاهش قدرت  خرید 

مردم، تقاضا را کاهش داده است.
به گزارش ایس��نا، پس از ش��یب تن��د قیمت ها در بازار خ��ودرو که به اعتقاد 
برخی کارشناس��ان ناشی از برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا بوده است، حال 
طی یکی- دو هفته اخیر این قیمت ها مس��یر خود را تغییر داده و کاهشی پیش 
می روند. البته که این ویروس کرونا و نگرانی های ناشی از شیوع آن در حضور در 

بازار برای معامالت چندان بی تاثیر بر کاهش قیمت ها نبوده است.
فربد زاوه- کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور- در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
ب��ا آن افزایش یکباره و این کاهش  قیمت ها در بازار خودرو اظهار کرد: قیمت ها 
همیشه متأثر از تعادل عرضه و تقاضا در بازار بوده و هست. شاید اینطور به نظر 
برسد که کرونا از هر نظارتی توانسته دقیق تر عمل کند اما اگر ویروس کرونا هم 
نبود؛ حجم تقاضا چندان باال نمی رفت، چراکه دیگر قدرت خرید مردم  به شدت 

آسیب دیده و کاهش یافته است.

وی اف��زود: البت��ه قابل پیش بینی هم بود که با همه گیر ش��دن ویروس کرونا 
و نگرانی  ش��یوع آن؛ تقاضا را به ش��دت کاهش دهد و در کوتاه مدت معامالت را 
متوقف کند، اما باید دانس��ت که این کاهش زیاد نخواهد بود و پایداری نخواهد 
داش��ت. با ش��روع فصل گرما قیمت ها متأثر از سیاس��ت های غلط دولت و بانک 

مرکزی و ضعف شدید مدیریتی خودروسازان مجددا افزایشی خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تلقی اینکه خودرو به کاالیی 
س��رمایه ای تبدیل شده درست نیست و گفت: طی دو سال گذشته ارزش 
ریال به ش��کل قابل توجهی کاهش یافته از ای��ن رو وقتی برای مثال یک 
پراید در این مدت ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است، شاید در 
ظاهر به معنای رشد قیمت باشد اما در عمل نشان می دهد که ارزش ریالی 
محصول کاهش یافته است. یعنی وقتی محاسبه کنیم که پراید ۳۰ میلیون 
تومان، چقدر ارزش دالری داشت و تا چندی پیش ۷۰ میلیون تومان شده 
بود چقدر ارزش دالری داشته، متوجه می شویم که تلقی سرمایه ای شدن 

خودرو در اقتصاد ایران صحت ندارد.
زاوه تصریح کرد: پافش��اری بر قیمت گذاری دس��توری برخ��الف تصور دولت 
که فکر می کند جلوی رش��د تورم را می گی��رد، در حقیقت به افزایش نرخ تورم 

دامن زده و در نهایت نه تنها راهکاری برای کنترل قیمت خودرو نیس��ت بلکه بر 
قیمت همه کاالها تاثیرگذار خواهد بود. خودروس��ازان به دلیل کمبود نقدینگی 
و افزایش زیان انباش��ته ناش��ی از این سیاست، به دریافت تسهیالت دولتی روی 
می آورند تا ضرر ناش��ی از عدم تناسب نرخ واقعی تولید با قیمت اجباری فروش 
را جب��ران کنند و در نهایت همین تکرار پرداخت وام دولتی و عدم توانایی مالی 
خودروس��ازان در بازگرداندن تس��هیالت، باعث افزایش بی رویه قیمت خودرو و 

نرخ تورم شده است.
وی تنه��ا راه��کار نجات خودروس��ازان از وضعیت فعلی را آزادس��ازی قیمت 
خ��ودرو دانس��ته و تاکید کرد: البته این آزادس��ازی در هم��ه بخش های تولید، 
واردات و حتی خرید قطعه باید اعمال ش��ود، چراکه در حال حاضر خودروسازان 
اختی��ار الزم برای خرید قطعه هم ندارند. قیمت گذاری دس��توری نتیجه ای جز 
ورشکس��تگی و افزایش بدهی خودروس��ازان ندارد. اگر روزی زیان خودروسازان 
س��الی ۱۰۰ میلیارد تومان بود االن به چند هزار میلیارد رس��یده و با ادامه این 
رون��د به چند ده هزار میلیارد تومان خواهد رس��ید، به همی��ن دلیل این اقدام 
دوری باطل اس��ت که ادامه دار و بزرگ تر ش��ده و تبع��ات اجتماعی و اقتصادی 

جبران ناپذیری برای کل اقتصاد در پی خواهد داشت.

ک��روز با س��ه دهه فعالیت در زمینه تولید قطعات خ��ودرو، در واحد تحقیق و 
توس��عه خود اقدام به طراحی و بومی سازی بس��یاری از قطعات پیشرفته خودرو 
کرده اس��ت. واحد تحقیق و توس��عه در این ش��رکت از دو واح��د الکترونیک و 
مکانیک تشکیل شده که بالغ بر ۲۵۰ نفر در زمینه پیشبرد داخلی سازی قطعات 

خودرو فعالیت دارند.
محمدرضا دهقان، مدیر تحقیق و نوآوری الکترونیک ش��رکت صنایع تولیدی 
کروز با اش��اره به اهداف این واحد گفت: واحد تحقیق و توس��عه در کروز از سال 
۱۳۸۹ در دو بخش الکترونیک و مکانیک شروع به فعالیت کرد و تا امروز توانسته 
بسیاری از قطعات خودرو را بومی سازی کند. اهداف ما در بخش الکترونیک این 
واحد، تحقیقات و طراحی سیس��تم های الکترونیک خ��ودرو از جمله جلو آمپر، 
بادی کنترل، ایموبالیزر، ایمنی و ایربگ، مولتی مدیا، سوئیچ های الکترونیکی و... 

جهت داخلی سازی آنها در خودروهای متفاوت است.

مدی��ر تحقی��ق و ن��وآوری الکترونی��ک کروز ب��ا تاکید ب��ر همکاری 
دانش��گاهیان ب��رای ارتقای صنعت خودروس��ازی کش��ور تصریح کرد: 
قطعه س��ازان می توانند با همکاری دانش��گاهیان در خصوص پروژه های 
تحقیقاتی خود نس��بت به کاهش هزینه ه��ای تولید،  افزایش بهره وری، 
بهینه سازی مواد، طراحی محصول و تغییرات مهندسی خود اقدام کنند. 
کروز برای ارتقای دانش فنی و دس��تیابی به م��وارد مذکور پروژه هایی 
به صورت موازی با دانش��گاه های امیرکبیر، تهران و ش��ریف پیش برده 
است و حدود ۴۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه ها در این واحد مستقر 
هستند که در آینده با گذراندن واحدهای آموزشی می توانند جذب این 
واحد شوند. دهقان درخصوص دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه کروز 
در مش��ارکت با دانشگاه ها گفت: در سال جاری کروز توانست به کنترل 
بدنه نس��ل جدید خودروهای ۴۰۵، ۲۰۶ و س��مند، مدل های متفاوت 

سوئیچ، ECU نسل جدید که دارای قابلیت های منحصر به فرد است و 
بسیاری از قطعات دیگر به خودکفایی دست یابد.

وی ب��ا تاکید بر اینکه با تکیه بر تحقیق و توس��عه قادر به تولید همه قطعات 
به روز دنیا هس��تیم، بیان کرد: قطعه س��ازان همواره براس��اس نیاز خودروسازان 
اق��دام به طراحی و تولید قطعه می کنند و با این وجود خودروس��ازان بودجه ای 
برای تحقیق و توس��عه به قطعه س��ازان اختصاص نمی دهند. بخشی از بودجه ای 
که در زمینه تحقیق و توسعه هزینه می شود به نیروی انسانی و فضایی که به او 
اختصاص می یابد تعلق دارد و بخشی نیز به تجهیزات مرتبط با تحقیق و توسعه 
بازمی گ��ردد که این تجهیزات گران قیمت بوده و اگ��ر می خواهیم در این زمینه 
پیش رویم باید این تجهیزات را در اختیار داش��ته تا بتوانیم از آن استفاده کنیم 
و کروز همه هزینه های ش��امل این تحقیقات را در مجموعه خود برای برداشتن 

گام های هرچه بیشتر در پیشرفت این صنعت به تنهایی تامین می کند.

بازار خودرو متأثر از کاهش قدرت خرید مردم و کرونا

سرمایه گذاری کروز در تحقیق و توسعه سبب ارتقای صنعت خودروسازی کشور می شود
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کسب و کارامـروز8

»با کمک زیس��ت بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکس��ت می دهیم« عنوان 
فراخوانی اس��ت که از س��وی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر 
ش��ده اس��ت تا براس��اس آن گامی قدرتمن��د و هم افزا برای مقابل��ه با بیماری 

کرونا برداش��ته ش��ود. تولید انبوه دو مدل کیت 
دانش بنیانی یکی از این اقدامات است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری که از آغازین 
روزهای ش��یوع وی��روس کرونا در کش��ور 
ب��ا هم��کاری وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزش��کی یک فراخ��وان ملی برای 
تولید کیت های تش��خیصی ایرانی منتش��ر 
ک��رد، امروز اعالم کرده اس��ت که دو طرح 
دانش بنیانی ارسال شده به عنوان طرح های 
برگزی��ده انتخ��اب ش��ده و به تولی��د انبوه 

می رسند.
مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در این باره می گوید: پس از انتشار این فراخوان، چهار طرح 

دانش بنیانی برای تولید کیت تش��خیصی کرونا به دبیرخانه ارس��ال و دو طرح 
انتخاب شد.

این طرح ها به زودی به مرحله تولید انبوه می رس��ند و وارد بازار می ش��وند. 
البته این طرح ه��ا ابتدا باید به تایید س��ازمان 
غذا و داروی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی برسد و سپس شرکت ها باید طی یک 

هفته کیت ها را به تولید انبوه برسانند.
قرار بر این است که این کیت های تشخیصی 
هرچه زودت��ر به بازار در مقی��اس باال و قیمت 
مناسب عرضه ش��ود و در اختیار بیمارستان ها 

قرار گیرد.
شایسته یادآوری است، »با کمک زیست بوم 
فناوری و نوآوری کرونا را شکس��ت می دهیم« 
عنوان فراخوانی است که قصد دارد با هم افزایی 
فعاالن زیس��ت بوم فن��اوری و ن��وآوری گامی 
قدرتمن��د و هم افزای��ی در کم��ک ب��ه مردم و 
جامع��ه برای مب��ارزه با ویروس جدید کرونا با کم��ک توانمندی دانش بنیان ها 
و اس��تارت آپ ها بردارد. با اس��تفاده از این ظرفیت علمی و فناورانه و نوآورانه 

موجود در کشور گام های جدی برای مبارزه با این بیماری برداشته شود.

بی��ش از ۱۰ روز از اعالم رس��می ویروس کرونا به ای��ران می گذرد. همزمان 
ب��ا همین اعالم بس��یاری از اقالم بهداش��تی و حفاظتی مانند ماس��ک و مواد 
ضدعفونی کنن��ده در س��طح کش��ور کمیاب ش��ده ام��ا با تالش ش��رکت های 

دانش بنیان، این روند رو به بهبودی است.
 با آم��دن ویروس کرونا به کش��ور، خرید و 
اس��تفاده از ماس��ک به یکی از ملزومات اصلی 
زندگی تبدیل ش��ده است و این درحالی است 
که اس��تفاده از ماس��ک های نخی ت��ا چند روز 
پیش برای بس��یاری از هموطن��ان غیرمعمول 
بود. اواس��ط ماه گذش��ته بود که سعید نمکی، 
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش در نامه ای به 
گمرکات کش��ور صادرات و خروج ماسک را تا 
اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد تا این وزارتخانه 
به عنوان مش��تری و خریدار اصلی ماسک های 
تولید داخل نس��بت ب��ه ذخیره س��ازی آن در 

کشور اقدام کند.
در همین رابطه نس��یم غالم شهبازی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »نانو 
تار پاک« که تولیدکننده ماس��ک های تنفسی نخی اس��ت بیان کرد: براساس 
بخش��نامه صادرشده تولیدات شرکت فقط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزش��کی تحوی��ل داده می ش��ود و هیچ مق��داری از تولیدات ب��ه هیچ یک از 
شرکت های پخش کننده تحویل داده نمی شود.

این فعال فناور ادامه داد: از ماه گذشته و براساس دستورات صادره تولیدات 
این ش��رکت فقط به وزارت بهداشت فروخته 
می ش��ود و هیچ گون��ه صادراتی نی��ز صورت 

نمی گیرد.
ش��هبازی افزود: هم اکنون این ش��رکت با 
۱۰۰درصد ظرفیت مش��غول به فعالیت است 
و مش��کل خاص��ی در زمینه تولی��د و فروش 

ماسک های تنفسی وجود ندارد.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنی��ان »نانو تار 
پاک« به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد 
و گفت: از چندی پیش برخی از ش��رکت های 
تامین کنن��ده مواد اولیه قیمت ه��ای خود را 
افزای��ش داده اند و همین امر موجب به وجود 
آمدن مش��کالتی برای خرید مواد اولیه شده 
اس��ت ولی این موضوع درباره ش��رکت هایی رس��می که کامال تاب��ع قوانین و 
مقررات هس��تند صدق نمی کند و همچنان مواد اولیه را به قیمت گذش��ته در 

اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند.

تولید ماسک با 100درصد ظرفیت ادامه دارد2 طرح دانش بنیان شناخت کرونا به بازار می آید

آیا می دانید کدام یک از مش��تریان هستند که موجب متضرر شدن 
شما می شوند؟

برخی از افرادی که مش��تریان شما هس��تند، می توانند با رفتارهای 
مختلف خود به شما ضرر برسانند. شناسایی این مشتریان می تواند به 
ش��ما کمک کند تا ضررها را پیش بینی کرده و بتوانید مانع آن شوید. 
شناسایی این دسته از مشتریان تکنیک ها و مالک های مشخصی دارد 

که در ادامه این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.
یک( عدم پرداخت به موقع پول کاال

ش��ما کس��ب و کاری را راه اندازی کرده اید ک��ه بتوانید از طریق آن 
کس��ب درآمد کنید. در حالی که این دس��ته از مش��تریان پول کاال یا 
خدمات��ی را که دریافت کرده اند به موق��ع پرداخت نمی کنند بنابراین 
برنامه هایی که طراحی کرده بودید که انجام دهید در اثر این دسته از 
مش��تریان به تعویق می افتد یا ش��اید به طور کلی نتوانید انجام دهید؛ 

زیرا شما برای اجرای برنامه های تان به پول احتیاج دارید.
دو( چانه زدن و پرداخت پول کمتر

این دس��ته از مش��تریان از همان ابتدای ش��روع ارتباط با شما چانه 
می زنند و در صدد آن هس��تند که پول کمتری پرداخت کنند و حتی 
گاهی س��عی می کنند همان پول را نیز پرداخت نکنند. این مشتریان 
از همان ابتدا، موجب می ش��وند ش��ما یک حالت دفاعی نسبت به آنها 
بگیرید و همواره با ش��ما جر و بحث می کنند. آنها س��عی می کنند به 
ازای کمترین پولی که پرداخت می کنند از بیش��ترین س��ود برخوردار 
باشند. برخورد و رابطه با این دسته از مشتریان نه تنها سخت و دشوار 
اس��ت بلکه سودی که شما مدنظر داش��تید هرگز نمی توانید به دست 

آورید و حتی گاهی ممکن است متحمل ضرر نیز شوید.
سه( متوجه درخواست و تقاضاهای آنها نمی شوید

از آنجایی که این مش��تریان همیش��ه ناراضی هس��تند شما در یک 
حالت گیجی و س��ردرگمی به سر می برید که نیاز واقعی این مشتریان 
چیس��ت؟ آنها در مقابل هر نوع پیش��نهادی که شما می دهید حرفی 
برای گفتن دارند و آن را زیر س��وال می برند. حتی گاهی ممکن است 

ش��ما از نظر خودتان بهترین پیشنهاد خود را به آنها می دهید ولی باز 
هم آنها این پیش��نهاد را زیر سوال می برند و اصال از نظر آنها پیشنهاد 
جالبی به نظر نمی رس��د. این مشتریان شما را ناامید می کنند و حتی 
ش��ما را از مس��یر درس��ت منحرف می کنند. در نهای��ت این حس که 
تالش زیادی کرده اید ولی باز هم مشتری شما ناراضی هست احساس 

ناامیدی و ناخوشایندی به شما می دهد.
چهار( صرف زمان بیش از حد

براس��اس اغلب تجربه های مش��اوره بازاریابی، مشتریانی که به شما 
ضرر می رس��انند معموال از مشتریانی هستند که زمان بیشتری از شما 
را نیز گرفته اند. برای اینکه ارتباط با این مش��تریان را محدودتر کنید 
و زم��ان کمتری صرف کنید ت��ا انرژی و وقت گروه و تیم خود را فقط 
صرف یک مش��تری نکنید بهتر اس��ت مدت زم��ان تماس خود چه به 
ص��ورت تلفنی و چه حضوری و همچنی��ن تعداد تماس های خود را با 
این مشتریان محاسبه کنید تا مشتریان دشوار یا مشتریانی که به شما 

ضرر می رسانند را سریع تر پیدا کنید.
پنج( مشتری که پاسخگو نیست

تصور کنید زمان زیادی را برای یافتن یک مش��تری صرف کرده اید 
و ب��رای ارتب��اط و تماس ب��ا او به محل او مراجع��ه می کنید یا با او به 
صورت تلفنی و ایمیلی مکاتبه می کنید. اما این مشتری به شما پاسخ 
نمی ده��د، بنابرای��ن زمانی را که ص��رف یافتن و برق��راری رابطه با او 
کرده اید از دس��ت می دهید. ش��ما  در این مدت زمان می توانستید به 
کاره��ای دیگر بپردازید و نتایج بهتری بگیرید. این مش��تریان نه تنها 
وقت ش��ما را تل��ف می کنند بلکه ارزش محصول یا خدماتی که ش��ما 
ارائه می دهید را نیز پایین می آورند. سعی کنید با مشخص کردن این 
مشتریان، به سراغ آنها نروید تا زمان و سرمایه شما بیهوده هدر نرود.

۵ نش��انه گفته ش��ده در این مقاله، از جمله نش��ان هایی هستند که 
می توانید برای شناس��ایی مشتریانی که ش��ما را متضرر خواهند کرد 
اس��تفاده کنید و از برقراری ارتب��اط با آنها صرف نظر کنید تا انرژی و 

وقت خود را از دست ندهید.

