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جهان پس از بحران کرونا درگیر بحران بدهی خواهد شد

کوهی از بدهی
با شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان، دولت ها برای حمایت از خانواده ها و کسب وکارها، بسته های حمایتی در نظر گرفته اند. 
با این وجود، بحران کرونا تنها نوک کوه یخ است و پس از کنترل بیماری کووید-19 جهان درگیر بحران بدهی خواهد شد. پایگاه 
داده پردازی استاتیستا در این باره می نویسد: »با وجود بسته های حمایتی دولت ها، زمانی  که همه گیری کرونا مهار شود یا واکسنی 
برای آن پیدا ش��ود، تنها یک چیز بر جای خواهد ماند: کوهی از بدهی.« به گزارش ایرنا، همه گیری کرونا در جهان و تعطیلی های 
گس��ترده باعث سقوط شاخص های اقتصادی شده است. براس��اس گزارش صندوق بین المللی پول، برای اولین بار در تاریخ معاصر 
جهان همه کش��ورهای توس��عه یافته، در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور هم زمان در وضعیت رکود قرار گرفته اند. این یک فاجعه 
جدی برای اقتصاد جهانی است که باعث می شود رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ میالدی به پایین ترین سطح خود از زمان رکود بزرگ 
سال 19۳۰ برسد و میانگین جهانی رشد اقتصادی به منفی ۳درصد برسد. در این شرایط، تمام کشورها بسته های ویژه ای را برای...

صعود ۲۰ هزار واحدی شاخص بورس در آخرین روز فروردین ماه
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بانک مرکزی ظرف ۲ ماه می تواند چک الکترونیکی را عملیاتی کند

جای خالی چک الکترونیکی در اقتصاد کرونازده

 کارآفرینان موفق چطور زندگی کردند؟
اهمیت هوش احساسی در فرآیند فروش

راهکارهای استفاده تجاری از قابلیت استوری
1۷ استراتژی بازاریابی ساده برای تازه کارها

1۲ ابزار ساخت انیمیشن 
چرا بازاریابی مشارکتی در دوران کرونا مهم است؟
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ایالن ماسک از عرضه  
تاکسی های خودران در سال 

جاری خبر داد

3
فرصت امروز: نهاد پژوهشی مجلس در ادامه سلسله گزارش ها 

درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا، این بار به بررسی 
ابعاد اثرات کرونا بر بخش مسکن پرداخت و هشدار...

مرکز پژوهش ها برای ساماندهی بازار اجاره در دوران کرونا پیشنهاد داد

 پرداخت وام استیجاری
به مستاجران

یادداشت
کرونا نظم جهانی را تغییر 

نخواهد داد

اپیدمی ویروس کرونا چه تغییر 
ش��کل ژئوپلیتیکی ایجاد می کند؟ 
بس��یاری از مفس��ران پیش بین��ی 
می کنن��د ک��ه کرونا باع��ث پایان 
دوره جهانی ش��دن می ش��ود که از 
س��ال 1945 تحت رهبری آمریکا 
شکل گرفته است. بعضی ها بحران 
کرون��ا را نقطه عطفی می بینند که 
به واس��طه آن چی��ن از آمریکا به 
عن��وان یک قدرت جهانی پیش��ی 
تغییراتی  مطمئن��اً  گرفت.  خواهد 
رخ خواه��د داد، اما باید در مطرح 
س��اختن این فرض که علل بزرگ 
دارای تأثی��رات بزرگ��ی هس��تند، 
احتی��اط کرد. ب��ه عن��وان مثال، 
-1919 آنفلوآن��زای  همه گی��ری 

1918 بی��ش از جنگ جهانی اول 
رخ داد، اما تغییرات پایدار جهانی 
که در طول دو ده��ه آینده آن به 
وق��وع پیوس��ت به واس��طه جنگ 
بود ن��ه بیماری. جهانی س��ازی یا 
وابستگی متقابل در سراسر قاره ها 
نتیج��ه تغییر در فن��اوری حمل و 
نق��ل و ارتباطات اس��ت و بعید به 
نظر می رس��د که اینه��ا به خاطر 
شیوع کرونا متوقف شوند. برخی از 
جنبه های جهانی س��ازی اقتصادی 
مانند تجارت محدود خواهد ش��د، 
اما جری��ان مالی کمتر از آن متأثر 

می ش��ود. در حال��ی که 
۲جهانی سازی اقتصادی...

دوشنبه
اول اردیبهشت
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رئیس جمه��وری از آغاز غربالگری جدید در کش��ور خبر داد و گف��ت تعطیلی اماکن متبرکه و 
مقدس تا نیمه اردیبهش��ت ادامه خواهد داشت. حس��ن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی 
مدیری��ت و مقابله ب��ا کرونا گفت: الزم می دانم از ملت فهیم و بزرگ ایران تش��کر کنم که از ۲۳ 
فروردین کسب و کار آنهایی که کم ریسک بود در استان های مختلف شروع به فعالیت کردند و در 
تهران از روز شنبه این فعالیت آغاز شد. رئیس جمهور ادامه داد: برای ما مهم بود که آیا همکاری 
مردم کامل یا ناقص اس��ت. طبق گزارش ها، مردم و کس��به در این زمینه بس��یار کمک کردند و 
پروتکل ها را مراعات کردند. دلیل آن این اس��ت که هیچ هجومی در مس��ئله مبتالشدن نداشتیم. 
این معنایش این نیس��ت که موضوع کرونا تمام ش��ده و این موفقیت ما به خاطر مراعات مردم و 
کسبه است. به گفته وی، وزارت بهداشت در همین جلسه مسائلی را مطرح کرد که نشان می دهد 
با ش��یوه های جدید هم غربالگری ادامه پیدا می کند و هم شناس��ایی افرادی که مبتال هس��تند یا 

شرایط آنها وضعیت قرمز است دنبال می شود.
طراحی اپلیکیشنی که وضعیت افراد را نشان می دهد

او از ش��روع غربالگری جدید در اس��تان ها خبر داد و گفت: غربالگری جدید در استان ها شروع 
ش��ده اس��ت که این غربالگری بر این مبنا اس��ت که همه افرادی که تست آنها مثبت می شوند به 
سراغ افرادی می روند که در روزهای گذشته با این افراد مثبت اعالم شده در ارتباط نزدیک بودند 

و از اینها هم تست می گیرند.
روحانی ادامه داد: این قدم مثبتی است که ما را هر روز به شرایط مهار بیماری نزدیک می کند. 
دانشگاه شریف با داده هایی که وزارت بهداشت در اختیارش قرار داده، اپلیکیشنی آماده کرده که 
در جمعی که با هم توافق داشته و هم اپلیکیشن را نصب کرده باشند و بلوتوث شان روشن باشد به 
خوبی می فهمیم چه افرادی در شرایط قرمز )مبتال(، زرد )غیرمبتالیان( و بنفش )دارای وضعیت 
درمان ش��ده و تا حدی پادتن دارند( هس��تند. البته به غیر از تس��تی که انجام می ش��ود از تست 
آنتی بادی هم همزمان استفاده می کنند. وی با اشاره به شرایط سخت این روزها در ایران و جهان 
افزود: ش��رایط این روزها برای همه مردم دنیا س��خت است؛ کشوری نداریم با این ویروس درگیر 
نباشد. این ویروس در زندگی اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بوده در اقتصاد و سیاست جهانی هم 
تاثیر گذاش��ته است، اما این شرایط برای مردم ما سخت تر بوده و دو سال است در شرایط تحریم 
بسیار سخت به سر می بریم. مسئله بعدی که خیلی سخت تر بود، ایام نوروز و بازدیدهای نوروزی 
بود. س��بک زندگی ما به گونه ای است که رفت و آمد خانوادگی و صله رحم برای ما بسیار مهم تر 

از غرب است و همه اینها از طریق فضای مجازی انجام شده است.
انجام فردی عبادات در ماه رمضان تا نیمه اردیبهشت

رئی��س دولت دوازده��م درباره ماه مبارک رمضان گفت: یکی از ش��رایطی ک��ه کار را برای ما 
سخت تر کرده، ماه مبارک رمضان است. خیلی روی این فکر شده که چه باید بکنیم. مسجد جزو 
مکان هایی اس��ت که در آن تجمع می ش��ود و ناچاریم به مردم بگوییم شرایط قبلی را همچنان تا 
نیمه اردیبهش��ت ادامه می دهیم. نیمه اردیبهشت باز جلساتی برگزار می کنیم و شرایط را در نظر 

می گیریم و اگر توانستیم تصمیمات جدیدی اتخاذ می کنیم.
روحان��ی خاطرنش��ان کرد: از آنجا که در ماه رمضان مراس��م تجمع و افط��اری نداریم، همه به 
یاری مردم نیازمند بش��تابند و کاالها و اجناس موردنیاز را به آنان هدیه دهند تا مش��کالت اقشار 
آس��یب پذیر کمتر ش��ود. مردم کمک های خوبی در این ایام چه برای کسب و کار چه برای کمک 
به نیازمندان ش��روع کرده اند. بخش دولتی و خصوصی و مردم خیر بار سنگینی را بر دوش دارند 

و امیدواریم از این مشکالت عبور کنیم.
رئی��س جمه��وری از دس��تگاه هایی که با رعای��ت پروتکل های بهداش��تی در دو ماه گذش��ته 
سختکوش��انه به فعالیت خود ادامه دادند، قدردانی کرد و گفت: ما در روزهای اخیر به افتتاح های 
بزرگ رس��یدیم و در هفته گذشته چهار طرح بزرگ را بهره برداری کردیم که در هفته های آینده 

نیز ادامه خواهد داشت. 
ب��ه گفته وی، بخش اقتصادی باید تس��هیالتی را در نظر بگیرد تا کارآفرین و س��رمایه گذار در 
این ش��رایط نیز کار را ادامه دهد و دولت نیز امکاناتی را در اختیار آنها بگذارد ش��رایط را تسهیل 

کند تا شغل و کار ایجاد شود زیرا برخی از مردم بیکار شده و در شرایط سخت قرار گرفته اند.
روحانی با اشاره به عرضه سهام شستا در بازار بورس در هفته گذشته گفت: این کار بزرگی بود 

و نش��اطی در این شرایط ایجاد کرد. از همه دس��تگاه های دولتی و عمومی غیردولتی و نیروهای 
مس��لح و همه سازمان  هایی که می توانند، می خواهم ش��رکت های خود را به بازار بورس بیاورند و 

مردم را در سرمایه گذاری شریک کنند.
وی با بیان اینکه عرضه شس��تا ۲ میلیون نفر خریدار این س��هام را خوش��حال کرد، ادامه داد: 
در زندگی آنها تحول مختصری ایجاد ش��ده و بس��یار مهم اس��ت که این کار را به همین صورت 

ادامه دهیم.
فعالیت بازارها و پاساژها از اول اردیبهشت آغاز می شود

رئی��س جمه��وری همچنین با تاکید بر تداوم ش��رایط قبلی درباره مس��اجد و اماکن مقدس و 
مذهب��ی تا نیمه اردیبهش��ت 99 گفت: در روزهای آینده جلس��اتی می گذاریم و امیدواریم راهی 
ایجاد ش��ود تا آن زمان مردم بتوانند از این اماکن اس��تفاده کنند. البته جلس��ه اول مبنا بر بسته 
بودن اماکن مذهبی تا پایان اردیبهشت بود اما آقای اعرافی که به نمایندگی از حوزه علمیه قم در 
این جلسه حضور دارند نظرشان این بود که بسته بودن اماکن مذهبی از پایان اردیبهشت به نیمه 
اردیبهش��ت تبدیل شود و اعضای ستاد هم قبول کردند تا بار دیگر تا  15اردیبهشت این موضوع 

را مجدد بررسی و تصمیم گیری کنیم.
روحانی درباره آغاز به کار مجدد رس��ته های شغلی با ریسک متوسط نیز گفت: فعالیت گروهی 
از رس��ته های ش��غلی با ریسک کم از هفته قبل در کشور و از روز شنبه در استان تهران آغاز شد. 
گروهی از مش��اغل که ریس��ک آنها متوس��ط اس��ت مانند مغازه دارانی که در جای مسقف مانند 
بازار یا پاس��اژ قرار دارند، ریس��ک آنها متوس��ط است که قرار ش��د فعالیت خود را با رعایت همه 
پروتکل های بهداشتی ابالغی از اول اردیبهشت آغاز کنند اما یک شغل پرریسک مانند رستوران ها 

و قهوه خانه ها که مردم در آنها اجتماع می کنند در بازارها یا پاساژها همچنان تعطیل است.
به گفته رئیس جمهوری، تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا به صورت پلکانی است و هر قدمی که 
برداش��ته می شود وزارت بهداشت، کشور و استانداران تاثیرات آن را بررسی می کنند و اگر جایی 

مشکلی ایجاد شود تصمیم خود را تغییر می دهیم.
او با تاکید بر لزوم رعایت همه اصول بهداش��تی، پایان فعالیت کس��به در بازارها و پاس��اژها را 
شش بعدازظهر اعالم کرد و گفت: بازار در زمان غروب آفتاب به طور معمول کم تردد می شود، اما 
تصمیم بر این ش��د که کس��ب و کار  بازارها و پاس��اژها از ساعت 18 عصر تعطیل شوند و فعالیت 

این مشاغل از صبح تا شش بعدازظهر ادامه داشته باشد تا اجتماعات در بازار به وجود نیاید.
رئیس جمه��ور همچنین با بیان ضواب��ط بانکی برای دریافت وام مقابله ب��ا کرونا گفت: در این 

مدت، کسانی که چک  برگشتی و یا معوقات دارند می توانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند.
مرخصی زندانیان تا پایان اردیبهشت ادامه دارد 

رئیس جمهوری ادامه داد: قبال تصمیم گرفتیم که زندانی ها تا پایان فروردین در مرخصی باشند 
امروز تصمیم گرفتیم مرخصی زندانیانی که آزادی آنها خطری ایجاد نکند تا پایان اردیبهش��ت با 
همان ش��رط قبلی ادامه یابد. البته قوه قضائیه تصمیمات خوبی گرفته و بعضی از تصمیمات آنها 

فراتر از تصمیمات ستاد ملی کرونا است.
وی درباره بازگشایی آموزش و پرورش و دانشگاه ها هم گفت: در این خصوص تصمیم جدیدی 
گرفته نش��ده اس��ت جز اینکه دانش��گاه ها در زمینه تحصیالت دکترا می توانند حضوری فعالیت 
آموزش��ی داش��ته باش��ند اما  بقیه موارد به همان صورت قبلی باقی می ماند تا در آینده ببینیم 
شرایط چه خواهد شد. فعال به همان صورت کالس های مجازی و غیرحضوری ادامه پیدا می کند.

ب��ه گفت��ه روحانی، همچنی��ن ایرانیانی که در خارج از کش��ور هس��تند و می خواهند به ایران 
بازگردند، باید پروتکل های اعالم شده را رعایت کنند و حتما قرنطینه شوند تا از آنها تست گرفته 
شود و اگر تست همه آنها منفی بود به فعالیت خود ادامه می دهند اما اگر نتیجه تست مثبت بود 

باید طبق مقررات وزارت بهداشت عمل شود و مدتی در قرنطینه بمانند.
رئیس جمهور درباره مش��کل حمل و نقل در کالنش��هرها به خصوص تهران هم گفت: در این 
خصوص دچار تضاد ش��ده ایم. اگر به مردم توصیه کنیم که با مترو و اتوبوس مسافرت داخل شهر 
را انجام دهند اش��کال بهداشتی پیش می آید و اجرای پروتکل ها سخت است. اگر مردم از ماشین 
ش��خصی اس��تفاده کنند که ترافیک ایجاد می شود. ما راه دوم را انتخاب کردیم و مردم را تشویق 

کردیم که با ماشین شخصی بیایند که البته باعث ایجاد ترافیک شده است.

خانواده های ایرانی در مواجهه با بحران کرونا با چه مشکالتی مواجه هستند؟
6 چالش خانواده ها در هنگامه کرونا

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس با بررسی چالش های مهم خانواده های ایرانی در مواجهه با بحران کرونا 
پیش��نهاد کرده که دولت اولویت در پرداخت کمک های خاص معیش��تی را به گروه های خاص اختصاص دهد و 
بعد از پایان بیماری کرونا بخش��نامه ای با موضوع تعطیالت خانوادگی و تسهیالت سفر، تفریح و گردشگری برای 

بازتوانی روحیه خانواده ها تصویب کند.
مرک��ز پژوهش ها در تازه ترین گزارش خود درباره بحران کرونا، چالش های خانواده ها در مواجهه با این ویروس 
را بررس��ی کرده و نوش��ته است که تمرکز اصلی سیاست گذاران درگیر با کرونا در حوزه سالمت و اقتصاد متمرکز 

شده است، زیرا این ویروس چالش هایی را برای خانواده ها ایجاد کرده است.
نهاد پژوهش��ی مجلس در تبیین چالش های پیش روی خانواده ها با شیوع ویروس کرونا، به شش مشکل اشاره 
کرده و آنها را ش��امل چالش های ناظر بر خانواده های افراد مبتال به بیماری و متوفی، مش��کالت معیشتی خانوار، 
آس��یب پذیری س��المت و بهداشت روان اعضای خانواده ، احتمال افزایش اختالفات خانوادگی و اختالل در فرآیند 

ثبت ازدواج و طالق و چالش های ناظر بر عملکرد رسانه در حوزه خانواده دانسته است.
بازوی کارشناس��ی مجلس در بخش مش��کالت معیش��تی خانوارها با اش��اره به تصمیمات دولت برای اعطای 
مبالغی به خانوارها یادآور ش��ده که به نظر نمی رس��د این اقدامات بتواند همه نگرانی های اقتصادی خانواده ها را 
تحت پوش��ش قرار دهد، چراکه بس��یاری از خانوارهای دهک های پایین اقتصادی اش��تغال غیررسمی داشته و یا 

فاقد پوشش بیمه ای بودند بنابراین تحت پوشش قرار دادن آنها در طرح های حمایتی دولت دشوار خواهد بود.
مرکز پژوهش ها در نهایت به تبیین راهکارهایی برای حل بخش��ی از این چالش ها در خانواده ها پرداخته اس��ت 
که از جمله آن، تدوین پروتکل مشاوره روانشناختی برای خانواده های دارای متوفی و افراد مبتال به کرونا، اولویت 
در پرداخت کمک های معیشتی به گروه های خاص همچون زنان سرپرست خانوار، سالمندان، خانواده های دارای 
افراد معلول و بیماری مزمن، اختصاص بخش��ی از برنامه های رس��انه ملی به آموزش ش��یوه صحیح مهارت های 
زندگ��ی، مراجع��ه رایگان مددکاران اجتماعی ب��ه خانواده های دارای فرد معلول، تصویب بخش��نامه ای با موضوع 
اعطای تسهیالت خانوادگی و تسهیالت سفر بعد از پایان بیماری، کاهش آگهی های بازرگانی مرتبط با تبلیغ مواد 

غذایی و خوراکی در تلویزیون است.
در همین حال، آخرین نظرس��نجی ها از ش��هروندان تهرانی نش��ان می دهد که ۲1درصد تهرانی ها در معرض 
اضطراب  ناش��ی از کرونا قرار دارند. همچنین 75.۲درصد پاس��خگویان به میزان زیاد و خیلی زیادی نگران ابتالی 
خود یا اعضای خانواده ش��ان به ویروس کرونا هس��تند. 5.1درصد تا حدودی نگرانی دارند و در مقابل 19.6درصد 
نگرانی کم و خیلی کم دارند. از سوی دیگر، 89.4درصد مردم ایران با قرنطینه شدن شهرهایی که ویروس کرونا 

در آنها شیوع بیشتری دارند، موافق هستند.
ای��ن آم��ار را دکتر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنش��هر تهران اعالم کرد و گفت: 
نظرس��نجی های ما که با همکاری ایس��پا )مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران( انجام ش��ده نشان می دهد که 
حداق��ل ۲1درصد ش��هروندان تهرانی در معرض بار جدی��د اضطراب زایی متأثر از کرونا ق��رار گرفته اند. بنابراین 
برنامه ریزی های فرح بخش توس��ط نهادهای مدنی و رسانه ها در کنار بسته های حمایتی اقتصادی بهنگام می تواند 

از بار این معضل بکاهد.
زالی همچنین ابتدای هفته نیز نس��بت به خطر ش��یوع کرونا در دفاتر پیش��خوان دولت هشدار داده و خواستار 
تمهید الزم از سوی وزیر بهداشت نسبت به این موضوع شده بود. درحالی که با فرآیند ثبت نام وام یک میلیون 
تومانی بس��یاری از سرپرستان خانوارها که سیم کارت ندارند به دفاتر پیشخوان دولت شتافتند، این اتفاق موجب 
ازدحام بس��یاری از ش��هروندان در این مراکز شد و در نتیجه خطر ش��یوع کرونا افزایش یافت. به همین منظور، 
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران در نامه ای به دکتر نمکی، وزیر بهداشت به ازدحام مردم 
در دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و نوشت: »بنابر مشاهدات مردمی، اطالعات واصله و فضای مجازی متاسفانه 
دفتر پیشخوان دولت در کالنشهر تهران با ازدحام بسیار زیاد ارباب رجوع مواجه بوده و خطر شیوع بیماری کرونا 

در این مرکز بسیار زیاد است.«

تعطیلی اماکن متبرکه و مقدس تا نیمه اردیبهشت ادامه پیدا می کند

آخرین خبرهای روحانی از بازگشایی کسب و کارها
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جوزف نای
استاد دانشگاه هاروارد



»بار دیگر بکوش، بار دیگر شکست بخور، بهتر شکست بخور.« )ساموئل 
بکت-وستوارد هو(

بکت را بیش��تر با »در انتظار گودو« و »تئاتر ابزود« می شناسند، اما این 
عبارت مشهور از یکی از داستان های کوتاه نه چندان معروف او گرفته شده 
و شوربختانه بیشتر شهره کتاب های »روانشناسی موفقیت« شده است. در 
فضای این روزهای جهان و ترس جمعی ناشی از شیوع کرونا شاید ادبیات 
بیش��تر از هر زمان دیگری به یاری انسان بیاید. آلبر کامو در مقاله »گواه 
آزادی« می گوید: »این مبارزه نیس��ت که ما را هنرمند می سازد، بلکه هنر 
است که ما را به مبارزه وامی دارد.« )وظیقه ادبیات، ابوا9۰87لحسن نجفی(
همه چیز از دش��وارترین برهه تاریخ بشری حکایت دارد و ویروس کرونا 
در مدت زمان اندکی از طرح یک سرماخوردگی ساده تا بزرگ ترین تهدید 
فراگیر انس��انی تغییر ش��کل داده است. این ایده که شیوع یک ویروس به 
یک نقطه عطف تاریخی در تجربه بش��ری تبدیل می ش��ود و جهان را به 
دوره پیش و پس از خود تقس��یم می کند، تا همین چند هفته پیش تنها 
در فضای داستان های علمی-تخیلی می گنجید، اما حاال به واقعیت محتوم 
جهان بدل ش��ده و گویی مرز واقعیت و خیال بهم ریخته اس��ت. پزشکان 
ب��رای یافتن دارویی برای درم��ان کرونا همچنان تالش می کنند و به نظر 
می رسد آدمی همچون دن کیشوت با شمشیر چوبی به جنگ واقعیت این 

روزهای جهان رفته است.
مدیریت بحران کرونا از شرق تا غرب

در حالی که این روزها بیش��تر نگاه ها به تبعات اقتصادی کرونا و رکورد 
فراگیر در اقتصاد جهانی دوخته ش��ده است، جامعه شناسان از جنبه های 
اجتماعی کرونا صحبت می کنند و به بررس��ی تاب آوری جمعی و تحلیل 
رفتار ملت ها از منظر روانشناس��ی اجتماع��ی می پردازند. در همین حال، 
مدیری��ت بحران کرون��ا به آزمونی ب��رای دولت ها و س��نگ محکی برای 

نظام های سیاسی تبدیل شده است.
در چند وقت گذش��ته بحث های زیادی درباره مدیریت موفق چین در 
کنترل بیماری کرونا ش��ده اس��ت؛ با اینکه چینی ها به پنهانکاری آماری 
متهم شده اند، اما بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند ساختار اقتدارگرای 
این کش��ور در مهار بیم��اری کرونا موثر بوده اس��ت. در نقطه مقابل، نوع 
برخ��ورد ب��ا ویروس کرونا در دموکراس��ی های اروپایی چن��دان باب میل 
مدافعان دموکراسی و مدعیان جامعه باز نظیر کارل پوپر نبوده و دولت های 
اروپایی نتوانس��ته اند واکنش درخور و به موقعی در مدیریت بحران کرونا 
داشته باشند. اینکه ساختار یک نظام سیاسی از حیث میزان اقتدارگرایی و 
کیفیت دموکراسی چقدر در مدیریت بحران کرونا اثر دارد، بحث هایی را در 
حوزه علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی برانگیخته و باعث تردیدهایی 

در بنیان های لیبرال دموکراسی شده است.
رد پای تقابل آمریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت اقتصادی جهان را در 

تازه ترین آرایش سیاس��ی این روزه��ا در مدیریت بحران کرونا نیز می توان 
دید. رقابت این دو کشور برای کسب هژمونی برتر جهان به رونمایی از دو 
مدل سیاسی در سال های اخیر منجر شده است. از یک سو، تفکر چینی بر 
هارمونی اجتماعی و اقتدارگرایی سیاسی استوار است و در دیگر سو، تفکر 
آمریکایی ایستاده است که ادامه تکامل یافته دموکراسی های اروپایی است. 
با اینکه دموکراس��ی های غربی در دهه های گذش��ته با بحران هایی روبه رو 
بوده اند، اما به نظر می رسد بحران کرونا مهم ترین آزمونی است که آنها تا به 
حال با آنها مواجه شده اند. مقابله با ویروس کرونا منوط به حضور دولتی پویا 
و کارآمد است که در اجرای قرنطینه شهرها و برپایی قوانین منع رفت و آمد 
و اج��رای فاصله گذاری اجتماعی با قدرت قدم بردارد. کنترل ویروس کرونا 
ازس��وی دولت ها بر اجرای قرنطینه و لغو آزادی های مدنی استوار است که 
بالطبع دموکراسی را با تردید روبه رو می کند. در واقع، اولین پیامد اپیدمی 
کرونا، تمرکز قدرت و اعمال محدودیت های اجتماعی است و نظارت دولت 
بر ش��هروندان با اس��تفاده از فناوری های نوین بیشتر می شود. شیوع کرونا 
همچنین مرزبندی های سیاس��ی جهان را دگرگون کرده و فقط به عنوان 
یک نمونه کافی است به لغو پیمان شنگن توجه کنیم و اینکه کرونا چگونه 

کمربند مرزهای سیاسی را محکم تر از قبل در جهان بسته است. 
دوگانه توتالیتاریسم و لیبرابیسم در بحران کرونا

ای��ن دوگانه که دولت اقتدارگرای چی��ن در کنترل کرونا موفق بوده اما 
دولت های دموکراتیک غربی نتوانس��ته اند به همین ان��دازه در مهار کرونا 
کارآمد باشند، طی چند هفته گذشته در رسانه ها اشاره شده است. نگاهی 
به مطالب نشریات غربی، این دوگانه توتالیتاریسم و لیبرابیسم را به روشنی 
نشان می دهد؛ چنانچه »نشنال اینترست« معتقد است که ویروس کرونا با 
بازطراحی ساختار قدرت، باعث تقویت جایگاه دولت های اقتدارگرا می شود. 
به نوش��ته این مرکز پژوهش��ی، بحران کرونا نه تنها به تقویت دولت های 
اقتداگرا ختم ش��ده بلکه دموکراسی های غربی را به سمت اقتدارگرایی و 

سیاست های اقتدارگرایانه سوق داده است.
نش��ریه »پولیتیکو« نیز دموکراسی را به س��ان متهمی در دادگاه کرونا 
ویروس توصیف کرده و نوش��ته اگ��ر نهادهای دموکراتیک در مقابل کرونا 
شکست بخورند چالش��ی به مراتب وخیم تر و پیچیده تر از موضوع بحران 
اقلیمی  پدید می آید. روزنامه »نیویورک تایمز« هم کرونا را ویروسی برای 
دموکراس��ی خوانده و این پرس��ش را مطرح کرده که با توجه به موفقیت 
دول��ت اقتداگرای چین در مه��ار کرونا، آیا نمی توان از ماهیت باز و متنوع 

دموکراسی ها برای بسیج موثرتر امکانات و ظرفیت ها استفاده کرد؟
البته این موضوع همانند همه پدیده های انس��انی یک سویه نیست و به 
موازات ش��یوع هرچه بیش��تر کرونا در جهان، نمونه های موفق و شکست 
خورده ای در همه نظام های سیاس��ی دیده می ش��ود؛ از عملکرد پرانتقاد 
دونالد ترامپ در آمریکا گرفته تا رفتار عجیب و بی تفاوت دولت بالروس در 
برخورد با بیماری کرونا. همچنین مجموعه ای از عوامل فراتر از نوع ساختار 
یک نظام سیاسی در چگونگی مدیریت یک بحران وجود دارد و مولفه هایی 
نظیر تجربه مقابله با بیماری های اپیدمیک، اعتماد مردم به نظام سیاسی و 

ظرفیت های درمانی کشورها در شکست کرونا تاثیرگذار هستند. هنوز برای 
قضاوت درباره کارآمدی مدل های سیاسی دولت در برابر تهدیدهای بشری 
زود اس��ت و به قول والتر بنیامین، هرچه از پدیده ها بیشتر فاصله بگیریم 

بهتر می توان درباره آن ارزیابی کنیم.
هگل، مارکس، ژیژک و دیگران

»هگل در جایی می گوید که همه رویدادها و شخصیت ها در تاریخ گویی 
دو بار رخ می دهند. او فراموش می کند که اضافه کند: نخس��ت به صورت 
تراژدی، بار دوم به صورت کمدی«. این مشهورترین گفته کارل مارکس در 
کتاب »هجدهم برومر لویی بناپارت« است. مارکس اعتقاد داشت که تاریخ 
خودش را »نخس��ت به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی« تکرار 
می کند. همانطور که مارکس به جمله هگل استناد می کند، ژیژک نیز به 
جمله مارکس ارجاع می دهد و می گوید که تکرار تاریخ به صورت کمدی 
حتی می تواند وحشتنا ک تر از تراژدی اولیه باشد. او حادثه 11 سپتامبر را 
تراژدی و بحران مالی سال ۲۰۰8 را کمدی توصیف می کند و البته آن را 
نش��انه بطالن نظریه فوکویاما می داند. ژیژک معتقد است که ایده »پایان 
تاریخ« دو بار مرده است: پس از فروپاشی ناکجاآباد لیبرال دموکراتیک در 
صبحگاه 11 س��پتامبر و بعد از فروپاشی ناکجاآباد اقتصادی سرمایه داری 

بازار در پایان ۲۰۰8 میالدی.
نظریه »پایان تاریخ« در دهه  199۰ از سوی فرانسیس فوکویاما مطرح شد 
و او در جریان فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی و در کت��اب »پایان تاریخ و 
آخرین انسان« از پیروزی دموکراسی غربی سخن گفت. نظریه او در مخالفت 
با نظریه »پایان تاریخ« مارکس در ماتریالیسم تاریخی ارائه شده است. مارکس 
معتقد است که پایان تاریخ، هنگامی خواهد بود که تفاوت طبقاتی از بین برود. 
فوکویاما اما اعتقاد دارد که فروپاشی شوروی، پیروزی نهایی لیبرال دموکراسی 
و پایان تاریخ اس��ت. با وجود شهرتی که فوکویاما با نظریه »پایان تاریخ« پیدا 
کرد، اما این نظریه در س��ال های اخیر از س��وی ژیژک به نقد کشیده شد. به 
اعتقاد ژیژک، سقوط دیوار برلین ظاهرا آغازی خوش برای دهه 199۰ بود، اما 
یازدهم سپتامبر نماد پایان آن دوران و آغازگر دوره ای است که دیوارهای جدید 
از هر گوش��ه ای برخاست. هرچه هست، لیبرال دموکراسی موردنظر فوکویاما، 
عملکرد چندان مطلوبی در مهار بیماری کرونا نداشته است. بنیاد دموکراسی بر 
آزادی مدنی استوار است و به نظر می رسد کرونا به شکل بی رحمانه ای در حال 

از بین بردن ارزش های مدنی و دستاوردهای دموکراسی است.
حتی اگر ویروس کرونا، بنیاد دموکراس��ی را به چالش بکش��د، باز هم 
دموکراسی تکامل یافته ترین الگوی سیاس��ی در تاریخ بشری است. شاید 
بیش از هر چیز دموکراس��ی به این جمله مش��هور س��اموئل بکت شبیه 
باش��د که »بار دیگر بکوش، بار دیگر شکست بخور، بهتر شکست بخور.« 
دموکراس��ی در متعالی ترین شکل آن، ش��اید نمونه یک شکست زیبا در 
رس��یدن به مدینه فاضله باشد؛ کوشش��ی برای رسیدن به یک آرمانشهر؛ 
آرمانش��هری که به قول احمد ش��املو در آن: »هر انسان/ برای هر انسان/ 
برادری است/ روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند/ قفل افسانه ای 
است و قلب/ برای زندگی بس است/ روزی که کمترین سرود/ بوسه است.«

ساختار یک نظام سیاسی چقدر در مدیریت موفق بحران کرونا موثر است؟

دموکراسی علیه دموکراسی

اگرچ��ه ممکن اس��ت عجی��ب و ش��گفت انگیز به نظر برس��د، اما هر 
مورخ اقتصادی می تواند به ش��ما بگوید که انسان ها قرن ها و هزاره ها با 
س��رزمین های دور تجارت می کردند. با این حال، جهانی سازی، کمیت 
و کیفیت تجارت بین المللی را در چند دهه گذش��ته به حد بی سابقه ای 
افزایش داده است. س��فر آسان ، پایان جنگ سرد و اقتصادهای نوظهور 
در مجموع سیستمی را به وجود آورده اند که اکنون بیشتر از هر زمانی 
به آنچه که در س��وی دیگر دنیا اتفاق می افتد، وابس��ته است. به همین 
دلیل اس��ت که ویروس کرونا توانس��ته چنین تاثیر س��ریع و عمیقی بر 

اقتصاد جهانی بگذارد.
بیاته جاورزیک، اقتصاددان و مس��ئول توس��عه و بازسازی بانک اروپا 
معتقد اس��ت که روند تغییر در اقتصاد جهانی در طول 17 سال گذشته 
عمیق بوده اس��ت. او می گوید: »اگر به س��ال ۲۰۰۳ میالدی نگاه کنیم 
یعنی زمانی که همه گیری سارس اتفاق افتاد چین 4درصد تولید جهان 
را در دس��ت داش��ت، اما حاال 16درصد تولید جه��ان، یعنی چهار برابر 
بیش��تر از سال ۲۰۰۳ را در دس��ت دارد. این امر یعنی اینکه هر اتفاقی 
که در س��رزمین اژده��ای زرد بیفتد به همین می��زان بر اقتصاد جهان 

تاثیر می گذارد.«
با کمک جهانی س��ازی می توانیم به این س��وال پاس��خ دهیم که چرا 
تقریب��ا همه تولیدکننده های عمده خودرو در بریتانیا تعطیل ش��ده اند؛ 
این کارخانه ها وابسته به فروش و تولید قطعات در سراسر جهان هستند 
و وقتی نباش��ند تولید خودرو متوقف می ش��ود بنابراین رفاه و سالمت 
چین در حال حاضر بیش��تر از هر زمان دیگری مهم اس��ت، اما مسئله 
فقط وس��عت این تاثیر نیست و در اینجا مشکل عمیق تری در ارتباط با 

مسئله جهانی سازی مطرح است.

ایان گلدین، پروفسور جهانی س��ازی و توسعه در دانشگاه آکسفورد و 
نویس��نده کتاب »چطور جهانی سازی خطر سیستماتیک ایجاد می کند 
و چ��ه کاری می ت��وان برایش انجام داد« می گوی��د: »این خطرها نقاط 
آسیب پذیر جهانی سازی هستند.« به اعتقاد او، »این مسئله را نه تنها در 
بحران کرونا می توان دید بلکه آن را در بحران مالی سال ۲۰۰8 میالدی 
ه��م دیده ایم و همچنین در آس��یب پذیری اینترن��ت در مقابل حمالت 
س��ایبری.« با اینکه سیس��تم کنونی اقتصاد جهانی، مزایای بسیاری به 
همراه زیادی داش��ته، اما خطرات و مخاط��رات انبوهی نیز آن را تهدید 
می کند. این سیستم با اینکه به باالرفتن درآمدها کمک کرده، اقتصادها 
را توس��عه داده و میلیون ها انس��ان را از فقر رهانده اس��ت، اما به خطر 
مسری شدن آسیب پذیری ها چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ بهداشتی، 

شتاب فزاینده ای داده است.
در این زمینه، پروفس��ور ریچارد پورتس، اس��تاد اقتصاد در مدرس��ه 
اقتصاد لندن نیز معتقد است که تغییر اجتناب ناپذیر است. او می گوید: 
»به داد و ستدها نگاه کنید، وقتی که به دلیل کرونا زنجیره تولید مختل 
شد، مردم به سراغ تولیدکننده های محلی رفتند حتی اگر محصول شان 
گران ت��ر بود. اگر مردم منابع محل��ی را پیدا کنند به آنها روی می آورند 

چون از ریسک منابع دیگر مطلع هستند.«
پروفسور جاورزیک با این نظر موافق است. او معتقد است که به دلیل 
ترکیبی از عوامل مختلف و به دنبال بحران کرونا، صنایع غرب شروع به 
آوردن تولید به داخل کشورهای شان خواهند کرد. او می گوید که جنگ 
تج��اری غرب و چی��ن و همه گیری کرونا باعث خواهد ش��د کمپانی ها 
بازگرداندن صنایع به داخل مرزهای ش��ان را جدی بگیرند. با این وجود، 
ب��ه  طور کلی این اتفاق، خبر خوبی برای اقتصاد غرب نیس��ت که حاال 

گفته می شود به شدت به جهانی سازی وابسته است.
بخش بزرگی از جهانی سازی مربوط به انتقال و جابه جایی محصوالت 
تولیدی در اطراف دنیا نیس��ت، بلکه مربوط به انتقال ایده ها و اطالعات 
اس��ت. همچنین ایده جهانی س��ازی فقط انتقال صنایع به کش��ورهای 
ارزان آس��یایی نیست. این امر به عنوان مثال، باعث افزایش دانشجویان 
خارجی شده که مایل هستند برای تحصیل در دانشگاه های غرب هزینه 
کنند و گردش��گرهای ثروتمندی که مایلند در این کش��ورها پول خرج 
کنند. کندش��دن این روند یا پسروی روند جهانی سازی به شدت به این 
صنایع صدمه خواهد زد. هرچند پیش از همه گیری کرونا عوامل دیگری 
هم در این راس��تا وجود داش��ت، اما کرونا این روند را سرعت بخشیده 
است. با وجود این اما نگرانی اصلی این نیست که آیا این تغییرات اتفاق 
می افتن��د یا نه، بلکه این اس��ت که این تغییرات چق��در خواهند بود و 

چگونه مدیریت خواهند شد.
پروفس��ور گلدین گزینه های روشنی پیش رو می بیند و می گوید: »یا 
می توانیم مانند بعد از جنگ جهانی اول در سال 1918 شاهد ضعیف تر 
ش��دن نهادهای بین المللی و رشد ناسیونالیسم و رکود اقتصادی باشیم، 
ی��ا مانند دوران بعد از جنگ جهانی دوم ش��اهد همکاری های بیش��تر 
بین المللی باشیم.« او نگران این است که چه کسی هدایت این کار را به 
عهده می گیرد: »می توانیم خوش��بین باشیم اما قطعا شاهد رهبری کاخ 
سفید نبوده ایم و چین هم نمی تواند این کار را انجام دهد و بریتانیا هم 

نمی تواند رهبری اروپا را به عهده گیرد.«
ب��ا این وضعیت، آیا جهانی س��ازی عقبگرد خواهد ک��رد؟ احتماال نه، 
چراکه برای توسعه اقتصادی، ادامه جهانی سازی مهم است، اما روند آن 

ممکن است به میزان قابل مالحظه ای کند شود.

