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وضعیت اقتصادی با لغو قرنطینه بهتر می شود؟

زمانی برای پایان کرونا
فرصت امروز: ویروسی برخاسته از خاور دور تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد را درنوردیده است. تعطیلی های گسترده، 
خوابیدن خط تولید کارخانه ها، تعطیلی مدارس و اجتماعات بشری، همگی اقتصاد جهانی را به بدترین وضعیت قابل تصور کشانده 
است. اشتغال تقریبا معنای خود را از دست داده و آینده مه آلودتر از همیشه است. اغلب کشورها برای مهار ویروس کرونا قرنطینه 
عمومی اعالم کرده اند و وضعیت آدمی در ش��روع س��ومین دهه از هزاره سوم میالدی بغرنج و پیچیده است. در این بین، زمانی که 
انسان ها از حالت قرنطینه خارج شوند، چه حسی خواهند داشت و دنیای پس از قرنطینه چه شکلی خواهد بود؟ این سوالی است که 
نشریه انگلیسی »اکونومیست« مطرح می کند و در پاسخ به آن پیش بینی می کند که در جهان ثروتمند، اوضاع با برگشت به شرایط 
عادی، سخت تر خواهد شد. به گفته اکونومیست، اگر تجربه چین را مالک قرار دهیم، خروج از قرنطینه سخت تر خواهد بود. راه اندازی 
مجدد اقتصاد و تالش برای کنترل ویروس کرونا، به معنای کاهش ۱۰درصدی در تولید ناخالص داخلی است. به تعبیری، ۹۰درصد 
دیگر اقتصاد کوچک تر خواهد شد، چراکه مردم به دلیل ترس ابتال به کووید-۱۹ از رفتن به رستوران ها و کافه ها، مسافرت کردن و… 
خودداری می کنند. همچنین اقدامات احتیاطی و پیشگیری نیز باعث می شود که حضور در محل کار، بهره وری کمتری داشته باشد...

وزیر اقتصاد از برنامه واگذاری نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی خبر داد

 راه اندازی بورس امالک و مسکن
در آینده نزدیک
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شناسایی یک میلیون شاغل غیررسمی

طرح اعتبار مصرف کننده اجرا می شود

بازاریابی دیجیتال و ضرورت تجدیدنظر در دوران کرونا
رازهای شادبودن در محیط کار

5 اشتباه رایج تازه کارها 
برای راه اندازی یک کسب و کار به چه ابزاری نیاز داریم؟ 

تمرین های بازاریابی در بحران کرونا
راهکارهای ساده برای بهبود ارتباط با مشتری

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تیم کوک اندروید را
به چالش کشید 

4
فرصـت امـروز: صندوق واسـطه گری مالی یکم بـا نماد »دارا 

یکم« از روز گذشـته تا سـی و یکم اردیبهشـت ماه 
پذیره نویسی می شود و باقیمانده سهام دولت...

زمان پذیره نویسی ETF دولتی از درگاه کارگزاری اعالم شد

 تاثیر ETF ها 
بر جذب نقدینگی

یادداشت
 برای تحلیل بازار مسکن

 کمی صبر کنیم

رون��د بازارهای موازی مس��کن 
همچنان افزایش��ی است و در بازار 
ارز، طال و بورس گزارش ها از رشد 
قیم��ت و بازده��ی خب��ر می دهد. 
ی��ک دلیل عمده رونق این بازارها، 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی اس��ت 
و اینکه م��ردم ترجی��ح می دهند 
برای حفاظ��ت از پس ان��داز خود 
در مقاب��ل تورم، در دیگ��ر بازارها 
سرمایه گذاری کنند. به طور سنتی 
سرمایه گذاری در بازار مسکن یکی 
از راه ه��ای محافظ��ت از س��رمایه 
اس��ت بنابراین تقاضای سوداگرانه 
همیشه در این بازار وجود دارد، اما 
تقاضای مصرف، با توجه به کاهش 
درآم��د خان��وار در س��ال ج��اری 

کاهش پیدا کرده است.
در س��ال های گذش��ته، عرض��ه 
خوبی در بازار مسکن ثبت نکردیم. 
اکن��ون میزان عرضه کمتر از 4۰۰ 
هزار واحد مس��کن اس��ت. هرچند 
تقاضای مس��کن ضعیف ش��ده اما 
کاهش عرض��ه اثر کاه��ش تقاضا 
را جبران می کن��د. افزایش قیمت 
نهاده های بخش مسکن هم مانعی 
بر کاه��ش قیمت در بازار اس��ت. 
قیمت  یافته،  افزایش  دس��تمزدها 
ف��والد و دیگر مصالح س��اختمانی 
رشد کرده و این یعنی قیمت تمام 

شده ساختمان باال رفته 
3است. از این منظر هم...
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رئیس جمهور گفت مس��اجد ۱۳۲ شهرس��تان که ش��رایط منطقه س��فید و کم خطر دارند با 
رعایت پروتکل های بهداش��تی از روز دوشنبه بازگشایی می شود و از این هفته نماز جمعه  در این 

شهرستان ها برگزار می شود.
حجت االس��الم والمس��لمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه س��تاد ملی مقابله با کرونا با 
بیان اینکه امیدواریم دعا و توسل مردم مورد قبول خدا قرار بگیرد، گفت: امیدواریم زحمت ها در 

درمان به ثمر بنشیند و به نقطه ای برسیم که زندگی بر ما آسان تر شود.
او ب��ا تقدی��ر از همراهی مردم در موضوع کرونا، گفت: وزارت بهداش��ت امروز اعالم کرد که در 
مجموع ۸۳درصد از پروتکل های اعالمی برای مردم و صنوف رعایت ش��ده اس��ت که این میزان 

نشان از همکاری مردم با مسئوالن بهداشتی و توجه آنها به سالمت جامعه است.
رئیس جمهوری با اش��اره به مش��ارکت اقشار مختلف در تهیه و توزیع بسته های معیشتی برای 
اقشار آسیب پذیر خاطرنشان کرد: طی ماه های اخیر نیروهای ما در درمان با تمام وجود به صحنه 
آمدند و کار بزرگی انجام دادند. آماری که امروز اعالم ش��د مراجعه کننده به بیمارس��تان در طول 
۲4 س��اعت گذشته حدود ۳۰۰نفر بوده است که این نشان از همکاری مردم و تالش ها در درمان 

کشور است که ما را به این نقطه مطلوب نسبی تا امروز رسانده است.
روحان��ی ب��ا تاکید بر اینکه تا نقطه مطلوب هنوز فاصله اس��ت، افزود: اقداماتی در کش��ورهای 
مختل��ف انجام ش��د اما در ایران این موض��وع بارزتر مورد توجه قرار گرفت؛ امروز اعالم ش��د که 
در نوب��ت اول غربالگری در کش��ور ۷۸ میلیون نفر مورد غربالگری ق��رار گرفتند که کاری مهم و 
عظیم اس��ت. امروز همچنین اعالم ش��د که ۳۰ میلیون نفر تحت پوش��ش غربالگری مرحله دوم 

قرار گرفته اند.
به گفته وی، در این مدت شرکت های دانش بنیان و تولیدگران برای کمک به بخش درمان همه 
به صحنه آمده اند و امروز می توانیم بگوییم که هزار دستگاه تنفسی نسبت به اول اسفند ۹۸ اضافه 

شده است و تاکنون بیش از ۱4۰۰ تخت مراقبت ویژه اضافه شده است.
رئیس جمهور ادامه داد: چون پایان کرونا برای ما روشن نیست و با وجود اینکه تعداد زیادی از 
مراکز مختلف معتبر در دنیا روی داروی درمان کرونا فعالیت می کنند، مشخص نیست که داروی 
درمان کرونا کدام اس��ت؛ همچنین با توجه به اینکه هم اکنون بیش از ۸۰ مرکز بزرگ و معروف 
جهانی در تالش برای دستیابی به واکسن هستند، اما برای ما زمان آن روشن نیست، باید خود را 
برای شرایط بد آماده کنیم و با بدبینی به موضوع نگاه کنیم؛ باید به دو بخش تجهیزات و نیروی 
انس��انی درمانگر توجه کنیم. باید در بخش تولید اقالم موردنیاز و پرس��تاران موردنیاز با بدبینی 
ب��ه موضوع کرونا نگاه کنیم. روز دوم اس��فند نیز برای آماده ک��ردن خود برای ایام عید با بدبینی 
تصمیم گرفتیم که نیروهای مس��لح بیمارس��تان های س��یار خود را برپا کنند و در برخی مناطق 
نقاهتگاه تش��کیل دهند. در آن ایام ما با بدبینی خود را آماده کردیم اما این آمادگی پش��توانه و 

آرامشی برای مردم ایجاد کرد.
روحان��ی با بیان اینکه االن هم باید خود را برای یک روز س��خت آماده کنیم، به بیان جزییات 
تصمیمات این روز ستاد ملی کرونا پرداخت و گفت: امروز تصمیم گرفتیم برای ۱۳۲ شهرستانی 
که ش��رایطی کم خطر دارند از فردا مس��اجد باز ش��وند و نماز جمعه در آنها برگزار ش��ود. رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مساجد دارایی دو زیبایی معنوی و نظم است؛ نمازگزار با رعایت فاصله 
عمل واجب را رعایت می کند و اینکه به مس��جد می رود عمل مس��تحب انجام می دهد؛ وقتی این 
مس��تحب و واجب در کنار هم قرار می گیرد، خیلی زیباتر است. همچنین براساس تصمیمات این 
روز در برخی از صنوف نظیر آرایش��گاه ها و مراکز ورزشی حتی در مناطق قرمز بازگشایی هایی به 
صورت پلکانی و با آرامش خواهیم داش��ت، اما در عین حال فراموش نمی کنیم که کرونا همچنان 

هست و ممکن است روزی با اوج بیماری مواجه شویم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه برای این اوج از امروز باید فکر کنیم، افزود: تاکنون در زمینه 
مقابل��ه با کرونا تصمیمات خوبی اتخاذ کردی��م و همه انصافا کمک کردند. من در مقاطعی نگران 
دوقطبی بودن جامعه بودیم که الحمداهلل این دوقطبی صورت نگرفت؛ زمانی درباره عدم تجمعات 
نگ��ران ایجاد دوقطبی دین و علم بودم؛ امام علما و مراجع نگذاش��تند این دوقطبی ایجاد ش��ود. 
زمان��ی هم ک��ه  ا را آغاز کردیم ممکن بود دوقطبی بین جان و نان ایجاد ش��ود، اما این دوقطبی 
شکل نگرفت و همه فهمیدند که هم باید جان را حفظ کنیم و هم نان را تامین کنیم. هم وزارت 

بهداشت و هم وزارت کشور و همه ارگان ها در کنار مردم و جناح های سیاسی، هیچ کس نگذاشت 
دوقطبی ایجاد ش��ود. این درحالی اس��ت که امروز در آمریکا مش��اهده می کنیم که چه دوقطبی 

بزرگی ایجاد شده است.
روحانی با بیان اینکه کرونا تنها مس��ئله بهداش��ت، جان و سالمت انسان نیست بلکه کرونا کل 
عالم را تغییر داده اس��ت، افزود: در پس��اکرونا سیاس��ت، صادرات و واردات و سرمایه گذاری مانند 
پیش از کرونا نیس��ت و حتما تغییر می کند. امروز می بینیم در دنیایی که ادعا می شد تنها راه راه 
زندگی اتحادیه های بزرگ منطقه ای و جهانی است، به سمت ملی گرایی رفته آمد؛ حتی در آسمان 
هم دو کشوری که با ظاهر دوست هستند، ماسک را می قاپند. امروز هیچ کشوری تا زمانی که به 

کاالهایی نیازی دارد، اقالم موردنیاز دیگران را به آنها نداد.
به گفته وی، امروز ملی گرایی از نو تقویت شد و اتحادیه ها تضعیف شدند و سیاست های جهانی 
به طور آش��کار زیر س��وال رفت و اگر روزی بود که تحریم های آمریکا با زبان نرم محکوم می شد، 

امروز با زبان آمریکا در سراسر دنیا محکوم می شود.
رئی��س جمه��وری گفت: براس��اس تغییرات ایجادش��ده در دنی��ا از دولت خواس��تم که روی 
س��رمایه گذاری های زودبازده توج��ه کنند؛ چراکه امروز نیازهای جامع��ه و همچنین رنگ و بوی 

صادرات تغییر کرده است.
روحانی همچنین با اش��اره به افزایش خدمات ارائه شده در سامانه های دولت الکترونیک گفت: 
اگرچ��ه کرونا هزار گرفتاری برای ما ایجاد کرد، اما س��رعت لکوموتیو دولت الکترونیک را افزایش 

داد؛ ما باید برای شرایط پساکرونا خود را آماده کنیم.
رئیس جمهور با انتقاد از روند درمان در برخی کش��ورها گفت: درمان در این کشورها هم پولی 
اس��ت، هم صف ش��ان شلوغ اس��ت، هم دیر جواب می دهند و هم پرمدعا هستند. ما در کشورمان 
نس��بت به درمان نگاه نمی کنیم بیمار ایرانی  یا غیرایرانی است، مذهبش چیست، برای کدام شهر 
است؛ حتی اتباع خارجی را هم رایگان درمان می کنیم. حاال در آمریکا فرق می گذارند بین سفید 

پوست و سیاه پوست و کسانی که تازه به آمریکا رفتند.
وی ادامه داد: این عدالت در کش��ور ما به خاطر ایمان و معنویت ماه رمضان است. ما می رسیم 
ب��ه نقطه ای که در اول انقالب گفتند نه ش��رقی نه غربی، می رس��یم به نقط��ه ای که به ما گفتند 
اقتصاد مقاومتی به درد ما می خورد. به ما گفتند جوری بایستید که تکانه ها مضطرب تان نکند. ما 

به خودمان اتکا کردیم و برمبنای تولید داخلی خودمان حرکت می کنیم.
روحانی با اش��اره به آخرین تصمیمات دولت برای بازگش��ایی مدارس و مراکز آموزش��ی گفت: 
گشایش در امر آموزش در مدارس در جلسه امروز مطرح شد. گفته شد در مناطق سفید با حفظ 
پروتکل های بهداش��تی از ۲۰ اردیبهش��ت مدارس باز ش��ود. من مقدار کمی نگ��ران بودم که آیا 
می توانیم به خوبی این موضوع را اداره کنیم؟ اوال زمان اجرا را تا بیست و هفتم به تاخیر انداختیم. 
دوم��ا گفتیم وزارت بهداش��ت و آم��وزش و پرورش باز هم هماهنگی کنن��د مطالعه کنند، صدا و 
سیما کمک کند، نگرانی برای مردم نباشد. پروتکل های بهداشتی حتما مورد مطالعه قرار بگیرد.

وی خاطرنش��ان ک��رد: مصوبات دیگری هم درباره ش��ماره گذاری و مس��تاجرین داش��تیم که 
تصمیمات خوبی گرفتیم که به صورت مصوبه ابالغ می شود.

رئیس جمهوری یادآور ش��د: ما در این ش��رایط به س��ه چیز نیاز داریم؛ صبر، آموزش و امید. 
ش��رایط آسانی نیس��ت. همه تالش مان را می کنیم برای  تمام شغل ها و کارگرانی که تحت فشار 
قرار گرفتند کاری کنیم. روزی است که باید کمک کنیم؛ عده ای در معیشت گرفتارند، عده ای در 
تولید گرفتارند. ببینید کشورهای تک بعدی که فقط متکی به نفت یا گردشگری بودند چه مشکلی 

پیدا کردند. خوبی کشور ما این است که تک بعدی نیست.
روحانی ادامه داد: ما صبر نیاز داریم، س��خت است تفریح نرفتن، سخت است مراکز گردشگری 
و س��ینمایی نیس��ت. سخت است با پروتکل ها در بازار رفت و آمد کردن؛ اما سخت تر آن است که 

کسی شغلش را از دست داده است.
او در بخش پایانی سخنانش گفت: همه مردم نیاز به آموزش دارند. همه مردم باید بدانند کرونا 
چیس��ت. بعضی متخصصین نرم و آسان و س��اده به مردم آموزش می دهند. خدا این متخصصین 
را زیاد کند. یکی از مصادیق تقوا این اس��ت که حواس مان باش��د دس��ت مان را در این شرایط به 

صورت مان نزنیم.

چند توصیه برای سهامداران خرد
چرا دولت بر تنور بورس می دمد؟

حیدر مستخدمین حس��ینی، رئیس اس��بق هیأت مدیره سازمان بورس با تشریح اهداف دولت از دمیدن بر تنور بورس نسبت 
به ورود حساب نش��ده مردم به این بازار هش��دار داد و چهار توصیه جدی برای س��هامداران خرد مطرح کرد. او معتقد است که 
تا پیش از فصل چهارم س��ال ۹۸، روند افزایش قیمت س��هام و شاخص ها به دلیل کاهش ارزش پول ملی، تورم، تجدید ارزیابی 
دارایی ها، تحریم ها و حمایت از تولید داخلی و اعمال برخی سیاس��ت ها، طبیعی بود و از این تاریخ به بعد، ش��اخص ها به طور 

غیرمنطقی افزایش داشته اند که جای نگرانی دارد.
به اعتقاد مستخدمین حس��ینی، دولت قصد دارد در هفته های آتی به فروش برخی س��هم ها اقدام کند و این عرضه تا جایی 
ادامه یابد که اختیار عزل و نصب های آنها در اختیار دولت بماند. تا زمانی که دولت س��هام را عرضه می کند، وضعیت بورس با 

همین شکل حفظ خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی از خطر افزایش تعداد بدهکاران بانکی خبر می دهد که در پی فشار به بانک ها از آنها تسهیالت گرفته 
و آن را وارد بازار س��رمایه کرده اند و با ریزش ش��اخص ها و زیان دیدن شان، قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک نخواهند بود 
و این مس��ئله معضالتی را برای نظام بانکی کش��ور ایجاد خواهد کرد. او در این شرایط نگران وضعیت سهامداران خرد است که 

قوانین بازی در بازار سرمایه را نمی دانند و صدمه خواهند دید. 
مستخدمین حس��ینی در گفت وگو با تس��نیم درخصوص وضعیت بازارهای مالی گفت: بازارهای مالی متشکل از سه بازار پول 
و سرمایه و بیمه است. بازار پول برای تأمین منابع مالی کوتاه مدت است، بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی بلندمدت و بازار 
بیمه هم تضمین کننده هر دوی اینهاست. به گفته او، بازار پول قدمتش زیاد است و مردم در شهر و روستا با آن آشنا هستند 
و با این بازار انس دارند. اقتصاد ما نیز همین طور، رگ و پی آن از بانک نش��أت می گیرد. بس��یاری از پروژه ها و طرح  های ملی 
عالوه بر بهره گیری از بودجه ها از منابع نظام بانکی استفاده و تسهیالت بلندمدت نیز دریافت می کنند. اقتصاد ما وابسته به نظام 
بانکی اس��ت. بازار س��رمایه به  نسبت، بازار نویی است، تازه در سال ۱۳۸4 قوانین تکمیلی اش مورد تصویب قرار گرفت، رویکرد 
جدیدی را به بازار سرمایه داد که به مرور زمان آیین نامه ها و دستورالعمل هایش نوشته شد و بازار سرمایه، با گستردگی فعالیت 

در حوزه اقتصاد پا به میدان وسیع تر گذاشت.
او با ابراز امیدواری به اینکه روزی مردم ایران در بازار س��رمایه حضور یابند و س��هم داش��ته باشند، ادامه داد: امیدوارم روزی 
فرا رسد که آحاد مردم ایران در بازار سرمایه حضور یابند و سهم داشته باشند؛ مانند مردم آمریکا که حدود ۷۰درصد و مردم 
کش��ورهای اروپایی که 4۰درصد مازاد درآمدش��ان را به بازار س��رمایه انتقال داده اند و برای شان این مهم در بلندمدت و دوران 

بازنشستگی و زندگی جاری شان متمم درآمد به حساب می آید.
به اعتقاد این اقتصاددان، فلس��فه وجودی بازارها از جمله بازار س��رمایه مش��خص اس��ت و برای اجرای پروژه و برنامه های 
توس��عه ای کش��ور بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. کش��وری پا به رونق اقتصادی می گذارد که به  سمت بازار سرمایه حرکت 
کرده باش��د. اگر اقتصادی می خواهد پرش کند نقطه آغازین آن بازار س��رمایه است. اما از سال ۹۰ و ۹۱ اقتصاد ایران با کاهش 
ارزش پ��ول ملی روبه رو ش��د و این اتفاق چند دلیل داش��ت. ولی مهم ترین دلیل اصل��ی آن ناکارایی مدیریت اقتصادی وقت و 
ع��دم احتیاط هایی بود که صورت گرفت و در عمل با کاهش ارزش پول ملی وس��یع روبه رو ش��دیم که ت��ا االن نیز ادامه دارد 
بنابراین این اتفاق سبب شد که تمام کاالها و خدمات افزایش قیمت یابند، با این افزایش قیمت همه دارایی های دولت، بخش 
خصوصی و... نیز ارزش ش��ان افزایش یافت. با این افزایش ها، باید قیمت س��هم نیز افزایش می یافت و این اتفاق به مرور در بازار 

سرمایه صورت گرفت.
مستخدمین حس��ینی ب��ا بیان اینکه مجلس هم ب��ا توجه به این تحوالت، مصوبه ای را برای تجدی��د ارزیابی دارایی ها مصوب 
کرد، افزود: قیمت بس��یاری از دارایی ها ارزش دفتری خود را از دس��ت داده بود و باید قیمت دارایی ها به روز می شد. واحدهای 
صنعتی و تولیدی و... باید دارایی های شان را تجدید ارزیابی می کردند. این کار به  یاری کارشناس رسمی دادگستری، حسابرس 
و ارزیاب و... صورت گرفته و ارقامی که در تراز نشس��ته و ثبت می ش��د عمال واقعی می ش��د. مجلس برای ترغیب ش��رکت ها به 
تجدید ارزیابی دارایی ها، اعالم کرده بود که شرکت هایی که تجدید ارزیابی کنند معاف از مالیات می شوند که در این روند مؤثر 

بود. این اتفاقات سبب شد قیمت سهم و شاخص بورس نیز افزایش یابد.
به اعتقاد این کارش��ناس اقتصادی، تحریم ها نیز کنار این عوامل در روند افزایش قیمت ها در بورس مؤثر بود. طی ۱4 س��ال 
اخیر بر ش��دت تورم ها نیز افزوده و موجب ش��د که دولت و مجلس متأثر از ش��رایط تحریمی، از بنگاه های اقتصادی، تولیدی و 
خدماتی حمایت کنند و این حمایت ها سبب افزایش قیمت سهام آنها شد، چراکه با افزایش فروش و سود و درآمد آنها در عمل 

نیز بر سهم و شاخص شان در بورس اثر مثبت می گذاشت.
او در ش��رایط کنونی به سهامداران خرد پیش��نهاد کرد که در بدو ورود سهامداران خرد به سمت صندوق های سرمایه گذاری 
بروند. این صندوق ها دارای کارشناس��انی هس��تند که دائم در حال رصد و ارزیابی هس��تند و از ریسک کمتری برخوردارند. در 
چند سال گذشته بازدهی این صندوق ها مثبت بوده است. نسبت به مجموعه بازارها چه پول و چه تک سهمی ها موقعیت خوبی 
داشته اند، برای آغاز آنها مطمئن هستند. همچنین از نظرات کارشناسی یاری بگیرند و از خرید تک سهمی حذر کنند و سبدی 
از سهام های مختلف برای خود داشته باشند، چراکه به خالف بازار پول، بازار سرمایه دارای ریسک باالست و از شوک های درونی 

و بیرونی تأثیر می پذیرد و می تواند اصل سرمایه این افراد را به خطر بیندازد.

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:

مساجد 13۲ شهرستان  از امروز بازگشایی می شود

مهدی سلطان محمدی
کارشناس بازار مسکن



فرصت امروز: ویروس��ی برخاسته از خاور دور تمام جهان را تحت تاثیر 
قرار داده و اقتصاد را درنوردیده اس��ت. تعطیلی های گس��ترده، خوابیدن 
خط تولید کارخانه ها، تعطیلی مدارس و اجتماعات بشری، همگی اقتصاد 
جهانی را به بدترین وضعیت قابل تصور کشانده است. اشتغال تقریبا معنای 
خود را از دست داده و آینده مه آلودتر از همیشه است. اغلب کشورها برای 
مهار وی��روس کرونا قرنطینه عمومی اعالم کرده ان��د و وضعیت آدمی در 

شروع سومین دهه از هزاره سوم میالدی بغرنج و پیچیده است.
در این بین، زمانی که انسان ها از حالت قرنطینه خارج شوند، چه حسی 
خواهند داشت و دنیای پس از قرنطینه چه شکلی خواهد بود؟ این سوالی 
اس��ت که نشریه انگلیسی »اکونومیست« مطرح می کند و در پاسخ به آن 
پیش بینی می کند که در جهان ثروتمند، اوضاع با برگشت به شرایط عادی، 

سخت تر خواهد شد.
به گفته اکونومیس��ت، اگر تجرب��ه چین را مالک قرار دهیم، خروج از 
قرنطینه س��خت تر خواه��د بود. راه اندازی مجدد اقتص��اد و تالش برای 
کنت��رل ویروس کرونا، به معنای کاه��ش ۱۰درصدی در تولید ناخالص 
داخلی اس��ت. به تعبیری، ۹۰درصد دیگر اقتصاد کوچک تر خواهد شد، 
چراک��ه مردم به دلیل ترس ابتال به کووید-۱۹ از رفتن به رس��توران ها 
و کافه ها، مس��افرت کردن و… خ��ودداری می کنند. همچنین اقدامات 
احتیاط��ی و پیش��گیری نی��ز باعث می ش��ود که حض��ور در محل کار، 

بهره وری کمتری داشته باشد.
براساس گزارش اکونومیست، اقتصاد پس از خروج از قرنطینه، شکننده تر 
خواهد ش��د و قابلیت پیش بینی و نوآوری کمتری خواهد داشت. کاهش 
تولی��د در صنایع کارگرمحور بیش��تر خواهد ب��ود. کارهایی مثل خدمات 
مهمان نوازانه نظیر کار گارس��ون ها، هتلداران و مهمانداران که دس��تمزد 
کمتری هم دارند و نمی ش��ود آنها را از خانه انجام داد، متحول می شوند و 
این مش��اغل را بیشتر زنان، جوانان و مهاجران برعهده می گیرند. به تعبیر 
اکونومیس��ت، »برای بعضی از مردم، یک دهه از دست رفته از دور نمایان 

است.« 
اکونومیس��ت در ادامه گ��زارش خود تالش می کند ت��ا این وضعیت را 
روی خطوط آماری نش��ان  دهد. به گفته این نشریه، میزان تولید ناخالص 
هفتگ��ی بزرگ ترین اقتصاد جهان، در ۲۵ ماه آوریل ۱۱.۶درصد س��قوط 
کرد. همچنین پیش بینی می شود که سهم آمریکا در تولید ناخالص جهان 
در س��ال ۲۰۲۰، کمتر از منفی یک درصد باشد. چین با رقمی نزدیک به 
۰.۳درصد، بیشترین سهم را خواهد داشت بنابراین با وجودی  که قرنطینه 
در بسیاری از کش��ورهای جهان در حال کمتر شدن است، اوضاع اقتصاد 

سخت تر هم خواهد شد؛ حداقل در جهان ثروتمند.
پیش بینی تازه محققان از آینده کروناویروس

گمانه زنی اکونومیس��ت درباره وضعیت اقتص��اد جهانی پس از خروج از 
قرنطینه در حالی است که هنوز پایانی برای بیماری کرونا متصور نیست، 
چنانچه طب��ق برآوردهای جدید محققان آمریکایی، پاندمی کروناویروس 
ممکن است تا سال ۲۰۲۲ میالدی نیز ادامه پیدا کند. به گزارش بیزینس 
اینسایدر، گروهی از محققان »مرکز تحقیقات و سیاست های بیماری های 

عفونی« وابسته به دانشگاه »مینه سوتا«، با انجام پروژه ای پیش بینی کردند 
ک��ه بیم��اری کووید-۱۹ تا زمانی  که ۶۰ تا ۷۰درص��د مردم جهان از این 
ویروس ایمن نش��وند، پایان نخواهد یافت و این فرآیند بین ۱۸ تا ۲4ماه 

زمان می برد.
این کارشناسان برای پیشرفت بیماری کرونا، سناریوهایی مطرح کردند 
که بدترین آنها وجود موج دوم و بزرگ تر شیوع کرونا در پاییز یا زمستان 
است. آنها هشدار دادند که به احتمال زیاد این سناریو رخ خواهد داد، پس 

همه باید برای آن آماده باشند.
مایکل اوس��ترهولم، محقق این پروژه گفت که این بیماری زمانی پایان 
می یاب��د که ۶۰ تا ۷۰درصد مردم جهان ایمن ش��وند. او و همکارانش به 
بررس��ی مدل های مختلفی که تاثیرات آین��ده کروناویروس را پیش بینی 
می کنند، پرداختند؛ تحقیقاتی در مورد چگونگی ش��یوع کووید-۱۹ میان 
افراد و اطالعاتی مربوط به بیماری های همه گیر گذش��ته، تا در نهایت به 

نتیجه ای دست پیدا کنند.
ب��ه اعتقاد این محقق��ان، کروناوی��روس جدید ش��باهت های مهمی با  
آنفلوآن��زای اس��پانیایی دارد که بین بهار ۱۹۱۸ تا اوایل تابس��تان ۱۹۱۹ 
میالدی اتفاق افتاد و ۵۰۰ میلیون نفر را مبتال کرد. آنفلوآنزای اسپانیایی و 
کووید-۱۹ هر دو به هنگام عطسه و سرفه سرایت می کنند با وجود اینکه 
آنفلوآنزای اس��پانیایی مدل خوبی برای چگونگی پیش بینی کروناویروس 
است، اما متخصصان هنوز مطمئن نیستند که از کووید-۱۹ چه انتظاری 
می توان داشت، چراکه کروناویروس سریع تر از آنفلوآنزا شیوع پیدا می کند 
و ی��ک فرد مبتال به کروناوی��روس به طور میانگین دو تا ۲.۵ نفر جدید را 
آل��وده می کند. ب��ه این ترتیب از آنجا که نمی توان آین��ده دقیقی را برای 
کروناویروس متصور ش��د، مایکل اوس��ترهولم و همکارانش سه سناریوی 
ممک��ن در رابطه با کووید-۱۹ را مطرح کردن��د. البته تمامی این طرح و 
فرضیه ها می تواند با تولید واکسن کرونا تحت تاثیر قرار بگیرد، ولی انتظار 
می رود که زودترین واکس��ن کروناویروس در س��ال ۲۰۲۱ میالدی آماده 

شود.
* س��ناریوی اول: در ماه ه��ای تابس��تان و پس از آن یک س��ری موج 
کوچک از شیوع در انتظار ما خواهد بود. در این سناریو، به دنبال موج اول 
بیماری، یک س��ری موج کوچک تر و تکرار در تابستان اتفاق می افتد. این 
موج ها که تعداد کمتری را بیمار خواهد کرد و به تدریج در س��ال ۲۰۲۱ 
میالدی ضعیف می شود. به اعتقاد محققان، این امواج کوچک به رفتارهای 

اجتماعی ما بستگی دارد.
* سناریوی دوم: در پاییز و زمستان پیش رو، موج دوم و بزرگ تر بیماری 
اتفاق می افتد. این س��ناریو محتمل تر و خطرناک تر از دو س��ناریوی دیگر 
است. به گفته محققان، موج دوم، آمریکا و دیگر کشورها را مجبور می کند 

که اقدامات پیشگیرانه را مجددا انجام دهند.
* س��ناریوی س��وم: در این س��ناریو که از همه خوش��بینانه تر اس��ت، 
پیش بینی ش��ده که تنها م��وج کرونا همین موج فعلی آن اس��ت، گرچه 
چنین فرضیه ای برای آنفلوآنزاهای دیگر مش��اهده نشده بود و فقط برای 

کووید-۱۹ محتمل است.

زمان سنجی دانشگاه سنگاپور براي توقف کووید-19
هفته گذش��ته همچنین تخمین دیگری از سوی دانشگاه سنگاپور ارائه 
ش��د و به این موضوع پرداخت که بیماری کرونا در هر کشور تا چه زمانی 
پایان می یابد. در پاسخ به این سوال، محققان دانشگاه سنگاپور از تخمین 
کاهش ۹۷درصدي و ۱۰۰درصدي شیوع کرونا در جهان خبر دادند. نتایج 
این تخمین که با تاکید »تقریبی و کاربرد پژوهش��ي« منتشر شده، نشان 
مي ده��د پایان ۱۰۰درصدي ش��یوع کروناویروس براي اغلب کش��ورهاي 
جه��ان، زودتر از فصل پاییز اتف��اق نخواهد افتاد. در این تحقیق، محققان 
سنگاپوري پیش بیني کرده اند که تا ۲۸اردیبهشت ماه، شیوع ویروس کرونا 
در ایران تا ۹۷درصد کاهش مي یابد اما براي پایان شیوع ویروس در کشور، 

ایراني ها باید تا هفت مهرماه صبر کنند. 
پژوهشگران دانشگاه فناوري و طراحي سنگاپور SUTD، این نتایج را با 
استفاده از هوش مصنوعي استخراج کرده و اعالم کرده اند که بنا بر همین 
فن��اوري نوین، تا ۳۰ مه یعنی دهم خردادماه احتمال کاهش ۹۷درصدي 
ش��یوع ویروس کرونا در جهان وجود دارد اما پایان اپیدمي، اول دس��امبر 

)۱۱ آذر( خواهد بود.
در ای��ن گزارش همچنین آم��ده که در ۱۵ کش��ور از جمله چین، کره 
جنوبی، اس��ترالیا، اتریش، لبنان، اردن و س��وئیس تا ۲۸ آوریل یعنی نهم 
اردیبهشت، ۹۷درصد چرخه شیوع کرونا سپری شده است. پیش بینی این 
مدل نش��ان می دهد که چرخه فراگیری کرون��ا در ایران به عنوان چهل و 
چهارمین کشور جهان تا ۱۷ مه )۲۸ اردیبهشت( به سطح ۹۷درصد خواهد 

رسید و اتمام دوره شیوع آن تا ۲۸ سپتامبر )۷ مهر( طول خواهد کشید.
در میان کش��ورهای مورد بررسی، عربس��تان نیز در انتهای جدول قرار 
گرفته و پیش بینی ش��ده که فراگیری کرونا در این کش��ور تا پایان ژانویه 
۲۰۲۱ ادامه داش��ته باشد، اما در میان همسایگان ایران، آذربایجان پیش 
از س��ایرین و در فاصله ۷ مه تا ۱۵ ژوئن شاهد محو فراگیری این ویروس 
خواهد بود. همچنین محو ویروس کرونا در عراق و ترکیه نیز تا پایان ژوئیه 

)اوایل مرداد( محقق خواهد شد.
در کانون اصلی ش��یوع کرونا در اروپا یعن��ی ایتالیا نیز دوره حیات این 
ویروس تا ۹ مه به س��طح ۹۷درصد می رس��د و ۳درص��د باقیمانده نیز تا 
۳۱ اوت تکمیل می ش��ود، اما در آلمان و فرانس��ه محو کامل این ویروس 
ب��ه ترتی��ب در ۶ و ۱۰ اوت رخ خواهد داد و تکمی��ل چرخه ۹۷درصدی 
عمر ویروس در 4 و ۷ مه پیش بینی ش��ده است. مدل پیش بینی دانشگاه 
س��نگاپور نش��ان می دهد که فراگیری ویروس کرونا در آمریکا نیز در ۱۶ 
ماه مه ۹۷درصد روند خود را طی می کند و تا ۹ س��پتامبر به س��طح صفر 
خواهد رسید، اما این روند در کانادا به ترتیب با ۶ و ۱۲ روز تاخیر محقق 

خواهد شد.
در مقدمه پژوهش��ی این گزارش تاکید ش��ده که چرخه زندگی کرونا 
براس��اس سازگاری با محیط و اکوسیس��تم، سطح مراقبت های فردی و 
برنامه دولت ها برای اجرای صحیح قرنطینه در کش��ورها متفاوت است 
و هرگونه تغیی��ری در این عوامل، نتایج حاصل از این مدل را در آینده 

تغییر خواهد داد.