در مجمع سـاالنه جنگ افزارهای ارتـش هوایی آمریکا، ایالن ماسـک به عنوان یکی از 
نوابـغ کارآفرینی حضور داشـته و اظهارنظـر جالب او با واکنش هـای متفاوتی همراه بوده 
است. وی اعالم کرده است که جنگندهF35 ارتش آمریکا توان رقابت با پهپادها را ندارد. 
درواقع به عقیده او پهپاد، نسـل جدید هواپیما محسـوب شـده و الزم است تا استفاده از 
آنها افزایشـی چشمگیر پیدا کند. این امر در حالی است که از این هواپیما، به عنوان نماد 
قدرت نیروی هوایی آمریکا نام برده می  شـود، با این حال نظر ایالن ماسـک تا چه اندازه 

درست است؟ 
درواقـع فـردی مطرح همچون ایالن ماسـک، با اظهارنظرهـای غیرمنطقی هیچ گاه 
وجهه خود را خدشـه دار نخواهد کرد. در این راسـتا بررسـی دالیل این امر می تواند 

بسـیار جالب باشـد. نکته اولی که در رابطه با پهپادها وجود دارد این است که در آنها 
هیچ خلبانی حضور نداشـته و این امر باعث می شـود تا تلفات انسانی آن صفر باشد. 
این امر در حالی اسـت که ساالنه، بسیاری از خلبانان جنگی در ماموریت های مختلف 
جان خود را از دست می دهند. نکته دیگر آن است که دقت عمل آنها به مراتب باالتر 
بوده و این امر در حالی اسـت که در رابطه با F35 دقت عمل آن در حدود نزدیک به 
80درصد اسـت. این امر در حالی اسـت که در رابطه با پهپادها، میزان خطا به حداقل 
ممکن می رسـد. درواقع کنتـرل از راه دور آنها آرامش و راحتـی باالتری را به همراه 
دارد این امر باعث می شـود تا درصد خطای انسانی نیز کاهش یابد. همچنین سیستم 
پیشـرفته تر باعث می شـود تا درصد خطا عمال صفر باشد. نکته دیگری که باید به آن 

5 مشخصه اصلی مشتریانی که شما را متضرر می کنند

F35 نظر جالب ایالن ماسک در رابطه با جنگنده
به قلم: دیوید چویی - خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

زیست بوم فناوری و نوآوری امیدی است که چند سالی است در رگ صنایع مختلف و 
جامعه تزریق شده است؛ زیست بومی که همه حوزه های علمی و فناوری را در دل خود 

جای داده و خدمات ارائه شده به جامعه را هدفمند و باکیفیت کرده است.
 یکی از حوزه هایی که عضو اصلی این زیس��ت بوم محس��وب می شود نظام سالمت و 
خدمات ارائه ش��ده بهداشتی و درمانی است که طیف وسیعی از جامعه و خدمات مورد 

نیاز آنها را دربر می گیرد.
خدمات آزمایشگاهی که جزئی از نظام سالمت است و چند سالی است با شکل گیری 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری، تحوالت جدی داش��ته اس��ت هم ارائ��ه خدمات خود را 

هدفمند و نیازمحور کرده است.

با زیست بوم فناوری و نوآوری 
بن بست فنی نخواهیم داشت

سه شنبه
13 اسفند 1398

شماره 1506
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دس��تگاه آب س��از توانایی تولید آب باکیفیت از رطوبت هوا را دارد، 
این دستگاه بدون وجود نمونه آزمایشگاهی، برای اولین بار در ایران با 
حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به مرحله تجاری سازی 

رسید.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از س��الن تولید شرکت 
دانش بنیان اندیشه س��ازان سالمت پارسیان 
بازدید کرد. این ش��رکت س��ازنده دستگاه 
تولی��د آب از رطوبت هوا اس��ت که توانایی 

تولید روزانه ۷۵۰ لیتر آب را دارد.
آب تولیدش��ده توسط این دستگاه که به گفته 
س��ازندگان آن در کیفیتی مطلوب و بهداش��تی 
تهیه می ش��ود، در پک های ی��ک و نیم لیتری به 

دست مصرف کننده می رسد.
 س��امانه تولی��د آب از رطوب هوا می توان��د در زمان بروز بح��ران و بالیای 

طبیعی، کارکردی  حیاتی داشته باشد.
ضرورت وجود این دس��تگاه به ویژه در زمان وقوع سیل و زلزله های 

اخیر احساس شد.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری براساس یک برنامه ویژه حمایت 
از محصوالت دانش بنیان دارای کاربرد در زمان بحران را در سال جاری تقویت 
کرده اس��ت. براس��اس این برنام��ه، تولید کلیه 
محص��والت دانش بنیانی که وجود آنها در زمان 
بحران ضروری اس��ت، مورد حمای��ت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد.
 این دستگاه در رطوبت بین ۳۰ تا ۷۰ درجه 
کار می کن��د و عملکرد آن در مناطق ش��مالی، 
جنوبی و غربی، کش��ور مطلوب گزارش ش��ده 

است.
دستگاه آب س��از از رطوبت هوا همچنین در 
حجم ه��ای ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ لیتر طراحی ش��ده 
است و در صورت وجود سفارش، امکان ساخت 

دستگاه با حجم باالتر نیز وجود دارد.
سورنا ستاری در ضمن بازدید از سالن تولید 
این ش��رکت از دیگر محصوالت آنها نیز بازدید ک��رد، علی اکبر صالحی، رئیس 
سازمان انرژی اتمی نیز در این بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

را همراهی کرد.

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های اشتغال برای 
کارآفرینان گفت اگر کارآفرینی به عنوان محور اصلی برنامه ریزی ها در بازار کار 
ش��کل بگیرد بخش زیادی از فارغ التحصی��الن در قالب کارآفرین وارد بازار کار 

می شوند. حمید حاج اس��ماعیلی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: وقتی افراد جویای کار هستند 
دولت باید برای آنها بس��تر کار و ظرفیت اشتغال 
ایجاد کند، استخدام کند و دستمزد بپردازد ولی 
وقتی از حالت کارجو ب��ودن به کارآفرین تبدیل 
می ش��وند طبعا خودش��ان منش��أ اثر هس��تند و 
می توانند فرصت های ش��غلی بیافرینند و موجب 

افزایش ظرفیت بازار کار در کشور شوند.
افراد کارآفرین سرمایه جذب می کنند

وی ادامه داد: افراد کارآفرین می توانند با تزریق 
خالقیت های جدید به بازار کار سرمایه گذاران را 
جذب کنند و چون ب��ا ایده های جدید و نوآوری 
در ارتباطند س��رمایه گذاران ب��ا اطمینان خاطر 

س��رمایه خود را در اختیار آنها قرار می دهند تا بازار کار جدیدی را در کش��ور 
شکل دهند.

این کارش��ناس حوزه کار با بیان اینکه رویکرد کشور در بحث آموزش عالی 

بای��د از س��مت تئوری صرف به س��مت کارآفرینی برود، درب��اره راهکار جذب 
فارغ التحصی��الن به بازار کار اظه��ار کرد: در صورتی ک��ه کارآفرینی بتواند به 
عن��وان محور اصلی برنامه ریزی ها در بازار کار ش��کل بگی��رد، بخش زیادی از 
فارغ التحصیالن در قالب کارآفرین وارد بازار کار 
می ش��وند در آن صورت دولت زیرس��اخت ها را 
برای بهبود فضای کس��ب و کار فراهم می کند 
و کارآفرینان به تدریج به س��مت تاسیس بنگاه 
و انج��ام کار تولیدی و ن��وآوری و خالقیت های 
جدی��د حرک��ت می کنن��د، آن زم��ان مجبور 

نیستیم برای همه شغل ایجاد کنیم.
به اعتقاد حاج اسماعیلی با شیوه های سنتی 
و قدیم��ی نمی توان در بازار کار کش��ور تحول 
ایجاد کرد بلکه باید برنامه ریزی ها اصالح ش��ود 
و فض��ای کس��ب و کار در کش��ور تغییر یابد تا 
فارغ التحصیالن متناسب با بازار کار رشد کنند.

وی گف��ت: در ح��ال حاضر گرفت��ن مجوز و 
انجام کار تولیدی دشوار و ریسک آن باال و پرهزینه است لذا باید فضای کسب 
و کار در کشور تسهیل شود تا کارجویان و فارغ التحصیالن در قالب کارآفرینی 

بتوانند وارد بازار کار شوند.

بهترین راه جذب فارغ التحصیالن به بازار کاردستگاه تولید آب از رطوبت هوا »ایران ساخت« رونمایی شد

مدیران عامل بی تجربه ای که به تازگی عهده دار مدیریت یک شرکت 
ش��ده اند، در معرض اش��تباهاتی قرار دارند که آنها را از دس��تیابی به 

موفقیت های بزرگ باز می دارد. 
ب��رای اینکه در جایگاه مدیرعاملی یک ش��رکت ق��رار بگیرید، باید 
س��خت کار کنید و مسیری پرچالش را پشت س��ر بگذارید، اما وقتی 
ب��ه این جایگاه رس��یدید، زمان زی��ادی ندارید تا به موفقیت برس��ید. 
دنیای کس��ب و کار به سرعت در حال تغییر است و اگر نتوانید اهداف 
موردنظر ش��رکت را برآورده کنید، خیلی زود اعتبار خود را از دس��ت 

می دهید.
ش��ما نمی توانید فاکتوره��ای موفقیت 
کس��ب و کار را به طور تضمینی مشخص 
کنید، اما می توانید سبک مدیریت خود را 
تحت کنترل بگیرید و این همان نکته ای 
اس��ت ک��ه ش��ما را از س��ایرین متمایز 
می کند. اگر س��بک رهبری خوبی داشته 
باش��ید، به بهتری��ن عام��ل انگیزه بخش 
کارمندان مجهز خواهید شد و می توانید 
راه هایی برای افزایش بهره وری ش��رکت 

پیدا کنید.
ام��ا اگر بر نقاط ضعف خود غلبه نکنید 
ی��ا گرفتار تله ه��ای روان ش��ناختی رایج 
مدیران جدید شوید، با چالش های جدی 
رو به رو می ش��وید و از مس��یر دستیابی 

به موفقیت های بزرگ دور خواهید ماند.
مدیران عامل جدی��د و بی تجربه باید از 
رفتارهای زیر دوری کنند تا موفقیت شان 

تضمین شود:
بر غرور خود غلبه کنید

بعد از تالش های فراوان برای رس��یدن به جایگاه مدیرعاملی، کامال 
طبیعی است گرفتار غرور شوید. شاید فکر کنید دیگر نیاز نیست نکته 
جدی��دی یاد بگیرید و از فرصت رش��د و ترقی اس��تفاده کنید. ممکن 
است افرادی که با عقاید شما مخالف هستند را کنار بگذارید و تنها با 

افراد همیشه موافق معاشرت کنید.
برایان دی ایوانس، مدیرعامل کمپانی BDE Ventures می گوید: 
»خیلی خوب اس��ت به دس��تاوردهای خ��ود افتخار کنی��د، اما نباید 
بگذارید غرور، چش��مان تان را روی خیلی از مسائل ببندد. باید بدانید 
شرکت های کداک و بالکباس��تر، به این خاطر به شکست رسیدند که 
از تغیی��رات صنعت و ایده های دیگران چشم پوش��ی کردند. به عنوان 
مدیرعاملی تازه کار، متواضع باش��ید و یادتان باش��د شما باهوش ترین 

فرد حاضر در شرکت نیستید.«
غ��رور خود را کن��ار بگذارید و ش��رایطی مهیا کنید ک��ه کارمندان 
تمام ایده ها و نظرات ش��ان را با ش��ما در میان بگذارن��د. بدین ترتیب 
نه تنها ایده های جدیدی می گیرید، بلکه به کارمندان انگیزه بیش��تری 
می دهید. وقتی با فروتنی به کارمندان نشان دهید که چقدر وجودشان 
ارزشمند است، با استعفای کمتری مواجه می شوید و به طور مستقیم 

روی بهره وری و هزینه های کل تاثیر می گذارید.
بیش از اندازه محتاط و محافظه کار نباشید

شاید نگرش محافظه کارانه را یک ویژگی منفی تلقی نکنیم، اما دین 
اس��تامولیس در وب سایت کسب و کار هاروارد می گوید، محافظه کاری 

ب��رای مدیران عامل یک ویژگی مثبت و موفق کننده نیس��ت. برعکس، 
مدیران باید به دنبال ریس��ک های موثر باشند و بتوانند در فرصت های 

خطرپذیر، اقدام کنند.
مدی��ران باید با تکیه بر دانش، تجربیات گذش��ته و منابع اطالعاتی 
موج��ود، تصمیم��ات عاقالنه و آگاهان��ه اتخاذ کنند، ام��ا گاهی ترس 
از شکس��ت س��بب می ش��ود از هر ریس��کی اجتناب کنند. آنها برای 
تصمیم گیری بیش از اندازه فکر می کنند، دچار تردید می ش��وند و در 

نهایت ترجیح می دهند با همان تکنیک های قدیمی جلو بروند.
حتم��ا می دانید خیل��ی از نوآوری ها 
و موفقیت ه��ای دنی��ای کس��ب و کار، 
هوش��مندانه  ریس��ک پذیری  نتیج��ه 
هس��تند. وقتی بیل گیتس دانش��گاه را 
رها کرد تا مایکروس��افت را راه بیندازد، 
ریس��ک بزرگی را متحمل شد. جی.کی 
رولینک نیز ریس��ک بزرگی انجام داد، 
چراکه خیلی از ناش��ران حاضر نش��دند 

کتاب های هری پاتر را چاپ کنند.
البته تمام ریسک ها به موفقیت ختم 
نمی ش��ود. حتی وقتی یک ریس��ک به 
نتیجه دلخواه منجر نمی ش��ود، باز هم 
درس ه��ای زیادی از آن ی��اد می گیرید 
که به پیشرفت کس��ب و کارتان کمک 
می کند و ش��ما را از رقبا جلو می اندازد. 
در مقابل، رضایتمندی از دستاوردهای 
قبل��ی، کس��ب و کار ش��ما را راکد نگه 

می دارد.
خیلی روی سود خالص تمرکز 

نکنید
وقتی در جایگاه مدیرعاملی قرار می گیرید، سودآوری اهمیت زیادی 
پیدا می کند. خصوصا اینکه باید جواب س��رمایه گذاران و هیأت مدیره 
شرکت را هم بدهید، اما این مسئله نباید باعث شود سودآوری خود را 

به نیازهای مشتریان ترجیح دهید.
معموال مدیران عامل جدید تمرکز خود را روی سودآوری می گذارند 
ک��ه منجر به نتایج خوبی نمی ش��ود. اگر س��عی کنید کیفیت خدمات 
مش��تریان را کاهش دهید ی��ا در تولید محصوالت از م��واد ارزان تری 
اس��تفاده کنید، مخاطبان هدف خود را از دس��ت می دهید. شکس��ت 
س��نگین اتومبیل فورد پینتو، به دلیل تمرکز روی س��ودآوری به جای 

پاسخگویی به نیاز مشتریان بود.
وقتی سعی می کنید کیفیت محصوالت یا خدمات را افزایش دهید و 
به بهترین وجه ممکن به مشتریان کمک کنید، با وفاداری آنها مواجه 
می ش��وید که از پایه های اساس��ی یک برند برای دستیابی به موفقیت 

بلندمدت است.
باید بدانید هر چقدر مدیرعامل بهتری باشید، کسب و کار بهتری را 
توسعه می دهید. به عنوان یک مدیرعامل جدید و تازه کار، از رفتارهای 
ذکرش��ده اجتن��اب کنید و در عین حال س��عی کنی��د تاثیر مثبت و 
پایداری روی ش��رکت داشته باشید. به کارمندان تان انگیزه بدهید، در 
مقابل تغییرات بازار واکنش مناس��بی از خود بروز دهید و موانع رایج 

مدیریتی را برطرف کنید تا شرکت خود را به افق روشنی برسانید.
Entrepreneur/ucan :منبع

بسـیار جالب باشـد. نکته اولی که در رابطه با پهپادها وجود دارد این است که در آنها 
هیچ خلبانی حضور نداشـته و این امر باعث می شـود تا تلفات انسانی آن صفر باشد. 
این امر در حالی اسـت که ساالنه، بسیاری از خلبانان جنگی در ماموریت های مختلف 
جان خود را از دست می دهند. نکته دیگر آن است که دقت عمل آنها به مراتب باالتر 
بوده و این امر در حالی اسـت که در رابطه با F35 دقت عمل آن در حدود نزدیک به 
80درصد اسـت. این امر در حالی اسـت که در رابطه با پهپادها، میزان خطا به حداقل 
ممکن می رسـد. درواقع کنتـرل از راه دور آنها آرامش و راحتـی باالتری را به همراه 
دارد این امر باعث می شـود تا درصد خطای انسانی نیز کاهش یابد. همچنین سیستم 
پیشـرفته تر باعث می شـود تا درصد خطا عمال صفر باشد. نکته دیگری که باید به آن 

توجه داشـته باشـید تفاوت فاحش قیمت اسـت. درواقع F35 گران قیمت ترین نسل 
هواپیماهای جنگی در سراسـر جهان محسـوب می شـود. این امر در حالی اسـت که 
پهپادها قیمت به مراتب پایین تری را دارند. در نهایت با توجه به توضیحات ارائه شده، 
نظر جنجالی ایالن ماسک را باید کامال منطقی و درست به حساب آورد. حال باید دید 
که آیا ارتش آمریکا، از وی برای ساخت پهپادهای بیشتر استفاده خواهد کرد؟ درواقع 
با توجه به این امر که جنگ افزارهای خودران، آینده ارتش سراسـر جهان محسـوب 
می شود، باید دید که آمریکا به عنوان ابرقدرت نخست جهان، چه برنامه هایی را برای 

حفظ سلطه خود خواهد داشت. 
businessinsider.com :منبع

رفتارهای اشتباهی که مدیران عامل جدید را به شکست می رساند

F35 نظر جالب ایالن ماسک در رابطه با جنگنده
به قلم: دیوید چویی - خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از استودیو هورخش بازدید 
کرد، این شرکت دانش بنیان محصوالت انیمیشنی خود را به بیش از هفت کشور صادر 

کرده است.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، ش��رکت دانش بنیان  »اس��تودیو 
هورخش« توانس��ته اس��ت با ایس��تادگی در برابر تحریم ه��ای یکجانب��ه و ظالمانه، با 
رویک��ردی جدید ضمن دریافت س��فارش کار از کش��ورهای مختلف مانند انگلس��تان، 

روسیه، آلمان، یونان و … در تولید محصول نهایی این کشورها مشارکت کند.
انیماتورهای ایرانی در این شرکت با تولید سکانس های مختلف انیمیشنی و صادرات 

آن به کشورهای مقصد، در پروسه ملی ارزآوری مشارکت می کنند.