آیا کرونا جهانی سازی را به عقب می راند؟

تنگنای کاپیتالیسم

یادداشت

کرونا نظم جهانی را تغییر نخواهد داد

اپیدمی ویروس کرونا چه تغییر شکل ژئوپلیتیکی ایجاد می کند؟ بسیاری از 
مفسران پیش بینی می کنند که کرونا باعث پایان دوره جهانی شدن می شود که 
از س��ال 1945 تحت رهبری آمریکا ش��کل گرفته است. بعضی ها بحران کرونا 
را نقطه عطفی می بینند که به واس��طه آن چین از آمریکا به عنوان یک قدرت 
جهانی پیشی خواهد گرفت. مطمئناً تغییراتی رخ خواهد داد، اما باید در مطرح 
ساختن این فرض که علل بزرگ دارای تأثیرات بزرگی هستند، احتیاط کرد. به 
عنوان مثال، همه گیری آنفلوآنزای 1919-1918 بیش از جنگ جهانی اول رخ 
داد، اما تغییرات پایدار جهانی که در طول دو دهه آینده آن به وقوع پیوست به 
واسطه جنگ بود نه بیماری. جهانی سازی یا وابستگی متقابل در سراسر قاره ها 
نتیجه تغییر در فناوری حمل و نقل و ارتباطات اس��ت و بعید به نظر می رسد 
که اینها به خاطر ش��یوع کرونا متوقف شوند. برخی از جنبه های جهانی سازی 
اقتصادی مانند تجارت محدود خواهد ش��د، اما جریان مالی کمتر از آن متأثر 
می ش��ود. در حالی که جهانی سازی اقتصادی تحت تأثیر قوانین دولت ها است، 
جنبه های دیگر جهانی سازی مانند تغییرات آب و هوایی بیشتر توسط قوانین 
زیست شناس��ی و فیزیک تعیین می ش��ود. این قرن در دو دهه ای که گذشته 
شاهد س��ه بحران بوده اس��ت. حمالت تروریستی 11س��پتامبر تعداد زیادی 
نکش��ت، اما به دلیل شوک و وحش��تی که ایجاد کرد، تاثیرات عمیقی داشت. 
سیاست خارجی آمریکا بعد از این اتفاق مسیری را طی کرد که باعث جنگ های 
طوالنی در افغانس��تان و عراق شد. شوک دوم، بحران مالی سال ۲۰۰8 بود که 
با رکودی بزرگ روبه رو شد. این اتفاق خود به خود موجب رشد عوام گرایی در 
دموکراس��ی های غربی ش��د و جنبش های خودکامه را در بسیاری از کشورها 
تقویت کرد. بسته تحریک سریع و گسترده اقتصادی چین در تضاد با واکنش 
دیرهنگام غرب، باعث شد بسیاری پیش بینی کنند که چین در مسیر رسیدن به 
رهبری اقتصادی جهان است. پاسخ های اولیه به بحران سوم قرن، همه گیر شدن 
کرونا ویروس نیز اشتباه بوده است. رئیس جمهور چین، شی جی  پینگ و دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دروغ گویی و ارائه آمار غلط نسبت به این اتفاق 
واکنش نش��ان دادند. تأخیرهای ایجادشده زمان بسیار مهمی را برای آزمایش 
و مه��ار ویروس هدر داد و فرصت همکاری های بین الملل��ی را از ما گرفت. در 
مقابل، دو اقتصاد بزرگ جهان درگیر جنگ تبلیغاتی شدند. چین، ارتش آمریکا 
را مقصر شیوع ویروس در ووهان دانست و ترامپ درباره ویروس چینی صحبت 
کرد. اتحادیه اروپا نیز با اقتصادی تقریباً به اندازه آمریکا دچار مشکالت عدیده ای 
شده و با این حال، کرونا بدون توجه به مرزها یا ملیت ها همچنان پیش می رود.

ناس��ازگاری در پاس��خ به این بحران موجب آسیب به قدرت نرم چین شده 
اس��ت. چین به دالیل سیاسی به بسیاری از کشورها کمک کرده، در حالی که 
از ابتدا آمار را دس��تکاری می کرد. پکن همچنین با تبلیغات گسترده به دنبال 
تبلیغ این روایت اس��ت که در مهار بیماری بس��یار موفق بوده اس��ت. بسیاری 
اما نس��بت به این تبلیغات چین و به طور کلی، قدرت نرم آن با دیده ش��ک و 
تردید نگاه می کنند، دلیل آن هم واضح است چراکه که قدرت نرم باید دارای 
جذابیت باشد. در قدرت نرم، چین از موقعیت ضعیفی برخوردار است. علی رغم 
تالش های بسیاری که از زمان رئیس جمهور سابق هو جینتائو با هدف افزایش 
قدرت نرم این کشور در هفدهمین کنگره ملی در سال ۲۰۰7 آغاز شد، اما پکن 
با تشدید اختالفات ارضی با کشورهای همسایه و اصرار بر کنترل سرکوبگرانه، 
خود به خود موانعی را بر س��ر راهش ایجاد کرده است. جای تعجب نیست که 
نظرسنجی ها و رتبه بندی های افکار عمومی جهانی در زمینه قدرت نرم،  چین را 
در رده پایین قرار داده است. ۲۰ کشور برتر این فهرست، دموکراسی ها هستند.

در قدرت سخت نیز توازن موجود به ضرر آمریکا با این همه گیری تغییر نخواهد 
کرد. هر دو اقتصاد آمریکا و چین مانند کشورهای اروپایی و آسیای شرقی از این 
بحران بسیار ضربه خورده اند. قبل از بحران، اقتصاد چین به اندازه دو سوم آمریکا 
رشد کرده بود، اما چین با کندشدن نرخ رشد و کاهش صادرات وارد بحران شد. 
پک��ن همچنین س��رمایه گذاری زیادی در قدرت نظامی انج��ام داده، اما هنوز از 
آمریکا عقب تر است و ممکن است روند سرمایه گذاری نظامی خود را در شرایط 
نامساعد بودجه ای آهسته کند. از جمله موارد دیگری که این بحران را در معرض 
دی��د خود ق��رار داده، نیاز چین به هزینه های عمده برای سیس��تم مراقبت های 
بهداشتی نامناسب آن است. عالوه بر این، آمریکا دارای مزایای ژئوپلیتیکی است 
که علی رغم همه گیری ها همچنان ادامه خواهد داش��ت. اولین مزیت این کشور 
در موقعیت جغرافیای آن اس��ت، آمریکا با اقیانوس ها و همسایگانی احاطه شده 
که همه دوس��تانش هس��تند، در حالی که چین با برونئی، هند، اندونزی، ژاپن، 
مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام اختالف��ات ارضی دارد. مزیت دوم، بحث انرژی 
اس��ت. انقالب نفت و گاز ش��یل باعث تغییر موقعیت آمریکا از واردکننده انرژی 
به صادرکننده خالص آن ش��ده است. از س��وی دیگر، چین به واردات انرژی که 
از خلیج فارس و اقیانوس هند عبور می کند، وابس��ته است. در کنار اینها، آمریکا 
نسبت به چین برتری دریایی دارد. آمریکا همچنین از مزایای جمعیت شناختی 
برخوردار است. طبق تحقیقات آدل هایوتین از دانشگاه استنفورد، طی یک دهه 
و نی��م آینده، نی��روی کار آمریکا به احتمال زیاد 5درصد رش��د خواهد کرد، در 
حالی که رش��د چین به 9درصد کاهش می یابد. جمعیت سن کار چین در سال 
۲۰15 به اوج خود رسید و هند به زودی چین را به عنوان پرجمعیت ترین کشور 
جهان پشت سر می گذارد. قدرت آمریکا ناشی از جایگاه آن در خط مقدم توسعه 
فناوری های کلیدی از جمله بیوتکنولوژی، فناوری نانو و اطالعات است. آمریکا و 
سایر دانشگاه های تحقیقاتی غربی بر آموزش عالی تسلط دارند. همه اینها نشان 
می دهد که بعید است اپیدمی کووید-19 به یک نقطه عطف ژئوپلیتیکی تبدیل 
شود، اما آمریکا ممکن است با یکسری اشتباهات موجب این اتفاق شود. نادیده 
گرفت��ن آرای اتحادها و نهادهای بین المللی می تواند یکی از این تصمیمات غلط 
باش��د. یکی دیگر از اینها، وضع محدودیت شدید مهاجرت است. مدت ها قبل از 
این بحران، وقتی از نخس��ت وزیر پیشین سنگاپور لی کوآن یو پرسیدم که چرا 
فکر نمی کند چین به زودی از آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی پیشی بگیرد، 
یکی از دالیلی که او ارائه کرد، جذب استعدادها در آمریکا و ارزش گذاری بر تنوع 
و خالقیت بود. با توجه به ملی گرایی قومی در چین، چنین امری برای چینی ها 
غیرممکن خواهد بود، اما اگر پوپولیس��م باعث شود آمریکا کارت های ارزشمند 
اتحاد، نهادهای بین المللی و باز بودن خود را از بین ببرد، احتماال استداللی اشتباه 
بوده باش��د. از سوی دیگر، رهبران آمریکا باید مسیری را برای افزایش همکاری 
بین المللی پیدا کنند. به جای رقابت در تبلیغات، رهبران می توانند چارچوب های 
دوجانبه و چندجانبه موثری برای تقویت همکاری ایجاد کنند. کشورهای ثروتمند 
باید بدانند که امواج مکرر کرونا، کش��ورهای فقیرتری را که قادر به مقابله با آنها 

نیستند، تحت تأثیر قرار می دهد و این خود به خود بر آنها نیز تاثیر می گذارد.
اگ��ر رئیس جمهور آمری��کا چنین رویکردی را دنبال کن��د این همه گیری حتی 
می تواند مقدمه حرکت به جهانی بهتر باش��د، اما اگر سیاس��ت های آمریکا در مسیر 
فعلی ادامه یابد، کرونا ویروس به س��ادگی روندهای موجود را به س��مت عوام گرایی، 
ملی گرایی و اقتدارگرایی سرعت می بخشد. در هر صورت، پیش بینی یک نقطه عطف 
ژئوپلیتیکی که اساساً روابط قدرت بین آمریکا و چین را تغییر دهد، خیلی زود است.
منبع: فارین پالیسی

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir

جوزف نای
استاد دانشگاه هاروارد

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

دوشنبه
اول اردیبهشت 1399

شماره 1526



فرصت امروز: نهاد پژوهش��ی مجلس در ادامه سلس��له گزارش ها درباره مقابله با 
ش��یوع ویروس کرونا، این بار به بررسی ابعاد اثرات کرونا بر بخش مسکن پرداخت 
و هش��دار داد که انفعال دولت و وزارت راه و شهرس��ازی در ایفای نقش ساماندهی 
بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت. مرکز 
پژوهش ها در این گزارش پیش��نهاد داد که وام استیجاری به مستاجران داده شده 
و مدت قراردادهای جاری امالک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره بها 

سه ماه دیگر تمدید شود.
به گفته مرکز پژوهش های مجلس، ایران در زمره 1۰ کش��ور اصلی تاثیرپذیر از 
شیوع ویروس کرونا بوده است. در نتیجه با گسترش بیماری کرونا در اسفندماه سال 
گذشته، فعالیت های اقتصادی کاهش شدیدی پیدا کرد و منجر به تعطیلی مشاغل و 
کاهش تعامالت اقتصادی شد که به طور مستقیم اثر خود را در کاهش ۲4درصدی 
تعداد معامالت ماهیانه ش��هر تهران نسبت به بهمن 98 و کاهش نسبت به اسفند 
97 را نشان داد. به دنبال این روند، انتظار می رود این کاهش معامالت در فروردین 

ماه نیز ادامه داشته باشد.
پیش بینی تحوالت اجاره بها در سال 99

این نهاد پژوهش��ی معتقد اس��ت که در حوزه اجاره بها، تثبیت اجاره بها در دو 
ماه ابتدایی امس��ال محتمل است، اما در ادامه سال احتمال روند افزایشی بین ۲۰ 
ت��ا ۳۰درصد خواه��د بود بنابراین با توجه به وضعیت فعل��ی در پرداخت اجاره بها 
نی��از به مداخله دول��ت وجود دارد: »در حوزه اجاره بها به نظر می رس��د با توجه به 
آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره بها در دو ماه ابتدای سال 1۳99محتمل باشد، 
هرچند در ادامه سال احتماالً به روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰درصد سال های اخیر 

بازخواهد گشت.«
مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش به حمایت س��ایر کشورها از بخش مسکن 
اش��اره کرده و نوشته اس��ت: »موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت 
خانوار با پرداخت هزینه اجاره بهاست که به نظر نیازمند مداخله دولت است. انفعال 

دولت و وزارت راه و شهرس��ازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، 
تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت. در همین حوزه تجربیات مشابه 
جهانی در حمایت از مس��تأجران در حال افزایش اس��ت. در انگلس��تان با توجه به 
ش��رایط پیش آمده در اثر شیوع کرونا، صاحبخانه ها تا سه ماه آینده از جواب کردن 
مستأجران خود منع شدند. دولت آلمان هم در صدد کمک هایی همچون ممنوعیت 
اخراج مستأجران واحدهای مسکونی و تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره است.«
مرک��ز پژوهش های مجلس در پایان گزارش خود ضمن بررس��ی تولید و عرضه 
مس��کن تقاضا و اشتغال ناشی از آن به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی پرداخته است. 
در همین زمینه، امکان پرداخت وام اس��تیجاری به مس��تاجران، معافیت یک ماهه 
اج��اره بها امالک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید س��ه ماهه م��دت قراردادهای 
جاری امالک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره بها، تسریع ورود وزارت 
راه و شهرس��ازی به ساماندهی بازار اس��تیجاری، کاهش نرخ سود و افزایش مدت 
بازپرداخت وام های بانکی برای هر س��وی عرضه و تقاضای مس��کن، تنفس ۳ تا 6 
ماهه اقساط س��ازندگان و خریداران مسکن بر حسب میزان آسیب پذیری، تکمیل 
اصالح و ارتقای سامانه اطالع  رسانی امالک و مستغالت وزارت راه و شهرسازی برای 
کش��ف قیمت واقعی برای متقاضیان مبتنی بر معامالت واقعی و بخش��ودگی حق 
بیمه کارگاه های ساختمانی به میزان دو ماه، از جمله مهم ترین پیشنهادهای مرکز 

پژوهش ها برای حمایت از مستاجران در شرایط فعلی است.
تعطیلی 45 روزه چه تاثیری بر بازار مسکن گذاشت؟

آخرین گزارش های میدانی از بازار مسکن نشان می دهد خریداران و فروشندگان 
واحدهای مسکونی از روز شنبه که بازار مسکن بازگشایی شده به دنبال به روز رسانی 

اطالعات خود هستند اما تغییر چشمگیری در بازار مشاهده نشده است.
به گزارش ایسنا، پس از تعطیلی حدود 45 روزه بازار مسکن، از ابتدای این هفته 
همزمان با بازگشایی دفاتر امالک، تحرکات محدودی برای آگاهی از نرخ های جدید 
آغاز شده است. برخی مالکان با لحاظ قرار دادن شرایط ابهام آلود امسال، نااطمینانی 

از ش��رایط اقتصاد کالن، انتظ��ارات تورمی و احتمال تغییر قیم��ت دالر، در اقدام 
پیش دس��تانه قیمت های پیشنهادی را مقدار اندکی باال برده اند اما عمده فایل ها با 

نرخ های اسفندماه عرضه شده است.
با اینکه هنوز آماری از تعداد معامالت مس��کن ش��هر تهران در فروردین ماه 99 
ارائه نشده و دفاتر امالک به دلیل شیوع کرونا از فعالیت منع شده بودند تخمین زده 
می ش��ود که تعداد قراردادهای خرید و فروش در اولین ماه از سال 1۳99 از سقف 

۲۰۰۰ فقره فراتر نرفته باشد.
واحدهای صنفی مش��اوران امالک از پایان اس��فندماه اجازه فعالیت نداش��تند؛ 
هرچند برخی دفاتر از نیمه اس��فندماه با توجه به کس��ادی معام��الت و نگرانی از 
بیم��اری کرونا تعطیل بودند. به هر حال دفاتر از روز ۳۰ فروردین 1۳99 با رعایت 

پروتکل های بهداشتی امکان بازگشایی یافتند.
کارشناسان در شرایط کنونی سناریوهای مختلف و بعضاً متناقضی از آینده بازار 
مس��کن ارائه می کنند، اما آنچه مسلم اس��ت اینکه با توجه به رفتارهای قبلی بازار 
مسکن، نوسان بازارهای موازی به خصوص روند نرخ ارز در اثرگذاری بر قیمت ملک 
اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر تغییر قیمت نهاده های ساختمانی به عنوان عامل 
داخلی، ش��رایط اقتصاد کالن و تحوالت سیاسی به عنوان عوامل خارجی در رفتار 
بازار مس��کن تاثیرگذار خواهد بود. به طور مثال برخی کارشناس��ان یکی از عوامل 
فاندامنتال در س��مت و سوی بازار مسکن را انتخابات آمریکا در اواسط سال جاری 
عنوان می کنند و معتقدند که اگر ترامپ انتخاب نشود و رئیس جمهور بعدی آمریکا 
به برجام برگردد احتمال رکود بیش��تر معامالت، توقف رشد قیمت مسکن یا حتی 

کاهش قیمت وجود دارد.
نکت��ه دیگر اینکه با توجه به تعطیل بودن بازار مس��کن در فروردین ماه هر نوع 
آماری اعم از افزایش یا کاهش معامالت و نرخ مسکن نمی تواند مالکی برای ارزیابی 
این بازار یا چش��م انداز پیش روی آن در س��ال 1۳99 باش��د و باید منتظر ماند تا 

تحوالت بازار مسکن در اردیبهشت و خردادماه را مشاهده کرد.

مرکز پژوهش ها برای ساماندهی بازار اجاره در دوران کرونا پیشنهاد داد

پرداخت وام استیجاری به مستاجران
انرژی

فوربس گزارش داد
3 دلیل برای پیش بینی نفت 5 دالری

اف��ت قیمت نفت در هفته گذش��ته، رکورد پایین م��اه مارس را 
شکست و حتی پس از واسطه گری رئیس جمهور آمریکا برای پیمان 

کاهش تولید اوپک پالس، روند نزولی قیمت نفت متوقف نشد.
ب��ه گ��زارش فورب��س، انتظارات ب��رای تک رقمی ش��دن قیمت 
معام��الت نفت افزای��ش یافته و برخی از معامله گ��ران معتقدند که 
س��قوط قیمت نف��ت به نزدیک پنج دالر در هر بش��که به زودی به 
اتفاقی عادی تبدیل می ش��ود. عوامل عرضه و تقاضا، تحول تقاضا و 
جنبش سبز و همچنین گاز طبیعی، سه دلیل برای پیش بینی نفت 

پنج دالری است.
* عوامل عرضه و تقاضا: عوامل عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت 
نفت هس��تند. در ح��ال حاضر عرضه در جه��ان افزایش پیدا کرده 
در حال��ی ک��ه تقاضا به دلیل قرنطینه، کاه��ش فعالیت اقتصادی و 
توقف بسیاری از پروازهای هوایی فلج شده است. در گزارش ماهانه 
اوپک پیش بینی شده که کاهش تقاضای جهانی برای نفت در نیمه 
اول س��ال ۲۰۲۰ ادام��ه پیدا خواهد کرد، اما می��زان افت تقاضا به 
خصوص در نیمه دوم س��ال همچن��ان نامعلوم مانده و پیش بینی ها 
بین 8 تا 15 میلیون بشکه در روز متغیر هستند. پیش از آن آژانس 
بین المللی انرژی در گ��زارش ماهانه خود پیش بینی کرد که تقاضا 
برای نفت در آوریل ۲9 میلیون بشکه در روز و در کل سال ۲۰۲۰ 
به میزان 9.۳ میلیون بش��که در روز کاهش پیدا خواهد کرد. قطعا 
این وضعیت تغییر می کند و تقاضا با فروکش کردن پاندمی کرونا و 
تسهیل محدودیت های قرنطینه بهبود پیدا خواهد کرد، اما بسیاری 
از کارشناس��ان بازار بر این باورند که تقاضا به حدی نخواهد بود که 

بتواند اشباع عرضه جهانی را جذب کند.
* تحول تقاضا و جنبش س��بز: جهان مدام در حال تغییر است و 
رفتار انس��ان طوری متحول می شود که پیش بینی آن دشوار است. 
چند دهه قبل حتی هالیوود ه��م تصور نمی کرد روزی خودروهای 
برقی وارد خیابان ها ش��وند. در سال های اخیر به مدد فناوری، یکی 
از ترنده��ای جدیدی که به آرامی ظهور کرده و رش��د آن همچنان 
ادامه دارد، جنبش سبز است. مردم به استفاده از منابع انرژی سبز 
متمایل می ش��وند که ب��ه معنای تقاضای کمتر ب��رای نفت خواهد 
بود. ش��رکت تس��ال یک خ��ودروی برقی با قیمت مناس��ب معرفی 
کرده که فروش آن افزایش پیدا کرده اس��ت. این شرکت همچنین 
قرار اس��ت خودروهای برقی دیگری شامل شاس��ی بلند، کامیون و 
خودروی س��واری معرفی کند که اس��تقبال خوبی از آنها می شود. 
سایر ش��رکت های خودروسازی هم سخت در تکاپو هستند تا مدل 
خودروهای برقی و انرژی پ��اک خود را عرضه کنند. طولی نخواهد 
کشید که این فناوری و سایر ابزارهای حمل و نقل سبز بهبود پیدا 
می کنند و در نتیجه تقاضا برای س��وخت های فسیلی از جمله نفت 

کاهش قابل توجهی پیدا می کند.
* گاز طبیع��ی: اگ��ر در گذش��ته گاز طبیعی در ب��ازار گران تر از 
نف��ت ب��ود، اکنون اوضاع تغییر کرده اس��ت. قیم��ت گاز در نتیجه 
برنامه های توس��عه تولیدکنندگان بزرگ و افزای��ش تولید که بازار 
جهانی گاز طبیعی مایع )LNG( را با اش��باع روبه رو کرده اس��ت، 
در س��ال میالدی گذشته به ش��دت کاهش پیدا کرد. هم اکنون نیز 
شیوع ویروس کرونا قیمت LNG را به رکورد پایینی رسانده است.

به گفت��ه فوربس، هر اتفاقی درخص��وص قیمت های نفت ممکن 
اس��ت روی دهد و ش��وک های عرضه اتفاق بیفتن��د یا تقاضا دوباره 
افزای��ش پیدا کند، اما فعال بازار نفت در یک روند نزولی قرار گرفته 

و قیمت ها میلی به افزایش نشان نمی دهند.

سهم واقعی اوپک در توافق کاهش تولید چقدر است؟
راستی آزمایی کاهش تولید نفت

براس��اس توافق کاهش تولید اوپک پالس، قرار است اوپک تولید 
خود را به ۲۰.5 میلیون بش��که در روز برساند و این در حالی است 
که تولید اعضای این س��ازمان در م��اه مارس بیش از ۲8.6 میلیون 

بشکه در روز بوده است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، تواف��ق کاهش تولی��د اوپک پالس ش��امگاه 
یکش��نبه نهایی ش��د تا در مجموع 9.7 میلیون بشکه از تولید خود 
را ب��رای تعادل قیمت از ب��ازار خارج کند. این تواف��ق تاکید کرده 
که س��هم اعضای اوپک از کاهش تولید براس��اس تولید اکتبر سال 
۲۰18، کاهش��ی 6 میلیون بشکه ای خواهد بود؛ کاهشی که حدود 
۲.5میلیون بش��که آن برعهده عربس��تان اس��ت و دیگر کشورهای 

اوپک، ۳.5 میلیون بشکه از تولید خود را کم می کنند.
در حالی کاهش 6 میلیون بش��که ای برای اوپک در این توافق در 
نظر گرفته شده که اعضای اوپک در ماه مارس بیش از ۲8.6 میلیون 
بشکه نفت تولید کرده اند و آمارها نشان می دهد تولید این کشورها 
در م��اه آوریل بیش از این مقدار اس��ت. بنابراین اگرچه براس��اس 
تولید ماه اکتبر سال ۲۰18  شش میلیون بشکه از تولید اوپک کم 
می ش��ود اما در عمل بیش از 8 میلیون بش��که از نفت تولیدی این 
کش��ورها از بازار خارج خواهد ش��د. به طور مثال عربستان که قرار 
اس��ت از ابتدای ماه مه،  تولید نفت خود را به 8.5 میلیون بشکه در 
روز برساند، در آوریل بیش از 1۲.5 میلیون بشکه نفت تولید کرده 
اس��ت و این بدان معنا است که عربس��تان 4 میلیون بشکه کاهش 

تولید خواهد داشت.
امارات نیز که در ماه مارس روزانه ۳.5 میلیون بش��که نفت تولید 
کرده، قرار اس��ت با توجه به تولید ماه اکتبر س��ال ۲۰18، بیش از 
7۲۲ هزار بش��که از تولید روزانه خود کم کند. بر این اساس، تولید 
نفت امارات از ابتدای ماه مه میالدی به ۲.4 میلیون بش��که در روز 
خواهد رس��ید و این نشان می دهد کاهش تولید امارات در عمل به 
جای 7۲۲ میلیون بشکه،  بیش از یک میلیون بشکه در روز خواهد 
بود. وضعیت کویت نیز به همین صورت اس��ت. کویت ۲.8 میلیون 
بشکه در روز در ماه مارس تولید کرده و در ابتدای مه، تولید خود را 
به ۲.1 میلیون بشکه در روز می رساند که کاهش بیش از رقم 641 

میلیون بشکه ای است که برای کویت در نظر گرفته شده است.
این اعداد پرده از راز صحبت های وزیر انرژی عربس��تان برمی دارد 
که اعالم کرده بود اگرچه عربستان،  کویت و امارات در توافق کاهش 
تولید س��همی بیش از 4میلیون بشکه دارند اما در واقعیت حدود ۲ 

میلیون بشکه دیگر نیز از تولید خود را کم خواهند کرد.
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ویروس کرونا این روزها اجاره نشین ها را مستأصل کرده است، آن هم در شرایطی 
که زمان زیادی تا فصل نقل و انتقال مس��کن باقی نمانده و اجاره نش��ین ها یا باید 
ق��رارداد خانه ه��ای خود را تمدید کنن��د یا تصمیم به جابه جای��ی بگیرند. به نظر 
می رسد امس��ال با ش��یوع ویروس کرونا، بر تعداد قراردادهای تمدید اجاره افزوده 
ش��ود؛ گزارش های میدانی نیز نشان می دهد با توجه به بیماری کرونا نگرانی غالب 
مس��تاجران در هفته ه��ای اخیر ب��ه جابه جایی هایی مربوط می ش��ود که می تواند 
تهدیدی برای سالمت شان باشد. به همین دلیل انتظار بحق آنها از موجران، تمدید 
قرارداد اس��ت؛ هرچند طبق آمارها، نرخ رشد اجاره در قراردادهای تمدید، باالتر از 

قراردادهای جدید است.
به گزارش خبرآنالین، با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن و تورم در سال گذشته 
باال بوده و همین طور تورم انتظاری امسال هم افزایشی است، پیش بینی تحلیلگران 
بازار مس��کن این اس��ت که قیمت اجاره مس��کن تا حدی افزایش یابد. بنا به اعالم 
مرکز آمار ایران، میزان افزایش اجاره بها برای پایتخت در پاییز 1۳98 نسبت به پاییز 
1۳97 برابر با ۳1درصد بوده اس��ت؛ اگرچه گزارش های میدانی نش��ان می دهد که 
در بعضی مناطق پرتقاضا همچون مناطق ۲، 4، 5، 1۰، 14 و 15 میانگین افزایش 
نرخ ها تا 5۰درصد می رس��د. طبق آمار رسمی، متوسط اجاره ماهانه یک مترمربع 
واحد مس��کونی در تهران در پاییز س��ال گذشته 44 هزار و ۳47 تومان با میانگین 
مس��احت 8۰ مترمربع و س��ن بنای 14 سال بوده اس��ت. نرخ اجاره زمستان هنوز 

اعالم نشده است.
عرضه زودهنگام آپارتمان برای اجاره

با وجود اینکه هنوز فصل طالیی نقل و انتقاالت ملکی یعنی تابستان که بیشترین 
آمار انعقاد قرارداد اجاره را به خود اختصاص می دهد، آغاز نشده و دو ماه تا آن زمان 
فاصله داریم، اما برخی موجران با در نظر گرفتن احتمال مدت طوالنی انتظار برای 

اجاره رفتن امالک خود، تصمیم به عرضه زودهنگام آنها در بازار مسکن گرفته اند.
گزارش ها از بهای پیش��نهادی رهن و اجاره آپارتمان مس��کونی در تهران حاکی 
از آن اس��ت که در منطقه امیرآباد، کارگر ش��مالی یک واحد آپارتمان 115 متری 
55۰ میلیون تومان رهن با 5۰۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است. همچنین در 
منطقه نارمک، آیت یک واحد آپارتمان 55 متری حدود 6۰ میلیون تومان رهن با 
یک میلیون و 9۰۰ هزار تومان اجاره فایل ش��ده اس��ت. در منطقه دربند، اسدالهی 
یک واحد آپارتمان 8۰ متری حدود 65 میلیون تومان رهن و ۳ میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان اجاره داده می شود. همچنین باالتر از میدان ولی عصر یک واحد آپارتمان 97 
متری در حدود 1۰۰ میلیون تومان رهن و 5 میلیون تومان اجاره، فایل شده است.
البته در سال های اخیر عمدتا اجرای چند سیاست به منظور ساماندهی بازار اجاره 
مسکن مورد تاکید متولی بخش مسکن قرار گرفت. این سیاست ها در سال گذشته 

نیز تکرار ش��د، اما عمال اقدام مش��خصی در جهت اجرای آنها صورت نگرفت. یکی 
از طرح هایی که متولی مس��کن طی سال های گذش��ته برای ساماندهی بازار اجاره 
و تعدیل نرخ در این بازار مورد بررس��ی و اش��اره قرار داد، تعیین سقف مجاز برای 
افزایش اجاره بها در پایان قراردادهای یک س��اله بود. در این طرح سقف 1۰درصدی 
برای افزایش اجاره بهای س��االنه مورد تاکید قرار داش��ت، اما این طرح در نهایت به 

سرانجام نرسیده و به بازار اجاره وارد نشد.
باز هم تکرار وعده ها به مستاجرها

از دیگر برنامه هایی که در این زمینه مطرح شد، بحث دو ساله شدن قراردادهای 
اجاره مس��کن به منظور کنترل نرخ رشد اجاره بها و ساماندهی بازار اجاره از طریق 
کاهش تقاضا برای جابه جایی در واحدهای استیجاری بود. این طرح نیز در نهایت به 

فراموشی سپرده شد و هیچ گاه در بازار اجاره اجرایی نشد.
موضوع در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای موجرانی که واحدهای مسکونی 
خود را برای مدت دو سال و با رعایت سقف مجاز تعیین شده برای افزایش نرخ اجاره 
بهای ساالنه به بازار استیجار عرضه کنند، از دیگر برنامه ها و ایده های مطرح شده، اما 

اجرایی  نشده متولی مسکن در سال های اخیر برای بازار اجاره بود.
سال گذشته موضوع پرداخت تسهیالت اجاره مسکن به افراد واجد شرایط مطرح 
شد، اما این طرح نیز هنوز به بازار اجاره نرسیده است. طی روزهای اخیر باز هم این 
وعده تکرار ش��ده است، هرچند اعالمی درخصوص تصمیم قطعی برای اجرای این 

طرح دست کم برای سال جاری صورت نگرفته است.
در حالی که زمان کمی به ش��روع فصل طالیی جابه جایی ها در بازار اجاره باقی 
مانده است، به نظر می رسد امسال نیز طرح ها و برنامه های اشاره شده در این زمینه 
در حد وعده های غیرقابل اتکا به مس��تاجران باقی خواهد ماند و بازار اجاره مسکن 

در سال جاری نیز شاهد اجرای طرحی برای حمایت از مستاجران نخواهد بود.
این در حالی است که اخیرا وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده است در سال جاری 
به ط��ور قطع قانون دریافت مالیات از خانه های خالی اجرایی خواهد ش��د. هرچند 
اجرای این طرح می تواند تاثیر مثبت بر افزایش عرضه مس��کن و کمک نس��بی به 
تعدیل نرخ اجاره داشته باشد، اما این برنامه نیز به تنهایی نمی تواند بازار اجاره را از 

شرایط نابسامان فعلی خارج کند.
با این وجود، عرضه واحدهای طرح اقدام ملی مس��کن به مستاجرها می تواند در 
افزایش عرضه مسکن مناسب گروه های مصرفی حاضر در بازار اجاره کمک کند که 
واگذاری و عرضه این واحدها به بازار نیز با توجه به زمان بندی این طرح دس��ت کم 

به تابستان امسال نمی رسد.
هدایت خانه های خالی به بازار اجاره

چندی پیش معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه یکی از اهداف راه اندازی 

س��امانه ملی امالک و اسکان شناسایی خانه های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره 
است، گفت: مستاجران به دلیل بحران کرونا توان پرداخت اجاره بها را ندارند.

محمود محمودزاده با تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توس��ط بخش خصوصی 
ساماندهی می شود، افزود: موضوع اجاره داری حرفه ای به  طور جدی توسط معاونت 
مس��کن و س��اختمان در حال پیگیری اس��ت. راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای 

راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره مسکن است.
او با بیان اینکه از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه درخصوص بازار اجاره در 
دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطالعات سامانه امالک و اسکان است، تصریح کرد:  
هدف ما در وزارت راه و شهرس��ازی از تالش برای راه اندازی این س��امانه و تکمیل 
اطالعات آن توسط س��ازمان ها و دستگاه های مختلف، شناسایی خانه های خالی و 

هدایت آنها به بازار اجاره است.
معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه عنوان کرد: هدایت خانه های خالی به سمت 
بازار اجاره موجب خواهد ش��د تا ش��اهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باش��یم. با توجه 
به وضعیتی که هم اکنون برای مس��تاجران وجود دارد و کامال قابل درک اس��ت که 
بخش عمده ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای 
مسکونی برنمی آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی 

اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.
پیش بینی کارشناسان از قیمت اجاره

در این میان، یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: عاملی که می تواند در جهت 
منفی و کاهش قیمت اجاره عمل کند، این است که توقف فعالیت های اقتصادی در 
تهران به حدی برسد که بسیاری از مهاجران کسب وکاری به این نتیجه برسند که 
به شهرهای مبدأ خود بازگردند. در این صورت، تقاضا برای اجاره مسکن و به دنبال 

آن، قیمت ها کاهش خواهد یافت.
مه��دی س��لطان محمدی درباره بازار اج��اره در وضعیت کرون��ا و امکان کاهش 
معام��الت آن و کاهش قیمت توضیح داد: میزان رش��د قیمت اجاره با وجود اینکه 
طی دو س��ال گذشته بس��یار زیاد بوده، هنوز نتوانسته همپای رشد قیمت خرید و 

فروش رشد کند.
به گفته وی، با توجه به اینکه رش��د قیمت مس��کن و تورم طی سال گذشته باال 
بوده و همین طور تورم انتظاری امس��ال هم افزایشی است، پیش بینی این است که 
قیمت اجاره تا حدی افزایش یابد، اما عاملی که می تواند در جهت منفی و کاهش 
قیمت اجاره عمل کند، این است که توقف فعالیت های اقتصادی در تهران به حدی 
برسد که بسیاری از مهاجران کسب وکاری به این نتیجه برسند که به شهرهای مبدأ 
خ��ود بازگردند. در این صورت، تقاضا برای اجاره مس��کن و به دنبال آن، قیمت ها 

کاهش خواهد یافت.

شیوع کرونا فتیله بازار اجاره را پایین می کشد؟

فصل نگرانی مستاجران

دوشنبه
اول اردیبهشت 1399

شماره 1526



وضعیت سکه و طال در آخرین روز فروردین ماه
قیمت طال باال رفت

با وجود کاهش 98 تومانی قیمت دالر در بازار ارز، اما قیمت طال 
و س��که باال رفت. به گزارش خبرآنالین، قیمت دالر در آخرین روز 
فروردین م��اه 1۰۰ تومان کاهش یافت و با قیمت 15 هزار و ۲5۰ 
تومان به فروش رس��ید. به موازات کاه��ش قیمت دالر در بازار ارز، 
قیمت طال و س��که اما باال رفت، به طوری که هر قطعه س��که تمام 
بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۲7 هزار تومانی روبه رو ش��د و در 

بازار 6 میلیون و ۲58 هزار تومان قیمت پیدا کرد.
همچنین هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح قدیم 5۰ هزار 
تومان، نیم س��که ۳۰ هزار تومان و ربع سکه 1۰ هزار تومان کاهش 
قیمت داش��ت و بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم به قیمت 5 میلیون و 85۰ هزار تومان، نیم س��که ۳ میلیون و 
14۰ هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و 86۰ هزار تومان و س��که 
گرم��ی 98۰ هزار تومان به فروش رفت. هر گرم طالی 18عیار نیز 
در روز یکش��نبه ب��ا افزایش ۳ هزار و ۲۰۰ تومان��ی همراه بود و به 
6۰۲ هزار و 1۰۰ تومان رسید. هر مثقال طال هم ۲ میلیون و 6۰6 

هزار تومان قیمت خورد.

