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روحانی :لغو ممنوعیت تردد بین استانی در اول اردیبهشت تا شکل اجتماعات انسانی در ماه رمضان

 بیم و امید
بازگشایی کسب و کارها

فرصت امروز: رئیس جمهور گفت امروز تردد بین شهرستان ها در استان ها به طور کامل آزاد است و تردد بین 
استان ها هم از روز اول اردیبهشت آزاد می شود.

دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا با بیان اینکه یکی از برنامه های 
فاصله گذاری هوش��مند، شروع کسب و کار هوش��مند در تهران است، گفت: هر کسب و کار کم ریسکی که قرار 
اس��ت کار خود را ش��روع کند باید کدی را از سامانه موردنظر وزارت بهداشت دریافت کند و امروز هم می گوییم 

آنانی که هنوز فرصت نکردند به این سامانه متصل شوند در همین یکی دو روز آینده این کار را انجام دهند...

 تولید اقالم بهداشتی
 نمود عینی رونق تولید در سال ۹۸
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فاصله ۴ میلیونی وام کرونا از خط فقر به روایت حیدر مستخدمین حسینی

خط فقر در کالنشهرها کجاست؟

22 خصوصیتی که شما را رهبری موفق و برجسته می کند
عبرت های مدیریتی که از واکنش ایتالیا به ویروس کرونا می آموزیم

افزایش خالقیت با ۹ اقدام ساده 
بهترین تکنیک های روابط عمومی از دیدگاه خبرنگاران

IGTV بازاریابی دیجیتال در اینستاگرام با
حمایت نایک از فعالیت های ورزشی در خانه

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

اوبر بین راننده ها و مأموران تحویل 
کاال ماسک تنفسی توزیع می کند

3
انتقادها نسـبت به مصوبه افزایش 21درصـدی حداقل مزد 

کارگـران در حالـی ادامـه دارد که خبر می رسـد 
مجلس نیز در این زمینه ورود کرده و فراکسیون...

درخواست از وزارت کار برای اصالح مصوبه دستمزد

انتقاد کارگران به ماجرای 
دستمزد 99 ادامه دارد

یادداشت
سازمان بورس وظیفه رستگار 

کردن سهامداران را ندارد

بازار بورس از اولین روزهای بهار 
به دلی��ل ورود نقدینگی باال رونق 
چش��مگیر را تجربه کرده است. به 
گون��ه ای که در فض��ای داغ خرید 
و ف��روش س��هام »ش��اخص کل 
بورس« توانس��ت رک��ورد تاریخی 
۵۹۷ هزار را ثبت کند، اما داستان 
صع��ود و جهش ب��ورس از ابتدا به 
مذاق گردانندگان س��تاد مرکزی و 
مدیران آن خ��وش نیامد و آنها با 
ادعای حبابی بودن بازار و با دست 
ب��ردن در قوانین س��عی در توقف 
رشد کردند. اشتباهی که همچنان 

بر آن پافشاری می کنند.
نکته مهم در شأن تصمیم گیری 
مدیران س��ازمان این است که آنها 
وظیفه رس��تگار کردن سهامداران 
را ندارند و هر شخصی باید تبعات 
و ریسک سرمایه گذاری در صنایع 
حباب گونه را خود به عهده بگیرد. 
اگ��ر قرار به ترکیدن حباب قیمتی 
هس��ت، مدیران اج��ازه دهند که 
ای��ن اتفاق در زمان خودش بیفتد. 
مشکل اصلی، دخالت های بی اعتنا 
ب��ه منطق علم��ی و ش��تابزده ای 
اس��ت که مدیران س��ازمان بورس 
برای توقف رش��د سهم ها و جهش 
گرفته ان��د؛  پی��ش  در  ش��اخص 
روش هایی که خ��ود به عامل تازه 

بورس  در  التهاب آفرینی 
5تبدیل شده است...

دوشنبه
25 فروردین

13۹۹

1۹ شعبان 1۴۴1 - سـال ششم
شماره   1521- 16صفحه - 50000   ریال

Mon.13 Apr 2020

فرصت ام��روز: رئیس جمهور گفت امروز تردد بین شهرس��تان ها در 
اس��تان ها به طور کامل آزاد اس��ت و تردد بین استان ها هم از روز اول 

اردیبهشت آزاد می شود.
دکتر حس��ن روحانی روز یکش��نبه در جلسه س��تاد ملی مدیریت و 
مقابله با کرونا با بیان اینکه یکی از برنامه های فاصله گذاری هوش��مند، 
ش��روع کسب و کار هوش��مند در تهران اس��ت، گفت: هر کسب و کار 
کم ریس��کی که قرار است کار خود را شروع کند باید کدی را از سامانه 
موردنظر وزارت بهداش��ت دریافت کند و امروز هم می گوییم آنانی که 
هنوز فرصت نکردند به این س��امانه متصل شوند در همین یکی دو روز 

آینده این کار را انجام دهند.
روحان��ی یادآور ش��د: امتیازهایی برای کس��ب و کارهایی که در این 
زمین��ه فعال باش��ند در نظر گرفتی��م تا مردم هم بدانند کدام کس��ب 
و کارها بیش��تر برای س��المت جامعه تالش کردند. همچنین قرار شد 
برای کس��ب و کارهای پرریسک هم با وزارت بهداشت، صمت و کشور 
برنامه ری��زی کنن��د و هر زمان که این طرح آماده ش��د، با پروتکل ها و 

دستورالعمل هایی که تصمیم گیری می شود، اجرایی شود.
رئی��س جمه��وری ادامه داد: درب��اره تهران هم همانط��ور که مردم 
می دانند از شنبه ۳۰ فروردین کسب و کارهای کم ریسک با پروتکل های 
بهداش��تی و اتصال به سامانه و دریافت کد آغاز می شود. برای کسب و 

کارهای پرریسک هم در آینده نزدیک به مردم اطالع رسانی می شود.
* مردم در تهران از وسایل شخصی مثل تاکسی استفاده کنند

روحانی با اش��اره به موضوع حمل و نقل گفت: جلس��اتی در کمیته 
امنیت اجتماعی وزارت کش��ور با محوریت حمل و نقل برگزار ش��د و 
در نهایت با هماهنگی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی قرار 
ش��د هر وسیله نقلیه عمومی که می خواهد فعالیت کند، باید در آغاز و 
پایان کار ضدعفونی ش��ود. رانندگان باید از ماسک و دستکش استفاده 
کنند. مس��افران این وس��ایل عمومی هم حق دارند ک��ه بخواهند، آن 
وسیله نقلیه به تعداد صندلی، مسافر سوار کند نه بیش از آن. بنابراین 
مصوبه ای که در کمیته اجتماعی امنیتی تصویب شد و اینجا هم مورد 

تایید است و همه موارد بر همین مبنا اجرا خواهد شد.
رئی��س دولت تدبیر و امید خاطرنش��ان کرد: در تهران و ش��هرهای 
بزرگ به خاطر کم بودن وسایل نقلیه، توصیه این است مردم از وسیله 
ش��خصی خود،  تاکسی و اسنپ استفاده کنند که بهتر از وسایل حمل 

و نقل عمومی است.
رئی��س جمه��وری ادام��ه داد: در مرحل��ه اول قرار ش��د وزارت راه 
اتوبوس های بین ش��هری را در اختیار تهران و کالنش��هرها بگذارد. در 
مرحله دوم اگر اتوبوس هایی که مثال در تهران ۵۰۰ مورد و اس��تان ها 
دیگر هم مجموعا ۱۵۰۰ مورد نیاز اس��ت، اگ��ر بتوانند اتوبوس داخلی 
و خارجی را تا پایان ماه اردیبهش��ت ب��ه خدمت بگیرند و تحویل داده 
ش��ود، دولت حاضر اس��ت در این زمینه کمک کند. مخصوصا در قسط 
اول ک��ه با پرداخت آن، اتوبوس آماده می ش��ود، دولت کمک می کند؛  
قرار ش��د وزارت کش��ور این موارد را بررسی کند و بگوید تا اقدامات را 

انجام دهیم.
او با اشاره به اصول وزارت بهداشت، گفت: اصول وزارت بهداشت مهم 
و برمبنای آن اصول اس��ت که کس��ب و کاری راه می افتد یا نمی افتد. 
یکی از اصول، ظرفیت خود وزارت بهداشت از حیث تخت بیمارستانی، 
نیروی انسانی، پزشک، پرستار، تنخواه ویژه و دستگاه تنفس مصنوعی 

اس��ت. این امکان��ات محدود اس��ت و ای��ن در هم��ه تصمیم گیری ها 
مبنای کار ما اس��ت. مبنای دیگر، توانمندی وزارت بهداش��ت از حیث 
آزمایش��گاه ها و قدرت و توانایی انجام تس��ت اس��ت. باید امکان تست 
وجود داشته باشد، انجام و امکان آزمایش به عنوان یکی از پارامترهایی 

است که باید مدنظر قرار داده شود.
به گفته وی، اگر فردی به کرونا مبتال بود باید نزدیکان وی شناسایی 
ش��ود، آنهایی ک��ه در روزهای قبل با بیمار در تم��اس نزدیک بودند و 
احتماال آنها نیز آلوده ش��ده اند شناس��ایی ش��وند و باید این توانمندی 

وجود داشته باشد.
روحانی با اش��اره به بررسی ش��یوع کرونا در استان زنجان گفت: در 
این اس��تان ۱۸درصد مبتال بوده اند و با بررسی افراد در تماس با بیمار 
مش��خص شده است که ۲۱درصد افراد در تماس هم مبتال شده اند که 

این توانمندی شناسایی برای ما مهم است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: آمار وزارت بهداشت باید نشان دهد که 
روند بیماری نزولی اس��ت اگر روند در حال صعودی است جای نگرانی 
اس��ت و این نگرانی هم بحق است. این چهار اصل را وزارت بهداشت و 

درمان را مدنظر قرار می دهد و بر اساس همین مبانی اقدام می کند.
* اجتماعات حضوری در ماه رمضان نخواهیم داشت

روحانی موضوع دیگر مطرح ش��ده در نشست یکشنبه هیات دولت را 
مس��ئله اجتماعات در ماه رمضان عنوان کرد و گفت: تصمیم گیری در 
این خصوص برای جلس��ه آینده خواهد بود؛ مردم در مساجد و اماکنی 
مانند مس��جد و حس��ینیه، مراس��م تبلیغی، عبادی، دعا و قرآن خوانی 
داش��تند. اگرچه تصمیم نهایی آن را برای جلس��ه آینده گذاش��تیم اما 
اگر ش��رایط به همین صورت که امروز مش��اهده می کنیم باشد، قاعدتا 
اجتماع حضوری نخواهیم داش��ت و این زحمت را باید صدا و س��یما و 
ش��بکه های اجتماعی مجازی برعهده بگیرند و مردم از اینها اس��تفاده 
کنند. اگر هم تحولی رخ بدهد در جلس��ه آینده تصمیم نهایی را اتخاذ 

می کنیم.
رئیس جمهوری با اش��اره به آمارهای ارائه ش��ده از سوی وزارت راه و 
شهرس��ازی گفت: آمار وزارت راه و شهرس��ازی از اواخر اسفند تا هفته 
دوم فروردی��ن ۹۹ نش��ان می ده��د در زمانی که هیچ الزام و فش��ار و 
سخت گیری در ترددها نداشتیم با زمانی که سخت گیری ها بیشتر شد 

در عمل مردم فاصله چندانی مشاهده نمی شود.  
روحانی گف��ت: وقتی حقایق و موارد با زبان س��اده برای مردم بیان 
می شود و آنها متوجه می شوند برای سالمت و جامعه اموری الزم است 
عمل می کنند نیاز به سخت گیری ندارد و به بگیر و ببند ندارد. این آمار 
نشان می دهد ما مردمی با  فرهنگ باال داریم. از مردم تقاضا می کنم در 
این مرحله )فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی( هم که در شهرستان ها 
و اس��تان ها به جز استان تهران اجرایی ش��ده است و کسب و کارهای 
کم ریسک فعالیت خود را آغاز کرده اند، اصول بهداشتی را رعایت کنند.
به گفته او، رفت و آمد مردم در جامعه در شرایط جدید همچنان در 
حد ضرورت باشد و مراجعه آنها به فروشگاه ها و مغازه ها و محل کسب 
و کار در حد ضرورت باش��د. تجار و فعاالن اقتصادی و کاسبان نیز هم 
مراقب��ت کنند و اصول بهداش��تی را مدنظر قرار دهن��د. ما با کمک و 
همراهی یکدیگر می توانیم به موفقیت برسیم و تا امروز هرچه موفقیت 

داشته باشیم به خاطر همراهی و از خودگذشتگی ها بوده است.
رئی��س جمهوری بیان ک��رد: در خانه ماندن و تعطیل بودن کس��ب 

و کار و ماندن دانش آموزان در منزل س��خت اس��ت اما چاره ای نیست 
بای��د تحمل کرد تا بتوانیم با کمک یکدیگر از این ویروس خطرناک به 

خوبی عبور کنیم.
* از ۸۷۵ آسایشگاه سالمندان، در ۲۳ آسایشگاه کرونا دیده شد

وی با بیان اینکه همانطور که پرس��تار، پزش��ک و تمام کادر درمانی 
ما ش��بانه روز به مردم رسیدگی و  فداکاری کردند، دیگران هم در حد 
خود فداکاری کردند، گفت: البته آنجا بیمارس��تان است و خطر جانی 
اس��ت و آنها فداکاری بزرگ تری کردند ام��ا افراد دیگری هم بودند که 
فداکاری زیادی کردن��د. رانندگان آنچه مورد نیاز از لحاظ مواد غذایی 
بوده است را از بندر یا بنادر به مقصد رساندند و این آمار جالبی بود که 
امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ تناژ ۱6درصد این ایام بار بیشتر 
آمده است و تردد کامیون ها نسبت به سال گذشته ۹درصد اضافه شده 
اس��ت. علی رغم همه این سختی ها بارها به مقصد رسیده و فعالیت در 
حم��ل و نقل، بانک ها، بیمه، نف��ت، گاز و آب و همه خدمات به خوبی 

انجام گرفته است.  
رئیس جمهور یادآور ش��د: این روزها برخی کشورها در صادرات مواد 
غذایی مثل گندم دارند خس��ت به خ��رج می دهند که آن هم می تواند 
به دو دلیل باشد؛ یا اینکه از سختی برای کشور خود می ترسد یا اینکه 
بخواهد گران تر بفروشد، اما شرایط ما به گونه ای است که ذخایر کشور 
از همیشه بیش��تر و بهتر است و کشاورزان هم کار بزرگی انجام دادند 
که دست همه آنها را می بوسیم که ان شاءاهلل تولید گندم امسال بیشتر 
از س��ال قبل است. تولید محصوالت دیگر هم از سال قبل بهتر است و 

این به معنای تالش و کوشش همگانی است.   
روحانی ادامه داد: در بخش صنعت هم شرایط ما خوب است. آخرین 
آماری که بانک مرکزی اعالم کرده در س��ه ماهه آخر س��ال ۹۸ بخش 
صنعت بیش از 6درصد به س��ه ماهه آخر ۹۷ رشد داشته است که این 
رش��د به معنای این است که کار و تالش ادامه داشته است البته شاید 
این روزها به دلیل ویروس کرونا دچار مش��کل ش��ده اس��ت اما از این 
روزهای سخت عبور می کنیم و امیدواریم شرایط آینده شرایط بهتری 

باشد که مشکالت جبران شود.
روحان��ی در ادامه از نیکوکاران تش��کر کرد و گف��ت: کار بزرگی در 
کش��ور دارد انجام می گیرد. آقای عرافی گزارش��ی از حوزه علمیه قم، 
طالب دادند که 6 هزار نفر از طالب و اساتید در مسیر مقابله با کرونا و 
خدمات به مردم مشغول فعالیت و کمک هستند. نیکوکاران ما در همه 

جا فعال هستند و این کارشان بسیار ارزشمند است.
رئیس جمهوری به نگهداری سالمندان و معلولین اشاره کرد و گفت: 
در مسئله مراکز نگهداری سالمندان و معلولین گزارشی وزیر رفاه دادند 
که این گزارش نش��ان می دهد ما در همه جا قدم های خوبی برداشتیم. 
۸۷۵ مرک��ز نگهداری س��المندان و معلولین داریم که از این تعداد ۲۳ 

مرکز کرونا مشاهده شده است و بقیه پاک هستند.  
ب��ه گفته وی، از کل معلولین و س��المندان، ۳۵ نفر به دلیل کرونا از 
دنیا رفتند که اکثر آنها باالی ۸۰ سال سن دارند. کل فوتی ها در بخش 
س��المندان و معلولین در اسفند سال ۹۸ با اسفند ۹۷ یکی است یعنی 
اضافه نشده است. در فروردین امسال از این جمعیت ۴۹ هزارنفری در 
این ماه که ماه س��ختی هم بود کل فوتی ها ۵۲ نفر بوده اس��ت و سال 
۹۸ مش��ابه همین ایام ۱6۵ نفر فوتی داش��ته است علی رغم مشکالت 

تعداد فوتی بسیار کاهش داشته است که معنای آن رسیدگی است.

* ایران ۲ ویروس کرونا و تحریم و اروپا تنها یک ویروس دارد
روحانی س��پس به گزارش مقایس��ه ای انجام شده بین ایران و برخی 
کش��ورهای اروپایی اش��اره کرد و گفت: فاصله بس��یار زی��ادی در این 
گزارش ها نس��بت به وضع ای��ران با اروپا وج��ود دارد. مثال تعداد افراد 
فوتی م��ان بس��یار کم و ۷درصد ب��وده و در برخی کش��ورهای اروپایی 
این میزان، ۲۲درصد بود. برخی از این مقایس��ه خوششان نمی آید که 

بگوییم وضع ما از اروپا بهتر است.  
او دلیل این فاصله را مردم، مجاهدت کادر پزش��کی، صدا و س��یما، 
نیروهای مسلح، فضای مجازی، هنرمندان عنوان کرد و ادامه داد: دلیل 
این امر این اس��ت که همه در کنار هم هس��تیم و دس��ت به دست هم 

دادیم اما شما ندادید.  
رئیس جمهوری تحریم را ویروسی دانست که چندین سال کشورمان 
را تحت فش��ار قرار داده اس��ت و خطاب به اروپایی ها گفت: ما ویروس 
کرونا داریم شما هم دارید، ما ویروس بدتر از کرونا داشتیم و داریم که 
ش��ما ندارید و آن تحریم اس��ت. ما ویروس تحریم داشتیم و کرونا هم 
به آن اضافه ش��د، اما مردم ما همدیگر را کمک کردند و دس��ت هم را 

گرفتند و این برای همه ما جای افتخار دارد.  
ب��ه گفته روحانی، وضع م��ا در مقابله با این بیماری نس��بتا خوب و 
در مقایس��ه با برخی کشورها بهتر اس��ت و اگر بخواهید ناراحت شوید 
بشوید چاره ای نیس��ت. خودتان با مردم ایران تماس بگیرید و بفهمید 

در شرایط ما با شرایط شما چقدر فاصله وجود دارد.  
روحان��ی با برش��ماری موفقیت های این روزهای جمهوری اس��المی 
به موضوع مهم دیگری اش��اره کرد و گف��ت: موفقیت خوب این روزها 
آنجایی اس��ت که حقوق دانان، وزارت خارجه و بانک مرکزی توانستند 
پول بلوکه ش��ده م��ا در لوکزامبورگ را پس بگیرن��د. آمریکایی ها ظلم 
عظیم��ی به ما می کنند وام می خواهیم بگیریم کارش��کنی می کنند؛ با 
اینکه خودش��ان گرفتار این ویروس هس��تند و از مشکالت ما به خوبی 
خبر دارند، اما هر روز بر فشارهای خود می افزایند و این کار غیرانسانی 

و ضدبشری در تاریخ آنان برای همیشه ثبت شده است و می ماند.
او به باز پس گیری یک میلیارد و 6۰۰ میلیون یورو از آمریکا اش��اره 
کرد و افزود: در همین س��ختی ها حقوق دان��ان، بانک مرکزی و وزارت 
خارج��ه در یک مبارزه حقوقی موفقیت خوبی به دس��ت آوردند و یک 
میلی��ارد و 6۰۰ میلی��ون دالر در لوکزامبورگ ک��ه آمریکایی ها آن را 
توقیف کرده بودند و روی آن دست گذاشته بودند را چند روز قبل آزاد 
کردند. این کار حقوق دانان ما در این ش��رایط س��خت برای آزادکردن 
پولی که حق ملت و مردم ایران و متعلق بانک مرکزی است، انجام شد.  

* ممنوعیت تردد بین شهرستان ها و استان ها برداشته می شود
رئیس جمهوری آخرین موضوع نشس��ت هیات دولت را آزادش��دن 
رفت و آمد بین شهرس��تان ها عنوان کرد و گف��ت:  در رفت و آمد بین 
شهرستان ها و استان ها، اگر استانی استاندار یا شورای تامین یا هر کس 
دیگری تصمیمی گرفت و در روزهای اخیر تردد برخی شهرس��تان ها را 
ممنوع کرده است، از امروز همه ممنوعیت ها در تردد بین شهرستان ها 

و استان ها برداشته می شود.
به گفته روحانی، هیچ استانداری، هیچ شهرستانی حق ندارد در تردد 
بی��ن شهرس��تان مانع ایجاد کند. پلیس و نیروهای بس��یج هم در نظر 
داش��ته باشند که تردد بین شهرستان ها از امروز آزاد است و تردد بین 

استان ها هم از روز نخست اردیبهشت آزاد می شود.

روحانی :لغو ممنوعیت تردد بین استانی در اول اردیبهشت تا شکل اجتماعات انسانی در ماه رمضان

بیم و امید بازگشایی کسب و کارها 

سیدحمیدرضا علوی
کارشناس بازار سرمایه



نش��ریه »فارن  پالسی« در ش��ماره تازه خود به مخاطرات پیش  روی کاپیتالیسم 
و افزایش محبوبیت سوسیالیس��م در قرن بیس��ت و یکم پرداخته و این پرسش را 
مطرح کرده است که آیا سوسیالیسم در حال حاضر سخت تر از یک قرن قبل پیش 
می رود؟ به گفته »فارن  پالسی«، شاید این عجیب نباشد که ما در سال ۲۰۲۰ هنوز 
درباره سوسیالیسم حرف می زنیم. تا همین ۴۰ سال پیش در اغلب نقاط جهان اگر 
کس��ی هویت سیاسی داش��ت احتمالش زیاد بود که به سوسیالیسم اعتقاد داشته 
باش��د. آن شخص می توانست یک ملی گرای جهان سومی باشد که به دنبال راهی 
برای توسعه کشورش است یا حامی »سوسیالیسم واقعا موجود« عصر لئونید برژنف 
در اتحاد جماهیر شوروی و یا شاید طرفدار سوسیال دموکراسی به شیوه کشورهای 

شمال اروپا در نظام سرمایه داری.
اما جهان در سه دهه اخیر با هیچ کدام از این سوسیالیسم ها مهربان نبوده است. 
سوسیالیسم دولتی ناگهان فروپاشید: تالش های میخائیل گورباچف رهبر شوروی 
برای بازس��ازی سیس��تم باعث تضعیف قدرتی ش��د که آن را تاکنون کنار هم نگاه 
داشته بود. سرنوشت سوسیال دموکراسی در اروپا هم آنچنان نمایشی نشد: سوسیال 
دموکراسی اسکاندیناوی به جای آنکه به باقی نقاط اروپا سرایت کند، در جای خود 
باقی ماند، چراکه سوس��یال دموکراس��ی پس از جنگ جهانی دوم بر بزرگ  ش��دن 
اقتصاد متکی بود )هدف مورد عالقه سوسیالیست ها و کاپیتالیست ها( اما وقتی رشد 
اقتصادی کند و آهسته شد و درخواست های کارگران پر دل و جرأت  برای افزایش 
دستمزد، سود شرکت ها را مورد تهدید قرار داد، صاحبان صنایع در اروپا این مدل 

از سوسیالیسم را کنار گذاشتند.
سوسیال دموکراسی جریان اصلی در پاسخ به این بحران تالش های برابری خواهانه 
خود را متوقف کرد و فقط به دفاع از دس��تاوردهای موجود ادامه داد. در نهایت هم 
آنچنان کوتاه آمد که ایده های مالیم تقس��یم دوباره ث��روت را با اقتصاد نئولیبرال 
پیوند زد. دگرگونی وارثان جنبش های ملی گرا- سوسیالیس��تی جهان سومی حتی 
رادیکال ت��ر بود. مثل مایکل مانلی نخس��ت وزیر جامائیکا یا ژولی��وس نایرره اولین 
رئیس جمه��ور تانزانیا که نگاه نئولیبرال صندوق بین المللی پول را پذیرفتند و ایده 

جذب سرمایه گذاری خارجی به هر شکل ممکن را سیاست خود قرار دادند.
اما ایده های محبوب به راحتی نمی میرند. در دهه های بعد از ۱۹۱۷ سوسیالیست ها 
از سازمان دهندگان اعتراضات حاشیه ای تبدیل به اربابان بخش های بزرگی از جهان 
شدند. اریک هابزبام، مورخ انگلیسی نوشت که به جز گسترش سریع اسالم در قرن 
هفتم میالدی، چیزی ش��بیه پیشروی سوسیالیسم در قرن بیستم نداشته ایم. این 
ای��ده اخالق گرایانه که باید به دنبال جهانی کامال متفاوت بود، هنوز در ذهن گروه 

زیادی از مردم وجود دارد و سوسیالیسم به همین خاطر هنوز زنده است.
نکته اینجاست که هنوز آنقدر بی عدالتی گسترده  در دنیا وجود دارد که نسل های 
جدید سوسیالیس��ت را به وجود می آورد. هر س��ال میلیون نفر از بیماری های قابل 
پیش��گیری می میرند. تعداد بیش��تری عمر خود را در باتالق فقر می گذرانند. حتی 
زمانی که توسعه کاپیتالیستی با معیارهای خودش جواب می دهد، وفور نعمت برای 
گروه هایی از جامعه اتفاق می افتد و همزمان نیازهای اساسی  گروه های آسیب پذیرتر 
پاسخ داده نش��ده باقی می ماند. هیچ مثال بهتری از آمریکا نداریم: در ثروتمندترین 
جامعه تاریخ بشر بیش از نیم میلیون بی خانمان وجود دارد و از هر هشت خانواده 

یکی با گرسنگی دست و پنجه نرم می کند.
نابرابری فرآورده جانبی و تصافی کاپیتالیسم نیست که صاحبان زمین و سرمایه 

را )که کاال و خدمات تولید می کنند( از آنها که زندگی شان به ترحم مالک وابسته 
است مجزا می کند. نابرابری در هسته این سیستم قرار داده شده است. تولید ثروت 
به ش��یوه کاپیتالیستی شاید بازی با حاصل جمع صفر نباشد، اما منازعه میان روسا 
و کارگران بر سر اختیار و قدرت در کف کارخانه بازی ای است که یک برنده و یک 
بازنده دارد. در طول دهه های گذشته تناقضات درونی کاپیتالیسم به جای کمرنگ تر 

شدن، تقویت شده اند.
در ده��ه ۱۹۷۰، ظهور نئولیبرالیس��م ت��ورم را کنترل کرد و س��وددهی را برای 
کش��ورهای پردرآمد جهان ش��مال زنده کرد، البته به بهای تهاجمی خش��ن علیه 
کارگ��ران. از آن زمان تاکنون دس��تمزد واقع��ی باال نرفته، بدهی ه��ا اوج گرفته و 
دورنمای زندگی و کار برای نسل های جوان تر تیره تر شده است، اگرچه هنوز انتظار 
می رود آنها بهتر از والدین شان زندگی کنند. در آمریکا، انگلیس و دیگر اقتصادهای 
پساصنعتی در سراسر اروپا، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان به معنای بی ثباتی بیشتر 

برای کارگران بوده است.
ح��اال سوسیالیس��م را از نو وارد داس��تان کنیم. محبوبیت ای��ن روزهای عبارت 
»سوسیالیس��م« البته دالیلی دیگری هم دارد. پرچم��داران این جنبش )از جمله 
جرمی کوربین در انگلیس و برنی س��ندرز در آمریکا( س��ال ها از این واژه استفاده 
کردند و حاال آن را به رسانه ها و صحبت های مردمی کشانده اند. آنها درخواست هایی 
دارند که زیرمجموعه سوسیال دموکراسی قرار می گیرد: درخواست برای گسترش 
خدمات اجتماعی مثل اش��تغال زایی توس��ط دولت یا اقدام برای محدودیت تولید 
گازهای گلخانه ای. اما کوربین و س��ندرز نماینده چیزی هس��تند که از سوس��یال 
دموکراسی مدرن اروپایی بسیار دور است. سوسیال دموکراسی در اروپا در دهه های 
گذش��ته به ابزاری برای سرکوب تنش طبقاتی تبدیل شد تا میان صاحبان صنایع، 
نیروی کار و دولت س��از و کاری دوس��تانه ب��ه وجود آید، اما کوربین و س��ندرز و 
افراد همراه آنها به دنبال از سرگیری چیزی شبیه جنگ طبقاتی )اگرچه مالیم تر( 

هستند، آن هم از پایین به باال.
برای س��ندرز تنها راه تغییر از طریق مواجهه با نخبگان اس��ت. جنبش او درباره 
ایجاد »انقالبی سیاسی« اس��ت تا حق مردم را از »میلیونرها و میلیاردرها« بگیرد. 
سخنرانی های او در بین خطوط طبقاتی دوقطبی ایجاد می کند و استراتژی انتخاباتی 
او بس��یج کردن رأی دهندگان طبقه کارگر است. برای کوربین هم راه تغییر شرایط 
جنبش اجتماعی »اکثریت« علیه »آن گروه معدود« است. هر دو مرد اعتقاد دارند 
که فقط این ش��کل از سیاست می تواند محیطی را ایجاد کند که در آن برنامه های 

واقعی اصالحی شکل می گیرند.
اما اینجا دو س��وال پیش می آید: نخست اینکه این برنامه ها چقدر سوسیالیست 
به حساب می آیند؟ و دوم اینکه چه کار باید کرد تا این جنبش دچار همان بحران 

سوسیال دموکرات ها در دهه ۱۹۷۰ نشود و باالجبار عقب نشینی کند؟
پاس��خ به سوال اول آسان تر اس��ت. اگر ابزارهای سندرز و کوربین را در مبارزات 
انتخاباتی کنار بگذاریم )که بسیج دموکراتیک توده ای و گفت وگو از جنگ طبقاتی 
اس��ت( هدف آنها گسترش و توزیع بیش��تر خدمات و کاالهای عمومی آن هم در 
زمانی اس��ت که دولت های رفاه در سراس��ر دنیا در حال عقب نش��ینی اند. به نظر 
می رس��د که س��ندرز قصد دارد صنعت نه چندان خوشنام بیمه خدمات درمانی را 
که یک میلیارد دالر می ارزد ملی کند. برنامه های کوربین سوسیالیس��تی تر به نظر 
می رسد او به دنبال گسترش بخش تعاونی است، می خواهد بنگاه های اقتصادی ای 

را به وجود آورد که تحت مالکیت افراد محل و ش��هر اس��ت و می خواهد کارگران 
شرکت ها سهامدار آن شرکت شوند.

برای پاسخ دادن به سوال دوم باید نوعی از سوسیال دموکراسی را تصور کنید. قصدش 
فقط تغییر شکل کاپیتالیسم در جهت منافع کارگران نیست، بلکه می خواهد ساختار روابط 
اقتصادی را از نو طراحی کند. برای رسیدن به چنین سیستمی نیاز است که نه فقط ثروت، 
که قدرت هم از س��رمایه داران خصوصی به جنبش کارگری منتقل شود، اما آیا چنین 
چیزی امکان پذیر است؟ برای هر دولت سوسیال دموکراتیکی همیشه راه حل آسان تر در 
مواقع دشوار گردش به راست است نه چپ. از یک طرف آنها از طرف نیروهای قدرتمند 
سیاسی و اقتصادی تضمین ثبات دریافت می کنند، اما سرمایه همیشه در برابر هر تغییری 
مقاومت می کند و دست به حمله متقابل می زند. سوسیالیست ها امروز حتی بیشتر از قرن 
بیستم هم مشکل چگونگی رسیدن به قدرت را دارند و هم اینکه وقتی به قدرت رسیدند 

چطور در برابر تالش های سرمایه برای ضربه زدن به برنامه های شان مقاومت کنند!
آنه��ا به همین خاطر اصوال دس��ت به مصالح��ه  می زنند و در بهترین 
حال��ت ثروت را از نو تقس��یم می کنند، اما به مالکیت دس��ت نمی زنند 
و این بی ثبات کننده اس��ت، چون از دو س��و با چالش روبه رو می ش��ود. 
سرمایه تالش خواهد کرد که از همان ابتدا دولت را کنترل کند، اما اگر 
اصالحات اولیه موفقیت آمیز باش��ند کارگران قدرت این را پیدا خواهند 
کرد که دس��ت به اعتصاب بزنند و افزایش ق��درت چانه زنی نیروی کار 
می تواند ش��رکت ها را مجبور کند که از س��ود خ��ود بکاهند و آن را به 
کارگر بدهند. )ثروت از نو تقس��یم می ش��ود، اما مالکیت نه.( این باعث 
تنش جدی میان دولت، کارخانه و کارگر می شود، چون صاحب کارخانه 
هن��وز به خاطر مالکیت خود ق��درت کافی دارد. این به بحران اقتصادی 
منجر می ش��ود و احتماال دولت مجبور خواهد ش��د به برنامه هایی روی 

بیاورد که محیط تجاری آرام تری را در پی دارد.
نکته اینجاست که پیشبرد سیاست های سوسیالیستی در دنیای کنونی سخت تر 
از قبل اس��ت: در دنیایی که سرمایه بین المللی ش��ده، نرخ رشد اقتصادی در اکثر 
اقتصادهای توسعه یافته کند شده و اتوماسیون در حال تهدید باقی مانده قدرت طبقه 
کارگر است. اگر سوسیالیس��ت ها به قدرت برسند و بخواهند جلوی تکرار تاریخ را 
بگیرند و مثل قرن بیستم مجبور به عقب نشینی  نشوند یک راه دارند: از همان ابتدا 
روی تقسیم مالکیت تمرکز کنند نه تقسیم ثروت و تالش کنند کنترل نیروی کار 

بر سرمایه گذاری را باال ببرند.
پس سوسیالیس��م قرن بیس��ت و یکم چه ش��کلی خواهد بود؟ ممکن است این 
سوسیالیسم به معنای گسترش حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم باشد؛ اینکه دولت 
نه فقط از مردم در برابر فقر شدید محافظت کند که مسکن، خدمات درمان، پرورش 
کودکان و آموزش را تضمین کند و مالکیت عمومی بر موسسات مالی و شرکت هایی 
که وضعیت تک قطبی ایجاد می کنند )بازار را در انحصار خود دارند( را جدی بگیرد.
در کنار این بخش دولتی، یک قلمرو رقابتی و بازارمحور داریم که در آن مالکیت 
س��رمایه داران خصوصی جای خود را به مالکیت کارگران داده است. اینجا کارگران 
با رأی گیری، مدیریت را انتخاب می کنند و چون سهامداران واقعی شرکت هستند 
برای کار بهتر، انگیزه اخالقی و مالی دارند. آنها به جای دستمزدهای مشخص، در 
س��ود شرکت سهیم خواهند شد. این نقطه شروع اولین جامعه واقعا دموکراتیک و 

سوسیالیست دنیای مدرن است.

آیا سوسیالیسم در قرن بیست و یکم سخت تر از قبل پیش می رود؟

در خدمت و خیانت سوسیالیسم

ای��ن روزها کش��ورهای درگیر کرونا، از ایران گرفته تا کش��ورهای اروپا در تب و 
تاب بازگش��ایی تدریجی کسب و کارها هستند. در همین حال، خبرگزاری فرانسه 
در گزارش اخیر خود به بررسی حال و هوای این روزهای اقتصاد ایران و بازگشایی 

تدریجی اصناف پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، ایران از روز ش��نبه این هفته به برخی از کس��ب 
و کاره��ا اجازه داد تا مجددا فعالیت خود را از س��ر بگیرند. همچنین با بازگش��ت 
کارمندان به کار، خیابان ها بار دیگر ش��اهد حضور پرتعداد خودروها ش��ده اس��ت. 
برخ��ی از کارکنان دولتی نیز کماکان به ص��ورت دورکاری و از خانه، کارهای خود 

را انجام می دهند.
ویروس کرونا تاکنون جان بیش از ۴۳۰۰ نفر را در ایران گرفته و همچنین بیش 

از ۷۰ هزار نفر را مبتال کرده است. دولتمردان ایرانی برای جلوگیری از شیوع بیشتر 
کرونا، مدارس، دانشگاه ها، سینماها، ورزشگاه ها و امامزاده ها را تعطیل کرده است.

آنط��ور که صندوق بین المللی پول اعالم کرده، اقتصاد ایران در س��ال ۲۰۱۸ به 
میزان ۴.۸درصد و در س��ال ۲۰۱۹ به میزان ۹.۵درصد کوچک ش��ده است. اگرچه 
رشد صفر درصدی در گزارشات قبلی برای اقتصاد ایران پیش بینی شده بود، اما این 

مسئله با توجه به شیوع کرونا کمی بعید و دور از ذهن به نظر می رسد.
در حال حاضر، تحریم های آمریکا و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی 
باعث کاهش درآمدهای ارزی ایران در روزهای کرونایی شده است و از سوی دیگر 
دولت روحانی برای حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا، معافیت های مالیاتی را 

در نظر گرفته است.

تصاویر رسانه های محلی از بازگشایی مغازه ها در کرمان و مشهد و حضور برخی 
از مردم با ماس��ک و دستکش در بازارها حکایت دارد. یک مغازه دار ۲6 ساله و یک 
فرد 6۷ ساله ساکن یزد به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از کسب و کارها 
فعالیت خود را از س��ر گرفته اند، اما حضور مشتریان کماکان کمتر از روزهای قبل 

از شیوع بحران کروناست.
در حالی از این هفته اصناف و کس��ب و کارهای کم خطر در اس��تان ها کار خود 
را آغ��از کرده اند که انتظار می رود روند بازگش��ایی اصن��اف و واحدهای تولیدی در 
پایتخت از هفته آینده ش��روع ش��ود، هرچند که برخی از مشاغل و اصناف پرخطر 
نظیر باشگاه های ورزشی و سینماها و... کماکان بسته باقی خواهند ماند تا از سرعت 

شیوع ویروس کرونا کاسته شود.

گزارش خبرگزاری فرانسه از حال و هوای این روزهای اقتصاد ایران

بازگشایی تدریجی کسب و کارها

نگاه

چگونه می توان بحران کرونا را پایان داد؟

۴ سناریوی »گاردین« برای شکست کرونا
در ی��ک جهان خیال��ی و جایگزین، وی��روس جدی��دی در چین پدیدار 
می ش��ود. این کشور به سرعت پاتوژن را شناسایی، مرزهای خود را می بندد 
و کمپین بی س��ابقه ای را برای ریش��ه کن کردن ویروس راه اندازی می کند. 
پ��س از مدت اندک��ی می تواند اطمینان حاصل کند که موارد بس��یار کمی 
مبتال و به خارج رفته اند. س��ایر کش��ورها نظیر ک��ره جنوبی، تایوان، هنگ 
کن��گ و س��نگاپور نیز گزارش های��ی از موارد ابتال ارائه کرده و به س��رعت 
افراد آلوده را شناس��ایی می کنند. این کش��ورها حتی افرادی که با بیماران 
در تماس بوده اند را هم ردیابی کرده تا کامال جلوی ش��یوع بیش��تر بیماری 
را بگیرند. آنها از طریق رویکرد اس��تراتژیک سه جانبه آزمایش، شناسایی و 
جداسازی توانستند مقابل شیوع ویروس را گرفته و بشریت را نجات دهند.

