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آیا بورس تهران حباب دارد؟

نیمه پنهان بورس
از سال گذشته بود که بازار سرمایه خود را از سایر بازارهای موازی جدا کرد و روز به روز افراد بیشتری را به امید کسب سود بیشتر 
به سمت خود کشید. حاال روند صعودی بورس در دو ماه اخیر شیب تندتری به خود گرفته و از زمان استعفای شاپور محمدی از 
ریاست سازمان بورس و روی کار آمدن حسن قالیباف اصل و همچنین حذف مقررات محدودکننده در ارتباط با ورود افراد جدید و 
دامنه نوسان، شاخص کل توانسته رکورد های مختلفی را به ثبت برساند.  البته روند صعودی بورس، نگرانی هایی هم ایجاد کرده و این 
سوال مطرح شده که آیا بورس در شرایط فعلی فرصت است یا تهدید؟ آیا قیمت سهام دارای حباب است؟ راهکار های دولت برای فرار 
از بحران احتمالی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها، وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت وگو 
با تابناک، گفت: اقتصاد ایران تاکنون بانک محور بوده و بیش از ۹۰درصد تامین مالی کشور برعهده نظام بانکی بوده است. همچنین 
بازار سرمایه ایران تاکنون یک بازار سرمایه کوچکی بوده؛ یعنی چندان نقشی در تامین مالی دولت و بخش خصوصی نداشته است...

کاهش ضریب نفوذ تلفن همراه
در زمستان سال گذشته لزوم آزادسازی 
فرکانس هاي 700 و 800 را گوشزد می کند
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دومینوی بدهی های دولت از حرکت باز می ایستد؟

کالبدشکافی بدهی دولت

تولید محتوای موردپسند جامعه
راه اندازی کسب و کار و نکات کمتر مورد توجه

توسعه کسب و کار با هدف گذاری مجدد در عرصه تبلیغات
نجات صنعت رستوران داری با عرضه بیرون بر غذاها

تسال رقیب چینی خود را محکوم کرد
کوکاکوال به صف مشتریان مایکروسافت پیوست

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک قرنطینه خانگی را 
فاشیستی می داند 

4
نمایندگان مجلس روز دوشـنبه به تغییـر واحد پول ملی و 

حذف چهار صفر رأی مثبت دادند؛ اتفاقی که بعد از 
چند سال شنیدن زمزمه های آن حاال دیگر رنگ...

آیا جایگزینی تومان به جای ریال چاره ساز است؟

پول ملی منهای صفر

یادداشت
چند گام برای بهبود سالمت 

روان در هنگامه کرونا

بح��ران ام��روز توجه همه 
مدی��ران کس��ب وکاره��ا و 
رهب��ران و موسس��ان را به 
خ��ود جلب کرده اس��ت، اما 
در مرحل��ه بعدی این بحران 
به دلیل قرنطین��ه مردم در 
سراس��ر جه��ان و دورکاری 
کارکنان با یک بحران روحی 
و روانی رو به رو خواهیم شد. 
ی��ک مطالعه جهانی نش��ان 
می ده��د از زمان همه گیری 
از  م��ردم  کرون��ا، 75درصد 
نظر اجتماعی احس��اس انزوا 
گفته اند  67درصد  می کنند، 
ک��ه س��طح اس��ترس آنه��ا 
اضطراب  57درصد  باالست، 
زی��ادی را تجربه می کنند و 
53درصد هم گفته اند از نظر 
احساس��ی و روحی خس��ته 
ش��ده اند. ای��ن مطالع��ه ب��ا 
نظرسنجی از بیش از 2 هزار 
و 7۰۰ نیروی کار در سراسر 
جهان که در 1۰ صنعت کار 
می کنند، در دوره زمانی ماه 
مارس تا آوریل 2۰2۰ انجام 

شده است.
انس��ان ها  عن��وان  ب��ه  ما 
می توانی��م خودم��ان را ب��ا 
اما  کنیم،  تغییرات س��ازگار 

ابهام و  ب��ا  رابطه ما 
3عدم اطمینان...

چهارشنبه
17 اردیبهشت
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بح��ران کرونا در ش��روع س��ال 2۰2۰ میالدی باعث ش��ده تا وضعیت اقتصاد جهان��ی به مخاطره 
بیفتد و اغلب کس��ب و کارها تعطیل ش��وند. این تعطیلی موقت موجب ش��ده تا بسیاری از شاغالن 
با خطر بیکاری و تعدیل نیرو مواجه ش��وند. طبق تخمین س��ازمان جهانی کار، ۸1درصد شاغالن در 
سراس��ر جهان تاکنون تحت تاثیر پیامدهای ش��یوع کرونا قرار گرفته اند. این نسبت برای کشورهای 
توس��عه یافته تا مرز ۸7درصد نیز می رسد، چراکه این کش��ورها عمدتا دارای اقتصاد مبتنی بر بخش 
خدمات هستند. همین امر باعث شده تا بسیاری از اندیشکده ها و موسسات مشاوره ای در این روزها 
به بررس��ی راهکارهای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بپردازند. از جمله این موسسات، 
موسس��ه »مکنزی« اس��ت که در گزارش اخیر خود پنج راهبرد برای عبور از کرونا و در امان ماندن 
کسب و کارها از آسیب های ناشی از کرونا را تشریح کرده است. براساس گزارش موسسه »مکنزی«، 
بالفاصله بعد از ش��یوع کروناویروس، موج دوم اختالل به عنوان بزرگ ترین ش��وک اقتصادی از زمان 
جنگ جهانی دوم در مسیر ما قرار گرفته است و این صرفاً یک شوک اقتصادی نیست؛ این یک شوک 
به رفتارهای مش��تری و مدل های کس��ب و کار هم هست. چالش های همراه با این شوک، بزرگ تر از 
آنهایی اس��ت که معموالً با آن مواجه می ش��ویم. برای مدیریت آنها، باید یک مدل عملیات اتخاذ کرد 

که با سطوح باالی نااطمینانی که کسب و کار با آن مواجه می شود، سازگار باشد.
2 گام تجربی برای عبور از بحران کرونا

اکثر شرکت ها در برابر پیامدهای اقتصادی ناشی از اقدامات گسترده جداسازی عمومی، آسیب پذیر 
هستند. از آنجایی که تعداد مسائلی که کسب و کارها با آن مواجه می شوند به سرعت افزایش خواهد 
یافت، دو گام تجربی می تواند به پیشگام ماندن شما کمک کند: ابتدا اینکه یک تیم پیش برنامه ریزی 
راه اندازی کنید تا از مرحله بعدی بحران پیشی بگیرید. گام دوم هم این است که این تیم را به سمت 

کار در افق های زمانی چندگانه با استفاده از پنج قالب هدایت کنید.
به گفته »مکنزی«، یک تیم پیش برنامه ریزی، س��ناریوها، توصیه هایی برای اقدام، و نقاط ماشه ای 
را ب��ه مدیرعام��ل و تیم مدیریت ارائه می کند تا آنها بتوانند در مورد راهکار درس��ت، تصمیم بگیرند. 
این تصمیمات برای اجرا به تیم بحران یا س��ایر بخش های س��ازمان ابالغ خواهد شد. اگر توضیحات 
بیش��تری نیاز باش��د، تیم پیش برنامه ریزی بار دیگر وارد می شود و برای کاهش نااطمینانی، اطالعات 
بیش��تری جمع آوری می کند. نکته مهم این اس��ت که ساختار تیم پیش برنامه ریزی، ماژوالر است، به 
گونه ای که هر بخش بر موضوعاتی خاص در افق های زمانی متمرکز اس��ت. با ظهور مس��ائل جدید 
یا گس��ترش افق های زمانی، ممکن اس��ت نیاز به اضافه کردن بخش های جدید داش��ته باش��ید. این 
باعث می ش��ود تی��م بتواند خود را مطابق با حجم بح��ران ارتقا دهد. انتخ��اب بهترین واکنش برای 
راهبری در بحران کووید-1۹ و بازیابی متعاقب آن، به ش��رایط ش��رکت بس��تگی دارد. برای برخی، 
صرفاً حفظ آرامش و ادامه کار، رویکرد بهینه خواهد بود. برخی دیگر ممکن است نیاز به انجام فوری 

دگرگون سازی های بنیادی در مبانی هزینه ای و مدل های کسب و کار خود داشته باشند.
حت��ی اگر بهترین مس��یر رو به جلو را ارزیابی می کنید، تنها چیزی ک��ه نباید انجام دهید، اتکا به 
چیزی اس��ت که م��ا اغلب در فرآیندهای برنامه ریزی اس��تراتژیک معمول می بینیم: کنار گذاش��تن 
نااطمینانی و واگذار کردن آن به تحلیل ریسک در پشت میز ارائه. بنابراین تیم پیش برنامه ریزی باید 

از طریق پنج قالب زیر عمل کند:
* دیدی واقع گرایانه از موقعیت آغازین خود به دست آورید

* سناریوهایی برای نسخه های چندگانه از آینده خود ایجاد کنید
* وضعیت و جهت حرکت خود را مشخص کنید

* اقدامات و حرکات راهبردی را تعیین کنید که در سناریوها، قوی هستند
* نقاط ماشه ای را تعیین کنید که سازمان شما را به سمت اقدام در زمان درست حرکت می دهند

نگاه واقع گرایانه و سناریوهایی برای آینده
س��پس تیم پیش برنامه ریزی ش��ما باید در سه حوزه نقش داشته باش��د: فروض مالی، اقدامات در 
حال انجام و انتخاب های راهبردی بزرگ شما. رجوع به یک برنامه سه ساله و فهرست کردن فروض 
برنامه ریزی در آن س��ند، می تواند به تعیین پیش��ران های عملکرد مالی شرکت در آینده کمک کند. 
این عوامل باید به س��ه دس��ته تقسیم شوند: آنهایی که هنوز درست به نظر می آیند، آنها که نادرست 
هس��تند و آنهایی که در موردش��ان اطمینان ندارید. در صورت امکان، یک تحلیل حساس��یت سریع 
جهت ارزیابی اهمیت فروض انجام دهید. کار بعدی، فهرس��ت کردن اقدامات عمده در حال انجام، با 

ش��روع از پروژه های بزرگ در فهرست مخارج سرمایه ای و س��ازماندهی آنها در همان دسته ها است. 
گام آخر، فهرس��ت کردن انتخا ب های راهبردی بزرگ اس��ت که زیربنای مدل کس��ب و کار شرکت 
هس��تند. به عنوان مثال، نرخ افزوده را حفظ کنید، س��رمایه گذاری در یک ش��بکه فیزیکی را ادامه 
دهید و سریع تر از رقابت، سرمایه گذاری کنید. ایجاد سناریوها نیز مزایای مستقیم و فوری به همراه 
دارد. این کار به ش��ما اجازه می دهد تا نااطمینانی را در قالب های قابل مدیریت و س��نجش محصور 
کرده، س��ردرگمی را کاهش داده و موارد کاماًل ناشناخته و موضوعات مهم را دسته بندی کنید. شما 
می توانید بااطمینان، اقدامات بی ضرر را شناسایی کنید که با آنها می توانید به سرعت پیش روید، در 
حالی که ساختار مشخصی را ایجاد می کنید تا از آن در زمان کار با گزینه ها جهت مدیریت دامنه ای 
از پیامدهای احتمالی اس��تفاده کنید. نهایتاً، این کار ش��ما را قادر به شناسایی سیگنال هایی می کند 
که نشانه های اولیه این خواهند بود که یک سناریو در حال رخ دادن است. این نکته بسیار مهم است 
که یک تیم پیش برنامه ریزی، چندین س��ناریو را به عنوان ورودی در نظر گرفته و آنها را به ایده های 
ملموس��ی برای اقدام تبدیل کند. همچنین یکی از مسئولیت های اصلی تیم پیش برنامه ریزی، تعیین 
بهترین واکنش به یک موقعیت پیش رونده برمبنای ش��رایط ش��رکت پس از گذش��تن بحران است. 
در حالی که برخی ش��رکت ها ممکن اس��ت نیاز به ورود به دوره ای طوالنی و دشوار از بازسازی ُکند 
را داش��ته باش��ند، برخی دیگر فرصت های قریب الوقوعی را در حرکات و ابتکارات بزرگ و راهبردی 
خواهند یافت. نکته مهم در اینجا، نه توس��عه برنامه های مفصل بلکه شکل دادن جهت حرکت است؛ 
اید ه ای هوش��مندانه که حول آن می توانید یک واکنش راهبردی را ش��کل دهید. در جهانی سرش��ار 
از نااطمینانی، ش��ما باید به دنبال هدفی باش��ید که به همه اینها بیارزد. ایده هوشمندانه، به واکنش 

تاکتیکِی در حال تکامل شما، انسجام و قاطعیت می بخشد.
حرکات راهبردی در سناریوها و تعیین نقاط ماشه ای

در جهانی مملو از نااطمینانی، یک برنامه انعطاف ناپذیر و قطعی برای طوالنی مدت جواب نمی دهد، 
اما انعطاف پذیر کردن همه برنامه ها هم می تواند مس��یری پرهزینه به ناکجاآباد باش��د. در عوض شما 
باید به فکر ایجاد یک س��بد از حرکات راهبردی باشید که در تمام سناریوهای احتمالی نسبتاً خوب 
عمل کند، حتی اگر هر حرکت فی النفس��ه برنده نباشد. یک رویکرد امتحان  شده و معتبر، پرداختن 
به یک س��ناریو در یک زمان و تعریف مجموعه بهینه ای از حرکاتی اس��ت که اگر مطمئن باشید این 
س��ناریو جواب می دهد، انجام خواهید داد. از فهرس��ت اقدامات موجود خود شروع کنید؛ آنهایی که 
پیش از بحران در فهرس��ت بودند و س��پس قبل از تصمیم  گیری در مورد اینکه چه اقداماتی گلچین 
شود و چه اقدامات جدیدی اضافه شود، فرصت ها و تهدیدها را به طور گسترده و دقیق بررسی کنید. 
س��پس به دنبال اش��تراکات و اختالفات عمده در میان راهبردهای خاص سناریوها بگردید. از سوی 
دیگ��ر، در محیط��ی نامطمئن مانند بحران کووید-1۹، گذر زمان س��ریعاً یک برنامه انعطاف ناپذیر را 
منسوخ می کند. جهان به سرعت در حال تغییر است. شما هنوز نمی دانید که ما در حال نزدیک شدن 
به کدام س��ناریو هس��تیم، اما باید سعی کنید که بهترین یادگیرنده )اولین چیزی که باید بدانید این 
است که جهان به کدام سمت می رود( و بهترین تصمیم گیر )کسی که بهترین تصمیمات را می گیرد 
و برنامه را اجرا می کند( باشید. نکته مهم، شروع کردن با یک برنامه کامل نیست، بلکه آنچه اهمیت 
دارد، بودن در س��ریع ترین مس��یر بهبود است. در جهاِن به سرعت در حال حرکت، این امر بیشترین 

اهمیت را خواهد داشت، زیرا حتی یک برنامه عالی هم مهجور و منسوخ خواهد شد.
کسب وکارها باید بر چه مواردی تمرکز کنند؟

موسسه »مکنزی« پیشتر نیز در گزارشی دیگر به بررسی تاثیر کرونا بر کسب و کار ها پرداخت و 
پیش بینی کرد که شیوع کرونا بدون کاهش فصلی گسترش می یابد و این امر موجب شوک تقاضا 
می ش��ود که تا س��ه ماهه دوم 2۰21 ادامه خواهد داش��ت. در مقدمه این گزارش »مکنزی« آمده 
است که چین و  کشورهای آسیای شرقی شروع به جبران عوامل اقتصادی می کنند، اما اختالالت 
در زنجی��ره ارزش وجود دارد. قرنطینه های وس��یع در آمریکا و اروپا، محدودیت های مس��افرتی و 
افزایش فاصله اجتماعی منجر به کاهش هزینه های مصرف کننده و س��رمایه گذاری تجاری در سال 
2۰2۰ می ش��ود. چین و کشورهای آسیای ش��رقی با کاهش چشمگیر در روند بهبود اقتصادی در 
سال 2۰2۰ روبه رو می شوند و حتی این روند تا سه ماهه اول 2۰21 تسری می یابد. آمریکا و اروپا 
نی��ز به دنبال کاهش تقاضا در مصرف کننده و هزینه های تجاری، رکود عمیقی را در س��ال 2۰2۰ 

تجربه خواهند کرد.

بلومبرگ بررسی کرد
بحران کرونا غول تورم را از خواب بیدار می کند؟

در بح��ران کرون��ا و ت��الش دولت ها و بانک های مرکزی در سراس��ر جهان برای مه��ار اثرات اقتصادی ای��ن بحران از طریق 
سیاس��ت های انبس��اطی تهاجمی، برخی اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی نگرانند که مبادا این سیاس��ت ها غول تورم را از خواب 
بیدار کند. کرونا تاکنون جان هزاران نفر در سراسر جهان را گرفته، میلیون ها نفر را بیکار کرده و معیشت میلیاردها نفر را تحت 
تأثیر قرار داده است، به طوری که ترس از احتمال تکرار چرخه سقوط قیمت ها، همانند آنچه در جریان رکود بزرگ دهه 1۹3۰ 

اتفاق افتاد، بر سیاست گذاران و دولتمردان سایه افکنده است.
برخی از اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی هم اکنون این س��ؤال را مطرح می کنند که آیا امکان وقوع پدیده ای متفاوت از آنچه 
سیاس��ت گذاران فکر می کنند، بر روی ویرانه های اقتصاد جهانی وجود ندارد؟ آنها با توجه به کاهش شدید تولید کاالهای خام، 
از بین رفتن انس��جام در زنجیره های تأمین جهانی و توقف فرآیند جهانی ش��دن، نگران هس��تند که مبادا اتخاذ سیاس��ت های 
پولی و مالی به ش��دت انبس��اطی از سوی بانک های مرکزی و دولت ها در سراسر جهان، زمینه را برای جهش تورم مصرف کننده 

فراهم کند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنگاه نهادهای پولی با فش��ار مضاعفی مواجه خواهند ش��د، زیرا از یک س��و باید نرخ بهره را پایین 
نگاه دارند تا هزینه مالی دولت ها )که بدهی های ش��ان اکنون س��ر به آسمان می ساید( بیش از حد افزایش نیابد و از سوی دیگر 

باید برای مهار تورم دست به کار شوند.
حتی برخی از اقتصاددانانی که به طور س��نتی بیش��تر نگران س��قوط قیمت ها بوده اند نیز اکنون از احتمال بروز تورم س��خن 
می گویند. اولیویه بالنچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول به تازگی در یادداشتی تأکید کرده که تورم باال امری 
نامحتمل اس��ت، اما غیرممکن هم نیس��ت. پیتر پرات، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا نیز همین عقیده را دارد. کارن 
وارد، استراتژیس��ت ارش��د بخش مدیریت دارایی ها در بانک آمریکایی جی پی مورگان نیز در این خصوص تأکید می کند: »من 
نمی خواهم بگویم که آیا مقدر ش��ده اس��ت که ما وارد یک دوره تورمی طوالنی مدت شویم یا نه، اما در عین حال نمی گویم که 

احتمال وقوع چنین اتفاقی ناچیز است.«
البته دوز محدودی از تورم احتماالً در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال بانک های مرکزی )که در طول این سال ها 
چندین تریلیون دالر را صرف باال بردن نرخ تورم کرده اند( قرار خواهد گرفت، اما چنین چشم اندازی در شرایط فعلی که بسیاری 
از کش��ورهای دنیا با جهش رنج آور نرخ بیکاری دس��ت وپنجه نرم می کنند و بانک های مرکزی به دنبال راهی برای بهبود اوضاع 

هستند، از نظر آنها چندان محتمل به نظر نمی رسد.
براساس گزارش اخیر سازمان بین المللی کار، تقریباً نیمی از نیروی کار جهان در معرض از دست دادن شغل و معیشت خود 
هس��تند. پیتر پرات، اقتصاددان ارشد س��ابق بانک مرکزی اروپا می گوید: »کاماًل واضح است که شوک انقباضی بر اقتصاد سایه 

افکنده است. این امر به معنای سقوط تقاضاست.«
اثرات این شوک انقباضی کاماًل در بازارهای جهانی احساس می شود. عالوه بر بازار نفت که سقوطی کم سابقه ای را در بحران 
اخیر تجربه کرده اس��ت، س��ایر بازارها نیز به دلیل اثرات نامطلوب بحران کرونا بر توس��عه فناوری های جدید و جهانی ش��دن، 
چش��م انداز مناسبی ندارند. نرخ بازدهی انتظاری اوراق قرضه 1۰ ساله در آمریکا و اروپا نشان می دهد انتظارات تورمی تقریباً به 

پایین ترین حد خود رسیده است.
در ای��ن میان، دیدگاه های متفاوتی نی��ز وجود دارد. به عنوان مثال، بوندس بانک )بانک مرکزی آلمان( طی س��ال های اخیر 
معتقد بوده اس��ت که ش��رایط برخی اقتصادهای جهان به گونه ای اس��ت که همواره احتمال جهش قیمت ها در آنها وجود دارد. 
داریو پرکینز، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات سرمایه گذاری لومبارد لندن و یکی از مقامات سابق وزارت دارایی انگلیس نیز 
چنین نظری دارد و می گوید: »کاری که ما )دولت ها و بانک های مرکزی( اکنون در حال انجامش هستیم، ایجاد یک چارچوب 
سیاستی است که احتمال بروز تورم را در دل خود دارد. این برای اولین بار در چند نسل اخیر است که ما شاهد چنین چیزی 

هستیم. واکنش های سیاستی اخیر مانند واکنش ها زمان جنگ است.«
همچنین مانوج پرادان، مؤس��س شرکت تحقیقات اقتصاد کالن تاکینگ هدز، چندی پیش در یادداشتی تأکید کرد که پس 
از پایان محدودیت های وضع ش��ده برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و آغاز تأثیرگذاری محرک های اقتصادی، به تدریج 
هزینه تولید و قیمت کاالهای خام به س��طح قبل از بحران کرونا بازخواهد گش��ت و نرخ تورم جهانی در س��ال 2۰21 میالدی 

می تواند به بیش از 5درصد یا حتی به 1۰درصد برسد؛ اتفاقی که در سال های پس از جنگ جهانی اول و دوم نیز رخ داد.
پروفس��ور چارلز گودهارت، استاد بازنشسته مدرسه اقتصادی لندن و عضو کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلیس 
در س��ال های 1۹۹7 تا 2۰۰۰ هم می گوید: »هدف سیاس��ت های انبساطی پولی و مالی که اخیراً اتخاذ شده، این است که پول 
در اختیار مردم قرار گیرد و این هدف محقق خواهد ش��د، اما در عین حال مقداری تقاضای ابرازنش��ده نیز وجود خواهد داشت 

و این امر می تواند به افزایش قیمت ها منجر شود.«
بروز اختالل در تولید بس��یاری از محصوالت )مثاًل تولید دانه قهوه در س��رزمین برزیل( بر اثر ش��یوع کرونا در کش��ورهای 
مختلف نیز می تواند بر س��طح قیمت ها تأثیرگذار باش��د. کالین هارت، از کارشناسان بخش مدیریت دارایی ها در بانک فرانسوی 
بی ان پی پاریبا، در این خصوص هش��دار می دهد که »طرف عرضه ممکن اس��ت بیش از آنچه که ما فکر می کنیم، از این بحران 

آسیب دیده باشد.«

کسب و کارها چطور می توانند بحران کرونا را به سالمت پشت سر بگذارند؟

عبور از کرونا به روایت موسسه »مکنزی«

رایان اسمیت
 هاروارد بیزینس ریویو



فرص��ت امروز: پیش از ش��یوع کرون��ا و قبل از آنک��ه بحران کرونا 
ب��ر تنگنای درآمدی دولت بیفزاید، برآوردها نش��ان می داد که دولت 
دوازدهم در س��ال ۹۹ با کس��ری بودجه مواجه می شود. با اینکه در 
س��ال های گذش��ته راهکارهای مختلفی برای جبران کسری بودجه 
اتخاذ ش��د، اما کس��ری بودجه هر س��ال بر بدهی های دولت افزود و 
به ویژه در س��ال هایی که به  دلیل تحریم ه��ا درآمدهای نفتی کاهش 
یافت، پدیده کس��ری بودجه بیشتر از گذشته بر سرجمع بدهی های 
دول��ت اضافه ک��رد. دولت مجبور ب��ود که بخش بزرگی از کس��ری 
بودج��ه اش را ب��ا روش های مختلفی نظیر ف��روش اوراق مالی تأمین 
کند و همین امر س��رعت رش��د بدهی های دول��ت را دوچندان کرد. 
حاال دولت در هنگامه کرونا و س��قوط بی سابقه قیمت نفت به سراغ 
واگذاری ش��رکت های دولتی در بازار س��رمایه رفت��ه و قصد دارد با 

فروش سهام شرکت های دولتی، کسری بودجه خود را جبران کند.
اما فارغ از برنامه دولت برای درآمدزایی در س��ال ۹۹، کالبدشکافی 
بدهی های دولت نشان می دهد که دولت به طیف وسیعی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است، 
به طوری که سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک های دولتی 
و خصوصی ش��ده، دارندگان اوراق بهادار دولت��ی و پیمانکاران بخش 

خصوصی از مهم ترین طلبکاران دولت به شمار می روند.
7 مجاری بدهی دولت از نگاه مرکز پژوهش ها

نهاد پژوهشی مجلس پیش��تر در گزارشی به بررسی معضل بدهی 
دول��ت پرداخت��ه و از هفت مجرای ایجاد بدهی گزارش داده اس��ت. 
ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، دولت در س��ال های اخی��ر از منابع بانک 
مرکزی استقراض مستقیم نکرده، اما شرکت های دولتی به روش های 
مختلف از منابع بانک مرکزی اس��تفاده کرده اند و بدهی قابل توجهی 
به بان��ک مرکزی دارند. بخ��ش قابل توجه��ی از بدهی های دولت و 
شرکت های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای 
گش��ایش اعتبار اسنادی برای ش��رکت ها و سازمان های دولتی ایجاد 
می شود. شرکت ها و س��ازمان های دولتی معموالً اعتبار دریافت شده 
را بازپرداخت نمی کنند و س��ازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای 
تسویه این بدهی ها در قوانین بودجه پیش بینی نمی کند. در نتیجه از 

این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می شود.
مناب��ع مالی بانک های عامل دولتی در موارد بس��یاری برای تأمین 
هزینه ها و یا تس��هیالت موردنیاز توس��ط دولت مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اند. در بس��یاری از موارد بانک های دولتی توان مالی الزم برای 
اجرای دس��تورهاي دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از 
منابع بانک مرکزی ش��ده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداش��ت 
از نمونه های قابل توجه این اتفاق اس��ت. برآیند این اتفاقات با اندکی 
تفاوت همان روش س��نتی تأمین مال��ی دولت از منابع بانک مرکزی 
اس��ت. درنتیجه می توان انتظار داش��ت مش��کالت ناش��ی از تأمین 
مالی کس��ری بودجه دولت از بانک مرک��زی در این حالت نیز اتفاق 
بیفت��د؛ عالوه بر آن ترازنامه بانک های دولتی تضعیف ش��ده و قدرت 
وام دهی و کس��ب س��ود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای 

سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته شود.
دولت با عدم پرداخت کامل و به موقع تعهدات خود به صندوق های 
بازنشس��تگی و ایجاد ب��ار مالی از طری��ق مصوبه ه��ای قانونی نظیر 
بازنشس��تگی زودتر از موعد و تخفیف های مختلف، موجب فش��ار بر 
منابع مالی و ایجاد مش��کالت بسیاری برای صندوق های بازنشستگی 
ش��ده است. عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه ها نکول تسهیالت آنها 
و کاه��ش رتبه اعتباری بنگاه در نظ��ام بانکی را نیز به دنبال خواهد 
داش��ت. ازس��وی دیگر تنگنای مالی ایجادش��ده در بسیاری از موارد 
منجر به اخالل در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد 
و هزینه های انرژی را نیز با مشکل مواجه می کند. در یک نگاه کالن 
می ت��وان دریافت که کس��ری بودجه دولت در س��ال های مختلف به 
ش��کل بدهی ه��ای غیرس��یال در ترازنام��ه بانک ها، بان��ک مرکزی، 
ش��رکت های پیمانکاری خصوصی و صندوق های بازنشس��تگی ظاهر 
ش��ده اس��ت. این نحوه ایجاد بدهی عالوه بر عدم ش��فافیت، موجب 
اخ��الل در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد کش��ور 
می ش��ود. همچنین ایجاد بدهی دولت از ای��ن مجاری تحت نظارت 
و کنترل نب��وده و لذا موجب ایجاد مخاط��ره در پایداری بدهی های 
دول��ت خواهد ش��د. روش صحیح تأمین مالی دول��ت از محل بدهی 
انتش��ار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل شده برای 
بازپرداخت مخارج و هزینه هاس��ت. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق 
موجب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنها 
اختالل ایجاد نمی کند. همچنین بدهی ایجادشده از این روش شفاف 

بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد.
نقش کسری بودجه و افزایش بیشتر بدهی دولت

جبران کس��ری بودجه یکی از مهم تری��ن عوامل ایجاد بدهی برای 
دولت اس��ت. تأمین مالی کس��ری بودجه از روش های مختلف قابل 
انجام اس��ت و بسته به روش مورد اس��تفاده می تواند آثار متفاوتی بر 
اقتصاد داشته باشد. راه های مختلفی برای تأمین مالی کسری بودجه 
وجود دارد که از مهم ترین آنها، افزایش پایه پولی یا اس��تفاده از پول 

پرق��درت بانک مرکزی؛ قرض کردن از خارج کش��ور؛ قرض کردن از 
داخل کش��ور ش��امل بانک های تجاری و بخش غیربانکی؛ استقراض 
از صندوق های ثروت ملی؛ اس��تفاده از ذخایر ارزی، فروش دارایی و 

خصوصی سازی است.
روش های تأمین مالی کسری بودجه دولت به دو گروه کلی تقسیم 
می ش��ود. گروه اول تأمی��ن مالی مبتنی بر بدهی اعم از اس��تقراض 
از ش��بکه بانکی، خارج کش��ور و ی��ا عدم ایفای تعه��دات. گروه دوم 
نیز به س��ایر روش ها نظیر اس��تفاده از ذخای��ر ارزی، فروش دارایی، 
خصوصی س��ازی واگ��ذاری بنگاه های دولتی اختص��اص دارد که این 

روش دوم منجر به ایجاد بدهی نمی شود.
اگر تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض انجام شود باعث 
ایجاد هزینه هایی در آینده خواهد شد، زیرا در این صورت دولت باید 
در س��ال های مالی بعد عالوه بر بازگرداندن اصل بدهی، مبلغی را نیز 

به عنوان نرخ بهره بابت قرض انجام شده بپردازد.
دولت ها در ایران همواره عالقه به استفاده از قدرت حاکمیتی برای 
تأمین مالی آس��ان کسری بودجه خود داشته اند. افزایش پایه پولی از 
مح��ل افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی از اصلی ترین مظاهر 
این قدرت حاکمیتی به ش��مار می رود. در این رابطه اس��تقالل بانک 
مرک��زی از دولت به عن��وان یک راه حل برای جلوگی��ری از افزایش 
نقدینگی و ایجاد تورم در ادبیات سیاس��ت گذاری اقتصادی مطرح و 
مورد توجه قرار گرف��ت. در نتیجه دولت هایی که پایه پولی در زمان 

تصدی آنها افزایش کمتری دارد منظم تر ارزیابی می شوند.
با کنترل دس��ت اندازی دولت به بانک مرکزی سایر راه های تأمین 
مالی م��ورد توجه دولت ها قرار گرفت. در کش��ورهای توس��عه یافته 
اس��تقراض از خارج و اس��تقراض از داخل و بخش غیربانکی از محل 
انتش��ار اوراق بهادار تا حد زیادی جانش��ین روش های س��نتی برای 

تأمین مالی کسری بودجه شد.
در س��ال های 1353 تا 1357 و در دو دهه پس از انقالب تا س��ال 
137۸ خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیش��ترین سهم 
را در رش��د پایه پولی داشته اس��ت. در برنامه سوم توسعه به منظور 
کنترل تورم و اس��تقالل بانک مرکزی، اس��تقراض مستقیم دولت از 
بانک مرکزی ممنوع ش��د. این ممنوعیت در برنامه های توس��عه بعد 
از آن نیز تکرار ش��د. درنتیجه این ممنوعیت اس��تفاده از اهرم انتشار 
پ��ول در میان دولت ه��ا کاهش یافت، اما به جه��ت آنکه هزینه های 
دول��ت کاهش نیافته ب��ود و راه های تأمین مالی صحی��ح نظیر انواع 
مالیات به مقدار نیاز گس��ترش داده نش��ده بود کسری بودجه دولت 
همچنان پابرجا بود. اس��تفاده از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت 
کان��ال دومی بود که دولت ها برای تأمین مالی کس��ری بودجه خود 
به آن متوس��ل ش��دند. در ترازنامه بانک مرکزی در سال های 137۹ 
تا 13۸۸ خالص دارایی های خارجی بیش��ترین سهم را در ایجاد پایه 

پولی داشت.
بعد از س��ال 13۸۸ ب��ه ویژه از ابتدای ده��ه ۹۰ تحریم های نفتی 
موج��ب کاه��ش درآمدهای نفتی ش��د. ب��ا کاهش ذخای��ر ارزی و 
درآمده��ای حاصل از نفت در اواخر ای��ن دوره، دولت ها برای تأمین 
مالی کس��ری بودجه خود به کانال سوم یعنی استقراض از بانک های 
تجاری دولتی روی آوردند. در این س��ال ها یعنی از س��ال 13۸۹ تا 
13۹5 بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش��ترین س��هم را در افزایش 
پایه پولی داشته است. در این دوره همچنین دولت بخشی از کسری 
بودجه خود را از طریق خصوصی س��ازی یعنی واگذاری ش��رکت های 
دولتی تأمین کرده است. از سال 13۹4 نقش اوراق مالی اسالمی در 
تأمین کسری بودجه دولت پررنگ شده است بنابراین طی سال های 
اخیر دو کانال اصلی تأمین مالی کس��ری بودجه یعنی اس��تقراض از 
بانک ه��ای دولتی و ایجاد بدهی به بخش داخلی غیربانکی مهم ترین 
منبع تأمین کسری بودجه و ایجاد بدهی آتی برای دولت بوده است.