بازار جهانی میزبان انیمیشن سازان 
ایرانی شد



برخی افراد آژانس های تبلیغاتی را با مش��اور مارکتینگ اشتباه گرفته و 
تصور می کنند عملکرد آنها یکسان بوده در حالی که اینطور نیست. آژانس 
تبلیغاتی تنها برای درست کردن یک تبلیغ و معرفی خدمات و یا محصولی 
خاص اس��تخدام می شود اما مشاور بازاریابی به شرکت کمک می کند تا با 
اصالح روش های بازاریابی و به کار بردن شیوه های جدید فروش، مشتریان 
شرکت را به بهترین وجه در تعامل با برند نگه دارد و همچنین باعث رشد 

و توسعه برند شود.
اگ��ر می خواهی��د بدانید یک مش��اور بازاریابی حرفه ای کیس��ت و چه 
مهارت هایی باید داشته باشد، یک مشاور بازاریابی حرفه ای باید چه ویژگی 
و عملکردهایی در هنگام مش��اوره بازاریابی داش��ته باش��د؟ در ادامه با ما 

همراه باشید.
مشاور بازاریابی کیست و وظیفه آن چیست؟

مش��اور بازاریاب��ی حرف��ه ای Marketing Consultant ب��ه ارائ��ه 
اس��تراتژی هایی موثر برای جذب مشتری و بهبود فرصت های شغلی، هم 
از طریق حفظ مش��تری های موجود و هم جذب مشتری جدید برای برند 
می پردازد. وظیفه او از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، بررسی وضعیت فعلی 
ش��رکت، موقعیت ش��رکت در صنعت تولیدی یا خدماتی مربوط به آن و 
در نهای��ت ارزیابی موفقیت ها، می تواند چالش ها و منابع موجود را تعیین 
ک��رده و از طریق ایجاد کمپین های هدفمند و ارائ��ه یک برنامه بازاریابی 
موفق به شرکت ها کمک کند تا به اهدافی مشخص و قابل سنجش دست 

پیدا کنند.
نقش و عملکرد یک مشاور بازاریابی حرفه ای

کار یک مش��اور بازاریابی ماهر Marketing Consultant، ترکیب 
دقیقی از نقش های رهبری و مشاوره بوده و باید بتواند به صورت همزمان 
هم یک تحلیلگر خوب و هم فردی خالق باش��د. او با چالش هایی از قبیل 
ارزیابی س��ریع و دقیق عناص��ر داخلی و خارجی مؤثر ب��ر تجارت اعم از 
رضایت مش��تری، بررس��ی رقبا، روند بازار، نحوه عملکرد پرسنل شرکت، 
نوآوری های عرصه تکنولوژی و عوامل محیطی روبه روست. مشاور بازاریابی 
ضمن تعیین اس��تراتژی های کوتاه و یا بلندمدت برای دس��تیابی به یک 
برندینگ و بازاریابی موفق، باید به ش��رکت این اطمینان را بدهد که این 

برنامه با موفقیت انجام شده و اهداف موردنظر شرکت تامین خواهد شد.
اجرای اینگونه استراتژی های بازاریابی، یک عمل ظریف و دقیق بوده و به 
کسی نیاز دارد که قادر به نظارت بر پیشرفت و انطباق برنامه های بازاریابی 
ب��ا یکدیگر و در عین حال ایج��اد نوآوری در مواقع لزوم باش��د. می توان 
گفت راهکارهای یک مشاور بازاریابی حرفه ای، ترکیبی از سازمان یافته ترین 
و دقیق ترین برنامه های مبتنی بر جزییات بوده که براس��اس مش��اهدات 
تخصص��ی خود و نتایج حاصل از تحقیقات اتخاذ ش��ده که ش��روع ایجاد 

تغییرات اساسی برای شرکت است.
با توجه به دالیل برشمرده شده، اگر یک شرکت اقدام به استخدام یک 
مش��اور بازاریابی حرفه ای بکند، در واقع یک مغز ماهر و خالق را به جمع 

اعضای شرکت خود اضافه کرده که طبق یک برنامه زمانبندی شده معین، 
همیشه در دس��ترس بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از زمانی است 
که از او بخواهد طی یک مدت مش��خص تنها کارمندانش را آموزش دهد. 
تجربه نشان داده که عقد قرارداد درازمدت با یک مشاور بازاریابی برای کار 
به روی پروژه های منتخب، به صورت مستقل یا با همکاری سایر کارمندان 
شرکت، نتایج پربارتری داش��ته و در نهایت دستاورد بهتری برای شرکت 

خواهد داشت.
آنچه که باید درباره یک مشاور بازاریابی حرفه ای بدانید

مش��اوران بازاریابی بای��د افرادی توانمند و خوش��رو در برقراری ارتباط 
ب��ا دیگران بوده و دانش��ی عمی��ق از رفتار مصرف کننده ها، روانشناس��ی، 
تج��ارت، ارتباطات و فرآیندهای بازاریابی و برندینگ داش��ته باش��د. آنها 
مصاحبه کننده ه��ای خبره ای هس��تند که به ط��رز حیرت انگیزی قادرند 
نه تنه��ا چگونگی قرارگیری و ترفیع یک ش��رکت را در جایگاه خود، بلکه 
آنچه که مصرف کنندگان را به س��مت خرید محصوالت یا خدمات س��وق 
می دهد، تجزیه و تحلیل کنند. یک مشاور خوب در زمینه بازاریابی همواره 
ایده هایی ناب در مورد چگونگی گسترش تجارت و نحوه همکاری مناسب 

بین مدیریت و کارمندان خواهد داشت.
یک مشاور بازاریابی حرفه ای، به لحاظ داشتن شخصیت مبتکر و خالق 
خود، از ظهور فناوری های جدید ترس��ی نداش��ته و ب��ا اتخاذ رویکردهای 
مختلف، از آنها در جهت پیشبرد اهدافش استفاده می کند. اگرچه در ابتدا 
ممکن است آنها نیز در زمینه استفاده از فناوری های نوین مبتدی باشند، 
اما با روش های مستمر آزمون و خطا و بررسی نتایج حاصل از آنها، به یک 
جمع بندی رس��یده و چگونگی استفاده از آنها را هم برای خود و هم برای 

دیگران مملوس و قابل سنجش می کنند.
در کسب و کارهای مختلف از چه مشاوران بازاریابی 

)Marketing Consultant( کمک بخواهیم؟
مش��اوران مش��اغل کوچک Small business advisor: مش��اوران 
بازاریاب��ی با برنامه ریزی و ارائه مش��اوره بازاریابی ب��رای چگونگی افزایش 
فروش و کنترل بودجه های محدود برای کسب وکارهای کوچک مانند اسپا 
یا رستوران ها و یا اس��تارت آپ ها به آنها کمک کرده و با ارائه راهکارهایی 
برای اس��تفاده بهینه از منابع موجود برای توسعه مشاغل نوپا و کوچک و 

حفظ مشتری مفید هستند.
 :)Online Marketing Consultants( مش��اوران بازاریابی آنالین
مشاوران دیجیتال مارکتینگ بر توسعه تجارت های الکترونیکی و گسترش 
و اجرای فعالیت های بازاریابی و برندینگ اینترنتی متمرکز هس��تند. آنها 
غالب��ا در کلیه تاکتیک ه��ا و تکنیک های بازاریاب��ی اینترنتی یا دیجیتال 
مارکتینگ از تبلیغات کلیکی )PPC( گرفته  تا بهینه س��ازی موتورهای  
جس��ت وجو )SEO( تخصص داشته و می دانند چگونه کاربران برند را به 
سمت سایت های هدف سوق دهند. از مشاغل کوچک گرفته تا شرکت های 
بزرگ می توانند از خدمات و مشاوره های اینگونه مشاوران در جهت پیشبرد 

اهداف کس��ب و کارشان اس��تفاده کنند. البته گاه موضوعات تخصصی و 
تجربی مانند سئو نیاز به مشاور سئو حرفه ای دارد.

 :)Social Media Consultants( مش��اوران رس��انه های اجتماعی
این مش��اوران بازاریابی به تنظیم اس��تراتژی های بازاریابی، تهیه محتوا و 
مدیری��ت رس��انه های اجتماعی کمک می کنند؛ همه چی��ز از فیس بوک 
 LinkedIn گرفته تا لینکدین  Instagram و اینستاگرام Facebook
و توییتر Twitter. آنها در طراحی صفحات، ثبت نام اکانت برای برندها در 
شبکه های اجتماعی، تهیه مطالب نوشتاری و بصری و پست هایی که باعث 
افزایش ترافیک برای وب سایت ها و برند می شوند، کمک خواهند کرد. این 
نوع مش��اوران بازاریابی توس��ط اکثر مشاغل از کسب و کارهای کوچک تا 

شرکت های بزرگ چندملیتی استخدام می شوند.
 :)Corporate Branding Consultants( مش��اوران برندس��ازی
هنگامی که ش��رکت ها می خواهند به عنوان یک برند حرفه ای در صنعت 
خود تعریف ش��وند، نیاز به یک مشاور برندس��ازی دارند که این کار را به 

صورت تخصصی برای شان انجام دهد.
 :)Client Acquisition Consultants( مشاوران کسب مش��تری
برندها برای توس��عه و کس��ب س��ود به مش��تریان بالقوه و بالفعل متکی 
هستند، بنابراین »مش��اوران بازاریابی کسب مشتری« مشاورانی هستند 
که در مورد جذب مش��تریان بیشتر و نگهداشت مشتریان فعلی تخصص 
دارند. این متخصصان بازاریابی که معموال توسط شرکت های تازه تاسیس 
و یا شرکت های نیازمند توس��عه، آژانس های مسافرتی، هتل ها، برندهای 
تولیدی، وکال و… استخدام می شوند، می دانند که چگونه می توان مشتری 
جدید کسب کرد و مدت زمان تعامالت مکرر مشتری با برند را افزایش داد.
اگر شما هم می خواهید در تجارت خود موفق تر از رقبا عمل کنید، بعد 
از مشخص کردن اهداف موردنظرتان، برای موفقیت نیاز به تهیه و تدوین 
یک برنامه ریزی اس��تراتژیک بازاریابی با اهداف بلند و کوتاه مدت دارید. به 
عالوه تمرکز بر معیارهای کلیدی نظیر ترافیک وب سایت، تعامل رسانه های 
اجتماع��ی، برقراری روابط با مش��تری و حفظ آنه��ا و همچنین تمایل به 
گسترش کسب و کارتان در آینده، همه از مواردی هستند که نیاز شما را 

به یک مشاور بازاریابی نشان می دهند.
حال که با ویژگی های یک مشاور حرفه ای در زمینه بازاریابی آشنا شدید، 
قبل از اس��تخدام یکی از آنها، ش��رایط خود را س��نجیده و ببینید به چه 
نوع مش��اور بازاریابی و برندینگ نیاز دارید؛ سپس در جست وجوی فرد یا 
شرکتی باشید که در آن زمینه تجربه و مهارت کافی داشته و بتواند اهداف 

کسب وکار شما را برآورده سازد. 
ب��رای اطمینان از توانایی های فرد یا ش��رکت منتخ��ب خود، می توانید 
مطالب موجود در وبالگ آنها را مطالعه کنید و از آنها درخواس��ت ارسال 
رزومه کارهای انجام ش��ده برای س��ایر کسب وکارها را بخواهید، تا بتوانید 

راحت تر بهترین مشاور بازاریابی را برای برند خود انتخاب کنید.
beloved.marketing :منبع

استفاده اپل از انیمیشن در تازه ترین کمپین 
تبلیغاتی اش

شعبه اپل در ژاپن به تازگی از کمپین تبلیغاتی تازه ای با استفاده 
از انیمیشن رونمایی کرده است. پیش از این چنین الگوی تبلیغاتی 
کمتر از س��وی اپل مورد اس��تفاده قرار گرفته بود. همین امر توجه 
بس��یار زیادی را به کمپین تازه غول دنیای فناوری IT جلب کرد. 
ویدئوی رس��می کمپی��ن تبلیغاتی تازه اپل از صحنه های مش��هور 
انیمیش��ن های موفق الگوبرداری کرده اس��ت، با این حس��اب ما با 
ویدئویی اقتباسی در حوزه تبلیغات مواجه هستیم. استفاده از چنین 
استراتژی از س��وی مدیران اپل در حوزه بازاریابی تازگی دارد. تیم 
بازاریابی اپل همیشه در تالش برای استفاده از آخرین دستاوردهای 
ممکن در حوزه بازاریابی و ترکیب آن با خالقیت های بدیع اش بود، 
با این حال انگار دهه جدید میالدی بر روی گرایش مدیران اپل نیز 
تاثیر گذاش��ته است.  نکته جالب انیمیشن رسمی کمپین تبلیغاتی 
اپل حذف لوگوی آنها از سوی مک بوک طراحی شده است. به این 
ترتیب با مشاهده انیمیشن موردنظر هیچ اطالعات ظاهری از مدل 
مک بوک نخواهیم یافت. هدف اصلی تیم بازاریابی اپل تالش برای 
ارزیابی میزان مان��دگاری المان های منحصر به فرد مک بوک ها در 
ذهن مخاطب هدف اس��ت. اگ��ر از طرفدارهای محصوالت برند اپل 
باش��ید، شناس��ایی مک بوک، علی رغم جایگزینی لوگوی مش��هور 
اپل با ش��کلی مانند قلب یا هلو، کار دش��واری نخواهد بود. این امر 
بیانگر توسعه جهانی کاربرد مک بوک است، بنابراین اپل در کمپین 
تازه اش به نوعی دنبال اثبات موفقیت های قبلی اش در حوزه کسب 
و کار نیز هس��ت.  محورهای اصلی انیمیش��ن تبلیغاتی اپل تشویق 
نس��ل جوان به استفاده از مک بوک برای یادگیری نکات مختلف و 
همچنین بهبود وضعیت تحصیلی ش��ان است. همچنین تالش برای 
تش��ویق مخاطب هدف به بیان داستان منحصر به فرد زندگی شان 
نی��ز مورد توج��ه بازاریاب های اپل در بازار ژاپن قرار گرفته اس��ت. 
کمپین تبلیغاتی تازه اپل در فرمت بسیار کوتاهی )حدود ۳۰ ثانیه( 
طراحی ش��ده اس��ت، اما تاثیرگذاری قابل توجهی بر روی مخاطب 
هدف دارد. اس��تراتژی اپل در زمینه طراح��ی تبلیغات مینیمال و 
تاکی��د بر روی مخاطب هدف، ب��ه جای خدمات یا محصوالت برند، 
هنوز هم ادامه دارد. با این حس��اب ما به جز اس��تفاده از انیمیشن 

شاهد تغییر بزرگی در الگوی تبلیغاتی اپل نیستیم. 
hypebeast.com :منبع

سیاست جالب اپل در سینما 

همواره این نظریه وجود داش��ته است که برندها برای استفاده از 
محصوالت خود در صنعت س��ینما، سیاس��ت های خاصی را دارند. 
برای مثال برخی از برندهای تولیدکننده نوش��یدنی، اجازه انداختن 
بطری محصوالت خود به س��طل آش��غال را نمی دهند، با این حال 
تاکن��ون هیچ کارگردانی در این رابطه صحبت نکرده اس��ت. اخیرا 
ریان جانس��ون، کارگردان و نویس��نده مطرح آمریکایی که س��ابقه 
س��اخت آثاری همچون برکینگ بد و جنگ ستارگان را در کارنامه 
 Knives Out خود دارد، در مصاحبه جدید خود در رابطه با فیلم
اعالم کرده اس��ت که اپل اجازه استفاده از هیچ کدام از محصوالت 
خود را برای ش��خصیت های منفی نمی دهد. همین امر باعث شد تا 
ش��خصیت مثبت این فیلم، آخرین مدل گوش��ی های هوشمند این 
ش��رکت را در دست داش��ته باش��د. درواقع به عقیده مدیران اپل، 
اس��تفاده از محصوالت این ش��رکت توسط ش��خصیت های منفی و 
منف��ور فیلم ها، باعث ایجاد تصویر ذهنی بد از اپل خواهد ش��د. به 
همین خاطر این قان��ون برای تمامی کارگردانان جهان وجود دارد. 
حال باید دید که آیا مدیران گوگل و سایر کارگردان ها، واکنشی را 
به این اظهارنظر خواهند داش��ت و یا این فرضیه رنگ واقعیت را به 

خود خواهد گرفت. 
gizmodo.com :منبع

تیک تاک برنده جدال با واتس اپ

بنا بر آخرین آمارهای منتشرش��ده، تیک ت��اک به پردانلودترین 
اپلیکیش��ن جهان تبدیل شده اس��ت. این امر در حالی بوده که در 
آمار قبلی واتس اپ جایگاه نخس��ت را در اختیار داشت و تیک تاک 
جای��گاه دوم را به دس��ت آورده بود، با این ح��ال نکته ای که کامال 
مش��هود است این اس��ت که تیک تاک با توجه به سابقه بسیار کم 
خود )عرضه از س��ال ۲۰۱۶( موفقیت بسیار چشمگیری را به دست 
آورده اس��ت. ای��ن برند چین��ی در حال حاض��ر بزرگ ترین تهدید 
ش��بکه های اجتماعی مطرح نظیر اینستاگرام و فیس بوک محسوب 
ش��ده و پیش بینی می شود که طی دو سال آینده بتواند جایگاه آنها 
را تصاحب کند. جالب اس��ت بدانید که میزان دانلود این برنامه در 
مقایس��ه با مشابه سال گذشته، پیش��رفت ۴۶درصدی داشته است. 
همچنین آمارهای منتشرش��ده تنها براس��اس اطالعات گوگل پلی 
و اپل اس��تور اس��ت. به همین خاطر سایر مکان هایی که این برنامه 
دانلود شده است، مالک قرار نگرفته و این امر موفقیت بسیار بزرگی 
محس��وب می ش��ود. یکی از پیش بینی های جالب در رابطه با آینده 
تیک تاک این اس��ت که مارک زاکربرگ سیاست همیشگی خود را 
که برای اینس��تاگرام و واتس اپ پیاده کرده اس��ت، برای تیک تاک 
نیز مورد استفاده قرار خواهد داد. درواقع طبق این پیش بینی، تیک 
تاک با رقمی بس��یار باال در نهایت ب��ه مالکیت فیس بوک درخواهد 
آم��د، با این حال با توجه به روابط س��رد چی��ن و آمریکا، احتمال 

چنین اتفاقی بسیار کم خواهد بود. 
forbes.com :منبع
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اس��تفاده از س��رویس های ایمیل برای بازاریابی از جمل��ه راهکارهای قدیمی و 
همچنان کاربردی محسوب می شود. اگرچه بسیاری از بازاریاب ها نسبت به کاربرد 
ای��ن روش در دهه کنونی تردید دارند، اما آمارها بیانگر اعتماد برندها به این الگو و 
همچنین تاثیرگذاری مطلوب اش اس��ت. نکته مهم در بازاریابی ایمیلی اطمینان از 
 Auto مش��اهده محتوا از سوی مخاطب هدف است. براساس آمار رسمی موسسه
Pilot از هر پنج ایمیل دست کم یکی از آنها در زمینه جلب نظر مخاطب شکست 
خواهد خورد. این امر به معنای هدررفت سرمایه گذاری ما بر روی آن ایمیل است. 
به عبارت دیگر از هر سری ارسال ایمیل بازاریابی ۲۰درصد شکست طبیعی خواهد 

بود. 
بس��یاری از برندها در تالش برای آگاهی از دالیل شکس��ت در زمینه جلب نظر 
مخاطب هدف هستند. برخی از دالیل رایج در این زمینه استفاده از تیترهای اسپم، 
عدم توجه به س��لیقه مخاطب و همچنین انتخاب الگوی ارس��ال نامناس��ب است. 
امروزه الگوریتم س��رویس های ایمیل مانند جی میل در صورت مشاهده ایمیل های 
مشکوک به تبلیغات آن را در دسته اسپم قرار می دهد. به این ترتیب مشاهده چنین 
ایمیل هایی از س��وی مخاطب هدف بس��یار دشوار خواهد ش��د. موارد ذیل شانس 
پیام های ما برای جلب نظر مخاطب هدف و پرهیز از قرار گرفتن در بخش اس��پم 

را افزایش می دهد:
• پرهی��ز از کاربرد کدهای HTML ضعیف یا ناقص و جایگزینی آنها با کدهای 

دستوری درست
• عدم استفاده از فهرست مخاطب های یکسان در مدت زمانی طوالنی

• عدم استفاده از ایده های تعاملی برای جلب نظر مخاطب هدف
• پرهیز از ایجاد سابقه نامناسب در زمینه رعایت حقوق کاربران و حریم شخصی 

آنها
• دریافت رضایت کاربران برای ارسال ایمیل بازاریابی به آنها

امروزه راهکارهای بسیار زیادی از سوی بازاریاب های مختلف برای بهبود وضعیت 
کمپین های بازاریابی پیش��نهاد می ش��ود. الگوی بازاریابی ایمیلی نیز یکی از انواع 
بازاریابی دیجیتال است. استفاده از توصیه ها و تجربه های دیگران در زمینه بازاریابی 
نقش مهمی در بهبود نتیجه نهایی تالش های ما خواهد داشت. هدف اصلی در اینجا 
پرهیز از ورود ایمیل های برندمان به فهرس��ت اسپم مخاطبان است. اگر برند ما به 
عنوان یک شرکت ارس��ال کننده ایمیل اسپم شناخته شود، تالش برای تغییر این 
دیدگاه بس��یار دشوار خواهد بود بنابراین بهترین راه پرهیز از ایجاد چنین شهرتی 
منفی است. در ادامه به بررسی پنج استراتژی کاربردی برای بهبود کیفیت بازاریابی 

ایمیلی و اطمینان از مشاهده آنها از سوی مخاطب هدف خواهیم پرداخت. 
1. دقت درباره کدهای HTML، حروف بزرگ و عالمت ها

بخش اسپم در هر سرویس ایمیل براساس معیارهای مختلفی کار می کند و هدف 
اصلی از ایجاد آن جلوگیری از دریافت ایمیل های اذیت کننده اس��ت بنابراین توجه 
اصلی سرویس های ایمیل به سهولت استفاده کاربران است. این امر مشکل اساسی 
پیش روی برندها محسوب نمی شود. نکته مهم در این میان یادگیری شیوه طراحی 
ایمیل ه��ای جذاب برای تعامل با مخاطب هدف اس��ت. برخ��ی از برندها در زمینه 
طراحی ایمیل بازاریابی از کدهای دس��توری نامناسبی استفاده می کنند. یادگیری 
کاربرد کدهای HTML کار دشواری نیست. امروزه برخی از ابزارهای هوشمند نیز 
فرآیند موردنظر را به صورت خودکار انجام می دهند بنابراین ابزارهای مناسب برای 

