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بدهبستان
دولتوبانکها

فرصت امروز: کاهش نرخ س��ود س��پرده های بانکی به 15درصد، ممنوعیت پرداخت س��ود به حساب بانکی دستگاه های دولتی، 
اختصاص تسهیالت 75 هزار میلیارد تومانی برای بخش های مختلف اقتصادی و پرداخت وام یک میلیونی به سرپرستان خانوارها، 
سیاست هایی است که دولت برای عبور از کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن در پیش  گرفته است؛ برنامه هایی که به اعتقاد اغلب 
اقتصاددانان باعث رش��د تورم در ماه های آینده می ش��ود. به گفته آنها، برنامه های دولت برای حل مشکالت کنونی اقتصاد ایران که 
ریشه در تحریم ها، سوءمدیریت ها و فشار مضاعف کرونا دارد، مانند شمشیر دولبه ای است که می تواند اقتصاد را با چالش های جدی...

شاخص کل بازار سرمایه در آستانه ۷۷۰ هزار واحد ایستاد

رشد ۲۷ هزار واحدی شاخص بورس
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افت دست کم 4۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۹

کرونا جان مالیات را می گیرد؟

6 راه ساده برای ایجاد اعتمادبه نفس
تقویت روحیه کارمندان در ایام دورکاری کرونا

روش های ایجاد فرهنگ سازمانی هم راستا با برند
چالش های بازاریابی برای نسل جوان
مدیریت کاهش تقاضا به سبک اوبر

امکان ذخیره الیو قابلیت جدید اینستاگرام 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تاثیر کرونا در آینده 
کسب وکارها موضوع سخنرانی 

جدید بیل گیتس

یادداشت
 کرونا و کاهش نرخ

ذخیره قانونی

از آنجا ک��ه تأمی��ن منابع الزم 
با  برای بس��ته های نج��ات مقابله 
پیامدهای کرونا حتی در کشورهای 
پیش��رفته، از ظرفیت بودجه دولت 
خارج است، معموالً توسل به منابع 
بانک مرک��زی اصلی ترین راه برای 
تأمین اعتبار اس��ت. در ایران بیش 
و پیش از توس��ل ب��ه منابع بانک 
مرک��زی، دولت به س��راغ وام دهی 
)خلق پول( نظام بانکی می رود. بر 
همین من��وال، اخیراً بانک مرکزی 
دس��تور اعطای 75 ه��زار میلیارد 
تومان تس��هیالت کم بهره از سوی 
ش��بکه بانکی را ب��رای اعطای وام 
ب��ه گروه ه��ای هدف ب��ه تصویب 
دولت رس��اند. اه��رم دولت-بانک 
مرکزی ب��رای هدایت ای��ن مقدار 
مناب��ع بانکی، ب��ه تعبیری ترغیب 
انگی��زه بانک ه��ا، کاه��ش در نرخ 
ذخی��ره قانون��ی و آزادک��ردن ۲5 
ه��زار میلیارد توم��ان از وجوه نقد 
بانک ه��ا ن��زد بانک مرک��زی بود. 
در واق��ع، بانک مرک��زی در قالبی 
شناخته ش��ده از ش��یوه موسوم به 
هدای��ت اعتبارات بانکی، پول خود 
)ذخایر یا پای��ه پولی( را به عنوان 
اه��رم تأثیرگ��ذاری چندبرابری بر 
اعتب��ارات بانک��ی ب��ه کار می برد. 
اما یک س��ؤال: چ��را بانک مرکزی 

به جای کاس��تن از نرخ 
4ذخیره قانونی، اقدام...
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ش��ورای ش��هر تهران در مقابله با بحران بیم��اری کرونا، توان 
تصمیم گیری شفاف خود را از دست داده و بدون آنکه تصمیمی 

واقعی بگیرد، فقط به توصیه و هشدار بسنده کرده است.
ب��ه گزارش خبرآنالین، این روزهای تلخ، س��خت و جانکاه که 
دقیقه به دقیقه آن به کندی برای شهروندان می گذرد، نشان داد 
که ش��ورای ش��هر تهران توان الزم روانی و مدیریتی برای مقابله 
ب��ا بحران را ندارد؛ بحرانی از جنس ی��ک بیماری همه گیر که با 
تغییرات رفتاری و آموزش های ش��هروندی به همراه پش��تیبانی 
اقتصادی و مدیریتی در برخی کش��ورهای جهان کنترل شده و 
هرچ��ه توان مدیریت و اقتصاد کش��ورها، پایین تر بود، تلفات آن 

بیشتر نمود پیدا کرد.
این در حالی است که تهران تبدیل به یکی از کانون های بحران 
کرونا در کشور شد. س��اختار جمعیتی، تراکم باال، تردد مردم از 
اس��تان های همجوار، س��بک زندگی توأم با ارتباطات گس��ترده 
ش��هروندان با یکدیگر، مسائلی بود که به صورت آشکاری، شیوع 
کرون��ا در تهران را پیش بینی پذیر می کرد و کس��انی که قرار بود 
با پیش بینی عوامل آش��کار و نهان شیوع کرونا در حوزه شهری، 
اقدام��ی انجام دهند، از این آزمون مردود بیرون آمدند. ش��ورای 
ش��هر نتوانست اقدام موثری درباره مدیریت کرونا – دست کم در 
ح��وزه تصمیم گیری و اقتدار خود- انجام دهد. در گزارش حاضر 
به عملکرد شورای شهر درباره بحران کرونا نگاهی گذرا کرده ایم.

اقتدار شوراهای شهر در مقابله با ویروس کرونا
ش��اید یکی از مس��ائلی که در ابتدای بررس��ی »بحران کرونا« 
و »ش��ورای ش��هر« مط��رح ش��ود، ح��وزه اقت��دار و صالحیت 
تصمیم گیری ش��وراها درباره کرونا اس��ت. واقعیت این است که 
بحران کرونا، موضوعی چندبعدی اس��ت ک��ه از اقتصاد و روابط 
بین الملل تا حمل و نقل عمومی و دستفروشی در شهرها را دربر 
می گیرد و به همه آنها مربوط اس��ت. پس دس��ت کم ش��وراهای 
ش��هر در ح��وزه اقتصاد ش��هری، حمل و نقل ش��هری و کنترل 
ترافیک، مس��تقیما توان تصمیم گیری دارند. همانطور که برخی 
از شوراهای شهرهای بزرگ کشور مانند شیراز و اصفهان ترجیح 
دادن��د با مصوبه تعطیلی مترو و اتوبوس��رانی، ب��ه تردد مردم در 
محیط های آلوده عمومی دامن نزنند. به عنوان مثال شورای شهر 
مش��هد تصمیم گرفت حرکت مترو را در کالنشهر دوم کشور تا 
نیمه اردیبهشت ماه تعطیل کند. شورای شهر مشهد این تصمیم 
را ب��ا توجه به تبعات اقتصادی آن برای مدیریت ش��هری گرفت. 
استدالل ساده ای پشت این مصوبه است: مردم زنده بمانند بهتر 

است تا با مترو ارزان تر سفر کنند!
برخی شوراهای شهر حتی کار را از این هم فراتر بردند و مانند 
هم��دان تصمیم گرفتند حمل و نقل عمومی حتی تاکس��ی ها را 
ب��ه صورت واضح تعطی��ل کنند. این تعطیلی در برخی ش��هرها 
همچنان ادامه دارد مثال ش��ورای شهر تبریز هم در ۲۴ فروردین 
م��اه مصوب کرد اتوبوس، مترو و حتی ترمینال های مس��افربری 
تعطیل بماند آن هم تا اطالع ثانوی! یعنی تا زمانی که اطمینان 

حاصل شود کرونا دیگر خطر شیوع و همه گیری حاد ندارد.
در این میان، شورای شهر تهران با اطالع کافی از اینکه بحران 
کرونا چه بر سر شهروندان می آورد، قدم به دوره کرونایی پایتخت 

گذاش��ت. زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر هشدار 
داده بود پیک کرونا در راه اس��ت و باید حمایت های جس��می و 
روان��ی از ش��هروندان در مقابل این بیماری انجام ش��ود، ولی در 
مقابل چه اقدامی از شورای شهر سر زد؟ تصمیماتی ناهماهنگ، 
اشتباه و در نهایت رسیدن به مرحله توقف کامل تصمیم گیری.

چه کسی به بیماری کرونا دامن زد؟
ویروس کرونا، از ناهماهنگی عملکرد مردم بیش��ترین س��ود را 
ب��رای تکثیر خود می برد. وقتی ش��ورای ش��هر تصمیمی درباره 
ممنوعیت تردد وسایل عمومی در شهر نمی گیرد و از سوی دیگر، 
تردد وسایل نقلیه خصوصی را با محدودیت مواجه می کند، کرونا 

از فرصت ناهماهنگی برای تکثیر بیشتر خود استفاده می کند.
محسن هاش��می، رئیس ش��ورای ش��هر درباره تصمیم گیری 
درخصوص تعطیلی مترو و اتوبوس در یک برنامه تلویزیونی گفت 
که باید حمل و نقل عمومی در تهران تعطیل می ش��د. هاش��می 
البته مسئولیت تبدیل مترو و اتوبوس به کلونی کرونا را به گردن 
یک س��تاد دولتی انداخت و گفت: س��تاد مبارزه با کرونا به جای 
اینکه تصمیم بر توقف حمل ونقل عمومی اخذ ش��ود، تعداد اعزام 
قطار و اتوبوس را کاهش داد که این کار کاماًل اشتباه بود و باعث 

ازدحام شد.
البته او توضیح نداد که اگر ش��ورای شهر مصوب می کرد حمل 
و نقل عمومی تعطیل شود، چه کسی می توانست در مقابل موج 
مطالبه افکار عمومی قرار بگیرد؟ به عبارت دیگر مسئولیت شیوع 
کرونا در تهران به گردن کسی می افتاد که مخالف تعطیلی حمل 
و نقل عمومی بود، ولی االن انگش��ت سوال را مستقیما به سوی 
ش��ورای ش��هر گرفته اند: چرا حمل و نقل عمومی تعطیل نشد؟ 
حاال که تعطیل نش��د، چرا 1۲ هزار میلیارد ضرر به شهر خورد؟ 
محسن هاش��می البته معتقد است که قرار نیست درباره مسائل 
مرتبط با کرونا، ش��ورای ش��هر تصمیماتش را با منطق اقتصادی 
بگیرد. او گفت: قرار نیست ما در این باره تصمیم اقتصادی اتخاذ 
کنیم بلکه در شرایط شیوع کرونا باید تعداد وسایل حمل و نقل 
عموم��ی افزایش پیدا کند تا تراکم جمعیت کاهش پیدا کند، اما 

در این باره به شیوه معکوس عمل می شود.
در نهایت هم ش��ورای شهر با وجودی که می گفت تالش دارد 
ب��ا آوردن زالی، فرمانده س��تاد مقابل با کرونا در تهران به صحن 
شورا، حق رأی در این ستاد را به دست بیاورد، چیزی به نام حق 
رأی به دست نیاورد و آنطور که از شواهد پیداست کسی شورای 

شهر را درباره مدیریت موضوع کرونا بازی نداد.
دغدغه های کرونایی شورای شهر

به نظر می رس��د شورای ش��هر تهران در میان بحران کرونا، دو 
دغدغه مه��م دارد. دغدغه اول، کاهش درآمد مدیریت ش��هری 
اس��ت که مش��کل بزرگی به نظر می رسد چون در زمانه تعطیلی 
ش��هر و فقدان درآمد کافی برای ش��هروندان، کاهش درآمد 1۲ 
ه��زار میلیارد تومانی ش��هرداری در ش��رایط مان��دگاری کرونا، 
ضربه س��نگینی بر  کارآمدی شورای شهر نزد افکار عمومی وارد 
می کند. به عبارت دیگر مردم می پرس��ند شهر که تعطیل شده، 
تع��داد زیادی هم آلوده ش��دند و فوتی هایی هم داش��ته، مترو و 
اتوبوس و تاکسی هم که باز بود و کار می کرد، پس چرا هم پیاز 

کس��ادی بازار را خوردیم و هم چوب جان باختن بر اثر کرونا را 
و در نهایت، ضرر مالی در مدیریت ش��هری هم دادیم؟ فایده کار 
کردن مترو و اتوبوس و آلوده ش��دن تعداد بیشتری از مردم چه 
بود؟ محسن هاشمی رئیس شورای شهر از این دغدغه به صورت 
صریح سخن گفته و اعالم کرده شورای شهر نگران کاهش درآمد 

شهرداری به خاطر بحران کرونا است.
دغدغه دوم اعضای شورای ش��هر تهران، بیان سخنان کوبنده 
و نطق های انتقادی اس��ت که تقریبا همگ��ی این نطق ها، دولت 
را نش��انه گرفته و روزی نیس��ت که بخش ه��ای مختلف دولت، 
از انتق��اد اعضای ش��ورای ش��هر در امان بماند. ی��ک روز رئیس 
کمیسیون حمل و نقل ش��ورای شهر می گوید وعده خرید 5۰۰ 
اتوبوس��ی که رئیس جمهور داده یا ناش��ی از بی خبری اس��ت یا 
شوخی با افکار عمومی و روز دیگر محسن هاشمی درباره اشتباه 
بودن تصمیم به کاهش مترو و اتوبوس از س��وی س��تاد مقابله با 

کرونا انتقاد می کند.
در ای��ن بین، بخش های مختلف مدیریت ش��هری هم چندان 
با طرح های دولتی مقابله ب��ا کرونا مانند فاصله گذاری اجتماعی 
هماهنگ نش��ده اند. حتی مدیرعامل تاکسیرانی تهران اعالم کرد 
ک��ه اجرای طرح فاصله گ��ذاری اجتماعی با فش��ار و زور ممکن 
نیس��ت چون با وجودی که تاکسی ها باید با ظرفیت کمتری کار 
کنند، ولی کسی نیست به آنها ضرر و زیان بدهد بنابراین سوال 
این است که چه کسی قرار است این زیان مالی را برعهده بگیرد؟ 
وزارت بهداش��ت که مامور علمی تهیه طرح بوده؟ مس��افران که 
اختیاری در این تصمیم نداش��ته اند؟ یا مدیریت ش��هری که در 

سراشیبی کاهش درآمده افتاده؟
ش��اید اصلی ترین اقدام مقابله ای شورای ش��هر تهران در برابر 
ام��واج کرونا، بس��تن بوس��تان های ته��ران برای عدم اس��تفاده 
ش��هروندان بود که با هشدارهای پلیس در آستانه روز سیزده به 
در شروع ش��د و احتماال تا مدت ها ادامه خواهد یافت، سیاستی 
بجا و درس��ت که در جای خود قابل تقدیر اس��ت. البته سیاست 
شایس��ته ش��ورای ش��هر در بس��تن ورودی بوس��تان ها به روی 
ش��هروندان با سیاست ناهماهنگ دیگری درباره برنداشتن طرح 
ترافیک تا اطالع ثانوی، در تضاد است چون باعث می شود مردم 
چاره ای جز تردد بیشتر با وسایل نقلیه عمومی نداشته باشند. به 
بیان دیگر، اگر مترو و اتوبوس، باعث ش��یوع کرونا می شود پس 
چرا طرح ترافیک آغاز ش��ده و مردم مجبور شده اند سوار وسایل 

نقلیه عمومی شوند که خطر آلودگی به کرونا دارد؟
این سیاس��ت ناهماهنگ باعث ش��ده حتی برخ��ی از اعضای 
ش��ورای ش��هر هم به لغو طرح ترافیک اعت��راض کنند و بگویند 
اجرای طرح ترافیک در تهران در ش��رایطی که به دستور رئیس 
جمهور دوس��وم کارمندان نیز باید س��رکار بروند، یعنی افزایش 
جمعی��ت در واگن های مترو و اتوب��وس! پیامدش هم ایجاد موج 
ابتال به کرونا در پایتخت اس��ت. حجت نظری عضو شورای شهر 
تهران در صفحه ش��خصی خود نوش��ت: هفته پی��ش در نامه به 
ش��هردار تهران گفتم که طرح ترافیک باید تا زمان ریش��ه کنی 

کرونا متوقف شود!
عدم هماهنگی ش��ورای ش��هر ب��ا برنامه های مقابل��ه ای کرونا 

به حدی چش��مگیر ب��ود که حتی زالی، فرمانده س��تاد مقابله با 
کرونا در اس��تان تهران اعالم کرد تهران یکی از مهم ترین مراکز 
داغ بیم��اری کرونا اس��ت که با هیچ اس��تان دیگری در کش��ور 
قابل مقایس��ه نیس��ت و خواس��تار همکاری اعضای شورای شهر 
درخصوص اخذ تصمیمات و مصوباتی برای مقابله و مهار بیماری 

شد.
»پیشنهاد غیرممکن« برای محدودیت تردد تهرانی ها

»پیشنهاد غیرممکن« یک عضو شورای شهر درباره محدودیت 
تردد ش��هروندان در تهران، نقطه اوج ناهماهنگی و دور ماندن از 
واقعیات میدانی برای ش��ورای ش��هر بود. پیشنهادی که خاطره 
ابتکار احمدی نژاد در آب پاش��ی با هواپیمای س��م پاش در تهران 
ب��رای مقابله ب��ا آلودگی ه��وا را زنده کرد. در یکی از جلس��ات 
غیرعلنی شورای شهر –معروف به هم اندیشی- پیشنهادی مبنی 
بر »اعمال محدودیت تردد روزانه در س��طح ش��هر براساس کد 
ملی شهروندان« مطرح شد. براساس مدل پیشنهادی، شهروندان 
پایتخت نش��ین برمبنای آخرین رقم کدمل��ی خود به 1۰ دهک 
تقس��یم بندی و مطابق با آن، ه��ر دهک یک روز امکان خروج از 
خانه برای پیگیری مسائل اداری، اقتصادی و حتی خرید را پیدا 

خواهد کرد.
آنط��ور که پیداس��ت برخ��ی از اعض��ای مدیریت ش��هری، از 
طریق این دس��ته بندی و اعمال جریمه ش��هروندان یا توصیه به 
خروج ه��ای غیرض��روری از خانه، قصد داش��تند امکان کنترل و 
کاهش ترددها در معابر و خیابان های شهر را فراهم کنند. به جز 
این پیشنهاد عجیب، پیشنهادهای معقول و واقع گرایانه ای مانند 
اجباری ش��دن استفاده از ماسک در مترو و فضاهای عمومی هم 
مطرح ش��د که ناتوان بودن ش��ورای شهر از تصمیم گیری، آن را 

به جایی نرساند.
به نظر می رس��د اعضای ش��ورای ش��هر ت��وان تصمیم گیری و 
مس��ئولیت پذیری خود را از دس��ت داده اند. از ظواهر پیداس��ت 
آنها آنقدر در فش��ار عصبی و روانی برای »تصمیم نگرفتن« قرار 
گرفته اند که به طور جدی تصمیم گرفتند هیچ تصمیمی نگیرند. 
آنطور که محسن هاشمی به خبرنگاران گفت در جلسه غیرعلنی 
شورای شهر که نام آن را جلسه هم اندیشی گذاشته اند، مقرر شد 
برنامه های ش��ورا را به صورت مصوبه نداشته باشند و تنها آن را 
مکتوب به ش��هردار برس��انند تا وی بتواند آنها را به ستاد مبارزه 

با کرونا ارائه دهد.
این مصوبه عجیب و غیرقانونی نش��ان می دهد شورای شهر به 
صورت واضحی ناکارآمدی و توقف خود را در شرایط بحران نشان 
داده اس��ت. جالب اینجاست شورای شهر در جلسه ای که ماهیتا 
غیرقانونی است، تصمیم می گیرد که هیچ مصوبه ای نداشته باشد 
و از آنجایی که این تصمیم، به صورت مصوبه نیست، یعنی شکل 
مصوب��ه و امضا و صورتجلس��ه و ثبت در ف��رم مصوبات را ندارد، 
نه قابل پیگیری توس��ط ش��هروندان و نه قابل شکایت در دیوان 
عدالت اداری اس��ت. یعنی چه ش��ورای ش��هر تصمیم بگیرد که 
مصوبه نداش��ته باش��د و نظراتش را در قالب توصیه به مدیریت 
ش��هری بدهد؟ ظاهرا این راهکار، چ��اره ای برای انتقادات آینده 

درباره عملکرد این نهاد در شرایط بحران است.

بررسی عملکرد شورای شهر تهران در هنگامه بحران کرونا

بی تصمیمی در شورای شهر

حسین درودیان
کارشناس اقتصادی



ش��کنندگی چالشی است که برخالف انتظار عمومی، به موازات افزایش آزادی و 
شکوفایی اقتصادی در برخی از مناطق جهان افزایش یافته است. با اینکه تعریف های 
مختلفی از شکنندگی وجود دارد، اما همه این تعاریف به ابعاد مشابهی از شکنندگی 
در حوزه های اقتصادی، سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اش��اره دارند. به عنوان مثال، 
بان��ک جهانی در تعریفی که در س��ال ۲۰13 ارائه داده، حکومت های ش��کننده را 
حکومت های��ی تعریف می کند که با چالش های جدی توس��عه )نظیر ظرفیت های 
نهادی ضعیف، حکمرانی بد، بی ثباتی سیاسی و خشونت های مداوم و متواتر یا آثار 

ناشی از درگیری های شدید در گذشته( روبه رو هستند.
همچنین سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه )OEC( شکنندگی را ترکیبی 
از در معرض خطر قرار داشتن و عدم توانایی حاکمیت و جامعه در مدیریت، جذب 
و یا کاهش اثرات خطر مذکور تعریف می کند که می تواند نتایج نامطلوبی از جمله 
خش��ونت، عدم کارک��رد نهادها، آوارگی و بحران های انس��انی را به همراه داش��ته 
باش��د. در گزارشی که در سال ۲۰16 توس��ط این سازمان و تحت عنوان »گزارش 
حکومت های ش��کننده« منتشر ش��د، پنج بُعد برای شکنندگی تعریف شده است: 
اقتصادی، محیطی، سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی. در این چارچوب، هر کدام از این 

ابعاد در شش حالت )از سطح محدود تا سطح شدید( درجه بندی می شود.
شکنندگی به زبان ساده و دالیل پیدایش آن

به  طور خالصه، شکنندگی به مجموعه ای از موانع برای دستیابی به صلح، امنیت 
و توسعه پایدار گفته می شود که با حاکمیت ضعیف، ظرفیت های نهادی محدود و 
یکپارچگی اجتماعی پایین مشخص شده و سبب عدم کارایی قراردادهای اجتماعی 
و کاهش تاب آوری می ش��ود. حال س��وال این است که ایران چه نسبتی با شاخص 
ش��کنندگی دارد؟ در پاسخ به این پرس��ش، مرکز پژوهش های اتاق ایران در چهل 
و چهارمین شماره بروشور »اقتصاد به زبان ساده« به مفهوم شکنندگی پرداخته و 

تالش کرده آثار و پیامدهای آن را در جامعه ایران توضیح دهد.
در این گزارش آمده که ش��کنندگی، ابعاد متعددی دارد: بُعد اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی. تعاریفی هم وجود دارند که بُعد محیطی و یا جنبه های خاصی از 
ابعادی نظیر عدالت، کنترل داخلی و یا ناهمگونی جمعیت را هم در نظر می گیرند. با 
وجود این تفاوت ها، همه تعاریف موجود، نتایج مشابهی را دست می دهند. به عبارت 
دیگر، همه مدل های مذکور شرایط شکننده را شامل تضعیف قراردادهای اجتماعی 
به دلیل حاکمیت ضعیف، عدم کفایت نهادی و پیوستگی اجتماعی پایین می دانند 
که نتیجه آن، تاب آوری پایین اجتماعی اس��ت. شدت شکنندگی درجات مختلفی 

داشته و این شدت در ابعاد و زمان های مختلف، ممکن است متفاوت باشد.
باید گفت که اگرچه بیش��تر تعاریف و شاخص ها، بر عملکرد دولت تاکید دارند، 
اما در نظر داشتن این مسئله نیز اهمیت دارد که شکنندگی می تواند ناشی از روابط 
ناکارآم��د میان گروه های مختلف در جامعه، از جمله روابط آنها با دولت باش��د. در 
واقع، شکنندگی به دلیل اینکه نشانه ای از تضعیف قراردادهای اجتماعی است، باید 
از دو جنبه موانع اجتماعی و موانع حاکمیتی مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، 
تصمیمات جامعه بین المللی در مورد چالش های ناشی از شکنندگی همواره تحت 
تأثیر سه مالحظه مهم قرار داشته است: افزایش نیاز به تأمین منابع مالی در زمان 
حوادث و فجایا و بعد از آن، رهاش��دن کشورهایی که از رشد و دستیابی به توسعه 

پایدار جا مانده اند و از همه مؤثرتر، شوک بین المللی ناشی از موج تروریسم.
شکنندگی چه رابطه ای با تاب آوری دارد؟

در دهه های اخیر، همه کشورهای دنیا با پدیده شوک های برون زا مواجه بوده اند. 
نظریه پردازان توس��عه، با بررس��ی هزینه ها و دستاوردهای ش��وک های برون زا در 
کش��ورهای مختلف جهان، مشاهده کردند که میزان اس��تفاده از فرصت ها و مهار 
تهدیدهای بالقوه ناشی از این شوک ها، بیش از هر چیز تابع میزان توانایی دولت ها 
در واکنش مناسب و به موقع در مقابل این شوک ها بوده که به این ویژگی تاب آوری 
گفته می ش��ود. کشورهایی با قدرت انعطاف بیشتر می توانند واکنش های به موقع و 
مناس��بی بروز دهند و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند، در حالی که کش��ورهایی 
ب��ا عدم آمادگی کامل، حتی قادر هس��تند فرصت را نیز به تهدید تبدیل کنند. در 
ادبیات جهانی، تاب آوری را به توانایی حکومت و جامعه در جذب، سازگاری و تحول 
در راس��تای پاسخ به یک شوک یا استرس بلندمدت تعبیر کرده اند. ویژگی اساسی 
ت��اب آوری، یک پیم��ان اجتماعی محکم میان حکومت و جامع��ه در مورد نقش و 
مسئولیت متقابل آنها است. تعامل میان دولت و جامعه که اساس پیمان اجتماعی 
را تشکیل می دهد، در خالل مکانیسم های نهادی رسمی و غیررسمی اتفاق می افتد 
که در صورت ارتباط سازنده، به تدریج سبب ایجاد اعتماد و منفعت دوجانبه شده و 

منبع مهمی برای حفظ ثبات در زمان بحران خواهد بود.
شکنندگی سبب از کار افتادن قراردادهای اجتماعی و کاهش تاب آوری می شود. تجربه 
کشورها نیز نشان می دهد که حکومت ها و جوامع باثبات در مقابل شوک های داخلی و 
خارجی عملکرد بهتری دارند، اما حکومت های شکننده معموالً در مارپیچی از ضعف و 
خشونت گرفتار می شوند. بخش زیادی از این مسئله به ظرفیت های تاب آوری برمی گردد. 
جوامعی که تحت تأثیر حاکمیت ضعیف، محدودیت ظرفیت های نهادی، اتحاد اجتماعی 
اندک و مش��روعیت پایین قرار دارند، بیش��تر دچار از کار افتادن تدریجی قراردادهای 
اجتماعی، از بین رفتن تاب آوری اجتماعی و قرار گرفتن در سطوح پایین توسعه انسانی 
و اقتصادی می شوند. این کشورها اغلب درجات زیادی از خشونت و عدم احترام به قانون 
را تجربه می کنند. افزایش ثبات اقتصاد کالن، افزایش کارایی بازارها، حکمرانی خوب و 
توسعه اجتماعی از جمله عواملی هستند که جوامع را به سمت افزایش تاب آوری سوق 
می دهند. به عبارت بهتر، کاهش ش��کنندگی و افزایش تاب آوری دو سیاست هم سو و 

هم راستا بوده که نقش مهمی در فرآیند توسعه کشورها دارد.
وضعیت شکنندگی ایران در یک دهه گذشته

اگرچه ارائه یک تصویر صحیح از میزان شکنندگی اقتصاد ایران، نیازمند تحلیلی 
یکپارچه از سیستم اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و محیطی و تعامل میان 
آنها اس��ت، اما شکی نیست که دائمی بودن مخاطرات ناشی از نوسانات منابع نفت 
و تحریم های بین المللی، سبب کاهش توان دولت برای مقابله با بحران های داخلی 

و خارجی شده است.
ب��ه گفته مرکز پژوهش های اتاق ایران، در س��ه  دهه اخیر، اقتصاد ایران با فراز و 
نشیب های بسیاری مواجه بوده است. بحران های متعدد ارزی، کسری بودجه، تورم، 
حجم باالی نقدینگی نامتناسب با عملکرد اقتصادی کشور، بحران در سیستم بانکی، 
شوک ناشی از افزایش تحریم های بین المللی و مسائلی از این دست دائماً گریبان گیر 
اقتصاد کش��ور بوده اس��ت. در کنار بحران های اقتصادی، بحران های طبیعی نظیر 

س��یل، زلزله و خشکسالی و همچنین خش��ونت های ناشی از اعمال تحریم ها همه 
در کنار یکدیگر کشورمان را با وضعیتی نه چندان باثبات طی سال های اخیر روبه رو 
ساخته است. در چنین شرایطی، شیوع بیماری کرونا و گسترش سریع این ویروس 
در کشورمان از ماه های پایانی سال 98 نیز بر آشفتگی های کشور افزوده و عماًل با 

بحران انسانی مواجه ساخته است.
ش��اخص شکنندگی برای دولت ایران از سال ۲۰۰6 محاسبه شده است. بررسی 
رتبه و مجموع نمرات کسب شده توسط ایران در فاصله سال های ۲۰۰6 تا ۲۰19 
نش��ان می دهد که جایگاه کشور از نظر شاخص ش��کنندگی دولت ها در این برهه 
زمانی در نوسان بوده است. همچنین مجموع نمرات شاخص های شکنندگی ایران 
در این دوره همواره باالی 8۰ بوده که نشان دهنده وضعیت نامساعد کشور در این 
ش��اخص اس��ت و ایران را ذیل عنوان »کشورهای با هشدار بسیار شدید« قرار داده 
است. به عنوان نمونه، در سال ۲۰19 به ترتیب شاخص های »شکاف میان نخبگان 
و دولت« و »ش��کایات عمومی« ب��ا نمرات 9.6 و 9.5 بدتری��ن وضعیت را در بین 

شاخص های دیگر داشته اند.
وضعیت شکنندگی اقتصاد در روزهای کرونایی

در بخش نهایی این گزارش آمده است که شکنندگی سبب افزایش فقر و خشونت 
شده و پیامدهای منفی ناشی از آن به یک منطقه جغرافیایی مشخص محدود نشده 
و قابل سرایت است، در نتیجه، شناخت و تالش برای مبارزه با آن از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت و راه حل بهینه تالش برای گذار از ش��کنندگی به تاب آوری است. 
البته هیچ کدام از تعاریف موجود از ش��کنندگی نمی توانند مرز مشخص و واضحی 
میان شرایط شکننده و غیرشکننده قائل شوند. لذا چالش اصلی، تشخیص زودهنگام 
وضعیت بحرانی و مبارزه با ش��کنندگی از یک س��و و تعیین اولویت در برنامه ها و 

اقدامات موردنیاز و نهادهای مسئول انجام این اقدامات از سوی دیگر است.
این امر در مورد اقتصاد ایران، به دلیل س��وءمدیریت های انجام شده در دهه های 
اخیر و کارنامه عملکردی غیرقابل قبول، اهمیت بس��یار باالیی دارد. تکیه صرف به 
درآمدهای نفتی و تبدیل شدن به اقتصاد تک محصولی اصلی ترین و ریشه دارترین 
کانون آسیب پذیری کش��ور در حوزه اقتصادی است که باعث ایجاد ضعف در بنیه 
تولیدی کش��ور شده است. وابس��تگی بیش از حد اقتصاد به نفت، کشور را در برابر 
هر شوک نفتی به شدت آسیب پذیر و شکننده کرده و هزینه های هنگفتی را برای 

کشور به همراه داشته است.
بنابراین به نظر می رسد اولویت در اصالح وضعیت و حرکت به سمت تاب آوری، 
تجهیز کشور به گونه ای است که تاب مقابله با شوک های برون زا را داشته باشد. تا 
زمانی که آمادگی الزم برای مدیریت مخاطرات بالقوه ایجاد نشود، بروز هر تکانه ای 
می تواند به بحرانی جدی بدل ش��ود. در ش��رایط فعلی که در کنار انواع و اقس��ام 
شوک هایی نظیر تحریم، سقوط قیمت نفت و عدم توان فروش منایع نفتی، ویروس 
کرونا هم اقتصاد و جامعه مان را به شدت متأثر کرده است، انتظار می رود به دور از 
کوته نگری و شتاب زدگی، به دنبال کم هزینه ترین و اثرگذارترین اقدامات برای خروج 
از ش��رایط کنونی بود. در واقع باید گفت، شکنندگی رابطه ای نزدیک و معکوس با 
ت��اب آوری دارد و افزایش آن به معنای کاهش تاب آوری و انعطاف پذیری اقتصاد و 

کشور در مقابل شوک های داخلی و خارجی است.

اقتصاد کدام کشورها در مقابل بیماری کرونا بسیار شکننده است؟

گذارازشکنندگیبهتابآوری

همان طور که کشورهای سراسر جهان با عملیاتی اورژانسی با شیوع 
ویروس کرونا مقابله می کنند، اثرات اقتصادی این اقدامات بالفاصله در 
بازار کاالهای جهان تأثیر گذاشته و احتماالً این وضعیت در درازمدت 
ادامه خواهد داش��ت. بانک جهانی نیز در گ��زارش اخیر خود وضعیت 
بازار کاال و قیمت ها را در پنج نمودار بررسی کرده است. گزارش آوریل 
چش��م انداز بازار کاالی بانک جهانی نش��ان می دهد ش��وک اقتصادی 
جهانی ناش��ی از شیوع کرونا، قیمت بیشتر کاالها را کاهش داده است 
و انتظار می رود قیمت ها همچنان به میزان قابل توجهی کاهش یابند. 
* کاهش گس��ترده قیمت کاالها: اقدامات انجام ش��ده برای کاهش 
ش��یوع کرونا منجر به سقوط بی س��ابقه ای در فعالیت های اقتصادی و 
حمل ونقل و درنتیجه کاهش شدید قیمت کاالها شده است. پیش بینی 
می ش��ود بیشتر کاالها در س��ال ۲۰۲۰ نسبت به س��ال ۲۰19 دچار 
کاهش قیمت ش��ود. این تأثیر در کاالهای انرژی بیشتر و در کاالهای 
کش��اورزی کمتر اس��ت. پیش بینی وضعیت به میزان سرعت درگیری 

بیماری و شیوع آن و اقدامات انجام شده دولت ها بستگی دارد.
* نفت تحت الش��عاع کرونا: ش��یوع کرونا بیش��ترین تأثیر را در بازار 

نفت خام گذاش��ته است، چراکه دوسوم نفت برای حمل ونقل استفاده 
می ش��ود. پیش بینی می ش��ود قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۰ به  طور 
متوس��ط 35 دالر در هر بش��که کاهش یابد که منعکس کننده سقوط 
بی س��ابقه تقاضای نفت اس��ت. قیمت نفت خام نسبت به اوج خودش 
در ماه ژانوی��ه 7۰درصد کاهش  یافته اس��ت، به طوری که حتی توافق 
تاریخ��ی اوپک پالس برای کاهش تولید هم نتوانس��ت قیمت ها را در 
م��اه آوریل با افزایش مواجه کند. تم��ام معیارهای قیمت نفت خام با 
افت ش��دید همراه بوده اس��ت و حتی برخی از آنها به س��طوح منفی 
هم رس��یدند. انتظار می رود تقاضای نفت خام در س��ال ۲۰۲۰ تقریباً 

1۰درصد کاهش یابد که بیش از دو برابر سقوط قبلی است.
* کاهش قیمت فلزات به دلیل کاهش تقاضای صنعتی: قیمت اکثر 
فلزات در س��ه ماه اول سال ۲۰۲۰ کاهش  یافته است که نشان دهنده 
س��قوط در تقاضای جهانی صنعتی به دلیل ش��یوع ویروس کروناست. 
اقدام��ات تحریک کنن��ده و افزای��ش نگرانی های عرض��ه تاکنون تأثیر 
محدودی در حمایت از قیمت فلزات داشته است. کاهش قیمت فلزات 
ناش��ی از ش��یوع کرونا در حال حاضر کمتر از زمان بحران مالی جهان 

است.
* کاه��ش قیمت محصوالت غذای��ی به غیر از برنج: قیمت اکثر مواد 
غذای��ی در واکنش به اقدامات برای مهار ش��یوع کرون��ا کاهش  یافته 
اس��ت. از طرفی رکورد تولی��د برخی از غالت و ش��رایط آب و هوایی 
مطلوب در مناطق مهم تولید هم رخ  داده است، بااین حال قیمت برنج 
به دلیل اعالم محدودیت های سیاس��ت گذاری برخ��ی تولیدکنندگان 
آس��یای ش��رقی و کمبود تولید مربوط به شرایط آب و هوایی افزایش  

یافته است.
* نگران��ی درب��اره امنیت غذای��ی: بازارهای جهانی م��واد غذایی با 
برداش��ت قوی و مازاد عرضه مواجه هس��تند به خصوص در محصوالت 
ذرت و گندم. برای مواد غذایی اصلی نس��بت ذخیره به استفاده طبق 
اس��تانداردهای تاریخی بس��یار باالس��ت. اما بااین وجود، اعالمیه اخیر 
برخی صادرکنن��دگان و همچنین خرید اضاف��ی برخی واردکنندگان 
نگرانی هایی در مورد امنیت غذایی ایجاد کرده اس��ت. اگر این نگرانی 
افزای��ش یاب��د، درنتیج��ه آن احت��کار رخ خواه��د داد. در این میان 

کشورهای کم درآمد در برابر ناامنی غذایی آسیب پذیرتر هستند.

گزارش بانک جهانی از چشم انداز بازار کاالها به دنبال شیوع کرونا

قیمت کاالها کاهش می یابد

نگاه

درخواست وام ایران از صندوق  بین المللی به کجا رسید؟
آمریکا به تنهایی در مقابل جهان ایستاد

برای نخس��تین بار در 5۰ س��ال اخیر، ایران از صن��دوق بین المللی پول 
تقاض��ای وام کرده اس��ت؛ درحالی که اروپایی ها ب��ا آن موافقند، اما آمریکا 
مخالف��ت می کند؛ صن��دوق بین المللی پ��ول نیز که یک نهاد مس��تقل از 
دولت هاس��ت، گفته اس��ت که در حال بررسی درخواست ایران است، اما به 
نظر می رسد آمریکا یک بار دیگر به تنهایی در مقابل جهان ایستاده است.

به گزارش ایسنا، پس از شیوع ویروس کرونا در جهان، صندوق بین المللی 
پ��ول در اوایل ماه مارس )حدود دو ماه پی��ش(، بودجه  5۰ میلیارد دالری 
برای کمک رس��انی به کشورهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، 
اختص��اص داد و ایران نی��ز به عنوان یکی از اصلی ترین کش��ورهای درگیر 
این بیماری، بالفاصله درخواست وام 5 میلیارد دالری از این صندوق کرد.