از استقراض بانک های دولتی تا فشار به بخش خصوصی
مناب��ع مالی بانک های عامل دولتی در موارد بس��یاری برای تأمین 
هزینه ها و یا تس��هیالت موردنیاز توس��ط دولت مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اند. در بس��یاری از موارد بانک های دولتی توان مالی الزم برای 
اجرای دس��تورهاي دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از 
منابع بانک مرکزی ش��ده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداش��ت 
از نمونه های قابل توجه این اتفاق اس��ت. برآیند این اتفاقات با اندکی 
تفاوت همان روش س��نتی تأمین مال��ی دولت از منابع بانک مرکزی 
اس��ت. بنابراین مشکالت ناش��ی از تأمین مالی کسری بودجه دولت 
از بان��ک مرکزی در این حالت نیز اتف��اق بیفتد عالوه بر آن ترازنامه 
بانک های دولتی تضعیف ش��ده و قدرت وام دهی و کس��ب سود آنها 
کاهش می یابد، همچنین از منابع در دس��ترس برای س��رمایه گذاری 

بخش خصوصی کاسته می شود.
همچنین دولت ها در س��ال های گذشته بخشی از تعهدات خود به 
نهادهای عمومی غیردولتی و اش��خاص حقوقی را پرداخت نکرده اند 
و از ای��ن محل معوقات بس��یاری برای آنها ایجاد ش��ده اس��ت. این 
بدهی از آن جهت که بدون سررس��ید بوده و به بخشی از آن سود و 
جریمه دیرکرد تعلق نمی گیرد روش بس��یار جذاب تری برای تأمین 

مالی اس��ت. در یک نگاه کالن طلب��کاران عمده دولت در این بخش 
دو دس��ته صندوق های بازنشس��تگی و پیمانکاران خصوصی هستند. 
دولت با عدم پرداخ��ت کامل و به موقع تعهدات خود به صندوق های 
بازنشس��تگی و ایجاد ب��ار مالی از طری��ق مصوبه ه��ای قانونی نظیر 
بازنشس��تگی زودتر از موعد و تخفیف های مختلف موجب فش��ار بر 
منابع مالی و ایجاد مش��کالت بسیاری برای صندوق های بازنشستگی 
ش��ده اس��ت. صندوق های بازنشس��تگی بخش��ی از دریافتی خود از 
محل حق بیمه را به مس��تمری بازنشس��تگان کنونی اختصاص داده 
و بخش مازاد آن را س��رمایه گذاری می کنند. س��رمایه گذاری عموماً 
در دوره هایی انجام می ش��ود که جمعیت ش��اغل و عضو در صندوق 
بیش از جمعیت بازنشس��ته و مستمری  بگیر از صندوق هستند و لذا 
مناب��ع ورودی صندوق بی��ش از هزینه های آن اس��ت. از آنجایی که 
س��اختار هرم جمعیتی در طول زمان به س��مت باال منتقل می شود 
بازده ناشی از س��رمایه گذاری در دوره های آتی برای پوشش افزایش 
جمعی��ت مس��تمری بگیر در آین��ده و زیان های ناش��ی از دوره های 
رک��ود مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. در دوره های گذش��ته بار مالی 
ایجادش��ده برای این صندوق ها توسط دولت از منابع مالی الزم برای 
سرمایه گذاری آنها به شدت کاسته است. به طوری که این صندوق ها 
غالب منابع ورودی را برای پرداخت مس��تمری بازنشس��تگان صرف 
کرده به همی��ن دلیل برای پرداخت در دوره های آتی غالباً با کمبود 
منابع مواجه خواهند بود و بار مالی آن به دولت منتقل خواهد ش��د. 
البته موارد دیگری نظیر مسائل مدیریتی، پارامترهای مربوط به زمان 
بازنشس��تگی، مزایا و مستمری بازنشس��تگان در مشکالت ایجادشده 
برای صندوق های بازنشس��تگی مؤثر هستند و نباید تمامی تقصیر را 

متوجه بار مالی ایجادشده توسط دولت کرد.
ع��دم ایفای تعهدات دول��ت به صندوق های بازنشس��تگی محدود 
نمی ش��ود. بخش قابل توجهی از کااله��ا و خدمات موردنیاز دولت از 
بخش خصوصی خریداری می ش��ود. دولت ب��ا عدم پرداخت تعهدات 
خود به ازای کاال و خدمات دریافت شده به اشخاص حقوقی خصوصی 
بدهکار می ش��ود. با ع��دم پرداخت تعهدات دولت ب��ه ازای کاالها و 
خدمات تولیدش��ده توس��ط این بنگاه ها برای دولت، منابع مالی این 
بنگاه ه��ا با تنگنای جدی روبه رو می ش��ود. این اق��دام دولت موجب 
کمب��ود منابع مال��ی بنگاه ه��ا و درنتیجه از بین رفت��ن فرصت های 
س��رمایه گذاری جدید از محل منابع داخلی خواهد ش��د. عدم ایفای 
تعه��دات دولت ب��ه بنگاه ها، موجب ایج��اد مش��کل در بازپرداخت 
تس��هیالت آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی می شود. 
ازس��وی دیگر تنگنای مالی ایجادش��ده در بسیاری از موارد منجر به 
اخ��الل در ام��ور جاری بنگاه ش��ده و پرداخت حقوق و دس��تمزد و 

هزینه های انرژی را نیز با مشکل مواجه می کند.
با این حساب شرکت های خصوصی و صندوق هایی که دولت تعهد 
خود به آنها را پرداخت نکرده اس��ت با مش��کل مالی مواجه ش��ده و 
ب��ه تعهدات خود عمل نمی کنند. عماًل تأمی��ن مالی از این روش در 
مقایس��ه با انتشار اوراق بهادار موجب فشار به حلقه های واسط یعنی 
صندوق ها و ش��رکت ها می شود و نتیجه آن تضعیف بخش خصوصی، 
افزایش هزینه های دولت و کاهش س��رمایه گذاری در اقتصاد خواهد 
بود. دولت در س��ال های اخیر با تصویب و اجرای سازوکار تهاتر طلب 
بخ��ش خصوصی از دول��ت با بدهی های آنها به بانک ها و مؤسس��ات 
اعتباری در قانون بودجه س��ال 13۹7 و انعکاس دوباره آن در قانون 
بودجه سال 13۹۸ موجب شد تا بخشی از بدهی های دولت به بخش 
خصوصی با س��ازوکار تهاتر صرفاً با تغییر ترکیب و بدون افزایش پایه 
پول��ی به بدهی های دولت به بانک مرکزی تبدیل ش��ود و حلقه های 

واسطه درگیر در این فرآیند حذف شوند.
ریشه اصلی بدهی های دولت در کجاست؟

بررسی های مرکز پژوهش ها از دالیل ایجاد بدهی های دولت نشان 
می دهد ریش��ه اصلی تبدیل ش��دن دولت به بده��کار بزرگ از هفت 
عامل ناش��ی می شود؛ س��ند بودجه، قوانین عمومی، مصوبات هیأت 
وزیران، س��ازوکار انتشار اوراق مش��ارکت، وام های با تضمین دولت، 
فرآیند گش��ایش اعتبار اسنادی ارزی و انتقال بدهی های شرکت های 

دولتی به دولت، هفت منبع اصلی این بدهی هاست.
در نگاه کالن کس��ری بودجه دولت در س��ال های مختلف به شکل 
بدهی های غیرس��یال در ترازنامه بانک ها، بانک مرکزی، شرکت های 
پیمانکاری خصوصی و صندوق های بازنشس��تگی ظاهر ش��ده است. 
ای��ن نح��وه ایجاد بدهی عالوه بر عدم ش��فافیت، موج��ب اخالل در 
کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد می شود. همچنین 
ایجاد بدهی دول��ت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و لذا 
موجب ایجاد مخاطره در پایداری بدهی های دولت خواهد شد. روش 
صحی��ح تأمین مالی دول��ت از محل بدهی، انتش��ار اوراق بدهی در 
بازار و اس��تفاده از منابع مالی حاصل ش��ده برای بازپرداخت مخارج و 
هزینه هاس��ت. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی 
س��یال برای خریداران اوراق ش��ده و در فعالیت آنه��ا اختالل ایجاد 
نمی کند. همچنین بدهی ایجادشده از این روش شفاف بوده و قابلیت 

کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد.

دومینوی بدهی های دولت از حرکت باز می ایستد؟

کالبدشکافی بدهی دولت
نگاه

اصلی ترین طلبکاران دولت را بشناسید
دولِت همیشه  بدهکار

فهرس��ت طلبکاران بزرگ دولت به ۹ گروه تقس��یم می شوند. پیمانکاران 
و مش��اوران خصوصی؛ سایر اش��خاص حقوقی خصوصی؛ اشخاص تعاونی؛ 
دارن��دگان اوراق بهادار؛ بخش خارجی؛ بخش عموم��ی غیردولتی؛ بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری خصوصی؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و بانک 
مرک��زی، همه از طلبکاران دولت هس��تند که هر کدام س��همی از مجموع 

بدهی های دولت و شرکت های دولتی دارند.
بیش��ترین سهم از بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی 
و بخ��ش عموم��ی غیردولتی با س��هم 24درص��د اختص��اص دارد. بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری دولتی نیز س��ومین طلبکار بزرگ با س��هم 12درصد 
به ش��مار می روند. بانک ها و مؤسس��ات اعتباری دولت��ی و دارندگان اوراق 
به��ادار به ترتیب چهارمین و پنجمین گروه از بزرگ ترین طلبکاران دولت و 

شرکت های دولتی هستند.
عمده بدهی ه��ای دولت به بخش عمومی غیردولتی با س��هم 27درصد، 
بانک مرکزی با س��هم 1۹درصد، دارندگان اوراق بهادار با س��هم 15درصد، 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری دولتی با سهم 14درصد و بانک ها و مؤسسات 
اعتب��اری خصوصی با س��هم 11درصد، تعلق دارد. این در حالی اس��ت که 
س��اختار بدهی ش��رکت های دولتی ب��ا دولت متفاوت اس��ت. عمده بدهی 
ش��رکت های دولتی به بانک مرکزی با سهم 31درصد، بانک ها و مؤسسات 
اعتب��اری خصوصی با س��هم 21درصد و بخش عمومی غیردولتی با س��هم 

1۹درصد تعلق دارد.
بررس��ی ترکیب طلبکاران دولت و طلبکاران ش��رکت های دولتی نش��ان 
می دهد که س��هم بدهی به دارندگان اوراق بهادار برای ش��رکت های دولتی 
صفر اس��ت. این درحالی اس��ت که 23درصد از بدهی ه��ای دولت را اوراق 
بهادار تش��کیل داده است. بنابراین سهم بیشتری از بدهی های دولت شفاف 

بوده و از مسیر صحیح ایجاد شده است.
اس��تقراض از بانک های تجاری دولتی در بدهی های دولت سهم بیشتری 
دارد، ای��ن در حالی اس��ت که اس��تقراض از بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
خصوصی س��هم بیشتری از بدهی های ش��رکت های دولتی را تشکیل داده 
اس��ت. البته بخش اصلی استقراض از بانک های تجاری، مربوط به بانک های 
خصوصی ش��ده اس��ت. س��هم بدهی به بانک مرکزی در بدهی های دولت 
نسبت به این س��هم در بدهی های شرکت های دولتی کوچک تر است. یکی 
از دالیل این تفاوت اس��تفاده ش��رکت های دولتی از فرآیند گشایش اعتبار 
اس��نادی توسط بانک مرکزی اس��ت. همچنین بخش قابل توجهی از بدهی 
دولت به س��ازمان تأمین اجتماعی است. در حالی که شرکت های دولتی از 
این محل بدهی قابل توجهی ندارند. تا انتهای س��ال ۹6 سهم قابل توجهی 
از بدهی های دولت مربوط به تعهدات پرداخت نش��ده به اش��خاص حقوقی 
خصوصی بود. با اجرای بند مربوط به تهاتر طلب اشخاص حقوقی خصوصی 
با بدهی های آنها به بانک ها در قانون بودجه سال ۹7، سهم این بدهی ها به 

میزان قابل توجهی در سال ۹7 کاهش یافت.
ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، اس��تقراض دولت از هفت محل عمده ش��امل 
بانک مرکزی، انتشار اوراق بهادار، افراد حقوقی خصوصی شامل پیمانکاران 
و ش��رکت ها، صندوق های بازنشس��تگی، بانک های تجاری دولتی، صندوق 
توس��عه ملی و نهادهای مالی خارجی انجام می ش��ود. به هر حال بخش��ی 
از تأمی��ن مالی دولت از کانال بانک های تج��اری به دلیل کمبود منابع این 
بانک ه��ا از مناب��ع بانک مرک��زی تأمین مالی می ش��ود و درنتیجه از لحاظ 
تأثی��رات اقتصادی تفاوتی با تأمین مالی مس��تقیم از بان��ک مرکزی ندارد. 
البته باید توجه داشت که نیمی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به 
بانک های خصوصی اس��ت که ارتباطی ب��ه دولت ندارد. با این تفاوت که در 
این کانال منابع مالی حلقه های واس��ط یعنی بانک های تجاری تحت فشار 
خواهد بود. همچنین تأمین مالی دولت از این کانال غیرش��فاف اس��ت زیرا 
نتیجه آن در ترازنامه چند بانک منعکس خواهد شد درحالی که تأمین مالی 

مستقیم از بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی مشخص خواهد بود.
دولت ه��ا تمایل باالیی برای ع��دم ایفای تعهدات خ��ود به صندوق های 
بازنشستگی و بنگاه های خصوصی دارند. این نوع بدهی در مقایسه با بدهی 
ایجادشده از محل انتشار اوراق بهادار بسیار غیرشفاف بوده است. زمانی که 
دول��ت به تعهدات خود در قب��ال صندوق ها و بنگاه ها عمل نمی کند این دو 
گروه با محدودیت مالی مواجه می ش��وند و به تعهدات خود به حلقه بعدی 
یعنی اش��خاص حقیقی، س��ایر بنگاه ها و بانک ها عمل نمی کنند. درنتیجه 
بخ��ش زیادی از بدهی دولت از طریق معوقات بانکی یا عدم ایفای تعهدات 
بنگاه ها به صورت اجباری به بانک ها، اشخاص حقیقی یا حقوقی حلقه های 
بعدی منتقل می شود. به عبارت بهتر بدهی دولت عمال حلقه های متعددی 
از فعاالن اقتصادی را دچار مش��کل می کند. این در حالی است که اگر این 
بدهی ها به صورت اوراق با قابلیت معامله منتش��ر می ش��د، دارندگان اوراق 
در ص��ورت تمایل نیاز به نقدینگی اقدام به ف��روش اوراق کرده و از منتقل 
شدن بدهی خود به حلقه های بعدی جلوگیری می کنند بنابراین بدهی های 
نقدناپذی��ر دول��ت موجب تضعی��ف بخش خصوص��ی، افزای��ش طرح های 

سرمایه گذاری ناتمام، ناپایداری صندوق های بازنشستگی و... خواهد بود.
بخ��ش دیگری از اس��تقراض دولت نی��ز از محل منابع صندوق توس��عه 
ملی اس��ت. این اس��تقراض در قالب های مختلف در سند بودجه یا خارج از 
آن توس��ط خود دولت و یا ش��رکت های دولتی انجام می شود. استقراض از 
نهادهای مالی خارج از کش��ور نیز یکی از منابع تأمین مالی کسری بودجه 
دولت و ش��رکت های دولتی بوده اس��ت. اگرچه این کانال به دلیل ش��رایط 

بین المللی ایران دارای ظرفیت و عملکرد محدودی است.
به طور خالصه، بانک مرکزی، اولین طلبکار بزرگ دولت است؛ ضمانت دولت 
برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه ها و شرکت های دولتی، اولین مسیر 
ایجاد بدهی به بانک مرکزی اس��ت. دومین محل ایجاد بدهی به این بانک به 
بدهی های ناش��ی از مصوبات دولت مربوط می ش��ود. سومین مجرای بدهی به 
بانک مرکزی نیز از طریق تس��هیالت پرداخت ش��ده به شرکت های دولتی با 
تضمین دولت اس��ت. چهارمین منشأ بدهی به بانک مرکزی هم ناشی از تهاتر 
انجام شده در قوانین بودجه است. همچنین پنجمین مجرای ایجاد بدهی ناشی 
از برداشت سود سهام و مالیات علی الحساب بانک مرکزی است و ششمین دلیل 
ایجاد این بدهی، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است. عدم بازپرداخت 
تنخواه دریافت ش��ده توسط دولت نیز گروه هفتم از مجاری ایجاد بدهی دولت 

به بانک مرکزی است.
اما بع��د از بانک مرکزی، بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اری دومین طلبکار 
بزرگ دولت هستند. در این بخش احکام بودجه ای و مصوبات هیأت وزیران 
به همراه س��ازوکار انتش��ار اوراق مشارکت ش��رکت های دولتی از مهم ترین 

مجاری بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها بوده است.
صندوق های بازنشس��تگی هم سومین طلبکار دولت است و عمده بدهی 
دولت به صندوق های بازنشس��تگی ناش��ی از تکالیفی اس��ت که در قوانین 
مختلف نظیر قوانین بودجه برعهده آن قرار می گیرد همچنین پیمانکاران و 

بخش خصوصی، چهارمین طلبکار بزرگ دولت به شمار می روند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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فرصت امروز: ماجرای اختالف وزارت ارتباطات و س��ازمان صداوسیما 
درباره فرکانس هاي 7۰۰ و ۸۰۰ به بیش��تر از یک دهه قبل برمی گردد. 
ب��ا اینک��ه پیش از این وزارت ارتباطات بارها خواس��تار آزادس��ازي این 
فرکانس ها شده، اما سازمان صداوسیما هر بار این درخواست را رد کرده 
اس��ت. حاال با ش��یوع کرونا و لزوم انجام دورکاری و همینطور برگزاری 
کالس های آموزش مجازی در مدارس و دانشگاه ها، بار دیگر این مجادله 

فرکانسی میان طرفین تازه شده است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که از س��ال ها پی��ش، بخش قاب��ل توجهي از 
فرکانس هاي پایین در دامنه 6۰۰، 7۰۰  و ۸۰۰ در اختیار صدا و س��یما 
بوده است. سازمان صداوسیما پیش تر از این دامنه فرکانسي براي پخش 
تلویزیوني اس��تفاده مي کرد ک��ه البته در حال حاض��ر بخش زیادی از 
آن بدون  اس��تفاده مانده اس��ت. س��ال ها قبل تلویزیون از این فرکانس 
براي پخش آنالوگ اس��تفاده مي کرد اما حاال با تبدیل سیس��تم آنالوگ 
ب��ه دیجیتال براي پخش تلویزیون، ای��ن فرکانس ها مي تواند در اختیار 
اپراتورها قرار گیرد که در س��ایر کش��ورهای جهان نیز معمول اس��ت و 
باعث توس��عه زیرساخت شبکه تلفن همراه و همچنین درآمد چند هزار 

میلیاردي مي شود.
ماجرای فرکانس هاي 700 و 800 چیست؟

با تعطیلي کسب و کارها و انجام کارها به صورت دورکاری و همچنین 
الزام دانشجویان و دانش آموزان به شرکت در کالس هاي آنالین به دنبال 
ش��یوع کرونا، میزان مصرف اینترنت در ای��ران افزایش یافته و پرواضح 
اس��ت که با اس��تفاده هرچه بیش��تر از اینترنت، از س��رعت آن کاسته 
می شود بنابراین نگاه بس��یاری در این روزها به آزادسازی فرکانس هاي 

7۰۰ و ۸۰۰ دوخته شده است.
در چند سال گذش��ته با افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و همچنین 
اس��تفاده از اینترنت ، ضرورت به روزرس��اني سیستم هاي مخابراتي براي 
افزایش س��رعت اینترنت ، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. با وجود 
اهمی��ت اینترنت براي توس��عه دولت الکترونیک و بسترس��ازی اقتصاد 
دیجیتال، اما همچنان س��رعت اینترنت در ایران نس��بت به کشورهاي 
جهان در وضعیت مطلوبي قرار ندارد. براساس آمارهاي سایت اسپیدنت، 
س��رعت اینترنت همراه ایران در بین 176 کش��ور در رتبه 7۹ و سرعت 
اینترن��ت خانگي نی��ز در رتبه 15۹ ق��رار دارد. در نتیج��ه برای بهبود 
این وضعیت ل��زوم بهره مندي از فرکانس ه��اي 7۰۰و ۸۰۰ هرتز بیش 
از پیش احس��اس می ش��ود، چراکه هرچ��ه فرکانس ها پایین تر باش��د ، 
ضریب پوشش دهي و مقاومت در برابر خطا باال مي رود. براساس قوانین 
فیزیک، هرچه فرکانس��ي پایین تر باشد طول موج باالتري دارند. در این 
صورت براي بهره بردن از آنها مي توان از هزینه هاي پایین تر و در نتیجه 
دکل هاي کمتري نیز استفاده کرد. فرکانس هاي پایین تر، قابلیت ارتقاي 
شبکه اینترنتي را افزایش مي دهند و از آن در نسل هاي جدید ارتباطاتي 

مانند 5G نیز استفاده می شود.
ای��ن در حالی اس��ت که این فرکانس ها از س��ال ها پی��ش در اختیار 
س��ازمان صدا و س��یما ب��وده و با وجود درخواس��ت هاي مک��رر وزارت 

ارتباطات از آزادسازي آنها خودداري شده است. با اینکه وزیر ارتباطات 
در الیحه بودجه ۹۸ خواس��تار آزادس��ازي این فرکانس ها ش��د، اما این 
مه��م با مخالف��ت نمایندگان مجلس و به دلیل آنچ��ه دخالت در حوزه 
اختی��ارات صدا و س��یما خوانده ش��د، از الیحه بودجه ح��ذف گردید، 
بنابراین فرکانس هاي 7۰۰ و ۸۰۰ همچنان در انحصار صدا وس��یما ماند 
تا اینکه شیوع بیماری کرونا و سرعت پایین اینترنت برای انجام مجازی 
و آنالین کارها باعث شد تا وزارت ارتباطات بار دیگر لزوم آزادسازي این 
فرکانس ها را یادآور شود. مسئله اینجاست که سازمان صدا و سیما تنها 
از 15درصد این فرکانس استفاده مي کند و مابقي آن بالاستفاده است.

سابقه بیش از یک دهه ای یک مجادله قدیمی
آمار منتشرش��ده از سوي سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي 
نش��ان مي دهد که تا پایان سال گذشته حدود 72 میلیون و 431 هزار 
نفر در ایران به اینترنت متصل ش��دند. این آمارها حاکي از ضریب نفوذ 
۸7.1۹درص��دي اینترنت در کش��ور اس��ت. با این وج��ود ضریب نفوذ 
اینترنت در س��ال ۹۸ نس��بت به س��ال ۹7 کاهش بی��ش از 3درصدي 
داش��ته اس��ت، زیرا دو س��ال پیش ضریب نفوذ اینترنت ۹۰.۸7درصد 
بود. ب��ا وجود باالبودن ضریب نفوذ اینترنت در کش��ور اما س��رعت آن 
متناسب با جمعیت استفاده کنندگانش نیست. آمارهاي جدید اسپیدنت 
نش��ان مي دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران از میانگین جهاني نیز 
باالتر اس��ت به گونه اي که اس��تفاده کنندگان از اینترنت در کشور باالتر 
از ترکیه، روسیه و هند قرار دارند، اما سرعتش از میان 176 کشور، 7۹ 
است. این در حالي است که سرعت اینترنت همراه در کشورهاي الئوس 
و باالموس باالتر از کش��ور است به گونه اي که این کشورها در رتبه هاي 
77 و 7۸ قرار گرفتند. کشورهاي آسیایي امارات، کره جنوبي و قطر در 

مکان هاي اول تا سوم پرسرعت ترین اینترنت همراه قرار دارند.
حاال تازه ترین آماری که س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
درباره  وضعیت توس��عه تلف��ن همراه اعالم کرده، نش��ان دهنده کاهش 
ضریب نفوذ تلفن همراه در س��ال گذش��ته اس��ت، به طوری که ضریب 
نفوذ تلفن همراه در اپراتورهای مختلف در سه ماهه چهارم سال 13۹۸ 
در مقایس��ه با سه ماهه سوم این سال، ۰.۰4 درصد کاهش یافته است. 
این آمار نش��ان می دهد در حال حاضر تعداد خطوط فعال تلفن همراه 
تا پایان س��ه ماهه چهارم س��ال 13۹۸، به 11۸ میلی��ون و 25 هزار و 
452 عدد رس��یده که ضریب نفوذ را به 142.۰7درصد می رساند که در 

مقایسه با سه ماهه سوم، با کاهش ۰.۰4درصدی مواجه است.
مطابق آمار منتشرش��ده توسط س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی درباره  وضعیت توس��عه تلفن همراه در س��ه ماهه  چهارم سال 
13۹۸، خطوط واگذارش��ده دائمی 24 میلیون و 656 هزار و ۹۰ عدد و 
خطوط واگذارش��ده اعتباری 162میلیون و 417 هزار و 51۹ عدد است 
که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به 1۸7میلیون و 73 

هزار و 6۰۹ می رساند.
از می��ان خطوط واگذارش��ده، 21 میلیون و ۹6۹ ه��زار و 7۰6 خط 
دائم��ی فعال و ۹6 میلی��ون و 55 هزار و 746 خط اعتباری فعال وجود 

دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به 11۸ میلیون و 25 
هزار و 452 عدد می رس��اند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان 

سه ماهه چهارم سال 13۹۸، 142.۰7 درصد است.
همچنین شاخص های دیگری از جمله تعداد کشورهای دارای ارتباط 
رومین��گ، میزان پوش��ش جاده ای، درصد پوش��ش جمعیتی، ش��هر و 
روس��تاهای تحت پوش��ش، درصد مکالمات موفق و غیرموفق نیز وجود 
دارد که س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این ش��اخص ها را 

برای هر یک از اپراتورها بررسی کرده است.
عملکرد اپراتورها از نظر رومینگ، پوشش جاده ای و...

در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذارش��ده دائمی تا پایان س��ه 
ماهه چهارم س��ال 13۹۸ ب��ه 2۰ میلیون و 3۸2 هزار و 6۸3 رس��یده 
ک��ه از این میان تعداد 1۹ میلیون و 4۰ هزار و 662 خط فعال اس��ت. 
خطوط واگذارش��ده اعتباری نیز به 6۹ میلیون و ۸۸6 هزار و 672 عدد 
رسیده که از این میان 43 میلیون و 6۸2 هزار و 615 خط فعال است. 

همچنین ضریب نفوذ این اپراتور 75.5۰درصد اعالم شده است.
طب��ق این آم��ار، ۹6.5درصد تح��ت پوش��ش 2G و ۸5درصد تحت 
پوش��ش 3G و ۸1درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. همچنین تعداد 
ش��هرهای تحت پوش��ش تا پایان س��ه ماهه چهارم ب��ه 1321 و تعداد 
روستاهای تحت پوشش به 44 هزار و ۹1۸ رسیده است. میزان پوشش 

جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸6.41 درصد رسیده است.
در اپرات��ور ایرانس��ل، تعداد خطوط واگذارش��ده دائمی تا پایان س��ه 
ماه��ه چهارم س��ال 13۹۸ به 4 میلیون و ۸5 هزار و ۹37 رس��یده که 
از ای��ن میان تع��داد 2 میلی��ون و ۸2۸ هزار و ۸72 خط فعال اس��ت. 
خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸4 میلیون و 54۰ هزار و 5۰۸ عدد 
رسیده که از این میان 4۸ میلیون و 455 هزار و 643 خط فعال است. 

همچنین ضریب نفوذ  این اپراتور 61.73درصد اعالم شده است.
طبق این آمار، ۸6.۹4درصد تحت پوش��ش 2G و 77.۹۰درصد تحت 
پوش��ش 3G و 5۰.12درصد تحت پوش��ش 4G ق��رار دارند. همچنین 
تعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه چهارم به 13۰۸ و تعداد 
روستاهای تحت پوشش به 17 هزار و ۸62 رسیده است. میزان پوشش 

جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به 67.3۹درصد رسیده است.
در اپراتور رایتل، تعداد خطوط واگذارش��ده دائمی تا پایان س��ه ماهه 
چهارم س��ال 13۹۸ به 1۸7 هزار و 37۰ رس��یده که از این میان تعداد 
1۰۰ هزار و 172 خط فعال اس��ت. خطوط واگذارش��ده اعتباری نیز به 
7 میلیون و ۹7۰ هزار و 73۹ عدد رس��یده ک��ه از این میان 3 میلیون 
و ۹۰2 هزار و 5۸۸ خط فعال اس��ت. همچنین ضریب نفوذ این اپراتور 

4.۸2درصد اعالم شده است.
طبق این آمار، 62.44درصد تحت پوش��ش 3G و 27.55درصد تحت 
پوش��ش 4G قرار دارند. همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان 
سه ماهه چهارم به 46۹ و تعداد روستاهای تحت پوشش به 77 رسیده 
است. میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به 2۹.36درصد 

رسیده است.

کاهش ضریب نفوذ تلفن همراه در زمستان سال گذشته لزوم آزادسازی فرکانس هاي 700 و 800 را گوشزد می کند

مجادله فرکانسی
یادداشت

 چند گام برای بهبود سالمت روان
در هنگامه کرونا

بح��ران امروز توجه همه مدیران کس��ب وکارها و رهبران و 
موسس��ان را به خود جلب کرده است، اما در مرحله بعدی این 
بحران به دلی��ل قرنطینه مردم در سراس��ر جهان و دورکاری 
کارکن��ان با یک بحران روحی و روانی رو به رو خواهیم ش��د. 
یک مطالعه جهانی نش��ان می دهد از زم��ان همه گیری کرونا، 
75درص��د م��ردم از نظر اجتماعی احس��اس ان��زوا می کنند، 
67درصد گفته اند که س��طح اس��ترس آنها باالست، 57درصد 
اضطراب زیادی را تجرب��ه می کنند و 53درصد هم گفته اند از 
نظر احساسی و روحی خسته شده اند. این مطالعه با نظرسنجی 
از بی��ش از 2 هزار و 7۰۰ نیروی کار در سراس��ر جهان که در 
1۰ صنع��ت کار می کنند، در دوره زمان��ی ماه مارس تا آوریل 

2۰2۰ انجام شده است.
ما به عنوان انسان ها می توانیم خودمان را با تغییرات سازگار 
کنیم، اما رابطه ما با ابهام و عدم اطمینان خوب نیست. این در 
حالی است که جهان به دلیل همه گیری کرونا نسبت به آینده 
خود بیش از همیش��ه نامطمئن است. این مسئله نگرانی هایی 
را از نظر بهداشت روان ایجاد کرده است. در »هاروارد بیزینس 
ریوی��و« به پنج گام��ی پرداخته ایم که مدیران کس��ب وکارها 
می توانند با برداش��تن آن به سالمت روان کارکنان خود کمک 

کنند:
احوال پرسی

4۰درص��د از افراد در مطالعه هاروارد بیزینس ریویو گفته اند 
که شرکت های شان از زمان همه گیری کرونا حتی از آنها درباره 
اینکه در این  اوضاع چه می کنند، هیچ سوالی نپرسیده اند. در 
نتیجه بهداشت روانی این افراد بیش از دیگران در معرض خطر 
اس��ت. چطور می توان از مردم انتظار کمک داشت درحالی که 
از آنها درباره وضع و حال خودشان سوالی پرسیده نشده است 
بنابراین گام اول این است که خیلی ساده بپرسید: »حال شما 

چطور است؟«
ش��اید تالش برای احترام به حریم خصوص��ی مانع مدیران 
ش��ده تا این س��وال را زودتر از کارکنان خود بپرس��ند، اما از 
هر پنج نفر س��ه نفر اعالم کرده اند که اگر مدیران از س��المت 
روان آنها بپرس��ند احساس بهتری پیدا می کنند.4۰درصد هم 
گفته اند که می خواهند مدیران شان در این باره با آنها صحبت 
کنند بنابرای��ن هرچه زودتر با کارکن��ان خودتان یک مکالمه 
صمیمانه را آغاز کنید. براساس مطالعات، 4۰درصد از کارکنان 
نیز عالقه ای به احوال پرس��ی ش��ما ندارن��د و در رابطه با آنها 

مشکلی نیست.
گوش شنوا بودن  

با کارکنانی که تمایل به صحبت با شما دارند، به گوش شنوا 
تبدیل ش��وید. لزومی ندارد همه مس��ائل را یکباره حل کنید. 
در ع��وض فقط گوش دهی��د و از اینکه خودتان هم درِد دل را 
بگویید، نترس��ید. شما هم ممکن اس��ت دچار کاهش سالمت 
روان شوید و هرچه زودتر دو طرف مشکالت همدیگر را درک 
کنن��د، بهتر می توانن��د از یکدیگر حمایت کنن��د. هر کس به 
دلیل موقعیت خود مشکالتی دارد اما ما باید یاد بگیریم که از 

یکدیگر حمایت کنیم.
ثبات  قدم

صحبت در مورد س��المت روان تنها گفت وگویی نیست که 
بای��د آن را انج��ام دهید. یک��ی از راه های کمک ب��ه مردم در 
ش��رایطی مثل امروز که فضای نامطمئنی برقرار اس��ت، ثبات 
نظر داشتن است. از زمان همه گیری بیماری به بعد، ۹۰درصد 
از مردم اعالم کرده اند که عالقه دارند دس��ت کم هفته ای یک 
بار با ش��رکت خود ارتباط برقرار کنن��د. 2۹درصد هم ارتباط 
روزان��ه را انتخاب کرده اند. آنها حتی یک تماس تلفنی را موثر 
می دانند، تماسی که مدیر شخصا آن را برقرار کند. کارمندانی 
که می گویند مدیران شان در این طور ارتباط ها خوب نیستند، 
بیش��تر در معرض خطر مش��کالت س��المت روان قرار دارند. 
ارتب��اط منظم و مداوم از س��وی مدیران برای ایجاد حمایت از 

کارکنان ضروری است.
حفظ ارتباط

مس��ئله فق��ط کمک ب��ه مدیران ب��رای محافظ��ت از گروه 
نیس��ت، بلک��ه باید از خ��ود مدیران هم محافظ��ت کرد. برای 
رس��یدن به این دو ه��دف، حفظ ارتباط ب��ا کارکنان ضروری 
است اما چطور؟ برای انجام بهتر کارها، شرکت ها باید وضعیت 
کارکن��ان را به طور منظم بررس��ی کنند. ب��ا درک فرآیندها و 
روندها و احساس��ات کارکنان خود می توانید بهتر به مس��ائل 
واکنش نش��ان دهید. بخشی از کارکنان از دریافت تماس های 
غیررس��می اس��تقبال می کنند. واقعیت این است که قرنطینه 
باعث شده مردم فرصت مکالمه درباره مسائل پیش پا افتاده و 
شنیدن بداهه های یکدیگر را که به آنها انرژی می داد، از دست 
بدهند. شبیه س��ازی آن محیط ممکن نیست، اما راه حل هایی 
برای بهتر شدن حال افراد وجود دارد. پایان دادن به یک هفته 
کاری با ی��ک ناهار مجازی و ایجاد لحظاتی ک��ه افراد بتوانند 
فق��ط در آن درباره ماجراهای ش��ان حرف بزنن��د، یکی از این 

کارهاست.
در دسترس قرار دادن منابع برای همه

مطمئن ش��وید که امکانات شرکت برای حفظ سالمت روان 
کارکنان و بهبود زیس��ت آنان در این ش��رایط در اختیار همه 
ق��رار دارد. به طور تقریبی نیمی از کارکنان در مطالعه هاروارد 
بیزینس ریویو اعالم کرده اند که س��همی در این منابع ندارند. 
بعضی از افراد می خواهند که از این منابع بهره مند ش��وند، اما 
بخشی دیگر تنها از دانستن اینکه منابع در اختیار آنان هست، 

احساس بهتری پیدا می کنند.
بحران سالمت روان ناشی از همه گیری بیماری کرونا جدی 
اس��ت و ب��رای مدت ها با ماس��ت. پس با صداق��ت، صراحت و 
مهربان��ی با یکدیگر برخ��ورد کنیم. رهبران بهت��ر، کارکنان و 

شرکت های بهتری پس از بحران کرونا ایجاد می کنند.
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رایان اسمیت
 هاروارد بیزینس ریویو

ب��ا اجرای توافق کاهش تولید گروه اوپک پالس، ش��اهد بهبود نس��بی 
قیمت های نفت هستیم اما کارشناسان بر این باورند که برای بازگشت به 
دوران گذشته بازار، باید منتظر ریشه کن شدن ویروس کرونا و به حرکت 

درآمدن موتور صنعت و اقتصاد ماند.
به گزارش ایس��نا، تحت توافق اوپک پالس که 23 کش��ور در آن حضور 
دارند، قرار است تولید و عرضه ۹.7 میلیون بشکه در روز نفت طی ماه های 
مه و ژوئن کاهش داده ش��ود و س��پس محدودیت عرضه تا پایان س��ال 
2۰2۰ به 7.7 میلیون بشکه در روز و از سال 2۰21 تا سه ماهه اول سال 
2۰2۰ به 5.۸ میلیون بش��که در روز برسد. البته گمانه زنی هایی مبنی بر 
عدم پایبندی کش��ورها به این توافق وجود دارد و بس��یاری از تحلیلگران 
پیش بینی می کنند که این رقم برای جبران افت روزانه 2۰ میلیون بشکه 
تقاضا برای نفت که ناشی از شیوع پاندمی ویروس کرونا در سه ماهه اول 

بوده است، کافی نخواهد بود.
اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیکس برآورد کرده که بازار شاهد کاهش 
حدود 2.1 میلیون بش��که در روز تولید غیراقتصادی بوده که به هیچ وجه 
برای جلوگیری از اشباع مخازن نفت تا چند هفته دیگر کافی نخواهد بود. 

همچنی��ن کریس میگلی، مدیر بخش تحلیل »اس اند پی پالس« در این 
ب��اره گفت: با وجود کاهش تولید اوپک پالس، کاهش تولید بیش��تری به 
خصوص در آمریکا و کانادا ضروری است و قیمت های اندک در یک تا دو 
ماه آینده ضروری هستند تا عرضه شکاف 15 تا 2۰ میلیون بشکه در روز 

خود با تقاضا را پر کند.
ب��ا ای��ن وجود امید به بهب��ود تقاضا قیمت نفت را افزایش داده اس��ت. 
جهانبخش امینی - کارش��ناس حوزه انرژی - درب��اره وضعیت بازار نفت 
و عوامل موثر در بهبود ش��رایط به ایس��نا گفت: قطعا تصمیم اوپک برای 
کاهش تولید نفت یک تصمیم درس��ت بوده، اما این تصمیم دچار اتفاقات 
گوناگونی ش��د که اگر شرایط عادی بود، این مسئله می توانست بازار نفت 
را دچار تحرک کند، در شرایط فعلی که ویروس کرونا در دنیا شیوع پیدا 
کرده و شاهد کاهش حمل و نقل و حتی تولید هستیم، مصرف انرژی به 

شدت کاهش پیدا کرده است.
او با بیان اینکه این مسئله موجب پر شدن مخازن و انباشت عرضه انرژی 
در دنیا ش��د، اظهار کرد: این موضوع کاهش قیمت ها را به دنبال داش��ت، 
حتی در برخی کشورها همچون آمریکا این مسئله تا جایی پیش رفت که 

تولیدکنندگان برای فروش نفت امتیازاتی را قائل شدند تا بتوانند از ذخیره 
خود بکاهند. در آمریکا اینگونه اس��ت ک��ه تولیدکننده اگر بخواهد تولید 
خود را متوقف کند باید هزینه زیادی را به دولت بپردازد، به همین دلیل 

تولیدکنندگان این کشور با مشکالت زیادی مواجه شدند.
این کارش��ناس انرژی با تاکید بر اینک��ه با روند کنترل وضعیت کرونا و 
راهکارهای جدید برای صنعت حمل و نقل و تولید، شاهد بهبود وضعیت 
قیمت  ها در صنعت نفت هس��تیم، تصریح کرد: در حال حاضر کشورهای 
مختلف سازوکارهایی را برای به حرکت درآمدن موتور صنعت و اقتصاد به 
کار گرفته اند که همین مس��ئله موجب افزایش تقاضا شده است، اما نباید 
انتظ��ار تغییر و تح��ول بزرگ در کوتاه مدت برای صنعت نفت را داش��ته 
باش��یم. امینی افزود: با توجه به اینکه مخازن تا حد زیادی پر شده است، 
بی شک بهبود ش��رایط فعلی بازار زمان بر خواهد بود، اما طبق برآوردهای 
صورت گرفته تا پایان س��ال 2۰2۰ این وضعیت اسفناک و رکود اقتصادی 
حاکم خواهد بود اما  پس از ریشه کن شدن ویروس کرونا به دلیل جبران 
عقب ماندگی ها، رش��د مصرف به صورت فزاینده ای افزایش خواهد یافت و 

در آن زمان بازار نفت احیا خواهد شد.