قیمت یورو به 16.65۰ تومان رسید
دالر در پایین ترین قیمت سال 99

ت��داوم عقب نش��ینی دالر در صرافی ه��ای بانکی زمین��ه را برای 
عقب نش��ینی دالر در ب��ازار آزاد نی��ز فراهم ک��رد؛ چنانچه هر دالر 
آمریکا در صرافی های بانکی به قیمت 15 هزار و ۲5۰ تومان در روز 
یکشنبه عرضه شد که در قیاس با روز شنبه نزدیک به 1۰۰ تومان 
کاهش داش��ت. هرچند این میزان کاهش قیمت چندان قابل توجه 
نیس��ت اما قیمت دالر را به پایین ترین میزان در س��ال 99 رسانده 
اس��ت. بر این اساس قیمت دالر در بازار آزاد که پیشتر در محدوده 
15 ه��زار و 9۰۰ توم��ان تا 16 هزار و ۲۰۰ تومان قرار داش��ت در 
آخرین روز از فروردین ماه به کمتر از 15 هزار و 5۰۰ تومان رسید. 
قیمت دالر در آخرین روز س��ال گذش��ته برابر ب��ا 14 هزار و 9۰۰ 
تومان بود، اما پس از بازگشایی بازار این قیمت به بیش از 15 هزار 
و 4۰۰ تومان رسید. نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی نیز به 15 
هزار و 15۰ تومان رس��ید. همچنین قیمت هر یورو در صرافی های 
بانکی به 16 هزار و 65۰ تومان رسید که کاهش اندکی را نسبت به 
روز نخست هفته نش��ان می دهد. قیمت خرید یورو از مردم نیز در 

صرافی های بانکی 16 هزار و 55۰ تومان اعالم شد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد
آغاز به کار بازار طال از ابتدای اردیبهشت ماه

رئیس اتحادیه طال و جواهر ته��ران گفت همه واحدهای تجاری 
صنف طال و جواهر با رعایت مقررات بهداشتی از اول اردیبهشت ماه 

)امروز( مجاز به بازگشایی هستند.
ابراهی��م محمدولی در گفت و گو با ایرن��ا، گفت: همه واحدهای 
صنف��ی این اتحادیه ک��ه در مجتمع ها و خیابان ه��ا فعالیت دارند، 
می توانند اقدام به آغ��از فعالیت خود کنند. البته فعالیت واحدهای 
صنف��ی واقع در مجتمع های تجاری دارای محدودیت زمانی بوده و 
آنها تا س��اعت 18 مجاز به فعالیت هستند، اما واحدهای صنفی که 
در خیابان ها هس��تند محدودیت زمانی ندارن��د. به گفته وی، همه 
واحدهای صنفی که تمایل به بازگش��ایی واحد تجاری خود را دارند 
باید در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کرده و پروتکل ها و مقررات 
بهداش��تی اعالم ش��ده را رعایت کنند. رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران پیش از این نیز گفته بود: از اواخر بهمن سال 98 بازار طال به 
علت شیوع کرونا، وارد رکودی شدید و کامل شد که این وضعیت با 

وجود گذشت یک ماه از سال 99 همچنان ادامه دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
حمایت از اقشار ضعیف با حق بیمه پایین 

خودروهای ارزان قیمت
رئی��س کل بیمه مرک��زی گفت نرخ حق بیم��ه خودروهای رایج 
نس��بت به بقیه خودروهای چهار س��یلندر ارزان تر است و به نوعی 
قانون گ��ذار قص��د دارد از صاحب��ان خودروهای ارزان ت��ر حمایت 
یاران��ه ای کند. به گزارش بیمه مرکزی، غالمرضا س��لیمانی با بیان 
اینکه بس��یاری از کش��ورها بدون در نظر گرفتن ش��رایط معیشتی 
جامعه و وضعیت اقتصادی اقش��ار مختلف برابر فرمول های از پیش 
تعیین شده نسبت به تعیین نرخ حق بیمه و شرایط اقدام می کنند، 
گفت: خوشبختانه در کشور ما صنعت بیمه با لحاظ کردن ابزارهای 
حمایتی و نگاه معیشتی، نقش انسانی و مسئولیت اجتماعی خود را 
به خوبی ایفا کرده است. رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر طراحی 
س��ازوکار حق بیمه متناسب با معیشت دارندگان خودروهای چهار 
س��یلندر، تصریح کرد: عواملی از قبیل کثرت استفاده از یک وسیله 
نقلیه خاص برای اقش��ار متوسط و ضعیف ش��امل موتورسیکلت و 
خودروهای س��واری ارزان قیمت مثل پراید و پیکان در تعیین حق 
بیمه پایه موثر اس��ت و به همین دلیل ن��رخ حق بیمه خودروهای 
رایج نسبت به بقیه خودروهای چهار سیلندر ارزان تر است و به نوعی 
قانونگذار قصد دارد از صاحبان خودروهای ارزان تر حمایت یارانه ای 
کند. رئیس شورای عالی بیمه مقایسه حق بیمه خودروهای متخلف 
را بدون توجه به سال س��اخت، سوابق عدم خسارت و حجم موتور 
و مس��ائل مرتبط دیگر را غیرمنطقی توصیف ک��رد و گفت: تدابیر 
و تمهیداتی که در قانون بیمه اندیش��یده ش��ده متناسب با مصالح 
روز کش��ور بوده و عالوه بر پایبندی به منطق بیمه ای به نفع اقشار 
کم درآمد جامعه اس��ت. س��لیمانی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی 
و گس��ترش روند آگاهی بخشی در کش��ور تاکید کرد و خواستار آن 
ش��د تا با مطالعه دقی��ق قوانین و آیین نامه های بیمه ای نس��بت به 
تش��ریح و ساده س��ازی آن برای تمامی آحاد جامع��ه اقدام کنند تا 

سوءتفاهم های احتمالی در این حوزه برطرف شود.
وی یادآور ش��د: صنعت بیمه یک صنعت وارداتی است و هرچند 
اص��ول و چارچوب های خودش را دارد، اما در هر کش��وری با توجه 
به قوانین باالدستی و بین دستگاهی دستخوش تغییراتی می شود.

بانکنامه

با ش��یوع گس��ترده ویروس کرون��ا در جهان، دولت ها ب��رای حمایت از 
خانواده ها و کسب وکارها، بسته های حمایتی در نظر گرفته اند. با این وجود، 
بحران کرونا تنها نوک کوه یخ اس��ت و پس از کنترل بیماری کووید-19 
جهان درگیر بحران بدهی خواهد شد. پایگاه داده پردازی استاتیستا در این 
باره می نویسد: »با وجود بسته های حمایتی دولت ها، زمانی  که همه گیری 
کرونا مهار شود یا واکسنی برای آن پیدا شود، تنها یک چیز بر جای خواهد 

ماند: کوهی از بدهی.«
به گ��زارش ایرنا، همه گی��ری کرونا در جهان و تعطیلی های گس��ترده 
باعث سقوط ش��اخص های اقتصادی شده است. براساس گزارش صندوق 
بین الملل��ی پول، ب��رای اولین بار در تاریخ معاصر جهان همه کش��ورهای 
توس��عه یافته، در حال توس��عه و اقتصادهای نوظهور هم زمان در وضعیت 
رک��ود قرار گرفته اند. این یک فاجعه جدی برای اقتصاد جهانی اس��ت که 
باعث می شود رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ میالدی به پایین ترین سطح خود 
از زمان رکود بزرگ سال 19۳۰ برسد و میانگین جهانی رشد اقتصادی به 

منفی ۳درصد برسد.
در ای��ن ش��رایط، تمام کش��ورها بس��ته های ویژه ای را ب��رای کمک به 
کس��ب وکارها و خانواره��ا تهیه  کرده ان��د تا به آنها ب��رای گذراندن دوران 
قرنطین��ه کمک کنند. استاتیس��تا در این باره معتقد اس��ت که با وجود 
کمک ه��ای حمایتی دولت ها و در زمانی  که این همه گیری مهار ش��ود یا 

واکسنی برای آن پیدا شود، تنها کوهی از بدهی بر جا خواهد ماند.
بحران بدهی، مرحله بعدی بحران در جهان است. در ماه مارس، کنگره 
آمریکا ۲.۲ تریلیون دالر بسته کمکی برای محدودکردن فوری تخریب های 
اقتصادی ناش��ی از قرنطینه تصویب کرد. این بسته های کمکی برای سرپا 
نگه داشتن کسب وکارها و کمک به افرادی که شغل شان را از دست داده اند، 
ضروری اس��ت اما بحرانی دیگر برای اقتصادها ایجاد خواهد کرد. برآوردها 

نش��ان می دهد که تنها در آمریکا، کس��ری بودجه در سال ۲۰۲۰ به ۳.8 
تریلیون دالر می رسد؛ رقمی که به اندازه 18.7درصد از کل تولید ناخالص 
داخلی این کش��ور است. کشورهای دیگر نیز بسته های کمکی مشابهی را 
تهیه کرده اند و به همین دلیل، میزان بدهی ها در سراس��ر جهان افزایش 
یافته است. گزارش صندوق بین المللی پول، نشان می دهد که حتی پیش از 
همه گیری کرونا نیز میزان بدهی های جهانی در سطح بحرانی و خطرناکی 
قرار داشت. تنها در ایتالیا که به شدت از ویروس کرونا آسیب دیده، میزان 

بدهی به اندازه 1۳5.5درصد از تولید ناخالص داخلی کشور چکمه بود.
در م��اه ژانوی��ه، پیش از اینکه ویروس کرونا ب��ه یک همه گیری جهانی 
تبدیل ش��ود، بانک جهانی در مورد بحران بدهی هش��دار داده بود: »موج 
کنونی تجمع بدهی ها که از سال ۲۰1۰ آغاز شد، بزرگ ترین، سریع ترین 
و گس��ترده ترین افزایش از دهه 197۰ تا کنون است.«  در نیمه اول سال 
۲۰19 بدهی جهانی 7.5 تریلیون دالر رشد کرد و به رکورد بیش از ۲5۰ 
دالر رسید. صندوق بین المللی پول هم هشدار داد که رشد بدهی جهانی 

کند نشده و در پایان ۲۰19 از ۲55 تریلیون دالر فراتر رفته است.
حاال تحقیقات جدید واحد اطالعاتی نش��ریه اکونومیس��ت نیز نش��ان 
می دهد ک��ه بدهی باالی ایجادش��ده در طول دوره بح��ران کرونا با ارائه 
بسته های مشوق مالی گسترده توسط دولت ها، می تواند به معنای بحرانی 
عمیق ت��ر و رکودی دوباره در برخی از کش��ورها باش��د. اکونومیس��ت در 
گزارشی درباره بحران بدهی  می نویسد: »احتماال بحران بدهی در راه است. 
در ح��ال حاضر دولت ها در حال افزایش پول خ��رج کردن برای مبارزه با 
همه گیری هس��تند تا معماری اقتصاد خود را حفظ کرده و کارگران را در 
سر شغل های خود نگاه دارند. در نتیجه در سال های آتی کسری بودجه به 

شدت افزایش خواهد یافت.«
از سوی دیگر، گزارش موسسه »مکنزی« درباره اثر کرونا بر کسب وکارها 

نش��ان می دهد که ش��یوع ویروس کرونا در جهان موجب ش��وک تقاضا 
می شود که تا سه ماهه دوم ۲۰۲1 ادامه خواهد داشت. در مقدمه گزارش 
موسس��ه »مکنزی« آمده است: چین و کشورهای آسیای شرقی شروع به 
جبران عوامل اقتصادی می کنند اما اختالالت در زنجیره ارزش وجود دارد. 
قرنطینه های وس��یع در آمریکا و اروپا، محدودیت های مسافرتی و افزایش 
فاصله اجتماعی منجر به کاهش هزینه های مصرف کننده  و سرمایه گذاری 
تجاری در سال ۲۰۲۰ می شود. چین و کشورهای آسیای شرقی با کاهش 
چشمگیر در روند بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ روبه رو می شوند و حتی 
ای��ن روند تا س��ه ماهه اول ۲۰۲1 تس��ری می یابد. آمری��کا و اروپا نیز به 
دنبال کاهش تقاضا در مصرف کننده و هزینه های تجاری، رکود عمیقی را 
در س��ال ۲۰۲۰ تجربه خواهند کرد. موسسه مشاوره »مکنزی« سپس در 
س��رفصلی جداگانه با طرح این سوال که »کسب وکارها در طول این مدت 
بای��د بر چه مواردی تمرکر کنن��د؟« توضیح داده که حفاظت از کارکنان، 
تشکیل تیم مقابله با ویروس کرونا، تثبیت زنجیره تامین، حفظ ارتباط با 
مشتریان، حفظ نقدینگی برای عبور از بحران، تمرین برنامه و هدف گذاری 
از مهم ترین اولویت های بنگاه ها در طول این مدت اس��ت. در بخش بعدی 
این گزارش با عنوان »اقدام اساسی در زنجیره ارزش«، موسسه »مکنزی« 
ایجاد ش��فافیت در زنجیره تامین چند الیه، بهین��ه کردن ظرفیت تولید 
و توزیع، تخمین زدن تقاضای مش��تری نهایی، تجزیه و تحلیل فهرس��ت 
موج��ودی و اس��تفاده از ظرفیت لجس��تیک موجود را به عن��وان راهکار 
س��ازمان های اقتص��ادی در زمان گس��ترش کروناویروس پیش��نهاد داده 
اس��ت. »ایجاد روابط همکاری با شرکای تجاری«، »طراحی زنجیره تامین 
انعطاف پذی��ر برای آینده« و »بهبود پایداری و ثبات زنجیره ارزش به  طور 
مداوم« از راهکارهای کوتاه مدت این موسسه با هدف حفظ زنجیره ارزش 

ظرف دو تا چهار ماه آینده است.

جهان پس از بحران کرونا درگیر بحران بدهی خواهد شد

کوهی از بدهی

چ��ک الکترونیکی یک��ی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک اس��ت که با 
گذش��ت قریب به پنج ماه از مهلت قانونی به بانک مرک��زی برای اجرای آن، هنوز 
اجرایی نش��ده اس��ت. کارشناسان معتقدند انتش��ار چک های الکترونیکی عالوه بر 
دستاوردهای اقتصادی می تواند جان کارمندان و مشتریان بانک ها را به دلیل عدم 

مراجعه به بانک ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.
در این باره، یاسر مرادی، کارشناس بانکی در گفت وگو با مهر به ایجاد دو مکانیزم 
جدید در آخرین اصالحات قانون چک اش��اره کرد و گفت: قانونگذار در قانون چک 
که آخرین اصالحات آن در سال 97 تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم 
جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده اس��ت و یکی صدور 
چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ 
چک باش��د که به گردش دربیاید و اینکه در دس��ت مردم بچرخد، یک مکانیزمی 
را طراح��ی کرد که عیناً هم��ان مقررات چک به صورت کام��ل در خصوص چک 
الکترونیکی هم حاکم باش��د و از ۲1/ ۰9/ 97  که قانون چک تصویب ش��د قرار شد 
ظرف یک س��ال یعنی تا ۲1/ ۰9/ 98  بانک مرکزی زیرساخت های الزم برای صدور 

چک الکترونیکی را فراهم کند.
او با اش��اره به تعلل بانک مرک��زی در راه اندازی چک الکترونیکی گفت: در طول 
این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش نویسی منتشر کرد و از صاحب نظران 
خواس��ته شد که نظرات خودش��ان را ارائه دهند، اما بعد از پایان مهلت یکساله در 
حالی که انتظار می رفت که بانک مرکزی س��اختار الزم ب��رای این قضیه را فراهم 
کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عماًل ما ش��اهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال 

98 نبودیم.
مرادی ادامه داد: در حال حاضر نیز با توجه به شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات 
م��ردم می توانند از طریق تلفن و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای پاس کردن یا 
برگش��ت چک اقدام کنند. از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک 
داشته باشد فقط و فقط از طریق سیستم می تواند که چک را صادر کند و ذی نفع 
نیز اعالم قبولی کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهرنویسی شود و منتقل شود 

بدون اینکه اصاًل نیاز به کاغذ باشد. این اتفاق متأسفانه نیفتاد.
مرادی درباره چک های سیس��تمی نیز توضیح داد: زیرس��اخت دوم، زیرساخت 
چک های سیس��تمی بود. چک قرار ش��د که دیگر، اصاًل چ��ک فیزیکی به صورت 
کامل، به صورت تک بعدی حذف شود و چک های ما غیر از بحث چک الکترونیکی 
ک��ه حاال مکانیزمی تعریف کرده بود از این به بعد همزمان عالوه بر صدور فیزیکی 
از سیس��تم هم صادر بش��وند. در واقع وقتی قرار است چکی صادر شود، در ابتدا با 
مراجعه به سامانه چکاوک و صیاد بانک مرکزی اعالم می کند که می خواهد چک را 
صادر کند، از این رو اطالعات فرد ذی نفع و کد ملی او را تسهیل کند، مبلغ و تاریخ 
چک را تعیین کند و بعد سیستم به او اجازه داد که این فرد دارای ثبت اعتبار مجاز 

و صالحیت صدور چک هست، نسبت به پیش صدور فیزیکی چک هم اقدام کند.
ب��ه گفته وی، آن فردی هم که چک را به عن��وان ذی نفع دریافت می کند فقط 
عالوه بر همان برگه کاغذی که پش��ت چک را امضا می کند و منتقل می کند، باید 
حتماً جمع نویسی و انتقال وام و تسویه را هم برمبنای همان سیستم هم همزمان با 
صدور چک الکترونیکی انجام بدهد. تسویه هم صرفاً براساس تبصره ماده ۲1 مصوب 
قانون چک براس��اس آخرین اطالعات فرد در سیستم چکاوک و صیاد و استعالمی 
که از س��امانه صیاد گرفته می شود اتفاق می افتد. اگر که بین چک کاغذی و چک 
سیستمی مغایرتی باشد، باید آن چیزی که در سیستم مالک است به عنوان ضابطه 
قرار گیرد و چک هایی که بر این مبنا صادر نمی شوند دیگر اصاًل مشمول قانون چک 

نیستند و بانک ها باید از پرداخت آنها خودداری کنند.
این کارش��ناس بانکی افزود: برای این قضیه هم بانک مرکزی در سال 99 یعنی 
تا ۲1/ ۰9/ 99  فرصت دارد که زیرساخت های الزم را فراهم کند که امیدواریم که با 
این اتفاق شاهد یک بخشی از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانک ها باشیم 
و اینکه بتوانیم که با استفاده از این دو مکانیسم جدیدی که قانونگذار تعریف کرده 
یعنی چک سیس��تمی و چک الکترونیکی کم  کم اعتبار را به چک برگردانیم و در 
عین حال با حذف کاغذ از گردش فیزیکی بین مردم، ش��اهد کاهش تقلب و جعل 

چک های عادی و تضمینی باشیم.

مرادی درباره وجود زیرس��اخت های حقوقی و قانونی راه اندازی چک الکترونیکی 
نیز گفت: از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و مهلت بانک مرکزی االن نزدیک 
به چهار ماه هس��ت که گذش��ته اس��ت بنابراین ما از نظر قانون��ی و حقوقی تمام 
زیرس��اخت های الزم را برای اجرای بحث الکترونیکی ج��ا داریم. نه تنها جا داریم 
بلکه خود قانون چک هم در ماده 1 آن آمده صراحتاً تصویب کرده اس��ت که تمام 
مقررات چک در مورد چک های الکترونیکی هم حاکم هستند بنابراین ما هیچ ضعف 
و خلل قانونی نداریم. وی درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی درباره عدم اجرای برخی 
تنبیه ها در صورت برگشت خوردن چک به دلیل شیوع کرونا نیز اظهار داشت: االن 
مشاهده می شود که برخی از بانک ها در بعضی از استان ها آمدند به صورت خودکار 
اعالم کردند که چک ها را برگش��ت نمی زنند. حتی مصوبه ای که ستاد ملی مبارزه 
ب��ا کرونا دارد مبنی بر اینک��ه محرومیت های چک، ماده 5 مکرر در مورد چک های 

برگشتی اعمال نشود، این اقدام هم قانونی ای نیست.
کارش��ناس امور بانکی در ادامه افزود: پیش��نهاد می ش��ود به جای این اقداماتی 
که دارد انجام می ش��ود واقعاً به س��مت این بروند که چک ها را الکترونیکی کنند و 
چک های الکترونیکی را با توجه به اینکه زیرساخت قانونی آن هم وجود دارد، بانک 
مرکزی ظرف یک یا دو ماه می تواند زیرساخت سیستمی آن را همچون االن سامانه 
صیاد کاماًل طراحی ش��ده و طراحی نیز بانک ها وجود دارد، اجرا کند. ان ش��اءاهلل با 

اجراکردن این قضیه، کاهش مراجعه مردم به بانک ها را هم شاهد باشیم.
مرادی با اشاره به دستاوردهای مثبتی که چک الکترونیکی می تواند داشته باشد، 
گفت: قطعاً چک الکترونیک، س��هل الوصول تر اس��ت، امکان جعل آن کمتر است، 
امکان انتقال آن بسیار آسان تر است، از این جهت مشکلی نداریم. االن مشکلی که 
در این عدم پاس کردن چک ها به وجود آمده اس��ت، کاهش قدرت اقتصادی مردم 
با توجه به خوابیدن بسیاری از کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چک های 
دیگر، انتش��ار چک های الکترونیکی عالوه بر دستاوردهای اقتصادی، می تواند جان 
بس��یار از افراد و کارمندهای بانک و مشتریان را به دلیل عدم مراجعه به بانک ها و 

جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا را هم حفظ کند.

بانک مرکزی ظرف ۲ ماه می تواند چک الکترونیکی را عملیاتی کند

جای خالی چک الکترونیکی در اقتصاد کرونازده

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

اول اردیبهشت 1399

شماره 1526



عرضه سهام ایدرو به چتر نجات آن تبدیل می شود؟
 جزییات عرضه ایدرو و ایمیدرو

در بورس
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی از واگذاری عرضه سهام 
ای��درو  پس از مصوبه هی��أت وزیران خبر داد. قرار اس��ت این 
مصوبه تا پایان ماه دوم سال 99 اخذ شود و با تحقق این شرط، 
سهام این س��ازمان اقتصادی دولتی و ایمیدرو در بورس عرضه 

می شود.
علیرضا صالح در مورد جزییات عرضه س��هام ایمیدرو و ایدرو 
گفت: عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو به مصوبه هیأت وزیران نیاز 
دارد و در ص��ورت اخذ این مصوبه تا پایان اردیبهش��ت، مراحل 
آماده س��ازی برای عرضه در بورس انجام می شود که امیدواریم 
زمینه پذیرش این مجموعه ها در نیمه نخس��ت امسال در بازار 
س��رمایه فراهم ش��ود بنابراین در صورت تصویب هیأت وزیران، 

سهام ایدرو و ایمیدرو تا پایان شهریور عرضه می شود.
صالح در گفت وگو با ایس��نا، یکی از مش��کالت واگذاری های 
دولت در سال های  گذشته را واگذاری شرکت های زیرمجموعه 
یک مجموعه دانس��ت و اظهار کرد: ای��ن اتفاق در برخی موارد 
موجب ش��ده اس��ت که حلقه مدیریتی و زنجیره ارزش در این 
مجموع��ه از بین برود. بر این اس��اس، یکی از م��واردی که در 
راس��تای واگذاری شرکت های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد 
این است که نباید زنجیره مدیریتی را در واگذاری ها از بین برد.
وی با بیان اینکه عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو در انتظار اجازه 
هیأت وزیران است، ادامه داد: از این رو در پی گرفتن مجوز الزم 
و قانونی از هیأت وزیران هستیم تا مجموعه هایی مانند ایدرو و 
ایمیدرو را تبدیل به ش��رکت سهامی عام کنیم تا پس از کسب 
مصوبات الزم و اجازه قانونی و اصالح س��اختار، این مجموعه ها 

بتوانند اقدام به پذیرش و عرضه سهام شان در بورس کنند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در صورتی که  مجوز 
قانون��ی و مصوبات الزم برای عرضه س��هام ای��درو و ایمیدرو از 
هیأت وزیران کس��ب ش��ود، پس از آن وارد مرحله آماده سازی 
این مجموعه ها برای عرضه در بازار سرمایه خواهیم شد و تالش 
می کنی��م طبق فرآینده��ای قانونی، کار ارزیابی و آماده س��ازی 
س��هام این مجموعه را تا اواسط تابستان امسال در بازار سرمایه 

انجام داده و آماده واگذاری شویم.
صالح در مورد فواید واگذاری س��هام ایدرو و ایمیدرو توضیح 
داد: فایده واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس این است که 
پس از واگذاری و عرضه در بورس این مجموعه ها باید اطالعات 
مالی و اقتصادی خود را براس��اس قانون در سامانه کدال منتشر 
کنند و به سهامداران پاسخگو باشند بنابراین در وهله اول بحث 
ش��فافیت در عملکرد اقتصادی مطرح می ش��ود و این شرکت ها 

گام بزرگی برای شفافیت برخواهند داشت.
او ادام��ه داد: در مرحل��ه دوم نیز موضوع حاکمیت ش��رکتی 
مطرح می ش��ود، زیرا بعد از عرضه، روند انتصاب مدیران در این 
مجموعه ها باید متناس��ب با اس��تانداردهای باالی بازار سرمایه 
انج��ام ش��ود. در واق��ع برای انتخ��اب مدیران در ش��رکت های 
زیرمجموعه بای��د فرآیند صالحیت حرفه ای مطابق قوانین بازار 
س��رمایه باش��د. این موضوع فرآیند کار در ای��ن مجموعه های 
اقتصادی را به سمت رعایت قوانین حاکمیت شرکتی و افزایش 

بهره وری سوق می دهد و به بهبود عملکرد آنها منجر می شود.
صالح در پایان گفت: س��ازمان خصوصی س��ازی به دنبال آن 
است که بعد از وزارت صنعت، توافق هایی را با وزارت نیرو برای 
واگذاری نیروگاه ها و ش��رکت های توزیع برق براس��اس همین 
مدل انج��ام دهد، اما برای ای��ن کار باید ب��ا وزارت نیرو توافق 

صورت بگیرد تا زمینه عرضه سهام این شرکت ها فراهم شود.
براس��اس این گ��زارش، دولت ع��زم خود را برای عرضه س��هام 
ش��رکت های دولتی جزم کرده اس��ت؛ به طوری که این موضوع از 
ابتدای س��ال جدید تاکنون بارها مورد تأکید مسئوالن مختلف از 

جمله رئیس جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.
در این راس��تا، شورای عالی بورس براساس قانون بودجه سال 
99 و همچنین به اس��تناد اصل 44، در جلسه یازدهم فروردین 
م��اه، س��از و کار اجرای��ی واگذاری باق��ی مانده س��هام دولتی 
ش��رکت های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه 
ش��انزدهم فروردین ماه 99 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی 

تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص کل بازار سرمایه، آخرین روز فروردین ماه را با 
روند صعودی به پایان رس��اند و تنها در س��اعات پایانی معامالت اندکی 
نزولی شد. شاخص کل در روز یکشنبه ۲1 هزار و ۲4۲ واحد رشد کرد 
و به رقم 69۰ هزار و 147 واحد رسید بنابراین تنها یک قدم تا رسیدن 
ش��اخص کل به کان��ال 7۰۰ هزار واحدی باقی مانده اس��ت. همچنین 
ش��اخص کل )هم وزن( با 4 ه��زار و 585 واحد افزایش به ۲۳8 هزار و 
111 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۳ هزار و 48  واحد رش��د به 
158 هزار و ۳۲۲ واحد رسید. در معامالت این روز بیش از 1۰ میلیارد 
و 99۰ میلی��ون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 1۰۲ هزار و 

5۰۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. 
نمادهای پربیننده در دومین روز هفته

نماده��ای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با ۲هزار و 978 
واح��د، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با یک ه��زار و ۳95 واحد، بانک 
پارس��یان )وپارس( با یک ه��زار و ۳۰6 واحد، مل��ی صنایع مس ایران 
)فمل��ی( با 976 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 8۳۲ واحد، 
س. نف��ت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( ب��ا 65۲ واحد و معدنی و 
صنعت��ی چادرملو )کچ��اد( با 6۳7 واحد بیش��ترین تاثی��ر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
ام��ا در نقطه مقاب��ل، نمادهای بورس اوراق بهادار ته��ران )بورس( با 
196 واح��د، بورس کاالی ای��ران )کاال( با 147 واح��د، تولیدی فوالد 
س��پید فراب کویر )کویر( با 119 واحد و  فروش��گاه های زنجیره ای افق 
ک��وروش )اف��ق( با 1۰9 واحد، افت ش��اخص ب��ورس را در آخرین روز 

فروردین ماه رقم زدند.
همچنین نمادهای بانک ملت، گلوکوزان، بانک تجارت، سرمایه گذاری 
خوارزمی، س��المین، پاالیش نفت اصفهان و مل��ی صنایع مس ایران از 
جمل��ه نماده��ای پربیننده روز گذش��ته بودند. گروه ش��یمیایی نیز در 
معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
514 میلیون و 459 هزار برگه سهم به ارزش 1۰ هزار و 574  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز 144 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 8 هزار 
و 58۳  واح��د ثاب��ت ماند. در این بازار ۳ میلی��ارد و 7۰4 میلیون برگه 

سهم به ارزش بیش از 48 هزار و 17۳  میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��رمایه گذاری 
صبا تامی��ن )صبا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��هامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی مارون )مارون( و تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. همچنین 

نمادهای فرابورس ایران )فرابورس(، جنرال مکانیک )جنرال(، توس��عه 
مول��د نیروگاهی جهرم )بجهرم( و س. توس��عه و عمران اس��تان کرمان 
)کرمان( توکاریل )توریل( مانع از رش��د بیشتر شاخص فرابورس در روز 

یکشنبه شدند.
شاخص بورس یک میلیونی می شود؟

درباره س��مت و س��وی بازار س��هام در ای��ن روزها، مه��دی طحانی، 
کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد است که آینده بازار س��رمایه و انتهای 
مس��یر رشد شاخص بورس به طور دقیق مش��خص نیست اما برخی از 
صحبت های مطرح ش��ده حکایت از ورود ش��اخص بورس به کانال یک 
میلیونی را دارد. طحانی در گفت و گو با ایرنا، به رش��د ش��اخص بورس 
در روز ش��نبه اشاره کرد و گفت: ش��اخص بورس در روز شنبه بیش از 
۲۳ هزار واحد رش��د داشت و در تاریخ 54 س��اله خود دوباره به رکورد 

جدیدی دست پیدا کرد.
وی ادام��ه داد: در معامالت این روز، حج��م معامالت خرد بیش از 7 
ه��زار میلیارد تومان و حجم معامالت کل بیش از 9 هزار میلیارد تومان 
بود، در صورتی که اگر معامالت همه س��هامدارانی که روز گذش��ته در 
صف خرید بودند انجام می ش��د حجم معامالت خرد به عددی بی سابقه 

دست پیدا می کرد.
به گفته طحانی، اکنون خالص ورود پول س��هامداران حقیقی به بازار 

سرمایه روزانه به بیش از یک هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارش��ناس بازار سرمایه به علت رشد این روزهای شاخص بورس 
در بازار اشاره کرد و افزود: حمایت دولت از بازار سرمایه و ورود گسترده 
حجم نقدینگی جدید به این بازار منجر به رشد پرشتاب شاخص بورس 
ش��ده اس��ت که البته  حمایت دولت بیش از هر عل��ت دیگری بر روند 
صعودی بازار س��رمایه و ورود س��هامداران جدید به این بازار تاثیرگذار 

بوده است.
او معتقد است با توجه به هجوم پول واردشده به این بازار، اگر دولت 
س��ایه حمایت خود را از بازار س��رمایه بردارد خطرات بسیاری این بازار 

را تهدید خواهد کرد.
طحانی به بزرگ تری��ن خطری که این روزها بازار را مورد تهدید قرار 
داده اس��ت تاکید کرد و افزود: عدم همخوانی س��ود آتی ش��رکت ها با 
قیمت سهام این شرکت ها از جمله مسائلی است که ممکن است زمینه 

ریزش شاخص بورس را فراهم کند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه به مدت زمانی که رشد شاخص بورس 
ادامه دار خواهد بود اش��اره ک��رد و گفت: آینده بازار س��رمایه و انتهای 
مس��یر رشد ش��اخص بورس به طور دقیق مشخص نیس��ت، اما برخی 

از صحبت های مطرح ش��ده حکایت از ورود ش��اخص ب��ورس به کانال 
ی��ک میلیونی را دارد به همین دلی��ل در موقعیت فعلی دیگر نمی توان 

اظهارنظر دقیقی را در مورد روند بلندمدت بازار ارائه داد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ورود گس��ترده نقدینگی به این بازار پیش بینی 
رون��د معام��الت حاکم در این ب��ازار را دش��وار کرده اس��ت، افزود: در 
کوتاه مدت ممکن اس��ت ش��اخص بورس با برخی از نوسان های موقتی 

همراه شود اما در کل روند بازار صعودی خواهد بود.
به اعتقاد طحانی، س��هامداران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های 
احتمال��ی بای��د ضم��ن دوری از خری��د هیجانی اقدام به خرید س��هام 
شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری کنند.

تازه واردان به ریسک باالی معامالت مستقیم توجه کنند
همچنین مدیر معامالت کارگزاری بانک پاس��ارگاد معتقد اس��ت که 
س��رمایه گذاران تازه وارد بای��د با آگاهی از ریس��ک های موجود در بازار 
س��رمایه به خرید و فروش مبادرت کنند و بدانند که انجام معامالت به 

طور مستقیم باالترین میزان ریسک را برای آنها ایجاد می کند.
مجتبی ش��هبازی در گفت وگو با س��نا، با اش��اره به ل��زوم آگاه بودن 
س��رمایه  گذاران جدیدالورود به بازار سرمایه گفت: مدتی است که سیل 
عظیمی از مردم به سمت ورود در  بازار سرمایه حرکت می کنند که به 
نظر می رس��د این روند ادامه دار هم باش��د. بر این اساس، افراد تازه وارد 
حتم��ا بای��د از ویژگی های این بازار و ریس��ک های موجود در آن مطلع 
باش��ند. در این مس��یر، ابتدا و در گام نخس��ت باید این افراد از س��مت 
کارگزاری مش��اوره اولیه ش��وند و همچنین از طرف س��ازمان بورس و 
بخش های مربوطه توجیه ش��وند که خرید و فروش مس��تقیم در بورس 

برای آنها ریسک مستقیم و باالیی دارد.
ش��هبازی ادامه داد: در بسیاری از کش��ورها هر کسی برای نخستین 
بار وارد بورس می ش��ود، موظف است که تعهدنامه ای را مبنی بر توجیه 
ریس��ک های موجود در بازار از سوی کارگزار امضا کند؛ البته این موارد 
در فرم های مش��تریان کارگزاری های ما ب��ه خصوص در مورد بازار پایه 

وجود دارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه به س��رمایه گذاران توصیه کرد: در این 
ش��رایط و در کوتاه م��دت بهترین حالت س��رمایه گذاری مس��تقیم و به 
خصوص از طریق صندوق های سرمایه گذاری یا ETF است. در مراحل 
بعدی و در بلندمدت نیز باید به موضوع آموزش معامالت سهام به طور 
شخصی توجه کرد زیرا این پروسه طوالنی و زمانبر است، بنابراین برای 
جلوگیری از ضرر برای این دسته از سهامداران می توان در وهله نخست 

به اجرای راه حل در کوتاه مدت تمرکز بیشتری داشت.

صعود ۲۰ هزار واحدی شاخص بورس در آخرین روز فروردین ماه

یک قدم تا کانال ۷۰۰ هزار واحد
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همکاری بخش صنعت می تواند به شکوفایی 
بخش کشاورزی کمک کند

وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت همکاری بخش صنعت با بخش کش��اورزی 
می تواند به شکوفایی بیشتر کشاورزی کمک شایانی کند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی 
در نشس��ت ب��ا رضا رحمانی وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت و تنی چند از 
معاونان دو وزارتخانه که در محل وزارت جهاد کش��اورزی برگزار شد، اظهار 
کرد: بخش کش��اورزی ظرفیت های بس��یار زیاد و بی بدیلی دارد و همکاری 
بخش صنعت با این بخش می تواند به ش��کوفایی بیش��تر کش��اورزی کمک 

شایانی کند.
او گفت: یکی از برنامه های در دس��تور کار وزارت جهاد کش��اورزی ایجاد 
یک سیس��تم یکپارچه اطالعات در بخش کشاورزی است که بتوان براساس 

آن برنامه ریزی دقیق تری برای تولید و عرضه محصوالت کشاورزی داشت.
خاوازی ادامه داد: این اطالعات پایه خوبی برای بخش کشاورزی و صنعت 

و همکاری این دو وزارتخانه خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و 
زنجیره تولید در بخش کشاورزی، بخش صنعت می تواند بسیار تعیین کننده 

باشد.
در این نشس��ت، رضا رحمان��ی وزیر صنعت، معدن و تج��ارت نیز گفت: 
دو وزارتخانه دارای دغدغه های مش��ترک هس��تند و ارتباط و تعامل بیشتر 
با یکدیگر به طور قطع مش��کالت را برطرف و به توس��عه کار ها در دو بخش 

صنعت و کشاورزی منجر خواهد شد.

خرید تضمینی بیش از ۷8هزار تن گندم از کشاورزان
خرید بیش از 1۲ هزار تن کلزا

سرپرس��ت روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی 
78ه��زار و 457 تن گندم معمول��ی و 1۲هزار و 1۲۳تن دانه روغنی کلزا از 

کشاورزان خبر داد.
به گزارش ایس��نا، س��ید محمدتقی طباطبایی در نشس��تی خبری که به 
صورت الیو با حضور خبرنگاران برگزار ش��د، ب��ا بیان اینکه خرید تضمینی 
گندم س��ال زراعی 1۳99 که از 15 فروردین امسال  از استان بوشهر کلید 
خ��ورد دارای مزیت های بس��یاری اس��ت، گفت: یک��ی از مزیت های خرید 
تضمینی امس��ال افزایش 4۰درصدی قیمت خرید تضمینی گندم است که 
از 17۰۰ تومان در سال گذشته به ۲5۰۰ تومان رسیده  و تاکنون 78 هزار 
و457تن گندم معمولی از کش��اورزان با ارزش ریال��ی 1966 میلیارد ریال 

خریداری شده است.
وی ادام��ه داد: از دیگر مزیت های خرید تضمینی امس��ال پرداخت نقدی 
وجه به کش��اورزان اس��ت و همکاران ما در ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
تالش می کنند تا در اس��رع وقت پول گندم خریداری ش��ده از کش��اورزان 

را پرداخت کنند.
 سرپرس��ت روابط عمومی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران ب��ا بیان اینکه 
امس��ال ح��دود 1۲۰۰ مرکز خرید تضمینی در سراس��ر کش��ور پیش بینی 
کردیم، گفت: در حال حاضر خرید تضمینی در 9 استان انجام می شود و در 
صورتی که همه استان ها به خرید تضمینی ورود کنند شاهد فعالیت 1۲۰۰ 

مرکز خرید در سراسر کشور خواهیم بود.
وی در ادامه گفت: امس��ال با ش��یوع کرونا و ش��رایط پیش آمده س��عی 
کردی��م پروتکل های بهداش��تی را با همکاری اس��تانداری ها، دانش��گاه های 
علوم پزش��کی، ادارات غله و بازرگانی در سراسر کشور تنظیم کنیم و تالش 
ش��د که پروتکل های بهداش��تی مدون و مصوب ش��ود و در حال حاضر در 
اس��تان هایی که خرید تضمینی انجام می ش��ود این پروتکل های بهداش��تی 

در حال اجراست.
طباطبای��ی با بیان اینکه پیش بینی کردیم 11 میلیون تن گندم را خرید 
تضمینی کنیم، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم به دلیل بارندگی های اخیر 
امسال نس��بت به سال گذشته با چند روز تاخیر آغاز شد. پیش بینی برخی 
از اس��تان ها این بود که نیمه دوم اس��فند 98 خریدش��ان آغاز شود ولی به 
دلیل بارندگی خریدها به فروردین 1۳99 موکول ش��د. همچنین این خرید 
تضمینی در اس��تان های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، 

سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان و هرمزگان آغاز شده است.
پیش بینی خرید 58۰هزار تن دانه های روغنی 

وی در ادام��ه صحبت هایش به خرید تضمین��ی دانه های روغنی 
اش��اره کرد و گف��ت: یکی دیگر از وظایف ش��رکت بازرگانی دولتی 
ایران خرید تضمینی دانه های روغنی اس��ت که این خرید تضمینی 
دانه های روغنی خصوصا کلزا در حال حاضر در چهار اس��تان ایالم، 
خوزس��تان، فارس و کرمان  آغاز ش��ده اس��ت.  از این چهار استان 
تاکنون 1۲ه��زار و1۲۳ تن دانه روغنی کل��زا خریداری کردیم که 
ارزش ریال��ی این مق��دار دانه روغنی خریداری ش��ده بالغ بر 565 

میلیارد ریال است.
سرپرس��ت روابط عمومی ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران افزود: 
پیش بینی ما این اس��ت که امس��ال  58۰ هزار تن دانه های روغنی 

خرید تضمینی شود.