وضعیت اقتصادی با لغو قرنطینه بهتر می شود؟

زمانی برای پایان کرونا

مؤسسه بازرگانی و توسعه ویلر در تازه ترین گزارش خود، بیماری کووید 
۱۹ را به عنوان بدترین بحران بهداش��تی عصر حاضر، از چهار منظر علم، 
سیاس��ت های بهداشتی، اقتصاد و سیاست های اقتصاد کالن بررسی کرده 
اس��ت. از منظر اقتصادی مطالعه بخش های دارای بیشترین تأثیرپذیری و 
طرفین عرضه و تقاضا نش��ان می دهد که رکود جهانی، س��قوط عمده در 
تقاضا، تعطیلی بنگاه ها همراه با افزایش اخراج کارمندان و کاهش مصرف 
در راه است. بررسی سیاست های بهداشتی و اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
بر اقتصاد در بخش سیاس��ت های اقتصاد کالن نیز نش��ان دهنده آن است 
که بدون مداخالت دولت یا با مداخالت اندک، هزینه های اقتصادی بسیار 
عظی��م خواهند ب��ود. در ادامه ترکیبی از سیاس��ت های اقتصاد کالن که 

می تواند به حل بحران کمک کند، ارائه شده است.
براساس این گزارش که توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر شده 
اس��ت، اقتصادهای در حال توس��عه با ریسک های باالتری مواجه هستند، 
چراکه از یک س��و، ظرفیت نظام بهداشتی بسیار پایین تر است )به عنوان 
مثال، واحدهای مراقبت ویژه و تهویه های مکانیکِی کمتر( و از سوی دیگر 
مردم امکان کمتری برای شست وش��وی مکرر دس��ت های خود با صابون 
دارند. همچنین این کش��ورها که عمدتا آفریقا، آس��یای جنوبی و تا حد 
کمت��ری در آمریکای التین وج��ود دارند، بیش��تر در معرض چرخه های 
تجاری جهان هس��تند؛ زیرا کاالهای )و خدمات( آنها بس��یار وابس��ته به 
تقاضای اقتصادهای پیش��رفته اس��ت و لذا آسیب پذیری بیشتری در برابر 
این بحران دارند. دسترس��ی بس��یار کمتر به اینترنت و بالطبع دورکاری، 
هزینه های اقتصادی بس��یار بیشتر و بی سابقه تری را نسبت به هزینه های 

بسیار باالی اقتصادهای پیشرفته برای آنها به همراه دارد.
در ادامه این گزارش به چش��م انداز تاریخی بیماری های واگیر پرداخته 
ش��ده و با ارائه آم��ار و ارقامی از بیماری های واگی��ردار در طول یک قرن 
گذش��ته از جمله ابوال، سارس، ایدز و آنفلوآنزا، بیماری کووید ۱۹ با سایر 
بیماری های واگیردار مقایسه شده است. بر این اساس، سنجش نرخ تلفات 
موارد بس��یار دش��وارتر و غیردقیق تر اس��ت، زیرا اکثر تست ها صرفاً برای 
بیماران انجام می شود. این متضمن آن است که کمیت محاسبه شده برای 
نرخ ه��ای تلفات موارد، احتماالً در مورد ن��رخ واقعی تلفات موارد غلوآمیز 
بوده، به خصوص با توجه به حجم باالی افراِد بدون عالئم که مشکوک به 
بیماری هس��تند. ضمنا، کووید-۱۹ هم کشنده تر و هم واگیردارتر از سایر 
آنفلوآنزاهای شناخته ش��ده است: علت عمده آن هم می تواند نبود واکسن 

برای این بیماری باشد.
عالوه بر این طبق مطالعات انجام شده، کره نسبت بزرگی از جمعیت را 
به صورت »تصادفی« تست کرده، اما ایتالیا تنها )بدحال ترین( موارِد دارای 
عالئم را تست کرده است. مقایسه حاکی از آن است که اکثر ناقلین در واقع 
در میان گروه های جوان تر هس��تند، اما داده ها از سه کشور نشان می دهد 
که جمعیت مس��ن تر در معرض ریس��ک باالتری قرار دارند. در ادامه این 
گزارش، سیاس��ت های مراقبت بهداشتی و روش های هموارسازی منحنی 
ابتال ش��رح داده شده اس��ت و با هدف جلوگیری از موج دوم این ویروس 
در ماه های آتی پیشنهاد داده شده  تست گیری تصادفی، تحلیل آماری و 

پایش مورد توجه قرار گیرد. براساس این پیشنهاد:
* از ی��ک نمونه نماینده از جامعه تس��ت بگیرید )صرف نظر از عالئم(، 

ثبت ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و موقعیتی در سطح خانوار
* از روش های آماری اس��تاندارد برای اس��تنتاج در م��ورد ویژگی های 
خان��واده ای اس��تفاده کنید که به احتمال زی��اد پیش بینی می کند که آیا 

فردی در کل جمعیت آلوده شده یا نه
* راهبردهای پایش را برمبنای اطالعات مشخص شده در مورد ۲ توسعه 

دهید: ردگیری تماس در سطح کشور، فاصله گذاری اجتماعی هدفمند.
اقتصاد و اثرات بیماری کووید ۱۹ بر بازارهای سهام، دیگر بخشی است 
که در این گزارش، تحلیل شده است. موسسه توسعه و بازرگانی ویلر ادعا 
کرده است که زنجیره های تأمین در سراسر جهان مختل شده اند، اما اثرات 
کامل آن هنوز احساس نشده است. عالوه بر این، قرنطینه و فاصله گذاری 

اجتماعی در سطح جهان باعث کاهش عرضه نیروی کار می شود.
از بین رفتن مازاد اقتصادی، دیگر تاثیر ناشی از همه گیری بیماری کووید 
۱۹ اس��ت. بر این اس��اس، ویروس کووید-۱۹ »صرفاً« یک شوک )بزرگ( 
بر بنیادهای اقتصادی واقعی نیس��ت؛ این یک شوک بر بی اصطکاکِی بازار 
اس��ت؛ این یک »دیوار بین تقاضا و عرضه« با بازخوردهای مکمل قوی در 
اقتصاد واقعی مطرح می کند؛ کاهش در عرضه، منجر به کاهش در تقاضا، 
منجر به کاهش در عرضه و منجر به از بین رفتن مازاد اقتصادی می شود.

در بخش چهارم این گزارش که به بررس��ی سیاس��ت های اقتصاد کالن 
اختصاص دارد، تاکید شده که بدون مداخالت دولت یا با مداخالت اندک، 
هزینه های اقتصادی بسیار عظیم خواهند بود. اولویت دولت باید بر مخارج 
بهداشتی باشد اما نیاز به یک راهبرد برای هموارسازی منحنی سرایت دارد 

که ممکن است در پاییز ۲۰۲۰ مجدداً اوج بگیرد.

کرونا چه تفاوتی با بیماری های واگیردار دیگر دارد؟

نظاره کرونا از 4 منظر

نگاه

با کرونا جایی برای دانشگاه های کالسیک نیست

4 تحول برای ورود دانشگاه به قرن ۲1
این روزها با شیوع کرونا، دانشگاه ها در تعطیالت به سر می برند و البته در 
برخی از دانشگاه ها تحوالتی برای آموزش مجازی صورت گرفته است. شاید 
ش��یوع کووید-۱۹ فرصتی برای تحول دانشگاه هاست تا خود را با مقتضیات 
زمانه وفق دهند. آموزش آنالی��ن و ورود تکنولوژی به حوزه آموزش، نقطه 
عطف تاریخی است که با شیوع ویروس کرونا در دانشگاه ها به عنوان توفیق 
اجباری محقق ش��ده و به اعتق��اد مجمع جهانی اقتص��اد، اولین مرحله از 
مراحل چهارگانه ای اس��ت که دانش��گاه ها را از حالت قرن بیستمی به قرن 

بیست و یکم وارد می کند.
* پذیرش تکنولوژی: انقالب چهارم صنعتی با قدرت در حال تغییر شکل 
جوامع اس��ت. این انقالب پتانس��یل آن را دارد که به کمک تکنولوژی هایی 
مث��ل هوش مصنوعی یا اینترنت اش��یا باعث رش��د متوازن ت��ر اقتصادی و 
افزایش رفاه انس��انی شود، اما سران ش��رکت ها و دولت ها آنچنان برای این 
انقالب ها آماده نیستند. تعداد باالیی از آنها نه با برنامه نویسی آشنایی دارند 
و نه با تکنولوژی هایی مثل هوش مصنوعی. آش��نایی س��طحی با تکنولوژی 
برای کارآفرینان دهه ۲۰۲۰ کافی نیس��ت و آنها نمی توانند با آن به جنگ 
ریسک های ناشی از تکنولوژی های نو بروند یا از فرصت های بی نظیری را که 
این تکنولوژی ها ایجاد می کنند، بهره بگیرند. سازمان ها نیاز دارند با سرعت 
در حوزه های��ی مث��ل آموزش، ابداع و ایجاد ظرفیت ه��ای تازه رقابت کنند. 
اینجا ابداع فقط از باال )توسط مدیریت( انجام نمی شود: مسیر ابداع از پایین 
)کارکنان( به باالس��ت. کارکنان باید در دانشگاه یاد گرفته باشند که چطور 
شجاعانه دس��ت به خالقیت و آزمایش  بزنند. دانشگاه ها باید به دانشجویان 
ی��اد بدهن��د که چطور از تکنولوژی های نو اس��تفاده کنند و آن را در حوزه 
مورد عالقه شان به کار برند. نکته مهم، ایجاد فضاهایی است که دانشجویان 
بتوانند به طور عملی با تکنولوژی ارتباط برقرار کنند، چراکه سیستم سنتی 

»داشتن اطالعات« درباره تکنولوژی جواب نمی دهد.
* ایجاد مدل های آموزشی عملی: سیستم سنتی پژوهش- دانش- انتشار 
به س��رعت در حال منس��وخ شدن اس��ت. امروز ما نیاز داریم که دانشجوها 
را در مع��رض برنامه های کاربردی ای قرار دهیم که نی��از دارند یاد بگیرند. 
تعداد زیادی از دانش��گاه ها به س��رعت به س��مت مدل های آموزشی عملی 
حرک��ت می کنند. در ح��وزه مدیریتی این تحول یعن��ی حرکت از »کالس 

به آزمایشگاه«.
به طور بنیادی اینجا آموزش از شیوه کالسیک »تحقیق-توسعه-آموزش« 
خارج می ش��ود. یادگیری عملی روی حل مش��کالت دنیای واقعی متمرکز 
اس��ت. آموزش عمل محور چون به زندگی و کار آینده دانشجو مربوط است 
باعث ایجاد انگیزه در او می ش��ود. این آموزش راه حل های قابل لمس خلق 
می کند و قدرت تاثیرگذاری اش را به معرض تماش��ا می گذارد. ما گونه های 
مختلفی از مدل های آموزشی عملی را تا حاال تجربه کرده ایم. دانشکده های 
پزشکی نمونه موفق این مدل هستند و همیشه به دانشجویان اجازه داده اند 
که به کلینیک ها و بیماران دسترس��ی داش��ته باش��ند. برای تربیت نیروی 
کار دهه ۲۰۲۰ و بعد از آن به چنین ش��کل آموزشی نیاز داریم. مثال برای 
کس��انی که مدیریت می خوانند پروژه های واقعی مش��اوره ای، آزمایشگاه و 
انجام وظایف کارآفرینی نیاز اس��ت. یادگیری عملی چیزی بیش��تر از انجام 
دادن وظایفی اس��ت که برعهده دانشجو می گذارند. این مدل به تامل دقیق 
نیاز دارد: پروس��ه مداوم عمل و تامل بر نتایج آن. همه مدل های آموزش��ی 
عمل گ��را در حوزه های دیگری هم به هم ش��بیه اند: همه آنها بر کار تیمی 
تاکی��د می کنن��د، تفک��ر طراحی مح��ور )design thinking( را ترویج 

می کنند و میان رشته ای هستند.
* درک نقش عمیق تر ش��رکت ها در جامعه: شرکت ها برای آنکه بتوانند 
در دهه ۲۰۲۰ رقابتی تر رفتار کنند باید نگاه سیس��تمی تری به نقش خود 
در جامعه پیدا کنند. ش��رکت ها دیگر فق��ط در برابر اعضای هیأت مدیره و 
س��هامداران اصلی خود )Shareholders( مسئول نیستند. آنها نسبت به 
همه گروه های ذی نفع )Stakeholders( کارمندان خود، مصرف کنندگان، 
جامعه محلی و دولت مسئولیت دارند. آنها باید بتوانند در موضوعات کلیدی 
دنیای ما مثل گرم ش��دن زمین، نابرابری اجتماعی و پوپولیس��م، بخشی از 
راه حل باش��ند نه جزو مش��کل. به همین خاطر اس��ت که کالس ش��واب، 
اقتصاددان آلمانی و بنیان گ��ذار هیأت مدیره مجمع جهانی این نوع تازه از 

سیستم سرمایه داری را »سرمایه داری ذی نفع« نام گذاشته است.
چنین نگاهی با کاپیتالیس��م منفعت طلبانه ای که در طول دهه های اخیر 
دیده ای��م و به گرم ش��دن زمین ی��ا افزایش نابرابری کمک ک��رده، متفاوت 
اس��ت. اینجا ش��رکت ها به عنوان نیروی شر عمل می کنند و در جهت خیر 
هم گام برمی دارند و دانش��کده های مدیریت و بازرگانی باید بتوانند س��ران 
آینده ش��رکت ها را در این مس��یر بگذارند. لری فینک، مدیرعامل ش��رکت 
س��رمایه گذاری بلک راک در نامه س��ال ۲۰۱۸ خود به س��هامداران نوشت: 
»انتظارات عمومی از شرکت  شما هیچ وقت این قدر زیاد نبوده است. جامعه 
خواستار آن است که شرکت ها چه عمومی و چه خصوصی در جهت آرمانی 

اجتماعی هم حرکت کنند.«
دانشگاه ها باید مراقب باشند که درکی تنگ نظرانه از کاپیتالیسم را ترویج 
نکنند تا فارغ التحصیالن ش��ان به عنوان س��ران آینده ش��رکت ها و کشورها 
بتوانند میان سود شرکت و داش��تن آرمان اجتماعی ارتباط ایجاد کنند. از 
طرفی، در دهه ۲۰۲۰ مس��ئولیت پذیری شرکتی و کمک به پیشبرد اقتصاد 
پایدار جزو اهداف مدیران عامل هوش��مند خواهد بود، چراکه آنها می دانند 
وجهه عمومی ش��رکت در عصر ش��بکه های اجتماعی اهمیتی فراوان دارد. 
توازن میان س��وددهی و آرمان اجتماعی آس��ان نیست و این دانشگاه است 

که می تواند مدیران آینده را در این راه تربیت کند.
* آموزش از حالت 4 یا ۶ س��اله خارج ش��ود: در دنیای کنونی، یادگیری 
دیگر امری یکباره نیس��ت. قرار نیس��ت دانش��جو 4 س��ال درس بخواند و 
برای همه عمرش بیمه ش��ود. دانش��جویان در تک تک رشته ها باید به طور 
اتوماتیک وارد شبکه ای آموزشی شوند که به طور مداوم برقرار است و حتی 
بعد از گرفتن مدرک توسط دانشجو هم ادامه خواهد داشت. آموزش روندی 
دائمی خواهد بود. دانشگاه ها باید بتوانند در طول کل دوران شخص به درد 

او بخورند، نه اینکه فقط به جوانان خدمات دهند.
طب��ق »گزارش آینده مش��اغل« مجمع جهانی اقتصاد در س��ال ۲۰۱۸ 
انتظار می رود که تحوالت مربوط به چهارمین انقالب صنعتی تا سال ۲۰۲۲ 
حدود ۷۵ میلیون نفر را در ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا مجبور کند شغل خود را 
تغییر دهند یا بیکار ش��وند. البته در همین زمان پیشرفت های تکنولوژیک 
و شیوه های جدید کار می تواند ۱۳۳ میلیون شغل جدید به وجود آورد که 
اکثر آنها نیازمند یادگیری مهارت های تازه اند. این موج یادگیری مهارت های 
جدید تاثیرات عمیق اجتماعی خواهد داش��ت. دانشگاه ها می توانند در این 
پروژه های آموزش مهارت های جدید همکاری داش��ته باش��ند: هم از طریق 
همان برنامه های قطع نشدنی آموزشی برای دانشجویان سابق و هم از طریق 

برنامه های آموزش ویژه برای مدیران.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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وزیر اقتصاد در نشس��ت با فعاالن بخش خصوص��ی از راه اندازی بورس 
امالک و مس��کن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: دولت برنامه وس��یعی 
برای واگذاری دارایی ها دارد؛ نهادهای عمومی، صندوق های بازنشستگی و 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( هم برنامه هایی برای واگذاری شرکت های خود 
دارند و از امروز هم اولین صندوق واسطه گری مالی به مردم ارائه می شود.

در نشس��ت »بررسی فرصت های اس��تفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای 
تامی��ن مالی بنگاه ها و بخش خصوصی« که دی��روز با حضور اعضای اتاق 
بازرگانی ایران با هدف بررس��ی راهکارهای استفاده بنگاه های اقتصادی و 
بخش خصوصی از ظرفیت های بازار س��رمایه برگزار ش��د، فرهاد دژپسند 
گف��ت: م��ا در دولت یازدهم ت��ورم یک رقمی را تجربه کردیم که نش��ان 
می دهد، این حالت بار دیگر دس��ت یافتنی است. رشد اقتصادی ما با آنکه 
باید محقق شود فاصله زیادی دارد، اما موانعی همچون تحریم های ظالمانه 
یک طرفه که روز به روز عمق و گس��ترش می یابد بر س��ر راه رس��یدن به 
رشد واقعی وجود دارد. هرچند که ما در حال پیدا کردن راه های دور زدن 

تحریم ها هستیم ولی به هر حال یک عنصر مزاحم محسوب می شود.
پرداخت 9۷5 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 

وزیر اقتصاد حجم نقدینگی را معادل ۲4۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد و 
گفت: این در حالی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی نگران وجوه نقد 
برای س��رمایه در گردش خود هستند بنابراین برای برون رفت از این عدم 

تقارن باید از اقیانوس نقدینگی کشور به بنگاه ها پل بزنیم.
دژپس��ند ادامه داد: کرونا نیز مزید علت ش��ده و بر بازار نفت اثر منفی 
گذاشته، مجموعه این شرایط سبب شده تا نتوانیم به رشد اقتصادی دست 
یابی��م اما عزم خود را برای افزایش س��رمایه گذاری جزم کرده ایم و بخش 

گردشگری ظرفیت باالیی برای جذب سرمایه دارد.
او از پرداخت ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی خبر داد و گفت: 
به طور سنتی اقتصاد ایران متکی به نظام بانکی است. سال گذشته نظام 

بانکی ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تس��هیالت داد که ۷۰درصد آن جایگزین 
تس��هیالت سابق بود و تنها ۳۰درصد آن تس��هیالت جدید و پول تازه به 

بنگاه ها تزریق شد.
به گفته وی، در س��ال گذش��ته بازار س��رمایه ۲۷۵ هزار میلیارد تومان 
تأمین مالی انجام داد که همه آن برای سرمایه گذاری نبود بخشی از آن به 
س��رمایه در گردش بنگاه ها و بخشی دیگر نیز به تأمین مالی اوراق دولتی 

معطوف شد که همه این موارد در رقم مذکور وجود داشت.
از تنوع بخشی به تامین مالی تا افزایش عرضه اولیه

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای آنکه رش��د و جهش داش��ته باشیم باید 
راهکاره��ای تأمین مالی را متن��وع و به آن عمل کنیم، ادامه داد: نهر بازار 
س��رمایه ظرفیتی دارد که هیچ گاه تحت فش��ار نیس��ت. ب��ه عنوان مثال 
چهارش��نبه گذشته یک شرکت عرضه اولیه شد که ۲میلیون و ۳۰۰ هزار 

نفر سهام آن را خریدند.
دژپس��ند با تاکید بر اینکه هم فعاالن اقتصادی و هم س��هامداران خرد 
باید مشاوران امین داشته باشند، گفت: بسیاری از سهامداران خرد توانایی 
تحلیل های صورت های مالی را ندارند که باید از مشاوران بهره بگیرند. بازار 
س��رمایه کریدوری اس��ت که قابلیت خودافزایی بازار را دارد، به خصوص 

که ما بازار پول و سرمایه را رقیب هم نمی دانیم بلکه مکمل هم هستند.
به گفته وزیر اقتصاد، اگر بخواهیم رشد معقول داشته باشیم باید حداقل 
هزار هزار میلیارد تومان سرمایه بخش دولتی، عمومی و خصوصی داشته 
باشیم و باید این حجم نقدینگی را از دریای خروشان منابع مردمی کسب 

کنیم.
وی با بیان اینکه امس��ال به اذن رهبری ظرفیت جدیدی با اس��تفاده از 
س��هام عدالت ب��ه ارزش 4۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار س��رمایه تزریق 
می ش��ود، اظهار کرد:  همچنین ETF ها، ش��رکت های دولتی و نهادهای 
دولتی را عرضه خواهیم کرد. امکان افزایش عرضه اولیه ها وجود دارد ولی 

باید آنها را س��ازمان بدهیم و از حواش��ی بپرهیزیم و مرتب به سپرده گذار 
خرد یادآور ش��ویم که ریسک را نمی ش��ود حذف کرد ولی می توان آن را 

مدیریت کرد.
دژپس��ند در پایان س��خنانش با بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی به من 
گفت سال گذشته 4۰۰درصد سود کرده ام و این حرف را به وزیر اقتصادی 
می گوی��د که مالیات اخ��ذ می کند، تاکید ک��رد: البته برخی س��ودهای 
صادرکنندگان به دلیل افزایش نرخ ارز است و چون درآمدهای صادراتی از 
مالیات معاف هستند به راحتی سود خود را اعالم می کنند هرچند باید در 
کنار سود از محل افزایش نرخ ارز از محل نوسازی و مدرن سازی فناوری ها 

و توسعه بازارهای بین المللی محقق شود.
راه اندازی بورس امالک و مسکن در آینده نزدیک

وزیر اقتصاد همچنین در حاش��یه این مراس��م و در جمع خبرنگاران، از 
راه اندازی به زودی بورس امالک و مس��کن خبر داد و گفت: امالک مازاد 
دولت را هم از طریق بورس مس��تقل امالک واگذار می کنیم. در نیمه اول 
امس��ال دو صندوق قابل معامله دیگر هم وارد بورس می شوند، همچنین 
تعداد زیادی از ش��رکت های دولتی آماده عرضه در بورس هستند و برخی 

به مراحل نهایی رسیده اند.
دژپسند افزود: آزادسازی سهام عدالت ارزش بازار سرمایه را به شدت باال 
می برد، برنامه وسیعی برای عرضه اولیه شرکت ها داریم،  همچنین افزایش 

سهام شناور شرکت ها در دستور کار قرار دارد.
به گفته وزیر اقتصاد، عالوه بر ش��رکت های بخش خصوصی هفته آینده 
با مدیران ش��رکت های بزرگ بورسی هم جلسه می گذاریم تا حضور خود 
در بورس را گسترش دهند. همچنین دولت برنامه وسیعی برای واگذاری 
دارایی ها دارد؛ نهادهای عمومی، صندوق های بازنشستگی و ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( هم برنامه هایی برای واگذاری ش��رکت های خود دارند و از 

امروز هم اولین صندوق واسطه گری مالی به مردم ارائه می شود.

وزیر اقتصاد از برنامه واگذاری نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی خبر داد

راه اندازی بورس امالک و مسکن در آینده نزدیک
یادداشت

برای تحلیل بازار مسکن کمی صبر کنیم

روند بازارهای موازی مس��کن همچنان افزایشی است و در بازار ارز، 
طال و بورس گزارش ها از رشد قیمت و بازدهی خبر می دهد. یک دلیل 
عم��ده رونق این بازارها، کاهش نرخ س��ود بانکی اس��ت و اینکه مردم 
ترجیح می دهند برای حفاظت از پس انداز خود در مقابل تورم، در دیگر 
بازارها سرمایه گذاری کنند. به طور سنتی سرمایه گذاری در بازار مسکن 
یکی از راه های محافظت از س��رمایه است بنابراین تقاضای سوداگرانه 
همیشه در این بازار وجود دارد، اما تقاضای مصرف، با توجه به کاهش 

درآمد خانوار در سال جاری کاهش پیدا کرده است.
در سال های گذشته، عرضه خوبی در بازار مسکن ثبت نکردیم. اکنون 
میزان عرضه کمتر از 4۰۰ هزار واحد مس��کن اس��ت. هرچند تقاضای 
مسکن ضعیف شده اما کاهش عرضه اثر کاهش تقاضا را جبران می کند. 
افزایش قیمت نهاده های بخش مس��کن ه��م مانعی بر کاهش قیمت 
در بازار اس��ت. دس��تمزدها افزایش یافته، قیمت فوالد و دیگر مصالح 
ساختمانی رشد کرده و این یعنی قیمت تمام شده ساختمان باال رفته 

است. از این منظر هم بعید است نرخ مسکن کاهشی شود.
یک نکته مهم درباره تحلیل بازار مس��کن، توجه به مدت زمان بروز 
نوس��انات است. بازار مسکن را دس��ت کم باید با دریافت اطالعات یک 
فصل تحلیل کرد و از روند افزایش یا کاهش قیمت گفت. بازار مسکن 
را نمی ت��وان برمبنای تغییرات روزانه و ماهان��ه تحلیل کرد و به زمان 
بیش��تری برای ارزیاب��ی آن نیاز داریم. نکت��ه دوم اینکه وضعیت بازار 
مسکن در فصل بهار، مبنای مناسبی برای تحلیل وضعیت بازار در ادامه 
سال نیست. در این فصل معامالت زیادی انجام نمی شود و برداشت و 
انتظار خریداران و فروشندگان منعکس کننده واقعیت های بازار نیست، 

بنابراین برای ارزیابی درست باید دست کم تا خردادماه صبر کنیم.
در فصل بهار س��ال جاری به دلیل همه گی��ری کرونا، وضعیت بازار 
تغییر کرده است و این را هم باید در بررسی ها در نظر گرفت. بنگاه های 
مس��کن برای مدت طوالنی تعطیل بوده اس��ت و خریداران تمایلی به 
گشت و گذار در خانه و فروشندگان تمایلی به بازدید دیگران از منازل و 
امالک خود نداشتند. همین امر زمینه کاهش حجم معامالت را رقم زده 
است اما مشخص نیست این روند کاهشی تا چه زمانی ادامه پیدا کند.

وضعیت مبهم طرح های سه گانه برای بازار اجاره
آرامش کرونایی در بازار اجاره مسکن

 در ش��رایطی که حدود یک ماه و نیم به آغاز فصل جابه جایی باقی 
مانده، طرح های پیشنهادی برای کمک به مستأجران با اما و اگرهایی 

مواجه است.
به گزارش ایسنا، از ماه ها قبل، دولت طرح اجاره داری حرفه ای را در 
دستور کار قرار داده است؛ طرحی که گفته می شود به مباحثی همچون 
ودیع��ه، احداث واحدهایی  به قصد اج��اره داری، مدت زمان اجاره نامه و 

ورود شرکت های دانش بنیان می پردازد.
یکی از مس��ائلی که وزارت راه و شهرسازی با شیوع ویروس کرونا به 
آن پرداخته تمدید شش ماهه قرارداد مستاجران است که هنوز حالت 

اجرایی ندارد و در انتظار تصمیم ستاد ملی کرونا به سر می برد.
طرح اجاره داری حرفه ای نیز با توجه به زمانبر بودن آن بعید است به 

این زودی ها به بازار اجاره وصال دهد.
موضوع دیگری که این روزها زمزمه آن شنیده می شود تعیین سقف 
قیمت برای اجاره مس��کن اس��ت؛ طرحی که بعضی کارشناسان آن را 
غیرقاب��ل اجرا می دانند.   خس��ته بند نماینده مجلس در این خصوص 
می گوید: قطعا تعیین س��قف قیمت برای اجاره مس��کن موجب بروز 
پدیده انعقاد قراردادهای زیرزمینی می شود، یعنی مالکان و مستأجران 
براساس قانون اعالمی، قرارداد اصولی و منطقی را می بندند، اما در پشت 

پرده، مالکان مبالغ بیشتری را از مستأجران طلب می کنند.
در همی��ن ح��ال، حدود یک ماه و نیم تا ش��روع فص��ل جابه جایی 
مس��تاجرها باقی مانده و نرخ اجاره هنوز چندان افزایش نیافته است. 
به نظر می رس��د امس��ال تحت تاثیر ویروس کرونا، وضعیت بازار اجاره 

متفاوت تر از سال های قبل باشد.
بازار مس��کن بیش��ترین تاثیر را از ویروس کرونا گرفته است. از یک 
طرف قیمت ها به ثبات نسبی رسیده و از سوی دیگر نسبت به سال های 
قبل، تمایل مس��تاجران و حتی موجران به تمدی��د قراردادهای اجاره 
افزایش یافته اس��ت. جنس نگرانی هر دو گ��روه نیز با یکدیگر تفاوت 
دارد. مستاجران از به خطر افتادن سالمتی شان در پی جابه جایی نگران 
هس��تند و موجران بیم آن دارند که با رفتن مستاجر، واحدشان برای 
چند ماه خالی بماند. خروجی این وضعیت به افزایش محسوس تمایل 
برای تمدید قرارداد منتهی شده است. از سوی دیگر مستاجرانی که این 
روزها قراردادشان به اتمام رسیده اضطراب جابه جایی دارند. محمودزاده 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در این خصوص گفته اس��ت: تمدید 
قراردادهای اجاره مسکن جزو پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی به 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا جهت حمایت از مستاجران است. این ستاد 
هنوز پروتکلی را برای بازار اجاره تعیین نکرده اس��ت. پیش از این هم 
وزارت راه و شهرسازی برنامه هایی را برای کنترل بازار اجاره مدنظر قرار 
داده بود؛ برنامه هایی مثل اجاره داری حرفه ای، کمک به بخش خصوصی 
برای تکمیل واحدهای نیمه ساز درون شهرها با هدف ورود آنها به بازار 

اجاره و اجرای طرح اقدام ملی مسکن از جمله این طرح ها است.
ام��ا اینکه آیا می توان با توجه به قوانی��ن مربوط به حقوق مالکیت، 
صاحب خانه ها را مجبور کرد قرارداد مس��تاجران را تا یک س��ال دیگر 
تمدید کنند یا اینکه برای چند ماه به آنها فرصت بدهند، سوالی است 
که به نظر می رسد پاسخ به آن چندان راحت نیست. اصوالً هم نمی توان 
مالکی را به زور مجبور کرد اجازه دهد مستاجری که برای او مشکالتی 
ایجاد کرده  چند ماه دیگر در خانه اش سکونت کند. گزارش های میدانی 
از آخری��ن وضعیت بازار اجاره در ش��هر ته��ران از آرامش قیمتی این 
ب��ازار در مقطع کنونی حکایت دارد. در بخش فروش هم به جز معدود 
فایل های مرغوب، رش��د قابل توجهی در قیمت ها مشاهده نمی شود. 
البته واسطه های ملکی می گویند که وضعیت فعلی ناپایدار است و همه 
چیز به مدت زمان ماندگاری بیماری کرونا بستگی دارد. اما آنچه مسلم 
اس��ت اینکه حتی بعد از فروکش کردن بیماری کرونا، توان متقاضیان 
در بخش اجاره عامل تعیین کننده در میزان افزایش نرخ ها اس��ت و به 
همین دلیل نمی توان انتظار داشت میانگین نرخ رشد اجاره بها در سال 

جاری از حدود ۳۰درصد سال گذشته فراتر برود.
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مرکز آمار ایران پس از گزارش های فصل به فصل نرخ بیکاری در س��ال 
گذشته، به تازگی گزارشی از وضعیت کلی این سال منتشر کرد و جزییات 
این گزارش نش��ان می دهد نرخ بیکاری در س��ال گذش��ته ت��ا ۱.۵درصد 

کاهشی بوده و همواره در کانال ۱۰درصد نوسان داشته است.
به گ��زارش فرصت امروز، مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار در س��ال ۱۳۹۸ را منتشر کرد. بررس��ی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و 
بیش��تر نش��ان می دهد که ۱۰.۷درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( 
ط��ی چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده اند. بررس��ی 
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اس��ت که این ش��اخص، نس��بت 
به س��ال ۱۳۹۷ براب��ر با ۱.۵درصد کاهش  یافته اس��ت. البته کاهش نرخ 
بیکاری هیچ وقت به معنای افزایش ش��غل نیست، بخش زیادی از کاهش 
این شاخص به دلیل خارج شدن افراد از جمعیت فعال بوده است. به طور 
مثال هرچند طبق آمار نرخ بیکاری در فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل 
مشابه در سال ۱۳۹۷ کاهش داشت اما باید توجه داشت که در این فصل، 

در حدود ۲۲درصد از جمعیت در س��ن کار به جمعیت فعال و ۷۸درصد 
مابقی به جمعیت غیرفعال اضافه  شده است بنابراین کاهش نرخ بیکاری را 
نمی توان چندان مثبت ارزیابی کرد، بلکه توجه به ماهیت جمعیت غیرفعاِل 
رو به گس��ترش، ترکیب و جنسیت این افراد بسیار مهم است، اما کاهش 

نرخ بیکاری همیشه به معنای شاغل شدن افراد بیشتر نبوده است.
حاال هم طبق گزارش مرکز آمار، در سال ۱۳۹۸، به میزان 44.۱درصد 
جمعیت ۱۵ س��اله و بیش��تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
حاکی از آن اس��ت که این نرخ نس��بت به س��ال قبل )۱۳۹۷( ۰.4درصد 
کاهش داش��ته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این سال ۲4 
میلیون و ۲۷4 هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدوداً 4۳۰ هزار نفر 
افزایش داش��ته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در س��ال ۱۳۹۸، بخش خدمات با ۵۰.۳درصد بیشترین سهم 
اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت 

با ۳۲.۰درصد و کش��اورزی ب��ا ۱۷.۷درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 
۱۵ تا ۲4 ساله حاکی از آن است که ۲۶.۰درصد از فعاالن این گروه سنی 
در سال ۱۳۹۸ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان 
می دهد، این نرخ نسبت سال قبل )۱۳۹۷( ۱.۷درصد کاهش  یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می دهد که در 
سال ۱۳۹۸، ۱۷.۹درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این 
در حالی اس��ت که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ 

نسبت به سال ۱۳۹۷، به میزان ۱.۷درصد کاهش  یافته است.
بررس��ی س��هم جمعیت دارای اشتغال ناقص ۱۵ س��اله و بیشتر نشان 
می دهد که در سال ۱۳۹۸، ۹.۹درصد جمعیت شاغل،  به دالیل اقتصادی 
)فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…( کمتر 
از 44 ساعت در هفته کارکرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این 
در حالی اس��ت که ۳۸.۰درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، 4۹ ساعت و 

بیشتر در هفته کار کرده اند.

صادرکنندگان نفت شیل آمریکا در مواجهه با بدترین ریزش قیمت تاریخ صنعت 
نف��ت که بقای این صنعت را به خطر انداخته اس��ت، به س��رعت در حال کاهش 

تولید هستند.
به گزارش ایسنا، سه صادرکننده بزرگ نفت آمریکا شامل اکسون موبیل، شورون 
و کونوکو فیلیپس قصد دارند تولید نفت آمریکا را مجموعا ۶۶۰ هزار بشکه در روز 
تا پایان ژوئن محدود کنند. در سراس��ر آمریکا تولید نفت همه شرکت ها از اواسط 

مارس تاکنون حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.
هنوز برای برآورد دقیق میزان کاهش تولید نفت آمریکا زود اس��ت، اما اگر این 
کاهش برای کل سال انجام بگیرد، بزرگ ترین کاهش تولید از حداقل سال ۱۹۸4 
خواه��د بود. به عالوه این کاهش تولید وعده دولت ترامپ درباره حذف ۲ میلیون 

بشکه در روز نفت از بازار را عملی می کند.

طبق مطالعات بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، اگر قیمت نفت حدود ۳۰ دالر 
در هر بشکه بماند، حدود 4۰درصد از تولیدکنندگان نفت و گاز با خطر انحالل در 
یک سال آینده مواجه خواهند بود. تعطیلی تولید یک پدیده آمریکایی نیست و از 
نروژ گرفته تا برزیل هم تولیدکنندگان تحت تاثیر ریزش قیمت ها، ناچار ش��ده اند 

تولیدشان را محدودتر کنند.
تولیدکنندگان آمریکایی بسیار سریع تر از آنچه تصور می شد، تولیدشان را کاهش 
می دهند زیرا قیمت نفت به پایین قیمت سودآوری آنها رسیده است. در داکوتای 
ش��مالی، شرکت ها تقریبا یک س��وم از تولید این ایالت را تعطیل کردند و بیش از 
4۰درصد از این کاهش تولید توسط شرکت »کانتیننتال ریسورسز« انجام گرفت.