تا پایان سال 2020 منتظر بهبود بازار نفت نباشید

زمانی برای احیای قیمت نفت

چهار شنبه
17 اردیبهشت 1399

شماره 1538



ستون راست
بانک نامه

آخرین قیمت دالر در صرافی های بانکی
سکه باالی مرز روانی ایستاد

بررسی ها نشان می دهد در روز سه شنبه بازار طال روز چندان پرنوسان را 
س��پری نکرد و اغلب قیمت ها کاهش��ی نسبی را تجربه کردند. این در حالی 

است که روز دوشنبه شاهد افزایش و رکوردشکنی بودیم.
 به گزارش خبرآنالین هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 6 میلیون و 513 
هزار تومان قیمت خورد تا کاهش نزدیک به 6۰ هزار تومانی نس��بت به روز 
دوشنبه رقم بخورد. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز 6 میلیون و 4۰۰ 
هزار تومان اعالم شد که ثبات قیمتی را در نسبت به روز قبل نشان می دهد. 
همچنین نیم س��که 3 میلیون و 3۰۰ هزار تومان و ربع سکه به قیمت یک 
میلیون و ۸۸۰ هزار تومان در بازار فروخته  ش��د. سکه گرمی هم ۹۸۰ هزار 
تومان قیمت خورد. هر اونس طال نیز در بازارهای جهانی با کاهش اندکی از 
مرز 17۰۰ دالر عبور کرد و به قیمت 16۹۹ دالر در بازارهای جهانی رسید. 
هر گرم طالی 1۸ عیار نیز در بازار به قیمت 645 هزار تومان فروخته ش��د 

که در قیاس با روز دوشنبه افزایش چندانی را نشان نمی دهد.
همچنین قیمت هر دالر در صرافی های بانکی بدون تغییر نس��بت به روز 
قبل در نیمه کانال 15 هزار تومان باقی ماند. نرخ خرید هر دالر از مردم نیز 
برابر با 15 هزار و 5۰۰ تومان اعالم ش��د. بررسی ها نشان می دهد نرخ یورو 
نیز در کف کانال 17 هزار تومان متوقف و هر یورو در صرافی های بانکی به 
قیمت 17 هزار و 1۰۰ تومان فروخته شد. نرخ خرید هر یورو در صرافی های 

بانکی هم 17 هزار تومان اعالم شد.
**********************

آخرین خبرها از تسهیالت یک میلیونی
لیست وام یک میلیونی باز است

بعد از پرداخت دو مرحله از وام یک میلیونی به متقاضیان معرفی ش��ده، 
اکنون در کنار تعدادی که همچنان به دالیلی با مشکل واریز مواجه هستند، 
سایر خانوارها همچنان امکان دریافت این تسهیالت را در صورت معرفی به 

بانک مرکزی خواهند داشت.
به گزارش ایس��نا، پایان هفته گذش��ته بود که دومین لیس��ت متقاضیان 
دریاف��ت وام یک میلیونی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به س��ازمان 

هدفمندی و در نهایت به بانک مرکزی برای پرداخت ارائه شد.
در مرحله  دوم حدود 2 میلیون و 266 هزار و 263 خانوار معرفی ش��دند 
ک��ه با 17 میلیون و 153 ه��زار و 21 خانوار مرحله اول در مجموع بیش از 
1۹ میلی��ون و 41۹ هزار نفر مش��مول دریافت وام ش��ده بودند، اما این در 
شرایطی بود که از این تعداد حدود 41 هزار خانوار در دریافت وام با مشکل 
مواجه ش��دند که دلیل آن نیز مس��ائلی از جمله مس��دودی حساب، شماره 
حس��اب اشتباه، عدم س��ازگاری شماره حس��اب با کد ملی ارسالی، نامعتبر 
بودن اطالعات معرفی ش��ده یا برخی خطاها بود که امکان پرداخت را برای 

آنها ایجاد نمی کرد.
ب��ه تازگی بانک مرک��زی اعالم کرد از 41 هزار خان��واری که پرداخت به 
آنها با مش��کل مواجه ش��ده بود برای حدود 35 هزار خانوار حل شده و وام 
آنها واریز ش��ده اس��ت، در عین ح��ال که برای ح��دود 5۰۰۰ خانوار دیگر 
ه��م  احتماال به زودی با هماهنگی هایی که صورت گرفته وام یک میلیونی 

واریز می شود.
در حال��ی تاکن��ون دو مرحله پرداخت انجام ش��ده که ظاه��را این پایان 
پرداختی ها نیس��ت، به هر حال با توجه به اینکه بانک مرکزی از ابتدا اعالم 
کرده بود که 23 میلیون خانوار یارانه بگیر مشمول طرح پیشنهادی آن برای 
پرداخ��ت وام یک میلیون��ی از محل منابع بانکی می ش��وند، در صورتی که 
لیس��ت جدیدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی ارائه شود، پرداختی ها انجام خواهد شد.
این در حالی است که طی فرآیندی که برای ثبت تقاضا تعریف شد برخی 
خانوارها به مش��کل برخوردند؛ به طوری که خواس��ته شد تا بعد از دریافت 
پیامکی از وزارت ارتباطات برای ثبت درخواست، به شماره 636۹ با شماره 
همراه سرپرست خانوار پیامک ارسال کنند که این موضوع باعث شد برخی 

خانوارها از اعالم باز بمانند.
 از این رو، با اتمام فرصت ارسال پیامک، مهلتی تا 1۸ اردیبهشت تمدید 
شد تا جاماندگان بتوانند درخواست خود را ثبت کنند. بر این اساس با توجه 
به زمانی که از پیش تعیین ش��ده بود نیز احتمال درخواس��ت های جدید و 

پرداخت های دیگر وجود خواهد داشت.
تس��هیالت ی��ک میلیونی برای حمایت در ش��رایط کرونای��ی، به صورت 
قرض الحس��نه به حساب یارانه متقاضیان واریز و  طی 3۰ ماه با اقساط 35 

هزار تومانی و کارمزد 4درصدی بازپرداخت می شود.
*******************************

در سال گذشته انجام شد
5.3 میلیارد تراکنش در خودپردازها

براس��اس آمار منتش��ره از س��وی بانک مرکزی بالغ بر 5 میلیارد و 3۹۸ 
میلیون تراکنش توس��ط خودپردازهای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

در سراسر کشور در طول سال 13۹۸ انجام شده است.
به گزارش ایِبنا، اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ای��ران گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت ش��بکه بانکی را به تفکیک 
تا پایان س��ال 13۹۸ اعالم کرد؛ گزارش عملکرد 12 ماهه س��ال گذشته در 
بخش های خودپرداز نش��ان می دهد که بالغ بر 5 میلیارد و 3۹۸ میلیون و 
111 هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی انجام شده است؛ 
همچنین حدود 341 میلیون و ۸56 هزار تراکنش از طریق پایانه های شعب 

)کارتخوان های شعبه( شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.
براس��اس این گزارش، تا پایان اسفند ۹۸ بالغ بر 56 هزار و 616 دستگاه 
خودپرداز از س��وی ش��بکه بانکی راه اندازی و فعالیت داش��ته اس��ت که با 
اس��تفاده از این خودپردازها توسط ش��هروندان در حدود 5 میلیارد و 3۹۸  
میلی��ون و 111 هزار تراکنش انجام دادند؛ بان��ک صادرات ایران با تعداد 5 
هزار و 153 دس��تگاه خودپرداز بیش��ترین میزان دستگاه عابربانک تا پایان 
س��ال گذش��ته را در میان بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری کشور را به 
خود اختصاص داده اس��ت که در آمار اعالم ش��ده درخصوص سهم از تعداد 
تراکن��ش نیز این بانک بالغ بر 5۰۸ میلیون و 1۹7 هزار تراکنش را به خود 
اختصاص داده است؛ این در حالی بوده که بانک ملی ایران بیشترین میزان 
تراکنش خودپرداز  را با تعداد کمتری ماش��ین بانکی خودپرداز نس��بت به 
بان��ک صادرات ایران با تعداد یک میلی��ارد و 173 در صدر جدول تراکنش 

قرار گرفته است.
آمار منتشرش��ده از س��وی بان��ک مرک��زی درخصوص تع��داد تراکنش 
خودپردازه��ای فعال در اس��تان تهران حاکی از آن اس��ت ک��ه در پایتخت 
بالغ ب��ر یک میلیارد و 2۰۰ میلیون تراکن��ش در حدود بیش از یک پنجم 
تمام تراکنش های خودپرداز در سراس��ر کشور در طول سال گذشته توسط 

دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده است.

سکهوارز

نمایندگان مجلس روز دوش��نبه به تغییر واحد پول ملی و حذف چهار 
صفر رأی مثبت دادند؛ اتفاقی که بعد از چند سال شنیدن زمزمه های آن 
حاال دیگر رنگ قانونی به خود گرفته است. اگرچه که این امر باید به تایید 
ش��ورای نگهبان هم برس��د و البته به گفته رئیس کل بانک مرکزی زمان 
موردنی��از برای اج��رای این تحول بین دو تا پنج س��ال خواهد بود. طبق 
مصوبه مجلس در صورت اجرایی شدن این قانون هر 1۰ هزار ریال فعلی 
به یک تومان تبدیل خواهد شد و واحد پول خرد هم »قران« تعیین شده 

است که هر یک تومان، معادل 1۰۰ قران می شود.
عبدالناصر همتی صبح دوش��نبه در صحن علن��ی مجلس درخصوص 
ح��ذف چهار صفر از پ��ول ملی گفت: »با توجه به ت��ورم مزمن پنج دهه 
گذشته کارایی ریال عمال از بین رفته و در جامعه عرف اصلی تومان است و 
افراد جامعه در مبادالت خود از این واحد استفاده می کنند و حتی به جای 
5۰هزار تومان لفظ 5۰تومان را به کار می برند. در حال حاضر پول ملی با 
دالر و یورو بسیار اختالف دارد و رابطه پول ملی با دالر  ۰.۰۰۰۰۰6 است 

که رابطه بسیار ضعیفی در دنیا محسوب می شود.«
موافقان و منتقدان حذف صفر از پول ملی

ام��ا حذف چهار صف��ر از پول ملی مخالفان و موافقان بس��یاری دارد و 
بسیاری از اقتصاددانان می گویند این اقدام در صورت اجرایی شدن بیشتر 
به پاک کردن صورت مس��ئله می ماند و در حل مش��کالتی همچون تورم 
اثری نخواهد داشت. در مقابل نیز برخی از کارشناسان معتقدند در صورت 
حذف چهار صفر و کوچک شدن رقم ها، با توجه به ماندگاری بیشتر سکه، 
در صورت ضرب س��که به جای اسکناس های خرد می توان هزینه امحای 
اس��کناس را در کش��ور کاهش داد. از طرف دیگر کاهش پی در پی ارزش 
پولی ملی در س��ال های گذش��ته و قرار گرفتن صفره��ای متعدد جلوی 
ردیف های بودجه و هزینه در دفاتر حس��ابداری، مشکالت بسیاری را برای 
سیستم مالی و حس��ابداری به وجود آورده و حذف چهار صفرگام بزرگی 

برای اصالح این روند و تسهیل امور حسابداری است.
در این بین فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی معتقدند حذف چهار صفر 
اگرچه می تواند به صورت کلی حرکتی مثبت باشد ولی کافی نخواهد بود 
و دولت باید دس��ت به اصالحات اساسی در اقتصاد بزند و اگر حذف چهار 
صفر با این اصالحات هماهنگ نباشد در عمل اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. 
مسعود خوانس��اری رئیس اتاق تهران مرداد سال گذشته که دولت حذف 
چه��ار صفر از پول ملی را مصوب ک��رد، در این باره گفت: »اتاق و فعاالن 
اقتصادی، از اقدام دولت در این زمینه اس��تقبال می کنند به ویژه عماًل در 
کشور از ریال استفاده نمی شود بلکه باعث سردرگمی و اشتباه محاسباتی 

می شد، اما اگر همزمان با حذف چهار صفر اصالح ساختار  اقتصادی انجام 
نش��ود ممکن است بعد از چند س��ال، زمانی که تورم به 2۰ یا 3۰درصد 
رس��ید دوباره مجبور به افزایش صفر و پ��س از دوره ای هم مجددا حذف 
صفر ش��ویم بنابراین چاره ای جز اصالح ساختار های اقتصادی همزمان با 

این اقدام دولت نداریم.«
سابقه ایده حذف صفر از پول ملی در ایران به دهه 7۰ برمی گردد و این 
موضوع در سال 72 در دستور کار اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی 
قرار گرفت اما برخی مسئوالن با این اقدام موافق نبودند و بررسی های الزم 
متوقف ش��د. دلیل مطرح ش��دن حذف صفر در این دوره، تورم باالیی بود 
که به دلیل برنامه آزادس��ازی اقتصادی و شوک های نفتی حاصل از پایان 
جنگ و س��رازیر ش��دن دالرهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و 

ششم ایجاد شده بود.
در حال حاضر اما این طرح در حالی در ایران اجرایی می شود که بحران 
کرونا تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده و نرخ تورم در کشور 34.۸درصد 
است. با تصویب مجلس شورای اسالمی این طرح از دو سال آینده اجرایی 
خواهد ش��د. بر این اس��اس تومان واحد پول ایران می شود و چهار صفر از 
پول ملی حذف می شود تا هزار 1۰ هزار ریال یا هزار تومان به یک تومان 

تبدیل شود .
رکوردداران حذف صفر از پول ملی در جهان

حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی 
دوم و تورم فزاینده آلمان غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال 
داش��ت. پس از آن به ویژه از دهه 6۰ و 7۰ میالدی به این س��و این عمل 
بارها و بارها در کش��ورهای مختلف که اکثراً کش��ورهای در حال توسعه 

بودند به اجرا درآمد.
به گزارش خبرآنالین، کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم باال رنج می برد و 
ارزش پول ملی آنها در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود، برای ساده تر شدن 
مب��ادالت اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اس��کناس 
اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس ها کردند. عمده اقتصاددانان بر 
این عقیده اند که حذف صفر از اسکناس هیچ گونه تأثیری بر شاخص های 
اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیش��تر اثر روانی بر جامعه 

می گذارد.
در نزدیکی ایران ترکیه تجربه ای قابل بررس��ی برای ایران است. تجربه 
ترکیه که یک کش��ور اروپایی با بس��تری جهان سومی است اینگونه رقم 
خورد که به یکباره ش��ش صفر از پول  این کشور در سال 2۰۰5 میالدی 
حذف شد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ میالدی آغاز شد و با شتاب به 

پیش رفت. هر دالر آمریکا در سال 1۹۸۸ هزار و 422 لیر قدیم ترکیه بود 
که در سال 2۰۰3 به بیش از 5.1میلیون لیر قدیم رسید. طبق گزارش های 
موجود در س��ال های آغازین قرن بیست و یکم میالدی مردم ترکیه برای 
خری��د یک قرص نان باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه می کردند. نهایتا 
در ژانویه 2۰۰5 با حذف ش��ش صفر از پول ملی، لیر جدید جایگزین لیر 

قدیم شد.
در این بین آرژانتین یکی از کش��ورهای رکورددار حذف صفر اس��ت و 
همچنین نمونه شکس��ت خورده از آن، چراکه این کشور در سال 1۹7۰، 
دو صفر، در س��ال 1۹۸3، چهار صفر، در سال 1۹۸5، سه صفر و در سال 
1۹۹2 چهار صفر از پول ملی خود حذف کرد. انبوه صفرهای حذف شده 
هم آرژانتین را از تورم های جدید نجات نداد و این کش��ور در حال حاضر 

نیز تورم باالیی دارد.
پس از آرژانتین، برزیل نیز کش��وری اس��ت که رکورددار حذف صفر از 
پول ملی اس��ت این کش��ور نخستین بار در س��ال 1۹42 سه صفر از پول 
خود حذف کرده بود، در س��ال 1۹67 سه صفر دیگر را نیز حذف کرد. در 
دهه ۸۰ میالدی که به دلیل بدهی باال، تورم شدید این کشور را زمین گیر 
کرد. برزیل در س��ال های 1۹۸6 و 1۹۸۹، مجموعاً ش��ش صفر دیگر را از 
پول خود حذف کرد و چون این کار افاقه نکرد در سال 1۹۹3 نیز اقدام به 

حذف سه صفر دیگر کرد.
ونزوئال نیز در س��ال ۹7 اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد، 
ام��ا تورم آن از 24 ه��زار و 571 درصد به ۸15 هزار و 1۹4 درصد در ماه 
مه  افزایش پیدا کرده اس��ت و به گزارش سازمان ملل بیش از 2 میلیون و 
3۰۰ ه��زار نفر از مردم ونزوئال به دلیل بحران اقتصادی، فقر و گرس��نگی 

کشور خود را ترک کرده اند.
زیمبابوه؛ یک شکست تمام عیار در حذف صفر

دولت زیمبابوه در سال 2۰۰3 زمانی که تورم این کشور یک هزار درصد 
بود اقدام به حذف س��ه صفر از اسکناس های این کشور کرد. با این وجود 
دول��ت عماًل هیچ گونه اقدامی درخصوص مهار تورم انجام نداده و صرفاً به 
وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد. بدیهی آنکه این کارکرد به زودی از میان 
رفت و تورم تازنده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد و دالر زیمبابوه 
از هم پاش��ید. هم اکنون تورم این کشور آفریقایی از مرز 11میلیون درصد 
گذش��ته است و دولت برای تامین اسکناس موردنیاز مردم ناگزیر از چاپ 
اس��کناس های یکصد میلیارد دالری شده است. این در شرایطی است که 
بانک مرکزی این کش��ور اعالم کرده دیگر کاغذ اسکناس کافی برای نشر 

پول در اختیار ندارد.

طرح حذف چهار صفر از پول ملی برای س��ال های طوالنی بالتکلیف 
باقی مانده بود که به نظر کارشناس��ان، اجرای آن مزایایی مانند تقویت 
موق��ت و روانی پ��ول ملی، کاهش هزینه ضرب، چ��اپ و امحای پول و 

تسهیل امور حسابداری را به همراه خواهد داشت.
در این زمین��ه، میثم رادپور در گفت و گو با ایرنا، درباره حذف چهار 
صف��ر از پول ملی گفت: ح��ذف چهار صفر به دلی��ل اینکه تغییری در 
ارزش پ��ول و کاال ایج��اد نمی کن��د یک طرح خنثی به ش��مار می رود، 
بنابراین، اجرای این طرح نمی تواند تاثیر بزرگی بر متغیرهای اقتصادی 

کشور داشته باشد.
این کارش��ناس اقتص��ادی با بیان اینکه حذف چه��ار صفر هیچ تاثیر 
تورم��ی واقعی ندارد، افزود: با ح��ذف چهار صفر هیچ تغییری در ارزش 
پ��ول و یا کاالها رخ نمی ده��د بنابراین نمی توان انتظار تورمی داش��ته 
باش��یم. وی درباره تاثیر روانی اجرای این طرح، اظهار داش��ت: حتی به 
نظر می رسد که در بخش »مالی-رفتاری« و روانی نیز این طرح تاثیری 

نداشته باشد و شاهد تغییری در قیمت ها نخواهیم بود.
این کارش��ناس اقتصادی به جنبه های مثبت اجرای این طرح اش��اره 
کرد و گفت: از مزیت های حذف چهار صفر، تسهیل فعالیت های مربوط 

به حسابداری است که باعث روان شدن اعداد می شود.
رادپ��ور با بیان اینکه تاثیر دیگر اج��رای این طرح، کاهش هزینه های 

چاپ و انتشار اسکناس و سکوک است، گفت: به دلیل باالرفتن قیمت ها 
و تورم، اس��کناس ها و س��که های موجود فاقد ارزش چندانی بوده و به 
همین دلیل به تعداد زیاد باید چاپ شوند که این موضوع، هزینه زیادی 
را به کش��ور تحمیل می کند. همچنین با ضرب سکه به جای اسکناس، 

هزینه انتشار، نگهداری و امحای اسکناس را نیز کاهش داد.
بارها ش��نیده شده است که برخی افراد، اقدام به جمع آوری سکه های 
رای��ج از بازار و ذوب آن کرده اند که دلیل آن ارزش ذاتی باالی س��که، 
نسبت به رقم درج شده در روی آن است. در واقع، ضرب برخی سکه ها 
اکنون به زیان اقتصاد کش��ور بوده و هزینه باالی��ی را تحمیل می کند؛ 
در عمل نیز مردم کمتر از آن س��که ها در مبادالت مالی خود اس��تفاده 
می کنند. براساس گزارشی که رئیس کل اسبق بانک مرکزی ارائه کرد: 
اگر بخواهیم ریال را ضرب کنیم برای تهیه یک ریال و تامین نیکل آن 

باید 35 ریال هزینه کنیم.
به گفته محم��ود بهمنی، هزینه هایی که برای چاپ و ضرب پول های 
خرد در کش��ور صورت می گیرد بسیار بیشتر از ارزش واحد پولی است 
ک��ه در مبادالت به کار م��ی رود؛ امروز برای چاپ اس��کناس های 1۰۰ 

تومانی و 2۰۰ تومانی و 5۰۰ تومانی باید بسیار هزینه کنیم.
براس��اس گزارش ها، ۸ میلیارد اسکناس در کشور موجود است که از 
این میزان 5 میلیارد مربوط به اسکناس های زیر 2هزار تومان می شود.

ب��ا حذف چه��ار صفر قرار اس��ت که س��که های ی��ک تومانی جدید 
جایگزین اس��کناس یک هزار تومانی و سکه دو تومانی جدید جایگزین 

اسکناس های 2 هزار تومانی فعلی شود.
همچنین س��االنه هزینه زیادی صرف امحای اس��کناس های فرسوده 
و مس��تهلک قدیمی و چاپ اس��کناس های جدید می شود به طوری که  
همت��ی، رئیس کل بانک مرک��زی از هزینه 4۰۰ میلیارد تومانی امحای 

آنها خبر می دهد.
در ص��ورت ح��ذف چهار صف��ر و کوچک ش��دن رقم ها، ب��ا توجه به 
ماندگاری بیش��تر س��که، در صورت ضرب س��که به جای اسکناس های 

خرد می توان هزینه امحای اسکناس را کاهش داد.
همچنین کاهش پی در پی ارزش پولی ملی در س��ال های گذش��ته و 
ق��رار گرفتن صفرهای متعدد جلوی ردیف های بودجه و هزینه در دفاتر 
حسابداری، از گالیه های فعاالن رسته حسابداری است. وجود صفرهای 
متعدد و طوالنی ش��دن رقم های مربوط ب��ه بودجه بخش های مختلف 

گاهی اوقات باعث اشتباه نیز شده است.
کارشناسان معتقد هس��تند حذف چهار صفر گام بزرگی برای اصالح 
این روند و تسهیل امور حسابداری است. رادپور نیز در این باره می گوید: 
از مهم ترین مزیت های حذف چهار صفر، تسهیل فعالیت های مربوط به 

حسابداری است که باعث رند و روان شدن اعداد می شود.

3 دستاورد حذف 4 صفر از پول ملی برای اقتصاد ایران

آیا جایگزینی تومان به جای ریال چاره ساز است؟

پول ملی منهای صفر

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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در آستانه کانال یک میلیون واحدی
ترمز بورس کشیده شد

معامالت بازار س��رمایه در روز سه ش��نبه در حالی به پایان رسید که روند 
حرکت این بازار برخالف روند صعودی روزهای قبل، نزولی ش��د و شاخص 

بورس در آستانه کانال یک میلیون واحدی عقبگرد کرد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در این روز با 1۰۸5 واحد نزول رقم 
۹7۸ هزار و 1۹ واحد را ثبت کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز نزولی 

بود و با 17۹2 واحد کاهش به رقم 31۰ هزار و 2۸2 واحد رسید. 
در روز گذشته یک میلیون معامله انجام شد که 157 هزار و 77۰ میلیارد 
ریال ارزش داش��ت. صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، گروه مپنا و س. نفت 
و گاز و پتروش��یمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در 
مقابل ف��والد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر، گس��ترش نفت و 
گاز پارس��یان و توسعه معادن و فلزات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی بورس گذاش��تند. همچنین بانک ه��ای ملت و تجارت، فوالد 
مبارک��ه اصفهان، گلوکوزان، ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان و 

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نمادهای پربیننده بورس بودند.
چراغ فرابورس نیز همانند بورس قرمز ش��د و ش��اخص کل این بازار نیز 
ب��ا 54 واحد کاهش در رقم 11 هزار و 172 واحد ایس��تاد. معامله گران این 

بازار 6۹4 هزار معامله به ارزش 55هزار و 6۸7 میلیارد ریال انجام دادند.
پتروشیمی تندگویان، تولید نیروی برق دماوند، تولید برق عسلویه مپنا و 
صنایع ماش��ین های اداری ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
و گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و 
پتروشیمی مارون نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را در فرابورس 
داشتند. همچنین سهامی ذوب آهن اصفهان، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، 
صنایع ماشین های اداری ایران، س��یمان الر سبزوار، بانک دی، س. توسعه 
و عمران اس��تان کرمان و کش��ت و صنعت ش��هداب ناب خراسان نمادهای 

پربیننده فرابورس بودند.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
تخفیف 7 هزار میلیارد تومانی دولت به مردم

معاون وزیر اقتصاد ارزش روز سهام موجود در صندوق ETF را حدود 23 
ه��زار و 5۰۰ میلیارد تومان اع��الم کرد و گفت رقم تخفیف از کل مجموعه 
واحدهای س��رمایه گذاری این صندوق ح��دود 7 هزار میلیاردتومان )معادل 
3۰درصد( اس��ت. به گزارش سنا، عباس معمارنژاد، ارزش روز سهام موجود 
در ای��ن صندوق را حدود 23 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
پس از تخفیفات مختلف که برمبنای مصوبه دولت و مجلس شورای اسالمی 
محاسبه شده است، حدود 16 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان پول از مردم برای 
این صندوق، دریافت می ش��ود، بر این اس��اس، رقم تخفیف از کل مجموعه 
واحدهای س��رمایه گذاری این صندوق ح��دود 7 هزار میلیاردتومان )معادل 

3۰درصد( را شامل می شود.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی اظهار کرد: 
پذیره نویس��ی واحدهای سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم از روز 
گذش��ته آغاز ش��د، واحدهای س��رمایه گذاری این صندوق شامل سهام سه 
بانک تجارت، ملت و صادرات ایران و همچنین دو شرکت بیمه البرز و بیمه 

اتکایی امین است.
معمارن��ژاد توصیه کرد: اف��راد می توانند از طریق مراجع��ه به درگاه های 
غیرحض��وری بانک های��ی ک��ه در اطالعیه مذکور اعالم ش��ده اس��ت، برای 
پذیره نویس��ی این واحدها اقدام کنند، همانطور که پیش��تر اعالم شده بود، 
برای پذیره نویس��ی در این صندوق، نیازی به داشتن کد بورسی نیست، اما 
افرادی که دارای کد بورس��ی هستند باید حتما از طریق کارگزاری ها اقدام 
به پذیره نویسی کنند؛ افرادی هم که کد بورسی ندارند می توانند با کد ملی 

خود به پذیره نویسی واحدهای این صندوق اقدام کنند.
وی تصریح کرد: رقم خرید برای هر کد ملی، 2 میلیون تومان اس��ت که 
تا روز 31 اردیبهش��ت این پذیره نویسی ادامه داشته و امکان واریز آن وجود 
دارد. معمارنژاد در پایان گفت: امیدوارم با این اقدام، اهداف دولت در جهت 

مردمی شدن و خصوصی سازی اقتصاد محقق شود.

برگ برنده در دست سهامداران بورسی است!؟
تاخت و تاز بازار س��رمایه همه نگاه ها را به س��مت خود جلب کرده است. 
رش��د این بازار به صورتی اس��ت که حتی ثبت باالترین ارقام در آن دور از 
انتظار نیس��ت و چراغ همیش��ه س��بز این روزهای بورس و فرابورس، صف 
متقاضیان ورود به بازار س��رمایه را بیش از ه��ر زمان دیگری طوالنی کرده 
اس��ت. در این میان اما این س��وال که بازار تا چه زمانی با این سرعت صعود 

خواهد کرد، در گوشه ذهن بسیاری از سهامداران جا خوش کرده است.
در این راس��تا مهرزاد منتظ��ری، تحلیلگر بازار س��رمایه در گفت و گو با 
ایس��نا، در مورد روند صعودی بازار سرمایه گفت: مشخص نیست رشد بازار 
س��رمایه، با این س��رعت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. درواقع هیچ کس 
نمی تواند این موضوع را پیش بینی کند. تا زمانی که جریان پول به س��مت 
بازار ادامه دارد، بازار رش��د می کند و قیمت ها به صورتی اس��ت که با ارزش 

ذاتی بنگاه ها هیچ رابطه ای ندارد.
او ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر دولت ه��م از این بازار حمای��ت و به بازار 
خبرهای مثبت تزریق می کند. البته نه اخباری که در سودآوری شرکت های 
بورسی تاثیرگذار باشد، زیرا این موضوع در حیطه اختیار دولت نیست بلکه 
منظور اخباری از این دست که بازار سرمایه رونق پیدا خواهد کرد و بورس 
ایران بهترین بورس دنیا اس��ت و امثال آن اس��ت. دولت قصد دارد از طریق 
بازار سرمایه، کس��ری بودجه را جبران کند. این اخبار تمایل مردم به ورود 

به بازار سرمایه را بیشتر می کند.
به گفته این تحلیلگر بازار س��رمایه آخر این ماجرا ریزش بازار اس��ت، اما 

اصال مشخص نیست این ریزش چه زمانی رخ دهد.
منتظری به این س��وال که در این شرایط چه توصیه ای می توان به مردم 
کرد، پاسخ داد: نمی توان در این شرایط توصیه خاصی کرد. اگر من به عنوان 
یک کارش��ناس چهارشنبه هفته گذش��ته به فردی توصیه کرده باشم سهام 
نخ��رد، آن فرد همین امروز 1۰درصد از زندگی اش عقب افتاده اس��ت. من 
نمی توانم به فردی که ممکن است به سرمایه 2 میلیون تومانی اش 1۰درصد 
اضافه ش��ود توصیه کنم وارد بازار بشود یا نش��ود، زیرا احتمال می دهم که 

امکان دارد بازار بریزد.
به گفته او، زمانی در بازار گفته می ش��د که س��هم خوب و بد و کوچک و 
بزرگ در بازار سرمایه وجود دارد و شرایط هم منطقی بود، اما با رشد اخیر 
بازار، نمی توان چنین صحبت هایی را مطرح کرد. در حال حاضر، بسیاری از 
س��هم ها، حتی سهم های بزرگ بیشتر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند و 

مشخص نیست این موضوع تا چه زمانی ادامه داشته باشد.

نماگربازارسهام

از س��ال گذشته بود که بازار س��رمایه خود را از سایر بازارهای موازی جدا کرد و 
روز به روز افراد بیش��تری را به امید کس��ب سود بیشتر به سمت خود کشید. حاال 
روند صعودی بورس در دو ماه اخیر شیب تندتری به خود گرفته و از زمان استعفای 
ش��اپور محمدی از ریاست س��ازمان بورس و روی کار آمدن حسن قالیباف اصل و 
همچنین حذف مقررات محدودکننده در ارتباط با ورود افراد جدید و دامنه نوسان، 

شاخص کل توانسته رکورد های مختلفی را به ثبت برساند. 
البته روند صعودی بورس، نگرانی هایی هم ایجاد کرده و این س��وال مطرح شده 
که آیا بورس در شرایط فعلی فرصت است یا تهدید؟ آیا قیمت سهام دارای حباب 

است؟ راهکار های دولت برای فرار از بحران احتمالی چیست؟
در پاسخ به این پرسش ها، وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
خوارزمی در گفت وگو با تابناک، گفت: اقتصاد ایران تاکنون بانک محور بوده و بیش 
از ۹۰درصد تامین مالی کشور برعهده نظام بانکی بوده است. همچنین بازار سرمایه 
ایران تاکنون یک بازار س��رمایه کوچکی بوده؛ یعنی چندان نقش��ی در تامین مالی 

دولت و بخش خصوصی نداشته است.
او ادامه داد: از سال گذشته بازار سرمایه شروع به رشد کرده و رونق گرفته است. 
شقاقی شهری با اشاره به اینکه در ابتدای سال جاری، میزان ورود نقدینگی به بازار 
س��رمایه حدود یک هزار و پانصد میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: طبق آخرین 
آماری که استخراج کرده ام، سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری، ورود نقدینگی به 
بی��ش از 2 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رس��یده و رکورد ورود نقدینگی به این بازار 
شکسته شده است. همچنین در سال ۹۸، حدود 3 میلیون کد بورسی فعال وجود 
داشت، ولی هم اکنون روزی 1۰۰ هزار نفر در پیشخوان های دولت برای دریافت کد 

بورسی صف می کشند.
عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی با اشاره به اینکه سال گذشته بورس دارای 
بیش��ترین میزان بازدهی در بین بازار ها بوده است، افزود: همچنین بورس در سال 
جاری رکوردشکنی های عجیبی داشته و در سیزدهم اردیبهشت امسال شاخص کل 
34 هزار واحد رشد داشت. این رشد بازار سرمایه هم می تواند برای کشور فرصت و 
هم تهدید باشد و چالش بزرگی برای کشور ایجاد کند. اگر دولت بتواند برنامه های 

خود را با سرعت پیاده سازی کند، می تواند از این فرصت استفاده کند، در غیر این 
صورت می تواند بحرانی در کشور ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این پرسش که چرا می گوییم بازار سرمایه کنونی 
یک فرصت اس��ت، پاس��خ داد: هم اکنون بنگاه های بخش خصوصی کشور نیازمند 
تامین مالی هس��تند و نظام بانکی به دلیل منابع مالی محدود پاسخگوی تقاضای 
آنها نیس��ت. دولت می تواند برای تامین مالی این بنگاه ها، آنها را به بازار س��رمایه 
هدایت کند و این یک فرصت است. فرصت دیگر این است که خود دولت می تواند 
صورت های مالی شرکت های دولتی را شفاف سازی کرده و سهام آنها را در این بازار 
عرضه کند. همچنین فرصت سوم این است که بازار سرمایه و رونق آن، باعث شده 
است تا دارایی های منجمد مردم از جمله دالر، طال و ... وارد این بازار شود. فرصت 
چهارم این اس��ت که رونق بازار س��رمایه باعث شده اس��ت تا سوداگری افراطی در 

بازارهای موازی کنترل شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه اگر مدیریت بازار سرمایه درست نباشد، این موضوع 
می تواند به یک بحران تبدیل ش��ود، افزود: بحران زمانی رخ خواهد داد که به بازار 
سرمایه عمق کافی بخشیده نشود. برای درک این مسئله مثالی می زنم. این جریان 
نقدینگی مانند آب پرفش��ار و بازار سرمایه مانند یک حوض است. حاال اگر حوض 
کوچک باش��د، این آب پرفشار از این حوض سرریز خواهد کرد و تبدیل به سیل و 
بحران خواهد ش��د. دولت اگر می خواهد جلوی تبدیل به بحران شدن بازار سرمایه 
را بگیرد، باید دو کار را انجام دهد: یا باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهد )حوض 
را بزرگ کند( یا ورود جریان نقدینگی به بازار را کنترل کند )شیر فلکه آب پرفشار 

را ببندد(.
به گفته وی، دولت باید متناسب با ورود جریان نقدینگی به این بازار عمق ببخشد 
و اگر دولت دیر عمل کند و در بوروکراس��ی های اداری خود را گرفتار کند و نتواند 
عرضه های اولیه و عرضه س��هام بنگاه ها را با این جریان نقدینگی تطابق دهد، این 

جریان نقدینگی سرریز خواهد شد.
عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی ادامه داد: تا دو هفته پیش، رش��د سالیانه 
)فروردین ۹۸ تا فروردین ۹۹( 3۰درصد از 64۰ نماد فعال بازار سرمایه که اکثریت 

مربوط به شرکت های کوچک بودند، بیش از پنج برابر بود. حتی قیمت برخی نماد ها 
24 برابر شده بودند. این یک فاجعه است، چون قیمت سهام یک شرکت کوچکی 
که ش��اید سودآوری هم نداشته و از لحاظ بنیادی شرکت بسیار ضعیفی نیز است، 
24 برابر ش��ده اس��ت؛ بدان معنا که اگر کسی به میزان یک میلیون تومان از سهام 
ای��ن ش��رکت را در فروردین ۹۸ خریداری می کرد، پ��ول وی در فروردین ۹۹، 24 

میلیون تومان شده بود.
او با اشاره به اینکه من نمی خواهم در حال حاضر کلمه حباب را برای 
این بازار ب��ه کار ببرم، افزود: از اول فروردین ۹7 تاکنون، قیمت طال از 
گرم��ی 15۰ هزار تومان به حدود 6۰۰ هزار تومان افزایش یافته اس��ت 
)ح��دود 4 براب��ر(، دالر از 35۰۰ تومان به 16 هزار تومان افزایش یافته 
است )حدود 4 برابر(، قیمت مسکن در کل کشور به صورت میانگین 3 
تا 3.5 برابر شده است، قیمت خودرو نیز حدودا بین 3 تا 3.5 برابر شده 
است، بنابراین تمام بازار ها و دارایی های جایگزین بازار سرمایه از جمله 
طال و دالر در مدت دو سال اخیر تقریبا 4 تا 4.5 برابر شده است. حاال 
اگر ش��رکت های ایران کاماًل صادرات محور باش��ند و عملکرد آنها بسیار 
عالی باش��د دیگر رش��د آنها نمی تواند بیشتر از رش��د دالر یا طال یعنی 
بیش از 4 تا 4.5 برابر باش��د، بنابراین رش��د هر سهامی از سال گذشته 
تاکنون اگر بیش از چهار برابر ش��ده اس��ت؛ یعنی رشد آن بیش از رشد 
دالر و طال بوده اس��ت، دارای رش��د شبهه ناکی است؛ پس 3۰درصد از 
ش��رکت های بورس تا آخر فروردین ماه س��ال جاری رشد غیرواقعی یا 

حباب گونه داشته اند.
عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی افزود: ول��ی از اول فروردین ماه ۹۸ تا 14 
اردیبهشت ماه سال جاری، رشد سالیانه گروه بانکی، 4.3 برابر، گروه بیمه 5.4 برابر، 
گروه خودرو 6.۸ برابر، گروه س��رمایه گذاری ها 5.3 برابر، گروه نفت، پتروش��یمی و 
محصوالت شیمیایی 4 برابر، گروه دارویی 6 برابر، گروه رایانه و خدمات وابسته 5.5 
برابر، گروه فلزات 5.5 برابر، گروه زراعت 6.4 برابر، محصوالت غذایی و آش��امیدنی 

6.3 برابر و قند و شکر 5 برابر شده است.
ش��قاقی ش��هری ادامه داد: این رشد ها از معیاری که عرض کردم )رشد 4 تا 4.5 
برابری دالر و طال( بیشتر است. یعنی بازار سرمایه که با وقفه به افزایش دالر و قیمت 
بازار های جایگزین واکنش نشان می دهد، نباید بیش از چهار برابر شده باشد. شرکت 
یا صادرات محور است که با دالر سر و کار دارد و یا دارایی هایش زمین و تجهیزات 
است، بنابراین ارزش سهام شرکت نباید بیشتر از چهار برابر شده باشد، چون موارد 

مذکور رشدشان بیشتر از چهار برابر نبوده است.
وی افزود: وقتی اطالعاتم را در 14 اردیبهش��ت به روز کردم، دیدم رش��د قیمت 
سهام بیش از ۸۰درصد از نماد ها بیش از چهار برابر شده است. پیش بینی من این 
اس��ت که ظرف دو هفته آینده رشد کل نماد های بازار سرمایه )64۰ نماد( بیش از 

چهار برابر شود. اینجاست که دولت باید واهمه داشته باشد.
ای��ن اقتصاددان با اش��اره به ورود 2 ه��زار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی گفت: 
هم اکنون سهم های بنیادی با صف های خرید طوالنی مواجه هستند و سهامدارانی 
که به تازگی وارد ش��ده اند به دنبال خرید س��هم هستند و مجبورند سهم های کم 
ارزش که رش��د قیمت زیادی هم داشته اند را خریداری کنند. حاال در این وضعیت 
دولت باید دو کار مهم و با سرعت باال را انجام دهد و بیشتر از یک ماه فرصت نیست. 
چرا با س��رعت باال؟ چون این جریان نقدینگی مانند خودرویی اس��ت که با سرعت 
12۰ کیلومتر در حال حرکت است و اگر دولت با بوروکراسی هایی که وجود دارد با 
ماشینی حرکت کند که سرعتش 2۰ کیلومتر است هرگز به این جریان نقدینگی 
نخواهد رسید و این صف های خرید روز به روز برای سهام طوالنی تر و رشد حبابی 

بیشتر خواهد شد.
به اعتقاد ش��قاقی ش��هری، اوالً دولت باید به عرضه های اولیه س��رعت ببخشد و 
ش��رکت های دولتی را پشت س��ر هم عرضه کند. دولت در سال های گذشته سهام 
خود را عرضه می کرد خریداری نبود، ولی االن خریدار هس��ت و س��ریع به فروش 
می رس��د؛ لذا دولت برای تامین مالی می تواند س��هم بفروشد. ثانیا می شود در این 
ش��رایط خصوصی سازی را سرعت بخش��ید. ثالثا دولت می تواند صندوق پروژه هم 
ایجاد کند. یعنی گروه بانکی یا بیمه ای یک تعداد پروژه های توسعه ای دارند می شود 
اینها را یک صندوق )مثال صندوق پروژه های گروه بیمه( کرد و اینها را هم در بازار 
اولیه عرضه کند و اینها هم تامین مالی شوند. وی افزود: این راهکار ها که گفتم در 

سمت عرضه بود.
او با بیان اینکه دولت در س��مت تقاضا هم باید مدیریت داشته باشد، گفت: باید 
دولت بتواند ورود به بازار بورس را مدیریت و ُکندتر کند. پیش��نهادم به مردم این 
اس��ت که در خرید سهام دقت کنند و بدانند بازار سرمایه بازار پرریسکی است. اگر 
بیش از چهار برابر قیمت س��هام رش��د کرده اس��ت، نخرند و به سمت خرید سهام 
بنی��ادی حرکت کنند، دیگر ارزش این س��هام از طال و دالر که خالص ترین دارایی 
هستند، بیشتر نیست. منظور از خالص ترین دارایی این است که شما طال و دالر را 
هر کجای دنیا ببرید خریدار دارد. به هر صورت پیش��نهاد این است که هر سهمی 
خریداری نش��ود، چون اگر بازار با مش��کل مواجه ش��ود این افراد که هر سهمی را 
خریداری کرده اند متضرر خواهند ش��د. هم اکنون خیلی ها هستند که طال، خودرو، 
خانه و ... را می فروشند و حتی وام برمی دارند که وارد بازار شوند و این خطر دارد و 
اگر مدیریت نشود این ماجرا به بحران تبدیل خواهد شد و حتی شرایطی به مراتب 

بدتر از ماجرای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پیش خواهد آمد.