معرفی 5 محتکر لیموترش به قوه قضائیه
 لیموترش در روزهای آتی ارزان می شود

رئیس اتحادیه بارفروش��ان از اعالم اس��امی پنج محتکر لیموترش به قوه 
قضائی��ه و توقیف انبارهای ش��ان خبر داد و گفت در روزهای آینده ش��اهد 

کاهش قیمت لیموترش در بازار خواهیم بود.
مصطفی دارایی نژاد در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه اسامی پنج نفر از 
محتکران لیموترش را به قوه قضائیه  و برخی از مقامات مس��ئول س��ازمان 
تعزیرات اعالم کردیم، اظهار کرد: قوه قضائیه، سپاه ثاراهلل و سربازان گمنام 
ام��ام زمان به این قضیه ورود کردند و در مدت یک هفته رصدهایی صورت 

گرفت و انبارهایی که در آنها لیموترش احتکار شده بود، توقیف شدند.
وی افزود: لیموترش های احتکارش��ده تحویل تعزیرات داده شد و امروز یا 
فردا در میادین میوه و تره بار سراس��ر کش��ور توزیع می شود و قطعا شاهد 

کاهش قیمت این محصول در روزهای آتی خواهیم بود.
رئیس اتحادیه بارفروش��ان با بیان اینکه اسامی پنج نفر محتکر لیموترش 
به قوه قضائیه اعالم ش��ده و به زودی محاکمه می شوند، گفت: امیدواریم با 

کمک سپاه و قوه قضائیه انبارهای دیگر نیز شناسایی شود.
به گفته وی این لیموترش های کش��ف ش��ده نیز باید با یک سوم قیمت 
لیموترشی که در حال حاضر در بازار عرضه شود، به فروش برسد. یعنی اگر 
لیموترش در بازار 4۰هزار تومان است، این اقالم باید با قیمت 1۳هزارتومان 

مستقیم به دست مشتری برسد.

اخبـــار

با توجه به آسیب های اقتصادی کرونا و نگرانی هایی که بابت ایجاد تورم و افزایش 
پایه پولی بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد، برخی کارشناس��ان معتقدند که 
نباید نگرانی از تورم زایی برخی حمایت های اقتصادی داشته باشیم، زیرا این تورم 

موقتی است و تورم بدون حضور ویروس کرونا هم معادل 41.۲درصد شده است.
به گزارش ایس��نا، شیوع ویروس کرونا با خساراتی که به اقتصاد کشور به دلیل 
تعطیل ش��دن یا کاهش فعالیت مشاغل و کسب وکارهای خرد و کالن وارد کرده، 
دولت را بر آن داش��ت تا س��تاد اقتصادی تشکیل دهد که در آن به بررسی و حل 
مش��کالت اقتصادی ایجادشده برای کس��ب  و کارها پس از این ویروس بپردازد. از 
مهم ترین تصمیمات اتخاذشده در این ستاد این بود که پرداخت اقساط تسهیالت 
س��ه ماهه پیش  رو صاحبان کس��ب وکارهایی که بر اثر شیوع این ویروس از لحاظ 
درآمدی آس��یب دیدند و همچنین تسهیالت قرض الحسنه تمام اشخاص بدون در 

نظر گرفتن جریمه ای به پایان دوره بازپرداخت، منتقل شد.
عالوه بر این، امهال های مالیاتی برای حمایت از مش��اغل متضررش��ده از کرونا 
در زمینه های��ی همچ��ون ارس��ال اظهارنامه، جلس��ات هیأت ح��ل اختالف برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای 1۰ رشته شغلی 

آسیب دیده از کرونا و بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی اعمال شد.
همچنی��ن، وام یک میلیونی از محل یارانه برای خانوارهای یارانه بگیر اختصاص 
یافت که کارشناس��ان اقتصادی واکنش های زیادی به آن نش��ان دادند، اما یکی از 
حمایت هایی که در این زمینه از سوی کشورهای درگیر این ویروس صورت گرفته، 

کاهش نرخ بهره اس��ت اما حساس��یت هایی نسبت به اجرای این تصمیم در کشور 
ما وجود دارد.

کاهش نرخ بهره؛ اقدامی برای جبران خسارات اقتصادی کرونا
گفتنی اس��ت که کاهش نرخ س��ود بانکی برای اقتصاد یک کشور عموما نشانه 
خوبی تلقی نمی ش��ود، اما این اقدام برای تشویق بیشتر افراد و کسب وکارها برای 

قرض از بانک ها و موسسات مالی انجام می شود.
بانک ه��ا زمانی که در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار 
کسری ذخایر می شوند، ناچارند آن را از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک 
مرکزی اس��تقراض کنند. نرخی که بانک ها در این ش��رایط به ذخایر یا پایه پولی 

دسترسی پیدا می کنند، عالمت دهنده و تعیین کننده نرخ بهره در اقتصاد است.
از اینجا مشخص می شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید 
نرخ های عالمت دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت 
از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار، نیازمند افزایش در 

رشد پایه پولی بوده یا رشد پایه پولی از تبعات آن است.
تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی در اقتصاد کشور

 نگرانی های��ی که در این زمینه مطرح اس��ت مربوط به افزایش پایه پولی و نرخ 
تورم است که طبق گفته کامران ندری - به عنوان یک کارشناس اقتصادی - برخی 
از کش��ورها راهکارهایی همچون کاهش نرخ بهره را در نظر گرفته اند تا با افزایش 
تقاضا مردم را به خرید و هزینه کردن تشویق کند، اما با توجه به شرایط اقتصادی 

موجود در کش��ور، کاهش نرخ بهره با مش��کالتی همچون تورم و تحریم ها مواجه 
است که نمی تواند عملیاتی شود.

اما اقتصاددان دیگر، مس��تخدمین حسینی معتقد است که برای مقابله با کرونا، 
اقتصاد باید اولویت دوم دولت باش��د و اولویت اول سالمت مردم و حفظ آن باشد. 
اگر س��المت جامعه در خطر باش��د، فعالی��ت اقتصادی هم بی معن��ا 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. 
حذف نگرانی از تورم در حمایت های اقتصادی کرونا

ب��ه گفته وی، در کش��ور ما رقمی که برای مبارزه ب��ا پیامدهای اقتصادی کرونا 
در نظر گرفته ش��ده، ۰.۲درصد است و ش��اخص کشور ما در این زمینه نسبت به 

کشورهای دیگر و نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین تر است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد که نباید در اقدامات برای مقابله با پیامدهای 
اقتصادی به این توجه کرد که بر اثر آن اقدامات تورم ایجاد می ش��ود یا پایه پولی 
بانک مرکزی افزایش پیدا می کند یا خیر بلکه در این مرحله باید س��المت جامعه 

در اولویت تمام تصمیم گیری ها باشد.
به اعتقاد مستخدمین حسینی، محاسبات ایجاد تورم در حمایت های اقتصادی 
کرونا کنار گذاش��ته ش��ود زیرا، این تورم موقتی است و تورم بدون حضور ویروس 

کرونا هم معادل 41.۲درصد شده است.

از اقتصاد حمایت کنید؛ تورم کرونا موقتی است

شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالیت بسیاری از صنوف را تحت تاثیر 
قرار داده و نوسان قیمتی در بازارهای مختلف ایجاد کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با شیوع بیماری کرونا و گسترش 
آن در سراس��ر دنیا، فعالیت بس��یاری از صنوف از جمله رس��توران ها و 
تاالر ه��ای پذیرایی تعطیل ش��د که این موضوع بازار بس��یاری از اقالم 
همچون مرغ، گوش��ت، میوه، برنج و روغن را تحت تاثیر خود قرار داده 

است.
بررس��ی های میدانی نش��ان می دهد که قیمت برخی اقالم به س��بب 
منتش��ر ش��دن ش��ایعاتی در فضای مجازی مبنی بر قرنطینه ش��دن یا 
سوءاس��تفاده دالالن در توزیع قطره چکانی به ش��دت در بازار افزایش 
یافت که این امر بیش از پیش منجر به نگرانی اقشار ضعیف برای تامین 

کاال های اساسی موردنیاز سبد خانوار شده است.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با توجه به فراوانی تولید و ازدیاد 
عرضه گوش��ت و مرغ نه تنها افزایشی در قیمت این اقالم نداشتیم بلکه 
به س��بب تعطیلی رس��توران ها، تاالر های پذیرایی و لغو سفر ها در سایه 

شیوع ویروس کرونا با افت محسوس نرخ در بازار هم روبه رو بودیم.
بازار گوشت قرمز در رکود به سر می برد

منصور پوریان، رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کشور، با اشاره به 
اینکه بازار گوش��ت در رکود به سر می برد، اظهار کرد: گسترش ویروس 

کرون��ا و تعطیل��ی واحد های پرمص��رف همچون تاالر ه��ای پذیرایی و 
رستوران منجر به انباشت چشمگیر دام در واحد های دامداری شد.

وی افزود: با توجه به انباش��ت دام در واحد های دامداری کمبودی در 
عرضه نداریم که بخواهد بر التهاب قیمت در بازار دامن بزند.

پوریان ادامه داد: با توجه به س��پری کردن ایام پیک تقاضا پیش بینی 
می شود که با پایان یافتن ویروس کرونا، انباشت دام در واحد ها کاهش 
یاب��د. رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور قیمت ه��ر کیلو دام 
س��نگین درب دامداری را ۲6 هزار تومان و دام سبک را ۳5 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو الشه گوسفندی در عمده فروشی ها 
با نرخ 7۰ هزار تومان و الشه گوساله 6۰ هزار تومان به فروش می رسد.

التهاب بازار اقالم اساسی سبد خانوار در سایه ویروس کرونا
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با اشاره به اینکه 
گسترش ویروس کرونا تقاضا برای خرید اقالم  اساسی در بازار را افزایش 
داده است، اظهار کرد: با گسترش ویروس کرونا تقاضا برای خرید اقالم 
اساسی در بازار افزایش  یافت که همین امر منجر به گرانی قیمت برخی 

کاال ها در بازار شد.
وی با اش��اره به اینکه کمبودی در توزیع اقالم اساس��ی وجود ندارد، 
اف��زود: با توجه به وضعیت ذخیره س��ازی اقالم اساس��ی در هیچ یک از 

کاال های سبد خانوار در عمده فروشی ها کسری وجود ندارد.

آقاطاهر درباره آینده بازار اقالم اساسی بیان کرد: با وجود آنکه بخشی 
از نیاز برنج و حبوبات کش��ور از طریق واردات تامین می شود، از این رو 
پیش بینی می ش��ود که اگر ش��یوع ویروس کرونا محدودیتی در واردات 

ایجاد نکند، بازار نوسانی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه خبری از هجوم 
افراد برای خرید اقالم اساس��ی نیست، تصریح کرد: با توجه به وضعیت 
مناسب کاال در انبار های عمده فروشی، کسری در توزیع وجود ندارد که 

بخواهد بر التهاب بازار دامن بزند.
شیوع ویروس کرونا تاثیری در قیمت تخم مرغ نداشت

ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، 
با اش��اره به اینکه شیوع ویروس کرونا تاثیری در بازار تخم مرغ نداشته 
اس��ت، اظهار کرد: با گسترش ویروس کرونا و خانه نشینی مردم مصرف 

تخم مرغ افزایش یافته است.
وی اف��زود: با توجه به تبلیغاتی که درخصوص تاثیر مصرف تخم مرغ 
در سیس��تم ایمنی بدن صورت گرفته، قیمت تخم مرغ نوسانی نداشته 
است. نبی پور متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 7 هزار 
و 9۰۰ تا 8 هزار تومان معادل شانه ای 16 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
هم اکنون هر شانه تخم مرغ در میادین با نرخ 17 هزار و 9۰۰ تومان به 

مصرف کننده عرضه می شود.

س��المی گفت با توجه به ذخایر مناس��ب گوشت قرمز و مرغ منجمد، 
محدودیتی در عرضه این اقالم وجود ندارد.

رضا س��المی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران، درباره آخرین 
جزییات عرضه گوشت و مرغ در طرح ضیافت ماه مبارک رمضان اظهار 
کرد: با توجه به تدابیر اتخاذ ش��ده هیچ کمبود و افزایش قیمتی در ماه 

مبارک رمضان برای این کاالها نداریم.
او افزود: بنابر دستور س��تاد تنظیم بازار عرضه گوشت منجمد از ایام  
پایانی س��ال ت��ا پایان فروردین ادامه دارد و س��پس ط��رح ضیافت ماه 

مبارک رمضان آغاز می ش��ود. سالمی با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
محدودیتی در عرضه گوشت و مرغ منجمد نداریم، بیان کرد: هم اکنون 
هر کیلو گوشت منجمد گوساله با نرخ 4۲ هزار تومان و مرغ با نرخ 1۲ 
هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود. مدیرکل پشتیبانی امور دام 
اس��تان تهران ادامه داد: عرضه مرغ منجمد از ۲۰ روز گذشته به سبب 

آنکه توزیع مرغ گرم کمتر از نرخ مصوب است، متوقف شده است.
او با اش��اره ب��ه اینکه عرضه مرغ منجمد تا رس��یدن ب��ازار به تعادل 
همچنان متوقف اس��ت، بیان کرد: با توجه به ذخایر مناس��ب پشتیبانی 

ام��ور دام، در صورت افزایش قیمت مرغ گرم، مجدد عرضه مرغ منجمد 
آغاز خواهد شد.

به گفته س��المی با توجه به ذخایر مناس��ب گوش��ت مرغ و گوش��ت 
گوس��اله منجمد، نگران��ی از حیث کمبود در عرضه اق��الم پروتئینی و 
نوسان قیمت در بازار در طرح ضیافت )ماه مبارک رمضان(  وجود ندارد.
او در پایان بیان کرد: با توجه به وجود حجم مناس��ب ذخایر گوش��ت 
مرغ و قرمز از هرگونه نوس��انی که منجر به بر هم خوردن تعادل عرضه 

و تقاضا در بازار شود، جلوگیری می کنیم.

کرونا با بازار اقالم اساسی چه کرد؟ 

 نوسان بازارها از کاهش نرخ مرغ تا افزایش قیمت لیموترش!

محدودیتی در عرضه گوشت و مرغ منجمد وجود ندارد

 هر کیلو گوشت گوساله 4۲ هزار تومان

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

مردم تا آغاز فعالیت مراکز تعویض پالک 
دست نگه دارند

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو با اشاره به تعطیلی بازار خودرو در 
7۰ روز گذش��ته گفت تا آغاز فعالیت رسمی بازار خودرو، منحنی دقیقی از 
قیمت خودروها قابل ارائه نیست. به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگرچه 
بح��ران کرونا ت��ا حدودی منحنی قیمت خودرو را در آخرین ماه س��ال 98 
شکس��ت، اما با ورود به س��ال جدید و در روزهایی که سایه کرونا همچنان 
بر س��ر کش��ور سنگینی می کند و کمتر کس��ی میل به خرید و فروش دارد 
قیمت خودرو متأثر از بازار س��یر صعودی بازار ارز افزایشی شد. این جریان 
بس��یاری از سایت ها و کانال های خرید و فروش در فضای مجازی را مصمم 
کرده اس��ت تا با قیمت س��ازی بازار خودرو را برخالف وض��ع موجود داغ و 
پرتن��ش معرفی کنند و با گل آلود کردن فضا و آش��فتگی قیمت و تحریک 

تقاضا سودی نصیب خود کنند.
اما از امروز با ثبت بس��یاری از واحدهای صنفی کم خطر در سامانه وزارت 
بهداش��ت و تعهد بر رعایت پروتکل های بهداش��تی  فعالیت بس��یاری از آنها 
منجمله نمایش��گاه داران پس از یک ماه تعطیلی رسمی آغاز می شود و باید 
دید با ش��روع فعالیت رس��می بازار خ��ودرو و پس از هفته ه��ا بازی قیمت 
در فض��ای مج��ازی، تکلیف قیمت خودرو در بازار واقعی چه خواهد ش��د و 
آیا نوس��انات اخیر در بازار خودرو ش��کل واقعی به خ��ود می گیرد و حباب 

قیمت های سلیقه ای در فضای مجازی می شکند؟
قیمت های اعالمی در فضای مجازی مورد تایید اتحادیه 

نمایشگاه داران نیست
در همین زمینه رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران معتقد است 
ک��ه قیمت خودرو در روزه��ای آتی به عوامل مختلفی به خصوص نوس��ان 
بازار ارز و میزان عرضه خودروس��ازان بستگی دارد ضمن اینکه قیمت هایی 
همچنان در بازار اعالم می ش��ود مورد تایید اتحادیه نمایشگاه داران نیست و 
تا زمانی که بازار خودرو شروع به فعالیت رسمی نکند نمی   توان اظهارنظری 

درخصوص صحت قیمت ها کرد.
س��عید موتمنی در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، اضافه کرد: تا 
زمانی که س��ایه این ویروس ب��ر جریان فعالیت های اقتص��ادی وجود دارد 
بعید است بازار خوبی به لحاظ قیمت و تقاضا در بازار خودرو شاهد باشیم.

به گفته وی از ابتدای اس��فندماه به دلیل تعطیلی ناش��ی از ویروس کرونا 
تغییر قیمتی در بازار رس��می خودرو صورت نگرفته اس��ت اگرچه با رش��د 
ن��رخ ارز در اوای��ل فروردین م��اه و ورود ارز به کانال 16 ه��زار قیمت ها در 
فضای مجازی صعودی ش��د و با افت نرخ ارز قیمت خودرو نیز در س��ایت  ها 

عقب نشینی کرد.
 قیمت های سلیقه ای در سایت عامل آشفتگی بازار خودرو

وی همچنین درخصوص آش��فتگی قیمت خودرو ب��ا وجود تعطیلی بازار 
در دو ماه اخیر، گفت: هرگونه آش��فتگی و نوس��انات قیمتی مربوط به اعالم 

قیمتهای سلیقه ای خودرو در فضای مجازی است.
رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران تاکی��د کرد: در ش��رایطی ک��ه مراکز 
شمارهگذاری و تعویض پالک تعطیل است بعید است کسی در این شرایط 
اق��دام به خرید و فروش خ��ودرو کند مگر اینکه تحت تاثیر این س��ایتها و 

فضای مجازی وارد این بازار شود.
موتمنی ادامه داد: عمده آگهی هایی که بر روی سایت ها گذاشته می شود 
فاقد مشتری است و معموال معامله ای در این جریان صورت نمی گیرد البته 
ممکن اس��ت در این آشفتگی و قیمتهای س��لیقه ای برخی مشتریان بدون 
اطالع وارد چرخه خرید از این سایتها شوند. وی گفت: مشتریان در صورت 
خرید خودرو از فضای مجازی به اصالت فروشندگان توجه کنند تا با مشکل 
مواجه نش��وند، چراکه احتمال دارد در زمان تعویض پالک، خودرو به دلیل 

مشکالت قضایی یا خالفی خودرو با مشکل مواجه شوند.
وی همچنین به مشتریانی که به صورت اینترنتی از فضای مجازی خرید 
می کنن��د توصیه کرد از س��ایتها و کانال فروش نمایش��گاهدارانی که دارای 
پروانه کس��ب هس��تند خرید کنند تا در صورت برخورد با هرگونه مش��کل 

حقوقی این مسئله قابل پیگیری باشد.
این مقام صنفی در اتحادیه نمایش��گاهداران در ادامه با اشاره به تعطیلی 
بازار خودرو در 7۰ روز گذشته تاکید کرد: از اواخر بهمن ماه و اعالم شیوع 
کرون��ا، بازار خ��ودرو رو به تعطیل رف��ت و تقاضا در بازار به صفر رس��ید و 

همچنان بازار تعطیل است و هیچ معامله خرید و فروشی انجام نمی شود.
پراید 65 و ۷۰ میلیونی نتیجه بازارسازی است

موتمن��ی همچنین از احتمال بازگش��ایی کس��ب  و کار در این صنف طی 
امروز و فردا خبر داد و تاکید کرد تا آغاز فعالیت رسمی بازار خودرو منحنی 

دقیقی از قیمت خودروها قابل ارائه نیست.
وی در ادام��ه با توجه به اعالم قیمت ه��ای 65 و 7۰ میلیون تومان برای 
پرای��د در فضای مجازی خاطرنش��ان کرد: در ش��رایطی که نمایش��گاه های 
خ��ودرو و مراک��ز تعویض و ثبت پ��الک تعطیل اس��ت و معامله ای صورت 
نمی گیرد، انتش��ار قیمت های باال از س��وی برخی سایت ها غیرواقعی بوده و 
از س��وی س��ودجویانی صورت می گیرد که به دنبال فروش خودروهای خود 

و بازارسازی هستند.
وی در پایان به آغاز عرضه خودرو توسط برخی نمایندگیهای خودروسازان 
اش��اره کرد و گفت: براس��اس بررسی ها در چند روز گذشته به رغم تعطیلی 
مراکز ش��مارهگذاری و تعویض پالک در برخ��ی از نمایندگیها به خصوص 
نمایندگی ه��ای س��ایپا تعداد باالیی خودرو تیب��ا و کوییک فاکتور و تحویل 

متقاضیان شده است.

پراید باز هم گران شد
 افزایش قیمت ها در بازار راکد

از اسفند سال گذشته تا امروز قیمت انواع مدل های خودرو پراید افزایش 
قیمت قابل توجهی را تجربه کردند.

ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، قیمت انواع مختلف پراید طی یک ماه گذش��ته 
نوس��انات زیادی داش��ته اس��ت به گونه ای که قیمت پرای��د 111 در اواخر 
اس��فندماه سال گذشته به قیمت 61 میلیون تومان خرید و فروش می شده 
اس��ت اما امروز ای��ن خودرو با افزای��ش 7 میلیون و 5۰۰ ه��زار تومانی به 
قیمت 68 میلیون و 5۰۰ هزار تومان فایل ش��د.  س��ایر انواع مدل های این 
خ��ودرو نیز افزایش قیمت داش��ته اند و مدل 1۳1 ای��ن خودرو که در اواخر 
اس��فندماه نزدیک به 6۰ میلیون تومان قیمت داش��ت ام��روز با افزایش 5 
میلیون تومانی به قیمت 65 میلیون تومان رس��یده اس��ت. س��ایپا 151 نیز 
طی یک ماه اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داش��ته اس��ت اما قیمت این 
خودرو طی چند روز اخیر روند کاهشی داشته است و این خودرو با کاهش 
۲ میلیون تومانی امروز به قیمت 7۰ میلیون تومان رس��یده اس��ت. فعاالن 
ب��ازار می گویند هرچند قیمت ها روندی افزایش��ی دارن��د اما بازار با رکودی 
قابل توجه روبه روست و خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی گیرد. 

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران بر لزوم مطابقت س��وخت 
مصرفی و قطعات خودرو با استاندارد یورو 5 تاکید کرد.

آرمان خالق��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص اعمال 
اس��تانداردهای یورو 5 بر خودروهای داخلی اظهار داش��ت: پیاده س��ازی 
استانداردهای یورو 5، نیازمند ملزوماتی مشتمل بر تامین قطعات تاثیرگذار 

برای سازگاری خودرو با این استاندارد و تامین سوخت باکیفیت است.
وی ضمن اش��اره به اهمیت وجود زیرساخت  برای تولید برخی قطعات 
مرتبط با یورو 5، افزود: مقدمات س��اخت این قطعات می بایست در داخل 
فراهم شود و قطعاتی نیز که امکان ساخت داخل آن وجود ندارد، واردات 
آن تس��هیل شود که البته به دلیل مشکالت نقل و انتقاالت پولی ناشی از 

تحریم ها، دشواری هایی در این مسیر وجود دارد.
عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت و مع��دن ایران ادام��ه داد: تحریم ها 
همچنان به قوت خود باقی اس��ت و منابع مالی کشور نیز محدودتر شده، 
بنابراین اجرای استانداردها مستلزم تقویت دانش فنی و تجهیز قطعه سازان 

به امکانات فنی است.
خالقی با اشاره به فقدان دانش فنی و عدم توجیه اقتصادی درخصوص 
برخی تولیدات گفت: تامی��ن برخی از قطعات در دنیا، به تامین کنندگان 

محدودی واگذار ش��ده است که دانش فنی آن را در اختیار سایر کشورها 
ق��رار نمی دهند؛ بنابراین این موضوع که صنعت خودروی ما نیازمند کدام 
قطعات و به چه میزان اس��ت و عالوه بر آن احصای مشکالت زیرساختی، 

نقاط ضعف و توانمندی های تولید برعهده خودروسازان است.
وی درخصوص افزایش قیمت خودرو ناشی از ارتقای استانداردها تصریح 
کرد: یورو 5 از دانش فنی برتری برخوردار است و اعمال آن نیازمند خرید 
تجهیزات و دانش فنی و ماش��ین آالت است که س��رمایه گذاری جدیدی 
محسوب می ش��ود و منجر به افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده خواهد 

شد.
خالق��ی تاکید ک��رد: تیراژ تولی��د قطعه و خودرو بر قیمت تمام ش��ده 
موثر اس��ت به نح��وی که کاهش تیراژ موجب افزایش قیمت تمام ش��ده 
می ش��ود، بنابراین هر چقدر سفارش س��اخت قطعه از سوی خودروسازان 
به قطعه س��ازان، افزایش یابد، تولید اقتصادی تر و قیمت تمام شده کمتر 
خواهد بود. عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: تولیدات 
خودروی��ی ما برای مصرف محدود داخلی اس��ت و خ��ودروی مطلوب تر، 

افزایش هزینه ها را به همراه خواهد داشت.
خالق��ی درخص��وص آیین نامه اجرای��ی قانون حمایت مبن��ی بر اینکه 

افزایش هزینه تولید ناشی از ارتقای استانداردها برعهده خودروساز است، 
گف��ت: افزایش قیمت خودرو برای مصرف کننده مطلوبیت ندارد اما قانون 
نیز می بایس��ت با واقعیت ها منطبق باش��د و عالوه بر هزینه کیفیت را نیز 

می بایست بپردازیم.
وی یادآور ش��د: براس��اس اصول اقتصادی، تولید اگر مس��تلزم افزایش 
آزمایشات فیزیکی ، شیمیایی و کنترل کیفی، امکانات و هزینه ها  باشد، این 
هزینه  می بایست بر قیمت تمام شده محصول بیفزاید، اما به نظر می رسد 
این قانون، بدون برخی مالحظات و آرمان گرایانه نوشته شده باشد زیرا هر 
زمان که هزینه بیش��تری برای دستیابی به محصول باکیفیت تر بپردازیم، 

قیمت افزایش خواهد یافت.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در پایان درخصوص تاثیر 
ابداع تکنولوژی جدید بر افزایش کیفیت و کاهش قیمت خاطرنشان کرد: 
برخ��ی تکنولوژی ها، هزینه ها و زمان تولی��د را کاهش می دهند به نحوی 
ک��ه افزایش کیفیت و دقت به ص��ورت کاهش قیمت بروز می کند، اما هر 
محصولی را می بایس��ت ب��ا خود آن محصول و ش��رایط تولید آن و اینکه 
آیا اعمال اس��تاندارد موجب کاهش هزینه و افزایش کیفیت خواهد ش��د، 

سنجید.

اجرای استاندارد یورو 5 منجر به افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده خودرو خواهد شد

عل��ی رغم رک��ود بازار خری��د و فروش خ��ودرو هفت��ه اخیر فروش 
کارتکسی خودرو توسط خودروسازان آغاز شده است، اما نکته اینجاست 

قیمت های عرضه شده در این فروش ها 1۰درصد بیشتر از بازار است.
ب��ه گزارش خبرگزاری تس��نیم، فعالیت بازار خری��د و فروش خودرو 
از روز گذش��ته  به صورت رس��می آغاز ش��ده اس��ت و بر همین اساس 
نمایشگاه های فروش خودرو مش��غول شروع معامالت هستند. براساس 

اعالم فروشندگان خودرو هنوز خریداری در بازار نیست و معامالت راکد 
اس��ت، اما به نظر می رسد طی هفته های اخیر تا ثباث قیمت ها رونق به 
ب��ازار خ��ودرو بازگردد.  اما علی رغم رکود ب��ازار خرید و فروش خودرو 
هفته اخیر فروش کارتکسی خودرو توسط خودروسازان آغاز شده است، 
اما نکته اینجاس��ت قیمت های عرضه ش��ده در این فروش ها 1۰درصد 
بیش��تر از بازار است.  به اعتقاد فعاالن بازار این فروش های کارتکسی بر 

التهابات بازار اضافه کرده و همین امر رشد قیمت ها در بازار را به وجود 
خواهد آورد. در حال حاضر  در فروش های کارتکس��ی پژو پارس سفید 
1۳۰ میلیون و 5۰۰ هزارتومان، دنا پالس س��فید 18۰ میلیون تومان،  
پ��ژو ۲۰6 تیپ 5 س��فید با قیمت 14۳ میلی��ون و 5۰۰ هزار تومان به 
مش��تریان عرضه می شود این در حالی است که قیمت این خودروها در 

بازار 1۰درصد ارزان تر است.

رئیس کمیس��یون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر تهران 
آزادب��ودن خودروها را برای ورود به محدوده ط��رح ترافیک با توجه به 

شیوع بیماری کووید 19 به نفع پایتخت خواند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ایس��نا، محمد 
علیخانی در حاشیه جلسه علنی روز گذشته شورای اسالمی شهر تهران 
در جمع خبرنگاران درخصوص افزایش ترافیک در روز گذش��ته نسبت 
به زمان مش��ابه س��ال قبل به دلیل عدم اجرای ط��رح ترافیک، گفت: 
بی تردید به صالح اس��ت که در شرایط کنونی طرح ترافیک اجرا نشود 
به نظر من آزادبودن ورود به طرح در این شرایط به نفع ماست؛ چراکه 

در حال حاضر حمل و نقل عمومی پاس��خگوی نیاز ش��هروندان نیست. 
اگر اجرای طرح ترافیک از سر گرفته شود مسافران بیشتری به حمل و 
نقل عمومی روی می آورند و خطر ش��یوع بیشتر می شود؛ لذا بهتر است 
ورود به طرح آزاد باشد. همچنین پیشنهاد دادیم که استفاده از ماسک 
در حمل و نقل عمومی اجباری شود که قطعا تاثیر خوبی خواهد داشت.

رئیس کمیس��یون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر تهران 
درخصوص عدم دریافت عوارض ورود به طرح ترافیک نیز گفت: در این 
رابطه دو مقوله باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی تعداد مجوزهای اس��ت 
که برای طرح ترافیک صادر می ش��ود که روزانه حدود 1۰۳ هزار مجوز 

اس��ت و این امر مصوبه ش��ورای ترافیک تهران بوده و تعداد مجوزهای 
ورود به طرح ترافیک در اختیار شورای شهر نیست.

وی ادام��ه داد: مقوله دوم درخصوص ع��دم دریافت عوارض ورود به 
ط��رح ترافیک نیز که در اختیار شوراس��ت، بحث عوارض اس��ت که در 
حقیق��ت مح��دوده طرح ترافیک و عوارض آن را ش��ورای ش��هر تهران 
تعیین می کند. علیخانی تاکید کرد: با توجه به اینکه این مسئله مصوبه 
قانونی دارد بخش��ش و یا تخفیف در آن نیازمند مجوز ش��ورا است؛ لذا 
باید ش��هردار تهران در صورتی که می خواهد ای��ن عوارض را نگیرد به 

شورا الیحه ارسال کند.

فروش کارتکسی خودرو 1۰درصد گران تر از بازار

آزادبودن برای ورود به طرح ترافیک به نفع پایتخت است
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نقش س��امانه های نرم افزاری مدیریت اطالعات مکانی)GIS( و زیرس��اخت 
اطالع�ات مک�انی )SDI( در دنی�ای ام�روز بس��یار پررنگ است. این سامانه ها 
یکی از حلقه های اصلی رش���د و توس�عه پایدار کش��ورها و باالبردن بهره وری 

س��ازمان ها محس��وب می ش��ود. ی��ک ش��رکت 
دانش بنیان ب��ا نگاه به این ض��رورت ملی، اقدام 
به بومی س��ازی نرم اف�زارهای تخصصی م�دیریت 

منابع سازمانی و شهرالکترونیک کرده است.
در س��طوح ع�ال��ی، تص���ور آنک���ه ب����دون 
به�ره گی��ری از ای��ن س�امانه ها بت�وان ب�ه نح�و 
مناس��ب، بس��یاری از پیش نیازهای برنامه ریزی 
کالن راهب��ردی را عمل��ی س��اخت، غیرممک��ن 
است. شرکت دانش بنیان سامانه های آزاد فناوری 
اطالع��ات ای��ده آل آین��ده ایرانیان ب��ا درک این 
واقعیت که موفقیت سازمان ها جز ب�ا جمع آوری 
و به روزرس�انی سیس���تماتیک داده ه�ا، تحلی�ل 
آنه���ا و برنامه ری��زی دقی��ق ممک��ن نیس��ت، 

بومی س��ازی سامانه ج�امع نرم اف�زاری م�دیریت اطالعات مکانی را با نیروهای 
متخصص خود محقق کرد.

این شرکت از بدو تاسیس با نگرش تولید و ارائه نرم افزارها و سخت افزارهای 

آزاد با پش��توانه تیم فنی متش��کل از کارشناس��ان و متخصصین باتجربه خود 
توانس��ته گام های مؤثری برای گسترش فرهنگ نرم افزارهای آزاد و متن باز در 
کش��ور بردارد. در این راستا این ش��رکت نرم افزار هایی تخصصی در حوزه های 
مدیریت منابع س��ازمانی و ش��هرالکترونیک را 

طراحی و پیاده سازی کرده است.
داده ه��ا و اطالع��ات مکان��ی، از مهم تری��ن 
ب��رای  داده ه��ا،  از  ن��وع  زیرس��اختی ترین  و 
برن��امه ری��زی کالن ملی و س��ازمانی اس��ت. 
احس��ان فرش��ادی، مدیرعام��ل این ش��رکت 
دانش بنی��ان ب��ا بیان ای��ن مطل��ب، می گوید: 
ض��رورت توج��ه وی��ژه ب��ه رهای��ی کش��ور از 
سامانه های نرم افزاری مالکانه و غربی غیرایمن 
که متاسفانه بیشتر سازمان ها، ارگان ها و ادارات 
دولتی از آنها استفاده می کنند را در دستور کار 

خود قرار دادیم.
ب��ه گفته وی، س���امانه ج�ام��ع نرم اف�زاری 
م�دیری��ت اطالع��ات مکانی با ن��ام تج��اری GeoTajak با انج��ام مطالعات 
تخصصی و اقدامات فناورانه پنج س���اله، بومی سازی شد. این سامانه با تکیه بر 

ابزارهای متن باز و آزاد توسعه داده شد.

دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان معاونت علمی از مش��ارکت 
5۰درص��دی فعاالن حوزه س��المت آنالین در پویش کرونا پ��الس خبر داد و 
گفت فعاالن زیس��ت بوم آنالین و دیجیتال اس��تقبال خوب��ی برای حضور در 

پویش کروناپالس داش��ته اند تا از ظرفیت های 
این حوزه برای مبارزه با کرونا و ش��عار در خانه 
بمانیم بهره بریم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنی��اد ملی نخب��گان، بحران کرون��ا توانمندی 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کش��ور را به 
رخ کشید. آن هم زمانی که فعاالن این زیست 
بوم با ش��یوع بیم��اری و در کن��ار ایثارگری و 
خدمات درخش��ان کادر درمانی و در پاسخ به 
فراخوان معاونت علمی دس��ت به کار ش��دند و 
بس��یاری از تجهیزات و محصوالت پیشگیری، 
درم��ان و مقابله با این بیم��اری را با برند ایران 
س��اخت در اختیار مردم و جامع��ه قرار دادند. 
ای��ن گام نخس��ت ب��ود. در گام بع��دی پویش 

»کروناپ��الس« ویژه کس��ب و کارهای آنالین و اس��تارت آپ ها راه اندازی ش��د 
تا از س��ایر ظرفیت های این زیس��ت بوم نیز برای مواجه��ه و مقابله با بیماری 
کرونا بهره مند شویم. پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 

معاون��ت علمی درخصوص روند پیش��رفت کار در پویش کروناپالس گفت: این 
پویش به نوعی بسته حمایتی معاونت علمی و فناوری از استارت آپ های حوزه 
آنالین، دیجیتال و مجازی است تا شاهد گسترش خدمات آنالین و موفقیت ها 
در این حوزه ها و نقش آفرینی اس��تارت آپ ها 
باش��یم. کرمی ادامه داد: براساس این پویش 
اس��تارت آپ های فع��ال در 9 ح��وزه آموزش 
آنالین، حمل و نقل آنالین، س��المت آنالین، 
ورزش آنالین، س��رگرمی و توریس��م آنالین، 
تولی��د محت��وای آنالین، ن��وآوری اجتماعی، 
فروش��گاه های آنالی��ن و ای��ده و ابت��کارات 

فراخوان و مورد حمایت قرار می گیرند.
مش��اور مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس 
جمهوری آماری از ثبت نام اس��تارت آپ ها در 
ای��ن پویش ارائه داد و بی��ان کرد: با آغاز این 
پویش و در کمتر از یک هفته استارت آپ های 
مدنظر پای کار آمدن��د و تا ۲8 فروردین ماه 
بیش از ۲5۰ استارت آپ در پویش ثبت نام کردند. در این میان شاهد مشارکت 
5۰درصدی فعاالن حوزه س��المت آنالین به عنوان پیشتازان این پویش بودیم. 