پرهیز از تایپ کدهای نامناسب وجود خواهد داشت. 
اگر شما تخصصی در زمینه کدنویسی ندارید، همکاری با برخی از افراد حرفه ای 
بهتری��ن راهکار پی��ش روی تان خواهد بود. این امر کیفی��ت بازاریابی ایمیلی ما را 
افزایش خواهد داد. هرچه کدهای HTML ایمیل های ما دقیق تر باش��د، احتمال 
قرار گرفتن در فهرست اسپم کاربران کاهش خواهد یافت. به این ترتیب دیگر شاهد 

از بین رفتن سرمایه گذاری های مان در حوزه بازاریابی نخواهیم بود. 
یک��ی دیگر از ایرادهای اصلی در زمینه کاهش ش��انس ایمیل ها برای جلب نظر 
مخاطب هدف، استفاده از حروف برجسته و بزرگ به صورت نامناسب است. برخی 
از برندها در ایمیل های ش��ان به طور مداوم از این عالمت ها اس��تفاده می کنند. این 
امر انگیزه مخاطب برای مشاهده ایمیل ها را کاهش خواهد داد. وضعیت عالمت ها و 
اموجی ها نیز به همین ترتیب است. استفاده مناسب و به جا از هر کدام این موارد 
ش��انس ما برای جلب نظ��ر مخاطب را افزایش می دهد، با این ح��ال زیاده روی در 

استفاده شان نتیجه عکس خواهد داشت. 
گاهی اوقات برندها در نتیجه ارس��ال ایمیل های غیراستاندارد به مخاطب هدف 

مورد برخورد ش��دید س��رویس های ایمیل قرار می گیرند. این سرویس ها در نهایت 
فقط به سهولت کاربری و تجربه مناسب کاربران توجه دارند. اگر فعالیت بازاریابی ما 

موجب نارضایتی کاربران شود، برخورد با برندمان قطعی خواهد بود. 
به روز رسانی و پاکسازی فهرست مخاطب ها  .2

ارس��ال ایمیل های بازاریابی بدون دسترسی به فهرس��ت مناسبی از مخاطب ها 
امکان پذیر نیس��ت. بس��یاری از برنده��ا در زمینه اجرای کمپین ه��ای بازاریابی از 
الگوه��ای مختلف��ی نظیر ترغیب کارب��ران به ثبت نام در خبرنام��ه یا حتی خرید 
فهرس��ت های آماده اس��تفاده می کنند. توصیه اصلی من در این بخش تالش برای 
جمع آوری ایمیل های موردنیازمان است. خرید ایمیل ها نتیجه مناسبی برای کمپین 
ما در پی ندارد. این امر موجب ارتباط ما با مخاطب هدف بدون هیچ گونه آش��نایی 
قبلی می ش��ود. بی تردید چنین الگویی از بازاریابی چندان به مذاق مخاطب هدف 
خوش نخواهد آمد. امروزه انتظار اصلی مخاطب هدف از برندها ایجاد روابط نزدیک و 
صمیمانه است. شاید در مرحله نخست اجرای چنین الگویی زمان بر باشد، اما ارزش 

این مقدار زحمت و تالش را دارد. 
براس��اس مطالعه موسسه Prospectify هر فهرستی از ایمیل ها برای بازاریابی 
پس از ۲۸ روز اعتبارش را از دس��ت می دهد. این امر شامل نزدیک به ۲۰درصد از 
ایمیل های موجود در فهرست است بنابراین پس از چند ماه تمام فهرست موردنظر 
بی اعتبار خواهد شد. نکته مهم در این میان ضرورت به روز رسانی مداوم ایمیل های 
فهرس��ت مان است. در غیر این صورت هزینه های ما بدون نتیجه باقی خواهد ماند. 
اگ��ر ما به طور مداوم فهرس��ت ایمیل های مان را به روز رس��انی نکنی��م، به تدریج 

مشکالت زیر پدید خواهد آمد:
• ش��مار ایمیل های ناموف��ق ما در زمینه ایجاد تعام��ل نزدیک با مخاطب هدف 

افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
• ن��رخ مش��اهده ایمیل ها از س��وی مخاطب هدف نیز با افت محس��وس مواجه 

می شود.
• هرچه میزان مشاهده ایمیل ها کمتر باشد، موفقیت نهایی کمپین مان نیز کاهش 

می یابد.
• قرار گرفتن ایمیل های برندمان در فهرست اسپم سرویس های ایمیل یا کاربران.
امروزه راهکارهای بسیار زیادی برای پاکسازی فهرست ایمیل ها وجود دارد. این 
فرآیند به طور س��نتی شامل مشاهده ایمیل هایی بازخوردهای اندک و تالش برای 
جایگزینی شان با نمونه های تازه است. به این ترتیب ما فرصت مناسب برای تعامل 
با مخاطب های تازه را خواهیم داش��ت. بی تردید این شیوه نیازمند اختصاص زمان 
بسیار زیادی است بنابراین بس��یاری از برندها به دلیل مشغله های فراوان در عمل 
به سراغ پاکسازی فهرست ش��ان نخواهند رفت. خبر خوش برای صاحبان کسب و 
کار امکان استفاده از سرویس های هوشمند برای به روز رسانی و پاکسازی خودکار 
س��رویس های ایمیلی اس��ت. موسس��ه Auto Pilot یکی از نخستین نمونه های 
نرم افزار هوشمند در زمینه به روز رسانی فهرست ایمیل ها برای برندها را در اختیار 
دارد. استفاده از این سرویس در ماه نخست کامال رایگان خواهد بود. سپس در ازای 

استفاده از آن در موارد مختلف باید مقدار مشخصی هزینه پرداخت کنیم. 
بی ش��ک ارس��ال ایمیل برای مخاطب هدف همراه با هزینه های مشخصی است 
بنابراین ما باید مخاطب های فعال و عالقه مند به حوزه کسب و کارمان را مدنظر قرار 
دهیم. در غیر این صورت هزینه اضافی برای مخاطب بی عالقه به برندمان خواهیم 
کرد. برخی از برندها در راستای بازیابی مخاطب های قبلی شان اقدام به ارسال دوباره 
ایمیل به آنها پس از گذشت چند ماه می کنند. این امر در صورت اطمینان از امکان 
بازیابی مخاطب های مورد نظر منطقی خواهد بود. در غیر این صورت ش��اید همراه 

با شکایت آنها از ما شود. 
امروزه فعالیت در حوزه بازاریابی آنالین، به ویژه دنیای ایمیل، دشواری های بسیار 
زی��ادی دارد. اغلب کاربران دیگر حوصله مش��اهده محتوای بازاریابی و تبلیغاتی را 
ندارند. به همین خاطر برندها مس��یر دشواری برای جلب نظر آنها خواهند داشت. 
در این میان تالش برای اس��تفاده از المان ه��ای نو و تازه اهمیت فوق العاده ای دارد 
بنابراین ب��ا اندکی خالقیت و نوآوری امکان دریافت نتای��ج موفقیت آمیز از الگوی 

کالسیک بازاریابی ایمیلی وجود خواهد داشت. 
3. ارتقای معیارهای کمپین

ایجاد یک فهرس��ت از ایمیل ها برای راه اندازی کمپین بازاریابی و حفظ مخاطب 
دو بحث کامال جداگانه اس��ت. بس��یاری از برندها در عمل فقط به ایجاد فهرس��ت 
ایمیل توجه دارند. بنابراین در عمل توجه چندانی به س��لیقه مخاطب هدف و نیاز 
به تغییر مداوم الگوی بازاریابی نخواهند داشت. امروزه حوزه کسب و کار و بازاریابی 
به طور مداوم در حال تغییر است. استفاده از ترندهای برتر در دنیای بازاریابی فقط 
برای چند هفته امکان پذیر است. همچنین سلیقه مخاطب هدف نیز به طور مداوم 

در حال تغییر اس��ت. این امر مس��یر دشواری پیش روی برندها قرار داده است. اگر 
برند ما همگام با مخاطب هدف تغییر نکند، به س��رعت با برندهای دیگر جایگزین 

خواهد شد. 
بازاریابی ایمیلی به طور سنتی شامل ارسال پیام های حاوی تخفیف برای مخاطب 
هدف بود. هدف اصلی نیز آگاهی بخشی به مخاطب در زمینه فعالیت برند بود. نکته 
مهم در این میان ضرورت ارتقای معیارهای بازاریابی ایمیلی از س��وی برندهاست. 
اکنون ما باید عالوه بر اهداف سنتی به سراغ ایجاد رابطه ای نزدیک با مخاطب هدف 
نیز باشیم. این امر امکان بازاریابی تاثیرگذار را فراهم خواهد کرد. ایراد اصلی اغلب 
برندها تالش برای اس��تفاده مداوم از ش��یوه های سنتی است. این امر نتیجه ای جز 

شکست برای آنها در پی ندارد. 
تعامل با مخاطب هدف ش��امل تالش برای جلب نظر وی به منظور اظهارنظر یا 
واکنش نسبت به ایمیل مان است. بسیاری از برندها در این زمینه مشکالت عمیقی 
دارند. چنین اتفاقی ناشی از عادت آنها به الگوی تک سویه بازاریابی است. امروزه ما 
نیازمند تعامل نزدیک با مخاطب هدف هستیم. در غیر این صورت مخاطب انگیزه 
چندانی برای تعامل با ما نخواهد یافت. تالش برای تقویت انگیزه مخاطب هدف از 
طریق شناخت دقیق سلیقه آنها امکان پذیر خواهد بود. نکته مهم در این میان توجه 
به س��لیقه گروه های مختلف مخاطب هدف برندمان است. این امر موجب افزایش 
توانایی ما برای تعامل س��ازنده با مخاطب هدف خواهد شد. به این ترتیب ما دیگر 
نیازی به اس��تفاده از هر نوع ترندی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
امروزه هر برند در زمینه بازاریابی باید ش��یوه منحصر به فردی داشته باشد. اشتباه 
برخ��ی از برنده��ا تالش برای تقلید صرف از برندهای موف��ق بدون توجه به زمینه 

تخصصی شان و شناخت مخاطب هدف است. 
4. احترام به حریم خصوصی و اطالعات کاربران

اکنون شمار بس��یار زیادی از مردم از سرویس های ایمیل استفاده می کنند. این 
امر در تعامل با زندگی کاری آنها شامل تبادل برخی از اطالعات مهم نیز می شود. 
نگران��ی اصلی مردم در زمین��ه تعامل با کمپین های بازاریاب��ی برندها در این فضا 
احتمال درز اطالعات یا سرقت شان از سوی طرف های مقابل است. متاسفانه تجربه 

نامطلوب برندها در این زمینه بر این دیدگاه دامن زده است. 
شاید در نگاه نخست برندها راهکاری برای غلبه بر نگرانی کاربران نداشته باشند، 
اما در عمل تکنیک های کاربردی وجود دارد. اگر ما بر ترس و نگرانی کاربران غلبه 
نکنیم، سرنوش��ت کمپین بازاریابی مان از قبل مشخص خواهد بود. برخی از نکات 

مهم در این زمینه به شرح ذیل است:
• نمایش عینی رعایت حریم خصوصی کاربران در رویدادهای مهم

• پرهیز از استفاده اطالعات غلط یا شایعه پراکنی به منظور جلب توجه مخاطب 
هدف

• اراده تضمین های موثر مانند مجوزهای فعالیت بازاریابی یا تایید س��ازمان های 
دولتی در زمینه فعالیت استاندارد ما

• به اشتراک گذاری تجربه های قبلی مشتریان مان به منظور جلب اعتماد مخاطب 
تازه

بازاریابی ایمیلی مانند سفری مشترک با مخاطب هدف است. وظیفه اصلی برندها 
در این س��فر جلب اعتماد مخاطب به بهترین شکل است. در غیر این صورت سفر 

موردنظر هرگز به سرانجام نخواهد رسید. 
5. ضرورت کسب رضایت مخاطب هدف

برند ما فقط باید به کاربرانی که اجازه رس��می داده اند، ایمیل ارسال کند. تالش 
برای جلب رضایت کاربران به منظور ارسال ایمیل بازاریابی به طور کلی در دو حالت 
امکان پذیر است. در حالت نخست ما در ضمن قوانین مربوط به عضویت کاربران در 
خبرنامه برندمان شرط رضایت برای دریافت ایمیل بازاریابی را قرار می دهیم. به این 
ترتیب کاربران با عضویت در خبرنامه برندمان به طور خودکار ایمیل های بازاریابی 
نیز دریافت خواهند کرد. وضعیت دوم ش��امل پرس��ش دوباره از کاربران در زمینه 
رضایت ش��ان برای دریافت ایمیل های بازاریابی است. مزیت این شیوه امکان جلب 
نظر مخاطب هدف به ش��یوه ای تاثیرگذارتر است. بنابراین دیگر جای نگرانی برای 

نارضایتی احتمالی یا شکایت کاربران باقی نخواهد ماند. 
بدون تردید هیچ برندی عالقه مند به دریافت نتیجه نامناسب در زمینه بازاریابی 
ایمیلی نیست. امروزه هزینه های بازاریابی در پلتفرم های مختلف افزایش چشمگیری 
یافته است. با این حال الگوی بازاریابی ایمیلی هنوز هم یکی از ارزان ترین و در عین 
حال تاثیرگذارترین شیوه های بازاریابی محسوب می شود. با استفاده از تکنیک های 
مورد بحث در این مقاله امکان کاهش چش��مگیر ناکامی مان در زمینه جلب توجه 

مخاطب هدف و بازدید آنها از ایمیل های مان فراهم خواهد شد. 
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همکاری بازاریابی با اینفلوئنسرها بدون هیچ گونه دغدغه
راهکارهای شناسایی اینفلوئنسرهای تقلبی

بازاریابی براس��اس همکاری با اینفلوئنس��رها در صورت ساماندهی درست و اصولی 
نتایج مناسبی برای برندها در پی دارد. براساس نظرسنجی ما از برخی بازاریاب های برتر 
در ایاالت متحده نزدیک به ۹۴درصد از آنها بر روی تاثیرگذاری مثبت الگوی همکاری 
با اینفلوئنسرها بر روی آینده بازاریابی برندها تاکید داشته اند. مهم ترین نکته در زمینه 
همکاری با اینفلوئنسرها یافتن فردی مناسب و هماهنگ با ارزش های برندمان است. 
امروزه بس��یاری از افراد به عنوان اینفلوئنس��ر در حال فعالیت هستند، اما فقط تعداد 
اندکی از آنها به طور اصولی در این حوزه با برندها همکاری دارند. شرایط ساده خرید 
الیک و فالوور بس��یاری از برندها را نسبت به اینفلوئنسرها بدبین کرده است.  چالش 
اینفلوئنسرهای تقلبی همیشه سرمایه گذاری برندها را تهدید می کند. سناریو غالب در 
این وضعیت شامل سرمایه گذاری برندها برای همکاری با یک اینفلوئنسر و سپس عدم 
دریافت نتیجه دلخواه است. این امر اغلب ناشی از ماهیت تقلبی فعالیت فرد موردنظر در 
قالب اینفلوئنسر است. امروزه صنعت بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها چیزی در حدود 
۵ تا ۱۰ میلیارد دالر ارزش دارد بنابراین تالش برخی از افراد سودجو برای کالهبرداری 
از برندها طبیعی خواهد بود. چالش اصلی در زمینه تش��خیص اینفلوئنسرهای تقلبی 
مهارت باالی آنها در دستکاری آمارهاست. به این ترتیب تا پیش از همکاری رسمی با 
آنها پی بردن به ماهیت تقلبی فعالیت شان بسیار دشوار خواهد بود.  بدون تردید هیچ 
برندی عالقه مند به اتالف بودجه اش برای همکاری با افراد سودجو نیست. در این زمینه 
ما باید دقت فراوانی برای تشخیص افراد سودجو از اینفلوئنسرهای واقعی داشته باشیم. 
من در این مقاله با همکاری برخی از کارشناس��ان شبکه های اجتماعی و بازاریابی در 
تالش برای راهنمایی ش��ما برای تشخیص اینفلوئنسرهای واقعی از تقلبی هستیم. در 

ادامه این موضوع را در بخش های مختلف پیگیری خواهیم کرد. 
اینفلوئنسر تقلبی دقیقا به چه معناست؟

امروزه هنوز هم روبات ها و سیس��تم های فروش الیک و فالوور در ش��بکه های 
اجتماعی وجود دارد. اگرچه شبکه های اجتماعی قوانین سختگیرانه ای در این حوزه 
وضع کرده اند، اما همچنان امکان هایی برای سوءاس��تفاده برخی افراد مهیا اس��ت. 
منظور ما از اینفلوئنسرهای تقلبی افرادی با ظاهر تاثیرگذار بر روی کاربران است. 
این امر فقط در ظاهر امر خالصه می ش��ود. با اندکی دقت امکان آگاهی از جعلی 
بودن تمام الیک ها، کامنت ها و حتی فالوورهای این افراد وجود دارد بنابراین چنین 

افرادی فقط نمایی از واقعیت، نه خود آن را در اختیار برندها قرار می دهند. 
چگونه اینفلوئنسرهای تقلبی را شناسایی کنیم؟

ساده ترین راهکار برای تشخیص اینفلوئنسرهای تقلبی مراجعه به صفحه شان 
و بررس��ی آن اس��ت. بس��یاری از برندها در این زمینه توجه کافی را ندارند. به 
همی��ن خاطر به راحت��ی در دام افراد س��ودجو می افتند. اگر تجربه مش��اهده 
اکانت های واقعی و تقلبی در اینس��تاگرام را داش��ته باش��ید، به راحتی امکان 
تشخیص اینفلوئنسرهای واقعی از تقلبی را هم خواهید داشت. وقتی به فهرست 
فالوورهای اینفلوئنسرهای تقلبی نگاه می کنیم، نام های ساختگی بسیار زیادی 
را خواهیم دید. این امر همراه با اکانت های بدون عکس، پست و فالوور به خوبی 
ماهیت جعلی فعالیت آنه��ا را نمایان خواهد کرد.  بدون تردید باید راهکارهای 
بسیار زیادی برای تشخیص اینفلوئنسرهای تقلبی وجود داشته باشد. این امر به 
دلیل پیوند با سرنوش��ت بازاریابی برندها اهمیت زیادی دارد. در ادامه برخی از 

معیارهای معتبر در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
نرخ تعامل فالوورها

اگ��ر ی��ک اینفلوئنس��ر دارای ۱۰ هزار فالوور و تعداد انگش��ت ش��مار الیک 
باش��د، این ام��ر تعجب برانگیز خواهد بود. اگرچه معیار مش��خصی برای تعامل 
میان اینفلوئنس��رها و فالوورهای شان وجود ندارد، اما مشاهده نرخ بسیار پایین 
آن هم نش��انه خوبی نیست. حالت بعدی ش��امل دریافت الیک های مناسب با 
کامنت های اندک اس��ت. بدون شک هنوز هم امکان خرید الیک در شبکه های 
اجتماعی وجود دارد، با این حال وضعیت درباره کامنت ها متفاوت است بنابراین 
مشاهده اینفلوئنسری با کامنت های اندک یا مسدودسازی بخش کامنت ها باید 

تردیدبرانگیز باشد. 
مشاهده اسکرین شات ها

یک��ی از بهترین راهکارها برای تش��خیص اینفلوئنس��رهای تقلبی از واقعی 
درخواست برای مشاهده اسکرین ش��ات تعامل آنها با فالوورهای شان است. اگر 
یک اینفلوئنسر فالوورهای خود را خریداری کرده باشد، امکان تعامل باال با آنها 
را نخواهد داشت بنابراین اجتناب برخی از اینفلوئنسرها از نمایش اسکرین شات 

تعامل شان به مخاطب هدف به خوبی بیانگر ماهیت فعالیت شان خواهد بود. 
یکی از اشتباهات برندها در زمینه همکاری با اینفلوئنسرها تالش برای انتخاب 
افراد دارای فالوورهای میلیونی اس��ت. امروزه یک��ی از ترندهای اصلی در حوزه 
بازاریابی همکاری با نانو اینفلوئنسرهاس��ت. این افراد دارای دامنه کوچک تری 
از مخاطب هدف هس��تند. مزیت آنها امکان تعامل بس��یار نزدیک تر با مخاطب 
هدف است. به این ترتیب دیگر نیازی به صرف هزینه های گزاف برای همکاری 

با اینفلوئنسرهای بزرگ نخواهد بود. 
تمایل برندها نس��بت ب��ه همکاری با اینفلوئنس��رهای دارای فالوور میلیونی 
موجب تش��دید فعالیت افراد س��ودجو شده اس��ت. به این ترتیب ما بسیاری از 
اینفلوئنس��رهای تقلبی با فالوورهای میلیونی را مشاهده می کنیم. خبر خوش 
برای برندها جهت گیری سختگیرانه پلتفرم های اجتماعی در زمینه حذف اکانت 
افراد سودجو است. به این ترتیب در صورت فعالیت اینفلوئنسرها با فالوور یا الیک 
تقلبی اکانت آنها از سوی تیم فنی شبکه اجتماعی موردنظر مسدود خواهد شد. 