همزمان با طوالنی ش��دن رس��یدگی به روند درخواست وام ایران و شایعاتی 
مبنی بر رد درخواس��ت ایران توس��ط صندوق بین المللی پول، یک مقام ارشد 
این صندوق، درباره درخواس��ت کمک مالی ایران گفت که این نهاد جهانی در 
حال مش��اوره فعال با کشورهای عضو اس��ت و همه درخواست ها باید براساس 
سیاست های این صندوق جهانی بررسی شوند. به گفته این مقام ارشد، فرآیند 
بررسی درخواست ایران از این نهاد بین المللی تا حدودی طوالنی شده، چراکه 
ایران طی س��ال های اخیر ارتباط محدودی با صندوق بین المللی پول داش��ته 
است. در واقع، درخواست کمک مالی ایران دریافت شده، اما روند دسترسی به 
اطالعاتی که برای بررس��ی این درخواست الزم است، به طول خواهد انجامید. 
با این حال به نظر می رس��د که طوالنی ش��دن این روند دلیل دیگری دارد و با 
وجود اصرار ایران بر حق طبیعی خود مبنی بر نیاز فوری به دریافت این وام به 
منظور تامین ضروری ترین نیازهای حفاظتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 
و محدودیت های کش��ور به دلیل تحریم ها، واش��نگتن با اعطای هرگونه وامی 
به ایران مخالفت کرده اس��ت. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران 
نی��ز پیش تر در مصاحبه ای با بلومبرگ گفته بود که تمام اطالعات و داده های 
موردنیاز صندوق بین المللی پول را ب��رای ارزیابی صالحیت  ایران ارائه داده ایم 
و این اطالعات و آخرین اطالعات اقتصادی در وب س��ایت بانک مرکزی ایران 
موجود اس��ت. وی در واکنش به مخالفت آمریکا با پرداخت این وام ضروری به 
ایران نیز اظهار کرد: ما از ایاالت متحده آمریکا درخواس��ت کمک نکرده ایم! ما 
از صندوق بین المللی پول تقاضا کردیم که یک نهاد بین المللی غیرسیاس��ی و 
وابسته به سازمان ملل متحد بوده که در طول 75 سال گذشته یکی از اعضای 
بنیان گذار و شرکت کننده در آن بودیم. در عین حال اروپایی ها حداقل در کالم 
مخالفتی با وام درخواس��تی ایران ندارند و هایکو ماس، وزیر خارجه امور آلمان 
تأکید کرده آلمان با اساس پرداخت این وام به ایران موافق است، اما باید نظارت 
جدی بر نحوه مصرف آن انجام شود؛ گفته می شود انگلیس و فرانسه نیز همین 
سیاست را دارند. اما با وجود اینکه صندوق بین المللی پول یک نهاد مستقل و 
به دور از جهت گیری های سیاس��ی است، به نظر می رسد که فشارهای آمریکا 
ب��ر این صندوق تاثیر زی��ادی دارد. رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز در جریان 
اجالس وزرای دارایی و روسای کل منطقه منا با رئیس  صندوق بین المللی پول 
که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار ش��د، گفت: جمهوری اسالمی ایران یکی از 
کشورهایی است که بیشترین آسیب را در منطقه منا دید و از دیدگاه ما صندوق 
بین المللی پول یک نهاد بین المللی مستقل و غیرسیاسی است و ما امیدواریم 
وضعیت به همین شکل باقی بماند. به نظر می رسد که اعضای این صندوق در 
حال یافتن راهکاری برای ایجاد اطمینان برای آمریکایی ها هس��تند تا بتوانند 
آنها را هم نسبت به این پرداخت وام، راضی کنند، هرچند که سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا صریحا گفته که آمریکا با پرداخت هر وامی به ایران مخالف است. 
با وجود فشارهای غیرقانونی آمریکا و اصرارهای ایران بر حق قانونی اش، باید دید 
که در نهایت صندوق بین المللی پول نیز تحت تاثیر آمریکا رفتار خواهد کرد یا 

می تواند استقالل خود را به عنوان یک نهاد بین المللی حفظ کند.

چگونه می توان از بحران کرونا عبور کرد؟
1۲ پیشنهاد برای تامین مالی اقتصاد

دبیرخان��ه ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی در راس��تای 
آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در وب سایت خود اقدام به انتشار 
و به روزرسانی دستورالعمل ها، پژوهش ها و همچنین پروتکل های بهداشتی 
ب��ا عنوان »اقتصاد کرونا« کرده اس��ت. همچنین قرار اس��ت این دبیرخانه، 
سلس��له گزارش هایی را در حوزه های مختلف اقتصادی تهیه کند. نخستین 
گزارش مربوط به حوزه مالیات بود و حاال دومین گزارش شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی به موضوع تأمین مالی اختصاص دارد. این گزارش 
حاوی اقدامات انجام شده دولت در حوزه تأمین مالی کسب وکارها و فعاالن 

اقتصادی بخش خصوصی است.
در این گزارش به چهار اقدامی که توس��ط دولت صورت گرفته، اش��اره 
ش��ده که شامل »امهال و ارائه تنفس بازپرداخت تسهیالت بانکی«، »ارائه 
تس��هیالت توس��ط بانک ها و مؤسس��ات اعتباری«، »تعلیق محرومیت و 
محرومیت های ناش��ی از چک های برگش��تی« و »افزایش فرصت سه ماهه 
در مورد تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشی از تسهیالت اعطایی تولیدی 
ریالی« می ش��ود. در ادامه نیز 1۲ پیش��نهاد در حوزه تأمین مالی مطرح 
ش��ده اس��ت: افزایش مدت ف��روش اعتباری م��واد اولیه توس��ط صنایع 
باالدس��تی به تولیدکنندگان پایین دستی به مدت شش ماه؛ کاهش مبلغ 
پیش پرداخت در گش��ایش LC ریالی برای خرید مواد اولیه توسط صنایع 
پایین دستی؛ گسترش تعداد گروه های اقتصادی منتخب دولت )1۰ رسته 
اقتصاد آس��یب دیده( برای استفاده از تس��هیالت تأمین مالی نظام بانکی؛ 
آزادس��ازی س��پرده واحدهای تولیدی که بابت تسهیالت دریافتی از نظام 
بانکی بدون س��ود مس��دود و در اختیار بانک هاست؛ افزایش تضمین های 
دولتی در اعطای وام به کس��ب وکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت 
تأثیر ویروس کرونا، فعالیت ش��ان مختل ش��ده اس��ت؛ تسهیل و گسترش 
س��ریع اس��تفاده از ظرفیت اوراق گام که دس��تورالعمل آن در آذرماه 98 
توس��ط ش��ورای پول و اعتبار ابالغ شد؛ تسهیل اس��تفاده از ظرفیت های 
بازار س��رمایه )انتش��ار اوراق( و س��ایر روش های تأمین مالی برای تأمین 
نقدینگی واحدهای اقتصادی؛ تس��هیل در انتش��ار اوراق یا تنزیل اس��ناد 
و حس��اب های دریافتنی بنگاه ها توسط مؤسس��ات مالی مجاز؛ استفاده از 
روش های س��لف ی��ا پیش فروش کاال و خدمت برای س��ال جاری؛ اعطای 
خط اعتباری به کس��ب وکارها، مشروط به حفظ نیروی کار تا شهریورماه 
براس��اس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغالن برای پرداخت بخشی 
از هزینه های ثابت بنگاه ها شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه  
ماهه؛ تعمیم تس��هیالت تأمین مالی به کل اعضای زنجیره تأمین در بین 
گروه های اقتصادی منتخ��ب دولت و درنهایت، نظارت بر اجرای بی قید و 
ش��رط بخشنامه های حمایتی بانک مرکزی و عدم ارجحیت بخشنامه های 

داخلی بانک ها بر این بخشنامه ها.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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در حالی سازمان امور مالیاتی از افت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومانی 
درآمده��ای مالیاتی به دلیل کرونا در س��ال 99 خب��ر داده که یکی از 

مهمترین منابع تامین بودجه در این سال، مالیات است.
به گزارش خبرآنالین، آنطور که امیدعلی پارس��ا، رئیس کل س��ازمان 
امور مالیاتی گفته است، در خوشبینانه ترین حالت از 18۰ هزار میلیارد 
توم��ان درآم��دی ک��ه از محل مالیات ه��ا در قانون بودجه س��ال جاری 
پیش بینی ش��ده، 1۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است، آن هم اگر 

میزان تاثیر کرونا بر کسب وکارها منوط به همین فصل بهار باشد.
به گفته پارسا، بدون ش��ک درآمدهای مالیاتی در سال 99 به واسطه 
شیوع ویروس کرونا و بالطبع کاهش فعالیت های اقتصادی با افت روبه رو 
خواهد ش��د. کرونا پدیده ای اس��ت که ابعاد مختل��ف آن حتی به لحاظ 
پزش��کی هنوز به  طور دقیق، مش��خص نیس��ت و برآوردهای مختلفی 
راجع به این بیماری مطرح ش��ده است. به موازات سناریوهای مختلفی 
که درب��اره بیماری کرونا گفته ش��ده، ابعاد اقتصادی و رکود ناش��ی از 
ش��یوع کرونا هم به همین شکل است و سناریوهای بدبینانه، بینابین و 

خوشبینانه در این زمینه عنوان شده است.
آیا بودجه در مقابل کرونا کم می آورد؟

اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد 
کالن وضعیت مناسبی را نشان نمی دادند. براساس اعالم مرکز آمار ایران، 
رش��د اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398 در حدود منفی 7.6درصد 
بوده و رش��د اقتص��ادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده اس��ت. همچنین 
نرخ تورم در حدود ۴۰درصد گزارش ش��ده است. از سوی دیگر، دولت به 
لح��اظ منابع در تنگنا قرار دارد و کس��ری بودجه دولت یکی از معضالت 
مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است. در حال حاضر بنا به تحلیل های 
مختلف کارشناس��ان، میزان کسری بودجه بین 55 تا ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان برآورد می ش��ود؛ در دی ماه پارسال نیز مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی میزان کسری بودجه را 131 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. 
این در ش��رایطی است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و همچنین 
افت ش��دید قیمت نفت، یکی از راه های تامین درآمدهای بودجه، افزایش 
درآمدهای مالیاتی بوده است. این موضوع همواره مورد تاکید بسیاری از 
کارشناس��ان قرار داش��ت؛ به طوری که عنوان می کردند دولت از راه های 
متعدد می تواند نس��بت به ایج��اد پایه های جدید مالیاتی اقدام کند. حاال 
اما با ش��یوع کرونا و آسیبی که این ویروس به حوزه کسب کار وارد کرده، 
دریاف��ت مالیات برای دولت س��خت تر ش��ده و به نوعی، به نظر می رس��د 

کسری بودجه نیز عمیق تر خواهد شد.
مالیات برای حمایت از کسب وکار به تعویق افتاد

با این وجود و به دلیل فش��اری که این روزها به حوزه کس��ب وکار به 
دلیل تعطیلی های ناش��ی از شیوع کرونا وارد شده، دولت با حمایت های 
مالیات��ی از فعاالن اقتصادی، نس��بت به تعویق پرداخ��ت مالیات برای 
گروه های آس��یب دیده از کرونا اقدام کرد. چندی پیش فرهاد دژپس��ند 
وزی��ر اقتصاد با تاکید بر سیاس��ت وص��ول مالیات با رعای��ت اصول، بر 
ضرورت رعایت حال مودیان مالیاتی در ش��رایط کرونایی کش��ور تاکید 
کرد و گفت که اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعاالن اقتصادی 
و کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متأثر شده اند، انجام گرفت 
که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد.

بر این اساس، بنا به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، از تسهیالت 
و خدمات��ی که تاکنون س��ازمان امور مالیاتی ب��رای اصناف و واحدهای 
تولیدی آس��یب دیده از ویروس کرونا در نظ��ر گرفته، می توان به امهال 
بدهی ه��ای مالیاتی، امه��ال اظهارنامه های مالیاتی، بخش��ودگی جرایم 
مالیاتی اش��اره کرد، اما اینکه اصل مالیات وصول نشود، تا به حال بحث 

خاصی در س��ازمان ام��ور مالیاتی صورت نگرفته و بای��د منتظر ماند و 
دید برآیند کالن مجموعه سیاست های اقتصادی کشور چه خواهد بود.

همچنی��ن بنا به گفته پارس��ا، اکنون به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، 
اج��رای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته ایم و حتی 
ارائه اظهارنامه های مالیاتی را برای مش��اغل ب��ه جای خردادماه، تیرماه 
پیشنهاد دادیم و در ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی هم این موضوع  
تایید شده اس��ت بنابراین الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار 

بود در فروردین عملیاتی شود، به شهریورماه امسال منتقل می شود.
راه جبران کاهش کسری بودجه چیست؟

با توجه به اینکه رئیس کل سازمان امور مالیاتی از کاهش حداقل ۴۰ 
هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی به دلیل ش��یوع ویروس کرونا سخن 
گفته، در حال حاضر این س��وال مطرح است که چه راهی برای جبران 
کس��ری بودجه وجود دارد. در همین حال، به تازگی پیشنهادی درباره 
اخذ مالی��ات از برخی نهادهایی که تاکن��ون از پرداخت معاف بوده اند، 
داده شده است. به گفته صاحبنظران، این پیشنهاد باید عملیاتی شود و 
در شرایط کنونی، دلیلی برای استثنا قرار دادن بنگاه یا بخشی از اقتصاد 
نیس��ت، چراکه کشور از یک سو با مسئله تحریم مواجه است و از سوی 
دیگر ش��یوع ویروس کرونا آس��یب بزرگی به کسب وکارها زده است. از 
این رو، بنگاه ها توان پرداخت مالیات را در این ش��رایط ندارند بنابراین 
مجل��س باید به دنبال آن باش��د تا با تصویب قوانین��ی، دریافت مالیات 
از نهادهای��ی که توان پرداخت مالیات را دارند، اما به هر دلیلی س��ر باز 
می زنند را اجرایی کند. بر همین اساس، کارشناسان پیشنهاد می دهند 
نهادهای حاکمیتی و مجموعه هایی که براس��اس حکم حکومتی معاف 
از مالیات هس��تند، برای کمک به افزایش درآمدهای دولت در راستای 

مقابله با کرونا، در سال جاری داوطلبانه مالیات پرداخت کنند.

افت دست کم 4۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۹

کروناجانمالیاترامیگیرد؟
نفت

نفت یارای بهبود ندارد
دورنمای منفی قیمت نفت

قیمت نفت پس از یک هفته پرالتهاب و زیان که طی آن شاخص 
نفت آمریکا به منفی ۴۰ دالر در هر بشکه رسید، روز جمعه افزایش 
یافت، اما همچنان از فروپاشی تقاضا در دوران کرونا تحت فشارهای 
کاهش��ی ماند. به گزارش ایس��نا، معامالت نفت تمام هفته گذشته 
فوق العاده نوس��ان داش��ت و فروش گس��ترده که از اوایل مارس با 
سقوط 3۰درصدی تقاضا در جریان بود، به اوج خود رسید. در حالی 
که برخی از عوامل مانند کاهش شدید شمار دکل های حفاری نفت 
فع��ال در آمریکا معموال برای قیمت ه��ای نفت اثر مثبتی دارند، اما 
اث��رات مثبت این اقدامات تا چند ماه دیگر قابل مش��اهده نخواهند 
بود. بر این اس��اس، بهای معامالت آتی نفت برنت 11 سنت معادل 
۰.5 درصد افزایش یافت و در ۲1 دالر و ۴۴ س��نت در هر بش��که 
بس��ته ش��د. بهای وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۴۴ سنت 
معادل ۲.7درصد افزایش یافت در 16 دالر و 9۴ سنت در هر بشکه 
بس��ته شد. بهای معامالت نفت برای س��ومین هفته متوالی کاهش 
یافت و برنت ۲۴درصد و وس��ت تگزاس اینترمدیت حدود 7درصد 
کاه��ش را ثبت ک��رد. معامله گران انتظار دارند ب��ه دلیل اختالالت 
اقتصادی ناش��ی از پاندمی کرونا،  تقاضا به مدت چندین ماه بسیار 
کمتر از عرضه باشد. تولیدکنندگان ممکن است به حد کافی سریع 
تولیدش��ان را برای تقویت قیمت ها کاه��ش ندهند به خصوص که 
انتظار می رود تولید اقتصادی جهانی امس��ال ۲درصد کوچک شود 

که بدتر از دوران بحران مالی جهانی خواهد بود.
معامالت نفت روز جمعه ثابت بودند و تنها پس از انتشار گزارش 
ش��رکت خدمات انرژی بیکرهیوز بهبود یافت که نش��ان داد شمار 
دکل های حفاری نفت آمریکا در آوریل بیش��ترین کاهش را از سال 
۲۰15 داش��ته است و شرکت های حفاری ش��مار دکل های نفت و 
گاز را به رکورد پایینی کاهش داده اند. ش��رکت های حفاری ش��مار 
دکل ه��ای نفت را در هفته منتهی ب��ه ۲۴ آوریل 6۰ حلقه کاهش 
دادند و شمار آنها را به 378 حلقه رساندند که پایین ترین میزان از 

ژوئیه سال ۲۰16 است.
گروه اوپک پالس شامل روس��یه برای کاهش تولید 9.7 میلیون 
بش��که در روز در دو م��اه آینده توافق کرده ان��د و این توافق از اول 
ماه مه آغاز خواهد ش��د، اما ظرفیت مخازن نفت در سراس��ر جهان 
به س��رعت در حال پر شدن است و کاهش بیشتر تولید را ضروری 
کرده است. نخس��تین برنامه بارگیری برای صادرات نفت روسیه از 
زمان موافقت این کش��ور با پیمان اوپک پالس نش��ان می دهد که 
روسیه قصد دارد صادرات نفت خود از بنادر دریای بالتیک و دریای 
س��یاه را در ماه میالدی آینده نصف کند، با این حال آمار ش��رکت 
تحقیقات انرژی کپلر حاکی از آن است که مخازن نفت در خشکی 

در حال حاضر حدود 85درصد پر شده اند.
براس��اس گ��زارش رویترز، بانک جهان��ی روز پنجش��نبه دورنمای 
قیمت نفت را به دلیل پیامدهای اقتص��ادی پاندمی کرونا کاهش داد 
و پیش بینی کرد که میانگین قیمت هر بشکه نفت امسال به 35 دالر 
می رسد که ۴3درصد کمتر از میانگین قیمت سال ۲۰19 خواهد بود.

هفته ای که کرونا، قیمت نفت را سر برید
بالی معامالت کاغذی بر روزگار نفت

در روزهای��ی که تقاضای نفت و به دنبال آن قیمت نفت به دلیل 
ش��یوع ویروس کرونا با کاهش همراه است، معامالت آتی و کاغذی 
نفت بالی جان طالی س��یاه ش��ده و حتی قیمت ها را منفی کرده 
اس��ت. به گزارش ایرنا، معامالت هفته گذشته نفت در روز دوشنبه 
۲۰ آوریل با آرامش نس��بی آغاز ش��د. اگرچ��ه قیمت ها همچنان با 
ش��یب نزولی همراه بود اما بدبین ترین کارشناس��ان بازار انرژی نیز 
پیش بینی ساعات پایانی روز را نمی کردند؛ ساعاتی که روز تاریخی 
برای طالی سیاه رقم زد. در آن روز قیمت نفت آمریکا تا منفی 37 
دالر در هر بش��که پایین آمد زیرا نفت پیش فروش شده در معامالت 

آتی به زمان سررسید تحویل رسیده بود اما خریداری نداشت.
اگرچ��ه قیمت های منفی نفت تنها یکی دو روز دوام آورد، اما این 
زن��گ خطر را به صدا درآورد که عمق رکود اقتصادی پیش آمده از 
کرونا می تواند از پیش بینی ها بیشتر باشد. این نگرانی آنچنان شدت 
پیدا کرده که برخی کارشناس��ان بازار نفت از احتمال قیمت منفی 
1۰۰ دالر برای نفت در سررسید نفت ماه ژوئن خبر می دهند، زیرا 
تا ۲۰ روز دیگر که سررس��ید تحوی��ل معامالت آتی برای ماه ژوئن 
فرا می رس��د، مخازن ذخیره س��ازی نفت در جهان بیش از امروز پر 
خواهند ش��د.  از سوی دیگر همچنان افق روشنی برای پایان شیوع 
کرونا وجود ندارد و این امر باعث ش��ده تا از س��رگیری فعالیت های 

اقتصادی و به دنبال آن رشد تقاضا برای نفت در ابهام باشد.
اگرچ��ه نفت ش��اخص آمری��کا با این س��قوط همراه بود، س��ایر 
نفت های ش��اخص در جهان روز دوشنبه با س��قوط همراه نشدند، 
اما روزهای بعد با افزایش قیمت نفت آمریکا، ارزش س��ایر نفت ها با 
کاهش همراه ش��د و قیمت ها به یکدیگر نزدیک ش��دند. تا آنجا که 
کاه��ش قیمت نفت برنت در روزهای بعد، قیمت را به زیر ۲۰ دالر 

در هر بشکه رساند اما در ادامه افزایش پیدا کرد.
قیمت های هفتگی نفت نش��ان می دهد اگرچه قیمت نفت آمریکا 
س��قوط بی سابقه ای داشت اما نفت برنت ارزش بیشتری را در طول 
هفته از دست داده است. نفت برنت با افتی 31درصدی از ۲8 دالر 

و 8 سنت در هر بشکه به ۲1 دالر و ۴۴ سنت رسیده است.
نفت ش��اخص آمریکا اما اگرچه روز دوشنبه افتی 3۰۰درصدی را 
تجربه کرد، اما در طول هفته تنها 8درصد از ارزش خود را از دست 
داد و در حالی که هفته را با قیمت 18 دالر و ۲7 سنت آغاز کرده 
بود با قیمت 16 دالر و 9۴ سنت در هر بشکه در روز جمعه رسید.
در ادامه مس��یر نی��ز هفته پیش رو برای نف��ت از آن جهت مهم 
خواه��د بود که در میانه هفته توافق کاهش تولید نفت اوپک پالس 
اجرا خواهد شد. توافقی که حدود 15 میلیون بشکه نفت را از عرضه 
جهانی خارج خواهد کرد، با این حال به نظر می رس��د توافق اوپک 
پ��الس اگرچه تاریخی بوده اما برای ایجاد تعادل در بازار نفت کافی 
نیس��ت. اکنون جهان غرق در نفت است. با کاهش تولیدی که تنها 
نیمی از کاهش تقاضا را از بازار خارج می کند، همچنان نفت اضافه 
به دنیا تزریق می ش��ود و این در حالی است که چرخ صنعتی برای 
اس��تفاده از این ان��رژی نمی چرخد بنابراین تا زمان��ی که با کنترل 
ویروس کرون��ا تقاضای نفت به حالت ع��ادی بازنگردد انتظار برای 

نفت گران دور از ذهن است.
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فرصت امروز: به گفته بانک مرکزی، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران در فروردین ماه س��ال 1399 به یک هزار و ۲۰۰ واحد مس��کونی رس��ید که 
نس��بت به ماه قبل یعنی اس��فندماه پارس��ال 87.8درصد کاهش داشته و به نظر 
می رسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت های اقتصادی، مهمترین دلیل دخیل 

در این اتفاق بوده است.
همچنین میزان معامالت آپارتمان  های مس��کونی ش��هر تهران در فروردین ماه 
امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 63.7درصد کاهش یافته است. در این 
ماه متوس��ط قیمت خری��د و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله 
ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر ته��ران، 153 میلیون ریال بود که 
نسبت به ماه مش��ابه پارسال 35.7درصد افزایش را نشان می دهد. میانگین قیمت 
واحدهای مس��کونی در فروردین 99 نسبت به اسفندماه 98 نیز معادل ۲.1درصد 

کاهش داشته است.
در همی��ن حال، قرار ش��ده از ابتدای اردیبهش��ت امس��ال، بانک ها نرخ س��ود 
15درصدی سپرده های بانکی را رعایت کنند. مطمئنا یکی از بازار هایی که می تواند 
از این کاهش نرخ س��ود بانکی متأثر ش��ود، بازار مس��کن است. سوال این است که 
در کمتر از دو ماه مانده به فصل جا به جایی ها، کاهش نرخ س��ود بانکی چه تاثیری 

می تواند بر بازار مسکن بگذارد؟
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره بها

نرخ تورم و نرخ سود بانکی دو عاملی هستند که همواره صاحب خانه ها آنها را در 
محاسبات ودیعه )پول پیش( و اجاره بهای مسکن های خود لحاظ می کنند. بنابراین 

کاهش نرخ سود بانکی از دو جهت می تواند بر بازار اجاره بها تاثیرگذار باشد.
به گزارش تابناک، اول اینکه طبق عرف معمول در بازار اجاره بها، صاحب خانه ها 
هر یک میلیون تومان پول پیش را معادل 3۰ هزار تومان اجاره بها در نظر می گیرند 
بنابراین صاحب خانه هایی که قصد داش��تند تا پول پیش را در بانک سپرده گذاری 
و س��ود آن را دریافت کنند قطعا با کاهش نرخ س��ود بانکی، تمایل کمتری برای 
دریافت پول پیش خواهند داش��ت و بیشتر سعی خواهند کرد اجاره دریافت کنند. 
این موضوع باعث افزایش اجاره بها خواهد شد. دوم اینکه ممکن است صاحب خانه ها 
برای جبران کاهش نرخ س��ود بانکی، اقدام به افزایش بیش از حد تصور پول پیش 

کنند.
حس��ام الدین عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره دو تاثیر کاهش 

نرخ سود بانکی بر بازار اجاره بها گفت: با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، موجران 
و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می کنند، اقدام به کاهش 
پول پیش )ودیعه مس��کن( کرده و خواهان افزایش رق��م اجاره ماهانه پرداختی از 
سوی مس��تأجران ش��وند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش 
سود سپرده ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن 
همزمان ش��ده است. به گفته وی، حتی ممکن اس��ت برخی موجران برای جبران 
مابه التفاوت نرخ سود سپرده های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور 
نامتعارف��ی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود ش��دید واحد 

مسکونی اجاره ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.
ص��ادق عابدزاده نیز که به مدت 11 س��ال رئیس و عضو هی��ات مدیره اتحادیه 
امالک مشهد بوده، در تحلیل وضعیت کنونی بازار مسکن و تأثیر کاهش سود بانکی 
بر آن، گفت: در بخش رهن و اجاره بی تردید مالکان بیشتر تمایل به گرفتن اجاره 
پی��دا خواهند و دیگر مبلغ رهن توجیه اقتصادی ندارد و تأثیر این اتفاق در همین 
روز ها هم محس��وس اس��ت، اما با پایان یافتن ماه رمضان و آغاز فصل جابه جایی ها 

این موضوع نمایان تر می شود.
منصور غیبی، کارشناس ارشد بازار مسکن نیز در این باره گفت: خیلی از موجران 
که واحد مسکونی خود را به  طور کامل رهن می دهند، میزان رهن را با سودی که 
بانک پرداخت می کند، مقایسه می کنند. از این رو،  کاهش سود بانکی به 15درصد 
این مس��ئله را کمرنگ می کند و باعث می ش��ود که تعداد این دسته از موجران به 
 ش��دت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر به تعداد موجرانی که اجاره بهای بیشتری 
را طلب می کنند، افزوده خواهد شد. طبیعتا این مسئله منجر به فشار بیشتر روی 

مستاجران خواهد شد.
تاثیر کاهش نرخ سود بر بازار خرید و فروش مسکن

همچنین کاهش نرخ سود بانکی می  تواند تاثیراتی را بر روی بازار خرید و فروش 
مسکن داشته باشد. با کاهش نرخ سود بانکی می توان پیش بینی کرد که سپرده ها از 
بانک ها خارج شود و برای کسب سود بیشتر به بازارهای موازی از جمله مسکن وارد 
ش��ود. حسام الدین عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره تاثیر کاهش 
نرخ سود بانکی بر بازار خرید و فروش مسکن گفت: با کاهش سود سپرده های بانکی، 
این دغدغه وجود دارد که بخش��ی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که 

بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کند و قیمت ها به یک باره دچار جهش شود.

منصور غیبی کارش��ناس بازار مسکن نیز در این باره گفت: وقتی که میزان نرخ 
سود س��پرده ریالی کم می شود، یعنی اینکه افراد به بانک نیایند و مردم نقدینگی 
خود را در خارج از بانک سرمایه گذاری کنند. وقتی نقدینگی سرگردان از بازارهای 
موازی به بازار مس��کن سرریز ش��ود،  اثر آن به شکل افزایش کاذب قیمت مسکن، 
س��وداگری و معامالت مکرر و س��ودجویانه در حوزه مسکن بروز پیدا می کند. این 
موارد باعث افزایش قیمت ش��ده و مصرف کننده واقعی را در بازار مس��کن تضعیف 
می کند. البته برخی کارشناس��ان معتقدند که به دلیل آنکه بازار س��هام این روزها 
بازدهی مناس��بی در مقایسه با سایر بازارها دارد ش��اید در کوتاه مدت سپرده های 
خارج شده از بانک ها، جذب بازار سهام شوند و کمتر به سمت سایر بازارها از جمله 

مسکن روانه شوند.
مهدی روانش��ادنیا، کارشناس اقتصاد مس��کن هم معتقد است: کاهش نرخ سود 
بانکی بخشی از نقدینگی را به سمت بازار سرمایه و بخشی را به سمت مسکن خواهد 
برد. نقدینگی در کوتاه مدت شاید به سمت بازار سرمایه برود اما قطعا در بلندمدت 
به دلیل اینکه مسکن یک نقطه امنی برای سرمایه گذاری محسوب می  شود می تواند 
به سمت مسکن حرکت کند و این بخش را تحت تاثیر خود قرار دهد. در مجموع 
کاهش نرخ سود بانکی می تواند بر روی قیمت مسکن نیز تاثیرگذار باشد و موجبات 

افزایش آن را فراهم کند.
اثر کاهش سود بانکی بر نرخ سود تسهیالت مسکن

کاهش نرخ س��ود بانکی می تواند اثر دیگری هم بر بازار مسکن داشته باشد. این 
اثر می تواند از ناحیه نرخ س��ود تسهیالت مسکن باشد. از آنجا که کاهش نرخ سود 
س��پرده ها می تواند منجر به کاهش نرخ س��ود تسهیالت ش��ود، در نتیجه می توان 
امیدوار بود که این روند منجر به کاهش نرخ س��ود تس��هیالت خرید مس��کن نیز 
ش��ود که در این صورت، قدرت وام دهی مس��کن بانک های تخصصی بخش مسکن 

افزایش خواهد یافت.
بهروز ملکی از کارشناس��ان و صاحب نظران اقتصاد مس��کن بر این باور است که 
نرخ سود تسهیالت بانکی ارتباط نزدیکی با نرخ سود سپرده های بانکی دارد. بر این 
اساس با کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیالت خرید نیز به تدریج کاهش 
یافته و تمایل خریداران برای پذیرش بدهِی باال و خرید خانه افزایش می یابد که این 
مسئله، تحریک بیشتر تقاضا )خصوصا تقاضای مصرفی( و در نهایت افزایش تدریجی 

قیمت مسکن را به دنبال دارد.

کرونا، معامالت آپارتمان در تهران را 8۷درصد کاهش داد

3 اثر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن
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کرونا و کاهش نرخ ذخیره قانونی

از آنج��ا که تأمین منابع الزم برای بس��ته های نج��ات مقابله با پیامدهای 
کرونا حتی در کش��ورهای پیش��رفته، از ظرفیت بودجه دولت خارج اس��ت، 
معموالً توسل به منابع بانک مرکزی اصلی ترین راه برای تأمین اعتبار است. 
در ای��ران بیش و پیش از توس��ل ب��ه منابع بانک مرکزی، دولت به س��راغ 
وام دهی )خلق پول( نظام بانکی می رود. بر همین منوال، اخیراً بانک مرکزی 
دس��تور اعطای 75 هزار میلیارد تومان تس��هیالت کم بهره از س��وی شبکه 
بانکی را برای اعطای وام به گروه های هدف به تصویب دولت رس��اند. اهرم 
دولت-بانک مرکزی برای هدایت این مقدار منابع بانکی، به تعبیری ترغیب 
انگی��زه بانک ها، کاهش در ن��رخ ذخیره قانونی و آزادکردن ۲5 هزار میلیارد 
توم��ان از وجوه نقد بانک ها نزد بانک مرکزی بود. در واقع، بانک مرکزی در 
قالبی شناخته ش��ده از ش��یوه موس��وم به هدایت اعتبارات بانکی، پول خود 
)ذخایر یا پایه پول��ی( را به عنوان اهرم تأثیرگذاری چندبرابری بر اعتبارات 
بانک��ی به کار می برد. اما یک س��ؤال: چرا بانک مرکزی به جای کاس��تن از 
ن��رخ ذخیره قانونی، اق��دام به تزریق ذخایر جدی��د نمی کند؟ بانک مرکزی 
قادر اس��ت به بانک ها اعالم کند در ازای 75 ه��زار میلیارد تومان وامی که 
برای اهداف سیاس��تی تخصیص داده می شود، ۲5 هزار میلیارد تومان پول 
بان��ک مرکزی )پایه پولی( جدید به آنها خواهد داد. این دو ش��یوه در عمل 
برای تحقق هدف سیاست گذار، هیچ تفاوتی با هم ندارند. در اولی »تقاضای 
ذخایر« یا نیاز بانک ها به وجوه نقد کاهش داده شده و در دومی به »عرضه 
ذخایر« اتکا ش��ده، یعنی ذخایر موردنیاز به بانک ها عرضه می ش��ود. در هر 
دو حال��ت، بانک ها به میزانی مش��ابه، پایه پولی جدید به دس��ت می آورند 
که خاصیت اهرم ش��وندگی برای خلق پول بانک��ی را دارد. پس چرا انتخاب 

سیاست گذار، کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده است؟
درس��ت اس��ت که هر دو روش کاهش نیاز به ذخایر یا تزریق آن کارکرد 
مش��ابهی دارند، اما در ش��یوه انتخاب شده از سوی سیاس��ت گذار، رقمی به 
می��زان پایه پولی افزوده نمی ش��ود، ح��ال آنکه در پیش��نهاد دوم ۲5 هزار 
میلی��ارد تومان پایه پولی جدید ایجاد خواهد ش��د. اگرچه در حالت دوم بر 
پایه پولی افزوده ش��ده، ام��ا این دو از حیث تأثیر بر نقدینگی علی الس��ویه 
اس��ت. به زبان متعارف، انتخاب بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده پولی 
)افزایش نس��بت پول بانکی به پول بانک مرکزی( بوده ولی در شیوه رقیب، 
این نس��بت ثابت می ماند. کارکرد هر دو مش��ابه است. این دو روش در بدو 
اتخاذ و برای هدف فعلی بانک مرکزی آثار مشابهی دارند، اما کاهش ذخیره 

قانونی می تواند برای آینده نزدیک، مخاطراتی دیگر را ایجاد کند:
1- ش��رایط بودجه دولت به نحوی اس��ت که بروز کس��ری باال و توس��ل 
دولت به پایه پولی، یک رخداد محتمل اس��ت. افزوده ش��دن تبعات ش��یوع 
کرون��ا کار را س��خت تر هم ک��رده؛ قیمت نف��ت تنزل ک��رده و امکان اخذ 
مالیات از کس��ب وکارها و فروش دارایی توس��ط دولت محدودتر هم ش��ده 
اس��ت. جبران کس��ری با اتکا به اس��تقراض از خارج با کارش��کنی قدرت ها 
مواجه بوده و هزینه های دولت چس��بندگی نش��ان می دهد؛ گذشته از آنکه 
جبران تبعات منفی شیوع ویروس، بر هزینه ها می افزاید. براساس تجربیات 
جهانی، بانک های مرکزی دنیا، از جمله فدرال رزرو، پس از توسل عظیم به 
پایه پولی برای اجرای عملیات خرید دارایی )تس��هیل کّمی( بعد از ۲۰۰8، 
تدابی��ری اتخاذ کردند تا میزان نگهداری و حفظ ذخایر از س��وی بانک ها را 
افزای��ش دهند. فدرال رزرو برای این منظور رو به دادن بهره به ذخایر مازاد 
آورد. ای��ن کار عم��اًل همان کارکرد ذخیره قانون��ی را دارد با این تفاوت که 
بانک ه��ا از روی اختیار، حفظ ذخایر نزد بان��ک مرکزی را برمی گزینند؛ در 
حالی که در ذخیره قانونی، نگهداری ذخایر اجباری اس��ت. واضح اس��ت که 
ب��رای اقتصاد ما با نرخ های بهره باال، پرداخت به��ره به ذخایر مازاد بانک ها 
با هدف کنترل نقدینگی خود به منزله افزوده ش��دن پرش��تاب به پایه پولی 

به سبب تعلق بهره است. پس انتخابی بهتر از الزام ذخایر قانونی نیست.
۲- ذخای��ر قانونی، یک مجرای مهم در ممکن س��اختن اهرم س��ازی پول 
بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات بانکی است. دقت کنید که همین وجود 
ذخی��ره قانونی بوده ک��ه بانک مرکزی را قادر به اتخ��اذ تصمیم اخیر کرده 
اس��ت )هدایت مناب��ع بانکی در ازای کاهش ذخیره قانون��ی(. ذخایر قانونی 
پیش��تر در س��ال 9۴ هم کاهش داده ش��ده بود. با چند مرحله دیگر از این 
کاهش، این اهرم سیاستی به کلی از کار خواهد افتاد. این در حالی است که 
ظرفیت هدایت اعتبارات بانکی در اصل، برای تأمین مالی اهداف توس��عه ای 
و پروژه های بزرگ ملی اس��ت و تا سال ها شایس��ته بهره برداری. وقتی نرخ 
ذخیره قانونی به ارقامی پایین برسد، دیگر این تیغ مشابه قبل نخواهد بُرید. 
در مقام مقایس��ه، اگر به ج��ای کاهش نرخ ذخیره قانون��ی اقدام به تزریق 
ذخایر جدی��د کنیم، این اهرم تأثیرگذاری بانک مرک��زی بر بانک ها پابرجا 
مان��ده و در عین حال ه��دف هدایت اعتبارات هم حاصل خواهد ش��د؛ در 
عین اینکه بانک ها هم با دسترس��ی به وجوه نقد موردنیاز، تحت فش��ار قرار 
نخواهن��د گرفت. با این توصیف، پیش��نهاد می ش��ود در هر نوع تالش برای 
تأثیرگ��ذاری بر اعتب��ارات بانکی، تزریق ذخایر جدید ب��ه جای کاهش نرخ 
ذخیره قانونی گزینش ش��ود. ذخیره قانونی یک مجرای اعمال حاکمیت بر 
نظام بانکی است که اکنون دو کارکرد مهم در کنترل نقدینگی )کاهش آثار 
جهش احتمالی در پایه پول��ی( و جهت دهی منابع بانکی دارد. این ظرفیت 

را نباید از بین برد.

انتظار افزایش بیشتر قیمت ها در بازار طال
دالر در اولین روز ماه رمضان چقدر قیمت خورد؟

قیمت دالر در اولین روز هفته بدون تغییر نسبت به معامالت پایانی هفته 
گذش��ته در نیمه کانال 15 هزار توم��ان باقی ماند. نرخ خرید دالر در حالی 
در صرافی ه��ای بانکی 15 هزار و ۴۰۰ تومان اس��ت که قیمت دالر در بازار 
آزاد در س��قف کانال 15 هزار تومان و کف کانال 16 هزار تومان در نوس��ان 
اس��ت. در حال حاضر، س��د مقاومتی دالر در صرافی های بانکی 15 هزار و 
7۰۰ و کف مقاومتی 15 هزار و ۲۰۰ تومان اعالم شده است. همچنین نرخ 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به 6 میلیون 
و ۴۴۰ هزار تومان رس��ید. هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم هم 
6 میلیون و ۲5۰ هزار تومان قیمت گذاری ش��د. نیم س��که نیز 3میلیون و 
۲۲۰ ه��زار تومان، ربع س��که ی��ک میلیون و 8۲۰ هزار توم��ان و هر قطعه 
س��که گرمی 97۰ هزار تومان قیمت خورد. همچنی��ن هر گرم طالی خام 
18 عیار 633 هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و 7۴5 هزار تومان 
ارزش گذاری ش��د. گفتنی است رش��د بهای اونس طال در بازارهای جهانی، 
جذابیت در بازار طال را افزایش داده است، چنانچه بهای اونس در روز شنبه 
به یک هزار و 73۰ دالر رس��ید که نس��بت به هفته گذشته رشد حدود ۴۰ 

دالری را نشان می دهد.