ب��ه گزارش »گاردی��ن«، در واقعیت ام��ا ویروس کرون��ا اگرچه به خاطر 
مداخالت بهداش��ت عمومی دولت چین شکست خورد، اما در سراسر جهان 
ش��یوع یافت. همانطور که دولت های دیگر در واکنش های اولیه خود اشتباه 
می کردن��د، ویروس بی س��ر و صدا در کل جامعه پخش می ش��د. در نتیجه 
کرونا باعث بیماری و مرگ بس��یاری از افراد آلوده در بیمارس��تان ها ش��د. 
این ویروس جدید بس��یار خطرناک اس��ت چراکه راحت تر از سرماخوردگی 
ی��ا آنفلوآنزا و حتی از طریق افرادی که عالئ��م قابل توجهی ندارند، منتقل 
می شوند. آخرین اطالعات نشان می دهد که تقریباً ۵درصد از افراد آلوده به 
بس��تری شدن نیاز دارند. در بین این افراد بستری شده، ۳۰درصد به بخش 
مراقبت های ویژه منتقل می شوند. در نهایت بین ۰.6 درصد تا ۱.۴درصد از 

این افراد جان خود را از دست می دهند.
در حال حاضر بیش از یک میلیون مورد تاییدشده مبتال به کروناویروس 
در جهان وجود دارد. در این بین آمریکا بیش از ۴۰۰ هزار مورد ابتال داشته 
ک��ه از این تعداد ۱۳ ه��زار نفر جان باخته اند، این آمار در حالی اس��ت که 
چین به عنوان مرکز شیوع بیماری تقریباً ۸۲ هزار مورد ابتال و ۳ هزار مورد 
مرگ و میر گزارش کرده اس��ت. اکنون نیمی از موارد ابتال در اروپا اس��ت. 
کش��ورهای کم درآمد و متوس��ط فقط چند هفته عقب تر از شرایط بحرانی 
هس��تند. در حالی کشورهایی مانند س��نگال، لیبریا و نیجریه خود را برای 
مقابله با این چالش آماده می کنند که دولت های آنها به دلیل کمبود منابع، 
مراقبت های بهداشتی و ظرفیت آزمایش محدود با مشکالت عدیده ای رو به 
رو هس��تند. در این بین به نظر می رسد دیگر کشورها، مانند برزیل، هند و 

مکزیک نیز می دانند چه چیزی انتظارشان را می کشد.
ما هن��وز نمی دانیم چند درصد از جمعیت جهان قباًل در معرض ویروس 
بوده ان��د. بدون آزمایش معتبر آنتی بادی که بتواند تش��خیص دهد فرد به 
ویروس مبتال شده یا احتماالً مصونیت داشته، نمی توان برآورد کرد که چند 
نفر حامل ویروس هستند اما عالئمی از خود نشان نمی دهند. نقش کودکان 
در انتقال نیز نامش��خص است. کودکان مصون نیستند، اما به نظر نمی رسد 

به شدت تحت تأثیر قرار گیرند.
حاال چه می ش��ود؟ براساس آنچه که من از مدل سازی های منتشرشده و 
پاسخ کشورهای دیگر به شیوع ویروس آموخته ام، چهار سناریوی احتمالی 
برای پایان یافتن این وضعیت وجود دارد. یکی این است که دولت ها گردهم 
آیند تا طرح پزش��کی مشترکی برای ریش��ه کن کردن بیماری بیابند. همه 
کشورها به طور همزمان مرزهای خود را برای مدت زمانی توافق شده بسته 
نگه داشته و برای شناسایی ناقلین ویروس و جلوگیری از انتقال آن به شکل 

هماهنگ عمل کنند.
البته اجرای این رویکرد بعید به نظر می رس��د چراکه ویروس به ش��دت 
تهاجم��ی ش��ده و برخی از کش��ورها نیز از هم��کاری با یکدیگ��ر اجتناب 
می کنند. با این وجود همچنان به س��ه دلیل ممکن است انجام این رویکرد 
دنبال شود؛ یکی اینکه درمان های ضد ویروسی که برای پیشگیری یا درمان 
عالئم کووید ۱۹ اس��تفاده می شود ممکن اس��ت کافی نباشد. دوم، ساخت 
واکسن ممکن است چندین دهه طول بکشد و سوم، مصونیت گله ای ممکن 
اس��ت کوتاه مدت بوده و منجر به اوج گی��ری دوباره عفونت، حتی در همان 
افراد ش��ود. در حال حاضر نیوزیلند در تالش است نسخه ای از این رویکرد 
را به دست آورد. این کشور مرزهای خود را بسته، تعطیلی سراسری اعمال 
کرده و آزمایش های پرتعدادی برای ریشه کن کردن ویروس انجام می دهد.
س��ناریوی دوم، این اس��ت که آزمایشات اولیه واکس��ن نویدبخش باشد. 
کش��ورها اکنون س��عی می کنند برای ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده انتشار ویروس را 
از طریق اعمال محدودیت ها به تأخیر بیندازند. مقامات بهداش��تی باید سه 
هفته قبل از آن پیش بینی کنند که آیا به اندازه کافی تختخواب، دس��تگاه 
اکس��یژن و پرس��نلی برای درمان افراد آلوده وجود دارد یا نه. بر این اساس 
دولت ها می توانند تصمی��م بگیرند که آیا محدودیت ها را کاهش یا افزایش 

دهند.
اما این س��ناریو ایده آل نیس��ت، چراکه سیس��تم های بهداشت و درمان 
تحت فش��ار و هزینه های اقتصادی و اجتماعی تعطیل کردن هم باالس��ت. 
تعطیلی های مکرر می تواند به بیکاری، افزایش فقر و ناآرامی های گس��ترده 
اجتماعی منجر ش��ود. ب��ا تداوم تعطیلی ه��ا در کش��ورهای فقیرتر، تعداد 
بیشتری از مردم می توانند در اثر سوء تغذیه یا بیماری های قابل پیشگیری 

دیگر کشته شوند.
سناریوی سوم و راحت تر این است که کشورها در حالی که منتظر ساخت 
واکسن هس��تند، مثل کره جنوبی رفتار کنند، یعنی افزایش آزمایش برای 
شناسایی همه حاملین ویروس، ردیابی افرادی که با آنها تماس گرفته اند و 
همه افراد مش��کوک را س��ه هفته قرنطینه کنند. این امر شامل برنامه ریزی 
در مقیاس��ی وسیع، توس��عه س��ریع برنامه ردیابی مخاطبان و به کارگیری 
ه��زاران داوطلب برای کمک به پردازش نتایج و نظارت بر قرنطینه اس��ت. 
برای جلوگیری از شیوع ویروس و کاهش فشار بر سیستم های مراقبت های 

بهداشتی می توان اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کرد.
در صورت عدم وجود واکس��ن مناس��ب برای آینده قابل پیش بینی، یک 
س��ناریوی نهایی می تواند ش��امل مدیریت کووید-۱۹ ب��ا درمان عالئم آن 
باش��د. کارکنان بهداشت و درمان می توانند درمان های ضدویروسی را انجام 
دهند تا از وخامت حال بیماران و انتقال ش��ان ب��ه بخش مراقبت های ویژه 
جلوگیری به عمل آورند. یک راه حل حتی بهتر می تواند با استفاده از روش 
درمانی پیش��گیری کننده ب��رای جلوگیری از ابتال به کووی��د-۱۹، همراه با 
تست تشخیصی سریع برای شناس��ایی افراد آلوده باشد. در کشورهایی که 
از این منابع برخوردار هستند، این می تواند پایدار باشد اما برای کشورهای 

فقیر این روش اگر نه غیرممکن که دشوار است.
هیچ راه حل آس��انی وجود ندارد. ماه های پیش رو، یک توازن ش��کننده 
بین منافع بهداشت عمومی، جامعه و اقتصاد وجود خواهد داشت و دولت ها 
نس��بت به گذشته باید به یکدیگر اعتماد بیش��تری داشته باشند. در حالی 
که نیمی از نبردها بر س��ر ایجاد ابزارهای الزم برای درمان واکسن ویروس 
متمرکز ش��ده، اما درمان های ضدویروس��ی و آزمایش سریع تشخیصی هم 

می تواند تاثیرگذار باشد.
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شیوع کروناویروس بر همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و ... کشورهای درگیر این ویروس تاثیر می گذارد که برخی از این تاثیرات 
بالفاصله، کوتاه مدت یا میان مدت هستند. هنوز اقتصاد جهان به آن سطح 
از توانایی نرس��یده که بتواند میزان خس��اراتی که از این ویروس دیده را 
به صورت دقیق بررس��ی کن��د و در حال حاضر اغل��ب طرح ها مبتنی بر 

پیش بینی ها و محاسبات ساده  است.
در همین زمینه، حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی معتقد 
اس��ت که وام یک میلیونی از محل یارانه برای کسانی که معیشت آنها در 
خطر قرار گرفته رفع نیاز نمی کند، زیرا خط فقر در کالنش��هرها معادل ۵ 
میلیون تومان و در س��ایر ش��هرها باالی ۱ تا ۳ میلیون تومان است. البته 
طبق گفته این اقتصاددان دولت در ش��رایط ش��یوع کرونا باید هزینه های 
جاری خود را کاهش دهد و محل بودجه عمرانی سال جاری را برای دو تا 

سه ماه به تعویق بیندازد.
مستخدمین حسینی در گفت وگو با ایسنا، درباره تاثیرات ویروس کرونا 
بر اقتصاد، توضیح داد: ش��غل هایی که درآمدهای روزانه داش��تند و چون 
اکثریت صاحبان این مش��اغل مش��مول بیمه نیستند، این ویروس بیشتر 
از همه به این قش��ر آس��یب جدی وارد کرده اس��ت. در مرحله بعدی این 
آس��یب ها متوجه افرادی می ش��ود که صاحب مغازه بودند و کارگران این 
مش��اغل هم به طیف دس��ته اول اضافه شده که در پی این ویروس میزان 

بیکاری افزایش پیدا کرده است.  
ب��ه گفته این کارش��ناس اقتصادی، برای این ن��وع بحران ها یک برنامه 
اس��تراتژیک آماده نیس��ت و مردمی که باید در این شرایط در راستای آن 
برنامه عمل کنند، اطالعاتی ندارند. باید یک سازوکاری تعبیه شود که اگر 
افرادی شغل خود را در این شرایط از دست می دهند، شغل های جدیدی 

برای آنها ایجاد شود.  
مستخدمین حسینی س��پس با تاکید بر اینکه اقتصاد باید اولویت دوم 
دولت باشد و اولویت اول سالمت مردم و حفظ آن باشد، گفت: اگر سالمت 
جامعه در خطر باش��د، فعالیت اقتصادی هم بی معنا خواهد بود. جامعه ای 
که از عدم سالمت رنج می برد، فعالیت اقتصادی در آن جامعه به درستی 
انجام نمی شود. حفظ سالمت جامعه باید در قبال پشتیبانی از دست دادن 

برخی کارها و درآمدها باشد.  
او ب��ه تمهیدات و حمایت های دیگر کش��ورهای درگی��ر این ویروس از 

فعالیت های اقتصادی متضررشده اشاره کرد و گفت: در کشور ما رقمی که 
برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا در نظر گرفته شده، ۲ دهم درصد 
اس��ت و شاخص کشور ما در این زمینه نسبت به کشورهای دیگر و تولید 
ناخالص داخلی پایین ترین است. با توجه به یک میلیون وامی که از محل 
یارانه پرداخت خواهد ش��د، حداقل خط فقر در شهرهای کالنی همچون 
تهران معادل ۵ میلیون تومان است. اگر این خط فقر را در سایر استان ها 
در نظر بگیریم، خط فقر در هیچ کدام از این استان ها یک میلیون تومان 

نیست و باالی یک میلیون تا سه میلیون تومان است.  
این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به حذف نگرانی از تورم در حمایت های 
اقتص��ادی، افزود: با توجه به تورم، آیا این وام یک میلیونی برای کس��انی 
که معیش��ت آنها در خطر اس��ت، می تواند رفع نیاز کند؟ در شرایطی که 
ویروس��ی کشنده در کشور شیوع پیدا کرده، نباید در اقدامات برای مقابله 
با پیامدهای اقتصادی به این توجه کرد که بر اثر آن تورم ایجاد می ش��ود 
ی��ا خیر، یا پای��ه پولی بانک مرکزی افزایش پیدا می کن��د یا خیر. در این 
مرحله باید سالمت جامعه در اولویت تمام تصمیم گیری ها باشد. محاسبات 
ایجاد تورم از طریق حمایت های اقتصادی کنار گذاش��ته ش��ود زیرا، این 
تورم موقتی اس��ت و تورم بدون حضور وی��روس کرونا معادل ۴۱.۲درصد 

شده است.
او ب��ا بی��ان اینکه کرونا تنها ب��ر بعد اقتصادی کش��ورهای درگیر تاثیر 
نمی گ��ذارد بلک��ه بر تمام ابعاد ی��ک جامعه تاثیر می گ��ذارد، اضافه کرد: 
مهلت یک تا س��ه ماهه برای چک های فعاالن اقتصادی، گره گشا نیست. 
از ابت��دای ش��یوع این ویروس، جمعی از اقتصاددانان پیش��نهاد دادند که 
ش��ورایی متش��کل از نمایندگان بخش خصوصی، کارگ��ران، کارفرمایان، 
اساتید دانشگاه، دولت و قوه قضائیه برای پیامدهای اقتصادی کرونا شکل 
بگیرد تا جهت گیری اقتصادی از این طریق مشخص شود که این شورا به 

این صورت شکل نگرفت.  
معاون وزیر اسبق اقتصاد با ترکید بر اینکه کاهش ساعات اداری مشکلی 
را حل نمی کند، خاطرنش��ان کرد: با کاهش س��اعت کاری مش��کلی حل 
نمی ش��ود. مراجعان بانکی طبق همان ساعت تعیین شده و شیفت بندی 
شده در بانک حضور پیدا می کنند و کاهش ساعات کار یا حضور شیفتی، 
تاثیری در کاهش حضور مردم نخواهد داشت. زمینه های دورکاری باید از 
قبل فراهم و تس��ت می ش��د. دولت و مجلس از شیوع کرونا به عنوان یک 

فرصت استفاده کنند و تغییراتی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کنند و 
اصالحات الزم را انجام دهند.  

به گفته این اقتصاددان، خسارت هایی بر اثر شیوع کرونا ایجاد می شود که 
بر صنعت بیمه هم تاثیر خواهد گذاشت و نوع بیمه ها را تغییر خواهد داد 
و فعالیت های جدیدی برای بیمه شکل می گیرد و بیمه شدن بیماری های 
خاصی همچون کرونا را فراهم می کند که بیمه مرکزی باید در این زمینه 

اقداماتی را انجام دهد.  
مس��تخدمین حس��ینی درباره امهال های مالیاتی که ب��رای حمایت از 
کسب و کارهای آس��یب دیده از کرونا صورت گرفته نیز توضیح داد: برای 
فعالیت اقتصادی که در اس��فندماه تعطیل شده، نباید مالیات را برمبنای 
۱۲ ماه محاس��به کرد و باید برای زمان هایی که فعالیت اقتصادی صورت 
گرفته، مالیات در نظر گرفته ش��ود. همچنی��ن، پرداخت های مالیاتی در 
همین زمان ها را هم باید به صورت اقساطی در نظر بگیرند. بیمه هایی که 
دهم هر ماه باید پرداخت شوند را به تعویق بیندازند. این حمایت ها باید به 
صورت جامع صورت بگیرد، زیرا برخی گزارش ها از بانک ها نشان داده شده 

که بازپرداخت اقساط وام ها را به تعویق نمی اندازند.  
وی با اشاره به تعویق دو تا سه ماهه در اجرای بودجه عمرانی سال جاری 
ادام��ه داد: دولت در هزینه های ج��اری صرفه جویی کند و با توجه به این 
شرایط برای محل بودجه عمرانی که ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده؛ تعویق دو تا س��ه ماهه در نظر بگیرد. درست است که این اقدامات 
بر اقتصاد تاثیر می گذارد اما اولویت دولت باید س��المت مردم باشد تا آنها 

بتوانند کار کنند و تولید ناخالص داخلی را افزایش بدهند.  
به گفته مس��تخدمین حسینی،  پس اندازهای کس��انی که درآمد ثابت 
دارند، با کاهش دید و بازدیدها و هزینه هایی که بیرون از خانه رفتن در پی 
داشت، افزایش پیدا کرده است. در نتیجه،  شیوع کرونا مصرف در جامعه 

را به جز برای رفع احتیاجات روزمره کاهش داده است.  
این کارش��ناس اقتصادی در پایان س��خنانش با اش��اره به هجوم مردم 
کشورهای درگیر این ویروس برای خرید مایحتاج به مراکز خرید، گفت: در 
کش��ور ما عادت فریز کردن و نگهداری طوالنی مواد غذایی وجود دارد که 
این امر، باعث شد تا مردم به مراکز خرید هجوم نیاورند و کمتر خرید کنند 
درحالی که کشورهای دیگر فرهنگ خرید روزانه دارند و در این شرایط، به 

مراکز خرید هجوم آوردند.

فاصله ۴ میلیونی وام کرونا از خط فقر به روایت حیدر مستخدمین حسینی

خط فقر در کالنشهرها کجاست؟
بازارکار

درخواست از وزارت کار برای اصالح مصوبه دستمزد
انتقاد کارگران به ماجرای دستمزد ۹۹ ادامه دارد

انتقادها نس��بت به مصوبه افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد کارگران در حالی 
ادامه دارد که خبر می رس��د مجلس نیز در این زمینه ورود کرده و فراکس��یون 
کارگری در حال بررس��ی مصوبه ش��ورای عالی کار و تهیه طرحی برای تغییر 

ترکیب اعضای شورای عالی کار است.
اواخر هفته گذش��ته بود که ش��ورای عالی کار پس از ساعت ها مذاکره میان 
گروه ه��ای کارگری و کارفرمای��ی و دولت افزایش حداقل حق��وق کارگران در 
سال ۱۳۹۹ را ۲۱درصد تصویب کرد. نمایندگان کارگری اما از آنجا که مصوبه 
دس��تمزد را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار می دانس��تند، از امضای صورتجلسه آن 
خودداری کرده و جلس��ه را ترک کردند. در نهایت ش��ورای عالی کار، افزایش 
۲۱درص��دی حداقل مزد کارگران را بدون حض��ور نمایندگان کارگری به رأی 

گذاشت و درنهایت تصویب شد.
البته به رأی گذاش��ته شدن مصوبه ش��ورای عالی کار هم در نوع خود قابل 
تأمل بود چرا که به گفته کارشناس��ان و نمایندگان کارگری برای اولین بار در 
دهه های اخیر بود که این اتفاق می افتاد. هرچند که برخی کارشناسان اقتصادی 
تعیین دس��تمزد کارگران در سایه رأی گیری را متأثر از وخامت اوضاع جهان و 
ایران دانسته اند اما برخی دیگر ترکیب شورای عالی کار را از این جهت که وزن 
گ��روه کارفرمایی و دولتی بر گروه کارگری س��نگینی می کند، در اتخاذ چنین 
تصمیماتی اثرگذار دانسته و  حضور شش نماینده دولت و کارفرما در برابر سه 

نماینده کارگری را ترکیب برابری نمی دانند.
با وجود آنکه شورای عالی کار افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد را به تصویب 
رس��انده اما برخی کارشناس��ان و دولتمردان معتقدند ک��ه با توافق اخیر عمال 
افزایش ۳۲درصدی در حداقل مزد کارگران لحاظ و ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
در حقوق س��ال  ۱۳۹۹ کارگران اعمال ش��ده اس��ت، اما استناد آنها به مزایای 
جانبی مزد، حق مسکن و بن خواربار است که مجموع دریافتی کارگران آن هم 
متأهل را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رس��اند؛ چنانچه مقامات کارگری 
اعالم می کنند مصوبه ش��ورای عالی کار حقوق کارگران حداقل بگیر و مجرد را 
به این رقم نمی رس��اند و افزایش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی موردنظر، روی 

سرجمع کلیات حقوق کارگران بوده است.
به گزارش ایسنا، علی رغم آنکه تعیین دستمزد کارگران همه ساله در پایان 
اسفندماه همان سال صورت می گرفت، اما این بار برای اولین بار به فروردین ماه 
سال بعد موکول شد. اختالف شدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخصوص 
درصدهای پیش��نهادی، جلسات دس��تمزد را یکی پس از دیگری بدون نتیجه 
گذاش��ت و تعیین حداقل مزد کارگران را به فروردین ماه  ۱۳۹۹ موکول کرد؛ 
این در حالی است که به زعم کارشناسان تکلیف دستمزد کارگران باید تا قبل 
از عید مش��خص می شد چراکه تاخیر و تعلل در برگزاری جلسات مزد شورای 
عالی کار بود که باعث شد تعیین دستمزد کارگران به بحران کرونا گره خورده 

و از شرایط کشور تاثیر بپذیرد.
اگرچ��ه مصوبه افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد از س��وی فعاالن حوزه کار و 
حتی برخی نمایندگان مجلس، مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانس��ته و خواستار 
اصالح آن شده اند اما در طرف دیگر برخی کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای 
عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور، 
وضعیت بنگاه ها و نگرانی از رواج قراردادهای سفید امضا عنوان کرده اند، با این 
حال مقامات کارفرمایی حتی به افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد واکنش نشان 
داده و آن را تهدیدی برای بنگاه های اقتصادی و ریزش نیروهای کار دانسته اند.

به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد 
در عمل برای کارفرما هزینه ای ۴۰درصدی دارد و مزد تعیین شده برای کارگران 

در سال ۱۳۹۹، فشار بر بنگاه های اقتصادی را باال می برد.
همچنین به عقیده دیگر کارفرمایان، همچنان که کارگران به لحاظ معیشتی 
دچار مش��کل هستند، مش��کالت بنگاه ها و خرج و دخل کارفرمایان هم نباید 
نادیده گرفته ش��ود. البته انتقاد بخش خصوصی و کارفرمایان نسبت به مصوبه 
دستمزد شورای عالی کار در حالی است که دولت مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت برای بنگاه های اقتصادی و کس��ب و کارهای آس��یب دیده از کرونا 
اختص��اص داده تا کارگران خود را حفظ کنند. همچنین ۵ هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته تا کارگرانی که تحت 
تاثیر کرونا ش��غل خود را از دس��ت داده و بیکار شده اند از مزایای بیمه بیکاری 

استفاده کنند.
در هر حال مصوبه دستمزد شورای عالی کار با واکنش های متفاوتی از سوی 
ش��خصیت ها و جامعه کارگری همراه شده اس��ت. فعاالن حوزه کار با اشاره به 
افزایش هزینه ها و افت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و عقب افتادگی مزد 

سال های جنگ این مصوبه را در بهبود وضع معیشت کارگران موثر نمی دانند.
نماین��دگان مجلس نیز افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد با توجه به نرخ تورم 
موجود را منصفانه نمی خوانند و خواستار تجدیدنظر شورای عالی کار درخصوص 
این مصوبه شده اند؛ بر همین اساس خبرهایی از ورود فراکسیون کارگری مجلس 

به موضوع تعیین مزد کارگران شنیده می شود.
آنطور که نمایندگان عضو فراکس��یون کارگری می گویند شیوع کرونا نه تنها 
تعطیلی بنگاه های اقتصادی بلکه تعطیلی مشاغل کارگری را به دنبال داشته و 
خس��ارات زیادی به بار آورده است از این رو وزارت کار باید با همراهی سازمان 
برنامه و بودجه و مجلس، برنامه جامعی در حمایت از جامعه کارگری داش��ته 
باشد و با تجدیدنظر در شورای عالی کار رقم دستمزد کارگران را افزایش دهند.

در همین حال کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورای عالی 
کار درخصوص دس��تمزد کارگران انتقاد و اعالم کرده که عادالنه نیست بدون 
لحاظ کردن خط فقر جامعه و رقم آن )که از سوی مرکز پژوهش های مجلس 

تعریف شده( حداقل دستمزد برای زحمتکشان و کارگران تعیین شود.
اگرچه برخی کارشناس��ان احتمال تغییر یا اصالح مصوبه دس��تمزد را بعید 
می دانن��د اما با توجه به پیش��نهاد نمایندگان کارگری ب��رای افزایش دریافتی 
کارگ��ران حداقل بگی��ر و ورود مجلس ب��ه موضوع تعیین مزد و درخواس��ت 
نمایندگان برای تجدیدنظر وزارت کار، باید منتظر ماند و دید که آیا در مصوبه 
ش��ورای عالی کار تجدیدنظر می ش��ود یا اینکه وزارت کار، بخشنامه مزد سال 

۱۳۹۹ را به همین صورت ابالغ می کند؟

حقوق کارگران با حق بیمه تهاتر شود
نامه نگاری خانه صنعت با جهانگیری

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نامه به معاون اول رئیس 
جمهور، تهاتر حقوق س��ه ماهه اس��فند، فروردین و اردیبهشت کارگران با حق 
بیمه ماه های آتی را خواس��تار شد.  محمدرضا مرتضوی در این نامه به اسحاق 
جهانگیری خواستار اعالم نحوه ثبت نام شرکت های صنعتی، معدنی و خدماتی 
در سامانه »ثبت درخواست بیمه بیکاری« شده و پیشنهاد داده است که جهت 
کاهش بوروکراسی های اداری و عدم نیاز به تامین نقدینگی توسط دولت، حقوق 
س��ه ماهه اس��فند، فروردین و اردیبهشت ش��رکت ها با حق بیمه ماه های آتی 

پرسنل تهاتر شود.
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در حالی دولتمردان و مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی همواره بر 
غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز مس��کن ملی تاکید می کنند که 
بررسی ها نشان می دهد سودجویان هنوز از این کار دست برنداشته اند؛ 
ب��ه طوری که وزارت راه و شهرس��ازی در روز یکش��نبه اعالم کرد که 

امتیاز متخلفان باطل و خاطیان مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
در حالی که از س��ال گذشته برخی آگهی های خرید و فروش امتیاز 
واحدهای طرح اقدام ملی مس��کن در فضای مجازی مش��اهده ش��د، 
وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرد که هرگون��ه خرید و فروش امتیاز 
این واحدها ممنوع است و قابلیت انتقال ندارند. با این حال، گشتی در 
سایت های مجازی فروش ملک نشان می دهد که خرید و فروش امتیاز 
مس��کن ملی نه تنها متوقف شده بلکه قیمت های غیرواقعی آگهی های 

مسکن ملی افزایش یافته است.
جالب اینکه در بعضی آگهی ها قیمت هر متر مربع نیز تعیین ش��ده 

اس��ت. به طور مثال در یکی از آگهی ها قیمت فروش مس��کن ملی در 
شهر جدید ایوانکی ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع اعالم شده و این 
در حالی اس��ت که حداقل هزینه ساخت هر واحد ۲.۵ میلیون تومان 
اس��ت. در آگهی دیگری نیز اعالم ش��ده که به خریدار تعهد محضری 
داده می ش��ود و انتقال قطعی یک س��ال آینده انجام خواهد شد. نکته 
قابل توجه دیگر اینکه در بعضی  آگهی ها نام ش��هر واحد موردنظر درج 
نش��ده است. همه اینها در حالی اس��ت که بارها به گفته وزارت راه و 

شهرسازی، امتیاز مسکن ملی ارزش معامالتی ندارد.
ب��ه عبارت دیگر، ب��ه رغم آنکه وزی��ر راه و شهرس��ازی و معاون او 
هم��واره بر ممنوعیت فروش امتیاز مس��کن ملی تاکی��د کرده بودند، 
معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی در روز گذشته 
ط��ی اطالعیه ای تصریح ک��رد: ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی مس��کن 
ارزش معامالتی ندارد و خرید و فروش آن غیرقانونی اس��ت و ثبت نام 

در س��امانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و چه بسا پس 
از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت نام کننده غیر واجد شرایط تشخیص 
داده ش��ود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و ... فاقد 
هرگون��ه ارزش اس��ت. بنابراین، خرید و ف��روش آن فقط باعث از بین 

رفتن سرمایه خریدار است.
این معاونت در اطالعیه خود از ممنوعیت واگذاری امتیاز واحدهای 
طرح ملی مس��کن خبر داد و اعالم کرد:  امتی��از این قبیل افراد باطل 
می ش��ود، همچنین واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر تحت 
هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و براساس مقررات 

پیگرد قانونی دارد.
در پای��ان ای��ن اطالعیه نیز آمده اس��ت که در ص��ورت مبادرت به 
واگذاری امتیاز به غیر، عالوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز 

آنها باطل و افراد خریدار هم از هیچ حقوقی بهره مند نخواهند شد.

وام یک میلیونی که قرار اس��ت برای یارانه بگیران واریز ش��ود در هر 
م��اه ۴۷ هزار تومان قس��ط و در مجموع حدود ۱۲۹ هزار تومان س��ود 

بازپرداخت دارد.
به گزارش ایسنا، با پیشنهاد بانک مرکزی و توافقی که در دولت انجام 
ش��د، قرار بر این است که مبلغ یک میلیون تومان از محل منابع بانکی 
به صورت تس��هیالت به حساب یارانه بگیران واریز شود. شرایط پرداخت 
این وام به این صورت اس��ت که هر ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر امکان 
درخواست دریافت این وام را دارند و می توانند بعد از اعالم سامانه ای که 

دولت معرفی می کند، تقاضای دریافت را در آن اعالم کنند.
وام ی��ک میلیون��ی احتماال هم��راه با یارانه اردیبهش��ت به حس��اب 
متقاضی��ان واریز می ش��ود و در هر م��اه از محل یاران��ه ای که دریافت 

می کنند، قس��ط آن طی ۲۴ ماه کم خواهد ش��د، اما در این بین برخی 
به اش��تباه تصور می کنند که قس��ط این تس��هیالت باال بوده و با توجه 
به س��ود ۱۲درصدی که برای آن در نظر گرفته ش��ده است، در هر ماه 
بخش زیادی از یارانه آنها صرف پرداخت قسط خواهد شد و در مجموع  

برای شان به صرفه نیست.
این در حالی اس��ت که محاسبه س��ود و بازپرداخت وام یک میلیونی 
نش��ان می ده��د که دریاف��ت یک میلی��ون تومان با س��ود ۱۲درصد و 
بازپرداخت ۲۴ ماه؛ در مجموع حدود ۱۲۹ هزار تومان سود دارد و باید 
ب��رای دریافت یک میلیونی؛ تا یک میلی��ون و ۱۲۹ هزار و ۷6۳ تومان 

برگردانده شود.
دریافت کنن��دگان وام یک میلیونی در هر م��اه حدود ۴۷ هزار تومان 

قسط پرداخت می کنند که از محل یارانه واریزی و البته کمک معیشتی 
آنها به طور خودکار کسر می شود.

در ح��ال حاضر حدود ۷۸ میلی��ون نفر در هر م��اه یارانه ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان��ی دریافت می کنند و در کنار آن ح��دود 6۰ میلیون نفر از 
این جمع، کمک معیش��تی به تناس��ب اعضای خانوار دریافت می کنند؛ 
به ط��وری که برای خانوارهای تک نفره ۵۵ ه��زار تومان، دو نفره ۱۰۳ 
هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج 
نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می شود. گرچه تا نهایی شدن 
پرداخت این تسهیالت امکان تغییراتی در تعداد اقساط وجود دارد ولی 
در شرایط فعلی نیز به نظر می رسد اکثر یارانه بگیران امکان بازپرداخت 

اقساط را داشته و بتوانند این تسهیالت را دریافت کنند.

با وجود ممنوعیت فروش امتیاز »اقدام ملی مسکن«

خرید و فروش زیرپوستی »مسکن ملی« ادامه دارد!

درباره سود و قسط وام یک میلیونی یارانه بگیران

باالخره وام یک میلیونی یارانه بگیران صرفه دارد؟
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قیمت ها همچنان در مسیر صعود
سکه باز هم رکورد شکست

بازار طال و س��که در دومین روز هفته همچنان مس��یر صعودی را دنبال 
می کند.

به گزارش خبرآنالین، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
۷۵ ه��زار تومان باال رفت و با قیمت 6 میلیون و ۵۷۵ هزار تومان به فروش 
رفت که رکوردی تازه در بازار س��که به ش��مار می رود. همچنین سکه بهار 
آزادی طرح قدیم با رشد ۱۰ هزار تومانی روبه رو شد. نیم سکه و ربع سکه نیز 
۲۰ هزار تومان رش��د قیمت داشتند، اما نیم سکه و سکه گرمی بدون تغییر 
قیمت ماندند. بر این اس��اس، س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون 
و ۳۳۰ هزار تومان، نیم س��که ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان، ربع س��که یک 

میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان قیمت خورد.
هر گرم طالی ۱۸عیار نیز در بازار رش��د ۵ ه��زار و 6۰۰ تومان را تجربه 
کرد و به این ترتیب با قیمت 6۵۱ هزار تومان فروخته ش��د. هر مثقال طال 

هم ۲ میلیون و ۸۱۸ هزار تومان بود.
همچنی��ن قیمت دالر در صرافی های بانکی در روز یکش��نبه بدون تغییر 
نس��بت به روز ش��نبه همچنان در نیمه کانال ۱۵ هزار تومان باقی ماند. در 
حال��ی که نرخ خری��د دالر در صرافی ه��ای بانکی ۱۵ ه��زار و ۵۰۰ تومان 
گزارش ش��د، فروش ه��ر دالر در ب��ازار آزاد در مح��دوده ۱۵ هزار و ۹۰۰ 
توم��ان قیمت خورد. همچنین هر ی��ورو در صرافی های بانکی به قیمت ۱۷ 
ه��زار تومان فروخته و هر یورو در صرافی ها به قیمت ۱6 هزار  ۹۰۰ تومان 

خریداری شد.
هرچند نرخ دالر در صرافی های بانکی بدون تغییر اس��ت اما قیمت ها در 
بازار آزاد و در س��امانه نیما در حال کاهش اس��ت. برخ��ی می گویند دلیل 
کاهش نرخ ارز در س��امانه نیما و بازار آزاد س��یگنالی اس��ت که بازارساز به 

بازار می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد
چه تسهیالتی به آسیب دیدگان کرونا 

پرداخت می شود؟
رئی��س کل بانک مرکزی در صفحه ش��خصی خود درخص��وص جزییات 

کمکی های دولتی به اقشار آسیب دیده از کرونا توضیح داد.
عبدالناصر همتی در این یادداش��ت اینستاگرامی نوشت: منتهای خواسته 
و آرزوی دولت و بانک مرکزی، ارائه کمک های بیش��تر، در سطح وسیع تر و 
بالعوض است و لیکن، همانگونه که مردم می دانند، تحریم های ناجوانمردانه 
آمری��کا به هم��راه کاهش قیمت نفت، هزینه های مقابل��ه با ویروس کرونا و 
آث��ار درآم��دی آن، امکانات  داخل و خارج از بودجه دولت را به ش��دت در 
تنگنا قرار داده اس��ت. با این ح��ال، برای کمک به رفع نیازهای اولیه بخش 
بزرگی از مردم که دچار آسیب شده اند، سیستم بانکی می بایست به سرعت 
تس��هیالتی به اقش��ار یارانه بگیر اختصاص می داد؛ ل��ذا ۴میلیون خانوار کم 
درآمد بین ۱ تا ۲ میلیون تومان وام قرض الحس��نه ۴درصد دریافت خواهند 
ک��رد و مابه التفاوت آن ت��ا ۱۲درصد را دولت می پ��ردازد. به گفته وی ۲۳ 

میلیون خانوار یارانه بگیر نیز امکان دریافت وام یک میلیونی را دارند.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر پاسخ داد
خرید و فروش طال در فضای مجازی قانونی است؟

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت که خرید و فروش طال و جواهر در 
فضای مجازی طبق قانون ممنوع است.

محمد کشتی آرای در گفت و گو با صدا و سیما، ادامه داد: خرید و فروش 
طال و جواهر در فضای مجازی طبق قانون ممنوع است و هرگونه مسئولیت 
ض��رر و زی��ان در این خری��د و فروش ها به عهده خریدار اس��ت. با توجه به 
اطالعیه ای که از س��وی اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران با هماهنگی 
با ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت صادر شده تمامی واحدهای صنفی 

فروش طال و جواهر تا ۳۰ فروردین تعطیل است.
به گفته کش��تی آرای، با توجه به اینک��ه در بازارهای جهانی قیمت وجود 
دارد و ان��س جهانی با نوس��اناتی روبه رو بوده قیمت ه��ا به طور روزانه اعالم 
می شود. بین تعدادی از افراد صنف به صورت محدود و آن دسته از افرادی 
ک��ه به هم اعتم��اد دارند در بازار حرف��ه ای طال و جواه��ر معامالتی انجام 
می شود که اصطالحا به آن معامالت پشت خطی می گویند. بر این اساس با 
توجه به قیمت انس جهانی و بازار ارز امروز، انس جهانی به هزار و ۹۸6 دالر 
رسید که نسبت به هفته گذشته 6۴ دالر با افزایش قیمت مواجه بوده است.

درخواست عجیب بانک مرکزی تایلند از مردم
اسکناس ها را نجوشانید!

بان��ک مرکزی تایلند از روش های غیراصولی ضدعفونی کردن اس��کناس 
انتقاد کرد و از مردم این کشور خواست تا اسکناس ها را نجوشانند.

در اطالعیه بانک مرکزی تایلند از ش��هروندان این کش��ور خواس��ته شده 
تا برای کمک به کاس��تن از س��رعت ش��یوع ویروس کرونا در این کش��ور، 
اس��کناس ها را پیش از خرج کردن ضدعفون��ی کنند. با این حال روش های 
شست وش��وی عجیب اسکناس توس��ط برخی از شهروندان این کشور باعث 
شده است تا بانک مرکزی با انتقاد از این دست رفتارها، خواهان ضدعفونی 

اصولی اسکناس شود.
ای��ن بانک همچنین از مردم خواس��ته اس��ت تا به ج��ای کارهایی نظیر 
جوشاندن یا شستن اسکناس ها با پودر لباسشویی، آنها را با استفاده از الکل 
و یا خیس��اندن آنها در محلول آب و صابون و س��پس خشک کردن آنها در 

برابر نور خورشید ضدعفونی کنند.
تایلند با وجود حجم نس��بتا باالی گردشگران ورودی، وضعیت بهتری در 
مقایسه با کشورهای جنوب ش��رق آسیا دارد به گونه ای که شمار مبتالیان 
در این کش��ور به ۲۵۵۱ نفر و ش��مار قربانیان نیز ۳۸ نفر اعالم شده است. 
بانک مرکزی تایلند به مردم پیش��نهاد داده است تا حد امکان از روش های 
پرداخ��ت دیجیتال��ی در تراکنش ه��ای مالی روزمره خود اس��تفاده کنند و 

استفاده از اسکناس و سکه را کاهش دهند.
تقاضای بانک مرکزی تایلند از مردم برای ضدعفونی کردن اس��کناس در 
ش��رایطی مطرح می ش��ود که برخی از بانک های مرکزی در جهان از جمله 
بانک های مرکزی چین و آمریکا، به دلیل نگرانی از آسیب دیدن اسکناس ها، 
خود کار ضدعفونی کردن اس��کناس ها را برعهده گرفته اند. بنابر اعالم بانک 
مرکزی چین، اس��کناس ها در کنار س��اختمان های عمومی، آسانس��ورها و 
وسایل نقلیه جزو اصلی ترین راه های انتقال ویروس کرونا هستند و به دلیل 

گستردگی تماس مردم با آنها، باید پاکیزه بمانند.

بانکنامه

فرص��ت ام��روز: بلومب��رگ در تازه ترین گزارش خ��ود به آخرین تح��والت وام 
درخواس��تی ایران از صندوق بین المللی پول پرداخته و گ��زارش داده که صندوق 

بین المللی پول می تواند اگر بخواهد به ایران تسهیالت ارائه دهد.
بلومب��رگ در این گزارش با عن��وان »صندوق بین المللی پول چگونه می تواند به 
رغم مخالفت های واشنگتن به ایران کمک کند؟« نوشت: صندوق بین المللی پول، با 
وجود مخالفت های دولت ترامپ، می تواند وام درخواستی ایران را پرداخت کند؛ نکته 
اینجا است که آیا این صندوق بین المللی اراده کافی برای انجام این کار را دارد یا نه.

به گفته بلومبرگ، البته در این میان روش هایی برای رفع نگرانی های آمریکا در 
مورد دسترسی جمهوری اس��المی به کمک های مالی وجود دارد. اپیدمی ویروس 
کرونا اقتصاد ایران را به خطر انداخته اس��ت. این کشور مانند بسیاری از کشورهای 
در حال توس��عه در سراسر جهان که ش��اهد کاهش درآمدهای صادراتی و تنگنای 
درآمدی بوده اند، با بحران تراز پرداختی روبه رو است، به ویژه که این مشکل پس از 

سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر اقتصاد ایران افزایش داشته است.
در همین زمینه، برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران فاش کرده که دولت ترامپ 
دسترس��ی جمهوری اسالمی به ۹۰درصد ذخایر ارزی خود را محدود کرده و حتی 
در ش��رایطی که ایران قادر به دستیابی به این وجوه باشد، تهیه تجهیزات پزشکی 
دش��وار خواهد بود. جان اسمیت، رئیس پیش��ین دفتر کنترل دارایی های خارجی 
وزارت خزان��ه داری هم در این خصوص گفت: تحریم های آمریکا احتماال بس��یاری 

از شرکت ها را از صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران منصرف کرده است.
در این ش��رایط ایران ب��رای مدیریت این بح��ران و س��هولت واردات تجهیزات 
پزشکی، از ابزار سریع مالی صندوق بین المللی پول، وام اضطراری ۵ میلیارد دالری 

درخواس��ت کرده اس��ت؛ ابزاری که از طریق آن ۵۰ میلیارد دالر اعتبار در اختیار 
کشورهای کم درآمد و در حال توسعه ای قرار می گیرد که تحت تاثیر شیوع ویروس 
کرونا با چالش تراز پرداخت مواجه شده اند. اگرچه ایران آخرین بار 6۰ سال پیش از 
صندوق بین المللی پول وام دریافت کرده، اما در این سال ها روابط خوب با صندوق 
بین المللی پول را حفظ کرده اس��ت. اما به نظر می رسد ایاالت متحده آمریکا قصد 
دارد مانع دسترسی ایران به این وام درخواستی شود. سهم رأی ایاالت متحده تنها 
حدود ۱6 و نیم درصد اس��ت و این بدان معناس��ت که این کشور فاقد حق وتو در 
هیات مدیره صندوق بین المللی پول است، اما واشنگتن حتی اگر قادر به وتوی وام 
ایران نباشد، می تواند از قدرت تحریم های خود برای خرابکاری در پرداخت این وام 
اس��تفاده کند. از س��وی دیگر، اتحادیه اروپا نیز گفته اس��ت که از درخواست ایران 
پشتیبانی می کند و از دولت ترامپ خواسته است که شرایط را برای پرداخت این وام 
به تهران تسهیل کند. در این میان بی تردید دولت ترامپ در پی راهی برای توجیه 
این مسئله است که وام پرداختی به ایران ممکن است به جای هزینه برای مقابله با 

کرونا صرف برطرف کردن نیازهای مالی دیگری شود.
در این بین، س��وال این اس��ت که راه های پیشروی صندوق بین المللی پول برای 
پرداخت وام به ایران کدام اس��ت؟ در پاس��خ به این پرس��ش بای��د گفت، صندوق 
بین الملل��ی پول می تواند برای رفع نگرانی های دول��ت ترامپ اقداماتی انجام دهد؛ 
نخس��ت آنکه این نهاد می تواند دالر را حذف ک��رده و وام ایران را به یورو پرداخت 
کند به ویژه آنکه اتحادیه اروپا تأمین کننده اصلی کاالهای پزشکی برای ایران است، 

تهران هم می تواند این اقدام را بپذیرد.
مورد دوم این اس��ت که وام را می توان در حس��اب بانک مرک��زی ایران در اروپا 

نگه��داری کرد. این بدان معناس��ت که وام مذکور در سیس��تم مال��ی اروپا هزینه 
می شود و بنابراین هزینه کرد این وام تحت نظارت ناظران انجام می شود تا از هرگونه 
سوءاستفاده احتمالی ممانعت شود. ضمن آنکه دولت ترامپ خود سیستم مشابهی 
را به عنوان بخشی از تجارت بشردوستانه و از طریق سوییس در ماه فوریه )بهمن( 
راه ان��دازی و اجرا کرده اس��ت که به بان��ک مرکزی ایران این ام��کان را می دهد از 
دارایی ها در س��وییس در قبال پرداخت صادرات بشردوس��تانه توسط شرکت های 

سوییسی استفاده کند.
دولتم��ردان واش��نگتن می دانند که وام به ایران می تواند کم خطر باش��د و آنچه 
دولت ترامپ در پی ممانعت از آن بوده، یک شکس��ت سیاسی است. بدین منظور، 
صن��دوق بین المللی پول می تواند به دنبال روش دیگری برای تأمین حمایت مالی 
باشد؛ به عنوان مثال این نهاد می تواند با ایجاد امکان فروش برخی دارایی های ایران 
در صندوق به یک کشور ثالث مانند یک کشور اروپایی، دسترسی ایران را به ارزهای 

رایج خارجی بیشتر کند.
در این سناریو، صندوق بین المللی پول بخشی از دارایی های ۱.۵۵ میلیارد دالری 
ای��ران در این نهاد را به خری��دار واگذار می کند و در ازای آن مبلغی به صورت یک 
ارز خارجی مانند یورو به ایران پرداخت می شود تا به حساب بانک مرکزی ایران که 
در خارج نگهداری می ش��ود، واریز شود. وجوه مذکور مطابق همان اقدامات نظارتی 
که در باال توضیح داده ش��د، هزینه می ش��وند و چنین معامله ای نیازی به تصویب 
هیات رئیسه صندوق بین المللی پول ندارد. اما سوال مهم و بنیادی این است که با 
وجود ممکن بودن چنین روش��ی، آیا صندوق بین المللی پول اراده الزم برای انجام 

این کار را دارد؟

بلومبرگ از آخرین تحوالت وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول گزارش داد

آخرین خبرها از وام 5 میلیارد دالری ایران

شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته تاثیر شگرفی بر جهان، از سبک زندگی 
تا روابط بش��ری گذاش��ته است، اما ش��اید ش��دیدترین اثر پس از بحران بهداشت 
عمومی، بر اقتصاد بازار و کس��ب و کارهای مختلف صورت گرفته اس��ت. در ایران 
نیز از اوایل اس��فندماه تبعات ش��یوع ویروس کووید-۱۹ دامنگیر بخش های کالن 
و خرد اقتصادی ش��د تا اینکه با نزدیک ش��دن به تعطیالت نوروزی و اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی بس��یاری از بخش ها به ناچ��ار مجبور به توقف فعالیت های 

اقتصادی خود شدند.
در این میان، س��وال بسیاری از مخاطبان بازارهای مالی آن است که قیمت طال 
امسال چقدر افزایش می یابد؟ آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در 
پاس��خ به این پرسش و درحالی که از تعطیلی بازار کسب و کار در صنف طال خبر 
می دهد، می گوید که امس��ال هم در بازار داخل��ی و هم در بازار جهانی قیمت طال 

روندی افزایشی در پیش خواهد گرفت.
او در گفت وگ��و با خبرآنالی��ن، درباره تعطیلی بازار کس��ب و کار در صنف طال 
می گوید: از اواخر بهمن ماه و روزهای ابتدایی اس��فند، با توجه به ش��یوع ویروس 
کرونا و رکودی که از پیش در بازار طال وجود داشت، تقریبا می توان گفت که بازار 
طال  عمال تعطیل شد و با توجه به شرایط کنونی انتظار می رود این وضعیت تا پایان 

فروردین به همین روال ادامه پیدا کند.
رئی��س اتحادی��ه طال و جواهر تهران در مورد وضعی��ت کنونی بازار صنف طال و 
جواهر ادامه می دهد: با توجه به ش��یوع وی��روس کرونا و برنامه های کنترلی دولت 
برای مهار آن تا زمانی که وضعیت شیوع کرونا به صورت رسمی تحت کنترل دولت 

و وزارت بهداشت نرسد، آغاز به کار در صنف طال معنایی ندارد.
به گفته محمدولی، تمامی واحدهای فروش و تولید طال و جواهر در حال حاضر 
تعطیل هس��تند و هر واحدی که در روزهای اج��رای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
فعالیت کرده باش��د پلمب می شود، چراکه حاال مسئله امنیت عمومی از هر چیزی 
مهم تر است و تا زمانی که به صورت رسمی کنترل شیوع این ویروس توسط دولت 

اعالم نشود واحدهای ما نمی توانند فعالیتی داشته باشند.
رئی��س اتحادیه طال و جواهر ته��ران همچنین پیش بینی می کند که با توجه به 
سیگنال هایی که از بازار دریافت می شود، قیمت طال در سال جاری افزایشی خواهد 

بود: در بحث قیمتی فعال ش��رایط بازار طال مطلوب نیس��ت و پیش بینی ما بر این 
اس��ت که با توجه به ش��رایط موجود قیمت طال را در سال ۹۹ افزایشی می بینیم. 
نظر به اینکه قیمت طال در بازارهای جهانی سیر افزایشی دارد و این وضعیت ادامه 
خواهد داشت، مطمئنا در بازار داخل کشور هم روند قیمتی در سال جاری افزایشی 

خواهد بود.
ب��ه اعتقاد محمدولی، در تمام جهان دولت ها و مردم هنوز نتوانس��ته اند کاالیی 
را جایگزی��ن طال کنند و به همین دلیل طال کماکان به عنوان یک س��رمایه تلقی 
می ش��ود. آمار ش��ورای جهانی طال نش��ان می دهد که این کاالی ارزشمند در دو 
سال گذشته متقاضیان بسیار زیادی در میان دولت ها و سرمایه داران بزرگ داشته 
است. در جهان تنش ها و جنگ های سیاسی و اقتصادی باعث شده است که عرضه 
طال کم و در برابر آن تقاضا افزایش پیدا کند و حتی اونس طال ش��اید در بازارهای 
جهانی گاها با کاهش روبه رو شود، اما سیر قیمت آن در آینده نیز به این دلیل کامال 

صعودی خواهد بود.
او با بیان اینکه طال گران نشده است و پول ملی ارزش خود را از دست داده است، 
ادامه می دهد: قیمت طال در داخل کشور به دلیل افت ارزش پول است. شاید عدد 
6۴۸ هزار تومان در هر گرم واقعا رقم باالیی برای قیمت طال باش��د اما باید به این 
نکته نیز توجه داشت که ارزش پول ملی ما بسیار پایین است. تا جایی که مسئولین 

قصد دارند تا چند صفر را از پول ملی کشور حذف کنند.
به گفته او، در باطن ماجرای قیمت طال اتفاقی نیفتاده اس��ت بلکه پایین بودن 

ارزش پول ملی کشور است که باعث شده تا چنین اتفاقی رخ دهد.
محمدولی بر این باور است که بازار طال در رکود کامل است: چند سالی است که 
صنف ما به دلیل روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده مش��تری های خود را از دس��ت 
داده، بازار نیز رفته رفته س��یر نزولی در پیش گرفته بود و به طبع آن درخواست ها 
برای مصنوعات طال کاهش یافت، اما به تدریج از سال ۹۰ به بعد این روند سرعت 

بیشتری به خود گرفت یعنی بازار طال باز بود اما عمال فاقد مشتری بود.
به اعتقاد رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، طی سال ها بازار طال با رکودی تقریبا 
۲۰درصدی مسیر خود را آغاز کرد و در پایان سال ۹۸ با رکود ۱۰۰درصدی مواجه 
شد. بسیاری از واحدهای ما در بازار خوابیده اند و عمال چند سال است که سفارش 

تولید نداش��ته اند و در سراس��ر کش��ور اکثریت واحدهای فروش و تولید عمال فاقد 
هرگونه فعالیتی هستند اما مجبور هستیم که چراغ این واحدها را روشن نگه داریم.