طبق آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، در هفت هفته گذشته بیش از نیمی 
از دکل های آمریکایی غیرفعال ش��ده اند و منطقه پرمیان باس��ین وست تگزاس و 

نیومکزیکو در ۵۶درصد این تعطیلی سهیم بوده اند.
براس��اس گزارش بلومبرگ، ابرغول هایی مانند اکس��ون و ش��ورون که دیرتر به 
انقالب نفت شیل پیوستند در موقعیت بهتری نسبت به سایر تولیدکنندگان برای 
تحمل رکود فعلی قرار دارند اگرچه بودجه آنها هم از افت قیمت ها آس��یب دیده 

است.
اداره اطالع��ات انرژی آمری��کا در آخرین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد که 
تولید نفت خام آمریکا تا پایان دس��امبر امس��ال به ۱۱.۷۶ میلیون بش��که در روز 
خواهد رسید که در مقایسه با تولید ۱۲.۸۷ میلیون بشکه در روز در نوامبر ۲۰۱۹ 
کاهش قابل مالحظه ای را نش��ان می دهد. همچنین این آژانس برآورد تولید نفت 
آمریکا در س��ال میالدی آینده را به میزان ۱.۶ میلیون بشکه در روز کاهش داد و 

بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرد.

جمعیت غیرفعال بیشتر شد یا اشتغال باال رفت؟

1.5درصد از نرخ بیکاری کم شد

۲ میلیون بشکه نفت شیل آمریکا از بازار حذف می شود

آخرین تحوالت بازار نفت

دوشنبه
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افزایش اندک قیمت طال در بازار
سکه چقدر حباب دارد؟

در حالی قیمت طال در روز یکش��نبه با افزایش اندکی روبه رو ش��د 
که قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید افزایش یافت. به گزارش 
خبرآنالین، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران با کاهش ۱۳ هزار تومانی روبه رو شد و با قیمت ۶ میلیون و ۳۸۱ 
هزار تومانی به فروش رفت. گزارش ها حاکی از آن است که حباب سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید در حال حاضر ۳۶ هزار تومان اس��ت. در 
بازار همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک هزار تومان، 
نیم س��که ۲ هزار تومان و ربع سکه یک هزار تومان افت قیمت داشت. 
س��که یک گرمی نیز بدون تغییر قیمت ماند. بر این اس��اس، هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار ۶ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان، 
نیم سکه ۳ میلیون و ۲4۸ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸4۹ هزار 
تومان و س��که گرمی ۹۷۰ هزار تومان قیمت خورد. از سوی دیگر، هر 
گرم طالی ۱۸عیار در بازار با افزایش 4۰۰ تومانی مواجه شد و با قیمت 
۶۳۵ ه��زار و ۳۰۰ تومان فروخته ش��د. هر مثق��ال طال نیز ۲ میلیون 
و ۷۵۵ ه��زار تومان بود. قیم��ت دالر در صرافی های بانکی نیز در روز 
یکشنبه بدون تغییر قیمت نسبت به روز قبل به نرخ ۱۵ هزار و ۶۰۰ 
تومان فروخته شد. نرخ خرید هر دالر در تابلوی صرافی های بانکی ۱۵ 
هزار و ۵۵۰ تومان و فروش ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود. قیمت خرید هر 
ی��ورو نیز ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۷ هزار تومان اعالم 
شد. کاهش تقاضا در بازار ارز و افزایش عرضه باعث کاهش سفته بازی و 
در نتیجه برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز شده است، بر این اساس، 

این بازار نوسان های اندکی را تجربه می کند.

تا پایان اسفندماه 1398
63 هزار کارتخوان شعبه ای فعال است

جدیدترین گزارش منتشره از وضعیت ابزارهای پرداخت نشان می دهد 
که تا پایان اس��فندماه سال گذشته ۶۳ هزار و ۲۰۸ دستگاه پایانه شعب 
)کارتخوان ش��عبه ای( فعال بوده و تعداد این ابزار کاهش پیدا کرده است. 
به گزارش ایِبن��ا، جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت کارتخوان 
ش��عبه ای )کارتخوان های بانکی مورد استفاده در شعب( نشان از فعالیت 
بالغ بر ۶۳ هزار و ۲۰۸ دس��تگاه پایانه ش��عبه در س��طح کش��ور تا پایان 
اس��فندماه ۹۸ در ش��بکه بانکی دارد که این آمار نسبت به ماه های سال 
۹۸ حاکی از آن است که تعداد مجموع پایانه های شعب در شبکه بانکی 
کاهش یافته، اما از س��ویی دیگر تعداد این دستگاه ها در شعب بانک های 
اس��تان تهران با افزایش روبه رو بوده است. دستگاه های پایانه شعب برای 
تغییر رمز اول ملی کارت، فعال و غیرفعال کردن کارت بانکی و واریز وجه 
استفاده می شوند. یکی از مهمترین کاربردهای این دستگاه ها، انتقال وجه 
کارت به کارت از یک کارت عضو شتاب به کارت عضو شتاب دیگر باالتر از 
سقفی است که در سایر سامانه های الکترونیکی مانند خودپرداز، اینترنت 
بانک و موبایل بانک انجام می شود. این خدمت تا سقف ۱۵ میلیون تومان 
بوده و برخالف انتقال وجه از طریق پایا یا ساتنا، به صورت لحظه ای انجام 
می ش��ود. براساس آمارهای منتشرش��ده، بانک صادرات ایران با ۷ هزار و 
۳۸۲ دس��تگاه پایانه شعب و در ادامه بانک های کشاورزی و ملی ایران در 
رتبه اول تا سوم قرار دارند؛ گفتنی است، بانک ملی ایران نیز نسبت به آبان 
ماه در تعداد دس��تگاه روندی نزولی داشته و تعداد دستگاه های این بانک 
در حدود ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرده است. استان تهران: آمار 
منتشرشده از وضعیت کارتخوان های شعب در استان تهران حاکی از آن 
است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۳ هزار دستگاه کارتخوان شعبه ای 
توس��ط شبکه بانکی به صورت فعال پشتیبانی می ش��ود که از این میان 
بیش��ترین سهم  از تعداد این ابزار پرداخت در تهران مربوط به بانک های 
صادرات ایران، ملی ایران و ملت اختصاص دارد؛ دستگاه های فعال تا پایان 
اسفندماه در تهران نسبت به آبان ماه سال جاری کمتر از یک هزار پایانه 
رش��د داشته که نش��ان از افزایش درخواست با توجه به تعداد تراکنش ها 
برای رش��د پایانه شعبه به منظور امور بانکی به ویژه انتقال وجه کارت به 

کارت با سقف باالتر از سایر کانال های بانکداری الکترونیک دارد.

بانکنامه

فرصت امروز: صندوق واس��طه گری مالی یکم با نماد »دارا یکم« از روز 
گذشته تا سی و یکم اردیبهشت ماه پذیره نویسی می شود و باقیمانده سهام 
دولت در بانک های تجارت، ملت، صادرات و بیمه های اتکایی امین و البرز 
در قال��ب واحدهای س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله 
)ETF( به فروش می رسد؛ اتفاقی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که 

به جذب نقدینگی کمک بسیاری می کند.
هفته گذش��ته ب��ود که وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی در اطالعیه ای 
فراخوان واگذاری )شماره ۱( پذیره  نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله)ETF(  »واسطه گری مالی یکم« را منتشر کرد. 
در ای��ن اطالعیه آمده بود ک��ه وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این 
واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اس��المی ایران، باقیمانده سهام 
خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه  های البرز و اتکایی 
امین را واگذار خواهد کرد. به طور کلی قرار است ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان باقیمانده س��هام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه ای مذکور در 
قالب یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس  )ETF( با عنوان 

»واسطه گری مالی یکم« عرضه شود.
»دارا یکم« از دیروز یکش��نبه تا سی و یکم اردیبهشت ماه و در ساعت 
۱4 تا ۱۶ هر روز از طریق درگاه بر خط معامالتی کارگزاری ها پذیره نویسی 
می ش��ود. مدیر این صندوق شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و موسس 
آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است و متولی صندوق سازمان حسابرسی 
و حسابرس آن موسسه حسابرسی شاخص اندیشان معرفی شده اند. در این 
مرحله س��هام س��ه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی 

انجام می شود.
برای انجام پذیره نویسی چه باید کرد؟

همچنین در اطالعیه شماره دو این وزارت خانه آمده است که بانک های 
ملی، س��په، مس��کن، کش��اورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و 
قرض الحس��نه مهر ایران به عنوان بانک ه��ای منتخب از تاریخ ۱4 لغایت 
۳۱ اردیبهش��ت ماه، آماده پذیره نویس��ی متقاضیان خریداری واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله )ETF( هستند. در 
واق��ع، متقاضیان می توانند به صورت غیرحضوری و ب��ا مراجعه به درگاه  

بانک های مذکور نسبت به پذیره نویسی اقدام کنند.

پذیره نویس��ی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معامالتی 
)کد بورس��ی( عالوه بر بانک های منتخ��ب از طریق کارگزاری های بورس 
و س��امانه های آنالین معامالتی امکان پذیر اس��ت. اطالعات موردنیاز برای 
پذیره  نویس��ی شامل نام، نام خانوادگی، ش��ماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، 
کد پستی و شماره تلفن همراه است. داشتن کد بورسی برای پذیره  نویسی 
الزامی نیست. متقاضیان برای انجام معامله این واحدها می  توانند به تدریج 
طی ماه های آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام 
و دریافت کد بورس��ی مطابق رویه  های ش��رکت س��پرده  گذاری مرکزی و 

تسویه وجوه اقدام کنند.
همچنین پذیره  نویسی واحدهای سرمایه  گذاری موضوع این دستورالعمل 
صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در 
پذیره  نویس��ی شرکت نمایند و استفاده از حساب آنها برای پرداخت وجوه 

امکان پذیر نیست. 
آیا همگان از تخفیف واگذاری برخوردار هستند؟

ویژگی بارز این واگذاری، بهره  مندی کلیه ایرانیان از تخفیف ۲۰درصدی 
اس��ت. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی(، ۲۰ میلیون 
ریال )۲میلیون تومان( تعیین شده است. پذیره نویسی برای هر فرد دارای 
کد ملی امکان پذیر است و محدودیت سنی نیز برای متقاضیان وجود ندارد. 
پذیره  نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معامالتی )کد 
بورس��ی( از طریق کارگزاری های بورس و س��امانه های آنالین معامالتی و 
درگاه  های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب و برای اشخاص فاقد 
کد بورسی، از طریق درگاه  های غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب 

صورت می پذیرد. 
متقاضی��ان بای��د توجه داش��ته باش��ند که داش��تن کد بورس��ی برای 
پذیره  نویسی الزامی نیس��ت. متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که 
از دو م��اه ب��ه بعد از تخصیص امکان پذیر اس��ت، می  توانند به تدریج طی 

ماه های آینده و در فرصت مناس��ب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و 
دریافت کد بورسی مطابق رویه  های شرکت سپرده  گذاری مرکزی و تسویه 

وجوه اقدام کنند.
کمک به جذب نقدینگی و متعادل سازی بازار

در این راس��تا، فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه بر این باور است 
که اقتصاددانان و کارشناس��ان بالغ بر ۲۵ سال است که می خواهند اصل 
44 قان��ون اساس��ی به طور کامل تحقق پیدا کن��د و تصدیگری دولت به 
منظور افزایش بهره وری و کارایی در شرکت ها به حداقل ممکن برسد. این 
موضوع در حال حاضر با حجوم نقدینگی سرش��ار به سمت بازار سرمایه و 
بورس مصادف ش��ده و مسئوالن را به فکر واداشته است که از این طریق 
طرف عرضه در این بازار را نسبت به طرف تقاضا متعادل کنند و به جذب 

نقدینگی کمک می کند.
آقابزرگی در گفت وگو با ایسنا، در مورد واگذاری سهام شرکت های دولتی 
در بورس گفت: این اتفاق با توجه به ش��رایط حال حاضر که تقاضا بیش 
از اندازه اس��ت کار بسیار شایس��ته ای بوده و به جذب نقدینگی در بورس 
کمک می کند.  بر این اساس تشکیل کد یا هلدینگ هایی مانند واگذاری 
س��هام عدالت، واگذاری گروهی سهام شرکت های دولتی که چند شرکت 
پاالیش��گاهی و فوالدی هس��تند و تخصیص به کد ملی اشخاص می تواند 
بخ��ش عمده ای از نقدینگی را جذب کن��د. در واقع با توجه به محور قرار 
گرفتن هجوم نقدینگی به بازار س��رمایه، یکی از تدابیر پیش��نهادی اولیه 
ش��ورای عالی بورس و وزیر اقتصاد عرضه سهام شرکت های دولتی بود که 
گزینه خوبی است و به اقتضای شرایط می تواند کارایی خوبی داشته باشد.

به اعتقاد وی، البته حجم برآوردی از صندوق یکم ETF که حدودا ۱۶ 
هزار میلیارد تومان اس��ت چندان قابل توجه نیست و با توجه به تخفیفی 
که اعمال ش��ده است و محدودیت ۲میلیون تومانی، آزادی زیادی هم در 

اختیار سهامداران قرار ندارد.

زمان پذیره نویسی ETF دولتی از درگاه کارگزاری اعالم شد

تاثیر ETF ها بر جذب نقدینگی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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شاخص بورس تهران باز هم رکورد زد
 تداوم رشد

پرشتاب شاخص بورس
ش��اخص کل بازار س��رمایه در دومین روز هفته هم رش��د 
پرش��تابی داش��ت و حدود 4۰ هزار واحد صعود کرد. شاخص 
کل در ای��ن روز با رش��د  ۳۹ ه��زار و ۶۰۱ واحدی در ارتفاع 
۹۵۷ هزار و ۷ واحد ایس��تاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
ب��ا ۱۲ هزار و ۷۷۷ واحد افزایش به ۳۱۰ هزار و ۷۳۷ واحد و 
ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۸هزار و 4۸۲  واحد رشد به ۲۰۶ 

هزار و ۲۸۲ واحد رسید.
در معامالت روز یکش��نبه بیش از ۵ میلیارد و ۹۱4 میلیون 
س��هم، ح��ق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش ۹4 ه��زار و ۳۶۱ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( ب��ا ۲هزار و 4۹۵ 
واح��د، بانک ملت )وبملت( با ۲ هزار و یک واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با یک هزار و ۷۱۲، ش��رکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شس��تا( با یک ه��زار و ۳۲۷ واحد، پاالیش 
نفت بندرعباس )ش��بندر( با ی��ک هزار و ۱۳۱ واحد و معدنی 
و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۵۳ واحد بیش��ترین 
تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند، اما در مقابل فقط یک 
نماد پارس سرام )کسرام( با تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
همچنی��ن نمادهای بان��ک ملت، گلوکوزان، ف��والد مبارکه 
اصفهان، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، بانک صادرات، 
س��رمایه گذاری غدیر و بانک صادرات ایران از جمله نمادهای 
پربینن��ده بودن��د. گروه ش��یمیایی هم در معام��الت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 4۲۱ 
میلی��ون و ۱۰۰ ه��زار برگه س��هم به ارزش ۱۰ ه��زار و 4۲  

میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۳۸۱ واحد افزایش داش��ت و 
ب��ر روی کانال ۱۱ ه��زار و ۸4 واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ 
میلیارد و ۲۸4 میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 4۳ هزار 

و ۸۱۹  میلیارد ریال داد و ستد شد.
در روز یکش��نبه نیز مانند روز شنبه همه نمادهای فرابورس 
از جمل��ه نماد هلدین��گ صنایع معدن��ی خاورمیانه )میدکو(، 
س��رمایه گذاری صب��ا تامین )صب��ا(، پتروش��یمی تندگویان 
)شگویا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرم��ز( و تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و گروه توس��عه 
مال��ی مهر آیندگان )مهان( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار 

را داشتند.

نماگربازارسهام

کمتر از یک هفته از ابالغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادس��ازی 
س��هام عدالت می گذرد و از مشمولین سهام عدالت خواسته شده است 
که روش س��رمایه گذاری خود را مشخص کنند، این در حالی است که 
هنوز به بسیاری از سواالت و ابهامات مردم در این خصوص پاسخ داده 
نشده و بسیاری از مشمولین در مورد اینکه چه باید کنند و چه روشی 

را انتخاب کنند کماکان سردرگم هستند.
به گزارش ایسنا، سه شنبه هفته گذشته مقام معظم رهبری با صدور 
ابالغیه ای با درخواس��ت رئیس جمهور برای آزادس��ازی س��هام عدالت 
موافقت کردند. پس از آن و از صبح روز چهارش��نبه گذشته در سامانه 
س��هام عدالت به نش��انی SAMANESE.IR گزینه ای تحت عنوان 
»آزادسازی سهام عدالت« اضافه شد تا مشمولین با ورود به آن بتوانند 

طرح آزادسازی سهام خود را انتخاب کنند.
در این راس��تا اعالم شد که به طور کلی دو راه پیش روی مشموالن 
سهام عدالت قرار دارد؛ راه نخست این است که فرد مدیریت و مالکیت 
س��هام را خود به دس��ت گرفته و نسبت به فروش سهامش اقدام کند. 
البته به نظر می رسد در این راه محدودیت هایی برای مشموالن وجود 
دارد. برای مثال ممکن اس��ت که فقط اجازه فروش ۳۰درصد از سهام 

عدالت خود را در هر دوره داشته باشند.
در راه دوم مش��موالن می توانند به صورت غیرمس��تقیم و از طریق 
شرکت های سرمایه گذار استانی نسبت به آزادسازی سهام عدالت خود 
اقدام کنند. در این راستا در صورتی که مشموالن، سهام عدالت خود را 
نفروشند و اختیار اداره و مدیریت آنها را به شرکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی س��هام عدالت وکالت بدهند، س��ازوکاری فراهم می شود که 
در آینده مش��موالن مال��ک واحدهای صندوق های قاب��ل معامله این 

شرکت ها شوند.
البته مش��موالن تا دهم خردادماه امسال برای تعیین نحوه مدیریت 
س��هام خود فرص��ت دارند. همچنی��ن این مش��موالن می توانند برای 
تصمیم گی��ری تا زمانی که ش��ورای عالی ب��ورس درخصوص جزییات 
ه��ر کدام از روش ها تصمیم گیری کند )ک��ه بازه زمانی ۱۰ روزه برای 
آن مشخص ش��ده بود( منتظر بمانند. همچنین آنها باید توجه داشته 
باشند که عدم مراجعه به سامانه تا مهلت تعیین شده به این معناست 
که نمی خواهند مدیریت س��هام خود را به صورت مستقیم انجام دهند 
و در نتیج��ه گزینه دوم آزادس��ازی به صورت غیرمس��تقیم برای آنها 

انتخاب می شود.
مباحث آزادس��ازی س��هام عدالت اما در حالی مطرح می ش��ود که 
زوای��ای دقی��ق روش مس��تقیم و غیرمس��تقیم این آزادس��ازی هنوز 
برای مردم مش��خص نش��ده و همچنین هیچ منبع رسمی زمان دقیق 

برگزاری جلسه شورای عالی بورس در این رابطه را اعالم نکرده است. 
پیگیری های خبرنگار ایس��نا برای برقراری ارتباط با اعضای این شورا 
نیز تا زمان نوشتن این گزارش بی نتیجه ماند. حتی صحبت های شنبه 
ش��ب فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز ابهامات موجود را 

برطرف نکرده است.
از س��وی دیگر هنوز به طور شفاف اعالم نش��ده است که ارزش هر 
س��هم چقدر است. در این راس��تا معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد: 
۵۰ میلیون نفر صاحب سهام عدالت هستند که ۵میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر از آنها که عضو کمیته امداد و نهادهای از این دس��ت هس��تند که 
سهام ش��ان با توجه به تخصیص ۵۰درص��دی ۱۰تا ۱۲ میلیون تومان 
ارزش دارد. دولت در س��ه س��ال گذش��ته برای هر سهم ۱۷۰ تا ۲۰۰ 
هزار تومان سود پرداخت کرد و امروز که مجوز توزیع عادالنه و فروش 
این سهام صادر شده و قطعاً دارایی 4۰ تا ۵۰ میلیونی یک خانواده 4 
ت��ا ۵ نفره در این مقطع می تواند به لحاظ اقتصادی به آنها کمک کند 

که ما توصیه می کنیم مردم این سهام را نفروشند. 
صحبت ه��ای اس��حاق جهانگیری و کنار هم ق��رار گرفتن این اعداد 
و ارقام هم به س��وال مش��مولین در مورد اینکه هر س��هم دقیقا چقدر 

است، پاسخ نداد.
در این میان، اعالم ش��د یکی دیگر از اتفاقاتی که برای مش��مولین 
س��هام عدال��ت رخ خواهد داد، صدور کد بورس��ی برای آن دس��ته از 
مش��مولینی اس��ت که کد ندارند. موضوعی که وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در اولین جلس��ه کمیته اجرایی آزادس��ازی سهام عدالت به آن 
اشاره کرد و اعالم نمود که طبق آن، مقرر شد تا با سرعت الزم نسبت 

به صدور کد بورسی برای همه دارندگان سهام عدالت اقدام شود.
مش��مولین س��هام عدالت حدود 4۷ میلیون نفر هستند و مشخص 
نیس��ت که چگونه قرار اس��ت برای این تعداد کد بورس��ی صادر شود. 
البته شنبه شب وزیر اقتصاد به این موضوع هم اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر روزانه یکصد هزار نفر کد بورس��ی دریافت می کنند و این 
رقم طی دو هفته آینده با تقویت زیرساخت ها که در دست اجرا است 
به آمار یک میلیون کد بورس��ی در روز افزای��ش خواهد یافت. درباره 
اپلیکیش��ن احراز هویت غیرحضوری نیز در حال تصمیم گیری نهایی 
هس��تیم که با اجرای این برنامه شاهد س��رعت باالتری در پذیرش ها 

خواهیم بود.
بر این اس��اس حتی اگر از هفته آینده )۲۰ اردیبهشت(، روزانه یک 
میلی��ون کد بورس��ی هم صادر ش��ود، تا تاریخ دهم خ��رداد که مردم 
می توانند روش مدیریت سهام خود را کنترل کنند، جمعا )با احتساب 
روزهای تعطی��ل( ۲۰ تا نهایت ۳۰ میلیون کد بورس��ی صادر خواهد 

ش��د. که با احتس��اب 4۷ میلیون نفر مشمول س��هام عدالت، حداقل 
۱۷ میلیون نفر بی کد خواهند ماند. این در ش��رایطی اس��ت که دیگر 

متقاضیان دریافت کد بورسی را هم در نظر نگیریم.
اما از همه مهم تر، مشمولینی هستند که کوچک ترین آشنایی با بازار 
س��رمایه ندارند و با وجود این همه ابهام، بین انتخاب روش مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم مدیریت سهام خود مردد هس��تند. در تماس های که 
خبرنگار ایس��نا با کارشناس��ان داشت به نظر می رس��د فعال  از دست 
کارشناس��ان ه��م با این می��زان اطالع��ات کمکی برنمی آی��د و همه 
باید منتظر باش��ند تا اطالعات جامع تری منتش��ر ش��ود. با این حال، 
کارشناس��ان توصیه می کنند که مش��موالن روش مستقیم آزادسازی 

سهام عدالت را انتخاب کنند.

کدام روش آزادسازی سهام عدالت بهتر است؟

ماجرای مبهم آزادسازی سهام عدالت
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 صادرات تره بار و محصوالت کشاورزی
ایران به کویت

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران از صادرات نخس��تین 
محمول��ه تره بار و محصوالت کش��اورزی ایران ب��ه کویت در دوران 

شیوع کرونا خبر داد.
به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ایران، »حمید زادبوم« اظهار 
داشت: با توجه به همه گیر شدن ویروس کرونا، برخی از کشورهای 
همجوار، همچون کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس از جمله کویت، 

مرزهای ورودی خود را بر روی واردات کاالها بسته بودند.
وی افزود: خوش��بختانه در روزهای گذش��ته محموله ای به وزن 
۵۰۰ تن از محصوالت کش��اورزی کانتین��ری یخچالی از مبدأ بندر 

دیر در استان بوشهر به بندر الشویخ در کویت حرکت کرد.
زادب��وم بیان داش��ت: ب��ا توجه به ش��رایط مس��اعد آب و هوایی 
کشورمان در س��ال جاری، تولیدات محصوالت کشاورزی نسبت به 
س��ال گذش��ته مطلوب بوده و اکنون به کش��ورهای همجوار صادر 

می شود.
بنا بر اطالعات به دس��ت آمده، محصوالت کش��اورزی به صورت 
قاب��ل  مالحظه ای به کش��ورهای امارات متحده عرب��ی، عمان، قطر 

صادر می شود که کویت نیز به این کشورها اضافه شده است.

افزایش 10درصدی مصرف بنزین در کشور
رئیس انجمن ش��رکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی با 
اش��اره به آغ��از برخی فعالیت های اقتصادی در کش��ور گفت  با این 
حال تنها ۱۰درصد به حجم مصرف بنزین اضافه ش��ده و همچنان 
۶۰درصد کاهش مصرف بنزین را نس��بت به پیش از ش��یوع کرونا 

شاهدیم.
»ناص��ر رئیس��ی فرد« روز یکش��نبه در گف��ت و گو ب��ا خبرنگار 
اقتص��ادی ایرنا، با بیان اینکه افزایش مصرف بنزین با وجود افزایش 
فعالیت های اقتصادی بس��یار کم بوده،  ادامه داد: در زمان اوج کرونا 
و محدودیت ه��ای ایجادش��ده ب��رای رفت و آمد،  مص��رف بنزین تا 

۷۰درصد کاهش داشت.
وی اف��زود:  اکنون نیز با وجود رف��ع برخی محدودیت ها و اجرای 
ط��رح فاصله گذاری اجتماعی هوش��مند،  همچن��ان مصرف بنزین 
افزایش چشمگیری نداشته و نسبت به زمانی که مصرف به حداقل 

رسیده بود،  ۱۰درصد افزایش داشته است. 
رئیس��ی فرد با تاکید بر اینکه اکنون مص��رف بنزین به 4۰درصد 
نس��بت به زمان پیش از ش��یوع کرونا رسیده اس��ت،  گفت: میزان 
مصرف در روزهای مختلف متفاوت اس��ت و کاهش مصرف بین ۵۵ 

تا ۶۵درصد در نوسان است.
وی با بیان اینکه اگر تردد و مصرف بنزین توس��ط مردم افزایش 
پیدا کند،  سیر صعودی شیوع کرونا را شاهد خواهیم بود،  ادامه داد: 
با توجه به این موضوع م��ردم باید همچنان محدودیت ها را رعایت 
کنند تا از این شرایط عبور کنیم و بهترین راه در این زمینه کاهش 

تردد خواهد بود.
رئیس انجمن ش��رکت های زنجیره ای توزی��ع فرآورده های نفتی 
افزود: س��فرها کاهش پیدا کرده و حتی در ایام ماه رمضان که بعد 
از افطار شاهد ترافیک در خیابان ها بودیم،  اما امسال به دلیل کرونا 

خیابان ها خلوت تر است. 
ب��ه گفته رئیس��ی فرد، اگرچه ب��ه علت فروش پایی��ن در مرحله 
ورشکستگی قرار داریم اما سالمت جامعه را اولویت خود می دانیم. 
وی تاکی��د کرد:  هیچ جایگاه تعطیلی نداریم اما ش��رایط به دلیل 
کاهش فروش س��خت ش��ده اس��ت. این موضوع برای جایگاه های 
بین ش��هری به مراتب بدتر است اما براساس تعهدات خود همچنان 
فع��ال هس��تند و در بدتری��ن حالت به دلیل کاه��ش فروش تعداد 

نازل ها را کم کرده اند. 
رئیسی فرد با بیان اینکه هیچ همراهی درخصوص ارائه تسهیالت 
و حق بیمه و مالیات برای جایگاه ها در نظر گرفته نشده،  ادامه داد: 
با این وجود جایگاه داران تمام پروتکل بهداش��تی را اجرا می کنند و 

تجهیزات در چند نوبت ضدعفونی می شود. 
وی گفت: تاکنون آم��اری در مورد ابتالی کارگران پمپ بنزین ها 

به کرونا اعالم نشده است.

نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ اعالم شد
ایس��نا به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نوشت 
قیمت مرغ نس��بت به روزهای ابتدایی ماه رمضان با کاهش مواجه 

شده است.
مهدی یوس��ف خانی با بیان اینکه قیمت مرغ نس��بت به روزهای 
ابتدایی ماه رمضان با کاهش مواجه شده است، اظهار کرد: در حال 
حاضر قیمت مرغ در کش��تارگاه کیلویی ۹هزار و۵۰۰تومان، قیمت 
توزیع ش��ده در مغازه کیلویی ۹هزار و۷۰۰ و در خرده فروشی ها نیز 
کیلویی۱۰ هزار و۷۰۰تومان اس��ت. وی ادامه داد: عرضه مرغ زیاد 
و تقاضای خرید مردم نس��بت به  هفته های گذشته بسیار کم شده 
اس��ت. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در ادامه به قیمت 
تخ��م مرغ نیز اش��اره کرد و گف��ت: قیمت هر ش��انه تخم مرغ ۲۰ 
هزار تومان و قیمت هر کیلو از آن ۱۰هزار تومان اس��ت. براس��اس 
مشاهدات میدانی قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها حدود ۱۲ 

هزار تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۱ هزار تومان است.

اخبـــار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با همکاری بانک مرکزی، سیستم بانکی، 
وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و سیستم تولید و توزیعی، طرح اعتبار مصرف کننده 

برای تحریک تقاضا در کشور راه اندازی می شود.
به گ��زارش خبرگزاری مهر، محمد ش��ریعتمداری در مصاحبه با رادیو اقتصاد، 
اظهار داش��ت: طرح اعتبار مصرف کننده در ماه های آتی با همکاری بانک مرکزی، 
نظ��ام بانک��ی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و سیس��تم تولید و توزیعی با 
هدف تحریک تقاضا در کشور اجرا می شود. این طرح می تواند کمک شایان توجهی 

به تحریک تقاضا و ایجاد تقاضای مطمئن برای بازار تولید کاالهای ایرانی باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت با ش��یوع ویروس کرونا در 
کشور تاکنون تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است، افزود: برای حمایت عمومی 
از تمامی اقش��ار جامعه، افزایش قدرت خرید برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و 
همچنین کمک به تأمین معیشت خانوارهای متوسط و ضعیف در جامعه اقدامات 

خوبی در مملکت انجام شده است.
وی ادام��ه داد: برای مثال دول��ت برای ۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب ۲4 
میلیون خانوار که از مجموعه حس��اب یارانه اس��تفاده می کنند اعتبار یک میلیون 
تومان��ی قرض الحس��نه معین کرد که مرحل��ه اول و دوم آن تا ب��ه امروز پرداخت 

شده است.
ش��ریعتمداری تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۱۹ میلیون و 4۰۰ تا ۱۹ میلیون 
و ۵۰۰ ه��زار نفر از مجموعه خانوارهای ایرانی مش��مول دریافت این تس��هیالت 

قرض الحسنه شده اند.
وی ادامه داد: جدا از این ۳میلیون خانواده که از حداقل درآمدها و هزینه ها در 
س��طح کشور برخوردار بودند تحت پوش��ش کمک های ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی 
یاران��ه ای دولت به ازای خانوار تک نفره، پنج نف��ر و به باال قرار گرفته اند. این رقم 
در اسفند و فروردین ماه پرداخت شده و در ماه مبارک رمضان به صورت مضاعف 
انجام خواهد ش��د. بدیهی است که در ماه های اردیبهشت و خرداد سال جاری نیز 
این ۳میلیون خانوار از یارانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی دولت برخوردار خواهند شد.

صندوق بیمه بیکاری هنوز ۵ هزار میلیارد تومان را دریافت نکرده است
ش��ریعتمداری تصریح کرد: یک میلیارد یورو ب��ا تصویب دولت و با اذن رهبری 
معظم انقالب از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش بهداشت و درمان 
و س��ایر نیازمندی های حوزه کرونا اختصاص پیدا کرده که از این میزان ۱۳ هزار 
میلی��ارد تومان مربوط به بخش بهداش��ت و درمان و ۵ ه��زار میلیارد تومان مقرر 
ش��ده برای کمک به صندوق بیمه بیکاری تخصیص یابد که هنوز مبلغی پرداخت 

نشده است.
وی ادامه داد: عالوه بر این با کمک نهادهای انقالبی و حمایتی، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و همه نهادهایی 

که متصل به دفتر مقام معظم رهبری هستند هماهنگی های الزم به عمل آمد و هر 
کدام در یک حرکت همدالنه با ملت ایران مشارکت کردند.

چند بسته معیشتی توزیع خواهد شد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوش��بختانه ۳.۵ میلیون بسته غذایی و 
کمک حمایت معیشتی از طرف سپاه و کمکی که خیران در اختیار سپاه قرار دادند 

در نیمه اول ماه مبارک رمضان بین نیازمندان سراسر کشور توزیع شده است.
وی افزود: جدا از این یک میلیون بس��ته حمایتی معیش��تی که برنامه نمادین 
آن از ش��هر ری آغاز خواهد ش��د از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بین 

خانواده های نیازمند سراسر کشور توزیع می شود.
ش��ریعتمداری اظهار داش��ت: عالوه بر این ۵۰۰ هزار بس��ته حمایتی معیشتی 
تأمین مالی ش��ده از سوی بنیاد مستضعفان و همینطور 44۵ هزار بسته حمایتی 
معیش��تی از سوی آستان قدس رضوی در اختیار محرومان جامعه البته با گرایش 
اس��تان خراسان رضوی، استان های مجاور و دیگر نیازمندان در سراسر کشور قرار 

گرفته است.
وی تصریح کرد: همچنین ۲۵۰ هزار بسته حمایتی معیشتی هم از سوی هالل 
احمر جمهوری اس��المی ایران در اختیار مردم محروم زیر پوش��ش بهزیس��تی و 
کمیته امداد قرار گرفته که به نوبه خود می تواند کمکی به رفع مش��کالت جاری 

کشور باشد.
اختصاص 50 هزار میلیارد تومان منابع به 11 رسته شغلی

وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع 
در اختیار ۱۱ رس��ته ش��غلی تأثیرپذی��ر از بروز ویروس منح��وس کرونا قرار داده 

خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این منابع از چه محلی تأمین خواهد شد، 
اف��زود: بانک مرکزی برخی از ذخایر قانون��ی بانک ها را برای تحقق این هدف آزاد 
و در ضم��ن بانک ها را همزم��ان مکلف کرده که از محل منابع داخلی خود معادل 
همان میزان اعتبار وارد صحنه کنند و در جمع نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان 

منابع بدین منظور ایجاد شده است.
شریعتمداری اظهار داشت: تسهیالت ۱۲درصدی در اختیار ۱۱ رسته شغلی از 
واحدهای مختلف تولیدی کش��ور که در اثر شیوع ویروس کرونا لطمه دیده اند به 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم قرار داده می شود.
وی اضاف��ه کرد: واحدهایی که به صورت مس��تقیم از طرف دولت تعطیل اعالم 
ش��ده اند ب��ه ازای هر نفر بیمه ش��ده به می��زان ۱۶ میلیون تومان از تس��هیالت 
۱۲درصد بهره مند خواهند شد البته این موضوع مشروط به حفظ نیروی کار است 
اما واحدهایی که به طور مس��تقیم از طرف دولت تعطیل اعالم نش��ده  اند ولی در 
رس��ته هایی هستند که با تصویب ستاد ملی کرونا تأثیرپذیر بودن از تعطیلی سایر 

واحدها یا شیوع ویروس کرونا به ازای هر نفر کارگر رسمی دارای کد بیمه ماه دی 
و بهمن از تسهیالت ۱۲ میلیون تومان بهره مند خواهند شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این تس��هیالت با وثیقه س��هل و راحت 
در اختی��ار واحدهای تولیدی قرار می گیرد به طوری که واحدهایی که زیر ۵۰ نفر 
کارگر دارند فقط با تودیع سفته، بنگاه هایی که باالی ۵۰ نفر کارگر دارند سفته به 
عالوه یک تا سه ضامن و از ۲۰۰ میلیون تومان به باال تسهیالت اگر در اختیار قرار 
گرفته باش��د سایر وثایق مورد قبول نظام بانکی از واحدهای تولیدی برای این وام 

۱۲درصد در اختیار بانک ها قرار می گیرد.
وی افزود: وام مزبور تا سه ماه تنفس و ۲4 ماه هم زمان پرداخت دارد یعنی در 

مدت دو سال این منابع باید به سیستم بانکی عودت داده شود.
ش��ریعتمداری اظهار داش��ت: این تس��هیالت به بنگاه های اقتص��ادی پرداخت 
می شود که نسبت به اخراج کارگران خود اقدام نکرده اند و به یک معنا همان تعداد 
کارگر بیمه شده ای که در دی و بهمن ماه سال گذشته در اختیار داشته اند همان 

افراد را دوباره به کارگیری کنند.
وی اظهار داش��ت: این هم اقدام مناسبی که از پایان اردیبهشت ماه سال جاری 

آغاز می شود.
شناسایی یک میلیون شاغل غیررسمی در کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عالوه بر این عده ای در مشاغل غیررسمی 
یا در خانه های مردم کار می کردند و اگر مش��اغلی هم داشتند شهرداری ها بیشتر 
با آنها در تماس و ارتباط بودند مثل دستفروش��ان ۱۸۲ هزار نفر در تهران و یک 
میلیون نفر در سطح کش��ور از طریق شهرداری تهران و همینطور شهرداری های 
سراس��ر کش��ور البته با گرایش ش��هرداری های کالنش��هرها شناس��ایی و از وام 

قرض الحسنه ۲ میلیون تومانی بهره مند خواهند شد.
وی افزود: بین ۲۳ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان منابعی که بانک ها در اختیار مردم 
ب��رای افزایش قدرت خری��د مردم قرار می دهند که در واقع یک ش��وک ۲۵ هزار 
میلیارد تومانی به بازار اس��ت که حداکثر دو ماه تحت تأثیر مشکالت ناشی کرونا 
بوده به نظر می رسد برای راه اندازی واحدها رقم قابل قبولی باشد، اما برای تحریک 
تقاض��ا باید روش های جدیدی در ادامه برنامه ها عملیاتی ش��ود که در این زمینه 
مذاک��رات زیادی با بخش های مختلف دولتی به خص��وص در جهت ایجاد اعتبار 

مصرف کننده صورت گرفته است.
شریعتمداری اظهار امیدواری کرد که در ماه های آتی با همکاری بانک مرکزی، 
سیس��تم بانکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیستم 
تولید و توزیعی طرح اعتبار مصرف کننده در کش��ور راه اندازی شود که بدون شک 
این طرح می تواند کمک شایان توجهی به تحریک تقاضا و ایجاد تقاضای مطمئن 

برای بازار تولید کاالهای ایرانی باشد.