یادداشت

فرصت امروز: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به 15درصد، ممنوعیت پرداخت 
س��ود به حساب بانکی دس��تگاه های دولتی، اختصاص تسهیالت 75 هزار میلیارد 
تومانی برای بخش های مختلف اقتصادی و پرداخت وام یک میلیونی به سرپرستان 
خانوارها، سیاس��ت هایی اس��ت که دولت برای عبور از کرونا و رکود اقتصادی ناشی 
از آن در پیش  گرفته اس��ت؛ برنامه هایی که به اعتقاد اغلب اقتصاددانان باعث رشد 
تورم در ماه های آینده می ش��ود. به گفته آنها، برنامه های دولت برای حل مشکالت 
کنونی اقتصاد ایران که ریشه در تحریم ها، سوءمدیریت ها و فشار مضاعف کرونا دارد، 
مانند شمش��یر دولبه ای است که می تواند اقتصاد را با چالش های جدی نظیر رشد 
چشمگیر تورم روبه رو کند. این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ 

تورم در پایان سال گذشته از مرز ۴1درصد هم عبور کرده است.
هفته گذش��ته بانک ها در ایران توافق کردند که از روز اول اردیبهشت ماه امسال، 
مصوبه سال 1396 شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده به 15درصد 
را بعد از سه سال اجرایی کنند. در مقابل این تصمیم ناگهانی بانک ها، سپرده گذاران 
سه راه بیشتر ندارند؛ یا اینکه شرایط جدید را بپذیرند و سپرده های شان را در بانک ها 
نگه دارند یا اینکه اوراق گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 18درصد بگیرند و یا اینکه 
منابع خود را از بانک خارج کرده و در بازارهای رقیب مثل بازار ارز، س��که، خودرو 
و یا مسکن سرمایه گذاری کنند. البته بهترین جایگزین، بازار سرمایه است و دولت 
امیدوار است که با خروج سپرده ها از بانک ها، سپرده گذاران به سمت سرمایه گذاری 

در بورس رهنمون شوند.
اما جدای از رفتار س��پرده گذاران بانکی که نهایتا در آمارهای یکی دو ماه آینده 
خود را نش��ان خواهد داد، سوال مهم این است که آیا کاهش نرخ سود سپرده ها به 
موازات ثابت ماندن نرخ سود تسهیالت و تشویق صاحبان نقدینگی به سرمایه گذاری 
در بورس، می تواند اقتصاد ایران را از زیر آوار کرونا بیرون بیاورد، یا اینکه موج تازه ای 

از تورم در راه است؟
سیاست های پولی، هیزم در آتش تورم می ریزند؟

موضوع دیگری که به موازات کاهش نرخ سود سپرده در نظام بانکی ایران اتفاق 
افتاده، ممنوعیت پرداخت س��ود به حساب های بانکی دستگاه های اجرایی است و 
تمامی دستگاه های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند، مجاز به دریافت 
س��ود از حساب های بانکی نیستند: »براساس بند )ز( تبصره 1۲ قانون بودجه 99، 
دس��تگاه هایی که از بودجه کل کشور اس��تفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی 
از بودجه کل کش��ور مجاز به دریافت س��ود از حس��اب های بانکی )حساب جاری، 

پش��تیبان و س��پرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت( مفت��وح در بانک های دولتی و 
غیردولتی نیس��تند«. البته بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق 
بهادار، صندوق ها، دانش��گاه ها و مؤسسات پژوهش��ی و دستگاه های مأذون از رهبر 
معظم انقالب و هر یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه 

مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنا هستند.
حال پرس��ش این اس��ت که این دو مصوبه بانکی )کاهش نرخ س��ود س��پرده و 
ممنوعیت پرداخت س��ود به دس��تگاه های دولتی( چه تاثیری در معادالت اقتصاد 
ایران خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال، حسین درودیان کارشناس بانکی نوشته 
اس��ت: »ش��رایط بودجه دولت به نحوی است که بروز کسری باال و توسل دولت به 
پایه پولی، یک رخداد محتمل اس��ت. در این ش��رایط افزوده  ش��دن تبعات شیوع 
کرونا کار را سخت تر هم کرده؛ قیمت نفت تنزل پیدا کرده و امکان اخذ مالیات از 
کس��ب وکارها و فروش دارایی توسط دولت محدودتر هم شده است. جبران کسری 
با اتکا به اس��تقراض از خارج با کارش��کنی قدرت ها مواجه بوده و هزینه های دولت 
چس��بندگی نشان می دهد؛ گذش��ته از آنکه جبران تبعات منفی شیوع ویروس، بر 

هزینه ها می افزاید.«
کامران ندری، معاون س��ابق پژوهشی پژوهش��کده پولی و بانکی نیز به »بورس 
نی��وز« گفت: »ش��رایط اقتصادی کش��ور به گونه ای پیش رفته که نس��بت تورم با 
رش��د فزاینده ای همراه بوده و ش��اخص آن باالی ۴۰درصد است، بنابراین کاهش 
سپرده های قانونی باعث حرکت نظام بانکی به  سوی »خلق پول« می شود. با توجه به 
رابطه نزدیک خلق نقدینگی و رشد تورم، کاهش ذخیره قانونی نسبت به سپرده های 
قانونی، عطش بانک ها برای خلق پول را افزایش می دهد و کاهش این فاکتور بانکی، 

عماًل هیزم در آتش تورم می ریزد.«
خواسته بانک ها در مقابل تسهیالت تکلیفی دولت

ندری همچنین در گفت وگو با »شرق« این انتقاد را به عملکرد دولت وارد می کند 
که چرا علت اصلی مصوبات را اعالم نمی کند و اصل شفافیت را در نظر نمی گیرد. او 
درباره ممنوعیت پرداخت سود به دستگاه های دولتی می گوید: »به نظر می رسد این 
تصمیم به دنبال آن باشد که دستگاه های دولتی را تشویق کند تا منابع مالی خود 
را هزینه کنند و با انگیره دریافت سود بانکی، منابع خود را در بانک ها، سپرده گذاری 
نکنند. از سویی می توان آن را به کاهش هزینه بانک ها نیز تعبیر کرد، به این معنا 
 که وقتی س��ودی به س��پرده های دس��تگاه های دولتی در بانک ها تعلق نگیرد، این 
منابع در بانک می ماند، بدون آنکه هزینه ای را متحمل ش��ود و صرفا از عایدی این 

منابع مازاد بهره مند می شود. این اتفاق می تواند به نوعی بده بستان دولت و بانک ها 
و به عنوان خواس��ته بانک ها در مقابل تسهیالت تکلیفی تعبیر شود. وقتی دولت ها 
می توانن��د به  راحت��ی در امور بانک ها دخالت کنند، بنابراین عجیب نیس��ت که با 
چنین سیستم منحصربه فردی مواجه باشیم که بانک ها خواسته های خود را در قالب 

سیاست گذاری اعمال کنند.« 
همانطور که ندری می گوید، این مصوبه بانکی را می توان به »بده بستان 
دولت و بانک ها« تعبیر کرد، چراکه چنین اقدامی منجر به هزینه کرد منابع 
از سوی دستگاه های دولتی خواهد شد و در عین حال بانک ها نیز از منابع 
ارزان در اختیار بهره مند می ش��وند. به گفته ندری، »اگر س��پرده مدت دار 
باشد، سپرده گذار نمی تواند قبل از سررسید، سپرده خود را بردارد مگر آنکه 
متحمل هزینه ش��ود. این قاعده در اقتصاد ایران برقرار نیست. علی القاعده 
وقتی دس��تگاه ها به  طور مداوم از حساب های خود برداشت می کنند نباید 
س��ودی نیز از این محل دریافت کنند. این اقدام باید در مورد س��پرده های 
عادی هم انجام شود. در واقع ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران وجود 
ندارد و باید ایجاد شود بنابراین به عقیده من بهتر آن بود که به جای کاهش 
س��ود بانکی، افزایش سود برای سپرده های بلند مدت در نظر گرفته شود و 
در عین حال، اجازه برداش��ت تا موعد سررسید به سپرده گذار داده نشود و 
در عوض آن، گواهی س��پرده به سپرده گذار بدهند تا امکان خرید و فروش 

آن وجود داشته باشد. این اقدام برای اقتصاد ایران بسیار مفیدتر است.«
چرا منطق تصمیم گیری ها توسط دولت گفته نمی شود؟

او همچنین به رفتار دولت در عدم اعالم منطق تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، 
نقد دارد و می گوید: »دولت منطقی را که منجر به تصمیم گیری و سیاست گذاری 
می ش��ود، هرگز با کارشناسان و رسانه ها در میان نمی گذارد. در حالی  که اگر افراد، 
منطق سیاس��ت گذاری های دولت را بدانند، بهتر با آن همراهی می کنند، اما شاهد 
هستیم که یک  زمان تصمیم گرفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساسی 
در نظ��ر بگیرند، اما هرگز منطق آن و آنچه در جلس��ه مطرح ش��د، اعالم نش��د و 
هرچه گفته می ش��ود صرفا گمانه زنی اس��ت. ممکن است گفته شود منطق برخی 
تصمیم گیری ها، اطالعات طبقه بندی ش��ده اس��ت و امکان افشای آنها وجود ندارد، 
اما این گفته نمی تواند قابل تعمیم به بسیاری از تصمیم گیری ها باشد، بلکه گاهی 
عدم افشای اطالعات موجب قدرت برخی بخش ها شده و قدرت البی آنها را افزایش 

می دهد که بسیار خطرآفرین است.«

هدف از ممنوعیت پرداخت سود به دستگاه های دولتی چیست؟

بدهبستاندولتوبانکها

نرخ بهره یا سود بانکی، ابزار مهم سیاست پولی است که روی کسری منابع دولت، 
بدهی دولت، بازارهای کاال، بورس، ارز، خودرو، مس��کن و... اثر خواهد گذاش��ت. با 
کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود تسهیالت و هزینه های تولید نیز کاهش می یابند و 
در نتیجه قیمت کاالها و خدمات نیز کاهش خواهند یافت و در ادامه نیز می تواند به 
صورت نسبی قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار دهد و موجب افزایش آن شود.

به گزارش خبرآنالین،  نرخ س��ود س��پرده های بانکی با توافق بانک ها از روز اول 
اردیبهش��ت امسال به 15درصد رسیده است. پیش��تر هرچند شورای پول و اعتبار 
ای��ن نرخ را برای بانک ها تعیین کرده بود اما برخ��ی بانک ها بیش از این رقم را به 
س��پرده گذاران پرداخت می کردند. حاال اما مقرر شده است که تمامی بانک ها نرخ 

15درصدی سود سپرده های بانکی را رعایت کنند.
با کاهش نرخ س��ود بانکی هزینه بانک ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد 
نقدینگی، رشد پایه پولی و نرخ تورم نیز کمتر می شود، چراکه هر سال صدها هزار 
میلیارد تومان س��ود بانکی توس��ط بانک ها پرداخت می شد که عمال به دلیل رشد 

هزینه ها و کسری منابع بانک ها موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی، جریمه های 
سنگین برای بانک ها، رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم می شد و روی تمام 
اقتصاد اثر منفی داشت. از طرف دیگر کاهش هزینه سود تسهیالت بانک ها می تواند 
بر روی هزینه های دولت تاثیرگذار باش��د و از آنها بکاهد و در نتیجه بدهی دولت و 

کسری بودجه دولت نیز کاهش خواهد یافت.
براس��اس نظریه های اقتص��ادی، یکی از متغیرهای مه��م در تصمیم گیری برای 
سرمایه گذاری متغیر نرخ سود بانکی است که با سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد؛ 
یعنی افزایش نرخ س��ود بانکی موجب افزایش سرمایه گذاری می شود و کاهش نرخ 
سود بانکی موجب کاهش سرمایه گذاری و به چرخش درآمد پول بیشتر در چرخه 

تولید می شود.
در این میان، نرخ س��ود بانکی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای 
توسعه یافته بسیار باالتر است چراکه زیرساخت های تولید مناسبی در این کشورها 
ب��رای به گردش درآم��دن پول در چرخه تولید وجود ندارد و در نتیجه آن، رش��د 

نقدینگی و تورم در این کشورها روز به روز در حال افزایش است. نام کشورهایی که 
نرخ سود بانکی در آنها از سایر کشورهای دنیا بیشتر است، در جدول آمده است:

نام کشور نرخ سود   نرخ تورم  
آرژانتین   ۲۰.۴7   ۲7.6

ازبکستان   ۲۰   11
اوکراین   15.۲5   ۴9

ایران   15   ۴۲
مغولستان   15   8.3۰
گرجستان   1۰.۴۰   ۴.1۰
آذربایجان   1۰   ۲.۴۰

مصر   1۰   13.3۰
قزاقستان   1۰   5.8

میانمار   1۰   8.9

براساس دستورالعمل نحوه بررسی تراکنش های بانکی به منظور دریافت مالیات، 
برخی تراکنش ها اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند.

به گزارش فارس، طبق قانون مالیات های مستقیم از سال 99 شیوه اخذ مالیات 
علی الرأس به تاریخ می پیوندد. از این رو باید مس��تندات قانونی جایگزین شناسایی 
درآمد مش��مول مالیات ش��ود. یکی از این راهکارهای تعیین کننده براس��اس ماده 
169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطالعات نظام بانکی است که در کنار سایر 

بانک های اطالعاتی نقش بسزایی ایفا می کند.
در همین حال، در روزهای گذش��ته نحوه بررس��ی تراکنش های بانکی از سوی 
س��ازمان امور مالیاتی مشخص شد. در بخشی از این دستورالعمل به تراکنش های 
فاقد ماهیت درآمدی پرداخته ش��ده که قاعدتا نباید مشمول مالیات باشد. یکی از 

نگرانی های مودیان نیز همین بخش اس��ت. تراکنش های بانکی که اساس��ا ماهیت 
درآمدی برای صاحب حساب ندارند بدین شرح است:

* تراکنش ه��ای بانکی مربوط به اعضای هیأت مدیره و س��هامداران اش��خاص 
حقوقی با تأیید شخص حقوقی موردنظر

* دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
* دریافتی و پرداختی به حس��اب بس��تگان )در صورتی که ماهیت درآمدی آن 

توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود(
* تسهیالت بانکی دریافتی

* انتقال بین حساب های شخص
* انتقال بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی

* تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذی ربط
* دریافت و پرداخت های س��هامداران و اعضای هیأت مدیره و اشخاص حقوقی 
که طرف مقابل آن در دفاتر ش��خص حقوقی در حساب های دریافتنی و پرداختنی 

)جاری شرکا( منظور شده است.
* قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

* وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
* انتقالی بین حساب بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

* مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و 
کار اش��خاص حقیقی )در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی 

اثبات نشود(.

نگاهی به نرخ سود سپرده های بانکی در کشورهای جهان

سود سپرده بانکی در کدام کشورها باالست؟

کدام تراکنش های بانکی مشمول مالیات نمی شوند؟

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

حسین درودیان
کارشناس اقتصادی
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ورود متقاضیان سرعت بیشتری گرفت
تصمیمات جدید برای احراز هویت 

سهامداران 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )سمات( از 
افزای��ش دو برابری ظرفیت احراز هویت س��هامداران در هفته های آتی خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، با رایزنی های 
این ش��رکت با بانک های دولتی و خصوصی، به زودی بیش از 3 هزار شعبه 
بانک ها مس��ئولیت احراز هویت س��هامداران بازار سرمایه را برعهده خواهند 
گرفت که این امر می تواند گام مهمی در س��هولت احراز هویت س��هامداران 
ایف��ا کند. اکن��ون بیش از 3 هزار دفتر ش��امل 8۴۲ ش��عبه ش��رکت های 
کارگزاری، یک هزار و 967 دفتر پیش��خوان دولت و ۲61 شعبه بانک شهر 
مسئولیت احراز هویت س��هامداران بازار سرمایه را برعهده دارند. همچنین 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در حال فراهم س��ازی زیرساخت های احراز 
هویت الکترونیکی )غیرحضوری( اس��ت که این پروژه پس از اخذ مجوزهای 

قانونی از مراجع ذی صالح راه اندازی خواهد شد.
این ش��رکت بار دیگر تاکید ک��رد: دفاتر پیش��خوان دولت نباید 
مش��تریان خود را به س��مت کارگ��زاران خاصی س��وق دهند زیرا 
راهنمای��ی مراجعه کنن��دگان به کارگزاری خاص، تخلف آش��کار و 
نوعی رفتار تبعیض آمیز اس��ت. س��هامداران بازار سرمایه می توانند 
از میان 1۰8 کارگزار فعال در این بازار یکی را براس��اس س��لیقه و 
تصمی��م خود حق انتخ��اب دارد و معامالت خود را با آن کارگزاری 
انج��ام دهند. هم اکنون به طور میانگین روزان��ه یکصد هزار نفر در 
س��امانه س��جام ثبت نام می کنن��د که طبق آخری��ن آمارها، تعداد 
ثبت نام کنن��دگان در این س��امانه به رقم 5 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
رسیده اس��ت. پیش بینی می شود با طرح های توسعه ای دولت برای 
بازار سرمایه از جمله عرضه سهام دولتی در این بازار شاهد افزایش 

ثبت نام کنندگان در سامانه جامع اطالعات مشتریان باشیم.
براس��اس این گزارش، س��جام یک س��امانه زیرس��اختی برای شناسایی 
مش��تریان جهت ورود به باش��گاه بزرگ بازار س��رمایه ایران است که تمام 
فعاالن این بازار اعم از س��رمایه گذاران، مش��تریان و مدیران نهادها در این 
سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند کرد 
و پ��س از احراز هویت حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های 

تاییدشده خواهند بود.
براس��اس این گ��زارش، از طریق این س��امانه اطالع��ات هویتی،  
ش��ماره حساب، ش��ماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دائمی 
فرد ثبت می ش��ود و از آن به بع��د هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت 
مج��دد اطالعات آن س��هامدار را ن��دارد. س��هامداران می توانند با 
مراجع��ه به س��ایت  www.sejam.ir  ثبت ن��ام خود را به صورت 

الکترونیکی انجام دهند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: رش��د ش��اخص بورس تهران کماکان ادامه دارد و بازار سرمایه در 
حالی معامالت را در نخس��تین روز هفته با چراغ سبز به پایان برد که شاخص کل 
این بازار در آستانه 77۰ هزار واحد قرار گرفت. امسال اگرچه شاهد صعود ۲۰هزار 
واحدی ش��اخص بورس نیز بودیم، اما این برای نخس��تین بار است که شاخص کل 
بورس بیش از ۲7 هزار واحد رشد می کند. بر این اساس، شاخص کل بازار سرمایه 
در روز ش��نبه با ۲7 هزار و 888 واحد رش��د به رقم 769 هزار و 8۲۰ واحد رسید. 
ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز با 996۲ واحد صعود، رقم ۲6۲ هزار و 19 واحد 

را ثبت کرد.
در ای��ن روز همچنین 6۴8 هزار معامله ب��ه ارزش 51 هزار و 596 میلیارد ریال 
در بورس انجام شد. نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل 
گه��ر، معدنی و صنعتی چادرملو، ملی صنایع مس ای��ران، گروه مپنا، بانک ملت و 
پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس 
در روز گذشته داشتند و نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، پاالیش نفت بندرعباس، 
گلوک��وزان، پاالیش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ای��ران و بانک صادرات ایران از 

جمله نمادهای پربیننده دیروز بورس بودند.
ش��اخص کل فرابورس نیز با ۲65 واحد صعود رقم 9338 واحد را ثبت کرد. در 
این بازار ۴76هزار معامله انجام شد که 35 هزار و ۴۴5 میلیارد ریال ارزش داشت. 
نمادهای س��هامی ذوب آهن اصفهان، پتروش��یمی زاگرس، گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان، پتروش��یمی تندگویان، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، صنایع ماشین های 
اداری ایران و فرابورس ایران، بیش��ترین تاثیر مثبت را نس��بت به س��ایر نمادها در 
فرابورس داشتند. نمادهای پربیننده فرابورس نیز شامل سهامی ذوب آهن اصفهان، 
گ��روه صنایع کاغذ پارس، تولی��د نیروی برق دماوند، گروه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم، فرابورس ایران و صنایع ماشین های اداری 

ایران بود.
آخرین وضعیت نمادهای متوقف بورس تا 3 اردیبهشت

همچنین آخرین وضعیت تعلیق نمادهای بورس��ی نش��ان می دهد که تا س��وم 
اردیبهش��ت، ۴3 نماد معامالتی بورس��ی ب��ه دالیل مختلف از جمل��ه تعلیق نماد 
معامالتی، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )انتخاب اعضا(، تغییرات 
بیش از 5۰درصد در 15 روز متوالی، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده )درخصوص 

تغییر سرمایه( و نظایر آن متوقف شده اند.
به گزارش ایس��نا، از میان ۴3 نماد مذکور، کنتورس��ازی ایران )آکنتور(، دش��ت 
مرغاب )غدش��ت(، صنایع کاشی و سرامیک سینا )کس��اوه(، بانک انصار )وانصار( و 
توس��عه معدن و فل��زات )ومعادن( به دلیل تعلیق نماد معامالتی متوقف ش��ده اند. 
همچنین برگ��زاری مجمع عمومی عادی به طور فوق الع��اده )انتخاب اعضا( باعث 
توقف نمادهای ایران ترانسفو )بترانس(، نیروکلر )شکلر( و شهد )قشهد( شده است.

ام��ا تغییرات بیش از 5۰درص��د در 15روز متوالی باعث توقف تع��داد زیادی از 
نمادها شده است؛ به طوری که گسترش نفت و گاز پارسیان )پلرسان(، ایران یاسا 
تایر و رابر )پاس��ا(، س��رمایه گذاری پردیس )پردیس(، س. نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین )تاپیکو(، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی(، کمک فنر ایندامین 
)خکمک(، خدم��ات انفورماتیک )رانفور(، کربن ایران )ش��کربن(، آلومینیوم ایران 
)فایرا(، ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد(، فوالد کاوه جن��وب کیش )کاوه(، معدنی و 
صنعتی چادرملو )کچاد(، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل(، بانک پاسارگاد )وپاسار( 
و واسپاری ملت )ولملت( به دلیل مذکور متوقف شده اند. اگر سهام یک شرکت در 
15روز کاری بیش از 5۰درصد نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، نماد آن متوقف 
می شود و دلیل توقف، تغییرات بیش از 5۰درصد در 15 روز متوالی اعالم می شود.

س��رمایه گذاری داروی��ی تامین )تیپیک��و(، کارتن ایران )چ��کارن(، پارس مینو 

)غپینو(، س��المین )غسالم( و شهد ایران )غشهد( به دلیل برگزاری مجمع عمومی 
فوق العاده )درخصوص تغییر س��رمایه( و صنایع الس��تیکی سهند )پسهند(، سایپا 
)خساپا(، گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خودرو(، سبحان دارو )دسبحان(، 
تجارت الکترونیک پارسیان )رتاپ( و تولیدی کاشی تکسرام )کترام( به دلیل افشای 

اطالعات بااهمیت گروه الف متوقف شده اند.

برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه باعث توقف نمادهای  ایران دارو )دیران(، 
سیمان خاش )سخاش(، سیمان کرمان )سکرما(، سیمان مازندران )سمازن(، تامین 
سرمایه لوتوس پارسیان )لوتوس( و برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)تصویب صورت های مالی( نیز باعث توقف نمادهای صنعتی بهش��هر )غبش��هر( و 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( شده اند. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( نیز به 

دلیل افشای اطالعات بااهمیت گروه ب متوقف شده است.
کدام گروه ها در بورس همچنان ظرفیت رشد دارند؟

در روزها و هفته های گذشته، برخی از سهم ها در بازار سهام بیشتر از ظرفیت خود 
در حال معامله بوده و هس��تند و برای س��رمایه گذاران در بورس به ویژه تازه واردان 
بسیار مهم است که بدانند کدام سهام ها همچنان در بورس از ظرفیت رشد برخوردار 

هستند.
در همی��ن زمینه، امیرعلی امیرباقری کارش��ناس بازار س��رمایه، گروه هایی که 
پیش بینی می شود همچنان در بورس از ظرفیت رشد برخوردار باشند را معرفی کرد 
و گفت: اکنون در بازار شاهد وجود برخی از سهام هستیم که بیشتر از ظرفیت خود 
در حال داد و س��تد و رشد هستند، اما برخی دیگر از گروه ها از رشد فعلی بازار جا 

ماندند و می توانند سرمایه گذاری خوبی را برای سهامداران رقم بزنند.
امیرباقری  در گفت و گو با ایرنا، به روند کنونی معامالت بورس اشاره کرد و ادامه 
داد: صنایع پاالیش��ی، معدنی و پتروشیمی در وضعیت فعلی در قیمت مناسب تری 
در حال خرید و فروش هستند و همچنان جا برای رشد در این گروه ها وجود دارد.

به گفته او، بازار سهام هفته گذشته یکی از بهترین عملکردها را نسبت به سایر 
بازارها از خود نش��ان داد که این رش��د ناشی از ورود نقدینگی از سوی حقیقی ها و 
س��رمایه های خرد به بدنه بازار بود. در نتیجه انتظار می رود این روند در بلندمدت 

و میان مدت ادامه دار باش��د هرچند که باید در انتظار اصالح درون کانالی ش��اخص 
هم وزن و شاخص کل باشیم.

او به وجود حباب در بورس اشاره کرد و گفت: متاسفانه این روزها برخی از افراد 
بدون آگاهی و دانش نسبت به واژه حباب و کلیت بازار اظهارنظرهایی را دارند که در 
پاسخ باید گفت بازار سرمایه از آنجایی که از تعداد زیادی شرکت و صنعت تشکیل 

شده در همه اوقات با چنین شرایطی همراه بوده است.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، همیشه در بازار شرکت هایی حضور داشتند 
که یا بیشتر از ارزش ذاتی خود یا مساوی با ارزش ذاتی یا کمتر از ارزش ذاتی خود 

معامله می شدند بنابراین این پدیده، پدیده نوظهوری نیست.
او ادامه داد: اتفاقی که اکنون در بدنه بازار س��رمایه در حال رخ دادن اس��ت این 
است که نقدینگی های سرگردان که با ورود به بازار ارز باعث رشد نرخ ارز می شدند 
یا عمدتا در ارقام باالتر با ورود به بازار ملک باعث حبابی شدن قیمت ملک می شدند 
اکنون وارد بازار س��رمایه ش��ده اند، این اتفاق را باید به فال نیک گرفت و نکته حائز 
اهمیت اینجاست که اکنون بازار سرمایه در حال تبدیل شدن به رسالت اصلی خود 

یعنی تامین سرمایه برای بنگاه های اقتصادی است.
به گفته امیرباقری، دولت قرار اس��ت باقی س��هام خود را که 18 شرکت است در 
قال��ب صندوق های قابل معامله در بورس و فرابورس عرضه کند و هر کد ملی قادر 
به خرید این سهام تا رقم ۲ میلیون تومان است. تامین مالی مستقیم دولت از بازار 
س��رمایه اتفاق مبارکی است که برای کس��ری بودجه و تامین هزینه های دولت به 

عنوان اقدامی موثر و مناسبی محسوب می شود.
ورود سرمایه خرد به بازار و توصیه به سرمایه گذاران

او با بیان اینکه طی سالیان سال بازار سرمایه فقط به عنوان فضایی برای دادو ستد 
س��هام تلقی می شد، گفت: وجه حاصل از معامله به جیب فروشنده سهام می رفت 
و وارد بدنه بنگاه اقتصادی نمی ش��د، اما از چند س��ال گذشته با انتشار اوراق بدهی 
توسط بنگاه های دولت و تامین مالی با اوراق ثابت بازار به رسالت حقیقی خود که 

وضعیت کنونی است رسیده است.
امیرباقری به تقویت بازار ثانویه اش��اره ک��رد و گفت: اگر فضای معامالتی و دادو 
س��تد از رونق برخوردار باشد فضای اولیه که مکانی برای تامین مالی است پررونق 

خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کارشناسان نباید بدون اطالع از وضعیت 
همه شرکت ها عنوان حباب را به کل بازار تلقی کنند، افزود: اکنون موقعیتی ایجاد 
شده تا سرمایه های خرد وارد بدنه اقتصادی کشور شوند تا این اقدام عالوه بر سپر 

بودن در برابر تحریم های ظالمانه  به عنوان تامین مالی برای دولت تلقی شود.
او در پای��ان به س��رمایه گذاران توصیه کرد که به ط��ور حتم تحلیل اقتصادی را 
مدنظر داشته باشند و دیدگاه تحلیلی را به جای هیجان سرلوحه سرمایه گذاری قرار 

دهند تا از این طریق ورود سرمایه خرد به بازار ادامه دار باشد.

شاخص کل بازار سرمایه در آستانه ۷۷۰ هزار واحد ایستاد

رشد۲۷هزارواحدیشاخصبورس
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قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 11۰ هزار 
تومان شد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت هر کیلو شقه گوسفندی با قیمت 
11۰هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی کشور در گفت و گو 
ب��ا  باش��گاه خبرنگاران جوان، از رکود و کس��ادی بازار گوش��ت خبر داد و 
گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 97 هزار تا 1۰۰ 
ه��زار تومان به مغازه دار و با احتس��اب 1۰درصد س��ود 11۰ هزار تومان به 

مصرف کننده عرضه می شود.
وی اف��زود: طی روز های اخیر با واری��ز حقوق های کارمندی و کارگری و 
یارانه معیش��تی تاحدودی تقاضا برای خرید گوش��ت در بازار افزایش یافته 

است.
ملکی با اشاره به اینکه خبری از قاچاق دام نیست، بیان کرد: با گسترش 

ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، قاچاق دام  متوقف شده است.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی ادامه داد: با گسترش ویروس کرونا و 
تعطیلی واحد های پرمصرف، تقاضا برای خرید گوشت در بازار تعریفی ندارد.

پیش  بینی دقیقی برای بازار گوشت نداریم
وی درب��اره آینده بازار گوش��ت در م��اه رمضان گفت: ب��ا توجه به رکود 
و کس��ادی بازار پیش بینی دقیقی برای بازار گوش��ت نمی توان داش��ت، اما 
استمرار این روند مشکالت متعددی برای واحد های صنفی و دامداران ایجاد 

خواهد کرد.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینک��ه جابه جایی دام به س��بب ضوابط و 
مق��ررات بهداش��تی ب��ه کندی در ح��ال انجام اس��ت، بیان کرد: س��ازمان 
دامپزش��کی در صدور مجوز ورود دام از غرب ب��ه تهران مقداری کند عمل 
می کند، به همین خاطر تقاضا داریم این روند را س��رعت ببخش��ند تا خللی 

در عرضه ایجاد نشود.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی در پایان با اش��اره به اینکه کمبودی 
در عرضه دام نداریم، تصریح کرد: با توجه به بارش های مناس��ب و وضعیت 
مطلوب مراتع، عرضه بره های نو به مرور در حال انجام است که با این وجود 

مشکلی در عرضه دام نخواهیم داشت.

قیمت شکر با ارز آزاد ارزان تر از قیمت شکر 
با ارز دولتی است

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعالم کرد که اگر اجازه دهند ش��کر با 
ارز آزاد وارد ش��ود قیمت آن ارزان تر از ش��کری خواهد بود که با ارز دولتی 

وارد می شود.
قاس��معلی حسنی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه از اردیبهشت سال  
1397 از دولت درخواس��ت کردیم که ارز۴۲۰۰ را برای ش��کر حذف کند، 
اظهار کرد: از آنها درخواس��ت کردیم که اجازه دهند عرضه و تقاضا بازار را 
تعیی��ن کند. حت��ی اعالم کردیم که با دالر آزاد می ت��وان کاال را ارزان تر به 

دست مردم رساند.
وی ادامه داد: نرخ جهانی ش��کر کاهش یافته اس��ت و از 3۴ سنت به ۲۲ 
سنت رسیده است بنابراین اگر شکر با دالر 16هزارتومان وارد شود ارزان تر 
از ش��کری خواهد بود که با دالر ۴۲۰۰ وارد می ش��ود. به عبارت دیگر اگر 
ش��کر با ارز  16هزار تومان وارد شود کیلویی 35۰۰ تومان خواهد شد، ولی 

قیمت آن در حال حاضر 59۰۰  تومان است.
حس��نی اضافه کرد: بانک مرکزی و دولت بای��د اجازه دهند که بنکداران 
وارد عمل شوند. بنکداران که مصرف کننده های بزرگ شکر هستند در حال 
حاض��ر هیچ کاره اند. رقابت در بازار ش��کر وجود ندارد و ب��ازار آن یک بازار 
بی رحم یکطرفه اس��ت و کسانی که دسترسی به ارز دولتی دارند، شکر را با 

قیمت ارزان خریداری می کنند و با قیمت آزاد به مردم می فروشند.
به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی هیچ کمبود و کس��ری  باری 

در بازار وجود ندارد و بحث گرانفروشی مطرح است.
از هفته آینده حبوبات ارزان می شود

حسنی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه در ماه رمضان 
قیم��ت اقالم کاهش می یابد، گفت: از هفته آینده نیز ش��اهد کاهش قیمت 

حبوبات خواهیم بود.

فروش اینترنتی آش و حلیم در ماه رمضان 
آغاز شد

رئیس اتحادیه کبابی، حلیم و غذاپزی های سنتی گفت امسال با توجه به 
ش��یوع ویروس کرونا، فروش اینترنتی آش و حلیم از اولین روز ماه رمضان 

آغاز شد.
حس��ین محمدی، رئیس اتحادیه کبابی، حلیم و غذاپزی های س��نتی در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه امسال تغییر قیمتی در 
خصوص حلیم و آش نخواهیم داشت، گفت: امسال قیمت حلیم و آش را بنا 
گذاش��تیم تا گران نشود و مانند گذشته در اختیار عموم قرار گیرد. با توجه 
به وضعیت مناسب مواد اولیه در بازار، نرخ فروش آش و حلیم در ماه رمضان 

امسال نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد داشت.
محم��دی با تاکید بر اینکه بای��د از واحدهای مجاز حلیم و آش را خرید، 
گفت: به دلیل ش��یوع کرونا رعایت موارد بهداش��تی از الزامات است و مردم 
حتم��ا باید از واحدهای مجاز حلیم و آش را بخرند. خوش��بختانه ش��رایط 
مواد اولیه در بازار مناس��ب اس��ت و از نظر تهیه مواد اولیه برای تولید این 

محصوالت مشکلی وجود ندارد.
رئی��س اتحادیه کبابی، حلیم و غذاپزی های س��نتی با اش��اره به وضعیت 
فروش آش و حلیم در این ماه، گفت: به دلیل اینکه حلیم و آش در حرارت 
باالیی پخته می ش��وند مش��کلی از نظر کرونا وجود ندارد و مردم می توانند 
خود ظروف ببرنند و محصول را دریافت کنند، اما به دلیل اینکه حلیم و آش 

را در ظروف گیاهی توزیع می کنند مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.
او ب��ا بیان اینکه با واحدهای متخل��ف برخورد خواهیم کرد، گفت: از نظر 
بهداش��تی نیز واحد های صنفی تحت نظارت دقیق اتحادیه هستند. امسال 
به دلیل ش��یوع کرونا، نرم افزاری برای فروش اینترنتی حلیم و آش طراحی 
کرده ای��م که مردم می توانن��د از طریق این نرم اف��زار کاال را دریافت کنند. 

زیرساخت فروش اینترنتی این غذا ها در ایام رمضان فراهم است.
این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه واحد های صنفی در س��طح تهران با 
ظروف و بس��ته بندی های گیاهی و در راه این اقالم را برای مصرف کنندگان 
ارس��ال می کنند، گفت: مردم می توانند پس از تهیه غذا، آن را مجدد گرم و 

با اطمینان خاطر از سالمتی غذا آن را مصرف کنند.

اخبـــار

سرپرست معاونت صنایع وزارت صمت از رفع کامل مشکل تامین مواد ضدعفونی 
و قطع سهمیه الکل واحدهای گران فروش خبر داد.

مهدی صادقی نیارکی، سرپرس��ت معاونت صنای��ع وزارت صمت در 
گفت وگو با   باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره تامین اقالم ضروری ایام 
کرونا بیان کرد: س��تاد ملی مقابله با کرونا مس��ئولیت دو بخش تامین و 
لجستیک را به عهده وزارت صمت گذاشت که در همان ابتدا باعث شد 

جلسات متعددی با ذی نفعان این موضوع برگزار کنیم.
او ادام��ه داد: در ح��وزه ال��کل و م��واد ضدعفونی کنن��ده بازطراحی 
در زنجی��ره تامی��ن و توزی��ع اتفاق افتاد ک��ه نتیجه آن وف��ور محلول 
ضدعفونی کننده و انواع ژل ها ش��د، به طوری که برخی گزارش ها حاکی 
از آن اس��ت که دارو خانه ها تمایلی به دریافت این اقالم نداشته و اعالم 
موجودی کافی می کنند؛ حتی تعدادی از واحدهای تولیدی درخواست 

صادرات محصوالت خود را دارند.
این مقام مس��ئول بیان کرد: از محل تولی��د روزانه الکل و دپویی که از ماه های 
گذش��ته وجود داش��ت حدود 18 میلیون لیتر الکل توزیع ش��د و به طور متوسط 
تولید ضدعفونی کننده از روزی حدود 5۰ هزار لیتر به حدود ۴۰۰ هزار لیتر رسید. 

بسیاری از خطوط موجود در کشور تغییر کاربری دادند و محصول ضدعفونی کننده 
و ژل را تولید کردند.

او گف��ت: ب��ه مرور تولید این اقالم در ۴۰ واحد تمرک��ز پیدا کرد که از این بین 
حدود 1۰ واحد صرفا وظیفه تامین این اقالم برای مراکز درمانی و بیمارس��تانی و 
بقیه ش��رکت ها محص��والت الزم برای توزیع در بین م��ردم را تامین می کنند. در 
همان جلسات مقرر شد که صرفا ژل های تولیدشده، عالوه بر داروخانه ها از طریق 

فروشگاه های زنجیره ای هم به فروش برسد.
صادقی گفت: در هفته اول اس��فند به طور چشمگیری با جمله »ماسک و الکل 
نداری��م« مواجه می ش��دیم، اما امروز ب��ه راحتی می توان این اق��الم را تهیه کرد؛ 
قیم��ت ال��کل از همان ابتدا میزان 15 هزار تومان تعیین ش��د که نتیجه آن ورود 
س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعیین قیمت رسمی اقالم 

ضدعفونی کننده بود.
او افزود: برخورد  با متخلفان از همان ابتدا آغاز ش��د و الکل موردنیاز تعدادی از 
واحد های تولیدکننده که در قیمت گذاری مرتکب تخلف ش��ده بودند قطع ش��د. 