آیا بورس تهران حباب دارد؟

نیمه پنهان بورس
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کمبودی در عرضه ماهی نداریم؛ شیوع 
بیماری لکه سفید در مزارع میگو

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت با توجه 
ب��ه پیش بینی های تولید، کمبودی در عرض��ه ماهی در بازار داخل 

نداریم.
ارس��الن قاسمی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعی��ت صید و پرورش ماهی اظهار کرد: با وجود ش��یوع 
ویروس کرونا و مش��کالت دورنم��ای بازار صادراتی امس��ال تولید 

چشمگیری در بحث آبزی پروری پیش بینی نمی شود.
او اف��زود: پرورش دهندگان میگو در یک تا دو اس��تان با مش��کل 

بیماری لکه سفید میگو روبه رو هستند.
قاسمی ادامه داد: با وجود شیوع ویروس کرونا طی ماه های اسفند 
و فروردین و فعالیت گردش��ی پرورش دهندگان پیش بینی می شود 

که افزایش چشمگیری در تولید نداشته باشیم.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه ماهی بازار 
داخل نداریم، بیان کرد: پیش بینی ها حاکی از آن است که مجموع 
تولید صید و آبزی پروری به یک میلیون تن برس��د که با این وجود 

امکان کنترل بازار در آرامش وجود دارد.
او درب��اره آینده بازار صادرات آبزیان گفت: با توجه به گس��ترش 
ویروس کرونا باید دید که بازار صادراتی به کدام سمت و سو می رود.

قاس��می در پایان تصریح کرد: در ش��رایط اقتصاد فعلی قوانین و 
دس��تورالعمل ها باید متناس��ب با وضعیت موجود اقتصادی اصالح 

شود که اگر این اتفاق بیفتد، تولید موفقی خواهیم داشت.

فروش رب فله در بورس
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت فروش رب 

فله در تابلوی بورس کاال انجام می شود.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از س��ازمان مرکزی 
تعاون روس��تایی، حس��ین ش��یرزاد رئیس س��ازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی ایران با اشاره به خرید 334 هزار تنی گوجه فرنگی مازاد 
بر نیاز بازار داخل در س��ال گذشته، درباره ماحصل این اقدام اظهار 
داش��ت: نتیجه این اقدام، فرآوری و تولید 41 هزار تن رب ش��امل 
14 هزار تن رب فله و 26 هزار تن رب اسپتیک است. پس از اتمام 
طرح خرید حمایتی گوجه و متعادل شدن قیمت محصول در بازار، 
س��ازمان تعاون روستایی با انجام تش��ریفات قانونی مقدمات فروش 
محصول رب فله تولیدی را با توجه به محدودیت زمانی شش ماهه 
قابلی��ت نگهداری آن و همچنین به منظور جذب نقدینگی از محل 
وجوهات حاص��ل از فروش به منظور پرداخت بخش��ی از مطالبات 

کشاورزان در دستور کار خود قرار داد.
ش��یرزاد در ادامه درباره آم��ار و ارقام این اق��دام توضیح داد: در 
4 اس��تان فارس، خراس��ان رضوی، آذربایجان ش��رقی و اردبیل در 
مجم��وع 14 میلی��ون و 33۰ هزار و 177 کیلوگ��رم رب فله تولید 
شده است. از این مقدار 12 میلیون و 75۰ هزار کیلوگرم به ارزش 
67۹ میلی��ارد و 336 میلیون و 65۰ هزار ریال در بورس به فروش 

رسیده است.
رئیس س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ای��ران در ادامه درباره 
جزییات این اقدام در 4 اس��تان مذکور، گفت: در اس��تان فارس با 
۹ کارخان��ه در کل 1۰ میلی��ون و 5۰6 ه��زار و 537 کیلوگرم رب 
فله تولید ش��ده که ۹ میلیون و 2۰۰ ه��زار کیلوگرم آن در بورس 
به ارزش 45۰ میلی��ارد و ۸17 میلیون و 6۰۰ هزار ریال به فروش 

رسیده است.
او ادامه داد: همچنین استان خراسان رضوی نیز با برخورداری از 
دو کارخانه، در مجموع موفق به تولید 3 میلیون و 2۹1 هزار و 775 
کیلوگرم رب فله شده است که 3 میلیون و 25۰ هزار کیلوگرم آن 
در بورس به ارزش 211 میلیارد و 71۹ میلیون و 5۰ هزار ریال به 

فروش رسیده است.
ش��یرزاد در پایان افزود: دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل هر 
یک با داش��تن یک کارخانه ف��رآوری گوجه فرنگی، به ترتیب 2۸3 
ه��زار و 61 کیلوگ��رم و 24۸ هزار و ۸۰4 کیلوگ��رم رب فله تولید 
کرده اند که از این مقدار 3۰۰ هزار کیلوگرم در بورس به ارزش 16 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به فروش رسیده است.

تورم کره جنوبی در حال صفر شدن!
ن��رخ تورم کره جنوبی به ۰.1درصد رس��ید. به گزارش ایس��نا به 
نقل از تریدینگ اکونومیکس، با تداوم روند نزولی نرخ تورم در کره 
جنوبی، در 12 ماه منتهی به آوریل نرخ تورم به سطح ۰.1درصدی 
رس��ید تا کمترین نرخ تورم این کشور از اکتبر سال قبل تاکنون به 
ثبت برسد. در بین بخش های مختلف تورم مواد غذایی و نوشیدنی 
ب��ا ۰.۹درصد کاهش به 1.7درصد رس��ید. نرخ تورم در حوزه حمل 
و نق��ل به منفی 2.4درصد و رس��توران و هتل��داری به یک درصد 
کاهش یافت. از سوی دیگر اما بیشترین تورم مربوط به مراقبت های 

درمانی با 2.1درصد و لوازم منزل با 2درصد بوده است.
نرخ تورم چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا اکنون فاصله بسیار زیادی 
با تورم 2درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور 
دارد. طی این مدت، هسته تورمی که تغییرات قیمت اقالم غذایی و 
انرژی را به دلیل نوسانات باالی آنها در نظر نمی گیرد به ۰.2درصد 
رس��ید. برمبنای ماهانه نیز نرخ تورم در ماه آوریل منفی ۰.2درصد 
اندازه گیری ش��ده است. در ش��رایطی که اقتصاد صادرات محور کره 
جنوبی پیش از این نیز تحت تاثیر ش��یوع کرونا و تعطیلی گسترده 
کس��ب و کارها قرار گرفته بود، خبر کاه��ش تورم می تواند موجب 
ناامیدی بیش از پیش فعاالن کره ای نس��بت به چشم انداز اقتصادی 
این کشور شود. متوسط نرخ تورم کره جنوبی در بازه زمانی 1۹66 
تا 2۰1۹ معادل 7.22درصد بوده اس��ت که کمترین رقم ثبت شده 
مربوط به س��پتامبر 2۰1۹ با منفی ۰.4درصد و بیشترین تورم ثبت 
ش��ده مربوط به اکتبر 1۹۸۰ با 32.5درصد بوده اس��ت. دولت کره 
جنوبی تاکن��ون برای حمایت از بخش ه��ای مختلف اقتصادی این 
کش��ور در برابر پیامدهای ویروس کرونا، سه بسته حمایتی در نظر 
گرفته اس��ت که ارزش مجموع آنها حدود 5۰ میلیارد دالر اس��ت. 
رش��د اقتصادی کره جنوبی در سه ماهه نخست امسال منفی شد و 

انتظار می رود این روند برای سه ماهه دوم نیز ادامه داشته باشد.

اخبـــار

با وجود پتانس��یل باالی بخش کش��اورزی و مزیت نسبی اقلیمی این 
امکان وجود دارد که با توسعه صادرات محصوالت کشاورزی دیگر نیازی 

به درآمدهای نفتی نداشته باشیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ایران با وجود پتانسیل باالی بخش 
کش��اورزی و مزیت نسبی اقلیمی نقطه عطفی برای رشد اقتصادی کشور 
به شمار می رود که با توسعه صادرات کاالهای مزیت دار، درآمد ارزی قابل 

توجهی را نصیب کشور می کند تا از فشار بر منابع نفتی بکاهد.
در ش��رایط فعلی تحریم و بحران کرونا با برنامه ریزی مدون می توان به 
قطب کش��اورزی منطقه تبدیل ش��د و درآمد ارزی حاصل از صادرات را 

جایگزین درآمدهای نفتی کرد.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که بخش کش��اورزی نقطه عطف 
تاب آوری اقتصادی در کشور به شمار می رود که با رفع چالش های پیش 
روی این بخش می  توان در تحقق شعار سال و جبران رشد منفی اقتصاد 

گام برداشت.
توسعه صادرات محصوالت کشاورزی راهی برای بی نیازی از 

درآمدهای نفتی
محمد ش��فیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اینکه بخش کش��اورزی نقش مهمی در تحقق ش��عار 
»جهش تولید« دارد، اظهار کرد: بخش کشاورزی در بحث رشد اقتصادی 
طی چند س��ال اخیر نش��ان داده که توانایی جبران رشد منفی اقتصاد را 

داراست.
وی افزود: طی س��ال گذشته با وجود رشد ۸درصدی بخش کشاورزی، 
رش��د اقتصادی در کش��ور منفی بود که این امر نش��ان می دهد در سایر 

بخش ها رشد اقتصادی ِصفر بوده است.
ملک زاده ادامه داد: با وجود پتانس��یل های بخش کش��اورزی، اگر نگاه 

ویژه ای به کش��اورزان و تولیدکنندگان صورت گیرد، بدون تردید ش��اهد 
رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر امنیت غذایی کشور  بیان کرد: 
با وجود فشارهای تحریم و بحران کرونا، نگاه ویژه ای در بخش کشاورزی 
بای��د صورت گیرد چراکه وجود برخی مش��کالت همچون س��نتی بودن 
کشاورزی و خرد بودن اراضی از جمله موانع پیش روی بهره برداران است 

که در صورت رفع می توان حرفی برای گفتن در بازارهای هدف داشت.
به گفته وی، با وجود ظرفیت و پتانس��یل های بخش کشاورزی، امکان 
بی نیازی از درآمدهای نفتی با توسعه صادرات محصوالت کشاورزی شدنی 

است.
این مقام  مسئول ادامه داد: با الگوبرداری از کشورهایی که در کشاورزی 
موفق بودند، باید از برنامه های آنها استفاده کرد تا بتوان در بازارهای هدف 

حضور خود را پررنگ کرد.

 جبران رشد منفی اقتصاد با رونق کشاورزی

 صادرات محصوالت باغی به جای طالی سیاه

افزای��ش نجوم��ی قیمت چادر، به ی��ک معضل جدی ب��رای فرهنگ جامعه و 
خانم های چادری تبدیل شده است.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، این روز ها گرانی چادر مش��کی، معضل 
خانم های ایرانی ش��ده است. زمانی که سری به فروشگاه های حجاب بزنیم، دود 

از سرمان بلند خواهد شد، چراکه با قیمت نجومی این کاال مواجه می شویم.
در حال حاضر یک قواره چادر مش��کی بدون نظارت حتی با قیمت 2 میلیون 
تومان هم به فروش می رس��د. جدا از بعد اقتصادی، چند برابر شدن قیمت چادر 

و گذشتن قیمت آن از مرز های میلیونی، ابعاد فرهنگی هم پیدا کرده است.
براس��اس گفته کارشناسان صنعت نساجی، تقاضا برای چادر مشکی در کشور 
س��االنه حدود 75 میلیون متر است و تولیدات داخلی نیاز کل بازار های کشور را 
تامین نمی کند. البته گفته ها حاکی از این اس��ت که کمبود امکانات و باال رفتن 

قیمت نخ و الیاف تاثیر بسزایی در کاهش تولیدات و قیمت آنها دارد.
از این رو حجم باالیی از چادرمش��کی های موجود در بازار را کاال های خارجی 

تشکیل می دهند.

قدم جهش تولید به خودکفایی تولید چادر هم رسید
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه نس��اجی، پوش��اک 
و پارچه نیاز زیادی به تولید داریم و امس��ال این حوزه جزو پروژه های ویژه این 
وزارتخانه اس��ت. امس��ال در حوزه پارچه و نس��اجی چند واحد ب��ه بهره برداری 

می رسند و چند واحد نیز در حال احداث هستند.
او ب��ا بیان اینک��ه در تولید برخی پارچه ها به خودکفایی رس��یده ایم و واردات 
در این خصوص متوقف ش��ده اس��ت، گفت: پیش از این در حوزه چادر مش��کی 
حدود ۹۰درصد نیاز کشور از خارج تامین می شد، اما با طرح های جدید در حوزه 
تولید پارچه چادر مش��کی که به زودی به اجرا درمی آید طی ماه های آتی پارچه 
داخلی چادر مشکی با کیفیت مطلوب به بازار عرضه می شود. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت افزود: از اردیبهش��ت امس��ال تاکنون بس��یاری از صنایع مانند فوالد، 
م��س، آلومینیوم و خودرو تحریم بودن��د، اما در این بخش افزایش تولید ویژه ای 
داشته ایم. امسال صنایع نساجی جزو پروژه های دارای اولویت است و دولت حوزه 

نساجی را جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار داده است.

حذف یک هزار و 500 ردیف اقالم  وارداتی به جهت تولید داخلی
وی گفت: واردات کاال براس��اس ثبت سفارش و نیاز داخل انجام می شود و در 
صورت��ی که هر واحد تولیدی بتواند کاال را با کیفیت و به اندازه نیاز داخل تولید 
کند، واردات آن کاال متوقف می شود که در این راستا امسال هزار و 5۰۰ ردیف 

تعرفه وارداتی حذف شده و جلوی واردات این اقالم گرفته شده است.
با وجود این همه توانمندی که در کش��ور وج��ود دارد چرا نه تنها صادرکننده 
چادر نش��ده ایم، بلکه نیاز 1۰۰درصدی به واردات چادر هم داریم، این در حالی 

است که توان صادرات چادر به کشورهای عربی هم در کشور دیده می شود.
محمدجعفر ش��هالیی نژاد، رئیس انجمن صنایع نس��اجی ایران، گفت: توانایی 
تولید پارچه چادری در کشور به خوبی وجود دارد، اما تولیدکننده ها این ریسک 
را نمی پذیرن��د که در تولید این کاال س��رمایه گذاری کنند. او بیان کرد: در حال 
حاضر در س��ال 1۰ میلیون متر پارچه چادری توس��ط کارخانه حجاب شهرکرد 
تولید می ش��ود. هم اکنون پروژه ای برای راه اندازی 25میلیون متر پارچه چادری 

در سال داریم که 4 تا 5 سال زمان خواهد برد.

رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور گفت به دنبال تعدد جمعیت دام ها 
و زایش های باالی آنها، با اشباع گوشت و ثبات قیمت در بازار روبه رو هستیم.

منصور پوریان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قیمت 
گوش��ت در ماه رمضان نوس��انی نداش��ته اس��ت، اظهار کرد: با توجه به افزایش 
جمعی��ت دام ها و زایش های باال، قیمت گوش��ت در م��اه رمضان با ماه های اخیر 
تفاوتی نداش��ته اس��ت. او افزود: با توجه به فراوانی عرض��ه و نبود تقاضا، قیمت 
گوشت روند نزولی داشته است به طوری که با افت 15 تا 16 هزار تومانی قیمت، 

هر کیلو گوشت در خرده فروشی ها به کمتر از 1۰۰ هزار تومان رسیده است.
پوریان از کاهش س��ن کش��تار دام خبر داد و گفت: در گذشته حدود 15۰۰ 
رأس دام گوس��اله در تهران کشتار می ش��د، در حالی که هم اکنون حدود 2۰۰ 

رأس کشتار می شود.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه بازار گوش��ت اشباع شده است، بیان کرد: 
طی روز های اخیر قیمت دام سبک به 3۸ هزار تومان و دام سنگین به 25 هزار 

تومان کاهش یافته است.

در تمامی واحد های پرواربندی با انباشت دام روبه رو هستیم
او با اشاره به اینکه با انباشت دام در واحد های دامداری روبه رو هستیم، افزود: 
هم اکنون در تمامی واحد های پرواربندی س��بک و سنگین با انباشت دام روبه رو 
هس��تیم، به همین خاطر به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعالم 

کرده ایم که دامداران در شرایط حاد قرار دارند.
پوری��ان ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه ازدیاد عرض��ه دام و کاهش تقاضا از س��وی 

پرمصرف ها، مشکلی در بخش دام و گوشت وجود ندارد.
او ب��ا تاکید بر صادرات دام زنده برای کاهش بحران دامداران اظهار کرد: طبق 
اظهارات معاون امور تولیدات دامی با ازدیاد دام س��بک و سنگین روبه رو هستیم 

که برای خروج از این بحران باید تدابیری اندیشیده شود.
این مقام مسئول قیمت هر کیلو دام سبک را 42 هزار تومان و دام سنگین را 
26 هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به انباشت دام در واحد های دامداری، 

التهاب قیمتی در ماه رمضان نخواهیم داشت.
رئیس ش��ورای تامین کنن��دگان دام از کاهش مصرف گوش��ت در ماه رمضان 

خبر داد و گفت: طبق روال معمول مصرف گوش��ت در ماه رمضان کاهش و مرغ 
افزایش می یابد و امسال شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده است.

به گفته پوریان، با توجه به رشد فزاینده تولید بهاره و انباشت دام در واحد های 
دامداری انتظار می رود بخشی از مازاد تولید به بازار های هدف صادر شود.

این  مقام مس��ئول با بیان اینکه 65 میلی��ون رأس دام در واحد های دامداری 
انباشت شده است، گفت: اگر یک میلیون رأس دام به بازار های هدف صادر شود، 

التهابی در بازار داخل نخواهیم داشت.
او با اش��اره به اینکه مصرف گوشت کشور 6۰ تا 7۰درصد کاهش یافته است، 
اظهار کرد: در حال حاضر انباش��ت دام در واحد های دامداری مشکالت متعددی 
را برای دامداران ایجاد کرده اس��ت، از این رو انتظار می رود تدابیری برای مازاد 

تولید به کار گرفته شود تا داستان مرغ و جوجه یکروزه تکرار نشود.
پوری��ان در پایان تصریح کرد: با توجه به مازاد چش��مگیر دام در دامداری ها، 
صادرات 3 تا 4 میلیون رأس دام س��نگین و 2۰۰ هزار رأس دام س��بک نوسانی 

در بازار ایجاد نخواهد کرد.

قیمت عجیب چادر مشکی در بازار!

توان خودکفایی صنعت نساجی مشهود است

بازار گوشت اشباع شده است؛ کاهش نرخ دام زنده در بازار

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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فرمول قیمت گذاری خودرو در سال99 تعیین شد
 قیمت تمام شده به اضافه سود 5درصد

یک منبع آگاه از تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو در جلسه روز گذشته 
س��تاد تنظی��م بازار خب��ر داد و گفت قیمت خودرو در س��ال۹۹ با توجه به 
فرمول قیمت تمام شده به اضافه حداکثر 5درصد سود تولیدکننده محاسبه 
خواهد ش��د. یک مق��ام آگاه در گفت و گو با خبرن��گار اقتصادآنالین، درباره 
جزییات جلس��ه س��تاد تنظیم بازار اظهار کرد: روز گذشته سازمان حمایت 
و ش��ورای رقابت برای تعیین فرمول جدید قیمت گ��ذاری خودرو به توافق 
رس��یدند که بر این اساس قرار شد قیمت خودرو با توجه به فرمول »قیمت 

تمام شده به اضافه حداکثر 5درصد سود تولیدکننده« محاسبه شود.
وی تاکید کرد: البته بهره مندی خودروس��ازان از سود حداکثری 5درصد 
منوط به زمانی اس��ت که ش��رکت به بهره وری 7۰درصدی رس��یده باشد و 
خودروساز انی که بهره وری مناسب نداشته باشند سود کمتری برای آنها در 
نظر گرفته خواهد ش��د. این منبع آگاه گفت: به این ترتیب سازمان حمایت 
و شورای رقابت، قیمت تمام شده محصوالت را حساب کرده و 5درصد سود 
به نرخ نهایی خودرو اضافه می کنند؛ در همین راس��تا خودروسازان نیز باید 

ماهانه گزارشی از عملکرد خود به ستاد تنظیم بازار ارائه دهند.
ب��ه گفت��ه این مقام مس��ئول، در نهایت بعد از اینکه ای��ن دو نهاد قیمت 
تمام ش��ده محصوالت را محاس��به کردند، آن را در کمیته تخصصی خودرو 

اعالم کرده تا در جلسه تنظیم بازار درباره آن تصمیم گیری  شود.

افزایش مراجعان به مراکز شماره  گذاری خودرو
رئیس مرک��ز ش��ماره گذاری پلیس راه��ور ناجا از افزای��ش 33درصدی 
مراجعه کنن��دگان به مراکز تعویض پالک در روز گذش��ته نس��بت به مدت 

مشابه در سال قبل خبر داد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز 
ش��ماره گذاری پلی��س راهور ناجا از افزایش 33درص��دی تعداد مراجعان به 
مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور در روز گذش��ته نسبت به مدت مشابه در 

سال قبل خبر داد.
وی اظهار داش��ت: ب��ا توجه به افزای��ش اعتب��ار 4۰ روزه وکالتنامه های 
منقضی، روز گذشته بیشترین تعداد مراجعه کننده به مراکز تعویض پالک را 

بعد از بازگشایی در سال جدید شاهد بودیم.
رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلی��س راهور ناجا تصریح کرد: روز گذش��ته 
1۹ ه��زار و 437 نفر برای تعویض پالک مراجع��ه کردند که افزایش تعداد 
مراجعان را نس��بت به مدت مش��ابه در سال گذشته داش��تیم؛ این آمار در 

چنین روزی در سال ۹۸ مصادف با 14 هزار و 52۸ نفر بوده است.
س��رهنگ محمدی به تدابی��ر پلیس راه��ور برای رعای��ت فاصله گذاری 
اجتماعی اش��اره کرد و گفت: س��اعت کاری مراکز از 7 صبح تا 17 اس��ت 

و ارائه خدمت براساس زوج و فرد بودن پالک خودروها صورت می گیرد.
وی گف��ت: خوش��بختانه هموطنان مدیریت زم��ان را در نظر گرفته و در 

ساعات بعدازظهر نیز به مراکز مراجعه می کنند.
رئی��س مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا ب��ه هموطنان توصیه کرد: 
زودتر از س��اعت 7 صبح به مراکز مراجعه نکنند چراکه کار ش��ماره گذاری 

خودرو در طول روز بدون هیچ معطلی انجام می شود.
وی تصری��ح کرد: صف های خودروی��ی که بعضا در مقاب��ل برخی مراکز 
ش��ماره گذاری تش��کیل ش��ده صرفاً جهت ایجاد فاصله گ��ذاری اجتماعی و 
مدیریت ورودی تعداد افراد به سالن اصلی است؛ تمام این موارد در راستای 

حفظ سالمت مردم است.
چرا برخی خودروهای داخلی شماره گذاری نمی شوند؟

رئی��س مرکز ش��ماره گذاری پلیس راه��ور ناجا گفت طب��ق قانون برای 
ش��ماره گذاری خودرو باید تأییدیه محیط زیست توسط خودروسازان اخذ و 

به پلیس ارائه شود در غیر این صورت، خودرو پالک نمی شود.
س��رهنگ علی محم��دی رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلی��س راهور ناجا 
درخصوص شنیده ها و اخباری مبنی بر عدم شماره گذاری برخی خودروهای 
داخلی، اظهار داش��ت: براساس قانون هوای پاک، خودروسازان باید هر سال 
تأییدی��ه محیط زیس��ت را اخذ کرده و برای ش��ماره گذاری به پلیس راهور 
ارائ��ه دهند. رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا با بیان این مطلب 
که گاهی اخذ تأییدیه مذکور توس��ط خودروس��ازان با تأخیر انجام می شود، 
تصریح کرد: پلیس طبق قانون ملزم به ش��ماره گذاری خودروهایی است که 
تأییدیه محیط زیس��ت و سایر استانداردها را داشته باشند، پس تا وقتی که 

تأییدیه مذکور به پلیس ارائه نشود شماره گذاری انجام نخواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه این پیگیری باید توس��ط خودروس��ازان صورت گیرد، 
خاطرنشان کرد: پلیس راهور ناجا طبق قانون هوای پاک پس از اخذ تأییدیه 
توس��ط خودروس��ازان و ارائه آن به پلیس راهور بالفاصله در همان س��اعت 

خدمات شماره گذاری را ارائه خواهد داد. 

واردات خودروهای سواری برقی و ترکیبی از 
ارائه گواهی اسقاط معاف شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رأی موافق به اصالح طرح ساماندهی 
صنع��ت خ��ودرو، واردات خودروه��ای س��واری تمام برق��ی و تمام ترکیبی 
)تمام هیبریدی( در راس��تای کاهش آلودگی های محیط  زیس��تی و کاهش 
مصرف س��وخت های فس��یلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه 
گواهی اس��قاط خ��ودرو را معاف کردند. ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه علنی 
روز سه ش��نبه  با اصالح طرح س��اماندهی صنعت خ��ودرو جهت تامین نظر 
ش��ورای نگهبان موافقت کردند. بنابر اصالحیه در ماده 4 این طرح؛ واردات 
خودروهای س��واری تمام برقی و تمام ترکیبی )تمام هیبریدی( در راس��تای 
کاهش آلودگی های محیط  زیس��تی و کاهش مصرف س��وخت های فسیلی 
تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اس��قاط خودرو معاف 
هس��تند. دولت موظف اس��ت زمینه تولید آنها را در داخل با آماده س��ازی 
زیرس��اخت های الزم ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه های مالی ناشی 
از اج��رای این ماده از محل درآمدهای ناش��ی از اج��رای حکم تبصره ذیل 
ماده )3( این قانون تأمین می ش��ود. بناب��ر این مصوبه، مصادیق خودروهای 
تمام ترکیبی )تمام هیبریدی( توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین 
می ش��ود. نماین��دگان همچنین با حذف ماده 7 این ط��رح برای تامین نظر 
ش��ورای نگهبان موافقت کردند. براس��اس این ماده در صورت وقوع تصادف 
در دوره پنج ساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان 
عیب و نقص ناش��ی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر 
کنند. ش��رکت س��ازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به 
می��زان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در 

میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.

رئیس ش��ورای رقابت با اعالم اینکه ط��ی روزهای اخیر اخبار مختلفی 
مبنی بر تعیین قیمت های جدید خودرو ش��نیده می ش��ود، گفت ما هیچ 
توافق��ی با س��تاد تنظیم بازار نداش��ته ایم و اگر قیمت ه��ای جدید بدون 

هماهنگی با شورای رقابت اعالم شود غیرقانونی است.
رئیس ش��ورای رقابت با اعالم اینکه ط��ی روزهای اخیر اخبار مختلفی 
مبنی بر تعیین قیمت های جدید خودرو ش��نیده می شود، گفت: ما هیچ 
توافق��ی با س��تاد تنظیم بازار نداش��ته ایم و اگر قیمت ه��ای جدید بدون 

هماهنگی با شورای رقابت اعالم شود غیرقانونی است.
رضا ش��یوا با بیان اینکه در س��ال ۹7 براساس ماده 3 ابالغیه سران سه 
قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی »هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و 
ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه کاال و خدمات که به موجب قوانین و 
مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است 
منوط به تأیید س��تاد تنظیم بازار شد«، اظهار داشت: به  موجب این ماده 
هر تشکیالتی نه تنها شورای رقابت که در بخش قیمت گذاری کاال فعالیت 
می کرد، باید دستورالعمل ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند 

اما این مصوبه به هیچ عنوان به معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.
وی ب��ا بیان اینک��ه پیش از این ابالغیه، ش��ورای رقابت دس��تورالعمل 
قیمت گذاری را به س��تاد تنظیم بازار ارس��ال نمی ک��رد، گفت: قانون گذار 

براساس ماده 5۸ اصل 44 به ما گفته بود باید دستورالعمل قیمت گذاری 
را به  صورت مس��تقل اعالم کند تا براس��اس آن چارچوب قیمت ها تعیین 
شود، اما بعد از ابالغیه ماده 3 مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار 
ارس��ال می شد. رئیس ش��ورای رقابت در پاسخ به این پرسش که »بعد از 
ابالغیه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی شما دستورالعمل قیمت گذاری 
خود را به س��تاد تنظیم بازار ارس��ال کردید یا خیر؟« اظهار داشت: بله، ما 
ارس��ال کردیم ولی وزیر وقت صنعت از این ابالغیه برداشت اشتباهی کرد 
و این تصور به  وجود آمد که قیمت گذاری از ش��وراها، نهادها و ارگان هایی 
ک��ه قیمت گذاری می کردند گرفته ش��ده اس��ت. در حالی که براس��اس 
قانون، شورای رقابت مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کاالهای 
انحصاری اس��ت. وی با بیان اینکه البته ما در آن مقطع به دیوان عدالت و 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت کردیم و در نهایت تأیید شد که 
باید ش��ورای رقابت براساس قانون در کاالهای انحصاری ورود پیدا کرده و 
دستورالعمل قیمت گذاری آنها را تهیه کند، گفت: در طول چند هفته اخیر 
به ما اعالم ش��ده که دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را به ستاد تنظیم 
بازار ارائه کنیم، ما نیز دس��تورالعمل خود را به این س��تاد ارائه کرده و در 

جلسات مختلف نظرات خود را اعالم کردیم.

رئیس ش��ورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلس��ه ای 
با س��تاد تنظیم بازار نداشته ایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل 
قیمت  گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعالم کند 
تا اصالحات الزم را انجام دهیم، اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و 
حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، 

در حالی که این کار قانونی نیست.
به گفته ش��یوا، روش قیمت  گذاری ما در بخش خودرو براس��اس سقف 
قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت 
معی��ن به اضافه قیمت پایه و لحاظ ک��ردن دو متغیر بهره وری و کیفیت 

دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تعیین می شود.
وی با اعالم اینکه س��تاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ 
کردن هزینه تمام شده برای قیمت گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به 
اعتقاد ما بخشی از این هزینه های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه هایی 
غیر از کار تولیدی است به همین دلیل این هزینه ها مورد قبول ما نیست.
رئیس ش��ورای رقابت با اعالم اینکه ط��ی روزهای اخیر اخبار مختلفی 
مبنی بر تعیین قیمت های جدید خودرو ش��نیده می شود، گفت: ما هیچ 
توافق��ی با س��تاد تنظیم بازار نداش��ته ایم و اگر قیمت ه��ای جدید بدون 

هماهنگی با شورای رقابت اعالم شود غیرقانونی است.

شورای رقابت: اعالم قیمت جدید خودرو تخلف است

کریمی س��نجری با بیان اینکه ش��رکت های خودروساز از سال ۹7 اجازه هیچ 
افزایش قیمتی نداش��تند، گفت با این کار فنر قیمت به ش��دت فش��رده شده و 

افزایش قیمت خودرو با هر مکانیزم تاثیر واکنشی در بازار خواهد داشت.
برنام��ه »صبح و گفت وگو« با موض��وع قیمت گذاری بازار خودرو و در 
ارتباط تلفنی با مهندس حسن کریمی سنجری کارشناس ارشد صنعت 
خودرو و دکتر علی بابایی نماینده منتخب مجلس یازدهم از آنتن رادیو 

گفت و گو پخش شد.
کریمی س��نجری در مصاحبه ب��ا رادیو گفت و گو با بیان اینکه ش��رکت های 
خودروساز از اواخر سال 13۹7 اجازه هیچ افزایش قیمتی نداشتند، گفت: با این 
کار فنر قیمت به شدت فشرده شده لذا افزایش قیمت خودرو با هر مکانیزم تاثیر 

واکنشی در بازار خواهد داشت.
کارش��ناس ارشد صنعت خودرو با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در کمیته 

خودرو بیان کرد: افزایش چند درصد به قیمت خودروها از جمله پیش��نهادهای 
این کمیته بود که ما در رسانه ها با آن مخالفت کردیم.

کریمی سنجری عنوان کرد: قرار بر این است که قیمت تمام  شده همه خودروها 
در اختیار س��تاد حمایت قرار گیرد و ستاد حمایت هم براساس فرمول های خود 
سود 5درصدی را برای هر خودرو در نظر بگیرد، اما مسئله اینجاست که ما هیچ 
وق��ت کوتاهی ه��ای مدیریتی و روش های غلط بن��گاه داری و مدیریتی مان را در 

باالبودن قیمت تمام شده خودرو لحاظ نکردیم.
در ادام��ه بابایی نماینده منتخب مجلس یازدهم بیان داش��ت: مجلس یازدهم 

قطعاً برنامه هایی برای این موضوع دارد که در آینده اعالم رسمی خواهد شد.
وی صنعت خودرو را از صنایع شاخص کشور برشمرد و گفت: ما با نگاه دولتی 
به صنعت خودرو مخالفیم، چراکه بنگاه  های اقتصادی دولت ها از فضای حاکم بر 

اشتغال و خوداتکایی صنعت خودرو سوءاستفاده های فراوانی کردند.