شناسایی یک میلیون شاغل غیررسمی

طرح اعتبار مصرف کننده اجرا می شود

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از دو تا سه برابر شدن 
مراجع��ات مردم برای خدمات پس از فروش نس��بت به اس��فندماه خبر داد و با 
اشاره به افزایش تقاضای موبایل به دلیل تجمیع تقاضا بعد از تعطیلی های ناشی 
از ش��یوع کرونا، تصریح کرد که واردات موبایل طی 4۵ روز اول س��ال ۹۹ کمتر 

از نیاز کشور بوده است.
امیر اس��حاقی در گفت وگو با ایسنا،  اظهار کرد: یکی از مشکالت شرکت ها در 
حال حاضر تامین قطعات یدکی برای تعمیر این گوشی ها است، چراکه با شیوع 
کرون��ا تامین کنندگان خارجی قطعات قادر به ف��روش محصوالت خود نبودند و 
حاال هم مشکالتی که برای تخصیص ارز وجود دارد باعث شده این مشکل ادامه 
پی��دا کند. وی افزود: میانگین خرابی  کاال ۲درصد اس��ت؛ یعنی انتظار می رود از 
هر ۱۰۰گوش��ی فروخته ش��ده دو تلفن همراه خراب باش��د، اما در حال حاضر 
مراجعات مردم برای خدمات پس از فروش نس��بت به اسفندماه تقریبا دو تا سه 

برابر شده است.
چگونه تلفن همراه مان را ضدعفونی کنیم؟

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان موبایل، تبلت و لوازم جانب��ی از بین رفتن لمس 
ال س��ی دی موبایل های مرجوعی بر اثر شس��ته شدن یا آب یا الکل را شایع ترین 
دلیل مرجوع شدن تلفن های همراه عنوان کرد و توصیه کرد که برای ضدعفونی 
تلفن همراه کاربران الکل را به صورت مس��تقیم به صفحه و درزهای تلفن همراه 

اس��پری نکنند و از دستمال آغش��ته به مواد ضدعفونی استفاده کنند. همچنین 
بهتر است برای ضدعفونی وسایل الکترونیک از مواد ضدعفونی که الکل کمتری 

دارد استفاده شود.
تقاضا چرا زیاد شد؟

وی همچنین از افزایش تقاضا به دلیل تجمیع تقاضا بعد از تعطیلی های ناشی 
از ش��یوع کرونا خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه  اردیبهشت 
ماه تنها ۷۰۰ هزار دس��تگاه موبایل وارد کشور شده، در حالی که مصرف ماهانه 
کش��ور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دس��تگاه است. از این رو میزان موبایل واردشده 
در فروردین و اردیبهش��ت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجادشده در بازار نیست و 

همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.
انجم��ن واردکنن��دگان موبایل، تبلت و ل��وازم جانبی در روزه��ای اخیر طی 
بیانیه ای نس��بت به احتمال افزایش ۳۰درصدی قیم��ت موبایل در صورت ادامه 
مشکالتی که در زمینه تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه وجود دارد هشدار 
داده ب��ود که در ای��ن رابطه هم دبیر این انجمن گف��ت: در حال حاضر به دلیل 
تجمیع تقاضا، صف های طوالنی برای ثبت س��فارش تلفن همراه وجود دارد و به 
دلیل حجم باالی مراجعه بازرگانان، آنها برای بررس��ی پرونده شان در روند ثبت 
سفارش باید حدود ۱۰ روز منتظر بمانند. از طرف دیگر ارز موردنیاز برای واردات 
این کاال تخصیص نیافته که همه منجر به کاهش واردات موبایل س��ال ۹۹ شده 

اس��ت. البته ش��رکت های خارجی مادر هم در پی ش��یوع ویروس کرونا تولیدات 
خود را عقب انداختند و شرکت امارات هم که منبع ورود کاال است در این مدت 

درگیر کرونا بوده که سیستم لجستیک را تحت تاثیر قرار داده است.
تلفن همراه گران شده؟

وی در پاس��خ به اینکه در س��ال جدید تلفن همراه افزایش قیمت داش��ته یا 
نه، گفت که تلفن همراه با توجه به س��ود تعیین ش��ده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به فروش می رود بنابراین اگر شرکت ها در سال 
ج��اری با ارز گران تری تلفن همراه را وارد کرده باش��ند براس��اس همان فرمول 
کاالی خود را گران تر عرضه کردند و محصوالتی که از سال قبل در انبار داشتند 

هم با همان قیمت قبلی فروختند.   
اس��حاقی در پایان از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( و بانک مرکزی 
خواس��ت که باتوجه به نیاز مردم در حوزه تلفن همراه در شرایط کنونی، اولویت 
در نظر گرفته ش��ود و کار آن تسریع کند و تصریح کرد: نیاز به گوشی همراه به 
دلیل ارتباطات تصویری، جلس��ات و آموزش مجازی در پی شیوع ویروس کرونا 
باال رفته اس��ت بنابراین تنها راه حل این مش��کل این است که دولت به این کاال 
اولویت دهد و با توجه به اینکه تولیدکنندگان کارشان را از سر گرفتند و امارات 
هم در حال کم کردن محدودیت ها است، واردکنندگان در صورت حمایت دولت 

می توانند در کمتر از یک ماه بازار را تامین کنند.

افزایش بیش از ۲ برابری درخواست خدمات پس از فروش موبایل

ضدعفونی غیراصولی بازار تعمیرات موبایل را داغ کرد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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افزایش 60درصدی خدمات در محل 
امدادخودرو سایپا

اقدامات گروه خودروس��ازی سایپا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
ادامه دارد که براس��اس یکی از ای��ن اقدامات که با هدف جلوگیری از انجام 
س��فرهای غیرضروری انجام می شود، خدمات خودرویی مشتریان این گروه 

خودروسازی در محل و منزل آنها انجام می شود.
ب��ه گزارش س��ایپانیوز،  این خدم��ات در محل را امدادخودرو س��ایپا از 
اواخر اس��فندماه س��ال ۹۸ آغاز کرد و طبق آخرین آمار اعالم شده، تا اوایل 

اردیبهشت ماه ۹۹ رشد ۶۰درصدی را نشان می دهد.
در اج��رای طرح امدادخودرو س��ایپا ک��ه با هدف کمک به ش��بکه نظام 
س��المت کش��ور و مقابله با شیوع ویروس کرونا اجرا ش��د، خدمات امدادی 
گروه خودروس��ازی س��ایپا از جمله انجام س��رویس های دوره ای به صورت 
رایگان و در محل موردنظر مش��تریان انجام می شود تا از مراجعه هموطنان 

به نمایندگی ها و سایر تعمیرگاه ها جلوگیری شود.
ای��ن طرح ابتدا قرار بود ت��ا پایان فروردین ماه اجرا ش��ود اما با توجه به 
اس��تقبال هموطنان و تاکید شبکه بهداشتی کش��ور مبنی بر ادامه اقدامات 
ضدکرونای��ی، ب��ه دس��تور مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ت��ا پایان 

اردیبهشت ماه تمدید شد.
ع��الوه بر این، امدادخودرو س��ایپا برای اجرای بهتر این طرح، نس��بت به 
افزای��ش امدادگ��ران، خودروهای امدادی و تقویت مرک��ز تماس خود اقدام 
کرده و امدادگران این ش��رکت تا س��اعت ۲۲ نس��بت به ارائه خدمات اقدام 

می کنند.

عوارض آزادراه ها در روزهای کرونایی چگونه 
دریافت می شود؟

مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور اعالم 
کرد از ابتدای شیوع ویروس کرونا هیچ وجه نقدی از مردم در ایستگاه های 
عوارضی آزادراه های کش��ور دریافت نش��ده و همه الزام��ات و پروتکل های 

بهداشتی نیز رعایت می شود.
به گزارش ایس��نا، در پی ش��یوع ویروس کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن 
زندگی مردم در جهان، دس��تورالعمل ها و مصوبات بس��یاری در کشور برای 
پیشگیری و مقابله با این ویروس ابالغ و اجرایی شد. یکی از این مسائل که 
تاکید بس��یاری بر آن شد، استفاده نکردن مردم از پول نقد و جایگزینی آن 

با کارت بانکی یا انتقال وجه الکترونیکی بود.
ایستگاه های عوارضی آزادراه ها یکی از جاهایی است که مردم از پول نقد 
استفاده می کنند اما به نظر می رسد در روزها و ماه های شیوع ویروس کرونا 

تغییراتی در چگونگی پرداخت عوارض آزادراهی ایجاد شده است.
خیراله خادمی  - مدیرعامل ش��رکت س��اخت وتوسعه زیربناهای حمل و 
نقل کش��ور – گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، مقرر شد تا در 
آزادراه هایی که الکترونیکی نیس��تند، به هیچ وجه پول نقد دریافت نشود و 
ای��ن تصمیم و مصوبه س��تاد مقابله با کرونا بود ت��ا بتوانیم درصد انتقال آن 

را کاهش دهیم.
وی افزود: در آزادراه های غیرالکترونیکی مردم با کارت بانکی شان عوارض 
را پرداخت می کنند و همه ضوابط و پروتکل های اعالم شده وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و ستاد مقابله با کرونا رعایت می شود و خوشبختانه 

مشکلی در این زمینه نداریم.
البته پیش از این و در نیمه اسفندماه سال گذشته نیز محمدرضا زمانیان 
- مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه های س��ازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای-  در این باره گفته بود: براس��اس ابالغیه های س��تاد مبارزه 
ب��ا کرونا نه تنه��ا هیچ وجه نقدی از مردم در ایس��تگاه های عوارضی گرفته 
نمی ش��ود بلکه اعالم کردیم که دس��تگاه های پ��ز را در عوارضی ها خارج از 
این ایس��تگاه ها و در دس��ترس مردم قرار دهند تا به هنگام تردد رانندگان 

خودشان وجه نقد را با استفاده از کارت خوان محاسبه و پرداخت کنند.
وی افزود: تمامی دس��تورالعمل های ابالغی س��تاد مقابله ب��ا کرونا برای 
آزادراه ها و به ویژه ایس��تگاه های عوارضی آن اجرایی می ش��ود که می توان 
به ضدعفونی کردن این ایس��تگاه ها و دیگر اقدامات بهداش��تی و پیشگیرانه 
اش��اره ک��رد همچنین به ش��رکت های بهره ب��ردار اعالم کردی��م تا در همه 
ایس��تگاه های عوارضی اقالم بهداش��تی مختلف را از جمله دستکش یک بار 
مصرف، دستمال کاغذی و ... را در اختیار مردم قرار دهند تا رانندگان برای 
محاس��به  و پرداخت عوارض خود، با دس��تگاه پوز به صورت مستقیم تماس 

نداشته باشند.

افت فروش خودروسازان فرانسوی به 
88درصد رسید 

میزان فروش خودروسازان فرانس��وی در آوریل ۲۰۲۰ تحت تاثیر شیوع 
گسترده ویروس کرونا و افت شدید تقاضا ۸۸.۸درصد کاهش یافته است.

 تازه ترین آمار و گزارش های منتشرش��ده از تاثیر و تبعات منفی ش��یوع 
گس��ترده ویروس خطرن��اک و مرگبار کرونا بر اقتصاد فرانس��ه حاکی از آن 
است که میزان فروش خودروسازان فرانسوی در ماه گذشته میالدی آوریل 
۲۰۲۰ تحت تاثیر افت ش��دید تقاضای مش��تریان و قرنطینه ناشی از شیوع 
بیماری کووید ۱۹ کاهش بی س��ابقه ای یافته و یک افت ۸۸.۸درصدی را به 

ثبت رسانده است.
 دولت فرانس��ه ب��ه منظور جلوگیری و قطع زنجیره انتقال و انتش��ار این 
ویروس خطرناک در تاریخ ۱۷ مارس س��ال ج��اری میالدی اعالم وضعیت 
اضط��راری و قرنطین��ه کرد که به واس��طه آن تمامی دفات��ر نمایندگی ها و 
کارخانه های ش��رکت های خودروس��ازی در این کش��ور تعطی��ل و فعالیت 
آنها متوقف ش��د.  فرانسیس رودیه، س��خنگوی کمیته انجمن خودروسازان 
فرانس��ه در ای��ن خصوص خاطرنش��ان کرده اس��ت: با اینکه ب��ه طور قطع 
نمی توان از آینده و روزهای پیش روی صنعت خودروس��ازی در این کش��ور 
س��خن گفت اما بدون ش��ک برنامه های متعددی به منظور کمک و احیای 
 Anadolu خودروس��ازان فرانس��وی در نظر گرفته ایم.  براس��اس گزارش
Agency، بازار خودروی فرانس��ه توسط ش��رکت های بزرگ پژو سیتروئن 
که ش��امل زیرمجموعه های پژو، سیتروئن، DSA و اپل می شود و همچنین 
گروه صنعتی رنو که ش��امل زیرمجموعه های رنو، داس��یا و آلپاین می شود، 
توانس��ته سهم قابل توجهی در بازار کش��ورهای مختلف علی  الخصوص اروپا 
و خاورمیانه را به خود اختصاص دهند و با کس��ب درآمد و س��ودآوری های 

هنگفت، چرخ اقتصاد این کشور اروپای غربی را به حرکت در بیاورد.
 بس��یاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو برآورد و اعالم کرده اند 
که میزان فروش خودرو در سال ۲۰۲۰ میالدی به حداقل ۲۰درصد رسیده 

و کاهش خواهد یافت.

دبیر انجمن خودروس��ازان گفت س��تاد تنظیم بازار به کمیته خودرو 
ماموری��ت داد تا تلفیق فرمول ش��ورای رقابت و س��ازمان حمایت برای 

قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجه ای درباره آن حاصل نشد.
به گزارش میزان، احمد نعمت بخش درباره قیمت گذاری خودرو اظهار 
کرد: روز به روز صنعت خودرو در حال تضعیف شدن است، قیمت هایی 
که ش��ورای رقابت در سال های گذشته و تکلیفی که وزیر صنعت مبنی 
بر فروش با قیمت بهمن ۹۷ بر خودروس��ازان اعمال کردند موجب زیان 

انباشته 4۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شدند.
دبیر انجمن خودروس��ازان افزود: ایران خودرو و س��ایپا در اس��فندماه 
ب��ا تجدید ارزیابی دارایی ها این زی��ان را پرداخت کردند و از نظر قانون 
تجارت از ماده ۱4۱ خارج ش��دند، اما پولی وارد شرکت نشد و در حال 

زیان کردن هس��تند. وی گفت: اگر تاکید بر فروش خودرو با قیمت های 
فعلی باشد ایران خودرو و سایپا مجددا طی دو تا سه ماه آینده مشمول 

ماده ۱4۱ می شوند و نمی توانند هزینه قطعه سازان را پرداخت کنند.
نعمت بخش بیان کرد: اختالف قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد شده 
و زمانی که پیش فروش��ی ص��ورت می گیرد با انبوه��ی از تقاضا مواجه 

می شود.
دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: ۲.4 میلیارد میلیون تومان 
نقدینگ��ی در بازار وج��ود دارد و زمانی که اخت��الف قیمت ارزان ترین 
خودرو در کارخانه و بازار به ۲۵ میلیون تومان می رس��د مشخص است 

که تقاضا برای پیش فروش زیاد می شود.
وی تصری��ح کرد: دو هفته قبل س��تاد تنظیم ب��ازار به کمیته خودرو 

ماموری��ت داد تا تلفیق فرمول ش��ورای رقابت و س��ازمان حمایت برای 
قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجه ای درباره آن حاصل نشد.

نعمت بخ��ش افزود: طب��ق نامه معاون حقوقی رئی��س جمهور که در 
بهمن ماه ارس��ال شده بود و فصل الخطاب ستاد تنظیم بازار است مقرر 
شد فرمول سازمان حمایت به جلسه ستاد تنظیم بازار ارسال تا براساس 

آن تصمیم گیری شود که به جلسه تنظیم بازار نرسید.
دبی��ر انجمن خودروس��ازان تاکید ک��رد: اگر این روش اعمال ش��ود 
ش��رکت ها از زیان خارج می شوند هرچند اختالف قیمت کارخانه و بازار 

وجود خواهد داشت.
وی گفت: خودروس��ازان مخالفتی با فرمول سازمان حمایت ندارند و 

از زیان خارج می شوند.

دبیر انجمن خودروسازان:

تلفیق فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت برای قیمت گذاری خودرو نتیجه نداد

این روزها وقتی اخبار خودرو را مرور می کنید ممکن است با اخبار متعددی در 
زمینه افزایش قیمت توسط خودروسازان مواجه شوید که رقم آن هرچند ناچیز 
اس��ت اما برای عموم مش��تریان و مس��ئوالن توجیه ندارد. بررسی تورم، افزایش 
قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو، سخت تر شدن تحریم ها و ده ها 
عامل دیگر نش��ان می دهد که خودروس��ازان برای مدت طوالنی با وجود افزایش 
سرس��ام آور هزینه ها با قیمت گذاری دستوری ملزم به تثبیت قیمت ها شده اند و 
این موضوع زیان انباش��ته س��نگینی را به آنها تحمیل کرده اس��ت و در صورت 

تداوم این شرایط روزهای سختی در انتظار صنعت خودرو و کشور خواهد بود.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، دکتر امیرحس��ن کاکایی، دانش��یار 
دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس صنعت خودرو 
معتقد است باید مشکالت 4۰ ساله صنعت خودرو را فراموش کنیم و به جراحی 
فوری صنعت خودرو با توجه به مش��کالت دو سال اخیر بپردازیم. آنچه در ادامه 
می خوانید گفت و گویی جامع با این کارشناس حوزه خودرو در زمینه مشکالت 
صنع��ت خودرو طی دو س��ال اخیر و راهکارهای موجود ب��رای برون رفت از این 

بحران است.
کاکای��ی در ابتدای صحبت های��ش تاریخ صنعت خودرو را ب��ه دو بازه زمانی 
تقسیم کرد و گفت: بخشی از صنعت و بازار خودرو ما مربوط به 4۰ سال گذشته 
و بخش مهم آن که این روزها باید در موردش به دنبال راه حل باشیم مربوط به 
دو سال اخیر است. این کارشناس خودرو در ادامه افزود: وقتی صحبت از صنعت 
خ��ودرو به میان می آید همه 4۰ س��ال را به خاطر می آورند و با اس��تدالل های 
علمی که در ذهن ش��ان اس��ت می گویند اگر از این مسیر می رفتیم بهتر بود اما 
نکته اصلی اینجاس��ت که برای اصالح ش��رایط فعلی باید تنها دو سال اخیر که 
اوج بحران بوده را مدنظر قرار دهیم و بعد از این اصالحات به 4۰س��ال گذش��ته 
بپردازیم. کاکایی اضافه کرد: بسیاری می گویند خودروسازان بروند روی بهره وری 
کار کنند تا قیمت کاهش پیدا کند و این موضوع به خصوص طی دو سال اخیر 
مهمترین فش��ار روی خودروس��ازان بوده است. این کارشناس خودرو در ادامه با 
در نظر گرفتن فرض افزایش بهره وری در ش��رکت های خودروسازی برای کاهش 
قیمت گفت: افزایش بهره وری سه عامل کلیدی دارد که به بررسی هر یک از آنها 
و امکان پذیری اجرای این عوامل می پردازیم. اولین عامل منابع انس��انی است که 
به دلیل قوانین حاکم بر کش��ور و قوانین کار موجود در کشور نمی توان مدیریت 
مناس��بی روی منابع انس��انی داش��ت و این موضوع تنها به دو خودروساز بزرگ 
کش��ور مربوط نمی شود بلکه مشاهده می کنیم که حتی کرمان خودرو نیز وقتی 
قصد کاهش تولید و تعدیل نیروی انس��انی دارد، شورای تامین استان جلوی آن 
را می گیرد و قوانین مربوط به کار اجازه اخراج کارگران به س��ادگی را نمی دهد. 
کاکایی در زمینه مشکالت نیروی انسانی در خودرو افزود: از طرف دیگر به دلیل 
بزرگ بودن جامعه نیروی انسانی حوزه خودرو شاهد بسیاری از نیروهای انسانی 
سفارشی هس��تیم که این موضوع نیز لطمه ای در زمینه نیروی انسانی است لذا 
در زمینه نیروی انس��انی با وجود این مشکالت نمی توان برای افزایش بهره وری 

انتظار حرکت بزرگی داشت.
کاکای��ی قیمت مواد اولیه و ارتقای تکنولوژی را به عنوان عامل دوم در زمینه 
افزای��ش بهره وری عنوان کرد و اف��زود: قیمت مواد اولیه صنعت خودرو در ایران 
وابس��ته به نرخ ارز اس��ت و با نرخ جهانی محاسبه می شود و با توجه به نوسانات 
ن��رخ ارز نمی توان انتظار کنترل این بخش از تولید خودرو را داش��ت و از طرف 

دیگر اگر فش��ار کاهش قیمت به تولیدکنندگان مواد اولیه وارد شود تا در نتیجه 
قیم��ت خ��ودرو تغییر نکن��د، آن صنایع نیز به ح��ال و روز صنعت خودرو دچار 
می ش��وند. این کارشناس خودرو افزود: رشد تکنولوژی در شرکت های خودرویی 
نیز نیاز به س��رمایه گذاری و نقدینگی دارد ک��ه در صنعت خودرو وجود ندارد و 
ارتباطات جهانی که کمک به رش��د تکنولوژی می کنند نیز در صنایع خودرویی 
ما وجود ندارند در حالی که برای توسعه به ارتباطات جهانی نیاز داریم لذا عامل 

دوم نیز برای افزایش بهره وری در دسترس خودروسازان نیست.
کاکایی س��ومین عامل افزایش بهره وری را ارتقای اتوماس��یون خطوط تولید 
عن��وان کرد و گفت: افزایش فناوری های خطوط تولید می تواند موجب بهره وری 
در صنعت خودرو شود اما خطوط تولید نوین نیازمند سرمایه گذاری های کالن و 
هزاران میلیاردی است که در طول 4۰ سال گذشته در صنعت ما هیچ گاه اتفاق 
نیفتاده اس��ت و عمده خط��وط تولیدی که طی 4۰ س��ال در صنعت خودرو ما 

راه اندازی شده دست دوم بوده اند.
کاکایی در ادامه ضمن اشاره به مشکالت لجستیک در حوزه خودرو به بررسی 
نقش مدیریت در افزایش بهره وری و کاهش قیمت پرداخت و گفت: با بررس��ی 
همه عوامل به این نتیجه می رس��یم که مدیریت خودروس��ازی حداکثر می تواند 
۱۰درصد در افزایش بهره وری موثر باش��د و تنها عاملی اس��ت که طی سال های 
اخیر توانس��ته در بهره وری تاثیر بگذارد اما در عین حال ما طی دو سال گذشته 
ش��اهد تورم بیش از ۲۰۰درص��د در زمینه نهاده های تولی��د بوده ایم و تورم در 
حوزه ه��ای دیگر نظیر منابع انس��انی بیش از ۸۰درصد بوده اس��ت در حالی که 
افزای��ش قیمت خودروها به حدود ۵۰ تا ۱۰۰درصد می رس��د. این کارش��ناس 
خودرو نرخ ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو را یکی از عوامل موثر در افزایش 
فش��ار روی خودروسازان عنوان کرد و گفت: طی دو سال گذشته از سال ۹۶ به 
۹۷، دالری که در اختیار خودروس��ازان قرار می گرفت از ۳۷۰۰ تومان به 4۲۰۰  
قرار بود افزایش پیدا کند اما دالری که در سال ۹۷ به دست خودروسازان رسید 
عمال باالی ۸ هزار تومان بود و در س��ال ۹۸ دالر خودروس��ازان باالی ۱۲ هزار 
توم��ان بود. با وجود اینک��ه این نرخ ارز موجب افزایش چن��د برابری مواد اولیه 
صنعت خودرو ش��ده بود، در س��ال ۹۸ قیمت خودرو همچنان برمبنای ۷ بهمن 
۱۳۹۷ بود که به مدت یک سال ثابت مانده بود. آیا با این تورم چنین ثباتی در 

قیمت خودرو منطقی است؟
کاکایی ضمن اشاره به خداحافظی شرکای اروپایی و آسیایی از صنعت خودرو 
کش��ور گفت: در شرایط فعلی حتی خودروسازان نسبتا مطرح چینی نیز دیگر با 
ایرانی ها کار نمی کنند و مجبور به کار با خودروس��ازان ضعیف چینی هس��تیم و 
مسیر انتقال پول نیز به دلیل تشدید تحریم ها صدها برابر پیچیده تر شده است و 
در نتیجه هزینه های دور زدن تحریم ها نیز افزایش پیدا کرده است. وی در ادامه 
افزود: در این میان صحبت از ارتقای کیفیت و استاندارد را نیز به میان می آوریم 
و مشخص است که با این وجود اگر خودروسازان ضرر نکنند باید تعجب کنیم!

کاکایی ضمن اش��اره به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی انباش��ته دو خودروساز 
بزرگ کش��ور و اشاره به احتمال تعطیلی ۲۸ ش��رکت خودرویی دیگر در کشور 
در صورت تداوم تصمیمات و ش��رایط فعلی گفت: در حال حاضر ده ها س��ازمان 
نظارتی به صورت مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم روی قیمت گ��ذاری و فعالیت های 
مالی خودروس��ازان نظارت دارند و چندین بار به بهانه اینکه مش��کل از مدیریت 
اس��ت، مدیران شرکت های خودروس��ازی عوض شده اند اما ش��اهد این موضوع 

هس��تیم که تغییرات مدیریتی تغیی��ر قابل توجهی در وضعی��ت صنعت و بازار 
خودرو به وجود نیاورده است. وی در ادامه افزود: کشور ما تنها یک ماه مانده به 
نوروز ۹۹، ۲۰درصد تورم در بخش قیمت مواد اولیه را به ثبت رس��اند که نشأت 
گرفته از افزایش نرخ دالر از حدود ۱۲ هزار تومان به کانال ۱۵ هزار تومان بود و 
با این وجود و در نظر گرفتن ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی ۲ ساله خودروسازان 
می توان پیش بینی زیان ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی این ش��رکت ها در س��ال 

۹۹ را داشت.
این کارشناس خودرو پس از بررسی مشکالت موجود در مسیر صنعت خودرو 
مش��کل اصلی موج��ود را قیمت گذاری غلط و دس��توری خودروها عنوان کرد و 
گفت: مس��ئولین باید در زمینه قیمت خودروه��ا تصمیم جدی بگیرند و قیمت 
خودروه��ا را واقعی کنند. وی افزود: باید واقعیت را بپذیریم که تولید هر خودرو 
با قیمت گذاری دس��توری و تالش برای ثابت و پایین نگه داشتن قیمت خودرو 
به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان ضرر روی دست خودروساز می گذارد در حالی 
که همین خودرو وقتی به کف بازار می رسد با تورم، افزایش قیمت پیدا می کند.
کاکایی ضمن مخالفت ب��ا ورود ارگان ها به مبحث قیمت گذاری گفت: اگر در 
س��ال ۹۷ ش��ورای رقابت اعداد واقعی را در فرمول خودش قرار می داد مشکالت 
به وجود نمی آمد چراکه در برهه ای من با فرمول ش��ورای رقابت، میزان افزایش 
قیمت را ۲۰درصد محاسبه کردم اما شورای رقابت به دلیل در نظر گرفتن اعداد 

گذشته و غیرواقعی به ۷درصد افزایش قیمت رسید.
کاکایی در پاس��خ به سوالی در زمینه ارائه راه حل برای گذر از بحران موجود 
گفت: در ش��رایط کنونی نمی توان به دنبال حل تمامی مشکالت در کوتاه مدت 
ب��ود بلکه باید به دنب��ال کمینه کردن نارضایتی ها و انتخ��اب از بین راه های بد 
و بدت��ر برویم. وی آزادس��ازی قیمت خودرو را راه حل��ی بلندمدت برای کاهش 
نارضایتی ه��ا عن��وان کرد و افزود: در صورت آزادس��ازی قیمت ها ممکن اس��ت 
ط��ی مدت کوتاه همچن��ان وضعیت بازار خودرو راضی کننده نباش��د اما با ورود 
نقدینگی به شرکت های خودروس��ازی می توان در بلندمدت شاهد جهش تولید 
و تثبیت ش��رایط بازار خودرو بود. به عقیده این کارشناس صنعت خودرو با رشد 
خودروس��ازی، اقتصاد کشور تقویت می شود و این موضوع روی کسب و کارهای 
بسیاری تاثیر مثبت خواهد داشت، اما در صورت تداوم روند کنونی ممکن است 
ش��اهد تعطیلی و ورشکستگی خودروسازان و در نتیجه بیکاری هزاران نفر و در 
پی آن تعطیلی کس��ب و کارهای جانبی باش��یم که موجب وضعیت بحرانی در 

کشور خواهد شد.
کاکای��ی در پایان گفت: در ش��رایط فعلی باید از افزایش تنش خودروس��ازان 
مانن��د بحث ه��ای ارتقای اس��تاندارد به ی��ورو ۵ که هم موجب کاه��ش تیراژ و 
ه��م موجب افزایش قیمت خودروها می ش��ود خودداری کنی��م چراکه هر چند 
خودروس��ازان آماده این ارتقا هس��تند اما چنین ارتقایی در شرایط فعلی چیزی 
جز افزایش تنش و هزینه های سربار برای اقتصاد کشور دربر نخواهد داشت. وی 
در ادامه افزود: اگر برجام ادامه داش��ت ما در س��ال ۹۹ حداقل ش��اهد ۵ خودرو 
جدی��د کام��ال ایرانی، ۵۰ خ��ودرو مونتاژی روز از برنده��ای معتبر و  بیش از ۵ 
ش��رکت اروپایی و آسیایی حوزه خودرو سرمایه گذار در کشور بودیم که این امر 
محقق نشد و حتی چینی ها نیز پشت ما را خالی کردند. در این شرایط به جای 
رویاپردازی و افزایش تنش، باید به دنبال راهکارهای س��ازنده مانند آزادس��ازی 

قیمت و اصالح وضعیت صنعت و بازار خودرو در بلندمدت باشیم.

امیرحسن کاکایی در گفت و گوی اختصاصی با »عصرخودرو«:

قیمت خودرو آزاد نشود، روزهای سختی را در پیش خواهیم داشت

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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15 اردیبهشت 1399

شماره 1536



کسب و کارامـروز8

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد برای دومین دوره، تا سقف 4۰۰ میلیون 
تومان دیگر به شرکت های خالق کوچک آسیب دیده بر اثر کرونا تسهیالت با بهره 
۹درصد اعطا کند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، علی وحدت 

رئیس هی��أت عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
گفت: این صندوق در ادامه فعالیت ها و حمایت های 
خود در حوزه مقابله با ویروس کرونا، پس از تأمین 
مالی ش��رکت های فعال در حوزه ساخت تجهیزات 
و ل��وازم مرتب��ط و همچنین حمای��ت و کمک به 
تداوم کس��ب وکار شرکت های دانش بنیان کوچک، 
ش��تاب دهنده ها و تأمین کنن��دگان فضاه��ای کار 
اشتراکی آس��یب دیده از ش��یوع ویروس کرونا، در 
مرحل��ه دوم قص��د دارد با ه��دف حمایت و کمک 
به تداوم کس��ب و کار ش��رکت های خالق کوچک 
آسیب دیده بر اثر کرونا که دارای نیروی انسانی کمتر 
از ۵۰ نفر یا فروش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال در سال 
۹۸ بوده اند، تس��هیالت اعطا کند. وحدت، جزییات 

این تسهیالت را تشریح کرد و گفت: شرکت های مورد تأیید دبیرخانه برنامه توسعه 
زیست بوم ش��رکت های خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا سقف 
4۰۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۹درصد تسهیالت دریافت می کنند. دوره پرداخت 

این تسهیالت شش ماه و دوره تنفس آن نیز شش ماه خواهد بود. بعد از این مدت 
شرکت ها طی ۱۲ ماه موظف به بازپرداخت تسهیالت می شوند. وی در مورد نحوه 
شناس��ایی شرکت های آسیب دیده بر اثر کرونا برای تخصیص تسهیالت نیز گفت: 
فهرس��ت شرکت های خالق آس��یب دیده توسط 
دبیرخانه برنامه توس��عه زیس��ت بوم شرکت های 
خالق تأیید ش��ده و توس��ط صندوق ن��وآوری و 
ش��کوفایی برای اخذ تس��هیالت به صندوق های 
پژوهش و فناوری سراسر کشور معرفی می شوند. 
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
شرایط بهره مندی ش��رکت های خالق کوچک از 
این تسهیالت را بیان کرد و گفت: نیروی انسانی 
کمتر از ۵۰ نفر یا فروش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال 
در س��ال ۹۸، کاهش نسبت فروش زمستان سال 
۹۸ در مقایس��ه با س��ال ۹۷، کاهش رتبه الکسا 
ی��ا میزان نصب و ی��ا کاربر فع��ال، تعیین میزان 
تسهیالت تا س��قف 4۰۰ میلیون تومان براساس 
هزینه ها، فروش و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت از جمله شرایط موردنیاز برای 
دریافت این تس��هیالت خواهد بود. عالوه بر آن پرداخت این تسهیالت مشروط بر 

حفظ اشتغال ۹۰درصدی شرکت مطابق با لیست بیمه است.

مرکز نوآوری و شتابدهی توسعه صنایع منطقه ای با عنوان برج فناوری دکتر 
قریب با حضور س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و محمد 
مهدی طهرانچی رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی گشایش یافت تا با ارائه خدمات 

متنوع به شتاب دهنده های حوزه های گوناگون 
ش��اهد رونق فعالیت های زیست بوم فناوری و 

نوآوری در سال جهش تولید باشیم.
این مرکز در هش��ت طبقه فضایی مناس��ب 
ب��رای اس��تقرار ش��تاب دهنده ها فراه��م کرده 
اس��ت و تاکنون پنج شتاب دهنده در این مرکز 

فعالیت خود را آغاز کرده اند.
مرک��ز نوآوری و ش��تابدهی توس��عه صنایع 
منطق��ه ای، برج فناوری دکتر قریب، با حمایت 
معاونت علمی و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی 
راه اندازی شده اس��ت. شتاب دهنده  های حاضر 
در آن امکانات��ی مانن��د حض��ور در فضای کار 
اش��تراکی، دریاف��ت خدمات مش��اوره ای برای 

توسعه کسب و کار، تامین دفاتر کاری و مشاوره مالی را در اختیار استارت آپ ها 
قرار می دهند. ارائه این خدمات باعث گسترش کسب و کارهای نوپا می شود.