نتیجه این اقدامات تامین مکفی این اقالم برای مردم بود.
سرپرست معاونت صنایع وزارت صمت درباره تامین ماسک و دستکش بیان کرد: 

قبل از ش��یوع کرونا حدود ۲ میلیون دستکش در روز تولید می شد که این مقدار 
امروز به بیش از ۴ میلیون و 5۰۰ هزار جفت در روز رس��یده اس��ت؛ خود وزارت 
بهداش��ت هم در چند ماه گذشته دپوی زیادی از دستکش وارداتی دریافت کرد و 
بخش زیادی هم از کش��فیات س��ازمان های بازرسی به دست آمد. وزارت بهداشت 
اگر میزان دقیق نیاز خود را اعالم کند می توان مابقی تولید را از طریق فروشگاه ها 

و دارو خانه ها عرضه کرد.
او ادامه داد: در حوزه ماسک هم ظرفیت های بالاستفاده و موجود به کار گرفته 
ش��د. در هم��ان روز های ابتدای��ی از 15۰ هزار عدد در روز ب��ه بیش از ۴۰۰ هزار 
در روز رس��یدیم. با به کارگیری واحد های راکد و س��ایر اقدامات انجام شده امروز 
بیش از یک میلیون ماس��ک صنعتی در روز تولید می شود و این عالوه بر تولیدات 

کارگاهی است.
سرپرس��ت معاونت صنایع وزارت صمت با تاکید بر اینکه مواد اولیه از سال های 
گذش��ته وجود داشت، تصریح کرد: از ابتدای اسفند تا فروردین حدود ۲7 میلیون 
ماسک در کشور تولید کردیم و امیدوار هستیم با گسترش خطوط این میزان چند 
برابر شود. کارگاه ها و مجموعه های جهادی نقش مناسبی در این تامین داشتند و 

با تامین مواد اولیه بخشی از تامین از طریق خود مردم صورت گرفت.

مشکلتامینموادضدعفونیکنندهرفعشد

ب��ا وجود گذش��ت زمان کش��ت و آغاز فصل برداش��ت، اص��الح قیمت خرید 
تضمینی گندم همانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، بنابر تبصره 6 قان��ون خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت را قبل 
از شروع فصل کشت به گونه ای تعیین کند که میزان آن هیچ گاه از تورم اعالمی 
بانک  مرکزی کمتر نباش��د، اما متاس��فانه طی س��ال های اخیر این موضوع مورد 

توجه قرار نگرفته و مشکالتی را برای کشاورزان به دنبال داشته است.
قیمت ۲ هزار و 5۰۰ تومانی گندم جوابگوی هزینه تولید نیست

س��یدجعفر حس��ینی، مشاور ارشد نظام  صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی، با 
اش��اره به اینکه قیمت ۲5۰۰ تومانی گندم جوابگوی هزینه تولید نیست، اظهار 
کرد: براس��اس آنالیز هزینه تمام ش��ده در تیر سال گذشته قیمت تمام شده هر 
کیل��و گن��دم ۲ هزار و 86۰ تومان بود که با گرانی بنزین و تورم باال، نرخ ۲ هزار 

و 5۰۰ تومانی جوابگوی هزینه های تولید نیست.
وی افزود: اگر دولت قبل از سال زراعی قیمت خرید تضمینی گندم را ۲ هزار 
و 5۰۰ تومان اعالم می کرد، این امکان وجود داش��ت تا کش��اورزان تصمیم الزم 

برای کشت را اتخاذ کنند.

حس��ینی ادام��ه داد: در حال حاضر اگر هر کیلو گن��دم با نرخ 1۰ هزار تومان 
از کش��اورزان خریداری ش��ود، دیگر زمانی برای کش��ت نداری��م و تنها فرصت 
جمع آوری اس��ت. مشاور ارش��د نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی با بیان 
اینکه نوشدارو بعد از مرگ سهراب فایده ای ندارد، گفت: تاخیر در اصالح قیمت 
خرید تضمینی اش��تباه اس��تراتژیکی است که دولت مرتکب می شود و از آنجاکه 
قیمت واقعی نیست، امسال به نظر می رسد کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به 

مراکز خرید نداشته باشند.
به گفته این مقام مس��ئول، سال گذشته بخشی از گندم های استان خوزستان 
و گلس��تان به سبب وقوع س��یل از بین رفت و امسال به س��بب شرایط مساعد 
اقلیمی خس��ارتی به مزارع گندم نداشتیم و امیدواریم با اصالح قیمت تضمینی، 

کشاورزان رغبت بیشتری به تحویل گندم به مراکز دولتی داشته باشند.
مش��اور ارش��د نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی با بی��ان اینکه از االن 
نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به واردات گندم داشت، تصریح کرد: با توجه به 
آنکه ابتدای فصل برداش��ت هس��تیم، از این رو نمی توان پیش بینی دقیقی راجع 
به تولید و نیاز به واردات داش��ت، اما در مجموع ش��رایط تولید نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل به سبب نبود سیل و وضعیت مساعد اقلیمی  مناسب تر است.

رکورد تولید گندم شکسته شد
علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران،  از افزایش تولید گندم خبر 
داد و گفت: با توجه به ش��رایط مس��اعد اقلیمی و پراکنش مناسب بارش، امسال 

رکورد تولید گندم زده می شود.
وی افزود: با وجود افزایش هزینه های تولید، نرخ ۲ هزار و 5۰۰ تومانی گندم 
س��ود جزئی برای کشاورزان دربر دارد، اما در صورت افزایش بهره وری و عملکرد 

برداشت مناسب است.
ایمانی شرایط مزارع و دیم زار های گندم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امسال 
بیش از 1۴ میلیون تن گندم تولید خواهد ش��د که حدود 11 میلیون تن از این 

میزان تحویل مراکز خرید دولت می شود.
نایب رئی��س بنیاد ملی گندمکاران با اش��اره به اینکه ام��کان جایگزینی گندم 
ب��ا خوراک طیور وجود ندارد، بیان کرد: باوج��ود توزیع خوراک دام و طیور بین 

مرغداران، قیمت مرغ به حدی است که مرغداران متحمل زیان شدند.
وی ادام��ه داد: با توجه به خرید تضمینی مرغ از س��وی پش��تیبانی امور دام، 
شتابی برای جوجه ریزی در واحد های مرغداری وجود ندارد که با این وجود بعید 

است که گندم تولید جایگزین خوراک دام شود.

رئیس اتحادیه اغذیه فروش��ان و مواد غذایی تهران از زمان و ش��رایط 
فعالی��ت اغذیه فروش��ان در ماه رمضان و تقارن با ش��یوع ویروس کرونا 

خبر داد.
اسداهلل احمدی ش��هریور، رئیس اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی 
تهران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: در س��ال گذشته 
اغذیه فروشان ملزم بودند که از زمان افطار تا سحر فعالیت کنند. فعالیت 

اغذیه فروشان در زمانی غیر از این ساعت ها ممنوع بود.
او با بیان اینکه هر س��اله دستورالعملی مبنی بر فعالیت اغذیه فروشان 
ابالغ می ش��ود، گفت: معموال دستورالعملی از سوی اماکن برای فعالیت 
صنوف ابالغ می شود که بر این اساس واحد های صنفی مجوز می گیرند 

ت��ا در ایام ماه مبارک رمضان بتوانند به صورت بیرون  بر س��اندویچ های 
سرد ارائه کنند.  امسال با توجه به شیوع  ویروس کرونا، هنوز ابالغیه ای 
مبنی بر فعالیت اغذیه فروش��ان غیر از س��اعات افطار تا س��حر، دریافت 
نکرده ایم. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران تشریح کرد: 
در سال گذشته اغذیه فروشان به صورت بیرون بر غیر از ساعات افطار تا 
س��حر فعالیت داشتند که امس��ال هم همین رویه دارند اما اینکه غذای 

گرم نیز داشته باشند، هنوز مشخص نیست.
احمدی ش��هریور با بیان اینکه هم اکنون ح��دود 3هزار واحد صنفی 
مجوزدار در صنف اغذیه فروش��ان تهران در حال فعالیت هس��تند، ادامه 
داد: افزای��ش قیمتی درخصوص مواد غذای��ی نداریم و قیمت ها همانند 

گذش��ته است. خوشبختانه کمبودی در تهیه مواد غذایی وجود ندارد و 
می توانیم این ماه را به خوبی پشت سر بگذاریم.

او بیان کرد: تمام اغذیه فروشان ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی 
هستند در غیر این صورت با آنها برخورد خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران گفت: کرونا تاثیرات 
منفی بس��یار زیادی در اقتصاد کش��ور گذاشت و کاسبان به شدت ضرر 
کرده ان��د. از دولت درخواس��ت داریم برای اغذیه فروش��ان معافیت های 
مالیات��ی و بیمه بی��کاری در نظر بگیرند همچنی��ن برخی در پرداخت 
تس��هیالت بانکی دچار مشکالتی هستند که باید در این روزهای سخت 

آنها را یاری کنیم.

چالش نرخ خرید تضمینی پیش روی گندمکاران

 گندم تولیدی جایگزین خوراک دام و طیور می  شود؟

نحوه فعالیت اغذیه فروشان در ماه رمضان مشخص شد

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

7 اردیبهشت 1399

شماره 1530



اخبار

افزایش 4۰۰درصدی مراجعه به مراکز معاینه 
فنی طی هفته گذشته

مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای ش��هر تهران از افزایش 
۴۰۰درص��دی مراجعه رانن��دگان به مراکز معاین��ه فنی طی هفته 
گذش��ته خبر داد. به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل 
از فارس، حس��ین مقدم مدیرعامل س��تاد معاین��ه فنی خودروهای 
ش��هر تهران درباره آمار مراجعه ب��ه مراکز معاینه فنی طی روزهای 
گذش��ته در پایتخت، اظهار داش��ت: پلیس راهور پیش از این اعالم 
کرد که خودروهای فاقد معاینه فنی تا 15 اردیبهشت اعمال قانون 
نمی شوند که بر همین اساس میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی 
کاه��ش یافت ولی طی  هفته گذش��ته تاکنون این آمار نس��بت به 
هفته ه��ای قبل تغییر کرده و ۴۰۰درصد می��زان مراجعات افزایش 

یافته است.
وی اف��زود: در ۲ ت��ا 3 هفته اول فروردین روزان��ه 15۰۰ راننده 
خ��ودرو برای انجام معاینه فنی مراجعه می کردند که در حال حاضر 

میزان مراجعات در طول یک روز به 6 هزار مورد می رسد.
مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای ش��هر تهران ادامه داد: 
البته میزان مراجعات هنوز نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل کمتر 
اس��ت، چرا که س��ال پیش در همین روزها میزان مراجعات 9 هزار 

مورد در طول روز بود.
مقدم با اش��اره به اینکه برخی از مراکز معاینه فنی نسبت به قبل 
شلوغ تر شده اس��ت، گفت:  در این مراکز ممکن است رانندگان ۴۰ 
دقیقه تا یک س��اعت در صف انتظار باش��ند البته مراجعات در حد 
ازدحام نیست و فاصله گذاری اجتماعی مدنظر بوده و رعایت شرایط 

ایمنی و بهداشتی نیز در همه مراکز اجرا می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: رانندگان در مدت زمان انتظار الزم نیست 
از خودروهای شخصی خارج شوند و تنها 5 تا 6 دقیقه ممکن است 
راننده از خودروی خود خارج شود که برای این موضوع نیز چاره ای 
اندیشیده ش��ده و فاصله گذاری به صورت تعیین نقطه و عالمت در 

طول مسیر مشخص شده است.
مقدم گفت: از اول تا 5 اردیبهشت ۲5 هزار و 15۰ خودرو معاینه 
فنی دریافت کردند و در فروردین  امس��ال 8۲ هزار دستگاه خودرو 
ب��ه مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند که البته این آمار نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل بیش از 5۰درصد کمتر شده است. مدیرعامل 
س��تاد معاینه فنی خودروهای ش��هر تهران تأکید کرد: خودروهای 
مش��مول معاینه فنی در سال جاری شامل خودروهای تولید داخل 
9۴ و قبل از آن و خودروهای وارداتی ۲۰15 و قبل از آن همچنین 
خودروهای عمومی با سال تولید 97 و قبل از آن است. وی در پاسخ 
به این پرسش که آمار ابتال به کرونا در مراکز معاینه فنی چه تعداد 
بوده اس��ت، گفت:  خوش��بختانه تاکنون هیچ مورد ابتال به کرونا یا 

مشکوک به این بیماری در مراکز معاینه فنی نداشته ایم.

ساعت کار مراکز شماره گذاری خودرو در ماه 
رمضان

رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت در ماه مبارک 
رمضان، ساعت کار مراکز شماره گذاری از 7 صبح تا 1۴ است.

ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ش��بکه خب��ر، رئی��س مرکز 
ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا، از آغاز به کار مراکز شماره گذاری 
از دیروز ش��نبه 6 اردیبهش��ت به ص��ورت زوج و ف��رد و با رعایت 
تمام��ی پروتکل های بهداش��تی خب��ر داد.  س��رهنگ محمدی در 
ارتباط تلفنی با برنامه پیگیری ش��بکه خبر، ب��ا بیان اینکه یکی از 
راه ه��ای کاهش و قطع زنجیره انتقال وی��روس کرونا، رعایت کامل 
بهداشت و اجرای طرح فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی است، 
افزود: از همان ابتدای انتش��ار ویروس کرونا در کش��ور، رعایت این 
پروتکل های بهداشتی در دستور کار نیروی انتظامی و پلیس راهور 
قرار گرفت و در اواخر س��ال گذش��ته که انتشار این ویروس شیوع 
زیادی پیدا کرد، مراکز ش��ماره گذاری پلیس راهور تعطیل و در این 
مدت پروتکل ها و ابالغیه های دس��توری وزارت بهداش��ت اجرا شد.  
رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا در ادامه گفت: فعالیت 
آموزش��گاه های رانندگی ب��ا رعایت پروتکل های بهداش��تی تعیین 
ش��ده و از دیروز کلیه مراکز تعویض پالک دفاتر خدمات خودرو در 
سراسر کش��ور آغاز شده است.  سرهنگ محمدی افزود: شهروندان 
و مراجعین، باید نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
کنن��د.   وی گفت: در صورت ضرورت نقل و انتقال، فقط خریدار و 

مالک به دفاتر مربوطه مراجعه کنند.

کاهش قیمت چهارچرخ ها با ورود شورای 
رقابت به پروسه قیمت گذاری خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است ورود شورای 
رقابت به پروس��ه قیمت گذاری موجب از بی��ن رفتن فاصله قیمتی 
خودرو در بازار و کارخانه شده و بهای چهارچرخ ها به شدت کاهش 
می یابد. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در گفت وگ��و با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اش��اره به انتش��ار 
برخی اخبار مبنی بر ورود ش��ورای رقابت به پروس��ه قیمت گذاری 
خودرو، گفت: ورود شورای رقابت موجب از بین رفتن فاصله قیمتی 
خودرو در بازار و کارخانه می ش��ود، بنابرای��ن بهای چهارچرخ ها به 

شدت کاهش یافته و بازار خودرو تا حدودی ساماندهی می شود.
چ��ه کس��انی از اختالف قیمت خ��ودرو در بازار و کارخانه س��ود 

می برند؟
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی به فاصله 
قیم��ت خودرو در بازار و کارخانه اش��اره کرد و ادام��ه داد: از آنجا 
ک��ه فاصله قیمتی برخی خودروها در ب��ازار و نمایندگی به بیش از 
۲۰ میلیون تومان نیز می رس��د، باید مش��خص شود چه کسانی از 
این اختالف قیمتی س��ود می برند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
سوداگران با روش های خاصی خودرو از کارخانه تحویل می گیرند و 
آن را با قیمت های باالتر در بازار به فروش می رس��انند، اظهار کرد: 
اگرچه ورود ش��ورای رقابت به پروس��ه قیمت گذاری می تواند بازار 
خودرو را ساماندهی کند، اما باید به این نکته نیز توجه شود که این 

شورا قیمت خودرو را منطقی تعیین کند.

مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا از توقف تولید دومین مدل پراید خبر داد و 
گفت آخرین پراید111 از محصوالت خانواده X1۰۰ گروه خودروسازی سایپا در روز 
پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه 99 تولید شد و به  این ترتیب  تولید دو مدل 13۲ و 
111 از مجموع سه مدل خودروهای سواری پراید برای همیشه از سبد محصوالت 

سایپا در بازار ایران خارج شد.
مهندس سیدجواد سلیمانی با اشاره به برنامه ریزی دقیق گروه خودروسازی سایپا 
برای خروج خودروهای س��واری پراید از خط تولید، افزود: اعالم کرده بودیم تولید 
پراید111 برای تحویل به مش��تریانی که این خودرو را پیش��تر خریداری کرده اند 
تا پایان اردیبهش��ت 99 ادامه خواهد داش��ت اما با توجه به برنامه ریزی دقیق و نیز 
افزای��ش تولیدی که در ماه های پایانی س��ال رونق تولید داش��تیم، زودتر به تیراژ 
موردنظر رسیدیم و حدود یک ماه قبل از برنامه اعالم شده، توقف تولید پراید111 

را اعالم می کنیم.
س��لیمانی افزود: درخصوص پراید 13۲ نیز همین اتفاق رخ داد و موفق ش��دیم 
پانزدهم دی ماه س��ال گذشته و 15 روز پیش از موعد قبلی، تعهدات خود در قبال 

مشتریان را انجام داده و تولید پراید13۲ را متوقف کنیم.
مدیرعامل س��ایپا با بیان اینکه مدیران پیش��ین بارها از توقف تولید محصوالت 
خان��واده پراید به دلیل قدیمی بودن فن��اوری آن صحبت کرده بودند، اما هر بار به 
دالیلی این کار عملی نش��د، ادامه داد: خروج پراید از خطوط تولید س��ایپا یکی از 
برنامه ه��ای اصلی ما در بدو ورود با س��ایپا بود ک��ه آن را به صورت جدی پیگیری، 

عملیاتی و اجرایی کردیم. وی اف��زود: برنامه ریزی کرده ایم که پراید131 به عنوان 
آخرین مدل خانواده پراید را نیز تیرماه امسال از سبد محصوالت سایپا خارج کنیم 

و داستان تولید پراید در ایران را برای همیشه به پایان برسانیم.
مدیرعامل س��ایپا درخصوص جایگزیِن پراید نیز گفت: همانطور که پیش از این 
باره��ا مطرح کرده ایم، برای یک خودرو با حدود قیمت ۲6۰۰ دالر هیچ جایگزینی 
وجود ندارد، زیرا در شرایط فعلی و افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه و نوسان بازار 
ارز، تحریم های ظالمانه و محدودیت های واردات قطعات، تولید هیچ خودرو دیگری 

با این قیمت امکان پذیر نیست.
سلیمانی با اشاره به برخی اظهارنظرها درخصوص قیمت های 6۰ و 7۰ میلیونی 
پراید نیز گفت: متاس��فانه این ذهنیت بس��یار اش��تباه در جامعه شکل گرفته که 
قیمت های لجام گس��یخته بازار آزاد به خودروساز مربوط است، در حالی که چنین 
نیست و به عنوان مثال پراید در آخرین طرح فروش سایپا با قیمت حدود ۴۰میلیون 
تومان عرضه شده و این خودرو مدت هاست که به دلیل برنامه توقف تولید در برنامه 
فروش س��ایپا قرار ندارد و منطقی است که قیمت آن در بازار آزاد به هیچ عنوان به 
شرکت خودروساز مرتبط نباشد و مثل هر کاالی دیگری قیمت آن را فروشندگان 
و مالکان کاال تعیین می کنند و متاس��فانه این افراد که عمدتاً واس��طه ها هستند با 
بهره گیری از س��ایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو قیمت ها را اعالم کرده و 

برای سود بیشتر دائماً باال می برند.
مدیرعامل س��ایپا ادامه داد: پراید سال هاست که بحق یا ناحق، دستاویز انتقاد و 

حتی تخریب صنعت خودرو و وسیله ای برای مطرح شدن افراد مختلف در رسانه ها 
و ابزار جلب توجه در ش��بکه های اجتماعی قرار گرفت��ه اما حاال که ما تولید آن را 
متوقف کرده ایم، باز هم عده ای پیدا شده اند که به بهانه ارزان بودن پراید نسبت به 

تمام خودروهای دیگر، طرفدار تداوم حضور پراید شده اند!!
وی ب��ا بیان اینکه 9۰درصد منتق��دان پراید، مالک یا حت��ی راننده این خودرو 
نبوده ان��د، اظهار کرد: پراید یک خودرو درون ش��هری در رده خودروهای اقتصادی 
با مصرف سوخت پایین بود که از نظر هزینه خرید و نگهداری ارزان ترین محصول 
صنعت خودرو ایران به ش��مار می رفت، اما متاسفانه  استفاده های غیرمنطقی از آن 
در جاده های برون ش��هری، رانندگی ناایمن با سرعت های بسیار زیاد و عدم رعایت 
قوانین راهنمایی و رانندگی باعث شد تا پراید به نماد تخریب صنعت خودرو کشور 

تبدیل شود.
س��لیمانی در پای��ان گفت: برنامه ما در س��ایپا تغییر جدی و ملموس در س��بد 
محصوالت این گروه خودروس��ازی است و در همین راستا، همزمان با خروج پراید، 
تولی��د خودروهای به روز و جدید و نیز ارتقای س��طح کیفی محصوالت قبلی را در 

دستور کار قرار داده ایم.
وی ادامه داد: تولید محصوالتی مدرن، باکیفیت و نزدیک به استانداردهای جهانی 
نیز محور اصلی برنامه های سایپا در توسعه محصوالت است که تولید و عرضه خودرو 
شاهین و خودروی جدید کراس اوور سایپا و نیز دو خودروی فیس لیفت شده ساینا و 

کوییک در سال 99 در همین راستا انجام خواهد شد.

مدیرعامل گروه سایپا خبر داد

تولیدپراید111متوقفشد

علیخانی جزییات مصوبه شیوه نامه استفاده از مترو دراجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی را تشریح کرد.

به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان، 
محمد علیخانی رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر تهران در 
تش��ریح جزییات شیوه نامه اس��تفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی )مترو( که به 
تصویب کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران رسید و از سوی 
ریاست شورای شهر تهران جهت تصویب نهایی و به ستاد مقابله با کرونای شهر 
تهران ارس��ال شده است، گفت: یکی از مکان هایی که به شدت امکان آلودگی و 
ش��یوع ویروس کرونا وجود دارد محیط مترو اس��ت و به همین منظور شیوه نامه 

استفاده از مترو به شرح ذیل تصویب شد.
1- لزوم استفاده از ماسک در زمان سوار شدن به مترو برای تمامی مسافران

۲- عرضه نکردن بلیت تک س��فره به ش��کل نقدی و حذف پول از گیشه های 
فروش بلیت

3- فاصله گذاری در ایس��تگاه ها در مقابل گیش��ه های فروش بلیت، سکو های 
انتظار و داخل واگن ها

۴- ایجاد تونل های ضدعفونی مسافران در ورودی و خروجی ایستگاه های مترو
5-ممانع��ت از ورود مس��افران مش��کوک ب��ه عالئ��م ابتال به داخل ش��بکه و 

ایستگاه های مترو با همکاری شرکت شهر سالم
6- استفاده از پیام های بهداشتی با موضوع پیشگیری از ابتال به کرونا

7- تمام��ی منافذ مش��ترک کابین ابتدا و انتهای قطار با س��الن مس��افری با 
روش های مناسب مسدود و کابین از نظر هوایی از سالن مسافری ایزوله شود.

8- کابین، درب و دستگیره کابین، تجهیزات، پنل و پوشی تلفن داخل کابین 
در هر س��فر کامل و در حین تعویض راهبر با مواد گندزدای مناس��ب ضدعفونی 

شود.
9- در ص��ورت امکان در هر کابین یک دس��تگاه تصفیه هوا با فیلتر قرار داده 

شود.
1۰-برای هر راهبر در هر ش��یفت به تعداد سفرهایش دستکش یکبار مصرف 

توزیع شود.
11- لب��اس کار کارکن��ان ب��ا لب��اس شخصی ش��ان تفکی��ک ش��ود و امکان 

شست وشوی لباس در محل کار فراهم شود.
1۲- تمامی اماکن مش��ترک راهبران اعم از س��رویس بهداش��تی غذاخوری، 

اتاق های استراحت به شکل مرتب گندزدایی شود.
13- تمام��ی ل��وازم و ظروف مش��ترک جم��ع آوری و ظروف یکب��ار مصرف 

جایگزین آن شود.

1۴- در های مش��ترک و عموم��ی جهت جلوگیری از تماس دس��تگیره ها باز 
بمانند.

15- پرس��نل راهبری 1۲ س��اعته و پایانه تا حد امکان ش��ب ها در محل کار 
نخوابند و به منزل بروند.

16- نیرو ه��ای خدماتی در هنگام نظافت و جمع آوری پس��ماند باید از لباس 
حفاظتی، ماسک، چکمه و دستکش استفاده کنند.

17- افراد مسئول نظافت در هنگام کار از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک 
و دستکش استفاده کنند.

18- دریچه های ارتباط ماموران با مسافران تا حد ممکن و الزم کوچک شود.

19- دستگاه های فروش خودکار بلیت کاغذی به شکل مرتب ضدعفونی شود.
۲۰- فضا و تجهیزات ایس��تگاه ها اعم از پله برقی، گیت ها، صندلی ها و دیوار ها 

به شکل مرتب ضدعفونی شوند.
۲1- فن های مکش��ی واگن ها همزمان با سیس��تم تهویه مورد اشاره بند قبل 

فعال باشند و دائم هوای واگن را به بیرون تخلیه کنند.
۲۲- کیسه های زباله به همراه رعایت احتیاط های الزم مرتب تعویض شوند.

۲3- تا حد امکان از س��طل های زباله درب دار در ایس��تگاه های مترو استفاده 
شود.

مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی شهرداری تهران از ثبت 
نام بیش از 5 هزار نفر برای دریافت سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران خبر داد.

ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، عمار س��عیدیان فر 
مدیر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی ش��هرداری تهران درباره 
طرح ترافیک اهالی رس��انه اظهار داشت: 17 فروردین امسال جلسه مشترکی با 
حضور اعضای ش��ورای شهر از جمله محس��ن هاشمی، محمد علیخانی، شهربانو 
امانی، محمدجواد حق ش��ناس، حس��ن خلیل آبادی، الهام فخاری، حجت نظری 
و افش��ین حبیب زاده و همچنین تعدادی از کارشناس��ان درب��اره طرح ترافیک 
خبرنگاران برگزار شد و دستورالعمل اجرایی مصوبه شورای شهر با موضوع نحوه 
توزی��ع طرح ترافیک خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاس��ان خبری و س��ایر موارد 

خاص مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: براس��اس دستورالعمل اجرایی مصوبه ش��ورای شهر تهران سهمیه 
خبرنگاران و رس��انه ها با توجه به سه ش��اخص آخرین رتبه بندی رسانه ها که از 

سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ اعالم می شود، میزان و کیفیت رسانه در 
عرصه تولید خبر، گزارش و تعداد و نیروهای انسانی همچنین اولویت رسانه های 
بخش خصوصی و رس��انه های وابس��ته ب��ه دولت و ارگان ه��ا و نهادهای عمومی 

تعیین می شود.
مدیر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی شهرداری تهران ادامه 
داد: کارگروه تعیین س��همیه نیز با حضور هفت نفر شامل مدیر واحد ساماندهی 
محدوده ه��ا و طرح ه��ای ترافیکی ش��هرداری تهران، نمایندگانی از کمیس��یون 
فرهنگی و اجتماعی و  عمران و حمل و نقل ش��ورا، نماینده معاونت مطبوعاتی 
وزارت ارش��اد و نماین��ده انجمن صنفی مدیران رس��انه های غیردولتی و انجمن 
صنفی عکاس��ان مطبوعاتی ایران تشکیل می شود و وظیفه تعیین تعداد سهمیه 
طرح ترافیک قابل تخصیص به خبرنگاران هر یک از مؤسس��ات رسانه ای برعهده 

این کارگروه است.
سعیدیان فر خاطرنشان کرد: کارگروه تعیین سهمیه مجاز است برای هدفمند 

کردن توزی��ع مجوزهای طرح ترافیک خبرنگاری س��همیه گروه های مش��خص 
همچون عکاس��ان، مدیران مس��ئول و خبرن��گاران آزاد را در س��قف مجوزهای 
صادره جدا از مؤسس��ات رسانه ای تعیین و با همکاری تشکل های صنفی مرتبط 
ب��ا آنها توزیع کن��د. وی تأکید کرد: افرادی که ش��غل تمام وقت��ی دیگری غیر 
از روزنامه ن��گاری یا مدیر مس��ئولی دارند اگر به ص��ورت پاره وقت حق التحریر یا 
حق الزحمه ای با رس��انه ها همکاری داشته باشند مشمول آیین نامه سهمیه طرح 
ترافیک اهالی رس��انه نمی شوند. مدیر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح های 
ترافیکی شهرداری تهران با اشاره به اینکه بیش از 5 هزار نفر از اهالی رسانه برای 
دریافت طرح ترافیک س��همیه خبرنگاری ثبت نام کرده ان��د، گفت: 8درصد این 
افراد عکاس و تصویربردار خبری، 7درصد دبیر س��رویس، 7درصد مدیر مسئول، 

6درصد سردبیر، یک درصد گزارشگر و یک درصد روزنامه نویس هستند.
وی گف��ت: 7۰درص��د ثبت نام کنندگان ه��م خبرنگار هس��تند و از کل تعداد 
ثبت نام شده ها تنها به ۲ تا ۲1۰۰ نفر طرح ترافیک خبرنگاری تخصیص می یابد.

جزییات شیوه نامه استفاده از مترو در طرح فاصله گذاری اجتماعی

چند نفر برای دریافت سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران ثبت نام کردند؟
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دانش آم��وزان آینده س��ازان زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری هس��تند. آنها با 
فعالیت های فناورانه خود نگاهی نو را به این زیست بوم تزریق می کنند. با این 
نگاه ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی تربیت و پرورش 

ای��ن نس��ل را در پژوهش س��راهای دانش آموزی 
مدنظر قرار داده است.

 اتکا ب��ر نیروی فعال زیس��ت ب��وم فناوری و 
نوآوری در س��ال های اخیر گسترش یافته است؛ 
نیرویی ک��ه با دس��تاوردهای علم��ی و فناورانه  
خود در رونق اقتص��اد و رهایی از نفت تاثیرگذار 
بوده اند. در حوزه های گوناگون ش��اهد رونق این 
زیس��ت بوم در کشور بوده ایم. سلول های بنیادی 
و پزش��کی بازساختی یکی از حوزه هایی است که 
در چند سال گذش��ته اتفاقات خوبی در آن رقم 
خورد، به گونه ای که در مدت ش��ش س��ال رتبه 
علمی کش��ور در این حوزه به صورت چشمگیری 
ارتقا یافت و در حال حاضر در جایگاه س��یزدهم 

سطح بین المللی قرار داریم. همه این اتفاقات به مدد فعالیت نیروی انسانی در 
این حوزه شکل گرفته است.

 اما ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی برای گسترش 

فعالیت ه��ا در این حوزه برنامه ها دارد. حمایت از محققان جوان و رس��اله های 
دکترا یکی از این برنامه ها است که در سال گذشته دنبال شد و در سال جاری 
نیز ستاد روی این موضوع تمرکز دارد تا از این طریق انجام تحقیقات هدفمند 

شود و شاهد تاثیرگذاری بیشتر آنها باشیم.
البت��ه ایج��اد و راه اندازی پژوهش س��راهای 
دانش آم��وزی نیز اقدامی دیگر اس��ت تا تربیت 
و پرورش نیروی انس��انی در این حوزه س��رعت 
گیرد. به گونه ای که به زودی در شمال غرب و 
ش��رق کشور با حمایت ستاد این پژوهش سراها 

ایجاد می شود.
ب��ه گفت��ه امیرعلی حمیدی��ه، دبیر س��تاد 
توس��عه فناوری های سلول های بنیادی معاونت 
علمی، قرارداد ایجاد این پژوهش س��راها منعقد 
و وارد مرحله اجرایی ش��ده اس��ت. سلول های 
بنی��ادی دان��ش آین��ده اس��ت و ب��ا توجه به 
توانمندی های مان می توانی��م به خوبی در این 
حوزه پیش��رفت داش��ته باشیم. پژوهش س��راهای دانش آموزی نیز مکانی برای 
تربیت و پرورش آینده سازان این حوزه محسوب می شود. به زودی با راه اندازی 

آنها در بجنورد و سلماس شاهد رونق فعالیت های دانش  آموزی می شویم.

از س��ال 86 آغاز کردند. آمدند تا تحولی در صنعت طراحی و س��اخت 
پمپ های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد کنند. این گروه دانش بنیان 
با تولید پمپ های سانتریفیوژ نیاز صنایع به این محصوالت را تامین کردند؛ 

محصوالتی که پیش از این با قیمت باالیی 
از بازارهای جهانی خریداری می شد. این نوع 
از پمپ ها محصولی پرکاربرد در صنعت نفت 

محسوب می شوند.
تامین نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
برای کش��وری ک��ه اقتص��ادش مبتنی بر 
اس��تخراج و ف��روش نفت اس��ت ضروری 
است. کشوری با منابع باالی زیرزمینی که 
سال هاس��ت بار اقتصادی کشور را به دوش 
می کشند. تامین نیازهای این صنعت مهم 
از دیگر کش��ورها هزینه باالی اقتصادی به 
کشور تحمیل می کرد. همین شد که 1۰ نفر 
از برگزیدگان تحصیلی کشور گردهم جمع 

شدند و شرکتی دانش بنیان با نام پترو رهان پمپ را راه اندازی کردند.
آرش شورشی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه 13 
س��ال از فعالیت این شرکت می  گذرد، می گوید: از سال 86 با هدف ایجاد 

ساختار و نظام سازماني تبلیغات و حضور در نمایشگاه هاي صنعت انرژي و 
نمایشگاه نفت و پتروشیمي کار خود را آغاز کردیم. در ادامه راه و سال 87 
بود که شروع  به ساخت قطعات پمپ هاي رفت و برگشتي و سانتریفیوژ به 
شیوه مهندسي معکوس با انعقاد قرارداد با 
مجتمع گاز پارس جنوبي و پاالیشگاه نفت 

بندرعباس کردیم.
از  واق��ع پمپ ه��ای س��انتریفیوژ  در 
جمله پمپ های مت��داول در انتقال آب 
و ان��واع مایعات هس��تند ک��ه از انرژی 
جنبشی اس��تفاده می کنند. نیروی گریز 
از مرکز مایع را با فشار از چشمی پروانه 
و از جای��ی که وارد لوله می ش��ود خارج 
می کند. فش��ارهای متفاوتی می توانند با 
تغییر سرعت پروانه، اس��تفاده از پروانه 
بزرگ ت��ر و یا با افزایش تع��داد پروانه ها 
ایجاد ش��وند. پروانه و مایع پمپاژ شده از 
قس��مت خارجی به وسیله مکانیکال س��یال ها تفکیک شده اند. محور 
ش��فت و بار محوری یاتاقان ها مانع حرکت ش��فت و کاهش اصطکاک 

در چرخش می شوند.

پمپ های سانتریفیوژ ایران ساخت را با کیفیت جهانی و ارزان تر بخریدزیست بوم فناوری و نوآوری سلول های بنیادی جوان تر می شود

نام گذاری س��ال 99 به ن��ام جهش تولید، تع��دادی از منتخبان 
مجل��س یازدهم را بر آن داش��ته تا گام  های بزرگ تر و مطمئن تری 
در زمینه تحقق اقتصاد دانش بنیان بردارند و به رونق و توسعه این 

اقتصاد کارا شتاب دهند.
محس��ن دهنوی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
ب��ا اش��اره به تذک��رات مقام معظم رهب��ری برای ش��تاب دادن به 
شکل گیری دانش بنیان ها در کش��ور، گفت: ظرفیت دانش بنیان ها 
در ایران زیاد اس��ت و یکی از نمودهای خوب آن در دوران ش��یوع 
کرونا بود که همه نیازهای کش��ور را تولید کردند و هیچ نیازی به 
واردات نداش��تیم. حتی در این دوره س��خت توانستیم صادرکننده 
برخی تولیدات مانند ماس��ک و ونتیالتور و کیت های تشخیصی به 

برخی کشورها شویم.
وی افزود: همین توانمندی ها تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم 
را مجاب کرد که اقدامات موثرتری در این زمینه داش��ته باش��ند و 
با تش��کیل فراکسیون دانش بنیان در تالش هستند تا حرکت رو به 

جلوی زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور را تسریع کنند.
به گفته دهنوی، یکی از س��رمایه های ایران اسالمی وجود جمعیت 
عظیم جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی است که در صورت به کارگیری 

صحیح آنها می توان اتفاقات بزرگی را برای کشور رقم زد.
وی همچنین تاکید کرد: اقتصاد کشور به شدت وابسته به نفت بوده 
و امروز که به دلیل شرایط تحریم، فروش نفت دچار نوسانات شدیدی 
ش��ده است، اثرات مخرب آن نمود پیدا کرده و ضرورت جدایی اقتصاد 
از نفت را دوچندان کرده است. همان دغدغه ای که بارها رهبری بر آن 

تاکید کرده و راه حل آن را در اقتصاد دانش بنیان دانسته اند.
دهن��وی در ادامه بیان کرد: اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی اس��ت که 
مبتنی بر دانش و خالقیت بومی جوانان دانشجو و فارغ التحصیل است 
و رش��د بس��یار باالی آن طی 1۰ سال اخیر که از تصویب قانون جامع 
دانش بنیان می گذرد، اثبات کرده اس��ت ک��ه می تواند نقش جدی در 

معادالت اقتصادی کشور داشته باشد.
این فعال دانش بنیانی در بخش دیگری از س��خنان خود، بیان کرد: 
به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان س��ال 99 را که سال جهش تولید 
اس��ت می توان به یکی از س��ال های مهم در جهش اقتصادی کش��ور 

تبدیل کرد.
وی اف��زود: در حال حاضر 3۰ نف��ر از منتخبان مجلس در کنار هم 
جمع ش��دند و در راس��تای تحقق گام دوم انقالب اسالمی است اقدام 
به ایجاد فراکس��یون دانش بنیان کردن��د. البته این تعداد با آغاز به کار 

مجلس قطعا بیشتر هم خواهد شد.
 تحقق اقتصاد دانش بنیان جزو رئوس اصلی مجلس یازدهم

دهن��وی ادامه داد: این فراکس��یون به دنبال کاه��ش واردات اقالم 
اساس��ی موردنیاز و جلوگی��ری از خروج میلیارده��ا دالر ارز که توان 

تولید آن در شرکت های دانش بنیان وجود دارد، است.
به گفته وی، تقویت توان صادراتی کش��ور از طریق تولید محصوالت 
فناورانه، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت های شرکت های دانش بنیان 
و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های مرتبط با اقتصاد دانش بنیان در 
مجل��س از جمله صنایع و معادن، انرژی، بهداش��ت و درمان، اقتصاد، 
کش��اورزی و محیط زیس��ت، عمران و حقوقی جه��ت پیگیری ایجاد 
جه��ش در اقتصاد دانش بنیان از جمله مهم ترین اهداف تش��کیل این 

فراکسیون است.
دهنوی ادامه داد: افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص 
مل��ی، کاه��ش نرخ بی��کاری در بی��ن متخصص��ان و فارغ  التحصیالن 
جوان، توس��عه  مراکز نوآوری، فضای کاری مش��ترک اس��تارت آپ ها، 
ش��تاب دهنده ها و کارخانه ه��ای ن��وآوری و ایج��اد هماهنگ��ی بی��ن 
دس��تگاه های مسئول مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی، وزارتخانه ه��ای صمت، نف��ت، نیرو، 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، ارتباطات و فناوری ارتباطات و 
س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور در قوه قضائیه و همچنین مجلس 
ش��ورای اس��المی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان هم دیگر برنامه های 

فراکسیون دانش بنیان مجلس یازدهم است.
دهن��وی در ادامه با اش��اره به اینکه 6۰ منتخ��ب مجلس یازدهم را 
افراد زیر ۴۰ س��ال تشکیل می دهند، گفت: بیشتر این افراد را چهره ها 
و نخبگان علمی تش��کیل می دهند که دغدغه رش��د علم و فناوری در 
کشور را دارند. به همین دلیل تالش می کنیم در قالب این فراکسیون 

به حرکت زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور سرعت دهیم.
به گفته وی، اصالح فضای کسب و کار برای تحقق اقتصاد دانش بنیان 
اهمی��ت زی��ادی دارد و از آنجایی که مجالس قب��ل اقداماتی را برای 
اقتص��اد دانش بنیان انجام داده بودند، م��ا داده های آنان را جمع آوری 
کردیم و به دنبال آن هستیم که تحقق اقتصاد دانش بنیان جزو رئوس 
اصلی مجلس و به عبارت بهتر سه اولویت اصلی مجلس یازدهم باشد.