نماین��ده منتخب مجل��س یازدهم تصریح کرد: بس��یاری از افراد گویا بدهکار 
بعض��ی از تفکرات پش��ت صحنه صنعت خودرو هس��تند و تع��ارف دارند اما اگر 
اصل را بر این بگذاریم که حق با مش��تری است قطعاً باید اصالحات ساختاری و 

اساسی را شروع کنیم.
بابایی گفت: با اراده ای که در نمایندگان منتخب مجلس یازدهم می بینم یک 
تحول اساس��ی در س��اختار نظارت بر صنعت خودرو انجام خواهد شد مگر اینکه 

خالفش ثابت شود که البته در مجالس قبلی ثابت شده است.
نماینده منتخ��ب مجلس یازدهم با بیان اینکه ما موافق بنگاه داری در صنعت 
خودرو هس��تیم، متذکر ش��د: ما مدیریت های حاکم بر صنع��ت خودرو را قبول 

نداریم.
بابای��ی در پای��ان تأکید کرد: مجل��س یازدهم باید این موض��وع را در اولویت 

نخست خود قرار دهد وگرنه رسالت و تعهدش به مردم را انجام نداده است.

دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی تاکید کرد اگر برنامه جهش 
تولید خودروس��ازان و قطعه سازان انجام شود، رفع تعهد خودروسازان تا 

خردادماه امکان پذیر است.
 آرش محبی ن��ژاد در گفت و گ��و با خبرن��گار اقتصادآنالی��ن، کنترل 
قیم��ت و جذب نقدینگ��ی را دو دلیل پیش فروش خودروس��ازان اعالم 
کرد و اف��زود: پیش فروش ها درصد کمی از کل تولید خودروس��ازان را 
دربر می گیرد و معموال 5 تا 1۰درصد مجموع تولید خودروس��ازان و در 
ش��رایط خاص تا 2۰درصد را شامل می شود، اما این اقدام به دو  منظور 
اصلی ساماندهی و کنترل بازار برای جلوگیری از افزایش لجام گسیخته 

قیمت ها و جذب نقدینگی برای خودروسازان انجام می شود.
ای��ن فعال صنعت قطعه ادامه داد: در ش��رایط فعل��ی اختالف قیمت 
کارخانه تا بازار ب��رای برخی خودروها تا ۸۰درصد و عمدتا تا 6۰درصد 
اس��ت از این رو افرادی که خودرو ثبت نام کرده اند عمدتا مصرف کننده 
نبوده و قیمت فروش خود را همان نرخ بازار اعالم می کنند که در نتیجه 

باعث التهاب قیمت ها در بازار خودرو می شود.
محبی نژاد در پاس��خ به این پرسش که آیا خودروسازان موفق به رفع 
تعهدات خود تا خردادماه خواهند شد یا خیر؟، گفت: اگر برنامه جهش 
تولیدی که هر دو خودروس��از ارائه کرده اند انجام ش��ود این موضوع نیز 

محقق خواهد ش��د چراکه قطعه سازان و خودروس��ازان توان تولید 4تا 
5ه��زار خودرو در روز و بیش از 2 میلیون در س��ال را دارند اما دو غول 
تحریم و کرونا مانع تحقق برنامه ها هستند ضمن اینکه این دو صنعت با 
دو چالش دیگر قیمت گذاری دس��توری و نقدینگی نیز دست و پنچه نرم 
می کنند. وی تصریح کرد: طبق محاسبات انجام شده، قطعه سازان برای 
رس��یدن به برنامه جهش تولید با ت��ورم موجود، حدود 2۰هزار میلیارد 
تومان کسری نقدینگی دارند؛ اگر وضعیت فعلی ادامه داشته باشد دیگر 
دارو و مسکن برای حل مشکالت صنعت خودرو اثربخش نخواهد بود و 

این صنعت به عمل جراحی نیاز پیدا خواهد کرد.

فنر فشرده قیمت خودرو در انتظار رهاشدن!

اختالف 60تا 80درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

 قطعه سازان 20هزار میلیارد کسری نقدینگی دارند
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صادرات محموله کیت تش��خیص ویروس کووید 1۹ روز گذشته از فرودگاه 
امام خمینی )ره( تهران به مقصد آلمان انجام ش��د، این اقدام پاس��خی عملی 
به آنهایی اس��ت که نس��بت به عزم، اراده، توان و فناوری زیس��ت بوم اقتصاد 

دانش بنیان ایران تردید داشته اند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، ب��ه گفته بهروز حاجیان تهرانی روز 16  
اردیبهش��ت یک محموله کیت تشخیص ویروس 
کووید 1۹ ش��امل 4۰هزار تست ساخته شرکت 
دانش بنیان پیش��تاز طب زم��ان، از فرودگاه امام 
خمینی)ره( تهران به مقصد کش��ور آلمان ارسال 

شد.
ش��رکت پیش��تاز ط��ب زم��ان س��ابقه تولید 
انواع کیت های تش��خیص مارکرهای س��رطانی، 
بیماری ه��ای عفونی، هورمونی و بیش از پنج نوع 

کیت بیوشیمی را دارد.
مقاص��د صادرات��ی مختلفی مانند کش��ورهای 

آلم��ان، ایتالیا، بلژیک، برزیل، کره جنوبی و ترکیه پیش��تر،  از محصوالت این 
شرکت استفاده کرده اند.

ش��رکت پیش��تاز ط��ب زمان پی��ش از این به عن��وان یکی از ش��رکت های 

دانش بنیان »پیش��گام  در تحقق اقتصاد دانش بنیان« توس��ط معاونت علمی و 
فناوری  ریاست جمهوری حمایت و معرفی شده است.

ش��رکت دانش بنیان پیشتاز طب زمان دارای 21 سال سابقه در فعالیت های 
علمی اس��ت. این شرکت در پاسخ به فراخوانی 
که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
منتش��ر ک��رد توانمندی های خ��ود را بر روی 
ساخت کیت تش��خیص بیماری کرونا متمرکز 

کرد.
 به گفته به��روز حاجیان تهرانی،  مدیرعامل 
این ش��رکت، این محص��ول »ایران س��اخت« 
از نظر دق��ت، عملکرد و زمان تش��خیص تمام 
مش��ابه  و  ب��وده  دارا  را  روز  اس��تانداردهای 
نمونه های خارجی اس��ت و توسط آن، بیماری 
کووید 1۹  در بیماران مشکوک تشخیص داده 

می شود.
وی در این باره گفت: کیت های تش��خیصی 
ساخته ش��ده در این شرکت توانسته  پروسه های پیچیده ای را برای اخذ مجوز 
در داخل کش��ور دریافت کند. این محصول س��پس توانست مجوز CE اروپا را 

دریافت کند.

توس��عه بازار نیاز همه فعاالن اقتصادی اس��ت. اگر زیرس��اخت های 
توس��عه بازار و تجاری س��ازی محصوالت و خدمات برای کسب وکارها 
فراهم نباش��د عمال ای��ن بنگاه ها نمی توانند نقش خود را به درس��تی 

در اقتصاد کش��ور بازی کنن��د. به همین 
دلیل یکی از اولویت ه��ای معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری برای توسعه 
صنای��ع بزرگ دریایی کش��ور، بازاریابی و 

توسعه بازار این محصوالت است.
ایران کش��وری بزرگ ب��ا مرزهای آبی 
فراوان با کش��ورهای همس��ایه است. این 
یعنی وجود اس��تان های ساحلی و  صنایع 
مختل��ف مرتبط با دریا در کش��ور که اگر 
توجه درست و همه جانبه ای به این صنایع 
داشته باش��یم می توانیم اقتصاد کشور را 
از وابس��تگی  به مناب��ع زیرزمینی خالص 

کنیم.
ایران چ��اره ای جز فراهم کردن به روزترین و مدرن ترین ناوگان های دریایی، 
بنادر و تجهیزات موردنیاز این حوزه ندارد. چون پهنه های آبی بزرگی ش��مال 
و جنوب کش��ور را احاطه کرده اند که قابل چشم پوش��ی نیستند. این دریاهای 

بیکران می توانند ثروت افزایی خوبی برای کش��ور داش��ته باشند اگر به توسعه 
فناورانه آنها توجه شود.

دان��ش و خالقیت گره گش��ای اقتصاد س��نتی و صنایع مادر کش��ور اس��ت. 
صنایعی که تاکنون به روالی عادی و س��نتی 
امرارمعاش می کردند و همیشه جای فناوری 
و ن��وآوری در آنها خالی بود، اما چند س��الی 
اس��ت که دانش بنیان ها به میدان آمده اند تا 
خالقیت، نوآوری و رونق را به صنایع کش��ور 

تزریق کنند.
از جمله صنایعی که طی چند س��ال اخیر 
رن��گ و لعابی فناورانه به خود گرفته اس��ت، 
صنع��ت دریایی اس��ت؛ صنعتی ک��ه با ورود 
دانش بنیان ه��ا بازاری جدی��د و ثروت آفرین 
برای خود دس��ت و پ��ا کرده اس��ت، اما این 
توس��عه در صورتی پایدار خواهد بود که بازار 
موردنیاز این محصوالت و خدمات ایجاد شود.

بازاری ک��ه با اتکا به توانمندی های داخلی و ب��ا کمک متخصصان خودمان 
ایجاد خواهد ش��د و توس��عه می یابد. تنها مسیری هم که می توان برای این راه 

تعیین کرد مسیر دانش بنیانی و کمک گرفتن از سرآمدان علمی کشور است.

بازار دانش بنیان های دریایی را توسعه می دهیممحموله کیت تشخیص کرونا برای تست 40هزار نفر به آلمان صادر شد

ب��ا تالش یک ش��رکت دانش بنی��ان، توان تولی��د ایران در ح��وزه تجهیزات 
آزمایش��گاهی داروی��ی، ش��یمیایی و زیس��ت فن��اوری افزایش یاف��ت؛ تولید 
محصوالتی که در خط مقدم نظام سالمت به کار می آیند و رابطه مستقیمی با 
ارتقای امنیت جس��می و روانی مردم دارند. این محصوالت ایران ساخت، خروج 

ارز از کشور را کاهش داده است.
ش��رکت دانش بنیان فناوری دارویی درسا به س��از با هدف طراحی، ساخت، 
نصب و راه اندازی تجهیزات و سیس��تم های مختلف آزمایشگاهی، نیمه صنعتی 
و صنعت��ی برای صنایع و مراکز ش��یمیایی، دارویی، زیس��ت فناوری، غذایی و 
بهداش��تی پایه ریزی ش��د. این ش��رکت توانایی به کارگیری فلز، شیشه و پلیمر 
به همراه دانش داروس��ازی، مکانیک و الکترونیک و تولید تجهیزات راکتورهای 
ش��یمیایی، اسپری درایر، فریز درایر، اکس��ترودر- اسفرونایزر، جت میل و ... را 

دارد.
 ب��ه گفته علی س��جادی قائم مقام��ی، مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، 
محصوالت و خدمات ش��رکت قابلیت پاس��خگویی به طیف متنوعی از نیازهای 
فنی و تجهیزاتی مش��تریان را فراهم می کند. این محصوالت قابل اس��تفاده در 

مرحله تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی و مراکز علمی-پژوهشی است.
نتایج به دست آمده از همه تجهیزات تولیدی این شرکت اعم از »راکتورهای 
دوجداره شیش��ه ای«، »اس��پری درایر )خش��ک کن پاشش��ی(«، »فریز درایر 
)خش��ک کن انجمادی(«، »اکسترودر- اسفرونایزر« قابلیت تجاری سازی شدن 

در مقیاس صنعتی را دارا هستند.
این فعال دانش بنیانی درباره میزان کاهش ارز کشور با تولید محصوالت شان، 
می گوید: ش��رکت ما تقریبا 7۰ دستگاه اس��پری درایر با قیمت ارزی 3۰ هزار 

دالر، نزدیک به 1۰۰ دستگاه راکتورهای شیشه ای دوجداره با قیمت متوسط 7 
هزار دالر برای حجم های مختلف و نزدیک به 1۰ دس��تگاه فریز درایر با قیمت 

13 هزار دالر را تولید کرده است.
این محصوالت تولیدی با کمک هش��ت نف��ر از متخصصان داخلی طراحی و 
به صنایع تزریق ش��ده اس��ت. این افراد در حوزه های مختلفی مانند مکانیک، 
الکترونیک و شیش��ه گری علمی تخصص دارند. این شرکت با تعداد کم پرسنل 
خود توانسته بخش بزرگی از نیاز کشور به تجهیزات آزمایشگاهی را تامین کند.
این ش��رکت دانش بنیان با دریافت کمک های مادی و معنوی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری بازار محصوالت خود را توسعه داده و تولیداتش را 
به دیگر کش��ورها معرفی کرده است. این اتفاق با حضور این شرکت در کریدور 
صادرات میسر شده است. همچنین فرصت ایجاد بازاری که در قالب نمایشگاه 
تجهیزات آزمایش��گاهی س��اخت ایران اتفاق افتاد به آنه��ا کمک کرد تا تعامل 
خوبی با دانشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی داشته باشند.
سجادی با اشاره ضرورت فراهم شدن زیرساخت های صادراتی برای تجهیزات 
آزمایش��گاهی، می گوید: در بحث تجهیزات آزمایشگاهی برای رسیدن به نقطه 
صادرات نیاز به ایجاد زیرس��اخت هایی چ��ون تامین قطعات، ارائه خدمات پس 
از فروش مطمئن، اخذ اس��تانداردهای الزم، تامین اقالم تبلیغاتی و محتواهای 
تخصصی متناس��ب ب��ا بازار هدف و از هم��ه مهم تر دارابودن بخ��ش بازاریابی 

خارجی فعال داریم.
وی ادامه می دهد: از س��ال ۹5 در تالش هس��تیم تا این زیرس��اخت ها را به 
تدریج در ش��رکت ایجاد کنیم. در حال حاضر هم در حال مذاکره با کشورهای 

همسایه عراق و ترکیه هستیم و امیدواریم این مذاکرات نتیجه  بخش باشد.

برخ��ی صاحب نظ��ران معتقدند که فناوری ه��ای مرتبط با اینترنت اش��یا و 
پرینترهای س��ه بعدی از جمله پرچمداران انق��الب صنعتی چهارم خواهد بود. 
ای��ران نی��ز از جمله کش��ورهای نه چندان پر تعدادی اس��ت ک��ه در این زمینه 
هسته های فناور پر تعدادی را فعال کرده است. پرینت بافت استخوانی و پرینت 
س��ازه های صنعتی از جمله دستاوردهایی اس��ت که تاکنون دانشمندان جوان 

کشورمان به آن دست یافته اند.
 طراحی و س��اخت چاپگر سه بعدی، داربست های س��لولی، پرینت ایمپلنت 
برای استخوان های معیوب از جمله سرفصل های تحقیقاتی این روزها در میان 

برخی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور است.
س��تاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت با اعالم 
فراخوان های متعدد و برگزاری رویدادهای علمی-تخصصی در این زمینه سعی 
کرده اس��ت تا با دعوت از هسته های فناور فعال در این حوزه، ایشان را ترغیب 
کند تا این دانش را در کشور یک گام به جلو ببرند.  حمایت از برگزاری سمینار 
معرفی فناوری های س��اخت افزایشی و کاربردهای آن در آزمایشگاه تحقیقاتی 
ساخت افزایشی و آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی-کاربردی دانشگاه زنجان یکی از 
این رویدادها بود. برگزاری چند رویداد دیگر در کش��ور جهت آشنایی فناوری 
پرینتر س��ه بعدی FDM و کاربردهای آن و معرفی مواد اولیه مورد اس��تفاده 
در FDM، تالش دیگری بود تا عالقه مندان به این حوزه به ش��کل جدی تری 

تحقیقات خود را دنبال کرده و زیررشته های مختلفی ایجاد شود.
 برگزاری کارگاه های سراسری

عالوه بر ترویج، آموزش نیز به عنوان راهبرد دوم در دس��تور کار قرار گرفت 

و با حمایت س��تاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، 
کارگاه های مختلفی در این حوزه در مراکز علمی و دانش��گاهی کش��ور برگزار 
شد. برگزاری »کارگاه پرینتر سه بعدی« در دانشگاه شهید بهشتی از جمله این 
رویدادها بود. در این کارگاه ها، ش��رکت کنندگان با موضوع تولید قطعات خاص 
و نوآورانه با کاهش هزینه زمان و ریس��ک پروژه های س��اختی آشنا می شوند و 
می توانن��د، اطالعات بهینه تری از جزییات تولی��د و طراحی یک قطعه و انجام 

پرینت سه بعدی به دست بیاورند.
 حمایت های مالی

این س��تاد همچنین طرح های نوآورانه ارائه ش��ده در این حوزه را  که قابلیت 
تبدی��ل به محصول کارب��ردی دارند مورد حمایت مالی ق��رار می دهد. حمایت 
از س��ه طرح برتر این حوزه در مس��ابقه هس��ته های فناور سال 13۹۸ از جمله 
اقدامات حمایتی س��تاد برای کمک به رش��د این فناوری در کش��ور محسوب 

می شود.
موفقیت های علمی ایران در حوزه چاپ سه بعدی

موفقیت های علمی کشور در این حوزه تنها محدود به حوزه پزشکی نیست. 
برای نمونه، محققان دانشگاه صنعتی شریف در مرداد سال ۹۸ موفق به ساخت 

چاپگر سه بعدی در ابعاد میکرون شدند.
هرچند فاصله غیرقابل انکاری میان کشورمان و برخی کشورهای توسعه یافته 
در ای��ن زمین��ه وجود دارد، ام��ا تالش های علمی صورت گرفت��ه در این حوزه 
توانس��ته است جایگاه ممتازی برای ایران در میان کشورهای منطقه به ارمغان 

بیاورد.

جایگاه ایران بین کشورهای منطقه در حوزه پرینترهای سه بعدی ممتاز است

ایـالن ماسـک تنها چند روز پـس از توییت جنجالی خود در رابطه با اشـتباهات 
دولت آمریکا در مبارزه با ویروس کرونا، در جدیدترین سـخنرانی خود بار دیگر به 
این موضوع پرداخته و اعالم کرده اسـت که قرنطینه خانگی، یک اقدام فاشیسـتی 
محسـوب می شـود. درواقع این راهکار تنها برای چند روز می تواند کارساز باشد و 
در صورت طوالنی مدت شدن آن، ابدا راهکار خوبی نخواهد بود. وی این سخنان را 
در جدیدترین جلسـه مالی تسال عنوان کرده و اعالم نموده که شرایط فعلی، باعث 
نابودی بسـیاری از برندها خواهد شـد. این امر در حالی اسـت که با پیشگیری های 
الزم می توان همچنان به مانند سابق به اقدامات ادامه داد. نکته  قابل ذکر این است 
که توییت چند روز گذشـته آقای ماسـک بازخوردهای مختلفی را داشـته و باعث 

شـده است تا سـهام شـرکت های تحت مدیریت وی، با کاهش مواجه شود. درواقع 
علی رغم تمامی فشـارها، باید با دید واقع بینانه به گفته های ایالن ماسـک واکنش 
نشـان داد. درواقع اگر شرایط جهانی سریعا بهبود نداشته باشد، بسیاری از برندها 
ورشکسته شـده و این امر به معنای بیکاری بی سابقه خواهد بود. تحت این شرایط 
در دوران پسـاکرونا، با یک بحران جدید مواجه خواهیم بود که بدون شـک مبارزه 
با آن به مراتب سـخت تر اسـت. به همین خاطر برای طوالنی مدت، قرنطینه خانگی 
بهترین راهکار نبوده و الزم اسـت تا تصمیمات جدیدی اتخاذ شود، با این حال این 
نخسـتین باری نیست که آقای ماسک ویروس کرونا را تهدیدی کوچک تلقی کرده 
اسـت. برای مثال وی در ابتدای شـیوع این ویروس در آمریـکا اعالم کرده بود که 

تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت به نیاز صنایع پاسخ داد

ایالن ماسک قرنطینه خانگی را فاشیستی می داند 
به قلم: کایل هیات - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، »وبینار شناس��ایی و آش��نایی با 
فرصت های صادراتی ترکیه«، 17 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود. با توجه به اینکه 
ایران و ترکیه دو همس��ایه با بیشترین اشتراکات فرهنگی و مذهبی هستند توسعه سطح 
همکاری های علمی و فناورانه دو طرف یک ضرورت اس��ت. ایران در بس��یاری از حوزه های 
علمی پیشتاز در خاورمیانه است و ترک ها نیز در حوزه های بازرگانی و تجارت تجارب زیادی 
دارند که اگر این دو با هم تلفیق شود، می توان به آینده خوب همکاری های دو کشور امیدوار 
بود. بر همین اساس و با توجه به اینکه بازار ترکیه برای فناوران ایران یک بازار بکر و پرسود 
اس��ت روی��داد فناورانه وبینار ترکیه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
با محورهای »درآمدی بر زیس��ت بوم نوآوری ترکیه« و »شناس��ایی فرصت ها و مالحظات 

کاربردی صادرات و واردات از طریق ترکیه« برگزار می شود.

فناوران ایرانی فرصت های صادراتی 
ترکیه را شناسایی می کنند

چهار شنبه
17 اردیبهشت 1399

شماره 1538
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با توجه به افزایش قیمت بنزین و قیمت نسبتاً ارزان برق در کشور، 
استفاده از موتورسیکلت های برقی باکیفیت می تواند یک گزینه معقول 
و دوس��تدار محیط زیس��ت برای آینده حمل و نقل درون ش��هری در 

ایران باشد.
 در حال حاضر ش��هروندان، 
کش��ورهای مختلفی به ویژه در 
جنوب ش��رق آسیا اس��تفاده از 
موتورس��یکلت های برق��ی را به 
عنوان ی��ک وس��یله کاربردی، 
به صورت روزانه مورد اس��تفاده 
قرار می دهند. در ایران نیز دیر 
یا زود وس��ائط نقلیه بهره مند از 
جایگاه  غیر فسیلی  سوخت های 
خود را در س��بد حم��ل و نقل 

کشور خواهد یافت.
پویان احمدی زاده، مدیرعامل 

ش��رکت دانش بنیان گروه توس��عه خودروهای الکتریکی بنا شریف در 
این  باره گفت: این ش��رکت موفق شده است تا تمام فرآیندهای تولید 
موتورس��یکلت برقی را اعم از طراحی، نمونه س��ازی و تولید در داخل 

کشور انجام دهد. نمونه این محصول نیز به صورت کامل تهیه و موفق 
به دریافت مجوزهای الزم شده است.

احم��دی زاده افزود: اخذ مجوز پالک گ��ذاری از جمله مراحل نهایی 
اس��ت که در ص��ورت تکمیل 
این مرحل��ه، آخرین موانع در 
مسیر تجاری س��ازی محصول 
نیز برداشته خواهد شد، با هر 
بار ش��ارژ، این موتورس��یکلت 
پیمای��ش  را  کیلومت��ر   65
می کن��د. هر ب��ار ش��ارژ این 
وسیله در حدود 1۰۰۰ تومان 
هزین��ه دارد ک��ه ب��ا توجه به 
افزایش قیم��ت بنزین، صرفه 
اقتصادی اس��تفاده از محصول 
را نسبت به گذش��ته افزایش 

داده است.
وی اف��زود: باتری از جمل��ه قطعات کلیدی در وس��ائط نقلیه برقی 
 است، به همین خاطر باتری این موتورسیکلت به مدت دو سال توسط 

خود شرکت ضمانت می شود.

محققان با افزودن دو سری از باکتری های بومی به خمیرترش آرد گندم 
ویژگی های فناوری و عملکردی نان مانند ماندگاری و ارزش تغذیه ای آن 
را افزایش دادند. در این پژوهش آنها موفق به تولید نان فراسودمند شدند 

ک��ه ارزش تغذیه ای فراتر از نان های مرس��وم 
دارد.

ن��ان محصول��ی پرمصرف در س��بد غذایی 
خانواده ها است که ضایعات بسیاری هم تولید 
دارد. تولی��د نانی با زمان ماندگاری مناس��ب 
و ویژگی ه��ای مطل��وب یک��ی از دغدغه های 
متولی��ان صنعت نانوایی کش��ور بوده اس��ت؛ 
دغدغه ای که محققان راهکاری برای آن ارائه 

دادند.
محققان دانش��گاه علوم کش��اورزی و منابع 
طبیع��ی گ��رگان با هم��کاری پژوهش��گران 
دانشگاه علوم پزشکی گلس��تان طرحی برای 
بهبود ویژگی های ن��ان انجام دادند که در آن 

از پش��تیبانی صندوق حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی 
برخوردار ش��دند. علیرضا صادقی، مجری این طرح پژوهشی گفت: در این 
طرح از دو باکتری بومی ایران برای بهبود خواص نان استفاده کردیم. این 

باکتری ها اثرات ضدقارچی مناس��بی را از خود نشان دادند به گونه ای که 
با کاربرد آنها پنج روز تا یک هفته رش��د قارچ در نان محدود و ماندگاری 
بیش��تری در نان مشاهده ش��د. البته همزمان با اثرات روی کپک زدگی و 
بیاتی نان آنها اسید فیتیک را در نان کاهش 

دادند.
وی ادامه داد: وجود اسید فیتیک به مقدار 
زیاد در نان باعث دفع امالح از بدن می شود 
ام��ا با کاهش آن ارزش تغذی��ه ای نان باالتر 
می رود که این موض��وع خصوصا در افرادی 
ک��ه فقر ام��الح و آهن در آنها وج��ود دارد، 

دارای اهمیت است.
صادق��ی همچنی��ن بی��ان ک��رد: در این 
طرح پژوهش��ی بهبود ویژگی ه��ای فناوری 
و عملک��ردی ن��ان مورد توجه ق��رار گرفت. 
مجموع��ه این عملکردها نیز باعث تولید نان 
فراسودمند می شوند. پس در این صورت نان 

دارای ویژگی هایی فراتر از آنچه مرسوم است می شود.
وی هدف از انجام این پژوهش را شناس��ایی دقیق آغازگرهای الکتیکی 

موجود در خمیرترش حاصل از آرد کامل گندم دانست .

»نان فراسودمند« با باکتری های بومی تولید شدموتورسیکلت برقی ایران ساخت روانه بازار می شود

پتانس��یل مهاجرت در هر کشوری با ش��اخص جریان بالقوه مهاجرت سنجیده 
می شود. این ش��اخص برای 15۰ کشور جهان جمع آوری شده است که ایران نیز 

میان این کشورها قرار دارد.
 این روزها نام زیس��ت بوم فناوری و نوآوری زیاد ش��نیده می شود. خبرهایی از 
فعاالن این زیس��ت بوم که ب��رای مقابله با کرونا محص��والت دانش بنیان را تولید 
کرده اند. چند س��الی از شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری می گذرد؛ زیست 
بومی که با قدرت به میدان آمده اس��ت تا با دس��تاوردهای خود پیشرفت و رونق 
اقتصاد را ش��تاب دهد. اما نیروی انسانی توانمند و خالق جزء جدایی ناپذیر از این 
زیست بوم است. سرمایه ای گرانبها که برای حفظ آن باید تالش کرد. شاید مهاجرت 
دانشجویان دغدغه ای در این زمینه باشد، اما در میان شرکت های دانش بنیانی که 
این دستاوردها را برای کشور به همراه داشته اند افرادی به چشم می خورند که پس 

از اتمام تحصیالت از برترین دانشگاه های دنیا به کشور بازگشته اند.
پس فقدان جدی آمارهای موثق و پژوهش های موردنیاز برای سیاس��ت گذاری 
کارآمد در حوزه مهاجرت و جابه جایی بین المللی دانشجویان یکی از موضوعات مهم 

در کشور محسوب می شود.
در چنین شرایطی، یکی از راه هایی که می تواند برای تبیین وضعیت فعلی ایران 
در موضوع مهاجرت نخبگان و دانش��جویان موثر باش��د، بررسی وضعیت ایران در 
شاخص های جهانی مرتبط با این موضوع است. در این راستا، بررسی شاخص های 
جریان بالقوه مهاجرت و ش��اخص جهانی رقابت پذیری استعداد اطالعات خوبی را 

در اختیار قرار می دهد.
پتانس��یل مهاجرت در هر کشوری با ش��اخص جریان بالقوه مهاجرت سنجیده 
می شود. این شاخص میزان افزایش یا کاهش جمعیت هر کشور در صورت برداشته 
ش��دن موانع جابه جایی و مهاجرت را اندازه گیری می کند. در این میان، موسس��ه 

گالوپ از سال 2۰۰5 تاکنون، به طور منظم پیمایش هایی را برای سنجش پتانسیل 
مهاجرت و تغییر جمعیت میان 16۰ کشور انجام داده است که در دوره های زمانی 
دو یا س��ه س��اله نتایج آنها را منتشر کرده اس��ت. این موسسه نتایج یک پیمایش 
که در پی یافتن پتانس��یل رشد جمعیت بزرگسال در صورت برداشته شدن همه 
موانع مهاجرت است را منتشر کرده است که با »شاخص جریان بالقوه مهاجرت« 
نش��ان داده می شود. این شاخص برای 15۰ کشور جهان جمع آوری شده که یکی 
از مزایای آن است. تاکنون هیچ شاخصی در حوزه مهاجرت تا این اندازه داده قابل 
مقایس��ه بین کشوری گردآوری نکرده است. مزیت دیگر آن این است که عالوه بر 
در نظر گرفتن جمعیت هر کشور به طور عام، برای جوانان و استعدادها نیز به طور 

خاص اندازه گیری شده است.
 جایگاه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت

شاخص جریان بالقوه مهاجرت نشان دهنده کاهش یا افزایش جمعیت هر کشور 
در صورت برداشته شدن موانع مهاجرت است. رتبه ایران در این گزارش برای این 
شاخص ۸7 است. پس ایران در جایگاهی میانه قرار دارد. همچنین رتبه ایران برای 
جذب افراد تحصیلکرده 7۸ و برای جذب جوانان 77 است. البته باید به این نکته نیز 

توجه کرد امتیاز کشورها در محدوده ایران به شدت به هم نزدیک است.
پس توجه به همین آمار و اطالعات بین المللی نیز خود نش��ان از نادرست بودن 
برخی اخبار این حوزه می دهد. زیرا براس��اس این گزارش ایران در میان این 15۰ 
کش��ور، برای مهاجرت رتبه برجس��ته ای ندارد. این در حالی است که در سال های 
اخیر بس��یاری از افراد تحصیلکرده غیرمقیم به کش��ور بازگشته اند و در بخشی از 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری توانمندی خ��ود را به کار گرفته اند؛ موضوعی که در 
بسیاری از رسانه های خارجی نیز به آن پرداخته شد با عنوان توانایی ایران در جذب 

افراد تحصیلکرده برای بازگشت به کشور.

جدیدترین گزارش ملک رادار در رابطه با  آگهی های ملکی که مربوط به زمستان 
13۹۸ است، اطالعات جالبی را در مورد وضعیت بازار امالک به دست می دهد. 

به گزارش زومیت، ملک رادار به عنوان سامانه ای برای بررسی آگهی های ملکی ثبت 
شده در پلتفرم های مختلف از قبیل سرویس های مختلفی چون دیوار، شیپور، آی هوم، 
دلتا، آلونک و حتی روزنامه هایی چون همشهری، اطالعات جالب توجهی را در قالب 
گزارش ه��ای فصلی ارائه می کند. جدیدترین گزارش فصلی این س��رویس مربوط به 
سه ماهه  چهارم سال گذشته  شمسی است که اطالعات جالب توجهی را نیز در خود 
جای داده است.  آمارها نشان از این دارد طی سه ماهه  منتهی به سال جدید شمسی 
بیش از 7/2 میلیون آگهی ثبت شده که نزدیک به 1.۹ میلیون از این تعداد متعلق به 
آگهی های فروش بوده است. بررسی میزان آگهی های ثبت شده از ابتدای تابستان سال 
۹۸ تا پایان سال گویای این موضوع است که بازار مسکن طی فصل زمستان کم و بیش 
رونق گرفته اس��ت؛ این موضوع برگرفته از افزایش آگهی ها طی فصل زمستان است، 
هرچند بررسی تعداد معامالت انجام شده نیز بر خروج نسبی بازار مسکن از رکود صحه 
می گذارد. شاید تنها عامل بازدارنده برای رونق هرچه بیشتر بازار مسکن را باید ویروس 
کرونا معرفی کرد. شیوع ویروس کرونا باعث شده تا از ابتدای اسفندماه شاهد کاهش 
آگهی ها و متعاقب آن کاهش معامالت در بازار مسکن باشیم، هرچند این موضوع باعث 
توقف افزایش قیمت مسکن نشده و حتی در دوران اجرای قرنطینه و تعطیالت نوروز 
نیز ش��اهد باالرفتن قیمت ها بودیم. به نظر می رسد رونق بازار بورس در کشور با رونق 
بازار امالک که احتماال به دلیل جابه جایی سرمایه ها است، بی ارتباط نباشد. یکی دیگر 
از ن��کات جالب توجه در مورد آگهی های ملکی، پیش��ی گرفتن آگهی های مربوط به 
فروش ملک در حاشیه  شهرها است. تهران به عنوان پایتخت کشور و شهری که از نظر 
مسکن گران ترین شهر در کشور شناخته می شود، شاهد تغییر عادت مردم به خرید 
ملک در حاشیه این شهر است. بدون شک اصلی ترین دلیل این تغییر عادت را باید در 

گرانی بی حدوحصر ملک جست وجو کرد. البته پس از حومه  شهر تهران، مناطق یک، 
دو و س��ه که جزو مناطق اعیان نشین شهر به شمار می روند، همچنان از رونق خوبی 
برخوردار هستند. رونق در این مناطق را می توان ناشی از دو دلیل خواند: تمکن مالی 
متقاضیان این مناطق و پربازده بودن س��رمایه گذاری در این مناطق. براساس گزارش 
ملک رادار، قیمت هر متر مربع از گران ترین ملک در منطقه  یک 56/6میلیون ثبت شده 
است. ارزان ترین ملک در تهران نیز با قیمت 7.2 میلیون به ازای هر مترمربع معامله 
شده است.  ملک رادار پیش بینی کرده که قیمت هر مترمربع از ارزان ترین مناطق در 
ش��هر تهران به 1۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، این در حالی است که قیمت 
هر مترمربع مس��کن در گران ترین مناطق اغلب کالنش��هرهای کشور به 1۰ میلیون 
تومان نیز نمی رسد. نکته ای که در مورد گزارش ملک رادار قابل اشاره است، محاسبه  
نسبت قیمت رهن به قیمت خرید در نقاط مختلف است. براساس تعریف ملک رادار، 
باید قیمت اجاره را در 3۰ ضرب کرد و عدد حاصل را به قیمت رهن پرداختی اضافه 
کرد. عدد حاصل از تقسیم این میزان بر قیمت خرید نسبت رهن به خرید را به دست 
می دهد. اگر این نسبت باال باشد نشان از این دارد که ملک موردنظر ارزش رهن باالیی 
دارد. نکته  جالب در مورد نسبت رهن به خرید، پایین بودن این نسبت برای ملک هایی 
است که اغلب ارزش باالیی دارند. برای مثال نسبت رهن به خرید در منطقه  یک تهران 
برای امالک مسکونی 1۰درصد است، حال آنکه این نسبت برای ملک های تجاری در 

مناطق 1 تا 6 باالتر از ملک های مسکونی است.
از میان پلتفرم های فعال در حوزه  انتشار آگهی های مسکن دیوار همچنان با در 
اختیار داشتن 67.3درصد از بازار روند رو به رشد خود را ادامه می دهد، درحالی که 
ش��یپور به عنوان نزدیک ترین رقیب روندی نزولی را همچنان ادامه می دهد. نکته 
جالب توجه در این بین، دو برابر شدن سهم روزنامه  همشهری است که روزگاری 

بازار آگهی را در دست داشت. 

شـده است تا سـهام شـرکت های تحت مدیریت وی، با کاهش مواجه شود. درواقع 
علی رغم تمامی فشـارها، باید با دید واقع بینانه به گفته های ایالن ماسـک واکنش 
نشـان داد. درواقع اگر شرایط جهانی سریعا بهبود نداشته باشد، بسیاری از برندها 
ورشکسته شـده و این امر به معنای بیکاری بی سابقه خواهد بود. تحت این شرایط 
در دوران پسـاکرونا، با یک بحران جدید مواجه خواهیم بود که بدون شـک مبارزه 
با آن به مراتب سـخت تر اسـت. به همین خاطر برای طوالنی مدت، قرنطینه خانگی 
بهترین راهکار نبوده و الزم اسـت تا تصمیمات جدیدی اتخاذ شود، با این حال این 
نخسـتین باری نیست که آقای ماسک ویروس کرونا را تهدیدی کوچک تلقی کرده 
اسـت. برای مثال وی در ابتدای شـیوع این ویروس در آمریـکا اعالم کرده بود که 

کرونا ابدا کشـنده محسـوب نشـده و آمارها در این زمینه مختص به افرادی است 
کـه زمینه بیماری داشـته اند و این ویروس تنها باعث وخامت بیشـتر شـرایط فرد 
بیمار شـده اسـت. درواقع در حالت عادی، این ویروس ابـدا منجر به مرگ نخواهد 
شـد. همچنین وی وحشـت جهانی کرونا را کامال احمقانه اعالم کرده بود. حال باید 
دید که واکنش ها به جدیدترین سـخنرانی وی چه خواهد بود. درواقع نظرات ایالن 
ماسـک به عنوان یکی از بهترین کارآفرین های حال حاضر جهان، کامال در تضاد با 
گفته های فردی مانند بیل گیتس قرار دارد و ممکن اسـت شـاهد واکنش او به این 

سخنان نیز باشیم. 
cnet.com :منبع

رتبه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت چند است؟

افزایش معامالت ملکی در حاشیه کالنشهرها به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت

ایالن ماسک قرنطینه خانگی را فاشیستی می داند 
به قلم: کایل هیات - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

اس��تحصال آب با س��اماندهی خش��که رودها به عنوان طرحی فناورانه در حال اجرا 
اس��ت؛ طرحی که ایجاد عرصه های تولید گیاهی را به دنبال دارد و با آن می توان برای 
مردم روس��تا اش��تغال زایی کرد.  بارندگ��ی در فصل بهار زیاد اس��ت. پس فرصت مهیا 
اس��ت. فرصتی برای اس��تفاده از آب باران. ش��رایطی که راه ان��دازی واحدهای تولیدی 
کوچک مقیاس در خانواده های روستایی را رونق می دهد. ذخیره سازی این آب می تواند 
به مردم روس��تا برای مصارفی مانند آبیاری باغ، زمین های کش��اورزی و پرورش ماهی 
کم��ک کن��د، اما چگون��ه باید ای��ن کار را انجام داد؟ س��تاد توس��عه فناوری های آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این 
زمینه پروژه های فناورانه را حمایت می کند. س��اماندهی خشکه رودها یکی از این موارد 

است؛ طرحی فناورانه که با مشارکت مردم اجرایی می شود.