تنوع بخشی به فعالیت های زیست بوم فناوری و نوآوری

اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در مراس��م گشایش سرای نوآوری 
و ش��تابدهی توسعه صنایع منطقه ای دکتر قریب گفت: امروز با ایجاد 
ای��ن برج فناوری یک بازیگر به زیس��ت 
بوم فن��اوری و ن��وآوری کش��ور افزوده 
ش��د. این مرکز توس��عه و تنوع بخش��ی 
به فعالیت های این زیس��ت بوم را دنبال 

می کند.
وی ادامه داد: راه اندازی سراهای نوآوری به 
عنوان جزئی از زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
کشور دنبال می شود که بر این اساس مهرماه 
س��ال گذش��ته اولین س��رای نوآوری جامع 

دانشگاه آزاد اسالمی راه اندازی شد.
رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی همچنین گفت: امروز این برج 
فناوری، در س��اختمانی متروک ایجاد شد تا 
به فضایی برای تولید و تزریق نوآوری تبدیل شود. این مکان در فضای ۸ هزار 
مترمربع با اس��تقرار پنج شتاب دهنده تخصصی و اختصاص دو طبقه به فضای 

کار اشتراکی، ایجاد شد.

گشایش سرای نوآوری و شتابدهی توسعه صنایع منطقه ای دکتر قریبمرحله دوم حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا آغاز شد

ترک عادت برای هیچ کس آس��ان نیس��ت، اما این عادت ه��ا می توانند آینده 
ش��غلی و کسب و کار ش��ما را تخریب کنند. حتی عنوان بهترین رهبران کاری 
نیز نمی تواند از گسترش این عادت های بد، جلوگیری کند. شما به عنوان کسی 
که مدیریت یک کسب و کار را به عهده دارید، می توانید از همین امروز نسبت 

به کنار گذاشتن این عادت ها که ما بیان می کنیم، اقدام کنید:
کار کردن بی وقفه

شاید در ظاهر به نظر برسد که شما سخت کار می کنید، اما نتیجه مطالعات 
گوناگون نشان می دهد که کار کردن بی وقفه، بدون زمان های استراحت، باعث 
کاهش بهره وری ش��ما می شود. در عوض می توانید زمان های استراحت موثری 
را در طول روزهای کاری برای خود برنامه ریزی کنید تا باالترین بازده را داشته 
باشید. بعد از اینکه مدت زمانی را به صورت متمرکز کار کرده اید، مدت کوتاهی 
را به خود اس��تراحت دهید. برخی معتقدند ک��ه ۵۲ دقیقه کار بی وقفه، به ۱۷ 
دقیقه اس��تراحت نیاز دارد. برای مثال، بعد از این ۵۲ دقیقه از میز خود فاصله 
بگیرید و دور دفتر خود کمی راه بروید، به همکاران خود سر بزنید، یک فنجان 

چای بنوشید و دوباره پشت میز خود بنشینید.
عدم استراحت و خواب کافی

همه ما می دانیم که خواب کافی برای حفظ س��المتی، امری حیاتی است؛ با 
این حال بس��یاری از افراد، این روزها به بی خوابی عادت کرده اند. در این میان 
رهب��ران کاری نی��ز وجود دارند ک��ه گاهی اوقات، در دفت��ر کار خود به خواب 
می روند. داش��تن خواب کاف��ی نیز همانند زمان های اس��تراحت، برای افزایش 
بهره وری در درازمدت، ضروری اس��ت. بنابراین، به جای اینکه تمام طول شب 
را برای به پایان رس��اندن پروژه های خود، بیدار بمانید، به رختخواب رفته و به 

آرامی بخوابید.
نادیده گرفتن بازخوردهای کارکنان

رهبر خوب بودن به این معناس��ت ک��ه بتوانید بازخوردهای کارکنان خود را 
ب��ه راه حل های موثر و مثبت تبدیل کنید؛ فرقی نمی کند که این بازخوردها تا 
چه اندازه مفید یا غیرموثر هستند، در هر صورت باید آنها را جدی بگیرید. شما 

مجبور نیستید که تمامی پیشنهادات آنها را اعمال کنید، اما تحت هر شرایطی 
باید بازخوردهای آنها را جدی بگیرید و اجازه دهید که حرف های آنها ش��نیده 
ش��ود. اگر در انجام این امر س��هل انگاری کنید، به مرور روابط شما با کارکنان 
تیره و تار خواهد ش��د. این یکی از مهم ترین عادت های اشتباهی است که باید 

هرچه زودتر کنار بگذارید.
هدر دادن وقت با انجام کارهای غیرضروری

اگر تم��ام روز را به مرتب کردن میز، چک کردن ایمیل ها، برنامه ریزی برای 
افزایش بهره وری و یا حتی به کارگیری ابزار/ اپلیکیشن/ سیستمی که می تواند 
زندگ��ی ش��ما را تغییر دهد، بپردازید؛ احتماال احس��اس می کنید که بهره وری 
باالیی داش��ته اید. اما به یاد داش��ته باش��ید که این کاره��ا در عمل به معنای 
»بهره وری بیهوده« ش��ناخته می ش��وند. همه ما می دانیم ک��ه اینباکس ایمیل 
و می��ز کار به مرتب ش��دن نیاز دارند، اما از این کارها ب��ه عنوان بهانه ای برای 

اجتناب از وظایفی که باید به سرانجام برسانید، استفاده نکنید.
عدم واگذاری برخی کارها به دیگران

گاه��ی اوقات باید زمان گذاش��ته و نگاه دقیقی به جری��ان کار بیندازید و از 
خود بپرس��ید: »آیا به اندازه کافی، کار را به دیگران واگذار می کنید؟« اگر نه، 
دلیل آن چیس��ت؟ اگر به دنبال ریش��ه  این دلیل باشیم، احتماال به این نتیجه 
می رس��یم که احتماال ب��ه کارکنان خود اعتماد ندارید. برای رفع این مش��کل، 

هرچه سریع تر اقدام کنید.
عدم سرمایه گذاری برای تکنولوژیکی کردن محیط کار

گاهی اوقات، حجم گس��ترده فرآیندهای اتوماس��یون و تکنولوژی در محیط 
کار می تواند خس��ته کننده باش��د، ب��ا این حال نمی توان نیاز ب��ه آنها را نادیده 
گرف��ت. باید به این فکر کنید که چه چیزی می تواند تاثیر بهتری در کس��ب و 
کار داشته باشد و منابع خود را برای به کارگیری ابزارهایی سرمایه  گذاری کنید 
که می تواند روند کار را آس��ان تر کن��د. فراموش نکنید که هیچ وقت برای ترک 

عادت های اشتباه دیر نیست؛ از همین حاال شروع کنید.
inc/ucan :منبع 

»برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور« دومین جلد از 
کتابی است که با ارائه تصویری روشن از واقعیت مهاجرت دانشجویان تحصیلکرده 
پرده برمی دارد. این کتاب درباره بررس��ی برنامه ای است که چندین سال از اجرای 

آن می گذرد تا براساس آن متخصصان ایرانی به کشور بازگردند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، زیست بوم فناوری و نوآوری 
در سال های اخیر با حمایت های انجام شده رشد خوبی را تجربه کرده است، تعداد 
زیادی از محققان ایرانی غیرمقیم به کش��ور بازگشته اند و رونق بخش فعالیت های 
اس��تارت آپی و دانش بنیان ش��ده اند. در شرایطی که اخباری نامعتبر سعی در ارائه 
آماری نادرست از مهاجرت دانشجویان تحصیلکرده دارند، خوب است نگاهی به آمار 
بازگشت متخصصان و محققان به کشور نیز داشته باشیم؛ متخصصانی که به کشور 

بازگشتند و یاری گر زیست بوم فناوری و نوآوری شدند.
بنابرای��ن در دومین جلد از کتابی که با همت گروهی از کارشناس��ان رصدخانه 
مهاجرت ایران گردآوری شده به برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی 
خارج از کش��ور می پردازد؛ برنامه ای که برای بهره مندی از دانش و تجربه محققان 
و متخصصان ایرانی خارج از کش��ور در قالب برنامه هایی مانند پس��ادکترا، فرصت 

مطالعات، اساتید مدعو و تاسیس شرکت های فناور طراحی شده است.
همچنی��ن در س��رفصل های گوناگون کت��اب درباره اهداف برنام��ه، پایگاه های 
تخصصی و همکار در حوزه های پژوهش��ی و همچنی��ن فناورانه، نتایج و خروجی 

برنامه و بازتاب آن در رس��انه های خارجی توضیحاتی ارائه ش��ده است. نگاهی به 
آمار و ارقام به کارگیری متخصصان ایرانی بازگشته به کشور در حوزه های گوناگون 
تخصص��ی علم��ی و فناورانه یکی از بخش های جذاب این کتاب اس��ت که دیدی 
روشن به مخاطب می دهد. براساس آمار ارائه شده در این کتاب با ایجاد زیرساختی 
مناسب، مشارکت بیش از 4 هزار و ۷۰۰ نفر از متخصصان و محققان ایرانی خارج 
از کشور در این برنامه انجام شده است و بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از محققان ایرانی 
دانش��گاه های برتر دنیا هم اکنون به کش��ور بازگشته اند. شرح دقیق برنامه ها مانند 
تعداد اجرای طرح های فناورانه، موسس��ات و مراکز به کارگیری این افراد کامل در 
کتاب آمده اس��ت. همچنین در جداولی و با رسم شکل با توضیحاتی دقیق نشان 
داده شده است که همکاری ها با محققان و متخصصان ایرانی بازگشته به کشور نرخ 
رشد باالیی در زمینه های مختلف داشته که این آمار برای هر سال به صورت مجزا 
ارائه شده است. در بخشی از کتاب به بازتاب این برنامه، در رسانه های خارجی اشاره 
ش��ده اس��ت که همگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به موفقیت برنامه دولت 
جمهوری اسالمی ایران در ترغیب متخصصان ایرانی خارج از کشور به همکاری و 

بازگشت به ایران اشاره کردند.
معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان در راس��تای ارائه تصویری ش��فاف 
از واقعیت مهاجرت به دیگر کش��ورها و جذب نخبگان غیرمقی��م از ارائه آمارها و 

گزارش های موثق این حوزه حمایت می کنند.

آمار جذب متخصصان ایرانی غیرمقیم ارائه شد

بازتاب موفقیت در رسانه های خارجی

تولید میـان رده اگرچه اسـتراتژی تمامی برندهـای تولیدکننده گوشـی تلفن همراه 
محسـوب می شـود، با این حال اپل در این رابطـه چندان فعال نبوده و به تازگی نسـل 
دوم آن را که به اختصار SE نامیده می شـود عرضه کرده اسـت. سـری نخسـت آن در 
سـال ۲016 عرضه شد که طرفداران بسـیاری را پیدا کرد. جدیدترین تولید برند اپل از 
4.۷ اینـچ انـدازه صفحه نمایش، 3 گیگابایت رم، دوربین 1۲ مگاپیکسـل و باتری 18۲1 
میلی-آمپر سـاعتی برخوردار اسـت. هدف از تولید آن نیز به این خاطر اسـت که افراد 
بـا بودجه کمتر هم بتوانند به مشـتریان ارزشـمندترین برند حال حاضـر جهان تبدیل 

شـوند. نکته قابل توجه در رابطه با مشخصات آیفون جدید این است که برندهایی نظیر 
سامسـونگ و شـیائومی در جدیدترین محصوالت خود دوربین های 60 مگاپیکسـلی را 
استفاده کرده اند. با این حال هنوز هم کیفیت دوربین اپل حتی بهتر از رقبای خود است. 
علت این امر به این خاطر اسـت که کیفیت تصویر تنها به تعداد پیکسـل محدود نبوده 
و اپل به خاطر عملکرد منحصر به فرد خود که باعث می شـود تا قطعات کامال همخوانی 

الزم را با یکدیگر داشته باشند. 
 در این رابطه تیم کوک در جدیدترین سـخنرانی خود یک ادعای جنجال برانگیز را 

حذف این عادت ها در افزایش بهره وری رهبران کاری موثر است

تیم کوک اندروید را به چالش کشید 
به قلم: نیکوال الگاس -  نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری به اعضای هیأت علمی 
و دانش��جویان دوره های دکترا، ارش��د و کارشناسی تخفیفاتی در راس��تای استفاده از 

آزمایشگاه های عضو اعطا می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، رضا اسدی فرد با بیان اینکه تمرکز 
اصلی ما در س��ال ۹۸ و امس��ال، توس��عه بازار خدمات آزمایش��گاهی به عنوان یکی از 
نیازهای نظام س��المت است، گفت: تالش می کنیم بازار خدمات آزمایشگاهی را توسعه 

دهیم؛ بازاری که فواید آن برای جامعه، نظام سالمت و آزمایشگاه های کشور است.
به گفته مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری، حدود ۷ 
هزار عضو با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری  همکاری 

می کنند.

ارائه تخفیفات آزمایشگاهی به 
دانشجویان و اعضای هیأت علمی

دوشنبه
15 اردیبهشت 1399

شماره 1536
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ما مدام در حال اس��تفاده از ذخایر ژنتیکی هس��تیم؛ گنج های حیاتی که 
اجزای سازنده سیس��تم های زیستی را تشکیل می دهند. این ذخایر ژنتیکی 
جزو منابع امنیتی و اس��تراتژیک هر کشوری محسوب می شوند. محافظت از 

آنها یک ضرورت اس��ت. این منابع مهم انسانی، 
حیوانی، گیاهی و میکروارگانیسم ها را باید پاس 
داشت؛ ذخایری که امنیت غذای مصرفی مان را 

تامین می کنند.
ایران کش��وری غنی از منابع و ذخایر فسیلی 
اس��ت که س��الیان س��ال اس��ت به عنوان پایه 
اصلی اقتصاد کش��ور ش��ناخته می ش��وند، اما 
ای��ن موضوع باعث ش��ده مدی��ران از ذخایری 
که ثروت و س��رمایه اصلی کشور هستند غافل 
بمانن��د؛ ذخایری که مهم تری��ن و کلیدی ترین 
اندوخته ه��ای ژنتیکی هر کش��وری محس��وب 

می شوند.
این منابع در کنار ارزش مادی که دارند، پایه 

و اس��اس همه تولیدات بیولوژیک اعم از کشاورزی، غذایی، دارویی، صنعتی 
و شیمیایي هم محسوب می شوند.

»اس��تفاده پای��دار از منابع پایه ای طبیعی می تواند ب��ه فقرزدایی و تامین 

امنیت غذایی کشور بینجامد و در نتیجه توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی 
سیاس��ی کش��ور را در پی داشته باش��د.« مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این مطلب، 
می گوید: ایران کشوری غنی از ذخایر و منابع 
ژنتیکی است که اگر از این داشته های مان به 
خوبی اس��تفاده کنیم ب��ه افزایش بهره وري از 
محصوالت کش��اورزي و زیست محیطی کمک 

می کنیم.
دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری با تاکید 
ب��ر تعریف برنامه های مختلف��ی برای افزایش 
بهره وری و حفظ منابع ژنتیکی کش��ور، بیان 
می کند: ستاد در کارگروه زیست بانک و ذخایر 
ژنتیک��ی، ارتق��اي کیفیت و کمی��ت خدمات 
بانک ه��اي ژن و زیس��ت بانک هاي کش��ور را 

دنبال می کند.
البت��ه حفاظت، صیانت و بهره برداری پایدار از این منابع که تضمین کننده 
حیات کش��ور در حال و آینده خواهد بود و انتقال آن به نس��ل های آینده از 

وظایف مهم ملی همه ما است.

دس��تیابی به فناوری های هوایی برای کش��ورهای در حال گذار، سخت و 
پیچیده اس��ت و این کشورها ترجیح می دهند بیشتر یک واردکننده فناوری 
باش��ند تا تولیدکننده و منش��أ اثر. ایران هم تا پیش از انقالب تنها با واردات 

نیازه��ای خود را رفع می کرد، اما اکنون در این 
عرصه علم��ی حرفی برای گفت��ن دارد و گلیم 
خ��ود را تا ح��د مقبولی از آب بیرون کش��یده 

است.
این کار با شناس��ایی نیازهای صنعت هوایی 
کش��ور و حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان 
آغ��از و با تولید و بومی س��ازی برخی از قطعات 
و فناوری ه��ای موردنی��از تکمیل ش��د. تعمیر 
قطع��ات هواپیما، تامی��ن فناوری های موردنیاز 
طراحی و ساخت هواپیما، بومی سازی تجهیرات 
فرودگاهی، ناوبری و کمک ناوبری، تولید قطعات 
کارب��ردی در هواپیماه��ا و ... از جمله اقداماتی 
است که با تالش شرکت های دانش بنیان  کشور 

محقق شده است.
هرچند که دس��تیابی به این فناوری ها س��خت بود و دشوار اما با ظرفیت 
دانش��ی که در زیس��ت بوم فناوری و نوآوری ذخیره کرده بودیم توانستیم به 

این فناوری ها دست یابیم و از پیچ سخت و دشوار تحریم ها گذر کنیم. البته 
ک��ه هن��وز در این حوزه حرف های ناگفته زیادی هس��ت و راه طوالنی برای 
خوداتکایی مانده اس��ت؛ اما همین طی مس��یر هم برای مان یک افتخار ملی 

و جهانی است. 
و  فضای��ی  فناوری ه��ای  توس��عه   س��تاد 
حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در این سال ها با حمایت از 
شرکت های دانش بنیان  فعال در حوزه هوایی 
و هوان��وردی تالش کرده که س��طح فناوری 
بوم��ی در صنعت هوایی و هوان��وردی را ارتقا 
داده و کسب و کارهای جدید دانش بنیان ایجاد 

کند.
ای��ن هدف که در س��تاد برای س��ال ۹۸ و 
۹۹ تعریف ش��ده است با برنامه هایی در حوزه 
بومی س��ازی برخی قطعات هواپیما، تجهیزات 
فرودگاهی، راداری، ناوب��ری و کمک ناوبری،  
توس��عه خدمات هوانوردی عمومی، توس��عه محصوالت و خدمات پهبادهای 
تجاری و اخذ گواهی انطباق محصوالت ش��رکت های دانش بنیان پیگیری و 

اجرایی خواهد شد.

دانش بنیان ها  فناوری های پیشرفته را به صنعت هوایی تزریق می کنندامنیت غذایی کشور را با حفظ ذخایر ژنتیکی تامین کنیم

بنا به گفته مدیرعامل صندوق بین المللی پول، در س��ال ۲۰۲۰ وارد 
رکود اقتصادی دیگری ش��دیم. رکود فعلی ب��ه مراتب بدتر از رکودی 

است که دنیا در سال ۲۰۰۹ تجربه کرد ه است.
خبر خوبی نیس��ت؛ مخصوصا ب��رای کارآفرینان و صاحبان کس��ب 
و کار. با هر رکود، باید انتظار از دس��ت دادن بس��یاری از مش��اغل و 
قطع ش��دن دس��تمزدها را داشته باش��یم. این امر ناگزیر قدرت خرید 
مصرف کننده را کاهش و کسب و کار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در 
نتیجه باعث اخراج و تعدیل کارکنان بیشتری خواهد شد و این فرآیند 
تداوم پیدا می کند تا جایی که تقریبا اجتناب از آس��یب های اقتصادی 

غیرممکن خواهد بود.
اما صاحبان کس��ب و کارها می توانند گام هایی را برای کاهش میزان 
خس��ارات و زیان های حاصل از رکود بردارند که در ادامه به بیان چند 

توصیه در این باره می پردازیم:
1- منافع کسب و کار را در اولویت قرار دهید:

با ش��کل گرفتن این رک��ود بزرگ اقتصادی، حت��ی آنهایی که پول 
کافی دارند در کس��ب و کارش��ان دچار عدم اطمینان هستند. در این 
شرایط طبیعی اس��ت که بین کمک کردن به کسب و کار یا کارکنان 
خود احس��اس تردید کنید. ایده آل این اس��ت که شما هر دو را انجام 
دهید، اما وقتی آینده در هاله ای از ابهام قرار دارد و نقدینگی به میزان 
کافی موجود نیس��ت، خیلی از کارآفرین��ان باید تصمیم بگیرند که آیا 
آخرین نقدینگ��ی خود را صرف راضی کردن کارمندان ش��ان کنند یا 

صرف هزینه کسب و کار؟
بعض��ی مدیران با وجود رکود اقتص��ادی تصمیم به کمک کردن به 
کارکن��ان خ��ود  می گیرند، اما اگر کس��ب و کار از بین ب��رود، جایی 
برای بازگش��ت کارمندان وجود ن��دارد. بنابراین، در حالی که این نظر 
بحث برانگیز قابل درک اس��ت، شاید بهتر باش��د با دوراندیشی بیشتر 

عمل و به ماندگاری کسب و کارتان توجه کنید.
اگرچ��ه ممکن اس��ت در کوتاه مدت خبر خوبی ب��رای کارمندان تان 
نباشد، اما بهترین راه برای نجات کسب و کار، کارکنان و به طور کلی 

اقتصاد، در بلندمدت است.
۲- ارزش بیشتری برای مشتریان خود قائل شوید:

وقت��ی اقتصاد ب��ه خوبی پیش نمی رود، مش��تریان تمایل به کاهش 
هزینه های ش��ان دارند. حتی اگر ش��ما پیش��نهاد چیزی را بدهید که 
موردنیازش��ان است، باز هم مش��تریان قصد کمتر کردن مصرف خود 
از آن را دارند و این در فروش ش��ما تاثیرگذار خواهد بود. برای نمونه 
صاحب خانه از هزینه رسیدگی به باغچه و نظافت ساختمان می کاهد 

یا افراد کمتر به سینما و مکان های تفریحی می روند.
ش��ما به عنوان صاحب کس��ب وکار، با توجه به کاهش قدرت خرید 
مش��تریان و کاه��ش درآمدتان می توانی��د به ازای پول��ی که دریافت 
می کنید، پیشنهادهای بهتری به مشتریان ارائه دهید. به عنوان مثال، 
س��ینماها می توانند پ��اپ کورن رایگان به مش��تریان خود ارائه دهند. 
آرایش��گران می توانند برای یک سال به طور نامحدود مبلغ ثابتی را به 

ازای کوتاه کردن موی مشتریان شان دریافت کنند.
هنگامی که ارزش بیش��تری را به محصول یا خدمات خود می دهید، 
مش��تریان نه تنها پیش��نهاد ش��ما را هزینه ی��ا مخ��ارج اضافی تلقی 
نمی کنند بلکه باورش��ان این اس��ت که مبلغی را پس ان��داز می کنند . 
اگرچه این اس��تراتژی ممکن اس��ت برای افزایش تعداد مش��تریان در 
این رکود کافی نباش��د، ولی حداقل برای حفظ اعتبار و تداوم کسب و 

کارتان کمک می کند.
3- با تامین کنندگان باالدستی و پایین دستی همکاری کنید:

مش��تری برای کاهش هزینه هایش از دو استراتژی استفاده می کند، 
که عبارتند از 

اس��تراتژی اول: تمام هزینه های غیر ض��روری که می تواند بدون آنها 
به زندگی خود ادامه دهد مثل گردش و سینما رفتن را قطع می کند.

اس��تراتژی دوم: حتی هزینه های خ��ود را برای تامین موارد ضروری 
مثل نیاز به س��وخت و مواد غذایی کاهش می دهد. به عبارت دیگر در 

مصرف اقالم ضروری هم صرفه جویی می کنند.
با افرادی که خدمات شان در راستای ارائه محصوالت یا خدمات شما 

در جریان های باالدستی و پایین دستی است، شراکت کنید.
برای مثال کس��ب و کار »س��ازنده تلفن هم��راه« را در نظر بگیرید. 
جریان های باالدس��تی این کسب و کار شامل سازندگان تلفن همراه و 
جریان های پایین دستی فروش��گاه ها و سیستم های عاملی  هستند که 

این تلفن ها و لوازم جانبی را به مشتریان می فروشند.
اگ��ر گریزی به مورد قبل یعنی ارائه ارزش بیش��تر به مش��تری در 
ازای پرداختی که انجام می دهد، بزنیم، ش��رکت س��ازنده تلفن همراه 
می تواند در مواردی تلفن رایگان به مشتریانش پیشنهاد دهد. این کار 
می تواند پیامدهای خوبی هم برای مش��تری و هم برای شرکت سازنده 
داش��ته باش��د. این استراتژی حتی برای س��ازندگان نرم افزار و اپ هم 
کاربرد فوق العاده ای دارد، چراکه درون سیستم عامل تلفن قرار گرفته 
و بسته بندی می ش��ود و به محض خارج شدن از بسته بندی مستقیما 

مورد استفاده مشتری قرار می گیرد.
4- با پیشنهادهای قیمت گذاری نوآوری کنید:

این یکی از موثرترین راه های حفظ مش��تریان در رکود است. ابتکار 
در قیمت گ��ذاری باید روی دو هدف خاص متمرکز ش��ود: پیش��نهاد 

قیمت پایین تر برای مشتری و باالبردن نقدینگی خود.
شرایطی را ایجاد کنید که به خریداران این امکان را بدهد، محصول 
یا خدمات ش��ما را به صورت اقس��اط بپردازند. این باعث می  ش��ود که 
خریدار توان خرید بیش��تری از محصول ش��ما را داش��ته باشد. اگر از 
خدماتی استفاده می کنید که امکان قسط بندی را دارد، مطمئن شوید 

که پرداخت ها را به طور کامل دریافت می کنید.
بس��تگی به پیشنهاد شما دارد، می توانید نحوه پرداخت را از دریافت 
کل پول به پرداخت ماهیانه تغییر دهید، اما توجه داش��ته باش��ید که 
راه حلی که انتخاب کردید ممکن اس��ت روی جریان نقدی شما تاثیر 
بگ��ذارد. برای مثال، ب��ا دریافت کامل مبلغ، پیش��اپیش، پول خود را 
دریافت کردید، ولی در ش��یوه پرداخت ماهیانه و اقساطی شما باید به 

همان اقساط ماهیانه اتکا کنید.
راه دیگر باال بردن نقدینگی ش��ما، این خواهد بود که مشتریان خود 
را به پرداخت کامل بهای کاال تش��ویق کنید. به عنوان مثال، اگر شما 
ارائه دهنده خدمات هس��تید، می توانید پیش��نهاد یک ماه ارائه خدمت 
رایگان به مش��تریانی که اقس��اط یکس��اله را یکجا پرداخت می کنند، 

بدهید. این روش هم به نفع مشتری و هم به نفع فروشنده است.
رک��ود اقتص��ادی برای همه دش��وار اس��ت. صاحبان کس��ب و کار، 
کارمندان و مشتریان. از حاال به بعد، تمرکز شما باید روی حفظ کسب 
وکارتان باش��د. تمام تالش خود را انجام دهید تا مطمئن ش��وید جزو 
صدها کسب و کاری نیستید که احتمال ورشکسته شدن شان می رود.
entrepreneur/modirinfo :منبع

شـوند. نکته قابل توجه در رابطه با مشخصات آیفون جدید این است که برندهایی نظیر 
سامسـونگ و شـیائومی در جدیدترین محصوالت خود دوربین های 60 مگاپیکسـلی را 
استفاده کرده اند. با این حال هنوز هم کیفیت دوربین اپل حتی بهتر از رقبای خود است. 
علت این امر به این خاطر اسـت که کیفیت تصویر تنها به تعداد پیکسـل محدود نبوده 
و اپل به خاطر عملکرد منحصر به فرد خود که باعث می شـود تا قطعات کامال همخوانی 

الزم را با یکدیگر داشته باشند. 
 در این رابطه تیم کوک در جدیدترین سـخنرانی خود یک ادعای جنجال برانگیز را 

مطرح کرده اسـت. به عقیده وی این گوشی میان رده حتی از پرچمدارهای اندرویدی 
سـریع تر بوده و در ایـن زمینه هیچ رقیبی برای آیفون وجود نـدارد. اگرچه این ادعا 
در رابطه با محصوالت اصلی اپل قابل قبول محسـوب می شـود، با این حال این امر که 
یک گوشـی میان رده را برتر از سـایرین بدانیم، کمی سـخت است. تحت این شرایط 
باید منتظر واکنش مدیران سـایر برندهای تولیدکننده گوشـی تلفن همراه و مدیران 

اندروید باشیم. 
com.news1 :منبع

چگونه کسب و کارمان را در زمان رکود اقتصادی حفظ کنیم؟

تیم کوک اندروید را به چالش کشید 
به قلم: نیکوال الگاس -  نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

آنچه مسلم است این است که اگر به دنبال توسعه کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی 
در کش��ور هستیم ابتدا باید زیرساخت ها و پیش نیازهای آن را فراهم کنیم. یکی از این 
پیش نیازه��ای اصل��ی، ایجاد بازار و فراهم کردن ش��رایط تجاری س��ازی این خدمات و 
محصوالت اس��ت. »تالش می کنیم بازار خدمات آزمایش��گاهی را توسعه دهیم؛ بازاری 
که فواید آن برای جامعه، نظام س��المت و آزمایش��گاه های کشور است.« این موضوعی 
اس��ت که رضا اسدی فرد به آن اشاره می کند و می گوید: تمرکز اصلی ما در سال ۹۸ و 
امسال، توسعه بازار خدمات آزمایشگاهی به عنوان یکی از نیازهای نظام سالمت است.

به گفته وی، حدود ۷ هزار عضو با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علم��ی و فناوری  همکاری می کنند و این جمعیت ب��زرگ یعنی یک توانمندی مقبول 

و قابل اتکا.

بازار خدمات آزمایشگاهی را توسعه 
می دهیم



فای��ول یک��ی از نام های آش��نا در مدیریت اس��ت. یک متفکر فرانس��وی که در 
زمینه های مختلف به ویژه مدیریت صنعتی، نظرات و نوشته های زیادی دارد.

فایول تالش کرد در میان نظریات خود به بیان مهم ترین ابزارهایی که برای یک 
مدیر الزم است اشاره کند. در این مقاله سعی داریم به صورت خالصه به نظرات این 
متفکر و نظریه پرداز در زمینه مدیریت بپردازیم تا بدانیم برای راه اندازی یک کسب 

و کار باید چه چیزهایی را فراهم کنیم و به چه ابزاری نیازمندیم.
1- تعیین وظایف و تقسیم کار

فایول معتقد است یکی از اصلی ترین کارها این است که وظایف و تکالیف مختلف 
را با توجه به تخصص و تجربه افراد تقسیم کنیم. اگر چنین تقسیم کاری انجام نشود 
عماًل در ایجاد تمرکز و کارایی در س��ازمان خود دچار مش��کل می شویم. او معتقد 
است هر فردی فقط زمانی می تواند به صورت کاماًل مفید و فعاالنه کار کند که در 

آن زمینه مهارت و تخصص کافی و باالیی داشته باشد.
۲- تدوین قوانین منسجم و قابل اجرا برای سازمان

از نظر مشاوره بازاریابی  باید در هر سازمان یا شرکت یا  مجموعه ای که هستید 
به تدوین یک س��ری قوانین بپردازید. در این قوانین باید وظایف تک تک افراد در 
بخش های مختلف کاماًل ش��فاف ذکر شده باش��د و در صورتی که در آن بخش به 
خوبی و درس��تی عمل کنند و یا در عملکرد خود دچار ضعف و یا کم کاری باش��ند 

طبق قوانین از قبل مشخص شده با آنها برخورد شده یا تشویق شود. داشتن چنین 
قوانین��ی می تواند خیال همه کارکنان ش��ما و از جمله خودت��ان را راحت کند که 

همگی به وظایف خود واقف هستند.
3- منظم بودن

یک س��ازمان یا مجموعه زمانی می تواند عملکرد خوبی داشته باشد که نظم در 
آن حرف اول را بزند. اگر مدیریت جایی را برعهده دارید و فرد منظمی نیس��تید یا 
یکی از کارکنان شما چنین ویژگی دارد باید بدانید که این بی انضباطی می تواند به 
ضرر ش��ما تمام شود. برای داشتن یک سازمان یا مجموعه منظم، همانطور که در 
مورد دوم گفته شد باید قوانین منسجمی را تدوین کرده و همگی کارکنان خود را 
ملزم به رعایت آن کنید. البته قبل از همه باید خودتان به این قوانین پایبند باشید. 
در اجراک��ردن آن برای تمامی کارکنان خود نه فقط بخش��ی از  آنها تمامی تالش 

خود را به خرج دهید.
4- یگانگی مدیریت

بهتر است برای اجرای هرچه بهتر قوانین و همچنین یکپارچگی در سازمان خود 
از وحدت مدیریت برخوردار باش��ید. اگر قرار باش��د در سازمان شما چندین مدیر 
وجود داشته باشد یا چند نفر بتوانند تصمیم نهایی را بگیرند همواره با آشفتگی در 
اجرای قوانین مواجه خواهید بود بنابراین در هر بخشی از یک سازمان یا مجموعه 

بهتر اس��ت یک مدی��ر واحد برای تصمیم گیری ها یا رهبری و فرماندهی س��ازمان 
وجود داشته باشد.

5- یکپارچگی در هدف
هر کدام از بخش های س��ازمان شما ممکن است برای انجام یک کار سازماندهی 
شده باشد، اما در نهایت مهم است که همگی آنها از یک هدف مشترک پیروی کنند 

و تمامی تالش های شما برای برآورده شدن یک هدف و برنامه واحد باشد.
6- دستمزد کارکنان

دس��تمزد کارکنان ش��ما باید کامال عادالنه باش��د و در آن از اس��تثمار کردن یا 
سوءاس��تفاده کردن از کارکنان اثری نباشد. دس��تمزد عادالنه را براساس وظایف و 

عملکرد کارکنان خود در نظر بگیرید.
۷- در نظر گرفتن منافع جمعی

در مجموعه خود سعی کنید منافع جمعی را جایگزین منافع فردی کنید. همیشه 
قوانی��ن و اج��رای آنها را به س��متی ببرید که در آنها مناف��ع اکثریت افراد و جمع 

برآورده شود.
8- رعایت اصل زنجیره ای یا سلسله مراتبی

در هر سازمانی باید سلسله مراتب یا پایین ترین و باالترین مراتب سازمان مشخص 
باشند و همگی آنها یک مدیریت واحد داشته باشند.

 MonthofGood# اینس��تاگرام در قال��ب یک اق��دام مبتکرانه ب��ا هش��تگ
الهام بخش کاربران برای با هم بودن، گسترش مهربانی و انجام کارهای خوب در ماه 
رمضان می ش��ود. از کاربران اینس��تاگرام دعوت می شود تا کارهای خوب کوچک و 
بزرگ خود در طول این ماه را با استفاده از هشتگ #MonthofGood با دیگران 

به اشتراک بگذارند و دیگران را تشویق به انجام کارهای مشابه کنند.
به گزارش ام بی ای نیوز، به گفته اینس��تاگرام، کارهای خوب می توانند به اندازه 
تش��کر از کادر درمان، ارسال یک کامنت مثبت یا برگزاری یک افطار مجازی برای 
گردهم آوردن دوس��تان و اعضای خانواده از سراس��ر جهان س��اده باشند. در طول 
این ماه، چنین اقدام نوآورانه ای به طور برجس��ته به معرفی و نمایش آن دس��ته از 
تولیدکنندگان محتوا از همه جای دنیا می پردازد که لحظات مهمانی های ماه رمضان 
خود را با دیگران به اشتراک خواهند گذاشت. با هدف کمک به کاربران، اینستاگرام 
به افکت دوربین چراغ واقعیت افزوده رمضان خود در قالب اس��توری بازگش��ته که 

حاوی یک س��ری نمادهای مرتبط با ماه مبارک اس��ت. این افکت شامل پیام های 
تبریکی به زبان های انگلیسی، عربی، اندونزیایی، ترکی و فارسی نیز می شود.

با وجود تفاوت های ماه رمضان امسال با ماه های رمضان سال های گذشته، رمضان 
همچنان به عنوان موسمی برای سخاوت، نیکوکاری، تفکر معنوی و برقراری ارتباط 
با دوستان و اعضای خانواده جایگاه خود را حفظ خواهد کرد، حتی اگر امکان حضور 
فیزیکی در کنار یکدیگر وجود نداشته باشد. اینستاگرام همچنین افزود که فقط در 
سال گذشته ۱۶ میلیون مرتبه از کلمه »رمضان« در این پلتفرم استفاده شده است.
به طور جداگانه، اینس��تاگرام گام هایی را در مسیر نمایش حمایت خود از کسب 
و کارهای کوچک، حفظ س��المت کاربران و آگاه نگاه داش��تن آنها در دوران شیوع 
کووید-۱۹ برداشته است. به تازگی، اینستاگرام به کسب و کارهای کوچک اجازه داد 
تا یک کارت هدیه جدید، استیکرهای سفارش غذا و تالش برای جذب حمایت های 
مالی را در اس��توری ها و پروفایل های خود با دیگران به اشتراک بگذارند. کاربران با 

دیدن کارت هدیه یا سفارش های غذا، می توانند برای خرید بر روی آنها ضربه بزنند. 
افراد سرمایه  گذار با ارجاع به سوی فیس بوک با سرمایه گذار شخصی صاحبان کسب 

و کار یا حامیان آنها ارتباط برقرار می  کنند.
اخیرا، استفاده از خدمات کارت های هدیه برای تحویل غذا فقط در ایاالت متحده 
آمریکا و کانادا ممکن بوده است، اما در هفته های آتی این خدمات در سراسر جهان 
در دس��ترس خواهند بود. اینستاگرام در قالب یک پست در وبالگ خود اعالم کرد 
که س��رمایه گذاران نیز به زودی به این شبکه اجتماعی خواهند آمد. عالوه بر این، 
برچس��ب »در خانه بمانید« اینس��تاگرام به آن دس��ته از افرادی کمک می کند که 
روش ه��ای مختلف برقراری ارتباط ب��ا دیگران را در عین رعایت اصل فاصله گذاری 
اجتماع��ی تمرین می کنند. در ادامه اینس��تاگرام اکانت های نظریه پردازان در مورد 
کووید-۱۹ را حذف کرده اس��ت مگر اینکه به وسیله یک سازمان بهداشتی معتبر 

ارائه شده باشند.