تامین نیازهای کشور با توانمندی دانش بنیان ها
منتخ��ب مردم تهران در مجلس یازده��م، ادامه داد: در حال حاضر 
نزدیک به ۴هزار و 9۰۰ ش��رکت دانش بنیان داریم. اقتصاد دانش بنیان 

می تواند نقش مهمی در جهش تولید و افزایش رفاه جامعه ایفا کند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه درآم��د9۰ ه��زار میلی��ارد تومانی ش��رکت های 
دانش بنیان، گفت: ایران بزرگ ترین و منحصر به فردترین زیس��ت بوم 
فن��اوری و ن��وآوری را در منطقه خاورمیانه دارد و اگ��ر بتوانیم از این 
ظرفیت ها به درس��تی به��ره ببریم، قطعاً می توانیم نیازهای کش��ور را 

خودمان تأمین کنیم.
وی درباره نقش مجلس در تحقق اقتصاد دانش بنیان، بیان کرد: یک 
س��ری از کس��ب و کارهای دانش بنیان نیاز به حمایت های ویژه دارند 
و مجلس ش��ورای اس��المی باید در قالب تصویب و ی��ا اصالح قوانین، 
حمایت های��ی را از کس��ب و کارهای دانش بنیان در دس��تور کار خود 

قرار دهد.
منتخب م��ردم تهران در مجلس یازدهم ادام��ه داد: در حال حاضر 
ب��رای یک کار تولی��دی در صنایع نوین باید ۲7 مجوز اخذ ش��ود که 
حداقل سه سال طول می کشد که ما باید اقداماتی انجام دهیم که در 

فرآیند اعطای مجوز به شرکت های دانش بنیان تسریع شود.
دهنوی همچنی��ن گفت: یکی از اولویت های ما در این فراکس��یون 
توجه به سالمت، کشاورزی و حمل و نقل هوشمند است. زیرا این سه 

موضوع در اقتصاد پساکرونا از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.
وی از همه منتخبان مجلس یازدهم ش��ورای اسالمی از هر طیف و 
گروه فکری و نخبگان دعوت کرد تا در پیشبرد اهداف این فراکسیون 
مش��ارکت کنن��د و ب��ه این جم��ع دغدغه مند ب��رای توس��عه اقتصاد 

دانش بنیان بپیوندند.
isti :منبع

یکـی از فعال تریـن چهره ها در هنگام شـیوع ویـروس کرونا، آقای بیل گیتس موسـس 
برند مایکروسـافت اسـت. وی چند سـال قبل نیز اعالم کرده بود که تهدیـد آینده جهان، 
ویروس هایی هسـتند که سـرعت انتشار بسـیار باالیی داشـته و تمام جهان را درگیر خود 
خواهـد کرد. همچنین از ضعف مطالعاتی و عدم آمادگی جهـان برای چنین اتفاقی صحبت 
کرده بود. در این شـرایط سـخت وی کمک های مالی بسـیاری را نیز انجام داده اسـت و در 
جدیدترین سـخنرانی خود که مصاحبه ویدئویی در شـبکه لینکدین بوده است، اعالم کرد 
که کرونا به احتمال زیاد شیوه کاری اکثر برندها را برای همیشه با تغییراتی مواجه می سازد. 
ذکر این نکته ضروری اسـت که لینکدین از سـال ۲۰16 توسط مایکروسافت خریداری شده 

است که در انتخاب آن به عنوان مکان برگزاری مصاحبه، بی تاثیر نبوده و آن را باید اقدامی 
در راسـتای حمایت و جلب توجهات نسـبت به نخسـتین شـبکه تخصصی کسـب-وکار، 
دانست. در این مصاحبه ۲۰ دقیقه ای، آقای گیتس به تشریح نظرات خود نسبت به اقدامات 
دولت آمریکا برای مهار این ویروس نیز پرداخته اسـت. به عقیده وی با توجه به این امر که 
دورکاری تنها راهکار ادامه فعالیت شـرکت ها تبدیل شـده است و نتایج بسیار خوبی را نیز 
شاهد بوده ایم، بدون شک مدیران به این فکر خواهند افتاد که به همین شیوه فعالیت خود 
را ادامه دهند. این مسئله باعث می شود تا نیاز به حمل ونقل، اختصاص اتاق کاری و بسیاری 
از مسـائل دیگر از بین برود که یک مزیت برای شـرکت و کارمندان محسـوب می شود. این 

کسب وکارهای دانش بنیان در مجلس یازدهم رونق می گیرند

تاثیرکرونادرآیندهکسبوکارهاموضوعسخنرانیجدیدبیلگیتس
به قلم: ایوان اسکات - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

ژنراتورهای هیدروژن از جمله دستگاه هایی است که به دلیل تحریم و افزایش نرخ ارز، ورود آنها به 
کشور با محدودیت هایی مواجه شد. یک شرکت دانش بنیان فناوری هر دو نوع آلکالوئیدی و غشایی 
پروتون آن را با قیمت کمتر از یک دوم نمونه مشابه خارجی بومی سازی کرده است.  ژنراتورهای 
هیدروژنی از جمله دستگاه هایی هستند که کاربردهای متنوعی در طیف وسیعی از صنایع و مراکز 
دانشگاهی و پژوهشی دارند. آزمایشگاه ها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و... از جمله مصرف کنندگان 
این دستگاه هس��تند. محمد ژیانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فنی و مهندسی دانش نوین 
هیدروژن آسیا در این  باره گفت: این ژنراتورها در دو مدل تولید می شود. یک مدل غشایی پروتون. 
قیمت نمونه مشابه خارجی ژنراتور هیدروژنی مدل غشایی پروتون در حدود ۲۰۰ میلیون تومان 
است، این محصول در این شرکت در بازه قیمت 9۰میلیون تومان عرضه می شود. همچنین قیمت 

مدل آلکاالئین این ژنراتور نزدیک به 3۰ تا ۴۰درصد از نمونه مشابه خارجی کمتر است.

 فناوری ژنراتور هیدروژن
بومی سازی شد
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مراکز شتابدهی، نقشی پررنگ در توسعه کسب و کارهای نوپا ایفا می کنند. 
به گفته رئیس مرکز شتابدهی و نوآوری معاونت علمی، تعداد شتاب دهنده های 
دارای تاییدیه در س��ال قبل به 55 واحد افزایش یافت. پیش بینی می شود این 

تعداد در سال جاری رشد تصاعدی داشته باشد.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
مه��دی عظیمی��ان رئی��س مرکز ش��تابدهی و 
نوآوری معاونت علمی با اش��اره به رش��د کمی و 
کیف��ی تعداد ش��تاب دهنده ها، در بازه زمانی 1۲ 
ماهه اخی��ر اظهار کرد: توس��عه کم��ی و کیفی 
ش��تاب دهنده ها پیش��نیازی اساس��ی در مسیر 
افزایش کمی و پویایی اس��تارت آپ ها و کسب و 
پارهای جدید است. بر این اساس این مرکز سعی 

دارد تا موانع رشد شتاب دهنده ها مرتفع شود.
رئیس مرکز ش��تابدهی نوآوری در ادامه افزود: 
تعداد ش��تاب دهنده های دارای تاییدیه در س��ال 

1398 به 55 واحد افزایش یافت و امیدوار هس��تیم این رقم در س��ال جاری با 
رشد بیشتری همراه باشد.

وی بیان کرد: از جنبه کیفی مرکز ش��تابدهی نوآوری، یک برنامه منس��جم 

برای ارزیابی مستمر ش��تاب دهنده های فعال در دست اجرا دارد که به صورت 
دوره ای و در پای��ان ه��ر فصل مورد ارزیابی قرار می گیرن��د که در  آن تطبیق 
اقدامات و عملکرد ش��تاب دهنده ها با برنامه های مصوب ایش��ان مورد بررس��ی 

قرار می گیرد.
 رئی��س مرکز ش��تاب دهی ن��وآوری معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری به بس��ته 
حمایتی تدوین ش��ده جهت حمایت از فعالیت 
ای��ن مرکز، اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: این 
حمایت ه��ا از طریق معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ب��ه صورت تس��هیالت و یا 
حمایت های بالعوض است،  بسته حمایت مالی 
در دو بخش تعریف ش��ده است،  یک سرفصل 
حمایت مالی ش��امل تس��هیالتی می ش��ود که 
در قال��ب تامین هزینه ره��ن فضای کاری و به 

صورت قرض الحسنه به آنها پرداخت می شود.
عظیمی��ان در ادام��ه گف��ت: همچنی��ن به 
ازای اس��تارت آپ های موفق خروجی از ش��تاب دهنده، مبال��غ بالعوضی نیز به 
ش��تاب دهنده های عضو مرکز تخصیص می یابد ک��ه مبلغ مذکور حداکثر برای 

۲۰ استارت آپ موفق خروجی پرداخت می شود.

مرک��ز فناوری های همگرا معاونت علمی بس��تری برای تجاری س��ازی ایده ها و 
دس��تاوردهای پژوهشگران و فناوران این حوزه فراهم کرده است، آن هم در قالب 
برنام��ه ای ب��ا عنوان »نوپاهای فناوری ه��ای همگرا«. تا به حال س��ه دوره از آن با 

موفقیت برگزار ش��ده است و کسب و کارهای نوپا 
موفق به توسعه محصول خود شدند.

 در س��ال جاری، چهارمی��ن و پنجمین دوره از 
برنامه »نوپاهای فناوری های همگرا« برگزار می شود. 
البته فراخوان برای ش��رکت در چهارمین دوره آن 
س��ال گذشته منتشر شد و فراخوان پنجمین دوره 
نیز س��ال جاری برگزار می شود. اس��تارت آپ های 
این حوزه با شرکت در دوره های آموزشی فراخوان 
در مس��یر توس��عه محصول خود قرار می گیرند و 
می توانند بازار خود را توسعه دهند. همچنین کمک 
به ارتقای فنی محصول و تسهیل دریافت مجوزها 
و اس��تانداردها یکی دیگ��ر از مزیت های حضور در 
این برنامه اس��ت. مرکز فناوری های همگرا معاونت 

علمی س��ال 97 با انتشار نخستین فراخوان این برنامه را آغاز کرد. 9 گروه از دوره 
نخست موفق به راه اندازی کس��ب وکار نوپای خود شده اند. همچنین هشت گروه 
نیز پ��س از دریافت آموزش ه��ا و مش��اوره های الزم در دوره دوم به دنبال جذب 

س��رمایه و تشکیل کسب وکار خود هستند. براساس این گزارش، فراخوان سومین 
دوره برنامه از ش��هریورماه س��ال گذشته آغاز ش��د. بیش از 9۰ طرح در این دوره 
شرکت کردند و پس از داوری اولیه، داوری حضوری و جلسات راهبری، 13 گروه 
در مسیر توسعه محصول قرار گرفتند. همچنین 
س��رمایه موردنیاز برای 1۰ گروه در مرحله فعلی 
فراهم ش��ده یا توافق اولیه در این خصوص انجام 
گرفته است.  به گفته علی محمد سلطانی، رئیس 
مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی، برگزاری 
چهارمین و پنجمین برنامه نوپاهای فناوری های 
همگ��را یک��ی از اولویت های این حوزه در س��ال 
جاری اس��ت. البته دو فراخ��وان چالش محور نیز 
با هدف رفع نی��از صنایع در قالب برنامه نوپاهای 
همگرا منتشر می ش��ود. حضور در نمایشگاه ها و 
جشنوار ه های زیست بوم کارآفرینی کشور با هدف 
معرفی نوپاهای منتخب به شبکه سرمایه گذاران 
و توسعه دهندگان کس��ب وکار در برنامه نوپاهای 
همگرا دنبال می شود تا از این طریق شاهد توسعه کسب و کار آنها باشیم. جذب 
سرمایه گذار نیز یکی از اتفاقات مهمی است که برای نوپاهای همگرا در این برنامه 

رخ می دهد. 

حمایت از نوپا های فناوری  های همگرا گسترش یافتتعداد شتاب دهنده های کشور از 5۰ عبور کرد

بعضی از واژه هایی که شما هر روز آنها را به کار می برید ناخودآگاه می توانند پیام 
و مقصود ش��ما را تحت تاثیر قرار دهند. افراد قوی می دانند از گفتن چه واژه هایی 
پرهیز و چه کلماتی را بیشتر استفاده کنند. این افراد می دانند حتی استفاده کم از 

بعضی واژگان و عبارات باز هم زیاد است. در ادامه می آموزیم؛
چگونه قدرت و اثربخشی گفتارمان را با به کار نبردن 7 واژه افزایش دهیم؟

1- »فق��ط«: این واژه، محتوای بعد از خ��ود را محدود می کند. به عبارت دیگر 
آن قصد و نیتی که به دنبالش هستید را محدود می کند. مثال وقتی که می گویید: 
»من فقط فالن ایمیل ها را بررسی می کنم...« در واقع سایر ایمیل های دریافتی را 

کم اهمیت جلوه می دهید.
توجه کنید، هنگامی که چیزی مهم است، نباید آن را بی اهمیت جلوه دهید.

۲- »خیلی«، »قطعا« و »کامال«: کلماتی مانند »خیلی«، »قطعا« و »کامال« را به 
عبارتی که می خواهید توصیف یا برجسته کنید ، اضافه نکنید. نیازی به گفتن  »من 
خیلی  هیجان زده ام« نیست. همین که می گویید »من هیجان زده ام« منظور خود 
را به مخاطب می رس��انید. استفاده از قیدهایی مانند »خیلی«، »قطعا« و »کامال« 
می توانند ضرورتی نداشته باشند. وقتی کمتر از این قیدها استفاده کنید، خود واژه ها 

قدرتمندتر می شوند و می توانند برای دیگران ارزشمند شوند.
3- »من فکر می کنم« یا »احتماال«: هر فکر و اندیشه ای که مطرح می کنید نظر 
شماست. نیازی نیست مقدمه را با »من فکر می کنم« شروع کنید. عباراتی مانند 
»من فکر می کنم« و »شاید« کلمات دفاعی هستند و به مخاطب تان نشان می دهد 
که ممکن اس��ت اش��تباه کنید. این راهی است که خودتان را از حمله فرد دیگر با 
ایده ای متفاوت محافظت کنید. کلماتی که برای تالش و محافظت از بیان ایده خود 
استفاده می کنید، قدرت شما را تضعیف می کنند. درحالی که شما حق دارید نظر 
خود را بیان کنید بنابراین صالحیت خود را برای داشتن چنین حقی تضعیف نکنید. 
بدون تردید ایده های خود را به اشتراک بگذارید، حتی اگر دیگران مخالف هستند.

۴- »من سعی خواهم کرد«: وقتی می گویید »سعی می کنم کاری را انجام دهم« 
ب��ه مخاطب تان این پیام را انعکاس می دهید؛ س��عی در انج��ام کاری دارید که از 

توانایی های خود در انجام آن مطمئن نیس��تید. وقت��ی می گویید »کاری را انجام 
خواهید داد«، افراد متوجه می شوند که شما برای انجام این کار تالش خواهید کرد. 

در حالی  که گفتن »من سعی خواهم کرد« باعث می شود افراد مضطرب شوند.
5- »متاس��فم«: هرچه بیش��تر عذرخواهی کنید، از ارزش عذرخواهی شما کم 
می ش��ود. »متاس��فم و عذرخواهی می کنم« را کمتر به کار ببرید. از آن فقط برای 
مواردی که مستقیماً اتفاقی از طرف شما رخ داده است، استفاده کنید و نه مواقعی 

که اتفاق خارج از کنترل شما بوده است.
به عنوان مثال، شما به دلیل تصادف رانندگی که دو خیابان باالتر از  محل کارتان 
رخ داده است، دیر به جلسه می رسید. ممکن است شما بتوانید علت دیر کردن خود 

را توضیح دهید، اما نیازی به عذرخواهی برای آن ندارید.
6- »مانند«، »خوب«، »درست است« و »می دانید«: »مانند«، »خوب«، »درست 

است« و »می دانید«،  واژگانی برای مکث یا تردید در گفتار هستند.
استفاده از آنها را به حداقل برسانید. افراد معموال زمانی که می خواهند فکر کنند 
در ادامه چه چیزی می خواهند بگویند، اس��تفاده می کنن��د. این واژگان و عبارات 
کارایی کلمات و عبارات اصلی را کم می کنند. در عوض، یک لحظه برای تمرکز بر 

افکارتان مکث کنید و به صحبت تان ادامه دهید.
7- »بدیهی است«: بیان عبارتی مانند »بدیهی است«، می تواند موجب برداشت اشتباه 
مخاطب از صحبت های شما شود. پیام این عبارت برای مخاطب این است که او مسئله 
یا شرایط را به درستی درک نمی کند و شما درست می گویید. فرض شما از سطح درک 
افراد نش��ان از عدم درک صحیح ش��ما دارد و می تواند برای مخاطب ت��ان آزاردهنده یا 
ناامیدکننده باش��د. عبارت های رایجی که به طور معم��ول در صحبت های روزانه به کار 
می بریم، می توانند پیام اصلی صحبت تان را از مس��یر واقع��ی خود منحرف کنند. برای 
اثربخشی بیشتر مکالمات کاری و روزانه تان در مورد لغاتی که به کار می برید به خوبی فکر 
کنید. اگر به استفاده صحیح واژگان و قدرت معجره آنها پی ببرید، خواهید دید که چگونه 

خالق فرصت های طالیی هم در زندگی شغلی و هم در زندگی شخصی تان خواهند بود.
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در هر جایگاه ش��غلی که باشید و حتی در زندگی شخصی، »گوش دادن موثر« 
ابزاری اس��ت که به موفقیت شغلی شما کمک قابل توجهی می کند . برخی عناوین 
شغلی از جمله بازاریابی، تحقیق و توسعه و مواردی از این دست بدون »گوش دادن 
موثر« در ادامه مس��یر کاری خود با مش��کل جدی مواجه خواهند شد چه رسد به 
توسعه و بهبود کسب وکار. به عنوان مثال یکی از مهم ترین راه های شناخت نیاز بازار 
که در واقع شناخت خأل میان محصوالت و خدمات موجود و خواست مشتریان است، 
گفت وگو با اش��خاص است بنابراین اگر به دنبال راه اندازی یک استارت آپ جدید یا 
مسئول ایده پردازی برای سازمان خود هستید »گوش دادن موثر« یکی از ابزارهایی 
است که می تواند شما را به سرمنزل مقصود برساند. می توان گفت گوش دادن موثر 
یکی از راه های کش��ف فرصت های کارآفرینی هم هست. چنانکه جناب دکتر »رضا 
زعفریان« عضو هیات علمی دانشگاه تهران و بنیانگذار موسسه کاشف در تاریخچه 
این طرح ملی می گوید: »در یک مهمانی ناهار، پدری با من درباره نگرانی از آینده 
شغلی فرزندش درد و دل می کرد و آن لحظه بود که ایده کاشف در ذهن من شکل 
گرفت... .«  در دنیای کس��ب و کار از این دست مثال های عینی کشف فرصت های 
کارآفرینی از طریق خوب گوش دادن بسیار است. حال که به اهمیت این موضوع پی 
بردیم خوب است بدانیم »گوش دادن موثر« چطور اتفاق می افتد؟ گوش دادن، تنها 
شنیدن صدای طرف مقابل نیست بلکه باید آشکارا به گوینده توجه کنیم، شنیده ها 
را درک و تحلیل کنیم و به خاطر بس��پاریم. الری بارکر می گوید: »عادت به گوش 

دادن غیرموثر معمول ترین مانع موفقیت در روابط و مشاغل است.« هرچه در گوش 
دادن خبره تر شوید بیش از پیش متوجه مزایای آن می شوید.

بیایید با هم بررسی کنیم که چه چیزهایی شما را به یک شنونده ضعیف تبدیل می کند؟
• وقتی دائم در این فکر باشید: »بعد که نوبت من شد چه بگویم؟«

• وقتی در ذهن خود در حال قضاوت درباره طرف مقابل هستید.
• وقتی پرسش های زیادی می کنید و موجب آزردن هم صحبت خود می شوید.

چه چیزهایی شما را به یک شنونده خوب تبدیل می کند ؟
• تنها به طرف مقابل )گوینده ( توجه کنید و اجازه ندهید دیگر اشخاص و اشیای 

موجود در محیط تمرکز شما را از بین ببرند.
• پس از پایان صحبت طرف مقابل کمی مکث کنید زیرا ممکن اس��ت بخواهد 

چیزی به صحبت خود اضافه کند.
• اگر هنگام صحبت طرف مقابل نکته ای به ذهن تان رسید، صبور باشید و اجازه 

بدهید صحبت او تمام شود. سپس شما شروع به صحبت کنید.
به خاطر داش��ته باشید برای موفقیت در دنیای کسب و کار نیاز به انجام کارهای 
پیچیده ای نیست بلکه کافی است در هر پست و موقعیت شغلی که هستیم بهره وری 
خود را باال ببریم و برای رسیدن به این مهم باید شرح وظایف خود را به شیوه ای کارا 

و موثر انجام دهیم. بهبود بهره وری خود را با »گوش دادن موثر« آغاز کن.
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برای موفقیت در کسب و کار، »گوش دادن موثر« را بیاموز
نویسنده: سکینه حجازی  فر - کارشناس ارشد کارآفرینی

است که در انتخاب آن به عنوان مکان برگزاری مصاحبه، بی تاثیر نبوده و آن را باید اقدامی 
در راسـتای حمایت و جلب توجهات نسـبت به نخسـتین شـبکه تخصصی کسـب-وکار، 
دانست. در این مصاحبه ۲۰ دقیقه ای، آقای گیتس به تشریح نظرات خود نسبت به اقدامات 
دولت آمریکا برای مهار این ویروس نیز پرداخته اسـت. به عقیده وی با توجه به این امر که 
دورکاری تنها راهکار ادامه فعالیت شـرکت ها تبدیل شـده است و نتایج بسیار خوبی را نیز 
شاهد بوده ایم، بدون شک مدیران به این فکر خواهند افتاد که به همین شیوه فعالیت خود 
را ادامه دهند. این مسئله باعث می شود تا نیاز به حمل ونقل، اختصاص اتاق کاری و بسیاری 
از مسـائل دیگر از بین برود که یک مزیت برای شـرکت و کارمندان محسـوب می شود. این 

موضوع نیاز به مرخصی را نیز عمال از بین خواهد برد. همچنین ممکن است شاهد این اقدام 
توسـط مراکز آموزشی نیز باشیم که امری بسیار سودمند خواهد بود. در نهایت این مسئله 
می تواند به حفظ محیط زیسـت و کاهش تغییرات اقلیمی نیز کمک کند. برای مثال در حال 
حاضر با اسـتفاده از برنامه هایی نظیر مایکروسافت تیمز، افراد می توانند از سراسر جهان با 
یکدیگر ارتباط داشته و به صورت یک تیم اقدام به انجام کارها کنند. تحت این شرایط حتی 
ممکن است شاهد کاهش شدید مسافرت های کاری نیز باشیم. حال باید دید که تا چه اندازه 

پیش بینی  آقای گیتس در رابطه با جهان پس از کرونا، به وقوع می پیوندد.
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۷ واژه که افراد قوی از بیان آن اجتناب می کنند
مترجم: شیدا انصاری

تاثیرکرونادرآیندهکسبوکارهاموضوعسخنرانیجدیدبیلگیتس
به قلم: ایوان اسکات - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

۲ هزار و 5۰۰ ش��رکت دانش بنیان توانمند ش��دند؛ توانایی ای که به آنها کمک کرد 
بتوانن��د بازاری جهانی برای محصوالت خود دس��ت و پا کنند، ب��ازاری با ارزش افزوده 

باال و افقی روشن که می تواند جایگاه آنها در میان مشتریان خارجی را استوارتر کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از تزریق اعتماد داخلی به محصوالت 
ایران س��اخت، در گام بعدی به س��مت ایجاد بازار جهانی برای دانش بنیان های توانمند 
صادرات��ی حرکت کرد. در همین راس��تا ه��م با ارائه خدمات مختل��ف در تالش بود تا 
توانمندی ها و ظرفیت های صادراتی ش��رکت ها را بیشتر کند. یکی از این تالش ها ارائه 
۴ هزار خدمت توانمندس��ازی صادراتی به دانش بنیان ها بود که در این طرح، ۲ هزار و 
5۰۰ ش��رکت توانستند از این خدمات بهره ببرند و به بازارهای جهانی راه یابند؛ هدفی 

که برای همه بنگاه های اقتصادی یک آرزوی بزرگ و کالن است.

4هزار خدمت توانمندسازی صادراتی 
به دانش بنیان ها ارائه شد



در زمان ایجاد برند ش��خصی، یکی از اجزای کلی��دی، مدیریت تجربیات فردی 
مشتری اس��ت. داشتن یک محصول خوب کافی نیس��ت، درواقع عالوه بر داشتن 
محص��ول و خدمات مشتری پس��ند، ایجاد یک کس��ب و کار برندمحور یک عامل 
غیرقابل انکار در موفقیت هر کسب و کاری است. از طرفی، براساس گزارشی از وبر 
شندویک و تحقیقات KRC، 87درصد از مدیران شرکت ها بر این باورند که داشتن 

یک برند قوی برای شرکت، به اندازه داشتن برند قوی برای محصوالت مهم است.
اما رس��یدن به این حالت از تمرکز بر س��ازمان گسترده برند، نیازمند ایجاد یک 
فرهنگ سازمانی است، جایی که برند شما در تار و پود آن تنیده شود و نشان دهد 
که وعده های کسب و کار شرکت شما به مشتری چیست. برای سازمانی که اظهار 
می کند واقعا برندمحور است، روش هایی وجود دارد که بتواند با اطمینان بین برند و 

رفتار سازمانی روزانه خود، یک فرهنگ ایجاد کند. 
1. تجربه مشتری

اولی��ن و مهم ترین قدم ب��رای ایجاد یک کمپانی برندمحور، این اس��ت که یک 
کمپانی مشتری محور باش��یم. در مورد اینکه چگونه مشتری محور باشیم، مقاالت 
زیادی نوش��ته شده اس��ت، با یک جست وجوی ساده در گوگل بیش از 35 میلیون 
نتیجه جس��ت وجو خواهید دید، اما اساسا یک شرکت مشتری محور، شرکتی است 
ک��ه به صورت خاص توجهات خود را صرف تجربه مش��تری، ت��الش فعاالنه برای 
تحقق نیازهای مشتری و باالبردن سرعت زمانی پاسخ به انتظارات مشتری، می کند.
یک ش��رکت مشتری محور نیازمند س��ه بعد خاص از تجربه مشتری است. بعد 

فردی، بعد تجربه محصول و بعد ارتباط با شرکت.
بُعد فردی

تجربه فردی، بعدی از تجربه مش��تری اس��ت که مربوط به نگرش  ها و اقدامات 
مشتریان در برخورد با کارکنان شما است. سبک  های ارتباطی و تعامالت اجتماعی 

مشتریان، تجربه آنها را از برند شما در سطح فردی، شکل می دهد.
در یک س��فر هوایی، عوامل مختلفی مثل برنامه ریزی ش��رکت هواپیمایی، پرواز 
بدون تاخیر، صندلی مناس��ب و م��وارد این چنینی برای ما اهمیت دارد ولی خدمه 
پرواز نیز یکی از عواملی است که بر تجربه ما از سفر، تاثیرگذار است. اگر رفتار خدمه 
مناسب نباشد، در انتهای سفر، تجربه ناخوشایندی را بر جای خواهند گذاشت، حتی 

اگر تمام عوامل دیگر رعایت شود.

بُعد تجربه محصول
یک بعد از تجربه مشتری وجود دارد که به کیفیت محصول قابل فروش شما یا 
سرویس تجاری شما باز می گردد. اگر بار دیگر به مثال سفر هوایی باز گردیم، در نظر 
بگیرید که خدمه ایرالین، رفتاری خوب و دوستانه ای نشان دهند، ولی صندلی شما 
شکسته و یا کثیف باشد، در این صورت، دیدی منفی از برند آن شرکت هواپیمایی 

در ذهن شما نقش می بندد.
یک نکته قابل توجه در این راس��تا این است که بعد تجربه مشتری در محصول 
ش��امل وب سایت و دیگر ابزارهای بازاریابی نیز می ش��ود. از آنجا که این گونه ابزار، 
دارایی های ملموسی هستند که مشتری در تعامل با آن قرار می گیرد، شهرت برند 

را به طور کلی تحت تاثیر قرار می دهد.
بُعد کیفیت ارتباط با شرکت

بعد دیگر در تجربه فردی مش��تری، کیفیت ارتباط با ش��رکت شماست. عوامل 
کیفی مانند بهره وری، س��رعت، کارایی و میزان دشواری ارتباطی که یک مشتری 
متحمل می ش��ود، احساس او را در مورد برند ش��ما شکل می دهد. در همان مثال 
شرکت هواپیمایی در نظر بگیرید که سرویس خدمه پرواز مناسب بوده و همچنین 
صندلی ش��ما سالم باشد ولی پرواز با سه ساعت تاخیر انجام شود، قطعا برای شما 

بسیار ناخوشایند خواهد بود.
ش��ما باید این س��ه بعد از تجربه مشتری را با وعده های برند خود، همتراز کنید. 

تنها در این حالت می توانید پایه و اساس یک کسب و کار برندمحور را بنا گذارید.
۲. تعهد مدیریت

بیش��تر بنیانگذاران اس��تارت آپ ها، کارآفرینان و مدیران می گویند که همه چیز 
در موفقیت کس��ب و کار، داش��تن یک برند قوی است. مشکل اینجاست که زمانی 
که صحبت از ش��رکت برندمحور به میان می آید، آنها از چگونگی برندسازی حرفی 
نمی زنند. در تحلیل های اخیر، گفته می  شود که مهم نیست که رهبران کارآفرین در 
زندگی برند خود چه می گویند، مهم این است که چگونه آن را زنده نگه می دارند. 
آنه��ا اقداماتی برای س��ازمان خود دارند و کارهای درون ش��رکتی باارزش��ی انجام 
می دهن��د که اهمیت ویژه ای دارد. در واق��ع، عالوه بر ایجاد برند، باید عوامل درون 
س��ازمانی و مدیریتی را نیز برای حفظ بقای آن انج��ام داد. همین تجربه کارکنان 
با مش��تری که یکی از ابعاد تجربه فردی اس��ت، زمانی محقق می شود که مدیریت 

س��ازمان یافته ای در شرکت حاکم باش��د و کارکنان را ترغیب کرد که در راستای 
حفظ برند بکوشند.

3. تعامل با کارمندان
در ایج��اد یک کمپانی برندمحور، تعامل با کارمندان یکی از اساس��ی  ترین راه ها 
به ش��مار می رود. بزرگ ترین فرصت یک ش��رکت برای تحقق وعده های برند خود، 
درگیر کردن همه کارکنان با وعده های برند است. این نیاز، نشان می دهد که بقای 
برند تنها به آن دسته از کارکنانی که مستقیما با مشتری در تعامل هستند، وابسته 
نیس��ت، بلکه تمام کارکنان باید تحقق وعده های برند شرکت را سرلوحه کار خود 
قرار دهند. از بخش فروش گرفته تا حسابداری و توسعه محصول و دیگر بخش های 
منابع انس��انی، کارکنان باید س��فیر نام تجاری باش��ند، این افراد تجربه مشتری را 

شکل می دهند.
4. فرآیندها، سیستم ها و استانداردها

در بس��یاری از جهات، همترازی فرآیندها، سیستم ها و استانداردهای سازمانی با 
تعهدات و وعده های برند، زیربنای ایجاد یک شرکت برندمحور است.

متاس��فانه بسیاری از ش��رکت ها از فرآیندها و سیس��تم هایی که مشکالت ذاتی 
هستند چشم پوشی می کنند که تاثیر بسیار منفی بر روی برند آنها دارد. این نه به 
نفع کارمندان اس��ت و نه به نفع مشتری، مهم نیست که چقدر خوش نیت باشیم، 
اصالح نکردن ساختار غلط و عدم پرداختن به توابع ساختاری، ما را از هدف ایجاد 
شرکت برندمحور، دور می کند. شرکتی که به دنبال ایجاد برند است، باید فرآیندها، 

سیستم ها و استانداردها را با وعده های تجاری خود، سازگار سازد.
5. زیرساخت های سازمانی

رویکرد شرکت شما در مورد افراد موجود در کسب و کارتان، چگونه است؟ اینکه 
چگونه نقش ها و مسئولیت ها تعریف می شوند، روشی برای تمرین پاداش و کنترل، 
کیفیت شناخت و ش��رح وظایف است که همه تاثیر عمیقی در فرهنگ برندمحوِر 
کمپانی شما دارند. به منظور حفظ بقای برند، کسب و کار شما باید روش تعامل در 
س��ازمان را در جنبه های ساختاری و رفتارهای شخصی، چه به صورت فردی و چه 

به صورت تیمی، تعیین کند.
Entrepreneur/ucan :منبع 

شعار تبلیغاتی جزو بخش های اصلی یک تبلیغ است. آموزش ساخت 
بهترین شعار تبلیغاتی موضوع این مطلب آموزش بازاریابی است.

همانط��ور که انتخاب تصاویر و رنگ ها در س��اخت یک تبلیغ بس��یار 
مهم اس��ت بلکه از همه آنها مهم تر این است که شعار تبلیغاتی شما در 
این تبلیغات چیس��ت؟ زیرا شعار جزو ارکان اصلی تبلیغاتی است که در 
ذهن افراد باقی می ماند. همچنین ش��عار تبلیغاتی شماست که هویت و 
هدف شما را به مخاطبان نشان می دهد. در ادامه این مقاله تکنیک های 

کاربردی و بسیار مهم برای ساخت چنین شعاری گفته می شود.
اولین اصل در ساخت شعار تبلیغاتی »سادگی شعار«

تا جایی که امکان دارد باید ش��عار شما ساده باشد بنابراین باید سعی 
کنید شعارهای خود را تا جایی که امکان دارد به گونه ای انتخاب کنید 
که هم نش��ان دهنده خدمات و هم نوع فعالیت ش��ما باش��د و هم اینکه 
اهداف و مس��یر آینده و چش��م انداز شما را نش��ان دهد. اگر نتوانید این 
سادگی را رعایت کنید نمی توانید با مخاطبان خود ارتباط خوبی برقرار 
کنید. این سادگی باید در دو بخش رعایت شود؛ اول اینکه باید جمالت 
شما جمالتی س��اده و قابل فهم برای عموم و مخاطبان شما باشد. دوم 
اینکه باید تعداد کلماتی که در شعار به کار می برید کم باشد تا بتواند در 
یک جمله بس��یار کوتاه هدف شما را به مخاطبان منتقل کند و قابلیت 

ماندگاری در حافظه آنها را داشته باشد.

دومین اصل در ساخت شعار تبلیغاتی »خیالبافی ممنوع!«
برخ��ی از مدی��ران بازاریابی ش��عارهای تبلیغاتی را ب��ه گونه ای انتخاب 
می کنن��د که در واقع آرزوی خ��ود را در آن مطرح می کنند نه آن چیزی 
که برای مشتریان مفید اس��ت یا مشتریان به دنبال آن هستند. به عنوان 
مثال، »این همان چیزی هس��ت که دنبالش بودم«، »بهتر از این نمیشه«، 
ش��عارهای تبلیغاتی از این دس��ت به درد مشتریان شما نمی خورد آنها به 
دنبال این هستند بدانند محصول یا خدماتی که شما آن را تبلیغ می کنید 
به چه درد آنها می خورد. پس بهتر است شعارتان بیان کننده این نیازهای 
مشتریان باشد. برای تهیه چنین شعاری بهتر است به مزایا یا ویژگی های 

خاصی که محصول یا خدمات شما دارد اشاره کنید.
سومین اصل در ساخت شعار تبلیغاتی »کمی توضیح دهید«

همیش��ه بر این مسئله تأکید کرده ایم که ش��عار تبلیغاتی باید موجز 
و مختصر باش��د. اما در اینجا می گویی��م که باید هدف خودتان را کمی 
توضیح دهید. اشتباه نکنید، این حرف ما نقض کننده حرف اولی نیست، 
بلکه مکمل آن اس��ت. یعنی اولین هدف ش��ما باید این باش��د که شعار 
تبلیغات��ی خود را کوتاه و مختصر انتخ��اب کنید و در درجه بعدی باید 
س��عی کنید ه��دف و مزایای محصول یا خدمات خ��ود را کمی توضیح 
دهید تا مش��تریان و مخاطبان ش��ما بدانند که دقیقاً چه تمایزی میان 

محصول شما با دیگری وجود دارد.

چهارمین اصل در ساخت شعار تبلیغاتی »با مخاطبان خود 
صادق باشید«

از نظر  مش��اوره بازاریابی، بس��یار مهم اس��ت که ش��ما با مشتریان و 
مخاطب��ان خود صادق باش��ید چراکه مخاطبان ش��ما متوجه پیام های 
تبلیغاتی ش��ما هستند و می توانند به خوبی درک کنند که کدام یک از 
گفته های ش��ما به واقعیت نزدیک تر است و کدام یک این چنین نیست. 
اگر ش��ما شعاری مانند اینکه »ما تمامی نیازهای شما را با این محصول 
برآورده خواهیم کرد« کاماًل مشخص است که چنین جمله ای از واقعیت 
به دور اس��ت. زیرا محصول شما تنها می تواند یکی از نیازهای مشتریان 
ش��ما را برآورده کند پس هرگز چنین جمالت و ش��عارهایی را انتخاب 
نکنید که برای مخاطبان شما غیرقابل باور باشد. گاهی یک جمله ساده 
ولی واقعی بسیار موثرتر از آن چیزی است که شما فکرش را می کنید.