توجه به آمارهای رسمی
اغلب شبکه های اجتماعی آمارهای رسمی درباره وضعیت اکانت های تجاری 
در اختیار صاحبان شان قرار می دهند. این امر نقطه اتکای مناسبی برای برندها 
در زمینه همکاری با اینفلوئنسرها فراهم می کند. نکته مهم در این زمینه صحت 
اطالعات رس��می شبکه های اجتماعی اس��ت. به این ترتیب یکی از ساده ترین 
و معتبرترین راهکارها برای شناسایی اینفلوئنسرهای تقلبی درخواست نمایش 
آمارهای رس��می اکانت شان است. هیچ اینفلوئنسر تقلبی حاضر به نمایش این 
اطالعات نخواهد ش��د. دلیل آن نیز واضح اس��ت: این اطالعات با آمار فالوور و 
الیک ش��ان هماهنگی ندارد.  ما پیش از همکاری با اینفلوئنسرها باید نسبت به 
صحت فعالیت شان مطمئن شویم. این امر حتی در مورد اینفلوئنسرهای بزرگ 
نیز صحت دارد. یکی از نکات جالب در این زمینه درخواس��ت اینفلوئنس��رهای 
بزرگ و معتبر برای مشاهده آمارهای اکانت برندمان است. این امر به دلیل تمایل 
چنین اینفلوئنسرهایی برای همکاری با برندها معتبر است بنابراین اگر اینفلوئنسر 

موردنظر ما توجهی به وضعیت برندمان نداشت، باید شک ما برانگیخته شود.
ظهور پدیده اینفلوئنسرهای تقلبی نباید موجب دلسردی برندها شود. استفاده 
از راهکارهای معتبر برای شناس��ایی اینفلوئنسرهای واقعی از تقلبی به راحتی 
امکان ادامه بهره مندی از برندها از مزیت های چنین الگویی از بازاریابی را فراهم 
می س��ازد. اگر ش��ما تا به حال تجربه همکاری با اینفلوئنسرها را نداشته اید، با 
استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله امکان جلوگیری از بروز مشکالت 

متعدد بازاریابی را خواهید داشت. 
entrepreneur.com :منبع

ایستگاهبازاریابی چگونه از مشاهده ایمیل های بازاریابی از سوی مخاطب مطمئن شویم؟
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 چرا کار کردن در گوگل
رویای هر کارمندی است 

گوگل یک��ی از برترین برندهای حال حاضر جهان محس��وب 
می شود، با این حال ممکن است شما هم دلیل عالقه بسیاری از 
افراد برای کار در این ش��رکت را ندانسته و این حجم از تقاضا را 
بی معنا تلقی کنید. در همین راستا به بررسی دالیل این موضوع 

خواهیم پرداخت. 
1-قانون 20درصد 

طبق این قانون ش��ما مجاز خواهید بود ت��ا ۲۰درصد از زمان 
کاری خ��ود را به تحقیق در رابطه با یکی از موضوعات مرتبط با 
کار خود، بپردازید. این امر باعث می ش��ود تا افراد بتوانند همواره 
اطالع��ات خود را به روز نگه داش��ته و تحقیق��ات عمیقی را بر 
روی موضوعی که عالقه دارند، داش��ته باشند. بدون شک نتیجه 
این اقدام، خالقیت ها و نوآوری های فوق العاده ای خواهد بود. این 
امر در حالی اس��ت که تقریبا در تمامی شرکت ها، ساعت کاری 
کارمندان تنها صرف انجام کارهای بیش از حد تکراری می شود. 
بدون شک از دل اقدامات قدیمی، نتایج جدید به دست نخواهد 
آمد. این امر یکی از دالیلی اس��ت که باعث شده تا گوگل بتواند 
عنوان یکی از نوآورترین برندهای جهان را به دست آورد. درواقع 
بزرگ ترین دارایی هر برندی، کارمندان آن محسوب شده و الزم 
است تا حتی بیشتر از مشتریان خود به آنها توجه داشته باشید. 
این امر در حالی اس��ت که مدیران تمرکز اصلی خود را بر روی 
مشتری قرار داده و ابدا توجه الزم را به نیروی کاری خود ندارند. 
همین امر باعث می شود تا هر فردی آرزو داشته باشد حتی برای 

مدتی کوتاه، کار در این شرکت را تجربه کند. 
2-امکانات رفاهی 

با واردش��دن به ش��رکت گوگل، تمامی تصور شما از یک دفتر 
کاری تغییر خواهد کرد. وجود اتاق بازی، توجه به محیط زیست، 
تغذیه س��الم و رایگان، کار کردن در کنار همکارانی از بهترین-
ه��ای جهان، ام��کان همراه داش��تن حیوان خانگ��ی، مرخصی 
طوالن��ی مدت زایم��ان، ادامه حقوق تا ۱۰ س��ال بع��د از فوت 
کارمند، کالس های ورزش��ی جهت حفظ  تناسب اندام و مطرح 
بودن این ش��رکت باعث می ش��ود تا کار در این ش��رکت معنای 
متفاوتی را به خود گرفته و افراد ابدا احس��اس فشاری را بر روی 
خود حس نکنند. درواقع مفهوم تبدیل ش��دن کار به س��رگرمی 
به خوبی در این شرکت معنای واقعی خود را پیدا می کند. نکته 
جالب این اس��ت که براساس نظرسنجی  های انجام شده بیش از 
۸۰درصد کارمندان گوگل، حضور در این ش��رکت را در سطحی 
برابر با حضور در کنار خان��واده خود توصیف کرده اند که آماری 

غیرقابل باور محسوب می شود. 
3-تیم پشتیبان 

بسیاری از افراد در حین کار خود با مشکالتی مواجه می شوند 
که مرجعی برای حل آن وجود نداش��ته و این امر باعث می شود 
تا اقداماتی نظیر پنهان کاری ش��کل گیرد، با این حال گوگل این 
فش��ار را از روی کارمندان خود برداشته است. درواقع به عقیده 
مدیران این ش��رکت، این امر بسیار طبیعی است که افراد اشتباه 
و یا مش��کالتی را داشته باش��ند، با این حال نباید اجازه داد که 
این وضعیت باقی بماند. به همین خاطر یک تیم حرفه ای شبانه 
روزی برای کارمندان وجود دارد که می توانند س��ریعا مشکالت 
خود را با آنها در میان گذاش��ته و بدون توقف، به کار خود ادامه 
دهند. همچنین وجود س��رویس رایگان و حضور تعدادی پزشک 
مجرب باعث ش��ده اس��ت ت��ا در هزینه کارمن��دان صرفه  جویی 
شدیدی ش��ود. درواقع برای حفظ س��المت کارمندان، معاینات 
پزش��کی مداومی به صورت رایگان در این ش��رکت دایر اس��ت 
که باعث می شود تا وضعیت س��المت کارکنان، در باالترین حد 
ممکن باش��د. این امر در حالی است که در بسیاری از شرکت ها، 
محیط ناس��الم و کار سنگین باعث می شود تا کارمندان سالمتی 

خود را در معرض تهدیدی جدی حس کنند. 
4-بورسیه 

ه��ر ی��ک از کارمندان گ��وگل که قصد ادامه تحصیل داش��ته 
باشند، توسط این ش��رکت بورسیه شده و تمامی هزینه ها کامال 
رای��گان خواه��د بود. نکته جالب این اس��ت ک��ه در زمان ادامه 
تحصی��ل، کارمندان با مرخص��ی با حقوق مواجه می ش��وند که 
یک مزیت فوق العاده اس��ت. همچنین در این ش��رکت برای هر 
کارمند برنامه ریزی دقیقی وجود دارد تا پیش��رفت افراد تضمین 
شده باشد و بتوانند به باالترین درجات دست پیدا کنند. درواقع 
بس��یاری از کارمندان س��ابق گوگل، مدیران و کارآفرینان حال 
حاضر جهان محس��وب می شوند. در نهایت این امر که سابقه کار 
در گوگل را داشته باشید، رزومه شما را به باالترین سطح ممکن 
خواهد رس��اند. درواقع بعید اس��ت که در ص��ورت تجربه کار در 
گوگل، ش��رکتی حتی بدون مصاحبه شما را استخدام نکند. این 
نکته را نیز فراموش نکنید که گوگل اهداف بس��یار بزرگی را در 
دس��تور کار خود قرار می دهد که باعث می شود تا افراد کار خود 
را کامال ارزشمند بدانند. این امر خود به جذاب تر شدن کار منجر 
می ش��ود. س��طح احترام به کارمندان در این شرکت در باالترین 
س��طح خود بوده و این امر باعث می ش��ود تا هر فردی احساسی 

فوق العاده از کار در این شرکت داشته باشد. 
در آخر این نکته را به خاطر داش��ته باشید که اقدامات گوگل 
در جلب رضایت کارمندان خود، به س��طح خاصی محدود نبوده 
و آنه��ا به صورت مداوم موارد جدیدی را به لیس��ت خود اضافه 
می کنند. به همین خاطر کارمندان این ش��رکت ابدا با مفهومی 

به نام روزمرگی و تکراری شدن امکانات، مواجه نخواهند شد. 
nvestopedia.com :منبع
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بس��یاری از افراد تصور می کنند که برای کس��ب ثروت میلیونی، نیاز 
ب��ه انجام کارهای خارق العاده ای اس��ت. این امر در حالی اس��ت که در 
ط��ول تاریخ هزاران میلیون��ر به وجود آمده اس��ت. درواقع هیچ دلیلی 
وجود ندارد که شما یکی از آنها باشید، با این حال خواست سریع افراد 
باعث می ش��ود تا عمال این اقدام بی نتیجه به نظر برس��د. در این رابطه 
اگر از میلیونرها راز موفقیت خود را بپرس��ید، موارد بس��یار ساده ای را 
مطرح می کنن��د. درواقع همین اقدامات به ظاهر کوچک اس��ت که در 
مدت زمان��ی طوالنی، نتایجی فوق العاده را رق��م خواهد زد. برای مثال 
مطالعه ۵۰ کتاب در س��ال، ممکن است غیرممکن به نظر برسد، با این 
حال اگر ش��ما هر روز تنها نیم س��اعت برای این موضوع وقت بگذارید، 
بدون ش��ک به این خواسته دس��ت پیدا خواهید کرد. درواقع بهتر است 
بگوییم که علت ناموفق بودن بسیاری از افراد، عدم آگاهی آنها از شیوه 
درست کس��ب موفقیت است. اگرچه ممکن است تصور کنید که تعداد 
میلیونرها بس��یار کم اس��ت، با این حال آمارها خالف این موضوع را به 
اثبات می رس��اند. درواقع در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون ثروتمند در 
آمریکا وجود دارد. به همین خاطر ابدا نباید خود را با چنین بهانه هایی 
گول بزنید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است 
که برای کسب موفقیت، الزامی وجود ندارد که حتما تا ۸۰ سالگی باید 
صبر کرده و تالش کنید، درواقع به عقیده جک ما، برای کسب موفقیت 
در هر حوزه ای، اگر سه سال وقت گذاشته و تمرکز اصلی خود را بر روی 
آن قرار دهید، بدون شک موفق خواهید شد. من هم در ابتدای زندگی 
خود اب��دا موفق نبودم، با این حال با رعایت م��واردی، همه چیز تغییر 
کرد. در همین راس��تا به بررسی ش��ش گام اصلی کسب ثروت میلیونی 

خواهیم پرداخت. 
1-هدفی درست را برای خود تعیین کنید 

اهداف بس��یاری از افراد بس��یار کوچک اس��ت. درواقع از دل اهداف 
کوچک، ثروت باال به دس��ت نخواهد آمد. به همین خاطر ضروری است 
تا هدفی را برای خود تعیین کنید که رسیدن به آن سخت باشد و شما 
را با چالش مواجه س��ازد. در این رابطه توجه به عالقه نیز بس��یار مهم 
خواهد بود. برای مثال اگر به نویس��ندگی عالق��ه دارید، تالش کنید تا 
عنوان بهترین نویس��نده سال را به دست آورید. در نهایت توجه داشته 
باش��ید که ابدا نباید زمانی را برای خود تعیین کنید. درواقع هر هدفی، 
محدوده زمانی خاص خود را خواهد داش��ت. این امر با توجه به شرایط 
و امکانات نیز تغییراتی را پیدا خواهد کرد، با این حال ش��ما باید هدف 
بزرگ خود را به موارد کوچک تر تقس��یم کنید تا در نهایت س��د ذهنی 
مبنی بر غیرممکن بودن شکس��ته شده و مسیر طبیعی پیشرفت، شکل 
گی��رد. در این رابطه همان مثال نویس��ندگی نیز کارآم��د خواهد بود. 
درواقع برای کس��ب عنوان بهترین نویس��نده س��ال، در ابتدا الزم است 
تا کس��ب یک جایزه محلی را در دس��تور کار خود قرار دهید. همچنین 
این نکته را نیز به خاطر داش��ته باشید که حرفه های پولساز را فراموش 
کنید. درواقع هر فردی تنها باید براساس عالقه خود پیش برود. در غیر 

این صورت حتی در اختیار داش��تن بهترین منابع و امکانات نیز کارساز 
نخواهد بود. درواقع حتی از دل رش��ته های هنری که به عقیده بسیاری 
از افراد ابدا پولساز محسوب نمی شود، هنرمندانی وجود دارند که ثروتی 
فرات��ر از حد تصور را ایجاد کرده اند. درواقع در هر زمینه ای که س��طح 

ایده آلی را پیدا کنید، شانس کسب ثروت باال وجود خواهد داشت. 
2-15درصد از درآمد خود را پس انداز کنید 

تفاوتی ندارد که س��طح درآمدی فعلی ش��ما چقدر اس��ت، شما باید 
۱۵درص��د آن را پس انداز کنید. نکته ای که در این بخش نباید فراموش 
ش��ود این اس��ت که پس انداز کردن صرفا به معنای این امر نیس��ت که 
پول خود را در یک مکان حفظ کنید. درواقع معنای اصلی آن این است 
که ش��ما مقداری پول را برای س��رمایه گذاری کنار بگذارید، با این حال 
این سرمایه گذاری الزاما به معنای حضور در بازار بورس نبوده و بهترین 
اقدام در این زمینه این است که بر روی توانا تر کردن خود تالش کنید. 
ب��رای مثال این بخش از درآمد ش��ما می تواند صرف خرید چند کتاب، 
گذراندن دوره آموزش��ی و ... ش��ود. در نهایت این امر که سبک زندگی 
مخصوص به خود را داشته و از اعمال فشار برای ساخت آینده-ای بهتر 
واهمه نداشته باشید، بهترین سیاست ممکن محسوب می شود. درواقع 
ش��ما برای رسیدن به یک جایگاه بزرگ، الزم اس��ت تا بهای آن را نیز 

پرداخت کنید. 
3-بدهی نداشته باشید 

بدهی باعث می ش��ود تا شما مجبور ش��وید تا فعالیت-هایی را انجام 
دهی��د که خارج از برنام��ه بوده و این امر درگیری زی��ادی را به همراه 
خواهد داش��ت. در ای��ن رابطه ضروری اس��ت تا راهکارهای��ی را مورد 
استفاده خود قرار دهید که باعث می شود تا میل به خرج کردن کاهش 
پیدا کند. برای مثال اس��تفاده از کارت های اعتباری، یکی از این موارد 
محسوب می ش��ود. همچنین توجه داشته باشید که شما باید در تالش 
برای رس��یدن به یک ریتم درس��ت باش��ید. درواقع این امر که یک روز 
بیش از حد تالش کنید و روزی دیگر به صورت کامل اس��تراحت کنید، 
بدون ش��ک سیاس��ت افراد ناموفق محسوب می ش��ود. به همین خاطر 
ش��ما باید به دنبال عملکردی پیوسته باشید. به همین خاطر به صورت 
مرحل��ه ای، حجم کارهای خود را افزایش دهید. این امر درس��ت کاری 
اس��ت که ورزش��کاران آن را به خوبی انجام می دهند. نکته دیگری که 
نباید فراموش کنید این است که باید هوش مالی خوبی را داشته باشید 
تا به جای خرج کردن، بتوانید برای پول خود س��رمایه گذاری بلندمدتی 

را تنظیم کنید. 
4-جامعه خود را بشناسید 

در هر کسب وکاری مردم، مشتریان شما خواهند بود. به همین خاطر 
بس��یار مهم اس��ت تا ش��ناخت خوبی را از آنها داشته باش��ید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا شانس موفقیت ش��ما افزایش پیدا کرده و شروعی 
قدرتمند داش��ته باش��ید. برای مثال در زمینه مد، این امر که به سلیقه 
جامعه خود توجه داش��ته باش��ید، باعث می ش��ود تا خروجی کار شما، 
ش��انس جلب رضایت بیشتری را داشته باش��د، با این حال در کنار این 
عملک��رد محتاطانه، ضروری اس��ت تا نوآوری هایی را نی��ز از خود ارائه 
دهید تا جامعه هدف، با یک نوآوری و خالقیت مواجه شود و یک مزیت 

رقابتی بزرگ ش��کل گیرد. درواقع شما توجه به مخاطب و ارائه نوآوری 
را بای��د در کنار هم مورد توجه قرار دهید. فراموش نکنید که بس��یاری 
از برنده��ای مطرح جهان، پس از مدتی موفق ش��دند تا حتی س��لیقه 
مش��تری را نیز تغییر دهند. در نهایت مطالعه زندگینامه کارآفرینان، به 
شما کمک خواهد کرد تا به آگاهی باالتر از اقدامات ضروری دست پیدا 
کرده و به درک بهتری از آنچه که باید انجام ش��ود، دس��ت پیدا کنید. 
درواقع بسیاری از افراد موفق، برای خود الگوهایی را داشته اند که باعث 
ش��ده اس��ت تا با اس��تفاده از بس��یاری از روش های آنها، شانس کسب 
موفقیت خود را افزایش دهند، با این حال توجه داش��ته باش��ید که در 
این رابطه نباید صرفا به ص��ورت یک مقلد رفتار کنید. درواقع اقدامات 
هر فرد، با توجه به ویژگی های خود و شرایط زمانه انجام شده است. به 
همین خاطر شما باید تغییراتی را در هر یک از آنها اعمال کرده و حتی 

مواردی را مورد استفاده خود قرار ندهید. 
5-اقدام خود را بیش از حد به تاخیر نیندازید 