طرحی فناورانه برای سرسبزی اراضی کشور؛ 
»خشکه رود« به یاری کشاورزان می رود



فعالیت در حوزه کسب و کار پیوند عمیقی با تالش برای جلب نظر مشتریان دارد. 
بس��یاری از برندهای بزرگ در همان تعامل نخست موفق به جلب نظر مشتریان و 
ترغیب ش��ان به خرید محصوالت می شوند. این امر ناشی از طراحی تبلیغات جذاب 
اس��ت، با این حال در تمام اوقات چنین وضعیتی برای کس��ب و کارها وجود ندارد. 
کس��ب و کارهای کوچک در این میان تقریبا وضعیت خاصی دارند. این امر شامل 
ناتوانی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف به صورت گاه و بیگاه اس��ت. اگر شما در 
زمینه مدیریت کسب و کار کوچک فعالیت دارید، جلب نظر مخاطب پس از شکست 
در تعامل اولیه و نمایش تبلیغات اقدام ارزشمندی خواهد بود. متاسفانه بسیاری از 
برنده��ا در عمل توجهی به جلب نظر دوباره مش��تریان ندارند. مفهوم هدف گذاری 

مجدد بر روی مشتریان بر روی این امر تمرکز دارد.
بدون تردید وقتی میزان بازدید از سایت رسمی یا فروشگاه برند ما افزایش پیدا 
می کند، احتمال ناتوانی در زمینه ارائه خدمات مناسب به برخی از بازدیدکنندگان 
باال خواهد رفت. هدف گذاری مجدد بر روی مشتریان از دست رفته نقش مهمی در 
توسعه کسب و کار و افزایش مقدار فروش برندها دارد. ما در این مقاله به بررسی این 

موضوع و سایر نکات مهم از نقطه توسعه کسب و کار خواهیم پرداخت.
هدف گذاری مجدد چیست؟

اگرچه در بخش قبل توضیح ضمنی از اصالح اصلی مقاله ارائه شد، اما باید توجه 
بیشتری به این حوزه داشته باشیم. تعریف دقیق این مفهوم در حوزه تبلیغات شامل 
تالش برای جلب نظر مخاطب آش��نا با برندمان اس��ت. البته این آشنایی ضمنی و 
غیردقیق است. درست به همین خاطر سرمایه گذاری بر روی تعامل بهتر با چنین 
مشتریانی منطقی به نظر می رسد. وقتی صحبت از تبلیغات می شود، توجه به حوزه 
دیجیتال امکان ناپذیر است. امروزه اغلب مردم به جست وجو در فضای آنالین عادت 
کرده اند بنابراین کمپین تبلیغاتی برند ما نیز باید در فضای آنالین مدیریت ش��ود. 
مفهوم هدف گذاری مجدد بر روی مش��تریان شامل استفاده از کوکی کاربران برای 
شخصی سازی محتواست. به این ترتیب امکان تفکیک کاربران مختلف با سلیقه های 

گوناگون فراهم می شود. 
چرا هدف گذاری مجدد اهمیت دارد؟

 ،Small Business Bonfire براس��اس گزارش هم��کاران م��ا در موسس��ه
مزیت های اصلی هدف گذاری مجدد بر روی مشتریان به شرح ذیل است:

• س��رمایه گذاری بر روی مشتریان آشنا با برند 4 تا 5 برابر ساده و کم هزینه تر از 
یافتن مشتریان کامال تازه است. 

• ش��انس ما در زمینه فروش محصوالت به مش��تریان آش��نا با برندمان به طور 
میانگین 5 تا 2۰درصد بیشتر است. همچنین عالقه چنین مشتریان برای پرداخت 

هزینه نیز 3۰ تا 5۰درصد بیشتر از مشتریان کامال تازه خواهد بود. 
اگر برند ش��ما بودجه فراوانی برای بازاریابی و تبلیغات ندارد، س��رمایه گذاری بر 
روی مش��تریان آش��نا با برند گزینه مطلوبی خواهد بود. معنای این امر کسب سود 
بیش��تر در ازای پرداخت سطح هزینه کمتر است. تمام کمپین های بازاریابی بخش 
اصلی مشتریان هدف را مدنظر قرار می دهند. به این ترتیب همیشه احتمال غفلت 
از بخش مش��خصی از مش��تریان وجود دارد. هدف اصلی پروژه هدف گذاری مجدد 
دستیابی به مشتریان کمتر مورد توجه در کمپین های بازاریابی و تبلیغات پیشین 

است. 
بس��یاری از برندها نس��بت به بازدید کاربران از محتوای سایت یا اکانت شان در 
شبکه های اجتماعی بدون هیچ گونه تعامل یا خریدی ناراضی هستند. اگر ما توانایی 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را نداریم، باید دوباره تالش کنیم. البته این امر 
نیازمند تولید محتوای تازه برای تعامل بهتر با مشتریان است. اشتباه اصلی برندها 
اس��تفاده از محتوای تکراری و قدیمی برای جلب نظر مشتریان است. اگر محتوای 
موردنظر جذابیت کافی برای مشتریان موردنظر داشت، دیگر نیازی به تالش دوباره 
نبود بنابراین پیش از اجرای این اس��تراتژی باید نسبت به تولید محتوای تازه اقدام 

کنیم. 
5 دلیل اصلی برای استفاده از استراتژی هدف گذاری مجدد

افزایش سطح تعامل با مشتریان
اغل��ب کاربران در فضای اینترنت س��طح تعامل پایینی با برنده��ا دارند. این امر 
در مورد برخورد نخس��ت ۹6درصد اس��ت بنابراین برندها برای جلب نظر مخاطب 
هدف نیازمند استراتژی هدف گذاری مجدد هستند. در غیر این صورت دامنه هرچه 

وس��یع تری از مش��تریان را از دست خواهند داد. همچنین مشتریان پیش از خرید 
یک محصول دس��ت کم 4 یا 5 بار با برند موردنظر تعامل می کنند. اگر ما در همان 
تعامل اول نسبت به جلب نظر مشتریان ناامید شویم، بخش قابل توجهی از سودمان 

از دست خواهد رفت. 
مش��تریان وفادار برای برندها اهمیت بسیار زیادی دارند. اغلب سود برندها ناشی 
از توانایی ش��ان برای حفظ مشتریان وفادار است. حال اگر در یک کمپین بازاریابی 
فرصت جلب نظر بخش��ی از مشتریان وفادار فراهم نشود، باید به سرعت نسبت به 
هدف گ��ذاری مجدد بر روی آنه��ا اقدام کنیم. در غیر این صورت به زودی ش��مار 

مشتریان وفادار ما به شدت کاهش خواهد یافت. 
ایج��اد رابطه نزدیک و پایدار با مخاطب هدف اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. اگر 
مش��تریان احس��اس نزدیکی با برند ما داشته باش��ند، احتمال ناتوانی ما در جلب 
نظرشان کاهش خواهد یافت. وقتی مشتریان وفادار ما اقدام به خرید از سایر برندها 
می کنند، این امر پیام واضحی مبنی بر س��طح پایین تعامل میان ما و آنها را نشان 

خواهد داد. 
افزایش آگاهی از برند

گاهی اوقات یک برند فعالیت مناسبی در بازار دارد، اما به دلیل ناتوانی در افزایش 
شهرتش با مش��کالت مالی مواجه می شود. بسیاری از برندها محصوالت باکیفیتی 
تولی��د می کنند، اما این امر به تنهایی برای موفقیت در دنیای کس��ب و کار کافی 
نیس��ت. برندها بدون بازاریابی و تبلیغات مناسب هیچ جایی در بازارهای رقابتی و 

بزرگ نخواهند داشت. 
طراحی تبلیغات مختلف برای افزایش آگاهی مشتریان از برندمان اهمیت باالیی 
دارد. برخی از برندها به طراحی یک یا دو کمپین تبلیغاتی در سال اکتفا می کنند. 
مشکل اصلی این شیوه ناتوانی در زمینه جلب نظر پایدار مشتریان است. همچنین 
برخی از مشتریان همیشه از دامنه توجه ما دور خواهند ماند. تیم های بازاریابی پس 
از شناس��ایی گروه های مختلف مخاطب هدف یک برند باید نسبت به تولید محتوا 
برای هر کدام اقدام کنند. فقط در این صورت امکان افزایش آگاهی تمام مشتریان 

از کسب و کار برندمان فراهم خواهد شد. 
صرفه جویی در هزینه ها

هر بازدید از تبلیغ برندها در فضای آنالین بسته به نوع آن و سایت پذیرنده بین 
1۰ تا 1۰۰۰ دالر هزینه در پی دارد. اگر هزینه های جاری برندها در سطوح مختلف 
را مدنظر قرار دهیم، هزینه موردنظر به هیچ وجه باال نخواهد بود بنابراین استفاده 
از شیوه چندگانه تبلیغاتی برای جلب نظر گروه های مختلف مخاطب هدف از نظر 

اقتصادی قابل توجیه خواهد بود. 
نکت��ه مهم در م��ورد تبلیغات چندگانه و هدف گذاری بر روی دامنه وس��یعی از 
مش��تریان امکان صرفه جویی در هزینه هاس��ت. طراحی کمپین های مختلف برای 
جل��ب نظر مخاطب هدف هزینه ه��ای باالیی به همراه دارد، ب��ا این حال اگر یک 
کمپین برای مخاطب های گوناگون طراحی کنیم، امکان صرفه جویی قابل توجه در 

هزینه ها فراهم خواهد شد. 
ترغیب مخاطب به تعامل

بس��یاری از برندها در عمل مشکل تعامل با مخاطب هدف دارند. همه ما تجربه 
بازاریاب��ی بدون دریافت کمترین بازخورد را داری��م. رویکرد هدف گذاری مجدد در 
عرصه تبلیغات بر روی کاس��تی های اقدامات قبلی تاکید دارد. فقط در این صورت 

امکان توجه یکسان به تمام مشتریان برند فراهم خواهد شد. 
گفت وگو با مشتریان اهمیت زیادی برای مدیریت بهینه کسب و کار دارد. هرچه 
توانایی ما برای ترغیب مخاطب هدف به بیان نقطه نظرها یا حتی نقد کمپین مان 
بیشتر باش��د، امکان بهبود کیفیت تبلیغات بعدی فراهم خواهد شد. برندها در هر 
صورت س��رمایه گذاری قابل توجهی بر روی حوزه تبلیغات دارند. نکته مهم در این 
می��ان تالش برای بهره برداری حداکثری از هزینه های صورت گرفته اس��ت. امروزه 
اعتبار برندها به توانایی شان برای تعامل نزدیک با مخاطب هدف بستگی دارد. اگر 
در این زمینه مش��کالت فراوانی داشته باش��یم، فرآیند فروش و کسب سودمان با 
چالش مواجه خواهد شد. مزیت اصلی هدف گذاری مجدد در حوزه تبلیغات امکان 
ایجاد کانال های ارتباطی مناس��ب برای تعامل با انواع مشتریان است. این امر حتی 

سختگیرترین مشتریان را نیز راضی نگه می دارد. 
جلب نظر مشتریان برندهای رقیب

بازاریابی و تبلیغات مجدد با هدف جلب نظر دامنه وسیع تری از مشتریان امکان 
ترغیب مش��تریان س��ایر برندها برای خرید محصوالت مان را دارد. ما به این ترتیب 
بخش قابل توجهی از مش��تریان برندهای رقیب مان را به دست خواهیم آورد. نکته 

مه��م در این میان ضرورت توجه به تجربه مش��تریان با برنده��ای رقیب و تالش 
برای پوشش کاستی های موجود در آن است. فقط در این صورت ما توانایی جذب 
مشتریان سایر برندها را خواهیم داشت. همچنین باید مراقب اقدام متقابل رقبا برای 
ربودن مشتریان مان نیز باشیم. درست به همین خاطر من مزیت کنونی را در بخش 
پایانی مقاله عنوان کرده ام. این حوزه به نوعی گزینه تکمیلی و نهایی برای ساماندهی 

فرآیند بازاریابی و تبلیغات مجدد محسوب می شود. 
هدف گذاری مجدد در عرصه تبلیغات چگونه کار می کند؟

هنگامی که شما قصد شروع گفت وگو با مخاطب هدف تان برای جلب نظرش به 
تعامل بیشتر را دارید، ابتدا باید نسبت به طراحی استراتژی کاربردی و مناسب برای 
هدف گذاری مجدد اطمینان حاصل کنید. بدون تردید این امر دشواری های بسیار 
زیادی دارد. اغلب بازاریاب ها و صاحبان کس��ب و کار در چنین ش��رایطی احساس 
سردرگمی می کنند. توصیه من برای ساماندهی بهینه استراتژی هدف گذاری مجدد 

در این بخش توجه به پرسش های ذیل است:
• میزان دریافت ترافیک س��ایت رس��می برند شما از تبلیغات در فضای اینترنت 

چقدر است؟
• اغلب کاربران از کدام سایت ها جذب تبلیغات شما می شوند؟

• دامنه خدمات برند شما به مشتریان چقدر است؟ به عبارت بهتر، کدام مشتریان 
از دامنه خدمت رسانی برند ما بیرون هستند؟

• مخاطب هدف ما دارای چه تنوع هایی اس��ت؟ ما بیش��تر به ک��دام یک از آنها 
توجه داریم؟

• مشتریان چگونه با برند شما تعامل می کنند؟ چه راهکارهایی برای بهبود سطح 
این تعامل وجود دارد؟

وقتی ش��ما آماده هدف گذاری مجدد هس��تید، باید نس��بت به ارزیابی داده های 
آنالین در دسترس تان حساسیت داشته باشید. داده های آنالین امکان شخصی سازی 
محتوای تبلیغات برای گروه های مختلف مخاطب هدف را فراهم می س��ازد. هدف 
اصلی در اینجا توجه بیشتر به کوکی های کاربران در راستای تولید محتوای تبلیغاتی 
بهتر است. وقتی کاربران تبلیغات ما را مشاهده می کنند، رفتار متفاوتی نسبت به آن 
خواهند داشت. این امر در دنیای تبلیغات کامال طبیعی است. نکته مهم تالش برای 
استفاده از کوکی کاربران به منظور شخصی سازی هرچه بهتر تبلیغات است. بسیاری 
از برندها نسبت به این نکته توجه کافی ندارند. به همین خاطر مخاطب هدف آنها 

همیشه نسبت به کیفیت محتوای تبلیغاتی شان ناراضی هستند. 
امروزه امکانات بس��یاری زیادی برای ارزیابی کوکی کاربران یا ذخیره سازی آنها 
به منظور تحلیل های بعدی وجود دارد. این امر شامل استفاده از یک اپ یا نرم افزار 
واس��طه برای اتصال به س��رورهای برندمان و همچنین دریافت داده از سایت های 
میزبان تبلیغات ماست. شاید در نگاه نخست این امر نوعی سرقت اطالعات یا نقض 
حریم شخصی کاربران محسوب شود، اما تمام سایت ها نسبت به استفاده از کوکی 
کاربران اقدام به اخذ تایید رسمی می کنند. همه ما تجربه مشاهده پرسش هایی برای 
ورود به س��ایت های مختلف را داریم. اغلب ما بدون توجه به متن پیام آن را تایید 
و وارد سایت می شویم. اگر به پیام های موردنظر دقت کنیم، بیشتر آنها در راستای 

اخذ تایید از ما برای استفاده از کوکی ها صورت می گیرد. 
ب��دون تردی��د امکان اس��تفاده از ابزارهای بس��یار متنوعی برای ذخیره س��ازی، 
دسترس��ی و همچنین تحلیل کوکی های کاربران وجود دارد. پیشنهاد ما در اینجا 
اس��تفاده از ابزار رس��می گوگل تحت عنوان Google AdWords است. مزیت 
اصلی این ابزار هماهنگی باال با موتور جس��ت وجوی گوگل و امکان دسترس��ی به 

بانک داده های وسیع است. 
تالش برای هدف گذاری مجدد بر روی مشتریان همیشه به شیوه یکسانی صورت 
نمی گی��رد. به عنوان مثال، اگر م��ا در کمپین تبلیغاتی اولیه مان از الگوی بازاریابی 
ویدئویی استفاده کرده ایم، شاید در مراحل بعدی نیاز به استفاده از پادکست یا انواع 
دیگری از محتوای آنالین احساس شود بنابراین نباید خودمان را به الگوی مشخصی 
از تبلیغات محدود کنیم.  هدف گذاری مجدد بر روی مش��تریان فرآیند پیچیده ای 
محس��وب می ش��ود. اغلب برندها در فرآیند موردنظر دچار س��ردرگمی می شوند. 
اس��تفاده از ابزارهای حرف��ه ای مانند Google AdWords امکان ساده  س��ازی 
فرآیند موردنظر و پیش��برد هرچه بهتر هدف گذاری مجدد را فراهم می سازد. نکته 
مهم در این میان ضرورت توجه به رفتار مشتریان در فضای آنالین است. بسیاری از 
برندها در عمل توجهی به این موضوع ندارند. به همین خاطر به طور مداوم در جلب 

نظر مشتریان با سلیقه های متفاوت ناکام می مانند. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

تسال رقیب چینی خود را محکوم کرد

تس��ال به عنوان شناخته ش��ده ترین برن��د فعال در ح��وزه تولید 
اتومبیل ه��ای خ��ودران، اخیرا یک برند ت��ازه کار چینی را متهم به 
دزدی بخش��ی از اطالعات خود کرده است. ماجرا از آنجا شروع شد 
که این ش��رکت با نام ش��یائوپنگ که قصد دارد تا به جایگاه تس��ال 
در بازار داخلی خود دس��ت پیدا کند، یکی از مهندس��ان سابق این 
شرکت را استخدام کرد. نام این مهندس جنجالی گوانژی کاو است 
و چندی قبل اعتراف نمود که بخشی از اطالعات این شرکت را در 
اختیار داش��ته ولی قبل از پیوس��تن به رقیب تازه کار چینی، همه 
آنها را پاک کرده اس��ت. اگرچه مدیران این شرکت چینی، چندین 
پرونده در رابطه با نحوه کار خود برای مدیران تس��ال ارس��ال کرده 
و تاکی��د دارند که هیچ گونه دزدی ای صورت نگرفته اس��ت، با این 
حال واضح اس��ت که مدیران ارشد تسال ابدا قانع نشده و همچنان 
ب��ه ادعای خود تاکید دارند. تحت این ش��رایط طی چند روز آینده 
باید شاهد دعوای حقوقی این دو برند در دادگاه های جهانی باشیم. 
نکته جالب دیگر این اس��ت که این شرکت، یکی از مهندسان سابق 
اپل را نیز استخدام کرده است که به نظر می رسد که این اقدام نیز 
برای دسترس��ی به اطالعات یکی دیگر از شرکت های بزرگ کشور 
آمریکا محسوب می شود. درواقع در شرایط حال حاضر که روابط دو 
کشور آمریکا و چین مناسب نیست، حساسیت ها افزایش پیدا کرده 
و برخ��ی عقیده دارند که دولت چین به واس��طه برندهای خود در 
تالش است تا راز موفقیت آمریکا را مورد استفاده قرار داده و با این 
اقدام، در چند س��ال آینده به عنوان ابرقدرت نخست جهان مطرح 
ش��ود، با این حال تا زمان مشخص شدن نتیجه دادگاه، تمامی این 
نظری��ات، تنها در مرحله احتمال باقی خواهد ماند. این برند نوپا در 
حال حاضر قرارداد همکاری با دو ابربرند چینی به نام های علی بابا 
و شیائومی را امضا کرده است و احتمال دارد که در صورت جدی تر 

شدن ماجرا، این دو شرکت نیز خود را درگیر کنند. 
theverge.com :منبع

لیفت از برنامه های خود برای بقا در روزهای 
کرونایی خبر داد

لیف��ت در ح��ال حاضر به عن��وان رقی��ب اصلی اوب��ر در زمینه 
تاکسی  های اینترنتی محسوب شده و در جدیدترین اخبار پیرامون 
این شرکت، اعالم شده است که مدیران آن با توجه به شرایط حال 
حاض��ر که در اکثر کش��ورها قرنطینه خانگی باعث کاهش ش��دید 
میزان تقاضاها ش��ده اس��ت، 1۰۰۰ کارمند خود )معادل 17درصد 
کل نی��روی کاری این ش��رکت( را اخراج خواهد ک��رد، با این حال 
این تنها اقدام جهت بقا در ش��رایط حال حاضر نبوده و اعالم ش��ده 
اس��ت که در حدود 3۰۰ کارمند هم به مرخصی فرس��تاده خواهند 
ش��د. در کنار آن حقوق مدیران ارشد 3۰درصد کاهش پیدا خواهد 
کرد که این مس��ئله ب��رای جایگاه های پایین-تر، ب��ه ترتیب کمتر 
خواهد بود و پایین ترین آن 1۰درصد اس��ت که متعلق به کارمندان 
معمولی اس��ت. همچنین این کاهش ها شامل پاداش های نقدی هر 
یک از کارمندان نیز خواهد ش��د. درواقع عرصه تاکس��یرانی یکی از 
بزرگ ترین خس��ارت دیده های شیوع ویروس کرونا محسوب شده و 
اخبار حاکی از آن است که اوبر نیز چنین اقداماتی را در دستور کار 
خود قرار داده اس��ت. با توجه به ش��رایط حاکم، یکی از بحران های 
پیش رو، مس��ئله بیکاری گس��ترده و مش��کالت مالی متعدد افراد 
خواهد بود که می تواند شرایط سخت جدیدی را آغاز کند. حال باید 
دید که در صورت طوالنی تر ش��دن شرایط کنونی، این شرکت چه 

اقدامات دیگری را در دستور کار خود قرار خواهد داد. 
theverge.com :منبع

کوکاکوال به صف مشتریان مایکروسافت 
پیوست

کوکاکوال در س��ایت رس��می خود اعالم کرده است که قراردادی 
پنج س��اله را با مایکروس��افت امضا کرده تا بتوان��د از خدمات این 
شرکت خصوصا در زمینه فضای ابری و ابزارهای ارتباطی کارمندان 
نظیر مایکروس��افت تیمز استفاده کند. در شرایط فعلی که ویروس 
کرونا باعث شده است تا بسیاری از کارمندان این شرکت مجبور به 
دورکاری باش��ند، ضرورت استفاده از چنین ابزاری افزایش شدیدی 
پیدا کرده اس��ت. تحت این شرایط مایکروسافت با به دست آوردن 
یک مش��تری جهانی که بزرگ ترین برند حوزه نوش��یدنی محسوب 
می ش��ود، در مقایسه با رقبای خود نظیر اس��لک، شرایط بهتری را 
پیدا خواهد کرد، با این حال هنوز از جزییات این قرارداد، اطالعات 
بیش��تری منتشر نشده و برای اطالعات کامل آن باید چند هفته ای 
صبر کرد. درواقع ویروس کرونا باعث رش��د برخی از کس��ب وکارها 
ش��ده است که مایکروسافت یکی از آنها اس��ت. با توجه به این امر 
ک��ه عقد ق��رارداد با برنده��ای مطرح دیگری نظی��ر NBA نیز در 
دس��تور کار ق��رار دارد، می توان پیش بینی ک��رد که 2۰2۰ یکی از 
درخشان ترین سال های فعالیت مایکروسافت خواهد بود، با این حال 
تا پایان س��ال زمان زیادی باقی مانده و هر اتفاقی ممکن اس��ت رخ 

دهد. 
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شیوع ویروس کرونا در طول ماه های اخیر امکان فعالیت بسیاری از کسب و کارها 
را منتفی کرده است. شاید در این میان هیچ حوزه ای به اندازه رستوران داری ضرر 
نکرده باشد. اغلب رستوران ها نزدیک به دو ماه تعطیلی را تجربه کرده اند. همچنین 
بی اعتمادی مشتریان برای خرید غذای رستوران ها را نیز باید به چالش های موجود 
اضافه کرد. با این حساب وضعیت رستوران ها در طول زمان کنونی به شدت دشوار 

است. 
اگر وضعیت فعالیت رس��توران ها برای چند ماه دیگر ادامه پیدا کند، به احتمال 
زیاد تعداد قابل توجهی از آنها ورشکس��ت خواهند ش��د. نکته مه��م در این میان 
یافن راهکارهای تازه برای ادامه فعالیت رستوران هاست. اگرچه استراتژی های بسیار 
زیادی از زمان ش��یوع ویروس کرونا در حوزه رستوران داری امتحان شده، اما کمتر 
م��وردی تمام نیازهای این حوزه را رفع کرده اس��ت. راه��کار موردنظر ما در مقاله 
کنونی استفاده از استراتژی تحویل غذا به مشتریان برای مصرف در بیرون از محیط 
رستوران است. به این ترتیب احتمال شیوع ویروس کرونا به حداقل خواهد رسید. 
همچنین مشکل خاصی نیز پیش روی رستوران ها برای بازگشایی نخواهد بود. ما در 

ادامه به بررسی راهکارهای بیشتر در این حوزه خواهیم پرداخت. 
چرا بیرون بری استراتژی مناسبی محسوب می شود؟

بس��یاری از رس��توران ها از مدت ها قبل مش��غول به تحویل سفارشات در مقابل 
شعبه های شان هستند. بهترین نمونه در این زمینه مک دونالد است. شهرت عمده 
برخی از شعبه های مک دونالد به خاطر تحویل سریع سفارشات به مشتریان است. 
این امر نیاز به پیاده ش��دن از خودرو را نیز رفع می کند. البته در برخی از ش��عبه ها 

فضای پارکینگ مناسب برای میل سفارشات مشتریان تعبیه شده است. 
بدون تردید اس��تفاده از استراتژی بیرون بری برای هر برندی دشواری های خاص 
خود را دارد. ما برای دستیابی به این الگو نیازمند استفاده از ساز و کارهای مختلفی 
هستیم. در غیر این صورت تجربه مشتریان همراه با نارضایتی های عمیقی خواهد 
بود. اگر ما در ش��رایط کنونی نس��بت به جلب اعتماد مشتریان بی توجه باشیم، به 
سرعت به مسیر ورشکس��تگی نزدیک خواهیم شد. در ادامه ما به بررسی برخی از 

مزیت های این استراتژی خواهیم پرداخت. 
ارائه راهکار جایگزین برای مشتریان

بسیاری از مشتریان هنوز هم به دنبال خرید غذا از رستوران ها هستند. این امری 
طبیعی محسوب می شود. وظیفه اصلی برندها ارائه خدمات مناسب به مشتریان تا 
زمان وجود تقاضا در بازار است بنابراین در شرایط دشوار کنونی باید توجه ویژه ای 

به ارائه خدمات به آنها داشته باشیم. 
استفاده درست از اس��تراتژی تحویل سفارشات جلوی رستوران موجب افزایش 
انگیزه مش��تریان برای خرید خواهد ش��د. نکته مهم در این میان ضرورت استفاده 
از نکات بهداش��تی برای تولید محصولی کامال مناس��ب اس��ت. در غیر این صورت 

مشتریان به فعالیت ما اعتماد نخواهند کرد. 
امکان کسب سود مجدد

وضعیت بس��یاری از رستوران ها به دلیل تعطیلی به نسبت طوالنی وخیم است. 
آنهایی که سرمایه بیشتری در دسترس دارند، امکان بقای باالتری خواهند داشت. با 
این حال به زودی تمام رستوران ها تهدید ورشکستگی را بیش از هر زمان دیگری 
احس��اس خواهند کرد بنابراین اس��تفاده از اس��تراتژی هایی مانند تحویل بیرون بر 

سفارشات به زودی بدل به ترند خواهد شد. 
یکی از اش��تباهات در زمینه اس��تفاده از اس��تراتژی های جایگزین برای فعالیت 
رس��توران ها در ش��رایط کنونی تالش برای کسب سود اس��ت. هدف اصلی در این 
شرایط بقای کسب و کارها خواهد بود بنابراین باید رویای کسب سودهای فراوان را 
کنار گذاشت. اگر ما از شرایط کنونی به سالمت عبور کنیم، در آینده احتمال کسب 

سود خواهد بود. در غیر این صورت ما یک رستوران ورشکسته را خواهیم داشت. 
حذف اپ های واسطه

یکی از کسب و کارهای داغ در ایام کرونا مربوط به اپ های ثبت سفارش و تحویل در 
موعد مقرر است. این امر مزیت های بسیار زیادی برای کارآفرینان دارد. اغلب رستوران ها 
در شرایط کنونی به سوی استفاده از چنین استراتژی هایی رفته اند. به این ترتیب باید 
بخشی از سودشان را با اپ های موردنظر شریک شوند. نکته مهم درباره استفاده از تحویل 
سفارشات بیرون از رستوران حذف کامل واسطه ها خواهد بود بنابراین در شرایط دشوار 

کنونی دست کم اندکی سود بیشتر در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
ش��اید در نگاه نخست کسب اندکی سود بیشتر در شرایط کنونی چندان جالب 
به نظر نرس��د، اما همین س��ودهای اندک در عمل برندها را از ورشکستگی نجات 

خواهد داد. 
توصیه های کاربردی برای استفاده از استراتژی تحویل بیرون بر سفارشات

تصمیم گیری برای استفاده از یک استراتژی با شیوه های مناسب اجرای آن تفاوت 
دارد. اگر ما در زمینه اجرا از توصیه های کاربردی استفاده نکنیم، به احتمال زیاد در 
عمل با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد. نکته مهم در اینجا استفاده از نکات و 
توصیه های تضمیمی است. ما در هر حوزه ای با انتخابات بسیار زیادی مواجه هستیم 
بنابراین در صورت عدم اس��تفاده از توصیه های کاربردی امکان کس��ب موفقیت را 
نخواهیم داشت. ما در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین توصیه ها در راستای اجرای 

استراتژی مورد بحث مان برای رستوران ها خواهیم پرداخت. 
1. عدم ارائه تمام منوی رستوران

شرایط بحرانی مانند کرونا امکانات رستوران ها برای تهیه غذا را محدود می کند. 

بنابرای��ن ما فرصت کافی ب��رای طبخ تمام غذاهای موج��ود در منوی اصلی مان را 
نخواهیم داش��ت. نکته مهم در این میان استفاده از یک منوی محدود برای دوران 
کروناس��ت. به این ترتیب ما امکان خدمت رسانی باکیفیت به مشتریان را خواهیم 
داشت. اگر ما در روزهای کنونی اقدام به ارائه فهرست هایی دقیقا مشابه زمان عادی 
کنیم، بدون شک از کیفیت غذاهای مان به شدت کاسته خواهد شد. نتیجه این امر 

کاهش شمار باالیی از مشتریان ثابت برندمان خواهد بود. 
استفاده از بهترین فروشندگان رستوران برای ارائه خدمات مناسب اهمیت دارد. 
بدون ش��ک مشتریان ما در هنگام خرید نگرانی های بسیار زیادی در مورد کیفیت 
غذاها و سطح بهداشت رستوران خواهند داشت بنابراین ما باید با استفاده از بهترین 
فروش��ندگان رستوران به هنگام تحویل غذا اعتماد آنها را جلب کنیم. فقط در این 

صورت امکان ادامه فعالیت برای برندها فراهم خواهد شد. 
در نهایت ما باید برنامه ای دقیق برای دوران پس��اکرونا داشته باشیم. بسیاری از 
برندها در عمل فقط به دنبال بقا در زمان کنونی هستند. اگر ما از همین االن نسبت 
به آینده برندمان حساس باشیم، امکان کسب نتایج بهینه فراهم خواهد شد. یکی 
از ایده های مناسب در این میان معرفی غذاهای تازه برندمان است. به این ترتیب ما 

امکان افزودن یک یا دو غذای تازه به منوی رستوران را خواهیم داشت. 
2. افزودن موارد اضافه به منوی اصلی رستوران

استفاده از استراتژی های جانبی برای جلب نظر مشتریان گزینه جالبی محسوب 
می شود. ما همیشه باید نسبت به جلب نظر مشتریان در شرایط دشوار توجه داشته 
باش��یم. به این ترتیب امکان جلب مشتریان وفادار تازه فراهم خواهد بود. برخی از 
اس��تراتژی های جانبی برای جلب نظر مشتریان در ش��رایط دشوار کنونی به شرح 

ذیل است:
• پک ه��ای خانوادگی: خانواده اغلب مش��تریان وفادار رس��توران ها را تش��کیل 
می دهند بنابراین ما در شرایط کنونی باید گزینه های خانوادگی بسیاری در اختیار 
آنها قرار دهیم. در غیر این صورت ش��مار باالیی از مشتریان ما ریزش خواهد کرد. 
ش��اید برخی از رستوران ها ریزش مشتری در شرایط کنونی را طبیعی تلقی کنند. 