او با بیان اینکه در جامعه نگاه عمومی بر این است که اگر کسی در صنف طال کار 
می کند یعنی عاری از مشکالت و درد است، می گوید: در حالی که صنف طال مانند 
تمامی اصناف دیگر افراد سرمایه دار در آن حضور دارند، اما اکثر نیروی کار و فعالین 
این صنف از میان انسان های کارگر و زحمتکش تشکیل شده است. بیشتر فعاالن 
و متخصصی��ن بخش تولیدکنندگان در صنف طال بدین گونه اند که تمام س��رمایه 
زندگی خود را صرف خرید ابزار تولید و تکنولوژی به روز می کنند، تا بتوانند تقاضای 
موردنیاز بازار را با تکنولوژی خود تولید کنند، اما بازار طال در ۱۰ سال گذشته با یک 

شیب رو به پایین مسیری را طی کرد که در پایان سال ۹۸ به رکود کامل رسید.
محمدول��ی درباره وضعیت ش��اغلین صنوف هم می گوید: م��ا واحدهای صنفی 
بسیاری داریم که طی ۱۰ سال گذشته تولیدات شان به صفر رسیده و کارگران این 
واحدها بیکار ش��ده اند. ما از دولت انتظار داریم به عنوان متولی و مس��ئول در کنار 
کارگرانی که در این صنف دارای بیمه تامین اجتماعی هستند و با توجه به پرونده 

بیمه از آنها حمایت کند و بسته های حمایتی به آنها اختصاص دهند.
محمدولی س��پس به معافی��ت مالیاتی به واحدهای صنفی اش��اره کرده و ادامه 
می دهد: انتظار ویژه ای که از سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد داریم این است که 
نگاه ویژه  حمایتی به تمام صنوف داشته باشند. با توجه به رکودی که در بازار طال 
از گذش��ته وجود داشت و با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا، فاصله  سال ۹۸ 
و سال ۹۹ تا زمان رسیدن به وضعیت مطلوب را برای صنف طال و جواهر معافیت 
مالیات��ی در نظر بگیرند، چراکه عمال بازار طال و جواهر خوابیده اس��ت و ما فروش 
و درآمدی نداش��ته ایم، اما هزینه های زیادی را متقبل شده ایم. ما درخواست داریم 
که حتی اگر شامل بسته های حمایت اجتماعی نمی شویم در مورد مسئله معافیت 

مالیاتی نگاه ویژه ای به اصناف داشته باشند و حمایت های جدی انجام دهند.
رئی��س اتحادیه ط��ال و جواه��ر در پایان می گوی��د: در بحث کس��ب و کار اگر 
حمایت های الزم از س��وی دولت از صنف طال و جواهر انجام گیرد، می توان انتظار 
داش��ت که بازار طال حداقل در ش��ش ماهه دوم س��ال جاری به یک روند منطقی 

بازگردد.

وضعیت بازار طال و جواهر در روزهای کرونایی

قیمت طال امسال چقدر افزایش می یابد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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سازمان بورس وظیفه رستگار کردن 
سهامداران را ندارد

ب��ازار ب��ورس از اولی��ن روزهای بهار به دلی��ل ورود نقدینگ��ی باال رونق 
چش��مگیر را تجربه کرده است. به گونه ای که در فضای داغ خرید و فروش 
س��هام »شاخص کل بورس« توانست رکورد تاریخی ۵۹۷ هزار را ثبت کند، 
اما داستان صعود و جهش بورس از ابتدا به مذاق گردانندگان ستاد مرکزی 
و مدی��ران آن خ��وش نیامد و آنها ب��ا ادعای حبابی بودن بازار و با دس��ت 
بردن در قوانین س��عی در توقف رشد کردند. اش��تباهی که همچنان بر آن 

پافشاری می کنند.
نکته مهم در شأن تصمیم گیری مدیران سازمان این است که آنها وظیفه 
رس��تگار کردن س��هامداران را ندارند و هر ش��خصی باید تبعات و ریس��ک 
س��رمایه گذاری در صنای��ع حباب گون��ه را خود ب��ه عهده بگی��رد. اگر قرار 
ب��ه ترکیدن حباب قیمتی هس��ت، مدی��ران اجازه دهند که ای��ن اتفاق در 
زمان خودش بیفتد. مش��کل اصلی، دخالت ه��ای بی اعتنا به منطق علمی و 
شتابزده ای است که مدیران سازمان بورس برای توقف رشد سهم ها و جهش 
ش��اخص در پیش گرفته اند؛ روش هایی که خود به عامل تازه التهاب آفرینی 

در بورس تبدیل شده است.
واقعیت تلخ این اس��ت که »س��ریال تغییرات دنباله دار« مدیریت سازمان 
بورس در قواعد بازار )البته باید بگوییم دستکاری در قوانین( از هیچ کدام از 
مبانی »سیاس��ت گذاری بازار« تبعیت نمی کند. کافی است از کارشناسان یا 
فعاالن حقیقی و حقوقی بازار بپرس��ید که در جریان اتخاذ کدام یک از این 
مصوبات مورد مشورت قرار گرفته اند. یا آنکه به سیر این مصوبات در دو ماه 
اخیر نگاه کنید، همگی به صورت »ناگهانی«،»یک ش��به« و اکثراً در آخرین 
شب هفته بازار« اتخاذ شده و به صورت »ضربتی« ابالغ و اجرا گردیده اند.

نکته عجیب تر این اس��ت که در س��نت جدید قانونگذاری مدیران بورس، 
ش��اهد اختالف و کشاکش میان مدیران ساکن عمارت مالصدرا با مقام های 
اقتصادی ارشد دولت هستیم. به نحوی که اولین رشته مصوبات این سازمان 
را دو مقام ارش��د ش��ورای عالی بورس)رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد( 
وتو کردند و اکنون نیز مصوبات چهارش��نبه ش��ب آنها )تعیین سقف درصد 
س��وددهی برای سهم ها و سه برابر کردن حجم مبنا برای جلوگیری از رشد 
بازار( در جلس��ه وزی��ر اقتصاد به تعلیق درآمد. س��وال یا معمای بزرگ این 
اس��ت، که چرا علی رغم آنکه مقررات ش��تابزده مدیران س��ازمان در دو ماه 
اخیر، پیامدهای س��نگین مثل زیر سوال رفتن اعتبار دولت و نظام مدیریت 
اقتصادی کش��ور در چشم میلیون ها سهامدار داش��ته یا موجی از التهاب و 
بی ثباتی را در بازار به بار آورده است اما هیچ یک از این پیامدها باعث نشده 
دولت چاره ای برای این وضعیت بیندیش��د؟ طبیعی اس��ت چنین بلبشویی 
را افکار عمومی یا به حس��اب بی خبری و ضعف دولت خواهند گذاش��ت یا 
آنکه خواهند گفت البد پش��ت صحنه بورس نیز میان مقام های باالدس��تی 
یک زورآزمایی سیاس��ی هست که دود آن به چشم شهروندان و سهامداران 
می رود. آنچه از خروجی تصمیمات مدیران سازمان بورس فهمیده می شود، 
مشکل اصلی بی اعتنایی یا بی اطالعی از مبانی و منطق مدیریتی بازار است. 
در دولتی که مدافع اصول علمی و مدرن تعامل با بازار اس��ت و رئیس بانک 
مرک��زی و وزیر اقتص��اد آن بارها مخالفت خود را ب��ا مداخله نهاد قدرت و 
دستکاری در قیمت ها اعالم کرده اند، چگونه است بخشی از پیکره اقتصادی 
می خواهد به صورت جزیره ای حکمرانی خاص خود را داشته باشد و با روش 
س��رکوب قیمتی یا دستکاری در دامنه قیمت و سه برابر کردن حجم مبنا، 

سهامداران را از نفس بیندازد و بازار خسته را رام خویش سازد.
هنر اصلی بازارگردانان در بازارهای پیچیده امروز در هدایت موج نقدینگی 
اس��ت و اینکه آنها برای میلیون ها س��هامداری که گفته می شود ۲۰۰ هزار 
میلیارد به بازار تزریق کرده اند تدابیری از جنس خود بازار بیندیش��ند. بارها 
گفته ش��ده که راه جلوگیری از حباب قیمتی در برخی نمادها و گروه ها در 
این اس��ت که س��ازمان بورس و دولت محترم، صندوق های سرمایه گذاری، 
ش��رکت ها و بنیادها و موسس��ات بزرگ را به عرضه های سنگین و عمیق در 
بازار وادار کنند و قانون بر زمین مانده »واگذاری ها«که تکلیف برنامه ششم 
توسعه است را احیا سازند. در دو سال اخیر که بازار دچار تحرک و تحول از 
س��مت تقاضا شده، به ظاهر چند عرضه از سوی دولت صورت گرفته است، 
ام��ا واقعیت این اس��ت که همه این عرضه ها س��بک، ک��م وزن و در نتیجه 
بی تاثیر در کفه تقاضا بوده اس��ت. حتی هفته گذشته سهم مهمی مثل صبا 
تامی��ن به بورس آمد فقط مقدار اندک ۱۲درصدی آن عرضه ش��د.بنابراین 
راه اجتناب ناپذیر، هدایت نقدینگی عظیم در بورس و پاس��خگویی به عطش 

تقاضا در این عرصه، جدی گرفتن عرضه سهام شرکت های بزرگ است.

ارزش بازار ۸5 شرکت معدنی 11.۸درصد افزایش یافت
عملکرد 2 هفته ای بورس تهران در سال ۹۹

آمار عملکرد دو هفته کاری س��ال ۱۳۹۹ بورس تهران گویای رشد ارزش 
بازار ۸۵شرکت معدن و صنایع معدنی ایران به میزان ۱۱.۸درصد ثبت شد.
بر پایه جداول آماری مورد بررسی، ارزش بازار ۸۵ شرکت معدن و صنایع 
معدنی ایران در بورس تهران از مرز 6۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. برابر 
جداول مربوطه، رشد زرین معدن آسیا ۵۴.۳درصد ثبت شد، توسعه معادن 
روی ۴۷ درصد، س��یمان شرق ۴6 درصد، فوالد کویر ۳6 درصد، ذوب آهن 
اصفه��ان ۲۹ درصد و میدکو ۱۵ درصد بود. همچنین فوالد مبارکه اصفهان 
به میزان ۹.۷ درصد و ش��رکت ملی صنایع مس ایران برابر با ۹.۳ درصد در 

این بررسی، رشد داشتند.
 جداول آماری عملکرد ش��رکت های مزبور در بورس، حاکی اس��ت: فوالد 
مبارکه با رقم ۳۹.۱ هزار میلیارد تومان 6۷ درصد رش��د را نس��بت به سال 
۹۷ داش��ته و در رتبه یک بین ش��رکت های بخش مع��دن و صنایع معدنی 
بورس جای گرفته اس��ت. جایگاه دوم به ش��رکت ملی صنایع مس ایران با 
۲۲.۷ ه��زار میلیارد تومان اختصاص یافته ک��ه افزایش ۱۲۵درصدی را در 
مقایس��ه با سال ۹۷ به دست آورد. رتبه س��وم مربوط به فوالد خوزستان با 
رقم فروش ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان اس��ت که ۴۰درصد رشد در مقایسه با 
سال ۹۷ نشان می دهد. همچنین شرکت گل گهر نیز در سال ۹۸ به فروش 
۱۳ هزار میلیارد تومان رس��ید که در مقایس��ه با سال ۹۷ بالغ بر ۴6درصد 
رش��د داش��ت که جایگاه چهارم در بین ش��رکت های بخش معدن و صنایع 

معدنی را احراز کرد.
ذوب آهن اصفهان هم پارسال به فروش ۱۰.۸ هزار میلیارد تومانی رسید 
و در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۵۱درصدی دارد و موجب کسب جایگاه پنجم 
در این رتبه بندی شد. آمار مجموع مزبور گویای آن است که از پنج شرکت 
ش��اخص این فهرست، سه شرکت فوالدساز رتبه برتر دارند و این شرکت ها 

سهم بسزایی در تولید و صادرات فوالد کشور دارند.

یادداشت

پرونده واگذاری دو تیم اس��تقالل و پرس��پولیس در حال��ی مدت ها باز مانده 
اس��ت که این دو ش��رکت مش��مول ماده ۱۴۱ هس��تند. البته ب��ه گفته رئیس 
س��ازمان خصوصی سازی اگر کار واگذاری ورزش��گاه ها به آنها انجام شود، آنها از 

ورشکستگی خارج می شوند.
ب��ه گزارش ایس��نا، بی��ش از ی��ک س��ال از نام��ه وزی��ر ورزش و جوانان به 
رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس می گذرد و 
با وجود اینکه حس��ن روحانی به آن پاس��خ مثبت داد، این واگذاری همچنان در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
در روزهای پایانی س��ال ۱۳۹۷ س��ازمان خصوصی سازی اعالم کرد که این دو 
باش��گاه توس��ط کارشناسان قیمت گذاری شده و قرار اس��ت در اولین فرصت در 
س��ال ۱۳۹۸ جلسه هیأت واگذاری برگزار و این قیمت در این جلسه تأیید یا رد 
ش��ود. اما اوایل تابستان بود که علی اشرف عبداهلل پوری حسینی - رئیس سابق 
س��ازمان خصوصی س��ازی - اعالم کرد که مقدمات واگذاری این دو باشگاه هنوز 

فراهم نشده است و مشغول آماده سازی این دو باشگاه برای واگذاری هستیم.
تاکید دولت و مجلس بر واگذاری در سال 13۹۸

با این حال مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که واگذاری دو باشگاه استقالل 
و پرس��پولیس باید تا پایان ش��هریور صورت گیرد. مجلس همچنین تاکید کرد 
که این دو باش��گاه نه از طریق مزایده بلکه باید از طریق فرابورس واگذار ش��وند. 
به این ترتیب، س��رخابی ها باید تمام الزاماتی که برای عرضه ش��دن در فرابورس 
مورد نیاز اس��ت را با دقت رعایت کنند و در چارچوب آن عرضه اولیه ش��وند و 
این در حالی اس��ت که تا همین چند ماه پیش داش��تن یا نداش��تن صورت های 
مالی حسابرسی شده و سودده یا زیان ده بودن این دو باشگاه حرف و حدیث های 

زیادی وجود داشت.
در این راس��تا، مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه تاکنون درخواس��ت رس��می 
برای ورود به فرابورس از س��وی این باشگاه ها مطرح نشده است، گفت: در قانون 
بودجه، وزارت ورزش و جوانان مکلف ش��ده است سهام باشگاه های پرسپولیس و 
استقالل را از طریق بازار پایه فرابورس واگذار کند و سازمان بورس، بازار سرمایه 
و فرابورس ایران به طور کامل آمادگی بررس��ی شرایط این دو باشگاه برای ورود 

به فرابورس را دارد.
با این حال، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان درباره واگذاری دو باشگاه 

استقالل و پرسپولیس پس از نشست با کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در این 
رابطه، به تاریخچه خصوصی س��ازی استقالل و پرسپولیس اشاره کرد و گفت که 

این واگذاری تا پایان سال ۱۳۹۸ انجام می شود.
اما چرا س��رخابی ها واگذار نش��دند؟ آنچه که دلیل عدم واگذاری دو 
تیم استقالل و پرسپولیس از سوی مسئوالن اعالم شده این بود که این 
دو تیم آماده واگذاری نیستند و اطالعات شان نیاز به شفاف سازی دارد. 
صال��ح در ای��ن مورد توضیح داد که یکی از آس��یب هایی که تاکنون در 
فرآیند خصوصی سازی داش��تیم این بود که بنگاه هایی را واگذار کردیم 
که آماده س��ازی ابتدایی نکرده  بودیم. باید برای بخش خصوصی احترام 
قائل شویم. اگر دولت نتواند یک بنگاه را اداره کند، چگونه باید از بخش 

خصوصی توقع داشته باشیم که این کار را انجام دهد!؟
رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی ب��ا تاکید بر اینکه دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرس��پولیس چند سالی است که در فهرس��ت شرکت های مشمول واگذاری قرار 
دارند، گفت: دو شرکت استقالل و پرسپولیس زیان انباشته دارند و قرار است از 

طریق اصالح ساختار مالی از تجدید دارایی ها این زیان برطرف شود.
واگذاری استقالل و پرسپولیس در نیمه نخست سال آینده

وی ادامه داد: از س��وی دیگر مصوبه هیات وزیران از س��ال ۱۳۹۱ که قرار بود 
برمبنای آن دو ورزش��گاه به استقالل و پرسپولیس داده شود نیز اجرا نشده بود. 
البته برای واگذار کردن دو ورزش��گاه کارشناس��ان برای ثبت در دفاتر مش��غول 
ارزیابی هس��تند و احتماال تکلیف پرس��پولیس تا آخر هفته مش��خص می شود و 
وضعیت اس��تقالل نیز در حال بررسی اس��ت. عالئم تجاری برای پرسپولیس در 
طبقات چهل وپنج گانه به ثبت رس��یده و کارشناسان برای ارزیابی عالئم تجاری 
تعیین ش��دند. اگر این موضوع در دفاتر ش��رکت ثبت ش��د افزایش سرمایه نیز 
صورت می گیرد. البته باش��گاه پرسپولیس در سال گذش��ته سودآور بوده است. 
همچنی��ن صورت های مالی دو ش��رکت قب��ل از پذیرش نباید مردود باش��د که 

نیست.
صالحی در ادامه از واگذاری دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس در شش ماهه 
اول س��ال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: بعد از حسابرس��ی داخلی و تش��کیل کمیته 
حسابرسی، دو باشگاه در شش ماهه اول سال آینده پذیرش می شوند. البته باید 

مجمع دو تیم تشکیل شود و امیدواریم این مجامع قبل از عید برگزار شود.

اما این مباحث در حالی در س��ال گذش��ته مطرح شد که صالح در جدیدترین 
اظهار نظر خود در این مورد اعالم کرده است که میل به واگذاری این دو باشگاه 
کاماًل وجود دارد و حتی اولین دستور رئیس جمهور به وزیر اقتصاد در سال ۹۹ 

تسریع در روند همه واگذاری ها بوده است.
رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی درباره سازوکار خصوصی سازی دو باشگاه 
تصریح کرد: در مرحله اول اقداماتی که انجام می شود، اساسنامه دو شرکت طبق 
فرمت های سازمان بورس به روز رسانی می شوند. حال اینکه این اقدامات چگونه 
انجام ش��ود، بستگی به همکاری مدیران دو باشگاه و وزارت ورزش دارد که البته 

وزارت تمام قد ایستاده تا این کار صورت بگیرد.
صالح اشاره کرد: تاکنون تقریباً قیمت گذاری باشگاه پرسپولیس مشخص شده 
است و حتی این باشگاه برنامه سه ساله اش را هم به ما داده است، البته مدیران 
باش��گاه به دنبال ارائه برنامه پنج س��اله بودند ولی ما اجازه ندادیم و با برنامه سه 
ساله باشگاه را وارد بورس می کنیم. قرار نیست ما به صورت یک باره باشگاه ها را 
واگذاری کنیم، ابتدا اساس��نامه ها تغییر می کند و بعد هم باید صورت های مالی 

انجام شود و در ادامه با برگزاری مجمع های فوق العاده کارها باید جلو برود.  
تکلیف بدهی های استقالل و پرسپولیس چه می شود؟

رئیس کل سازمان خصوصی س��ازی درخصوص بدهی های سنگین استقالل و 
پرس��پولیس یادآور شد: این دو شرکت مش��مول ماده ۱۴۱ هستند ولی اگر کار 
واگذاری ورزشگاه ها به آنها انجام شود، آنها از ورشکستگی خارج می شوند. عالوه 
بر این قرار نیس��ت س��هام باش��گاه ها در بورس به صورت یکجا به فروش برسد و 
ابتدا تنها ۵درصد برای کش��ف قیمت و ۵درصد هم برای س��هام شناور تا حباب 

ایجاد نشود، عرضه خواهد شد.
وی با بی��ان اینکه »قطعا برای هواداران دو باش��گاه در واگذاری جایگاهی در 
نظر می گیریم« خاطرنش��ان کرد: هر ش��رکتی که می خواهد به بورس برود باید 
برنامه س��ه ساله کسب و کار بدهد و هر زمانی که نتواند این برنامه را پیاده کند 
در بورس به مش��کل برخواهد خورد، چون مردم براس��اس برنامه ش��رکت ها به 
بورس وارد می شوند. اگر یک شرکت تجاری قواعد بورس را رعایت نکند و مغایر 
برنامه اش حرکت کند، دچار مش��کل می ش��ود. باشگاه پرس��پولیس قراردادهای 
برنامه س��ه س��اله خود را بسته و کار در باشگاه استقالل هم در حال انجام است. 

تا زمانی که این کارها صورت نگیرد، ما قطعاً روند واگذاری را انجام نمی دهیم.

آخرین وضعیت واگذاری سرخابی ها

سرخابی ها از ورشکستگی خارج می شوند؟

فرصت امروز: آمارهای منتشرشده از سوی بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد 
که شش بانک در میان ۵۰ شرکت فعال تر بورس در دوره سه ماهه چهارم سال ۹۸ 
قرار دارند. براس��اس جزییات این گزارش، فهرست ۵۰ شرکت فعال تر بورس تهران 
برای فصل زمستان سال ۹۸ اعالم شد که در این لیست شش بانک ملت، تجارت، 

پاسارگاد، صادرات، اقتصاد نوین و پارسیان حضور دارند.
همچنین در دوره ۱۳ ماهه اخیر بیشترین مقدار ارزش معامالت ماهانه بورس در 
اس��فند ماه سال ۹۸ انجام شد که در معامالت این ماه شاهد رشد ۱۷6.۵ درصدی 
ارزش بازار اوراق بهادار نس��بت به پایان سال ۱۳۹۷ بودیم. بر این اساس، در پایان 
معامالت اس��فند ماه ۱۳۹۸ ارزش بازار اوراق بهادار شامل ارزش کل بورس تهران، 
فراب��ورس ایران، بورس ان��رژی و بورس کاال به ۲6.۱۵۰ هزار میلیارد ریال رس��ید 
که نش��اندهنده ۸.۳6 درصد رش��د نس��بت به ارزش بازار اوراق بهادار در ماه قبل و 

۱۷6.۵درصد رشد نسبت به ارزش بازار اوراق بهادار در پایان سال ۱۳۹۷ است.
گزارش منتشرش��ده بورس اوراق بهادار تهران نیز نشان می دهد که شرکت های 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک 
ملت و س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین، پنج شرکت فعال تر بورس 
اوراق بهادار در زمس��تان س��ال ۹۸ بوده اند. همچنین رتبه های شش��م تا پانزدهم 
فهرست فعال ترین شرکت های بورسی در زمستان سال گذشته به شرکت های گل 
گهر، ایران خودرو، گروه مپنا، پاالیش نفت تهران، پتروش��یمی پارس، پاالیش نفت 
اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، مخابرات ایران، کشتیرانی و سرمایه گذاری غدیر 

تعلق دارد.
تجمع نمادهای بانکی در بین رتبه های 16 تا 30

جزییات گزارش س��ازمان بورس نشاندهنده تجمع بانکی ها در بین رتبه های ۱6 
تا ۳۰ است. بر این اساس، رتبه های ۱6 تا ۳۰ این فهرست به شرکت های چادرملو، 
سایپا، توسعه معادن و فلزات، گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت ارتباطات سیار 
ایران، فوالد خوزستان، بانک تجارت، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، پتروشیمی 
جم، بانک پاسارگاد، پتروشیمی نوری، داده گستر عصر نوین، بانک صادرات، مبین 

انرژی خلیج فارس و بانک اقتصاد نوین« اختصاص دارد.
همچنین یک بانک در میان رتبه ۳۱ تا ۵۰ این جدول قرار دارد و ش��رکت های 

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، پتروشیمی پردیس، سرمایه گذاری صدرتامین، 
پاالیش نفت تبریز، تولیدی فوالد سپید فراب کویر، فوالد خراسان، بانک پارسیان، 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، خدمات انفورماتیک،   پتروشیمی شازند، ایران 
ترانسفو، پتروشیمی خارک، پارس خودرو، گس��ترش سرمایه گذاری ایران خودرو، 
گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان، بورس اوراق بهادار تهران، ماشین سازی 
اراک، گلوکوزان، حفاری ش��مال و فجر ان��رژی خلیج فارس در رتبه های ۳۱ تا ۵۰ 

ایستاده اند.
در پایان این گزارش و در ارتباط با معیار انتخاب ۵۰ ش��رکت فعال تر آمده است 
ک��ه با توج��ه به تجربیات بورس های اوراق بهادار در س��طح بین الملل، شناس��ایی 
شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای نقدشوندگی سهام، 
میزان تاثیرگذاری ش��رکت بر بازار و برتری نس��بت های مالی انجام می شود. بر این 
اس��اس شناسایی ش��رکت های فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی 
از قدرت نقدش��وندگی س��هام و میزان دادوستد س��هام در تاالر معامالت )تعداد و 
ارزش سهام دادوستد شده(، تناوب دادوستد سهام در تاالر معامالت )تعداد روزهای 
دادوستد شده و دفعات دادوستد شده( و معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار )میانگین 
تعداد سهام منتشرشده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی( است.
در عین حال، در دوره جاری، نمادهای وبانک، مبین، تیپیکو، دعبید، کاوه، شسپا 
و پاکشو از ۵۰ شرکت فعال تر بورس تهران خارج  شده و نمادهای شاراک، خگستر، 
بورس، فاراک، غگل، حفاری و بفجر« جایگزین آنها در این فهرست شده اند. گفتنی 
است فهرست ۵۰ نماد فعال تر بورس براساس دوره سه ماهه محاسبه شده و هر سه 

ماه یکبار به صورت انباشته به روز می شود.
صعود 15 هزار واحدی شاخص بورس تهران

معامالت بازار سرمایه در دومین روز این هفته نیز با چراغ سبز به پایان رسید و 
ش��اخص کل این بازار بیش از ۱۵ هزار واحد صعود کرد، چنانچه شاخص کل بازار 
س��رمایه با این رش��د ۱۵ هزار و ۴۲۲ واحدی رقم 6۲۳ هزار و ۲۷۸ واحد رس��ید. 
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با ۴هزار و ۲6۰ واحد رش��د به ۲۱۹ هزار و ۷۵6  
واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با ۲هزار و ۸۳۳ واحد افزای��ش به ۱۴6 هزار و 

۱6۲ واحد رسید.

در معامالت این روز بیش از ۷ میلیارد و ۴۴۵ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 6۳ هزار و ۷۲6 میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۲۸۷ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با  یک هزار 
و ۳۰ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۷۴۹ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با 6۰۰ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۵۵۰ واحد، گروه مپنا 
)رمپنا( با ۵۱۷ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( بیشترین تأثیر مثبت 

را بر شاخص کل داشتند.
در مقابل نیز نمادهای ب��ورس کاالی ایران )کاال( با ۵۹ واحد، بورس 
اوراق بهادار تهران )بورس( با ۵۳ واحد، پارس س��ویچ )بس��ویچ( با ۴۵ 
واحد، سالمین )غسالم(  با ۴۳ واحد، تامین سرمایه نوین )تنوین( با ۳۸ 
واحد و گروه صنعتی پاکش��و )پاکش��و( با ۳۵ واحد از جمله گروه هایی 

بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.
نمادهای پربیننده بورس تهران در روز یکشنبه

همچنی��ن نماده��ای بانک ملت، بان��ک تجارت، گلوک��وزان، پاالیش 
نف��ت اصفهان، فوالد مبارک��ه اصفهان،  ملی صنایع م��س ایران و گروه 
پتروش��یمی س. ایرانیان از جمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه 
ش��یمیایی هم در معامالت یکشنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گروه ۵6۴ میلیون و ۷۰ هزار برگه سهم به ارزش ۷هزار 

و ۹۴6  میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۱۹۰ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۷هزار و 
۹6۱ واحد ثابت ماند. در این بازار ۵میلیارد و ۱۹۲ میلیون برگه سهم به ارزش بیش 

از ۳۷ هزار و 6۴۹  میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(،  س��رمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، اعتباری 
ملل )وملل( و تولید نیروی برق دماوند )دماوند( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
این بازار داشتند. همچنین نمادهای صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، بیمه 
کوثر )کوثر(، س��رمایه گذاری مسکن پردیس )ثپردیس(، فرابورس ایران )فرابورس( 

هم مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.

ارزش معامالت بورس در اسفندماه سال ۹۸ به اوج رسید

۶ بانک در میان 5۰ شرکت فعال تر بورس
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برگزاری اولین نمایشگاه مجازی تجهیزات 
پزشکی بعد از ماه رمضان

مدیرعام��ل نمایش��گاه های بین الملل��ی  و مع��اون وزی��ر صم��ت گفت 
نمایش��گاهی بعد از ماه رمضان مبنی بر تجهیزات پزشکی به صورت مجازی 
برگزار خواهد ش��د.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، بهمن حسین زاده 
گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا فعالیت نمایشگاه ها تعطیل شده است. 
از اس��فندماه نمایشگاه ها تعلیق ش��ده و این قانون همچنان برقرار است. او 
بیان کرد: تا بعد از ماه مبارک رمضان نمایشگاهی برگزار نخواهد شد. امسال 
با توجه به ش��عار س��ال »جهش تولید« به فکر خالفیت و نوآوری هس��تیم. 
بس��یاری از صنعتگران در جهت تجهیزات درمانی کرون��ا و حوزه مبارزه با 
کرونا فعالیت داش��تند. امسال با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی  و وزارت صمت نمایش��گاهی برگزار خواهیم کرد تا خالقیت ها به 
نمایش گذاش��ته ش��ود. حس��ین زاده افزود: تصمیم گرفتیم اولین نمایشگاه 
متناسب با شعار س��ال جهش تولید، تجهیزات محصوالت ضدعفونی کننده 
باشد. این نمایشگاه بالفاصله بعد از ماه رمضان برگزار خواهد شد. این مقام 
مس��ئول گفت: این نمایشگاه با أنواع انجمن ها همکاری دارد تا نمایشگاهی 

درخور شأن ایرانیان برگزار شود و قطعا تمهیدات خاصی دارد.
او گفت: این نمایش��گاه به صورت مجازی برای عموم مردم اس��ت و شاید 
در کانال های تلگرام نیز پخش ش��ود. س��ال گذشته بیش از ۱۰۰ نمایشگاه 
در داخل و ۴۰ نمایش��گاه بین المللی برگزار ش��د. حس��ین زاده تشریح کرد: 
اکنون جلس��اتی را با معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار کردیم. در این 
نمایش��گاه به تعداد محدود ش��رکت کننده خواهیم داش��ت و چین یکی از 
ش��رکت کنندگان در این نمایش��گاه خواهد بود.  این مقام مسئول بیان کرد: 

امسال با برپا نشدن نمایشگاه ها میلیارد ها تومان ضرر کرده ایم.

تولید محصوالت شیالت به 1.3 میلیون تن رسید
حجتی گفت در حال حاضر تولید محصوالت ش��یالت به ۱.۳ میلیون تن 
رس��یده و حجم زیادی از این افزایش تولید حاصل توسعه آبزی پروری بوده 
اس��ت.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمود حجتی مش��اور رئیس 
جمهور در امور کش��اورزی و امنیت غذایی در مراسم معارفه کاظم خاوازی 
وزیر جهاد کش��اورزی که با حضور معاون اول رئیس جمهور و مدیران ارشد 
وزارت جهاد کش��اورزی برگزار ش��د، با بیان این مطلب اظهار کرد: در شش 
س��ال اخیر، زنجیره تولید گوشت مرغ توس��عه یافت و اقدامات برای ایجاد 
زنجیره در صنایع لبنی آغاز شد، به طوری که برخی از تشکل های دامداران 
ب��رای ایجاد کارخانه فرآوری لبنیات اقدام و تعدادی از ش��رکت های بزرگ 
لبنی، دامداری های بزرگ صنعتی تاسیس کردند. او ادامه داد: در کشورهای 
پیش��رفته، زنجیره های تولید توس��ط تعاونی ها و تشکل ها ایجاد شده است. 
حجت��ی ب��ا قدردان��ی از حمایت های رهب��ر معظم انق��الب، دولت و تالش 
همکاران و همه فعاالن بخش کش��اورزی در دوران تصدی مسئولیت وزارت 
جهاد کش��اورزی، تصریح کرد: در بخش کش��اورزی، ظرفیت های بیشماری 
وجود دارد که برخی آنها در این دولت شناس��ایی ش��د و الزم است برای به 
فعلیت درآوردن این ظرفیت ها با بهره گیری از یافته های علمی اهتمام شود.

او بی��ان کرد: میزان تولید محصوالت ش��یالتی در ابت��دای انقالب حدود 
۳۰ ه��زار تن بود که با رش��د ۴۰ برابری این می��زان در حال حاضر به ۱.۳ 
میلی��ون تن رس��یده و حجم زیادی از ای��ن افزایش تولید حاصل توس��عه 
آبزی پروری بوده اس��ت. حجتی تصریح کرد: در دول��ت یازدهم و دوازدهم 
سرمایه گذاری های بی سابقه ای برای توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی 
انجام ش��ده اس��ت، او از تالش ه��ای مهندس کش��اورزی در دوران تصدی 
معاونت امور زراعت و همچنین سرپرس��تی وزارت جهاد کشاورزی قدردانی 
کرد و درباره وزیر جدید جهاد کشاورزی گفت: خاوازی فردی تحصیلکرده، 
دانش��مند، روستازاده و آگاه به مس��ائل و مشکالت بخش کشاورزی است و 

در شرایط سخت کنونی کشور، مسئولیت سنگینی را عهده دار شده است.

مرز زمینی ایران و افغانستان باز شده است
رئیس اتاق مش��ترک ایران و افغانس��تان گفت هم اکنون حدود دو هفته  
اس��ت که مرز زمینی ایران و افغانس��تان باز ش��ده اس��ت. حسین سلیمی، 
رئیس اتاق مش��ترک ایران و افغانس��تان در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درباره وضعیت مرز ایران و افغانستان اظهار کرد: هم اکنون حدود دو 
هفته ای اس��ت که تنها مرز زمینی ایران و افغانس��تان، باز است. رئیس اتاق 
مش��ترک ایران و افغانستان در پاس��خ به این پرسش که هم اکنون وضعیت 
جا به جایی کاال ها در این مرز به چه صورت انجام می شود؟ بیان کرد: کاال ها 
همچون گذشته صادر می شود. به گفته سلیمی، هم اکنون تعداد جابه جایی 
کامیون ها گزارش نش��ده اس��ت. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ابراز 
امیدواری کرد که مش��کالت موجود به واسطه شیوع کرونا به زودی مرتفع 
ش��ود تا ایران و افغانس��تان بتوانند همانند گذش��ته ب��ه فعالیت خود ادامه 
دهند. گفتنی است، شیوع ویروس کرونا توانسته است به بخش های مختلف 
اقتص��ادی از جمل��ه بازرگانی، صادرات و واردات لطم��ه وارد کند که بخش 

بازرگانی ایران و افغانستان از جمله این موارد است.

تمرین »جهش تولید« در دوران مقابله با 
ویروس کرونا

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان ش��رقی گفت آمادگی 
آحاد جامعه از جمله صنایع تولیدی در مقابله با ویروس کرونا و تولید چند 
براب��ری اقالم بهداش��تی در محدوده زمانی کوتاه توس��ط صنایع مختلف و 
گروه های جهادی، به ما آموخت که »ما می توانیم« در تحقق ش��عار س��ال 
نیز موفق باش��یم و ای��ن دوران تمرینی برای جهش تولید هس��ت.  حبیب 
امی��ن زاده در دیدار با فرماندار شهرس��تان میانه با اش��اره به عنوان ش��عار 
س��ال، اظهار کرد: توس��عه صنایع معدنی، جلوگیری از خام فروشی و توجه 
بیش از پیش به توس��عه صادرات غیرنفتی همانند س��ال گذش��ته تکلیف و 
وظیفه ای است که در سال جهش تولید نیز به دنبال آنها خواهیم بود . وی 
با بیان اینکه اولویت های س��رمایه گذاری در شهرستان میانه گردآوری شده 
اس��ت، ادامه داد: امسال ضمن پیگیری این اولویت ها در حمایت از صنایع و 
بنگاه های زودبازده تالش خود را مضاعف خواهیم کرد. امین زاده تسریع در 
صدور مجوزها و ارائه تسهیالت را از دیگر اقدامات حمایتی سازمان در سال 
جهش اقتصادی برش��مرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در 
بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به اقدامات انجام گرفته از سوی اداره 
صمت شهرستان در جهت رفع کمبود ملزومات پیشگیری از بیماری کرونا، 
عنوان کرد: آماده همکاری الزم درخصوص تامین مواد اولیه تولید ملزومات 

بهداشتی و محلول های ضدعفونی کننده در شهرستان هستیم .

اخبـــار

رحمانی گفت رونق تولید در تولیدات اقالم بهداشتی و کاالهای ضروری کشور 
در ایام کرونا نمود خاصی داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
جلسه شورای معاونان این وزارتخانه اظهار کرد: برنامه ریزی مناسب سال گذشته و 
وجود ظرفیت های خالی در بخشی از اقالم تولیدی، بار سنگین تأمین کاالیی این 
ایام را به دوش کش��ید و در واقع این مهم، فرصت بزرگی برای باور توان داخلی و 

زمینه ای برای ایجاد بستر های مناسب در مسیر جهش تولید شده است.
وزیر صنعت تصریح کرد: باید همه برنامه های تدوین شده در سال جهش تولید 
را ج��دی بگیریم، چراکه عمل به برنامه ها، عمل به قول ها و وعده های ما اس��ت و 
حتماً باید س��عی کنیم به صورت حداکثری برنامه ها اجرایی ش��وند و نتایج آن به 

سمع و نظر مردم برسد.
رحمانی تاکید کرد: همه ما در حوزه مسئولیت خود باید به این موضوع یک نگاه 
حیثیتی داشته باشیم و با تمام توان کار ها را پیش ببریم؛ چراکه امسال انگیزه ما 
برای نهایی ش��دن و به ثمر نشستن برخی اقدامات که از قبل آغاز کرده ایم، بیش 

از پیش است.
او ادامه داد: اتفاقات بزرگی که در حوزه تولید کش��ور در این ایام رخ داده است، 
نشان دهنده پتانسیل های بسیار وس��یع و عظیم ما در حوزه های مختلف تولیدی 
کش��ور اس��ت که باید با برنامه ریزی دقیق و براساس اطالعات موثق اقدامات الزم 

را در دس��تور کار قرار دهیم و در روند تصمیم گیری ها جدی تر از قبل و مؤثرتر از 
پیش عمل کنیم.

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت تصریح کرد: همانگونه ک��ه رهبر معظم انقالب 
فرمودند »باید برای حل مش��کالت کشور به تولید توجه کنیم« و این امر مستلزم 
جل��ب همکاری همه بخش های مرتبط در حوزه تولید اس��ت ت��ا بتوانیم به نتایج 

ملموس تر و موثرتری دست یابیم.
رحمانی در ادامه با اش��اره به برخی اقدامات انجام شده در سطح کشور در سال 
رونق تولید به خصوص در حوزه تکمیل زنجیره فلزات اساس��ی گفت: خوشبختانه 
س��ال ۹۸ رکورد تولید فلزات اساسی در کشور در طول ۴۰ سال گذشته شکسته 
شد و ما فقط در تولید محصول مس به عنوان نمونه شاخص، موفق شدیم بیشترین 
افزایش تولید در این صنعت پایه و مادر را آن هم در ش��رایط خاص کش��ور و در 

شرایط تشدید تحریم ها داشته باشیم.
او افزود: در همین محصول مس، عالوه بر رکورد تولید، صادرات آن نیز بیش از 
دو برابر افزایش یافته و برای اولین بار در کشور کارخانه تولید اسید سولفوریک با 

۱،۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری راه اندازی شده است.
رحمانی اضافه کرد: اکتشافات معدنی انجام شده در این بخش، بیش از دو برابر 

گذشته بوده و امسال نیز سه طرح بزرگ صنعتی آماده افتتاح داریم.
او ادامه داد: س��ال ۹۸ برای اولین بار طرح پایلوت عناصر نادر خاکی در کش��ور 

افتتاح شد و ما در این حوزه جزو ۵، 6 کشور معدود جهان قرار گرفتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اش��اره به اقدامات اساس��ی انجام شده 
در حوزه س��اخت داخل گفت: در س��ال رونق تولید و با پیگیری های انجام شده و 
اس��تقبال بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان موفق شدیم بیش از ۳ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر کاال و تجهیزات وارداتی را داخلی سازی کنیم و کاهش 

ارزبری داشته باشیم.
رحمان��ی تصریح ک��رد: در این مدت ع��الوه بر صنایع ب��زرگ، صنایع کوچک 
و متوس��ط نی��ز مورد توجه ج��دی وزارت صمت بوده و یک��ی از نمود های واقعی 
رونق تولید در کش��ور، این بخش بوده اس��ت و نتایج به دس��ت آمده نشان دهنده 
جهت گیری درس��ت ما در حوزه صنایع کوچک و متوسط است که امسال نیز این 

برنامه ها با قوت ادامه خواهد یافت.
او با یادآوری تاکی��د رهبر معظم انقالب درخصوص ضرورت ملموس بودن آثار 
جهش تولید در زندگی مردم گفت: با تحقق اهداف نهضت ساخت داخل در سال 
۹۸، فقط در صنعت خودرو که برخی پیش بینی می کردند در طول س��ال گذشته 
با مشکالت عدیده ای مواجه شود و شرایط برای بیکاری تعداد کثیری فراهم شود؛ 
نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه خوش��بختانه ش��اهد جذب ۴۰ هزار نفر نیروی کار 
جدید نیز در این حوزه بودیم و مسلماً این اتفاق بزرگ در سال جهش تولید و در 

بخش های مختلف در دستور کار ویژه ما قرار دارد.

تولید اقالم بهداشتی نمود عینی رونق تولید در سال 9۸

اولین سامانه جامع آنالین و مجازی حوزه تعاون از سوی اتحادیه سراسری 
تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران با هدف 
ارائه خدمات غیرحضوری به قالیبافان و بافندگان فرش دستباف راه اندازی 
شد. عبداله بهرامی � مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف 
- در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص جزییات راه اندازی این س��امانه آنالین 
اظهار کرد: با توجه به فشارها و اثرات نامطلوب تحریم های خارجی و داخلی 
که باعث شد در سال ۱۳۹۸ بیش از ۸۰درصد افت صادرات فرش دستباف 
داش��ته باشیم و با نظر به ش��رایط پیش آمده درخصوص بیماری عالمگیر 
ویروس کرونا که همه کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده و باعث تعطیلی 
بسیاری از مشاغل از جمله روند تولید و فروش فرش دستباف شده است، 

اتحادیه سراس��ری تعاونی های فرش دس��تباف با  همکاری معاونت  تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولین سامانه مجازی و آنالین بخش تعاون 

را به آدرس  www.taavon.co   راه اندازی کرده است.
تامین مواد اولیه، صدور کارت قالیبافی و ثبت سفارش به شکل 

اینترنتی
وی ادام��ه داد: براس��اس برنامه ری��زی انج��ام ش��ده در ای��ن س��امانه، 
تولیدکنندگان، تعاونی ها و اتحادیه ها می توانند بدون حضور فیزیکی کلیه 
خدمات آموزش��ی و نمایشگاهی، سفارش،  تهیه طرح و نقشه و مواد اولیه، 
ص��دور کارت قالیبافی، اخذ مجوز، بیمه و عرضه و فروش تولیدات خود را  

انجام داده و از طریق این سامانه خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند.

ارائه خدمات غیرحضوری به قالیبافان و تسهیل فرآیند تولید 
و عرضه 

ب��ه گفته مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی های فرش دس��تباف، ایجاد این 
س��امانه در تسهیل فرآیند تولید، عرضه و ساماندهی ظرفیت های حوزه 
هنر صنعت فرش دستباف بس��یار اثرگذار است و با توجه به تفاهم نامه 
مشترک میان معاونت تعاون وزارت کار، مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه 
سراسری تعاونی های فرش دستباف، از این طریق ارائه کلیه خدمات به 
قش��ر توانمند هنرصنعت فرش دس��تباف حوزه تعاون در سراسر کشور 
بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد و به صورت آنالین و اینترنتی صورت 

می پذیرد.