بیش از 1۲۰ شرکت کننده در این بخش شرکت و متقاضی شدند.

سالمت آنالین صدرنشین مشارکت در پویش کروناپالسنرم افزار های مدیریت منابع سازمانی و شهرالکترونیک بومی سازی شد

هوش مصنوعی یکی از فناوری هایی اس��ت که در روزهای ش��یوع 
کرون��ا و تش��خیص بیم��اری، کاربرد زی��ادی دارد. چین نخس��تین 
کشوری بود که با استفاده از این روش، تشخیص کرونا را شتاب داد. 
ایران هم با اس��تفاده از این روش، تالش می کند تا روند تشخیص و 
درمان کرونا را س��رعت دهد و ای��ن روش را با همکاری بنیاد علم و 
فن��اوری مصطفی)ص( به مراکز درمانی و تحقیقاتی سراس��ر دنیا به 

صورت رایگان عرضه کند.
یکی از بهترین روش های تش��خیص کرونا با دقت باال، استفاده از 
تصاویر س��ی تی  اسکن قفسه سینه توس��ط پزشک متخصص است. 
حمیدرض��ا ربیعی رئیس گروه علم و فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
جای��زه مصطفی)ص( با اش��اره به این مطل��ب، می گوید: روش های 
مختلفی برای تشخیص کووید 19 وجود دارد، اما یکی از قطعی ترین 

روش ها، اس��تفاده از تصاویر سی تی  اسکن 
قفس��ه س��ینه اس��ت که تاکنون چندین 
فعالی��ت در راس��تای اس��تفاده از ه��وش 
مصنوع��ی ب��رای کمک به تش��خیص این 

بیماری انجام شده است.
چین و دانشگاه استنفورد آمریکا از جمله 
کش��ورهایی هس��تند که از این روش برای 
درمان بیماری کرونا بهره برده اند. در ایران 
هم با تمرکز بر روی کاربرد هوش مصنوعی 
در سی تی اسکن، با نوآوری سامانه ای برای 
تشخیص سریع و بادقت کووید 19 طراحی 
شده که قابلیت تخمین حجم ناحیه عفونی 

را نیز دارا است.
رئیس گ��روه علم و فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات جایزه مصطف��ی)ص( در ادامه 
بیان کرد: سیس��تم های چینی و آمریکایی 
با دقت باالی 9۰درص��د فعالیت می کنند. 
س��امانه آی م��د طراحی ش��ده در ایران، با 
حساسیت باالی 97درصد کار می کند. این 
س��امانه طراحی ش��ده با نوآوری در پیش 
پردازش و پردازش تصاویر در ش��بکه های 

عمیق توصیف پذیر، توانسته  است به صورت پایدار و در زمانی کمتر 
از یک دقیقه، نتایج خوب و بادقتی ارائه می کند.

ب��ه گفته وی، ع��الوه بر این س��امانه حجم نواح��ی عفونی را نیز 
محاس��به می کند. این س��امانه به طور رایگان در اختیار پزش��کان و 
مراکز درمانی جهان ق��رار می گیرد تا با توجه به تعداد زیاد بیماران 
بتواند به پزش��کان در تشخیص س��ریع و بادقت این بیماری کمک 
کند. ربیعی با بی��ان اینکه کووید 19 در برخی از تصاویر در مراحل 
اولی��ه بیماری با چش��م غیرقابل مش��اهده اس��ت، تصری��ح کرد: از 
بیمارستان های مختلف، نمونه هایی را داشته ایم که امکان تشخیص 
این بیماری برای آنها از مش��اهده تصاویر وجود نداش��ته اس��ت اما 
س��امانه هوشمند آی مد با توجه به طراحی مناسب آن توانسته است 

بیماری را در مراحل اولیه تشخیص دهد.
وی در ادام��ه گف��ت: این سیس��تم ب��ا مدیریت بن��ده و همکاری 
حس��ین قناعتی استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه 

تحقیقاتی آی مد و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، 
اصفهان و کرمان انجام ش��ده و مرکز رادیولوژی تهران و بیمارستان 
بقی��ه اهلل نیز تصاویر ارزش��مندی را برای طراحی س��امانه به تیم ما 

ارائه داده اند.
ربیعی با اش��اره به اینکه در حال حاضر از کش��ورهایی مثل کانادا، 
رومانی و اندونزی درخواس��ت هایی را برای اس��تفاده از این محصول 
داش��ته ایم، گفت: اس��تفاده از س��امانه های پزش��کی، نیازمند انجام 
یکس��ری تمهیدات قانونی، حقوقی و اخالقی اس��ت که این اقدامات 
از هفته پیش در حال انجام اس��ت و به زودی ارسال این محصول به 

متقاضیان آغاز می شود.
س��امانه ای که توس��ط تیم تحقیقاتی ما طراحی ش��ده است قابل 
نصب ب��ر روی دس��تگاه های پکس بیمارس��تانی، دس��کتاپ و وب 
است و هر س��ه نوع راهکار در دسترس 
اس��ت و از هفت��ه آتی این سیس��تم در 
بیمارستان های یزد، قم، قزوین و تهران 
نص��ب و راه ان��دازی خواهد ش��د و برای 
عرضه س��امانه ب��ه خارج از کش��ور نیز 

برنامه داریم.
وی همچنی��ن اف��زود: امیدواریم این 
س��امانه هوشمند را به سرعت در اختیار 
کش��ورهای اس��المی قرار دهیم و آماده 
تب��ادل علم��ی با کش��ورهای اس��المی 
هس��تیم و مطالع��ات انجام ش��ده برای 
تحقیقات بیش��تر در اختیار این کشورها 

قرار می گیرد.
رئیس کارگروه علم و فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات جای��زه مصطفی)ص(گفت: 
مس��لما یک��ی از مباح��ث مه��م ب��رای 
گس��ترش هم��کاری بی��ن کش��ورهای 
اس��المی، اطالع رس��انی اس��ت. بنی��اد 
عل��م و فناوری مصطفی)ص( با ش��بکه  
گس��ترده ای که در کش��ورهای اسالمی 
دارد، می تواند ارتباط خوبی با آنها برقرار 
کند و ما از این موضوع اس��تقبال می کنی��م و امیدواریم بتوانیم این 

سامانه را در اسرع وقت در اختیار کشورهای اسالمی قرار دهیم.
وی همچنی��ن بیان کرد: در حال حاضر مهم ترین عامل، داش��تن 
آرامش اس��ت و عالوه بر اینکه نباید ترس باالیی داشت، باید فاصله 
اجتماعی و نکات بهداشتی را رعایت کرد. اگر این مسائل رعایت شود 
ما از این بحران عبور خواهیم کرد و مسلما این ویروس تا زمان تولید 
دارو و واکس��ن در کنار ما هس��ت و به احتمال زیاد در س��ال جاری 
هم این ویروس را در کنار خود خواهیم داش��ت که باید تدابیر الزم 
را برای مقابله با آن داش��ته باش��یم و سبک زندگی جدید در دوران 

کرونایی را بپذیریم.
قطعا بدون وجود رادیولوژیس��ت ها و پزش��کان متخصص طراحی 
این س��امانه غیرممکن ب��ود و امیدواریم این س��امانه به عنوان یک 
دستیار هوش��مند در اختیار رادیولوژیس��ت ها و پزشکان در سراسر 

جهان قرار گیرد. 

با وجود تردیدها در زمینه آماده شـدن خودروهای خودران تسـال و تصویب قوانین برای 
رانندگی با چنین محصوالتی، ایالن ماسـک امیدوار است که روبوتاکسی های این شرکت تا 

پایان سال عرضه شوند.
به گزارش زومیت به نقل از گزارش نشریهCar and Driver، سال گذشته ایالن ماسک 
نخستین بار از برنامه تسال برای معرفی ناوگان روبوتاکسی )تاکسی خودران( در سال ۲۰۲۰ 
خبر داد و درحالی که هنوز پیشـرفت این طرح کند به  نظر می رسد، همچنان فرصت زیادی 

وجود دارد که روبوتاکسی های این برند بتوانند امسال آماده عرضه شوند.
هفته گذشته در توییتر از ایالن ماسک سؤال شد که چه مدت طول می کشد تسال ناوگان 

روباتیک خود را به خدمت بگیرد و ماسک در پاسخ گفت:

پیشـرفت کارها برای امسال هنوز هم خوب به  نظر می رسد. بزرگ ترین مجهول، تصویب 
مقررات موردنیاز است.

ایالن ماسـک بارها وعده داده اسـت که انواع و اقسـام نسخه های پیشـرفته  از فناوری 
خـودرو خودران را به کار می گیرد، اما اغلب معرفی چنین قابلیت هایی، تا حدودی به دلیل 
مسـائل نظارتی، به تأخیر افتاده اسـت. اگرچه تسـال به وضوح معتقد اسـت که نرم افزار و 
سـخت افزار موردنیاز برای راه اندازی ناوگان تاکسـی کامال خودران را تا قبل از پایان سال 
جاری دارد، پیش بینی اینکه آیا چنین پروژه ای توسط سازمان های نظارتی تصویب می شود 

یا نه، هنوز دشوار به نظر می رسد.
عالوه بر اخباری مبنی بر پیشرفت مطلوب پروژه روبوتاکسی ها، ماسک در توییتر به یکی 

 »سامانه هوشمند تشخیص کووید 19 آی مد«
جهانی می شود

ایالن ماسک از عرضه  تاکسی های خودران در سال جاری خبر داد

دریچــه

لمس دهان، بینی و چش��م با دستانی آلوده به ویروس کرونا عامل در انتقال بیماری 
است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که این موضوع را فراموش کنید و ناخودآگاه 
دس��تان تان یکی از این اعضا را لمس کند. تقوی��ت حافظه عمل یکی از راهکارها برای 

رهایی از این فراموشی است.
 در همین راس��تا محققان دانشگاه فردوسی مشهد طرحی را با حمایت ستاد توسعه 
علوم و فناوری های شناختی آغاز کردند. در این اقدام آنها یک نرم افزار کاربردی بازیابی 
حافظه را طراحی می کنند تا به وس��یله آن بهبود حافظه عمل در پیش��گیری به کرونا 
انجام ش��ود بنابراین انجام آن به کارگیری رفتارهای س��الم و پیشگیرانه را میان مردم 

سرعت می دهد.

رفتارهای پرخطر کرونایی با نرم افزار 
تقویت حافظه ایرانی کاهش می یابد

دوشنبه
اول اردیبهشت 1399

شماره 1526
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محصول پوش��ش های پایه آلومینای��دی در حفاظت از پره های 
توربین گاز هوایی، صنعتی و نیروگاهی نقشی کلیدی ایفا می کند. 
پس از اعمال تحریم ، یک ش��رکت دانش بنیان موفق ش��د تا این 

محصول را ب��ا 5۰درصد قیمت محصول 
مشابه خارجی بومی سازی کند.

 کوروش شیروانی جوزدانی، مدیرعامل 
ش��رکت دانش بنیان پوشش های محافظ 
توربی��ن دوام  در این باره گفت: محصول 
پوشش های پایه آلومینایدی در حفاظت 
از پره ه��ای توربین گاز هوایی، صنعتی و 
نیروگاهی کارب��رد دارد. این محصول از 
نظر ترکیب ش��یمیایی به چهار دس��ته: 
آلومیناید س��اده، سیلیس��یم آلومیناید، 
ک��روم آلومینای��د و پالتی��ن آلومینای��د 
تقس��یم می ش��ود. در حال حاضر تمرکز 
ش��رکت بر تامی��ن نیاز داخلی اس��ت و 

درخصوص این محصول صادراتی نداشته ایم و تمام توان مجموعه 
را برای پاس��خ دهی به درخواست های ش��رکت های داخلی به کار 

برده ایم.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان پوشش های محافظ توربین دوام  
در ادامه با اش��اره به مش��کالت اولیه در تولی��د محصول افزود: با 
توجه ب��ه نوس��انات ارزی و تحریم و همچنین مش��کالت بعدی 
برای واردات این محصول و محصوالت 
مش��ابه، تامی��ن آن ب��رای واحده��ای 
صنعتی بس��یار مشکل ش��د، زمانی که 
شرکت اعالم کرد که با 5۰درصد قیمت 
نمونه مشابه خارجی و با همان کیفیت 
این محصول را تولید می کند با واکنش 

بسیار مثبت مشتریان مواجه شد.
 وی با اشاره به جوانب مختلف اثرات 
تحری��م اظهار ک��رد: ش��اید تحریم در 
برخی موارد از جمله تامین برخی مواد 
اولیه مشکالتی را به وجود آورده باشد، 
ام��ا یک ب��ازار قابل توج��ه پیش روی 
شرکت های دانش بنیان قرار داده است 
که امیدواریم با استفاده از این فرصت کم نظیر هر روز محصوالت 
متنوع تری به دس��ت متخصصان جوان و شرکت های دانش بنیان 

بومی سازی شود.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی فراخوان 
ویژه »مقابله با کرونا« را منتش��ر کرد تا پژوهش ها برای مبارزه با 

این بیماری با سرعت بیشتری انجام و از آنها حمایت شود.
 ارس��ال طرح ه��ای پژوهش��ی و ثبت 
ن��ام از اردیبهش��ت ماه آغاز می ش��ود و 
محقق��ان برای ارس��ال طرح های خود تا 
خردادماه ادام��ه دارد. صندوق این اقدام 
را در راستای مسئولیت و ماموریت خود، 
پژوه��ش در زمین��ه پیش��گیری، درمان 
و مقابل��ه با ع��وارض ف��ردی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی و اقتصادی بیماری کرونا انجام 

می دهد.
این فراخ��وان در حال حاض��ر اولویت 
صندوق و تم��ام کارگروه ه��ای آن برای 

حمایت از طرح های پژوهشی است.
دوره ه��ای  پژوهش��ی،  طرح ه��ای 

پس��ادکتری و رس��اله های دکترا در این زمینه ب��ا تمهیدات ویژه 
مورد حمایت قرار می گیرند. برای تس��ریع و اثربخش��ی بیشتر این 
حمایت ها، برخی ش��رایط و تس��هیالت خاص در این فراخوان در 

نظر گرفته شده است.
در ای��ن زمینه ام��کان تمدید پس��ادکترای موجود برای س��ال 
دوم ی��ا درخواس��ت پس��ادکترای دوم در ص��ورت ارتباط موضوع 
پژوهش ب��ا فراخوان، امکان برخورداری 
از حمایت تا س��قف 6۰۰ میلیون ریال 
ب��رای طرح ه��ای پژوهش��ی مرتبط با 
ام��کان برخورداری  موضوع فراخ��وان، 
از حمایت تا س��قف ی��ک میلیارد ریال 
برای طرح های پژوهش��ی گروهی )بین 
حداقل  دو دانش��گاه یا مرکز پژوهشی( 
میان رشته ای و بین المللی )با مشارکت 
فعال هم��کاران بین الملل��ی( مرتبط با 
موضوع فراخوان و امکان برخورداری از 
تسهیالت ویژه حمایتی برای رساله های 

دکترا برخی از این تسهیالت هستند.
متقاضیان می توانند تقاضای خود را از 
طریق سامانه کایپر )RTMS.INSF.ORG( در بخش فراخوان 
ویژه )مقابله با کرونا( در هر یک از کارگروه های موجود در صندوق 

ثبت کنند.

فراخوان ویژه »مقابله با کرونا « منتشر شدچگونه تحریم بازار شرکت های دانش بنیان ایرانی را توسعه داد

  در ش��رایطی که همه گیری ویروس کرونا، ش��الوده حرکت و استمرار 
فعالیت های اقتصادی و صنعتی جهان را دچار اختالل کرده و آینده پیش 
رو در مواجهه با این بحران مبهم  به نظر می آید، ابزاری که بتواند مسیری 
میانبر برای عبور از این ش��رایط فراهم آورده و تصویری روشن فراروی ما 

قرار داهد، غنیمتی ارزنده و خواستنی برای تمامی کشورها است.
توسعه فناوری و نوآوری، الزامی کلیدی برای کشورها در راستای توسعه 
و گذار به اقتصاد دانش بنیان است. اهمیت فناوری و نوآوری به حدی است 
که اکثر کشورهای توسعه یافته آنها را از اولویت اصلی سرمایه گذاری های 
خ��ود می دانند. ام��روز با ظهور ویروس همه گیر کرون��ا و تهدید آن برای 
س��المت و اقتصاد و حیات جهان، نوآوری به الزامی برای مدیریت شرایط 
فعلی و خلق فرصت های جدید بدل ش��ده است. گرچه ابعاد گسترده این 
بحران مرزهای پیشرفته ترین کش��ورها در حوزه فناوری و نوآوری را نیز 
فت��ح کرده و معضالت متع��ددی را برای بیش از ۲۰۰ کش��ور جهان به 

وجود آورده است، همچنان کشورهایی که در 
روزهای پیش��ین برای صیانت از خود در برابر 
روزهای مبادا بر خاک نوآوری آب رسانده اند، 
اکنون وضعیت مناس��ب تری دارن��د. نوآوری 
در ای��ن فضا ب��ه مثابه میوه ای  اس��ت که در 
ابع��اد گوناگون زندگی از اقتصاد تا س��المت، 
مقاومت ها و مصونیت های بیش��تری را برای 
کشورهای مجهز به توانمندی توسعه فناوری 

و نوآوری به ارمغان آورده است.
 جایگاه ایران در فعالیت های توسعه 

فناوری و نوآوری
گام های��ی که از چند س��ال قبل با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
راستای توسعه زیس��ت بوم نوآوری و فناوری 
و گذار به اقتصاد دانش بنیان با نقش محوری 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها آغار و 
تدریجا شتاب گرفت، اکنون دارای بلوغ کافی 
برای یاری رساندن به کش��ور در این شرایط 

خطیر رسیده است. گواه این موضوع توانمندی تغییر کاربری و راه اندازی 
خطوط جدید برای ساخت پیچیده ترین محصوالت حوزه سالمت و درمان 

توسط شرکت های دانش بنیان ظرف یک ماه اخیر است.
موفقیت های چش��مگیر ایران در عرصه علم و فناوری، رشد روزافزون و 
کس��ب رتبه های برتر جهانی در تولید علم، ثبت اختراع، و شکل گیری و 
استحکام نهادهای حامی علم و پژوهش و کارآفرینی، ایجاد زیرساخت های 
موردنیاز توسعه سرمایه انساني، فني و دانشی تنها تعداد محدودی از این 
دستاوردهاس��ت. جهش علمی و فناورانه کش��ور در سال های گذشته به 
ویژه در حوزه دارویی، تجهیزات پزش��کی، نانوفناوری، کشور را اکنون به 
جایگاهی رسانده است که توانمندی حاصل از آن با برنامه ریزی متناسب 
با ش��رایط امروز می تواند یاری رسان جدی کشور در عبور موفقیت آمیز از 

بحران کرونا باشد.
معاونت علمی واقعی س��ازی و بهبود وضعیت کش��ور در ش��اخص ها و 
رتبه بندی بین المللی فناوری و نوآوری را از س��ال های گذشته در دستور 
کار قرار داده اس��ت. یکی از معتبرتری��ن رتبه بندی های جهانی در زمینه 
نوآوری، ش��اخص جهانی نوآوری )GII( اس��ت که ساالنه توسط سازمان 

بین المللی فکری منتشر ش��ده و کشورها را با چارچوبی متوازن از منظر 
ورودی ها و خروجی  های نوآوری مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.

با پیگیری های صورت گرفته درخصوص بهنگام سازی و بهبود فرآیند ارسال 
داده های علم، فناوری و نوآوری کشور به مراجع بین المللی، در گزارش سال 
۲۰19 شاخص جهانی نوآوری ایران با رتبه 61 در مقایسه با رتبه 1۲۰ در سال 
۲۰14، رشدی مستمر و سریع در نتیجه اتخاذ سیاستی های اقتصاد مقاومتی و 
توسعه اقتصاد دانش بنیان و زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، بهبودی 59 پله ای 
را فراهم آورده و ایران از این حیث در میان اقتصادهای با بیش��ترین رشد در 
زمینه نوآوری و نیز پیشرو در نوآوری در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی قرار 
گرفته است. شایان ذکر است که روند توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی 
در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا با برنامه ای مدون و مستمر تداوم یافته و 

در حال پیگیری است.
می توان گواه این مدعا را پیشرفت قابل توجه تصریح شده ایران در حوزه 
فناوری های زیستی، تجهیزات پزشکی و دارو 
را  اساس گزارش شاخص های جهانی نوآوری 
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براساس گزارش یادشده، جایگاه ایران در 
تولید علم جهانی حوزه مهندسی زیستی و 
زیست فناوری در سال ۲۰17، به ترتیب نهم 

و سیزدهم جهان بوده است.
عملکرد و توان داخلی زیست بوم دارویی 
کشور براس��اس آمار و داده های بین المللی قابل توجه ارزیابی شده و این 
زیس��ت بوم شرایط مناس��بی از نظر توانمندی تولید داروهای پیشرفته و 
زیس��تی و صادرات آنها به بازارهای بین المللی از جمله اروپا را دارا بوده و 
کشور را نیز در اکثر داروهای مبارزه با بیماری های مزمنی مثل سرطان و 
سیستم ایمنی از نمونه بسیار گران تر و عموماً همراه با دشواری در تأمین 
بی نیاز کرده و صرفه جویی ارزی قابل توجهی )حدود یک میلیارد دالر( را 

نیز به همراه داشته است.
عملکرد و توانمندی درون زای زیس��ت بوم دارویی و تجهیزات پزشکی 
کش��ور براس��اس آمار تولید و مصرف ظرفیت خارق العاده ش��کوفا شده 
کش��ورمان در این زمینه ها را گوش��زد کرده و مس��یری باز و روشن برای 
موفقیت های چش��مگیر در جهش تولید و صادرات را ممکن کرده است. 
موفقیت هایی که عالوه بر توسعه پایدار کشور، ارتقای سالمت و بهداشت 
و گذار به اقتصاد دانش بنیان، می تواند در دوران بحران اقتصادی و سالمت 
کش��ورها در دوره ویروس کرونا و احتماالً پساکرونا، بستری مناسب برای 

صادرات و نقش آفرینی اثربخش ایران در عرصه های بین المللی باشد.
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پیشـرفت کارها برای امسال هنوز هم خوب به  نظر می رسد. بزرگ ترین مجهول، تصویب 
مقررات موردنیاز است.

ایالن ماسـک بارها وعده داده اسـت که انواع و اقسـام نسخه های پیشـرفته  از فناوری 
خـودرو خودران را به کار می گیرد، اما اغلب معرفی چنین قابلیت هایی، تا حدودی به دلیل 
مسـائل نظارتی، به تأخیر افتاده اسـت. اگرچه تسـال به وضوح معتقد اسـت که نرم افزار و 
سـخت افزار موردنیاز برای راه اندازی ناوگان تاکسـی کامال خودران را تا قبل از پایان سال 
جاری دارد، پیش بینی اینکه آیا چنین پروژه ای توسط سازمان های نظارتی تصویب می شود 

یا نه، هنوز دشوار به نظر می رسد.
عالوه بر اخباری مبنی بر پیشرفت مطلوب پروژه روبوتاکسی ها، ماسک در توییتر به یکی 

از مالکین خودروهای الکتریکی تسـال که نگران کاربرد دوربین کوچک اسرارآمیزی که در 
داخل کابین خودرویش پیدا کرده بود، پاسخ داد.

فیلم کوتاهی نشـان می دهد که این دوربین کوچک دقیقًا در باالی آینه عقب تسال مدل 
3 قرار دارد. این دوربین در گذشـته موضوع گمانه زنی های مختلف بوده است و طبق گفته 

ایالن ماسک، از آن در خودروهای خودران آینده استفاده خواهد شد.
ماسک در پاسخ به این کاربر گفت: این دوربین برای زمانی است که ما شروع به رقابت با 
اوبر و لیفت کنیم، که به افراد اجازه می دهد تا به عنوان بخشی از ناوگان خودران اشتراکی 
تسـال، با خودروی الکتریکی خود درآمد کسب کنند. در صورتی که کسی خودروی شما را 

خراب کند، می توانید ویدئوی ضبط شده توسط این دوربین را بررسی کنید.

اهمیت توسعه فناوری و نوآوری در دوران کرونا و پساکرونا
کیارش فرتاش - پژوهشگر معاونت سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ایالن ماسک از عرضه  تاکسی های خودران در سال جاری خبر داد

یادداشـت

مری میکر، کارآفرین مشهور آمریکایی و تحلیلگر سابق سهام در وال استریت هشدار 
داد، کس��ب و کارهایی که در عصر کرونا فاقد اس��تراتژی آنالین باش��ند با خطر جدی 
شکس��ت مواجه خواهند ش��د. به گزارش مهر، وی هش��دار داد کسب و کارهایی که به 
ضرورت حضور در فضای مجازی بی  توجهی کنند و فعالیت های خود را بر این اساس به 
روز نکرده و س��اماندهی نکنند، نمی توانند با دیگر ش��رکت های فعال در اینترنت رقابت 
ک��رده و به ط��ور جدی از آنها عقب می افتن��د. مری میکر که به علت انتش��ار گزارش 
ساالنه ای مشهور به روندهای اینترنت شهرت دارد، تصریح کرده همه گیر شدن ویروس 
کرونا و خانه نش��ینی بسیاری از مردم باعث شده کس��ب و کارهایی که برای فعالیت از 
طریق اینترنت برنامه ای نداشته باشند در معرض خطر شکست قرار بگیرند. از نظر وی 

طوالنی شدن این وضعیت این خطر را جدی تر خواهد کرد.

شکست کسب و کارهای فاقد 
استراتژی آنالین در عصر کرونا



یکی از مش��کالت افرادی که ب��ه تازگی در زمینه کارآفرینی ش��روع به فعالیت 
کرده اند، عدم تجربه و امکانات الزم برای انجام استراتژی های مختلف است. درواقع 
تصورات در این زمینه این اس��ت که باید به اقدامات س��ایر رقبا توجه داشت. با این 
حال نکته ای که مورد غفلت قرار می گیرد این است که از سال شروع فعالیت سایر 
برندها، زمان طوالنی ای گذش��ته اس��ت و آنها آمادگی به اجرا درآوردن بسیاری از 
اقدامات را دارند، با این حال شما در ابتدای مسیر هستید. به همین خاطر الزم است 
تا اولویت را بر روی موارد ساده تر قرار دهید. برخالف تصور عموم، تعداد این موارد 

کم نبوده و در ادامه به بررسی 17 مورد منتخب آنها خواهیم پرداخت. 
1-تولید محتوا 

ش��ما باید س��ریعا در زمینه تولید محتوا، فعالیت های خود را آغاز کنید. این امر 
باعث خواهد شد تا به بهترین شکل، توجه جامعه هدف به سمت شما جلب شود. 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که به جای تالش برای بی نقص 
بودن، بهبود همیشگی را مورد توجه خود قرار دهید. علت این امر به این خاطر است 
که تالش برای بی نقص بودن تنها باعث خواهد ش��د تا شروع شما با تاخیر طوالنی 
مواجه شود. همچنین اگر روند رو به رشد نداشته باشید، از همان ابتدا انتظارات در 
باالترین سطح ممکن قرار خواهد گرفت. تحت این شرایط ادامه فعالیت بسیار سخت 
خواهد بود. همچنین الزم است تا از همان ابتدا، نسبت به تمایل مخاطب به مشاهده 

محتواهای خود و تنوع کافی آنها، اطمینان داشته باشید. 
۲-تبلیغات آنالین

بدون شک در ابتدای کار، بودجه شما برای تبلیغات گران قیمتی نظیر بیلیورد، 
کافی نخواهد بود. امروزه با توجه به این امر که اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی 
افراد تبدیل شده است، توجه به آن می تواند بستری بسیار مقرون به صرفه را جهت 
انج��ام اقدامات تبلیغاتی ایجاد کنید. برای مثال بخش تبلیغات گوگل، یکی از این 
موارد محسوب می شود. آمارها نیز حاکی از آن است که این دسته از تبلیغات با نرخ 

بازدید بسیار باالیی مواجه هستند. 
3-فراخوان عمل 

یکی از سیاس��ت های مهم این اس��ت که مخاطبین را به واکنش نسبت به خود 
سوق دهید. برای مثال مطرح کردن یک پرسش، از جمله ساده-ترین آن محسوب 
می شود. این امر باعث خواهد شد تا امکان ایجاد ارتباط نزدیک تر با مخاطبین شما 
به وجود آید، با این حال با توجه به تنوع باالی انواع فراخوان ها، توصیه می شود که 

در این رابطه مطالعه کافی را داشته باشید. 
4-وبالگ نویسی

منظور از وبالک نویس��ی صرفا ایجاد یک سایت نبوده و به این موضوع نیز اشاره 
دارد که برای س��ایت ها و مجالت معروف، محتوا ایجاد کنید. درواقع ذکر نام ش��ما 
و س��مت شما در شرکت، باعث خواهد شد در کنار ایجاد برند شخصی، نام شرکت 
نیز بیشتر مشاهده شود. فراموش نکنید که اگر شهرت خوبی را به دست آورید، در 
نهایت برند ش��ما نیز قابل اعتمادتر خواهد بود. در این رابطه با توجه به نیاز تمامی 
سایت ها، روزنامه ها و مجالت به محتواهای مفید، در صورتی که توقع مالی نداشته 

باشید، بدون شک مورد استقبال قرار خواهید گرفت. 
5-نوشتن کتاب

اگرچه ممکن است تعجب کرده باشید، با این حال نوشتن کتاب نیز یکی دیگر 
از اس��تراتژی های بازاریابی محسوب می شود. علت این امر به این خاطر است که با 
این اقدام شما توانایی های خود را به همگان نشان داده و از این اقدام، برند شما نیز 
تقویت خواهد شد. این امر یکی از دالیل مهمی است که تقریبا تمامی کارآفرین ها 
حداقل یک کتاب را منتش��ر کرده اند. درواقع نیاز بس��یار مهم برندهای نوپا، کسب 

شهرت سریع است که این اقدام می تواند به آن کمک بسیاری را کند. 

6-توجه به رقبا 
با تحلیل رقبای خود، می توانید متوجه نقات قوت وضعف آنها شوید. این مسئله 
کمک خواهد کرد تا تصمیمات به مراتب بهتری را اتخاذ کنید. همچنین بررس��ی 
مداوم رقبا، شما را متوجه اوضاع کلی بازار نیز خواهد کرد. این امر باعث می شود تا 
در نهایت قدرت پیش بینی را به دست آورید. فراموش نکنید که یکی از دالیل رشد 
سریع، پوشش یک ضعف و یا انجام اقدامی است که تاکنون مورد توجه نبوده و این 

امر باعث ایجاد یک مزیت رقابتی خواهد شد. 
۷-حضور در شبکه های اجتماعی

ش��بکه هایی نظیر اینستاگرام، توییتر، فیس بوک و لینکدین بهترین فضاها برای 
کس��ب شهرت بیشتر محسوب می شوند، با این حال در انتخاب آنها باید به ویژگی 
جامعه هدف خود توجه داش��ته باشید. برای مثال ممکن است اینستاگرام در یک 
منطقه ابدا محبوب نباش��د، با این حال با توجه به این امر که افراد به طور متوسط 
بیش از دو س��اعت از ط��ول روز خود را به صفحات خود در ش��بکه های اجتماعی 
اختصاص می دهند، حضور حرفه ای در آنها می تواند شانس موفقیت شما را افزایش 
دهد. این امر در حالی است که برای فعالیت در این شبکه ها، نیاز به پرداخت هزینه 
نخواهد بود، با این حال طبیعی اس��ت که برای تولید محتوای حرفه ای، بودجه ای 

نیاز باشد. 
8-ایمیل مارکتینگ 

ارسال ایمیل باعث خواهد شد تا شانسی جدید جهت دیده شدن شما به وجود 
آید، با این حال توجه داش��ته باشید که فعالیت در این زمینه، استانداردهایی دارد. 
برای مثال ارسال بیش از حد، خود باعث خواهد شد تا نتیجه ای عکس را به دست 

آورید. به همین خاطر افزایش آگاهی در رابطه با این روش، کامال الزامی است. 
9-تبلیغات فیس بوک

چند سالی اس��ت که فیس بوک از بخش مخصوص تبلیغات خود رونمایی کرده 
اس��ت که یک فرصت برای برندها جهت تبلیغ بهتر محس��وب می شود. هزینه این 
بخش بسیار مقرون به صرفه بوده و گزینه های متنوعی را دارد. با توجه به این امر 
که فیس بوک پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی جهان محسوب می شود، استفاده از 

این استراتژی نیز می تواند بسیار کارساز باشد. 
1۰-قیمت رقابتی 

با توجه به این امر که شما هنوز از شهرت الزم برخوردار نیستید، بسیار طبیعی 
است که افراد اعتماد الزم را جهت خرید نداشته و برندهای معتبرتر را ترجیح دهند. 
تحت این شرایط شما دو اقدام را می توانید انجام دهید. نخست آنکه قیمت خود را 
در مقایسه با سایر رقبا پایین تر بیاورید و دیگری قرار دادن هدیه در کنار محصول 
است. این امر باعث خواهد شد تا افراد به محصوالت شما بیشتر فکر کرده و شانس 
فروش باالتری را داشته باشید. این امر درست اقدامی است که هوآوی موفق شد تا 
در بازار پررقیب تولید گوشی های هوشمند، خود را به عنوان یکی از سه برند اصلی 
مطرح کند. درواقع کاهش ش��دید سود در ابتدای کار، می تواند باعث شود که شما 
در عرض یک سال، به جایگاهی دست پیدا کنید که در حالت عادی به حداقل 1۰ 
سال زمان نیاز دارد. ایجاد هدیه در کنار محصول اصلی، اقدامی است که مک دونالد 
با استفاده از آن موفق شده است که حتی نظر کودکان را نیز به برند خود جلب کند. 

11-حفظ مشتری
شما باید برنامه ای ویژه برای نخستین مشتریان خود داشته باشید، درواقع از آنها 
می توان برای تبلیغ و تشویق افراد بیشتری جهت انجام خریدها استفاده کرد. در این 
رابطه اگر بسیار خوب عمل کرده باشید، افراد به صورت ناخودآگاه و بدون هیچ گونه 
توقعی تبلیغ ش��ما را خواهند کرد، با این حال جهت کسب اطمینان، بهتر است تا 
دلیل را برای تبلیغ ایجاد کنید. برای مثال تخفیف ویژه برای خرید بعدی در صورت 

ایجاد مشتری، یکی از ساده ترین این موارد محسوب می شود. 
1۲-تست رایگان 

این امر که امکان امتحان محصول برای همگان مهیا باشد، فرآیند اعتمادسازی را 

کوتاه تر خواهد کرد، با این حال توجه داشته باشید که این امر تنها برای محصوالتی 
کاربرد خواهد داشت که کیفت خوبی را دارند، با این حال روش به اجرا درآوردن این 
اق��دام برای صنایع مختلف، متفاوت خواهد بود. درواقع تکنولوژی نیز به این بخش 
کمک  های ویژه ای را کرده اس��ت. برای مث��ال می توانید از قابلیت AR برای ایجاد 

فضایی جدید جهت امتحان محصوالتی نظیر یک کفش، استفاده کنید.  
13-ایجاد خبرنامه 

یک خبرنامه صرفا نباید چاپی باش��د، درواقع ش��ما می توانید یک سایت جهت 
پوشش اخبار و ایجاد محتواهای سودمند اختصاص دهید. این امر باعث خواهد شد 
تا با افزایش س��طح اطالعات جامعه هدف، احساس نیاز به محصوالت شما در آنها 
تش��دید شود. برای مثال یک موسسه مسافرتی، با قرار دادن مستند ها، سفرنامه ها 
مقاالت و اخبار گردشگری احساس نیاز به سفر را در افراد تشدید می کند. شما نیز 
باید چنین برنامه ای را داشته باشید. در این رابطه مداوم بودن اقدام شما، مهم تر از 

حجم کار خواهد بود. 
14-استفاده از تصویر

عکس ها می توانند تاثیری به مراتب بیشتر از چندین خط نوشته را داشته باشند. 
به همین خاطر شما باید از آنها به تعداد مناسب، استفاده کنید. در این رابطه تهیه 
تصاویر باکیفیت و جذاب از محصوالت، در کنار معرفی و نقد و بررس��ی کامل آنها 
بسیار مهم خواهد بود. در این رابطه برخی از برندها، به قدری موفق عمل می کنند 
که پس از مدتی به یک پایگاه جامع اطالعاتی تبدیل شده و اعتباری فوق العاده را 
به دست می آورند. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای تهیه 

عکس، از سایت های فعال در این زمینه نیز می توان استفاده کرد. 
15-پادکست 

اگرچه پادکس��ت ها نیز یکی از انواع محتواها محس��وب می شوند، با این حال به 
خاطر این امر که تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته شده، ضروری است تا در 
یک بخش مجزا به آن پرداخته شود. این اقدام بسیار ساده و کم هزینه است با این 
حال در چند سال اخیر در مرکز توجهات قرار دارد. علت این امر به این خاطر است 
که گزینه ای ایده آل خصوصا جهت اس��تفاده از زمان های مرده محسوب می شوند. 
همچنین ایچاد وبینار نیز یکی دیگر از اقدامات مهمی محس��وب می ش��ود که تنها 
تعداد بس��یار کمی از برندها به آن توجه جدی را نش��ان داده اند، با این حال این دو 
اق��دام ضامن موفقیت بازاریابی برندها در آین��ده خواهند بود. درواقع پیش بینی ها 
حاکی از آن اس��ت که بسیاری از روش های رایج حال حاضر، تا چند سال آینده به 
صورت کامل منسوخ خواهند شد. به همین خاطر به عنوان برندی تازه کار، ضروری 

است تا به آینده نیز توجه داشته باشید. 
16-مشتری مداری

ای��ن بخش برای افراد مختلف، معنای متفاوتی را دارد. با این حال منظور ما این 
است که باید برای هر مشتری به آن شیوه ای خدمت رسانی کنید که کامال مطابق 
میل آنها اس��ت. درواقع در بازار به ش��دت رقابتی ح��ال حاضر، حتی کوچک ترین 

تفاوت ها نیز می تواند منجر به پیروزی شود. 
1۷-زمان محدود 

به عنوان آخرین توصیه، پیشنهاد می شود که سیاست زمان محدود را مورد توجه خود 
قرار دهید. این امر باعث بار روانی باالیی را بر روی مخاطبین به همراه دارد. برای مثال 
یک تخفیف ویژه تنها برای چند ساعت، باعث خواهد شد تا آنها حتی در صورت عدم 
قصد خرید، تمایل باالیی را به انتخاب محصول پیدا کنند. این سیاست نیز در به علت 
سادگی، می تواند گزینه ای بسیار خوب برای شروع فعالیت شما باشد.  در نهایت توجه 
داشته باشید که هر یک از این استراتژی ها، می توانند برای چندین سال مورد استفاده 
قرار گیرند. درواقع نباید تصور کنید که آنها تنها برای ابتدای کار هستند. علت انتخاب آنها 
این است که به علت سادگی، گزینه های بهتری برای شروع محسوب می شوند. به همین 

خاطر ابدا نباید فکر کنید که پس از پیشرفت، باید آنها را کنار بگذارید. 
smallbiztrends.com :منبع

1۲ ابزار ساخت انیمیشن 

در زمین��ه تولید محتوا، ویدئو ها در ص��در عالیق افراد قرار دارند، با این حال 
ایجاد فیلم برای بس��یاری از اقدامات بس��یار سخت و پرهزینه است. این امر در 
حالی است که انیمیشن ها امکان هر اقدامی را با کمترین هزینه فراهم می آورند. 
نکته جالب این اس��ت که برای قدم گذاش��تن در این زمینه، نیاز به دانش فنی 
خاصی نبوده و بسیاری از نرم افزارها کار را برای شما ساده می  کنند. در این راستا 
قصد معرفی 1۲ ابزار ساده و در عین حال قدرتمند برای تولید انیمیشن  را داریم. 