نکته مهم در تالش حداکثری برای جلوگیری از ریزش مشتریان است. 
• منوی میان وعده: توجه به میان وعده مشتریان امر مهمی است. به این ترتیب ما 
امکان فروش میان وعده را نیز خواهیم داشت. این امر در یک تحلیل کالن موجب 
کسب درآمد جانبی برای رستوران ها خواهد شد. همچنین شاید در دوران پساکرونا 

نیز امکان استفاده از منافع بخش میان وعده برای رستوران ها وجود داشته باشد.
• ارائه کیت های غذا: میل غذا در بیرون از رس��توران نیازمند دس��ت کم قاشق و 
چنگال است. توصیه ما در این بخش ارائه یک کیت کامل به مشتریان برای صرف 
غذا در بیرون از رستوران است. این امر تاثیر قابل توجهی بر روی ذهنیت مشتریان 

از کسب و کار ما در شرایط کنونی خواهد داشت. 
3. توجه ویژه به بسته بندی غذاها

بسته بندی محصوالت در حوزه بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. اغلب 
رس��توران ها به دلیل حضور مشتریان در ش��عبه برای صرف غذا نیاز به استفاده از 
بس��ته بندی های خالقانه ندارند، با این حال وقتی ش��رایط کنونی موجب ناتوانی از 
پذیرش مش��تریان می شود، باید بسته بندی سفارش��ات را مدنظر قرار دهیم. هدف 
اصل��ی در اینجا ارائه جل��وه ای جذاب از غذاهای برندمان برای مش��تریان اس��ت. 
بس��ته بندی همیشه در انتخاب مش��تریان تاثیر قابل توجهی داشته است بنابراین 
باید بخش قابل توجهی از بودجه دوران کرونا برندمان را به طراحی بسته بندی های 
جذاب اختصاص دهیم. برخی از نکات مهم در زمینه استفاده از بسته بندی جذاب 

برای سفارشات رستوران ها به شرح ذیل است:
• ضرورت استفاده از ظروف بهداشتی: انتقال غذا در ظروف بی کیفیت یا تهیه شده 
از مواد بازیافتی خطرناک موجب انتشار مواد سمی می شود. همچنین احتمال بیرون 
ریختن غذا از ظرف نیز وجود دارد بنابراین ما باید توجه ویژه ای به کیفیت ظروف 
مورد استفاده رستوران مان داشته باشیم. درج نام و لوگوی رستوران بر روی ظروف 

نیز استراتژی مناسبی برای بازاریابی هرچه بیشتر خواهد بود. 
• افزودن نکات بهداش��تی در بسته بندی: بیان نکات بهداشتی به مشتریان برای 
ص��رف غذا بدون خط��ر ابتال به کرونا ضروری اس��ت. بی تردید همه ما توصیه های 
بهداش��تی را بارها و بارها ش��نیده ایم، اما تکرار آنها ضرری نخواهد داشت بنابراین 
م��ا باید به بیان جزییات هرچه بیش��تر در این زمینه بپردازی��م. ایده موردنظر در 
اینجا درج توضیحات بهداش��تی بر روی یک برگه کاغذ و ق��رار دادن آن در داخل 

بسته بندی غذاست. 
• اس��تفاده از طرح های یکپارچه: برخی از رس��تورا ن ها از رنگ های بسیار زیادی 
برای طراحی بسته بندی شان اس��تفاده می کنند. این امر بیشتر موجب سردرگمی 
مخاطب در مواجهه با بسته  بندی موردنظر می شود. توصیه اصلی در اینجا استفاده 
از طیف رنگ های اصلی لوگوی رس��توران است. به این ترتیب بسته بندی موردنظر 

برای مشتریان آشناتر خواهد بود. 
4. رعایت نکات بهداشتی و توصیه های تخصصی در حوزه 

پیشگیری از کرونا
ما در بخش های قبلی نیز نسبت به اهمیت رعایت نکات بهداشتی صحبت کردیم. 
نکته مهم در اینجا رعایت نکات بهداش��تی براس��اس الگوی یکپارچه و مورد تایید 
س��ازمان های مسئول است. سازمان بهداش��ت در هر کشور مسئولیت رسیدگی به 
مش��کالت ناشی از عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی رستوران ها را دارند. به این 
ترتیب اگر ما نکات بهداشتی را رعایت نکنیم، به ویِژه در شرایط کنونی، با برخورد 
شدید نهادهای نظارتی مواجه می شوند. برخی از نکات مهم در زمینه رعایت موارد 
بهداشتی در صنعت رستوران داری آن هم در شرایط شیوع کرونا به شرح ذیل است:

• استفاده از کارش��ناس های حرفه ای: همکاری با کارشناس های حوزه بهداشت 
اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از رستوران ها در عمل به دلیل ناتوانی در زمینه ارائه 
خدمات بهداشتی مناسب در دوران کرونا به سراغ کارشناس های حرفه ای می روند. 
به این ترتیب شرایط فعالیت آنها در دوران کرونا به شدت ساه تر خواهد شد. گاهی 
اوقات ما به دلیل ناآگاهی از وضعیت در عرصه کرونا سختگیری های بیش از اندازه ای 
بر روی روند فعالیت برندمان انجام می دهیم. با آگاهی دقیق از شرایط امکان فعالیت 

راحت تر فراهم خواهد شد. 
• تهیه دس��تکش و ماس��ک بهداشتی: استفاده از دس��تکش و ماسک بهداشتی 
از س��وی تمام کارکنان رس��توران ها ضروری اس��ت. در غیر این صورت مشتریان 
تردیدهای بسیار زیادی در زمینه خرید از ما خواهند داشت. اشتباه برخی از برندها 
اس��تفاده اعضای آش��پزخانه از لوازم بهداش��تی و بی توجهی فروشندگان است. به 
این ترتیب علی رغم رعایت نکات بهداش��تی در فرآیند طبخ غذاها، با بی اعتمادی 

مشتریان مواجه خواهیم بود. 
• بیان روش تهیه غذاها به صورت بهداشتی: مشتریان همیشه عالقه مند به آگاهی 
از نحوه فعالیت  برندهای مورد عالقه ش��ان هس��تند. اگر ما در زمینه رستوران داری 
مشغول رعایت نکات کلیدی هستیم، باید نکات موردنظر را به بهترین شکل ممکن 
برای مخاطب هدف بیان کنیم. فقط در این صورت امکان جلب اعتماد مشتریان در 

شرایط کنونی وجود خواهد داشت. 
5. تعیین شیوه های خاص برای مراجعه مشتریان

مراجعه مش��تریان برای تحویل غذا فرآیند س��اده ای نیس��ت. ای��ن امر به دلیل 
ش��یوع کرونا و ضرورت رعایت نکات ایمنی اهمیت فزاینده ای دارد بنابراین ما باید 
ساعت های مش��خصی برای مراجعه مشتریان و همچنین فاصله های مناسب برای 
صف بندی آنها را مدنظر قرار دهیم. بهترین ایده در این میان استفاده از مسیر فرعی 

برای مراجعه مشتریان با خودرو و تحویل سفارشات است. 
برخی از برندها در عمل محل دریافت سفارش��ات از سوی مشتریان را به خوبی 
مش��خص نمی کنند. به این ترتیب برخی از مش��تریان به دلیل ناتوانی در مشاهده 
تابلوی رس��توران ما به سراغ رقبای مان خواهند رفت. بی تردید هیچ امری دشوارتر 
از سرمایه گذاری بر روی فروش محصوالت و سپس مواجهه با بی توجهی مشتریان 

نیست. 
خوشبختانه در دوران کرونا رستوران های زیادی فعال نیستند بنابراین ما امکان 
بهره مندی از شرایط کنونی برای کاهش حداکثری ضررهای پیش روی را خواهیم 

داشت. 
6. بازاریابی برای فرآیند تحویل بیرو ن بر سفارشات

موفقیت در هر حوزه کسب و کار نیازمند بازاریابی مناسب است. بسیاری از برندها 
در دوران کرونا اقدامات قابل تقدیری برای مبارزه با کرونا و ادامه کس��ب و کارشان 
لح��اظ می کنند، با این حال تعداد قابل توجهی از آنها به دلیل ناتوانی در بازاریابی 
مناسب برای اقدامات ش��ان توجه چندانی از مشتریان جلب نخواهند کرد بنابراین 
ما پیش از دس��ت زدن به هر اقدامی باید نس��بت به جلب نظر مشتریان به صورت 
کاربردی توجه داشته باشیم. برخی از نکات مهم در زمینه بازاریابی برای استراتژی 

تحویل بیرون بر به شرح ذیل است:
• نص��ب بنر بیرون رس��توران: نصب بنر بیرون رس��توران برای اطالع رس��انی به 
مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری از رستوران ها در زمینه اطالع  رسانی به 
مشتریان مشکالت بسیار زیادی دارند. اگر شما پیش از این اقدام به سرمایه گذاری 
بر روی بخش بازاریابی نکرده اید، باید هرچه زودتر بخش بازاریابی تان را به روز رسانی 
کنید. در غیر این صورت ادامه فعالیت ش��ما در دوران کرونا با مش��کالت عمده ای 

مواجه می شود. 
• رونمایی از طرح های رستوران به صورت دیجیتال: رونمایی برخی از طرح ها در 
دوران کرونا به صورت حضوری امکان ناپذیر است. بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
فرصت رونمایی از طرح های تازه و جسورانه را به رستوران ها می دهد. نکته مهم در 

این میان ارتباط میان طرح موردنظر ما با نیازهای روز مشتریان است. 
• تقوی��ت بازاریاب��ی فرد به فرد: وقت��ی ما اعتماد بخش��ی از مخاطب ها را جلب 
می کنیم، امکان اس��تفاده از آنها به عنوان عامل بازاریابی وجود دارد. وظیفه ما در 
این میان تقویت انگیزه مش��تریان برای معرفی برندمان به دوس��تان و آشنایان در 
شرایط کنونی است. به این ترتیب دامنه مشتریان ما روز به روز بیشتر خواهد شد. 

جمع بندی
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حفظ نیروی کار دش��وار است. هدف اصلی مقاله کنونی بررسی راهکارهای کاهش 
چالش های پیش روی در شرایط شیوع ویروس کروناست. فقط در این صورت امکان 
مدیریت بهینه امور برای ما فراهم خواهد ش��د. در غیر این صورت ما نیز به ش��مار 

وسیع رستوران های ورشکسته در طول بحران کرونا خواهیم پیوست. 
وضعیت دش��وار ناشی از کرونا در نهایت پس از گذشت چند ماه به پایان خواهد 
رس��ید، با این حال تاثیرات این ش��رایط دیرپا خواهد بود. رهایی از وضعیت کنونی 
برای بسیاری از برندها غیرممکن است. اگر شما به دنبال استفاده بهینه از شرایط 
کنونی برای بقای کس��ب و کارتان در ادامه راه هستید، باید راهکارهای مورد بحث 
در مقاله کنونی را به یاد بسپارید. تهیه غذا و ارائه آن به صورت بیرون بر به مشتریان 
ایده تازه ای نیست، با این حال در شرایط کنونی کاربردهای بسیار زیادی دارد. اگر 
شما این استراتژی را در دوران کنونی مورد استفاده قرار دهید، حتی پس از پایان 

بحران کرونا نیز امکان استفاده از آن را خواهید داشت. 
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همه آن چیزی که باید در رابطه با بازاریابی 
چریکی بدانیم

قبل از فعالیت در زمینه بازاریابی، بس��یار مهم اس��ت که نس��بت 
به انواع روش ها در این زمینه آگاهی داش��ته باش��یم. در این رابطه 
بازاریابی چریکی یا پارتیزانی، یکی از بخش  هایی محس��وب می شود 
ک��ه علی رغم تاثیر فوق العاده زیاد آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته 
شده است. این اصطالح نخستین بار توسط فردی به نام جی کنراد 
لوینس��ون در کتابی به همین نام مطرح ش��د. نکته جالب این است 
که کتاب او، یکی از 25 منبع اصلی در زمینه کس��ب وکار ش��ناخته 
می شود. ریش��ه این اصطالح به اقدامات سربازان چریکی ویتنام در 
جن��گ با آمریکا بازمی گردد ک��ه در آن انواع تکنیک ها نظیر کمین 
کردن برای غافلگیری نیروهای دش��من انجام می ش��د. نخس��تین 
ویژگی که باعث می ش��ود تا امکان اجرایی ک��ردن آن برای تمامی 
برندها مهیا باشد، کم هزینه بودن این روش بازاریابی است. همچنین 
هیچ محدودیتی در این زمینه وجود نداش��ته و هر برندی می تواند 
خالقیت خود را ارائه کند. این موارد به علت متفاوت بودن، به خوبی 
مخاطب را به سمت خود جلب کرده و باعث می شود که تبلیغ شما 
در کنار دیده ش��دن تا مدت ها در ذهن مخاطب باقی بماند، با این 
ح��ال در این رابطه فراموش نکنید که ش��ما باید م��وارد اخالقی و 
احتم��االت را نیز در نظر بگیرید. برای مثال یک نمایش ترس��ناک 
ممکن اس��ت برای بیماران قلبی و کودکان پیامدهای بسیار بدی را 
داش��ته و نتایج عکس را برای شما ایجاد کند. برای پیداکردن ایده 
نیز ش��ما می-توانید با یک جست وجوی ساده، انواع مختلف آن را 
مشاهده کرده و با نحوه کار، بهتر آشنا شوید. در این رابطه روش ها 
متنوع بوده و بس��تگی به نیاز ش��ما دارد. در این رابطه ممکن است 
ش��ما به یک فضای عادی، طرح خود را اضافه و یا یک فضای جدید 
را ایجاد کنید. همچنین نسبت به این امر که اقدام شما در کجا قرار 
گیرد نیز خودتان باید تصمیم بگیرید. برای مثال ممکن اس��ت یک 
برند بیلبوردها را مدنظر قرار دهند و برندی دیگر فضاهای پرتردد را 
اولویت خود بداند، با این حال در این رابطه بهتر اس��ت که با توجه 
به جامعه هدف خود اقدام کنید. برای مثال اگر مشتریان اصلی شما 
کودکان هس��تند، بهترین فضاها در نزدیکی مدارس خواهد بود. در 
این رابطه تنها موردی که باید رعایت کنید این است که غیرمنتظره 
باش��د و خالقیت در کار مشاهده شود. در این رابطه به بررسی چند 

مثال بسیار موفق خواهیم پرداخت. 
1-مک دونالد 

خط��وط عابر پیاده یک��ی از فضاهایی اس��ت که توجه��ات را به 
خ��ود جلب می کن��د. در این رابطه مک دونالد طرح س��یب زمینی 
سرخکرده خود را بر روی این خطوط پیاده کرده است که هر سیب 
زمینی، یکی از خطوط را می-پوشاند. این طرح ساده و در عین حال 

خالقانه، با استقبال بی نظیری همراه بود. 
2-کیت کت

این شرکت به ایجاد طرح بر روی نیمکت ها تمرکز داشته و طرح 
ش��کالت خود را بر روی آن پیاده کرده است. به نحوی که نیمی از 
نیمکت، بس��ته بندی محصول و در نیم دیگر خود محصول مشاهده 
می ش��ود. درواقع ب��ا توجه به ای��ن امر که نیمکت ه��ا فضایی برای 
استراحت محسوب می شوند، این طرح تالش کرده است تا این معنا 
را در ذهن ایجاد کند که محصول آنها نیز منجر به آرامش و بازیابی 

انرژی شما خواهد شد. 
3-کینگ کونگ

درواق��ع بازاریاب��ی چریکی در هر صنعتی قابل اج��را بوده و برای 
درگی��ر کردن بیش��تر مخاطبان با فیلم کین��گ کونگ، رد پای این 
موجود، در یکی از س��واحل گذاشته شد. این موضوع توجه بسیاری 

را به خود جلب کرد. 
4-آدیداس 

آدیداس در طراحی یکی از فروش��گاه های خود، س��اختمان را به 
شکل یک جعبه کفش درآورد. درب آن تا حدی باز شده و بندهای 
کتانی مشاهده می شود. این امر باعث می شود تا افراد حس ورود به 

یک مکان جدید را داشته باشند. 
5-نیکون 

پوس��تر نصب ش��ده نیکون در متروها توجهات زیادی را به سمت 
خود جلب کرد. در این طرح، چند عکاس را مشاهده می کنید که در 
حال عکاس��ی از شما هستند. نمایش فلش دوربین ها باعث می شود 
که مخاطب خود را یک فرد مش��هور تصور کرده و حسی فوق العاده 
را تجربه کند. این امر در حالی اس��ت که در دست تمامی عکاسان، 
دوربین های س��اخت این شرکت قرار داشته و باعث می شود تا شما 

حسی خوب را نسبت به این برند پیدا کنید. 
در نهایت توصیه می شود که به صورت مداوم، اقدامات انجام شده 
در این زمینه را مورد مش��اهده قرار دهید تا به ایده های جدیدتری 
دس��ت پیدا کنید. اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که کپی برداری 
در ای��ن زمینه نتیجه ای دربر نخواهد داش��ت، ب��ا این حال اگر یک 
اقدام در خارج از محدوده ش��ما انجام ش��ده باش��د، مخاطب هدف 
هی��چ تجربه ای را از مواجهه با آن نداش��ته و اس��تفاده از آن کامال 

کارساز خواهد بود. 
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 چگونه استرس ناشی از کار خود را
کاهش دهیم 

اگرچه همواره گفته می شود که محل کار خانه دوم افراد است، با 
این حال این مس��ئله تنها در حد یک شعار خواهد بود. بدون شک 
ش��ما نمی توانید راحتی الزم را داشته باش��ید و محیط کار، یکی از 
اس��ترس زاترین مکان ها محسوب می ش��ود. با این حال اگر در این 
رابط��ه اقدامی را انجام ندهید، طی تنها چند س��ال در معرض انواع 
بیماری ها قرار خواهید گرفت. آمارها در این زمینه حاکی از آن است 
که در حدود 25درصد کارمندان، به ش��دت ب��ا این موضوع مواجه 
هس��تند. حال سوال این اس��ت که چگونه می توان استرس کاری را 
کاه��ش داد؟ اگرچه همواره راه حل های زمان بر، پرهزینه و س��خت 
وجود دارد، با این حال موارد س��اده و در عین حال کارمند، امکان 
اجرایی شدن را برای همگان فراهم آورده و آمارها نیز نشان می دهد 
که افراد اولویت خود را بر روی چنین مواردی قرار می دهند. در این 

راستا به بررسی سه راهکار منتخب خواهیم پرداخت.
1-دالیل را بیابید 

برای حل هر مسئله ای، گام نخست این است که دلیل و یا دالیل 
را پی��دا کنید. در این رابطه زمینه اس��ترس هر فرد، ممکن اس��ت 
متفاوت باش��د، با این ح��ال ذکر برخی از رایج تری��ن آنها می تواند 
ب��ه درک بهت��ر موضوع کمک کند. برای مث��ال کار بیش از حد در 
کنار عدم اس��تراحت کافی، انتقاد مدیر شرکت و عدم جو دوستانه، 
رقابت ناس��الم، دستمزد کم و همچنین انتظارات نادرستی که افراد 
از خود دارند از جمله مهم ترین علت های اس��ترس باال در کارمندان 
محسوب می ش��ود. به این نکته توجه داشته باشید که استرس یک 
حالت طبیعی در افراد محسوب شده و دلیل برای نابودکردن کامل 
آن وج��ود ندارد، با ای��ن حال هر چیزی که از تعادل خارج ش��ود، 
بدون ش��ک آسیب زا خواهد بود. به همین خاطر همه تالش ها صرفا 
در راس��تای کاهش اث��رات آن و خارج نش��دن از چارچوب طبیعی 
اس��ت. در این رابطه پس از شناسایی علت های استرس باالی خود، 
می توانی��د راهکارهایی را ب��رای هر یک از آنها پی��دا کنید. در این 
رابطه پیداکردن ش��غلی دیگر نیز یک راهکار محس��وب می شود، با 
این حال توصیه ما این اس��ت که در ابتدا اطمینان حاصل کنید که 
ش��رایط بهتر نخواهد ش��د و حتما تا قبل از پیداکردن شغلی دیگر، 
اقدام به ترک موقعیت فعلی نکنید. این مس��ئله ممکن اس��ت باعث 
ش��ود که برای مدتی طوالنی بیکار باش��ید که بدون ش��ک زندگی 
ش��ما را س��خت خواهد کرد. درواقع در این رابطه نباید بیش از حد 

عجوالنه رفتار کرد. 
2-خود را مورد بررسی قرار دهید 

ممکن اس��ت دلیل اس��ترس باالی ش��ما، ابدا به محیط پیرامون 
بس��تگی نداش��ته و تنها به خودتان ارتباط داشته باشد. درواقع این 
نکت��ه را م��ورد توجه قرار دهید ک��ه چندین کارمن��د دیگر، بدون 
مش��کل در حال ادامه فعالیت خود هس��تند. تحت این شرایط اگر 
تنها ش��ما، احساس استرس دارید، بدون شک حتی تغییر شغل نیز 
منجر به اتفاق دیگری نخواهد ش��د. در این رابطه شما باید رفتارها 
و عادت هایی را که در ش��ما باعث استرس می شود پیدا کنید. برای 
مثال ممکن اس��ت عادت داشته باشید که اقدامات خود را به تاخیر 
بیندازی��د. ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا در روزه��ای پایانی ماه، با 
حجم بس��یار باالی کاری مواجه ش��وید که بدون شک هر فردی را 
خس��ته خواهد کرد، با این حال برخی بیماری ها و مش��کالت روانی 
نیز ممکن اس��ت دلیل این موضوع باش��د. به همی��ن خاطر توصیه 
می شود که به یک روانپزشک نیز مراجعه کرده و مشکل خود را در 
می��ان بگذارید. این افراد به علت تجربه و دانش باالی خود، بهترین 
راهکار را به ش��ما معرفی خواهند کرد. این امر در حالی اس��ت که 
اگر خودتان بخواهید در این رابطه اقدام کنید، همواره احتمال بروز 

خطا و یا حتی بدتر شدن اوضاع نیز وجود خواهد داشت.
3-سختگیر نباشید 

اگر ش��ما با خودتان بهترین رفتار را نداش��ته باشید، هیچ فردی 
ای��ن اق��دام را انجام نخواه��د داد. درواقع این نکت��ه را همواره باید 
مورد توجه قرار دهید که هیچ چیز مهم تر از س��المتی شما نخواهد 
بود. در زمینه کاری، ش��ما تالش خواهید کرد تا شرایط یک زندگی 
خوب را مهیا سازید. تحت این شرایط اگر سالمتی خود را از دست 
بدهید، دیگر امکان اس��تفاده از نتیج��ه تالش های خود را نخواهید 
داش��ت. به همین خاطر توصیه ما این است که بیش از حد به خود 
سخت نگیرید. درواقع ممکن است شما اشتباهاتی را مرتکب شوید، 
این امر بسیار طبیعی بوده و همواره به خاطر داشته باشید که همه 
افراد اش��تباهاتی را خواهند داش��ت، با این ح��ال رمز موفقیت این 
است که از این شرایط خود درس گرفته و دیگر آنها را تکرار نکنید. 
همچنین انجام برخی از اقدامات نظیر مدیتیشن، گوش دادن روزانه 
به موس��یقی، کتاب خواندن و افزایش آس��تانه تحمل خود در برابر 
گفته ها و رفتارهای دیگران بدون شک کمک بسیار خوبی محسوب 

خواهد شد. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید که پس از انجام این مراحل، ش��ما 
می توانی��د اقدام��ات س��خت تر را مورد بررس��ی ق��رار داده و برای 
بهترش��دن هرچه بهتر اوضاع، تالش کنید. درواقع شما صرفا به این 
موارد محدود نبوده و می-توانید در این رابطه اقدامات بیش��تری را 

نیز انجام دهید. 
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راه اندازی کس��ب و کار تازه برای هر فردی هیجان انگیز اس��ت. شروع 
فعالی��ت مس��تقل در حوزه های مورد عالقه همیش��ه همراه با کس��ب 
تجربه های تازه و کس��ب دیدگاه های تازه است. شاید در ابتدای راه شما 
از کس��ب موفقیت مطمئن باش��ید، اما واقعیت های دنیای کسب و کار 
همیشه شما را غافلگیر خواهد کرد بنابراین باید تا حدی برای هر اتفاق 
تازه ای آمادگی داش��ته باش��یم. در غیر این صورت به س��رعت از عرصه 

کارفرینی مستقل حذف خواهیم شد. 
تجربه مدیریت کس��ب و کار مس��تقل برای ه��ر کارآفرینی متفاوت 
اس��ت. برخی از کارآفرینان در این تجربه دش��واری های بیشتری پیش 
روی دارند. پیش بینی دقیق مسائل و چالش های پیش روی امکان پذیر 
نیست. این امر به ماهیت کسب و کار و زمان شروع اش بستگی دارد. به 
عنوان مثال، مارک زاکرب��رگ در ابتدای فعالیتش هرگز تصور موفقیت 
جهانی را نمی کرد. این امر با ش��روع فرآیند کس��ب و کار و پیش��رفت 

تدریجی ا ش حاصل شد. 
وقت��ی تجرب��ه کارآفرینان در زمینه مدیریت کس��ب و کار با یکدیگر 
تفاوت های بس��یار زیادی داشته باش��د، توجه به مسیرهای متنوع آنها 
ضروری خواهد بود. اگرچه بررس��ی و پیش بینی دقیق چالش های پیش 
روی در حوزه راه اندازی کس��ب  و کار مس��تقل امکان ناپذیر اس��ت، اما 
برخی از نکات اساسی میان کسب و کارهای مختلف مشترک محسوب 
می ش��ود. هدف اصلی ما در مقاله فعلی بررسی ویژگی های مشترک این 

حوزه است. 
1. بی تجربگی محض در زمینه مدیریت کسب و کار

برخی از کارآفرینان برای شروع کارشان به دنبال ایده های کامال تازه 
و خالقانه هس��تند. هدف آنها در حالتی آرمانی تغییر جهان با کس��ب و 
کارش��ان است. شاید در نگاه نخست این امر بسیار جذاب به نظر برسد، 
ام��ا تحقق چنین هدفی حتی از عهده برندهای بزرگ نیز خارج اس��ت 
بنابرای��ن ما باید به دنبال ایده های تکمیلی نیز باش��یم. این امر ش��امل 
اس��تفاده یا الگوبرداری از ایده سایر برندها می شود. بررسی های مختلف 
در دنیای کس��ب و کار بیانگر پیش��رفت تدریج��ی تجارت های مختلف 
براس��اس همین الگو اس��ت. نتایج منطقی این بحث ضرورت فراموشی 
ایده های کامال نو اس��ت. در غیر این صورت ش��اید مدت زمان موردنیاز 

برای راه اندازی کسب و کارمان بیش از اندازه طوالنی شود. 
یک��ی از دالیل انتظار طوالن��ی کارآفرینان برای راه اندازی کس��ب و 
کارش��ان تالش برای یافتن ایده های کامال نوآورانه است. این امر سطح 
انتظارات مش��تریان برند ما را به ش��دت افزایش خواه��د داد. به عنوان 
مثال، اگر در زمینه تولید لوازم ورزشی فعالیت داشته باشیم، با استفاده 
از ش��عارها و اهداف بلندپروازانه بسیاری از مشتریان انتظار نوآوری های 
عجیب و غریب را خواهند داشت. در نتیجه اگر ما توانایی تحقق اهداف 
موردنظر را نداشته باشیم، تاثیر به شدت منفی بر روی تجربه مشتریان 

خواهد داشت. 
2. تالش برای تهیه بودجه های کالن

ش��روع کسب و کار همیشه نیازمند بودجه های کالن نیست. بسیاری 
از برنده��ای بزرگ با هزینه های اندک ش��روع ب��ه کار کرده اند. به این 

ترتیب با گذش��ت زمان توانایی آنها برای تهیه بودجه های کالن بیشتر 
می ش��ود. اگر ما از همان ابتدای کار به دنبال فراهم س��ازی بودجه های 
کالن باشیم، ش��اید مدت زمان موردنیاز برای شروع کسب و کارمان به 

شدت افزایش پیدا کند. 
نکته مهم برای تاس��یس کسب و کار تازه استفاده از ایده های جذاب 
اس��ت. برخی از برندها در راس��تای فراهم س��ازی بودجه های فراوان در 
عم��ل از طراح��ی ایده های تازه غافل می ش��وند. نتیج��ه این امر صرف 
هزینه های گزاف برای ش��روع کس��ب و کار بدون دستاوردی مشخص 

در نهایت خواهد بود. 
بدون ش��ک شروع کسب و کار نیازمند سرمایه اولیه است. این امر به 
معنای ضرورت تامین مالی از طریق پس انداز یا وام های بانکی است. اگر 
ما در استفاده از وام مبالغ بیش از اندازه سنگینی مدنظر داشته باشیم، 

به احتمال زیاد برای بازپرداخت دچار مشکل خواهیم شد. 
ذهنیت بس��یاری از افراد داش��تن بودجه های چن��د صد هزار دالری 
برای اجرای استارت آپ را ضروری تلقی می کند. اغلب کسب و کارهای 
کنونی نیازمند صرف هزینه گزاف نیس��تند. مگر اینکه در صنعتی مانند 
ذوب آهن قصد شروع فعالیت مستقل را داشته باشید. مزیت بازار کسب 

و کار در سراسر دنیا امکان شروع فعالیت بدون نیاز به مبالغ باالست. 
3. چالش اجاره دفتر شرکت

امروز شروع کس��ب و کار از خانه از هر زمان دیگری ساده تر است. با 
توجه به اینکه اغلب کسب و کارها وابسته به اینترنت هستند، دسترسی 
ب��ه اینترنت بخ��ش قابل توجه��ی از نیازهای آنها را رف��ع خواهد کرد 
بنابراین در عمل نیازی به اس��تفاده از دفتر رسمی، دست کم در ابتدای 
شروع به فعالیت مان نخواهیم داشت. اشکال برخی از کارآفرینان تالش 
برای استفاده از دفتر رسمی از همان ابتدای شروع به کسب و کار است. 
اگر ش��ما نیز چنی��ن ایده ای در ذهن دارید، باید نس��بت به هزینه های 
اولیه آن آگاهی داشته باشید. اغلب برندها در ابتدای مسیر کسب و کار 
مش��کالت مالی قابل توجهی دارند بنابراین با استفاده از دفتر رسمی بر 

بار هزینه های تان اضافه نکنید. 
مدیری��ت کس��ب و کار از خانه به معنای ناتوانی در زمینه اس��تخدام 
نیروی کار نیس��ت. شما امکان راه اندازی بخش های مختلف کسب و کار 
مانند فروش و بازاریابی را هم دارید. نکته مهم اس��تفاده از فناوری های 
مدرن برای ارتباط پایدار و سریع با کارمندان است. فقط در این صورت 

ما امکان مدیریت سریع و بهینه کسب و کارمان را خواهیم داشت. 
ترس بس��یاری از مدیران ناتوانی در زمینه مدیریت کسب و کار در 
پی عدم اجاره دفتر رس��می اس��ت. اگر شما در این زمینه از ابزارهای 
جانبی مناسب استفاده کنید، جای هیچ نگرانی نخواهد بود. همچنین 
توضیح ش��رایط کس��ب و کار برای کارمندان از هم��ان ابتدا ضروری 

خواهد بود. 
4. بهره مندی از تجربه کاری

اگر ش��ما هی��چ تجربه ای از حض��ور در بازار مورد عالقه ت��ان ندارید، 
چالش ه��ای بس��یار زی��ادی پی��ش روی تان خواه��د بود. بس��یاری از 
کارآفرینان تجرب��ه مدیریتی ندارند. این امر مش��کل چندان مهمی در 
مسیر شروع فعالیت مستقل نخواهد بود، با این حال اگر آگاهی الزم در 
حوزه موردنظر را داشته باشید، وضعیت دشواری را تجربه خواهید کرد. 
خوش��بختانه امروزه دوره های آموزش��ی بس��یار زیادی در دس��ترس 

کارآفرین��ان قرار دارد. جالب اینکه اغل��ب دوره های موردنظر به صورت 
آنالی��ن برگ��زار می ش��ود. بنابراین ما مش��کلی از نظر زم��ان برگزاری 
کالس ها نیز نخواهیم داشت. اغلب کالس های آنالین در قالب فایل های 
ضبط ش��ده برای ش��رکت کنندگان ارسال می ش��ود. با این حساب اگر 
روزهای کاری بیش از اندازه شلوغی نیز دارید، در انتهای روز بخشی از 

اوقات فراغت تان را به این امور اختصاص دهید. 
نکته جالب درباره شروع کسب و کار تازه امکان یافتن اطالعات مفید 
در گوگل اس��ت. بسیاری از برندهای تازه تاسیس در مراحل اولیه اقدام 
به اس��تفاده از دامنه وس��یع اطالعات موجود در گوگل می کنند. به این 
ترتی��ب توانایی آنها برای مدیریت کس��ب و کار و پرهیز از اش��تباهات 

دیگران به شدت افزایش می یابد. 
اشتباه برخی از کارآفرینان در زمینه راه اندازی کسب و کار تازه تالش 
برای کس��ب اطالعات کامل در یک زمینه اس��ت. به این ترتیب آنها به 
دنبال کس��ب اطالعات جامع در حوزه مورد فعالیت ش��ان هستند. این 
نکته ش��اید در ابتدای کار امر مطلوبی محس��وب شود، اما هرگز نتیجه 
مناسبی در پی ندارد. آگاهی از تمام جزییات یک حوزه از دنیای کسب 
و کار از عهده هر برندی خارج اس��ت بنابراین ما در عمل باید با س��طح 

اطالعات محدود شروع به کار کنیم. 
5. یادگیری نکات تازه در فرآیند مدیریت کسب و کار

یک��ی از زیبایی های عرصه کارآفرینی امکان دس��تیابی به موفقیت 
بدون نیاز به طراحی ایده های فوق العاده نوآورانه اس��ت. بس��یاری از 
کارآفرین��ان موفق در سراس��ر دنی��ا ایده های عجی��ب و غریبی برای 
کس��ب موفقیت نداش��ته اند. نکته مه��م در این میان ش��جاعت الزم 
برای ش��روع کسب و کار در وهله نخست است. بسیاری از اطالعات و 
دانش موردنیاز در ادامه فرآیند کسب و کار به دست می آید. برخی از 
کارآفرینان با ایجاد موانع خودس��اخته در عمل فرآیند شروع کسب و 
کار را به تاخیر می اندازند. ش��اید در ابتدای فرآیند ما انگیزه بیشتری 
برای مدیریت کسب و کار مستقل مان داشته باشیم. هرچه مدت زمان 
فعالیت ما به عنوان کارمند در یک ش��رکت بیش��تر شود، انگیزه مان 
برای ترک موقعیت فعلی و ایجاد کس��ب و کار مستقل کاهش خواهد 

یافت. 
بسیاری از برندهای بزرگ در ابتدا محصوالت ساده ای تولید می کردند. 
رمز موفقیت آنها کسب اطالعات و نوآوری بیشتر در جریان فعالیت شان 
است. به این ترتیب به تدریج موفق به توسعه جایگاه شان در بازار کسب  
کار شده اند. اگر شما نیز در حوزه کسب و کار مشتاق به راه اندازی برند 
مس��تقل هس��تید، باید هرچه سریع تر دست به کار ش��وید. در غیر این 

صورت شاید زمان به سرعت برای شما بگذرد.
بدون ش��ک ش��روع کس��ب و کار تازه برای کارآفرینان دشواری های 
بس��یار زیادی دارد. اگر ش��ما تجربه قبلی در زمینه مدیریت کس��ب و 
کار نداش��ته باشید، چالش های پیش روی ش��ما بیشتر نیز خواهد شد. 
اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله برای ش��روع کس��ب و 
کار ایده مناس��بی خواهد بود، با این حال در ادامه مس��یر باید به دنبال 
ایده های بیش��تر برای مدیریت بهینه کس��ب و کارتان باشید. بی تردید 
هر ایده  و توصیه ای پس از گذش��ت مدت زمانی مشخص فاقد ارزش یا 

نیازمند بازنگری اساسی خواهد بود. 
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قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل ش��هرداری قم گفت: در فروردین ماه بیش از 17 
هزار تماس مردمی در س��امانه 137 ثبت ش��ده اس��ت. به 
گزارش روابط عمومی ش��هرداری ق��م، مهدی کالنترزاده با 
اش��اره به آمار پیام های مردمی ثبت ش��ده در سامانه 137 
شهرداری از ابتدای فروردین ماه تا پایان این ماه، اظهار کرد: 
مجموعا طی فروردین ماه بیش از 17 هزار تماس با س��امانه 
137 شهرداری قم برقرار ش��ده است. مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل ش��هرداری قم با بیان اینکه بیشترین تماس 
برقرارش��ده با این سامانه در حوزه اطالع رسانی و راهنمایی 
شهروندان بوده اس��ت، گفت: تماس های برقرارشده در این 
گ��روه موضوع بالغ بر ۸ هزار و 65 مورد بوده که بیش��ترین 
تم��اس ش��هروندان نیز مربوط به منطقه س��ه بوده اس��ت. 
کالنترزاده ادامه داد: به ترتیت موضوعات آب گرفتگی معابر 
با 2 هزار و 1۰۸ تماس، آس��فالت با ه��زار و 367 تماس و 
جمع آوری خاک و نخاله، پارک ها و فضای س��بز و سدمعبر 
و س��اخت و س��از با بیش از ۹۰۰ تماس بیشترین موارد مد 
نظر مردم در تماس با س��امانه ارتباطات مردمی شهرداری 

بوده است. وی با اذعان به اینکه بیشترین پیام های مد نظر 
مردم در فروردین ماه در حوزه سازمان ها مربوط به سازمان 
مدیریت پسماند بوده است، خاطرنشان کرد: استقرار باکس 
جمع آوری خاک و نخاله، مزاحمت سگ های ولگرد و انتقال 
باکس ه��ای خاک و نخاله بیش��ترین موضوع��ات در حوزه 
کاری این س��ازمان بوده اس��ت. مدی��رکل ارتباطات و امور 
بین الملل ش��هرداری قم ادامه داد: در حوزه کاری س��ازمان 

پارک ها هرس درختان، سازمان زیباسازی درخواست پالک 
ش��هرداری، س��ازمان ترافیک اعالم خرابی چراغ راهنمایی، 
س��ازمان اتوبوسرانی و س��ازمان تاکس��یرانی پیشنهادات و 

انتقادات بیشترین موضوعات مد نظر مردم بوده است.
کالنت��رزاده گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه بارندگی های ش��دید 
فروردین ماه بیش��ترین درخواست های مردمی در این مدت 
در خص��وص آب افتادگ��ی معابر بوده اس��ت. وی بیان کرد: 
مقایس��ه آمار تماس فروردین ماه و اسفندماه نشان می دهد 
که جمع آوری الش��ه حیوانات، رفع س��د معبر، اضافه بنای 
ساختمان ها بیش��ترین افزایش را داشته و بیشترین کاهش 
مربوط به درخواس��ت تخلی��ه چاه رفع آب های س��طحی، 
لکه گیری آس��فالت بوده اس��ت.  مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل ش��هرداری قم با اش��اره به رضایت مندی مردم از 
عملکرد و پاسخگویی نسبت به پیام های سامانه 137 گفت: 
در بین مناطق بیش��ترین رضایتمندی به ترتیب از مناطق 
س��ه، دو، یک و چهار بوده و در بین س��ازمان های خدمات 
شهری نیز بیش��ترین رضایتمندی به ترتیب از سازمان های 

پارک ها و فضای سبز و زیباسازی بوده است.

بوشـهر - خبرنگار فرصت امـروز: مدیر درمان تامین 
اجتماعی اس��تان بوش��هر با اش��اره به آغاز طرح نسیم 1۹ 
مهمتری��ن اه��داف این طرح گفت: م��ا در اجرای این طرح 
اهدافی را مدنظر داش��تیم که از مهمترین آنها می توان به 
پیش��گیری از درگیر شدن و خطر آلودگی بیماران مزمن و 
س��المندان با ویروس کرونا، تسهیل دسترسی بیمه شدگان 
دارای بیم��اری مزمن، س��المند و بازنشس��تگان به خدمات 
درمان��ی مراکز ملکی، کاهش می��زان مراجعه غیر ضرور به 
مراکز درمانی در راس��تای رعای��ت فاصله اجتماعی، کاهش 
هزینه ه��ای درمان��ی )پرداخت از جیب( بیمه ش��دگان و 
کاهش هزینه های جنبی مانند ایاب و ذهاب، وقت و فرصت 

های کاری و شغلی بیمه شدگان استان اشاره نمود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان اس��تان بوشهر؛ 
دکت��ر نویدی فرد افزود: در اس��تان بوش��هر 24 هزار بیمار 
دارای پرونده بیماری مزمن چون دیابت، فشارخون، بیماری 
ه��ای قلب��ی و عروقی و اعص��اب و روان داری��م که 5 هزار 

و 5۰۰ نف��ر از آن ها مربوط به شهرس��تان بوش��هر و بقیه 
مربوط به دیگر شهرس��تان هاس��ت. زهرا نویدی فرد افزود: 
مدیریت درمان تامین اجتماعی به منظور حفظ سالمت این 
عده، طرح نس��یم 1۹)نس��یم 1۹ : نوروز سالمتی ،یار مردم 
برابر کووید 1۹( را به صورت پایلوت و با مش��ارکت 12 نفر 

از کادر درم��ان خود در پل��ی کلینیک تخصصی مبعث اجرا 
کرده است .

مدیر درمان تامین اجتماعی اس��تان بوش��هر گفت: آغاز 
این طرح با س��ه خانواده ارزش��مند همس��ر ش��هید، مادر 
دو مددج��وی تحت پوش��ش بهزیس��تی و یک بازنشس��ته 
عزیز آغ��از گردید. وی اضافه ک��رد: همچنین این طرح در 
راستای سیاست های کلی س��ازمان مبنی بر افزایش سطح 
رضایتمندی و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و در راس��تای 
هماهنگی با برنامه های دانش��گاه علوم پزش��کی بوشهر به 
منظور کنترل و پیش��گیری بیماری کرونا و پویش در خانه 

بمانیم اجرا شده است.
مدیردرم��ان تامی��ن اجتماعی گفت: با اج��رای این طرح 
دیگر نیازی نیس��ت این بیماران ب��رای تامین دارو مراجعه 
کنند بلک��ه کادر درمان خ��ود به در منازل بیم��اران رفته 
وضمن تب سنجی و اندازه گیری فشارخون، به طور رایگان 

دارو را تحویل می دهند. 