پنجمین اصل در ساخت شعار تبلیغاتی »استفاده از جمالت طنز«
در صورتی که محصول یا خدمات ش��ما به گونه ای اس��ت که قابلیت 
طنز و خنداندن مردم را می تواند داش��ته باشد یا شوخی کردن با آن از 
ارزش آن نمی کاه��د می توانید حتی از ش��عارهای طنزگونه برای تبلیغ 
خود اس��تفاده کنید. تجربه نشان داده است این قبیل تبلیغات می تواند 

تأثیر زیادی داشته باشد.
qmpmarketing :منبع

چند تکنیک مهم در ساخت بهترین شعار تبلیغاتی

امکان ذخیره الیو قابلیت جدید اینستاگرام 

یک��ی از ایرادات��ی که از زم��ان انتش��ار قابلیت الیو ب��ه مدیران 
اینستاگرام وارد بوده است، عدم امکان نگه داشتن الیو ها است. این 
امر در حالی اس��ت که استوری را از طریق هایالیت کردن، می توان 
برای همیشه در صفحه خود باقی نگه داشت. درواقع در حال حاضر 
افراد ب��رای ذخیره الیو ها مجب��ور به اس��تفاده از ضبط کننده های 
صفحه نمایش هس��تند. با توجه ب��ه این امر که ویروس کرونا باعث 
ش��ده اس��ت تا تعداد افرادی که از این قابلیت اس��تفاده می کنند، 
افزایشی چشمگیر  پیدا کند، اینستاگرام باالخره راهکاری برای نگه 
داشتن الیوها در صفحه کاربران ارائه کرد. برطبق این قابلیت که در 
حال حاضر مراحل آزمایشی خود را سپری می کند، افراد می توانند 
الیو ه��ای خود را در بخش IGTV ذخیره کنند. این امر به معنای 
آن خواهد بود که دیگر با محدودیت ۲۴ ساعته مواجه نخواهید بود 
که بدون شک قابلیت بسیار مفیدی محسوب می شود. پیش بینی ها 
حاکی از آن اس��ت که با این اقدام، اینستاگرام می تواند فاصله خود 
ب��ا یوتیوب را کاهش دهد. احتماال ای��ن قابلیت به صورت همزمان 
برای کاربران وب این شبکه نیز در دسترس خواهد بود، با این حال 
همچنان سوالی که مطرح است این است که چرا اینستاگرام تا این 
اندازه دیر، نقص های خ��ود را برطرف می کند. برای مثال به تازگی 

قابلیت دایرکت به نسخه وب این برنامه اضافه شده است. 
techzimo.com :منبع

مدیریت کاهش تقاضا به سبک اوبر

ش��یوع ویروس کرونا )کووید 19( باعث ش��ده اس��ت ت��ا تعداد 
مش��تریان نخس��تین س��رویس تاکس��ی اینترنتی جهان، به میزان 
قابل توجهی کاهش پیدا کند. به همین خاطر مدیران این ش��رکت 
برای عدم درگیر ش��دن با این بحران، از دو سرویس جدید رونمایی 
کردند. یکی از آنها Uber Direct اس��ت که برطبق آن رانندگان 
به جای مش��تری، خریدها را انجام داده و به آدرس مش��خص شده 
تحویل می دهند. این مس��ئله باعث می شود تا نیاز به خارج شدن از 
منزل نیز کاهش پیدا کرده و با کم ش��دن تعداد ترددها در س��طح 
ش��هر، امکان مهار این ویروس نیز عملی تر باشد. در سرویس بعدی 
ک��ه Connect Uber ن��ام دارد، رانندگان ب��ه عنوان پیک عمل 
خواهند کرد. در نهایت برای شیوه تحویل کاال نیز برنامه ریزی هایی 
انجام ش��ده اس��ت تا میزان تماس به حداقل برسد. در حال حاضر 
این س��رویس های جدید در ۲5 کش��ور به اجرا گذاشته شده است. 
در نهایت اوبر تالش کرده اس��ت تا در شرایط حال حاضر که تعداد 
تقاضا برای این س��رویس کاهش��ی 7۰درصدی را پیدا کرده است، 
ش��غل های موق��ت دیگری را برای کارمندان خ��ود پیدا کند تا آنها 
بتوانند در این روزهای س��خت با مشکل مالی کمتری مواجه شوند. 
حال باید دید که این اقدامات تا چه حد می تواند نتیجه  بخش باشد. 
foxbusiness.com :منبع

واتس اپ ظرفیت تعداد افراد در تماس 
تصویری را به 8 نفر ارتقا داد

ظرفیت تعداد افراد در تماس تصویری واتس اپ تا قبل از ش��یوع 
وی��روس کرونا، تنها چهار نفر بوده اس��ت، با این حال در ش��رایط 
فعل��ی با توجه به اج��رای طرح قرنطینه خانگی در اکثر کش��ورها، 
میزان اس��تفاده از اینترنت رش��دی چندین برابری  داشته است و 
این موضوع، نیاز به ارتقای ظرفیت را تش��دید کرده است. همچنین 
ظهور رقبایی نظیر Zoom باعث ش��د تا ای��ن برند تحت مالکیت 
فیس ب��وک، در ابت��دا با ظرفیت حضور ش��ش نف��ر در یک تماس 
تصویری مواجه ش��ود، با این حال عدم اس��تقبال الزم از این تغییر 
باعث ش��ده است تا میزان آن به هشت نفر افزایش پیدا کند که دو 
برابر میزان اولیه اس��ت. برای دسترسی به این قابلیت ضروری است 
تا آخرین نس��خه این برنامه را دریافت کنید. حال باید دید که این 
تغییر جدید، تا چه حد می تواند نتیجه بخش باش��د. درواقع ممکن 
است در صورت شکست آن، شاهد تغییر به مراتب بیشتری باشیم. 
در این رابطه اگر واتس اپ بتواند ظرفیتی در حدود ۲۰ نفر را فراهم 
آورد، ب��ا توجه به محبوبیت فوق العاده باالیی که این پیام رس��ان در 
اختیار خود دارد، بدون شک قادر خواهد بود تا به رقیب جدی تری 

تبدیل شده و سهم اصلی را در بازار تماس تصویری ایفا کند. 
engadget.com :منبع
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نسل جوان از چند سال پیش وارد بزرگسالی شده است. این امر به معنای حضور 
پررنگ آنها در بازار کار و کس��ب درآمد است. وقتی درآمد یک گروه سنی افزایش 
پیدا می کند، تمایل شان به خرید محصوالت مختلف نیز باال می رود. همین امر نسل 
جوان را بدل به گزینه ای جذاب برای برندها کرده است. بازاریابی و جلب نظر نسل 
جوان، به طور انحصاری نسل Z، در دستور کار اغلب برندهای بزرگ قرار دارد. هر 
برندی در بازار کسب و کار تمایل به جلب نظر گروه های دارای توان مالی باال برای 

خرید دارد. امروزه نسل Z مهم ترین گروه خریدار محسوب می شود. 
بازاریاب ه��ای حرفه ای و برندهای بزرگ از چند س��ال پیش ش��روع به مطالعه 
پیرام��ون الگوهای رفتاری نس��ل Z کرده اند. این امر با هدف گ��ردآوری اطالعات 
کاربردی به منظور بازاریابی تاثیرگذار صورت گرفته اس��ت. ش��اید در نگاه نخست 
بازاریابی برای تمام مشتریان به یک صورت باشد، اما در عمل میان گروه های سنی 
گوناگون از نظر سلیقه تفاوت های بسیار زیادی وجود دارد. چنین نکته ای در حوزه 
بازاریابی دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. برخی از برندها به دلیل عدم توجه به 
الگوهای خرید مش��تریان مختل��ف در عمل توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی آنها را از 

دست می دهند.
ش��یوه رفتار منحصر به فرد نس��ل جوان در زمینه خرید باید مدنظر برندها قرار 
داشته باشد. به عنوان مثال، نسل جوان تمایل بیشتری به مطالعه نظرات مشتریان 
دیگر در مورد محصوالت دارند. همچنین میزان وفاداری کمتری به یک برند خاص 
در آنها مشاهده می شود. این نکته برای برندهایی با دامنه وسیعی از مشتریان وفادار 
نوعی زنگ خطر محسوب می شود. اگر نسل جوان به سختی با برندها ارتباط پایدار 
پیدا می کند، بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود وضعیت برندمان و جلب 

نظر چنین مشتریانی به صورت حداکثری باشیم. 
ع��الوه ب��ر تفاوت های مورد بحث در س��طرهای فوق، نس��ل جوان ب��ه هر نوع 
محتوای بازاریابی نیز روی خوش نش��ان نمی دهد. ای��ن امر در زمینه تولید محتوا 
برای بازاریاب ها دردسرهای بسیار زیادی ایجاد می کند. وقتی برندها در تالش برای 
بازاریابی هس��تند، به طور معمول توجه ویژه ای به تفاوت س��لیقه مشتریان جوان 

ندارند. همین امر در عمل برای آنها دردسرساز خواهد شد. 
یک��ی از ویژگی ه��ای مهم نس��ل ج��وان در زمینه خرید محص��والت مربوط به 
وقت گذران��ی زیاد در فضای آنالین اس��ت. امروزه تقریبا تمام افراد تعلق به نس��ل 
Z در ش��بکه های اجتماعی فعالیت دارند. این ام��ر بازاریابی برای جلب نظر آنها در 
ش��بکه های اجتماعی را حیاتی می سازد. همچنین باید به مهارت باالی نسل جوان 
در نادیده انگاری تبلیغات و کمپین های بازاریابی توجه داشته باشیم. شاید مشتریان 
قدیمی برندها تمایل بیشتری برای مشاهده محتوای بازاریابی  آنها داشته باشند، اما 
نسل جوان به سختی به تبلیغات و کمپین های بازاریابی روی خوش نشان می دهند. 
بدون تردید نس��ل جوان نیز در زمینه خرید محصوالت فعالیت دارد. صحبت از 
دش��واری های تعامل با نس��ل Z به معنای عدم تمایل آنها برای خرید محصوالت 
نیس��ت. نکته مهم در این میان شناخت درس��ت آنها برای فروش هرچه بیشتر به 
آنهاس��ت. بس��یاری از جوانان برای یافتن محصوالت مورد عالقه شان ابتدا به سراغ 
جس��ت وجو در اینترنت می روند. جست وجو در ش��بکه های اجتماعی و مراجعه به 
وبالگ های تخصصی نیز در فهرست عالقه مندی های مشتریان نسل جوان جایگاه 
ویژه ای دارد بنابراین ما با ش��ناخت درس��ت سلیقه مش��تریان جوان امکان تعامل 

سازنده و تاثیرگذاری عمیق بر روی آنها را خواهیم داشت. 
ما در این مقاله به بررسی برخی از ویژگی های منحصر به فرد نسل جوان در زمینه 
خرید محص��والت خواهیم پرداخت. توجه به این نکات برای بازاریاب ها و برندهای 
فعال در زمینه های مرتبط با جوانان اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. البته سایر 

برندها نیز بی نیاز از تعامل با نسل Z نیستند.
نسل Z چگونه در فضای وب گشت و گذار می کند؟

1. عالقه بیشتر به کلیدواژه های طوالنی در مقایسه با افراد 
میانسال

من در تیتر اصلی بخش کنونی از یک جمله طوالنی به جای عبارت کوتاه »عالقه 
به کلیدواژه های طوالنی« استفاده کردم. این امر به دلیل شیوه رفتار نسل جوان در 
فضای وب است. بدون تردید اغلب ما در تالش برای یافتن محتوای آنالین به سراغ 
کوتاه ترین عبارت ها می رویم، با این حال نسل جوان تمایل باالیی به بیان جزییات 
و نگارش عبارت های طوالنی دارد. این نکته باید مدنظر بازاریاب ها و کارشناس های 
بخش مدیریت سئو قرار گیرد. ما در مدیریت سئو استفاده از کلیدواژه های کاربردی 
و پرطرفدار برای ارتقای جایگاه سایت مان در موتورهای جست وجوگر را مدنظر قرار 
می دهیم. وقتی نسل جوان تمایل بیشتری به استفاده از کلیدواژه های طوالنی نشان 

می دهد، ما نیز باید در تولید محتوا از چنین الگویی پیروی کنیم. 
ایراد اصلی برخی از برندها اقدام بسیار دیرهنگام برای سازگاری با سلیقه مشتریان 
نسب Z است. به این ترتیب در عمل سایر برندها مدت ها قبل مشغول به تعامل با 
نس��ل جوان می شوند. در این صورت کار ما برای رقابت با آنها بسیار دشوار خواهد 

بود. 
نسل میانسال تمایل بسیار زیادی برای جست وجوی محتوا با عبارت های کوتاه و 
فشرده دارد. شاید این امر در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما اغلب برندها در 
طول دو دهه اخیر برنامه های شان را اینگونه سازماندهی کرده اند. اکنون ما نیازمند 
ایجاد تغییر اساس��ی در زمینه بازاریابی و مدیریت سئو هستیم. در غیر این صورت 

امکان رقابت در بازارهای مختلف را نخواهیم داشت. 
اگر شما هنوز هم عالقه مند به جلب نظر نسل جوان نیستید، بازهم باید نسبت 
به استفاده از کلیدواژه های طوالنی در فرآیند بازاریابی و مدیریت سئو اقدام کنید. 
امروزه یکی از ترندهای پرطرفدار برای جس��ت وجوی در س��طح اینترنت استفاده 
از ابزار جس��ت وجوی صوتی اس��ت. اغلب افراد به هنگام استفاده از چنین قابلیتی 
به س��راغ بیان جزئی خواسته ش��ان می روند، بنابراین ما باید کلیدواژه های طوالنی 
را نیز مدنظر قرار دهیم. این امر در طول یک س��ال اخیر با توس��عه چشمگیر ابزار 

جست وجوی صوتی و استفاده فزاینده از دستیارهای هوشمند اهمیت بیشتری یافته 
اس��ت. تولید برخی از دستیارهای هوشمند مانند کورتانا و سیری نقش مهمی در 

افزایش انگیزه مشتریان برای استفاده از کلیدواژه های طوالنی داشته است. 
بس��یاری از برندها هنوز هم با الگوی جست وجوی صوتی سازگاری ندارند. دلیل 
اصلی این امر عدم تلقی چنین فناوری هایی به عنوان ابزارهای کاربردی است. بدون 
تردید در چنین شرایطی سازگاری هرچه بیشتر سایت برند ما با الگوی جست وجوی 
صوتی موجب افزایش بهره وری خواهد شد. توجه به چنین کلیدواژه هایی در سایت 
رس��می برند موجب افزایش بازدید نس��ل جوان خواهد شد. تفاوت میان برندها در 
این زمینه تغییرات محسوس��ی را نشان می دهد. بنابراین در اولین فرصت اقدام به 

استفاده از فناوری فوق نمایید. 
۲. استفاده مداوم از عبارت های »بهترین«، »ارزان« و »چگونه« 

در جست وجوها
گ��زارش موسس��ه Fractl در زمینه رفتار مش��تریان عالقه آنها به اس��تفاده از 
عبارت های توصیفی »بهترین«، »ارزان« و »چگونه« را نش��ان می دهد. بسیاری از 
مشتریان میانس��ال عالقه ای به آگاهی از جزییات محصوالت ندارند. این امر ناشی 
از نوع رویکرد آنها به حوزه فناوری و به ویژه محصوالت دیجیتال اس��ت. برعکس، 
مش��تریان نس��ل Z عالقه باالیی به آگاهی از جزییات تمام محصوالت دارند. این 
امر برای بازاریاب ها نقطه مناس��بی به منظور تاثیرگ��ذاری  بر روی مخاطب هدف 
محس��وب می ش��ود بنابراین ما باید محتوای مان را براس��اس الگوی توصیفی فوق 
ساماندهی کنیم. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب را نخواهیم داشت. 

یکی از دالیل اصلی برای استفاده از عبارت های توصیفی در زمینه جست وجوی 
محصوالت تمایل بسیار باالی مشتریان نسل Z برای مقایسه محصوالت با یکدیگر 
است. این امر به طور کلی در فضای اینترنت روی می دهد. برخی از مشتریان نسل 
جوان در زمینه خرید محصوالت اعتماد چندانی به توصیه های فروشندگان ندارند. 
برعکس، مراجعه به سایت های معتبر یا مطالعه مقاالت کاربردی در وبالگ ها برای 

آنها جذاب تر به نظر می رسد. 
بدون شک محتوای تولیدی در سایت ها و وبالگ های بزرگ از سوی بازاریاب های 
حرفه ای نوش��ته می ش��ود. این نکته در کنار تمایل باالی نسل جوان برای مشاهده 
نظرات کاربران و خریدارهای قبلی محصوالت کار بازاریاب ها را سخت تر خواهد کرد. 
اغلب بازاریاب ها در ابتدا به س��راغ برجسته س��ازی ویژگی های محصوالت می روند. 
این امر دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت، با این حال وقتی نسل جوان بیشتر به 
دنبال نظرات مشتریان دیگر است، امکان برجسته سازی بیش از اندازه ویژگی های 

محصوالت کم خواهد شد. 
نس��ل جوان به طور کلی سطح قیمت محصوالت را در کنار کیفیت شان مدنظر 
دارد. مشتریان میانس��ال در صورت جست وجو برای کیفیت باال، توجه چندانی به 
قیم��ت نخواهند کرد. همچنین در صورت جس��ت وجوی محصول ارزان نیز میزان 
توجه شان به کیفیت کمتر می شود. با این حال نسل Z هر دو عامل را در کنار هم 
می خواهد. چنین امری کار را برای بازاریاب ها و همچنین برندها سخت خواهد کرد. 
بسیاری از برندها در این راستا اقدام به توجه به کیفیت و قیمت مناسب محصوالت 
در کنار هم کرده اند، با این حال شاید این راهکار نیز برای جلب نظر مشتریان نسل 

Z کافی نباشد. 
نس��ل های قبلی بیشتر اطالعات شان را از کتاب ها و مجالت به دست می آوردند. 
این نکته در مورد نسل Z صحت ندارد. این نسل بیشتر به استفاده از دستگاه های 
هوشمند برای کسب اطالعات موردنیازش توجه دارد. در میان دستگاه های هوشمند 
مختلف نیز اس��تفاده از گوش��ی های هوش��مند طرفدارهای زی��ادی دارد. بنابراین 
کمپین های بازاریابی و تبلیغات برندها باید سازگاری باالیی با گوشی های هوشمند 

داشته باشد. 
3. استفاده فراوان از گوشی های هوشمند

همانطور که در انتهای بخش قبل بیان ش��د، نس��ل جوان توجه بسیار زیادی به 
دستگاه های هوشمند دارد. استفاده از گوشی های هوشمند در میان نسل جوان سه 
برابر بیش��تر از سایر گروه های سنی اس��ت بنابراین تمام فعالیت های برندها باید با 
نیم  نگاهی به قابلیت های گوشی های هوشمند باشد. نکته مهم در این میان ضرورت 
بازاریابی براس��اس الگوی س��ازگار با گوشی های هوشمند است. اگر حجم محتوای 
بازاریابی ما بس��یار باال باشد، اغلب گوشی ها در نمایش شان دچار مشکل می شوند. 

نتیجه این امر دریافت بازدید کمتر از سوی مشتریان جوان خواهد بود. 
اگر برند ش��ما در زمینه بازاریابی به تعامل با نس��ل میانسال عادت داشته باشد، 
درک شرایط نسل جوان بسیار دشوار خواهد بود. نسل Z تمایل چندانی به تعامل 
حضوری با برندها ندارد. معنای این امر تالش برای کسب اطالعات به صورت آنالین 
است. برند ما باید مهارت ویژه ای در این زمینه داشته باشد. در غیر این صورت توان 

رقابت با سایر برندها را نخواهد داشت. 
موتورهای جست وجو مانند گوگل در طول سال های اخیر به خوبی جهت گیری 
نسل جوان برای استفاده از گوشی های هوشمند را درک کرده است. به همین خاطر 
سازگاری محتوای سایت ها با کاربری گوشی های هوشمند در رتبه بندی شان دارای 
اهمیت فوق العاده ای اس��ت. همانطور که مشاهده می کنید، امروزه حوزه بازاریابی و 
مدیریت سئو نزدیکی بسیار زیادی به هم دارند بنابراین توجه به یکی از آنها نیازمند 
ارزیابی شرایط در دیگری است. اشتباه برخی از برندها تالش برای مدیریت یکی از 
حوزه ها بدون توجه به دیگری است. نتیجه این امر ناتوانی در زمینه موفقیت در هر 

دو حوزه بازاریابی و مدیریت سئو خواهد بود. 
4. جست وجوی بیشتر نسل Z برای محتوای ویدئویی در مقایسه 

با سایر فرمت ها
تمایل به مش��اهده محتوای ویدئویی در میان نس��ل جوان امر عجیبی نیس��ت. 
امروزه اغلب کاربران دنیای آنالین تمایل باالیی نسبت به مشاهده محتوای ویدئویی 
دارند. این امر به دلیل س��هولت مش��اهده محتوای ویدئویی و امکان انتقال ساده تر 
محتواس��ت بنابراین برند ما باید توجه وی��ژه ای به تولید محتوای بازاریابی در قالب 

ویدئو داشته باشد. 
متاسفانه بسیاری از برندها در این حوزه نیز توجه کافی ندارند. به این ترتیب هنوز 

هم محتوای بازاریابی متنی در اولویت است. 
براساس گزارش موسسه Thinks With Google در میان نسل Z نزدیک به 
85درصد به طور مداوم برای جس��ت وجوی محصوالت به سراغ ویدئوهای یوتیوب 
می روند. نکته جالب اینکه از میان جامعه آماری مذکور 8۰درصد تمایل به مشاهده 
ویدئوهای بازاریابی طوالنی دارند بنابراین ما در صورت تمایل برای جلب نظر نسل 
Z به کمپین مان باید از محتوای ویدئویی استفاده کنیم. مزیت این امر امکان انتقال 
محتوای طوالنی تر به مخاطب هدف خواهد بود. بی تردید چنین فرصتی با استفاده 

از سایر الگوهای بازاریابی فراهم نخواهد شد. 
استفاده از ویدئو برای توسعه جایگاه برند در نگاه مشتریان جوان مدنظر بسیاری 
از برنده��ا قرار دارد، با این حال تعداد اندکی از آنها در عمل توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان را پیدا می کنند. دلیل این امر استفاده نادرست از الگوی مورد نظر 
اس��ت. کیفیت محتوای ویدئویی برای نسل جوان اهمیت زیادی دارد. اگر کیفیت 
محتوای ما پایین باش��د، آنها کمترین عالقه ای به مشاهده اش نشان نخواهند داد. 
همچنین گاهی اوقات با گزارش محتوای بازاریابی ما در شبکه های اجتماعی موجب 
مسدودسازی اش می ش��وند. این امر در زمینه تعامل با مشتریان نسل جوان دارای 
اهمیت بسیار زیادی است بنابراین در صورت تولید محتوای نامناسب از نظر آنها به 

سختی مجازات خواهیم شد. 
5. نسل Z مانند نسل جوان استفاده زیادی از شبکه های 

اجتماعی برای مقایسه محصوالت دارند
شبکه های اجتماعی زندگی اغلب ما را تحت تاثیر قرار داده است. این امر شامل 
ایجاد ارتباط با دوستان، تولید محتوا برای آنها و همچنین جست وجوی محصوالت 
مورد نظرمان می ش��ود. نکته جالب اینکه گاهی اوقات مش��تریان گزینه مشخصی 
برای خرید مدنظر ندارند. در این ش��رایط تبلیغات در شبکه های اجتماعی اهمیت 
بسیار زیادی پیدا می کند. صنعت تبلیغات و بازاریابی و شبکه های اجتماعی مهارت 
باالیی در زمینه ایجاد نیاز و جلب نظر مشتریان به محصوالت مختلف دارد. درست 
به همین خاطر ش��بکه های اجتماعی توجه باالیی به توس��عه ابزارهای بازاریابی و 
تبلیغاتی دارند. منبع اصلی درآمد شبکه های اجتماعی دریافت هزینه برای توسعه 
بهتر کمپین های تبلیغاتی است بنابراین موفقیت برندها در این فضا برای پلتفرم های 

اجتماعی نیز مهم خواهد بود. 
امروزه اغلب شبکه های اجتماعی اطالعات مهمی در اختیار برندها قرار می دهند. 
به این ترتیب بازاریابی و جلب نظر مشتریان بدل به امری راحت تر شده است. پیش 
از این برندها باید به طور جداگانه اقدام به گردآوری اطالعات مختلف برای طراحی 
کمپین های بازاریابی می کردند، با این حال اکنون کار برای آنها بس��یار ساده شده 
اس��ت. خوشبختانه مقاالت بسیار زیادی برای استفاده از امکانات آماری شبکه های 
اجتماعی از سوی نسل میانسال وجود دارد بنابراین با جست وجویی ساده بدون نیاز 

به پرداخت هرگونه هزینه ای از اطالعات این حوزه بهره مند شوید. 
ش��اید محبوب ترین شبکه های اجتماعی برای افراد میانسال فیس بوک و توییتر 
باشد، اما ماجرا در مورد نسل Z به طور کامل فرق می کند. این امر شامل استفاده 
از اینستاگرام، اسنپ چت و تیک تاک می شود. بدون تردید نام برخی از شبکه های 
اجتماعی مورد عالقه جوانان برای بازاریاب ها تازگی دارد. ما به عنوان بازاریاب باید 
هرچه سریع تر فعالیت مان در شبکه های اجتمای پرطرفدار در میان مشتریان نسل 
جوان را در دس��تور کار قرار دهیم. در غیر این صورت تعامل با آنها بس��یار دش��وار 

خواهد شد. 
استفاده از شبکه های اجتماعی در میان نسل Z فقط معطوف به مشاهده محتوای 
بازاریابی نیست. برخی از آنها مایل به پیگیری برخی از امور مربوط به پشتیبانی از 
مشتریان و خدمات پس از فروش در فضای آنالین دارند بنابراین بخش خدمات پس 
از ف��روش برندها باید به طور کامل به حوزه آنالین انتقال پیدا کند. این امر از نظر 
اقتصادی برای برندها صرفه جویی قابل توجهی در پی دارد بنابراین به غیر از تولید 

محتوای بازاریابی باید به دنبال تعامل با مخاطب هدف نیز باشیم. 
بس��یاری از برندها هنوز در ش��بکه های اجتماعی فعالیت ندارن��د. این امر نتایج 
فاجعه باری برای برندها از نقطه نظر بازاریابی دارد. اگر ما در تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان نسل Z هستیم باید هرچه سریع تر بازاریابی و تعامل با مشتریان 

در فضای شبکه های اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم. 
دسترسی به مشتریان نسل Z در نقاط حساس

تعامل با نسل Z نیازمند تداوم استفاده از برخی تکنیک های عمده بازاریابی است. 
نس��ل جوان نیز در هر صورت بخشی از گروه مشتریان جهانی محسوب می شوند. 
این امر به معنای تاثیرگذاری ش��مار باالیی از اصول بازاریابی رایج بر روی آنهاست. 
نکت��ه مهم در ای��ن میان اصالح الگوهای قدیمی برای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی 

نسل Z است. 
برخ��ی از برندها در زمینه فعالیت در ش��بکه های اجتماعی ب��ه تولید محتوا در 
نمونه های قدیمی اکتفا می کنند. امروزه شبکه های اجتماعی دارای تنوع چشمگیری 
هس��تند بنابراین عضویت ما در فیس بوک و توییتر به تنهایی برای جلب نظر نسل 
Z کافی نخواهد بود. پلتفرم هایی نظیر تیک تاک، اینستاگرام و اسنپ چت در میان 
پرطرفدارترین گزینه ها برای جلب نظر نس��ل جوان قرار دارد. بی تردید بازاریابی در 
فضای شبکه های اجتماعی تازه همراه با چالش هایی است. با این حال شروع فعالیت 
در این فضا موجب آش��نایی بیش��تر ما خواهد شد بنابراین هیچ وقت ترس اولیه از 

حضور در شبکه های اجتماعی تازه نباید مانع ما برای بازاریابی تاثیرگذار شود. 
تمام نکات و تکنیک ه��ای بازاریابی در مقاله کنونی اهمیت ویژه ای برای برندها 
دارد. نکت��ه مهم در این میان اس��تفاده همزمان از تم��ام آنها به منظور اطمینان از 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. در غیر این صورت ش��اید نتیجه دلخواه 
برند شما حاصل نشود. برخی از برندها اقدام به استفاده از برخی نکات اساسی برای 
مشاهده میزان تاثیرگذاری آنها بر روی مشتریان می کنند. این امر نوعی اشتباه رایج 
در میان برندها محس��وب می شود و وظیفه شما به عنوان بازاریاب اطالع رسانی به 
برندها در مورد چنین اشتباهاتی است. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری مناسب 

بر روی مشتریان از میان خواهد رفت. 
blog.hubspot.com :منبع

    اهمیت افزایش بازدید و ترافیک ارگانیک 
سایت

تا به حال پیش آمده که برای خرید یک لباس ورزش��ی در گوگل 
جست وجو کنید و لباس موردنظرتان را پیدا کنید، اما بعد از انتخاب 
لباس از س��ایت خارج نش��وید و چرخی بین بقیه محصوالت بزنید، 
ش��اید عضویت ویژه س��ایت را ه��م بگیرید و ب��ا ۲۰درصد تخفیف 
اعض��ای ویژه ی��ک گرمکن و یک تاپ و ش��لوارک ورزش��ی هم به 

خریدهاتون اضافه کنید.
شاید ش��ما هم جزو آن دسته از مشتریان باشید که حتی قبل از 
خرید حضوری سری به اینترنت می زنند و محصول موردنظرشان را 
در چند سایت بررسی می کنند. طبق آمارهای ارائه شده ۴7درصد از 
مصرف کنندگان قبل از صحبت با فروش��ندگان 5-۴ سایت و مطلب 
را بررسی می کنند، عالوه بر این 51درصد از کل ترافیک سایت ها از 
طریق جس��ت وجوی ارگانیک سایت ها و بیش از ۴۰درصد از درآمد 

سایت ها حاصل از ترافیک ارگانیک است.
به همین دلیل اس��ت که ترافیک ارگانیک بس��یار مهم اس��ت و 
کمک می کند تا نام تجاری خود را بس��ازید و فروش محصوالت تان 
را افزای��ش دهید. در ادامه راجع به جس��ت وجوی ارگانیک صحبت 

خواهیم کرد.
جست وجوی ارگانیک چیست؟

نتایج جس��ت وجوهای ارگانیک نتایجی هستند که بدون پرداخت 
هزینه  تبلیغات گوگل در نتیجه جس��ت وجو در اینترنت به مخاطب 
نمایش داده می شوند. این نتایج به طور معمول براساس فاکتورهای 
بهینه سازی موتور جست وجو )SEO( انجام می شود. از طرفی دیگر 
ممکن است موتورهای جس��ت وجو نتایجی را که برای نمایش آنها 
هزینه به گوگل پرداخت ش��ده اس��ت را نیز نمای��ش دهند، در این 
صورت این نتایج هنگام نمایش )Ad( را در کنار لینک خود نش��ان 

می دهند که نشان دهنده تبلیغات هزینه دار گوگل است.
ترافیک ارگانیک از اصلی ترین منابع ترافیکی است که برای ایجاد 
فروش روی آن حس��اب می شود. با داش��تن یک استراتژی مناسب 
برای ایجاد ترافیک جست وجو می توانید خیال خود را برای افزایش 
ورودی س��ایت راحت کنید ش��اید این کار به زمان احتیاج داش��ته 
باش��د ولی در بلندمدت می  تواند تاثیرات بس��یار خوبی بر بیزینس 

شما بگذارد.
 از الزامات ترافیک ارگانیک تولید محتوای مناس��ب است. شما با 
تولید محتوای درس��ت به سواالت مخاطب پاسخ می دهید، مخاطب 
برای پیدا کردن جواب س��وال خود وارد س��ایت شما می شود و در 
این حالت است که ش��ما می توانید محصوالت و خدمات خود را به 
او معرفی کنید. برای به دس��ت آوردن رتبه مناس��ب و قرار گرفتن 
در نتای��ج برگزی��ده باید به کلمات کلیدی، عبارت هایی که بیش��تر 
جست وجو می ش��وند و مواردی از این دست توجه کنید. همچنین 
توصیه می ش��ود تا بالگ داش��ته باشید و در ش��بکه های اجتماعی 
فعالیت کنید و صفحات خود را برای جست وجوگرها بهینه کنید تا 

رتبه جست وجوی ارگانیک خود را بهبود بخشید.
جست وجو و ترافیک ارگانیک منبع بسیار مهمی است که باید به 
آن به طور جدی توجه ش��ود در صورتی که س��ایت شما به وسیله 
هزینه تبلیغات در نتایج برگزیده باش��د هدف فقط نمایش محصول 
اس��ت و تبلیغات گ��وگل به تنهای��ی کمکی به ایج��اد وفاداری در 

مشتری نمی کند.
تعدادی از روش های ایجاد ترافیک و بازدید :

مس��تقیم: ترافیکی ک��ه از منابع مختلف و ناش��ناخته به صورت 
مستقیم ایجاد می شود.

ایمیل: ترافیک ناشی از ایمیل مارکتینگ.
ش��بکه های اجتماع��ی: ترافیکی ک��ه از طریق انواع ش��بکه های 
اجتماعی ایجاد می ش��ود و از طریق شبکه های اجتماعی مخاطب به 

سمت سایت هدایت می شود.
با داش��تن یک اس��تراتژی مناس��ب می توانی��د در جهت افزایش 
ترافیک ارگانیک اقدام کنید. سئو از جمله راه هایی است که در این 
مسیر به ش��ما کمک می کند. همچنین به کمک گوگل آنالیتیکس 
می توانید نتایج فعالیت های انجام ش��ده، ورودی ها و منابع آنها و در 

نهایت اثربخش بودن آنها را بررسی کنید.
blogad :منبع
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تقویت روحیه کارمندان در ایام دورکاری کرونا

مدیران در کس��ب و کاره��ای مختلف توانایی باالیی ب��رای بهبود روحیه 
کارمندان در ش��رایط مختلف دارند. بس��یاری از تیم های کارمندی به طور 
مداوم درگیر فرآیندهای اس��ترس آور و ناامیدی مداوم هس��تند. اگر برندها 
قصد موفقی��ت در چنین فضایی را دارند، باید نکات منفی مدنظر کارمندان 
را مدیری��ت کنن��د. بی تردید مدیری��ت روحیه کارمندان در ش��رایط عادی 
کس��ب و کار بسیار س��اده تر از موقعیت دورکاری است. ویروس کرونا نحوه 
فعالیت بسیاری از برندها را دستخوش تغییر کرده است. براساس پیش بینی 
نهادهای بهداش��تی خالصی از شرایط کنونی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست 

بنابراین برندها باید آمادگی فعالیت در چنین شرایطی را داشته باشند. 
حف��ظ روحیه کارمن��دان حتی در دوران دورکاری اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. ما در این مقاله نگاهی به شیوه های مدیریت روحیه کارمندان از سوی 
برخی از کارآفرینان برجس��ته خواهیم انداخت. به این ترتیب فرآیند تعامل 

بهینه با کارمندان در شرایط دورکاری ساده تر خواهد شد. 
1. ضرورت فعالیت صادقانه و حفظ روابط نزدیک

Pure Commercial Finance جید توماس: مدیر داخلی موسسه
مدیران ش��رکت ها در شرایط کنونی باید صداقت را سرلوحه کارشان قرار 
دهن��د. وضعیت کنونی ب��ه اندازه کافی گیج کننده و عجیب اس��ت بنابراین 
مدیران نباید موجب پیچیدگی بیش��تر شرایط ش��وند. بسیاری از شرکت ها 
اس��تفاده از شرایط دورکاری برای ادامه فعالیت را مدنظر قرار داده اند. روابط 
مجازی در ش��رایط کنونی به اندازه عرصه واقعی کس��ب و کار و دیدارهای 
رو در رو راضی کنن��ده نیس��ت. نکته مهم در این می��ان تالش مدیران برای 
حفظ ارتباط نزدیک  با کارمندان اس��ت. این نکته در ش��رایط عادی کسب و 
کار بس��یار ساده قابل دسترسی خواهد بود، با این حال اکنون نیازمند سعی 
و تالش بیش��تری اس��ت.  توصیه من در این بخش اختصاص دقایق پایانی 
دورکاری به بحث با کارمندان درباره مش��کالت موجود یا نارضایتی های شان 
اس��ت. چنین عملی موجب آگاهی از مشکالت کارمندان و امکان ساماندهی 

مجموعه ای از اقدامات برای کاهش آنها خواهد شد. 
۲. مزیت های ارتباط تصویری آنالین

اسکات جونز: مدیر ارشد موسسه ایلوستریت دیجیتال
اغل��ب ما به اندازه کافی برای اس��تفاده از س��رویس های تماس تصویری 
خوش ش��انس هستیم. این فناوری مزیت های بسیار زیادی در شرایط شیوع 
کرونا دارد. وقتی ما ارتباط تصویری، حتی مجازی، با یکدیگر داشته باشیم، 
امکان فهم منظور اصلی همدیگر راحت تر خواهد بود. همچنین مدیران برای 
تاثیرگذاری بر روی کارمندان نیازمند ارتباط تصویری هس��تند. اگر شرکت 
شما از س��رویس های ارتباط تصویری مناسب استفاده نمی کند، باید هرچه 
سریع تر نسبت به خرید یا تهیه یکی از آنها اقدام کنید.  مدیریت پروژه های 
کاری با استفاده از سیستم های ارتباط تصویری کار ساده ای خواهد بود. اگر 
برند ما در زمینه مدیریت پروژه ها فقط بر تماس صوتی اتکا داش��ته باش��د، 
بس��یاری از طرح ها در مدت زمانی طوالنی س��اماندهی خواهد شد. ارتباط 
تصوی��ری باکیفیت تیم ه��ای مختلف کارمندان امکان کس��ب نتایج بهتر را 

چند برابر می سازد. 
3. ضرورت توجه به تعطیالت کاری

گما بنکس: مدیر ارشد موسسه کانکت اسیست
روحیه بخشی به کارمندان در شرایط دورکاری دارای اهمیت زیادی است. 
بس��یاری از افراد در طول روز با س��اعت های متمادی کار خس��ته می شوند. 
ای��ن نکته وقتی ما در خان��ه حضور داریم، بیش از ه��ر زمان دیگری حس 
خواهد ش��د بنابراین ما باید به دنبال راهکاری برای ایجاد روحیه مناسب در 
کارمندان باشیم. توصیه من اختصاص یک روز خاص در ماه برای سرگرمی 
دسته جمعی کارمندان اس��ت. امروزه سرگرمی های آنالین بسیار جذابی در 
س��طح اینترنت وجود دارد. اس��تفاده از یک یا چند سرگرمی آنالین در یک 

روز خاص نقش مهمی در بهبود انگیزه کارمندان خواهد داشت. 
برخ��ی از مدیران به دلیل تلقی س��اده انگارانه از ش��رایط دورکاری اجازه 
مرخصی به کارمندان را نمی دهند. نکته مهم در این میان ارزیابی یکس��ان 
از ش��رایط کاری واقع��ی و دورکاری اس��ت. فقط در این ص��ورت ما امکان 
برنامه ریزی درس��ت برای ارتقای س��طح عملک��رد کارمندان مان را خواهیم 
داش��ت. تمام افراد پس از مدت زمان طوالنی کار و تالش نیازمند استراحت 
هستند بنابراین ما نباید زمان موردنظر را از کارمندان دریغ کنیم.  برگزاری 
جلس��ات عموم��ی و خصوصی با کارمندان به منظور پیگیری وضعیت ش��ان 
گزینه جذابی است. این امر اهمیت آنها از دیدگاه مدیریتی شرکت را نشان 
می دهد. اغلب کارمندان در شرایط کنونی به دلیل فقدان توجه کافی برندها 
انگیزه شان را از دست می دهند بنابراین ما در چنین شرایطی با اندکی توجه 

بیشتر به کارمندان امکان مدیریت بهینه آنها را خواهیم داشت.
4. ایجاد فضای ارتباطی برای کارمندان

نیکوال لویس: مدیر بخش حسابداری موسسه بازاریابی لیبرتی
فعالیت در شرایط شیوع کرونا دشواری های خاص خود را دارد. شرکت ما 
با راه اندازی س��امانه چت آنالین کاربران فرصت مناسبی برای خوش  و بش 
روزمره و به اش��تراک گذاری ایده های جذاب فراهم کرده اس��ت. بسیاری از 
کارمندان در طول روز عادت به شوخی و صحبت با یکدیگر دارند. اکنون در 
شرایط دورکاری بسیاری از نکات موردنظر توانایی تحقق ندارد. وظیفه ما در 
این میان ساده س��ازی حداکثری ش��رایط برای کارمندان است. سیستم های 
چت آنالین یکی از صدها گزینه در دسترس برندها برای ساده سازی شرایط 
هستند. اگر شما بودجه کافی برای راه اندازی سیستم منحصر به فرد برندتان 

را ندارید، استفاده از پیام رسان های عمومی نیز منطقی خواهد بود. 
5. ضرورت هماهنگ سازی ارتباط میان بخش های مختلف

Happy Beds آلیس گریوز: طراح استراتژی شرکت
طبقه بندی گروه های چت کارمندان براساس تیم شان کاربرد بسیار زیادی 
دارد. اغل��ب افراد در چت های عموم��ی انگیزه کافی برای بحث و تبادل نظر 
ندارند. دلیل این امر تخصص و س��لیقه متفاوت افراد حاضر در گروه اس��ت. 
ایده ما برای افزایش کارایی فضای چت و تعامل میان کارمندان طبقه بندی 
آن براس��اس تیم های مختلف ش��رکت اس��ت. به این ترتیب اعضای بخش 
بازاریابی و روابط عمومی دارای گروه های جداگانه ای هس��تند.  بدون ش��ک 
نقد اساس��ی به جداس��ازی گروه های مرتبط به تیم های مختلف اختالل در 
ارتب��اط میان آنهاس��ت. هر تیم کس��ب و کار نیازمند ارتباط موثر با س��ایر 
بخش هاست. در غیر این صورت امکان فعالیت مناسب در قالب یک سازمان 
منسجم س��لب خواهد شد. شرکت ما برای ایجاد چنین همکاری از مدیران 
ه��ر بخش کمک می گی��رد. به این ترتیب تمام مدیران ارش��د در یک گروه 
واحد عضویت دارند. آنها وظیفه تبادل اطالعات و ایجاد هماهنگی های الزم 
را خواهند داش��ت. به این ترتیب دیگر مش��کلی در زمینه هماهنگ س��ازی 

فرآیندهای میان بخش های مختلف شرکت وجود نخواهد داشت. 
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س��ریال خانه کاغذ که به عنوان س��رقت پول نیز ش��ناخته می ش��ود، عنوان 
پرمخاطب ترین سریال غیرانگلیسی زبان نت فلیکس را به دست آورده است. فصل 
اول آن در س��ال ۲۰19 پخش ش��د و در حال حاضر فصل چهارم به پایان خود 
رسیده است. داستان این سریال اگرچه بر روی یک موضوع قدیمی به نام سرقت 
تمرکز دارد، با این حال پرداخت کارگردان نس��بت به این موضوع بسیار متفاوت 
و جذاب بوده اس��ت. در این فیلم شخصیت اصلی فردی به نام پروفسور است که 
هش��ت نفر را برای سرقت از س��اختمان چاپ اسکناس انتخاب کرده و برای این 
امر که هویت آنها برای یکدیگر مخفی باقی بماند، نام یک شهر را جایگزین اسم 
خود کرده اند. آنها قصد دارند تا بزرگترین س��رقت تاریخ اس��پانیا را رقم بزنند. با 
این حال هدف آنها یک س��رقت چند دقیقه ای نبوده و آنها قرار اس��ت که برای 
یک هفته، در محل موردنظر بمانند و مبلغ موردنظر خود را چاپ کنند که قابل 
ردگیری نخواهد بود. همین موضوع باعث می شود تا داستان های مختلفی شکل 
گیرد که درگیری درون گروهی، یکی از این موارد محس��وب می شود. در شرایط 
حال حاضر که در اکثر کشورها به علت شیوع ویروس کرونا، قرنطینه خانگی رخ 
داده اس��ت به افزایش تعداد مخاطبین این س��ریال کمک کرده و اکنون بهترین 
زمان برای بررسی این سریال از نگاه مدیریتی است. در این راستا به بررسی 1۲ 

مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-موفقیت به مانند یک ماراتن طوالنی است 

در ابتدای این سریال، تیم جهت پیدا کردن آمادگی الزم برای انجام ماموریت 
خ��ود، ب��رای مدتی بیش از پنج ماه آموزش می بیند. این امر در حالی اس��ت که 
برخ��ی از افراد تیم تصور داش��تند که کام��ال آماده بوده و باید هرچه س��ریع تر 
اقدامات را ش��روع کرد، با این حال شخصیت پروفسور باور داشته است که برای 
موفقیت در هر کاری، الزم است تا آمادگی الزم شکل گرفته باشد. همین امر نیز 
باعث شد تا این تیم بتواند در نخستین حمله و بدون تلفات، ساختمان موردنظر 
را به تس��خیر خ��ود درآورد. از این بخش این نکت��ه را می توان آموخت که برای 
رس��یدن به هدف خ��ود، نباید بیش از حد عجله داش��ت و ایجاد آمادگی، امری 

ضروری محسوب می شود. 
۲-چالش ها ضروری هستند 

در این س��ریال ان��واع اتفاقات مختلف رخ می-دهد که ممکن اس��ت 
تصور کنید که افراد را از هدف خود دور س��اخته و کار را دشوارتر کرده 
است، با این حال با جلو رفتن داستان متوجه این امر می شوید که تا چه 
اندازه این موارد سودمند بوده و نتیجه کامال عکس تصورات را به وجود 
آورده است. درواقع چالش ها باعث می  شود تا تیم قدرت باالتری را پیدا 
کرده و سریع تر هوشیار شود. در زمینه کاری نیز شرایط به همین شکل 
بوده و باید توجه داش��ته باشید که سختی ها در نهایت کمک می کند تا 
پیشرفت کرده و از خطرات بزرگ تر احتمالی نجات پیدا کنید. فراموش 
نکنید که اگر قرار بر آس��ان بودن اهداف بزرگ باش��د، تعداد آنهایی که 
موفق به انجام آنها شده-اند تا به این اندازه محدود نبود، با این حال اگر 
به خوبی به مانند شخصیت پروفسور بتوانید اوضاع را تحلیل کرده و راه 

حلی پیدا کنید، موفقیت شما تضمین  شده خواهد بود. 