بازاریاب��ی، حرف��ه ای نیس��ت ک��ه هر ک��س در آن موفق ش��ود زیرا 
نظریه های بازاریابی هر ۱۰ س��ال یک بار تغیی��ر می کند. البته »دیوید 
آگیلوی« نظریات ارزشمند و پایداری دارد که به اندازه یک قرن می توان 
روی آنها تکیه کرد. با یوکن همراه باشید تا ۱۰ توصیه مهم از زبان این 

بازاریاب موفق را بیان کنیم.
دیوید آگیلوی در حدود ۱۵ س��ال پیش ف��وت کرده، اما هنوز ایده ها 
و نظریات او درباره تبلیغات و بازاریابی ارزش��مند اس��ت. ایده های او به 
همان اندازه کاربرد دارد که در س��ال ۱۹4۸ میالدی مفید بوده اس��ت. 
او زمانی »مش��هورترین و پرطرفدارترین م��رد دنیای تبلیغات« بود، اما 
هم اکنون خیلی از کس��ب و کارها به دلیل مسائل مالی توصیه های او را 
ج��دی نمی گیرند. در ادام��ه مقاله ۱۰ نکته مفید در مورد تبلیغات را از 
زبان بزرگ ترین مرد دنیای کس��ب و کار معرفی می کنیم. این توصیه ها 

از کتاب »اعترافات یک بازاریاب« نوشته آگیلوی به دست آمده است.
1. مشتری احمق نیست، با او همان طور رفتار کنید که با 

همسرتان رفتار می کنید
دیوید آگیلوی در سال ۱۹۶۳ میالدی بیان کرد: »مشتری از آنچه فکر می کنید 

باهوش تر است و روز به روز هم باهوش تر می شود.«
در حدود ۷۳درصد مش��تریان قبل از هر خریدی، به س��راغ اینترنت 
می روند و درباره محصول موردنظرشان تحقیق می کنند. پس محصوالت 
نامرغوب در بازار با توفیقی رو به رو نخواهند شد و هیچ کسب و کاری 
نمی تواند با فریب مش��تریان به سوددهی برسد، هرچند اگر هم به این 

هدف برسد، خیلی طوالنی نخواهد بود.
۲. تبلیغات دارای اطالعات مفیدتر، بهتر مشتری را برای خرید 

قانع می کند
در وبالگ ه��ا و کتاب ه��ای الکترونیک��ی اطالعات زی��ادی به صورت 
رایگان ارائه می ش��ود. اگ��ر اطالعات مفید و قابل اعتم��اد را مجانی در 
اختیار مش��تری بگذارید، اعتم��اد او را جلب ک��رده و همکاری بهتری 
خواهید داش��ت. آمارها نش��ان می دهد، کس��ب و کارهایی که صاحب 
وبالگ هس��تند و مدام اطالعات به روز ارائه می کنند تا ۱۳ برابر بازدهی 
بیشتری نسبت به کسب و کارهایی دارند که این کار را انجام نمی دهند.

3. از عنوانی استفاده کنید که توجه مشتریانی که به دنبال 
محصوالت شما هستند را جلب کند

عنوان ها، خصوصاً عنوان های ش��فاف و ساده، سبب افزایش فروش می شوند. در 
روزنامه ها و وبالگ ها به این مس��ئله توجه زیادی می شود اما اغلب یادمان می رود، 
عنوان در بازاریابی با ایمیل بسیار مهم است. در بازاریابی با ایمیل، مهم ترین نکته، 
عنوان ایمیل اس��ت. خیلی از بازاریابان موفق وقت زیادی صرف پیدا کردن عنوان 

مناسب برای مطالب شان می کنند.
4. بازاریابی نه ابزار سرگرمی، نه ارائه  هنری، بلکه رسانه ای برای 

انتقال اطالعات است
خیلی از کارشناس��ان این نظریه آگیلوی را تایی��د می کنند. »کلوپ اصالح یک 
دالری« )Dollar Shave Club( مثالی در این زمینه است. مدل کسب و کار آنها 
بر این اساس بود که شما می توانید با صرف چند دالر در هر ماه، یک اصالح صورت 
فوق العاده داش��ته باشید. آنها تبلیغات بازرگانی بسیار فراگیری داشتند و توانستند 
برندهای نامناسب تیغ اصالح را که بازار را فراگرفته اند، به چالش بکشند. در طول 
چند سال، »کلوپ اصالح یک دالری« ارزش ۱۲۰ میلیون دالری پیدا کرد. به گفته  

آگیلوی: »آنچه می گویید از اینکه چطور می گویید، مهم تر است.«
5. اگر می خواهید مشتریان را به خرید محصول ترغیب کنید، با 
زبان خودش با او حرف بزنید؛ به زبان روزمره  او، زبانی که با آن 

فکر می کند
ام��روزه به کارگیری اصطالحات تخصصی طرفداران زیادی ندارد و زبان محاوره، 
دنیای بازاریابی را دربر گرفته اس��ت. از این جمله می توان به شرکت »فرآورده های 
لبنی کالیفرنیا« با شعار »شیر داری؟« یا »انجامش بده!« شعار تبلیغاتی »نایکی« یا 

موفقیت های چشمگیر »تاکو بل« با شعار »وعده  غذای چهارم« اشاره کرد.
6. باید با مشتری متناسب با اطالعات و دانسته های او حرف بزنید. 

نگاهی از باال به پایین نداشته باشید و خیلی ساده با آنها صحبت کنید
کارمندانی را اس��تخدام کنید که بهتر از شما هستند، اجازه دهید آنها راه شان را 
پیدا کنند. به دنبال افرادی باش��ند که بهترین ها را می خواهند نه کسانی که با هر 
چیزی کنار می آیند. نباید به استعدادها به چشم تهدید نگاه کنید. همیشه بهترین ها 
را به کار بگیرید. آنها همراهان خوبی برای تان خواهند بود. بازاریابی یک کار گروهی 

است، اشکالی ندارد اگر شما بهترین فرد گروه نیستید.

۷. محصوالت همانند انسان ها دارای شخصیت هستند و 
می توانند در بازار اعتبار به دست آورده یا آن را از دست بدهند

کسب و کارهای حرفه ای به این نکته پی برده اند. »کوکاکوال« توانست 
با روش های درس��ت تبلیغاتی و برندس��ازی، به بهترین برند در دنیای 
کسب و کار تبدیل شود. آنها هر ساله ۹.۲ میلیارد دالر صرف برندسازی 
می کنن��د، این مبلغ از هزینه بازاریابی اپل و مایکروس��افت هم بیش��تر 
اس��ت. جالب اس��ت بدانید، برندسازی اصولی و هوش��مندانه کوکاکوال 
سبب شده این تولیدکننده نوشابه گازدار، ارزشی بیش از تولید ناخالص 

ملی بسیاری از کشورهای کوچک داشته باشد.
8. تبلیغات بدون تحقیق بسیار خطرناک است؛ به اندازه  

رمزگشایی نکردن عملیات دشمن در میدان جنگ
تحقیق و بررس��ی به منظور آگاهی از نیازهای مش��تریان بس��یار ضروری است. 
اگر وقت زیادی صرف تجزیه و تحلیل کس��ب و کارتان نکنید، خیلی زود از مس��یر 
موفقیت خارج می ش��وید. آگیلوی می گوید: »اگر می خواهید تبلیغات شما همیشه 

مؤثر باشد، هیچ وقت آزمودن را متوقف نکنید.«
9. مدیران بازاریابی با تکیه بیش از اندازه به تحقیق و بررسی، 

خالقیت را از یاد برده اند
برای اینکه کس��ب و کارتان را به جای خوبی برس��انید، باید تصمیمات اساسی 
بگیرید، نوآوری داشته باشید و قاطعانه عمل کنید. عملکرد نامناسب برای بازاریابی 
محصول ممکن است سبب از دست دادن چند باره پول شود. کمپانی »گپ« مثال 
خوبی است. این شرکت برای ارتقای برند خود و هماهنگ سازی آن با نیاز خریداران 
مدرن شکست خورد زیرا روی روشی پایبند بود که در گذشته خوب جواب می داد.

۱۰. ی��ک ایده  جذاب می تواند توجه خری��داران را به خرید محصول جلب کند. 
بدون داشتن ایده بزرگ، تبلیغات همانند کشتی در سیاهی شب گم خواهد شد

افراد جوان تر به قدری در معرض تبلیغات قرار گرفته اند که دیگر به آنها واکنشی 
نش��ان نمی دهند. آگیلوی از مدت ها قبل می گفت: »۹۹درصد آگهی های تبلیغاتی 

ناموفق اند و منجر به فروش نمی شوند.«
بازاریابی موفق کار هر کسی نیست، اما با استفاده از ۱۰ توصیه باال می توانید در 

مسیر درست قرار گیرید.
Convinceandconvert/ucan :منبع

اقدام هیلتون، Airbnb و ماریات برای 
بازگشایی مجدد کسب و کار

آژانس گردشگری ماریات و هتل های جهانی هیلتون در تازه ترین 
بیانیه بخش روابط عمومی ش��ان بر روی هم��کاری هماهنگ برای 
ارتق��ای کیفیت خدمات ش��ان تاکید کرده اند. بر این اس��اس هر دو 
ش��رکت به طور مجزا فرآیندهای تازه ای برای بهبود سطح بهداشت 
هتل ه��ا و توره��ای گردشگری ش��ان طراحی کرده ان��د. رونمایی از 
طرح های موردنظر در راس��تای جلب اعتماد دوباره مسافران تحول 
عمیقی در صنعت هتلداری و گردش��گری ایج��اد می کند. این امر 
ناش��ی از کاهش شدید تعداد مسافرت ها در طول دوران کروناست. 
بدون تردید وقتی تعداد مس��افران آژانس های گردشگری و هتل ها 
کاهش پیدا می کند، ضرر زیادی متوجه آنها خواهد بود. نکته جالب 
در این میان اس��تفاده برند هیلتون و ماری��ات از زمان کنونی برای 

ایجاد تحول در کسب و کارشان است. 
برند هیلتون برای ارتقای کیفیت خدمات بهداش��تی در هتل اش 
اقدام به همکاری با ش��رکت لیس��ول کرده اس��ت. شرکت لیسول 
صاحب امتیاز برند مایو کلینیک اس��ت. خدمات اصلی این برند در 
زمینه افزایش سطح بهداش��ت مراکز تجاری و هتل هاست بنابراین 

همکاری هیلتون با آنها امری منطقی محسوب می شود. 
برنامه برند هیلتون برنامه ارتقای س��طح بهداش��ت هتل هایش را 
تحت عن��وان »Clean Stay« پیگیری می کند. در این میان برند 
ماری��ات نیز برای جلب هرچه بیش��تر اعتماد مش��تریانش اقدام به 
اج��رای طرح افزایش ضریب بهداش��تی تورها در تمام مراحل کرده 
اس��ت. شاید در نگاه نخس��ت این حجم از تغییرات ضروری به نظر 
نرس��د، اما ویروس کرونا اعتماد دامنه وسیعی از مشتریان نسبت به 
خدمات برندها را کاهش داده اس��ت. تورهای مسافرتی و هتل ها به 
دلیل نوع خدمات ش��ان در جایگاه اصلی بدبینی قرار دارند بنابراین 
اگ��ر برنده��ای این ح��وزه تمایل به ادام��ه فعالیت یا بازگش��ت به 
ش��رایط عادی در بلندمدت را دارند، باید تغییرات اساس��ی در حوه 

خدمت رسانی شان ایجاد کنند. 
ش��رکت Airbnb نیز در راستای ارائه خدمات بهداشتی بهتر به 
مسافران اقدام به رونمایی از پروتکل بهداشتی تازه ای کرده است. بر 
این اساس عالوه بر نظارت بیشتر نهادهای بهداشتی بر روی فرآیند 
تمی��ز کردن اتاق ها پس از هر بار اس��تفاده، ن��وع مواد ضدعفونی و 
بهداشتی کادرهای خدماتی نیز تغییر کرده است. نکته جالب اینکه 
در این راس��تا دکت��ر ویوک مورتی، جراح س��ابق آمریکایی، به تیم 
مدیریتی Airbnb مش��اوره می دهد. به عبارت دیگر، پروتکل تازه 
شرکت براساس مشاوره های دقیق پزشکان تهیه و اجرا شده است. 
برخی از کشورها در اروپای غربی و آمریکای شمالی به آهستگی 
در تالش برای کاهش محدودیت های مربوط به قرنطینه هس��تند. 
این امر از نقطه نظر اقتصادی اجتناب ناپذیر به نظر می رس��د. نکته 
مهم در این میان افزایش میزان رعایت بهداشت و نکات ایمنی پس 
از بازگش��ایی تدریجی کسب و کارهاس��ت. ویروس کرونا هنوز هم 
خط��رات جدی برای تمام مردم دنیا دارد بنابراین س��وءمدیریت یا 

عجله بیش از حد امکان تشدید بحران را به همراه خواهد داشت.
برندهای��ی نظی��ر هیلت��ون، ماری��ات و Airbnb ب��ا معرف��ی 
پروتکل های تازه امکان کمک به بازگش��ایی مجدد کس��ب و کارها 
و همچنین بازگش��ت تدریجی به ش��رایط ع��ادی را فراهم خواهند 
س��اخت. همچنین گردش مالی چنین شرکت هایی نیز پس از چند 
ماه اندکی رشد خواهد کرد. بی تردید تعهد اصلی شرکت های فعال 
در زمینه گردشگری، سفر و هتلداری تامین امنیت مسافران است. 
رعایت نکات بهداش��تی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا نیز 
یکی از موارد مهم برای تامین امنیت و س��المتی مسافران محسوب 

می شود. 
مهم ترین نکته در زمینه ش��روع فرآیند افزایش ضریب بهداشتی 
در برخ��ی از هتل ه��ا و آژانس ه��ای مس��افرتی مش��هور مربوط به 
همکاری نزدیک برخی از آنها می ش��ود. تع��دادی از برندهای فعال 
در این حوزه به طور طبیعی زنجیره اقتصادی پرس��ودی را ش��کل 
می دهن��د بنابراین همکاری هرچه بیش��تر آنها برای بهبود وضعیت 
کابوس وار کرونا گامی مثبت برای شرایط اقصادی شان خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع
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برای راه اندازی یک کسب و کار به چه ابزاری نیاز داریم؟ 

ماه خوبی در اینستاگرام شروع شد
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شیوع ویروس کرونا بحث های بسیار زیادی پیرامون آینده حوزه بازاریابی 
و به طور کلی کس��ب و کار ایجاد کرده اس��ت. اغلب کارشناس ها مشغول 
ارزیاب��ی وضعیت آتی دنیای کس��ب و کار و تغییرات احتمالی هس��تند. 
بی تردید بررس��ی تغییرات دنیای کس��ب و کار در پی وی��روس کرونا امر 
مطلوبی محس��وب می ش��ود. با این حال نکته مهم بررس��ی تکنیک های 
ضروری برای بازاریابی و ادامه فعالیت کس��ب و کارها در ش��رایط کنونی 

است. 
مردم در اغلب نقاط دنیا در خانه های شان قرنطینه هستند. اغلب رسانه ها 
نیز بیشتر اخبار را به حوزه سالمت و کرونا اختصاص داده اند بنابراین فضای 
اندکی برای پوشش رسانه ای کسب و کارها باقی مانده است. از سوی دیگر 
شمار باالیی از برندها برای رعایت نکات ایمنی اقدام به کاهش ساعت های 
کاری یا حتی تعطیلی کامل گرفته اند. این نکته در برخی از بازارها موجب 

کمبود شدید برخی از کاالها شده است. 
شرایط کنونی برای صنعت بازاریابی بسیار دشوار و پیچیده است. اغلب 
برندها در ش��رایط کنونی بودجه کافی برای رس��یدگی به امور بازاریابی را 
ندارند. به عبارت بهتر، در وضعیت شیوع کرونا نخستین قربانی حوزه کسب 
و کار بخش بازاریابی اس��ت. اگرچه ش��رایط کنونی در دنیای بازاریابی به 
ش��دت ناپایدار و عجیب است، اما امکان رسیدگی به برخی از نکات برای 
جلوگیری از فروپاش��ی کامل کس��ب و کارها وجود دارد. م��ا در ادامه به 
بررسی برخی از نکات و تمرین های مهم بازاریابی در شرایط کنونی خواهیم 

پرداخت. 
آمادگی برای ترند خرید آنالین: بس��یاری از برندها در ش��رایط کنونی 
امکان فروش حضوری در خرده فروشی ها را ندارند. این امر به طور کلی بر 
روی هر ش��یوه فروش رو در رویی تاثیر گذاشته است. اغلب مشتریان در 
بازارهای مختلف اقدام به رفع نیازهای شان با استفاده از ثبت سفارش های 
آنالین کرده اند. اگر برند شما هنوز در این زمینه دست به کار نشده است، 
طراحی یک کمپین بازاریابی جذاب ایده مناسبی خواهد بود. به این ترتیب 
شما فرصت کافی برای معرفی بخش تازه کسب و کارتان را خواهید داشت. 
بازخوان��ی ایده ه��ای نوآورانه در حوزه کس��ب و کار: اغلب ما در زندگی 
نیازمند ایده های جذاب برای پیش��رفت هستیم. برخی از برندها در زمینه 
توس��عه کسب و کار مش��کالت زیادی دارند. به این ترتیب بدون استفاده 
از ایده س��ایر برندها یا ترندهای مطرح در کس��ب و کارهای دیگر امکان 
پیش��رفت برای چنین برندهایی مهیا نمی ش��ود. نکت��ه مهم در این میان 

تفاوت میان الگوبرداری از ایده های دیگران و کپی  کردن ش��ان اس��ت. اگر 
ما ایده برندهای دیگر را به طور کامل کپی کنیم، با شکایت های گسترده 
در ح��وزه حقوق کپی رایت مواجه خواهیم ش��د. اغلب برندها در ش��رایط 
کنونی امکان استفاده از ایده های جذاب رقبا یا دیگر برندها برای طراحی 

کمپین های بازاریابی مرتبط با شرایط کنونی را دارند. 
تهی��ه گزارش ه��ای مبتنی بر آخری��ن اطالعات روز: یک��ی از اقدامات 
تاثیرگ��ذار در حوزه بازاریابی گزارش عملکرد ش��رکت در بازه های زمانی 
مش��خص برای مخاطب هدف اس��ت. امروزه اغلب مشتریان عالقه مند به 
آگاهی از وضعیت برندهای محبوب ش��ان هستند. اطالعات مربوط به برند 
به طور معمول در اختیار حسابدارهای شرکت قرار دارد بنابراین استفاده از 

آنها در کمپین های بازاریابی کار چندان دشواری نخواهد بود. 
س��رمایه گذاری بر روی ش��بکه های اجتماعی: اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی در دوران قرنطینه افزایش قابل توجهی پیدا کرده اس��ت. وقتی 
اغلب مردم در خانه هس��تند، میزان استفاده از ابزارهای سرگرمی بیشتر 
مدنظ��ر قرار می گیرد. ش��بکه های اجتماعی به دلیل فراهم س��ازی امکان 
ارتباط آنالین برای کاربران سراسر جهان جذابیت های بسیار زیادی دارد. 
اگر برند شما در طول سال های اخیر بیشتر تمرکزش بر روی دنیای واقعی 
کس��ب و کار بوده است، ش��اید اکنون زمان مناسبی برای جهت گیری به 
سوی بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی باشد. اکنون در میان شبکه های 
اجتماعی مختلف اینس��تاگرام، فیس بوک، توییتر و ب��ه تازگی تیک تاک 
ش��هرت بس��یار زیادی پیدا کرده اند. این امر به معنای امکان دسترس��ی 
به دامنه وس��یعی از کاربران در چنین ش��بکه های اجتماعی اس��ت. البته 
نکت��ه مهم در این میان توجه به میزان حض��ور مخاطب هدف مان در هر 
کدام از پلتفرم های اجتماعی اس��ت. ما باید در شبکه های اجتماعی مورد 
عالقه مخاطب هدف مان حضور داش��ته باش��یم. در غیر این صورت تمام 

سرمایه گذاری های مان بی نتیجه خواهد ماند. 
توجه به سالمت مش��تریان: دنیای کسب و کار فقط معطوف به کسب 
سود بیشتر نیست. ما باید نسبت به مشتریان مان در شرایط پیچیده کنونی 
توجه بیشتری داشته باشیم. این امر بخشی از انتظارات مشتریان در عصر 
کنونی محس��وب می ش��ود. هرچه توانایی برند ما ب��رای نمایش توجه به 
مش��تریان در قالب کمپین های بازاریابی بیش��تر باشد، امکان تعامل بهتر 
با آنها افزایش خواهد یافت. به هر حال مش��تریان هرگز برندهایی که در 

شرایط دشوار به آنها کمک می کنند، فراموش نخواهند کرد. 
نمایش همدردی به مردم: همه ما در ش��رایط کنونی تجربه دشواری را 
پش��ت س��ر می گذاریم. تاثیر کرونا بر روی زندگی مردم باید دست کم به 
گونه تلویحی در کمپین های بازاریابی ما مشهود باشد. در غیر این صورت 

تمام تالش های ما بی فایده خواهد بود. متاسفانه برخی از برندها در زمینه 
بازاریابی درس��ت مانند گذشته در حال فعالیت هستند. این امر به معنای 
بی توجهی آنها به ش��یوع ویروس کرونا خواهد بود. مش��تریان از برندهای 
بی توجه به شرایط جاری در دنیا نفرت دارند بنابراین اگر به اندازه کافی به 
بحران پیش روی توجه نکنیم، به سرعت دامنه مخاطب هدف مان کاهش 

خواهد یافت. 
ارائه خدمات فوق العاده به مش��تریان: تعطیلی کس��ب و کار ش��اید در 
کوتاه مدت ایده مناس��بی باشد، اما به هر حال هر بنگاه اقتصادی نیازمند 
گردش مالی است. بنابراین دیر یا زود باید فعالیت شرکت ها از سر گرفته 
شود. در غیر این صورت هزینه های سنگینی متوجه آنها خواهد بود. یکی 
از نکات مهم در این میان تصمیم گیری براساس اولویت مشتریان در کانون 
کسب و کارمان اس��ت. برخی از برندها حتی در شرایط دشوار کنونی نیز 
مش��غول به خدمت رس��انی به مشتریان هس��تند. این امر به طور ویژه ای 
شامل خرده فروشی ها می شود. البته در نحوه خدمت رسانی خرده فروشی ها 
تغییرات زیادی صورت گرفته است. به عنوان مثال، رعایت فاصله اجتماعی 

برای حضور در فروشگاه ضروری است. 
ارزش افزایی به برند: مردم در حال حاضر در خانه های شان هستند. این 
امر تاثیر مطلوبی بر روی نرخ مش��اهده ایمیل های بازاریابی داش��ته است 
بنابراین اکنون بهترین زمان برای س��رمایهگذاری بر روی حوزه بازاریابی 
محتوایی و ایمیلی خواهد بود. هدف اصلی در اینجا تولید محتوای جذاب 
و کاربردی برای مخاطب هدف است. به این ترتیب ما در شرایط قرنطینه 

دست کم فرصت ایجاد رابطه ای عمیق با مشتریان مان را خواهیم داشت. 
ایجاد اعتماد: کمپین های بازاریابی همیشه با هدف فروش بیشتر طراحی 
نمی ش��وند. یکی از اهداف جذاب در این میان ت��الش برای جلب اعتماد 
مشتریان است. بحران کرونا مشتریان را نسبت به برندها بدبین کرده است. 
شاید بحران کنونی ارتباط چندانی با وضعیت فعالیت برندها نداشته باشد، 
اما به هر حال وظیفه تیم های بازاریابی بهبود س��طح اعتماد مشتریان به 
برندهاست. در غیر این صورت شرایط دشواری متوجه برندها خواهد بود. 

اکن��ون اغلب برندها در حوزه بازاریابی تنها هس��تند. این امر به معنای 
ضرورت اس��تفاده از راهکاره��ای متنوع برای جلب نظ��ر مخاطب هدف 
است. مخالفت بسیاری از کارشناس ها با ادامه فعالیت بخش های بازاریابی 
تردیدهای بسیاری در این زمینه ایجاد کرده است. اگر ما در شرایط کنونی 
تولید محتوا را متوقف کنیم، اعتماد مشتریان به برندمان به شدت کاسته 
خواهد شد. استفاده از تمرین ها و تکنیک های مورد بحث در این مقاله برای 

بازاریابی در شرایط کرونا ایده مناسبی برای شروع کار خواهد بود. 
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راهکارهای ساده برای بهبود ارتباط با مشتری

اعتم��اد مهم ترین دارایی یک برند محس��وب می -ش��ود. در این 
رابطه منظور اعتماد مش��تری و حتی کارمندان است. در این رابطه 
بنا بر آمارهای منتشرش��ده، مهمترین عامل جل��ب اعتماد، ارتباط 
خوب است. تحت این ش��رایط سوالی که مطرح است این است که 
چگونه می-توان ارتباط خود با مش��تری را بهبود بخش��ید. اگرچه 
هم��واره راهکاره��ای س��خت و هزینه بری وج��ود دارد، با این حال 
س��اده-ترین ها، بهترین موارد جهت ش��روع محسوب می-شوند. در 

این راستا به بررسی سه مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-به مشتریان ناراضی واکنش نشان دهید 

بسیاری از مدیران تصور می کنند که پیام های اعتراضی، باید پاک 
ش��ده و از دید سایرین پنهان بماند. این امر در حالی است که هیچ 
برندی بدون نقص نبوده و این اقدام تنها باعث می شود تا مخاطبین، 
نس��بت به میزان صداقت ش��ما ش��ک کنند. در این رابطه فراموش 
نکنید که یک مش��تری ناراضی، نیاز به واکنش س��ریع و رسیدن به 
یک پاس��خ جهت رفع مش��کل خود دارد. ب��ه همین خاطر ضروری 
است تا کامال صبور باشید. درواقع رفتار شایسته و کمک  سریع شما، 
بدون شک تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و یک مشتری ناراضی که 
تمایل به ترک برند ش��ما را دارد، بار دیگر به صف طرفداران اضافه 
خواهد شد. فراموش نکنید که علت مطرح شدن بسیاری از برندها، 
تنه��ا به خاطر ارتباط خوب آنها با مش��تریان خود بوده و تاثیر این 

اقدام، به مراتب بیشتر از ساعت ها تبلیغ خواهد بود. 
۲-منتظر واکنشی از سوی مخاطبین نباشید 

شما باید دلیل را برای پیام دادن به مشتری و یا حتی مخاطبین 
خود داشته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا زمینه آشنایی بهتر 
آنها و طی ش��دن فرآیند تبدیل شدن به مشتری، زودتر انجام شود. 
درواقع یک تصور ب��د در حال حاضر وجود دارد که برطبق آن، اگر 
یک صفحه بیش از چند هزار دنبال کننده داشته باشد، دیگر شانس 
پاس��خ سریع وجود نخواهد داش��ت. این امر در حالی است که شما 
می توانید در این رابطه راهکارهایی نظیر اس��تفاده از چند ادمین را 
داشته باش��ید. همچنین معرفی چند کانال ارتباطی، از دیگر موارد 
محسوب می شود. در نهایت تکنولوژی نیز در این زمینه کمک کرده 
اس��ت. برای مثال اخیرا اینس��تاگرام برای صفح��ات تجاری، امکان 
ارس��ال پیام های س��ریع از پیش تعیین شده را ایجاد کرده است. به 
همین خاطر شما باید اطمینان داشته باشید که پیام ها، در کمترین 
زمان ممکن با پاس��خ مناس��ب همراه خواهد بود. در این رابطه یک 
اس��تاندارد جهان��ی وجود دارد که برطبق آن پیام مش��تری باید در 
کمتر از ۲4 س��اعت پاس��خ داده ش��ود، با این حال به هر میزان که 
س��ریع تر عمل کنید، بدون شک ش��انس جلب رضایت نیز افزایش 
پیدا خواهد کرد. در نهایت نباید از لحن دوس��تانه و صمیمی غافل 
شوید. این امر کمک خواهد کرد تا افراد، سریعا با شما ارتباط برقرار 

کرده و احساس راحتی داشته باشند. 
3-اطالعات را یادداشت کنید 

اطالعات افرادی را که با آنها گفت وگو کرده اید را در جایی مکتوب 
کنید. در بس��یاری از م��وارد این اطالعات در ظاهر س��اده، اتفاقات 
بزرگ��ی را رقم می زنند. ب��رای مثال اگر قیمت ب��رای یک نفر مهم 
اس��ت، می-توانید در زمان تخفیف ه��ای ویژه خود، چنین فردی را 
آگاه ساخته و سریعا یک فروش را ثبت کنید. همچنین این نکته را 
به خاطر داشته باشید که شما تنها به اینترنت محدود نبوده و اجازه 
دهید ک��ه امکان تماس تصویری، تلفن��ی و حتی مراجعه حضوری 
وجود داش��ته باش��د. درواق��ع با توجه ب��ه ان��واع کالهبرداری های 
اینترنتی، ش��ما باید به روش دلخواه مش��تری نیز احترام گذاش��ته 
و همواره اس��تثناهایی را قائل شوید. همچنین این نکته را فراموش 
نکنید که در هر ش��بکه، نوع رفتار ش��ما باید تفاوت هایی را داشته 
باش��د. برای مثال در لینکدین که تخصصی کس��ب وکار محس��وب 

می شود، شما به لحنی اداری نیاز خواهید داشت. 
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5 اشتباه رایج تازه کارها 

به مقول��ه تازه کار بودن می ت��وان از دو زاویه مختل��ف نگاه کرد. 
نخس��ت آنهایی که برای نخستین بار یک شغل جدید را آغاز کرده 
و دیگری آنهایی که نخس��تین شغل خود را تجربه می کنند. در این 
مقال��ه تمرکز ما ب��ر روی افراد مورد دوم اس��ت. اگرچه مواردی که 
قصد معرفی آنها را داریم، ممکن اس��ت برای هر فردی اتفاق بیفتد. 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که منظور ما ابدا 
این نیست که شما باید از همان روز اول، عملکردی بی نقص داشته 
و به مانند فردی که ۱۰ س��ال سابقه کاری دارد، رفتار کنید. با این 
حال عدم رعایت برخی از موارد، شرایط کار را بسیار سخت کرده و 
باعث می ش��ود که تاثیر اولیه الزم را بر روی همکاران خود نداشته 
باش��ید. در این رابطه طی تحقیقات گسترده، پنج مورد از بیشترین 
اش��تباهات تازه کارها را انتخاب کرده ایم که در ادامه به بررس��ی هر 

یک خواهیم پرداخت.
1-سهل انگاری 

از هم��ان روز اول نش��ان دهید ک��ه یک کارمند خوب هس��تید. 
ای��ن امر با رعایت قوانین امکان پذی��ر خواهد بود. برای مثال در روز 
مصاحبه، به نوع پوش��ش کارمندان نگاه��ی انداخته و تالش کنید 
که ظاهری یکس��ان داش��ته باش��ید. همچنین این امر که به موقع 
در شرکت حاضر ش��وید، بسیار مهم خواهد بود. نکته ای که در این 
بخش نباید فراموش کنید این اس��ت ک��ه زودتر از وقت معمول در 
شرکت حاضر شدن نیز ابدا خوب نخواهد بود. این امر باعث می شود 
تا فشار بر روی سایر همکاران اضافه شده و انتظارات باال برود. تحت 
این ش��رایط از همان روز اول، به فردی منفور تبدیل خواهید ش��د. 
همچنی��ن تالش کنید تا تجهی��زات الزم را از قبل تهیه کنید تا از 
همان روز اول، عملکرد مناس��بی را داش��ته باشید. در این رابطه از 
کمک گرفتن از س��ایر همکاران واهمه ای نداشته و نشان دهید که 
ابدا فردی مغرور نیس��تید. این مس��ئله که کارمند شرکت خواهان 
پیش��رفت باشد، بدون شک برای هر مدیری مهم و ارزشمند خواهد 

بود.
۲-نگرش بد 

بدون شک روزهای نخست، برای یک کارمند جدید سخت خواهد 
بود. علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما هنوز به وظایف خود 
عادت نکرده اید، با این حال پس از مدتی همه چیز مناس��ب خواهد 
شد. در این رابطه فراموش نکنید که تحت فشار، نباید از خود رفتار 
بدی را نش��ان دهید. برای مثال یک درگیری از همان روزهای اول 
با یکی از کارمندان ش��رکت، جو را بر علیه شما خواهد کرد. در این 
رابطه فراموش نکنید که شما باید عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار 
داده و س��ریعا به دنبال رفع اش��تباهات موجود باش��ید. در غیر این 
صورت در نظر س��ایر کارمندان، فردی شایسته تلقی نخواهید شد و 
هیچ فردی تمایل پیدا نمی کند که ارتباط خود را با ش��ما نزدیک تر 
کرده و همکاری الزم را داش��ته باشد. نکته ای که در این بخش باید 
به آن توجه داشته باشید این است که باید نگرش بد را از خود دور 
کرده و به آینده خود کامال امیدوار باشید. درواقع بدون انگیزه، شما 

برای مدتی طوالنی در شرکت باقی نخواهید ماند. 
3-عدم توجه 

این امر بس��یار طبیعی است که مدیر ش��رکت، یکی از همکاران 
را مس��ئول بررسی وضعیت و عملکرد ش��ما کند. تحت این شرایط 
اگر نس��بت به کار خود، بی توجه باش��ید و تالش نکنید، بدون شک 
حض��وری کوتاه مدت را تجربه خواهید ک��رد. در این رابطه ضروری 
اس��ت تا در حال��ت ظاهر و رفتارهای خود، رضایت از کار را نش��ان 
دهی��د. برای مث��ال میز کاری را ب��ه دلخواه خود تغیی��ر داده و از 
وضعیت ش��کایت نداشته باشید. درواقع هیچ چیز بدتر از کارمندی 
نخواهد بود که از همان روزهای اول، ش��روع به شکایت کردن کند. 
همچنی��ن این امر که رفتارهای کنجکاوانه داش��ته باش��ید، در این 

رابطه کامال مهم خواهد بود. 
4-عدم تیم گرایی

اگرچ��ه هر فردی تمایل دارد که کاره��ا را به تنهایی انجام دهد، 
با این حال در ش��رکت هیچ چیز مهم ت��ر از کار تیم نخواهد بود. به 
همین خاطر از همان روز اول، به رفتار کارمندان توجه داش��ته و از 
آنها بخواهید که ش��ما را نسبت به نحوه انجام کارها راهنمایی کنند 
تا عملکرد الزم را در تیم داش��ته باشید، با این حال فراموش نکنید 
که س��واالت متعدد ش��ما در حین انجام کار، بدون شک همکاران 
را اذیت خواهد کرد. به همین خاطر توصیه می ش��ود که آنها را در 
جایی یادداش��ت کرده و در زمان اس��تراحت، اقدام به مطرح کردن 
آنها کنید. در این رابطه س��واالت را نیز پخش کنید تا فش��ار صرفا 
بر روی یک کارمند نباش��د. این نکته را نیز به خاطر داش��ته باشید 
که س��وال کردن از افراد، باعث می شود تا آنها حس خوبی را نسبت 
به خود داش��ته باش��ند. این امر به بهبود روابط شما کمک شایانی 
را خواه��د ک��رد. در نهایت با تحلیل نحوه واکن��ش افراد، می توانید 
گزینه های خود را برای دوس��تی انتخاب کنی��د. درواقع اگرچه در 
ش��رکت اولویت این اس��ت که با تمامی افراد رفتار خوبی را داشته 
باش��ید، با این حال این امر نیز طبیعی اس��ت که نمی توان با همه 