Animaker -1
هزینه حق اشتراک ماهانه: 1۲ دالر

برای س��اخت انیمیش��ن های دوبع��دی، اینفوگراف��ی  و تایپوگرافی های 
متح��رک، این برنامه یک گزینه کامال مناس��ب محس��وب می ش��ود. امکان 
اش��تراک گذاری با تمامی شبکه های مطرح در کنار محیط کاربری ساده، از 

دیگر مزیت های آن محسوب می شود.
Powtoon-۲

هزینه حق اشتراک ماهانه: 19 دالر
در این برنامه تنها کافی اس��ت تا حوزه موردنظر و داس��تان انیمیش��ن را 
مش��خص کنید تا با انواع الگوهای از پیش تعیین ش��ده، مواجه شوید. این 
امر باعث می ش��ود تا دیگر نیازی به طراحی وجود نداشته باشد. همچنین با 
این برنامه شما حتی قادر به ایجاد انیمیشن های سه بعدی نیز خواهید بود. 

Moovly-3
هزینه حق اشتراک ماهانه: ۲4.9۲ دالر

مزیت اصلی برنامه فوق این است که امکان مشاهده نمونه کارهای سایرین 
را برای ش��ما فراهم آورده و فیلم های آموزش��ی الزم نیز در دس��ترس شما 
خواهد بود. این امر باعث می ش��ود تا در مدت زمانی به مراتب کمتر به ایده 
خود دس��ت پیدا کرده و سریعا ش��روع به اقدام کنید. امکانات متنوع برای 

اضافه کردن صدا، از دیگر مزیت های آن محسوب می شود.  
Vyond-4

هزینه حق اشتراک ماهانه: 39 دالر
این برنامه که از س��ال۲۰۰7 ش��روع به فعالیت کرده اس��ت، یک پایگاه 
جام��ع از انواع صداها، الگوها و به صورت کلی هرآن چیزی اس��ت که ش��ما 
برای ساخت انیمیشن خود به آن نیاز خواهید داشت. این امر باعث می شود 
تا خروجی کار شما کیفیت به مراتب حرفه ای تری را داشته باشد. همچنین 

شما می توانید با کمی تغییر، از انیمیشن های آماده نیز استفاده کنید. 
Renderforest-5

هزینه حق اشتراک ماهانه: 15 دالر
ویژگی جالب این برنامه این اس��ت که ش��ما می توانید تصویر موردنظر را 
وارد ک��رده و نمونه انیمیش��نی آن را تحویل بگیری��د. از این نمونه می توان 
برای س��اخت انواع انیمیش��ن ها اس��تفاده کرد. همچنین امکان استفاده از 

شخصیت های معروف، از دیگر ویژگی های جالب آن محسوب می شود. 
GIF Brewery-6

هزینه حق اشتراک ماهانه: 4.99 دالر
در زمینه تولید محتوا، شما حتما به انواع گیف ها هم نیاز خواهید داشت. 
در این رابطه برنامه فوق دارای تمامی امکانات الزم در این رابطه است. نکته 
جالب این اس��ت که شما برای ساخت گیف خود، تنها به چند کلیلک ساده 

نیاز خواهید داشت. 
Explee-۷

هزینه حق اشتراک ماهانه: ۷ دالر
مزی��ت اصلی ای��ن برنامه، امکان جس��ت وجوی آنالین اس��ت که کمک 
می کن��د ت��ا افراد بتوانند موارد بهتری را برای ش��روع فعالیت خود داش��ته 
باش��ند. همچنین وجود افکت های مختلف، تجهیزات ویرایش صدا و امکان 

تغییر متن به گفتار از دیگر مزیت های آن محسوب می شود. 
VideoScribe-8

هزینه حق اشتراک ماهانه: ۲9 دالر
در ای��ن برنام��ه ش��ما می توانید با افراد حرف��ه ای ارتباط برق��رار کرده و 
س��فارش  های خود را ثب��ت کنید. این امر کمک می کند که در زمان ش��ما 
صرفه جوی��ی ش��ود. با این ح��ال در این برنام��ه امکانات الزم ب��رای تولید 

انیمیشن نیز وجود دارد. 
SketchUp-9

هزینه حق اشتراک ماهانه: 695 دالر
یکی از شناخته ش��ده ترین برنامه ها جهت تولید انیمیش��ن های دو و سه 
بعدی، SketchUp است که به وسیله آن می توانید باالترین کیفیت ممکن 
را تولی��د کنی��د، با این حال ضروری اس��ت تا مهارت و دان��ش کافی برای 
استفاده از آن را نیز داشته باشید. درواقع کار کردن با آن، به سادگی موارد 

قبلی نبوده و باید به هزینه حق اشتراک باالی آن نیز توجه داشته باشید.
Blender-1۰

هزینه حق اشتراک ماهانه: رایگان 
تنها برنامه رایگان موجود در فهرست ما Blender است که حتی در زمینه 
ایجاد انیمیش��ن های سه بعدی نیز توانایی باالیی را دارد. همچنین پشتیبانی از 

تمامی سیستم های عامل  از دیگر مزیت های آن محسوب می شود. 
Adobe Character Animator -11
هزینه حق اشتراک ماهانه: 5۲.99 دالر

هی��چ فهرس��تی در رابطه با ابزارهای تولید محتوا، ب��دون حداقل یکی از 
برنامه ه��ای ادوب��ی کامل نخواهد بود، با این حال برای اس��تفاده از آن الزم 
اس��ت تا در ابتدا چهره پردازی را در برنامه ای نظیر Photoshop طراحی 
کرده و س��پس وارد برنامه کنید. همچنی��ن می توانید تصویر موردنظر را به 
ص��ورت مس��تقیم وارد برنامه کنی��د. پس از آن تمام��ی امکانات الزم برای 
ایجاد یک انیمیش��ن دوبعدی در اختیار ش��ما قرار خواهد داشت. همچنین 

شیوه های مختلف برای پخش، از دیگر مزیت های آن محسوب می شود. 
Adobe After Effects -1۲

هزینه حق اشتراک ماهانه: 5۲.99 دالر
یک��ی دیگر از برنامه های قدرتمند که برای ادیت فیلم ها نیز مورد اس��تفاده 
بسیاری از افراد قرار می گیرد، افتر افکت از برند ادوبی است. در این برنامه امکان 
ادیت رنگ به صورت حرفه ای، دسترس��ی به تمامی صداها و امکان به حرکت 
درآوردن هر چیزی وجود داشته و تمامی نیاز شما را به صورت کامل و با بهترین 
کیفیت برطرف خواهد کرد. در نهایت این برنامه امکان انجام هرگونه خالقیتی 
را در اختیار شما قرار خواهد داد، با این حال کار کردن با آن، نیاز به یک دوره 
آموزشی دارد. در غیر این صورت بهترین استفاده ممکن را از آن نخواهید داشت.  
در آخ��ر فراموش نکنید که برای این برنامه-ها، یک مدت زمان محدود جهت 
استفاده رایگان وجود دارد. به همین خاطر توصیه می شود که تمامی آنها را مورد 

بررسی قرار دهید تا انتخاب شما، مناسب ترین باشد. 
practicalecommerce.com :منبع
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در حال حاضر استوری پراستفاده ترین قابلیت شبکه اجتماعی محبوب اینستاگرام 
اس��ت، با این حال برندها نباید به سادگی از این بخش گذر کرده و تصور کنند که 
مجوز به کار بردن هرگونه اقدامی را خواهند داش��ت. در این زمینه آگاهی بهترین 
کمک محسوب شده و باعث می شود تا باالترین نتایج را به دست آورید. در این راستا 

به بررسی 14 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
Later 1-استفاده از سایت

این س��ایت به منظور کمک به مدیریت بهتر صفحات در ش��بکه های اجتماعی 
مختلف ایجاد شده است. تنها کافی است تا در آن ثبت نام کرده و اطالعات حساب 
را وارد کنی��د، پ��س از طی کردن ای��ن مرحله امکان برنامه ریزی ارس��ال محتوا و 
اتوماتیک کردن ارسال محتواها، میسر خواهد بود. این امر کمک خواهد کرد تا دیگر 
مدیریت و ارسال محتواها، به اقدامی زمان بر تبدیل نشود. درواقع یک صفحه تجاری، 

باید فعالیت به مراتب بیشتری را نسبت به سایرین داشته باشد. 
۲-محدودیت زمانی ایجاد کنید 

یک دلیل برای توجه افراد به استوری شما باید وجود داشته باشد. در این رابطه 
محدودیت زمانی، گزینه مناس��بی خواهد بود. برای مثال ارائه کد تخفیف، یکی از 
رایج-ترین اقدامات محسوب می شود. این امر باعث می شود تا افراد به سمت خرید 

و توجه بیشتر به شما سوق پیدا کنند. 
3-از هشتگ ها استفاده کنید

هش��تگ ها کمک می کنند تا امکان نمایش اس��توری برای افراد خارج از صفحه 
ش��ما نیز مهیا باش��د. به همین خاطر توصیه می شود که از آنها به تعداد مناسب و 
مرتبط با حوزه کاری خود، استفاده کنید. در بخش استوری امکان کوچک ساختن 
متن وجود دارد، به همین خاطر می توان با تغییر سایز هشتگ ها، امکان درج تعداد 
زیاد را فراهم کرد. همچنین توجه داش��ته باشید که یک استوری موفق، از ترکیب 
تصویر جذاب و متنی کوتاه به دست می آید. در برخی از شرایط امکان ارسال ویدئو 
و صوت نیز وجود دارد، با این حال بهتر است تا در این رابطه محدودیتی را داشته 
باش��ید. علت این امر به این خاطر است که محدودیت زمانی نمایش 1۰ ثانیه، ابدا 
 IGTV  برای این دو مورد مناسب نخواهد بود. درواقع بهتر است تا از آنها در بخش

استفاده کنید. 
4-داستان سرایی داشته باشید 

یک فعالیت کامال تجاری، بدون ش��ک مورد توجه اف��راد قرار نخواهد گرفت. به 
همین خاطر ضروری است تا داستان سرایی کنید. در این رابطه تنها کافی است تا 
به بهترین تبلیغات نگاهی بیندازید، آنها از یک داستان خوب برخوردار هستند. این 
امر باعث می شود تا امکان تاثیرگذاری شما افزایش پیدا کند. نکته دیگری که نباید 
فراموش کنید این است که شما باید در تالش برای تبلیغ غیرمستقیم باشید. درواقع 

تبلیغ مستقیم در شبکه های اجتماعی یک اقدام منسوخ شده محسوب می شود. 
5-محتواهای مخاطبین را به اشتراک بگذارید 

ایجاد یک مسابقه خود می تواند باعث شود تا مخاطبین اقدام به تولید محتواهایی 
کنند که کامال مدنظر ش��ما است. در این رابطه برخی از افراد ممکن است به علت 
عالقه و تجربه خوبی که با شما داشته اند، در این رابطه به صورت خودجوش اقدام 

کنند. وظیفه ش��ما در این شرایط این است که از اقدامات آنها حمایت های الزم را 
انجام دهید. این امر باعث می شود تا امکان ایجاد ارتباط دوستانه و صمیمی، مهیا 
باشد. فراموش نکنید که دلیل اصلی خرید بسیاری از افراد در سراسر جهان، صرفا 
بر همین ارتباط خوب است. این امر در حالی است که نمونه های حتی بهتری نیز 
وجود دارد. این امر در رابطه با پاسخ های مخاطبین نسبت به سواالت شما و واکنش 

آنها به محصوالت نیز باید انجام شود. 
6-از اینفلوئنسرها استفاده کنید

این امر که یک موضوع توس��ط چه فردی مطرح ش��ود نیز یک عامل بسیار مهم 
برای موفقیت خواهد بود. در این رابطه اینفلوئنسرها، پادشاهان شبکه های اجتماعی 
محسوب می شوند که بیشترین تمرکز بر روی آنها قرار دارد. به همین خاطر استفاده 
از آنها حتی برای یک تبلیغ س��اده و نمایش در استوری ها، می-تواند باعث شود تا 
شما نیز در کانون توجهات قرار گیرید. همچنین توجه داشته باشید که به هر میزان 
که اینفلوئنسرهای مدنظر، ارتباط بیشتری را با حوزه کاری شما داشته باشند، امکان 
ایجاد استوری های به مراتب بهتری، وجود خواهد داشت. برای مثال تاثیر تبلیغ یک 
اینفلوئنس��ر س��فر برای یک برند تولیدکننده لوازم مسافرت، به مراتب بهتر از یک 
واینر)کمدین های شبکه های اجتماعی( خواهد بود. به همین خاطر شما باید به این 

بخش نیز توجه داشته باشید. 
۷-از اکسل استفاده کنید 

اگرچه ممکن اس��ت این برنامه را بی ارتباط با استوری اینستاگرام بدانید، با این 
حال واقعیت این است که شما باید از روند رو به رشد خود، اطمینان داشته باشید. 
برای این منظور یادداش��ت ک��ردن اطالعاتی نظیر تعداد بازدید از اس��توری ها در 
زمان ه��ای مختلف و واردکردن اطالعات مرتبط با هر ماه، می تواند ش��ما را در این 
زمینه یاری کند. برای مثال اگر در ماه جدید با افت مخاطب مواجه شده اید، به این 
معنا خواهد بود که اقدامات شما تکراری شده و موارد جدید، تاثیر الزم را به همراه 
نداش��ته است. این امر در تصمیم گیری های ش��ما تاثیرگذار خواهد بود. این امر در 
رابطه با مواردی دیگری نظیر تعداد س��فارش به ازای هر استوری نیز صادق بوده و 

شما نباید تنها به یادداشت چند مورد خود را محدود کنید. 
8-بازخوردها را مورد توجه قرار دهید 

اشتباه بزرگ بسیاری از افراد این است که پس از کسب شهرت الزم، دیگر توجه 
خاصی را به دایرکت های دریافتی نداش��ته و این امر باعث می شود تا ارتباط خوب 
آنه��ا با مخاطبان، کامال کمرنگ ش��ود. اگرچه در این رابط��ه کمبود وقت و تعداد 
باالی پیام ها بهانه اصل محس��وب می شود، با این حال توجه داشته باشید که شما 
می توانید از چندین نفر به صورت شیفتی برای مدیریت یک صفحه استفاده کنید. 
این امر اقدامی اس��ت که بس��یاری از برندها انجام می دهند. درواقع جواب دادن و 
توجه به پیام ها اقدامی ضروری بوده و تحت هیچ شرایطی نباید کنار گذاشته شود. 
در نهایت نظرس��نجی برای تمامی اقدامات، کمک خواهد کرد تا همه چیز مطابق 
میل مخاطبان جلو برود. درواقع تمامی فعالیت ش��ما در ش��بکه های اجتماعی، در 
راس��تای تاثیر گذاش��تن بر روی مخاطب است، به همین خاطر ضروری است تا به 
خواس��ت آنها توجه داشته باشید. در این رابطه نظرس��نجی در استوری، گزینه ای 

بسیار سودمند خواهد بود. 
9- نمایش پشت صحنه 

نش��ان دادن مراحل کار و ایجاد یک استوری، می تواند برای افراد جذابیت باالیی 

را داشته و یک اقدام متفاوت برای یک صفحه تجاری باشد. به همین خاطر نباید از 
این اقدام خصوصا نشان دادن موارد جالب توجه و حتی طنز، واهمه داشته باشید. 
این امر در نهایت صداقت، صمیمیت و شفافیت شما را با مخاطبان نشان خواهد داد. 

1۰-هایالت ایجاد کنید 
اگرچه استوری قابلیتی برای نمایش مطالب برای کوتاه مدت محسوب می شود، 
با این حال توجه داشته باشید که عدم ذخیره آنها باعث خواهد شد تا نیاز به تکرار 
مجدد وجود داشته باشد که برای مخاطبان قدیمی شما بدون شک جذابیتی را به 
همراه نخواهد داشت. به همین خاطر ضروری است تا تمامی استوری های خود را در 
دسته بندی های مختلف از طریق ایجاد هایالیت، ماندگار کنید. فراموش نکنید که 
حتی مخاطبین قدیمی نیز ممکن است به برخی از مطالب نیاز مجدد را پیدا کنند. 

11-اعتمادسازی را فراموش نکنید 
در صورت��ی که ام��کان دریافت تیک آبی وجود ندارد، ش��ما باید تمامی مدارک 
و گواهینامه ه��ا را ب��ه نمای��ش درآوری��د. عل��ت این ام��ر به این خاطر اس��ت که 
کالهبرداری های اینترنتی در چند سال اخیر به باالترین حد خود رسیده و این امر 
باعث ش��ده است تا اعتمادسازی سخت تر از گذشته باشد. برای این منظور توصیه 
می شود تا تمامی مدارک و مواردی که به اثبات قانونی و درست بودن اقدامات شما 
کمک می کنند را در استوری به اشتراک بگذارید. این اعتمادسازی باید تداوم داشته 

باشد. به همین خاطر نمایش موارد جدید نیز کامال ضروری خواهد بود. 
1۲-سوال کنید

س��وال پرسیدن از اقداماتی است که باعث خواهد شد تا افراد تمایل باالیی را به 
واکنش نشان دادن پیدا کنند، با این حال توجه داشته باشید که سواالت باید با یک 
پاس��خ آموزنده همراه باشد. این امر درست به مانند ایجاد محتوای آموزشی خواهد 
بود که ارزش استوری های شما را افزایشی چشمگیر خواهد داد. در این رابطه توجه 
داش��ته باشید که همواره اطالعاتی برای اش��تراک گذاشتن با مخاطب در رابطه با 
حوزه کاری ش��ما وجود داش��ته و نباید در این رابطه نگران کمبود موارد باشید. در 
این رابطه ممکن است تصور کنید که ارسال مطالب به تنهایی کافی خواهد بود، با 
این حال مطرح کردن یک پرسش در ابتدای کار، باعث می شود تا  توجهات بیشتر 

به سمت شما جلب شود. 
13-لحظات را به اشتراک بگذارید 

1۰ ثانیه زمانی مناس��ب برای نمایش بس��یاری از چیزها خواهد بود. برای مثال 
لحظه تحویل کاال، یکی از این موارد محسوب می-شود. اگرچه ممکن است الیو را 
فضایی بهتر تلقی کنید، با این حال ذکر این نکته ضروری اس��ت که در الیو، هیچ 
راهی برای نگهداری مطالب وجود نداشته و این یک نکته منفی محسوب می شود. 

14-تنوع داشته باشید 
افراد بدون شک با یکدیگر تفاوت داشته و این امر باعث می شود تا سلیقه ها کامال 
متفاوت باشد. تحت این شرایط تنها با متنوع کردن اقدامات خود قادر خواهید بود 
تا نظر اکثریت را به سمت خود جلب کنید. در این راستا توصیه می شود که همواره 
موارد جدید را مورد توجه قرار داده و تنوع باالیی را داشته باشید. این امر در نهایت 
باعث می ش��ود تا یک فرد، چند دلیل برای دنبال کردن اس��توری های شما داشته 
باشد. با رسیدن به این هدف، کار برای جذب مخاطبین شما توسط برندهای رقیب، 

کامال سخت خواهد شد. 
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بررسی الگویی نوین از بازاریابی در بحران کرونا
چرا بازاریابی مشارکتی در دوران کرونا مهم است؟

اگر ش��ما در حوزه های خاصی مانند تولید دارو، داروخانه، مشاوره روانشناسی 
و خرده فروشی فعالیت نداشته باشید، به احتمال زیاد انتخاب شیوه های مناسب 
بازاریابی در ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا چالش بزرگ شما خواهد بود. اکنون 
ش��رایط اغلب کس��ب و کار به دلیل شیوع ویروس کرونا مش��ابه است. خبر بد 
پیش بینی عدم تغییر شرایط در طول ماه های آینده است. به این ترتیب بسیاری از 
برندها در ماه های آینده شرایط دشواری خواهد داشت. اغلب مدیران و کارآفرینان 
در طول سال های گذشته مقاالت متعددی در زمینه تصمیم گیری های کلیدی 
در حوزه کسب و کار مطالعه کرده اند. اکنون یکی از برهه های کلیدی در دنیای 
کسب و کار محسوب می شود بنابراین باید به دنبال اتخاذ تصمیم های درست بود.  
من به عنوان کارش��ناس کسب و کار پس از شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط 
نامساعد برای اغلب کسب و کارها پرسش ساده ای از خودم مطرح کردم: »آیا تو 
در دبیرستان پیرامون کسب و کارهای مختلف مطالعه نداشته ای؟ اکنون گرایش 
اغلب افراد به س��وی خرید آنالین محصوالت موردنیازشان است بنابراین باید در 
س��ریع ترین زمان ممکن نسبت به راه اندازی س��امانه خرده فروشی آنالین اقدام 
کنی.« بدون تردید راه اندازی خرده فروش��ی در شرایط کنونی ایده بسیار جالبی 
محسوب می شود، با این حال بسیاری از کسب و کارها دقیقا شرایط مشابه ما را 
دارند بنابراین ایده موردنظر در ذهن شمار باالیی از کارآفرینان قرار دارد. اهمیت 
بازاریابی مشارکتی دقیقا در همین نقطه مشخص می شود. وقتی یک ایده واحد 
در ذهن شمار باالیی از افراد وجود دارد، مهارت های بازاریابی تفاوت را رقم خواهد 
زد. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی اهمیت و نقش بازاریابی مشارکتی در 

شرایط بحران کروناست. 
بازاریابی مشارکتی چیست؟

همه ما ن��کات زیادی درباره بازاریابی محتوایی ش��نیده ایم. این امر 
اغلب موجب ناتوانی افراد در زمینه ایجاد تمایز میان بازاریابی و الگوی 
محتوایی می شود. به این ترتیب شیوه ای به جز بازاریابی محتوایی را به 
رسمیت نمی شناسند. نکته مهم در این میان وجود الگوهای متفاوت از 
بازاریابی است. برخی از برندهای دارای بودجه فراوان اقدام به همکاری 
تبلیغاتی با ش��بکه های اجتماعی با افراد تاثیرگذار به منظور توس��عه 
جایگاه شان می کنند. الگوی بازاریابی مشارکتی به معنای دقیق کلمه با 
الگوهای فوق تفاوت دارد. ما در اینجا اقدام به بازاریابی برای یک کاالی 
عمومی می کنیم. بر این اساس بازاریابی مشارکتی به معنای ارائه کاال 
یا خدمتی به منظور رفع نیازهای فوری اس��ت.  نکته مهم درخصوص 
بازاریابی مشارکتی اهمیتش در شرایط کنونی است. وقتی ما در شرایط 
بحرانی به سر می بریم، توجه به سایر الگوهای بازاریابی محلی از اعراب 
ندارد. ما باید به دنبال ارائه راهکارهای فوری برای مخاطب هدف باشیم. 
در غی��ر این صورت بحران بزرگی در زمینه فروش محصوالت و تعامل 
با مش��تریان پیش روی خواهیم داشت.  اگر شما در حوزه هایی مانند 
تناسب اندام فعالیت دارید، معنای بازاریابی مشارکتی ارائه خدمات به 
صورت آنالین خواهد بود. بسیاری از افراد در دوران قرنطینه نگرانی های 
فزاینده نسبت به افزایش وزن دارند. تهیه ویدئوهای آموزشی و تقویت 
روحیه و توانایی افراد برای حفظ تناس��ب اندام ایده مناسبی محسوب 
می شود. حوزه تناسب اندام بدون تردید در شرایط کنونی دچار بحران 
بسیار زیادی شده است. باشگاه های ورزشی در اغلب کشورها تا اطالع 
ثانوی تعطیل اند. بنابراین مدیران چنین کسب و کارهایی شانس زیادی 
برای بهبود ش��رایط کسب و کارش��ان ندارند. توجه به الگوی بازاریابی 
مشارکتی امکان تبدیل حوزه فعالیت مان به امری ضروری برای مخاطب 
هدف را فراهم می سازد.  یکی از نکات مهم در زمینه طراحی کمپین های 
بازاریابی ارائه تخفیف های جذاب است. ما در شرایط بحرانی با مشکالت 
مالی بسیار زیادی مواجه می شویم. از سوی دیگر مشتریان نیز بودجه 
کمتری برای صرف هزینه در اختیار دارند. نتیجه نهایی این امر ضرورت 
ارائه تخفیف های مناسب برای افزایش انگیزه مشتریان برای خرید است.  
ما در طول هفته های اخیر برخی از نمونه های موفق در زمینه بازاریابی 
مش��ارکتی را مشاهده کرده ایم. الگوبرداری از تجربه آنها کمک شایانی 
به ش��ما در راستای بازاریابی بهتر خواهد کرد بنابراین توجه به تجربه 
آنها باید در دس��تور کار ما قرار گیرد. یکی از بهترین برندها در زمینه 
 T-Mobile ارائ��ه خدمات ارزان قیمت در طول بحران کرونا ش��رکت
است. آنها با راه اندازی سرویس T-Mobile Connect اقدام به ارائه 
خدمات ارتباطی با نرخ بسیار ارزان کردند. هدف اصلی مدیران این برند 
از راه اندازی این طرح فراهم س��اختن شرایط مکالمه ارزان قیمت تمام 
افراد در شرایط قرنطینه است. بدون تردید چنین جهت گیری هایی از 
سوی برند نقش مهمی بر روی ذهنیت مشتریان از آنها خواهد داشت. 

آیا بازاریابی مشارکتی برای کسب و کار ما مناسب است؟
بدون تردید شرایط هر کسب و کار با دیگری متفاوت است بنابراین ما در 
زمینه استفاده از یک شیوه بازاریابی باید به ویژگی های کسب و کارمان نیز 
توجه داش��ته باش��یم. هر کارآفرینی پیش از اخذ الگوی بازاریابی مشارکتی 

باید به سه پرسش مهم پاسخ دهد:
• آیا ش��ما کاال یا خدمتی ارزش��مند که نیاز فوری مش��تریان در شرایط 

کنونی را تامین کند، ارائه می کنید؟
• توانایی شما در زمینه ارائه تخفیف و دیگر الگوهای حمایتی به مشتریان 

در شرایط کنونی چقدر است؟
• میزان حمایت شما از مشتریان چقدر خواهد بود؟

شاید ش��ما در برخی از موارد پاسخ مشخصی به پرسش های فوق نداشته 
باش��ید. به عنوان مثال، اگر ش��ما در زمینه خدمات مسافرتی فعالیت دارید، 
ارائه تخفیف بر روی تورهای تابس��تانی ایده مناسبی نخواهد بود. این امر به 
معنای ناتوانی شما در زمینه بهبود شرایط کسب و کارتان به شیوه های دیگر 

نیست بنابراین جایی برای نگرانی وجود ندارد. 
یکی از نکات مهم در دوران بحران تالش برای کاهش هزینه ها در صورت 
ناتوان��ی برندمان برای ارائه خدمات کاربردی اس��ت. این امر در مورد حوزه 
گردش��گری بیش��ترین مص��داق را دارد بنابراین ما بای��د از ارائه خدمات و 
س��رمایه گذاری در حوزه بازاریابی پرهیز کنیم. در غیر این صورت فقط ضرر 

بیشتری در شرایط کنونی کسب خواهیم کرد. 
برخی از کس��ب و کارها توانایی س��نجش مناس��ب وضعیت را ندارند. به 
همین خاطر به طور مداوم در ش��رایط بحرانی دس��ت به تصمیم های اشتباه 
می زنند. تمام برندها در شرایط بحرانی مجبور به کسب سود نیستند. گاهی 
اوقات ما فقط باید از بروز ضررهای بیشتر پیشگیری کنیم. اگر کسب و کار 
ش��ما امکان ارائه خدمات کاربردی به مشتریان را دارد، وضعیت کنونی را با 
مس��اعدت بیشتری پشت سر خواهد گذاشت. در غیر این صورت باید نسبت 

به صرفه جویی هرچه بیشتر در هزینه ها اقدام کنیم. 
entrepreneur.com :منبع
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بحران کرونا و 6 نرم افزاری که به آن نیاز 
خواهید داشت 

اگرچه شیوع ویروس کرونا برای بسیاری از افراد به معنای توقفی 
در انج��ام کارها بوده اس��ت، با این حال آمار برخی از ش��رکت-ها 
خالف این موضوع را به اثبات می رس��اند. درواقع از طریق دورکاری 
نی��ز می توان بس��یاری از اقدام��ات را انجام داد، با ای��ن حال برای 
ای��ن منظور ش��ما به چند نرم اف��زار نیاز دارید ک��ه در این مقاله به 
بررس��ی آنها خواهیم پرداخت. فراموش نکنید که این ویروس باعث 
ش��ده است تا افراد به اس��تفاده از تکنولوژی بیشتر در شرکت خود 
محکوم باش��ند که می تواند یک تحول را در تمامی کسب وکارها به 
وج��ود آورد. با توجه به این امر که احتماال پس از کرونا نیز ش��اهد 
ویروس های دیگری خواهیم بود، به همین خاطر ضروری است تا از 

همین امروز خود را وارد مرحله جدید انجام کارها کنید. 
Slack-1 )بهترین گزینه جهت ارسال پیام(

اگرچه ممکن است تصور کنید که ایجاد وبینار و ارتباط تصویری 
گزینه بهتری محس��وب می شود، با این حال توجه داشته باشید که 
این سیاس��ت باعث می شود تا حجم اینترنت شما سریعا تمام شود. 
به همین خاطر از آن تنها برای اقدامات ضروری باید استفاده کنید، 
با این حال ایجاد یک ارتباط مداوم و س��ریع امری ضروری اس��ت. 
به همین خاطر توصیه می ش��ود که از برنامه اس��لک استفاده کنید. 
در ای��ن برنامه کافی اس��ت تا تیم خود را ایجاد ک��رده و از امکانات 
فوق العاده آن استفاده کنید که در هیچ پیام رسانی یافت نمی شود. 

Microsoft Teams، Flock، Wire :گزینه های دیگر
Zoom-۲ )بهترین گزینه جهت کنفرانس ویدئویی(

پرکاربرترین برنامه این روزها جهت ایجاد تماس تصویری، برنامه 
فوق اس��ت. علی رغم تمام��ی انتقاده��ا، زوم دارای محیط کاربری 
ساده، سرعت و کیفیت مناسب است. همچنین از طریق این برنامه 
می توانید وبینار نیز ایجاد کنید. نکته جالب این است که این برنامه 
تا قبل از ش��یوع ویروس کرونا، کامال ناش��ناخته محس��وب می شد. 
ب��ه همین خاط��ر می-توان آن را یکی از برن��دگان اصلی این اتفاق 

تلقی کرد. 
 join.me، GoToMeeting، Cisco دیگ��ر:  گزینه ه��ای 

Webex، Cisco Webex Meetings
Evernote-3 )بهترین گزینه برای مدیریت پروژه(

وجود یک پوشه جهت ذخیره سازی و یادداشت مطالب موردنظر، 
بسیار مهم خواهد بود، با این حال اگر بخواهید در این زمینه از یک 
دفترچه اس��تفاده کنید، بدون شک تصمیم سخت را اتخاذ کرده اید. 
این امر در حالی است که برنامه فوق، امکانات ایده آلی را در اختیار 
شما قرار می دهد. همچنین امکان اشتراک گذاری سریع مطالب بین 
افراد مختلف نیز از دیگر مزیت های آن محس��وب می ش��ود که امر 
مدیری��ت پروژه و انج��ام کارها به صورت تیم��ی را کامال امکانپذیر 

می کند. 
 Trello، Asana،  Google Sheets and :گزینه های دیگ��ر

Excel، Basecamp
Toggl-4 )بهترین گزینه برای مدیریت زمان(

مهم ترین ویژگی دورکاری این است که به علت نبود ساعت کاری 
مش��خص، ممکن اس��ت کنترل زمان را به صورت کامل از دس��ت 
بدهی��د و این امر به معمای عقب افتادن انجام کارها خواهد بود. به 
همین خاطر اس��تفاده از یک برنامه مدیری��ت زمان، کامال ضروری 
اس��ت. در این رابطه Toggl دارای باالترین س��طح اطالعات است. 

همچنین امکان مقایسه عملکرد نیز در آن وجود دارد. 
 FreshBooks، Hubstaff، DeskTime، :گزینه های دیگ��ر

Paymo، RescueTime، Everhour
Google Drive -5)بهترین ابزار برای دسترسی به فضای 

ابری(
اگر در کنار دسترسی به فضای کافی، به امنیت اطالعات خود نیز 
توجه دارید، بدون ش��ک برند مطرحی نظیر گوگل، گزینه ای کامال 
مناس��ب خواهد ب��ود. همچنین امکان قرار دادن ان��واع محتواها، از 
دیگر امکانات آن محسوب شده و امکان استفاده از اطالعات را برای 

یک تیم، کامال مهیا می سازد. 
Dropbox، OneDrive، Sync، pCloud :گزینه  های دیگر

Dashlane -6 )مدیریت رمزها(
ب��ا توجه به این امر که میزان اس��تفاده ش��ما از اینترنت در این 
روزها افزایش چشمگیری پیدا کرده است، همواره احتمال دارد که 
رمزها را فراموش کنید. این مسئله در ساده ترین موارد، در رابطه با 
صفحات افراد در شبکه های اجتماعی مختلف، بسیار اتفاق می افتد. 
فراموش نکنید که فراموش کردن برخی از رمزها ممکن اس��ت یک 
پروژه را با مشکلی جدی مواجه سازد. به همین خاطر ضروری است 
تا یک پایگاه مطمئن برای ذخیره آنها داش��ته باشید. شما می توانید 
از این برنامه تنها با یک کلیک، رمز و حتی نام کاربری خود را وارد 
کنی��د. این امر در حالی اس��ت که به خوبی از اطالعات واردش��ده، 

محافظت خواهد شد.
 True Key، Enpass، LastPass، Keeper :گزینه های دیگر

Password Manager، RoboForm
business۲community.com :منبع
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فرآیند فروش در اغلب کس��ب و کارها دارای پیچیدگی خاصی اس��ت. همین 
ام��ر بازاریابی و فروش موفق را بدل به هدفی جذاب برای برندها می کند. امروزه 
بس��یاری از برندها به طور مداوم در تالش برای فروش بیش��تر و سرمایه گذاری 
برای دستیابی به این هدف هستند، با این حال فقط تعداد اندکی از آنها در عمل 
توانایی دستیابی به هدف موردنظر را پیدا می کنند. این امر بار مالی سنگینی بر 
دوش برندها می گذارد. فروشنده های ماهر همیشه راهکارهایی برای تاثیرگذاری 
بر روی طرف مقابل دارند. اغلب اوقات آنها دارای مهارت هوش احساس��ی برای 
جلب همراهی و نظر مس��اعد خریداران هس��تند. ش��اید در نگاه نخس��ت هوش 
احساس��ی در تمام افراد به یک اندازه وجود داشته باشد. با این حال فروشندگان 

موفق به تدریج مهارت موردنظر را در خودشان تقویت کرده اند. 
بدون تردید پرداختن به مس��ئله هوش احساس��ی و تاثیر آن در حوزه فروش 
ب��دون ارائه تعریف��ی جامع امکان پذیر نیس��ت. هوش احساس��ی فرآیند کنترل 
عواطف و اس��تفاده از آن برای تاثیرگذاری بر دیگران اس��ت. افراد ماهر در زمینه 
استفاده از هوش مصنوعی به جای اتخاذ تصمیم های احساسی از احساسات شان 
برای تاثیرگذاری بر دیگران و پیش��برد اهداف منطقی استفاده می کنند. این امر 
در زمینه فروش اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب مردم در سراسر دنیا به هنگام 
خری��د محصوالت به نیاز فوری ش��ان دقت نمی کنند. به این ترتیب آنها بیش��تر 

خریدهای شان را براساس نیاز فوری انجام می دهند. 
هوش احساس��ی نه تنها برای فروش بیش��تر، بلکه فعالیت بهینه در محیط کار 
نیز ضروری اس��ت. براساس گزارش انجمن سالمت روانی ایاالت متحده، فعالیت 
مناس��ب در محل کار نیازمند سطح مشخصی از هوش احساسی است و این امر 

امکان همکاری و تعامل هرچه بهتر کارمندان با یکدیگر را فراهم خواهد کرد.
اغل��ب صاحب��ان کس��ب و کار در تالش م��داوم برای بهب��ود وضعیت هوش 
احساسی ش��ان هستند. شاید این امر در ابتدا دش��وار به نظر برسد، اما با اندکی 
تمرین و اس��تفاده از توصیه های کارب��ردی امکانپذیر خواهد بود. هدف اصلی ما 
در این مقاله بررس��ی اهمیت هوش احساسی در فرآیند فروش است بنابراین در 

ادامه به بررسی دقیق تر موضوع خواهیم پرداخت. 
چرا هوش احساسی در فرآیند فروش صنعتی اهمیت دارد؟

هوش احساس��ی دارای اهمیت بسیار زیادی است. ارزش این مهارت اغلب در 
فرآیند کس��ب و کار م��ورد بی توجهی قرار می گیرد. اگر م��ا توانایی تاثیرگذاری 
مناسب بر روی دیگران نداشته باشیم، فرآیند فروش کسب و کارمان با مشکالت 
ج��دی مواجه خواهد ش��د. برخی از افراد، به ویژه فروش��ندگان، به طور طبیعی 
دارای مه��ارت باالی��ی در زمینه اس��تفاده از هوش احساس��ی در فرآیند فروش 
هس��تند. به همین خاطر توجه چندانی به مس��ئله هوش احساسی و ارتقای آن 
ندارند. اگر ش��ما در ابتدای فرآیند کس��ب و کار هس��تید، باید از همین االن به 
دنبال ارتقای توانایی اعضای ش��رکت تان در زمینه اس��تفاده از هوش احساس��ی 
باش��ید. در غیر این صورت تجربه های دردناک و پرهزینه ای را پشت سر خواهید 

گذاشت. 
بی تردی��د مش��اهده تاثی��ر توانایی کنترل احساس��ات و اس��تفاده از آن برای 
تاثیرگذاری روی دیگران چندان دش��وار نیس��ت. ما در ادامه برخی از نمونه ها و 