جهانگیری گفت ۱۹درصد اش��تغال کش��ور معادل ۴میلیون فرصت شغلی در 
این بخش فعال اس��ت و ۱۸ تا ۲۰درصد صادرات غیرنفتی کش��ور نیز مربوط به 

بخش کشاورزی است.
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ب��ه نقل از پایگاه اطالع رس��انی معاون 
اول رئیس جمهور، اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور پیش از ظهر 
روز یکش��نبه در مراس��م معارفه وزیر جدید جهاد کشاورزی، با اشاره به اهمیت 
اقدام��ات و فعالیت ه��ای این وزارتخانه اظهار داش��ت: هی��چ حکومتی نمی تواند 
نسبت به بخش کش��اورزی بی تفاوت باشد و تصور کند می تواند نیازهای جامعه 

خود را از دیگر کشورها تأمین کند.
مع��اون اول رئیس جمهور افزود: جمهوری اس��المی ای��ران نیز به طریق اولی 
نمی تواند نس��بت به بخش کش��اورزی بی تفاوت باش��د، چراکه مسئولیت امنیت 
غذایی کشور برعهده این بخش است. ما کشور پرجمعیت و با اهداف مشخص و 
بلند هس��تیم و مهم ترین مسئله این است که امنیت غذایی کشور تا حد زیادی 
تأمین ش��ود و از ناحیه غذای مردم با فشارهای سیاسی و آنچنانی علیه حکومت 

و جامعه مواجه نشویم.
جهانگیری با اش��اره به چالش های پیش روی کش��ور نظیر مس��ائل اقتصادی، 
اشتغال، رفاه جامعه و کمبود منابع آب تصریح کرد: برای حل این چالش ها حتماً 
یکی از بخش هایی که بس��یار تعیین کننده اس��ت بخش کشاورزی است چراکه 

۱۹درصد اش��تغال کشور معادل ۴میلیون فرصت شغلی در این بخش فعال است 
و ۱۸ تا ۲۰درصد صادرات غیرنفتی کشور نیز مربوط به بخش کشاورزی است.

مع��اون اول رئیس جمهور در ادامه با اش��اره ب��ه تحریم های ظالمانه 
آمری��کا و نیز ظهور کرونا در همه کش��ورها از جمله ایران خاطرنش��ان 
ک��رد: امروز از اینکه در چند س��ال اخیر تمرکز جدی بر سیاس��ت های 
کلی اقتصاد مقاومتی داشته ایم و به اجرای مجموعه ای از پروژه ها اقدام 

کرده ایم بسیار خوشحالیم.
جهانگی��ری افزود: همواره در پاس��خ به برخی انتقادها درب��اره عملکرد دولت 
در بخش اقتص��اد مقاومتی اعالم کرده ایم که برخ��ی برنامه ها نظیر کاهش اتکا 
به درآمدهای نفتی، برنامه ریزی برای تضمین فروش نفت به کش��ورهای دیگر و 
موضوعاتی نظیر اصالح س��اختار بودجه و به��ره وری، نیازمند برنامه ها و اقدامات 

بلندمدت و حتی ۱۰ساله است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: البته مردم و مسئوالن کشور انتظار دارند 
که اتفاقات و تحوالتی در کوتاه مدت نیز مش��اهده ش��ود از این رو برنامه هایی را 
متناس��ب با اهداف اقتصاد مقاومتی تدوین کرده ایم تا به نقطه ای برس��یم که در 

مقابل تکانه های خارجی بتوانیم روی پای خود بایستیم.
جهانگی��ری اف��زود: ب��ا تجربیاتی ک��ه از تحریم ه��ای دور اول ک��ه مربوط به 
س��ال های۹۰ و ۹۱ بود، کسب کردیم و اطالع داشتیم که دشمن بر چه بخش ها 

و محصوالتی تمرکز می کند، ما نیز پروژه هایی را برای مقاوم س��ازی این بخش ها 
در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی تعریف کردیم و در س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اعالم شد که این پروژه ها باید برای تخصیص منابع از سوی نظام بانکی 

و سازمان برنامه و بودجه و همچنین تخصیص ارز در اولویت باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به راه اندازی پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس 
بندرعب��اس به عنوان یک��ی از پروژه های اقتصاد مقاومتی خاطرنش��ان کرد: اگر 
ب��ر این پروژه تمرکز جدی معطوف نمی ش��د، بی تردی��د آمریکا فروش بنزین به 
ایران را نیز تحریم می کرد، اما آمریکایی ها مش��اهده کردند که ما نه تنها قادر به 
تأمین بنزین موردنیاز کش��ور هس��تیم بلکه به کشورهای دیگر بنزین و گازوئیل 

صادر می کنیم.
بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی با روش نوین آبیاری می شوند

جهانگیری همچنین با اش��اره به پروژه ها و طرح ه��ای تعیین کننده در بخش 
کش��اورزی تصریح کرد: در بخش کش��اورزی نیز مثل س��ایر بخش ها، طرح ها و 
برنامه های گس��ترده ای تدوین ش��د که اس��تفاده از روش های نوین آبیاری برای 
به��ره وری منابع آب یک��ی از این برنامه ها بود که برای مقابله با خشکس��الی در 
دس��تور کار قرار گرفت و کارهای مهمی در این زمینه انجام ش��د به گونه ای که 
امروز بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کش��اورزی تحت آبیاری به 

روش های نوین است.

ارائه خدمات به قالیبافان و بافندگان فرش دستباف اینترنتی شد

1۹درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است

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

مردم در هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی فاصله را رعایت کنند

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی درخصوص حج��م زیاد مس��افران در تهران در 
اس��تفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: اگر قرار است از وسایل 
حمل و نقل عمومی استفاده شود، پروتکل های بهداشتی مانند حفظ رعایت 

و استفاده از اقالم بهداشتی همچون ماسک و دستکش استفاده شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، حس��ین عرفانی 
که در یک برنامه رادیویی س��خن می گفت، تصریح کرد: با گذش��ت بیش از 
۵۰ روز از ش��یوع بیماری کرونا در ایران تمام اس��تان های کشور درگیر این 
بیماری هس��تند و این ویروس با میزان س��رایت باالیی که دارد مترصد این 
اس��ت که به شیوع و س��رایت خود ادامه دهد و موارد بیشتری را نسبت به 

گذشته مبتال کند.
وی همچنی��ن به فعالیت های اقتصادی و خدماتی ضروری اش��اره و بیان 
کرد: به منظ��ور ایجاد تعادل بین فعالیت های پایه در عرصه اقتصاد و تولید 
و همچنی��ن خدمات با اعمال مراقبت های بهداش��تی، موضوع فاصله گذاری 
هوشمند مطرح شده است. کسانی که در عرصه اقتصاد و خدمات در کشور 
مشغول هستند با مراجعه به درگاه الکترونیکی در وزارت بهداشت و مطالعه 

پروتکل هایی که از بیماری جلوگیری شود به فعالیت خود ادامه می دهند.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی در تش��ریح فاصله گذاری هوش��مند ابراز کرد: در 
این مرحل��ه جامعه به فعالیت خود ادامه می دهد اما ش��عار در خانه بمانیم 
همچنان به قوت خود باقی است. هموطنان باید بدانند کرونا مطرح است و 
این بیماری س��المت جامعه را تهدید می کند؛ به همین منظور جز در موارد 
ضروری نباید از منزل خارج شوند و مراودات اجتماعی نباید به راحتی انجام 
ش��ود. اگر ش��هروندی مجبور بود از منزل خارج شود باید نکات بهداشتی را 

رعایت کند تا بیماری به باقی جامعه سرایت نکند.
وی درباره گام دوم بس��یج ملی مبارزه با کرون��ا اظهار کرد: اقدام مرحله 
دوم فاصله گذاری هوش��مند از )۲۳ فروردین ماه( در اس��تان های کشور و از 
)۳۱ فروردین ماه( در تهران به مرحله اجرا گذاش��ته می ش��ود تا جامعه به 

فعالیت خود ادامه دهد.
عرفانی در پایان درخصوص حجم زیاد مس��افران در تهران در استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی اظهار کرد: توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا این 
است اگر قرار است از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده شود پروتکل های 
بهداش��تی مانند حفظ رعایت و استفاده از اقالم بهداشتی همچون ماسک و 
دستکش استفاده ش��ود این در شرایطی است که افرادی که عالئم بیماری 
را دارند به هیچ وجه نباید از وسایل تردد عمومی استفاده کنند. در صورت 
ش��لوغ ب��ودن مترو مردم ازدحام نکنند و منتظر باش��ند ت��ا قطار بعدی در 

صورتی که خلوت بود سوار شوند.

۸0درصد ابتالی رانندگان تاکسی به کرونا 
پیش از اجرای محدودیت های ترددی بود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ش��هر تهران از ابتالی ۳۰۲ راننده تاکسی 
به کرونا خبر داد و گفت ۱۳ نفر از آنها به دلیل کرونا جان خود را از دست 
داده ان��د. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، علیرضا 
قنادان در صفحه توییتری خود با اشاره به اعالم بخشی از نتایج پایش کرونا 
بین حدود ۸۰ هزار تاکس��ی فعال در تهران، اظه��ار کرد: ۸۰درصد ابتالی 
رانندگان تاکس��ی به کرونا در اسفند ۹۸ بوده و با کاهش تردد در شهر نرخ 
بیماری شدیدا کاهش یافته است. وی ادامه داد: ۳۰۲ نفر از تاکسیران ها به 
کرونا مبتال شده اند که ۵۳ نفر بهبود یافته اند، ۱۹۸ نفر در قرنطینه خانگی 
و رو بهبودی هستند، ۳۸ نفر در بیمارستان بستری هستند و متأسفانه ۱۳ 

نفر هم فوت کردند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: در هفته جاری برای 
تمام تاکس��یران های بیمار بهبودیافته که در طرح پایش سالمت تاکسیرانی 
تهران شناس��ایی می ش��وند و همچنی��ن خانواده عزیزانی ک��ه از کنار ما پر 
کش��یده اند عالوه بر ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، بسته کاالی حمایتی 
از س��وی شهرداری تهران ارس��ال خواهد ش��د. وی افزود: عالوه بر تحلیل 
اطالعات و توسعه دانش پیشگیرانه و ملزومات خودمراقبتی، هدف اصلی در 
طرح پایش س��المت تاکسیرانی تهران شناسایی سریع تاکسیران هایی است 
که به طور احتمالی با ویروس کرونا درگیر می ش��وند و حمایت از آنها برای 

استراحت و گذراندن دوره بهبود در شرایط ایزوله است.

سران قوا درباره ممنوعیت تولید خودروی 
یورو۴ تصمیم بگیرند

در ایامی که کش��ورمان همانند س��ایر کش��ورهای جهان درگیر مقابله با 
کووید ۱۹ اس��ت و م��ردم نه به خاطر آلودگی هوا بلک��ه برای قطع زنجیره 
انتقال ویروس، خانه نش��ین هس��تند، در روزهایی که به واس��طه بارش های 
اخیر و کاهش تردد خودروها، آسمان کشورمان آبی است و غلظت آالینده ها 
نیز در ش��رایط اضطرار نیست، خبرها حکایت از این دارد که برخالف قانون 
هوای پاک همچنان خبری از خط تولید یورو ۵ از ابتدای س��ال نیس��ت و 
خودروسازان پس از گذشت حدود پنج سال هنوز زیر بار ارتقای استانداردها 
نرفته ان��د. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، آخرین 
بار س��ال ۹۷ بود که خودروس��ازان با وجود مخالفت سازمان محیط زیست 
موفق شدند که اجرای ماده ۴ قانون هوای پاک که درباره ممنوعیت فروش 
خودروهای یورو۴ از ابتدای س��ال ۹۸ بود را یک سال به تعویق بیندازند. با 
وجود اینکه قرار ش��د که از ابتدای س��ال ۹۹ تولید خودروهای یورو۵ آغاز 
شود اما روزهای ابتدایی امسال دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو 
در نام��ه ای از مع��اون اول رئیس جمه��وری بار دیگر خواس��تند که اجرای 
استاندارد آالیندگی یورو۵ تا شش ماه بعد از تحریم ها به تعویق افتد. دالیل 
آنها برای این درخواس��ت، تحریم ها و افزایش ش��دید قیمت کاتالیست و اثر 
پایین اس��تاندارد یورو۵ در مقایس��ه با یورو۴ بر کاه��ش آلودگی  هوا عنوان 

شده بود.
این موارد در حالی به عنوان مش��کالت سر راه ارتقای استاندارد خودروها 
مطرح می ش��ود که س��ازمان حفاظت محیط زیست بارها توضیح داده است 
که در کش��ور برای انواع خودروهای داخلی، تولیدکنندگان کاتالیست وجود 
دارند و می توانند نیاز خودروس��ازان را تامین کنند همچنین این سازمان در 
نامه ای به دولت توضیح داده اس��ت که تفاوت میان س��طح آالیندگی یورو۴ 
با یورو۵ صرفا در انتش��ار آالینده ها نیس��ت و در گذر از استاندارد یورو۴ به 
یورو۵ تغییرات بس��یار مثبت و مهمی در زمینه کنترل و کاهش آالیندگی 

خودروها اتفاق می افتد.

رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودروی پایتخت گف��ت این روزها 
گرچه بازار و نمایشگاه های خودرو تعطیل است، اما برخی افراد به خرید 
و فروش در فضای مجازی می پردازند و خریداران در این گونه موارد باید 

مراقب اصالت فروشندگان باشند تا با مشکالت بعدی مواجه نشوند.
»س��عید موتمنی« روز یکش��نبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان 
اینکه مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بازار خودرو و نمایشگاه ها در پایتخت 
تا ۳۰ فروردین ماه تعطیل اس��ت، افزود: به تبع آن، مراکز شماره گذاری خودرو نیز 

تعطیل است و امکان تعویض پالک برای خریداران وجود ندارد.
وی ادامه داد: مش��تریان باید هوشیار باشند که اگر خریدی در فضای 
مجازی انجام می دهند، سعی کنند از افراد شناسنامه دار و دارای پروانه 
کس��ب باشد، زیرا ممکن است در زمان مراجعه به مراکز تعویض پالک، 

خودرو مشکل قضایی یا خالفی داشته و توقیف شود.
موتمنی توصیه کرد که خریداران در این گونه موارد نسبت به تسویه کامل قیمت 

خودرو اقدام نکنند.
وی خاطرنش��ان کرد: اگر خرید از مراکز و افراد شناسنامه دار و دارای 
پروانه کس��ب انجام شود، حتی در صورت بروز مشکل از طریق اتحادیه 

نمایشگاه داران یا سازمان تعزیرات حکومتی قابل پیگیری خواهد بود.
افزایش قیمت ها بر روی کاغذ، نه در عمل

این مقام صنفی با اش��اره به برخی افزایش قیم��ت خودروها در فضای 
مجازی در روزهای اخیر، یادآور ش��د: بازار خودرو در س��ال ۹۹ هنوز راه 
نیفتاده و بر این اس��اس قیمت ها مشخص نیس��ت؛ بر این اساس آنچه به 

عنوان قیمت ارائه می شود سلیقه ای است و نمی تواند مبنا باشد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت گفت: این افراد بر حسب 
اینکه قیمت ارز در روزهای گذشته روند افزایشی داشته، در فضای مجازی 

قیمت ها را افزایش داده اند و مشتریان احساسی را تحریک می کنند.
وی اظهار داش��ت: افزایش قیمت ها در کاغذ ممکن اس��ت، اما در عمل 
وج��ود ندارد. موتمنی با بیان اینکه قیمت ها ب��ه عرضه و تقاضای خودرو 
در بازار بس��تگی دارد، افزود: در روزهای اخیر ش��رکت س��ایپا به فاکتور 
کردن خودرو برای مشتریان خود اقدام کرده و اگر تحویل خودرو از سوی 
خودروسازان در روزهای آینده افزایش یابد، با توجه به کاهش تقاضای بازار 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا انتظار می رود قیمت ها ریزش داشته باشد؛ 

هرچند تغییر نرخ ارز نیز بر قیمت ها تاثیرگذار است.

وی همچنین درخص��وص اعالم تعطیلی نمایش��گاه های خودرو تا ۳۱ 
فروردین، گفت: بس��یاری از خریداران خودرو پیش از ش��روع سال جدید 
نس��بت به خرید اقدام کرده اند و اکنون باید نمایشگاه ها باز باشد تا بتواند 
سند خودروی خود را تحویل بگیرند. این مقام صنفی ادامه داد: همچنین 
نمایشگاه داران باید نسبت به پرداخت اجاره مغازه و دستمزد کارگران خود 
اقدام کنند، این در حالی است که به دلیل رکود بازار و کمبود تقاضا رفت 
و آمد به نمایشگاه ها کم بوده و به دلیل دارابودن فضای بیش از ۱۰۰ متر 

مربع در اکثر نمایشگاه ها در عمل این صنف پرخطر نیست.
وی اضاف��ه کرد: به تازگی س��ازمان امور مالیاتی اع��الم کرده واحدهای 
صنف��ی تا ۳۱ فروردین باید گزارش مالیات بر ارزش افزوده خود را به این 
دستگاه اعالم کنند، در حالی که نمایشگاه  ها تا این تاریخ بسته هستند و 
فعالیتی ندارند؛ این در حالی اس��ت که در دو ماه پایانی پارسال با سکوت 

سنگین در خرید و فروش ها مواجه بودیم و در عمل کاسبی نداشتیم.
موتمنی بیان داشت: اگر تاکید بر بازگشایی واحدهای صنفی خود داریم 
به دلیل تعهدات نس��بت به مردم اس��ت، با این وجود تابع دستورات ستاد 

ملی مقابله با کرونا هستیم.

خریداران خودرو از فضای مجازی، مراقب اصالت فروشندگان باشند

مدیرعامل ش��رکت تریز کاس��پین گفت تاثیر بیماری کرون��ا بر میزان فعالیت 
ما بس��یار چش��مگیر و قابل توجه بوده اس��ت؛ به نحوی که مجب��ور به تعطیلی 
کارخانه  ش��دیم و تنها به فروش محصوالتی که س��ال گذش��ته تولید ش��ده اند، 

مشغول هستیم.
 

فرش��اد حس��ین  پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خب��ری و تحلیلی »فلزات 
آنالین«، اظهار داش��ت: ما در زمینه تولید ش��مش های آلیاژی که شامل شمش 
آلی��اژی AS۵U۳GR، AS۵U۳GR، AS۷U۳G ،ADC۱۲ و... می ش��ود و 
همچنین ماشین کاری قطعات فعالیت می کنیم و به تمام تولیدکنندگان قطعات 

خودرو، دایکست کاران، ریخته گران ریژه، ظروف و... مواد اولیه عرضه می کنیم.
وی عنوان کرد: تاثیر بیماری کرونا بر میزان فعالیت ما بسیار چشمگیر و قابل 
توجه بوده اس��ت؛ به نحوی که مجبور به تعطیلی کارخانه  شدیم البته باید توجه 
داش��ت که در ماه های پایانی سال های گذشته، فعالیت بسیار زیادی داشتیم، اما 
روند تولید در س��ال ۱۳۹۹، کامال برعکس و متف��اوت بود و تنها به انبارداری و 

فروش پرداختیم.
مدیرعامل ش��رکت تریز بازرگان کاسپین تصریح کرد: در مدت شیوع بیماری 
کرونا در کش��ور ح��دود 6۰ میلیون تومان متضرر ش��دیم و در صورتی که روند 
توقف تولید ادامه یابد و تقاضا در کش��ور به همین میزان باش��د، بیش��تر از این 

میزان ضرر خواهیم کرد.
حس��ین  پور توضیح داد: در این مدت، فعالیت شرکت های باالدستی نیز بسیار 
کاهش یافته و مش��کالت ما در زمینه تامین مواد اولیه بیش��تر از گذشته شده و 

ذخیره مواد اولیه ما رو به اتمام اس��ت. در ابتدای شیوع این بیماری، تامین مواد 
اولیه کارخانه ها با مش��کل مواجه شد و در حال حاضر، در زمینه فروش و عرضه 

محصوالت تولیدشده نیز با مشکالتی مواجه هستیم.
وی مط��رح ک��رد: بخ��ش عم��ده ای از قطع��ات خ��ودرو، واردات��ی اس��ت و 
تولیدکنندگان داخلی امکان زی��ادی برای فعالیت در این زمینه ندارند. در حال 
حاضر نیز با کاهش میزان تولید در صنعت خودروسازی، بیش از ۹۰درصد تقاضا 
ب��رای محصوالت خود را از دس��ت دادیم البته بر بازار س��ایر حوزه های صنعت 

ریخته گری و دایکست تمرکز کرده ایم.
مدیرعامل ش��رکت تریز بازرگان کاسپین تش��ریح کرد: در کشور، دانش فنی، 
تکنولوژی و تجهیزات الزم برای تولید قطعات خودرو، در بهترین س��طح ممکن 
وجود دارد و امکان تولید هرگونه قطعه ای را در کشور داریم، اما نوسانات قیمتی 
مواد اولیه و نبود تقاضای کافی در بازار داخلی، موجب شده تمام سرمایه گذاران 

در این حوزه، متضرر شوند.
حس��ین  پور بیان کرد: تصمیمات دولتی و مصوبات به گونه ای است که موجب 
ش��ده ثباتی در بازار وجود نداشته باشد و در سال ۱۳۹۸، انجام هرگونه فعالیت 
تولیدی با ریس��ک بسیار زیادی همراه بود؛ به همین خاطر، مهم ترین درخواست 

ما عدم دخالت مستقیم دولت در مسائل اقتصادی است.
وی بیان کرد: بخش عمده ای از م��واد اولیه موردنیاز ما، ضایعات آلومینیومی 
است؛ به همین دلیل، با موانع و مشکالتی که در زمینه واردات ضایعات در سال 
گذش��ته ایجاد شد، دسترس��ی ما به این مواد اولیه بس��یار محدودتر از گذشته 

شده است.

مدیرعام��ل ش��رکت تریز ب��ازرگان کاس��پین ادام��ه داد: عراقی ه��ا ضایعات 
آلومینیومی که در اختیار دارند را به ش��مش تبدیل و به ایران ارس��ال می کنند 
که اقداماتی چون بس��ته شدن مرزها به دالیل مسائل سیاسی، امکان تامین این 
م��واد اولیه را از م��ا گرفته و هزینه تولید به دلیل کمبود این مواد، افزایش یافته 
است البته باید در نظر داشت، شمش های ضایعاتی که از عراق وارد می شد، بدون 

آلیاژسازی بود و بقیه مراحل الزم در کشور انجام می شد.
حس��ین  پور درخص��وص وضعیت تولید قطع��ات آلومینیومی، گف��ت: فعالیت 
تولیدکنندگان قطعات آلومینیومی در کش��ور بس��یار کمتر ش��ده و بس��یاری از 
قطعات وارداتی اس��ت. به همین دلیل، ضایعاتی در کش��ور تولید نمی ش��ود و از 
س��وی دیگر تقاضای کافی نیز برای قطعات ایرانی در بازار وجود دارند؛ در حالی 
ک��ه اگر حمایتی از تولید داخلی وجود داش��ت، روند تولید به طور قطع اینگونه 

نمی شد.
وی در ادام��ه بیان کرد: بخش��ی از مواد اولیه ما، آمیژان ها اس��ت که ش��امل 
س��یلیس و منیزیم می ش��ود؛ عمده تامین کننده این مواد کش��ور چین است که 
خوشبختانه امکان واردات آن برای ما میسر است. عمده مواد اولیه را از بازار آزاد 
خری��داری می کنیم و تمایلی به حضور در ب��ورس نداریم زیرا قیمت گذاری  های 
بورس تابع هیچ قانونی نیس��ت و افرادی هم که از بورس خرید می کنند دالالنی 

هستند که توانسته اند کد معامالتی بگیرند.
مدیرعامل ش��رکت تری��ز بازرگان کاس��پین در پایان اظهار کرد: در ش��رکت 
می توانیم حدود ۱۰ هزار تن ش��مش آلیاژی تولید کنیم اما در حال حاضر تنها 

۱۰درصد از ظرفیت شرکت فعال است.

طبق اعالم مسئوالن دفتر نیرومحرکه و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اگرچه قرار بوده است که از ابتدای سال جاری، تمامی خودروها مطابق استاندارد 
یورو۵ باشند و دیگر خودرو با استاندارد یورو ۴ تولید نشود، با این حال با توجه 
به شرایط فعلی و مش��کالت ناشی از تحریم ها، این سازمان خواستار اجرای این 

تصمیم در پایان سال ۹۹ شده است.
به گزارش پدال نیوز، براس��اس آیین نامه فنی م��اده ۲ قانون هوای پاک مقرر 
شده بود تا از ابتدای سال ۹۸ تمامی خودروهای داخلی با استاندارد یورو ۵ تولید 
و روانه بازار شوند، اما اواخر بهمن ماه سال ۹۷ بود که الزام رعایت این قانون به 
خواس��ت خودروسازان به سال ۹۹ موکول شد. قانون هوای پاک خودروسازان را 
مکلف کرد تا از ابتدای س��ال ۹۹ خودروهای بنزینی با کیفیت آالیندگی یورو ۵ 
ارائه دهند. استاندارد آالیندگی این خودروها باید پیش از مرحله پیش فروش، به 
تایید سازمان محیط زیست می رسید و چنانچه خودروسازان این الزام را رعایت 
نکنن��د، طبق اعالم معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت، این خودروها شماره گذاری نخواهند شد و در صورت انجام پیش فروش 
این محصوالت، این س��ازمان پیگیری قانونی را در دس��تور کار خود قرار خواهد 

داد.
این درحالی بود که اس��فندماه سال ۹۸ نیز دبیر انجمن خودروسازان ایران در 
رابطه با الزام اجرایی ش��دن ارتقای خودروهای س��واری به استاندارد یورو ۵ در 

شرایط تحمیل شده ناشی از تحریم های ظالمانه هشدار داده بود و معتقد بود که 
قانون هوای پاک در زمان به امضارس��یدن برجام و زمانی که مسائل خوشبینانه 
تصور می ش��د، تنظیم ش��د. یکی از آیین نامه های قانون مذکور بر این اساس بود 
که از ابتدای س��ال ۱۳۹۸، اس��تاندارد خودروها را به ی��ورو ۵ ارتقا دهیم اما به 
دلیل مش��کالت به وجود  آمده از تحریم ها، س��ال گذشته به درخواست  انجمن 
خودروس��ازان ایران نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس 
جمهور ارس��ال ش��د تا اجرای برخی از بندهای آیین نامه قانون مذبور را تا رفع 
تحریم ه��ا به حالت تعلیق درآورن��د. اما برخالف آنچه که ق��رار بود خودروهای 
تولیدی کش��ور از ابتدای س��ال ۹۹ براساس اس��تاندارد آالیندگی یورو ۵ تولید 
ش��وند، وزیر صمت در اواخر اس��فند ماه سال ۹۸، با ارسال نامه ای به معاون اول 
ریاست جمهوری، خواستار تعلیق این الزام شده است. رضا رحمانی در این نامه 
از اس��حاق جهانگیری خواسته تا الزام به رعایت اس��تاندارد آالیندگی یورو ۵ به 
ش��ش ماه پس از لغو تحریم ها علیه خودروس��ازی موکول شود. اما مجدد وزارت 
صمت خواستار تعویق در اجرای این الزام شده است. امیر جعفرپور - معاون نیرو 
دفت��ر نیرومحرک��ه و صنایع وزارت صمت - در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: 
در پی نامه ارس��الی وزارت صنعت به معاون اول رئیس جمهوری در اواخر س��ال 
گذشته که خواستار اجرای الزام قانونی استاندارد یورو ۵ به شش ماه پس از لغو 
تحریم های صنعت خودرو ش��ده بود؛ اما در تصمیمی جدید و با وجود مشکالت 

موجود، مجدد خواس��تار تعویق این مصوبه تا پایان سال ۹۹ شدیم. ضمن اینکه 
تا آن زمان فرصت تولید و توزیع سوخت یورو ۵ نیز در کشور فراهم می شود.

وی با اش��اره به اینکه البته خودروس��ازان زودتر از موعد مقرر محصوالتی را با 
استاندارد یورو ۵ تولید و به بازار عرضه کردند، تصریح کرد: به دلیل عدم توزیع 
س��وخت متناس��ب با این خودروها در سطح شهر، اعتراض خریداران را به دنبال 
خواهد داش��ت. هرچند که در این ش��رایط تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ نیز  
کمکی به بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلودگی هوا نخواهد کرد؛ چراکه 
در غیاب س��وخت مناسب، خودروهای با استاندارد یورو ۵ که از سوخت یورو ۴ 

استفاده می کنند، موجب افزایش آالیندگی خواهند شد.
جعفرپور ضمن تاکید بر اینکه الزام استاندارد یورو ۵، سبب افزایش هزینه های 
تولی��د خواهد ش��د، گف��ت: طب��ق آیین نامه اجرای��ی قانون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو، افزایش هزینه های تولیدی که از مسیر تولید محصوالت 
براساس استانداردهای جدید صورت می گیرد، برعهده خودروساز بوده و شرکت 

عرضه کننده خودرو باید هزینه آن را پرداخت کند.
این در حالی است که در سال گذشته، خودروسازان و قطعه سازان اعالم کرده 
بودند که تفاوت قیمتی برای ارتقای موتور خودروهای سواری از یورو ۴ به یورو 
۵ صفر بوده و بنابر اعالم ش��رکت های خودروساز، این ارتقای سیستم آالیندگی 

افزایشی بر قیمت خودروها نخواهد گذاشت.

شیوع ویروس کرونا باعث توقف تولید شد

 کاهش ۹0درصدی تقاضا برای قطعات خودرو

الزام استاندارد یورو 5 به پایان سال ۹۹ موکول شود
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کسب و کارامـروز۸

داده ها در دنیای امروز بیش��تر از نف��ت ارزش دارند و نقش آفرینی می کنند. 
در همین راس��تا راه  حل های امنیتی همواره برای دفاع از شبکه ها و سیستم ها 
توس��عه می یابد و طراحی می ش��وند تا از این داده ها و اطالعات حفاظت کنند. 

یک شرکت دانش بنیان نیز با تکیه به توان نیروی 
متخصص خود موفق به طراحی و ساخت سامانه 

شناسایی تهدیدات پیشرفته شده است.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، اطالعات همیش��ه در معرض هک شدن 
و تهدی��د ق��رار دارن��د. نکته مه��م در این میان 
شناس��ایی تهدیدها است، تش��خیص بسیاری از 
آنها دشوار است. یک ش��رکت دانش بنیان موفق 
به طراحی و ساخت س��امانه شناسایی تهدیدات 
پیشرفته شده است که توانمندی آنها در برخی از 

حوزه ها حتی بیشتر از نمونه های خارجی است.
مصطفی عزیزی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
داده س��نجی حصی��ن سیس��تم نور درب��اره این 

محصول گفت: این س��امانه در حوزه امنیت اطالعات کاربردی اس��ت و امنیت 
تمام داده های شبکه توس��ط آن فراهم می شود. ارتباط دهی میان تمام اجزای 
نرم افزاری و سخت افزاری و حتی کاربران یک سازمان توسط سامانه امکان پذیر 

اس��ت. وی ادامه داد: سامانه قابلیت پردازش حجم زیادی از داده با سرعت باال 
را دارد. تهدیدات در دنیای سایبری مانند بیماری سرطان هستند و بدون هیچ 
عالمتی پیش��روی می کنند. پس از پیشروی زیرساخت های اطالعاتی حساس 
س��ازمان ها را مورد هدف قرار می دهند. در نگاه 
نخس��ت رفتار این تهدیدات با ابزارهایی که در 
سیستم عامل استفاده می شود، تفاوتی ندارد و 
تهدید محسوب نمی شود و در نتیجه شناسایی 
آنها بس��یار دش��وار اس��ت. عزی��زی همچنین 
گفت: پس این س��امانه ارتباط دهی رفتارهایی 
که معقول اس��ت اما در باطن تهدید محس��وب 
می ش��ود را انج��ام می دهد و آنه��ا را پردازش 
می کن��د. فن��اوری ب��ه کار رفت��ه در محصول 
پیش��رفته محسوب می ش��ود. در ایران به علت 
اینکه از ۱۰ سال پیش مورد تهدیدات پیشرفته 
و پیچیده قرار گرفتیم دانش خوبی برای مقابله 
با آنها وج��ود دارد. به گفته وی، در زمان وقوع 
تهدیدات س��ایبری، دو فعالیت انجام می گیرد. نخس��ت اینک��ه تهدید باید به 
س��رعت شناسایی ش��ود و در گام بعدی امور مربوط به مبارزه و رسیدگی قرار 

دارد. 

خان��واده پرجمعیت »کرونا ویروس«، هر س��ال با ش��کلی تازه و با 
یک��ی از اعضای خانواده خ��ود میهمان مردم می ش��ود. ویروس هایی 
که گاه به ش��کل س��رماخوردگی س��اده بروز می کنند و گاه به شکلی 

غریب تر و کش��نده تر در بدن میزبان خود 
می نش��ینند. کووید ۱۹ جدیدترین عضو 
این خانواده، چند ماهی اس��ت که به جان 
مردم دنیا افتاده و س��المت، زندگی، کار 
و روزمرگی ه��ای م��ردم را مخت��ل کرده 
اس��ت. نوع کش��نده ای از کرونا که دنیا را 

فرا گرفته است.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، اواسط س��ال ۱۹۸۰ بود که نخستین 
نوع این ویروس در دنیا کش��ف ش��د؛ ویروسی 
ک��ه به طور طبیع��ی در بدن برخ��ی حیوانات 
وجود دارد و نوع جهش یافته آن با ورود به بدن 
انس��ان، س��المتی را به خطر می اندازد. ووهان 

چین هم نخس��تین نقطه از کره زمین بود که اولین ش��یوع کووید ۱۹ را اعالم 
کرد و در مدت زمان کوتاهی تقریبا همه دنیا با این بیماری درگیر شدند.

 اما در کنار وحشت عمومی که در این مدت به جان مردم نشست، 

تالش های محققان و پژوهشگران برای درمان و ریشه کنی این بیماری 
هم آغاز ش��د. تقریبا همه کش��ورها در تکاپو هستند تا درمانی قطعی 
برای این بیماری مهلک و کش��نده ک��ه تاکنون جان بیش از ۴۰ هزار 

نفر را گرفته است، بیابند.
دانش بنیانی به جنگ کرونا رفتیم

در ای��ن میان��ه تالش و ت��رس، ایران 
توانست با تکیه بر توان دانش بنیان های 
خود مس��یری کوتاه تر و مطمئن تر برای 
تولی��د محص��والت و تامی��ن نیازه��ای 
بهداشتی و سالمت محور موردنیاز مردم 
و کادر درمان��ی کش��ور را ط��ی کند. به 
گونه ای که سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری می گوید: ایران 
با کمک زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری 
در مب��ارزه ب��ا کرون��ا توانمند اس��ت. از 
زمان شیوع این ویروس در کشور شاهد 
اتفاق��ات خوبی بودیم و امروز در نقطه ای قرار داریم که می توان گفت 
تم��ام محص��والت در داخل کش��ور و با اس��تفاده از توانمندی نیروی 

انسانی داخلی تولید می شود.

اقدامات دانش بنیانی در مقابله با کرونا حمایت می شودچتر دانش بنیان ها برای مقابله با تهدیدات سایبری گسترده  شد

برای حل هر مس��ئله ای ابتدا الزم اس��ت آن را واقع بینانه، به 
ط��ور کامل و از ابعاد مختلف بررس��ی کنیم ت��ا بتوانیم به نحو 
احسن به آن عکس العمل نشان دهیم. واقعیت مطلب این است 
که شیوع بیماری کرونا موجب بروز تغییرات نسبتا ماندگاری در 
عادات و رفتار مش��تریان ما خواهد ش��د. به عنوان مثال ترس و 
وسواسی که در حال حاضر نسبت به خوردن غذا در رستوران ها 
ایجاد شده تا مدت ها حتی بعد از عبور از این بحران با ما خواهد 
بود بنابراین برای بازگش��ت بسیاری از کسب و کارها به جریان 

درآمدی پیش از بحران کرونا زمان بسیاری الزم است.
چگونه می توان مدت زمان بازگش��ت به جریان درآمدی پیش 

از کرونا را کاهش داد؟
چگونه می توان جریان درآمدی را در بحران کرونا حفظ کرد؟

در هر بحرانی آن دسته از کسب و کارها باقی خواهند ماند که 
انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند.

اولین گام برای منعطف بودن »پذیرش« است:
باید واقعیت موجود را پذیرفت و به راه حل فکر کرد. در واقع 

اینکه »چراها« را رها کنیم و به »چگونه ها« بیندیشیم.
دومین گام برای منعطف بودن در این شرایط »سرعت عمل« 

است:
بس��یاری از طراح��ان جهان��ی پوش��اک اق��دام ب��ه طراحی 
ماس��ک هایی کردند که با لباس های مختلف ست می شود البته 
این کار بیش��تر جنبه سنبلیک دارد اما انعطاف پذیری و سرعت 

عمل این کسب و کارها را نشان می دهد.
کسب و کارها در این بحران بی سابقه برای ماندگاری، محکوم 

به ارائه خالقیت و نوآوری هستند.
صورت مس��ئله خالصه شده بسیاری از کسب و کارها در حال 

حاضر این است: »چگونه مشتریان خود را حفظ کنیم؟»
ب��ا توجه به نامعلوم بودن زمان پایان این بحران باید به دنبال 
راهی باش��یم که ارتباط مش��تریان با ما حفظ ش��ود. به عنوان 
مثال یک باشگاه بدنسازی را در نظر بگیرید، در حال حاضر این 
باش��گاه باالجبار تعطیل شده و معلوم نیست چه زمانی قرنطینه 
پایان می یابد که باش��گاه اجازه بازگش��ایی داش��ته باشد، بخش 
دیگر این مس��ئله این اس��ت که حتی پس از بازگشایی باشگاه 
احتم��ال زیادی دارد تا مدتی تعداد مش��تریان به دلیل ترس از 
حض��ور در اجتماعات و ابتال به بیماری کاهش یابد به این دلیل 
که بین پایان قرنطینه و صفر ش��دن تع��داد ابتال به بیماری در 

کشور یک فاصله زمانی نامعلوم وجود دارد. 
بنابراین مدیر این باش��گاه در این فکر است که چگونه در این 
چند ماه ارتباط خود را با مش��تریانش حف��ظ کند. یک راهکار 
این اس��ت ک��ه از مربیان خود بخواهد با تهی��ه فیلم و الیو و به 
اش��تراک گذاری این محتواها در اینستاگرام به صورت اینترنتی 
و روزان��ه به ص��ورت رایگان تمرین های ورزش��ی موردنیاز را به 

مشتریان ارائه دهند.
این کار ۲ حسن دارد:

۱_ از این طریق ارتباط شما با مشتریان حفظ خواهد شد
۲_ ممکن اس��ت پس از گذشت زمان، مشتریان حاضر شوند 

فیلم تمرین های روزانه را از شما خریداری کنند.
چراکه بخشی از فرآیند بازاریابی برای خدمات نوظهور، ایجاد 
عادت در مشتریان و به بیان دیگر ایجاد حس نیاز در آنان است.
بسیاری از کاالها و خدمات پس از تولید نیاز به فرهنگ سازی 
دارند ش��ما با ارائه این خدمات به صورت آنالین، فرهنگ ورزش 
در خانه را برای مش��تریان ایجاد می کنید و در واقع خدمتی را 
به پکیج خدمات باش��گاه خود برای همیشه اضافه می کنید. این 

نمونه ای از تبدیل تهدید به فرصت است.
این مثال برای حفظ ارتباط با مشتریان در بسیاری از کسب و 

کارها می تواند موثر باشد از جمله مهدهای کودک.
شما می توانید از مربیان خود بخواهید فعالیت های روتین مهد 
را ب��ه صورت مجازی در ش��بکه های اجتماعی ب��رای خانواده ها 
و فرزندان ش��ان ارائه دهند. از جمله آموزش ساخت کاردستی، 
آم��وزش بازی های خانگ��ی و خانوادگ��ی به والدی��ن، آموزش 
ش��عرهای مناسبتی و مواردی از این دست. با این کار مشتریان 
ش��ما که در واقع والدین بچه ها هس��تند شما را یک موسسه یا 
یک س��ازمان مسئولیت پذیر و متعهد می بینند که تنها به دنبال 
منافع مادی نیستید بنابراین  وفاداری مشتریان را برای شما به 

ارمغان خواهد آورد.
عالوه بر این در این روزهای قرنطینه که بسیاری از خانواده ها 
با مش��کل س��رگرم کردن کودکان خود روبه رو هستند، والدین 
در میان دوس��تان و آشنایان خود از ش��ما به عنوان یک همراه 
و حت��ی ناجی کاربلد نام خواهند ب��رد که به خودی خود تبلیغ 
بی نظیری است برای شما، پس بسیار بجاست که نگاه بلندمدت 
داش��ته باشیم و به اثرات عکس العمل خود نسبت به این بحران، 

نگاه عمیق تری داشته باشیم.
اگ��ر از این مثال عبور کنیم نکته قابل توجه بعدی این اس��ت 
ک��ه برای کم کردن ض��رر و زیان وارده بای��د هزینه های جاری 
خود را کاهش دهیم به عنوان نمونه گاهی بهتر اس��ت محدوده 
ارائه خدم��ات و محصوالت خود را کوچک ت��ر کنید تا متحمل 
ضرر کمتری ش��وید. اگر کسب و کار ش��ما به گونه ای است که 
چندین محصول یا چندین خدمت ارائه می دهید باید بیندیشید 
کدام بخش از محصوالت و خدمات ش��ما برای مش��تریان شما 
ضروری تر اس��ت به نحوی ک��ه حتی در بح��ران کرونا خرید و 
فروش آن به صفر نرسیده است تنها روی آن محصول یا خدمت 
تمرکز کنید و ارائه باقی محصوالت و خدمات را به زمان پس از 

کرونا موکول کنید.
راه حل دیگر این اس��ت که تا آنجا که امکان دارد محصوالت 
و خدم��ات خود را مطابق با ش��رایط به نح��وی تغییر دهید که 
هم اکن��ون با وجود بیماری کرونا به نحوی ایمن قابل اس��تفاده 
باش��د. به عنوان مثال اگر کسب و کار شما ارائه غذاهای سرد از 
جمله انواع فینگرفودها اس��ت ضرورت ایجاب می کند به سمت 
ارائ��ه غذاهایی بروید که قبل از س��رو باید گرم ش��وند، چراکه 
مش��تری وقتی بداند باید محصول ش��ما را قب��ل از مصرف در 
مایکروویو یا ... گرم کند، تمایل بیشتری به خرید خواهد داشت.
modirinfo :منبع

اوبر تصمیم به حمایت هرچه بیشـتر از پیمانکارهای خود دارد و برای حفاظت از آنها در 
برابر ویروس کرونا، ماسک تنفسی توزیع می کند.

بـه گـزارش زومیت، اوبـر بین راننده هـا و مأموران توزیع خود، ماسـک تنفسـی توزیع 
می کند. با شیوع ویروس کرونا و وابستگی بیشتر مردم به سرویس های آنالین، پیمانکاران 
در این سـرویس ها در معرض خطر بیشتری هستند. اوبر هم مانند بسیاری کسب وکارهای 
پلتفرمی،  سعی در حمایت هرچه بیشتر از پیمانکارهای خود دارد و ابتدا شهرها و مناطقی 
که در معرض خطر بیشـتر هسـتند را پوشـش می دهد. البته آنها از مدتـی پیش و پس از 

توصیه  سازمانCDC، راننده ها را ملزم به پوشیدن ماسک تنفسی کرده بودند.
نیویورک سـیتی اکنون به  عنوان مرکز شـیوع ویروس کرونا در آمریکا شناخته می شود. 
اوبر هم اولین بسـته  حمایتی ماسـک تنفسـی خود را بین راننده های آن شهر توزیع کرد. 
در روزهای آتی،  500 هزار ماسـک دیگر توسـط اوبر در آن منطقه توزیع می شـود. اوبر در 
مجموع ده ها میلیون ماسـک تنفسی سفارش داده است و در هفته های پیش رو، آنها را در 

شهرهای دیگر هم توزیع می کند.
آمریکا امروز به  عنوان اولین کشور در معرض خطر ویروس کرونا شناخته می شود. از ماه 
مارس، شـهرهای گوناگون این کشور با کمبود ماسک تنفسی روبه رو هستند. کارخانه های 
تولیـد ماسـک با دو برابر ظرفیت کار می کنند و بسـیاری از کارخانه هـا با حوزه های تولید 

دیگر همچون کفش، آیفون و خودرو هم به تولید ماسـک مشـغول شـده اند. اوبر می گوید 
ماسـک  های موردنیاز خود را از خارج از سیسـتم اصلی سـالمت آمریـکا تأمین می کند تا 

ظرفیت ماسک های موردنیاز مراکز درمانی و بیمارستان ها را اشغال نکند.
اوبر هفته  گذشـته با توزیع اسپری  ضدعفونی کننده  خودرو در شهرهای در معرض خطر، 
مرحله  ابتدایی مقابله با ویروس کرونا را شـروع کرد. آنهـا از ابتدای ماه مارس به راننده ها 
قول داده بودند که مواد ضدعفونی کننده را برای شـان فراهم خواهند کرد. از طرفی تمامی 
مراکز شـرکت که به  عنوان محل استراحت یا مراجعه شخصی راننده ها محسوب می شدند، 
برای جلوگیری از شـیوع بیشـتر ویروس کرونـا، تعطیل بودند. دراین میـان راننده ها برای 
دریافت نیاز خود سردرگم شده بودند. سخنگوی اوبر می گوید راننده ها برای دریافت موارد 
موردنیـاز نباید به مراکز مراجعه کنند و از طریق اپلیکیشـن اختصاصی خود، درخواسـت 
را ارسـال می کنند. بدین ترتیب مواد موردنیاز از طریق پسـت به  صورت رایگان برای آنها 
ارسـال می شـود. ماسـک های تنفسـی در مرحله  اول برای راننده هایی ارسال می شود که 
درخواست مواد ضدعفونی کننده را به اوبر ارسال کرده بودند. شرکت هنوز به  دنبال بهبود 

فرآیند توزیع و پیاده سازی سازوکارهایی برای توزیع بهتر و گسترده تر ماسک ها است.
با شـیوع ویروس کرونا و بدترشـدن شرایط در شـهرهای بزرگ، تقاضا برای تاکسی های 
اینترنتـی نیـز روز به روز کاهش پیدا می کنـد. درنتیجه راننده ها برای پیداکردن مسـافر با 

چگونه در بحران کرونا کسب و کارم را حفظ کنم؟
نویسنده: سکینه حجازی فر - کارشناس ارشد کارآفرینی

اوبر بین راننده ها و مأموران تحویل کاال ماسک تنفسی توزیع می کند

دریچــه

هنوز تا رس��یدن به وضعیت ایده آل برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
فاصله داریم، اما باید این مس��یر را برای دس��تیابی به قله های علمی کوتاه کنیم. ما در 
تالش��یم ت��ا به فرآیند تبدیل اقتص��اد دانش بنیان از یک اقتصاد خ��رد به اقتصاد کالن 
س��رعت دهیم. قادری فر با اش��اره به این مطلب، بر ورود دانش بنیان ها به اقتصاد کشور 

تاکید کرد.
اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری درباره ضرورت اس��تفاده از توان دانش بنیان ها در کش��ور، می گوید: 
معتقدم که همزمان با گام دوم انقالب، ضرورت دارد کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه 
شرکت های دانش بنیان و فعاالن زیست بوم استارت آپی را با منطق نوآوری به کسب و 

کار بنگاه های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور متصل کنیم.