آنها صمیمی شد. 
5-عدم ارتباط

برای ارتباط داش��تن با همکاران خود به دنبال بهانه ای نباش��ید. 
درواقع ش��ما تنها به س��اعت کاری محدود نبوده و می توانید جهت 
بهبود روابط خود موقعیت س��ازی کنید. ب��رای مثال دعوت به یک 
ورزش نظیر بیلیارد، تماش��ای مسابقه فوتبال و هر اقدامی که مورد 
عالقه شما محسوب می شود، می تواند در این رابطه تاثیرگذار باشد. 
به همین خاطر از نزدیک ش��دن به هم��کاران و بهبود رابطه خود، 
واهمه ای نداش��ته باشید. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید 
که محل کار، خانه دوم هر فردی محسوب می شود. به همین خاطر 
ضروری اس��ت که روابط محکمی را داشته باشید. این امر در انجام 
کارها نیز به ش��ما کمک بسیاری خواهد کرد. برای مثال در شرایط 
بحرانی، اگر همکاران ش��ما دوستان صمیمی تان باشند، کمک های 
الزم را انجام داده و این امر امنیت الزم را برای ش��ما ایجاد خواهد 

کرد. 
به عنوان نکته پایانی همواره به خاطر داش��ته باش��ید که ارتباط 
شما باید کامال دوطرفه باشد. در غیر این صورت پایدار نخواهد بود. 
businessnewsdaily.com :منبع
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این امر یک واقعیت اس��ت که اگر از روحیه خوبی برخوردار نباش��ید، 
امکان فعالیت درازمدت در یک ش��رکت عمال مهیا نخواهد بود. در این 
رابطه ش��ما نیز به احتمال زیاد با انواع بیماری ها مواجه خواهید ش��د. 
درواق��ع برای هر چیزی نظیر انجام وظایف ب��ه صورت کامال باکیفیت، 
حفظ انگیزه، رفتار خوب با همکاران و به صورت کلی هر چیزی شما به 
روحیه شاد و سرزنده نیاز خواهید داشت. تحت این شرایط سوال اصلی 
این است که چگونه می توان در محیط کاری که کامال رسمی محسوب 
شده و ممکن است شرکت نیز توجهی به وضعیت روحی کارمندان خود 
نداش��ته باشد، همچنان ش��اد باقی ماند؟ در این رابطه قصد معرفی ۱۳ 

راهکاری را داریم که در این رابطه می تواند کامال کارساز باشد. 
1-دالیل اهمیت کار خود را یادآوری کنید 

هیچ گاه نباید اجازه دهید که تنها دلیل حضور شما در شرکت، حقوق 
ماهیانه باش��د. در این رابطه با یک بررس��ی دقیق، می توان انواع دالیل 
دیگری را پیدا کرد. برای مثال اگر در زمینه تولید محتوا فعالیت دارید، 
می توانید یادگیری مداوم، انجام یک خدمت ارزش��مند به جامعه، حفظ 
ارتباط با دوس��تانی که در محل کار پیدا کرده اید و هر چیزی که باعث 
می شود تا در شرکت حضور داشته باشید را یادآوری کنید. در این رابطه 
ب��ا توجه به این امر که هدف تنها افزایش روحیه اس��ت، حتی می توان 
از دالیل غیرواقعی نیز اس��تفاده کرد. درواقع شما برای شادبودن، حتما 

نباید به دنبال دالیل محکمی باشید. 
۲-آینده را متصور شوید 

بدون ش��ک اگر اکنون در حال خواندن این مقاله هس��تید، به معنای 
آن اس��ت که از س��طح ش��ادمانی الزم برخوردار نبوده و شرایط ایده آل 
محسوب نمی ش��ود. تحت این شرایط توصیه می شود که از تخیل خود 
کم��ک بگیری��د. درواقع به ج��ای آنکه ذهن خ��ود را درگیر فکر کردن 
به ش��رایط حال حاضر کنید که تغییر آن از کنترل ش��ما خارج اس��ت، 
ش��رایط مطلوب را در آینده متصور ش��وید. این امر باعث خواهد شد تا 
ش��ما روحیه خوبی را داش��ته باشید و تالش کنید تا در آینده به چنین 
جایگاهی دست پیدا کنید. فراموش نکنید که اگر احساس خود را تغییر 
ندهید، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. در این رابطه بهتر است که آرامش 
و ش��ادمانی را خودتان ایجاد کنی��د و منتظر کمک و یا به وجود آمدن 

یک شرایط جدید نباشید. 
3-از چند زاویه به مسائل نگاه کنید 

این امر بسیار رایج است که افراد بنا بر دالیل مختلفی، ناراحت شده و 
این وضعیت تا پایان روز با آنها باقی می ماند، با این حال اگر یک مسئله 
را از چن��د زاویه نگاه کنید، متوجه این امر خواهید ش��د که ابدا دلیلی 
برای ناراحت کردن خود وجود نداش��ته و این امر تنها یک س��وءتفاهم 
است. همچنین فراموش نکنید که ناراحت شدن به خاطر اشتباه دیگران 
عم��ال بی معنا بوده و ش��ما به جای ف��رد خطاکار در ح��ال تنبیه خود 
هس��تید. با انجام این اقدام، زمینه بس��یاری از ناراحتی ها از بین خواهد 
رف��ت. این نکت��ه را نیز فراموش نکنید که در محی��ط کاری، باتوجه به 
این امر که ش��ما با افراد مختلفی در ارتباط هستید، اگر بخواهید سریعا 
ناراحت ش��وید، بدون شک ادامه فعالیت بسیار سخت خواهد شد و جو 

دوس��تانه ش��رکت به صورت کامل از بین می رود. همچنین این امر که 
در رابطه با مش��کالت، با سایرین صحبت کنید، می تواند باعث شود که 
به راهکارهای جالبی دس��ت پیدا ک��رده و دیگر مجبور به تحمل اوضاع 

نباشید. 
4-از معجزه تنفس عمیق غافل نشوید 

بس��یاری از افراد تص��ور می کنند که تنفس عمیق تنها برای کس��ب 
آرامش بیشتر است. این امر در حالی است که افزایش اکسیژن بدن، بر 
روی تمامی جنبه ها تاثیر مثبت را به همراه خواهد داش��ت، با این حال 
منظور این است که تا پایان روز، تنها تنفس عمیق داشته باشید. بدون 
ش��ک به اجرا درآوردن این اقدام، بس��یار س��خت خواهد بود. به همین 
خاطر تنها در زمانی که احس��اس شادمانی نمی کنید، این اقدام را انجام 
دهید. در این رابطه گوش دادن به موسیقی، در کنار بستن چشمان، به 

بهبود سریع تر روحی شما کمک شایانی خواهد کرد. 
5-روابط خود را بهبود بخشید 

هی��چ مانعی وج��ود ندارد که هم��ه کارمندان حتی رئیس ش��رکت، 
دوس��تان ش��ما نباش��ند و ارتباط خوبی را با آنها برقرار نکنید. درواقع 
کیفی��ت روابط اف��راد، یک��ی از پارامترهای مهم در زمینه میزان ش��اد 
بودن آنها محس��وب می شود. این موضوع باعث می شود تا کمتر متوجه 
س��ختی های کار ش��ده و لحظات خوبی را در ش��رکت سپری کنید. در 
این رابطه فراموش نکنید که روابط خود شما حتی خارج از شرکت نیز 
می تواند وجود داشته باشد. برای مثال مهمانی های هفتگی برگزار کنید.  

6-لبخند را فراموش نکنید 
واقعیت این اس��ت که بدن انس��ان متوجه مصنوعی و یا واقعی بودن 
لبخند نخواهد ش��د و در هر دو حالت، تاثیر مثبت را به دس��ت خواهید 
آورد. به همین خاطر الزم اس��ت تا لبخند زدن را به عادت رفتاری خود 
تبدیل کنید. در این رابطه مش��اهده استند آپ کمدی، خواندن جوک و 
هر اقدامی که شما را به خنده وادار می کند، کامال مناسب خواهد بود و 

الزم است تا مورد توجه شما قرار گیرد. 
۷-تمایالت خود را به دفتر کار اضافه کنید 

هر چیزی که باعث می ش��ود تا ش��ما احس��اس بهتری داشته باشید، 
می ت��وان در دفت��ر کار اضافه کرد. برای مث��ال آوردن انواع گل و گیاه، 
یکی از رایج ترین اقدامات در این زمینه محسوب می شود. در این رابطه 
برخی عک��س خانواده خود را انتخاب می کنند. درواقع ش��ما می توانید 
هر چیزی که باعث حس بهتر ش��ما می شود را به محل کار نیز بیاورید، 
ب��ا این حال اگر مورد مدنظر ش��ما یک چی��ز غیرمعمول و یا با حجمی 
بزرگ محس��وب می ش��ود، بهتر اس��ت که قبل از آن با رئیس ش��رکت 

هماهنگی های الزم را انجام دهید. 
8-تعادل میان کار و زندگی شخصی را الزامی بدانید 

ممکن اس��ت دلیل ش��اد نبودن شما در ش��رکت، هیچ ارتباطی را به 
ش��رایط کاری نداشته و دلیل آن در خارج از فضای کاری باشد. درواقع 
مشکالت خانوادگی خود باعث می شود که روحیه شما در محل کار نیز 
بسیار بد باشد. در این رابطه یکی از مشکالت همیشگی افراد این است 
که در ایجاد تعادل میان کار  و زندگی ش��خصی، کامال ناتوان هس��تند. 
خوش��بختانه در این رابطه مقاالت، س��خنرانی-ها، کتاب ها و مشاوران 
بسیار خوبی وجود دارند که بدون شک مورد توجه قرار دادن آنها باعث 
خواهد شد تا برای همیشه با این مشکل خداحافظی کنید. درواقع نباید 

تصور کنید که برای حل مش��کالت، صرفا خودتان باید راه حلی را پیدا 
کنید. نکته دیگری که ذکر آن در این بخش ضروری است این است که 
ش��ما نباید تصور کنید که اقدام درست این است که در برابر سختی ها، 
مقاومت از خود نش��ان دهید. اگرچه این اقدام در برخی از شرایط کامال 
قابل ستایش محسوب می شود، با این حال هنر واقعی این است که برای 

سختی های موجود، راه حلی پیدا کنید. 
9-با افراد منفی ارتباطی نداشته باشید 

اگرچ��ه اف��راد نمی توانند خانواده خ��ود را تعیین کنن��د، با این حال 
انتخاب دوس��تان و میزان ارتباط با کارمندان ش��رکت کامال به خودتان 
بستگی خواهد داشت. این نکته را فراموش نکنید که اطرافیان بیشترین 
تاثی��ر را ب��ر روی ما خواهند داش��ت. در این رابطه یک جمله مش��هور 
وجود دارد که برطبق آن همه ما ش��بیه به هفت نفری خواهیم بود که 
بیش��ترین ارتباط را ب��ا آنها داریم. در این رابطه با کنار گذاش��تن افراد 

منفی، فضا برای پیداکردن گزینه های بهتر مهیا خواهد شد. 
10-یک نظم روزانه داشته باشید 

نظم دار کردن زندگی به معنای آن خواهد بود که ش��ما قادر به انجام 
تمام��ی اقدام��ات مهم بوده و ای��ن امر رضایت را افزایش و فش��ار را به 
حداقل خواهد رس��اند. همچنین توجه داشته باشید که شما باید ورزش 
و تغذیه را جدی بگیری��د. ضعف درهر یک از این موارد می تواند زمینه 

شادبودن شما را کامال از بین ببرد. 
11-به خودتان جایزه بدهید 

ای��ن امر طبیعی اس��ت که افراد تمایل داش��ته  باش��ند که بیش��تر 
اس��تراحت کنند. با این حال برای پیش��رفت در کار و رس��یدن به یک 
ش��ادی طوالنی مدت، ش��ما باید وظایف را به بهترین نحو ممکن انجام 
دهید. تحت این شرایط برای جلوگیری از کاهش انگیزه، توصیه می شود 
که برای خود جوایزی را تعیین کنید. با این اقدام شما شاهد معجزه ای 
در راندم��ان کاری خ��ود خواهید ب��ود. همچنین عدم مقایس��ه خود با 
دیگ��ران و احترام ب��ه تفاوت های خود با س��ایرین، در این زمینه کامال 

کارساز خواهد بود. 
1۲-توجه کافی به خودتان داشته باشید 

این امر که در زمان اس��تراحت مدیتیش��ن انج��ام دهید و پیاده روی 
کنید، بدون ش��ک باعث می شود تا با تغییر فضا، روحیه شما نیز بهبود 
پیدا کند. درواقع شما نباید در محیط کاری، تنها به انجام وظایف تمرکز 

داشته و از خودتان غافل شوید. 
13-مثبت گرایی را تمرین کنید 

دیدن نیمه پر لیوان بهترین مثال برای مثبت گرایی اس��ت. درواقع در 
رابطه با ه��ر موقعیتی، به جای آنکه خود را درگیر پیامدهای منفی آن 
کنید، الزم اس��ت تا تنها به خوبی ها توجه داشته باشید. برای مثال اگر 
یکی از همکاران رفتار بدی را با ش��ما داشته است، تنها به روزهای قبل 
از ای��ن اتفاق و خاطرات خوب توجه کرده و خود را از این بابت ناراحت 
نکنید. بدون ش��ک چنین س��طح از حرفه ای گرایی باعث خواهد شد تا 
پس از فروکش کردن خش��م، کارمند مذک��ور خود برای عذرخواهی به 
دفتر ش��ما بیاید. در نهایت آمارها حاکی از آن اس��ت که میزان اتفاقات 
خوب برای مثبت گراها به مراتب بیش��تر از منفی گراها است. تحت این 

شرایط شما احساس شادی بیشتری را نیز خواهید داشت. 
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قم - خبرنـگار فرصت امروز: معاون راهداری س��ازمان 
راه��داری و حمل ونف��ل جاده ای در بازدی��د از اجرای طرح 
امانی لکه گیری هندس��ی درس��طح راههای استان قم اظهار 
داشت : بهره مندی حداکثری از ظرفیتهای داخلی دردستور 

کار قرارگیرد.
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اس��تان قم ، درس��ومین س��فر طی دوهفته گذشته 
معاون راهداری س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای به 
استان قم ، ازپروژه امانی لکه گیری هندسی درسطح راههای 
بخ��ش س��لفچگان  بازدید به عمل آمد . ط��ی این بازدید که 
ب��ا حضور مدی��رکل ، معاون راهداری و تنی چند از روس��ا و 
کارشناس��ان این اداره کل صورت پذیرفت ، دکتر رضا اکبری 
معاون راهداری س��ازمان متبوع ضمن بازدی��د از چند پروژه 
عم��ران جاده ای دیگ��ر برضرورت بهره من��دی حداکثری از 
ظرفیت داخلی ادارات کل استانی دراجرا و پیشبرد طرحهای 

مرتبط تاکید کرد . 
درادام��ه این دیدار سرپرس��ت اداره راهداری و حمل ونقل 
جاده ای س��لفچگان با ارائه گزارش��ی به روند و مش��خصات 
فنی طرح لکه گیری هندس��ی که توسط عوامل و ادوات اداره 
متبوع صورت گرفته اشاره کرد و توضیح داد : پس از بررسی 

و کارشناسی مقطع مضمحله راه ، توسط دستگاه کاتر نسبت 
به برش هندس��ی آن اقدام میگردد . وی افزود : سپس مقطع 
مضمحل ش��ده توسط کمپرسور و چکش بادی تخریب و جدا 
میگردد . س��ید مهدی موس��وی تصریح ک��رد : پس از جمع 
آوری نخاله ها و قطعات تخریبی ، س��طح مورد نظر پاکساری 
و توس��ط کمپرسور بادی عاری از خاک وسنگریزه  )بخصوص 
درمح��ل اتص��ال با آس��فات مج��اور (  میگردد  . .موس��وی 
درتوضیح مراحل پایانی طرح نیز عنوان کرد : س��پس س��طح 
مقطع درزیر و کناره ها ،قیرپاشی ) پریمکت ( شده با آسفالت 

گرم که توس��ط فالکس به محل حمل ش��ده پر میشود . وی 
افرود : پس از توزیع آسفالت گرم درمقطع ، نسبت به تسطیح 
آن اقدام ودرنهایت با استفاده از غلطک موتوری ، عمل تراکم 

و ویبره صورت می پذیرد .  
درادامه این بازدید ، دکتر اکبری معاون راهداری س��ازمان 
متب��وع ضم��ن تقدی��ر از فعالیتهای صورت گرفته درس��طح 
راههای استان ، درسخنانی اظهار داشت : باتوجه به قابلیتهای 
فنی و تجربه و همچنین امکانات موجود انش��اهلل درسالی که 
توس��ط مقام معظم رهبری مدظله العالی ، سال جهش تولید 
نامگذاری شده ش��اهد اجرای طرحهای چشمگیری درزمینه 
عمران جاده ای بااس��تفاده از ظرفیتهای داخلی باش��یم . وی 
مهمتری��ن وظیفه وماموریت س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
ج��اده ای را تامین ایمنی حداکثری س��فرهای برونش��هری 
دانس��ت و یاد آور ش��د : شناس��ایی و رفع نق��اط پر تصادف 
درس��طح راهها درزمره اقداماتی است که باید دراولویت قرار 

گیرند . 
درادامه  همراهان ، از طرح درحال اجرای چهار خطه کردن 
هش��ت کیلومتر ابتدایی محور قدیم سلفچگان – ساوه بازدید 
و ضمن ضروری برش��مردن  تسریع درتکمیل پروزه بررعایت 

کامل پروتکلهای فنی دراجرای آن تاکید گردید.

تبری��ز – ماهان ف��الح: مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
آذربایجان شرقی از معرفی ۶۰۶ متخلف زیست محیطی در 

استان به دستگاه قضایی در سال گذشته خبر داد.
حمید قاسمی در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر گفت: 
این افراد با تشکیل 4۰۰ فقره پرونده تحویل مراجع قضایی 
شده اند. وی به برخورد یگان حفاظت این اداره کل با ۱۱4 
مورد عمده آلودگی زیس��ت محیطی در آذربایجان ش��رقی 
اش��اره کرد و گفت: این موارد ش��امل آلودگی های ناشی از 
هوا، پسماند و تخلیه فاضالب واحدهای صنعتی و معدنی و 

خدماتی استان بوده است.
قاس��می افزود: در س��ال گذش��ته همچنی��ن ۳۱۵ مورد 
اخطاریه زیس��ت محیطی به واحدهای تولیدی استان صادر 
ش��ده اس��ت. وی همچنین افزود: در این مدت با ۱4۹ مورد 
تخریب در مناطق چهارگانه برخورد ش��ده که بیشتر آنها در 
مناطق پارک ملی کنتال، منطقه س��هند، ارسباران، کیامکی، 
دیزمار، کاغذکنان و منطقه فسیلی مراغه بوده است. مدیرکل 
حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان ش��رقی از وقوع ۶۰ مورد 
آتش س��وزی در مناطق مختلف حفاظت ش��ده اس��تان در 
سال گذش��ته خبر داد و گفت: متاسفانه این آتش سوزی ها 

خساراتی را به مناطق حفاظت شده استان وارد کرد. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با هشدار به متخلفان 
زیس��ت محیطی افزود: کسانی که به حرمت طبیعت و نعمت 
های خدادادی ارزش��ی قائل نیس��تند و با اقدامات و تخلفات 
خود موجب بروز خس��ارت به محیط زیس��ت و طبیعت می 
شوند، با ش��دیدترین برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان شرقی همچنین 
گفت: تراز آب��ی فعلی تاالب بین المللی »قوری گول« یکهزار 

و ۹۱۲ متر و ۲۰ س��انتی متر است که نسبت به زمان مشابه 
س��ال قبل 4 سانتی متر و نس��بت به میانگین دراز مدت ۲۲ 
سانتی مترافزایش نشان می دهد. حمید قاسمی افزود: حجم 
آب موج��ود در تاالب قوری گول در ح��ال حاضر ۲ میلیون 
مترمکعب و وس��عت آن نیز ۱4۱ هکتار است. وی ادامه داد: 
می��زان ورودی تاالب از اول فص��ل آبگیری جاری، نیمه آبان 
ماه س��ال ۱۳۹۸، ی��ک میلیون و ۱۰۰ ه��زار مترمکعب می 
باش��د که این شرایط نش��ان از بهبود وضعیت آبی تاالب به 
خصوص نس��بت به س��ال های اخی��ر دارد. وی اضافه کرد: 
ب��ه عبارت دیگر در این مدت ۸۳ س��انتی متر آب وارد تاالر 
قوری گول ش��ده است. قاسمی گفت: تاالب قوری گول یکی 
از تاالب های رامس��ر سایت کش��ور و با تنوع زیستی غنی و 
محل  زادآوری اردک سرس��فید بعن��وان یکی از پرندگان در 
معرض خطر انقراض می باشد. تاالب بین المللی قوری گول 
در فاصله ۱۸ کیلومتری شمال غربی شهرستان بستان  آباد و 
4۵ کیلومتری ش��رق تبریز در ارتفاع یکهزار و ۸۹۰ متری از 
سطح دریا قرار دارد. این تاالب در سال ۱۳۵4 در کنوانسیون 
رامس��ر به ثبت رس��یده است و از س��ال ۱۳۷۳ جزو مناطق 

شکار ممنوع می باشد.

اهواز – ش�بنم قجاوند: سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی 
خوزستان و اعضای کمیته بزرگداشت هفته کارگر با حجت االسالم والمسلمین 
س��ید محمد نبی موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز 

دیدار و گفتگو کردند
مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان ضمن تشریح اهم اقدامات بعمل 
آمده از سوی سازمان تأمین اجتماعی در بخش های بیمه ای و درمانی گفت : 
استمرار این سازمان بدون استفاده از منابع عمومی کشور و درآمد های حاصل 
از فروش نفت و یا مالیات و تنها بر مش��ارکت کارفرمایان و کارگران در قالب 

پرداخت حق بیمه اتکا دارد.
سید محمد مرعشی افزود : با تمام توان سعی و مراقبت نموده ایم تا کارگران 
و کارفرمایان در بحران ش��یوع کرونا آسیب نبینند بویژه آنکه برای 11 رسته 
از فعالیت ها و کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی استمهال قائل شده 
ایم تا کارگاه های کارفرمایانی که تحت تأثیر مستقیم بیماری کرونا قرار گرفته 

اند در بازه زمانی لغایت پایان اردیبهشت ماه مکلف به پرداخت حق بیمه سهم 
کارفرما نباشند.

وی افزود : به جای آنکه برای وصول مطالبات به کارفرمایان فشار بیاوریم با 

تجهیز سایر منابع ، دریافت وام و تخصیص خط اعتباری از بانک رفاه کارگران 
س��عی نموده ایم تا به موقع تعهدات بیمه ای و درمانی خود را به بیش از 65 

درصد از مردم تحت پوشش تأمین اجتماعی در خوزستان ارائه نمائیم.
در ادامه این دیدار حجت االس��الم والمس��لمین سید محمد نبی 
موس��وی فرد نماینده ولی فقیه در اس��تان و ام��ام جمعه اهواز ضمن 
تبری��ک حلول ماه مبارک رمضان و گرامیداش��ت هفته کارگر اظهار 
داشت : تجلیل از کارگران ، پاسداشت ارزشهای واالی انسانی است و 
می بایس��ت بستر رفاه و آسایش جامعه کارگری بیش از پیش فراهم 

شود.
وی ب��ا بیان این ک��ه کارگران مطابق با روایات از جای��گاه ویژه ای برخوردار 
هس��تند ، گفت : وقتی وجود مقدس پیامبراکرم )ص( دست پینه  زده کارگر 
را می بوس��د ، یعنی اینکه اگر کس��ی کار و تالش می کند تا لقمه حالل برای 
خانواده تهیه کند در پیشگاه خداوند متعال آبرودار و برخوردار از جایگاه است.

ایالم – هدی منصوری: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
ایالم:بی برقی سالمت مردم را با چالش مواجه می کند.

هادی شیرخانی در نشست با رسانه ها در خصوص گذر از پیک مصرف 
برق در سال ۹۹ اظهار داشت اگر ویروس کرونا جان مردم را نگیرد حتما 
بی برقی، سالمت و زندگی مردم را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.
وی ادامه داد: اگر برق نباشد، دستگاه های تنفسی در بیمارستان ها از 

کار می افتند و جان بیماران به خطر خواهد افتاد.
این مسوول اضافه کرد :اگر برق نباشد با مشکالت بسیار زیادی مواجه 

خواهیم شد؛ تولید، اشتغال و... با چالش جدی مواجه خواهد شد.
ش��یرخانی تصریح کرد: پس از ش��یوع ویروس کرونا زنجیره ما دچار 
چالش مالی ش��ده و اعتبار خرید برق از نیروگاه ها با کاهش ش��دیدی 
مواجه شده است به گونه ای که پرسنل توزیع نیروی برق حقوق فروردین 

م��اه را تاکنون دریافت کرده اند لذا از مردم عزیز اس��تان تقاضا داریم با 
پرداخت صورت حساب های خود ما را در مسیر تامین برق استان یاری 

کنن��د. وی افزود : تحریم های ظالمانه صنعت برق کش��ور را هم هدف 
قرار داده است اما صنعت برق از نخبگان کشور بهره می گیرید و امسال 
۹ محور برای عبور از پیک مصرف در تابس��تان طراحی ش��ده است که 
امیدواری��م با اجرای این برنامه ها و رعایت مردم، ش��اهد خاموش��ی در 

تابستان نباشیم.
شیرخانی تصریح کرد : سال گذشته بالغ بر 6۴۰ میلیون تومان پاداش 
درست مصرف کردن به مردم و تولیدکنندگان پرداخت کردیم. وی افزود: 
پیک مصرف از ۲۷ اردیبهشت آغاز و تا 1۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت 
و در این مدت صنعت برق کشور با دشواری های زیادی روبرو است و اگر 

برق را درست مصرف نکنیم، خاموشی ها اعمال خواهند شد.
الزم به ذکر است این نشست با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 

گذاری اجتماعی در بین خبرنگاران برگزار شد.

کرمانش�اه – منیر دشتی؛ مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه از افزایش حدود چهار درصدی مصرف برق در استان طی هفته اول 

اردیبهشت ماه خبر داد.
امیدعلی مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان 
اینکه مصرف برق در اس��تان طی هفته اول اردیبهشت نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود سه تا چهار درصد افزایش یافته، گفت : این افزایش مصرف 
چند دلیل دارد که مهمترین آن گرم ش��دن زودتر هوا نس��بت به س��ال های 
گذش��ته اس��ت و این گرما باعث ش��ده مردم در برخی نقاط خصوصا مناطق 
گرمسیر از وسایل سرمایشی استفاده کنند که مصرف برق زیادی دارد. وی در 
خانه ماندن افراد به دلیل شیوع کرونا را نیز عامل دیگری برای افزایش مصرف 
برق دانس��ت و گفت : اکثر افراد هنگام ماندن در خانه از وس��ایل برقی مانند 

تلویزیون و... استفاده زیادی دارند.
وی ب��ا بیان اینکه تالش می کنیم تابس��تان امس��ال خاموش��ی 
برنامه ریزی ش��ده رخ ندهد، افزود: س��ال گذش��ته ه��م با همکاری 

مش��ترکین و برنامه هایی که اجرا ش��د خاموش��ی برنامه ریزی شده 
نداش��تیم که امیدواریم امسال هم روند به همین شکل باشد. مرآتی 
درباره پیک مصرف برق اس��تان در سال گذشته گفت: پیک مصرف 
ش��ب سال گذشته ساعت ۲1 و ۴5 دقیقه روز 1۹ مرداد و به میزان 
۷۳۸ مگاوات رخ داد و پیک روز را نیز س��اعت 1۳ و ۳۰ دقیقه ۲۲ 

مرداد به میزان ۷۰۷ مگاوات داشتیم.
مرآتی با بیان اینکه زمان پیک مصرف برق در کرمانشاه نسبت به سال های 
قب��ل تغیی��ر کرده، افزود: در گذش��ته پی��ک مصرف برق در اس��تان معموال 
ش��ب ها رخ می داد، اما اکنون در کرمانش��اه نیز مانند تمام کشور اوج مصرف 
را بعدازظهر ها و در س��اعت 1۲ تا 16 داریم. وی با اش��اره به سهم قابل توجه 
مش��ترکین خانگی از افزایش مصرف برق، از مردم خواس��ت از روشن کردن 

وسایل برقی پرمصرف در ساعات پیک خودداری کنند.

با حضور معاون راهداری سازمان راهداری و حمل ونفل جاده ای صورت گرفت:

برای نخستین بار درسطح راههای استان قم، لکه گیری هندسی به طور امانی اجرایی گردید

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اعالم کرد؛

دستگیری 606 متخلف زیست محیطی در آذربایجان شرقی

دیدار مدیر کل تأمین اجتماعی استان با نماینده ولی فقیه در استان خوزستان

نشست با رسانه ها در خصوص گذر از پیک مصرف برق در سال 99

مرآتی خبر داد :

افزایش حدود چهار درصدی مصرف برق در استان کرمانشاه

تمرکز بیماران کرونایی همدان در مرکز آموزشی درمانی سینا
همدان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس دانش��گاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه 
پذیرش بیماران مبتال به کووید 1۹ در مرکز آموزش��ی درمانی سینا فرشچیان و به صورت 
موردی در مراکز آموزشی درمانی بهشتی و بعثت انجام می شود گفت: انتظار می رود که در 
هفته های آینده این بیماران در مرکز آموزش��ی درمانی سینا)فرش��چیان( متمرکز شوند. به 
گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان همدان 
در پنجمین روز هفته سالمت با عنوان »روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه در مقابله 
با کرونا« به رسم سپاس و قدردانی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان فرمانده 
جنگ کرونا در استان همدان و کادر خدوم بهداشتی و درمانی استان همدان قدردانی کرد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در این دیدار با تبریک ماه رمضان و ابراز امیدواری برای بهر ه گیری از برکات این ماه با اشاره به اینکه 
از ۲۴ فروردین ماه در استان همدان سیر نزولی ابتال به بیماری کرونا وجود دارد، وضعیت استان را قابل قبول دانست و ابراز امیدواری کرد 
با کاهش تردد در ماه رمضان شرایط بهتر کنترل شود.  رشید حیدری مقدم با بیان اینکه پذیرش بیماران مبتال به کووید 1۹ در مرکز 
آموزش��ی درمانی س��ینا فرشچیان و به صورت موردی در مراکز آموزشی درمانی بهشتی و بعثت انجام می شود گفت: انتظار می رود که 
در هفته های آینده این بیماران در مرکز آموزشی درمانی سینا فرشچیان متمرکز شوند. مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان 
همدان نیز با بیان اینکه شیوع کرونا در برخی استان ها باال بود از اقدامات کادر بهداشتی و درمانی همدان برای کنترل بیماری تشکر کرد 
و گفت: گروه های مردمی در مبارزه با کرونا به صورت جهادی پای کار آمدند و امید می رود به زودی شاهد ریشه کنی بیماری باشیم و 
روند عادی به کشور بازگردد. حجت االسالم والمسلمین عیسی بسطانی با اشاره به اقدامات مرکز خدمات طالب حوزه علمیه در مقابله با 

کرونا اظهار کرد: حوزه های علمیه و طلبه ها به ویژه در برنامه های مرتبط با حوزه سالمت خود را خادم مردم می دانند.

دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد :
اطالعیه ستاد اطالع رسانی فرماندهی مدیریت و کنترل بیماری کرونا مازندران

ساری – دهقان : ظرف ۲۴ ساعت گذشته تعداد 55 بیمار مشکوک به کرونا بر اساس 
تشخیص بالینی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح 
اس��تان بستری ش��دند و ظرف همین مدت تعداد ۷۳ نفر از افراد مشکوک بستری شده ، از 

بیمارستان ها مرخص شدند و  تکمیل روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند داد.
هم اکنون ۳۴۹ نفر بیمار مشکوک به ویروس کرونا با عالئم تنفسی حاد مشکوک به کرونا 
بر اس��اس تشخیص بالینی در این مراکز بستری هس��تند. مردم در رعایت اصول بهداشتی 
کوتاهی نکنند زیرا هرگونه بی احتیاطی در تجمعات و رعایت کمتر مسائل بهداشت فردی 
منجر به بروز پیک مجدد و ش��یوع باال بیماری کرونا خواهد ش��د. ض��رورت انجام به موقع 
واکسیناسیون، کنترل رشد کودکان و مراقبت های مادران باردار و بیماران دارای دیابت، پرفشاری خون، بیماری های قلبی و عروقی و 

اختالالت روانپزشکی از توصیه های اکید در دوران کرونا است. مردم برای غربالگری کرونا به سامانه salamat.gov.ir مراجعه کنند

 تمهیدات گسترده شرکت گاز گیالن برای ارائه خدمات غیرحضوری
به مشترکین 

رش�ت – زینب قلیپور؛ ش��ركت گاز اس��تان گيالن هم اکنون همه ۲۳ خدمت درخصوص گاز را از طرق الكترونيكي و نیز دفاتر 
پيشخوان به مشترکین محترم ارائه می نماید. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از انجام بیش از 1۲5 هزار خدمت در این 
شرکت در سال گذشته خبر داد و گفت: با اجرای آموزش ها و جلسات توجیهی توانستیم بصورت شایسته ای به درخواست ها و نیازهای 
مش��ترکین رسیدگی نماییم.مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیالن بیان نمود: بیشترین خدمات انجام شده در سال ۹۸ متعلق به دفاتر 
پیشخوان با انجام بیش از ۸5 هزار خدمت می باشد و پس از آن بخش حضوری با بیش از ۳۰ هزار و بخش الكترونيك با انجام بیش 
از ۹ هزار خدمت در رده های بعدی قرار دارند.وی در ادامه افزود: این شرکت پس از شیوع ویروس کرونا بعلت فراهم نمودن زیرساخت 
های الزم، کلیه خدمات خود را به سمت خدمات غیرحضوری و مجازی منتقل نمود و در این راستا با اطالع رسانی گسترده از طریق 
صدا و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی از مردم و مشترکین درخواست شده تا از این درگاه ها استفاده نمایند.مهندس اکبر گفت: 
در همین راستا  این شرکت اقدام به گسترش خدمات خط تلفنی ۳۴1۴ نموده و مشترکین پس از تماس با این شماره عالوه بر ثبت 
نظرات،درخواست ها و شکایات، می توانند با کارشناسان امور مشترکین ارتباط برقرار نموده و یا کارکرد کنتور خود را ثبت و قبض آن 
را پرداخت نمایند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود: البته هم اکنون بخش ارتباط با کارشناسان امور مشترکین ۳۴1۴ مختص 
به شهرستان رشت می باشد که در حال آماده سازی این خدمت برای سراسر استان هستیم.وی اظهار داشت: هم اکنون سامانه های 
تلفنی ۳۴1۴ و ۳۴15، سایت اینترنتی گاز گیالن به آدرس  www.nigc-gl.ir، سامانه ۲۰۰۰61۹۴، نرم افزار موبایلی و دفاتر منتخب 

پیشخوان شش درگاهی می باشد که آماده خدمت رسانی به مردم و مشترکین گرامی می باشد. 

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار:
سرمایه های اجتماعی را قدر بدانیم

ش�هریار – غالمرضا جباری: رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی با رئیس شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان شهریار دیدار و گفتگوکرد. نادر نیک خواه رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهریار  با حجت االسالم والمسلمین سالمی رئیس شورای فرهنگ عمومی 
و  امام جمعه ش��هریار دیدار و گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان شهریار، نادر نیک خواه رئیس اداره و دبیر شورای فرهنگ عمومی با حضور 
در دفتر امام جمعه، ضمن دیدار پیرامون حوزه های مختلف فرهنگی به گفتگو پرداخت . بنا 
برهمین گزارش، در این دیدار نیکخواه به ارائه گزارشی در مورد جلسات برگزار شده شورای 
فرهنگ عمومی درس��ال گذشته پرداخته و تشکیل اتاق فکر و مباحث مطرحه شده در آن 
تحت ارشادات عالمانه امام جمعه را از ویژگیهای ارزشمند شورا برشمرد . حجت االسالم سالمی هم ضمن بیان بخشی از فعالیت های 
انجام شده در شهرستان در خصوص تهیه بسته های معیشتی پیرو فرمایش مقام معظم رهبری برای نیازمندانی که در اثر ویروس کرونا 
دچار فقر شده اند از تمامی نهادها و خیرین تشکر کرده و رویکرد آتی دستور جلسات شورا را در همین راستا با اتکاء به سرمایه های 

اجتماعی شهرستان عنوان نمودند.