کاربردهای مهم هوش احساسی را مرور خواهیم کرد.
1. دستیابی به اهداف

هوش احساس��ی در شرایط دشوار برای افراد اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی 
افراد در ش��رایط بحرانی و حس��اس ق��رار می گیرند، تالش ب��رای تصمیم گیری 
براس��اس احساس��ات افزایش پیدا می کند. این امر شانس تصمیم گیری براساس 
دالیل منطقی یا دس��ت کم س��نجش اصولی شرایط را به شدت کاهش می دهد. 
بی تردید هر فردی در موقعیت خاص در حوزه کس��ب و کار زاویه دید متفاوتی 
دارد بنابرای��ن فرآیند تصمیم گیری حالت ش��خصی پیدا می کند. توانایی کنترل 
احساس��ات در اینجا امکان بررس��ی دقیق تر ش��رایط و س��پس عمل براس��اس 

اطالعات موجود را می دهد.  اغلب برندهای شکست خورده در برهه های حساس 
و سرنوشت س��از تصمیم های عاطفی گرفته اند. هوش احساسی توانایی شناسایی 
موارد تصمیم گیری براس��اس احساس��ات و بهبود توانایی اف��راد را فراهم خواهد 
س��اخت.  بسیاری از فروشندگان پیش از شروع به فعالیت اهداف مشخصی برای 
روز، هفت��ه یا ماه پیش روی تعیین می کنند. نکته جالب اینکه اغلب دس��تیابی 
به چنین اهدافی با شکس��ت مواجه می شود. نکته مهم در این میان تالش برای 
اس��تفاده از هوش احساس��ی به منظور تعیین اه��داف واقع گرایانه و موفقیت در 
زمینه دس��تیابی به آنهاست. گام نخس��ت برای موفقیت در زمینه فروش تعیین 
واقع گرایانه اهداف است. هیچ برندی بدون ارزیابی دقیق شرایط امکان دستیابی 
ب��ه موفقیت را ندارد. بنابراین باید تا جای ممکن از هدف گذاری های احساس��ی 

دوری کنیم. 
۲. مدیریت پاسخ های منفی

فعالیت در حوزه فروش نیازمند توانایی هضم پاسخ های منفی است. ما همیشه 
در زمینه فروش موفق به جلب نظر مخاطب هدف نخواهیم ش��د. ش��اید گاهی 
اوقات واکنش های منفی مش��تریان نیز همراه با رد درخواست مان موجب رنجش 
خاطر ش��ود. بسیاری از فروش��ندگان تازه کار پس از چند نوبت مواجهه با پاسخ 
منفی به سراغ حرفه دیگری می روند. هوش احساسی در اینجا توانایی افراد برای 
مدیریت پاس��خ های منفی را افزایش می دهد. به این ترتیب ما ش��انس بیشتری 

برای فعالیت طوالنی مدت در حوزه فروش خواهیم داشت. 
افراد دارای مهارت هوش احساس��ی کمتر از دیگران نگران دریافت پاسخ های 
منفی هس��تند. چنین توانایی در زمینه مدیریت بحران حیاتی اس��ت. شکس��ت 
کس��ب و کارها در شرایط بحرانی بیشتر ناشی از استرس و نگرانی باالی مدیران 
ارش��د اس��ت بنابراین در صورت تقویت هوش احساس��ی ام��کان تصمیم گیری 
بهین��ه افراد فراهم خواهد ش��د. ما به عنوان مدیر یک ش��رکت جلوه اصلی برند 
را ش��کل می دهیم. تصمیم گیری و اقدامات همراه با اس��ترس ما نقش مهمی در 
کاهش انگیزه و دلس��ردی کارمندان خواهد داش��ت. نگرانی در حوزه س��ازمانی 
مانند ویروس تکثیر می شود بنابراین کنترل احساسات به منظور پرهیز از انتظار 

نگرانی بیش از حد در سازمان ضروری خواهد بود. 
3. ایجاد محرک های بازاریابی

فعالیت در حوزه فروش پیوند نزدیکی با بازاریابی دارد. ما همیشه نیازمند ایجاد 
طرح ها و ایده پردازی مناس��ب به منظور جلب نظر مش��تریان به محصوالت مان 
هس��تیم. در غیر این صورت به س��رعت با شکس��ت مواجه خواهیم شد. یکی از 
ن��کات مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از ش��یوه های متکثر برای جلب نظر 
مخاطب هدف است. تمام مشتریان در بازار سلیقه یکسانی ندارند. نتیجه این امر 
واکنش متفاوت آنها به محرک های مختلف محیطی اس��ت. کمپین های بازاریابی 
مهم تری��ن محرک افراد برای خرید محصوالت تازه اس��ت بنابراین ما با طراحی 
کمپین های متفاوت و شخصی س��ازی آنها ش��انس بیشتری برای فروش خواهیم 
داشت.  هوش احساسی امکان شناسایی الگوهای مهم در زمینه طراحی کمپین 
بازاریاب��ی را فراه��م خواهد کرد. برخ��ی از برندها به طور مداوم مش��کل ایجاد 
کمپین ه��ای ضعیف را دارند. دلیل اصلی چنین پدیده ای عدم توجه به س��لیقه 
مخاطب هدف اس��ت. بهترین راهکار برای اطالع از سلیقه مخاطب هدف نگاه به 
بازار کسب و کار از زاویه دید آنهاست. به این ترتیب ما فرصت شناسایی بسیاری 

از نکات مهم و دارای اهمیت از نظر آنها را خواهیم داشت. 
4. اهمیت شناخت شخصیت مشتریان

اغل��ب اف��راد فعال در زمینه فروش همیش��ه به دنبال یک رخ��داد عجیب به 
منظور نهایی س��اختن معامله هس��تند. این امر در مورد برندهای B۲B اهمیت 
بیش��تری دارد. وقتی ما در حوزه B۲B فعالیت داریم، رقم هر قرارداد به میزان 
فزاین��ده ای ب��اال خواهد بود بنابراین موفقیت در زمینه فروش س��ود سرش��اری 
برای برندها و فروش��ندگان خواهد داشت. نکته مهم در این میان وسواس باالی 
خریدارها در چنین ش��رایطی اس��ت.  اغلب فروش��ندگان در حوزه B۲B تمایل 
بس��یار زیادی برای نهایی ساختن سریع معامله دارند. این امر موجب دلسردی و 
حتی بی اعتمادی خریدارها می ش��ود. مزیت اصلی فروشندگان دارای مهارت در 

زمینه هوش احساس��ی آگاهی از ضرورت س��اماندهی آرام شرایط است بنابراین 
عجله نقش بسیار اندکی در فرآیند تعامل فروشندگان حرفه ای با مشتریان دارد. 
تمام فروشندگان در حوزه های مختلف باید تعامل آهسته و دقیق با مشتریان را 
مدنظر قرار دهند. هدف اصلی در اینجا کسب شناخت هرچه دقیق تر از مشتریان 
است. هوش احساسی امکان همذات پنداری سریع با مشتریان را فراهم می سازد. 
به این ترتیب ما نکات س��ازنده تری در مورد آنها به دس��ت می آوریم. استفاده از 
نکات کلیدی درباره شخصیت مشتریان نقش مهمی در ساماندهی بهینه معامله 

خواهد داشت. 
5. افراد دارای هوش احساسی مدیران بهتری هستند

یک��ی از دغدغه ه��ای اصلی و پای��دار برندها انتخاب مدی��ران اصلی در بخش 
فروش است. سرنوشت نهایی یک برند با موفقیت در حوزه فروش تعیین می شود. 
بنابراین انتخاب مدیران کارآمد اهمیت بس��یار زیادی خواهد داشت. افراد دارای 
مهارت باال در زمینه هوش احساس��ی اغلب مدیران بهتری در مقایس��ه با س��ایر 
افراد هس��تند. این امر در صورت شناس��ایی درست از سوی تیم مدیریت برندها 

جان تازه ای در کالبد بخش فروش خواهد دمید. 
مدیران دارای هوش احساس��ی باال در هر ش��رایطی امکان انتقال احساس��ات 
مثبت در تیم کارمندان را دارند. این نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی است. اگر 
ما توانایی تقویت مداوم انگیزه کارمندان را نداشته باشیم، بهره وری کلی شرکت 

کاهش خواهد یافت. 
توصیه های کاربردی بری ارتقای سطح هوش احساسی

ه��وش احساس��ی اغلب نوعی توانای��ی ذاتی قلمداد می ش��ود. معنای این امر 
ناتوانی افراد در زمینه کس��ب مهارت هوش احساسی اس��ت. امروزه راهکارهای 
بسیار زیادی برای تقویت هوش احساسی وجود دارد بنابراین نیازی به نگرانی از 
سوی شما نیست. در ادامه برخی از مهم ترین نکات برای تقویت هوش احساسی 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
• واکنش در برابر عمل متقابل: احس��اس خش��م و عصبانیت به هنگام بحران 
امری رایج اس��ت. افراد دارای هوش احساس��ی توانایی حفظ آرامش در ش��رایط 
بحران��ی را دارند. نکته مهم در ای��ن میان ایجاد تاخیر در زمینه عمل متقابل در 
ش��رایط بحرانی است. ما همیش��ه باید واکنش های حساب شده ای از خود نشان 
دهیم. در غیر این صورت به س��رعت با شکس��ت مواجه خواهیم شد. بحران های 
بزرگ در ش��رکت ها اغلب به دلیل تصمیمات زودهنگام مدیران روی می دهد. ما 
باید به جای عمل متقابل و س��ریع به فکر واکنش باش��یم. مفهوم واکنش دارای 
تامل بیش��تر به منظور تاثیرگذاری س��ازنده بر روی شرایط است. اگر ما مهارت 
واکنش به جای عمل متقابل را در خود تقویت کنیم، یک گام به س��وی ارتقای 

مهارت هوش احساسی نزدیک تر شده  ایم.
• مهارت گوش دادن: ایراد بزرگ فروشنده ها تالش برای صحبت و تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان بدون حتی اندکی وقفه اس��ت. همه ما نیاز به صحبت کردن 
داریم. این امر در زمینه کس��ب و کار نیز میان برندها و خریداران به یک اندازه 
صحت دارد بنابراین به عنوان فروش��نده شاید گاهی اوقات گوش دادن به نکات 
و صحبت های مش��تریان ایده بدی نباشد. نتیجه اصلی چنین تصمیمی افزایش 
انگیزه مشتریان برای تعامل با ما خواهد بود. همچنین دیگر فرآیند فروش حالت 
یکطرفه نخواهد داشت. اگر ما در تالش برای تبدیل خریداران به مشتریان وفادار 
برندمان هستیم، باید فرصت مناسب در راستای اظهارنظر به مشتریان بدهیم. 

• رویکرد اجتماعی و دوس��تانه: فرآیند فروش به معنای ایجاد دوگانه فروشنده و 
خریدار نیست. برندها باید هرچه بیشتر به مشتریان شان نزدیک شوند. امروزه برخی 
از برندهای بزرگ در عمل مشاورهای امین و مورد اعتماد مشتریان هستند. این امر 
در حوزه فروش دارای اهمیت بس��یار زیادی است. هرچه توانایی ما برای جلب نظر 
مشتریان به مهارت و دانش مان بیشتر باشد، شانس مان برای فروش افزایش خواهد 
یافت. ایراد برخی از فروش��ندگان فخرفروشی با اطالعات و دانش شان است. امروزه 
مشتریان آس��تانه تحمل بسیار اندکی دارند بنابراین چنین رویکردهایی در عمل با 

مخاطب با کاهش گسترده آنها رو به رو خواهد شد. 
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تبریـز - ماهان فالح: اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر 
با حضور نمایندگان تش��کل های کارگری و کارفرمایی، انجمن های 
اسالمی و حوزه بسیج کارگری سپاه عاشورا در محل اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی برگزار شد. مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی در این نشست ضمن تبریک 
این ایام و تقدیر از همکاری و همراهی جامعه بزرگ کارگری اس��تان 
اظهار کرد: مشارکت تشکل ها در استان فوق العاده باالست و در سایه 
تالش کارگران و حمایت کارفرمایان و تشکل های کارگری، کارفرمایی 
ش��اهد تالش برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور هستیم.  میراحد 
حس��ینی با اش��اره به ش��رایط کنونی افزود: با توجه به شرایط پیش 
آم��ده امکان برگزاری برنامه ها به ص��ورت حضوری نخواهد بود لذا با 
همکاری تش��کل های کارگری و بهره مندی از ظرفیت های متقابل به 
دنبال تنظیم و برگزاری برنامه ها با رویکرد گرامیداشت هفته کارگر 
بصورت مجازی و نیز ظرفیت های رسانه ای هستیم تا بتوانیم نسبت به 
پاسداشت و گرامیداشت این ایام ادای وظیفه کنیم. وی حفظ کرامت 
انسان چه کارگر باش��د و چه کارفرما را، امری ضروری و یک وظیفه 
دانس��ت و افزود: باید از نقش بی بدیل کارگران در عرصه کار و تالش 
قدردانی کنیم.  حس��ینی با یادآوری رش��ادت های شهدای کارگری 

افزود: هم اکنون ش��اهد ایثارگری کارگ��ران در عرصه تولید و تالش 
و مجاهدت پزش��کان و پرس��تاران در عرصه درمان هستیم که باید 
این ایثارگری ها به آحاد جامعه بازگو ش��ود. رئیس ستاد بزرگداشت 

هفته کارگر آذربایجان شرقی با اعالم پیشنهادات اعضای جلسه ایجاد 
شور و نش��اط در جامعه کارگری، استفاده از ظرفیت های رسانه ها، 
برگزاری نشست های مجازی، اعالم تبریک نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی همزمان با آغاز هفته کارگر 
از رس��انه ملی در پاسداشت این ایام گرانقدر و مقام شامخ کارگران و 
برگزاری مسابقات مختلف قرآنی و فرهنگی با همکاری اتحادیه انجمن 
های اسالمی و سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا، نشست مسئولین 
و معرفی کارگران نمونه، قهرمانان و ورزش��کاران کارگر و مدال آوران 
از برنامه های این ایام می باشد. وی با تاکید بر ارزش و اهمیت کار و 
کارگر افزود: ارزش کار و کارگر در پیشرفت و توسعه اقتصادی و نقش 
آنها در انقالب اس��المی باید بیان شود. حسینی از اقدامات ارزشمند 
جامعه بسیج کارگری اس��تان در اجرای شیفت ایثار در کارخانجات 
رزمای��ش کمک های مومنانه و رزمایش دفاع بیولوژیک قدردانی کرد 
و افزود: به لحاظ ایجاد ش��ور و نشاط در جامعه کارگری و آحاد مردم 
باید تالش های کارگران را در عرصه های مختلف ارج نهیم. وی با تاکید 
بر گرامیداش��ت این ایام تنظیم برنامه را بر اساس رویکرد و سیاست 
های این ایام با رعایت پروتکل های بهداشتی را یادآوری و از تالش و 

همکاری جامعه بزرگ کارگری استان قدردانی کرد.

اهواز – شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان اقدامات انجام شده برای 

توسعه شبکه برق در این ناحیه در سال 98 را بیان کرد.
رض��ا محمدیان گفت: این اقدامات در بخش های نگهداری و 
بهینه سازی و کارهای اساسی زیربنایی در این ناحیه بوده است. 
وی بیان کرد: احداث و برقداری فاز دوم پس��ت برق 4۰۰ کیلو 
ولت شهید دقایقی، فاز دوم پست برق 4۰۰ کیلو ولت باغملک، 
پست برق1۳۲ کیلو ولت آنزان ایذه، فاز اول پست برق 1۳۲ کیلو 
ولت سرچشمه و پست 1۳۲ کیلو ولت دشت الله در رامهرمز و 
احداث و برقداری خط ورودی به پس��ت آنزان از جمله اقدامات 
انجام شده است. احداث پست های 1۳۲ کیلوولت میداوود دائم 
و خط ورودی به آن، پس��ت 1۳۲ کیلوولت دهدز ایذه و پس��ت 
برق 1۳۲ کیلو ولت هفتکل دو و خط دومداره ورودی آن که در 
حال انجام هس��تند از دیگر اقدامات انجام شده در سال 98 در 

ناحیه مارون بوده که مدیر این ناحیه از آن نام برده است. مدیر 
امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان 
افزود: تملک زمین جهت احداث پست 4۰۰ کیلو ولت سمنگان 

رامهرمز و زمین پس��ت برق صیدون انجام شده و تملک زمین 
پست مشراگه رامشیر در دست اقدام است. محمدیان ادامه داد: 
احداث دو فیدر در خروجی پست کریت و برقداری آن، تعویض 
یک دستگاه ترانسفورماتور۲۳۰.1۳۲ کیلو ولت در پست مارون 
اصلی، تعویض یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت 1۳۲.۳۳ کیلو 
ولت در پس��ت برق ایذه، تعویض یک دستگاه بریکر1۳۲ کیلو 
ولت درپس��ت مارون اصلی و نص��ب و راه اندازی خروجی های 
پس��ت موبیل میداوود نیز انجام شده است. وی گفت: تعمیر و 
نگهداری بالغ بر۲5۰۰ دکل انتقال و فوق توزیع و انجام کسری 
بندی و رفع دیفکت آنها درمناطق صعب العبور و کوهستانی و 
جلوگیری از حوادث احتمالی در سال 98 در ناحیه مارون انجام 
شده است. انجام به روز PM تجهیزات پست ها و انجام کارهای 
متعدد ساختمانی در پس��ت ها نیز سایر اقدامات انجام شده را 

تشکیل می دهد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مسوول روابط عمومی 
شهرداری گرگان گفت: تصمیم فدراسیون بسکتبال ناعادالنه 
و غیرمنصفانه و ضرر مس��تقیم این تصمیم متوجه شهرداری 
گرگان اس��ت.به گ��زارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی 
ش��هرداری گرگان، آرش فوالدیان در گفت وگو با خبرنگاران 
در خصوص تصمیم فدراسیون بس��کتبال درباره اعالم پایان 
لیگ برت��ر و عدم اعالم قهرمان ای��ن دوره از رقابت ها اظهار 
ک��رد: متاس��فانه تصمیم فدراس��یون یک تصمی��م ناعادالنه 
و غیرمنصفان��ه بود.وی ادامه داد: ما به ش��دت برای کس��ب 
پیروزی در مرحله پلی آف و قهرمانی آماده بودیم و متاسفانه 
با این تصمیم فدراسیون تنها تیمی که ضربه خود شهرداری 
گرگان بود.مس��وول روابط عمومی ش��هرداری گرگان تاکید 
کرد: می گویند رنکینگ و نتایج تیم ها بر اس��اس جدول لیگ 
حفظ خواهد ش��د اما تیم قهرمان که حق شهرداری گرگان 
اس��ت را اعالم نمی کنند ک��ه این بی انصاف��ی و ناعدالتی در 
حق تیم بسکتبال شهرداری گرگان است.فوالدیان با اشاره به 
اظهارات رئیس فدراسیون مبنی بر تعیین نماینده ایران برای 
شرکت در بازی های آسیایی، گفت: انتظار داشتیم فدارسیون 

تصمیم قاطعانه و عادالنه ای بگیرد تا از این بالتکلیفی خارج 
ش��ویم چون ما یک مجموعه خصوصی نیستیم که به سرعت 
درباره بودجه تصمیم گی��ری و هزینه کنیم، ما تابع قوانین و 
تصمیمات خاص هستیم و این نوع تصمیم گیری به شدت به 
ضرر شهرداری گرگان است.وی متذکر شد: حتی در استعالم 
انجام ش��ده از تیم ها چندی تیم دیگر با نظر ما موافق بودند 
و متاسفانه فدراس��یون حتی به این نظرات هم توجه نکرد و 
تصمیمی گرفت که به ضرر ش��هرداری گرگان بود. مس��وول 

روابط عمومی ش��هرداری گرگان بیان کرد: بس��کتبال برای 
ش��هر گرگان و ش��هرداری گرگان تنها یک مس��ئله ورزشی 
نیست بلکه یک پروژه اجتمعی بزرگ است و متاسفانه با این 
تصمیم فدراس��یون، دل هزاران هوادار و دوست دار بسکتبال 
در گرگان شکسته ش��د.فوالدیان تصریح کرد: امیدوارم هیچ 
فش��اری برای اخذ این تصمیم روی فدراس��یون نبوده باشد 
و انتظار این بود فدراس��یون با تامل بیش��تری تکلیف تیم ها 
را مش��خص می ک��رد.وی اضافه کرد: حتی فدراس��یون برای 
قرارداد بازیکنان با توجه به این شرایط خاص تصمیم نگرفته 
اما ش��هرداری گرگان بر اساس اخالق و سابقه، به تعهد خود 
پایبند خواهد بود.مس��وول روابط عمومی ش��هرداری گرگان 
بیان کرد: این اقدام فدراسیون، انگیزه تیم داری و شرکت در 
لیگ برتر را از تنها تیم ریش��ه دار تاریخ لیگ برتر بس��کتبال 
باش��گاه های کش��ور که بدون هیچگونه وقفه و فاصله در این 
رقابت ها شرکت کرده، می گیرد.فوالدیان گفت: باز هم تاکید 
می کنم ضرر مس��تقیم این تصمیم گیری فدراسیون مستقیم 
متوجه ش��هرداری گرگان اس��ت و ما نس��بت به این تصمیم 

اعتراض داریم.

ساری – دهقان: سامد برای تعامل آسان مردم و دولت، 
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، با حضور در سامانه 
ارتباط مردم و دولت )س��امد( از طریق خط ارتباطی 111 

به سواالت و تماس های مردمی پاسخ داد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار مازن��دران به نق��ل روابط عمومی 
،"جعفر احمدپور" مدیرعامل ش��رکت گاز استان مازندران 
از س��اعت 1۰:45 صب��ح الی 1۳:15 با حضور در س��امانه 
ارتباط مردم و دولت )س��امد( از طریق خط ارتباطی 111 
به س��واالت و تماس های مردمی پاسخ دادند. در راستای 
اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد 
و تبیی��ن اهداف دول��ت تدبیر و امی��د و در جهت تحقق 
مصادیق حقوق ش��هروندی و تاکیدات مقام عالی اس��تان 

مبن��ی بر اس��تمرار تعامل مردم و دولت و پاس��خگویی به 
درخواس��ت ها و مشکالت هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی 

یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی 
با مس��ئولین و مدیران دس��تگاه های اجرای��ی، مدیرعامل 
شرکت گاز استان مازندران با حضور در سامانه ارتباط مردم 
و دولت )س��امد( و از طریق تلفن 111 بصورت مس��تقیم 
تماس ه��ای هموطنان عزیز را پاس��خ دادن��د. مدیرعامل 
شرکت گاز اس��تان مازندران با بیان اینکه هم اکنون بیش 
از 98 درص��د از خانوارهای اس��تان از نعم��ت گاز طبیعی 
برخوردارند اظهار داش��ت: خدمت رس��انی به مردم با اتمام 
عملیات توس��عه گازرسانی به پایان نمی رسد و این شرکت 
با حرکت به س��وی کیفی سازی خدمات، برنامه های کیفی 
گس��ترده ای را در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین به 

انجام رسانده است.

تبریـز - خبرنگار فرصـت امـروز: اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان آذربایجان شرقی به نامه نماینده مردم 
ش��ریف تبریز، آذرشهر و اسکو خطاب به دادستان دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان تبریز در خصوص این اداره کل 

واکنش نشان داد.
اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت آذربایجان ش��رقی در 
خصوص انتشار نامه احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز 
به دادس��تان مرکز استان و اعالم جرم نسبت به اداره اعالم 
م��ی دارد: نامه به ظاهر مش��فقانه و دلس��وزانه آقای بیگی 
خط��اب به دادس��تان محترم مرکز اس��تان بی��ش از پیش 
موجب��ات تقویت نظارتی مجموعه حفاظت محیط زیس��ت 
اس��تان ش��د و از این بابت از آقای بیگی تش��کر و قدردانی 

می گردد.
نامه مذکور در بادی امر به نظر دلس��وزانه و مشفقانه بوده 

ام��ا با بر ش��مردن کلماتی مانند"تخلفات مکرر، مس��امحه، 
الپوش��انی، ناسالمتی اداره کل و بس��یاری موارد دیگر" که 
هم��ه ای��ن مطالب اتهامات بی پایه و اس��اس بوده و به نظر 
می رس��د همگی آنها نشأت گرفته از یک سرمنشأ است که 

حاصل مغلطه کاری و دعواهای جناحی دوس��تان استاندار 
س��ابق بوده و باعث ایجاد یأس و ناامیدی در شرایط خاص 
کشور در دل اهالی محترم و فهیم استان می گردد. افزودنی 
است: در س��الهای گذشته بارها به ایشان اعالم کرده بودیم 
که مدارک و اسنادش��ان را به مراجع قضایی تحویل دهند و 
مجدا و موکدا اعالم می داریم این اداره کل آمادگی پاس��خ 
گویی در جمع افراد متخصص با حضور نمایندگان سمن ها، 
اصحاب رسانه و ادمین های کانال های فضای مجازی در هر 
زمان و مکانی که ایشان صالح می دانند را دارد. و در ضمن 
ذکر این مطلب هم ضروری اس��ت که در مورد اتهاماتی که 
ایش��ان بر علیه س��ازمان حفاظت محیط زیست وارد نموده 
اند، این اداره کل حق ش��کایت خود را علیه نماینده محترم 
به اتهام توهین، افترا و تش��ویش اذهان عمومی محفوظ می 

دارد تا در موعد مناسب عملی نماید.

به ریاست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان؛ 

ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر در آذربایجان شرقی تشکیل جلسه داد

اقدامات انجام شده برای توسعه شبکه برق در ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان 

مسئول روابط عمومی شهرداری گرگان:

تصمیم فدراسیون بسکتبال ناعادالنه است

حضور مدیرعامل شرکت گاز مازندران در محل سامانه سامد و پاسخگویی به سواالت و تماس های مردمی

در واکنش به انتشار نامه نماینده تبریز؛

اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی: مدارک و اسناد به مراجع قضایی تحویل شود

با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان :
رئیس جدید اداره گاز خمینی شهر معرفی شد

اصفهان – مدیر عامل ش��رکت گاز استان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره 
گاز شهرستان خمینی شهر، گفت: امیدواریم مطالبات گازبهای خانگی در شهرستان خمینی 

شهر با تعامل بیشتر با مردم شریف این منطقه کاهش یابد.
به گزارش روابط عمومی سید مصطفی علوی،افزود: وصول به موقع گاز بهاء برای تامین 
نقدینگی شرکت و تامین یارانه مردم بسیار مهم است. وی، با اشاره به اینکه درحال حاضر، 
ی��ک میلیون و ۷80 هزار مش��ترک در بخش های خانگی، صنعتی و عمومی اس��تان و در 
مجموع ۱09 ش��هر و ۱۳۳۷ روستای اس��تان از نعمت گاز بهره مند هستند، اظهار داشت: 
وصول مطالبات و پرداخت به موقع گاز بهاء توس��ط مش��ترکین به عنوان مهمترین منابع 
مالی پروژه های اجرایی مصوب شده و الزمه توسعه گازرسانی در استان است. وی،گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱۷ هزار مشترک در 
سطح منطقه خمینی شهر با مصرف گاز، حدود ۳50 میلیون متر مکعب در سال وجود دارند که مشترکین عزیز برای پرداخت قبوض 
می توانند عالوه بر روش هایی همچون پرداخت از طریق تلفن گویای ۳8۱94 و وب سایت شرکت از طریق تلفن بانک، دستگاه های 
خودپرداز،pos ، همراه بانک و.... نیز اقدام نمایند. وی، اظهار داش��ت: چناچه مش��ترکی گازبهای مصرفی خود را دیرتر از مهلت مقرر 
پرداخت کند، مبلغ پرداختی مجدداً در صورت حساب دوره بعدی وی تکرار خواهد شد و مشترک برای رفع آن و به روز رسانی قبض گاز 
خود می توانند به اداره گاز منطقه خود مراجعه کند. در ادامه مسلم زاده فرماندار شهرستان خمینی شهر با اشاره به ساختار محله ای و 
تراکم جمعیتی این شهرستان گفت: خمینی شهر از نظر تراکم جمعیتی در کشور رتبه دوم دارد بطوری که در هر یک کیلومتر آن بالغ 
بر یک هزار و 8۱۷ نفر زندگی می کنند و این ساختار جمعیت نیازمند تدابیر مدیریتی ویژه ای است. وی، بیان داشت: این شهرستان در 
حال حاضر بیش از 22 هزار واحد صنفی فعال دارد و از منظر تولید ناخالص ملی در استان رتبه ششم دارد و از نظر تولید ارزش افزوده بعد 
از شهرستان اصفهان قرار دارد اماشرایط اقتصادی موجود منجر به افزایش بدهی گاز بهای مشترکین بویژه در بخش خانگی شده است. 

6 میلیون و ۷۰۰ هزار نفرساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان گیالن 
رش�ت – زینب قلیپور: ش��رکت گاز استان گیالن در راستای اجرای الزامات HSE با برگزاری مستمر دوره های آموزشی، اجرای 
بازرسی ها، مانورها و ... توانسته است آمار 6 میلیون و ۷00 هزار نفرساعت کار بدون حادثه را در شرکت به ثبت برساند. حسین اکبر 
 HSE مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گیالن با اشاره به توجه ویژه این شرکت به مبحث ایمنی بیان نمود: گاز گیالن با رعایت الزامات
توانسته به حدنصاب 6 میلیون و ۷00 هزار نفرساعت کار بدون حادثه دست یابد.وی با اعالم این خبر اظهار داشت: این شرکت همواره 
تالش نموده تا با افزایش سطح آمادگی کارکنان برای مقابله با بحران های احتمالی میزان وقوع خسارت های جانی و مالی را به حداقل 
برس��اند و در این راس��تا در سال 98، بیس��ت و پنج مانور با موضوعات سیل، رانش زمین، افت فشار گاز، تخلیه اضطراری، آتش سوزی 
مراتع و خرابکاری در ایستگاه ها را در ادارات مختلف استان به انجام رسانده است.مهندس اکبر همچنین از انجام دوره های آموزشی 
مختلف جهت ارتقای سطح دانش کارکنان در خصوص موضوعات HSE خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار و 500 نفرساعت 
برای پرسنل شرکت دوره های آموزشی ایمنی و آتش نشانی اجرا و سمینارهای عبرت آموزی از حوادث و بازآموزی پروانه های انجام 
کار بصورت مستمر برگزار شده است.وی درخصوص حوادث رخ داده در حوزه مشترکین گاز اظهار داشت: متاسفانه در سال گذشته ۱۱ 
نفر از مشترکین گاز طبیعی در گیالن بر اثر گازگرفتگی، انفجار و یا آتش سوزی جان خود را از دست داده اند که این آمار در مقایسه با 
سال 9۷ بیش از 54درصد رشد داشته است.مهندس اکبر در خاتمه بر لزوم توجه هرچه بیشتر به موضوع آموزش همگانی در خصوص 
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: این شرکت طی همکاری با صدا و سیما، استانداری، آموزش و پرورش، رسانه های 

مکتوب و مجازی، سپاه و بسیج و ... تالش می نماید تا سطح ایمنی و سالمت را در جامعه بهبود بخشد.

قبض دوره جدید مشترکان آب و فاضالب استان مرکزي به صورت 
علي الحساب صادر مي گردد

اراک - خبرن�گار فرص�ت امروز: به منظور رعايت فاصله گذاري اجتماعي و كم��ك به قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا ، قرائت 
حضوري كنتورهاي آب در منازل مردم متوقف شده و قبوض آب اين دوره ، به صورت علي الحساب صادر مي گردد. به گزارش روابط 
عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي ، مهندس علي صادقي معاون خدمات مشتركين و درآمد اين شركت با اعالم خبر فوق گفت 
: مبناي محاسبه قبوض آب اين دوره مشتركان، بر اساس ميانگين مصارف قبلي مي باشد.     وی در ادامه افزود : مشتركاني كه تمايل 
دارند قبوض خود را به صورت قطعي دريافت نمايند ، ميتوانند با مراجعه به سايت شركت آب و فاضالب استان مركزي نسبت به وارد 
نمودن رقم كاركرد كنتور آب در قسمت " خوداظهاري كاركرد كنتور "  اقدام نموده و قبض قطعي خود را  مشاهده و پرداخت نمايند.

مهندس صادقي ضمن تشريح نحوه خود اظهاري براي دريافت قطعي قبوض گفت:مشتركين مي توانند با مراجعه به آدرس اينترنتي 
شركت آب و فاضالب استان مركزي به نشاني abfamarkazi.ir ، گزينه خود اظهاري كاركرد كنتور در صفحه اصلي پورتال را انتخاب 
نموده و پس از درج ش��ماره اش��تراك و تلفن همراه خود  ، ش��ماره صحيح  كاركرد كنتور و تاريخ را ثبت و قبض را مشاهده و پرداخت 
نمايند.  معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت آب و فاضالب استان مركزي اظهار داشت: با توجه به حساس بودن شرايط فعلي كشور 
و لزوم رعايت مسايل بهداشتي ، از عموم مردم شريف استان خواستارم ضمن رعايت نكات صرفه جويي به منظور تداوم ارائه خدمات اين 

شركت ، قبوض خود را به موقع پرداخت نمايند.

فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در 
اجرای طرح اقدام ملی در استان بوشهر 

بوش�هر - خبرنگار فرصت امروز: معاونت مس��کن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و 
شهرسازی استان بوشهر ضمن فراخوان اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای 
طرح اقدام ملی مس��کن خواست تا در اجراي اين طرح ملي مشاركت نمايند. سید محمود 
دس��تغیبی افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درسال جهش تولید و پیرو 
دستورات ریاست محترم جمهوری پیرامون تولید مسکن و کمک به اقشار نیازمند حمایت 
در این حوزه ، وزارت راه و شهرسازی )اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ( در نظر دارد 
از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه های بخش مسکن استفاده کرده و با ایجاد هم 
افزایی بین بخش های مختلف، ضمن کمک به رونق کسب و کار بخش خصوصی، برنامه های 
بخش مسکن را اجرایی کند. وي افزود: بر همين اساس از کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک زمین در محدوده های شهرها، 
واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده ی آماده فروش تقاضا مي شود ضمن ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک 
مورد نظر آمادگی خود را برای مشارکت و همکاری در طرح اقدام ملی مسکن، به معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان بوشهر اعالم کنند. معاونت مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطر نشان كرد: در اجرای این طرح، 
وزارت راه و شهرسازی مشوق های الزم از جمله اعطای تسهیالت ساخت بدون سپرده یا تسهیالت خرید مسکن، معرفی متقاضی خرید 
واحدهای مس��کونی و تأمین هزینه س��اخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش فروش، بعضاً و در صورت امکان تغییر کاربری 

اراضی و ... را برای مشارکت کنندگان بخش خصوصی فراهم می کند.

اطالعیه اجرای عملیات گندزدایی توسط آتش نشانی گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری گرگان از اجرای عملیات ضدعفونی 
گس��ترده سطح ش��هر گرگان خبر داد و گفت: این عملیات امشب از ساعت 2۱ انجام خواهد ش��د.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط 
عمومی شهرداری گرگان، مهدی قره قاشی گفت: عملیات ضدعفونی گسترده سطح شهر گرگان از پنج شنبه انجام می شود.وی ادامه 
داد: به همین منظور از شهروندان محترم تقاضا می شود از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری نمایید.ئیس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری گرگان تصریح کرد: خواهشمندیم کسبه محترم با تعطیلی واحد صنفی خود در ساعات اعالم شده با هدف 
مس��ئولیت پذیری اجتماعی ش��هروندی در مقابله با ویروس کرونا و بیماری کووید ۱9، مدیریت بهتر این بحران، کاهش عوارض آن و 
کوتاه تر کردن بازه زمانی کنترل و رفع شیوع، سهم خود را در این مبارزه ادا نمایند .قره قاشی بیان کرد: عملیات ضد عفونی و گندزدایی 
معابر سطح شهر تا نابودی ویروس و بازگشت به شرایط عادی ادامه خواهد داشت و اقدامات شهرداری گرگان با قدرت و تالش هر چه 

بیشتر جهت جلوگیری از شیوع ویروس ادامه دارد.

انتصاب سرپرست جدید امور آب وفاضالب شهرستان زرندیه 
اراک - خبرنگار فرصت امروز: در پي يكپارچه سازي شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي ،طي حكمي  از سوي مهندس 
عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي،مديرجديدامور آب وفاضالب شهرستان زرنديه  معرفي شد. به گزارش روابط 
عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي طي حكمي از سوي مهندس يوسف عرفاني نسب مدير عامل  شركت آب و فاضالب استان 

مركزي حميدرضاكاووسي به عنوان سرپرست جديد امور آب وفاضالب شهرستان زرنديه منصوب گرديد.
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هر فردی در آرزوی دس��تیابی به موفقیت اس��ت. وقتی موفق ش��دن آس��ان 
می ش��ود که بدانیم بهترین کارآفرینان دنیا چطور به موفقیت رس��یده اند. جالب 
اس��ت بدانید، آنها همانند ما انسان هایی عادی بوده اند و در بین مردم عادی نیز 
زندگی می کردند، اما چه عاملی س��بب شده تا آنها را بهترین و موفق ترین افراد 

جهان بنامیم؟ 
در این مقاله، داس��تان موفقیت 11 کارآفری��ن برتر جهان را مرور می کنیم تا 

بدانیم داشتن چه خصوصیاتی سبب شهرت و موفقیت آنها شده است.
موفقیت اپرا وینفری

اپرا وینفری از جمله افرادی اس��ت که توانس��ته از زندگی فقیرانه خود نجات 
پی��دا کند. او به عن��وان ثروتمندترین زن آفریقایی- آمریکایی در قرن بیس��تم 
معرفی می ش��ود. اپرا وینفری با لقب »ملکه میزگرد روزها« معرفی می ش��ود که 
ثروت او در حدود ۳ میلیارد دالر تخمین زده ش��ده و باید او را مش��هورترین زن 
جه��ان بدانیم؛ زیرا قدرت و نفوذ وینفری می تواند س��بب موفقیت یک کتاب یا 

رئیس جمهور شود.
ش��اید موفقیت وینفری را بتوان در گرو تربیت منحصر به فرد و نظم خاص او 
دانس��ت. مادر او خدمتکار بود و دوران کودکی اش را با فراز و نشیب های زیادی 
طی کرد. او در مدرسه لباس های مندرسی که از کیسه  سیب زمینی دوخته شده 

بود، می پوشید و همواره توسط همکالسی هایش مسخره می شد.
وینفری در رادیوی محلی سیاه پوستان استخدام شد که اولین موفقیت کاری 
او به حساب می آید. او تمام تالش خود را به کار گرفت تا سطح شغلی اش را ارتقا 
دهد، در نهایت تالش هایش منجر به اس��تخدام در تلویزیون ش��د. رابرت ایبرت 
)Robert Ebert(، اپرا وینفری را تشویق کرد تا برنامه  »شوی تلویزیونی اپرا« 
را اجرا کند. این برنام��ه در مدت زمانی کوتاه به پربیننده ترین برنامه  تلویزیونی 

آمریکا تبدیل شد که موفقیتی بزرگ برای وینفری محسوب می شد.
موفقیت والت دیزنی

وال��ت دیزنی از همان کودکی به نقاش��ی عالقه مند بود و خود را با کش��یدن 
نقاشی اسب های مزارع، س��رگرم می کرد. او در جوانی، به عنوان کارتونیست در 
دفتر روزنامه مش��غول به کار شد، اما نتوانست به موفقیت چندانی برسد. بعد از 
مدتی در بخش آگهی های بازرگانی تلویزیون استخدام شد و کم کم به انیمیشن 
عالقه پیدا کرد و توانس��ت اس��تودیوی شخصی خود را در زمینه تولید انیمیشن 

راه اندازی کند.
اولین کاراکتری که والت دیزنی در اس��تودیوی خود ساخت، اسوالد خرگوش 
خوش ش��انس بود، البته ش��رکت یونیورس��ال عهده دار تمام حقوق و حق تولید 
این ش��خصیت کارتونی بود. ب��ه همین خاطر دیزنی تصمی��م گرفت با کمپانی 
یونیورس��ال خداحافظی کند. او تالش کرد شخصیت کارتونی جدیدی بسازد که 
تم��ام حقوقش به کمپانی دیزنی متعلق باش��د و در همی��ن زمان بود که میکی 

موس متولد شد.
ش��خصیت کارتونی میکی موس، موفقیت خوبی برای کمپانی دیزنی رقم زد، 

اما باز هم والت راضی نبود و تصمیم به س��اخت »دیزلی لند« گرفت؛ بزرگ ترین 
و بهترین پارک تفریحی دنیا که هیچ مشابهی ندارد.