اگرچه ش��ما باید از یک سطح مناسب برای شروع کار خود برخوردار 
باش��ید، با این حال بسیاری از افراد در این رابطه بسیار کند عمل کرده 
و هم��واره تصور می کنند که بهترین موقعیت رخ نداده اس��ت. این امر 
در حالی اس��ت که ش��ما در حین انجام کار، متوجه بسیاری از مسائل 
خواهید شد. در این رابطه حتی ممکن است شکست را نیز تجربه کنید. 
ب��ا این حال این امر، یک مرحله کامال طبیعی در مس��یر رش��د بوده و 
الزم اس��ت تا تنها بر روی درس-های آن تمرکز داشته باشید. به همین 
خاطر بس��یاری از کارآفرینان موفق جهان، شروعی کوچک را داشته اند 
تا در صورت عدم موفقیت، با هزینه-های سنگین مواجه نشده و امکان 
ش��روعی مجدد، کامال مهیا باشد. در نهایت آش��نایی با اصول مدیریت 
و مهارت ه��ای کل��ی کارآفرینی، از دیگر اقدامات ضروری ای محس��وب 
می شود که باید سریعا برای آن اقدام کنید. خوشبختانه امروزه یادگیری 

بسیار ساده شده است و شما با انواع روش ها مواجه هستید. 
6-تنوع بخشیدن به منابع درآمدی 

حتی در ی��ک حوزه کاری، امکان انجام چن��د فعالیت مختلف وجود 
خواهد داش��ت. این امر باعث می شود تا منابع درآمدی شما متنوع شده 
و در صورت بروز مش��کل در یک بخش، ش��ما با مش��کلی جدی مواجه 
نش��وید. همچنین تن��وع درآمدی، در نهایت به کس��ب ثروت در مدت 
زمانی کمتر نیز منجر خواهد ش��د. ب��ا نگاهی به حتی بهترین برندهای 
ح��ال حاضر جهان، متوجه این امر خواهید ش��د که آنها هیچ گاه صرفا 
در یک ح��وزه فعالیت نمی کنند و حتی اگر تمرک��ز اصلی آنها بر روی 
یک بخش خاص باش��د، از س��ایر اقدامات ممکن نیز غافل نخواهد بود. 
در نهای��ت با حفظ روند مطالعه مداوم خود، متوجه جدیدترین اقدامات 

می شوید که می تواند راهنمای اقدامات آتی شما باشد. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که این شش مورد، تنها اصول اولیه و 
حیاتی محسوب شده و شما در حین پرداختن به هر یک، متوجه موارد 
بیش��تری خواهید ش��د، با این حال تا زمانی که روحیه خود را از دست 
نداده و در مس��یر عالقه خود گام بردارید، هیچ س��دی مانع همیشگی 

نخواهد بود. 
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 چهاردهمین پست ناحیه جنوب برق منطقه ای خوزستان
پوشش عایقی شد

اهواز – شــبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شــرکت برق 
منطقه ای خوزســتان با بیان اینکه پوشــش عایقی پست برق پتروشمی جدید 
به پایان رســیده؛ گفت: به منظور جلوگیری از اثرات مخرب ریزگردها و شرایط 
نامساعد جوی این امور تاکنون ۱۴ پست برق انتقال و فوق توزیع را در شهرهای 

آبادان، خرمشهر، شادگان و اروند پوشش عایقی کرده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ســهامی برق منطقه ای خوزســتان؛ رضا 
 )RTV( جعفری بیان کرد : در راســتای افزایش سطح عایقی و پایداری شــبکه برق عملیات پوشش عایقی
تمامی تجهیزات و ادوات پست برق ۱۳۲.۳۳ کیلو ولت پتروشیمی جدید درشهرستان آبادان با ظرفیت ۱۱۴ 
مگاوات به پایان رسید. وی افزود: اقدامات پوشش عایقی به منظور پایداری شبکه برق و افزایش سطح عایقی 
تجهیزات برای جلوگیری از اثرات مخرب ریزگردها و شرایط نامساعد جوی انجام شده و تاکنون این امور ۱۴ 
پست برق انتقال و فوق توزیع را در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان و اروند پوشش عایقی کرده است. وی 
افزود: پوشش عایقی تجهیزات با رعایت کلیه نکات ایمنی و بدون اعمال خاموشی به مشترکین و با انتقال بار 
در کوتاهترین زمان ممکن انجام شــده و دیگر پســت های تحت پوشش این امور نیز دردستورکارهای بعدی 

قرار دارد.

با نظارت كارگروه بنادر هرمزگان در حال انجام است؛
اجراي اقدامات پیشگیرانه و كنترلي ویروس كووید 19

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: با توجه به 
اهمیت بنادر جهت تردد بار و مسافر، به منظور جلوگیري 
از شــیوع احتمالی ویروس کوویــد۱9 تمامي اقدامات 
کنترلي، تحت نظارت کارگره ویژه مقابله با پیشگیري و 
کنترل در بنادر هرمزگان در حال انجام است. به گزارش 
روابط عمومــي اداره کل بنادر و دریانوردي هرمزگان، " 
اله مراد عفیفي پور" گفت: در راســتاي اجراي قوانین و 
مقررات بهداشتي بین المللي )IHR( و براساس دستور 
العمل هاي ابالغي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف رعایت موارد پیشگیرانه و کنترلي جهت 
جلوگیري از شــیوع احتمالی ویروس کرونا در تمامي بنادر استان اعم از مسافري و تجاري، اقدامات پیشگیرانه اي در 
دستور کار قرار گرفته است . مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان به ضد عفوني نمودن کلیه اماکن اداري و عمومي و 
شناورهاي مسافري به شکل مستمر، برگزاري همایش پیشگیري و مقابله با ویروس کرونا در بندر شهید رجایي، برگزاري 
دوره آموزشي براي خدمه شناورهاي مسافري در بندر حقاني اشاره کرد و افزود: ابالغ افزایش تجهیزات حفاظت فردي 
جهت مراقبت از کارکنان در معرض خطر به کلیه شرکتها و همچنین استقرار تیم هاي از دانشگاه علوم پزشکي استان 
و اجراي اقدامات کنترلي نظیر تب سنجي اتباع کشورهاي مختلف به شکل ۲۴ ساعته از مهمترین اقداماتي است که 
با محوریت کارگره مقابله با پیشگیري و کنترل انتشار ویروس کووید۱9در بنادر هرمزگان در حال انجام مي باشد. این 
مقام مسوول گفت: پس از ابالغ وزارت بهداشت مبني بر اقدامات پیشگیرانه، این اداره کل اقدام به تشکیل کارگروهي با 
محوریت مرکز HSE، اداره امور عمومي و خدمات، یگان حفاظت، اداره حفاظت و ایمني دریانوردي و روابط عمومي 
نمود. وي افزود: با توجه به حضور گسترده اي رانندگان کامیون ها از سراسر کشور، نصب بیلبوردها با موضوع عوامل 
پیشگیري از بیماریهاي تنفسي – عفوني و توزیع بروشور از جمله اقدامات پیشگیرانه اي مي باشد که با نظارت کارگره 
ویژه مقابله با پیشگیري و کنترل ویروس کووید ۱9 در مبادي ورودي بنادر در حال انجام است. عفیفي پور به ضرورت 
جلوگیري از شــیوع بیماري خطرناك و نوپدید کرونا اشاره کرد و گفت: تبدیل سیستم ورود و خروج کارکنان از بانچ 
انگشتي به شناسایي چهره در شرکت ها، انجام تب سنجي در تمام شرکت هاي مستقر در بنادر، نظارت بر بهداشت 
آب شرب و کنترل کلر باقي مانده، تسریع در خروج زباله هاي دریافتي از کشتي ها و محوطه هاي عملیاتي از جمله 
مصوباتي بوده که به همه شرکتها مستقر در بنادر استان و تعاوني ها مربوطه ابالغ شده است. مدیر کل بنادر و دریانوردي 
هرمزگان لغو کلیه ماموریت ها، جلسات، دوره ها، مراسمات و اجتماعات غیر ضروري، برگزاري دوره هاي آموزشي )به 
غیر از دوره هاي مقابله با ویروس هاي عفوني - تنفسي( تا زمان کاهش فراواني، از دیگر اقدامات این کارگروه در حوزه 
دریایي و بندري اســتان برشمرد. عفیفي پور در پایان از مساعدت و تالش هاي دانشگاه علوم پزشکي، شوراي اداري، 
فرمانداري هاي بنادر و جزایر ، تعاوني هاي قایقداران و مردم شــریف اســتان هرمزگان که در راستاي اجراي اقدامات 
پیشــگیرانه مشارکت نمودند قدرداني کرد و گفت: امیدواریم با همدلي و هم افزایي و رعایت نکات بهداشتي و به کار 

گیري دستورالعمل هاي ابالغي از سوي وزارت بهداشت بزودي شاهد ریشه کن شدن این ویروس نوپدید باشیم..

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم :
تدوین قوانین تشویقی برای كاهش پسماند در شهر

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
قم بر ضرورت تدوین قوانین تشــویقی برای کاهش پسماند در شهر تاکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی شــهرداری قم ، ســیدعبداهلل میرابراهیمی با تاکید بر 
اینکه یکی از رســالت های مهم ســازمان مدیریت پســماند کاهش و اجتناب از 
تولید پســماند است، اظهار کرد: باید به سمت تولید پسماند کمتر حرکت کنیم 
و در کنار آن نحوه مناســب ذخیره سازی، جمع آوری و پردازش است تا کمترین 
آثار زیســت محیطی را برای جامعه داشته باشد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم بیان کرد: 
تاکید ما بر این اســت که شــهروندان نگاه ویژه به کاهش تولید پسماند داشــته و تا می توانند از اقالم داخل 
منزل اســتفاده مجدد داشته باشند و خرید هوشــمندانه زیست محیطی انجام دهند. میرابراهیمی خاطرنشان 
کرد: انتخاب اقالمی که حداقل نوع بســته بندی آنها آســیب کمتری به محیط زیســت می زند یا حتی حذف 
نایلون های پالستیکی، می تواند کمک شایانی به کاهش تولید پسماند کند. وی با اذعان به اینکه ابتدایی ترین 
برنامه تبیین این مســاله برای شهروندان اســت، تصریح کرد: تا می توانیم باید قوانین ایجابی و تشویقی را در 

این راستا تدوین کنیم.

)AIS( تجهیز 5 ایستگاه ساحلی به سیستم شناسایی اتوماتیک
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان 
گفت: در راستای ایمنی ناوبری و حفظ محیط زیست دریایی، همچنین افزایش 
ضریب ایمني ســفرهاي دریایي نوروزي، 5 ایستگاه ساحلی به سیستم شناسایی 
اتوماتیک )AIS( مجهز شد. به گزارش روابط عمومي اداره کل بنادر و دریانوردي 
هرمزگان، "اله مراد عفیفي پور" با تاکید بر لزوم بهره گیري از تجهیزات مخابراتي 
پیشرفته و روز آمد جهت ارتقاء ایمني ناوبري دریایي در استان هرمزگان بعنوان 
مهمترین استان ساحلي کشــور اظهار داشت: تهیه، نگهداري و نصب تجهیزات مخابراتی و رادیویی و نظارت 
بر آماده بکاری آن در راســتاي رعایت الزامات و قوانین بین المللي امري است ضروري که در حوزه مسئولیت 

اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و اداره امور دریایی قرار دارد.
مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان افزود: در راســتای رعایت قوانین بین المللی SOLAS  )کنوانســیون 
بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا(، ایمنی ناوبری و حفظ محیط زیست دریایی، 5 ایستگاه ساحلی در بنادر  
 Automatic Information شهید حقانی، چارك، پهل، شهید ذاکری و ابوموسی به سیستم شناسایی اتوماتیک
System  یا )AIS( تجهیز شد. عفیفي پور سهولت در شناسایی و رهگیری شناورها، مبادله اطالعات ضروری 
میان کشــتی ها بدون دخالت انســان و بطور خودکار، کاهش ترافیک بر روی باندهای VHF و افزایش اطالعات 
فرمانده و افسران پل فرماندهی از وضعیت پیرامونی خود را مهمترین ویژگي هاي این سیستم عنوان کرد. شایان 
  ،AIS ذکر است، در حال حاضر مراکز کنترل و ترافیک دریایی استان هرمزگان عالوه بر تجهیز به سیستم مستقل
به نرم افزار بومی مارین پالس که از طریق ســازمان بنادر و دریانوردی تهیه شــده است  مجهز مي باشد، این نرم 

افزار با دریافت دیتای AIS  شناورها ، امکان جستجو و رهگیري کشتي ها موجود در منطقه را فراهم مي سازد.
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اخبار

ساری - دهقان : عباس رجبی شهردار ساری با اشاره به تملک بیش از 
۱۱00 متر طول از امالك اشخاص موجود در مسیر ۲۳00 متری پروژه پل 
تا پل گفت: از ابتدای عملیات اجرایی این پروژه در سال 9۴، مجموعاً ۲00 
متر از امالك شخصی موجود در این مسیر تملک شده بود که در شش ماهه 
دوم سال 98 در راســتای اجرای ماده 8 قانون نحوه تملک و طی توافق با 

مالکین بیش از یک کیلومتر طول دیگر از این مسیر آزادسازی شد.
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومــی و امور بین الملل 
شــهرداری ساری، عباس رجبی شــهردار مرکز مازندران با اشاره به تملک 
بیش از یک کیلومتر طول از امالك اشخاص موجود در مسیر ۲۳00 متری 
پــروژه پل تا پل اظهار کرد: از ابتدای عملیات اجرایی این پروژه در ســال 
۱۳9۴، مجموعاً ۲00 متر از امالك شــخصی موجود در این مسیر از سوی 
شهرداری تملک شده بود که در شش ماهه دوم سال 98 در راستای اجرای 
ماده 8 قانون نحوه تملک و طی توافق با مالکین بیش از  یک کیلومتر طول 
دیگر از این مسیر آزادسازی شد.   رجبی گفت: ساری، مرکز استان مازندران 
با دسترسی به کمربندی شرقی و غربی در مسیر مواصالتی تهران- ساری و 
مشهد و کمربندی جنوبی مسیر مواصالتی تهران- ساری و سمنان توانست 
بخشــی از بار ترافیکی برون و درون شهری را در جهت روانسازی ترافیک 
مرتفع ســازد. ساری بعنوان مرکز استان شاهد آمد و شد بسیار در طی روز 
و در موسم های تعطیالت از گردشگرپذیری برخوردار است، لذا تمهیدات 
فنی و ترافیکی و احداث پل های ارتباطی سسب ساز توسعه و تسهیل امور 
شهری است. وی افزود: در چنین شرایطی مدیریت شهری با در نظر گرفتن 

مشــکالت مزبور و به منظور کاهش مصرف انرژی، رفع گره های ترافیکی، 
سهولت دسترســی در نقاط ورودی و خروجی شهر ،مرتفع شدن گره های 
ترافیکی، پروژه »پل تا پل« را که در مسیر پل کابلی شهید رنجبر تا پل های 
شهید نوری واقع شده را در دستور کار خود قرار داده است تا با گشایش این 
پروژه اهداف منظور، تحقق پیدا کند. شــهردار ساری با اشاره به اجرای این 
پروژه به دلیل موقعیت جغرافیایی و اثر مطلوب بر کاهش بار ترافیکی شهری 
بیان داشــت: اجرای این پروژه به دلیــل موقعیت جغرافیایی و اثر مطلوب 
بر کاهش بار ترافیکی شــهری و نیز سهولت دسترسی شهروندان در مسیر 
ورودي و خروجي شهر بسیار حائز اهمیت بوده و مدیریت شهری بر پیشبرد 
کار و تکمیل آن اهتمام ویژه خواهد داشــت و با توجه به  مصوبه شــورای 
اسالمی شهر در خصوص اخذ تسهیالت بانکی برای ادامه این پروژه، مابقی 
مسیر نیز در سال 99 تملک خواهد شد. رجبی گفت: معتقدم با برنامه ریزی 
های صورت گرفته و نظر کارشناســان مجرب در طراحی پل کابلی شهید 

رنجبر، این سازه همانطور که روزی میدان ساعت نماد کهن شهر ساری بود، 
قابلیت این را دارد که نماد ساری امروز و توسعه آن باشد. علیرغم شعارها و 
وعده های گفته شده، ساری امروز با پروژه های معطل مانده بسیاری مواجه 
است.  گفتنی است پروژه »پل تا پل« به عرض مجموعاً ۲6/5 متر) دو باند 
۱0 متری رفت و برگشت، مسیر پیاده رو به عرض ۴/5 متر در ضلع شمالی 
و رفیــوژ میانی به عرض ۲ متر( و با لحاظ کاربری ویژه در مجموع به طول 
۲600 متــر که حدود ۲۳00 متر فاصله پل تــا پل و ۳00 متر از محدوده 

انتهای بلوار داراب تا پل کابلی شهید رنجبر است.
پروژه مســیر پل کابلي)شــهید رنجبر( تا پل شهید نوري براي برقراري 
ارتباط آسان تر و سهولت دسترسی شهروندان از بلوار داراب به اتوبان ساري-

نکا و کریدور غرب به شــرق و نیز رفاه شهروندان و مرتفع شدن گره های 
ترافیکی ساکنان آن منطقه به مرکز شهر طراحي و اجرا شده است.

بازگشایي مسیر پل تا پل از انتهاي بلوار داراب تا پل کابلي شهید رنجبر 
و پس از آن تا پل هاي شهید نوري در خروجي شرقي ساري، یکي از مهم 
ترین پروژه هاي مغفول و معطل مانده شهرداری بوده است که از نخستین 
روزهای انتخاب عباس رجبی بعنوان شهردار مرکز مازندران به دستور وی 
و بــا هدف کاهش مصرف انرژي، رفع گره هاي ترافیکي و توســعه متوازن 
شــهر مجدداً فعال شــده و تکمیل علمیات اجرایي آن در دستور کار قرار 
گرفته است. این پروژه به همت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شــهرداری و با بکارگیری ظرفیت های موجود و درون سازماني با کاهش 

هزینه در حال انجام می باشد.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: رئیس HSE شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس صیانت از پرسنل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در برابر شیوع احتمالی ویروس 
کرونا را راهی برای حفظ اســتمرار عملیات تولید عنوان کرد و گفت: از هیچ تالشی 
برای تامین امنیت سبد سوخت کشور فروگذار نخواهیم بود. به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به نقل از روابط عمومی 
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، »مهرداد دهداری« به تشریح اقدامات اساسی و 
مبتکرانه شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در این رابطه پرداخت و افزود: با تشکیل 
کمیته سالمت نحوه پیشــگیری از این بیماری و ترفندهای ایجاد آمادگی های الزم 
برای مقابله با کرونا را بررســی کردیم و پس از برگزاری جلســات مشــترك با اداره 
 HSEبهداشت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلساتی را با حضور واحدهای
، بهداری، آموزش، پشتیبانی و روابط عمومی در راستای صیانت حداکثری از سالمت 

پرسنل طرح ریزی کردیم.
اطالع رسانی و آموزش

وی اطالع رسانی درباره کرونا را یکی از اساسی ترین و موثرترین راه ها برای 
کنترل این بیماری عنوان کرد و افزود: چاپ و توزیع بروشورهای آموزشی، تهیه 
بنرهای هشدار دهنده و نصب در بخش های مختلف پاالیشگاه، درج توصیه های 
بهداشــتی در گروه های مجازی مرتبط با حضور شرکت و برگزاری جلسات 
آموزشی و توجیهی کوتاه مدت آمادگی پرسنل را برای مقابله با شیوع احتمالی 

کرونا افزایش داد.