3-خبره ترین فرد باشید
آی��ا تاکنون ب��ه این موضوع فکر کرده اید که چه عاملی باعث ش��ده اس��ت تا 
شخصیت پروفسور تا به این اندازه راهگشا باشد. درواقع در شرایطی که تیم عمال 
امید خود را از دس��ت می داد، این ش��خصیت راه حلی فوق العاده را ارائه می کرد. 
علت این موضوع به این خاطر بوده اس��ت که وی در کار خود، خبره ترین فرد و 
یک نابغه محس��وب می ش��ود. این س��طح از دانش کمک کرد تا وی بتواند حتی 
قدرت پیش بینی را نیز پیدا کند. همچنین وی درس��ت به مانند یک شطرنج باز 
حرفه ای، به خوبی می دانس��ت که چگونه هر نف��ر از تیم را رهبری کند. در این 
رابطه ش��ما نیز به عنوان مدیر یک شرکت، باید در تالش برای رسیدن به چنین 
س��طحی باشید. در این رابطه موقعیت های مختلف را متصور شده و راه حل های 
خ��ود را برای هر یک از آنها مورد آزمایش قرار دهید. این امر باعث می ش��ود تا 

دانش و تجربه شما حتی برای سخت ترین شرایط نیز راهگشا باشد. 
4-به داده ها توجه داشته باشید 

توجه به داده ها و تحقیق مناسب باعث شده است تا تیم بتواند سریعا اقدامات 
الزم را انجام دهد. فراموش نکنید که اگر تحقیقات شخصیت پروفسور نبود، تیم 
در همان مراحل اولیه با مش��کل مواجه می شد. در این رابطه فراموش نکنید که 
حتی کوچک ترین اطالعات نیز می تواند ش��ما را از بزرگترین مش��کالت رهایی 
بخش��د. در نهایت توجه داشته باش��ید که صرفا جمع آوری اطالعات کافی نبوده 
و ش��ما باید به خوبی بدانید که چگونه از آنها استفاده کنید. درواقع برای ارتقای 
س��طح مدیریتی خود، توصیه می شود تا نگاهی دقیق به شیوه رفتاری شخصیت 

پروفسور داشته باشید. 
5-تنها به نقاط قوت خود توجه داشته باشید 

یکی از اشتباهات بزرگ رایج این است که می گویند هر فردی باید در تالش برای 
بهبود نقاط ضعف خود باشد. با این استراتژی حتی شخصیت پروفسور نیز باید اسلحه 
به دس��ت می-گرفت و از نزدیک تیم را مدیریت می کرد، با این حال در این سریال 
متوجه می ش��وید که هر فرد تنها کاری را انجام می دهد که در آن بهترین عملکرد 
ممکن را دارد. این توجه به نقاط قوت باعث می شود تا بهترین نتایج شکل گیرد. به 
همین خاطر ابدا نیازی نیس��ت که به مانند س��ایرین عمل کرده و به یک استاندارد 
از پیش تعیین ش��ده دس��ت پیدا کنید. درواقع تنها کافی است تا بدانید که در چه 

جایگاهی بهترین هستید. بر روی آن متمرکز باقی بمانید. 
6-برنامه داشته باشید

ی��ک هدف بدون برنام��ه تنها به عنوان آرزویی باقی خواه��د ماند. برای مثال 
فرض کنید که تیم بدون برنامه وارد س��اختمان موردنظر می ش��د، اگر برنامه ای 
دقیق نداش��ت با رس��یدن ماموران، بدون ش��ک همه چیز از دس��ت می رفت، با 
این حال نقش��ه فوق العاده هوش��مندانه آنها که در آن حتی کوچک ترین تهدید 
و اتفاق��ی نیز پیش بینی ش��ده ب��ود، کمک کرد تا این تی��م بتواند به هدف خود 
دس��ت پیدا کند. در این رابطه شما نیز باید بهترین برنامه ممکن را برای اهداف 
خود داش��ته و در آن انواع اتفاقات احتمالی را پیش بینی کنید. تحت این شرایط 
رس��یدن به نقطه پایان، ابدا دور از ذهن نخواهد بود. درواقع ترکیب آمادگی در 

کنار نقشه ای فوق العاده، قادر به حذف هر مشکلی خواهد بود. 
۷-از برنامه خارج نشوید 

در هنگام انجام یک برنامه، این امر بسیار طبیعی است که مواردی دیگر توجه 
ش��ما را جلب کند، با این حال شرط موفقیت این است که تنها طبق نقشه جلو 

بروید. با نگاهی به این س��ریال که فضل پنجم آن قرار است پخش شود، متوجه 
این امر خواهید ش��د که حتی یک انحراف کوچک از برنامه، تا چه حد می تواند 
تمامی زحمات را نابود کند. در زمینه کاری نیز این امر کامال صادق بوده و الزم 
اس��ت تا همواره هوشیار باش��ید. درواقع نمونه های بسیاری وجود دارد که حتی 

تالش های چند ساله یک تیم، به سادگی از دست رفته است. 
8-همواره ممکن است اشتباهی رخ داده باشد 

بدون ش��ک بزرگ ترین نقطه ضعف ش��خصیت پروفس��ور این اس��ت که وی 
ب��ه دقیق بودن برنامه خود اطمینان داش��ته و برنامه ریزی چند س��اله را ضامن 
موفقیت خود می داند، با این حال با جلو رفتن داس��تان متوجه می شویم که وی 
حتی برخی از بدیهیات را نیز مورد توجه قرار نداده اس��ت که باعث می ش��ود تا 
داس��تان به ش��کلی متفاوت و دور از انتظار وی جلو برود. همچنین متوجه این 
موضوع می ش��ویم که او شناخت کافی را از تیم خود نداشته و این موضوع باعث 
می ش��ود در برخی از موارد، مش��کالت بس��یار بزرگی به وجود آید. ش��ما نیز به 
عنوان یک مدیر، باید به این نکته توجه داش��ته باش��ید که یک برنامه بی نقص 
وجود خارجی نداشته و همواره الزم است تا همه چیز مورد بازبینی قرار گیرد. 

۹-تیم گرایی برگ برنده خواهد بود 
هماهنگی این تیم و تنوع توانایی های آنها باعث شده است تا اهداف به خوبی 
جلو برود، با این حال هنگامی که مفهوم تیم از بین می رود، مشکالت از کنترل 
خارج ش��ده و اوضاع تغییر می کند. در این رابطه الزم اس��ت توجه داشته باشید 
ک��ه صرفا ایجاد ی��ک تیم فوق العاده کاف��ی نبوده و حفظ آن ب��ه مراتب مهم تر 

خواهد بود. 
1۰-احساسات را وارد کار خود نکنید 

برای رس��یدن به یک هدف، منطق مهم تر از احساس خواهد بود. با نگاهی به 
داس��تان این س��ریال متوجه می شوید که توجه بیش��تر به احساسات باعث بروز 
مش��کالت ش��ده اس��ت. در نهایت فراموش نکنید که در تصمیمات شما همواره 

اولویت با فکر و منطق خواهد بود.
11-تنها کسب ثروت نباید هدف شما باشد

اگر فکر می کنید که تنها هدف پروفسور و تیم هشت نفره کسب ثروت است، 
کامال در اش��تباه هس��تید. درواقع آنها اهدافی دیگر را داش��ته و یا طی داستان 
برای آنها ش��کل می گیرد که حتی مهم تر از کس��ب پول می شود. درواقع کسب 
ثروت نمی تواند به تنهایی یک هدف باشد. در زمینه کاری نیز این سیاست باعث 

می شود تا پس از مدتی با سردرگمی و حتی افسردگی مواجه شوید. 
1۲-فداکاری الزامی است 

آهنگ بال چائو که در س��ریال نیز پخش شده است نام ترانه ای در زمان جنگ 
جهانی دوم اس��ت که از س��وی پارتیزان ها و مخالفان فاشیسم در ایتالیا خوانده 
می شد. این آهنگ به یکی از نمادهای مبارزات آزادیخواه در سراسر جهان تبدیل 
ش��ده و به زبان های مختلف، بازآفرینی ش��ده است. با نگاهی به متن آن متوجه 
خواهید ش��د که دلیل انتخاب آن اتفاقی نبوده و کامال با موضوع داستان ارتباط 
دارد. در نهایت در آخرین قس��مت این ترانه، عبارت برای آزادی باید جان باخت 
وجود دارد که در این س��ریال نیز اتفاق افتاده و نش��ان می دهد که برای رسیدن 
به هدف، از خودگذشتگی الزامی است. در غیر این صورت به نتیجه رسیدن یک 

هدف بسیار بزرگ که با مشکالت زیادی همراه است، عملی نخواهد بود. 
thriveglobal.com :منبع
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تبریز – ماهان فالح: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی 
گفت: فک پلمب معدن طالی »اندریان« منوط به ارایه اس��ناد و مدارک 
مدیریت ریس��ک و مدیریت زیست محیطی آن شامل بیان وضع موجود 

و رفع موانع است.
حمید قاسمی افزود: این معدن پنجم فروردین امسال در پی تلف شدن 
چند راس گوس��فند در باالدست روستای »ایری علیا« ورزقان در نزدیکی 
واحد فرآوری طالی معدن طالی ش��رکت زرین داغ آستارگان و باال بودن 
مقدار سیانید آب آبراهه واقع در فاصله ۱۵۰ متری هیپ معدن از استاندارد 
تخلیه به آب های سطحی پلمب شده است. وی با بیان اینکه کارشناسان 
محیط زیس��ت پس از اطالع از این موضوع اق��دام به نمونه برداری از آب 
این آبراهه کردند، اظهار داشت: آلودگی آب این آبراهه در پی تخریب الیه 
ژئوممبران در اس��تخر و هیپ موجود در منته��ی الیه جنوب غربی واحد 
فرآوری و آلودگی روی داده بود و در این راستا توقف عملیات و پاکسازی 
محل ش��رکت ابالغ و با اخذ دس��تور قضایی فلکه آب صنعتی ورودی به 
سیس��تم تهیه محلول س��یانور و فلکه آب هیپ آس��یب دیده پلمب شد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه پیگیری 
های حقوقی در این ارتباط در حال انجام است، گفت: در پی این حادثه که 
بر اس��اس اظهارات مسووالن معدن علت آن خرابکاری در سیستم داخلی 
معدن بوده اس��ت، دس��تور پایش روزانه منابع آب س��طحی و زیرزمینی 
مش��رف بر محل حادثه، نمونه برداری روزانه توس��ط آزمایشگاه معتمد و 

نمونه برداری هر ۳ روز یکبار توسط آزمایشگاه این اداره کل انجام شد.
قاس��می، ادامه داد: نتایج حاصل از این نمونه برداری ها نش��ان دهنده 
توقف و کاهش تدریجی آلودگی در محل وقوع بوده ولی ضرورت بررسی 
وضعیت ریسک، احتمال آلودگی بعدی و پایش مستمر از طریق یکی از 
مراجع علمی معتبر استان به شرکت مذکور ابالغ شده و در حال پیگیری 
است و شرکت قبل از شروع مجدد عملیات مکلف به بررسی مجدد توسط 
مرجع علمی ذی صالح و ارایه تاییدیه آن اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
آلودگی محیط زیست و تهدید بهداشت عمومی خط قرمز حفاظت محیط 
زیست است، یادآوری کرد: در زمان کنونی ادامه پایش و نمونه برداری به 
طور هفتگی از طریق آزمایشگاه معتمد و هر ۱۵ روز توسط آزمایشگاه این 
اداره کل در دس��تور کار است. وی، افزود: نمونه برداری های بعد از وقوع 
حادث��ه از روان آب مرتبط در یک ه��زار و ۵۰۰ متری و یک هزار و ۲۰۰ 

متری باالدس��ت روستای ایری علیا کمتر از استاندارد تخلیه به آب های 
سطحی بوده و این موضع نشان می دهد که کنترل به موقع خرابی موجب 
ش��د تا تهدیدی از بابت آلودگی سیانور متوجه این روستا نشود. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: پروانه بهره برداری معادن 
اندریان و آس��تارگان به نام ش��رکت زرین داغ آستارگان از سوی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان بدون اس��تعالم از محیط زیست در سال 
۹۰ صادر شده است. قاسمی، ادامه داد: ۲ فقره پروانه بهره برداری شرکت 
مذکور به مساحت ۱۹.۳۳ کیلومتر مربع با عنوان محدوده آستارگان و به 
مساحت ۲۰.۶۴ کیلومتر مربع با عنوان محدوده اندریان صادر شده و این 
ش��رکت با تجهیز کارگاه و آماده س��ازی زیرساخت های عملیات اجرایی 
را آغاز کرده اس��ت. وی یادآوری کرد: اداره کل حفاظت محیط زیس��ت 
استان با بهره برداری از روش تولید پیشنهادی طال که مبتنی بر استفاده 
از سیانور بود، مخالفت و ضرورت تغییر روش تولید را به سازمان صنعت، 

معدن و تجارت و مدیریت شرکت مربوطه ابالغ کرد.
مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان ش��رقی گف��ت: با توجه 
حساس��یت در ف��رآوری این مع��دن و اس��تفاده از مواد س��یانید در آن 
و حساس��یت های محیطی و زیس��ت محیطی، ای��ن اداره کل این واحد 
را همیش��ه تحت کنترل و نظارت داش��ت. قاس��می، افزود: تا پایان سال 
۹۶ به علت متد اس��تفاده در این معدن و اس��تفاده از سیانید در آن، این 
اداره کل چند مرحله با فعالیت این مجموعه مخالفت کرده و به علت رد 
ش��دن گزارش ارزیابی آن تا س��ال ۹۶، اخطارهایی به آن داده شده بود. 

وی اظهار داش��ت: با وجود اخطارهای اداره کل حفاظت محیط زیس��ت 
استان، مسووالن ش��رکت از سال ۹۴ عملیات اجرایی را به استناد پروانه 
بهره برداری معدن صادره از س��ازمان صمت بدون داش��تن مجوز زیست 
محیطی برای ش��روع عملیات بهره ب��رداری و فرآوری طال، مرحله اول را 
به مس��احت ۲۰ هکتار احداث کرد و این اداره کل برای تعطیلی واحد و 
پاکس��ازی معدن اقدام قضایی بعمل آورد ولی دادگاه به دلیل نبودن ادله 
انتش��ار آلودگ��ی به محیط حکم برائت صادر ک��رد.     مدیرکل حفاظت 
محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: براساس پایش آزمایشگاه های این 
اداره کل، معتمد و دانشگاه تبریز تا پایان سال ۹۸ آلودگی سیانور خارج از 
استانداردهای موجود در منابع آب های سطحی و زیرزمینی منطقه معدن 

اندریان تا شعاع ۱۰ کیلومتر پیدا نشده است. 
قاس��می، افزود: اقدامات زیست محیطی ش��امل ایجاد تمهیدات برای 
جلوگی��ری از ورود وحوش و پرندگان با نصب پرنده پران و فنس کش��ی 
در اطراف هیپ ها، نصب مه پاش در س��نگ ش��کن، نصب کاور بر روی 
کانوایره��ای انتقال مواد معدنی به هیپ، نص��ب ژئوممبران در زیر هیپ 
ها و احداث اس��تخر ذخیره سازی محلول های شیمیایی برای زمان بروز 
حوادث غیرمترقبه ابالغ و اجرا ش��ده است. وی حفر چاه های پیزومتری 
در اطراف هیپ ها، حفر ریس��ه در اطراف هیپ ها، تغییر سیستم پاشش 
س��یانور از افشان به قطره ای برای حذف انتش��ار در اثر جریانات هوایی، 
احداث سیستم تصفیه فاضالب بهداشتی و ایجاد فضای سبز ۵ هکتاری را 
از دیگر اقدامات اجرا شده در این مجموعه اعالم و یادآوری کرد: سیستم 
پایش آنالین پس از ارایه نتایج توس��ط دانش��گاه تبریز و تعیین ش��بکه 
پایش جدید در ش��رف اتمام اس��ت. الزم به ذکر اس��ت، از اوایل دهه ۸۰ 
متقاضیان مختلفی برای تعیین قابلیت معادن فلزات در شهرستان ورزقان 
با مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان نسبت به ثبت محدوده های 
اکتش��افی اقدام کردند که در این رابطه ش��رکت زرین داغ آس��تارگان با 
درخواست ۵ محدوده اکتشافی در شهرستان های ورزقان و جلفا و ثبت 
۴ محدوده اقدام به عملیات اکتشاف در ورزقان و بخش خاروانا کرد. پس 
از کس��ب نتایج از اکتشافات ۲ فقره گواهی کش��ف به نام های محدوده 
اندریان و آستارگان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر 
شد و محدوده های مذکور فاقد هرگونه تداخل با مناطق چهارگانه تحت 

مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و زیستگاه های حساس بود.

س�اری – دهقان: مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
س��اری گفت : به منظور مبارزه با ویروس کرونا در سطح جایگاههای عرضه 
س��وخت منطقه ساری ، تیمهای مراقبتی بهداشتی و کنترل و نظارتی این 
ش��رکت به صورت مستمر در حال رصد کلیه جایگاهها هستند . به گزارش 
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، س��بحان رجب پور مدیر ش��رکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری با قدر دانی از زحمات پرسنل 
جایگاههای سوخت و همکاران ذیربط شرکت در مقابله با ویروس کرونا در 
س��طح منطقه ساری ، بیان کرد : برابر دستور س��تاد ملی مبارزه با کرونا و 
اعالم مراقبتهای بهداشتی ویژه در جایگاههای عرضه سوخت ، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری با تش��کیل ۲۲ گروه گشتی اقدام 
به بازدید مس��تمراز اولین روزهای ش��یوع بیماری کرده اس��ت . وی افزود : 

به منظور رعایت الزامات بهداش��تی سوختگیری در مجاری عرضه سوخت 
۱۴ گروه از س��تاد و ۸ گروه از نواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری درسطح شهرستانهای استان در حال بازدید و نظارت بر 
نحوه عملکرد آنها هس��تند . س��بحان رجب پور اذعان داشت : در نیمه دوم 
اسفند ۱۳۹۸ تعداد بازدیدهای انجام شده ۱۸۶۳ مورد بوده که در دو شیفت 
توس��ط بازرسان و کارشناس��ان این شرکت انجام شد . رجب پور بیان کرد : 
در فروردین ماه ۱۳۹۹ تعداد بازدیدها از مجاری عرضه سوخت سطح استان 
مازندران  ۶۳۳۰ و تعداد بازدیدهای نواحی تابعه ۲۴۰۰ مورد می باشد  . وی 
اضافه کرد : در مجموع تعداد بازدیدها در فروردین ۱۳۹۹ حدود ۸۷۳۰ مورد 
بوده و این بازدیدها در راستای تعهد منطقه ساری به مسئولیت اجتماعی و 

صیانت از حقوق شهروندی می باشد .

ق�م - خبرنگار فرصت امروز: کمکهای م��ردم و خیران به کمیته 
امداد اس��تان قم در س��ال ۹۸ حدود ۶۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان 
بوده اس��ت که نسبت به سال گذش��ته ۴۴ درصد رشد داشته است. به 
گزارش سایت خبری کمیته امداد،اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته امداد 
استان قم، با اشاره به اینکه یکی از سالهای سخت اقتصادی را پشت سر 
گذاش��تیم گفت: مردم نیکوکار قم با کمک ۶۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیونی 
خود ثابت کردند همانند گذش��ته به فکر اف��راد بی بضاعت و نیازمندان 
هس��تند. وی افزایش کمکهای مردمی به کمیته امداد را نشان از حسن 
اعتماد عمومی به این نهاد دانس��ت و افزود: رشد ۴۴ درصدی کمکهای 
مردمی بیانگر این موضوع است. میرشکار با بیان اینکه صدقات مردم در 
سال گذشته ۱۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان بوده است گفت: مشارکت 
م��ردم در بخش اکرام ایتام و محس��نین نیز ح��دود ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ 

میلیون تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه کمک های مردمی و نذورات نیکوکاران بر اساس 

نیت خیرخواهانه آن ها هزینه می ش��ود تصریح کرد: صدقات مردمی در 
سرفصل هایی چون کمک به معیشت محرومین، تامین مسکن، جهیزیه، 
درمان، آموزش، تحصیل و برنامه های فرهنگی نیازمندان هزینه می شود. 
مدیرکل کمیته امداد استان قم فریضه زکات را خاطر نشان کرد و گفت: 

قمی ها در سال گذشته نزدیک به ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان زکات 
دادند که صرف معیشت، مس��کن، درمان و نیازهای اساسی مددجویان 
ش��د. وی بخش��ی از مش��ارکت مردم را با توجه به نیازهای مددجویان 
عنوان کرد و گفت: این مش��ارکتها بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال بوده اس��ت. 
میرش��کار از مردم نیکوکار قم بخاطر حضور چش��م گیر خود در جشن 
نیکوکاری امس��ال قدردانی کرد و گفت: کمکهای مردم خیر اس��تان در 
جشن نیکوکاری نیز بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. 
وی مراکز نیکوکاری کمیته امداد را که در مس��اجد و محله های استان 
فعال هستند بازوان این نهاد دانست و گفت: بیش از ۱۰ میلیارد تومان از 

کل کمکهای مردمی توسط این مراکز جذب شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان قم، ضمن دعوت از مردم نیکوکار استان 
برای شرکت در رزمایش ملی بخشش ایرانیان گفت: روشهای مشارکت 
در ش��رایط کن.نی از طریق کد دس��توری #۱*۰۲۵*۸۸۷۷* و کارت 

۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۱۲۵ بانک ملی است.

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدير عامل شرکت گاز استان اردبیل 
از احراز شرايط دريافت تقدير نامه ۲ ستاره جايزه تعالي سازماني در سومین 
دوره ارزیابی س��رآمدی مجموعه شرکت ملی گاز ایران خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل این 
شرکت افزود:  بر اساس ارزیابی صورت پذیرفته از طرف ستاد شرکت ملی 
گاز ایران  این ش��رکت حائز شرایط دریافت س��طح تقدیر نامه ۲ ستاره از 
س��وی دبیرخانه س��ومین دوره ارزیابی سرآمدی مجموعه شرکت ملی گاز 
ایران شناخته شد.اسماعیلی در توضیح فرآیند اعطای تقدیر نامه یاد شده، 
افزود: ش��رکت گاز استان اردبیل با آگاهی از لزوم یك نگاه علمی و مبتنی 
بر تجربه روز دنیا به موضوع تعالی از چندین سال پیش تصمیم به بهبود و 

ارتقاء عملكرد بر اساس مدل بومی تعالی سازمانی گرفت كه بتواند راهنمای 
مناس��بی برای این امر باشد. اس��ماعیلی، در پایان ضمن تقدیر و تشکر از 
مس��ئولین برگزار کننده جایزه س��رآمدی ش��رکت ملی گاز ایران،  دست 
یابی به این مهم را نتیجه همت و همراهی رؤس��ا، دبیران و اعضاء محترم 
کارگروههای تعالی و تمامی همکارانی که در فرآیند خود ارزیابی و ارزیابی 
نهایی تعالی س��ازمانی در سال گذشته به هر نحوی مشارکت نموده اند، و 
پرسنل زحمتکش شرکت گاز استان دانست و ابراز امیدواری نمود در سال 
پیش رو با هّمت مس��ئولین ذیربط ش��اهد جهِش این حوزه تاثیر گذار در 

سرآمدی شرکت گاز استان اردبیل باشیم.

اهـواز – شـبنم قجاوند: مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان از پروژه های در دست اجرای ناحیه کهگیلویه و بویراحمد 
این شرکت بازدید و بر لزوم برقداری پست لیکک در تابستان پیش 
رو تاکید کرد. محمود دش��ت بزرگ در این سفر دو روزه به همراه 
مسئولین محلی از روند اجرایی پروژه خط شاهد- بهمئی و پست 
لیکک بازدید و در کم و کیف روند اجرایی این پروژه ها قرار گرفت. 
وی در این بازدید بر برقداری فاز اول پس��ت لیکک به ظرفیت 5۰ 
مگاولت آمپر در تابستان امسال تاکید کرد تا برق این شهرستان در 
پایداری کامل قرار بگیرد. بازدید از پست های ۲3۰ کیلو ولت ساران 

و اصلی دوگنبدان، پست های 13۲ کیلو ولت جهاد، باشت، بهمن، 
مختار و پست ۴۰۰ کیلو ولت یاسوج و گفتگو با پرسنل این پست 
ها از دیگر برنامه های سفر دو روزه مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان به کهگیلویه و بویراحمد بوده است. سرپرست معاونت 
بهره برداری، معاون طرح های توسعه برق و مدیریت بهره برداری 
انتقال شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این بازدیدها حضور 
داشتند. مسعود رضا زاده مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و 
بویراحمد شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز گزارشی از مشکالت 

و تنگناهای برق این استان ارائه کرد .

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

آلودگیمحیطزیستوتهدیدبهداشتعمومیخطقرمزحفاظتمحیطزیستاست

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

تعهد به مسئولیت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی با 8۷3۰ بازدید از مجاری عرضه سوخت

قمی ها در سال گذشته 6۷ میلیارد و ۲4۰ میلیون تومان به کمیته امداد کمک کردند

کسب تقدیر نامه دو ستاره تعالی سازمانی توسط شرکت گاز استان اردبیل

بازدید مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان از ناحیه کهگیلویه و بویراحمد

اجرای ۲۹1 کیلومتر شبکه  گازرسانی در استان قزوین
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان 
قزوین از اجرای ۲91 کیلومتر شبکه گازرسانی شهری و روستایی طی 
س��ال گذشته در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان قزوین، اس��ماعیل مفرد بوشهری با اعالم مطلب  فوق بیان 
داش��ت: علیرغم  مشکالت و موانع موجود و صعب العبور بودن مناطق 
روس��تایی بیش از 63درص��د عملیات اجرایی ش��بکه گذاری به طول 
185 کیلومتر در این بخش انجام ش��د، همچنین 1۰6 کیلومتر شبکه 
گذاری نیز در مناطق ش��هری اجرا ش��ده است. بوشهری همچنین در 
ادامه عنوان نمود :  طی س��ال 98 تعداد 57۰۰ انش��عاب جدید و علمک گاز به متقاضیان واگذار ش��ده 
که از این تعداد 71 درصد در س��طح روس��تا ها بوده اس��ت و امید است با افزایش دسترسی روستاییان 
عزیزبه این نعمت خدادادی موجبات رفاه این عزیزان فراهم ش��ود. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین 
با اش��اره به بهره مندی ۲5 شهر و همچنین 515 روس��تا در استان از گاز طبیعی ادامه داد: هم اکنون 
1۰۰ درصد جمعیت ش��هری و 85 درصد جمعیت روس��تایی اس��تان از نعمت گاز طبیعی استفاده می 
کنند وامید اس��ت با تالش هرچه بیش��تردر آینده کلیه روس��تا های دارای قابلیت گاز رسانی به شبکه 

سراسری گاز متصل شوند .

روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان گلستان:
سپاه از جنس مردم است و حضورش در همه عرصه ها همواره مورد 

تائید است
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بیمه سالمت گلستان در دیدار با فرمانده بسیج ادارات 
این استان :همزمان با گرامیداشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ، فرمانده بسیج ادارات 
ضمن حضور در اداره کل بیمه سالمت گلستان با مدیر کل و فرمانده این مجموعه دیدار نمود .در این 
دیدار دکتر کمانگری ، مدیر کل بیمه س��المت گلس��تان ضمن تبریک س��الروز تاسیس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ، تشکیل سپاه پاسداران را منشاءدو تحول بزرگ دانست .دکتر کمانگری اظهار داشت : 
نخس��تین تغییر معادالت مقاومت و ایستادگی در مقابل جبهه دشمنان بود که در دوران 8 سال جنگ 
تحمیلی عینیت یافت .وی تحول دوم را تثبیت نقش سپاه پاسداران انقالب در کنار سایر نیروهای مسلح 
، در جهت پاسخ به نیازهای امنیتی و دفاعی در مقابل جریان های تهدید کننده دانست .دکتر کمانگری 
در ادامه گزارش از عملکرد اداره کل بیمه س��المت گلس��تان را در جهت خدمت رسانی به مردم استان 
دانس��ت .سپس س��رهنگ میر عرب ، فرمانده بسیج ادارات کل سپاه نینوای استان گلستان در خصوص 
کمک مومنانه ، کارکنان دولت بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که با هدف کمک به اقشار آسیب 
پذیر جامعه در زمان بحران ویروس کرونا پیش بینی گردیده است ، مباحثی را ایراد فرموده و آمادگی 
بسیج ادارات را به منظور جمع آوری این کمک ها و توزیع آن بین نیازمندان واقعی جامعه اعالم نمود .

کسب تقدیرنامه 4 ستاره تعالی توسط شرکت گاز استان ایالم
ایالم – منصوری: در سومین دوره جایزه ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران در 

سال 98 شرکت گاز استان ایالم موفق به دریافت تقدیرنامه ۴ ستاره گردید.
 به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان ایالم؛ عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان 
ایالم گفت: پس از تقدیرنامه 3 س��تاره تعالی در س��ال 97 مجموعه همکاران در ش��رکت گاز اس��تان 
ایالم با عزم و اراده راس��خ جهت بهبود مس��تمر فرآیندهای خود و ترسیم نقشه آن در افق 1۴۰۴ اقدام 
به ش��رکت در س��ومین دوره جایزه ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر ش��رکت ملی گاز نمود که پس از 
ارزیابی نهایی و براس��اس گزارش و تحلیل نتایج کمی توسط تیم ارزیابی اعزامی شرکت ملی گاز موفق 
به دریافت تقدیرنامه ۴ س��تاره گردید. شمس اللهی ضمن تبریک این موفقیت به همه همکاران شاغل 
در کلیه س��طوح ش��رکت، اعتقاد کارکنان به تعالی، انجام پروژه های بهبود در سنوات قبل که منتج به 
بهبود مس��تمر ش��رکت گردیده است، تعمیق مفاهیم تعالی سازمانی و جاری در شرکت را از علل اصلی 

این موفقیت عنوان نمود.

مدیر کل میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي استان مرکزي گفت: 
برگزاري آیین سنتي بیل گرداني نیم ور محالت به دلیل شیوع کرونا 

لغو شد
اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دس��تی اس��تان مرکزی، علیرضا ایزدی مدیر کل گفت: »آیین بیل گرانی، جش��ن شکرانه آب و باروری 
طبیعت است که هرسال در عصر آخرین جمعه فروردین ماه  با حضور مردم و مسئوالن در شهر تاریخی 
نیم ور محالت برگزار می ش��د اما، به منظور حفظ س��المت مردم و مبارزه با ویروس کرونا، برپایی این 
آیین لغو ش��ده است.« او بیان کرد: »برگزاری پنجمین جش��نواره کاچی و باسلوق و آیین بیل گرانی تا  
شکس��ت کامل کرونا   به تعویق خواهد افتاد.« مدیر کل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
استان مرکزی در ادامه افزود: »جشن بیل گردانی نمادی از تشکر الهه آب است و ریشه در فرهنگ آب 
و آبی��اری م��ردم این خطه حاصلخیز دارد و به اعتقاد مردم منطقه نی��م ور این آیین، به برکت و زیادی 
آب در فصل بهار کمک می کند.« او افزود: »مردم شهر تاریخی نیم ور برای حفظ این رسم معنوی هر 
س��ال طی مراس��م و آئینی خاص ،با اعالم بزرگان شهر، با مش��ارکت و یاری یکدیگر به پاکسازی حریم 

جوی می پردازند.«
علیرض��ا ای��زدی گفت: »در این آیین، پس ازالیروبی جوی های آب، بیل گردانان ش��امل ورزش��کاران 
منطقه به نوبت، هفت بیل مخصوص که به تعبیری برای اسبار باغ های انگور به کار می رفته است را در 
دو دسته چهار و سه تایی به یکدیگر بسته و بیل گردانان این بیل ها را با مهارت و قدرت در دو جهت 
مخالف به صورت ضربدری باالی س��ر می چرخانند.« او افزود : »بیل گردانان باید دو دس��ته بیل به وزن 
3۲ کیلوگرمی را بین پنج تا 3۰ بار باالی سر خود بچرخانند و در این هنگام با دعا و نیت به حرکت در 
آمدن هفت آسمان و نزول رحمت الهی قدرتمندی خود را برای مردم این منطقه به نمایش بگذارند.«

با هدف اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان؛
5۰ مرکز طبخ غذای گرم در استان بوشهر آغاز به کار کرد

بوش��هر - خبرنگار فرصت ام��روز: 5۰مرکز طبخ غذای گرم ) طرح 
اطعام مهدوی( در اس��تان بوش��هر با هدف اطع��ام نیازمندان در ماه 
مبارک رمضان با حضور مسئوالن کمیته امداد، سپاه، شبکه بهداشت 
و خیران آغاز به کار کرد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، مجید 
گزدرازی اصل، قائم مقام کمیته امداد اس��تان بوشهر در مراسم آغاز 
به کار نخستین مرکز پخت غذای گرم برای نیازمندان، ) طرح اطعام 
مهدوی( که در مس��جد امام حس��ین )ع( کوی خواجه ها برگزار شد 
اظهار داش��ت: ب��ا پیروی از منویات رهبر معظ��م انقالب در خصوص 
ضرورت حمایت از مستمندان و اقشار آسیب  دیده از امروز 5۰ آشپزخانه پخت غذای گرم در سراسر 
اس��تان آغاز به کار می کند که اولین آش��پزخانه با ظرفیت روزانه 15۰۰ پرس غذا مورد افتتاح قرار 
گرف��ت. وی در ادام��ه بیان ک��رد: از ابتدا  تا پایان ماه مبارک رمضان بی��ش از 5۰۰ هزار پرس غذای 
گرم در این تعداد آش��پزخانه  طبخ می ش��ود و پس از بسته بندی در میان مددجویان تحت حمایت 
و س��ایر نیازمندان که به واسطه شرایط سخت معیشتی ناشی از محدودیت فعالیت های اقتصادی در 
ایام شیوع بیماری کرونا دچار آسیب شده اند، توزیع خواهد شد. قائم مقام کمیته امداد استان بوشهر 
با اش��اره به رعایت اصول بهداش��تی در طبخ و توزیع غذاها برای نیازمندان گفت: تمامی آشپزخانه ها 
به و با  نظارت ش��بکه بهداش��ت با رعایت تمامی پروتکل بهداشتی اقدام به پخت می کنند و سپس با 
کمک گروه های جهادی، نواحی مقاومت بسیج و مراکز نیکوکاری با  رعایت حفظ کرامت نیازمندان 

توزیع خواهد شد.