 توانمندی دانش بنیان ها را
باور کنیم
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خط تولید دو نوع کیت تش��خیصی کرونا ویروس ش��امل کیت های 
مبتنی بر آنالیز PCR و نیز کیت های سرولوژی در شرکت دانش بنیان 
»پیش��تازطب« با حضور سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهوری رونمایی ش��د ت��ا گامی قدرتمند 
برای مبارزه با این بیماری توس��ط زیس��ت 

بوم نوآوری و فناوری باشد.
ستاری در این بازدید بر توانمندی باالی 
کش��ور در حوزه تولید کیت های تشخیصی 
کرونا اشاره کرد و گفت: از زمان شیوع این 
ویروس در کشور شاهد اتفاقات خوبی بودیم 
و امروز در نقط��ه ای قرار داریم که می توان 
گفت تمام محصوالت در داخل کش��ور و با 
اس��تفاده از توانمندی نیروی انسانی داخلی 

تولید می شود.
 س��تاری ادامه داد: بخش��ی از توانمندی 
ش��رکت ها در تولید تجهیزات پزشکی مورد 

نی��از برای مبارزه با کرونا مانند تجهیزات اتاق عمل، اتاق آی س��ی یو و 
نیز لوازم مورد نیاز برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا مثل ماسک، 
دارو و ... اس��ت. خوش��بختانه همه این تجهیزات در داخل کشور و به 

دست شرکت های دانش بنیان تولید می شوند.
در تولید ۲ نوع کیت تشخیصی کرونا توانمند شدیم

 رئیس س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری، تولید کیت های تش��خیصی 
ایران س��اخت را یک گام بلن��د در مبارزه 
ب��ا کروناویروس دانس��ت و گف��ت: تولید 
کیت های تشخیص، یکی دیگر از اتفاقات 
ویژه در این حوزه اس��ت. ش��ش ش��ر کت 
دانش بنی��ان در ای��ن ح��وزه تاییدیه های 
نهای��ی را اخذ کرده اند و انواع مختلف این 

کیت ها را تولید می کنند.
رئی��س  فن��اوری  و  علم��ی  مع��اون 
جمه��وری با اش��اره به اینکه ش��رکت 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  ط��ب  پیش��تاز 
ش��رکت های فناور فع��ال در این حوزه 
است، بیان کرد: دو نوع کیت تشخیصی 
توسط شرکت این ش��رکت دانش بنیان 
وج��ود دارد. ن��وع نخس��ت کیت هایی اس��ت که براس��اس آنالیز 
پی س��ی آر )PCR( عمل می کنند و توان تولید این نوع از کیت ها 

۱۰۰ هزار عدد در هفته است.

نیاز فناوران، دانشجویان و اساتید دانشگاه به یک ابزار برخط ترجمه 
مق��االت علم��ی، یک ش��رکت دانش بنیان را بر آن داش��ت تا با ایجاد 
س��امانه ترجم یار مقاالت علمی را به صورت پی دی اف و با استفاده از 

هوش مصنوعی برای کاربران ترجمه کند.
  س��ید محم��د محم��دزاده ضیاب��ری، 
مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنی��ان پردازش 
هوش��مند ترگم��ان در این ب��اره گفت: این 
ش��رکت در ابت��دا یک ابزار عموم��ی به نام 
ترگم��ان را ایجاد ک��رد که مش��ابه گوگل 
ترنس��لیتور عمل می کند. با توجه به اینکه 
نی��از اهل علم با نیاز کاربران عادی متفاوت 
اس��ت، این شرکت سامانه ترجم یار را ایجاد 

کرد.
به گفته این فعال فناور: مقاالت علمی به 
صورت پی دی اف در این سامانه بارگذاری 
می ش��ود و کاربر می تواند ترجمه علمی و با 

کیفی��ت مقاله را دریافت کند. ترجمه در این س��امانه تا ۲۰۰۰ کلمه 
رایگان است و  بیش از این مقدار کاربر باید اشتراک تهیه کند.

س��یدمحمد محمدزاده ضیاب��ری در توضی��ح روش درآمد زایی این 

سیستم افزود: کاربران با تهیه اشتراک می توانند از این سامانه استفاده 
کنند. سیس��تم ترجم یار توانسته اس��ت در طول یک سال نزدیک به 
۸۰۰۰ کارب��ر جذب کند که رکورد مطلوب و امیدبخش��ی محس��وب 

می شود.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان پردازش 
هوش��مند ترگم��ان در ادام��ه اظهار کرد: 
نس��ل جدید ترجم یار س��امانه ترنج است 
که امیدواری��م بتوانیم تاییدیه دانش بنیان 
ب��ودن آن را اخذ کنیم. در سیس��تم ترنج 
نیروی انسانی با کمک س��امانه ترجم یار، 
ترجمه ه��ای باکیفیت ت��ر و ب��ه ص��ورت 
ویرای��ش نهای��ی را در اختی��ار کاربر قرار 

میدهد.
وی همچنی��ن بیان ک��رد: تاکنون ۱۵ 
میلیون کلمه مقاله علمی با استفاده از این 
سامانه ترجمه شده اس��ت. برای استفاده 
محققین و پژوهش��گران مختلف در این س��امانه سایت های علمی نیز 
ترجمه می ش��وند و در این راس��تا تاکنون بی��ش از ۳۰۰ مقاله علمی 

ترجمه شده و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

سامانه تخصصی ترجمه مقاالت علمی راه اندازی شدمعاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از خط تولید 2 نوع کیت تشخیصی کرونا رونمایی کرد

تاسیس چند مرکز نوآوری، شتاب دهنده و همچنین چند بنیاد فرهنگی 
و صندوق تخصصی در حوزه صنایع خالق و فرهنگی از جمله دستاوردهای 
ای��ن حوزه در س��ال ۱۳۹۸ اس��ت. تقویت ابزارهای مال��ی، حمایت های 
خوش��ه ای و شناس��ایی و احراز صالحیت ۱۳۰۰ ش��رکت خالق جدید و 
رسیدن به تعداد ۲۰۰۰ شرکت خالق هم از برنامه های سال ۱۳۹۹ است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، سید محمد حسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های 
نرم  و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از اتفاقات 
ش��اخص رخ داده در حوزه این ستاد را بحث تثبیت برنامه توسعه زیست 
بوم شرکت های خالق خواند و اظهار کرد: تعداد شرکت های خالق توانست 
از ع��دد ۷۰۰ عبور کن��د، این افزایش کمی علی رغم معیارهای نس��بتاً 
س��ختگیرانه ای بوده که در این حوزه اعمال شده است، امیدوار بودیم که 

با توجه به ظرفیت گس��ترده این حوزه و 
استقبال قابل توجه شرکت ها، این عدد تا 
پایان سال به ۱۰۰۰ شرکت برسد. البته 
برخی متغیره��ای کالن مانند تغییرات 
اقتصادی و بروز بیم��اری کرونا، در کند 
ش��دن مقطعی این رون��د بی تاثیر نبوده 
است. با توجه به شروع همکاری با برخی 
مبادی قوی و موثر شناسایی شرکت های 
خ��الق، در ماه های پایانی س��ال، انتظار 
می رود که روند پیوس��تن ش��رکت های 
خ��الق به زیس��ت بوم، در س��ال جدید 

)۱۳۹۹( با شتاب بیشتری همراه باشد.
تثبیت جدی تر صنایع خالق

وی اف��زود: می توان گف��ت که اولین 
اتفاق قابل تامل در س��ال ۱۳۹۸ تثبیت 
جدی تر موضوع صنایع خالق بود و این 
امکان فراهم ش��د تا خدمات ارائه ش��ده 
به ش��رکت های دانش بنیان که توس��ط 
معاونت علم��ی ارائه می ش��ود به حوزه 
صنایع خالق و نرم نیز تسری یابد. عالوه 
بر این در سال ۱۳۹۸ زنجیره زیست بوم 
صنای��ع خالق و فرهنگی با ش��کلگیری 

عناص��ر جدید، کامل تر ش��د. افتتاح چند ش��تاب دهنده جدید در مراکز 
استان ها، ایجاد مرکز نوآوری صنایع خالق در استان هایی مانند اصفهان، 
سیستان و بلوچستان و گیالن، ایجاد مراکز نوآوری جدید و توسعه یافته تر 
در حوزه علوم انسانی مانند مرکز نوآوری دانشگاه عالمه طباطبائی، مرکز 
نوآوری دانشگاه امام صادق)ع( و دانشگاه شهید بهشتی، بخشی از اقداماتی 
است که موجب توسعه هرچه بیشتر زیست بوم صنایع خالق و فرهنگی 

در سال ۱۳۹۸ شد.
توسعه ابزارهای مالی

دبیر برنامه توس��عه زیس��ت بوم ش��رکت های خالق معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، با اش��اره به  تالش های ص��ورت گرفته برای 
توس��عه ابزارهای مالی در زیس��ت بوم صنایع خالق در سال ۱۳۹۸، بیان 
کرد: در این س��ال یک صندوق تخصصی صنایع خالق و فرهنگی به نام 
صندوق سپهر فعالیت جدی خود را آغاز کرد. همچنین صندوق کریمه قم 
فعالیت های تخصصی خود را در زمینه خدمات دهی مالی به شرکت های 
خالق و فرهنگی در سال ۱۳۹۸ با اهتمام بیشتری پیگیری کرد، همچنین 

صندوق فناوری های نوین نیز تسهیالت خوبی به شرکت های خالق ارائه 
کرد.

افزایش تعداد شرکت های خالق به 2000 شرکت
 نیری در ادامه افزود: براس��اس فعالیت های انجام گرفته در حوزه ستاد 
توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، یک آمارنامه در هش��ت جلد تحت عنوان فرهنگ ثروت آفرین 
با همکاری مرکز همکاری های تحول و پیش��رفت و پژوهشکده مطالعات  
فناوری تدوین و منتش��ر شد که البته رونمایی آن به دلیل مسئله شیوع 
ویروس، به اوایل سال جدید موکول شد. در سال ۱۳۹۸ همچنین دو بنیاد 
محتوای دیجیتال و بنیاد فناوری های فرهنگی موفق به اخذ مجوز وزارت 
کار شدند، بی شک توسعه نهادهای اینچنینی در فرمت بنیاد، می تواند به 

گسترش و غنای بیشتر زیست بوم منجر شود.
وی توسعه کمی شرکت های خالق 
را یک��ی از اولویت ه��ای این س��تاد در 
سال ۱۳۹۹ خواند و بیان کرد: امیدوار 
هس��تیم که تعداد  این ش��رکت ها تا 
پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۰۰۰ عدد برسد. 
تقویت حمایت  از شرکت های خالق، به 
ویژه حمایت های خوش��ه ای، از جمله 
دیگر برنامه های پیش رو در سال جدید 
اس��ت. توس��عه همکاری ب��ا نهادهای 
بنیاد مس��تضعفان،  مانند  تاثیرگ��ذار 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، سازمان 
تبلیغات اس��المی یکی دیگر از اموری 
اس��ت ک��ه  در س��ال ۱۳۹۹ باجدیت 

بیشتر پیگیری خواهد شد.
ابالغ نهایی سند ستاد

نیری،  س��جادی  سیدمحمدحسین 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و 
هویت س��از معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری در ادام��ه افزود: 
سند س��تاد توس��عه فناوری های نرم 
و هویت س��از در س��ال های گذشته در 
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور 
مصوب ش��ده اس��ت، امیدوار هس��تم به حول و قوه الهی، ابالغ این سند 
توس��ط ریاس��ت محترم جمهوری پس از تصویب در صحن شورای عالی 
انقالب فرهنگی در س��ال جدید انجام گیرد. در راس��تای توس��عه عناصر 
زیس��ت بوم نوآوری در حوزه صنایع خالق، تاسیس یک صندوق پژوهش 
و فن��اوری جدید  که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت کند، یکی 
دیگر از اولویت های س��تاد در سال جدید خواهد بود. همچنین با حمایت 
س��تاد، سرمایه گذاران تخصصی در  تالش هستند تا تاسیس دو  صندوق 

خطرپذیر vcفعال در بورس را نهایی کنند.
همچنی��ن در ادام��ه همکاری ها با وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، 

تاسیس حداقل یک بنیاد جدید در سال ۱۳۹۹ انجام شود.
وی توس��عه مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها را یکی از ارکان برنامه های 
پیش بینی شده ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز در سال ۱۳۹۹ 
خواند و  اظهار کرد: این مسئله هم توسعه کمی شرکت ها را در پی خواهد 
داش��ت و هم می تواند موجب غنا و ارتقای کیفی بس��ته حمایتی در نظر 

گرفته شده برای شرکت های خالق و فرهنگی شود.

دیگر همچون کفش، آیفون و خودرو هم به تولید ماسـک مشـغول شـده اند. اوبر می گوید 
ماسـک  های موردنیاز خود را از خارج از سیسـتم اصلی سـالمت آمریـکا تأمین می کند تا 

ظرفیت ماسک های موردنیاز مراکز درمانی و بیمارستان ها را اشغال نکند.
اوبر هفته  گذشـته با توزیع اسپری  ضدعفونی کننده  خودرو در شهرهای در معرض خطر، 
مرحله  ابتدایی مقابله با ویروس کرونا را شـروع کرد. آنهـا از ابتدای ماه مارس به راننده ها 
قول داده بودند که مواد ضدعفونی کننده را برای شـان فراهم خواهند کرد. از طرفی تمامی 
مراکز شـرکت که به  عنوان محل استراحت یا مراجعه شخصی راننده ها محسوب می شدند، 
برای جلوگیری از شـیوع بیشـتر ویروس کرونـا، تعطیل بودند. دراین میـان راننده ها برای 
دریافت نیاز خود سردرگم شده بودند. سخنگوی اوبر می گوید راننده ها برای دریافت موارد 
موردنیـاز نباید به مراکز مراجعه کنند و از طریق اپلیکیشـن اختصاصی خود، درخواسـت 
را ارسـال می کنند. بدین ترتیب مواد موردنیاز از طریق پسـت به  صورت رایگان برای آنها 
ارسـال می شـود. ماسـک های تنفسـی در مرحله  اول برای راننده هایی ارسال می شود که 
درخواست مواد ضدعفونی کننده را به اوبر ارسال کرده بودند. شرکت هنوز به  دنبال بهبود 

فرآیند توزیع و پیاده سازی سازوکارهایی برای توزیع بهتر و گسترده تر ماسک ها است.
با شـیوع ویروس کرونا و بدترشـدن شرایط در شـهرهای بزرگ، تقاضا برای تاکسی های 
اینترنتـی نیـز روز به روز کاهش پیدا می کنـد. درنتیجه راننده ها برای پیداکردن مسـافر با 

چالش روبه رو هستند. اوبر از شرکت هایی بود که با شیوع همه گیری کووید 1۹، خسارت های 
قابل توجهـی را تحمل کرد. درخواسـت راننده در سـیاتل که از شـهرهای در معرض خطر 
ایاالت متحده محسوب می شود، با کاهش 60 تا 70درصدی مواجه شد و پیش بینی می شود 
که در شـهرهای بزرگ دیگر همچون سانفرانسیسـکو، لس آنجلس و نیویورک سـیتی نیز 
همیـن روند رخ دهد. برخی گزارش ها ادعا می کنند که ویـروس کرونا در مجموع منجر به 

کاهش 50درصدی فعالیت ها و درآمدزایی اوبر شده است.
اوبـر قبال قول داده بود که از راننده های خود حمایت مالی هم انجام می دهد. راننده هایی 
که مبتال به ویروس کرونا شـده از طرف مأموران سالمت عمومی از ادامه  کار منع شده و به 
قرنطینه فرسـتاده شده بودند، واجد شـرایط دریافت کمک های مالی هستند. البته برخی 
راننده ها ادعا می کنند که دریافت کمک هزینه  اوبر دشـواری هایی به  همراه داشـته اسـت. 
شـرکت در قابلیت جدیدی که در اپلیکیشن خود اضافه کرد، پیدا کردن شغل های متفرقه 

را برای راننده ها تسهیل می کند.
مقام هـای نیویـورک سـیتی برنامه هایی بـرای حمایـت از راننده های اوبـر و لیفت اجرا 
کرده اند. آنها پیشـنهاد استخدام در شـغل های دیگر را به راننده های بیکار ارائه می کنند. 
به هرحـال اکثر راننده ها با کاهش شـدید و حتی قطـع درآمد روبه رو شـده اند و به  دنبال 

دریافت بیمه های بیکاری هستند.

تعداد شرکت های خالق به 2000 افزایش می یابد

اوبر بین راننده ها و مأموران تحویل کاال ماسک تنفسی توزیع می کند

یادداشـت

چند س��الی اس��ت که ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری با هدف توس��عه پژوهش های کارب��ردی و عملی در حوزه 
آزمایشگاهی اقدام به گسترده کردن چتر حمایتی خود از این خدمات کرده است. ارائه 
تخفیف ۵۰درصدی خدمات آزمایشگاهی در سال جاری به اعضای هیات علمی سراسر 

کشور هم با همین هدف اجرایی می شود.
 بنا به گفته رضا اس��دی فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، این تخفیف ۵۰درصدی که رقمی حدود ۴۰ میلیون 
ریال اعتبار اس��ت به همه اعضای هیات علمی سراسر کشور در سال ۹۹ ارائه می شود 
و دریافت کنندگان می توانند از این تخفیفات برای توس��عه پژوهش های علمی استفاده 

کنند.

اعضای هیات علمی خدمات آزمایشگاهی با 
تخفیف 50درصدی دریافت می کنند



مدیریت روابط عمومی برای کس��ب و کارها اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب ما 
به عنوان کارآفرین در تالش برای بهبود چهره برندمان هس��تیم. این امر به معنای 
ارس��ال درخواست های مکرر به رس��انه های مختلف برای همکاری است. صاحبان 
مطبوع��ات به طور معمول عالقه مند به پوش��ش کس��ب و کارهای ج��ذاب برای 
مخاطب شان هستند، با این حال وقتی درخواست های بسیار زیادی برای همکاری 
دریافت می کنند، دچار نوعی سردرگمی خواهند شد. بی تردید تالش برای جلب نظر 

مساعد رسانه ها با وجود رقابت گسترده امری دشوار خواهد بود. 
نکته مهم در زمینه مدیریت روابط عمومی تالش برای ایجاد تمایز میان کس��ب 
و کارمان با رقباست. فقط در این صورت امکان جلب نظر رسانه ها و از همه مهم تر 
مخاطب هدف وجود دارد. اگر به نحوه فعالیت برندهای بزرگ نگاه کنیم، تمام آنها 
در زمینه تولید محتوای جذاب بازاریابی و همچنین پوشش رویدادهای مهم کسب 
و کارش��ان مهارت دارند. وقتی ما در تالش ب��رای مدیریت روابط عمومی برندمان 
هس��تیم، توجه به دیدگاه اهالی رسانه اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. بنابراین 
در مقاله کنونی به بررس��ی تکنیک های طالیی روابط عمومی از دیدگاه خبرنگاران 
خواهی��م پرداخت، با این حال پیش از پرداختن به توصیه های مورد نظر باید درک 

مناسبی از روابط عمومی داشته باشیم. 
روابط عمومی چیست؟

براس��اس تعریف انجمن روابط عمومی ایاالت متح��ده، روابط عمومی فرآیند روابط 
اس��تراتژیک به منظور ایجاد منافع مشترک میان سازمان ها و وجهه عمومی کسب و 
کارش��ان است. این تعریف کمک بسیار زیادی به ما برای درک عمیق تر فرآیند روابط 
عمومی و تکنیک های مناسب در چنین فضایی می کند. اشتباه برخی از برندها در این 
فضا تالش برای اس��تفاده از توصیه های نادرس��ت است. نتیجه استفاده از توصیه های 
نامناسب با فضای روابط عمومی ناتوانی برندها برای جلب نظر مخاطب هدف خواهد بود. 
شاید تعریف فوق درباره روابط عمومی اندکی گمراه کننده باشد. یک تعریف ساده تر 
از این حوزه تالش برای جلب توجه رس��انه ها و از طریق آن مخاطب هدف به کسب و 
کارمان است. نکته مهم در اینجا تاکید بر روی نمایش جلوه ای مطلوب از کسب و کارمان 
به مخاطب هدف است. بی تردید بسیاری از برندها به دالیل منفی مدنظر مخاطب هدف 
قرار می گیرند. اگر ما نیز در میان چنین برندهایی باشیم، ادامه فعالیت مان دشوار خواهد 
شد بنابراین فرآیند کلی روابط عمومی شامل جلب توجه مخاطب هدف با استفاده از 
ابزارهای رس��انه ای خواهد بود. در این میان نقش شبکه های اجتماعی نیز قابل توجه 
است. شاید تا یک دهه پیش استفاده از شبکه های اجتماعی برای توسعه برند چندان 
مدنظر نبود، اما اکنون توجه به پلتفرم های اجتماعی حیاتی است. حضور اینفلوئنسرهای 
مختلف در حوزه های گوناگون کسب و کار گزینه جذابی برای همکاری محسوب می شود. 
همانطور که مشاهده می کنید، گزینه های بسیار زیادی برای فعالیت در روابط عمومی 
وج��ود دارد بنابراین ما باید نگاهی به رایج تری��ن گزینه ها برای فعالیت در حوزه روابط 

عمومی داشته باشیم.
اقدامات رایج در حوزه روابط عمومی کدامند؟

یک استراتژی استاندارد در حوزه روابط عمومی به طور معمول دارای بخش های 
مشخصی است. بر همین اساس زمان ارزیابی کیفیت هر استراتژی فراهم می شود. 
مش��کل برخی از برندها ناآگاهی از اجزای اصلی اس��تراتژی های مختلف و ناتوانی 
در زمینه ارزیابی مناس��ب آنهاس��ت. برخی از بخش های اساسی در استراتژی های 

استاندارد روابط عمومی به شرح ذیل است:
• ارائه درخواس��ت همکاری با رس��انه های معتبر در کنار نگارش محتوای جذاب 

برای آنها
• همکاری بازاریابی یا تبلیغاتی با رسانه ها به منظور پشتیبانی از فروش محصوالت 

یا افزایش شهرت و اعتبارمان در بازار 
بدون تردید گزینه های بسیار بیشتری برای فعالیت بازاریابی وجود دارد. برخی از 

گزینه های تکمیلی نیز شامل موارد ذیل است:
• اس��تفاده بازاریابی و تبلیغاتی از شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر و 

اینستاگرام
• برگزاری نشست های خبری برای رونمایی از محصوالت جدید یا استراتژی های 

تازه برندمان
• استفاده از موقعیت شرکت مان در عرصه رسانه برای برندسازی بهینه

• مدیری��ت رویداده��ای خاص با هم��کاری دیگر برندها ب��رای جلب نظر عمده 
رسانه های محلی و بین المللی

• استفاده از اطالعات در دسترس از سوی رسانه ها برای ارزیابی میزان تاثیرگذاری 
محصوالت مان بر روی مخاطب هدف و ارتقای کیفیت آنها

• ایجاد وبالگ رسمی برای برند به منظور تولید محتوای تخصصی تر
بدون تردید راهکارهای بسیار بیشتری برای فعالیت در حوزه روابط عمومی وجود 
دارد. اغلب کارشناس های حوزه روابط عمومی از گزینه های خالقانه و منحصر به فرد 
برای مدیریت حوزه روابط عمومی استفاده می کنند. این امر بیانگر ضرورت توجه به 

توانایی ایده پردازی خالقانه مان به عنوان کارشناس روابط عمومی است.
چه کسانی به روابط عمومی نیاز دارند؟

در س��طح نظری تم��ام افرادی که به دنبال توس��عه کس��ب و کار و رونمایی از 
محصوالت شان هستند، نیازمند روابط عمومی خواهند بود. نکته مهم در این میان 
کاربردهای بسیار بیشتر روابط عمومی در زندگی روزمره است. به این ترتیب روابط 
عمومی مهارتی منحصر به فرد برای حوزه کسب و کار نیست. ما در زندگی روزمره 
نیز به ایجاد ارتباطات مناسب با دیگران نیاز داریم. از آنجایی که مقاله کنونی درباره 
نقش روابط عمومی در حوزه کس��ب و کار است، ما باید بحث را اندکی تخصصی تر 
پی��ش ببریم بنابراین در ادامه به حوزه های مختلف که نیاز به روابط عمومی دارند، 

اشاره خواهیم کرد.
• کس��ب و کارها: ش��اید مهم ترین گزینه که نیاز به روابط عمومی دارد، کسب و 

کارها باش��د. این امر شامل تمام کسب و کارها در هر اندازه و سطح فعالیتی است. 
بسیاری از برندهای بزرگ بدون بخش روابط عمومی شان توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را نخواهند داشت. ما به عنوان صاحب یک کسب و کار باید نسبت 
به جلب توجه رسانه ها و مشتریان به محصوالت مان اطمینان حاصل کنیم. این امر 
بدون توجه به نمایش جلوه ای مطلوب از برندمان در رسانه های مختلف امکان ناپذیر 
اس��ت. فقط در این صورت آمارهای مثب��ت در زمینه فروش محصوالت و تعامل با 

مشتریان ثبت خواهد شد. 
• سازمان های غیرانتفاعی: درست به مانند کسب و کارها، سازمان های غیرانتفاعی 
نیز در راس��تای توسعه اهداف و ارزش های ش��ان نیازمند استفاده از روابط عمومی 
هستند. این امر شامل استفاده از گونه های خاصی از تکنیک های روابط عمومی به 

منظور جلب حمایت و همکاری مردم خواهد بود. 
• اش��خاص: جلوه عمومی برای هر فردی اهمیت دارد. این امر در مورد صاحبان 
کس��ب و کار به عنوان افراد مهم و تاثیرگذار نیز صحت دارد. بس��یاری از مدیران 
و بنیانگذاران برندهای مهم به عنوان چهره های ش��ناخته ش��ده در جامعه فعالیت 
دارند. این امر نیازمند استفاده از تکنیک های روابط عمومی در راستای جلب مداوم 
توجه جامعه و رسانه هاس��ت بنابراین حوزه روابط عمومی برای بسیاری از افراد نیز 

کاربردی خواهد بود.
ابزارهای ضروری در عرصه روابط عمومی

اگرچه تمام افراد امکان اس��تفاده از س��رویس های ایمیل برای پیش��برد اهداف 
بازاریاب��ی را دارن��د، فعالیت تخصصی  در این حوزه نیازمند دسترس��ی به ابزارهای 
حرفه ای اس��ت. اگر نگاهی به کارش��ناس های حرفه ای حوزه روابط عمومی داشته 
باش��ید، این افراد همیش��ه ابزارهای حرفه ای در کنار خود دارند. برخی از ابزارهای 

حرفه ای به شرح زیر هستند:
• ابزارهای رس��انه ای: برخ��ی از ابزارها امکان فعالیت بهتر در رس��انه ها را فراهم 
می کنند. منظور اصلی ما در این بخش مربوط به شبکه های اجتماعی است. بدون 
تردید فعالیت در ش��بکه های اجتماعی با اس��تفاده از ابزارهای تخصصی و کمکی 
تاثیرگذاری بس��یار بیش��تری دارد. برخی از ابزارهای مورد بحث به صورت رایگان 

عرضه می شوند. به این ترتیب نیازی به پرداخت هزینه از سوی ما نخواهد بود. 
• ابزارهای بازاریابی ایمیلی: بازاریابی ایمیلی نیز یکی از گزینه های جذاب و قدیمی 
در حوزه روابط عمومی است. استفاده درست از این تکنیک نیازمند شناسایی دقیق 
مخاطب هدف و بهره مندی از ابزارهای حرفه ای به منظور طراحی قالب های جذاب 
خواهد بود. در اینجا نیز برخی از ابزارهای کاربردی به صورت رایگان در دس��ترس 

قرار دارد.
• ابزاره��ای تحلیل داده: تحلیل داده های خام در زمینه بازاریابی و روابط عمومی 
بدون ابزارهای تخصصی امکان ناپذیر است. شاید بیشترین هزینه های برندها در حوزه 
روابط عمومی مربوط به استفاده از ابزارهای تخصصی تحلیل داده باشد. دلیل این 
امر نیز کامال مش��خص اس��ت. به هر حال استفاده از ابزارهای حرفه ای تحلیل داده 

امکان بهبود وضعیت روابط عمومی برندها را فراهم خواهد ساخت. 
چگونه برنامه روابط عمومی کاربردی طراحی کنیم؟

اگر شما تا به اینجای کار نسبت به ضرورت فعالیت در حوزه روابط عمومی قانع 
شده اید، ادامه مسیر مربوط به شیوه های طراحی استراتژی و برنامه کاربردی خواهد 
ب��ود و بدون تردید برندهای بس��یار زیادی در حوزه روابط عمومی س��رمایه گذاری 
می کنند، با این حال تعداد اندکی از آنها در نهایت به اهداف دلخواه شان می رسند. 
این امر ناش��ی از فعالیت بس��یاری از برندها به صورت نادرس��ت اس��ت. ش��ناخت 
تکنیک ه��ای کارب��ردی در زمینه روابط عمومی و تالش برای شخصی س��ازی آنها 

براساس نیازهای کسب و کارمان اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. 
برخ��ی از برنده��ا در راس��تای فعالیت بهتر در ح��وزه روابط عموم��ی اقدام به 
استخدام کارشناس های این حوزه می کنند. نکته جالب در این میان امکان استفاده 
از تجربی��ات و توصیه ه��ای کاربردی در زمینه روابط عموم��ی و در نتیجه کاهش 
هزینه های برندمان است. اغلب کسب و کارهای کوچک توانایی پرداخت هزینه های 
سنگین همکاری با کارشناس های حرفه ای را ندارند، بنابراین استفاده از توصیه های 
کاربردی و تالش برای ساماندهی این بخش به صورت درون سازمانی بهترین گزینه 

خواهد بود. 
مهم ترین نکته در زمینه طراحی اس��تراتژی روابط عمومی توجه به اولویت های 
برندمان اس��ت. اگر ما نسبت به اولویت های موجود آگاهی نداشته باشیم، مدیریت 
بودجه غیرممکن خواهد ش��د. بدون تردید اغلب برندها برای کسب نتیجه بهتر در 
حوزه روابط عمومی با خبرنگاران و اینفلوئنس��رها رابط��ه نزدیکی ایجاد می کنند. 
اولویت بن��دی نق��ش مهمی در ص��رف بودجه به ص��ورت تاثیرگذار ب��رای چنین 

حوزه هایی دارد. 
ب��دون تردید تالش برای طراحی برنامه روابط عمومی نیازمند اختصاص زمان و 
هزینه بسیار زیادی است. ما در اینجا با استفاده از دیدگاه خبرنگاران اقدام به طراحی 
نمونه ای خام از برنامه روابط عمومی کرده ایم. ش��ما براساس نیاز شرکت تان امکان 

شخصی سازی بخش های مختلف این برنامه را خواهید داشت. 
1. اهمیت پژوهش در حوزه روابط عمومی

ارائ��ه گزینه های جذاب برای مخاطب هدف در دنیای رس��انه نیازمند ش��ناخت 
دقیق این حوزه اس��ت. بسیاری از برندها بدون آگاهی از وضعیت این حوزه و صرفا 
براساس پیشفرض های ساده اقدام به تولید محتوا می کنند. بی تردید نتیجه چنین 
جهت گیری هایی تحمیل ضررهای هنگفت به کسب و کارمان خواهد بود. برندهای 
بزرگ یک ش��به به جایگاه فعلی شان نرسیده اند. اگر ما در تالش برای دستیابی به 
جایگاهی مشابه آنها هستیم، باید نسبت به ساماندهی پژوهش های کاربردی اقدام 
کنیم. این امر نقش مهمی در توس��عه آگاهی مان از وضعیت دنیای رسانه و آخرین 

ترندهای کاربردی آن خواهد داشت. 
اغلب برندها در زمینه ایجاد روابط پایدار با اهالی رس��انه ناکام هس��تند. این امر 
به دلیل تفاوت در زاویه نگاه ما به عنوان مدیر یک کس��ب و کار و خبرنگاران روی 
می دهد. اگر ما به دنبال توسعه کسب و کارمان هستیم، باید هرچه بیشتر با استفاده 

از مطالعات کاربردی به س��وی اخذ دیدگاه خبرنگاران پیش برویم. دان آلیس��ون، 
س��ردبیر ارشد س��ابق خبرگزاری برایان تایمز در این زمینه نسبت به یافتن عالیق 
مش��ترک میان برنده��ا و خبرنگاران تاکید دارد. اگر ما ب��ر روی گزینه های جذاب 
برای خبرنگاران دست بگذاریم، امکان بهره مندی از مزیت های همکاری با رسانه ها 
افزایش خواهد یافت. بس��یاری از خبرنگاران به دلیل عدم عالقه به پیش��نهادهای 
برندها اقدام به رد آنها می کنند بنابراین ما باید در تدارک پیشنهادی بسیار جذاب تر 

از سایر رقبا برای آنها باشیم. 
2. اجرای تعهدات برند

اغلب برندها در زمینه کس��ب و کار تعهدات مختلفی در قبال مش��تریان دارند. 
این امر ش��امل مواردی از قبیل اختصاص بودجه برای طرح های خیریه یا بازنمایی 
نحوه تاثیرگذاری محصوالت شان بر روی زندگی مشتریان است. برند شما براساس 
ویژگی ها و بازارهای هدفش تعهدات مختلفی در قبال مشتریان خواهد داشت. نکته 
مهم در اینجا اجرای تعهدات است. برخی از برندها پس از اعالم تعهدات شان هیچ 
اقدامی برای اجرای ش��ان صورت نمی دهند. نتیجه این امر دلسردی مخاطب هدف 

نسبت به برند موردنظر خواهد بود. 
برندهای بزرگ عالوه بر اجرای تعهدات ش��ان توانایی مناس��بی در زمینه جذب 
پوش��ش رس��انه ای دارند. به این ترتیب بخش قابل توجهی از مشتریان آنها نسبت 
به اجرای تعهدات ش��ان آگاه می ش��وند. نقش روابط عمومی در سازماندهی درست 
رویدادها انکارناپذیر اس��ت. ما باید همیشه به دنبال پوشش مناسب فرآیند اجرای 

تعهدات برندمان در رسانه ها باشیم. 
استفاده از خبرگزاری ها به منظور جلب توجه مخاطب به فرآیند اجرای تعهدات 
از مدت ها قبل مدنظر بازاریاب ها و صاحبان کس��ب و کار قرار داش��ته اس��ت. نکته 
مهم در این میان ارائه داستانی جذاب به منظور جلب توجه رسانه هاست. ما در هر 
صورت باید توانایی ایجاد جلوه ای ویژه برای برندمان در برابر شمار باالیی از رقبا را 
داشته باشیم. در غیر این صورت احتمال موفقیت مان به شدت کاهش خواهد یافت. 

3. استفاده از زبان ساده
بدون تردید در تمام کسب و کارها اصطالحات پیچیده وجود دارد. مزیت اصلی 
خبرگزاری ها در مقایس��ه با کس��ب و کارها امکان بیان اخبار به زبان س��اده است. 
بسیاری از برندها به دلیل استفاده از اصطالحات عجیب و غریب در کمپین های شان 
م��ورد انتقاد قرار می گیرند. به همین خاطر ما بای��د در فعالیت مان در حوزه روابط 
عمومی به ساده سازی مفاهیم توجه داشته باشیم. در غیر این صورت به طور مداوم 

با ریزش مخاطب مواجه خواهیم بود. 
بس��یاری از مدیران در حوزه روابط عمومی پیش از فعالیت رسمی در این حوزه 
تجربه خبرنگاری داش��ته اند. این امر کمک مناس��بی در راستای درک بهتر الگوی 
تولید محتوای استاندارد خواهد کرد، بنابراین در صورت وجود شرایط مناسب پیش 
از ش��روع به فعالیت در حوزه روابط عمومی دس��ت کم با چند خبرنگار گفت وگو 
کنید. نتیجه این امر امکان دس��تیابی به دیدگاهی مناسب در رابطه با ساده سازی 

مفاهیم خواهد بود. 
یکی از اش��تباهات رایج میان برندها دست کم گرفتن تاثیر روابط عمومی است. 
استدالل اغلب مدیران امکان جایگزینی حوزه روابط عمومی با بازاریابی است. بدون 
تردید چنین دیدگاهی عجیب به نظر می رسد. امروزه تمام بخش های کسب و کار 
به طور یکسان دارای اهمیتند بنابراین تالش برای چشم پوشی از یک حوزه با هدف 
جبران کاستی های مربوطه با حوزه ای دیگر خطرات زیادی به همراه خواهد داشت. 

۴. ضرورت اصالت
کارال سینگستون مدت ها به عنوان یک خبرنگار در روزنامه های مختلف مشغول 
به کار بود. وی پس از نزدیک به دو دهه فعالیت در حوزه خبرنگاری به سراغ صنعت 
روابط عمومی آمد. کارال اکنون یکی از موفقیت  ترین کارشناس های روابط عمومی 
اس��ت. ش��هرت وی به دلیل همکاری با برخی از برندهای بزرگ در طول سال های 
اخیر افزایش قابل توجهی یافته است. فرآیند روابط عمومی از نظر وی بیشتر شبیه 
به نگارش داستان های جذاب است. امروزه داستان های جذاب برای مخاطب هدف 
دارای ویژگی بدیع و تازه اس��ت. به این ترتیب م��ا در زمان نگارش محتوای روابط 
عمومی باید به اصالت آن توجه داش��ته باشیم. متاس��فانه در طول سال های اخیر 
بس��یاری از برندها اقدام به تقلید صرف از یکدیگر کرده اند. نتیجه این امر افزایش 
ش��مار فراوانی از برنامه ه��ای روابط عمومی با تاثیرگ��ذاری اندک بر روی مخاطب 
هدف است. همانطور که در دنیای تبلیغات تقلید صرف برخی از برندها از یکدیگر 
موجب بدبینی مش��تریان شده است، در اینجا نیز برخی از کارشناس ها صحبت از 
کاهش ش��دید اعتماد مردم به فعالیت کارشناس های روابط عمومی کرده اند. تنها 
راه��کار برای کاهش بی اعتمادی مخاطب هدف ت��الش برای تولید محتوای دارای 

اصالت است. 
5. شخصی سازی برنامه روابط عمومی

آدام یوس��ن به عنوان خبرنگار سابق رسانه FOX۲۴ سابقه مدت ها فعالیت در 
ش��بکه های گوناگون را دارد. وی در زمینه بهب��ود وضعیت روابط عمومی برندها و 
جلب نظر رس��انه ها بر روی شخصی س��ازی محتوا تاکید دارد. بی تردید بسیاری از 
برندها در حوزه روابط عمومی مش��غول به فعالیت هستند، با این حال تعداد کمی 
از آنها در عمل توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاط��ب هدف را دارند. ایراد 
اصلی کار اغلب برندها به دلیل ناتوانی در زمینه شخصی سازی محتوا روی می دهد. 
به این ترتیب رس��انه ها نیز عالقه ای به همکاری با برند موردنظر نش��ان نمی دهند. 
هرچه توانایی یک برند برای شخصی سازی فرآیند روابط عمومی بیشتر باشد، عالقه 
رسانه ها و همچنین مخاطب هدف برای توجه به نتیجه کارشان بیشتر خواهد شد. 
بی  تردید فعالیت در حوزه روابط عمومی دش��واری های بسیار زیادی دارد. اغلب 
افراد ایده مشخصی برای برنامه ریزی در چنین حوزه ای ندارند. شاید بهترین راهکار 
برای برندها در راستای طراحی برنامه ای کاربردی در حوزه روابط عمومی توجه به 
توصیه پایانی این مقاله باش��د. اگر ما در ت��الش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف هستیم، باید ایده ها و فرآیند روابط عمومی منحصر به فردی داشته باشیم. 
business.com :منبع

گوگل امکان استفاده از برنامه Zoom را برای 
کارمندان خود ممنوع کرد 

اگرچه ویروس کرونا برای بس��یاری از کس��ب-کارها یک فاجعه 
محس��وب ش��ده اس��ت، با این حال در این بین برخی از برندها نیز 
 Zoom رشد چشمگیری را پیدا کردند. نمونه آن را می-توان برند
دانس��ت که یک اپلیکیش��ن جهت برقراری تماس های تصویری به 
تعداد زیاد ) در حدود ۱۰۰ نفر( اس��ت. درواقع با کمک این برنامه 
ارتباط با س��ایرین و امکان دورکاری بس��یار مهیا خواهد بود. علی 
رغم محبوبیت س��ریع این برنامه، مدی��ران گوگل هنوز تردیدهایی 
را نس��بت ب��ه امنیت آن داش��ته و به همین خاطر اس��تفاده از آن 
را ب��رای تمامی کارمندان خ��ود ممنوع اعالم کردن��د. در رابطه با 
عل��ت اصلی این تصمیم برخی بر این باور هس��تند ک��ه این اقدام 
گوگل تنها برای تبلیغ و اس��تفاده بیش��تر از برنامه های تولید خود 
)گوگل میت( اس��ت. برخی دیگر نیز ملیت چینی مالک این برند را 
بهانه ای ب��رای این تصمیم عنوان کرده اند. درواق��ع با توجه به این 
مس��ئله که در حال حاضر روابط دو کش��ور چین و آمریکا مس��اعد 
نیس��ت، حتی برندها نیز عملکرد محتاطانه تری را نسبت به یکدیگر 
پی��دا کرده اند، با این حال واقعیت این اس��ت که باید این حدس ها 
را کن��ار بگذاریم. علت این امر به این خاطر اس��ت ک��ه این برنامه 
واقع��ا ضعف هایی را در زمینه امنیت اطالع��ات کاربران خود دارد. 
البت��ه در این رابطه نمی توان مس��ئله رقابت را نی��ز فراموش کرد. 
درواقع Zoom رقیب گوگل محس��وب ش��ده و طبیعی اس��ت که 
این برند تمایل نداش��ته باش��د که کارمندان با اس��تفاده از آن، به 
نوعی تبلیغ رقی��ب را کنند. در هر صورت این اقدام مدیران گوگل 
کامال درست بوده و ضروری است که برندی به بزرگی این شرکت، 
نس��بت به امنیت اطالعات کارمندان خود توجه ویژه ای را داش��ته 
باشد. در این بخش ذکر این نکته ضروری است که به صورت کلی، 
در ش��رایط قرنطینه، میزان استفاده از برنامه های تماس تصویری و 
ایجاد وبینار، افزایش��ی فراتر از حد تصور را پیدا کرده است و بنا بر 
آمارهای منتشرشده  Zoom بیشترین میزان کاربر را دارد. در این 
رابطه از برنامه های مطرح دیگری نظیر مایکروس��افت تیمز و اسلک 
نیز می   توان نام برد. نمونه ساده ضعف های برنامه مذکور را می توان 
Zoombombing دانست. برطبق آن افراد می توانند با آگاهی از 
آیدی، به راحتی و کس��ب اجازه، وارد جلسات آنالین شوند. اگرچه 
اعالم شده است که چنین افرادی تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند 
گرفت، ب��ا این حال با توج��ه به وجود چنی��ن ضعف هایی، توصیه 
می ش��ود که کس��ب وکارها و افرادی که اطالعات جلسه برای شان 
اهمیتی حیاتی دارد، از جایگزین های دیگری در این رابطه استفاده 
کنند. در این راس��تا اسپیس ایکس و ناسا نیز سیاستی مشابه را در 
پیش گرفته اند. حال باید دید که واکنش مدیران این برنامه نس��بت 

به این اقدام گوگل، چه خواهد بود. 
thenextweb.com :منبع

حمایت نایک از فعالیت های ورزشی در خانه

دنیا در ش��رایط عجیبی از نظر مقابل��ه با ویروس کرونا قرار دارد. 
تم��ام فعالیت ها و مس��ابقات ورزش��ی تعطیل ش��ده اس��ت. تاریخ 
مش��خصی نیز ب��رای پیگی��ری دوباره چنی��ن رویدادهای��ی اعالم 
نش��ده اس��ت. در چنین ش��رایطی بخش های مختل��ف خانه مانند 
آش��پزخانه، اتاق خواب و راهروها بدل به مکان هایی مناس��ب برای 
فعالیت های ورزشی شده اس��ت. اغلب افراد دیگر امکان مراجعه به 
باش��گاه ها یا حض��ور در محیط های عمومی ب��رای ورزش کردن را 
ندارند. س��ازمان های مختلف نیز درباره خطرات حضور بی مورد در 
محیط های عمومی اطالعیه های مختلفی منتش��ر می کنند. در این 
میان ستارگان مشهور دنیای ورزش نیز مانند بسیاری از افراد عادی 
در خان��ه اقدام به ادامه تمرینات ش��ان می کنند. این امر ایده اصلی 