عملیات شناسایی افراد مشکوک
دهداری استفاده از ترموگراف به منظور سنجش دمای بدن کارکنان و رانندگان از 
درب منازل و هنگام ورود به پاالیشگاه را عملیات اصلی در شناسایی افراد مشکوك به 
کرونا ذکر کرد و افزود: از برنامه ریزی برای تهیه سنســورهای حرارتی در اقصی نقاط 
پاالیشــگاه به ویژه در درب ورودی غافل نشــدیم، با این حال از مدیران واحدها نیز 

گزارش گیری میدانی را برای شناسایی بیماران احتمالی ادامه دادیم.
ضدعفونی سطوح برای پیشگیری از شیوع

وی حفظ استمرار عملیات تولید را مرهون توجه به نکات بهداشتی دانست و بیان 
داشــت: پیش از اعالم سراسری ورود کرونا به کشور تهیه مواد ضدعفونی و ماسک را 
در دســتور کار قرار دادیم و با در اختیار گــذاردن محلول های ضدعفونی در تمامی 
اماکن عمومی شــرکت، پرسنل را در پیشگیری از این بیماری احتمالی یاری دادیم. 
مدیر HSE شــرکت نفت ستاره خلیج فارس اضافه کرد: در این مدت سرویس های 

ایاب و ذهاب اعم از مینی بوس ها، اتوبوس ها و خودروهای سواری، رستوران، مسجد، 
بیسیم ها و ادوات پر کاربرد، ســرویس های بهداشتی، دستگاه های خودپرداز و سایر 

اماکن به صورت مداوم ضدعفونی شدند.
پرسنل، بزرگ ترین سرمایه پاالیشگاه

وی نیروی انســانی هر شرکتی را بزرگ ترین سرمایه آن شرکت عنوان کرد و اظهار 
داشت: با اعطای مرخصی با حقوق به کارکنان دارای بیماری های زمینه ای نظیر دیابت، 
مشکالت قلبی و عروقی و تنفسی تدابیری اندیشیدیم تا کمترین خطر پرسنل را تهدید 
کند. دهداری تاکید کرد: لغو همه ماموریت های اداری و مرخصی های داخلی و خارجی، 
افزایش دامنه زمانی ثبت ورود و خروج پرسنل به منظور جلوگیری از ازدحام، لغو همه 
بازدیدها و جلسات غیرضروری و حذف عملیات ثبت اثر انگشت در دستگاه های پایش 

ورود و خروج و جایگزینی آن با عملیات تشخیص چهره را نیز انجام دادیم.
مناسب سازی مراحل طبخ و محل توزیع غذا

وی در پایان مناسب سازی مراحل طبخ و محل توزیع غذا یعنی رستوران مرکزی 
پاالیشگاه را مورد تاکید قرار داد و افزود: نظارت منظم بر پرسنل آشپزخانه، رستوران 
و آبدارخانه ها، جمع آوری چاشــنی های مختلــف روی میزهای غذا و هتلی کردن 
چاشنی ها، ایجاد فاصله بیشتر بین صندلی های میزهای غذاخوری رستوران، تغییر 
برنامه غذایی شــرکت در جهت تقویت سیستم ایمنی بدن پرسنل و مدیریت زمانی 
حضور و مراجعه افراد واحدهای مختلف به رستوران را نیز در راستای مقابله با شیوع 

کرونا در رستوران پاالیشگاه مد نظر قرار دادیم.

اصفهان - قاسم اسد: با تالش و همدلی کارکنان مجتمع فوالد سبا 
در ســال رونق تولید و در یازده ماه منتهی به بهمنماه سال جاری، تولید 

کالف گرم در این مجتمع به یک میلیون و۲۳9 هزار تن رسید.
 مدیر مجتمع فوالد ســبا ضمن اعالم این خبر و با قدردانی از عملکرد 
کارکنان این مجتمع گفت: این رکورد نســبتبه مدت مشــابه سال قبل 
رشــد ۱۱.7 درصدی داشته اســت. مصطفی عطاییپور خاطرنشان کرد: 
از ایــن میزان تولید حــدود 80 درصد آن مربوط بــه ورقهای ضخامت 
۲ میلیمتر با کیفیت مطلوب اســت که یکــی از محصوالت پرکاربرد در 
تولید لوله و پروفیل در کشــور به شمار میرود. وی با بیان اینکه در سال 
گذشــته، تولید در مجتمع فوالد ســبا یک میلیون و ۱9۴ هزار و 600 
تن بوده اســت گفت: رکورد جدید علیرغم محدودیتهای زیاد در تأمین 

مواد اولیــه، قطعات و متریال مصرفی باکیفیت در کلیۀ خطوط تولید به 
دســت آمد. مدیر مجتمع فوالد سبا تالش حداکثری مدیریت و کارکنان 

این مجتمع، تأمین حداکثری مواد اولیه و قطعات، بهرهگیری از تجارب 
ارزشمند گذشته، افزایش سرعت تولید در خطوط مختلف تولید ازجمله 
فوالدسازی، ریختهگری و نورد گرم و همچنین از کاهش توقفات اضطراری 
و افزایش کیفیت آهن اســفنجی تولیدشده در این مجتمع را مهمترین 
دالیل ثبت این رکورد دانست. عطاییپور در بخش دیگری از سخنان خود 
از آمادهسازی فعالیتهای نوســازی اتوماسیون نورد گرم و ریختهگری و 
همچنین از آمادهسازی عملیات نصب قفسۀ هفتم نورد گرم سبا در آیندۀ 
نزدیک خبر داد. وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از تالش 
کارکنان و حمایتهای مدیریت ارشد فوالد مبارکه اظهار امیدواری کرد در 
ادامۀ این روند موفقیتآمیز همچنان شاهد تثبیت شرایط موجود خطوط 
تولید و دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده در مجتمع فوالد سبا باشیم.

تبریز - ماهان فالح: اولین محموله بلوك و میل لنگ پراید از محصوالت شرکت 
سایپا آذربایجان به کشــور عراق صادر شد. مدیرعامل سایپا آذربایجان با اعالم این 
خبر، گفت: در اوج دوران تحریم ها و فشــارهایی که دشــمنان خارجی بر اقتصاد 
ایران و نیز صنعت خودرو وارد می کنند، قطعات خودور در شرکت سایپا آذربایجان 
به همت تالشگران عرصه صنعت با کیفیت باال تولید می شود.  دکتر روح اله زینالی 
افزود: تعامالت با عراق و سوریه در دستور کار شرکت قرار گرفته و از سال 99 میزان 
۲0 درصد از محصوالت شــرکت در بازارهای خارجی از جمله عراق و سوریه عرضه 
خواهد شــد که این امر می تواند کانال مناسبی برای حضور در بازارهای بین المللی 
باشد. همچنین اشتغال ۱50 جوان تبریزی با افزایش ظرفیت صادرات در سال جاری 
اتفاق افتاده است.  مدیرعامل سایپا آذربایجان با اعالم اینکه شرکت سایپا آذربایجان 

به دنبال گســترش تعامالت خود با بازارهای این کشــورها در راستای دستیابی به 
اهداف صادراتی می باشــد، گفت: این شرکت در بازار قطعات خودرو عراق و سوریه 

با شرکتهای بزرگ و بین المللی تولید کننده قطعات خودرو از لحاظ کیفیت رقابت 
می کند. زینالی از افزایش تولیدات این شرکت خبر داد و افزود: افتخاری دیگر که در 
این شرکت رقم خورده است، افزایش ۳0 درصدی تولید و کاهش چشمگیر ضایعات 
با همت و تالش متخصصین ســایپا آذربایجان می باشد.  به گزارش روابط عمومی 
ســایپا آذربایجان، وی استفاده از پتانســیل های موجود در مراکز تحقیقاتی و توان 
علمی دانشگاه ها را از اولویت های ســایپا آذربایجان عنوان کرد و افزود: در راستای 
بهره مندی از پتانسیل های موجود در مراکز تحقیقاتی و توان علمی دانشگاهها واحد 
تحقیق و توســعه تفاهم نامه هایی با دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، انجمن الکترونیک 
استان و دانشگاه صنعتی ارومیه منعقد شده و از اولویت های این شرکت، همکاری با 

دانشگاه ها و مراکز علمی بخصوص شرکت های دانش بنیان می باشد.

پس از 4 سال تاخیر در شهرداری ساری، در شش ماه گذشته صورت گرفت:
نصف مسیر پروژه پل تا پل تملک شد

شركت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد :  تامین امنیت سبد سوخت كشور با پیشگیری از كرونا

مدیر مجتمع فوالد سبا : گذر از مرز تولید یک میلیون و 200 هزار تن كالف گرم

صادرات اولین محموله قطعات خودرو تولیدی شركت سایپا آذربایجان به عراق 

همدان - فاطمه صنیعی وحید: مدیرعامل ســتاد دیه استان همدان 
از آزادی چهار_زندانی جرائم غیرعمد به همت خبرنگاران و اهالی رســانه 
خبــر داد. یداله روحانی منش در جمع خبرنگاران با اشــاره به آزادی چهار 
زندانی جرائم غیرعمد به همت اصحاب_رسانه و خیران اظهار کرد: جامعه 
رســانه استان با همکاری ستاد_دیه و خانه_مطبوعات_استان با دو هدف 
فرهنگ ســازی در کمک به آزادی زندانیــان غیرعمد و اقدام عملی در این 
زمینه نســبت به انجام این کار خیر ورود کرده انــد. وی از جمع آوری ۱5 
میلیون و ۲00 هزار تومان توسط خبرنگاران و خیران رسانه ای استان خبر 
داد و گفت: مبلغ 8 میلیون و 800 هزار تومان نیز از ســوی ستاد دیه برای 
آزادی چهار زندانی اختصاص یافت. مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همدان 
با بیان اینکه با احتســاب این دو رقم مبلغ ۲۴ میلیون تومان برای آزادی 
این عزیزان صرف شــده اســت افزود: مقدمات آزادی این چهار نفر طی دو 
روز آینده انجام می شــود تا به آغوش گرم خانواده بازگردند. وی در تشریح 
جزییات پرونده این چهار نفر گفت: یکی از افراد دربند یک جوان متولد 65 
و متاهل اســت که به خاطر 6 میلیون و 500 هزار تومان بدهی دو ماه در 
زندان به ســر می برد. روحانی منش با بیان اینکه یک جوان متولد 66 نیز با 
بدهی 5.5 میلیون تومانی نیز چهار ماه در زندان است که با کمک اصحاب 

رســانه آزاد خواهد شد افزود: یک جوان متولد 6۲ نیز با 5.5 میلیون تومان 
بدهی هشــت ماه است زندانی شــده که به زودی با کمک #خبرنگاران به 
کانون خانواده اش بازخواهد گشــت.  وی با اشاره به اینکه یک جوان متولد 
66 نیز با بدهی 6.5 میلیون تومانی از کمک #خیران_رســانه ای بهره مند 
خواهد شــد اظهار کرد: هر چهار نفری که به علــت عدم توانایی پرداخت 
بدهی در زندان به ســر می برند مرد هســتند.  مدیرعامل ستاد دیه استان 
همدان در ادامه با تقدیر از اصحاب رسانه استان به منظور دغدغه مندی در 
این زمینه و توجه به مسئولیت اجتماعی گفت: به طور حتم اقدامات عملی 

در زمینه فرهنگ ســازی هم به ثواب نزدیک تر است و هم تأثیرگذارتر.  وی 
با بیان اینکه اصحاب رســانه کار خیر خود را با عنوان »مهر علوی« شروع 
کردند اظهار کرد: کار جمع آوری کمک از سالروز میالد حضرت زینب)س( 
آغاز شد و به طور رسمی تا ســالروز میالد حضرت زهرا)س( ادامه داشت. 
روحانی منش برگزاری جشــن آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد با حضور 
اصحاب رسانه و تعدادی از مسئوالن در روزهای منتهی به میالد باسعادت 
امــام علی)ع( را جزو برنامه های پیش بینی شــده عنوان کرد و افزود: البته 
برگزاری این مراســم منوط به وضعیت بیماری کرونا در اســتان است. وی 
با بیان اینکــه امیدوارم با کاهش این بیماری زمینه برگزاری این جشــن 
نیز مهیا شــود، از مردم اســتان دعوت کرد به حدیث پیامبر گرامی اسالم 
مبنــی بر اینکه »هرکــس بنده مومنی را آزاد کنــد، در مقابل هر عضوی 
از اعضــای او، برایش آزادی عضوی از آتش به بار خواهد نشســت« جامه 
عمل بپوشــانند. مدیرعامل ستاد دیه اســتان همدان در پایان گفت: ستاد 
دیه استان با شماره حســاب  0۱06۳۲955500۱ سیبا بانک ملی، شماره 
کارت 60۳799۱۱995۳07۱۲ بانک ملی، شماره حساب جام بانک ملت 
۲0۳0۳0۳0۳7 و شماره کارت بانک ملت 6۱0۴۳۳7770۱۱5۱8۴ آماده 

دریافت کمک های خیران و نیکو کاران است.

 خانه مطبوعات استان همدان؛

آزادی ۴ زندانی به همت خبرنگاران همدان
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اس��تارت آپ ها در مرحله  ش��روع به کار با ریس��ک کمت��ری رو به رو 
هس��تند و می توانند تصمیمات بیش��تری اتخاذ کنند، اما وقتی کس��ب 
و کار به پیشرفت می رس��د باید کنترل بیشتری روی این مسئله انجام 
بگیرد. باید به عنوان مدیر کسب و کار بدانید چه زمانی »نه« بگویید. 

 ،HubSpot برایان هالیگان، مدیرعامل و مؤسس کمپانی نرم افزاری
تجربه  زیادی در امور مربوط به بازاریابی دارد و معتقد است »نه« گفتن 
تأثیر زیادی در پیشرفت کسب و کارش داشته است. او در ادامه درباره  

این موضوع صحبت می کند.
وقتی شرکت HubSpot را تأس��یس کرده بودیم من عادت داشتم 
ب��ه همه چیز چون طرح ه��ا و ایده های جدید پاس��خ مثبت بدهم. این 
مسئله به من و کارمندان کمک کرد تا تمام کارها را با سرعت بیشتری 
جل��و ببریم. م��ا تمام تالش مان را ب��ه کار گرفتیم تا ب��ه جایگاه خوبی 
در عرصه  بازاریابی محصوالت دس��ت یابیم و مش��تریان بیشتری جذب 
کنی��م. هدف مان این بود با ترکیب چند ویژگی به راه حل های جدیدی 
برسیم و این مسئله سبب ش��د فرصت خوبی برای یادگیری در اختیار 

داشته باشیم.
ابزار رتبه بندی سایت اصلی ترین محصول شرکت بود و هر پیشنهادی 
که برای توس��عه  محصول داده می شد را سریعا می پذیرفتم. برای مثال، 
یکی از ویژگی ها امکانی بود که میزان درگیری مش��تریان را با محصول 
به نمایش می کشید. طی زمان، انرژی ای که برای کار صرف کرده بودیم 
بیشتر خودش را نشان داد و کارمندان مان چند درصد افزایش یافت. در 
آن زمان ش��رکت در مرحله ابتدایی کار خود بود و »بله« گفتن به همه 
چیز سبب رشد فزاینده ای شد اما باید بدانید، این استراتژی در طوالنی 
م��دت جوابگو نیس��ت و باید واژه  »ن��ه« را به دامنه لغ��ات خود اضافه 
کنید. به همه چیز »بله« گفتن در ش��رکت های بزرگ منجر به نابودی 

و ورشکس��تگی می شود. من از سه راهکار استفاده کردم تا بتوانم تعادل 
بیشتری در تصمیماتم داشته باشم.

همه چیز را بنویسید
از بهترین ابزارهایی که به من کمک کرد تا به عنوان مدیر استارت آپ 
عملک��رد بهتری از خود نش��ان دهم، ایجاد فایل ی��ک صفحه ای با نام 
MSPOT ب��ود. در این فایل، مأموریت و هدف از ایجاد کس��ب و کار، 
زمینه های��ی که در آن خدمت می کردیم، پروژه هایی که می خواس��تیم 
در آین��ده دنب��ال کنیم، پروژه های��ی که قرار بود کن��ار بگذاریم و روند 
سنجش پیش��رفت را متذکر می شدیم. سخت ترین قسمت فایل مربوط 
ب��ه پروژه هایی بود که باید کنار می گذاش��تیم، چراک��ه تصمیم گرفته 
بودیم در انجام چند کار کوچک تر بهترین باشیم. برای مثال، راه اندازی 
دفت��ر بین المللی تا پایان س��ال از جمله پروژه هایی ب��ود که باید کنار 
می گذاش��تیم؛ زیرا انجام پروژه های بین المللی هیچ فایده ای نداشت. در 
آن زمان ۱۰درصد کسب و کار ما مربوط به ۳۰۰ مشتری غیرآمریکایی 

از ۳۰ کشور مختلف بود.
در این برهه، مش��تریان بین المللی ما اس��تقبال زیادی کردند؛ زیرا ما 
خدمات موردنظرش��ان را با نرخ کمتری انجام می دادیم. تمام ش��واهد 
حاکی از آن است باید بخش مربوط به مشتریان بین المللی را گسترش 
دهیم. مش��تری های شرکت ما به دو دسته تقسیم می شدند. دسته اول 
کس��ب و کارهای کوچک و دسته  دوم کسب و کارهایی با سایز متوسط 
که هدف شان این بود بازدیدکنندگان سایت را به مشتری تبدیل کنند. 
در آن زم��ان ق��ادر نبودی��م روی دو پروژه یعنی توس��عه  محصوالت و 
راه اندازی دفتر بین المللی متمرکز ش��ویم. ع��الوه بر آن، بخش مربوط 
به مش��تریان خارجی ش��رکت در موقعیت خوبی بود و نمی توانس��تیم 
زندگی تعدادی از کارمندان به همراه خانواده های ش��ان در شهر لندن را 

فراه��م کنیم. به همین خاطر، تصمیم گرفتیم س��ال بعد دفتر جدیدی 
راه ان��دازی کنی��م و تمرکز خود را روی توس��عه  محص��والت مرتبط با 
بازاریاب��ی بگذاریم. پس پروژه  مربوط به تأس��یس دفتر بین المللی را در 

فایل MSPOT بدین صورت وارد کردیم:
من با اش��تیاق فراوان به دنبال آن هس��تم دفتر بین المللی ش��رکت 
را تأس��یس کنیم، اما اجرای این پروژه هزینه ه��ای زیادی دربر خواهد 
داش��ت؛ پس تصمیم گرفتم این پروژه را در س��ال بعد انجام دهم تا در 
س��ال جاری تمام تمرکز خود را روی یافتن بهترین روش های بازاریابی 
بگ��ذارم. اکنون تصمیمی که برای آن احس��اس پش��یمانی می کنم این 
اس��ت، من تصور می کردم تمرکز روی مشتریان خارجی تصمیم خوبی 

است، اما اکنون متوجه شدم اینچنین نبوده است.
در صورت لزوم و با جدیت »نه« بگویید

م��ا در ش��رکت از ایده های ن��و و خالقانه اس��تقبال می کنیم. به طور 
معمول، عملکرد خوبی در تصمیم گیری ها از خود نش��ان می دهیم و هر 
فردی در این تصمیم گیری ها نقش داش��ته باشد تالش می کند عملکرد 
خوبی به نمایش بگذارد، با این حال گاهی برخی کارمندان به س��راغم 
می آمدند و می گفتن��د می خواهند تغییراتی در تصمیمات اتخاذش��ده 
اعمال کنند. من هم در بیش��تر مواق��ع و وقتی تمام اعضای تیم حضور 
نداش��تند با آنها موافقت می کردم. این سبب می شد دوباره اعضای تیم 
دور هم جمع ش��وند و درباره تغییرات ایجادشده اظهارنظر کنند. بعد از 
مدتی دریافتم این کار بدون توجه به اینکه مربوط به کار ش��رکت های 
بزرگ یا کوچک باش��د، هزینه  اضافی برای ش��رکت دربر دارد. پس در 
تصمیم گیری ه��ا تجدیدنظر کردیم و ب��ه اهمیت »نه« گفتن پی بردیم. 
این رویکرد جدید به ما کمک کرد روی راه حل های اتخاذش��ده تمرکز 
کنی��م و از اتالف وق��ت و انرژی کارمندان جلوگی��ری کنیم. همچنین 

این مس��ئله سبب شد کارمندان بتوانند ایده های جدید خود را به فایل 
MSPOT اضافه کنند و به راحتی بتوانند این فایل را پر کنند.