درافشانی: نفرات برگزیده پویش شهروندی »قزوین کتاب می خواند« اعالم شد
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: محمد درافش��انی، معاون ش��هردار و رئیس سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: اسامی نفرات برگزیده پویش شهروندی 
»قزوین کتاب می خواند« اعالم شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و 
ورزش��ی شهرداری قزوین؛ درافش��انی افزود: پویش شهروندی »قزوین کتاب می خواند« به 
منظور تش��ویق همشهریان برای حضور در خانه و مقابله با شیوع ویروس کرونا، غنی سازی 
اوقات فراغت ناشی از ضرورت حضور در خانه و  توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی برگزار 
ش��د. وی اظه��ار کرد: برگزاری چنی��ن پویش هایی گامی مثبت در تحقق اهداف توس��عه 
کتابخوانی برای اقش��ار مختلف شهروندان اس��ت. این مسئول اضافه کرد: پویش شهروندی 
»قزوین کتاب می خواند« از 15 اسفنده ماه ۹۸ تا ۳1 فروردین ماه سال جاری برگزار شد و شرکت کنندگان در این پویش تصویر کتاب 
مطالعه شده و خالصه آن را به دبیرخانه جشنواره  ارسال  کردند. درافشانی خاطرنشان کرد: 1۰ نفر از شرکت کنندگان در این پویش 
کتابخوانی به قید قرعه انتخاب شدند که در روزهای آتی جوایزی به رسم یادبود به آن ها اهدا خواهد شد. گفتنی است؛اسامی نفرات 
برگزیده به شرح ذیل می باشد: فرهیخته منتظری، زینب شعبانی، فاطمه رحمانی، نسیم مافی، احمد رمضان زاده، فروغ طافی، فاطمه 

جباریون، سودابه رضایی، خدیجه حسامی و لیال کانطوری

ظرف یک هفته آینده اطراف ریل راه آهن اراک از پسماند پاکسازی می شود 
اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیر روابط عمومی ش��هرداری اراک گفت: پس��ماندهای رها شده در اطراف ریل راه آهن اراک در 

حال جمع آوری است و ظرف یک هفته آینده کل منطقه از پسماند پاکسازی خواهد شد. 
وهاب حمزه لوییان با اشاره به ثبت سوژه »وضعیت محله های اراک پس از باران« در سامانه فارس من اظهار کرد: در مورد نارضایتی 
ش��هروندان از آبگرفتگی معابر این نارضایتی کامال  به حق اس��ت، متاسفانه در بارش  های چند روز گذشته شاهد آبگرفتگی در برخی از 
مناطق بودیم. وی تصریح کرد: بارش ش��دید باران در برخی از نقاط ش��هر اراک از جمله خیابان دانشگاه و منطقه قنات ناصری حالت 
سیالبی ایجاد کرد که این نقاط شناسایی و ایرادات آن بالفاصله رفع شد، به طوری که در بارش روز گذشته تکرار آبگرفتگی در این نقاط 
نداشتیم. مدیر روابط عمومی شهرداری اراک افزود: با رفع نقص های صورت گرفته در این پس در کمتر نقطه ای از شهر اراک در هنگام 

باراش باران شاهد آبگرفتگی خواهیم بود، نقاطی هم که در مناطق دیگر وجود دارد در اسرع وقت شناسایی و رفع نقص خواهد شد.
حمزه لوییان همچنین با اشاره به سوژه »پسماندهای اطراف ریل راه آهن اراک را جمع آوری کنید« در سامانه فارس من افزود: بخش 
زیادی از پسماندهای رها شده در اطراف ریل راه آهن اراک جمع آوری شده، مابقی پسماندها توسط اکیپ ها در حال جمع آوری است و 
پیش بینی می شود ظرف یک هفته آینده این منطقه از هرگونه پسماند پاکسازی شود، از مردم نیز خواهش داریم از رهاسازی نخاله های 

ساختمانی در اطراف ریل جدا خودداری کنند، این اقدام باعث نازیبا شدن چهره شهر می شود.

اخبـــار
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افزایش موج نگرانی نس��بت به ویروس کرونا و تمایل مردم به ماندن 
در خانه تاثیرات قابل توجهی بر روی وضعیت کسب و کارها دارد. یکی 
از نتایج اصلی این امر افزایش ترافیک اینترنت اس��ت. وقتی تمام مردم 
در خانه هس��تند، اصلی ترین عامل ارتباطی در رابطه با اینترنت تعریف 
می شود. همچنین این ابزار کاربرد بسیار زیادی برای ایجاد ارتباط میان 
افراد مختلف دارد. بی تردید در ش��رایط کنونی فعالیت برای بازاریاب ها 
دشوار است. بسیاری از آژانس های بازاریابی از مدت ها قبل فعالیت شان 
را متوقف کرده اند. نقش مدیران ارش��د کس��ب و کارها و بازاریاب ها در 
چنین ش��رایطی برای مدیریت بهینه برندها اساس��ی اس��ت. ما در این 
مقاله قصد بررس��ی راهکارهای تجدیدنظر در ش��یوه بازاریابی دیجیتال 
برندها با توجه به شرایط کرونا را داریم. در ادامه به بررسی چند توصیه 

کاربردی خواهیم پرداخت. 
1. تمرکز بر روی اهداف

وقتی با بحران مواجه می ش��ویم، نگرانی بسیار زیادی سراغ ما خواهد 
آمد. بس��یاری از اف��راد مدیریت بح��ران را غیرممکن تلق��ی می کنند. 
دلیل این امر ناتوانی آنها در زمینه کنترل هیجانات ش��ان اس��ت. ما در 
ه��ر ش��رایطی باید بر روی وضعیت پیش روی کنترل داش��ته باش��یم. 
تصمیم گیری های عجوالنه اغلب مش��کالت را تشدید می کند. نخستین 
نکت��ه مهم در این میان ضرورت تجدیدنظر در فرآیند بازاریابی برندمان 
است. این امر جای هیچ  گونه بحثی ندارد. بازاریابی دیجیتال در شرایط 
کنونی بدون تجدیدنظر اساسی فقط هدر دادن بودجه مان خواهد بود. 

هر برندی دارای اهدافی مش��خص برای توسعه کسب و کار یا فعالیت 

بهتر اس��ت. این وضعیت در مواجهه با کرونا تغییر بس��یار زیادی کرده 
است. ما باید با توجه به وضعیت کسب و کارمان و شرایط مشتریان در 
حال و هوای کمپین های بازاریابی مان تجدیدنظر کنیم. این امر ش��امل 
اشاره بیش��تر به کرونا و نتایج آن می شود. بسیاری از برندها در شرایط 
کنونی درست مانند وضعیت عادی مشغول به فعالیت بازاریابی هستند. 

برداشت مشتریان از این امر بی خیالی برندها خواهد بود. 
مدیریت هر بحران نیازمند دسترسی به اطالعات دقیق است بنابراین 
هرچه اطالعات در دس��ترس ما دقیق تر باش��د، ش��انس بیشتری برای 
مدیریت بهینه بحران خواهیم داش��ت. فقدان اطالعات همیشه موجب 
تصمیم گیری های نادرس��ت خواهد ش��د. ش��اید برخی از تصمیم ها در 
شرایط مذکور تاثیر مناسبی داشته باشد، اما ماهیت آن براساس شانس 
بنا شده است. ما در عین حفظ اهداف اصلی برندمان باید به طور موفق 
پیگی��ری آنها را به تاخی��ر بیندازیم. فقط در این ص��ورت امکان ادامه 

فعالیت کاری برای ما فراهم خواهد شد. 
۲. تجدیدنظر در پیام برندمان

پی��ام بازاریابی برند ما در ش��رایط کرونا باید تف��اوت قابل توجهی با 
وضعیت رایج داش��ته باش��د. اغلب مشتریان در ش��رایط کنونی امکان 
تصمیم گی��ری مس��تقل درباره خرید محصوالت یا اس��تفاده از خدمات 
مختلف را ندارند. اگر ما فقط به دنبال کسب سود بیشتر باشیم، شرایط 
کنونی برای س��ودجویی مناس��ب خواهد بود. توصیه من در این بخش 
توجه به تجربه مشتریان و تالش برای جلب نظر آنها به کسب و کارمان 
در بلندمدت اس��ت. فقط در این صورت امکان توس��عه کسب و کار در 

بلندمدت فراهم خواهد شد. 
بازاریاب��ی دیجیت��ال پیوند عمیقی ب��ا مس��ائل روز دارد. وقتی اغلب 
مشتریان ما با مشکالت عمده در زمینه تهیه نیازهای اولیه شان دست و 

پنجه نرم می کنند، ما نیز باید استراتژی بازاریابی و پیام های برندمان را 
تغییر دهیم. برخی از برندها اقدامات فراتر از این نیز انجام می دهند. به 
عنوان مثال، تالش برای تولید برخی از محصوالت موردنیاز مردم مانند 
ژل های بهداش��تی یا ماسک در دستور کار برخی از برندهای بزرگ قرار 
گرفته اس��ت. این امر همراه با تغییر پیام برند در ش��رایط کنونی نقش 
مهمی در برداش��ت مشتریان نس��بت به برندها دارد.  اگر ما در شرایط 
دش��وار کنار مشتریان برندمان باشیم، پس از بازگشت شرایط به حالت 
عادی همیش��ه در ذهن آنها خواهی��م ماند. تغییر پیام بازاریابی برند در 
زمینه اطالع رسانی نکات مهم برای مقابله با ویروس کرونا اهمیت دارد. 
اگر م��ا اطالعات غلط را بازت��اب دهیم، اعتبارمان ب��ه عنوان یک برند 
خدش��ه دار خواهد شد بنابراین همیش��ه باید به دنبال پوشش اخبار از 
منابع معتبر باشیم.  اطالع رس��انی درباره تغییر وضعیت فعالیت برندها 
در شرایط کنونی اهمیت خاصی دارد. بی تردید کسب و کارهای مختلف 
ام��کان ادام��ه فعالیت عادی را ندارند. فعالیت مناس��ب در ش��بکه های 
اجتماعی برای بازتاب سیاس��ت های تازه برنده��ا برای فعالیت در زمان 

شیوع کرونا نقش مهمی در پرهیز از کاهش تعداد مشتریان دارد. 
3. ارائه اخبار و اطالعات مناسب

اکنون وضعیت تمام مردم با ویروس کرونا پیوند خورده اس��ت. به این 
ترتیب بی توجهی به شرایط کنونی از سوی برندها هرگز نتیجه مناسبی 
در پی ندارد. اغلب برندها در شرایط کنونی اقدام به طراحی کمپین های 
جذاب با ترکیب اطالع��ت کاربردی در مورد ویروس کرونا می کنند. به 
ای��ن ترتیب عالوه بر جل��ب توجه مخاطب هدف، امکان اطالع رس��انی 

درباره ویروس کرونا نیز وجود دارد. 
کسب س��ود بیشتر در ش��رایط کنونی امکان پذیر نیست، بنابراین ما 
باید بر روی آینده کس��ب و کارمان سرمایه گذاری کنیم. این امر شامل 

اطالع رس��انی درباره ویروس کرونا در سراس��ر دنیا می ش��ود. اگر شما 
ارتباط مناس��ب با کادرهای درمانی یا پزش��ک های متخصص را دارید، 
بارگذاری ویدئوهای آنالین ش��امل پرسش و پاسخ با آنها ایده مناسبی 
خواهد بود. بس��یاری از مردم در ش��رایط کنونی پرسش های زیادی در 
رابطه با ویروس کرونا دارند. اگر ما پاسخ های مناسب به آنها ارائه دهیم، 

جایگاه مان در حد مشاور قابل اعتماد مشتریان ارتقا خواهد یافت. 
4. ضرورت توجه به آینده

کاراکتر هاروی دنت در فیلم ش��والیه تاریکی دیالوگ مشهوری دارد: 
»تاریک ترین لحظه ش��ب پیش از طلوع آفتاب است. من قول می دهم، 
پایان شرایط فعلی نزدیک خواهد بود.« این نکته در مورد شرایط کسب 
و کاره��ا در وضعیت کنونی صحت دارد. بس��یاری از برندها نگرانی های 
بس��یار زیادی نسبت به بقای خود دارند. اگر ما برنامه ای مشخص برای 
آینده کس��ب و کارمان نداشته باشیم، حتی در صورت نجات از وضعیت 

کنونی نیز امکان ادامه فعالیت نخواهیم داشت. 
وضعیت بازاریابی دیجیتال در ش��رایط کنونی بس��یار سخت است، با 
ای��ن حال وضعیت همیش��ه به این حالت باقی نخواه��د ماند. ما باید از 
همین حاال مشغول طراحی برنامه های کاربردی برای فعالیت در دوران 
پس��اکرونا باش��یم. در غیر این صورت به س��رعت پس از پایان وضعیت 

کنونی در رقابت با دیگر برندها شکست خواهیم خورد. 
تمرک��ز بر روی اهداف برند، حتی در ش��رایط کنون��ی، اهمیت دارد 
بنابراین ما در عین مدیریت ش��رایط ب��رای عبور از وضعیت کنونی باید 
چش��م انداز بلندمدت برندمان را نیز مدنظر داشته باشیم. این امر بدون 
طراحی کمپین ه��ای بازاریابی دیجیتال برای آماده س��ازی مش��تریان 

امکان پذیر نخواهد بود. 
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 در ابتدای قرن بیس��ت و یکم جمعیت دانش��جویان بین المللی جهان رقمی بالغ 
بر ۲میلیون نفر بود که با گسترش آموزش عالی بین المللی در جهان در پایان دهه 
دوم این قرن این رقم با افزایش۲۵۰درصدی به بیش از ۵ میلیون نفر رس��یده بود. 
در آغاز دهه سوم قرن حاضر، پیش بینی ها حاکی از تدوام این سیر صعودی  و جهش 
جمعیت دانش��جویان بین المللی جهان به تراز ۱۰ میلیون نفر بود. اما با آغاز س��ال 
۲۰۲۰ میالدی، جهان با ش��وکی عظیم ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجه شد که 
در پی آن تحوالتی عظیم در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و از جمله در 

حوزه آموزش عالی بین المللی رخ داده است.
در واقع همراه با شیوع جهانی ویروس کرونا، بازار جابه جایی دانشجویان بین المللی 
در سراسر دنیا با محدودیت ها و اختالالت فراوانی مواجه شده است. از تبعات جهانی 
)Global Shutdown( شیوع بیماری کرونا، قرار گرفتن دنیا در وضعیت استثنایی
در چند دهه اخیر در حوزه مهاجرت و جابه جایی بین المللی انسان ها و بسته شدن 
کامل مرزها است. بسیاری از کشورها و اقتصادهای بین المللی در وضعیت مرزهای 
بسته و یا اعمال  محدودیت در زمینه تردد بین المللی هستند. پاندمی کرونا در ۱۸۸ 
کشور دنیا دانشگاه ها را به تعطیلی کشانده و یا آنها را با تغییرات جدی روبه رو کرده 
است. براساس آمار یونسکو در حال حاضر بیش از ۱.۵ میلیارد دانشجو و دانش آموز 
در دنی��ا تحت تاثی��ر این همه گیری قرار گرفته اند که حجمی ح��دود ۹۱ درصد از 

دانشجویان و دانش آموزان جهان را تشکیل می دهد.
بعد از اعالم بس��ته ش��دن مرزهای بین المللی در بس��یاری از کشورهای جهان، 
به خصوص کش��ورهای دانش��جوپذیر  از جمله آمریکا، کانادا و استرالیا، بسیاری از 
دانشجویان بین المللی مخصوصاً  آن دسته از دانشجویان که در خارج از کشورهای 
محل تحصیل خود بودند، در س��ردرگمی و بالتکلیفی به س��ر می برند.  گروهی از 
دانش��جویان ک��ه خود را برای آغاز  دوره تحصیلی و یا ادام��ه دوره خود در ترم های 
بهاره آماده کرده بودند، در وضعیت نامعلومی قرار دارند.  از س��وی دیگر، با تعطیلی  
بسیاری از مراکز آموزشی و پژوهشی در کشورهای دانشجوپذیر دنیا، فرآیند جذب 
و جابه جایی دانش��جویان بین  المللی نیز تا حد زیادی محدود ش��ده است. در حالی 
که چین )کشور دانشجوفرست( فرستنده  تعداد زیادی از دانشجویان به کشورهای 
مختلف دنیا اس��ت، بسیاری از کش��ورها ورود و حضور دانشجویان چینی را تا حد 

زیادی محدود کرده اند.
اما یکی دیگر از عوارض مهم ش��یوع وی��روس کرونا بر بازار بین المللی جابه جایی 
دانشجویان، بازگشت دانشجویان از کشورهای میزبان به کشورهای فرستنده است. 
در واقع همزمان با بس��ته ش��دن دانش��گاه ها و تعطیلی کالس های درس و توقف 
ارائه حضوری آموزش، بس��یاری از کالس ها و دوره های درس��ی در مراکز آموزشی و 
دانشگاه های جهان به صورت برخط )آنالین( ارائه می شوند. شیوه ارائه غیرحضوری 
آموزش، ترس از بسته شدن مرزها، احساس آسایش و امنیت بیشتر در کنار خانواده، 
کاس��تن از هزینه های زندگی و مواردی از این دس��ت جملگی باعث شده است که 
بس��یاری از دانش��جویان علی رغم محدودیت و کاهش  پروازهای بین المللی، قصد 
عزیمت و بازگش��ت به کش��ور خود را داش��ته باش��ند. همچنان که در طول دو ماه 
گذش��ته تعدادی قابل توجهی از دانش��جویان ایرانی ساکن خارج از کشور به داخل 

کشور بازگشته اند.
بازگش��ت دانش��جویان بین المللی از منظر کش��ورهای میزبان را نمی توان اتفاق 
خوشایند و مطلوبی قلمداد کرد و به نوعی تهدیدی برای اقتصاد این کشورها است 
چراکه دانش��جویان بین المللی در بسیاری از کش��ورهای مقصد، منبع درآمد قابل 
توجهی تلقی می شوند و  دانشگاه های این کشورها اتکای قابل توجهی به دانشجویان 
بین المللی به ویژه در ایجاد مش��اغل آکادمیک و وابس��ته  دارند. براساس مطالعات 
صورت گرفته به عنوان  نمونه در کش��ور اس��ترالیا، بخش بین الملل دانشگاه ها 4۱ 
میلیارد دالر به اقتصاد این کشور کمک کرده اند و در سال ۲۰۱۸ از  ۲۶۰ هزار  شغل 
تمام وقت پشتیبانی کرده اند. با توجه به محدودیت های ناشی از ویروس کرونا  و از 
بین رفتن ترم تحصیلی دانشجویان، انتظار می رود که دانشگاه ها مبلغی بین ۳ تا 4/4 
میلیارد دالر از درآمد خود را از دس��ت دهند. براساس تخمین ها پیش بینی می شود 
که بیش از ۲۱  هزار ش��غل در ش��ش ماه آینده در معرض خطر قرار داشته باشند و 
در صورت ادامه دار شدن همه گیری ویروس کرونا،  این میزان بیکاری در این بخش 
افزایش یابد. به همین خاطر بسیاری از کشورهای میزبان در حال طراحی و اجرای 
برنامه های ویژه برای حمایت از دانش��جویان بین المللی اعم از کاهش یا بخشودگی 

شهریه های تحصیلی، اعطای وام و کمک هزینه های زندگی هستند.
اما از منظر کشورهای دانشجوفرست از جمله ایران، موضوع بازگشت دانشجویان 
بین المللی می تواند هم فرصت تلقی ش��ود و هم تهدید. به طور طبیعی بازگش��ت 
)اجباری/ اختیاری( دانش��جویان ساکن خارج از کش��ور به داخل برای هر کشوری 

دانشجوفرس��تی این نوید را می دهد که پیوند عاطفی و احساس��ی، ارتباط کاری و 
به طور کلی میل به بازگش��ت به موطن همچنان در میان این دسته از سرمایه های 
انسانی همچنان زنده و برقرار است چراکه در بعضی از مواقع، جابه جایی بین المللی 
دانش��جویان به خارج، یک طرفه بوده و در شرایط اضطراری همچون شرایط فعلی 
شیوع کرونا، دانشجویان تمایلی برای بازگشت به کشور موطن حتی به بهانه دیدار 
خانواده خود ندارند. لذا بخش��ی از این بازگشت ها )ولو موقت( و رفت و آمدها موید 
این موضوع هستند که موضوع جابه جایی بین المللی دانشجویان همیشه یکطرفه و 

به قصد عدم بازگشت نیست. 
نکته دیگر این اس��ت که در ش��رایط فعلی که رشد چشمگیر و تحولی بی سابقه 
در صنعت آموزش آنالین صورت گرفته هرچند به واس��طه شرایط اجباری ناشی از 
شیوع کرونا بوده است، با این حال این تغییر در جهت گیری آموزش از حضوری به 
برخط )آنالین(  می تواند اثرات عمیق و بلندمدتی را در این حوزه به دنبال داش��ته 
باش��د و س��هم و جایگاه آموزش و جابه جایی مجازی)Virtual Mobility( را به 
ش��کل بی سابقه ای بهبود و ارتقا بخش��د. در واقع گسترش فرهنگ و اعتبار آموزش 
آنالین در بخش آموزش عالی بین المللی می تواند عالوه بر اینکه به کاهش هزینه  های 
آموزش و گسترش این بخش کمک کند،  هزینه های مربوط به جابه جایی فیزیکی 
دانش��جویان را کاهش داده و از آن مهمتر امکان از دست دادن سرمایه های انسانی 
کشورهای دانشجوفرست به واسطه حضور در خارج از کشور را تا حدی تقلیل دهد. 
در همین راس��تا نتایج یک پیمایش بین المللی حاکی از آن است که به علت شیوع 
کرونا به ویژه در کش��ورهای مقصد اصلی اعم از آمریکا و انگلستان و اسپانیا، برنامه 
تعداد قابل توجهی از دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج تغییر کرده است. نتایج 
این پیمایش نشان می دهد 4۰درصد از دانشجویان بین المللی برنامه ادامه تحصیل 
خود را تغییر داده اند. بیشتر دانشجویان در فکر تعویق برنامه ادامه تحصیل خود تا 
سال آتی تحصیلی هستند. عده ای نیز به دنبال ثبت نام در برنامه های آنالین هستند 
و گروهی نیز از ادامه تحصیل در خارج منصرف ش��ده اند و برنامه ادامه تحصیل در 

کشور موطن خود را مدنظر دارند.
بازگش��ت دانشجویان خارج از کشور به داخل )ولو به صورت موقت(  و ماندگاری 
احتمالی بخش��ی از آنها به علت تغییر برنامه کلی ادامه تحصیل در داخل و یا ادامه 
تحصیل از طریق آنالین و ارتباط با مراکز دانش و توس��عه فناوری روز دنیا می تواند 
زمینه ساز انتقال ایده های دانش بنیان و فناورانه به داخل کشور باشد. هرچند که این 
موضوع نیازمند زمینه سازی محتوایی و اجرایی جهت بهره برداری از این ظرفیت به 
شکل سودمند و هدفمند است. خوشبختانه در کشور ایران اخیراً به واسطه فعالیت ها 
و سرمایه گذاری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهش قابل توجهی 
در زمینه ایجاد زیرساخت های توسعه کسب وکارها و فعالیت های نوآورانه و فناورانه 
در کش��ور صورت گرفته است. بازگشت دانش��جویان ایرانی خارج از کشور و تعامل 
س��ازنده آنها با همتایان خود در محیط ه��ای پویای دانش بنیانی می تواند خون تازه 
در رگ های اکوسیس��تم نوآوری و فناوری کش��ور باش��د. در این بین ایده ایجاد و 
توس��عه محیط های تعاملی تخصصی ویژه دانشجویان بازگشتی با همتایان داخلی 
خود در قالب پارک فناوری یا مراکز نوآوری اختصاصی می تواند در این مسیر نقش 
تس��هیلگرانه ای داشته باش��د و مهمتر از آنکه در معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های 
توس��عه یافته در داخل کش��ور به این دسته از دانشجویان و همچنین تقویت حس 

ماندگاری آنها در داخل کمک شایانی کند.  
به هر حال باید در نظر داش��ت که شیوع ویروس کرونا شرایطی را فراهم ساخته 
اس��ت که می توان از آن فرصت های جدیدی فراهم آورد، اما همانگونه که اشاره شد 
این فرصت ها مس��تلزم برنامه ریزی و زمینه سازی محتوایی و اجرایی است. بازگشت 
دانشجویان ایرانی از خارج به داخل به خصوص در برخی از رشته ها از جمله پزشکی 
و داروسازی در دوران کرونا می تواند یک فرصت استثنایی برای کشور باشد. چراکه 
در حال حاضر با توجه به فشار بیش از حد بر روی بخش بهداشت و درمان کشورها و 
نیاز مبرم آنها به کادر درمانی، دانشجویان بین المللی رشته های پزشکی و داروسازی 
و حوزه های وابس��ته و بین رش��ته ای اعم از مهندسی پزشکی، یک منبع فوق العاده 
ارزشمند برای کشورهای فرستنده و میزبان به شمار می آیند که پیش بینی می شود 
رقابت ش��دیدی در آینده نزدیک برای جذب و حفظ آنها در میان کشورها درگیرد. 
متاسفانه اخیراً در اظهارات مشاور وزیر بهداشت کشور ابراز بی عالقگی و عدم توجه 
به دانش��جویان پزشکی بازگشته به داخل کش��ور مشاهده شد که می تواند ناشی از 
بی برنامگی کش��ور در زمینه بهره گیری از ظرفیت دانشجویان بازگشتی به خصوص 
در رشته های پزشکی باشد. عدم توجه به این منابع انسانی ارزشمند به خصوص در 
رشته های موردنیاز مبرم کشور می تواند ارسال کننده پیام  ناامیدی و عدم توجه به 

دسته های مختلف دانشجویان بازگشتی در سایر حوزه ها و رشته ها باشد.
اما یکی از تهدیدهای اصلی بازگش��ت دانش��جویان ایرانی به داخل کشور و عدم 
امکان بازگشت مجدد آنها به خارج و یا محدودیت جابه  جایی بین المللی آنها مربوط به 
ضرورت داشتن سهم پایدار  ایران در بازار  جهانی »چرخش نخبگان و دانشجویان« 

به عنوان بخش��ی از س��وخت موتور انتقال و توسعه دانش و فناوری در کشور است. 
چرا که جابه جایی بین المللی دانش��جویان و متخصصان س��هم مهمی را در توسعه 
دانش و فناوری و حتی افزایش قدرت نرم کش��ورهای در حال توس��عه اعم از ایران 
ایفا می کند. لذا همواره حفظ و حراس��ت بخش��ی از س��هم و جایگاه ایران در بازار  
بین المللی »چرخش نخبگان« بس��یار مهم و حیاتی است. همچنان که در چند ماه 
پیش از ش��یوع کرونا، سیاست های محدودکننده دولت آمریکا در ورود دانشجویان 
و متخصصان ایرانی و چینی موید این موضوع اس��ت که دسترس��ی به منابع دانش 
و فن��اوری روز دنیا تبدیل به یکی از دغدغه ه��ای دولت ها در منازعات و رقابت های 

منطقه ای و جهانی شده است.

ب��ه هر حال آنچه در این یادداش��ت مختصر مدنظر ب��ود توجه دادن به این 
نکته اساسی است که شیوع ویروس کرونا و تغییر و تحوالت در بخش آموزش 
عالی بین المللی و  بازگشت دانشجویان بین المللی از خارج به داخل کشورهای 
دانشجوفرست از جمله ایران موید فرصت  ها و تهدیدات فراوان و متنوعی است 
که بهره برداری و تقویت فرصت ها و  همچنین تخفیف و رفع تهدیدات نیازمند 
یک فکر راهبردی و برنامه اجرایی سریع و هوشمند است چراکه به زودی با به 
نقطه تعادل رس��یدن شرایط جدید،  فرصت  های پیش آمده ناشی از بازگشت 
دانش��جویان کمرنگ و تهدیدات ناش��ی از خروج س��رمایه های انسانی مجدداً 

پررنگ خواهد شد.    

بازگشت دانشجویان ایرانی از خارج کشور؛ فرصت یا تهدید؟

بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران
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راهکارهایی ساده که شما را به مدیری بهتر تبدیل خواهد کرد 

بس��یاری از افراد تصور می کنند که برای تبدیل ش��دن به یک مدیر بهتر، الزاما باید کارهای بسیار سختی را انجام دهند. این 
امر در حالی است که واقعیت کامال متفاوت بوده و نباید صرفا خود را به اقدامات سخت محدود کنید. درواقع به جای تمرکز بر 
روی این موارد، می توان گزینه های بی شمار دیگری را مورد استفاده قرار داد. نکته دیگری که نباید فراموش شود این است که 
همواره فضا برای بهتر شدن وجود داشته و نباید تصور کنید که در باالترین جایگاه ممکن قرار دارید. این نگرش باعث خواهد شد 
تا عملکرد مناسب شما، تضمین شده باشد. در این راستا به بررسی هشت راهکار ساده که شما را به مدیری بهتر تبدیل خواهد 

کرد، می پردازیم.
1-صداقت 

همه ما از اهمیت ارتباط خوب مدیران با کارمندان خود آگاه هستیم، با این حال کمتر به جزییات آن پرداخته شده است. درواقع 
روش کار اصل اساسی بوده و مرز میان موفقیت و شکست را تعیین خواهد کرد. درواقع مهم ترین نیاز یک کارمند، صداقت مدیر 
شرکت است و این مسئله باعث خواهد شد تا آنها نسبت به بسیاری از مسائل، خاطری آسوده داشته باشند. نکته ای که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که ابدا نباید بیش از حد با کارمندان صمیمی شوید. این امر جایگاه شما را تضعیف خواهد کرد، 
با این حال ایجاد ارتباطی بر پایه صداقت شما کامال الزامی بوده و باعث می شود تا سایرین نیز چنین رفتارهایی را از خود نشان 
دهند. همچنین فراموش نکنید که تیم شرکت از افراد مختلفی تشکیل شده است. به همین خاطر رفتاری یکسان، ابدا کارساز 
نخواهد بود. در این رابطه توصیه می شود که پس از ایجاد ارتباط الزم، در تالش برای درک بیشتر افراد تیم خود باشید. این امر به 
مدیریت هرچه بهتر آنها کمک خواهد کرد. در نهایت تا زمانی که با صداقت، اعتمادها را به سمت خود جلب نکرده باشید، تمامی 

اقدامات شما نتیجه الزم را به همراه نخواهد داشت. 
۲-پیگیری

منظور از پیگیری این است که شما باید رفتارهایی را برای حفظ رابطه داشته باشید. برای مثال ممکن است تیم شرکت نیاز 
داشته باشد که شما پیگیری های بیشتری را نسبت به یک شرایط خاص داشته باشید، شما باید زمان هایی را که حضور شما الزامی 
است شناسایی کرده و تالش کنید تا با این اقدام، شرایط را برای فعالیت تیم خود، مهیاتر سازید. این امر در حالی است که بسیاری 
از مدیران در تالش هستند تا ارتباط خود با کارمندان را به کمترین میزان ممکن برسانند که بدون شک اقدامی بسیار مضر بوده و 
تنها شرایط را سخت خواهد کرد. در این رابطه توصیه می شود که به صورت مداوم، پیگیر اوضاع کارمندان خود باشید. برای مثال 
می توانید به آنها در یک شبکه اجتماعی پیام داده و یا زمانی در طول هفته را به مالقات مستقیم اختصاص دهید. این اقدام ساده 
کمک خواهد کرد حتی کوچک-ترین مشکالت نیز در کمترین زمان ممکن رفع شده و امکان تداوم رشد وجود داشته باشد، با 
این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که پیگیری به معنای برهم زدن استقالل کارمندان نبوده و باید به 
نحوی رفتار کنید که افراد خود را زیر ذره بین شما احساس نکنند. در غیر این صورت نتایجی کامال عکس را به دست خواهید آورد. 

3-حمایت 
با توجه به این امر که شما در باالترین جایگاه شرکت قرار دارید، نقش شما به مانند یک پدر در خانواده خواهد بود. درواقع توقع 
فرزندان این است که شما حمایت های الزم را از آنها انجام داده و پشتیبان آنها باشید. در این رابطه فراموش نکنید که اگر امنیت 
شغلی وجود نداشته باشد. انگیزه و ریسک پذیری کارمندان به پایین ترین حد ممکن خواهد رسید. تحت این شرایط با توجه به این 
امر که کارمندان بازوی اجرایی شرکت محسوب می شوند، این امر شما را در موقعیت بسیار بدی قرار خواهد داد. در نهایت این نکته 
را فراموش نکنید که حمایت تنها به شرایط سخت اطالق نشده و مشوق بودن را نیز شامل می شود. با این اقدام از برخی از اقدامات 
کارمندان خود و میزان رشد آنها متعجب خواهید شد، با این حال این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که ایجاد زمینه رشد نیز از 
جمله مصداق های حمایت محسوب شده و شما باید شرایطی را فراهم آورید که کارمندان شما بهبودی همیشگی را داشته باشند. 

4-مثبت گرایی
دیدن نیمه پر لیوان، یکی از جالب ترین جمالت تاریخ محسوب می شود. درواقع هر فرد می تواند همزمان نصفه خالی و یا پر 
را نگاه کند، با این حال توجه به کمبودها، عمال فایده ای به همراه نداشته و تنها روحیه و جو تیم شرکت را تضعیف خواهد کرد. 
نکته ای که نباید فراموش کنید این است که اگر شما به عنوان الگوی شرکت، روحیه و انگیزه الزم را نداشته باشید، تیم سریعا 
نابود خواهد شد. درواقع شما تنها نباید خود را مدیر شرکت تلقی کنید. شما کاپیتان و رهبر تیم خود هستید. به همین خاطر 
سعی کنید که حتی در برابر بدترین اخبار نیز آرامش خود را حفظ کرده و از رفتارهای احساسی جلوگیری کنید. این امر باعث 

می شود تا شرایط وارد مرحله بحرانی نشود. 
5-کمک رسانی

این امر طبیعی است که تیم شرکت با مشکالتی مواجه شود. درواقع یک مدیر هیچ گاه وظایف مشخصی را نداشته و باید در 
هر شرایطی، به تیم خود کمک کند. برای مثال ممکن است به اشتراک گذاشتن تجربه، بتواند تیم را وارد یک مرحله جدید کند. 
درواقع زمینه های کمک بسیار متنوع بوده و نمی توان همه آن را مثال زد. با نگاهی به تیم خود، شما متوجه تمامی اقداماتی که 
باید انجام دهید، خواهید شد. در این رابطه فراموش نکنید که هر یک از کارمندان شما ممکن است شرایط سختی را تجربه کنند، 
تحت این شرایط نشان دهید که آنها تا چه اندازه برای شما مهم هستند. درواقع این امر درست اقدامی است که یک مربی انجام 
می دهد. همچنین تعیین انتظارات درست و منطقی، از دیگر موارد ضروری محسوب می  شود. برای مثال این امر که سطح توقع 
خود از کارمندان را طی یک برنامه ریزی و به صورت مرحله ای افزایش دهید، به مراتب بهتر از زمانی خواهد بود که شما از همان 

ابتدا آنها را تحت فشار قرار دهید. 
6-مشورت 

ممکن است به این موضوع فکر کنید که مشورت با کارمندان، چه کمکی را می تواند به یک مدیر کند. اگرچه این موضوع در 
موارد متعدد، منجر به تصمیمات بهتر شده است، با این حال هدف اصلی از این اقدام، صرفا بهبود سطح تصمیمات نبوده و تنها 
به این خاطر اس��ت که با چنین اقداماتی افراد را از روزمرگی خارج کرده و آنها را با قرار دادن در جایگاه مش��اوران خود، ارتقای 
روحیه دهید. در نهایت با این اقدام، افراد تیم شرکت بهتر متوجه دلیل بسیاری از اقدامات شده و بیشترین تالش خود را انجام 
خواهند داد. همچنین توصیه می شود که به کارمندان خود توصیه های مالی کنید. درواقع ممکن است امکان افزایش حقوق آنها 
وجود نداشته باشد، با این حال شما می-توانید سودآورترین فضاها برای سرمایه گذاری را به آنها معرفی کنید تا اوضاع رندگی 

خود را بهبود بخشند. 
 ۷-بازخورد 

شما باید به بازخوردها توجه داشته باشید. در این رابطه به افراد تیم نشان دهید که انتقادهای درست برای شما ارزشی به مراتب 
بیشتر از تحسین را داشته و برای آن امتیازهایی را قائل شوید. این امر باعث خواهد شد تا امکان بهبود همیشگی، وجود داشته و 
متوجه بسیاری از اشتباهاتی شوید که تاکنون نسبت به آن بی توجه بوده اید. در نهایت این اقدام کمک خواهد کرد تا انتقادپذیری 

به فرهنگ شرکت تبدیل شود. 
8-نوآوری

در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، تنها راز موفقیت این خواهد بود که نوآوری های مدامی را داشته باشید، با این حال این امر 
ابدا در شرکت شما به صورت طبیعی رخ نخواهد داد مگر در شرایطی که فضا را مهیا کرده باشید. در این رابطه به کارمندان خود 
اجازه دهید تا زمانی از کار خود را صرف مطالعه و تحقیق کرده و اجازه امتحان روش های جدید را داشته باشند. این امر اگرچه 

هزینه هایی را دربر خواهد داشت، با این حال نتایج آن کامال ارزش این هزینه را خواهد داشت.
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