برند نایک برای کمپین بازاریابی جدیدش است. 
برند نای��ک در تازه ترین اق��دام بازاریابی اش با هم��کاری آژانس 
تبلیغات��ی Wieden + Kennedy ویدئ��وی 6۰ ثانی��ه ای برای 
حمای��ت از تمرین های ورزش��ی در خانه تولید کرده اس��ت. فضای 
اصل��ی این ویدئو ش��امل تصاویر و کلیپ های کوتاه از ورزش��کاران 
مختل��ف و افراد عادی در حال تمرین در خانه اس��ت. هدف اصلی 
نایک از تولید این ویدئوها نمای��ش راهکارهایی برای ادامه فعالیت 
و تمرین ورزش��ی به مخاطب هدف است. در نهایت نیز پیام »برای 

جهان تمرین کنید« بر روی صفحه نقش می بندد. 
بی تردید کمپین تازه نایک یکی از گزینه های جذاب بازاریابی در 
شرایط شیوع کرونا محس��وب می شود. بسیاری از برندها در چنین 
فضایی بیشتر به دنبال کاهش هزینه های جاری هستند، با این حال 
نای��ک به جای اقدامات مختلف به دنبال روحیه بخش��ی به مخاطب 
هدف اس��ت. این امر با تجربه سال های متمادی این برند در زمینه 
تمرکز بر روی رویدادها و اتفاقات مهم در حوزه تبلیغات س��ازگاری 

دارد. 
musebycl.io :منبع
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اینستاگرام یکی از پرطرفدارترین پلتفرم های اجتماعی در میان کاربران مختلف در 
سراسر دنیا محسوب می شود. امروزه برخی از شبکه های اجتماعی فقط موردپسند 
برخی از کاربران قرار دارد، اما اینستاگرام با ارائه خدمات نوآورانه موفق به جلب نظر 
افراد گوناگون با شرایط سنی و سلیقه های مختلف شده است. همین امر توجه شمار 
باالیی از برندها را به خود جلب کرده اس��ت. درآمد اصلی اینس��تاگرام مانند سایر 
شبکه های اجتماعی از طریق تبلیغات کسب می شود. با این حال اینستاگرام نسبت 

به سایر شبکه های اجتماعی مزیت های بیشتری برای کسب درآمد باالتر دارد. 
اغلب برندها دارای اکانت رس��می در اینس��تاگرام هس��تند. آنها با هدف توسعه 
کس��ب و کار در ای��ن فضا فعالی��ت می کنند. وقتی ما در تالش ب��رای بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی هس��تیم، امکانات در دسترس اهمیت بس��یار زیادی خواهد 
داشت. خوشبختانه اینستاگرام امکانات جذابی برای کاربران به منظور تولید محتوا 
فراهم کرده اس��ت. یکی از بخش های کاربردی آن IGTV اس��ت. تا پیش از این 
اینستاگرام فقط بارگذاری ویدئوهای 6۰ ثانیه ای را پشتیبانی می کرد. سپس امکان 
بارگذاری حداکثر۱۰ ویدئوی 6۰ ثانیه ای کنار هم را فراهم کرد. در آخرین نوآوری 
 IGTV ویدئوی��ی نیز امکان بارگذاری ویدئوهای حداکث��ر 6۰ دقیقه ای در بخش
مورد ارزیابی قرار گرفت. این امر با هدف توسعه فعالیت بالگرها و اینفلوئنسرها در 
اینس��تاگرام روی داده است. بدون تردید برندها نیز امکان بهره مندی از مزیت های 

IGTV را خواهند داشت. 
برخی از اهداف مهم برای فعالیت بازاریابی در بخش IGTV به شرح ذیل است:

• ایجاد رابطه پایدار با مخاطب هدف
• همکاری با اینفلوئنسرها برای تولید محتوا

• ارتقای سطح کیفی استراتژی بازاریابی آنالین
بی تردید امکان بهره مندی از مزیت های مختلف در اینستاگرام وجود دارد. توجه 
ما در این مقاله بر روی تولید محتوای ویدئویی برای بازاریابی بهتر قرار دارد. امروزه 
کاربران واکنش بسیار بهتری در قبال محتوای بازاریابی ویدئویی دارند. این امر ناشی 
از سهولت دسترس��ی به محتوای ویدئویی و همچنین کاهش انگیزه کاربران برای 
مطالعه محتوای متنی است بنابراین برندها در راستای تعامل هرچه بهتر با مخاطب 
هدف باید به سوی استفاده از محتوای ویدئویی برای کمپین های شان حرکت کنند. 
وقتی ما قصد بازاریابی ویدئویی در اینستاگرام را داریم، باید به دو پرسش متفاوت 
پاس��خ دهیم. نخست اینکه چگونه باید با ابزار IGTV کار کرد و سپس شیوه های 
مناسب برای استفاده از محتوای ویدئویی در حوزه بازاریابی اینستاگرامی. در ادامه 

ما هر دو پرسش را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
IGTV چیست؟

وقت��ی از IGTV صحب��ت می کنیم، منظ��ور پلتفرم جانبی اینس��تاگرام برای 
بارگذاری ویدئوهای طوالنی اس��ت. تیم فنی اینس��تاگرام در سال ۲۰۱۸ از قابلیت 
مورد بحث رونمایی کرد. از آن زمان تا به حال تعداد بس��یار زیادی از برندها اقدام 
ب��ه تولید محت��وای ویدئویی طوالنی کرده ان��د. نوآوری جانبی اینس��تاگرام درباره 
IGTV یکسال بعد در ژوئن ۲۰۱۹ روی داد. بر این اساس کاربران امکان بارگذاری 
خالصه ای کوتاه از ویدئوهای بخش IGTV در صفحه اصلی شان را پیدا کردند. این 
امر نقش مهمی در افزایش انگیزه کاربران برای مش��اهده ویدئوها طوالنی داش��ت. 
اغلب ما حوصله مشاده ویدئوهای طوالنی را نداریم بنابراین بخش IGTV در جلب 
نظر مخاطب هدف با دشواری های مهمی رو به رو است. نکته مهم استفاده از قابلیت  

پیش نمایش کوتاه ویدئو برای جلب نظر کاربران است. 
آخری��ن آپدیت اینس��تاگرام در بخ��ش IGTV چند ماه پیش ب��ا هدف تولید 
مجموعه ویدئوهای س��ریالی روی داد. ب��ه این ترتیب برندها امکان تولید مجموعه 
 IGTV ویدئوها و بارگذاری آنها تحت نام یکسان را پیدا کرده اند. بدون تردید بخش
بیش از هر چیز دیگری کاربران را به یاد یوتیوب می اندازد. در حقیقت هدف اصلی 
فیس بوک از توس��عه اینس��تاگرام تبدیل آن به نوعی تلویزیون آنالین است. به این 
ترتیب ش��اید س��لطه یوتیوب بر دنیای پخش آنالین ویدئو در س��ال های آینده به 

چالش کشیده شود. 
 IGTV برندهای مختلف در سراسر دنیا به تدریج در حال انطباق با ویژگی های
هستند. برخی از چالش های اصلی در زمینه پرهیز برندها از تولید محتوای ویدئویی 
طوالنی ش��امل هزینه باال و همچنین فقدان دانش کافی اس��ت. ما در این مقاله به 
دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش هزینه های تولید و تقویت مهارت ش��ما برای 

بازاریابی در بخش IGTV خواهیم بود. 
چگونه از بخش IGTV استفاده کنیم؟

نخس��تین گام در راستای استفاده مناس��ب از بخش IGTV ایجاد کانال است. 
ب��ه این ترتیب ما امکان بارگذاری ویدئوهای طوالنی را خواهیم داش��ت. نکته مهم 
در این میان اس��تفاده از اکانت رس��می برندمان به عنوان حس��اب پشتیبان کانال 

IGTV است. 
بارگذاری ویدئو در بخش IGTV کار چندان دش��واری نیس��ت. مراحل ابتدایی 
درست مانند بارگذاری پست عادی است. سپس در بخش انتخاب ویدئو یک فایل 
6۰ ثانیه ای یا بیش��تر را انتخاب کنید. س��پس گزینه »به اشتراک گذاری ویدئوی 
طوالنی« را انتخاب کنید. به این ترتیب فرآیند بارگذاری ویدئوی موردنظر در بخش 
IGTV دنبال خواهد ش��د. در نهایت نیز باید تصوی��ر کاور ویدئوی مان را انتخاب 
کنیم. این امر از طریق انتخاب یک فریم خاص از ویدئو یا عکسی دیگر امکان پذیر 
خواهد بود. اکنون اکانت ها امکان ایجاد پیش نمایش برای ویدئوهای طوالنی شان را 
دارند. توصیه ما در این بخش استفاده از گزینه پیش نمایش برای جلب نظر مخاطب 
هدف به مشاهده ویدئوی کامل است. اگر قصد همکاری تبلیغاتی با دیگر اکانت ها 
را دارید، استفاده از پیش نمایش ویدئوهای طوالنی به عنوان گزینه تبلیغاتی منطقی 

خواهد بود. 
ایجاد مجموعه ویدئوهای تلویزیونی در بخش IGTV نیز با ایجاد یک نام مشترک 
برای مجموع��ه ویدئوها امکان پذیر خواهد بود. به این ترتیب پیش از بارگذاری هر 
ویدئو از شما درباره افزودن فایل موردنظر به مجموعه های قبلی سوال خواهد شد. 

بدون تردید درج کپش��ن در ذیل پس��ت ها برای اغلب بازاریاب ها فرصت تعاملی 
مطلوب��ی فراهم می کند. ای��ن امر در بخش IGTV نیز مدنظر قرار گرفته اس��ت. 
نکته مهم در اینجا ارائه توضیحات تکمیلی و کوتاه به مخاطب هدف درباره ویدئوی 
موردنظر اس��ت. اگر کپش��ن ما بیش از اندازه طوالنی باشد، شانس مان برای جلب 
نظر مخاطب هدف کاهش خواهد یافت بنابراین پیش از هر نکته دیگری به رعایت 

اختصار توجه داشته باشید. 
بی تردید هر ش��بکه اجتماعی از فرمت های ویدئویی خاصی پش��تیبانی می کند. 
ام��روزه اغل��ب ویدئوها در قال��ب فرمت MP۴ تولید می ش��ود. ب��ه همین خاطر 
اینستاگرام نیز از چنین فرمتی پشتیبانی می کند. اگر ویدئوی شما در فرمت دیگری 
تهیه ش��ده اس��ت، به س��ادگی امکان تغییر فرمت اش را خواهید داشت. همچنین 
حداقل مدت زمان ویدئوی تان باید یک دقیقه باشد. در غیر این صورت اینستاگرام 
اجازه بارگذاری IGTV را نخواهد داد. حداقل نرخ فریم نیز باید بر روی ۳۰ فریم 
بر ثانیه باشد. کیفیت ویدئوها نیز حداقل ۷۲۰ پیکسل خواهد بود. این امر به معنای 

جهت گیری اینستاگرام برای ارائه ویدئوهای باکیفیت در این بخش است. ویدئوهای 
ما حجمی بین 6۵۰ مگابایت  تا ۳.6 گیگ خواهند داش��ت. این امر امکان استفاده 
از کیفیت ه��ای باال برای تولید ویدئو را فراهم می کند. نکته مهم در اینجا توجه به 
سرعت اینترنت کاربران مختل است بنابراین از بارگذاری ویدئوهای دارای حجم باال 
پرهیز کنید. این امر حوصله کاربران را س��ر می برد. در نتیجه بازدید ویدئوی ما به 

شدت کاهش خواهد یافت. 
اکن��ون ما اطالعات پایه ای درباره نحوه کار با بخش IGTV را داریم. گام بعدی 
اس��تفاده از اطالعات موردنظر برای توس��عه کمپین های بازاریابی اس��ت. بی تردید 
 IGTV تکنیک ها و استراتژی های بازاریابی بسیار زیادی برای بهره مندی از بخش
وج��ود دارد. نکت��ه مهم در این می��ان توجه به الگوهای مطمئن و مورد اس��تفاده 
برندهای بزرگ اس��ت. به این ترتیب ما از ریس��ک های احتمالی در زمینه شکست 
کمپین م��ان جلوگیری خواهیم کرد. برخی از برنده��ا به دنبال راهکارهای نوآورانه 
هستند. استفاده از چنین الگوهایی فقط در صورت اطمینان باال از نتیجه کار منطقی 
خواهد بود. در غیر این صورت همیشه احتمال مواجهه با شکست های سنگین وجود 

خواهد داشت. 
IGTV راهکارهای استفاده بازاریابی از

در ادامه ما پنج راهکار اصلی برای بازاریابی تاثیرگذار در اینستاگرام با استفاده از 
بخش IGTV را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1. تولید ویدئوهای آموزشی
اغلب کاربران برای یادگیری نکات تازه در زمینه های مختلف به سراغ اینستاگرام 
می روند بنابراین ما باید به تولید ویدئوهای آموزشی به عنوان گزینه ای جذاب برای 
جلب نظر مخاطب هدف توجه کنیم. هیچ ایده مشخصی برای تولید گونه ای خاص 
از ویدئوهای آموزشی وجود ندارد. ما با ارزیابی وضعیت برندمان و برندهای برتر در 
حوزه کس��ب و کار امکان یافتن ایده های جذاب در زمینه تولید محتوای ویدئویی 

جذاب را خواهیم داشت. 

کسب و کارهای مختلف همیشه دارای اصطالحات مختلفی هستند. این امر ایجاد 
ارتباط با کاربران را بس��یار دش��وار می کند. یکی از گزینه های جذاب و عمومی در 
میان برندها استفاده از ویدئوهای آموزشی برای تشریح اصطالحات کاربردی است. 
به این ترتیب کاربران عالقه مند به برندمان امکان آگاهی بهتر از شیوه فعالیت مان 
را خواهند داشت. چنین امری درباره آموزش نحوه کار با محصوالت برند نیز صحت 
دارد. اغل��ب محصوالت تازه نیازمند توضیحات کاربردی در مورد ش��یوه کارش��ان 
هستند. استفاده از بخش IGTV بهترین گزینه برای افزایش انگیزه مخاطب هدف 

به منظور خرید از برندمان خواهد بود. 
اگر ش��ما در زمینه تهیه تمرین های ورزشی یا حتی تولید لوازم ورزشی فعالیت 
دارید، تولید ویدئوهای آموزشی در رشته های پرطرفدار ورزشی گزینه مناسبی برای 
جلب نظر مخاطب هدف خواهد بود. این امر در رابطه با دیگر برندها نیز براس��اس 
ماهیت کس��ب و کارشان صورت می گیرد. نکته مهم در اینجا توجه کلی به سلیقه 

مخاطب هدف است. 
2. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ

بی تردید مشتریان در رابطه با محصوالت و برندها پرسش های بسیار زیادی دارند. 
این امر موجب افزایش تمایل برندها به منظور پاسخگویی به مشتریان در قالب های 
تعاملی ش��ده است. یکی از گزینه های جذاب برای تعامل بهتر با مشتریان استفاده 
از بخش IGTV برای پاس��خ دقیق به پرس��ش های اصلی مشتریان است. این امر 
شامل جمع آوری پرسش های مختلف کاربران و سپس پاسخگویی به پرتکرارترین 
آنهاست. مزیت اصلی این شیوه جلب نظر بیشتر مخاطب هدف است. همچنین در 
صورت تمایل برای افزایش جذابیت های مدل مذکور امکان استفاده از گزینه پخش 
ویدئوی آنالین نیز وجود دارد. به این ترتیب شما به پرسش های کاربران به صورت 

آنالین پاسخ خواهید داد. 
 IGTV نکت��ه مه��م در رابطه با ایجاد جلس��ات پرس��ش و پاس��خ در بخ��ش
اطالع رسانی به مخاطب هدف است. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی 
آنها فراهم می شود. اگر ما اطالع رسانی قبلی به مخاطب هدف نداشته باشیم، فرآیند 
جمع آوری پرس��ش های کاربردی آنها بسیار دشوار خواهد شد. همچنین در نهایت 
نیز در صورت اس��تفاده از گزینه الیو باید ویدئوی موردنظر برای ۲۴ ساعت ذخیره 
شود. در غیر این صورت دیگر کاربران فرصت مشاهده ویدئوی ما را نخواهند داشت. 

3. نمایش پشت صحنه کسب و کار
یکی دیگر از ایده های جذاب برای تعامل با مخاطب هدف در فضای ش��بکه های 
آنالین نمایش پشت صحنه کسب و کار است. اغلب برندها فرآیند تولید محصوالت 
جذابی دارند. اس��تفاده از این امر به عنوان مزیت بازاریابی ش��اید در نگاه نخس��ت 
عجیب به نظر برس��د، اما از سوی بس��یاری از برندها به صورت موفقیت آمیز دنبال 
می ش��ود. توصیه من در این بخش جست وجو برای مشاهده تجربه دیگر برندها در 
زمینه نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کار است. به این ترتیب ما شناخت نسبی از 
حوزه موردنظر خواهیم داش��ت. سپس امکان تولید محتوای جذاب برای جلب نظر 

مخاطب هدف فراهم می شود. 
اگر به دنبال نمایش جذاب ترین صحنه های مربوط به برندتان هس��تید، پیش از 
تولید محتوا اقدام به مصاحبه با برخی از مشتریان تان کنید. این امر امکان دستیابی 
به ایده های مناس��بی درباره نکات جذاب درباره برندمان را فراهم می کند. برخی از 
برندها به منظور آگاهی از س��لیقه مخاطب هدف تعدادی از مش��تریان را در زمانی 
مش��خص به ش��رکت دعوت می کنند. این امر در قالب یک تور بازدید کوتاه از خط 
تولید و س��ایر بخش های ش��رکت صورت می گیرد. در نهایت نی��ز از آنها پیرامون 
جذاب ترین بخش شرکت سوال پرسیده می شود. به این ترتیب امکان یافتن نکات 

جذاب درباره برند فراهم خواهد شد. 
۴. پوشش یک رویداد

برگزاری کنفرانس خبری یا سمینار گزینه جذابی برای افزایش توجه مطبوعات 
و مش��تریان به برندمان محسوب می شود. امروزه اس��تفاده از بخش IGTV برای 
برگزاری س��مینارهای آنالین یا حتی پوشش ش��ان کاربردهای زیادی دارد. این امر 

امکان تعامل با کاربران مختلف از کشورهای گوناگون را فراهم می کند. مزیت اصلی 
سمینارهای آنالین در کاهش هزینه های جاری است. به این ترتیب توصیه اصلی ما 

در این بخش استفاده از سمینارهای آنالین خواهد بود. 
برخی از برندها در زمینه برگزاری رویدادهای مهم کس��ب و کار س��ابقه طوالنی 
دارند. این امر همیش��ه موجب افزایش شهرت برندها و جلب نظر رسانه ها می شود. 
اگر ما در ابتدای مسیر کسب و کار هستیم، تالش برای پوشش رویداد موردنظر در 
بخش IGTV گزینه جذابی خواهد بود. این امر ش��امل فرآیند تحلیل بخش های 
مختلف مراس��م نیز می شود بنابراین فقط به پوش��ش زنده رویداد مورد نظر اکتفا 
نکنید. مزیت اصلی این ش��یوه امکان توسعه ش��هرت برندمان به عنوان کارشناس 
و مش��اور مورد اطمینان مشتریان اس��ت بنابراین از فرصت موردنظر باید حداکثر 

بهره برداری را کرد. 
5. میزبانی از برنامه گفت  وگو

گفت وگ��و پیرام��ون موضوعات مختلف کس��ب و کار ایده جذابی اس��ت. اغلب 
مش��تریان عالقه مند به اس��تفاده از نظرات کارشناس��ی دقیق پیرامون محصوالت 
مختل��ف و وضعی��ت بازار هس��تند. میزبان��ی از گفت وگوه��ای آنالی��ن در میان 
کم هزینه ترین گزینه های تبلیغاتی محسوب می شود. به این ترتیب ما فرصت کافی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از اطالعات دقیق و کاربردی را 
خواهیم داشت. ما در این بخش باید پیش از برگزاری برنامه اقدام به شناسایی ترندها 
و مسائل مهم برای مشتریان کنیم. گام بعد تالش برای پاسخگویی به دغدغه های 
موردنظر در فرآیند برنامه مان اس��ت. برنامه های مختلف در زمینه کس��ب و کار با 
استفاده از توصیه های فوق حالت استانداردی خواهند داشت. اشتباه برخی از برندها 
در زمینه بازاریابی و میزبانی از برنامه های گفت وگو عدم همکاری با کارشناس های 
حرفه ای و همچنین انتخاب موضوعات س��طحی است بنابراین مشاهده عدم عالقه 
مخاطب هدف برای مشاهده برنامه های مختلف برندها جای تعجب نخواهد داشت. 
توصیه های کاربردی برای افزایش کیفیت کمپین های بازاریابی 

در اینستاگرام
هر زمان که ش��روع به تولید ویدئو در بخ��ش IGTV کنید، امکان بهره مندی 
از مزیت های آن را خواهید داش��ت. نکته مهم تالش برای اس��تفاده از توصیه های 
حرفه ای به منظور افزایش کیفیت کمپین تان است. برخی از برندها بدون هیچ گونه 
آگاهی قبلی اقدام به تولید محتوا در این فضا می کنند. بی تردید هیچ امری مهم تر از 
اعتبار برندها در فضای آنالین نیست بنابراین بدون مطالعه دقیق پیرامون شیوه های 
کاربردی بازاریابی در بخش IGTV اعتبار برندتان را خدشه دار نکنید. ما در ادامه 
برخی از توصیه های بازاریابی مناسب در اینستاگرام را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1. استفاده از گزینه تبلیغاتی در اینستاگرام
پرداخت هزینه تبلیغات به تیم فنی اینستاگرام برای توسعه هرچه بهتر کمپین 
ایده تازه ای محسوب نمی شود. این امر در رابطه با ویدئوهای بخش IGTV بیشتر 
شامل س��رمایه گذاری بر روی پیش نمایش هاست. همانطور که در بخش های قبل 
بیان شد، امروزه کاربران حوصله مشاهده ویدئوهای طوالنی را ندارند. بنابراین ما با 

ارائه یک پیش نمایش کوتاه امکان جلب نظر آنها را خواهیم داشت. 
نکته مهم در این میان انتخاب پیش نمایش جذاب از ویدئوی طوالنی مان اس��ت. 
در غی��ر این صورت هزینه های ما بی تاثیر خواهد ماند. همچنین تاکید بیش از حد 
بر روی گزینه تبلیغاتی نیز موجب دلسردی مخاطب هدف می شود. ما باید از گزینه 
تبلیغاتی برای افزایش تمایل کاربران به دنبال کردن برندمان استفاده کنیم. کاربرد 

بیش از حد بخش تبلیغات فقط موجب رنجش خاطر کاربران خواهد شد. 
بدون تردید تالش برای توس��عه محتوای بازاریابی در اینستاگرام فقط محدود به 
این پلتفرم نیست. استفاده از توییتر یا فیس بوک برای تبلیغ ویدئوهای مان در بخش 
IGTV نیز منطقی به نظر می رس��د. به این ترتیب ما کمپین بازاریابی مان را میان 

شبکه های اجتماعی مختلف توسعه خواهیم داد. 
2. سازگاری با حالت بی صدا

امروزه اغلب کاربران عالقه ای به مش��اهده ویدئوها ب��ا هندزفری یا به طور کلی 
افزایش میزان صدا ندارند. نتیجه این امر شکس��ت برندها در زمینه تولید محتوای 
ویدئویی بدون زیرنویس اس��ت. ما همیش��ه باید به فکر کاربران در شرایط مختلف 
باشیم بنابراین توجه به تجربه مشاهده ویدئوی مان در حالت بی صدا ضروری است. 
خوشبختانه اینستاگرام توصیه های مفیدی برای بازاریاب ها و اکانت های تجاری 
دارد. اس��تفاده از توصیه های موردنظر ش��انس ما برای بازاریاب��ی بهینه را افزایش 
می دهد. دسترس��ی به این توصیه ها با مراجعه به بخش توضیحات بیش��تر در ذیل 

آمارهای تفصیلی هر بخش امکان پذیر خواهد بود. 
3. ابتدا به فکر اطالعات مهم باشید

جذابیت ویدئوها در همان چند ثانیه نخست نمایان می شود. بسیاری از برندها در 
زمینه شروع ویدئوهای شان را بسیار مالیم طراحی می کنند. این امر شاید در حوزه 
سینما زیبایی های زیادی داشته باشد، اما در حوزه بازاریابی و تبلیغات موجب صرف 
نظر مخاطب از مشاهده ادامه محتوا خواهد شد بنابراین ما باید جذاب ترین اطالعات 
در دس��ترس برندمان را در ابتدای ویدئو نمایش دهیم. فقط در این صورت امکان 

جلب توجه پایدار مخاطب هدف فراهم می شود. 
اش��تباه اصلی برخی از برنده��ا تالش برای مقدمه چینی طوالن��ی پیش از ارائه 
راهکارها یا اطالعات کاربردی ش��ان است. این امر نیز موجب دلسردی و صرف نظر 
مخاطب هدف خواهد شد. یکی از بهترین راهکارها برای افزایش جذابیت ویدئوهای 
برندمان در بخش IGTV توجه به مهارت های وبالگ نویسی است. اغلب وبالگ های 
مرتبط با برندها برای بارگذاری محتوای طوالنی و تخصصی تر مورد اس��تفاده قرار 
می گیرند. تمام فرآیند تولید ویدئو در بخش IGTV مشابه وبالگ نویسی است، با 
این حال باید اطالعات تخصصی را به زبانی س��اده ترجمه کرد. در غیر این صورت 

مخاطب هدف فهم درستی از محتوای ما نخواهد داشت. 
۴. استفاده از هشتگ های مرتبط با ویدئو

امروزه هش��تگ ها نقش مهمی در افزای��ش بازدید محتوای آنالین دارند. این امر 
در صورت اس��تفاده از هشتگ های درست موجب افزایش شهرت و بازدید کاربران 
از ویدئوهای ما در بخش IGTV خواهد شد. اشتباه برخی از برندها در این بخش 
استفاده از حجم باالیی از هشتگ هاست. ما برای هر پست در نهایت ۳ یا ۴ هشتگ 
نیاز داریم. هرچه ش��مار هش��تگ های ما بیشتر ش��ود، میزان توجه مخاطب هدف 
کاهش می یابد. همچنین انتخاب هشتگ های مناسب و کاربردی نیز اهمیت دارد. 
هشتگ های موردنظر باید پیوند دقیقی با کسب و کار ما داشته باشند. اینستاگرام 
در صورت اس��تفاده از هشتگ های بیش از اندازه اقدام به اعمال محدودیت هایی بر 

روی فعالیت اکانت ها می کند. 
5. استفاده از تم، فونت و رنگ برندمان در ویدئوها

اغلب برندها دارای رنگ، فونت و تم منحصر به فردی برای خود هستند. به عنوان 
مثال، برند نایک همیشه از تم مشکی برای تولید محتوای بازاریابی استفاده می کند. 
این امر یادآوری نایک از سوی مخاطب هدف را بسیار ساده می سازد. توصیه اصلی 
ما در این بخش اس��تفاده از المان های مشخص برای برندمان در ویدئوهای بخش 
IGTV اس��ت. ب��ه این ترتیب تاثیرگ��ذاری آنها بر روی مخاطب هدف به ش��دت 

افزایش خواهد یافت.
blog.hootsuite.com :منبع

راه اندازی واحد فروش و بازاریابی چگونه است؟
راه اندازی واحد فروش و بازاریابی موضوع این مقاله آموزشی برای 

مدیران بازاریابی و فروش شرکت ها است.
درآمد و س��ود ش��ما به توانمندی و قدرت فروش ش��ما وابس��ته 
است. به طور کلی مقصود هر تجارت و فعالیتی  در مرحله نخست، 
فروش و بازاریابی خواهد بود. با چشم پوش��ی از نوع بیزینس شما و 
فعالیت تان ش��ما یک بخش بازاریابی و فروش را مدیریت می کنید. 
هر قس��مت دیگری از فعالی��ت مجموعه و تش��کیالت را قادرید به 
س��ایر افراد تعلیم داد و یا س��پرد، یا به اعضای بیرون از س��ازمان و 
کمپان��ی واگذار کرد و یا حتی خریداری نمود. فقط بخش مس��تثنا 
واحد فروش اس��ت که می بایست راه حل و روشی پیدا کنید تا قادر 
باش��ید به طور مستقیم بر پروس��ه فروش نظارت، کنترل و سیطره 

داشته باشید.
اقدام بااهمیت بعدی به کار گرفتن اشخاصی است که قادر باشند 
با رغبت و عالقه از تکنیک ها و ش��یوه های فروش شما تبعیت کنند. 
آنگاه می بایس��ت آن اشخاص را به گونه ای مطلوب و خوب حمایت 
و ی��اری کنید ت��ا در باالبردن می��زان  فوری ف��روش تاثیر مفید و 
اثربخشی داشته باشند. از این رو می بایست خودتان یک کارشناس 
خبره فروش و انگیزه دهنده و ترغیب  کننده پرس��نل و واحد فروش 

باشید.
کمپانی ها و تشکیالت موفق، نه فقط تدابیر و شیوه هایی به وجود 
می آورند که فروشندگان را ترغیب به کار و تالش و فروش فراوان تر 
کنن��د، به عالوه پیوس��ته در ص��دد آنند که س��تارگان فروش را به 
مجموعه فروش خود بیفزایند. موضوع قابل توجه این اس��ت که ۷۰ 
الی ۹۰درصد تمام فروش ها فقط به وس��یله ۲۰درصد فروشندگان 

کمپانی و مجموعه ها صورت می گیرد.
اگ��ر از تکنیک ه��ای ایجاد تبلیغ��ات قدرتمند و پرف��روش بهره 
می گیرید، مس��ئولیت و ش��رایط پرسنل فروش آس��ان تر و ساده تر 
خواه��د ش��د. در صورتی که بتوانی��د به تدوین و ت��دارک ایده ها و 
توصیه های فروش اس��تثنائی و بی نظیر جه��ت کاالها و یا خدمات 
وی��ژه ای با نرخ مطل��وب بپردازید، پرس��نل فروش تان ب��ه گونه ای 
اثربخ��ش ب��ه دریافت کنندکان س��فارش مبدل خواهند ش��د و در 
صورت��ی که در مورد ج��ذب همکاران تازه صحبت کرده باش��ید تا 
ش��ریک های تان مصرف کنن��دگان خ��ود را به خری��داری و مصرف 
کاالهای ش��ما تشویق کنند، وظیفه و مس��ئولیت نیروی فروش تان 

برای شان دلچسب و آسان خواهد شد.
به فروشندگان برای هر فروش مبلغ خوب و قابل قبولی بپردازید:
در ص��دد آن نباش��ید با اج��رای مقررات و ضواب��ط خاص درآمد 
فروشندگان خود را در محدودیت قرار دهید. هنگامی که وجه قابل 
توجهی را به فروش��ندگان خود پرداخ��ت می کنید، بنابراین به طور 
قط��ع آنان فروش باالیی صورت داده اند و درآمد قابل مالحظه ای را 

به کمپانی و مجموعه جاری ساخته اند.
زمانی که درصد قابل مالحظه ای از فروش به فروش��ندگان تعلق 
می گیرد آنان همه س��عی خود را می کنند. به یاد داش��ته باشید که 
همواره بهره و درآمد فروش��ندگان را س��ریعاً بعد از انجام هر فروش 
به آنان بپردازید با این تکنیک نیروی فروش پیوسته عالقه و شور و 
اشتیاق الزم جهت کار و فروش فراوان تر و سعی و کوشش زیادتری 
در این زمینه خواهند داشت و در نتیجه درآمد و سود شما هم باال 

خواهد رفت.
چگونه یک فروشنده خوب برای راه اندازی واحد فروش پیدا 

کنیم؟
فروش��ندگان خوب افرادی هس��تند که در مورد ش��ما و فعالیت 
و ش��رکت تان ب��ا عالق��ه و رغبت ح��رف می زنن��د. آنان ش��اید از 
گروه خریداران ش��ما باش��ند. افرادی که کاالها و خدمات ش��ما را 
می شناسند و از مصرف کنندگان آنها هستند. آنان می بایست از چند 

ویژگی اصلی برخوردار باشند:
بامحبت، باهوش و توانمند باش��ند، به آسانی با سایر افراد ارتباط 
برقرار کنند و خوش معاش��رت باش��ند و توانایی اجرای فعالیت های 

گروهی را داشته باشند.
یک شخص مناسب فروشندگی امکان دارد تاکنون کار فروشندگی 
انجام نداده باش��د. ولی این گونه اش��خاص را می توان با آموزش های 
مناسب و فشرده به تیم فروش خود وارد کرد. لیستی از ویژگی های 
دلخواه تان را یادداش��ت کنید و در پروسه مصاحبه استفاده کنید و 
از متقاضیان درباره آنها س��وال کنید. همچنین پیش از در دسترس 
قرار دادن منابع و س��رمایه گذاری مال��ی جهت تعلیم و آموزش کار 
فروش بررسی کنید آنها دارای مهارت و قابلیت بالقوه الزم برای کار 

فروش هستند یا نه.
qmpmarketing :منبع
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افزایش خالقیت با ۹ اقدام ساده 

رسیدن به تفکر خالق برای هر فردی مهم است، با این حال نباید تصور کرد 
که می توان یک شبه به چنین سطحی دست پیدا کنید. درواقع شما باید درست 
به مانند هر مهارت دیگر، به دنبال طی کردن یک مسیر مرحله ای باشید. در این 
رابطه برخی از عادت ها هس��تند که می توانند سرعت رسیدن به این خواسته را 
افزای��ش دهند. درواقع با تبدیل این اقدامات به عادت روزانه خود، احتمال بروز 
خالقیت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. خوشبختانه فهرستی که قصد معرفی آن 
را داریم، بس��یار ساده بوده و هر فردی می تواند در این رابطه اقدام کند. در این 

راستا به بررسی ۹ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-مصرف آب خود را افزایش دهید 

با توجه به این امر که خالقیت یک مهارت ذهنی محسوب می شود، شما باید 
به فراهم بودن ش��رایط جهت عملکرد خود مغز خود کمک کنید. در این رابطه 
مصرف به اندازه آب، امری الزامی محس��وب می شود. در این رابطه الزم است تا 
هش��ت لیوان را فراموش کرده و همواره در کنار خود مقداری آب داشته باشید 
تا به محض احساس تشنگی، در این رابطه اقدام کنید. درواقع با توجه به تفاوت 
افراد با یکدیگر، این امر طبیعی اس��ت که نیاز آنها به آب نیز یکس��ان نباش��د. 
ب��ه همین خاطر یک برنامه کلی و تعیین چند لیوان در طول روز، یک اش��تباه 
رایج محس��وب می شود. آمارها حاکی از آن است که هنگام کمبود آب در بدن، 
احتمال بروز خطا ۱۲درصد افزایش پیدا می کند. به همین خاطر باید همواره به 

باالبودن سطح آب بدن خود توجه داشته باشید. 
2-میان وعده سالم تهیه کنید 

اش��تباه بزرگ بس��یاری از افراد این است که تنها به س��ه وعده اصلی توجه 
داشته و از ضرورت میان وعده و تنقالت سالم غافل هستند. فراموش نکنید که 
فعالی��ت ذهنی، به انرژی زیادی نیاز دارد. به همین خاطر اگر به نیاز بدنی خود 
توجه نداش��ته باشید، درس��ت وضعیت ماشینی را پیدا خواهید کرد که سوخت 
زی��ادی نداش��ته و انتظارات از آن ب��ه حداقل خواهد رس��ید. همچنین اگر در 
وضعیت تغذیه خود بازنگری داشته و به سمت رژیم سالم تری بروید، بدون شک 

در زمینه خالقیت نیز با احتمال رشد باالتری مواجه خواهید شد. 
3-تاریکی را نابود کنید 

ش��اید عجیب به نظر برس��د، با این حال نتایج جدیدترین تحقیقات نش��ان 
می دهد که در فضاهای تاریک، عملکرد مغر بسیار پایین می آید. به همین خاطر 
محیط کار شما باید نور کافی داشته باشد. همچنین توصیه می شود که خصوصا 
در زمان هایی که با دغدغه هایی فکری مواجه هستید و احساس کالفگی به شما 
دست داده است، چند تمرین کششی را انجام دهید. این امر کمک خواهد کرد 

تا گردش خون در بدن شما بهتر شده و انرژی خود را بازیابی کنید. 
۴-از میزهای ایستاده استفاده کنید 

نشستن های طوالنی عملکرد مغر را کاهش می دهد. درواقع ایجاد تنوع برای 
کمک به خالقیت، اقدامی مهم اس��ت. به همین خاطر در حال حاضر اس��تفاده 
از میزهای ایس��تاده، رواج پیدا کرده و الزم است تا از هر دو نوع میز، به صورت 
مداوم اس��تفاده کنید. در این رابطه حتی برخی از افراد پا را فراتر گذاش��ته و از 
میزهای تردمیلی استفاده می-کنند. حتما برای همه شما اتفاق افتاده است که 
در هن��گام قدم زدن، بهتر می توانید فکر کنید. ب��ه همین خاطر این میزها نیز 
می تواند کامال سودمند بوده و به افزایش تناسب اندام شما کمک کند. همچنین 
الزم اس��ت تا به راحتی خود نیز توجه داش��ته باشید. برای مثال استفاده از یک 
صندل��ی غیراس��تاندارد باعث می ش��ود تا احتمال بروز گ��ردن درد و کمر درد، 
افزایش پیدا کند. بدون ش��ک هنگامی که درد داشته باشید، تنها اتفاقی که در 

ذهن شما رخ نخواهد داد، بروز خالقیت است. 
5-حواس خود را تقویت کنید 

این مس��ئله از چند جهت دارای ارزش فوق العاده اس��ت. درواقع س��اده ترین 
پیامد آن این اس��ت که قادر خواهید بود تا از حواس خود بهتر اس��تفاده کنید، 
با این حال مس��ئله مهم آن در زمینه خالقیت این اس��ت که شما با تالش برای 
تقوی��ت حواس، قدرت تمرکز خود را باال می برید که این مس��ئله کمک خواهد 
ک��رد تا به اط��راف خود توجه بیش��تری را پیدا کرده و با توجه بیش��تر، امکان 
تحلی��ل و پیدا کردن یک راه حل نوآورانه به وج��ود آید. در این رابطه اقدامات 
متعددی را می ت��وان انجام داد. برای مثال برای تقویت قوای بینایی می-توانید 
به یک نقطه دور و نزدیک به صورت مداوم خیره ش��وید. همچنین گوش دادن 
به موس��یقی، تغییر دکوراس��یون و اس��تفاده از رنگ های ش��اد می تواند در این 

رابطه سودمند باشد. 
6-کار گروهی را فراموش نکنید 

کار گروهی به معنای روی هم گذاشتن چندین عقیده مختلف است که باعث 
گس��ترش افق دید شما خواهد شد. درواقع این امر بسیار طبیعی است که افراد 
از زاویه های مختلف به یک مس��ئله نگاه کنن��د که این موضوع در نهایت باعث 
رش��د شما خواهد ش��د. در کار خود نیز توصیه می شود تا تنوع داشته باشید تا 
دچار روزمرگی نشوید. برای مثال پروژه های جدید را به دست گرفته و هفته ای 

حداقل یک بار به صورت دورکاری فعالیت کنید. 
7-استراحت کافی داشته باشید 

هر زمان که احس��اس خس��تگی می کنید، یک چرت کوتاه زده و با این اقدام 
وضعیت خود را دگرگون کنید، با این حال توجه داشته باشید این سیاست تنها 
زمانی س��ودمند خواهد بود که شما وارد الیه های عمیق خواب نشده باشید. به 

همین خاطر محدودیت زمانی حداکثر ۱۰ دقیقه ای را تعیین کنید. 
۸-مدیتیشن 

ب��ه هر میزان که ذهن قوی تری داش��ته باش��ید، احتمال ب��روز خالقیت نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد. این امر درست به مانند بدن ورزیده ای خواهد بود که 
قادر به انجام اقدامات س��خت تری است. در بین تمامی روش های تقویت ذهن، 
مدیتیش��ن جایگاه باالتری را داشته و به افزایش آرامش شما نیز کمک شایانی 
را خواه��د کرد. به همین خاطر توصیه می ش��ود که این اقدام را از همین امروز 

در دستور کار خود قرار دهید. 
۹-از خستگی چشم جلوگیری کنید 

اگر برای مدت زیادی به صفحه گوش��ی و رایانه خود نگاه می کنید، ضروری 
اس��ت تا از عینک های مخصوص اس��تفاده کنید تا از آس��یب به چش��مان شما 
جلوگیری شود. همچنین توصیه می شود که به ازای هر ۲۰ دقیقه، برای مدتی 
در یک وضعیت راحت قرار گرفته و چشمان خود را ببندید. از این زمان می توان 
برای تخیل کردن نیز استفاده کرد که گامی سودمند برای بهبود وضعیت تفکر 
خالق محسوب می-شود.  در نهایت این امر که به خود باور داشته و برای نتیجه 
گرفتن بیش از حد عجله نداش��ته باش��ید، باعث خواهد شد تا شما به خواسته 
خود دست پیدا کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که ۹ مورد معرفی ش��ده، تنها راهکارهای س��اده و بیش��تر زمینه ساز محسوب 
می-ش��وند. به همین خاطر نباید تص��ور کنید که برای موفقیت، تنها به رعایت 
این موارد نیاز خواهید داشت. به همین خاطر ضروری است تا مقاالت بیشتری 

را در رابطه با افزایش خالقیت مورد مطالعه قرار دهید. 
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ایتالیا بحران های ش��دیدی را در دوران ش��یوع وی��روس کرونا تجربه می کند. 
واکنش  ها و تصمیم گیری های این کش��ور در شرایط بحران، نکات آموزنده ای به  

همراه داشته است.
ش��یوع ویروس کرونا در سراسر جهان سیاس��ت  مدارها و مدیران را با چالشی 
جدید و بی س��ابقه روبه رو کرد. اکنون اکثر کشورهای جهان با چالش هایی جدی 
در مدیریت ش��رایط کنونی روبه رو هس��تند. مقاله ها و اخب��ار متعددی پیرامون 
سیاست های پیشگیرانه و مقابله ای کشورهایی همچون چین، ژاپن، کره  جنوبی، 
س��نگاپور و تایوان منتشر شد که از اولین مراکز ابتال به کووید ۱۹ بودند. اکنون 
اروپا و آمریکای ش��مالی به  عنوان مراکز شیوع شناخته می شوند و شاید بسیاری 
از سیاس��ت مداران و مدیران ارش��د، زمان زی��ادی را برای مقابله و پیش��گیری 
وی��روس جدید از دس��ت داده باش��ند. ازطرفی، آنها در حال تکرار اش��تباه های 
متعدد ایتالیایی ها هس��تند که منجر به تبدیل ش��دن همه گیری به بحران ملی 
ش��د. مقاله حاضر، درس هایی را از رویکرد دولت ایتالیا ش��رح می دهد که برای 

کشورهای دیگر، عبرت آموز خواهد بود.
تصمیم گی��ری ایتالیا برای مقابله جدی با ش��یوع ویروس کرونا، چند هفته به 
طول انجامید. اولین مبتال در ۲۱ فوریه کش��ف ش��ده و قانون منع آمد و ش��د و 
تعطیلی کس��ب وکارهای غیرالزامی از ۲۲ مارس اجرا ش��د. در طول زمان زیادی 
که تا پیاده س��ازی قوانین طول کشید، کشور با بحرانی بی سابقه از افزایش تعداد 
مبتالیان و مرگ ومیر روبه رو شد. درواقع بحران کرونا به قدری در ایتالیا رشد کرد 
که به بزرگ ترین بحران پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد. برخی از جنبه های 
بحران کنونی قطعا برای س��ازمان های تصمیم گی��ر ایتالیایی غیرقابل پیش بینی 
بود،  اما بس��یاری از آنها به  خاطر مش��کالت و اختالل ها در تصمیم گیری صحیح 

در مقابله با بحران ایجاد شد.
فرام��وش نکنید که چالش های تصمیم گی��ری و اجرایی در ایتالیا زمانی ایجاد 
شدند که چین از چند ماه قبل با بحران کرونا دست وپنجه نرم می کرد. به عالوه، 
روش ه��ای متع��دد حفاظت از ش��هروندان و قرنطینه نیز از چن��د وقت قبل در 
چین اجرا ش��ده بودن��د و مثال  های خوبی برای الهام گی��ری بودند. درواقع عدم 
موفقیت ایتالیایی ها به جای اینکه به کمبود دانش و امکانات وابس��ته باش��د، به 
ضعف آنها در بهره برداری از اطالعات موجود ربط داشت. در ادامه، دالیل متعدد 
شکس��ت ایتالیا در تصمیم گیری سریع و در مواقع بحران را به همراه راه حل های 

آن بررسی می کنیم.