با جدیت »بله« بگویید
بخش��ی از فایل MSPOT مربوط ب��ه پروژه هایی بود که هر کارمند 
می خواست در سال جدید روی آنها کار کند؛ پروژه هایی که باید با تمام 
جدیت دنبال ش��وند و هیچ راه بازگش��تی هم ندارن��د. وقتی در مرحله  
ابتدایی کسب و کار بودیم شرایط متفاوت بود و بدون توجه به درست یا 
اش��تباه بودن یک تصمیم، می توانیم نتیجه گیری سریعی داشته باشیم. 
ما یک تصمیم را زیر ذره بین می بردیم و اگر به این نتیجه می رسیدیم 
به دستاورد مطلوب نمی رسد کل پروژه را منحل می کردیم. برای مثال، 
ارائه ابزار رتبه بندی سایت از جمله پروژه هایی بود که به شکست خورد 

و به راحتی آن را کنار گذاشتیم.
جدی��ت برای »بله« گفتن و اس��تقبال از کارهای جدید، به کارآفرین 
کمک می  کند بتواند محصول مناسبی وارد بازار کند، اما وقتی از مرحله  
اس��تارت آپ گ��ذر می کند، هر تصمیم اش��تباه می تواند خس��ارت های 
جبران ناپذی��ری به کس��ب و کار م��ا وارد کند. م��ا می توانیم در مرحله  
اس��تارت آپ ریسک کنیم و بدون هیچ بررسی به سراغ پروژه های جدید 
برویم، اما وقتی از مرحله  بعد گذر می کنیم در تالش هس��تیم اطالعات 

را تحلیل کنیم تا با قطعیت بیشتری تصمیم گیری کنیم.
اس��تارت آپ HubSpot توانس��ت با »نه« گفتن به پیش��رفت قابل 
توجهی برس��د. ما چن��د نرم افزار موفق ب��رای بازاریابی ارائ��ه دادیم و 
توانس��تیم در عرض یک سال مشتریان خود را ۴۲درصد افزایش دهیم. 
بعد از چند سال، در سال ۲۰۱۳ میالدی، پروژه  بین المللی شدن را اجرا 

و دفتر جدیدی در شهر دوبلین ایرلند تأسیس کردیم.
hbr/ucan :منبع

زمان هایی که باید در کسب و کار خود پاسخ مثبت یا منفی بدهید
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نکات مهم حسابداری مالیاتی که کسب وکارهای کوچک باید به آنها 
توجه کنند

اداره ک��ردن کس��ب وکار و مدیریت آن، حتی ب��دون در نظرگرفتن مالحظات و رس��یدگی های الزم ب��رای فراهم کردن 
صورت های مالیاتی، کاری دشوار و پیچیده است. طبق توصیه افراد صاحب نظر در حوزه های مالیاتی و مدیریتی، همکاری 
مدیران شرکت ها با حسابداران و مشاوران شان نباید صرفا محدود به زمانی باشد که موعد فراهم کردن صورت های مالیاتی 
س��ر می رس��د بلکه بهتر اس��ت این همکاری در تمامی طول س��ال تداوم داشته باش��د. نادیده گرفتن این توصیه و گرفتن 
تصمیم های مالی بدون جویاشدن نظر حسابدار یا مشاور مالی، احتمال ضرردهی کسب وکار در بلندمدت را بیشتر می کند. 
در ادامه این مطلب، بیشتر درباره مزیت های مشاوره با چنین اشخاصی صحبت می کنیم و شما را با نکات مهم حسابداری 
مالیاتی آش��نا خواهیم کرد که توجه کس��ب وکارهای کوچک به آنها، باعث س��وددهی بیشتر و پیشرفت کاری شان خواهد 

شد. همراه ما باشید.
9 نکته مهم در حسابداری مالیاتی

۱. توجه به توانایی های موردنیاز حس��ابدار مالیاتی برای کس��ب وکارهای کوچک: وظایف حس��ابدار ش��رکت محدود به 
فراهم کردن اظهارنامه های مالی یا صورت های مالیاتی نمی ش��ود. اگر او با اتکا به دانش و تجربه خود توانایِی فراتر رفتن از 
این وظایف را نداش��ته باشد، انتخاب مناسبی برای کس��ب وکارهای کوچک نیست. پیگیری درآمدها و هزینه های شرکت، 
کس��ب اطمینان از نبود مش��کل در گردش های مالی و نظارت بر س��ودهای خالص و ناخالص ]منظور از سود ناخالص، کل 
درآمدهای ش��رکت اس��ت و سود خالص، به درآمد باقی مانده، پس از کس��ر هزینه ها و خرج های مختلف اشاره می کند[، از 
جمله وظایف و توانایی های موردنظر برای حسابداران کسب وکارهای کوچک است بنابراین بهتر است همکاری با حسابدار 
مالیاتی را فقط به موعد فراهم کردن صورت های مالیاتی محدود نکنید و از همان روز نخس��ِت راه اندازی کس��ب وکار، با او 
در ارتباط باش��ید و از مش��ورت هایش استفاده کنید. هرچند این مسئله از نکات مهم حسابداری مالیاتی محسوب می شود، 

بسیاری از کسب وکارهای کوچک از توجه به اهمیت آن برای ماندگاری کسب وکار خود و موفقیت شان غافل می مانند.
۲. اهمیت هماهنگی اطالعات ارسالی برای سازمان امور مالیاتی درباره درآمدهای حاصله: سازمان امور مالیاتی عالوه بر 
گزارش دریافتی ش��ما از درآمدهای حاصله ش��رکت، گزارش دیگری هم دریافت می کند: گزارش دوم معموال با حسابرسی 
ش��رکت ها فراهم می شود. از دیگر نکات مهم حس��ابداری مالیاتی، سازگاری و هماهنگ بودن اطالعات درج شده در این دو 
گزارش اس��ت. نبود این هماهنگی به وجهه ش��رکت نزد مس��ئوالن سازمان امور مالیاتی خدش��ه وارد می کند. این مسئله 

می تواند پیامدهای نامطلوبی برای کسب وکار در پی داشته باشد.
۳. نگهداری س��وابق مالی کافی: نگهداری س��وابق مالی کافی در طول سال، از دیگر نکات مهم حسابداری مالیاتی است 
که صحت و درستی صورت های مالیاتی فراهم شده را تضمین می کند. ناکافی بودن سوابق مالی می تواند شبهه برانگیز باشد 

یا بدتر از آن، کسب وکار شما را در معرض »خطر حسابرسی« )Audit Risk( قرار دهد.
سرمایه گذاری جهت تهیه یکی از نرم افزارهای اساسی و اصلی حسابداری برای کسب وکار، راهکاری است که به  باور افراد 
صاحب نظر از بروز چنین مس��ائل و مش��کالتی پیشگیری می کند. استفاده از این نرم افزارها چندان دشوار و پیچیده نیست 

)کاربرپسند هستند(، ارزان اند و اطالعات شما درباره درآمدها و هزینه های کسب وکار را به روز نگه می دارند.
۴. تفکیک حساب های مالی شخصی از حساب های مالی کاری: تداخل هزینه های شخصی با هزینه های کسب وکار، فارغ 
از اینکه صورت هزینه های ش��رکت ش��ما تا چه اندازه صحیح و معتبر باشد، مسئله ای است که موجب دردسر خواهد شد و 
حتی بررسی حساب های مالی شخصی شما از سوی ارگان های مربوطه را نیز محتمل می کند. توصیه می شود حساب مالی 
و کارت اعتباری مجزایی مختص کسب وکارتان تهیه کنید و برای پرداخت تمامی هزینه های مرتبط، از آن استفاده کنید.
۵. اهمیت درک تفاوت میان درآمدهای خالص و ناخالص: اگر هزینه صرف شده بابت تولید محصول، از قیمتی که برای 
مصرف کننده در نظر می گیرید بیشتر باشد، کامال واضح است که ضرر می کنید: فارغ از اینکه میزان فروش تان چقدر باشد. 
صاحبان کسب وکارهای کوچک اغلب از توجه به تفاوت میان درآمدهای خالص و ناخالص غافل می مانند و این تفاوت را در 
نظر نمی گیرند که می تواند پیامدهای نامطلوبی در پی داشته باشد. کسب وکاری فرضی را در نظر بیاورید که برای تولید هر 
محصول ۲۰۰هزار تومان هزینه می کند و هر یک از این محصوالت را با قیمت تمام شده ۲۵۰هزار تومان می فروشد. درآمد 
ناخالص این کس��ب وکار به ازای فروش هر محصول ۵۰هزار تومان خواهد بود، اما پس از در نظر گرفتن س��ایر هزینه های 
رایج )پرداخت دستمزد یا حقوق، اجاره و …(، درآمد خالص ممکن است به ۱۰ یا ۲۰هزار تومان برسد بنابراین آگاهی از 
تفاوت میان درآمدهای خالص و ناخالص یکی از ارکان اصلی و مهم برای رسیدن به سوددهی و موفقیت کسب وکار است.

۶. مش��خص کردن دقیق و درس��ت نوع شرکت تجاری: مش��خص کردن دقیق و درست نوع شرکت تجاری از دیگر نکات 
مهم حس��ابداری مالیاتی اس��ت. بی توجهی به این نکته ممکن اس��ت باعث پرداخت بیش از حد مالیات شود. بسته به نوع 
شرکت تجاری ای که ثبت می کنید، مالیات متفاوتی برای کسب وکار شما در نظر گرفته می شود. برخی از انواع شرکت های 
تجاری عبارتند از: شرکت سهامی )خاص یا عام(، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت های مختلط سهامی 
و غیرس��هامی و ش��رکت تعاونی. جویاشدن نظر حسابدار یا مشاور مالی مجرب به هنگام تعیین نوع شرکت تجاری می تواند 

کارگشا باشد.
۷. مدیری��ت مناس��ب حقوق و دس��تمزد پرداختی ب��ه کارکنان: تا جای امکان، بهتر اس��ت برای ای��ن منظور، از کمک 
ش��رکت های صاحب نام در حوزه نظارت بر حقوق ها و دس��تمزدهای دریافتی کارکنان بهره بگیرید. گاهی کس��ب وکارهای 
کوچ��ک به منظ��ور صرفه جویی در هزینه ها به ش��رکت های کم اعتبارتر روی می آورند و خ��ود را در معرض این خطر قرار 
می دهند که شرکت مذکور، به جای ارسال مالیات وضع شده بر روی حقوق ها و دستمزدهای کارکنان، آن را به حساب های 
خود واریز کند. ناپدیدش��دن مالیات دس��تمزدها یکی از پیامدهای همکاری با چنین ش��رکت هایی است و کسب وکارهای 
کوچک را در خطر ناتوانی برای پرداخت مالیات بر دس��تمزد قرار می دهد. س��ازمان امور مالیاتی معموال بررس��ی این نوع 

مالیات را هر سه ماه یک بار )در پایان یا آغاز هر فصل جدید( انجام می دهد.
۸. جویاشدن نظر حسابدار یا مشاور مالی درباره طرح و نقشه کاری: حسابدار یا مشاور مالی مجرب می تواند پیشنهادهای 
خوبی برای چگونگی گسترش کسب وکار در اختیارتان بگذارد. موقعیت هایی هستند که جویاشدن نظر چنین شخصی برای 
پیش��برد بهتر و مؤثرتر آنها مفید خواهد بود؛ بر فرض، به هنگام تعیین مبلغ موردنظر برای پس انداز بازنشس��تگی، یا زمانی 
که دریافت نکردن س��ود اضافی یا پاداش حاصله از معامله تجاری بخصوصی در زمان حال، به منزله دریافت مبلغی بیش��تر 
در س��ال جاری باش��د. گاهی هم ممکن است درباره مسئله ای مثل خرید یا اجاره ملک تجاری برای تأسیس شرکت مردد 
شده باشید؛ حسابدار یا مشاور مالی می تواند در چنین مواردی هم به کمک شما بیاید و مثال شما را متقاعد کند که خرید 

ملک تجاری باعث کاهش هزینه های شما در بلندمدت خواهد شد.
۹. اس��تفاده حداکثری از قوانین و مزایای س��رمایه گذاری: گاهی با خرید ملک، زمین تجاری یا تجهیزاتی به خصوص، 
تخفیف قابل مالحظه ای شامل حال تان خواهد شد. آشنایی حسابدار یا مشاور مالی با چنین قوانین و مزایایی، نقش بسزایی 

در کاهش هزینه ها و نگهداری سرمایه برای کسب وکار خواهد داشت.
جمع بندی: همان طور که مشاهده کردید، بیشتر نکات مهم حسابداری مالیاتی به جویاشدن نظر و مشورت با حسابدار یا 
مشاور مالی مجرب ارتباط پیدا می کند. از هماهنگی مدارک و اطالعات ثبت شده در شرکت گرفته تا نگهداری سوابق مالی 
و حتی مشخص کردن طرح و برنامه ریزی کاری، همه و همه از جمله مواردی هستند که استفاده از دانش و تجربه چنین 
اشخاصی در آنها مؤثر و کارگشا خواهد بود. البته در مقام کارفرما، شما نیز وظیفه دارید اطالعات خود را به روز نگه دارید 
و تا جای امکان، با قوانین و روند کاری مسئوالن سازمان امور مالیاتی آشنا باشید. این دو در کنار هم موفقیت و ماندگاری 

کسب وکار شما در بلندمدت را تضمین می کنند.
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هر فردی در زندگی خود به دنبال آس��ایش و راحتی است و در 
حد توانش برای دست یابی به این هدف و رضایت از زندگی تالش 
می کند. خیلی از افراد برای رس��یدن به شادی و آرامش به دنبال 
تغییرات بزرگ هستند، اما گاهی تغییرات کوچک نیز نتایج مشابه 
ای دارد. در ادامه با ما همراه باش��ید تا ۵ اصل روانشناسی را بیان 

کنیم که زندگی شادتر و راحت تر را برایتان به ارمغان می آورد.
با ش��ناخت صحیح از ط��رز تفکر خود و دیگ��ران می توانید به 
زندگ��ی راحت و آرام دس��ت یابی��د. گاهی محدود ب��ه باورهایی 
می ش��ویم که از تجربیات گذش��ته ما نش��ات می گیرن��د. با تغییر 
نگ��رش و دور ش��دن از تفکرات منفی می توانی��د تغییرات مثبتی 
در زندگ��ی خود ایجاد کنی��د. تغییر دیدگاه ب��ه دو دلیل اهمیت 

زیادی دارد:
• خیل��ی از اف��راد در زندگی خود تصور می کنن��د به قدر کافی 
موفق نیس��تند، زی��را معموالً دیگران برای م��ا تعیین می کنند در 
هر مرحله از زندگی باید در چه موقعیتی قرار گیریم. پس دس��ت 
نیافتن به این جایگاه س��بب ایجاد احس��اس شکس��ت و نا امیدی 

در ما می شود.
• نبود درک درس��ت از طرز فکر دیگران درباره ما و واکنشی که 
در مقابل رفتارهای ما دارند، س��بب بروز مشکالتی در زندگی مان 

می شود؛ پس نیاز است در نگرش خود تغییراتی به وجود آوریم.
پیش��نهاد می کنیم این ۵ اصل روانشناسی را در زندگی خود به کار 
گیرید تا نگرشتان تغییر یابد و به زندگی راحت تر و شادتری دست یابید.

خیلی به حرف مردم اهمیت ندهید
آن قدرها که فکر می کنید زندگی شما برای مردم اهمیت ندارد. 
پس در تصمیم گیری و رفتارهای خود خیلی روی کس��ب رضایت 
دیگران تکیه نکنید زیرا مطابق میل دیگران بودن، تنها مشکالتی 

را در زندگی تان به وجود می آورد.
با وجود مش��کالتی که در زندگی های ام��روزی وجود دارد، هر 

کس��ی درگیر مش��کالت و دغدغه های زندگی خود است و خیلی 
روی زندگی دیگران تمرکز نمی کند.

چیزی که س��بب ش��ده تا طرز فکر دیگران برای ما مهم باشد، 
تجربیات گذش��ته و برداش��ت های اشتباهی اس��ت که در ذهن ما 
ش��کل گرفته اس��ت. پس خیلی به طرز فکر دیگران و حرف های 
آن ه��ا اهمیت ندهید. با این کار می توانید زندگی تان را در مس��یر 

شادی و رضایت مندی قرار دهید.
تفکرات ما دائماً در حال تغییر هستند

انس��ان ها در طی زمان تفک��رات و احساس��ات مختلفی دارند. 
ب��ا گذر زمان، به دس��ت آوردن تجربیات و قرارگیری در ش��رایط 

مختلف، طرز فکرمان هم تغییر می کند.
پس بای��د در هنگام تصمیم گیری روی ش��خصیت فعلی خود 
متکی باشید. هیچ گاه نمی توانیم آینده و طرز فکر و احساس چند 
سال دیگر خود را پیش بینی کنیم. چیزی که در گذشته رخ داده، 
مربوط به ش��خصیت گذشته ی ماس��ت و اکنون باید با شخصیت 

فعلی خود زندگی کنیم.
هیچ گاه خود را با دیگران مقایسه نکنید

امروزه ش��بکه های اجتماعی نقش پر رنگی در زندگی ما دارند و 
همواره تالش می کنیم بهترین لحظات زندگی خود را با دیگران به 
اشتراک گذاریم. این مسئله سبب شده تا خود را با دیگران مقایسه 
کنیم و دائماً به این فکر باش��یم که دیگران زندگی کاملی دارند و 
خوشبخت تر از ما هستند. البته در زندگی واقعی نیز همواره تالش 
می کنیم جنبه های مثبت زندگی خود را به دیگران نش��ان دهیم 
و همیشه جنبه های منفی زندگی خود را مخفی می کنیم تا مورد 

قضاوت اطرافیانمان قرار نگیریم.
حقیقت این اس��ت که هر فردی آسیب پذیری هایی دارد و در 
زندگی خود با جنبه های منفی مواجه اس��ت. زندگی هیچ کس��ی 
کامل نیس��ت. پس نباید به این فکر باشید دیگران زندگی کامل و 

بی نقصی دارند، زیرا این کار تنها اتالف وقت است. هیچ وقت ظاهر 
زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مورد مقایسه قرار ندهید.

توقع نداشته باشید همه به حرف ها و توصیه هایتان 
عمل کنند

ش��اید دوستتان مش��کلی داشته باشد و ش��ما راه رهایی از این 
ش��رایط را بدانید. پس ش��ما برحس��ب وظیفه و وج��دان خود، او 
را راهنمای��ی می کنید، اما دوس��تتان به توصیه ی ش��ما اهمیتی 
نمی دهد. در این لحظه احس��اس ناامیدی و سرخوردگی می کنید، 
زیرا هدفتان کمک به او بوده است. الزم است بدانید معموالً بیشتر 
اف��راد به نصیحت های دیگران توجه نمی کنند، مگر این که نگرش 

و طرز تفکر درستی داشته باشند.
خیل��ی از افراد در پای��ان روز تجربیات و برداش��ت های خود را 
درباره مس��ائل مختلف بررس��ی می کنند و نگرش خ��ود را تغییر 
می دهن��د. گاهی به این نتیجه می رس��ند که باید به توصیه ش��ما 
عمل می کردند، اما در بیشتر مواقع می خواهند خودشان به نتیجه 
برس��ند و موقعیتی را تجربه کنند. پس نا امید نش��وید، زیرا برای 

کمک به دوستتان از هیچ تالشی دریغ نکرده اید.
تنها مسئول عملکرد و وظایف خودتان هستید

واکنش شما در مقابل یک مشکل، اتفاق و شرایط بسیار مهم تر 
از خود آن مش��کل و وضعیت اس��ت. طرز نگرش ش��ما مهم ترین 
مسئله ای است که سبب رضایت از زندگی می شود. به روشی عمل 
کنید که روی طرز تفکر، احساسات و عواطف آینده تان تأثیر دارد 

یا روش بهتری را برگزینید.
توصیه می کنیم قبل از هر واکنشی ذهنتان را رها کنید و برای 
چند لحظه آن مش��کل را از یاد ببرید. شاید کار مشکلی باشد، اما 
این نکته س��اده به شما کمک می کند تا قبل از هر عکس العمللی 

شرایط را به خوبی تجزیه و تحلیل کنید.
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