اخبـــار
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اعتمادبه نف��س در زندگی و به خصوص کس��ب و کار، حیاتی اس��ت. 
نداش��تن اعتم��اد به نفس کافی منجر به عدم رس��یدن ب��ه موفقیت و 
پیش��رفت می ش��ود. افرادی که از فق��دان خودباوری رن��ج می برند، در 

پیشبرد امور ناتوان خواهند شد.
هنری ف��ورد می گوید: »وقتی فکر می کنید می توانید کاری را به ثمر 
برسانید و یا فکر می کنید که نمی توانید آن را انجام دهید، در هر صورت 
درس��ت فکر کرده اید.« این به این معناس��ت ک��ه همه چیز همانطوری 

پیش خواهد رفت که در اندیشه شماست.
اعتمادبه نفس، به شما شجاعت ریسک کردن معقول و منطقی و دنبال 
کردن اهداف را می دهد. این دقیقا همان چیزی اس��ت که برای ایجاد و 
رشد یک کسب و کار ضروری است. همچنین باعث می شود که ساخت 
و مدیریت تیم ها س��اده تر ش��ود، زیرا رویکرد همراه ب��ا اعتمادبه نفس، 

طبیعتاً در دیگران نیز الهام بخش اعتمادبه نفس خواهد بود.
بهت��ر اس��ت بدانی��د که هم��ه اف��راد در جنبه های مختل��ف، درگیر 
اعتمادبه نفس هس��تند، حتی برخی به طور طبیعی و ذاتی به شدت در 
این زمینه مشکل دارند. بنابراین اگر شما نیز برای داشتن اعتمادبه نفس 

با خود مبارزه می کنید، بدانید که فرد غیرمعمولی نیستید.
اعتمادبه نفس مانند ماهیچه اس��ت، می توان آن را از طریق آموزش و 
تمری��ن، به صورت آگاهانه، ایجاد کرد. در این مقاله قصد داریم ش��ش 
راه س��اده برای ایجاد اعتمادبه نفس را بی��ان کنیم. اینکه مدت کوتاهی 
اس��ت که با این موضوع درگیر ش��ده اید و یا اینکه مدت هاست با آن در 
کش��مکش هستید، فرقی نمی کند، در ادامه با این شش راهنمایی ساده 

می توانید برای ایجاد اعتمادبه نفس تمرین کنید.
1. صحبت های منفی را از کالم خود حذف کنید

بهتر اس��ت که سختگیری را در مورد خود، متوقف کنید. جالب است 
ک��ه وقتی می خواهیم خودم��ان را نقد کنیم، به مراتب س��ختگیرتر از 
زمانی هس��تیم که دیگران را نقد می کنیم. ما به ش��ما توصیه می کنیم 
که دفعه بعدی که با مشکلی مواجه شدید، این الگو را بشکنید. به جای 

اینک��ه روی کارهایی که به درس��تی آن را انجام نداده اید، تمرکز کنید، 
راه حل مش��کل را بیابید و از جمالت منفی اس��تفاده نکنید. استفاده از 
کالم ناخوشایند با بار منفی، مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه تنها باعث 

عدم داشتن اعتمادبه نفس و تخلیه انرژی خواهد شد.
یک راه س��اده برای رسیدن به این موضوع این است که مشاوره هایی 
را ک��ه در وضعیت مش��ابه به یک دوس��ت خوب می دهی��د، برای خود 

تکرار کنید.
۲. تظاهر به اعتمادبه نفس کنید تا زمانی که واقعا به آن دست یابید

تحقیق��ات نش��ان می دهد ک��ه با تظاهر ب��ه داش��تن اعتمادبه نفس، 
می توانی��د آن را احس��اس کنی��د. ب��دن می تواند ذه��ن را کنترل کند 
بنابرای��ن با کم��ک ایجاد تغییرات کوچکی در زبان ب��دن، می توانید در 

خود اعتمادبه  نفس ایجاد کنید.
بیش��تر مواقع لبخند بزنید، این لبخند نش��ان می دهد که شما آرام 
هس��تید و در مقابل دیگران احساس راحتی دارید. همچنین وضعیت 
بدن خود را بهبود بخش��ید. وضعیت بدن ش��ما بر روی هورمون های 
بدن ت��ان تاثیر می گذارد و در نتیجه خلق و خوی ش��ما تغییر خواهد 
ک��رد. از خمیده بودن اجتن��اب کنید، بدن افت��اده و خمیده، دفاعی 
به نظر می رس��د. اگر ایس��تاده اید، در بلندترین حالت خود بایستید و 
ش��انه ها را عقب بگیرید. اگر نشسته اید، صاف بنشینید. به یاد داشته 
باش��ید که زبان بدن فردی که اعتمادبه نفس دارد، باید باز و گش��وده 

باشد.
خوب لباس بپوش��ید. طرز لباس پوشیدن می تواند تفکر شما را تحت 
تاثی��ر قرار دهد، به همین خاطر باید اطمینان حاصل کنید که لباس��ی 
که بر تن دارید، احس��اس اعتماد به نفس در شما ایجاد می کند. خوب 
لباس پوشیدن نگاه شما را نسبت به خودتان تغییر داده و نشان می دهد 
که دوست دارید دیگران شما را چطور ببینند. وقتی ظاهر خوبی داشته 
باش��ید، حس خوبی هم خواهید داشت و این احساس خوب به دیگران 

نیز منتقل می شود.

3. سختی را تمرین کنید
هر چقدر که خود را بیشتر در موقعیت های خاص و دشوار قرار دهید، 
بهتر می توانید از پس مش��کالت و غلبه ب��ر این نوع موقعیت ها، برآیید. 
با گذش��ت زمان، در برخورد با شرایط سخت و موقعیت های مشکل ساز، 
راحت تر خواهید ش��د. از همه مهمتر زمانی که شما قادر باشید غلبه بر 
مش��کالت را بیاموزید، احس��اس اعتمادبه نفس بیشتری خواهید کرد و 
در موقعیت های ناراحت  کننده و سخت، واکنش بهتری نشان می دهید.

ب��ا تمرینات می توانید فرصتی برای بهبود خود ایجاد کنید، به تدریج 
چالش هایی را برای خودتان در نظر گرفته و برای حل آن تمرین کنید. 

با گذشت زمان تخصص الزم را به دست خواهید آورد.
4. از مقایسه کردن بپرهیزید

مقایس��ه خود با دیگ��ران، مثل آتش زدن به زندگی اس��ت که باعث 
بدبختی و عدم اعتمادبه نفس می ش��ود. همیش��ه کس��ی وجود دارد که 
از ش��ما موفق تر و ثروتمندتر است. انس��ان ها به طور طبیعی خود را با 
دیگران مقایس��ه می کنند، باید چگونگی کنترل این عمل طبیعی را یاد 
بگیریم. باید به این موضوع برس��ید که مقایس��ه کردن، هیچ گاه سازنده 
و مفید نیس��ت. همیش��ه ما در مورد خودمان بدتری��ن چیزها را تصور 
می کنیم، یعنی از آن چیزی که هس��تیم خود را کمتر می دانیم، زمانی 
که بن��ا بر تمایل طبیعی، خ��ود را با دیگران مقایس��ه می کنیم، با این 
نوع قضاوت در مورد خود، قطعا حس س��رخوردگی و شکس��ت را برای 
خودمان ایجاد می کنیم. به یاد داش��ته باش��ید که م��ا هرگز نمی توانیم 
می��زان موفقیت و ارجحی��ت افراد را اندازه گیری کنی��م. بنابراین دفعه 
بعدی که خود را با دیگران مقایس��ه کردید، به خود یادآوری کنید که 
این بازی نیس��ت که در آن برنده باش��ید، پس بهتر اس��ت به آن پایان 
دهی��د. به جای این کار زم��ان بگذارید و به کارهایی که برای زندگی با 

نشاط می توانید انجام دهید، بیندیشید.
5. از طفره  رفتن اجتناب کنید

طف��ره رفتن به اعتماد به نفس ش��ما لطمه می زند و ش��ما را در یک 

ورطه ناخوش��ایند خواهد انداخت. از جمالت منفی که باعث می ش��ود، 
ام��ور را به تعوی��ق بیندازید دوری کنید، این کار باعث از دس��ت دادن 
اعتمادبه نفس خواهد ش��د. حتی اگر ش��رایط دشوار اس��ت، باید به آن 
بپردازی��د ت��ا چرخ��ه زندگی تداوم یاب��د. درج��ا زدن کاری را از پیش 
نخواهد برد و ش��ما را از وضعی��ت کنونی نجات نخواهد داد. برای ایجاد 

اعتمادبه نفس باید کال تو اکشن کنید.
برای شروع کافی است تنها یک گام کوچک به سمت اهداف بردارید. 
این کار ذهن ش��ما را به سمت چیزهای مثبت، متمرکز خواهد کرد. به 
این فک��ر کنید که چه می خواهید و برای خواس��ته خود چه می کنید، 
از خطرات و مش��کالت احتمالی نهراس��ید و حص��ار دور خود را درهم 
بش��کنید. این رویکرد به شما نشان می دهد که می توانید از نگرانی های 

خود عبور کرده، کال تو اکشن کنید و در نتیجه پیشرفت کنید.
اگ��ر چالش بزرگ��ی پیش رو داری��د، احتماال بهترین کار این اس��ت 
ک��ه کمی با آن مواجه ش��وید و ذره ذره به ح��ل آن بپردازید. این کار 

اعتمادبه نفس شما را برای مقابله با چالش بزرگ باال می برد.
6. از کمالگرایی دوری کنید و پیروزی های خود را جشن بگیرید

زمانی را برای جشن گرفتن موفقیت های بزرگ و کوچک خود، صرف 
کنی��د. به خودتان یادآوری کنید که پیش��رفتی که کس��ب کرده اید و 
مش��کالتی که بر آن غلبه نموده اید، بس��یار چشمگیر بوده اند. این عمل 
طبیعتٌا باعث پیش��رفت شما خواهد شد. بسیاری از مردم از پروژه ای به 
پروژه بعد می رون��د، بدون اینکه کمی برای لذت بردن از موفقیت خود 
توقف کنند. به یاد داشته باشید که جشن گرفتن موفقیت ها و دوری از 
کمال طلبی نابجا، بسیار مفید خواهد بود، موفقیت های کوچک نیز نباید 

به طور کامل نادیده گرفته شوند.
ب��ا تمرین و تکرار این ش��ش روش س��اده می توانی��د در خود ایجاد 
اعتمادبه نفس کرده و نتیجه آن را در بهبود کارها و موفقیت های کسب 

و کاری خود، نظاره گر باشید.
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تعطیلی تعداد زیادی از گردهمایی ها به  علت شیوع کووید 19، باعث 
شده است بسیاری از شرکت ها در تجربه  کاربری آنالین بازنگری کنند.
کنگ��ره  جهانی موبایل )MWC( یک��ی از اولین گردهمایی هایی بود 
که به دلیل نگرانی های امنیتی گس��ترش کووید 19 و خروج بس��یاری 
از ش��رکت کنندگان، چند هفته  پی��ش از افتتاحیه و در ادامه، به ترتیب 
گردهمایی های Adobe Summit و F8 فیس بوک لغو شد. گوگل هم 
بسیاری از گردهمایی های خود ازجمله کنفرانس ساالنه  توسعه دهندگان 
و Google I/O و Google Cloud Next )کنفران��س متمرک��ز بر 
کلود( و مایکروس��افت نی��ز کنفران��س MVP Summit را لغو کرد. 
IBM هم فعالیت های خود را متوقف کرده و TED هم س��خنرانی های 
خود را به تعویق انداخته اس��ت. شایان ذکر است نگرانی برگزارکنندگان 
SXSW نی��ز به ویژه پس از خروج توییتر و فیس بوک از این گردهمایی 

افزایش یافت.
با توجه  به گس��ترش کووید 19 در سراس��ر دنیا، تفکر افراد سراس��ر 
جه��ان درب��اره  گردهمایی های بزرگ هم تغییر کرده اس��ت. بس��یاری 
از گردهمایی ه��ای اجتماع��ی لغ��و ش��ده اند و دانش��گاه  ها کالس ها را 
آنالی��ن برگزار می کنند و تعداد بیش��تری از ش��رکت ها در حال اجرای 
سیاس��ت های ارتباط از راه دور هس��تند. برای مثال، فیس بوک، توییتر، 
گوگل و سلس��فورس در هفته های اخیر از کارمندان خود خواس��ته اند 

دورکاری کنند.
اگ��ر ویروس کووید  19 طبق برخی فرضیه ها روش کار افراد را تغییر 
ده��د، طبیعتا تغییراتی در نحوه برگزاری گردهمایی ها و کنفرانس های 
چندتریلیون دالری اعمال خواهد شد که ساالنه میلیون ها شرکت کننده 
دارند. گروه جدیدی از اس��تارت آپ ها در تالش  هس��تند جایگزین های 
مجازی برای فروش کسب وکار خود پیدا کنند، اما جذابیت شبکه سازی 

واقعی بیشتر بوده است.
کنفرانس ها همیش��ه استانداردی طالیی برای مبادله  ایده ها و تقویت 
رواب��ط حرفه ای چه در کس��ب وکار چه در تحصیل بوده ان��د. رویدادها 
ش��اید شلوغ به نظر برسد، اما جمع ش��دن افراد در اتاق یا سالن مزایای 
ارزش��مندی دارد. طبق بررس��ی دانشگاه MIT، مش��ارکت های علمی 
برخاس��ته از نشس��ت های مختلف، نوآورانه تر و میان رش��ته ای هستند 
و درمقایس��ه  با پروژه های بین دو پژوهش��گر، بیش��تر با مراجعه مواجه 

می شوند.
در همایش های مختلف، معموال مردم در سالن هتل ها جمع می شوند 
و روی صندلی ها می نشینند و به مجموعه ای از سخنرانی ها و بحث های 
نه چندان جذاب گوش می دهند. بس��یاری از همایش ها بیش��تر ش��بیه 
رویدادهای خودس��تایی هستند تا انجمنی برای دستیابی به دانش های 
جدی��د و حت��ی فناوری هم نتوانس��ته نوآوری چنی��ن همایش هایی را 

افزایش دهد.
همچنین، همایش ها و کنفرانس های فناوری به  دلیل تقلید از س��بک 
کنفرانس های توسعه   تجاری اس��تیو جابز، چشم انداز سودمندتری پیدا 
کرده اند؛ البته این رویدادها چندان هم ارزان نیس��تند. برای مثال، قبل 
از آنک��ه Adobe Summit به رویداد دیجیتالی تبدیل ش��ود، هزینه  
بلیت آن 1،695 دالر بود که باید هزینه هایی مثل س��فر و اتاق هتل را 

هم به آن اضافه کرد.
ایده ه��ای جایگزین مثل وبینارها و پخش زن��ده هم جذابیت زیادی 
ندارند. ش��یاین کیو، هم بنیان گذار اس��تارت آپ همای��ش مجازی به نام 
Run the World، می گوی��د مش��کل اغل��ب کنفرانس های مجازی 

ناتوانی در برآورده س��اختن نیازهای افراد اس��ت. او س��ال گذشته برای 
پژوهش های بازار در چند کنفرانس آنالین ش��رکت کرد و به این نتیجه 
رس��ید که بهترین بخش همایش سخنرانی اصلی نیست؛ بلکه جلسات 
استراحت است؛ زیرا در این بخش شرکت کنندگان می توانند با یکدیگر 
تعامل کنند. وقتی افراد در همایش��ی ش��خصی با ح��وزه  کاری مرتبط 
را مالق��ات می کنند، تازه به ارزش بلی��ت 1،۰۰۰ دالری کنفرانس پی 
می برن��د، ام��ا در غیر این  صورت ش��رکت در همایش ه��ا را اتالف وقت 

می دانند.
Run the World ب��ا حمایت آندروس��ن هورویتز راه اندازی ش��د. 
کنی چان، ش��ریک و سرمایه گذاری این اس��تارت آپ، آن را ترکیبی از 
 Twitch قابلیت تعاملی ،Eventbrite سیستم بلیت ،Zoom ویدئو
و شبکه س��ازی لینکدی��ن توصیف می کن��د. این پلتف��رم امکاناتی مثل 
س��خنرانی و بحث و پنل های زن��ده را در ازای کاهش ۲5درصد قیمت 
بلیت به برگزارکنندگان می دهد. همچنین، به شرکت کنندگان همایش 
اج��ازه می ده��د با س��اخت پروفایل، عالیق خ��ود را ش��رح دهند و از 
الگوریتمی برای تطبیق ش��رکت کنندگان با یکدیگر اس��تفاده می کند. 
قابلیت مجازی cocktail party به ش��رکت کنندگان امکان مالقات با 

یکدیگر ازطریق تماس ویدئویی را می دهد.
هاپین)Hopin(، دیگر اس��تارت آپ فعال درزمینه  همایش مجازی، 
روش مش��ابهی برای برگ��زاری کنفرانس های مج��ازی در پیش گرفته 
اس��ت. این پلتفرم ارائه های زنده را با شبکه س��ازی مج��ازی ترکیب و 
قابلیتی به سبک ChatRoulette برای مالقات شرکت کننده ها تعبیه 
می کن��د. بخش زیادی از شبکه س��ازی کنفرانس ها خ��ارج از برنامه رخ 
می دهد. در این زمان، افراد با یکدیگر تعامل و گفت وگو می کنند. جانی 

بوفارهات، بنیان گذار هاپین می گوید:
م��ردم صرفا به  خاطر پخش زنده ب��ه رویدادها و همایش ها نمی روند؛ 
بلکه دلیل اصلی شبکه س��ازی با افراد و تعامل با آنها است. هدف ما هم 

حل این مشکل است.
البت��ه کنفرانس های آنالین مزایایی هم دارند؛ مثال کاهش هزینه ها و 
آلودگ��ی محیطی و نگرانی های دسترس��ی. کاهش هزینه های حضوری 
می توانند به  شکل چش��مگیری هزینه های ثبت نام را هم کاهش دهند 
و برگزارکنندگان می توانند بخش بیش��تری از بودجه را روی سخنرانان 

سرمایه گذاری کنند. کیو معتقد است:
در بسیاری از همایش ها، تقریبا ۲۰درصد هزینه صرف محل برگزاری 
و ۲۰درصد صرف غذا و نوش��یدنی و تقریب��ا ۲۰درصد صرف تجهیزات 

می شود.
بدین ترتیب بخش زیادی از بودجه ها هزینه می شود و کمتر از 5درصد 
برای طراحی برنامه و س��خنران باقی می مان��د. ایده  اصلی رایگان کردن 
یا دسترس��ی کنفرانس برای تمام افراد نیس��ت. به گفت��ه  کیو، هزینه ها 
تضمی��ن می کند صرفا افراد مرتبط در همایش ها ش��رکت می کنند، اما 
ازآنجاک��ه برگزارکننده همای��ش به نگرانی برای مح��ل فیزیکی نیازی 
ن��دارد، می توان��د بخش بیش��تری از هزین��ه را صرف س��خنران کند و 
 Run رویدادهای متمرکزتری برپا کند. همین حاال هم بسیاری از افراد
The World را ب��رای برگ��زاری همایش های خ��ود انتخاب کرده اند. 

کیو می گوید:
اگر نمی خواهید حداقل 1۰ ماه قبل از برگزاری همایش به دنبال رزرو 
جایی باش��ید یا برای مدت ش��ش ماه 3۰ نفر را برای کار روی همایش 
به خدم��ت بگیرید، می توانی��د Run the World را انتخاب کنید. با 

این کار، دیگر حتی به انتظار نیازی ندارید که حداقل 1۰۰ هزار نفر در 
همایش شما شرکت کنند.

هنوز پلتفرم های کنفرانس مجازی از جذابیت کافی برخوردار نیستند. 
دیوید پیرلمن، پژوهشگر سفر و جهانگردی در دانشگاه نیواورلئان، تقریبا 
1۰ س��ال پیش مقاله ای درباره  وعده  واقعیت مجازی برای کنفرانس ها 
نوش��ت. او تصور می کرد کنفرانس های مجازی به استاندارد این صنعت 

تبدیل خواهند شد، اما هنوز نتوانسته اند این تصور را محقق کنند.
یکی از دالیل شکست رویدادهای مجازی، همه گیرنبودن هدست های 
واقعیت مجازی اس��ت، ام��ا به گفته  پیرلم��ن، دلیل دیگر این مس��ئله 
عجیب ب��ودن مالق��ات به ش��کل آواتار اس��ت و پلتفرم ه��ای دیجیتالی 
 ،Linden Lab .ه��م به دنب��ال بازنگ��ری در ای��ن مس��ئله هس��تند
تولیدکنن��ده Second Life، ب��ا تولی��د فضای واقعیت مج��ازی به نام 
Sansar در س��ال ۲۰17، ب��رای حل این مش��کل تالش ک��رد. در این 
محیط، ش��رکت کنندگان می توانند از طری��ق VR با یکدیگر گفت وگو 
کنند یا به کنس��رت های زنده بپیوندند. این قابلیت به  س��ادگی پخش 
زنده نیس��ت؛ بلکه برای تعامل حضوری طراحی ش��ده اس��ت. امکانات 
ش��رکت برای کنس��رت ها، شامل مالقات با دوس��تان و گرفتن سلفی و 
نمایش بهترین حرکت ها و احساسات است. اخیرا سانسار استیجی برای 

کنفرانس مجازی معرفی کرده است.
با توجه به لغو بسیاری از کنسرت ها یا آنالین شدن آنها، برگزارکنندگان 
می توانن��د پلتفرم ه��ای نوظهور را به عنوان جایگزین��ی برای وبینارهای 
 Run the قدیمی و کس��ل کننده انتخاب کنند. به گفته  کی��و، پلتفرم
World می توان��د هزینه  های برگزارکنندگان کنفرانس را کاهش دهد، 
 Events Industryاما به گفته  امی کال��ورت، مدیرعامل گروه تجاری
Council، بعید اس��ت چنین پلتفرم هایی بتوانند تغییرات چشمگیری 

اعمال کنند.
ش��یوع کووید 19، تنها دلیل لغو کنفرانس های بزرگ نیست. کالورت 

می گوید:
در گذش��ته، حوادثی مثل آتش سوزی های نیواورلئان و توفان کاترینا 
ه��م باعث لغو رویدادها ش��دند. هیچ کدام از این حوادث باعث نش��دند 
صنعت برگزاری رویدادها کامال آنالین شود؛ زیرا شرکت کنندگان برای 
چنی��ن رویدادهایی ارزش زیادی قائل نیس��تند. کنفرانس های مجازی 
هرگ��ز نمی توانن��د جایگزین مالقات ه��ای حضوری ش��وند؛ زیرا مردم 

به دنبال ایجاد ارتباط و توسعه  روابط خود هستند.
 Cloud را به Google Clound Next امس��ال گوگل نام رویداد
Digital Connect ۲۰  Nex تغیی��ر داد. ای��ن روی��داد بزرگ ترین 
همایش س��الیانه  گوگل با بیش از 3۰ هزار شرکت کننده است بنابراین، 
گوگل تصمیم گرفت به ج��ای لغو رویداد، آن را آنالین برگزار کند. این 

شرکت می گوید:
ن��وآوری در ذات گ��وگل وجود دارد و در تالش هس��تیم این قوت را 
بهبود دهیم و امس��ال بدون ریسک س��فر، رویدادی الهام بخش برگزار 

کنیم.
نوآوری گوگل چگونه است؟ برای مثال، گوگل می خواهد نکات مهمی 
ازطریق وب پخش کند و نشس��ت های »پرس��ش از کارشناس��ان« را با 
تیم های گوگل برگزار کند. شاید نوآورانه ترین کار گوگل استرداد هزینه  

بلیت ها و پیشنهاد محتوای کنفرانس رایگان باشد.
دیگ��ر کنفرانس ها به وضوح اعالم کرده اند نمی خواهند صرفا به صورت 
دیجیت��ال برگزار ش��وند. کنفرانس Collision، روی��داد فناوری که با 

3۰ هزار ش��رکت کننده در تورنتو برگزار می شد، از لغو رویداد حضوری 
امسال و برنامه ریزی آنالین خبر داد. ناگفته نماند این رویداد سال آینده 

مانند گذشته برگزار خواهد شد.
WIRED/zoomit :منبع
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3 راهکار مدیریت بحران با بازاریابی تاثیرگذار
تعامل با اینفلوئنسرها برای مدیریت بحران کرونا

ما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند انتقال درس��ت پیام های برندمان به مخاطب هدف هس��تیم. ویروس کرونا 
در سراسر دنیا شیوع بسیاری پیدا کرده است. در این شرایط اغلب کسب و کارها چشم انداز روشنی برای پیگیری امور 
ندارند. به این ترتیب ش��رایط دنیای کس��ب و کار به هیچ وجه مشخص نیس��ت. وقتی ما در شرایط بحرانی قرار داریم، 
تقویت توانایی برقراری ارتباط با مخاطب هدف اهمیت بیش��تری پیدا می کند. برخی از برندها از همین حاال به دنبال 
لغو کمپین های بازاریابی شان هستند. این امر رویکرد اشتباهی به مسئله بحران کروناست. شرکت های مختلف به این 

ترتیب یکی از کانال های ارتباطی اصلی شان با مخاطب هدف را از دست می دهند. 
تعامل با مخاطب هدف در ش��رایط بحرانی نیازمند آگاهی از نکات بیش از اندازه عجیبی نیس��ت. یکی از راهکارهای 
مناس��ب در این میان همکاری با اینفلوئنسرها برای انتقال پیام های اساسی برندمان به مخاطب هدف است. مهم ترین 
مزیت چنین الگویی امکان افزودن احساس��ات انس��انی به پیام برندمان اس��ت. مشکل اصلی بس��یاری از کمپین های 
بازاریابی ناتوانی در زمینه ایجاد ارتباط عاطفی مناس��ب با مخاطب هدف اس��ت. مش��کل موردنظر در حوزه بازاریابی 

تاثیرگذار تا حد زیادی رفع می شود. 
ما در این مقاله قصد بررسی سه راهکار مناسب برای مقابله با بحران کرونا براساس الگوی همکاری با اینفلوئنسرها 

در کمپین های بازاریابی را داریم. در ادامه هر کدام از راهکارها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. اتکا به اینفلوئنسرهای مطمئن

عدم اطمینان یکی از احساسات منفی و زجرآور در میان تمام انسان هاست. اغلب ما آگاهی از وضعیت پیش روی به 
صورت دقیق و روشن داریم. بسیاری از برندها مزیت های بازاریابی تاثیرگذار را به خوبی مورد شناسایی قرار می دهند. 
ای��ن امر ش��امل تولید محتوای ج��ذاب و ارائه آن از طریق اف��راد مورد اعتماد مخاطب هدف اس��ت. به این ترتیب ما 
دغدغه ای در زمینه دریافت بازدید اندک ویدئوهایمان نخواهیم داشت. شاید این امر در ابتدا عجیب به نظر برسد، اما 

در صورت انتخاب نادرست اینفلوئنسر تمام هزینه های ما بی فایده خواهد بود.
برخی از برندها صرف همکاری با یک اینفلوئنسر را برای موفقیت در حوزه بازاریابی کافی می دانند. این امر به ویژه 
در ش��رایط بحرانی محل بحث است بنابراین ما باید به دنبال شیوه هایی برای افزایش تاثیرگذاری کمپین بازاریابی مان 
با همکاری اینفلوئنس��رها باشیم. نخستین نکته در این میان انتخاب اینفلوئنسرهای مطمئن است. امروزه تعداد بسیار 
زیادی از افراد در قالب اینفلوئنسر در حال فعالیت هستند. نکته مهم در این میان ماهیت جعلی فعالیت اغلب آنهاست. 
امروزه خرید الیک و فالوور تقلبی کار چندان س��ختی محس��وب نمی شود بنابراین بسیاری از افراد با استفاده از چنین 
ابزارهایی اقدام به فعالیت در قالب اینفلوئنسرها می کنند. بدون تردید شرکت ها در صورت سرمایه گذاری برای همکاری 

با چنین افرادی بودجه شان را هدر خواهند داد. 
اینفلوئنس��رهای حرفه ای و مورد اعتماد کاربران با اندکی جس��ت وجو و توجه به وضعیت اکانت ش��ان قابل ارزیابی 
هستند. اگر ما در گام نخست اقدام به همکاری با اینفلوئنسرهای حرفه ای کنیم، مسیر فعالیت برندمان هموار خواهد 
ش��د. این نکته در زمان های بحرانی به طور ویژه ای صحت دارد بنابراین فرآیند بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها را به 

طور اصولی شروع کنید. 
۲. اولویت پیام های کوتاه و شخصی

تمام مدیران در کسب و کارهای گوناگون در تالش برای حفظ شرایط به گونه ای پایدار هستند. این امر شامل صرف 
هزینه ه��ای گ��زاف در حوزه بازاریابی و همچنین اختصاص بودجه های کالن برای ارتقای نام برند در بازار اس��ت. نکته 
مهم در این میان ناتوانی در زمینه اطمینان به پیش��برد امور براس��اس برنامه ریزی قبلی است. ما باید همیشه آمادگی 
بازبینی الگوهای بازاریابی مان را داشته باشیم. این امر در مورد نحوه تهیه محتوای بازاریابی اهمیت ویژه ای دارد. شاید 
تا دو دهه پیش تولید محتوای بازاریابی و تبلیغات طوالنی مورد توجه مخاطب هدف قرار می گرفت، اما اکنون شرایط 
به طور کامل تغییر کرده اس��ت. امروزه مخاطب هدف حوصله مش��اهده محتوای طوالنی را ندارد بنابراین ما باید پیام 

بازاریابی مان را در کوتاه ترین شکل ممکن ارائه کنیم. 
یکی از ترندهای ش��اخص در زمینه بازاریابی اس��تفاده از اینفلوئنس��رها برای انتقال پیام های کوتاه برندمان اس��ت. 
برخی از برندها به درس��تی اقدام به همکاری با چند اینفلوئنس��ر می کنند. مزیت اصلی این امر امکان شخصی س��ازی 
پیام برای گونه های مختلف مخاطب هدف است. امروزه ما در بازار هدف با طیف یکدستی از مشتریان مواجه نیستیم. 
تنوع س��لیقه مش��تریان در بازار باید مورد توجه تمام برندها قرار گیرد. در غیر این صورت به س��رعت از بازار کسب و 

کار حذف خواهند شد. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه بازاریابی تالش برای بیان نکات به صورت پیچیده اس��ت. اگر محتوای بازاریابی ما 
پیچیدگی زیادی داشته باشد، مخاطب هدف به سرعت از مشاهده آن منصرف خواهد شد بنابراین ما باید پیام برندمان 
را در نهایت س��ادگی به مخاطب هدف منتقل کنیم. البته این امر در تضاد با اس��تفاده از ایده های خالقانه در بازاریابی 
قرار ندارد. نکته مهم تالش برای رعایت س��ادگی و فهم آس��ان پیام اصلی کمپین مان اس��ت. اغلب اینفلوئنسرها دقیقا 
به همین خاطر ش��هرت دارند. آنها مهارت باالیی در تبدیل اصطالحات پیچیده کس��ب و کارها به عبارت های س��اده 
و عامیان��ه دارن��د. بنابراین همکاری با آنها نقش مهمی در تبدیل اصطالحات تخصصی کس��ب و کارمان به عبارت های 

روزمره مشتریان خواهد داشت. 
3. آگاهی از نیازهای اصلی مشتریان

همکاری با اینفلوئنس��رها بدون ارائه محتوایی جذاب و موردنیاز مش��تریان با شکست همراه خواهد شد. برندها باید 
همیشه آگاهی دقیقی از نیاز مشتریان داشته باشند. در غیر این صورت امکان کسب نتایج دلخواه از فرآیند بازاریابی و 
همکاری با اینفلوئنسرها از میان خواهد رفت. وضعیت های بحرانی نیازمند توجه هرچه بیشتر برندها به نیاز مشتریان 
اس��ت. نیاز اغلب مش��تریان در شرایط بحرانی ش��بیه به هم می ش��ود بنابراین ما نیاز کمتری به ارزیابی وضعیت بازار 

خواهیم داشت. نکته مهم در این میان حضور مداوم در کنار مشتریان است.
ب��دون تردی��د همه ما مقاالت مختلفی درباره افزایش انتظارات مش��تریان از برندها در ط��ول دهه اخیر خوانده ایم. 
این انتظار در ش��رایط بحرانی به طور فزاینده ای افزایش پیدا می کند بنابراین ما با همکاری اینفلوئنس��رها باید حضور 
مداوم مان در کنار مش��تریان را نش��ان دهیم. این امر تاثیر انکارناپذیری در افزایش انگیزه مشتریان برای تعامل بیشتر 

و خرید از ما خواهد داشت. 
برخی از برندها در زمینه تولید محصوالت کمتر به نیازهای اساسی مشتریان توجه دارند. نتیجه این امر ناتوانی آنها 
در زمینه جلب توجه مخاطب هدف، به ویژه در ش��رایط بحرانی، اس��ت. هرچه سطح تعامل ما با مشتریان بیشتر باشد، 
امکان ارائه خدمات مناسب در طول بحران هایی نظیر کرونا افزایش خواهد یافت. بنابراین توسعه سطح رابطه برندمان 

با مشتریان باید در دستور کار قرار گیرد. 
اس��تفاده درس��ت از الگوی بازاریابی تاثیرگذار مزیت های بس��یار زیادی برای برندها دارد. همانطور که در این مقاله 
نش��ان داده ش��د، همکاری با اینفلوئنس��رها امکان ایجاد شرایط مناس��ب برای مدیریت بحران را فراهم می کند. توجه 
به نکات مورد بحث در این مقاله گام نخس��ت برای ش��روع همکاری پایدار و تاثیرگذار با اینفلوئنس��رها برای مدیریت 

بحران خواهد بود. 
forbes.com :منبع
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بدون ش��ادبودن امکان حس خوش��بختی وجود نخواهد داشت. 
در ای��ن رابطه فرام��وش نکنید که هیچ فردی ب��ه اندازه خودتان 
نمی تواند شرایط را برای شادبودن مهیا سازد. در این رابطه سوالی 
که مطرح اس��ت این اس��ت که عادت های شادی ساز کدامند؟ در 

ادامه به بررسی هفت مورد منتخب آنها خواهیم پرداخت. 
1-مهربانی

نتایج تحقیقات نشان می دهد که مهربان بودن، اگرچه در ظاهر 
به نفع اطرافیان اس��ت، با این حال تاثی��ر اصلی را بر روی روحیه 
خ��ود فرد می گذارد. درواقع ی��ک فرد مهربان به علت حس خوبی 
که در وی ایجاد می شود، زمینه شادی بیشتری را در زندگی خود  
خواهد داش��ت. این نکته را نی��ز فراموش نکنید که چنین رفتاری 
باعث می  شود که سایرین نیز تمایل به رفتاری مشابه داشته باشند 
که این وضعیت، زندگی شما را در بهترین حالت قرار خواهد داد. 

۲-بخشش
برطب��ق ی��ک جمله مش��هور، ناراحت��ی، عصبانی��ت و کینه از 
اقدامات اش��تباه دیگران به معنای آن اس��ت که ش��ما خودتان را 
ب��ه خاطر اقدام نادرس��ت فردی دیگر مجازات کنید. بدون ش��ک 
ای��ن امر فرصت ش��ادبودن در زندگی را از ش��ما خواهد گرفت. با 
نگاه��ی واقع بینانه نیز پی به این ام��ر خواهید برد که عمال دلیلی 
برای چنین اقداماتی وجود نداش��ته و ب��ه راحتی می توان دیگران 
را بخش��ید. درواقع به هر میزان که از موقعیت های ناراحت  کننده 
فاصله بگیرید، زمینه برای شادتر زندگی کردن، مهیاتر خواهد شد.

3-کنجکاوی 
ش��اید این عادت در ظاهر بی ارتباط با مقوله ش��ادبودن در 
زندگی باش��د، با این حال فراموش نکنید که درگیر ش��دن با 

روزمرگی باعث می ش��ود تا افراد با مشکالتی نظیر افسردگی 
مواج��ه ش��وند که یک بیم��اری ذهنی، زمینه را ب��رای انواع 
مش��کالت بدنی آماده خواهد کرد. درواقع از درون یک ذهن 
مریض، نمی توان انتظار ش��اد بودن را داش��ت. در این رابطه 
کنجکاوی باعث می ش��ود ت��ا افراد هم��واره در موقعیت های 
جدیدی قرار گرفته و این امر خود ش��ادی را در زندگی افراد 
به وجود می آورد. یکی از دالیلی که بس��یاری از روانپزشک ها 
توصیه می کنند که افراد س��فر ک��ردن را در برنامه خود قرار 
دهند، این اس��ت که شما در سفر، با فضا و مردم جدید آشنا 
می ش��وید که در راستای همان کنجکاوی بوده و شادی را در 

شما به میزان فراتر از حد تصور افزایش می دهد. 
4-قدردانی

ق��دردان بودن باعث می ش��ود که با س��رعتی فوق العاده 
به فردی محبوب تبدیل ش��وید. به ه��ر میزان که کیفیت 
روابط اطراف ش��ما باالتر باشد، احس��اس شادی و رضایت 
بیشتری را از زندگی خود خواهید داشت. در نهایت افرادی 
که کم��ک آنها با قدردانی همراه اس��ت، تمای��ل به تکرار 
اقدامات خود دارند. این امر درس��ت اقدامی اس��ت که در 
اص��ول مدیتیش��ن و ان ال پی به آن تاکید ش��ده و تاثیرات 
باورنکردن��ی را در روحیه اف��راد دارد. به همین خاطر برای 
قدردانی کردن منتظر موقعیتی خاص نبوده و آن را هر روز 

صبح بابت نعمت های زندگی خود، انجام دهید. 
5-سخاوتمندی

محققان دانش��گاه ه��اروارد بر روی این موضوع چندین س��ال 
تحقی��ق کرده اند که چه چیزی باالتری��ن میزان رضایت از زندگی 
را برای فرد به همراه خواهد داش��ت. اگرچه تصور می-شد که در 
این رابطه ثروت، باالترین امتیاز را به دس��ت آورد، با این حال در 
کمال تعجب کمک کردن به دیگران مهم ترین اقدام برای احساس 

خوش��بختی و افزایش شادمانی تعیین ش��د. درواقع افرادی که به 
ص��ورت مرتب و بدون چشمداش��ت به دیگران کم��ک می کنند، 
بهتری��ن وضعیت روح��ی ممکن را خواهند داش��ت. در این رابطه 
فراموش نکنید که سخاوتمندی تنها در کمک مالی چند میلیونی 

خالصه نشده و تنها کافی است تا در حد توان خود اقدام کنید. 
6-صبوری

صبر یکی از مهم ترین ویژگی ها نه تنها برای احس��اس شادمانی، 
بلکه جهت موفقیت در زندگی و کار محس��وب می شود. درواقع با 
عجله کردن، ش��ما باعث می  ش��وید تا هیچ چیز روند طبیعی خود 
را طی نکرده و همواره با مشکل مواجه باشید. خوشبختانه امروزه 
مقاالت، کتاب ها، سخنرانی ها و پادکست های مختلفی در رابطه با 
راهکارهای افزایش صبر وجود دارد که توصیه می شود آنها را مورد 

توجه خود قرار دهید. 
۷-تفاوت 

افرادی که از زندگی خود ش��ادمان هس��تند، آنهایی هستند که 
تفاوت خود با دیگران را محترم شمرده و سبک زندگی مخصوص 
به خود را ایجاد می کنند. این امر در حالی اس��ت که اگر بخواهید 
به تقلید پرداخته و مواردی نظیر مدگرایی، برای شما اولویت باشد 
بدون ش��ک فرصت ش��ادبودن در زندگی را محدود خواهید کرد. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که الزم است تا افرادی را که باعث 
می ش��وند تا ش��ادبودن زندگی شما کمتر ش��ود را کنار گذاشته و 

فرصت را برای پیداکردن دوستانی جدید ایجاد کنید.
در نهایت با این هفت اقدام ساده شما می-توانید میزان شادبودن 
خ��ود را به مقدار زیادی افزایش دهید، با این حال فراموش نکنید 
که همواره فضا برای انجام کارهای بیش��تر وجود خواهد داشت، با 
این حال این موارد بسیار ساده و تاثیرگذار بوده و به همین خاطر 

بهترین گزینه های موجود جهت شروع کار محسوب می شوند.  
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