درک سوگیری شناختی
بح��ران کووی��د ۱۹ در روزه��ای ابتدای��ی در ایتالیا هیچ ش��باهتی به بحران 
نداش��ت. باوجود هشدارهایی که دانشمندان کش��ور از چند هفته قبل نسبت به 
خطرهای ش��یوع ویروس مطرح کرده بودند، تصمیم گیری های اولیه  اورژانسی با 
ش��ک و تردید از س��وی مردم و حتی برخی مقام ها روبه رو ش��د. حتی برخی از 
سیاس��ت مداران ایتالیایی در پایان ماه فوریه در رویدادهای متنوعی حاضر شدند 
و اقدام های پیش��گیرانه  اولیه مانند پرهیز از دس��ت دادن را هم رعایت نکردند. 
آنه��ا در تالش بودند تا به جامعه و اقتصاد نش��ان دهند که ویروس کرونا چالش 
بزرگی نیس��ت و چرخ اقتصاد باید به چرخیدن ادام��ه دهد. تنها یک هفته بعد، 
یکی از همان سیاس��ت مداران که در جلسه ای در میالن حضور داشت، مبتال به 

کووید ۱۹ شد.
واکنش اولیه  مقام های ایتالیایی در برابر ویروس کرونا، در کش��ورهای 
متعدد دیگر هم دیده ش��د. دانش��مندان چنین رفتاری را »س��وگیری 
در تأیی��د« می نامند. این رفتار به نوعی مقابله با اطالعاتی می ش��ود که 
فرضیه ها و باورهای قبلی ما را به چالش می کش��د. تهدیدهایی همچون 
همه گی��ری  بیماری که ب��ا روندی غیرخطی بزرگ می ش��وند، به خاطر 
طبیعت خود که همیشه در حال تغییر هستند، به راحتی قابل مدیریت 
نخواهن��د بود. در چنین مواردی، مهم ترین زمان برای واکنش،  روزهای 
ابتدای��ی خواهد بود که تهدیدها ظاهرا کوچک هس��تند. حتی پیش از 
رؤی��ت اولین نمونه های ابتال ه��م می   توان واکنش نش��ان داد تا اثرات 
بح��ران احتمالی به حداقل ممکن برس��د. از طرفی اگر اقدام زودهنگام 
و وس��یع به نتیجه برسد، بسیاری تصور می کنند که واکنش های اولیه، 
بیش ازحد سخت گیرانه بوده اند. اکثر سیاست مداران در چنین موقعیتی 

گرفتار می شوند.
م��ردم عادی و مقام های مس��ئول، عموم��ا توانایی خوبی در ش��نیدن نظرات 
متخصص��ان در حوزه های گوناگ��ون ندارند. همین عدم توانایی، در بس��یاری از 
موقعیت های پیچیده، مشکل زا می ش��ود. تمایل مقام ها برای عمل کردن هرچه 
س��ریع تر، باعث می ش��ود که آنها تنها براس��اس فرضیه های اولیه  خ��ود یا افراد 
نزدی��ک به دایره خود، تصمیم گیری کنند. در حالی که در موقعیت های بی ثبات 
مانند بحران کنونی، مقابله با تمایل مذکور اهمیت باالیی دارد. مدیران در چنین 
موقعیتی باید هرچه بیش��تر ت��الش کنند تا نظرهای متن��وع از منابع گوناگون 

تخصصی را بپذیرند.
پرهیز از راهکارهای مقطعی

اهمیت رویکردهای سیس��تماتیک و خطر راهکاره��ای مقطعی، از درس های 
دیگری است که می توان از واکنش ایتالیایی ها به بحران کرونا آموخت. مقام های 
ایتالیای��ی، به مرور قوانین محدودی��ت را در مناطق مرکزی بحران تصویب و اجرا 

کردند. با گذش��ت زمان، حوزه  اثر سیاس��ت ها بیشتر ش��د تا اینکه به کل کشور 
رسید. در شرایط عادی، شاید چنین روندی معقول و حتی حرفه ای به نظر برسد. 

از طرفی در شرایط کنونی )بحران با رشدنمایی( کارساز نبودند.
راهکارهای مقطعی و محلی، در برابر ش��یوع سریع و شتاب دار بحران، کارایی 
نداشتند. درواقع اطالعات علمی ابتدایی و پیش بینی های مقطعی، توانایی ایجاد 
تصور اصولی را از شرایط آینده از بین می برد. درنتیجه، راهکارهای ایتالیا به جای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا، به دنبال آن حرکت می کرد. به  عنوان مثال می توان 
به تصمیم قرنطینه  ش��مال ایتالیا اش��اره کرد. وقتی اخبار قرنطینه به رس��انه ها 
رس��ید، بس��یاری به جنوب ایتالیا رفتند و درنتیجه اولی��ن نمونه های مبتال، در 

مناطق جدید هم رؤیت شدند.
با نگاهی به تجربه   باال، امروز اکثر کارشناسان می دانند که واکنش اثربخش به 
ش��یوع ویروس، نیاز به هماهنگی عمیق و سیستمی پایدار دارد که فعالیت های 
هم زم��ان و تأثیرگذار را با س��رعت ب��اال انجام می دهد. نتیج��ه  رویکردهایی که 
در چین و کره  جنوبی مش��اهده ش��د، نش��ان دهنده  این نکته ب��ود. اکثر افراد، 
راهکارهای چین و کره را تنها با تمرکز روی یکی از فعالیت ها تحسین می کنند 
)مث��ال آزمایش گیری گس��ترده از م��ردم(. در حالی که این دو کش��ور به خاطر 
گس��تردگی اقدام ها و هماهنگی مثال زدنی، موفق به پیاده س��ازی راهکار ش��ده 
بودند. آزمایش های گس��ترده، نی��از به ردگیری دقی��ق دارد و ردگیری تنها در 
ترکیب با یک سیس��تم ارتباطی قوی ممکن می شود که اطالعات موردنیاز را به  

سرعت منتقل کند.
قوانی��ن عملک��رد همه جانبه و س��ریع، در مدیریت س��ازمان های س��المتی و 
درمانی هم موردنیاز هس��تند. درواقع در بح��ران کنونی نیاز به بازنگری کلی در 
س��اختارهای درمانی داریم. به  عنوان مث��ال می توان دو رویکرد و مجموعه  مجزا 
ب��رای بیماران کرونایی و غیرکرونایی در نظر گرفت. درنهایت، سیس��تم متمرکز 
بر بیمار باید به سیس��تم متمرک��ز بر جامعه تغییر کند ت��ا راهکارهای مقابله با 

همه گیری به کل جامعه ارائه شود.
اهمیت یادگیری

پیداکردن بهترین راهکار مقابله ای، نیاز به توانایی یادگیری سریع از موفقیت ها 
و شکس��ت ها دارد که باید با تمایل ش��دید به تغییر همراه ش��ود. همان طور که 
گفته ش��د، می توان درس های زیادی از واکنش کش��ورهای شرق آسیا به بحران 
کرونا آموخت. کش��ورهایی همچون چین، کره، تایوان و س��نگاپور که توانستند 
همه گیری را در ابعاد مح��دودی کنترل کنند. بهترین راهکارها برخی اوقات در 

نزدیکی ما قرار دارند.
سیستم سالمت ایتالیا ساختاری غیرمتمرکز دارد. درنتیجه هر منطقه 
تصمیم ه��ای منحصربه ف��ردی برای مقابله با وی��روس کرونا اتخاذ کرد. 
حتی دو منطقه  همس��ایه  یکدیگر به  نام های لمب��اردی و ونتو، باوجود 
شباهت های شدید فرهنگی و جغرافیایی، سیاست های متفاوتی در برابر 
ویروس کرونا داش��تند. لمباردی به عنوان یکی از ثروتمندترین مناطق 
اروپا، آمار نگران کننده ای از لحاظ ابتال به ویروس کرونا داش��ت. تا روز 
۲6 مارس، مقام ها آمار ۳۵ هزار مبتال و ۵هزار فوت را در جمعیتی ۱۰ 
میلیون نفری گزارش کردند. ونتو وضعیت بهتری داشت و در جمعیتی 
۵میلیون نفری، تنها ۷هزار بیمار و ۲۸۷ مورد مرگ ومیر گزارش ش��د. 

هرچند آنها شیوع اولیه  سریعی را تجربه کردند.
مسیر رشد ابتال در مناطق لمباردی و ونتو تحت تأثیر فاکتورهای متنوعی بود 
ک��ه از کنترل مقام های تصمیم گیر خارج بودند. به  عنوان مثال چگالی جمعیتی 
لمباردی باال اس��ت و تعداد مبتالها در زمان تشخیص بحران، بسیار باال گزارش 
ش��د. البته اکنون می دانیم که واکن��ش مقام های تصمیم گیر در روزهای ابتدایی 
و عملکرد آنها در ادامه، نقش مهمی در تعیین مس��یر همه گیری داش��ت. اگرچه 
لمباردی و ونتو سیاس��ت های مش��ابهی را در فاصله گی��ری اجتماعی و تعطیلی 
فروش��گاه ها در پیش گرفتند، راهکار ونت��و در چند حوزه  به صورت هم زمان اجرا 

شد:
• آزمایش گیری سریع از افراد مشکوک و غیرمشکوک به ابتال

• ردگی��ری جدی نمونه های مش��کوک ب��ه ابتال. اگر آزمای��ش یک نفر مثبت 
گزارش می ش��د، تمامی افراد حاضر در خانه  او به همراه همسایه ها تحت آزمایش 
قرار می گرفتند. اگر کیت های آزمایش��گاهی برای آزمایش آنها در دسترس نبود، 

همگی باید در قرنطینه  خانگی به سر می بردند.
• تمرک��ز جدی روی شناس��ایی و درم��ان در خانه. هر جا که امکان داش��ت، 
نمونه ها به صورت مس��تقیم از خانه  بیمار دریافت و در آزمایشگاه های دانشگاهی 

هر منطقه، آزمایش می شد.
• برنامه های جدی برای حفاظت از فعاالن حوزه  س��المت و حوزه های حیاتی 
دیگر. انواع افراد حساس از پزشک ها و پرستارها تا افرادی که حوزه  فعالیت آنها 
شامل ارتباط نزدیک با مردم می شد، تحت حمایت و بررسی دقیق قرار داشتند.
لمباردی تنها پس از اعالم سیاس��ت ها از دولت مرکزی، راهکارهای کاربردی 
جدید را به  کار گرفت. در مراحل اولیه، آنها نس��بت به جمعیت خود، عملکردی 
نص��ف ونتو را در آزمایش گیری داش��تند. به  عالوه، تنها افراد با نش��انه های ابتال 
آزمایش می شدند. همچنین فعالیت های ردگیری و اقدام های تکمیلی، به  صورت 

محدود انجام می شد.
سیاس��ت های پیش��گیرانه و کنترلی که در ونتو پیاده س��ازی ش��د، فش��ار را 

ب��ر مراکز درمان��ی کاهش داد و همچنین مانع از گس��ترش ش��دید بیماری در 
بیمارستان ها ش��د. این چالش اکنون در بیمارستان های لمباردی به وضوح دیده 
می ش��ود. سیاست های متفاوت که در مناطقی با پیشینه  مشترک و شباهت های 
زی��اد، نتایج مختلفی به دنبال داش��تند، بهتری��ن منبع ب��رای یادگیری مقام ها 
بودن��د. درواقع نتیجه  اقدام های ونتو باید از همان ابتدا برای سیاس��ت های کلی 
ایتالیا پیاده س��ازی می ش��د، با این حال تنها از چن��د روز پیش و یک ماه پس از 
ش��یوع ویروس کرونا در ایتالیا، لمباردی و برخی دیگر از مناطق ایتالیا، در حال 
پیاده سازی سیاست هایی مشابه ونتو هستند. برخی از سیاست ها هم شامل فشار 
آوردن بر دولت مرکزی برای کمک کردن به افزایش ظرفیت تشخیصی می شود.

توزیع و به کارگیری دانش��ی که به تازگی آموخته شده است، در همه 
انواع س��ازمان های دولت��ی و خصوصی وجود دارد. ازطرفی در ش��رایط 
کنونی، توزیع س��ریع دانش آموخته شده در کش��ورهای دیگر، اهمیت 
زیادی در مقابله با بحران کرونا دارد. در این  میان بس��یاری کارشناسان 
معتقد هس��تند دولت های گوناگون، همگی در حال اختراع کردن چرخ 
هس��تند و از دان��ش یکدیگر به��ره نمی برند. در ش��رایط کنونی و برای 
بهره گیری س��ریع تر از دانش، باید سیاس��ت های گوناگون را به چش��م 
رویکردهای متنوع ببینیم و آنها را با اختالف نظرهای شخصی و گروهی 
اشتباه نگیریم. به  عالوه، سیستم ها باید به گونه ای بهینه سازی شوند که 

یادگیری از گذشته و آینده به بخش مهم آنها تبدیل شود.
درک و شناخت راهکارهایی که کارس��از نیستند، اهمیت زیادی در یادگیری 
دارد. از آنجای��ی ک��ه مقام ها س��عی دارند تا موفقیت را به گوش همه برس��انند، 
موفقیت ها به  راحتی شناس��ایی می ش��وند. درمقابل، این شکس��ت ها هستند که 
به خاطر نگرانی از قضاوت ش��دن مخفی می مانند و پس از ضربه زدن هم به جای 

درک اشتباه سیستماتیک، به گردن گروه ها یا اشخاص انداخته می شوند.
اهمیت جمع آوری و انتشار داده

ایتالی��ا در مقابله با بح��ران کرونا با دو چالش از جن��س داده روبه رو بود. آنها 
در ابت��دای ورود ویروس به کش��ور، با کمبود داده روب��ه رو بودند. درواقع، ظاهرا 
توزیع وس��یع و مخفی ویروس در ماه های ابتدایی س��ال ۲۰۲۰ به خاطر کمبود 
ظرفیت ه��ای اپیدمیولوژیکی و ع��دم توانایی سیس��تماتیک در ضبط اوج گیری 

ویروس در برخی از بیمارستان ها رخ داده است.
مش��کل بعدی داده در ایتالیا که در روزهای اخیر خود را نشان داد، دقت داده 
بود. دولت ایتالیا تالش می کند تا با ارائه  آمار از مرکزی رس��می، گزارشی دقیق 
از ابتال و مرگ ومیر بر اثر ویروس کرونا داش��ته باش��د، ب��ا این حال هنوز تفاوت 
آماری در داخل و خارج کش��ور و همچنین بین مناطق گوناگون دیده می ش��ود. 
برخ��ی احتمال می دهند که تفاوت در ش��یوه  های آزمایش مردم، تفاوت در آمار 
را ایج��اد می کند. به هرح��ال عدم وجود داده  یکپارچ��ه و دقیق در داخل و بین 
کش��ورها، دشواری های زیادی را برای تصمیم گیری های کالن و اختصاص منابع 

ایجاد می کند.
در ش��رایط ایده آل، سندس��ازی از ش��یوع ویروس و تأثیرات آن باید به صورت 
اس��تاندارد و در دسترس مناطق و کش��ورهای گوناگون قرار بگیرد و آنها بتوانند 
آماری دقیق از شیوع در هر منطقه و حتی بیمارستان داشته باشند تا به بهترین 
نحو، اثرگذاری سیاست های هر کشور، مشخص شود. اهمیت داده های آماری در 
س��طوح خرد مانند بیمارس��تان ها اهمیت زیادی دارد. بسیاری از مراکز درمانی 
حتی در مناطق یکسان، سیاست ها و تجهیزات درمانی و مقابله ای متفاوتی دارند 
و به جای مخفی کردن تفاوت آنها، باید از ظرفیت هر کدام در اولویتی مشخص، 

بهره برداری کنیم.
رویکرد تصمیم گیری متفاوت

هن��وز عدم قطعیت های زیادی در واکنش صحیح در برابر ویروس کرونا وجود 
دارد. جنبه های کلیدی متنوعی از ویروس هنوز ناش��ناخته هستند و تا آینده ای 
نامشخص، وضعیت عدم قطعیت ادامه خواهد داشت. به  عالوه، اختالل در فرآیند 
بی��ن زمان واکن��ش و نتیجه گیری از خروجی، در بس��یاری از مناطق جهان رخ 
می ده��د. ما امروز باید بپذیریم که درک صحی��ح از کارایی راهکارها، به ماه ها و 

حتی سال ها زمان نیاز دارد.
باوجود تمام چالش ها و عدم قطعیت های موجود، دو جنبه از بحران به راحتی 
در تجربه  ایتالیایی ها دیده می شود. اول اینکه زمان زیادی برای تلف کردن وجود 
ندارد، چون ویروس با ساختاری نمایی رشد و گسترش پیدا می کند. ایتالیایی ها 
هم امروز بر این باور هس��تند که ویروس، س��ریع تر از بوروکراس��ی اداری سنتی 
رش��د می کند. به  عالوه، راهکار مؤثر در برابر ویروس، نیازمند عملکردی ش��بیه 
به جنگ اس��ت و تمامی منابع انس��انی و غیرانسانی در چابک ترین روش ممکن 

باید مدیریت شوند.
ترکی��ب نیازهای کنون��ی در برابر ویروس کرونا )رویکرد س��ریع و چابکی در 
تصمیم گیری( نشان می دهد که نمی توان با ساختارهای مرسوم با بحران کنونی 
مقابل��ه کرد. اگر مقام های تصمیم گیر در کش��ورها به دنب��ال غلبه بر کووید ۱۹ 
هس��تند، باید رویک��ردی سیس��تماتیک را در پیش بگیرند ک��ه یادگیری را در 
صدر اولویت ها قرار می دهد و توانایی مقیاس دهی س��ریع را دارد. به  عالوه، باید 
ش��جاعت لغو کردن راهکارهای غیرمفید را هم داش��ته باش��یم ت��ا بتوان هرچه 

بیشتر، در برابر بحران کرونا، مؤثر عمل کرد.
HBR/zoomit :منبع

عبرت های مدیریتی که از واکنش ایتالیا به ویروس کرونا می آموزیم
به قلم: جان دیساال کارآفرین

مترجم: امیر آل علی
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اخبار

تبریز - فالح: در راستای توسعه دولت الکترونیک 22 
خدمت غیرحضوری از طریق ســامانه جامع روابط کار به 
کارگران و کارفرمایان ارائه خواهد شــد. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از راه اندازی سامانه 
جامع روابط کار با هدف تســهیل و تسریع در روند ارائه 
خدمات به کارگــران و کارفرمایان از طریق پرتال وزارت 
تعاون، کار ور فاه اجتماعی خبر داد. میراحد حســینی با 
اعالم این خبر اظهار کرد: ســامانه جامع روابط کار دارای 
48 زیر ســامانه اســت که در ابتدا 22 زیر سامانه آن که 
زیر مجموعه های روابط کار هستند در استان راه اندازی 
شــده اســت که خدمات غیرحضوری به گروههای هدف 
ارائه خواهد کرد. وی راه اندازی ســامانه ثبت درخواست 
بیمه بیکاری اقدامی در راســتای توســعه خدمات دولت 

الکترونیک و تســهیل گری در ارائه خدمات به گروههای 
هــدف عنوان و تصریح کرد: جهت برخورداری از خدمات 
این سامانه الزم اســت کارگران به دفاتر پیشخوان دولت 
مراجعــه نموده تــا هویت آنان احراز و تائید شــود و نام 

کاربری و رمز عبور برای آنان صادر گردد. وی تصریح کرد 
با راه اندازی این ســامانه ثبــت قراردادهای کار و تمامی 
مراحل دادرسی کار از طرح دادخواست، ارائه لوایح، تعیین 
وقت رســیدگی و صدور ابالغ رای از طریق این ســامانه 
امکان پذیر خواهد بود. حسینی با اشاره به اینکه این اقدام 
در راســتای توســعه دولت الکترونیک و با هدف تسهیل 
در ارائــه خدمات می باشــد از راه اندازی ســامانه ثبت 
درخواســت بیمه بیکاری بصورت آنالین در پرتال وزارت 
bimebikari. تعــاون، کار ور فاه اجتماعی به نشــانی

mcls.gov.ir خبر داد و اظهار کرد: به منظور عدم نیاز 
به حضور متقاضیان در ادارات تعاون، کار ور فاه اجتماعی 
و نیز مراکز کاریابی جهت ثبت درخواســت بیمه بیکاری 
بصورت آنالین از طریق این سامانه امکان پذیر می باشد.

قم- - خبرنــگار فرصت امروز- مدیرکل ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری قم از استفاده از ظرفیت های 
اطالع رسانی شهرداری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شــهرداری قم ، مهدی 
کالنترزاده با اشــاره بــه تاکید و اهتمام ویــژه مدیریت 
شــهری به برنامه های مربوط به شــهدا، اظهــار کرد: با 
تاکید شــهردار حمایت ویژه و همکاری مستمر و کارگشا 
با کنگره شهدای استان قم برای برگزاری هرچه باشکوه تر 
این کنگره و تولید آثاری فاخر و ارزشــمند در دستور کار 

تمام بخش های شهرداری قرار گرفته است.
مدیرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری قم با 
اذعــان به اینکه ۶ حوزه کاری در مجموعه ســتاد کنگره 

شهدا مربوط به اداره کل ارتباطات شهرداری است، افزود: 
در حوزه های مختلف تبلیغات، یادمان ســازی، فرهنگی و 
اطالع رسانی و فضای مجازی گام های متفاوتی در راستای 

کنگره ملی شهدا در دستور کار داریم.
کالنترزاده بیان کرد: ادارات رسانه های نوین، تبلیغات، 
بین الملــل، ارتباطات مردمی، ارتباطات رســانه ای آماده 
هســتند در بخش های مختلف همکاری و خدمات رسانی 
کامل به ســتاد کنگره شهدا داشته باشند. وی بیان کرد: 
ایــن امکان در شــهرداری وجود دارد که اطالع رســانی 
منســجم مردمی در خصوص یادواره های شهید و کنگره 
ملی شــهدا صــورت گیرد. مدیــرکل ارتباطــات و امور 
بین الملل شهرداری قم خاطرنشان کرد: در مجموعه اداره 
ارتباطات رســانه ای شهرداری ارتباطات کامل و موثری با 
رســانه ها وجود دارد که می تــوان از آن برای مخابره و 

اطالع رسانی اخبار کنگره استفاده کرد.

سرپرســت  امروز-  فرصــت  خبرنگار  گــرگان- 
بنیادمســکن گلستان با بیان اینکه این استان از نظر تعداد 
واحدهای مسکونی غیرمقاوم روستایی، رتبه پنجم کشور را 
دارد، گفت: ۱28 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان 
غیرمقاوم، فرســوده و تخریبی است.سیدمحمد حسینی با 
اشــاره به رتبه پنجم گلستان در تعداد واحدهای مسکونی 
غیرمقاوم روســتایی اظهارداشــت: حدود 228 هزار واحد 
مســکونی در روستاهای استان وجود دارد که از این تعداد 
۱28 هزار واحد کم دوام، بی دوام یا فرســوده هستند.وی با 
اشــاره به اجرای طرح ویژه بهســازی و نوسازی واحدهای 
مســکونی غیرمقاوم روستایی در استان گفت: در سال های 
اخیر حدود ۶۱ هزار واحد مســکونی در روستاهای استان 
با اســتفاده از تســهیالت این طرح، نوســازی شده است.

سرپرست بنیاد مسکن استان با اشــاره به سهمیه ساالنه 

گلســتان در اجرای طرح ویژه نوسازی واحدهای مسکونی 
روستایی بیان داشت: ساالنه نوسازی 4 هزار واحد مسکونی 
در روســتاهای استان انجام می شــود اما سال گذشته به 
علت وقوع ســیل و جبران خسارت های این بخش، حدود 
۶ برابر سهمیه ساالنه در استان، واحدهای مسکونی تعمیر 
و ساخته شد.وی اعالم کرد: سهمیه امسال استان در اجرای 

این طرح حدود 4 هزار واحد مســکونی است؛ عالوه براین 
قرار است 3 هزار واحد مسکونی دیگر نیز ویژه محرومان و 

نیازمندان در استان احداث شود.
حسینی با اشاره به سالروز افتتاح حساب ۱00 و تأسیس 
بنیاد مسکن به برخی اقدامات انجام شده از این محل اشاره 
کــرد و گفت: تا کنون 7 میلیارد و 800 میلیون تومان وام 
ودیعه مسکن به 3 هزار و 500 خانوار استان از محل حساب 
۱00 پرداخت شده است.وی بیان داشت: ساخت 3 هزار و 
3۶0 واحد مسکونی برای محرومان و اقشار نیازمند، ساخت 
۱9۶ واحد مســکونی ویژه خانواده های دارای دو معلول و 
بیشتر، پرداخت یک میلیارد تومان کمک نقدی بالعوض به 
محرومان برای ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی و غیره 
از دیگر اقدامات انجام شــده از منابع اعتباری حساب ۱00 

در استان است.

روابط  اراک - خبرنگار فرصت امروز- بــه گزارش 
عمومی و امور بین الملل پتروشــیمی شازند، پروژه جمع 
آوری بخارات هیدروکربنی شــرکت پتروشیمی شازند با 
عنوان پروژه کهاب )VRU( بــا حضور مهندس آقازاداه 
اســتاندار محترم مرکــزی و معاونین ایشــان،  مهندس 
ولدخانی مدیرعامل و جمعی از مسئولین استان مرکزی و 

شهرستان شازند افتتاح و به بهره برداری رسید.
مهنــدس آقازاده بــا حضور در واحــد بازیافت بخارات 
هیدروکربنی مجتمع پتروشــیمی شــازند پــروژه جمع 
آوری بخارات هیدروکربنی ایــن مجتمع را افتتاح نموده 
و ضمن بازدید از روند اجرایی آن، توســط متخصصین و 
کارشناسان پتروشیمی در خصوص این پروژه توضیحات 
مشروحی برای ایشــان ارائه گردید و استاندار مرکزی از 
تالش هــا و توانمندی متخصصین شــرکت به دلیل راه 

اندازی این پروژه مهم تقدیر و تشکر نمودند.
مهنــدس ولدخانی مدیرعامل ضمن خیر مقدم و تقدیر 
از مهندس آقازاده استاندار محترم مرکزی و سایر مدعوین 
و حمایت مسئولین استان از شــرکت پتروشیمی شازند 
بیان داشتند علی رغم تشــدید تحریم های ظالمانه بین 
المللی در ســال جاری و تحمیل فشــار بر صنایع کشور، 
خوشــبختانه با تالش سایر همکاران و حمایت های ویژه 

مجموعه استانداری مرکزی، شرکت پتروشیمی شازند در 
سال 98 عملکرد مناســبی داشته و پیش بینی می شود 
فروش این شرکت تا پایان سال به حدود ۶5000 میلیارد 
ریال برسد که این میزان فروش یک رکورد محسوب می 

شود.
مهنــدس ولدخانی در بخــش دیگر ســخنان خود با 
اشــاره به فعالیت های شرکت در زمینه تحقق مسئولیت 
هــای اجتماعی و پروژه های زیســت محیطی به اجرای 
پروژه جمع آوری بخارات هیدروکربنی )VRU( اشــاره 
نمــوده و گفتند روزانه نزدیک به ۱000 تن از محصوالت 
هیدروکربنی از مجتمع بارگیری می شــود که بخشی از 
این بخارات در فضای آزاد منتشر گردیده که با اجرای این 
پروژه بخارات منتشر شده جمع آوری و به محصول تبدیل 
می شــود. همچنین پروژه طرح توسعه واحد اتوکسیالت 
نیز در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رســید که با 
اجرای آن شاهد افزایش تولید این محصول خواهیم بود.

مدیرعامل در پایان ســخنان خود بــه جذب نیروهای 
بومی در پتروشــیمی شــرکت نیز اشاره داشــته و بیان 
نمودند با همکاری و تعامل خوب شــرکت با مســئولین 
اســتان و شهرستان ظرف دو ســال و نیم گذشته بیش 
از ۱000 نفر نیروی بومی در این شــرکت جذب شــدند 

و همچنیــن با برنامه ریزی های صــورت گرفته موضوع 
جانشین پروری نیز در حال انجام است.

در ادامه جناب آقای مهندس آقازاده اســتاندار محترم 
مرکزی در ســخنانی ضمن تقدیــر از تالش ها و فعالیت 
های شــبانه روزی کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی 
شازند بیان داشــتند علی رغم شرایط سخت اقتصادی و 
تحریم هــای ظالمانه بین المللی شــاهد مدیریت علمی 
و اقتصــادی بســیار خوبی در پیشــبرد اهداف شــرکت 
پتروشــیمی شازند هستیم و همواره اخبار بسیار خوبی از 

دستاوردها و موفقیت های این شرکت منتشر می شود.
اســتاندار مرکزی با اشــاره بــه افتتاح پــروژه کهاب 
پتروشــیمی شازند اظهار نمودند اجرای این پروژه یکی از 
گام های بزرگ این شرکت در راستای صنعت سبز بودن 
مجتمع پتروشــیمی شازند است و مردم استان بدانند که 
پتروشیمی شازند در زمینه کاهش آالینده ها، سبز بودن 
و بخش های محیط زیست عملکرد بسیار موفقی داشته و 

می تواند به عنوان یک الگو برای همه صنایع باشد.
ایشــان خاطر نشــان ســاختند جمــع آوری گازهای 
هیدروکربنــی می تواند منجر بــه افزایش تولید ناخالص 
این شــرکت شود و به کاهش پراکندگی گازها در محیط 

پیرامونی کمک شایانی می نماید.

بندرعباس - خبرنگار فرصــت امروز- مدیر اداره 
بنادر و دریانوردی شــهید باهنر افزایش سرعت تخلیه و 
بارگیری از طریق بهبود شــاخص های عملیاتی با هدف 
ارتقای خدمات، همچنیــن بهره گیری از تجهیزات نوین 
را بعنوان یکی از برنامه های مهم کاری در ســال جهش 

تولید برشمرد .
به گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر ودریا نوردی 
اســتان هرمزگان، "حمید رضا محمد حسینی" با بیان 
اینکه برای رســیدن به چشــم اندازهای ترسیم  شده در 
بنادر شرق اســتان در راستای تحقق شعار سال ) جهش 
تولید( دو رویکرد کوتاه مدت و میان مدت تدوین شــده، 
اظهارداشــت : برآنیم که با تقویت و تســریع در  تخلیه و 
بارگیری و ارتقای شاخص های عملیاتی و البته با رعایت 
الزامات  ایمنی و زیســت محیطی  سهم بیشتر و نقش پر 

رنگ تری را در منطقه ایفا نماییم .
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شــهید باهنر گفت: برای 

رســیدن به افق های پیش رو با در نظر گرفتن مقتضیات 
و برنامه های توســعه ای دو برنامه کوتــاه مدت و میان 
مدت ترســیم شــده که بر اساس آن نقشــه راه حرکت 
خواهیــم کرد . این مقام مســئول افزایــش بهره وری از 
زیرساخت ها از طریق نظارت مستمر بر فرایند تخصیص 
اسکله، واکاوی  مســتمر و حذف فرآیندهای غیر ضرور، 
تقویت و مســتند ســازی فرآیندهای عملیاتی، تالش در 
جهت واگذاری بنادر کوچــک به بخش خصوصی، جذب 

کاالهای جدیــد و راه اندازی خطوط حمل دریایی جدید 
از طریــق بکارگیری روش های نویــن بازاریابی، نظارت 
بیشتر بر فرایندهای اسنادی دریایی و بندری و همچنین 
پیگیری تامین شناورهای آتشخوار جهت  بنادر شرق را از 
مهمترین برنامه های کوتاه مدت حوزه کاری خود عنوان 
داشــت. حمید رضا محمد حسینی ضمن اشاره به برنامه 
های میان مدت بنادر شــرق اســتان اظهارداشت: برنامه 
های دیگری نیز تدوین شــده که با توجه به اینکه فرایند 
پیگیری آن مســتلزم زمان بیشتری است در قالب برنامه 
های میان مدت تعریف شــده و به جد پیگیری اجرای آن 
هســتیم . وی  اهم این برنامه ها را افزایش سرعت تخلیه 
و بارگیری و ارتقای شــاخص های عملیاتی با استفاده از 
تجهیزات نوین، ایجاد زیر ســاخت هــای الزم درب دوم 
عملیاتی بندر شــهید باهنر به منظور سهولت در امر ورود 
و خروج افراد به محوطه های عملیاتی و نیز  بهره برداری 

عملیاتی از اسکله شماره ۱ و انبار شیالت برشمرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری به صورت آنالین راه اندازی شد

استفاده از ظرفیت های اطالع رسانی شهرداری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

سرپرست بنیادمسکن گلستان:

روستاهای استان گلستان 1۲۸ هزار واحدمسکونی غیرمقاوم دارند

استاندار مرکزی در آیین افتتاح پروژه کهاب پتروشیمی شازند:

پتروشیمی شازند در زمینه کاهش آالینده ها می تواند یک الگو برای همه صنایع باشد

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر اعالم کرد:

تسریع در امر تخلیه و بارگیری با هدف ارتقای خدمات

همراهی شرکت گاز گلستان با مردم در شرایط کرونا با تداوم دوره سرد 
همه اقلیم ها تا 15 اردیبهشت

گرگان -  خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان خبر داد:همراهی شرکت گاز با 
مردم در شــرایط کرونا با تداوم دوره ســرد همه اقلیم ها تا ۱5 اردیبهشت  .مهندس محمد رحیم رحیمی در 
مصاحبه با پایگاه خبری شرکت  گاز استان گلستان از همراهی شرکت ملی گاز  با مردم عزیز  در شرایط کرونا 
خبر داده که در این رابطه  دوره ســرد  همه اقلیم ها  تا ۱5 اردیبهشــت سال ۱399 تداوم می یابد.وی افزود: 
بر اساس مصوبه سال 85 هیأت محترم دولت، محاسبه قبوض گاز مصرفی مشترکین خانگی ما در کل، به دو  
فصل 5 ماهه سرد و 7  ماهه گرم تقسیم  شده؛ یعنی از شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان هر سال، فصل گرم 
و از شانزدهم آبان تا پانزدهم فروردین سال بعد، فصل سرد محسوب شده و محاسبه قبوض گاز بر این اساس 
انجام  گردید. مدیرعامل شــرکت گاز استان گلســتان تصریح کرد: با عنایت به شیوع بیماری کرونا ،به منظور 
مساعدت به  مشترکین خانگی گاز و برابر درخواست ها وپیشنهاد شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت از هیأت 
محتــرم دولت مبنی بر موافقت با تمدید دوره ســرد  در بخش خانگــی  وهمچنین با تصویب این موضوع در 
هیأت دولت ، خوشبختانه دوره سرد همه اقلیم ها  به مدت یکماه افزایش یافته و  تا ۱5 اردیبهشت سال جاری 
تمدید شــد  که در این راســتا  گازبهای مصرفی مشترکین خانگی یک ماه دیگر با شرایط فصل سرد محاسبه 

می شود.شایان ذکر است مصارف دوره سرد سال با گاز بهای کمتری نسبت به فصل گرم محاسبه می شود

با تکیه بر دانش و تخصص داخلی تحقق یافت
ساخت سیل های هوای یاتاقان واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- ســیل های هــوای یاتاقان 
واحدهای گازی نیروگاه شــهید رجایی با استفاده از روش مهندسی 
معکوس، از ســوی متخصصان داخلی ساخته شد.  به گزارش روابط 
عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در پاسخ به نیاز 
واحدهای نیروگاه به قطعات و تجهیزات الزم برای تولید برق پایدار، 
متخصصان اداره ســاخت داخل این شــرکت، اقدام به مهندســی 
معکوس سیل های هوای آلومینیومی یاتاقان شماره 2 توربین های 
گازی مدل GEF-9 نمودند.  حامد گرجی کارشــناس ســاخت داخل نیروگاه در این باره گفت: با درخواست 
معاونت تعمیرات نیروگاه ســیکل ترکیبی برای تامین قطعه ســیل های  هوای آلومینیومی یاتاقان شــماره 2 
واحد گازی، اقدام به مهندسی معکوس این قطعه مهم نمودیم که با استفاده از تخصص سازندگان داخلی، این 
تجهیز، ســاخته و پس از انجام تســت های الزم، تحویل نیروگاه شد. گرجی افزود: این قطعه که با استفاده از 
آلومینیوم ســری ۶000 و روش تولید فرآیندهای دقیق ماشین کاری CNC و ابعاد برداری  CMM ساخته 
شــده است، در آببندی محفظه یاتاقان شماره  2 کاربرد دارد که وظیفه آن، جلوگیری از ورود هوای خروجی 
کمپرســور واحد به محفظه این یاتاقان اســت. وی در ادامه بیان داشت: اداره ساخت داخل، بنا به نیاز معاونت 
هــای تعمیرات بخار و ســیکل ترکیبی، وظیفه طراحی قطعات و تجهیزات واحدهای ســیزده گانه نیروگاه را 
برعهده دارد که تاکنون انواع قطعات مهم و اســتراتژیک واحدها در این اداره طراحی و از ســوی متخصصان 
داخلی، ســاخته شده اســت.  تامین قطعات و تجهیزات نیروگاه شهید رجایی، مبتنی بر رویکرد درون زایی و 
با هدف کاهش وابســتگی به شرکت های خارجی انجام می شود که این اقدامات با کاهش هزینه های جاری 

نیز همراه است.

معاون مالی و امور پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان
تشریح اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- معاون مالی و امور پشــتیبانی 
شــرکت برق منطقه ای خوزســتان اقدامات انجام شده واحدهای 
پشتیبانی این شــرکت برای مقابله با شیوع کرونا ویروس را تشریح 

کرد.
مهدی باســطی نیا گفت: از همان روزهای اولیه شیوع کرونا برای 
مقابله با این ویــروس با دفتر مدیریت بحــران، پدافند غیرعامل و 
HSE جلساتی تشــکیل و پس از برنامه ریزی های صورت گرفته، 
انجام اقدامات اجرایی در دستور کار قرار گرفت. وی بیان کرد: تهیه 
و توزیع ماســک و دستکش یکبار مصرف بین همکاران، تهیه الکل طبی و مواد ضدعفونی کننده ) آب ژاول ( 
تهیه لباس های مخصوص، ضدعفونی و گندزدایی کلیه ساختمان های اداری و حوزه های ستادی و عملیاتی 
با اســتفاده از ماشین آالت ، تهیه تب سنج دیجیتال و قرار دادن آن در اختیار واحد حراست شرکت به جهت 
کنترل ورودی ها و همچنین ضد عفونی کردن خودروهای شــرکتی و اســتیجاری ستادی و نواحی به صورت 
ویژه از جمله اقدامات انجام شــده در این مدت اســت. معاون مالی و امور پشــتیبانی ضمن بیان مشکالت و 
محدودیت های پیش آمده در تهیه ملزومات و مواد ضدعفونی کننده در شــرایط کنونی با اشاره به نصب مواد 
ضدعفونی کننده در تمام طبقات ســاختمان های اداری و محل تردد همــکاران؛ ادامه داد: ضدعفونی کردن 
تمام ســطوح و وســایل اداری از جمله شیرآالت، دستگیره درب ها و وســائط نقلیه نیز به صورت مستمر در 
حال انجام اســت و این اقدامات تا عادی شدن شرایط و عبور از بحران ادامه خواهد داشت. باسطی نیا با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در راســتای پیشگیری از انتقال و شــیوع بیماری کرونا؛ افزود: واحدهای پشتیبانی 
شــرکت از جمله امور ترابری و امور مهندســی و خدمات عمومی ، اقدامات شایسته ای را در این زمینه انجام 
داده اند. وی تاکید کرد: در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی برخی از مراکز نظامی و راهنمایی رانندگی نیز 
گندزدایی و ضدعفونی شده است. معاون مالی و امور پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: 
در کنار انجام وظایف محوله، مقابله با ویروس و ضدعفونی کردن نقاط مختلف شــرکت برای حفظ ســالمتی 
کارکنان پیوسته انجام خواهد شد و امیدواریم با یاری خداوند متعال و با همکاری کلیه نیروهای شرکت، خطر 

این ویروس برطرف گردد.

با اتمام تعمیرات واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد؛
بازگشت دوباره ۲50 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- واحد شماره 2 بخاری نیروگاه 
شــهید رجایی پس از پایان برنامه تعمیرات آن، دوباره به مدار تولید 
بازگشت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، واحد شماره 2 بخاری نیروگاه به ظرفیت نامی 250 مگاوات 
که برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای، از مدار تولید خارج شــده 
بود، پس از انجام برنامه های تعمیراتی، دوباره به شــبکه تولید برق 
پیوست. محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی نیروگاه در تشریح 
ایــن خبر گفت: در ادامــه اجرای برنامه هــای تعمیرات واحدهای 
ســیزده گانه، واحد شــماره 2 نیروگاه بخار برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای به مدت 20 روز از مدار تولید 
برق خارج شده بود که با پایان فعالیت های مربوط به حوزه های تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق، این 
واحد برای تولید برق و کمک به پایداری شــبکه سراسری، دوباره به مدار تولید بازگشت. روشنفکر با اشاره به 
اقدامات این دوره از فعالیت های تعمیراتی افزود: تعویض بســکت های GAH»گز ایر هیتر«، شست و شوی 
بســکت های GAH، رفع نشتی هوا از سیستم »سیل« های GAH، تعمیرات اساسی 2 دستگاه الکتروموتور 
۶/۶ کیلوولت، آماده سازی برج اصلی خنک کننده واحد برای شرایط تابستان و ...، مهم ترین اقداماتی بود که 
از ســوی متخصصان تعمیرات نیروگاه در این واحد انجام شد. عالوه بر واحد شماره 2 بخاری که پس از پایان 
برنامه های تعمیرات آن، به مدار تولید پیوســت، هم اکنون واحدشــماره یک گازی به منظور انجام تعمیرات 
اساســی و RI کمپرســور آن و همچنین  واحد شــماره یک بخار ســیکل ترکیبی برای انجام تعمیرات نیمه 

سنگین، از مدار تولید، خارج بوده و در دست تعمیرات قرار دارد.

سومین کارگاه آموزشی آشنایی با بورس در مخابرات منطقه مرکزی برگزار شد
اراک - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی، به منظور آشنایی 
همکاران با مفاهیم بورس،ســومین جلســه این  کارگاه آموزشــی  در مخابرات منطقه مرکزی برگزار شد.  بر 
پایه این گزارش در این کارگاه آموزشــی که با حضور گسترده همکاران برگزار شد. مبحث آشنایی بامهارتهای 
تکنیکال مطرح شــد.گفتنی اســت، جلســه های قبلی این گارگاه  با مباحثی از قبیل آشنایی بامفاهیم اولیه 
بورس، چرا برای ســرمایه گذاری بورس را انتخاب کنیم، مقایســه بازار بورس با سایر بازارهاوچگونه در بورس 

سرمایه گذاری کنیم هفته گذشته برگزار گردید.  
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بیم��اری کرون��ا تأثی��ر اقتصادی گس��ترده ای در جه��ان ایجاد کرده اس��ت. 
اقتصاددان ها از چند س��ال گذشته پیش بینی کرده بودند اقتصاد جهانی در سال 
۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ وارد رکودی دیگر خواهد ش��د، اما بیماری کرونا باعث تشدید و 

همچنین تسریع این رکود می شود.
بیماری کرونا ش��وکی بزرگ به اقتصاد جهانی وارد کرده که س��هم عمده ای از 
این ش��وک به خاطر کاهش تقاضا اس��ت. بسیاری از کس��ب وکارهای کوچک به 
تعطیلی کش��یده ش��ده اند و بخش خدمات که در اقتصادهای توسعه یافته سهم 
عمده ای از کیک اقتصادی را شامل می شوند، صدمات زیادی دیده اند. در بسیاری 
از کشورها صنعت توریسم تقریبا به طور کامل مختل شده و رستوران ها، کافه ها و 

سایر کسب وکارهای خدماتی نیز کاهش شدید مشتری را شاهد بوده اند.
مش��کل اصلی کاهش سرعت گردش پول است. سرعت گردش پول به میزان 
استفاده از مقدار مشخصی پول در زمان مشخص گفته می شود. تصور کنید شما 
در یک کافی ش��اپ یک قهوه س��فارش می دهید. پول قهوه شما توسط صاحب 
کافی ش��اپ به کارگرش پرداخت می شود، س��پس آن کارگر در راه خانه با این 
پول مقداری خوراکی خریداری می کند. به این ترتیب پول قهوه شما در یک روز 
س��ه بار به گردش درمی آید. در اینجا اصطالحا گفته می شود که سرعت گردش 

این پول در یک روز، برابر با ۳ است.
می��زان پولی ک��ه در جامعه وجود دارد عالوه بر حج��م و مقدار عددی آن به 
س��رعت گردش آن نیز بس��تگی دارد. اگر س��رعت گردش پول کاهش پیدا کند 
اینطور به  نظر می رس��د که انگار کل میزان پول در جامعه کم شده است به این 
ترتی��ب درآمد کلی در اقتص��اد کاهش پیدا می کند، اما این امر چه مش��کالتی 

ایجاد می کند؟
اولین مشکل، کاهش درآمد شرکت ها است. در صورت کاهش سرعت گردش 
پ��ول، میزان درآمد ش��رکت ها نیز کاهش پیدا می کند. متوجه ش��دن دلیل این 
اتفاق چندان پیچیده نیست. کافی است قدری به هزینه های یک ماه اخیر خود 
نگاه��ی بیندازید. هزینه های فرعی زیادی کاهش پیدا کرده اس��ت مانند هزینه 
رفتن به رس��توران یا سینما یا حتی خرید. هزینه هایی که برای کسب و کارهای 
دیگر )و ش��اید کس��ب و کار خود شما( درآمد محسوب می ش��دند. در این حالت 
بس��یاری از کس��ب و کارها به مشکالت ناش��ی از کمبود نقدینگی دچار شده و 

احتماال ورشکسته یا در بهترین حالت دچار کاهش سودآوری می شوند.
دومین مش��کل، کاهش درآمدهای دولت اس��ت. درآمده��ای دولت در تمام 
کش��ورها تا ح��دود زیادی ب��ه فعالیت های اقتصادی آن کش��ور بس��تگی دارد. 
کاهش درآمد کسب و کارها در هر سطحی، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی 
دولت می ش��ود. شاید تصور کنید کش��ورها ورشکسته نمی شوند، اما در حقیقت 
کش��ورها نیز توانایی ورشکستگی دارند، اما نمود این ورشکستگی متفاوت است. 
ورشکستگی در کش��ورها گاهی با ظهور گروهک های تروریستی، گاهی با ایجاد 
سیاس��ت های انقباضی و ریاضتی و گاهی نیز با انقالب نمایان می شوند. هرچند 

ورشکس��تگی از طریق بیماری کرونا کمی غیرمعقول اس��ت، اما ورشکستگی به 
خاطر رکود تش��دید ش��ده از طریق بیماری کرونا می تواند به واقعیت نزدیک تر 
باشد. دولت ها بزرگ ترین بازندگان شرایط به وجود آمده از طریق بیماری کرونا 
هس��تند؛ از ی��ک طرف هزینه های س��نگینی که درمان و نگه��داری بیماران به 
خدم��ات عمومی تحمیل کرده و از ط��رف دیگر کاهش درآمدهایی که به خاطر 
تعطیلی بخش عمده ای از اقتصاد از جیب دولت خارج ش��ده بار س��نگینی را به 
دوش دولت انداخته اس��ت. در این حالت نیاز به یک اس��تراتژی سریع و ضربتی 

در اقتصاد شدیدا احساس می شود.
ت��ا همین امروز دولت ها هزینه زیادی برای کاهش آثار منفی اقتصادی در اثر 
بیماری کرونا انجام داده اند. سیاست هایی از قبیل: کاهش نرخ بهره، معافیت های 
مالیات��ی، حمایت از بیمه بیکاری، اعطای وام به کس��ب و کارهای خرد، ضمانت 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و عرضه اوراق قرضه دولتی. تمام این سیاس��ت ها 
مطلوب اس��ت اما ع��الوه بر هزینه های زیادی که به دول��ت تحمیل می کند، در 
بلندم��دت نمی تواند کارایی زیادی داش��ته باش��د. تمام این سیاس��ت ها با این 
پیش فرض اتخاذ شده اند که همه گیری تا چند ماه دیگر از بین رفته و اقتصاد به 

حالت عادی باز خواهد گشت.
در ای��ن میان بعضی از اقتصاددان ها اجرای طرح درآمد پایه همگانی را مطرح 
کرده اند. این طرح که در سالیان اخیر سروصدای بسیار زیادی ایجاد کرده است 
دولت ها را ملزم به پرداخت مبلغ مشخصی پول نقد به تمام افراد جامعه می کند 
تا با اس��تفاده از آن بتوانند س��طح پایه ای از رفاه را تجربه کنند. اقتصاددان های 
طرفدار این طرح اس��تدالل می کنند که حتی اگر تا چند ماه آینده روند اقتصاد 
ب��ه حرکت عادی خود بازگردد چند ماه دیگر نیز زمان الزم اس��ت تا روند کلی 
اقتصاد به زمان پیش از همه گیری کرونا برس��د و این برای کش��ورهایی که زنگ 
خطر رکود برای ش��ان به صدا درآمده نگران کننده اس��ت. این کشورها با اجرای 
ط��رح درآم��د پایه همگانی می توانند س��رعت گردش پ��ول را افزایش داده و از 
تش��دید رکود جلوگیری کنند. همچنین استراتژی دیگر خرید دارایی ها از جمله 
وثیقه ها و وام های بخش خصوصی توس��ط دولت است تا به این طریق پول تازه 

به بخش خصوصی تزریق شود.
اما تزریق پول بدون پش��توانه به اقتصاد توس��ط دولت سه نگرانی عمده ایجاد 

می کند:
اول آنکه آیا تمام این تدابیر باعث کاهش رکود خواهد ش��د یا خیر؟ پاس��خ به 
این س��ؤال قدری مشکل است. بسته به واکنش مردم هر اتفاقی ممکن است رخ 
بده��د. اگر مردم مطمئن باش��ند که در آینده ای نزدی��ک اوضاع اقتصادی رو به 
بهبود خواهد گذاش��ت احتماال هزینه های شان را افزایش داده و کسب و کارها نیز 
با س��رعت بیشتری به شرایط عادی بازمی گردند اما اگر سطح اطمینان از آینده 
پایین باشد، احتماال مردم به سمت ذخیره درآمدهای شان متمایل می شوند. این 
امر شاید اوضاع را بحرانی تر از زمانی کند که پول جدید اقتصاد تزریق نشده بود.