در ح��ال حاض��ر کمپانی والت دیزنی ب��ه عنوان بزرگ ترین غ��ول تفریحی و 
س��رگرمی در دنیا به حس��اب می آی��د که تمام موفقیت��ش را مدیون تالش های 

بی وقفه این کارآفرین خالق است.
 موفقیت جی.کی. رولینگ

جی.کی. رولینگ همان کس��ی اس��ت که داس��تان های خواندنی و فوق العاده 
هری پاتر را خلق کرده اس��ت. او تا قبل از خلق داس��تان های هری پاتر، زندگی 
معمولی داش��ت و به س��ختی روزگار می گذراند. او بعد از فروش مجموعه هری 
پاتر به ش��هرت زیادی دست یافت و توانس��ت عنوان ثروتمندترین زن جهان را 
کسب کند، به طوری که هم اکنون ثروت او در حدود یک میلیارد دالر تخمین 

زده می شود.
موفقیت چشمگیر جی.کی. رولینگ سبب ایجاد شایعاتی شد که اعالم می کرد 
او برای نگارش کتاب های هری پاتر روح خود را به ش��یطان فروخته است. البته 

این شایعات از موفقیت فوق العاده او خبر می داد.
موفقیت جان پاول دیجوریا

موفقیت جان پاول مدیون فروش محصوالت پل میچل و پترون تکیال اس��ت. 
او زندگی س��خت و فقیرانه ای داشت و حتی دوران کودکی خود را در پرورشگاه 

و در بین کودکان خیابانی سپری کرد.
در همان اوایل که سیس��تم پ��اول ویچل را راه اندازی ک��رد، مجبور بود برای 
فروش محصوالتش به در خانه ها برود و ش��ب ها را در خودرویش سپری کند. او 
برای رس��یدن به موفقیت، س��ختی های زیادی کشید. هم اکنون درآمد ساالنه او 
در حدود 9۰۰ میلیون دالر است. او به جهانیان فهماند برای موفق شدن در هر 

کاری باید سختی ها را تحمل کرد و دست از تالش برنداشت.
موفقیت مادام سی.جی والکر

س��ارا بردالو مش��هور به س��ی.جی والک��ر یک��ی از کارآفرینان موفق 
دنیاس��ت و می توان او را اولین سیاه و سفید ثروتمند آمریکایی معرفی 
کرد. خانواده  او به عنوان برده کار می کردند، اما سارا بردالو اولین عضو 
خان��واده اش ب��ود که در آزادی کامل به دنیا آمد. مادام س��ی.جی والکر 
در رختش��و خانه مش��غول به کار بود، اما وقتی دید موهایش به خاطر 
تماس با مواد شوینده در حال ریزش است، تصمیم گرفت دارویی برای 
ترمیم موهایش بسازد. بیشتر زنانی که در رختشو خانه کار می کردند، با 
مشکل ریزش مو رو به رو بودند، اما والکر عقب نکشید و تصمیم گرفت 
به جای پذیرفتن این مسئله، راه حلی پیدا کند. در همین زمان بود که 
والکر ش��غل حرفه ای خود در زمینه تولید محصوالت زیبایی و مو برای 
زنان س��یاه پوست را آغاز کرد. او برای رس��یدن به هدفش با مشکالت 
زیادی مواجه شد. سارا بردالو یک زن سیاه پوست خالق و باهوش است 

که توانست با صبر و تالش خود به موفقیت برسد.

 موفقیت استیو جابز
حتماً ش��ما هم اس��تیو جابز را به عنوان یکی از مش��هورترین کارآفرینان دنیا 
می دانید. اس��تیو جابز در دوران دانشگاه به خاطر مشکالت مالی مجبور به ترک 
تحصیل ش��د. البته او در کالس های مجزا چون کالس خوش نویس��ی ش��رکت 
می ک��رد ک��ه کمک زیادی به دنیای امروز کرد؛ ش��اید اگ��ر جابز در کالس های 

خوش نویسی شرکت نداشت، اکنون این همه تنوع فونت نداشتیم.
او در مس��یر دستیابی به موفقیت، ش��رکت اپل را با همکاری استیو ووزنیاک 
که متخصص الکترونیک بود، راه اندازی کرد. او توانس��ت تغییر بزرگی در دنیای 
الکترونی��ک به وجود آورد و هم اکن��ون او را پدربزرگ دنیای دیجیتال می نامیم. 
استیو در زمان فوتش ثروتی در حدود 8.۳ میلیارد دالر داشت و هم اکنون نام او 

در دنیای محصوالت الکترونیکی و دیجیتالی می درخشد.
  موفقیت اندرو کارنگی

اندرو کارنگی دانش آموز تنبلی بود که همیشه سر کالس خواب بود و حواسش 
را به درس نمی داد. او هیچ وقت دوران مدرسه را دوست نداشت و حاضر نیست 
ب��ه آن زمان برگردد، اما باید بدانید همین دانش آموز تنبل، موفق ترین کارآفرین 
دنیاس��ت. اندرو کارنگی در خانواده  فقیری متولد ش��د. دوران کودکی اش را در 

کارخانه سپری کرد و شب ها از فرط گرسنگی به سختی می خوابید.
او در ش��رکت راه آهن پنسیلوانیا مش��غول به کار شد و بعد از مدتی توانست 
شرکت فوالد ایاالت متحده یا یو. اس. استیل را راه اندازی کند. اندرو کارنگی در 
امور خیریه شرکت داشت و هم اکنون می توان او را یکی از ثروتمندان آمریکایی 
دانست. کارنگی اعتقاد داشت مردی که با ثروت بمیرد، بی آبرو از دنیا رفته است. 

به همین خاطر 9۰درصد از ثروت خود را صرف امور خیریه کرد.
موفقیت بنجامین فرانکلین

موفقیت بنجامین فرانکلین از طریق کشف و طرح نظریاتی چون میله  برقگیر، 
عینک دو کانونی، اجاق چوب س��وز فرانکلین و هارمونیکای شیش��ه ای به دست 
آمده اس��ت. او همانند دیگر کارآفرینان مش��هور جهان، مرد هزار شغل است. از 
جمله شغل های او می توان به دانش��مند، مخترع، نویسنده، چاپگر، سیاستمدار، 

دیپلمات و تاجر اشاره کرد.
 موفقیت جان دیویس راکفلر

جان دیویس راکفلر در خانواده ای فقیر بزرگ شد و پدرش فروشنده  دوره گرد 
ب��ود. او در دوران کودک��ی اش با انجام کارهای همس��ایگان و فروش ش��کالت، 
درآمد ناچیزی برای خود داش��ت، اما توانس��ت با تالش و پشتکارش به موفقیت 
چشمگیری برسد و شرکت اویل را راه اندازی کند. هیچ کسب و کاری به رد پای 
تجارت نفت نمی رس��د، این همان شغلی بود که راکفلر را به ثروت کالنی رساند. 
او در دوره ای متهم به انجام کارهای خالف برای پیش گرفتن از رقبایش شد، اما 

5۰۰ میلیون دالر از ثروت خود را صرف امور خیریه کرد.
جان دیویس راکفلر را ثروتمندترین مرد آمریکایی می دانیم، اما فقط شانس و 

اقبال سبب پیشرفت او نشده است.

 موفقیت هانس کریستین اندرسون
هانس کریستین اندرسون یکی از موفق ترین و مشهورترین کارآفرینان بزرگ 
دنیاس��ت که تنها پشتکار و اراده  راسخ او سبب دستیابی به این موفقیت شد. او 
کودکی فقیرانه ای داش��ت، وقتی در س��ن نوجوانی به کپنهاگ رفت فالگیری به 
او م��ژده ی��ک زندگی ثروتمندانه را داد و به او گف��ت، حتماً فرد مفیدی خواهی 
شد. این پیش بینی به حقیقت مبدل شد. اندرسون می خواست بازیگر و خواننده 
مشهوری شود، اما نتوانست به موفقیت چندانی برسد. در همین زمان مدیر تئاتر 
س��لطنتی دانم��ارک به او کمک کرد تا به تحصیالتش ادامه دهد. اندرس��ون در 
مدرسه مورد تمسخر و آزار و اذیت قرار می گرفت، به همین خاطر دوران مدرسه 

را بدترین روزهای زندگی اش می داند.
اندرس��ون بعد از ترک مدرسه، نوشته هایش را منتش��ر کرد؛ داستان هایی که 
س��بب موفقی��ت او ش��د. او هیچ وقت، کودکی س��ختش را از یاد نب��رد. در این 
راستا داستان دخترک کبریت فروش را با الهام از زندگی مادرش نوشت، چراکه 
مادرش مجبور بود در کودکی برای گدایی کردن به خیابان ها برود. جالب اس��ت 
بدانید، داس��تان جوجه اردک زش��ت نیز به عنوان زندگینامه اندرسون به تحریر 

درآمده است.
هم اکنون داستان های هانس کریستین اندرسون طرفداران زیادی دارد، خیلی 

از داستان های او از شخصیت های کارتونی دیزنی الهام گرفته شده است.
موفقیت بیل گیتس

بیل گیتس یکی از کارآفرینان برتر و ثروتمندان جهان اس��ت که ثروت او در 
حدود 8۰ میلیارد دالر تخمین زده می شود. لقب ثروتمندترین مرد دنیا در طی 

۲1 سال گذشته، 16 بار به بیل گیتس اختصاص یافته است.
بیل گیتس شرکت نرم افزاری مایکروسافت را راه اندازی کرد که انقالب بزرگی 

در صنعت رایانه های شخصی به وجود آورد.
او از هم��ان کودکی ب��ه برنامه های رایانه ای عالقه داش��ت و برنامه هایی روی 
ترمینال تله تایپ رایانه مدرس��ه می ساخت. بعد از مدت ها تالش کرد نرم افزاری 
بس��ازد که روی کامپیوترهای ش��خصی اجرا ش��ود و با تولید نرم افزار ویندوز به 

شهرت رسید.
بیل گیتس همانند دیگ��ر کارآفرینان بزرگ دنیا، با انجام کارهای عام المنفعه 
خود به شهرت رسید و بخش عظیمی از ثروتش را صرف امور خیریه و تالش های 
علمی کرد. گیتس در س��ال ۲۰۰۰ میالدی، موسسه گیتس و ملیندا را با هدف 
کاهش فقر، باالبردن بهداش��ت عمومی، بهبود س��طح س��واد جامعه و دسترسی 
بیش��تر به تکنولوژی تأس��یس کرد. او برای راه اندازی این موسس��ه بیش از ۲8 

میلیارد دالر هزینه کرد و در همان جا به فعالیت پرداخت.
بیل گیتس می  گوید: »ما همیشه اتفاقات دو سال آینده را پیش بینی می کنیم، 
اما چش��م اندازی از 1۰ سال بعدی نداریم. هیچ وقت اجازه ندهید سکون و رکود 

وارد زندگی تان شود.«
inc/ucan :منبع  
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اپل، موفق ترین ش��رکت فعال در حوزه  تکنولوژی معرفی می شود 
ک��ه تاکنون قیمت محصوالت خود را ب��رای رقابت با دیگر برندهای 
موج��ود در ب��ازار کاهش ن��داده و تعریف ملم��وس و قابل فهمی از 
تکنولوژی ارائه کرده اس��ت. با ما همراه باش��ید تا ببینید چه چیزی 

باعث موفقیت این شرکت تریلیون دالری شده است.
در دهه های اخیر ش��رکت های تکنولوژی زیادی تأسیس شده اند، 
ام��ا هیچ یک به اندازه  اپل موف��ق نبوده اند. حتماً می دانید اپل اولین 
کمپانی جهانی اس��ت که ارزش آن از مرز یک تریلیون دالر نیز گذر 

کرده است.
اپ��ل اولین فعالیت خود را در گاراژ خانه اش ش��روع کرد و اکنون 
ارزش��مندترین شرکت دنیاس��ت. اگر به تاریخچه  4۰ ساله اپل نگاه 
کنید متوجه می ش��وید چه عواملی باعث موفقیت این شرکت شده 
اس��ت. در این مقاله قصد داریم به بررس��ی چند مورد از این عوامل 

بپردازیم.
از میان برداشتن موانع و سختی های مشتریان

آمارها نش��ان می دهد بیشتر مردم از اقش��ار مختلف در آمریکا و 
دیگر کش��ورهای اروپایی، گوش��ی آیفون دارند. یکی از علل تمایل 
اف��راد به برند اپل از س��ال های قبل تاکنون نح��وه  تبلیغ محصوالت 

این شرکت است.
 دیدگاه اپل نسبت به مشتریان هدف تحت تأثیر جمعیت شناسی، 
ش��خصیت افراد یا هر چیز دیگری که بازار را تقس��یم می کند قرار 
نگرفته اس��ت. حقیقت این است، تمام مردم، مشتری هدف برند اپل 
هستند. در واقع، »کاربرپسند بودن« از اصلی ترین خصوصیات تمام 

محصوالت این شرکت است.
ش��اید یک��ی از دالیل موفقیت اپل این اس��ت ک��ه در تبلیغات و 
بازاریاب��ی خ��ود از اصطالحات تخصصی ب��رای معرفی محصوالتش 
اس��تفاده نمی کند. هدف این ش��رکت تریلیون دالری این است که 
تمام مردم با هر سن و تحصیالتی که دارند پیام تبلیغاتی را متوجه 

شوند. 
اپل اغلب روی ویژگی هایی متمرکز می شود که توسط افراد عادی 
نی��ز قابل درک اس��ت. ویژگی های��ی چون کیفی��ت دوربین، وضوح 
نمایش��گر، فضای ذخیره س��ازی، آنالک کردن قفل نمایش توس��ط 

اثرانگشت یا عنبیه چشم و ... .
حتماً متوجه شده اید، اپل مشتریان خود را از بین یک قشر خاص 
انتخاب نمی کند بلکه عموم مردم را هدف قرار داده اس��ت. به همین 

خاطر ارزش سهام آن 15هزار درصد رشد کرده است.
جا انداختن فرهنگ استفاده از برند

بیش��تر مردم با یک بار خرید محصوالت اپل نس��بت به این برند 
وفادار ش��ده و این مس��ئله در دیگر برندها دیده نمی ش��ود. اکنون 
اپل، به چیزی فراتر از یک برند تبدیل ش��ده است. تولید محصوالت 
باکیفیت توسط این برند ثابت شده است و اپل به نام تجاری تبدیل 
ش��ده که مشتریان وفادار آن در س��ال های متمادی حاضر به خرید 

دیگر محصوالت موجود در بازار نیستند.
ای��ن قضی��ه به اوایل ده��ه  8۰ برمی گ��ردد که مفه��وم کامپیوتر 
خانگی در حال محبوب ش��دن بود. استیو جابز در همان سال ها، 9 
هزار کامپیوتر را به مدرس��ه های کالیفرنیا اه��دا کرد و در آن زمان 
با مخالفان زیادی مواجه ش��د. ای��ن روش بازاریابی عالوه بر مزایای 

مالیاتی، بسیار هوشمندانه بود. 
استیو جابز با راه اندازی برنامه  »بچه ها نمی توانند صبر کنند« قصد 
داش��ت، کودکان را از سنین پایین و قبل از توانایی خرید کامپیوتر، 
ب��ا محصوالت برند خود آش��نا کند. این ن��وع تبلیغات مفهوم اصلی 

فرهنگ اپل است.
تاکن��ون دانش آم��وزان زیادی با اس��تفاده از کامپیوترهای اپل در 
م��دارس تحصی��ل کرده اند. همین کودکان در س��نین بزرگس��الی 
ب��رای خرید کامپیوتر ش��خصی به س��راغ برند اپ��ل می روند. اصاًل 
برای آنها مهم نیس��ت دیگر برندها چه امکانات��ی دارند، چراکه آنها 
با کامپیوترهای اپل بزرگ شده و نسبت به این برند وفاداری دارند.

واردنشدن در نبرد بین برندها
خیل��ی از برنده��ا فکر می کنند جنگ قیمت بخش��ی از رقابت در 
هر صنعت اس��ت؛ اما اپ��ل اعتقادی به این موضوع ن��دارد. برند اپل 
در س��ال های اخیر مدل قیمت گذاری یکسانی داشته و حتی قیمت 
محصوالت آن باالتر از دیگر برندها بوده است. برای مثال، مک بوک 
پرو 1۳ اپل را با لپ تاپ اچ پی اسپکتر 1۳ مقایسه کنید که هر دو از 
جدیدترین محصوالت دو برند اپل و اچ پی هستند. شاید دو لپ تاپ 
ش��باهت زیادی به هم داشته باش��ند و هر یک مزایا و معایب خاص 
خود را دارند، اما قیمت مک بوک اپل حدود 8۰۰ دالر بیشتر است! 
آیا دلیل این تفاوت قیمت را می دانید؟ حقیقت این اس��ت که اپل با 

هیچ یک از برندهای بازار رقابت نمی کند.
برند اپل قصد ندارد با کاهش قیمت محصوالتش نس��بت به دیگر 
برندها، مش��تری به دس��ت آورد. اپل روی فعالی��ت رقبایش تمرکز 
نمی کن��د و تمام وقت و تمرکز خود را روی ویژگی های منحصربه فرد 
یعن��ی طراحی زیبا و فراهم کردن تجربه بی نظی��ر برای کاربر، قرار 

داده است.
استیو جابز دوست نداشت محصوالت خود را با ارزش پایین تر وارد 
بازار کند پس تمام تالش خود را به کار بست تا ثابت کند محصوالت 
اپل نسبت به رقبا متمایز هستند و ارزش این مقدار هزینه را دارند. 
این دیدگاه نه تنها به طرفداران اپل افزود بلکه این برند را در مس��یر 

تولید محصوالتی با پیشرفته ترین تکنولوژی ها قرار داد. 
گوش��ی های آیفون بارزترین مثال هس��تند. تا قبل از عرضه اولین 
آیف��ون در س��ال ۲۰۰7 گوش��ی های هوش��مند با ابع��اد و طراحی 
متفاوت��ی وارد بازار می ش��دند اما پس از عرضه  اولی��ن آیفون تمام 
گوش��ی ها بدون توجه به برندشان طراحی یکسانی پیدا کردند، پس 
می توان ادعا کرد آیفون استاندارد جدیدی از گوشی های همراه وارد 

بازار کرد.
حقیقت دیگر این اس��ت که اپ��ل هیچ وقت ب��رای رقابت با دیگر 
برندها قیمت محصوالتش را کاهش نداد. بلکه این برند به مشتریان 
نش��ان داد چرا برای محصوالت و خدماتی ک��ه عرضه می کند، پول 
بیش��تری می گیرد. پس روی افزای��ش کیفیت محصوالت و خدمات 
تمرکز کنید و مطمئن باش��ید نتیجه آن را در طوالنی مدت مشاهده 

خواهید کرد.
شرکت اپل تعریف جدیدی از تکنولوژی ارائه کرده و روش زندگی 
مردم دنیا را تغییر داده اس��ت. س��ال های متمادی این باور در بین 
مردم وجود داشت که تکنولوژی های جدید به قدری پیچیده هستند 
که هر کس��ی قادر به درک آنها نیس��ت، اما اپل به دنیا نش��ان داد 
تکنولوژی س��اده تر از آن چیزی است که توسط قشر خاصی از مردم 
قابل درک باش��د. اپل ب��ه تمام مردم دنیا ثابت کرد پیش��رفته ترین 

محصوالت توس��ط همه و بدون توجه به سن، تحصیالت و موقعیت 
اجتماعی قابل استفاده هستند.

اپ��ل به عنوان تنه��ا عرضه کننده محصوالت درجه یک ش��ناخته 

نمی ش��ود، اما توانس��ته نگرش »ناب بودن« محصوالتش را در باور 
مردم جای دهد.

entrepreneur/ucan :منبع

اپل چگونه توانست به شرکتی تریلیون دالری تبدیل شود؟
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جدیدترین کتاب های حوزه تجارت الکترونیک

برای موفقیت در هر حوزه ای، مطالعه منبع اصلی شما محسوب می شود. در این رابطه تجارت الکترونیک 
بخش نس��بتا جدیدی محس��وب شده و الزم است تا هر س��اله حداقل چند کتاب را در این رابطه مطالعه 
کنید، با این حال به هر میزان که انتخاب حرفه ای تری داش��ته باش��ید، شانس موفقیت شما افزایش پیدا 
خواه��د کرد. در این رابطه به بررس��ی جدیدترین کتاب های حوزه تج��ارت الکترونیک خواهیم پرداخت. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که تالش ش��ده تا در انتخاب موارد، از شبیه بودن 
محتواها جلوگیری ش��ود. همچنین ترتیب بندی آنها دلیل بر می��زان اهمیت هر یک نبوده و انتخاب آنها 

تنها به نیاز شما بستگی خواهد داشت. 
How To Start A Podcast -1

نویسنده: پاول تیگو قیمت: 4.99 دالر
امروزه پادکست ها مورد توجه عموم قرار گرفته است. به همین خاطر تمامی برندها باید در زمینه تولید 
آن فعال باشند. در این کتاب شما با بیش از 4۰۰ نکته در رابطه با ایجاد یک پادکست آشنا خواهید شد 
که برخی از موارد موجب ش��گفتی خواننده می-شود. بدون شک پس از مطالعه این کتاب، امکان ارتقای 
س��طح به س��ادگی میسر خواهد بود. این امر در حالی است که بسیاری از افراد برای بهبود خود، اقداماتی 
را انجام می دهند که کامال نتیجه عکس را به همراه داش��ته و تنها باعث می ش��ود تا زمان و بودجه آنها 

نابود شود. 
Bezonomics -۲

نویسنده: برایان دامین  قیمت: 14.99 دالر
این کتاب به بررسی اصول مدیریتی و اقدامات جف بزوس در راستای ایجاد امپراتوری آمازون پرداخته 
اس��ت. جالب اس��ت بدانید که در شرایط حال حاضر که کرونا اکثر کسب وکارها را با بحران مواجه ساخته 
است، اخیرا آمازون چند هزار نفر را به شرکت خود اضافه کرده است. به همین خاطر این برند را باید در 
حال حاضر موفق ترین در سراسر جهان تلقی کرد. بدون شک آشنایی با داستان موفقیت و استراتژی های 

به کار رفته، برای هر فردی حاوی نکات ارزشمندی خواهد بود. 
The Business of Getting Business -3

نویسنده: جو مانائوسا  قیمت: 19.95 دالر
ای��ن کت��اب در اصل راهنمای��ی برای کس��ب وکارهای کوچک با بودجه محدود اس��ت تا بتوانن��د در زمینه تجارت 
الکترونیک و بازاریابی دیجیتال به موفقیت دست پیدا کنند. متن آسان این کتاب باعث شده است تا حتی آماتورترین 

افراد نیز بتوانند از محتویات آن استفاده کنند. 
No Filter -4

نویسنده: سارا فریر قیمت: 14.99 دالر
این کتاب به بررسی مهم ترین قابلیت حال حاضر مهم ترین شبکه اجتماعی حال حاضر جهان پرداخته 
است. درواقع بنا بر آمارهای منتشرشده، استوری بیش از سایر بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد، با این 
حال در راس��تای استفاده تجاری از آن، رعایت برخی از تکنیک ها و اصول ضروری است که این کتاب به 
خوبی به آنها پرداخته اس��ت. همچنین در این کتاب به بررسی دالیل خرید اینستاگرام توسط فیس بوک 

و ضرورت عدم استفاده از فیلتر برای نمایش محصوالت، پرداخته شده است. 
Digital Trust -5

نویسنده : باری کانولی قیمت: 35 دالر
یکی از چالش های همیش��گی بازاریاب ها ایجاد اعتماد خصوصا در زمینه فروش اینترنتی اس��ت. در این کتاب سعی 
شده است تا ضمن معرفی راهکارها و استراتژی های کاربردی در این زمینه، به بررسی دالیل موفقیت برخی از برندها 
و افراد پرداخته شود. نکته جالب دیگر، بررسی جداگانه شبکه های اجتماعی مختلف است که باعث می شود تا شانس 

موفقیت شما افزایشی چشمگیر را پیدا کند. 
The Founder’s Notes -6

نویسنده: جی کیو قیمت: ۲9.5۲ دالر
چی��ن را باید یک ابرقدرت نوظهور به حس��اب آورد. در این رابطه بررس��ی رازهای موفقی��ت برترین کارآفرینان این 
کش��ور، بدون ش��ک اهمیت باالیی را به همراه خواهد داشت. نویس��نده این کتاب، به داستان زندگی خود پرداخته و 

توصیه هایی را به کارآفرینان کرده است که بسیار متفاوت است. 
Get Funded -۷

نویسنده: جان بیگز و اریک ویلینز
مدیریت بودجه و نحوه اجرای پروژه، بدون ش��ک برای هر کارآفرینی مهم است. فراموش نکنید که هر 
س��اله بس��یاری از شرکت ها به علت نقص در این زمینه، با ورشکستگی مواجه می شوند. همچنین این امر 
که برندسازی قوی-ای داشته باشید، از دیگر نکاتی است که در این کتاب به خوبی پرداخته شده است. 

The AI Ladder -8
نویسنده: پاول زیکوپوس قیمت: 49.99 دالر

این کتاب به بررسی آینده هوش مصنوعی و تاثیر آن بر کسب وکارها پرداخته است. همچنین چالش ها 
و فرصت های موجود نیز بررسی شده است. در نهایت توصیه هایی برای شروع در این عرصه وجود دارد.

Building Brand Communities -9
نویسنده: چالز وگل  قیمت: ۲۷.95 دالر

این کتاب به بررسی تمامی اقدامات و مهارت های یک کارآفرین پرداخته است که بخش اصلی آن به بررسی اقدامات 
در زمینه تجارت الکترونیک و چالش های پیش رو پرداخته شده است. 

۲۰۲۰ Affiliate Marketing for Beginners -1۰
نویسنده: ریچارد فالگ  قیمت: 1۷.38 دالر

ای��ن کت��اب مخصوص افراد مبتدی بوده و در آن آموزش هایی در زمینه بازاریابی وجود دارد. نکته جالب آن آموزش 
گام به گام اس��ت که باعث می ش��ود تا افراد به س��ادگی بتوانند از محتویات آن اس��تفاده کرده و آنها را مورد استفاده 

قرار دهند. 
Owning Game-Changing Subcategories -11

نویسنده: دیوید آکر قیمت: 1۷.95 دالر
این کتاب به ضرورت پیداکردن ش��ریک تجاری و همکاری با افرادی نظیر اینفلوئنسرها پرداخته است. 
همچنین راهکارهایی برای مدیریت بحران های پیش رو و رایج حال حاضر، معرفی ش��ده است. در نهایت 
تالش شده است تا افراد به جای تالش برای پیداکردن فرصت ها، خود در زمینه ایجاد آنها اقدام کنند. 
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از نظر خیلی ها فرد موفق کس��ی اس��ت که درآمد زیادی دارد، 
کتاب های پرفروش می نویس��د و مس��ئولیت رهبری یک کشور را 
ب��ه عهده دارد، اما اگ��ر از افراد واقعاً موفق س��ؤال کنید »زندگی 
موفق چیست« به شما می گویند هیچ یک از این دستاوردها سبب 
داشتن یک زندگی موفق نخواهد شد. پس درک احساس موفقیت 
در زندگی فراتر از چیزی است که یک فرد را موفق نشان می دهد. 
با ما همراه باش��ید تا به ش��ما بگوییم افراد موفق دنیا در این باره 

چه نظری دارند؟
مایکل بوکنر می گوید: »معیاره��ای قدیمی موفقیت به تنهایی 

برای داشتن احساس موفقیت در زندگی کافی نیستند.«
در ای��ن مقاله قصد داریم هر آنچه برای داش��تن زندگی موفق 
نیاز اس��ت را از زبان افرادی چون باراک اوباما رئیس جمهور قبلی 

آمریکا تا نویسنده  مشهور مایا آنجلو بیان کنیم.
موفقیت از نظر ریچارد برانسون

ریچ��ارد برانس��ون، کارآفری��ن مع��روف انگلیس��ی و مؤس��س 
ش��رکت های ویریجین ب��ا ارزش بالغ ب��ر 5 میلی��ارد دالر، میان 
شادبودن و موفقیت رابطه  عمیقی برقرار می کند. این سرمایه  گذار 
بریتانیایی می گوید موفقیت با ش��ادبودن مرتبط است و دستیابی 

به موفقیت با رضایت خاطر ما در زندگی رابطه  مستقیمی دارد.
»بیش��تر افراد موفقیت خود را با می��زان درآمد یا افرادی که با 
آنها ارتباط دارند، می س��نجند. از نظر م��ن اگر می خواهید بدانید 
چقدر در زندگی موفق هس��تید باید ببینید چقدر احساس شادی 

می کنید.«
موفقیت از نظر آریانا هافینگتون

آریانا هافینگتون، نویس��نده و روزنامه نگار آمریکایی و س��ردبیر 
نشریه »هافینگتون پست« می گوید پول و قدرت برای داشتن یک 

زندگی موفق کافی نیست.
او معتقد اس��ت خیل��ی از افراد پول و قدرت را ضامن داش��تن 
ی��ک زندگی موفق می دانن��د اما عامل دیگری وج��ود دارد که از 

آن بی خبرند:
»برای داش��تن ی��ک زندگی موف��ق، همان طوری ک��ه دلمان 
می خواهد و لیاقتش را داریم، به عامل دیگری به جز پول و قدرت 
نی��از داری��م. این عام��ل را می توانید هرچه دلت��ان می خواهد نام 
بگذارید، اما این عامل چهار رکن دارد: تندرستی، خرد، بخشندگی 

و شگفتی«.
این عوامل در کنار هم زندگی آرام و ش��ادی را به ش��ما هدیه 

می دهد و می توانید زندگی واقعاً موفقی را تجربه کنید.
موفقیت از نظر مارک کوبان

مارک کوبان، میلیاردر و مدیر تیم بس��کتبال داالس ماوریکس 
در لی��گ NBA آمریکا، کمپانی HDnet و چند ش��رکت دیگر 

می گوید برای موفقیت هیچ نیازی به پول نیست.
»وقتی زندگی موفق شروع می ش��ود که صبح با لبخندی روی 
لب از رختخواب بلند می ش��وم و به یاد می آورم یک روز عالی در 

پیش اس��ت. من زمانی که درآمد چندانی نداشتم واقعاً خوشحال 
بودم و احساس موفقیت می کردم، شش نفری در یک آپارتمان سه 

اتاقه ساکن بودیم و روی زمین می خوابیدیم.«
موفقیت از نظر جان وودن

جان وودن، با کسب 6۲۰ موفقیت باشگاهی و 1۰ موفقیت ملی، 
به عنوان موفق ترین مربی بسکتبال در تاریخ باشگاه های بسکتبال 
آمریکا معرفی می ش��ود و احس��اس رضایت در زندگی را رمز یک 

زندگی موفق می داند.
او موفقی��ت را در رقابت ه��ای بین ف��ردی تعریف می کند. جان 
وودن در گفت وگو با رس��انه  خبری TED Talk در سال ۲۰۰1 

میالدی اعالم کرد:
»آرام��ش ذهنی از رضایت درونی هر فرد به دس��ت می آید. اگر 
برای انجام هر کار و دس��تیابی ب��ه اهداف تان با تمام وجود تالش 

کنید، به احساس رضایت فردی دست خواهید یافت.«
موفقیت از نظر وارن بافت

وارن بافت، کارآفرین موفق، س��رمایه گذار و بازرگان آمریکایی، 
روابط اجتماعی را در زندگی از هر چیزی ارزشمندتر می داند. او به 
عنوان موفق ترین س��رمایه گذار قرن بیستم و دومین ثروتمند دنیا 
بعد از بیل گیتس معرفی می شود و داشتن زندگی موفق را با پول 
مرتبط نمی داند. رئیس هیأت مدیره کمپانی برکش��ایر هاتاوی در 
یکی از رویدادهای ساالنه این شرکت گفت: »من به تعداد افرادی 

که دوستم دارم، موفق و خوشبخت هستم.«
موفقیت از نظر بیل گیتس

بیل گیتس، مدیر ش��رکت مایکروس��افت و کارآفرین مش��هور، 
موفقیت را در میزان تأثیرگذاری ما روی جامعه مش��روط می کند. 
او با س��رمایه 86 میلیارد دالری خود به عنوان ثروتمندترین مرد 
دنی��ا معرفی می ش��ود و زندگی موف��ق را در گرو داش��تن روابط 
اجتماعی مؤثر و به جا گذاش��تن میراث ارزش��مند برای نسل های 

بعدی می داند.
»وارن بافت می گوید نگاه کنید اطرافیان تان چقدر خوش��حالند 
یا چقدر دوست تان دارند، آن وقت متوجه می شوید در زندگی تان 
موف��ق بوده اید یا ن��ه! وقتی به احس��اس موفقیت می رس��ید که 
متفاوت باش��ید، در زندگی تان به دنبال س��اخت چیزی باشید، به 

رشد کودکان تان بپردازید و به افراد نیازمند کمک کنید.«
موفقیت از نظر مایا آنجلو

مایا آنجلو، نویس��نده  مش��هور آمریکایی، زندگی موفق را لذت 
ب��ردن از کاری ک��ه انجام می دهی��د می داند. او در س��ال ۲۰14 
میالدی در سن 86 سالگی درگذشت و همواره به مطالعه و نوشتن 
جمالت پندآموز مش��غول بود. تعریفی که او از زندگی موفق دارد 

بهترین و زیباترین تعریف است.
»زندگی موفق به معنای آن اس��ت که به خودتان افتخار کنید. 
کارهایی را انجام دهید که به آن عشق می ورزید و سعی کنید هر 

کاری که انجام می دهید، برای خودتان دوست داشتنی باشد.«

موفقیت از نظر دیپاک چوپرا
دیپاک چوپرا، نویس��نده و پزشک موفق می گوید موفقیت وقتی 
به دست می آید که شخصیت شما همواره در حال پیشرفت باشد. 
او در کتاب »هفت قانون معنوی« نوش��ت: »موفقیت در زندگی به 
معنای پیش��رفت گام به گام برای دس��تیابی به سعادت و کامیابی 
است. دس��تیابی به اهداف واال و بهبود آنها رمز اصلی یک زندگی 

موفق است.«
موفقیت از نظر باراک اوباما

ب��اراک اوباما، رئیس جمهور س��ابق آمریکا، ب��ه باالترین درجه 
دولت��ی رس��ید، اما ق��درت را برای دس��تیابی ب��ه موفقیت کافی 
نمی داند. او تمایل دارد زندگی انسان ها را تغییر دهد تا به احساس 
موفقیت برس��د. میشل اوباما در س��ال ۲۰1۲ میالدی در مجمع 
ملی دموکراتیک اعالم کرد ش��وهرش می خواهد حقوق تمام افراد 
پردرآم��د را پایین بیاورد تا با راه ان��دازی کارخانه ها و کارگاه های 

فوالد و فلزات برای افراد بیشتری شغل ایجاد شود.
»موفقیت هیچ ارتباطی به میزان درآمد شما ندارد، باید ببینید 
چطور می توانی��د روی زندگی دیگران تأثیر بگذارید و زندگی آنها 

را تغییر دهید.«
موفقیت از نظر توماس ادیسون

توماس ادیس��ون، بیش از 1۰۰۰ اختراع ثبت ش��ده دارد و عاشق 
کار کردن است. او زندگی موفق را در سختکوشی تعریف می کند، به 
طوری که رکورددار 6۰ س��اعت کار بدون وقفه است. ادیسون تعریف 
فوق العاده و بلندپروازانه ای از موفقیت دارد: »موفقیت نیازمند 1درصد 

اشتیاق و عالقه و 99درصد پشتکار و سختکوشی است.«
موفقیت از نظر استفن کاوی

استفن کاوی، نویسنده، تاجر و سخنران انگیزشی آمریکایی که 
ب��ا کتاب »هفت عادت افراد تأثیرگ��ذار« به موفقیت قابل توجهی 
دست یافته تعریف جالبی از یک زندگی موفق دارد. استفن کاوی 

موفقیت را حسی کاماًل متفاوت و منحصر به فرد می داند.
»اگر قادر باشید دقیقا تصور کنید در مراسم خاکسپاری تان چه 

اتفاقی می افتد، به تعریف مشخصی از موفقیت خواهید رسید.«
موفقیت از نظر جان پل جونز

جان پ��ل جون��ز، کارآفرین موف��ق آمریکایی همانن��د توماس 
ادیس��ون موفقیت را در سختکوش��ی می داند. او مؤس��س یکی از 
برندهای محصوالت آرایشی است و وقتی که خیلی جوان بوده به 
راز موفقیت دس��ت یافته است. او در یک خشکشویی کار می کرده 
و به خاطر اینکه لباس ها را با دقت و تمیز می شسته، توانسته مدیر 

خشکشویی را تحت تأثیر قرار دهد.
»موفقی��ت هیچ ارتباطی به موقعیت و حس��اب بانکی تان ندارد. 
موفقیت به معنای آن اس��ت که کارتان را به بهترین شکل ممکن 
انجام دهید آن هم زمانی که هیچ یک از همکاران به کیفیت کاری 

که انجام می دهند توجه ندارند.«
businessinsider/ucan :منبع 

راز موفقیت از زبان افراد موفق دنیا؛ زندگی موفق به چه عواملی وابسته است؟
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