دومی��ن نگرانی از کس��ری بودجه و بدهی دولت اس��ت. ف��روش اوراق قرضه 
به معنای وام گرفتن دولت از آینده کش��ور اس��ت. وامی که باالخره باید پرداخت 
ش��ود. نرخ بهره ای که امروزه در بس��یاری از کش��ورهای غربی به نزدیکی صفر 
رسیده نشانگر این نکته است که بانک مرکزی توانسته تعادل نسبتا خوبی میان 
کس��ری بودجه و پویایی اقتصاد ایجاد کند، اما اگر تصمیم دولت ها بر این باش��د 
که با ایجاد کسری بودجه و افزایش بدهی ها، پول جدید به اقتصاد تزریق کنند، 
احتماال معضالت عدیده ای گریبانگیرش��ان خواهد ش��د. اینجا اس��ت که تئوری 
نظری��ه پولی مدرن می تواند گره گش��ا بوده و به دولت ه��ا در برطرف کردن این 
نگرانی کمک کند. اگرچه بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند نظریه پولی مدرن در 

واقعیت باعث افزایش تورم خواهد شد.
س��ومین نگرانی از افزایش تورم است. هنگامی که تقاضا برای کاالیی افزایش 
پیدا می کند قیمت آن نیز متعاقبا باال خواهد رفت. این یک اصل ساده در اقتصاد 
اس��ت. تزریق پول جدید به اقتصاد در بعضی شرایط به ایجاد تورم دامن می زند. 
هرچند نمی توان با قطعیت باال گفت که در شرایط موجود تزریق پول به اقتصاد 
باعث تورم باال خواهد شد یا خیر اما هیچ دلیلی هم ندارد که تصور کنیم چنین 
اتفاق��ی رخ نمی دهد در این مورد نیز همه چیز بس��تگی به واکنش و نظر مردم 

نسبت به اوضاع اقتصادی دارد.
 در ایران اما اوضاع بسیار پیچیده تر است. جهش ارزی اخیر و سیاست های اشتباه 
دولت در دو نرخی کردن ارز باعث خالی ش��دن منابع ارزش��مند ارزی شده است، از 
طرفی کاهش قیمت نفت و همینطور کاهش صادرات به خاطر بیماری کرونا، فشار 
مضاعفی به اقتصاد نیمه جان ایران وارد آورده است. از طرف دیگر دولت برنامه های 
حمایتی ویژه ای برای حمایت از خانوارهای آسیب پذیر و کسب وکارهای آسیب دیده 

اجرا کرده است که از این جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• توزیع بسته های حمایتی به خانوارها

• تعویق پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه
• تعویق پرداخت مالیات

• اجرای طرح یارانه دس��تمزد و همچنین مشوق بیمه کارفرما از سوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی

• عدم احتس��اب سوءس��ابقه دارندگان چک برگش��تی در سه ماه اسفند ۹۸ و 
فروردین و اردیبهشت ۹۹

تم��ام این برنامه ها بار هزینه ای گزافی به دول��ت تحمیل می کند، اما در عین 
ح��ال از لحاظ رفاه اقتصادی و آثار کالن اجتماعی گریزناپذیر اس��ت. در چنین 
ش��رایطی که عوامل خارج��ی، منابع و مصارف بودجه را تح��ت تأثیر قرار داده، 
دولت مجبور به ایجاد کس��ری بودجه عظیم اس��ت. اکنون دیگر مس��ئله اصلی 
س��ر درست یا اش��تباه بودن ایجاد کسری بودجه یا میزان کسری بودجه نیست، 
بلکه مس��ئله اصلی بر سر روش های تامین مالی این کسری بودجه است. تجربه 
تاریخی اقتصاد ایران نش��ان می دهد عموما دولت ها برای تأمین کس��ری بودجه  

خود از روش های پرریس��ک و ناکارآمد اس��تفاده می کنن��د. به عنوان نمونه طی 
س��ال های گذشته با شدت و ضعف بیشتر یا کمتر، همواره دولت ها از روش هایی 
مثل استقراض از بانک مرکزی )یا پولی کردن کسر بودجه( یا بانک های تجاری، 
افزای��ش ن��رخ  ارز و افزایش قیم��ت حامل های انرژی و دیگ��ر کاالها و خدمات 

دولتی استفاده کرده اند.
چنین سیاس��ت هایی عالوه بر بروز تورم های افسارگسیخته، زمینه ساز اعتراض 
نیز خواهد شد. از این رو اقتصاددانان در ایران بسته ای شامل توصیه های پولی-
مالی به دولت ارائه داده اند تا با عمل به این توصیه ها، دولت کسری بودجه خود 

را جبران کرده و کشور از این بحران عبور کند.
در حوزه مالیه:

• کاهش حجم تعهدات با اولویت کمتر دولت ولو به صورت کوتاه مدت
• تعویق سه ماهه افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹

• تسریع در واگذاری اموال مازاد دولتی از طریق سازوکار بازار سرمایه
• فروش اوراق قرضه دولتی

• توقف موقت پروژه های عمرانی
• گسترش پایه مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی
• حرکت به سمت دریافت مالیات بر مجموع درآمد

در حوزه حمایت از کسب وکارها:
• افزایش اعتبار بانکی به کسب وکارهای آسیب دیده

• تعویق سه ماهه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹
• کاهش نرخ تسهیالت سرمایه در گردش برای بنگاه های آسیب دیده

• پرداخت یک س��وم حق بیمه کارفرمایی به بنگاه های آس��یب دیده در دوره 
سه ماهه

در حوزه تجارت خارجی:
• مذاکره ب��ا چین جهت دریافت تضمین واردات حداق��ل میزان واردات نفت 

از ایران
• پیگیری دیپلماس��ی اقتصادی با کشورهای همس��ایه برای بازگشایی هرچه 

سریع تر مرزها با اجرای پروتکل های مشترک بهداشتی
• استفاده از حداکثر ظرفیت پاالیشگاه ها برای تولید فرآورده های نفتی

سایر:
• امهال سه ماهه سود پرداختی به سپرده گذاران

• اس��تفاده از ظرفیت بازار س��رمایه با افزایش عرضه اولیه و سهام شناور برای 
جذب نقدینگی

• کاربست طرح های اشتغال حمایتی
امید اس��ت با اتخاذ راهکارهای مناس��ب، بتوانیم از این دوران سخت نیز عبور 

کرده و مشکالت ناشی از این بیماری را به حداقل برسانیم.
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ب��رای رهبر بودن بای��د خصوصیات ویژه ای را در خود ایج��اد یا تقویت کنید. 
اگ��ر  می خواهی��د مدیریت و رهبری یک س��ازمان را به ص��ورت موفقیت آمیزی 
انجام دهید و مورد اعتماد کارمندان واقع ش��وید، یا در هر موقعیت دیگری نیز 

ویژگی هایی داشته باشید که از شما یک رهبر فوق العاده می سازد.
۱. تمرکز باال

برای اینکه رهبری کارآمد و موفق باش��ید، باید تمرکز خود را تا جای ممکن 
افزایش دهید. وقت و انرژی گذاش��تن برای موارد کم اهمیت و غرق ش��دن در 
جزییات، ش��ما را از تصمیمات مهم غاف��ل می کند. رهبران بزرگ، تمرکز باالیی 
دارند و این تمرکز را نس��بت به رقبای خود باالت��ر می برند تا بتوانند تصمیمات 
ب��ه موقع و صحیح اتخاذ کنند. پس به عنوان رهبری برجس��ته و فوق العاده، باید 
بتوانید با هوش��یاری کامل، از جزییات رها ش��وید و م��وارد غیرضروری را کنار 

بگذارید.
۲. اعتماد به نفس

رهبران بزرگ با داش��تن چشم اندازی روش��ن، اعتماد به نفس را به کارمندان 
و اطرافیان خود انتقال می دهند. آنها رهبرانی قوی و رئوف هس��تند و به خوبی 
می دانند چطور دیگران را با خود همراه کنند. تفاوتی ندارد زن یا مرد هس��تید، 
اگ��ر رهبری را با مهربانی و بخش��ندگی انجام دهی��د، از تأثیرگذاری فوق العاده 

آن بهره مند خواهید شد. البته باید در رهبری کامال قاطع و صریح نیز باشید.
۳. وضوح و شفافیت

اگ��ر می خواهی��د رهبری موفق و کاردان باش��ید، از نق��اب زدن روی صورت 
خودداری کنید. همیشه خود واقعی تان باشید. هر فردی مرتکب اشتباه می شود. 
از اشتباه کردن نترسید و همانی باشید که در ذهن هستید. اگر شخصیت واقعی 
خود را پنهان کنید و برخوردتان با دیگران به اندازه  کافی شفاف نباشد، اطرافیان 
درک درس��تی از موقعیت پی��دا نخواهند کرد. ابهام و غافلگی��ری مانع عملکرد 

درست آنها می شود و در نهایت هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد.
۴. صداقت و روراستی

رفتارهای��ی که رهبر به اطرافیان خود القا می کن��د، در رفتارهای آنها متجلی 
خواهد ش��د. اگر رهبر رفتاری خش��ک داشته باش��د و بیش از اینکه به عملکرد 
درس��ت تکیه کند، به دنب��ال مقررات و حرف های بیهوده باش��د، از به کارگیری 
توانایی و استعدادهای افراد غافل می ماند. داشتن صداقت، درستی و شفافیت در 

امور مختلف روی عملکرد کارمندان تأثیر مثبت زیادی خواهد داشت.
۵. الهام بخشی

هی��چ رهب��ری از همان ابتدا ف��ردی قدرتمند نبوده و به تنهای��ی امکان بروز 
ویژگی های برجس��ته را در خود نداش��ته اس��ت. حقیقت این اس��ت هر فردی 
از محی��ط اطرافش تأثیر می گیرد. این مس��ئله س��بب می ش��ود از نصیحت ها و 
مش��اوره های دیگ��ران الهام بگیریم. ای��ن نصایح و کمک ها در کن��ار انگیزه های 

شخصی سبب می شود در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیریم.
هیچ گاه قدرت الهام بخش��یدن به دیگران را دس��ت کم نگیرید. رهبران موفق 

و برجس��ته همیش��ه در ذهن اطرافیان خود جرقه  مثبتی ایجاد کرده و آنها را به 
سمت انجام کارهای مهم هدایت می کنند.

6. شور و اشتیاق
اگ��ر می خواهی��د در کاری ب��ه موفقیت برس��ید باید ب��ا تمام وج��ود به آن 
عالقه مند باش��ید. وقتی شور و اش��تیاق کافی در انجام کاری نداشته باشید، هر 
چقدر هم دس��تاوردهای مهمی در زندگی تان اتفاق افتاده باش��د، سبب رضایت 
و خوش��حالی تان نخواهد ش��د. پس اش��تیاق ش��ما را رهبری موفق و خوشحال 

خواهد کرد.
۷. خالقیت

در هر کسب و کاری که هستید، نسبت به منابع محدود، رقبا و اطرافیان خود 
دقت و توجه زیادی داش��ته باش��ید. برای بقا و موفقیت باید خالقانه عمل کنید. 
افراد خالق رهبران بس��یار خوبی هس��تند. امروزه تنه��ا راه مقابله با چالش های 

مختلف، در سازمان ها و کسب و کارها، استفاده از قدرت خالقیت است.
۸. صبر و تحمل

داش��تن صبر میزان تعهد و وفاداری شما را به کاری که انجام می دهید، نشان 
می دهد. در هر مس��یری س��ختی هایی وج��ود دارد که تنها ب��ا حوصله و تدبیر 
می توان از آنها گذر کرد. به عنوان یک رهبر کاردان و شایس��ته باید بدانید روی 

چه چیزهایی تمرکز کنید و از چه مواردی بگذرید.
باید چشم انداز مشخصی داشته باشید و با دید باز مسیرتان را زیر نظر بگیرید. 
برای مثال، در حوزه  کس��ب و کار به بازارهای مختلف، رقبا، امور مالی، تقاضای 
مش��تریان و ... توجه کنید. هرچند ش��انس هم در دستیابی به موفقیت بی تأثیر 

نیست.
۹. پیش بینی مشکالت

ِرواقی گری ویژگی دیگری اس��ت که رهبران بزرگ و شایس��ته از آن بهره مند 
هس��تند. حقیقت این اس��ت، ما هیچ وقت از اشتباهات، دشمنان و سختی ها در 
امان نیس��تیم. رواقی گری فلسفه  فکری است که می گوید: باید چالش ها و موانع 
را پیش بینی کرد تا در هنگام بروز آنها غافلگیر نش��ویم. رهبران بزرگ به خوبی 
می توانند مش��کالت را پیش بینی کنند تا در هنگام بروز آنها، واکنشی احساسی 

و عجوالنه از خود نشان ندهند.
برای داش��تن این طرز تفکر در روش رهبری خودتان باید بدترین ش��رایط را 
در ذهن متصور ش��وید. س��پس با در نظر گرفتن این شرایط راه حل هایی برای 
رفع آنها در ذهن خود داش��ته باش��ید. رواقی گری اجازه نمی دهد در بحران های 

ناگهانی، شکست بخورید و از خود ضعف نشان دهید.
۱۰. تشخیص موارد غیرعادی

رهبر مؤثر و برجس��ته می تواند به درستی موارد غیرعادی را تشخیص دهد و 
مفاهیم پنهان را شناس��ایی و معنا کند. باید بتوانید با دقت روی ش��واهدی که 
در اختی��ار دارید، م��وارد غیرعادی را پیش بینی کنید و به دنبال راهی برای رفع 

آنها باشید.

۱۱. منحصر به فرد بودن
تقلی��د و عب��رت گرفتن از کارهای دیگران ایده  بس��یار خوبی اس��ت، اما اگر 
می خواهی��د رهبری تأثیرگذار و فوق العاده باش��ید، باید منحصر به فرد باش��ید. 
توصی��ه می کنیم تمام خصوصی��ات، رفتارها و موفقیت ه��ای دیگران را زیر نظر 
گرفته و از آنها درس و الهام بگیرید. در واقع تقلیدکردن کار درس��تی نیس��ت، 
پس س��عی کنید تمام درس هایی که از دیگران می گیرید را به زبان خود ترجمه 

کنید و منحصر به فرد باشید.
۱۲. داشتن ذهنیت باز

برخی تفکرات اش��تباه وجود دارد که می گوید: ی��ک رهبر خوب، فرد قاطعی 
اس��ت که هیچ وقت از عقاید و نظرات خود دس��ت برنم��ی دارد. این تفکر کاماًل 
اش��تباه است. رهبران قوی و شایسته، با انعطاف پذیری و دوراندیشی، چشم انداز 

خود را با شرایطی که در آن قرار دارند مطابقت می دهند.
۱۳. قدرت تصمیم گیری

تصور کنید داوری یک مس��ابقه  ورزش��ی را برعهده دارید. در این شرایط باید 
بتوانید در آن واحد تصمیماتی درس��ت بگیرید و ش��ک و گم��ان را در لحظات 
حساس رها کنید. به عنوان یک رهبر بزرگ باید با تکیه بر اطالعاتی که در دست 
داری��د قاطعانه عمل کنید و تصمیم بگیرید. پس تصمیمات تان را بدون ش��ک و 

شبهه بگیرید و آنها را صریح بیان کنید.
۱۴. برخورداری از شخصیتی دوست داشتنی و جذاب

هر فردی خصوصیات منحصر به فرد دارد و وجودش تکمیل کننده این جهان 
اس��ت. پس باید سعی کنید خوِد خوِد واقعی تان باشید. نیاز نیست دروغ بگوییم 

و فیلم بازی کنیم.
به عنوان یک رهبر ارتباطاتی واقعی با دیگران داش��ته باشید تا فردی شاخص 
و دوست داشتنی به نظر برسید. رهبران بزرگ و دوست داشتنی، ارتباطی واقعی 
با دیگران برقرار می کنند و این ارتباط روی عملکرد تیم شان نیز تأثیرگذار است.

۱۵. مثبت اندیشی
برای دستیابی به نتایج خوب و شگفت انگیز، مثبت اندیشی و خوش بینی را در 
رفتار و حرف های تان اعمال کنید. همیش��ه در مسیر دستیابی به اهداف، فراز و 
نش��یب هایی وجود دارد که فقط با داشتن انرژی مثبت می توان از آنها گذر کرد. 
البته مثبت نگری برای مواجهه با چالش های مختلف، غلبه بر ترس ها و دستیابی 

به اهداف و آرمان ها نیز الزم است.
۱6. بخشندگی

یک رهبر شایسته و برجسته همیشه به دنبال ارائه بهترین هاست. اگر بخشنده 
باشید و در کمک به دیگران بدون چشمداشت عمل کنید، خودتان هم سریع تر 

مسیر رشد و پیشرفت را می پیمایید و به موفقیت خواهید رسید.
۱۷. پشتکار

برای رس��یدن به موفقیت، تالش و پشتکار نیاز است. شاید این جمله تکراری 
باش��د اما واقعی و درست اس��ت. در واقع، تفاوت اصلی رهبران بزرگ و برجسته 

در همین ویژگی اس��ت. رهبران بزرگ هیچ وقت دست از کار نمی کشند و تمام 
سختی ها را تا انتهای مسیر پشت سر می گذارند. پس الزم است پشتکار را یکی 

از خصوصیات الزم برای دستیابی به موفقیت بدانیم.
۱۸. داشتن بینش درست

بای��د در تصمیم��ات و کاره��ای خود روش��نفکری را دنبال کنی��د. البته این 
خصوصیات ش��خصی اس��ت اما می توان با تمرین آن را ایج��اد کرد. باید بتوانید 
کارها و مس��ائل مهم زندگی تان را با روشنفکری اولویت بندی کنید. بینش شما 

سبب می  شود مسیر مقابل تان مشخص شود.
۱۹. توانمندسازی

نباید تصور کنید گروه هایی به موفقیت می رس��ند که بهترین و مس��تعدترین 
اعضا را دارند. بلکه این توانایی رهبر است که بتواند گروه خود را با در نظر گرفتن 
اس��تعدادها و توانایی های شان به س��مت جلو هدایت کند. رهبر خوب و شایسته 
باید به توانمندس��ازی اعضایش توجه کند. ایجاد حس مسئولیت پذیری و پاسخ 

گویی درباره اختیارات افراد بسیار مهم است.
ش��اید فکر کنید واگذاری مسئولیت به افراد کار ساده ای است، اما در حقیقت 
این طور نیس��ت. تنها رهبران شایس��ته و برجس��ته توانایی مدیریت این مسئله 
را دارن��د. رهب��ران بزرگ��ی که می دانند چط��ور به دیگران مس��ئولیت بدهند و 

استعدادها و توانایی های شان را شکوفا کنند.
۲۰. ارتباطات

اگ��ر به عنوان ی��ک رهبر انتظارات تان ب��ه خوبی برآورده نمی ش��ود، احتماالً 
ارتباط درستی با اعضای گروه تان ندارید. باید بتوانید انتظارات خود را با برقراری 
ارتباطی درس��ت به دیگ��ران انتقال دهید. باید بدانید ارتباطات دوطرفه اس��ت؛ 
یعنی هم ش��ما باید نظ��رات و انتظارات خود را به طرف مقاب��ل انتقال دهید و 
هم او توانایی انتقال این موارد را داش��ته باش��د. به همین خاطر داشتن گروهی 
مسئول و باهوش در رهبری کمک زیادی برای موفقیت سازمان تان خواهد بود.

۲۱. پاسخگویی
برای دس��تیابی به موفقیت و کس��ب اعتبار باید پاسخگو باش��ید و در مقابل 
اش��تباهاتی که مرتکب می شوید، ش��انه خالی نکنید. همیشه بهانه تراشی و فرار 
کردن از زیر بار مسئولیت ها آسان تر از پاسخگویی است، اما حقیقت چیز دیگری 
است. اگر بتوانید پای اشتباهات خود بایستید، رهبری موفق و فوق العاده خواهید 

بود و بهتر می توانید مشکالت خود را رفع کنید.
۲۲. کنجکاوی

به عنوان یک رهبر شایسته باید بتوانید توانایی ها و نقاط قوت اعضای گروه تان 
را بشناسید. ش��اید کمی زمانبر باشد، اما نتایج خوبی به همراه دارد. باید بدانید 
گروه ش��ما از تمام توانایی ها برخوردار نیست. اگر فکر کنید همه چیز در انحصار 
گروه شماس��ت و نیاز نیست کنجکاوی به خرج دهید و ظرفیت ها و فرصت های 

پنهان را شناسایی کنید، هیچ وقت به موفقیت نخواهید رسید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

22 خصوصیتی که شما را رهبری موفق و برجسته می کند

دوشنبه
25 فروردین 1399

شماره 1521



چگونه مهارت نوشتاری خود را تقویت کنیم 

امروزه تولید محتوا به نیاز تمامی برندها تبدیل ش��ده اس��ت. در این رابطه محتواهای نوش��تاری از س��ابقه باالتری 
برخوردار اس��ت، با این حال س��وال اصلی این اس��ت که چگونه می توان مهارت نوش��تاری خود را افزایش داد. درواقع 
اگرچه بس��یاری از افراد در این رابطه تالش زیادی را انجام می دهند، با این حال همچنان ش��اهد این موضوع هستیم 
که اقدامات آنها با نتایج مورد انتظار همراه نبوده اس��ت. بدون ش��ک در شرایط فعلی که وضعیت قرنطینه خانگی برای 
اکثر کش��ورهای جهان اتفاق افتاده اس��ت، فرصتی ایده آل برای تقویت این مهارت وجود دارد. در این رابطه آگاهی از 
اقداماتی که باید انجام ش��ود، بدون ش��ک دارای اهمیت بس��یار باالیی خواهد بود. در این راستا به بررسی پنج توصیه 
کاربردی خواهیم پرداخت که از تجربه ۲۰ س��اله فعالیت حرفه ای و مالقات با بهترین های این عرصه به دس��ت آمده 
است. این نکته را فراموش نکنید که موارد معرفی شده، تنها اصول کلی ای محسوب می شود که امکان اجرای آن برای 
تمام��ی اف��راد وجود دارد. به همین خاطر ابدا نباید خود را محدود ب��ه این موارد تصور کنید. درواقع همواره فضا برای 

انجام اقدامات بیشتر جهت ارتقای سطح، وجود دارد.
1-به صورت مرحله ای پیش بروید 

تاکنون هیچ فوتبالیس��تی وجود نداش��ته است که به یک باره در بهترین تیم های جهان اقدام به شروع فعالیت خود 
کند. درواقع این مسئله در تمامی حوزه ها صادق بده و الزم است تا برای تبدیل شدن به یک نویسنده توانا که قدرت 
تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان خود را دارد، به صورت مرحله ای پیش بروید. در ابتدا توصیه می ش��ود که فعالیت های 
کوچک را در دس��تور کار خود قرار داده و پس از کس��ب تجربه، مش��ورت گرفتن و تحلیل اقدامات سایرین به صورت 
حرفه ای در این زمینه اقدام کنید. همچنین نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که شما باید اصل 
کوتاه نویس��ی را حتی برای مقاالت بلند خود رعایت کنید. اگرچه این حرف کمی گیج کننده و در تضاد هم احس��اس 
می-شود، با این حال منظور این است که شما باید مفاهیم را مختصر نگه دارید. برای مثال نمی توان انتظار داشت که 
مخاطب به مثالی یک صفحه ای توجه کند. درواقع ش��ما برای هر بخش، باید به آس��تانه تحمل خوانندگان خود توجه 
کافی داشته باشید. در این رابطه برخی از افراد اقدامات خالقانه-ای را انجام می دهند. برای مثال متن کامل یک نقل 
قول را به یکی از کلمات خود اضافه می کنند تا افراد در صورت تمایل با کلیک بر روی آن، اطالعات بیشتر را به دست 
آورند. در نهایت فراموش نکنید که ش��ما باید مخاطب را تا آخرین جمله خود، درگیر نگه دارید، به همین خاطر همه 

چیز را از همان ابتدا مطرح نکنید. این امر انگیزه ادامه دادن را از بین خواهد برد. 
2-در استفاده از افعال و کلمات تنوع داشته باشید 

تکرار پش��ت س��ر هم یک فعل یا کلمه، به شدت متن شما را تضعیف خواهد کرد. در این رابطه توصیه می شود تا به 
جایگزین ها توجه داش��ته باشید. همچنین ش��ما باید این نکته را مورد توجه قرار دهید که یک عبارت، باید به سرعت 
پایان پیدا کند. این امر در حالی اس��ت که برخی از نویس��ندگان تمایل به طوالنی کردن جمله خود دارند. این مسئله 
تنها ظاهری غیرحرفه ای را به نوش��ته ش��ما خواهد بخشید. همچنین شما باید با توجه به مخاطب هدف خود، اقدام به 
نوش��تن کنید. این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از افراد به تفاوت فرهنگ ها توجهی نداشته و تولید محتوا به زبان 
جامعه هدف را کاری غیرضروری تلقی می کنند. این مس��ئله کمک خواهد کرد تا افراد از مطالعه متن ش��ما احس��اس 
رضایت بیش��تری را داشته باش��ند. در نهایت توجه داشته باشید که علی رغم توصیه عموم که متن را باید کامال ساده 
نگه داشت، با این حال در این رابطه نیز الزم است تا با توجه به جامعه هدف و مخاطبان خود اقدام کنید. برای مثال 
ابدا نمی توان لحن کودکان را برای افراد دیگر مورد اس��تفاده قرار داد. به همین خاطر حتی ممکن اس��ت برای هر یک 

از متن های خود، نیاز به یک سبک متفاوت وجود داشته باشد.  
3-سبک کاری خاص خود را داشته باشید 

تقلیدکردن تنها در مراحل اولیه باعث خواهد شد تا سرعت یادگیری و رشد شما افزایش پیدا کند، با این حال این مسئله را 
نباید برای مدت طوالنی مورد استفاده قرار دهید. این امر به بدی ساخت یک فیلم کامال مشابه موردی دیگر است. به همین 
خاطر الزم است تا به مرور زمان، به سبک خاص خود دست پیدا کنید. در این رابطه فراموش نکنید که سبک شما، امری ثابت 
نبوده و می-توان در آن تغییرات الزم را به وجود آورد. در نهایت ضروری است تا به نظرات و بازخوردهای مخاطبان خود توجه 
داشته باشید. این مسئله کمک خواهد کرد تا سریعا متوجه اشتباهات و سطح توقع موجود شوید. همچنین ارتباط برقرار 
کردن با حرفه ای ها نیز در این رابطه کامالل کارساز خواهد بود. برای مثال بسیاری از افراد حرفه ای حال حاضر در زمینه تولید 
محتوا و آنهایی که نویسندگانی قهار شده  اند، در ابتدا متن خود را برای باتجربه ترها ارسال می کردند. درواقع شما ابدا نباید در 
این رابطه غرور بی مورد داشته باشید. به عنوان یک تمرین خوب، توصیه می شود که بهترین متن ها را مورد تحلیل قرار داده 
و در تالش برای پیدا کردن رازهای موفقیت و گیرایی آنها باشید. این امر باعث خواهد شد تا پس از مدتی، به چندین روش 

دست پیدا کرده و از آنها برای بهبود نوشته های خود، استفاده کنید.
۴-مقدمه سازی کنید

اگر بخواهید مخاطب را به یک باره وارد فضای اصلی کنید، بدون ش��ک آنها حتی ممکن اس��ت گیج ش��ده و تمایل 
به خواندن کامل متن را از دس��ت بدهند. درواقع ش��ما باید آنها را برای موضوع اصلی، آماده کنید تا بهتر بتوانند آن را 
درک کنند. فراموش نکنید که تصور مخاطب نسبت به یک موضوع، ممکن است فاصله بسیار زیادی را با ذهنیت شما 
داش��ته باش��د. به همین خاطر فضاسازی امری ضروری محسوب می  ش��ود، با این حال فراموش نکنید که مقدمه، تنها 
جهت آماده س��ازی محس��وب ش��ده و نباید در این رابطه به دنبال متنی بیش از حد طوالنی باشید. همچنین فراموش 
نکنید که اس��تفاده از صحبت های دیگران در متن خود، به تنوع و ایجاد جذابیت بیش��تر کمک خواهد کرد. به عنوان 
نکته پایانی هرگز تالش نکنید که بیش از حد رس��می باش��ید. درواقع شما باید به نحوی رفتار کنید که افراد احساس 
کنند که به صورت مستقیم با خود شما در حال ارتباط هستند. به همین خاطر فضا را تا حد امکان دوستانه کنید، با 
این حال این امر به نوع محتوا و موضوع شما نیز بستگی خواهد داشت. درواقع نمی توان به صورت کلی تعیین کرد که 
تا چه حد می توانید با مخاطب صمیمی ش��ده و یا لحنی رس��می داشته باشید. پس از مدتی فعالیت در حوزه خود، به 

مرور پی به سلیقه کلی مخاطبان خود خواهید برد. به همین خاطر در این رابطه نگران نباشید. 
5-ریتم داشته باشید

چه چیز باعث می شود تا یک موسیقی گوش نواز باشد، بدون شک ریتم مهم ترین فاکتور در این رابطه محسوب می شود. 
ش��ما نیز باید در نوش��ته های خود این مورد را رعایت کنید. برای مثال برخی از افراد به حدی حرفه ای هستند که حتی در 
انتخاب تیترهای خود، از کلماتی استفاده می کنند که در کنار هم، یک آهنگ خاص را ایجاد کرده و این امر باعث می شود تا 
لذت مطالعه، چندین برابر شود. همچنین ضروری است تا به نکات فرعی نیز توجه داشته باشید. برای مثال استفاده از تصویر 
و فونت مناسب، یکی از این موارد محسوب می شود. در رابطه با ریتم نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که منظور 
صرفا این نیست که کلمات در کنار هم به مانند یک نت موسیقی باشند، بلکه مقصود اصلی این است که یک روند نسبتا 
یکسان را حفظ کنید. برای مثال این امر که شروعی هیجانی داشته باشید ولی تا پایان ریتم کسل کننده باشد، بدون شک 
نتیجه خوبی را به همراه نخواهد داشت. درواقع متنی پتانسیل موفقیت را دارد که هیجان آن تا آخرین عبارت به خوبی در 
درون متن تقسیم شده باشد.  در نهایت توصیه می شود که با اصول سئو آشنا شوید تا متن شما توانایی بهتر نمایش داده 
شدن در موتورهای جست وجوگر را داشته باشد. همچنین از بازبینی مجدد متن و افزایش دایره لغات خود غافل نشوید. به این 

موضوع باور داشته باشید که به مرور زمان، بهتر از سطح فعلی خواهید شد و دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد. 
inc.com :منبع
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تقریب��ا تمامی افراد به دنبال راهکارهایی هس��تند که خالقیت 
خ��ود را افزایش دهند، با این حال در این رابطه عدم انجام برخی 
از کارها حتی مهم تر خواهد بود. علت این امر به این خاطر اس��ت 
که برخی از عادت ها باعث می شود تا تالش های شما در این زمینه 
کام��ال بدون نتیجه باقی بماند. در حال حاضر با توجه به قرنطینه 
خانگی به خاطر ویروس کرونا، فرصتی ایده آل برای اعمال تغییرات 
الزم و خودسازی مهیا شده است. در این رابطه با افزایش خالقیت 
خود می ت��وان پس از طی کردن این مرحله س��خت، فرصت های 
جدید را بدون از دست دادن زمان، مورد استفاده قرار داد. در این 

راستا به بررسی ۱۰ عادت منتخب، خواهیم پرداخت. 
1-استفاده بیش از حد از تلفن همراه 

همه افراد بیش از حد نیاز از تلفن همراه خود استفاده می کنند. 
در این رابطه ش��بکه-های اجتماعی را باید بزرگ ترین تلف کننده 
زمان افراد تلقی کرد. اگرچه نمی توان انتظار داش��ت که به صورت 
کامل تکنولوژی را کنار بگذارید و دلیل نیز برای این موضوع وجود 
ندارد، با این حال شما باید یک برنامه ریزی درست برای آن داشته 
باش��د. نتایج جدیدترین تحقیقات نشان می دهد که نگاه کردن به 
صفحه گوش��ی برای طوالنی مدت، آس��یب های جدی را به چشم 
وارد می کن��د. همچنین به علت امواج آنت��ن آن، به مرور با خطر 
ابتال به انواع بیماری ها مواجه خواهید ش��د. همچنین این موضوع 
باعث می شود تا شما زمان کمتری را برای پرداختن به اقدامات به 
مراتب مهم تر داش��ته باش��ید. در نهایت توجه داشته باشید که در 
هنگام انجام کارهایی که به تمرکز باال نیاز دارد، ضروری اس��ت تا 
تلفن همراه خود را کنار بگذارید. علت این امر به این خاطر اس��ت 
که حتی یک نوتیفیکیش��ن ساده می تواند به صورت کامل تمرکز 
ش��ما را برهم زده و ش��ما را برای مدتی طوالنی درگیر خود کند. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که در هنگام کار خود گوشی 
تلفن همراه را خاموش می-کنند، نه تنها سرعت و کیفیت باالتری 
را در انجام کارها دارند، بلکه در عملکرد و تصمیمات آنها می توان 

خالقیت بیشتری را مشاهده کرد. 
2-شب  زنده داری

اگر دیروقت بخوابید، ش��ما عمال به دوبرابر ساعت خواب بیشتر 
نیاز خواهید داشت تا در سطح عادی خود قرار گیرید. در غیر این 
صورت تا پایان روز، احس��اس خستگی با ش��ما باقی خواهد ماند. 
از یک ذهن خس��ته ابدا نمی توان انتظار خالقیت را داشته باشید. 
اهمی��ت این موضوع به حدی باال اس��ت که نابغه های جهان نظیر 
آلبرت اینش��تین به این موضوع توجه زیادی را داش��ته و همواره 
یک برنامه دقیق برای خود داشته است. در این رابطه حتی ممکن 
اس��ت با توجه ب��ه نیاز بدنی خود، به یک خواب کوتاه در اواس��ط 
روز هم نیاز داش��ته باشید. در این رابطه بهترین راهکار این است 
که قبل از س��اعت ۱۲ بخوابید، درواقع یک برنامه خواب منظم و 
درس��ت، بهترین کمک نه تنها ب��رای افزایش خالقیت، بلکه برای 

کمک به سالمت خودتان خواهد بود. 

3-تمایل زیاد به پاسخ مثبت دادن 
اگرچه ممکن اس��ت در ابتدا تصور کنید ک��ه این ویژگی کامال 
مثبت محس��وب می شود، با این حال این اقدام تنها باعث می شود 
تا ام��کان اجرای هیچ برنامه ای وجود نداش��ته باش��د. درواقع راز 
موفقیت این اس��ت که در برابر خواس��ته های افراد بیش��تر پاسخ 
منفی بدهید. درواقع ش��ما به عنوان فردی که هدفی را برای خود 
مشخص کرده است، دیگر نمی توانید همه چیز را مورد توجه قرار 
دهید. این مس��ئله ک��ه صرفا اجراکننده برنامه ها و خواس��ته های 
دیگران باش��ید، در نهایت باعث می ش��ود تا ب��ه فردی صرفا مقلد 
تبدیل ش��ده و از تفکر عمیق و اجرای برنامه های خود باز بمانید. 
در ای��ن رابطه بهتر اس��ت تا برنامه روزانه خ��ود را با اطرافیان در 
میان بگذارید تا آنها بتوانند شما را درک کنند. در غیر این صورت 

ممکن است از پاسخ منفی شما ناراحت شوند. 
۴-محیط کاری نامناسب

محیط تاثیر بس��یار زیادی را ب��ر روی وضعیت افراد دارد. برای 
مثال نتیجه یک تحقیق س��اده نش��ان می دهد ک��ه اگر دفتر کار 
راحت نباش��د، عمال احتم��ال بروز خالقیت از بی��ن خواهد رفت. 
درواقع ش��ما باید در یک آرامش خوب قرار داش��ته باشید تا ذهن 
ش��کوفا شود. در این رابطه ش��ما باید اقدامات الزم را انجام داده و 
ت��ا حد امکان صداهای مزاحم را کاهش دهید. برای مثال می توان 
از هدفون ه��ای کاهش صدا در هنگام انجام کارها اس��تفاده کرد. 
درواقع به هر میزان که محیط س��اکت تر باشد، آرامش درونی شما 

نیز افزایش یابد، احتمال خالقیت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
5-عدم خواب کافی 

برخ��ی از افراد تص��ور می کنند که اگر کمت��ر بخوابند، این امر 
ب��ه عادت آنها تبدیل خواهد ش��د، با این ح��ال این امر تنها باعث 
می شود که نیاز شما تامین نشده و پس از مدتی با انواع مریضی ها 
مواجه ش��وید. به همین خاطر تفاوتی ندارد که حجم کاری ش��ما 
چقدر اس��ت، بدون ش��ک اگر خواب کافی داشته باشید، در مدت 
زمان ب��ه مراتب کمتری قادر به انج��ام فعالیت ها خواهید بود. به 

همین خاطر هیچ گاه از اهمیت استراحت کافی غافل نشوید. 
6-تالش برای انطباق با شرایط موجود 

اف��راد موفق و خالق آنهایی هس��تند که همواره ب��ه دنبال راه 
حل های س��اده تری هستند. برای مثال چرخ توسط فردی اختراع 
ش��ده اس��ت که تصمیم گرفته اس��ت که باره��ا را دیگر به روش 
س��ابق حمل نکند. درواق��ع تمامی پیش��رفت های تاریخ با همین 
دیدگاه ش��کل گرفته اس��ت. به همین خاطر باید همواره به دنبال 
راهکارهای جدیدتری باش��ید و انجام کارها به یک روش خاص را 

فراموش کنید. 
7-عدم پیگیری اخبار 

به ه��ر میزان که آگاهی ش��ما افزایش پیدا کند، وس��عت دید 
ذه��ن نی��ز ارتقا خواهد یافت. ب��رای مثال اگر ش��ما از یک اتفاق 
جدید بی-خبر باش��ید، بدون شک احتمال بروز خالقیت متناسب 
با ش��رایط جدید صفر خواهد بود. همچنین کس��ب دانش به شما 
کمک خواهد کرد تا خالقیت های تاثیرگذارتری را داش��ته باشید. 

درواقع هر نوع خالقیتی را نمی توان کارآمد تلقی کرد. 

۸-ماندن در منطقه امن 
منطقه امن به محدوده ای اطالق می ش��ود که افراد بیش��ترین 
زم��ان خود را در آن گذرانده و تصور می کنند که اگر از آن خارج 
نشوند، اقدام بدون ریسک را انجام داده اند. این امر در حالی است 
ک��ه در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، این مس��ئله تنها باعث 
خواهد شد تا جایگاه فعلی را نیز از دست بدهید. درواقع با توجه به 
این امر که همه ما تنها یک بار در این جهان زندگی خواهیم کرد، 
عمال دلیلی برای این حجم از محافظه کاری وجود ندارد. به همین 
خاطر از انجام اقدامات جدید واهمه نداشته و شکست را پایان کار 
تلق��ی نکنید. برطبق یک جمله مع��روف، موفق ترین افراد آنهایی 
هس��تند که بیشتر از سایرین شکست خورده اند با این حال ناامید 
نشده اند. در این رابطه فراموش نکنید که اگر کاری را انجام دهید 
که مورد عالقه شما نیست، عمال شانسی برای بروز خالقیت در آن 
نخواهید داش��ت. برای مثال رید هاستینگز موسس نت فلیکس به 
این علت موفق ش��د که دست به یک خالقیت جدید و کامال وفق 
بزند که به این حوزه بیش��ترین عالقه را داشت. به همین خاطر به 
جای امتحان همه راه ها برای رس��یدن به تفکر خالق در کار خود، 
ابتدا نس��بت به ای��ن موضوع اطمینان پیدا کنید ک��ه آیا واقعا در 

مسیر عالقه خود گام برمی دارید؟ 
۹-توجه بیش از حد به دیگران 

این امر که به جای خودس��ازی، صرفا مقلد سبک زندگی افراد 
دیگر باش��ید، باعث می شود تا مسیر زندگی درستی را پیدا نکرده 
و امکان رش��د خود را کامال محدود کنید. این امر در حالی اس��ت 
ک��ه افراد با یکدیگر متفاوت بوده و این امر بس��یار طبیعی اس��ت 
که س��بک زندگی ها نیز تفاوت هایی را داش��ته باشد. درواقع علت 
موفقیت یک فرد این است که وی سبک زندگی متناسب با خود را 
اجرا کرده است. بدون شک اجرای آن توسط شما باالترین نتیجه 
ممکن را به همراه نخواهد داش��ت. همچنین اگر فردی باشید که 
نیاز به تایید دیگران دارد، بدون ش��ک حتی در صورت در اختیار 
داش��تن یک ذهن کامال خالق، جس��ارت اجرایی کردن آنها را به 
دست نخواهید آورد. درواقع با نگاهی به حتی انقالبی ترین طرح ها 
نیز متوجه ایده اولیه بسیار ساده آنها خواهید برد. به همین خاطر 
هیچ گاه نباید خودتان را دس��ت کم بگیرید. برای افزایش اعتماد به 
نفس پیدا کردن دوستانی روحیه بخش و ورزش مداوم، دو فاکتور 

طالیی محسوب می شود. 
10-تردید بیش از حد 

از دل یک ذه��ن خالق، ایده های جدید بی��رون می آید، با این 
حال این پایان کار نبوده و ش��ما باید س��ریعا ایده خود را به اجرا 
درآوری��د. در این رابط��ه فراموش نکنید که با تل��ف کردن حتی 
ی��ک روز، این احتم��ال وجود دارد که ایده ش��ما، به ذهن فردی 
دیگر خطور کرده و وی از آن استفاده کند. در این رابطه شکست 
خوردن امری طبیعی بوده و بخش��ی از مراحل رشد شما محسوب 
می ش��ود. درواقع تمامی نصیحت ها جنبه تئوری داشته و شما در 
حین انجام کار، متوجه بس��یاری از مسائل، مشکالت، اشتباهات و 

اقداماتی که باید برای خودتان انجام دهید، خواهید شد. 
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