تبریز – ماهان فالح: در راس��تای یکپارچه سازي شرکت 
هاي آب و فاضالب شهري و روستایي، طي احکام و ابالغیه 
های جداگانه ای از س��وی مدیرعامل ش��رکت آبفای استان 
آذربایجان ش��رقی، قائم مقام و سرپرس��ت های 5 معاونت 
، دفتر رواب��ط عمومی و دفتر منابع انس��انی و آموزش این 

شرکت منصوب شدند.
پس از یکپارچه س��ازی ش��رکت آبفا ش��هری و روستایی 
اس��تان آذربایجان ش��رقی، طی ابالغ های جداگانه از سوی 
علیرض��ا ایمانلو مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان آذربایجان 
شرقی قائم مقام و سرپرس��ت های 5 معاونت ، دفتر روابط 
ابالغ ها ابراهیم عباسپور به عنوان قائم مقام، حسین پایا به عمومی و دفتر آموزش این شرکت منصوب شدند. طی این 

عنوان سرپرس��ت معاونت مالی و پش��تیبانی، مهدی الفقیه 
به عنوان سرپرس��ت معاونت برنامه ریزی و توس��عه سرمایه 
گ��ذاری، محم��د خانی به عن��وان سرپرس��ت معاونت بهره 
برداری و توسعه آب، قاسم ابراهیم زاده به عنوان سرپرست 
معاونت خدمات مشترکین و درآمد، بهروز جداری به عنوان 
سرپرس��ت معاونت منابع انسانی و تحقیقات و پرویزعباسی 
به عنوان سرپرس��ت معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب 
منصوب ش��دند. همچنین عبداله رکنی بعنوان سرپرس��ت 
دفتر توسعه پایدار، مهدی پورآقاجان بعنوان سرپرست دفتر 
رواب��ط عمومی و آموزش همگان��ی و محمد باقرزاده بعنوان 

سرپرست دفتر منابع انسانی و آموزش معرفی شدند.

اهواز – شـبنم قجاوند: موس��ی ش��اعری در بازدید از 
پ��روژه ه��ای در حال اجرا ش��هرداری اهواز گف��ت: با بهره 
برداری از پروژه های عمرانی می توانیم ش��اهد اهواز نوینی 

باشیم که به سمت توسعه یافتگی حرکت می کند.
استاندار خوزستان، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 
اه��واز به همراه ش��هردار اهواز و برخی مدیران ش��هرداری 
از پروژه های عمرانی ش��هرداری اه��واز بازدید کردند و در 

جریان آخرین اقدامات صورت گرفته قرار گرفتند.
ش��هردار اهواز در حاش��یه بازدید از پ��روژه های عمرانی 
ش��هرداری اهواز گفت: امروز از مهم ترین پروژه های شهری 
بازدید داش��تیم و روند اجرای این پروژه ها بس��یار خوب و 
فعال اس��ت. از پروژه های مس��یر اتصال پل شش��م، پروژه 
تقاط��ع کارگاه ق��رارگاه خاتم، پ��روژه زیرگذر زردش��ت و 
مس��یر اتصال آن به بلوار قدس و زیر گذر 1۸ متری چهارم 
کیان آباد و پروژه س��پنتا بازدید کردیم تا مش��کالت برخی 
پروژه ها را بررسی کنیم. ش��اعری اظهار کرد: به مردم نوید 
می دهیم که در س��ال ۹۹ یک به یک پروژه های ش��هری 

افتتاح شوند و به بهره برداری برسند.
وی افزود: یکی از اهداف ما در این دوره از مدیریت شهری 
تس��ریع در انجام پروژه ها اس��ت تا خاطره خوبی از خود به 
جای گذاریم. بنابراین در قرارداد با قرارگاه خاتم االنبیا توافق 
شد که اقدامات در سه شیفت کاری و به صورت شبانه روزی 
انجام ش��ود که به محض ابالغ قرارداد، کار انجام خوهد شد 
و امیدواریم هفته آتی این کار انجام ش��ود. شهردار اهواز با 

اش��اره به حمایت اعضای شورای شهر و استاندار خوزستان 
بیان کرد: امیدواریم در دوره ش��ورای پنجم، ش��اهد افتتاح 

پروژه ها یا رسیدن به حداکثر پیشرفت فیزیکی باشیم.
ش��اعری گفت: کارگاه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا برای 
اجرای سه پروژه بزرگ عمرانی اهواز آماده شده است. تصور 
شورای ش��هر و مدیریت شهری این است که با بهره برداری 
از این پروژه ها بتوانیم ش��اهد اهوازی باش��یم که به سمت 

توسعه یافتگی حرکت خواهد کرد.
حس��ین حیدری عضو شورای ش��هر اهواز نیز در حاشیه 
این بازدید اظهار کرد: رسیدن به یک توسعه پایدار، مستلزم 
تقویت زیرساخت ها در همه بخش ها است و این پروژه ها نیز 
برای تقویت زیرس��اخت های حمل و نقل و ترافیک شهری 

اهواز در حال اجرا هستند.
وی افزود: پروژه های تقاطع غیرهمسطح میدان دانشگاه، 
پل ش��هید کجباف، مس��یر امتداد پل شش��م به مهدیس، 
صنایع فوالد و اتوبان ماهش��هر که رینگ مواصالتی غرب به 

شرق اهواز را به هم متصل می کند، فعال هستند.

تبریـز – ماهان فالح: سرپرس��ت امور فرهنگی و دینی 
وزارت نی��رو از علیرض��ا ایمانل��و مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی و مسئول امور فرهنگی و 
دینی این شرکت به خاطر کسب رتبه  "شایسته تقدیر ویژه 
" در راس��تای اجرای برنامه ابالغی امور فرهنگی و دینی در 
میان اس��تانهای کشور در س��ال 13۹7،  قدردانی کرد. در 

قسمتی از این لوح تقدیر آمده است :
جناب آقای مهندس علیرضا ایمانلو

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
وجدان های آگاه و بیدار همواره ستایشگر انسانهایی است 

که با احساس مسئولیت و تعهد کامل به تربیت همه جانبه 
جامعه همت می گمارند. عزیزانی که از حریم قرآن و عترت 
پاس��داری می کنند و اینک که با عزم و اراده واالی خویش 
طبق برنامه ابالغی امور فرهنگی و دینی در میان استانهای 
کش��ور در س��ال 13۹7 حائ��ز رتبه شایس��ته تقدی��ر ویژه 
گردیده اید ضمن تقدیر و تشکر از سعی و اهتمام جنابعالی 
و مجموع��ه صنعت آب و برق اس��تان این ل��وح بحضورتان 
تقدیم می گردد. از درگاه خداوند منان سالمتی و توفیقات 

روزافزون جنابعالی را نسئلت می نمایم.
 حسین قرنفلی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم خبر داد :

۱۷ هزار پیام مردمی در فروردین در سامانه ۱۳۷ ثبت شد

تحقق وعده اجرای نسیم 19 مدیر درمان تامین اجتماعی استان در راستای ارتقای خدمات درمانی استان بوشهر

با صدور احکام جداگانه از سوی مدیرعامل صورت گرفت؛

انتصابات جدید در شرکت آبفای استان آذربایجان شرقی

شهردار اهواز مطرح کرد:

توسعه شهر اهواز با افتتاح پروژه های عمرانی

به خاطر کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه جهت فعالیت های فرهنگی و دینی؛

وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی تقدیر کرد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
هدیه چهل و سه میلیون ریالی در رزمایش همدلی ماه مبارک رمضان

ساری – دهقان: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : کمک 
های مومنانه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری جمع آوری و به 

بسیج ادارات استان مازندران تحویل شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : حسب رهنمود مقام معظم رهبری ، در 
این روزها که شیوع بیماری کرونا موج همدلی ها و کمک های مومنانه به نیازمندان توسط 
عم��وم مردم و گروه ه��ای جهادی رنگ و بوی دیگری درآغاز ماه رمضان به فضای کش��ور 
بخشیده است ، کارکنان این شرکت  با جمع آوری کمکها در رزمایش همدلی شرکت کردند 
. سبحان رجب پور اظهار کرد : در مرحله اول مبلغ حدود بیست  میلیون ریال به منظور کمک به نیازمندان به صورت جداگانه توسط 
کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری جمع آوری شده و بین نیازمندان تقسیم شد . وی اضافه کرد : در مرحله 
دوم مبلغ حدود بیست و سه میلیون ریال کمک مومنانه برای معیشت ماه مبارک رمضان نیازمندان در این شرکت جمع آوری و به بسیج 
ادارات استان تحویل شد . رجب پور از ایجاد موج عظیم رزمایش همدلی، افزایش کمک های مردمی و فعالیت های جهادی و اقدامات 
انسان  دوستانه مردم نسبت به یکدیگر در فضای کرونایی برای یاری به نیازمندان در ماه مبارک رمضان گفت و اذعان کرد : در مجموع 

حدود چهل و سه میلیون ریال توسط کارکنان این شرکت برای نیازمندان جمع آوری و در اختیار آنها قرار گرفت .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان:
طرح »خانه های قرآنی« با استفاده از بستر فهما در طول ماه مبارک 

رمضان برگزار می شود
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: باتوجه به ش��یوع کرونا و همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح »خانه های قرآنی« در اس��تان 
گلستان برپاشد.به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، عادله کشمیری افزود: به اینکه ایجاد سیستم فهما 
یکی از نیازهای ضروری مجموعه کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور بود که این ضرورت و نیاز امروز) شرایط کرونا( بیشتر احساس 
شد و کاربردی تر شد.وی درباره  اهداف خانه های قرآنی گفت: تبیین جایگاه خانواده به ویژه پدر در امر آموزش قرآن به فرزندان، جایگاه 
مادر در انتقال مفاهیم دینی در بس��تر خانه داری، اس��تفاده از فضای مجازی جهت بروز و نمود فعالیت های قرآنی خانوادگی، استفاده 
صحیح از تلفن همراه در کنار یادگیری قرآن، جمع آوری آثار شایسته از کودکان و نوجوانان در مورد نقاشی از آیات قرآن و جمع آوری 
بانک مناس��ب از افراد عالقه مند و توانمند در حوزه فیلم س��ازی از جمله اهداف این طرح است.وی با اشاره به اینکه این طرح در قالب 
عکس و فیلم و نقاشی برپا می شود، درباره ی تقویم اجرایی این طرح گفت: زمان اجرای این طرح از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان 

این ماه است و عمده شرکت کنندگان این طرح در رده سنی کودک و نوجوان هستند.

ایده هنرمند موسیقی گلستان در سر فصل دروس دانشگاه قرار گرفت
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ وارش��اد اس��المی گلستان گفت: طرح »هندسه صدا در خوانندگی پاپ« ایده 
هنرمند گلستانی با تایید دانشگاه علمی کاربردی به زودی در قالب یک درس مستقل در این مرکز آموزش عالی تدریس خواهد شد.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، عادله کشمیری افزود: این طرح علمی - پژوهشی که پشتوانه تحقیقات 
۱۰ ساله دارد، با هدف ارایه شیوه نوین آموزش خوانندگی پاپ و ترکیبی از علوم مهندسی صدا، موسیقی و روانشناسی به تایید رسید.
وی ادامه داد: حامد جنتی طرح خود را که شامل ۳ دوره مقدماتی، متوسطه و پیشرفته است  به دانشگاه علمی کاربردی ارایه کرده است 
و توس��ط  9 نفر از  اس��اتید موسیقی دارنده مدرک دکترا تایید شد.کشمیری ضمن قدردانی و آرزوی موفقیت های روزافزون برای این 
هنرمند گلستانی در خاتمه درباره ی مزیت های این طرح گفت: مزیت این طرح، سرعت باال در یادگیری است و  افراد با هر سطح دانش 
موسیقی می توانند از آن استفاده کنند.یادآوری می شود حامد جنتی از هنرمندان نام آشنا و مجرب موسیقی استان گلستان و از اعضای 

هیات مدیره انجمن موسیقی گلستان که این طرح ماحصل تحقیقات علمی و پژوهشی ۱۰ ساله ی این هنرمند است.

با حضور بخشدار و مدیر آبفا میناب انجام شد:
بررسی وضعیت آب روستاهای سندرک میناب 

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: در بازدیدی با حضور بخشدار سندرک وضعیت آبرسانی به روستاهای این بخش بررسی شد. به 
گزارش روابط عمومی آب و فاضالب هرمزگان، مصطفی زائرپور مدیر آب و فاضالب شهرستان میناب گفت: در این بازدید وضعیت آبرسانی به 
روستاهای مازاوی، تمبو، داوري، درپهن و... بررسی و راهکارهای الزم برای رفع مشکالت آنها اتخاذ شد. وی افزود: برخی از روستاهای بخش 
سندرک با مشکل تامین و توزیع آب مواجه هستند که با راهکارهای اتخاذ شده مشکالت موجود مرتفع خواهد شد. مدیر آب و فاضالب 
شهرستان میناب با بیان اینکه وضعیت آبرسانی روستاهای میناب نیازمند بازنگری مجدد است، خاطرنشان کرد، بسیاری از مخازن و شبکه 
های فعلی توزیع آب قدیمی و فرسوده است که بايستي بازسازی و یا اصالح شود. وی افزود: در حال حاضر از مجموع بررسی وضعیت ۱۲ 
روستای این بخش، تنها دو مخزن نوساز و مابقی مخازن قدیمی و فرسوده هستند. زائرپور با اشاره به اینکه فرسودگی شبکه توزیع روستاهای 
بخش سندرک بسیار باالست، ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت و ساخت شهرک های مسکونی جدید نیازمند تجدید نظر در توزیع و 
همچنین توسعه شبکه آبرسانی هستیم. مدیر آب و فاضالب شهرستان میناب همچنین با اشاره به وضعیت کیفی آب روستاهای این بخش 
تاكيد كرد: بر اساس آزمایش هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبي واحد كنترل كيفي آبفا، وضعیت آب روستاها از لحاظ کیفی مطلوب گزارش 
ش��ده اس��ت. وی در پايان به راهکارهای اتخاذ ش��ده در جهت رفع مشکالت آب روستاهای بخش سندرک اشاره کرد و گفت: تجهیز و راه 
اندازی چاه مازاوی، مهار لوله بستر رودخانه روستای داوری پایین در مقابل سیل، پیگیری اتصال چاه تمبو به مخزن آن به  دلیل فاصله زیاد 
با چشمه، اصالح سیستم توزیع آب در روستاهای لور و بنهکان با همکاری دهیاری، احداث اتاقک کلر زنی در روستای درپهن با همکاری 

دهیاری، تعمیر سیستم های کلرزنی و .. . از جمله تدابيري است که برای گذر از تابستان در بخش توکهور اتخاذ شد.

دادستان کرمانشاه: برای بهبود خدمت رسانی به مردم درکنار 
دستگاههای خدمات رسان هستیم

کرمانشاه – منیر دشتی: مدیرعامل شرکت آبفای استان به منظور هماهنگی و تسهیل در ارائه خدمات به مشترکین، با شهرام کرمی 
دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که عزیزپور مدیر دفترحقوقی این شرکت نیز حضورداشت،دکتر 
کاکاوند ضمن ارائه گزارش��ی ازخدمات و فعالیتهای ش��رکت، سرقت دریچه های فاضالب و انشعابات غیرمجاز آب در سطح استان را از 
جمله چالش های پیش روی آبفا برشمرد و گفت: کسانی که مبادرت به سرقت دریچه های فاضالب و یا استفاده غیرمجاز ازشبکه آب 
شهری می کنند ضمن ایجاد مشکالت بهداشتی در شبکه، در خدمت رسانی به مردم نیز اخالل به وجود می آورند و باعث بروزحوادث 
ناگوار برای عابرین و خودروها می شوند. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان خدمات صادقانه مجموعه دادگستری درسطح استان را 
ارزشمند توصیف نمود و از تعامل وهمکاری مجموعه دادگستری با شرکت آب وفاضالب در رفع مشکالت اجرایی پروژه ها و پرونده های 
شرکت تشکر کرد. در ادامه این دیدار، دادستان کرمانشاه به نقش شرکت آب و فاضالب در خدمت رسانی به مردم اشاره کرد وگفت: 
دستگاه قضا جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم درکنار تمامی دستگاه های خدمت رسان برای خدمت رسانی ایده آل به آنان همکاری 

خواهدکرد و از روند بهبود خدمت رسانی ها درجامعه حمایت می کند.

دکتربهروز کارخانه ای ؛
 تقدیر معاون دانشجویی جمعیت هالل احمر کشور از کسب رتبه برتر 

استان همدان 
 همدان - خبرنگار فرصت امروز: معاون دانش��جویی س��ازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر با ارسال لوح تقدیر، کسب رتبه برترمعاونت جوانان جمعیت هالل احمر استان همدان 
در جمع آوری کمک های مردمی را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر اس��تان همدان دکتر بهروز کارخانه ای مدیر عامل این جمعیت با ذکر این مطلب که 
بالیای طبیعی در کنترل بشر نیستند فقط ایجاد آمادگی قبلی است که می توانند از خسارات 
جانی و مالی این بالیا بکاهد ،خاطرنشان کرد همیشه غفلت بشر از پدیده ها بالیا می سازند 
هر جا که این غفلت کمتر بوده خسارات و تلفات هم کمتر و طبیعتاً هر جا این غفلت بیشتر 
بوده منجر به خسارت و تلفات شدید در زندگی بشر شده است.  وی با اشاره به وقوع سیل 
سیستان و بلوچستان، افزود جمعیت هالل احمر استان همدان تمام توان خود را در راستای جمع آوری و ارسال کمک های مردمی تا 
زمان کاهش نیاز منطقه به کار بست.  دکتربهروز کارخانه ای به فعالیت معاونت جوانان در این راستا و کسب رتبه برتر کشوری آنها اشاره 
نمود و گفت جوانان این معاونت برای نجات جان و مال انسان های گرفتار در تمام حوادث به خصوص سیل سیستان و بلوچستان با 
توکل و امید در مسیر پر چالش خدمت گام نهادند که الحمداهلل در این مسیر با کسب این رتبه ارزشمند سربلند و سرفراز بیرون آمدند .
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چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبوریم بپذیریم که برای تولید محتوای مورد پسند 
جامعه می بایس��ت توج��ه ویژه ای به ذائقه بازیگ��وش، کودک مأبانه و راحت طلب آن 
داش��ت و متاس��فانه خروج از این مدار، محصوالِت اجتماعی ما، از هنر و بیان گرفته 
ت��ا کس��ب و کار و تبلیغ و برند را به کتاب های خاک گرفت��ه گنجه ها پیوند خواهد 
زد. با ما همراه باش��ید و یادداشت امین کنزی]1[، یکی از فعاالن حوزه کسب و کار 

را در این باره بخوانید.
در یک بعدازظهر بارانی تهران و هیاهوی سیل ویرانگری که کشور را درمی نوردد، 
دلم خواس��ت پس از سال ها به س��یاق نوجوانی و اوان جوانی، ورقی بر تاریخ ادبیات 
فارس��ی و آثار درخش��ان آن بزنم و نگاهی بر آثار برگزیده شاعران تاریخ ساز کشورم 
داشته باشم. تاسفبار است که هیوالِی مهیب کسب و کار آنچنان وجودم را به اسارت 
گرفته که سال هاس��ت چنین عملی برای��م در ردیف بیهوده ترین کارها قرار گرفته و 
مدت هاست اگر مجالی هم در این انبوِه گرفتاری های شغلی به دست آورده ام، آن را 

مجدانه صرف مطالعه و تمرین در حوزه مدیریت و موفقیت کرده ام.
به قصیده توفنده سیف فرغانی که آن را هنگام حمله مغوالن سروده می رسم:

ه���م م����رگ ب���ر ج��هان ش���ما نی���ز بگذرد *** هم رونق زمان شما نیز بگذرد
آب اج�����ل ک���ه ه�س����ت گل��وگ��یر خاص و ع��ام *** بر حلق و بر دهان 

شما نیز بگذرد
ای ت��ی����غ���ت��ان چ�و ن��ی��زه ب���رای س��ت�م دراز *** این تیزی ِس��نان 

شما نیز بگذرد
چ�ون داد ع���ادل�ان به ج�هان در، بقا نکرد *** بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
در مملکت چو ُغّرش شیران گذشت و رفت *** این عوعو سگان شما نیز بگذرد

 و این بخش از مثنوی موالنا که می گوید:
حق تعالی گر سماوات آفرید *** از برای دفع حاجات آفرید
هر کجا دردی، دوا آنجا رود *** هر کجا فقری، نوا آنجا رود

هر کجا مشکل، جواب آنجا رود *** هر کجا کشتیست، آب آنجا رود
آب کم جو تشنگی آور بدست *** تا بجوشد آبت از باال و پست

 همزمان در اتاق مجاور صدای فرزند بزرگ ترم را می شنوم که با برادر کوچکترش 
در رابط��ه با جدول ض��رب کلنجار می رود و از این عبارت مرس��وم بهره می برد: هف 
هلشتا...؟ مس��أله ای برایم جالب می شود و پرسشی ذهنم را تسخیر می کند. صفحه 
کتاب را با انگشت اشاره نگه می دارم و کتاب را روی قفسه سینه می گذارم و به سقف 

کم نور شده  اتاق خیره می شوم.
چطور می شود که یک عبارت بی معنا که هیچ سلیقه  توسعه یافته ای در تولید آن 
به کار گرفته نش��ده، اینطور نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شود؟ خیلی نادر 
افرادی هس��تند که ممکن اس��ت آن  را در همه الیه های مغز و حافظه کوتاه مدت و 
بلندمدت خود نداشته باشند. برعکس اگر در مورد هر یک از ابیات مزبور با آن همه 
غنای اندیش��ه و هنر، پرسش��ی در جامعه مطرح و معمایی برای تکمیل یک مصرع 
و حتی یک کلمه آن س��اخته ش��ود، مطمئنا برای شمردن درصد پاسخ های درست 

نیازی به خسته کردن انگشتان دو دست هم نخواهد بود.
البد آن یکی چیزی دارد که این یکی ندارد. حتما آن یکی به نیازی پاسخ می دهد 
که این یکی نمی دهد. این همه اختالف آماری پایدار در طول دهه ها و شاید صده ها 
تصادفی که نمی شود. در کلنجار ذهنِی مسأله به موضوعاتی می رسم که نمی دانم آ ن 

 را »عارضه« بنامم یا »علت«! اما هرچه هست واقعیت حادث شده است.
هم��ه انتخاب ه��ای ما محصول ارزش ها]2[س��ت. ارزش هایی که می تواند منش��أ 
زیس��تی یا اجتماعی داش��ته باش��د و یا نتیجه انگاره ها و نگرش های فردی انسان از 
زندگی باش��د. تردیدی نیست که انسان های خردمند ]3[ امروزی در کشمکش بین 
ای��ن نیروهاِی متفاوت قدرتمند، کمتر و بیش��تر درگیرند و برن��ده  انتخاب، نیرویی 
اس��ت که بر روان آدمی تسلط بیشتری دارد. بررسی این کشمکش نیروهای متضاد 
در نرم افزار زیس��تی انسان، موجب ایجاد طبقه بندی های متفاوتی توسط دانشمندان 
حوزه روانکاوی، روانشناس��ی، انسان شناس��ی و ایجاد مفاهیم متفاوتی از جمله نهاد، 

خود و فراخود، هوش��یار و نیمه هوش��یار و ناهوشیار]4[ کودک و والد و بالغ ]5[ و . . 
. ش��ده است اما به نظر می رسد ثمره جسمی آن، وجود حداقل سه مرکز فرماندهی 
در مغز انس��ان باش��د. مغز خزندگان ]6[ که خالصه فعالیتش اداره امور حیاتی بدن 
و اعضای آن اس��ت، مغز میانی یا سیس��تم لیمبیک ]7[ که احساس��ات، عواطف و 
ترس ه��ای  ما را کنترل می کند و غش��ای بیرونی مغز ی��ا نئوکورتکس ]۸[ که الیه 
تمدن بش��ری است و آنچه ما اندیشه می نامیم هدایت می کند.  خالصه حرفش این 
اس��ت که »ای برادر تو همان اندیش��ه ای ]۹[« درحالی که این طور نیس��ت. بررسی 
تکوین زیس��تی انس��ان در طول 7۰ هزار س��الی که از پیدایش نس��ل کنونی بش��ر 

می گذرد، موضوعی جذاب و مورد تمرکز زیست شناسان در دهه های اخیر بوده است 
ام��ا آنچه به موضوع گفت وگوی ما مربوط می ش��ود، تا حد زی��ادی، جدال بین مغز 

احساسی و مغز منطقی ما است.
هرچند مغز منطقی، پرس��ر و صداتر و پرهیاهوتر از س��ایر قسمت های آن است و 
طبیعی اس��ت که، تأثیرات آن را به عنوان مالک خرد و کالم بیش��تر درک می کنیم، 
اما بررس��ی های اخیر حوزه نوروسانیس]1۰[ به صورت علمی به اثبات رسانده است 
که اغلب انتخاب های ما تحت تأثیر مس��تقیم سیس��تم میانِی مغ��ز، قرار دارد و این 
سیس��تم است که  از طریق ترشحات بیوشیمیایی،]11[عملکردهای مغز منطقی ما 
را نیز تا حدود زیادی تحت تأثیر می گذارد. با این وصف عجیب نیس��ت که سیستم 
آسایش طلب لیمبیک که وظیفه آن  در طول تاریخ مدیریت امنیت و آسایش انسان 
بوده اس��ت، »هف هلش��تا« را با جدیت بیشتری انتخاب می کند چون بامزه است  و 
به ارزِش شوخ طبعی ما کمک می کند. چون کاربردی در مدیریت حافظه دارد و به 
یاد س��پردن جدول ضرب را تس��هیل می کند و چون درک آن آسان است حتی اگر 
فاقد هرگونه معنای مشخص باشد. نتایج این راحت طلبی را در پدیده های اجتماعی 

به وفور می توان یافت.
فوتبال��ی که توجه��ات و عالقه مندی ها، معطوف بازیکنان ب��ه اصطالح دریبل زن 
و خوش تکنیک می ش��ود و اعتنایی به پیچیدگی های عملکرد تیمی و س��ایر وجوه 
نمی ش��ود، در رونق کسب و کار مش��اوران مدیریت و موفقیتی که اراجیف بی پایه و 
اس��اس را تحویل خریداران ساده انگار می دهند و با س��اختن رویاهای رنگی، کرور 
کرور مخاطب را به دنبال خود می کش��ند که حتی زندگی روزمره و ش��یوه صبحانه 
خوردن آنها را به تماش��ا بنش��ینند و در مقابل آن اس��تادان و اندیش��مندان عزلت 
گزیده ای که متحیرند چرا حرف حس��اب آنها خریداری ندارد و سینمایی گیشه که 

بخش اعظم دارایی های این حوزه را هورت می کش��د )هرچند وضع س��ینما در این 
خصوص اندکی بهتر از باقی امور است(، همه مثال هایی آشنا و تجربه شده است که 

از دید خوانندگان خردورز پوشیده نیست.
اما در عین حال اینطور نیست که عرصه زندگی جوالنگاه ترکتازی بخِش بازیگوش و 
راحت طلب وجود ما باشد. بلکه آنچه تمدن انسانی را شکل می دهد و رفته رفته خود را 
بر تصمیمات استراتژیک بشر حاکم می سازد، بخش خردورزانه وجود ماست و آن است 
که حتی اگر در کوتاه مدت مغلوِب پرخاش و جس��ارت نظام احساسی ما باشد، در بلند 
مدت در حال ش��کل دهی سرنوشت جامعه انسانی است و شاید بتوان میزان خردورزی 

جامعه در سطوح مختلف آن و در امورِ متفاوت را عمیق ترین شاخص برای توسعه یافتگی 
آن قلمداد کرد، بنابراین کم توجهی این بخش نیز آسیب های بلندمدتی بر پیکره سیستم 

اجتماعی و نمو و تعالی آن خواهد داشت.
جری��ان منازعه بین این نیروها آنقدر جدی اس��ت که ب��ه یکی از مولفه های مهِم 
گردِش جهِت دینامیس��ِم سیستِم اجتماع بدل گشته اس��ت. عده ای خودآگاهانه یا 
ناخودآگاهانه در پی استفاده از نظام احساسی و راحت طلب دیگران و بهره برداری از 
آن به عنوان پایه توس��عه اجتماعی خود و جلب توجهات و منابع اجتماعی به سوی 
خود هس��تند و گروه دیگر نیز بر طبِل خردورزی و بس��ط اندیشه و فرهنگ حتی به 
قیمت از دس��ت دادن قدرت و امکانات اجتماعی خود می کوبند. اثرات این تقابل در 
ایجاد جریانات معیوبی مانند ش��ارالتانیزم، پوپولیس��م و از سوی دیگر افسردگی در 
جامعه ما قابل مشاهده است و شاید بخش مهمی از ریشه های مشکالت روانی وسیع 

و مورد اشاره وزیر محترم بهداشت را شکل می دهد. ]12[
راهکار کالس��یک حل این معضل )که دس��ت کارگردانان و برنامه ریزان فرهنگی 
کشور را می بوسد( ایجاد نهادهای کاردان و مورد اعتماِد عمومی جامعه در حوزه های 

متفاوت است. به گونه ای که در مواردی که بخش هایی از جامعه حتی قادر به درک 
جزییات امور نباش��ند، چیرگِی ق��درِت اعتماد، بتواند آنها را به س��وی انتخاب های 
عمیق تر س��وق بدهد. به عنوان مثال اگر اس��تاد ش��جریان در جایگاه اظهار نظر در 
خصوص قابلیت های یک خواننده باشد، بخش زیادی از جامعه به این انتخاب اعتماد 
ک��رده و از آن پی��روی می نمایند چرا که به کاردانی ایش��ان اعتقاد و به س��المت او 
اعتم��اد دارند. در چنین حالتی ذائقه فرهنگی-فک��ری جامعه به تدریج و در خالل 
تجربه تغییر خواهد کرد و قدرت درک اجتماع به راحت طلبِی آن فائق خواهد آمد.

ام��ا در کوتاه مدت چه بخواهیم و چ��ه نخواهیم مجبوریم بپذیریم که برای تولید 
محتوای مورد پسند جامعه می بایست توجه ویژه ای به ذائقه بازیگوش، کودک مأبانه 
و راحت طلب آن داش��ت و متاس��فانه خروج از این مدار، محصوالِت اجتماعی ما، از 
هنر و بیان گرفته تا کسب و کار و تبلیغ و برند را به کتاب های خاک گرفته گنجه ها 
پیوند خواهد زد و باید خودمان و اخالف مان منتظر بمانیم که شاید دستی از آستین 

برآید و مکاشفه ای مالطفت آمیز در احوال ما به خرج دهد.
ش��اید تنها راهی که مانع ظلم به خود و ظلم به جامعه باش��د، یکی به نعل و یکی 
به میخ زدن باشد و شاید هم همزمان به هر دو. نمی دانم. اما آنچه بر نگارنده روشن 
اس��ت اینکه چه بر ما مطلوب باش��د چه خیر، مانند گرگ و میش فضای اکنون این 

اتاق، رنگ واقعی کنونی جامعه ما چنین است. آری اینچنین است برادر:
»هف هلشتا، پلنگ و شیش تا«

پی نوشت:
#mba_dental_ir : 1. اینستاگرام

Value .2: مفه��وم ارزش از دی��دگاه اجتماع��ی به دیدگاه های��ی برمی گردد که 
اف��راد، خود و دیگران را برمبنای آن قضاوت می کنند و هدف های انس��ان را ش��کل 
می دهند. ب��رای توصیف کامل این مفهوم به کتاب »آناتومی جامعه« نوش��ته دکتر 

فرمرز رفیع پور مراجعه کنید.
3. انس��ان خردمند: عنوان به کار گرفته شده در نامیدن نسل کنونی بشر، توسط 

یووال نوح هراری در کتابی با همین نام
4. اساس نظریه فروید، پایه گذار علم روانکاوی

5.اساس نظریه اریک برن، پایه گذار نظریه تحلیل رفتار متقابل
brain stem .6 یا ساقه مغز

limbic system .7
Neo Cortex .۸

۹. »ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای«،  موالنا،  مثنوی معنوی
Neuroscience .1۰ )نوروس��اینس(: دانش بین رش��ته ای از آناتومی سیستم 
عصبی، بیولوژی سیس��تم عصبی، روانشناس��ی و روانپزش��کی براساس تکنیک های 
تصویرب��رداری از مغزمانن��د الکتروانس��فالوگرافی به چگونگی عملک��رد مغز در امور 

متفاوت می پردازد.
11. گردش ناقل های ش��یمیایی در مغز مانند دوپامین و سروتونین که بخش های 

متفاوت مغز و تصمیم گیری آن را هدایت می کنند.
12. وزیر بهداش��ت: »ایران یکی از جوامع افس��رده دنیاست« ، جامعه خبری الف 

25 ، اسفند 13۹7
ucan :منبع

تولید محتوای موردپسند جامعه
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ضروری ترین نرم افزارهایی که هر کارآفرین باید استفاده کند

اس��تفاده از تکنولوژی، هوشمندانه ترین اقدامی اس��ت که هر فردی می تواند در زندگی خود انجام دهد، با این حال 
مش��کلی که وجود دارد این اس��ت که گزینه های متعددی وجود داش��ته و ممکن است این ش��رایط باعث شود که از 
بهترین ها دور بمانیم. در این رابطه کارآفرین ها و مدیران به علت این امر که از حجم کاری باالیی برخوردار هستند، به 
کمک نرم افزارها می  توانند ش��رایط را بهبود بخش��یده و به همین خاطر برای آنها این موضوع کامال حیاتی خواهد بود. 

در این راستا به بررسی شش مورد منتخب خواهیم پرداخت.
OneNote-1

هیچ فهرس��تی از بهترین نرم افزارها بدون حداقل یک نماینده از برند مایکروس��افت کامل نخواهد بود. در این رابطه 
OneNote را می توان به عنوان دفترچه یادداش��ت خود با انواع امکانات متنوع، در نظر گرفت. خوش��بختانه نس��خه 
تلفن همراه آن نیز وجود داش��ته و این امر کار را راحت کرده اس��ت. علی رغم امکانات متنوع برای درج انواع محتواها، 
تعامل بس��یار خوب با س��ایر نرم افزارهای این شرکت نظیر اکسل، باعث شده است تا سهولت کار با آن بسیار باال باشد، 
با این حال برای استفاده از تمامی امکانات آن، توصیه می  شود که فیلم های آموزشی را مشاهده کنید. در نهایت با این 

برنامه مدیریت پروژه ها نیز ساده تر خواهد بود. 
Slack-2

ایمیل و تماس تلفنی ابدا نمی تواند گزینه-های کافی برای ارتباط کاری باشند. به همین خاطر به یک برنامه جامع تر 
با امنیت باال نیاز اس��ت که در این رابطه اس��لک، بهترین گزینه حال حاضر محس��وب می ش��ود. در نهایت شما پس از 
ایجاد یک تیم، می توانید گروه های شرکت های دیگر را نیز در خود ادغام کنید. درواقع این برنامه نیز امکانات متنوعی 
داش��ته و توصیه می ش��ود که قبل از استفاده، جست وجوی الزم برای پیداکردن امکانات و نحوه کار آن را انجام دهید. 

همچنین برای انواع تلفن های همراه نیز اپلیکیشن آن وجود دارد. 
Trello-3

بدون شک مدیریت اقدامات تیم شرکت و پیگیری وظایف آنها امری سخت است. با این حال این نرم افزار به کمک 
مدیران آمده و امکان نظارت بهتر را فراهم س��اخته اس��ت. در نهایت با این برنامه ش��ما می توانید افراد تیم را س��ریعا 
نس��بت به آخرین تغییرات، آگاه کنید. محیط کاربری آن کامال س��اده بوده و بدون هیچ گونه آموزشی می توانید از آن 

استفاده کنید. 
Dropbox-4

به اشتراک گذاشتن محتواها، یکی از اقدامات سخت خصوصا در رابطه با موارد پرحجم محسوب می شود. تحت این 
ش��رایط فضای ابری، گزینه ای بسیار مناسب خواهد بود. درس��ت به مانند تمامی نرم  افزارهای این فهرست، اپلیکیشن 
آن نیز برای انواع سیس��تم های عامل وجود دارد. امنیت باال در کنار امکان ایجاد تیم بدون محدودیت تعداد اعضا، از 

دیگر مزیت های آن محسوب می شود. 
360 Invoice-5

این امر که داده های شما نظم خوبی را داشته باشد، امکان استفاده از آنها را مهیاتر خواهد کرد. درواقع در بسیاری 
از شرکت ها، پایگاه داده خوبی وجود دارد با این حال به نظم آنها توجه زیادی نمی شود و این مسئله کار را بیش از حد 
س��خت خواهد کرد. این برنامه امکانات بی نظیری برای مدیریت داده ها داش��ته و در کمترین زمان ممکن، فاکتورهای 

مدنظر شما را ایجاد خواهد کرد. 
Zoho CRM-6

مدیریت ارتباط با مش��تری، یکی از مهم ترین اقدامات محس��وب شده و فرآیندهای مختلفی را شامل می شود. برای 
مثال نحوه ترغیب و حفاظت از مشتری، از جمله این موارد محسوب می شود. بدون شک تنوع اقدامات باعث می شود 
تا برنامه ریزی سخت باشد. در این رابطه به یک برنامه نیاز خواهد بود که Zoho با امکانات بینظیر خود، کار را ساده 
کرده اس��ت، با این حال ممکن اس��ت در برخورد اولیه با آن کمی گمراه شوید. به همین خاطر یک دوره آموزشی این 

نرم افزار، کامال ضروری خواهد بود. 
businessnewsdaily.com :منبع

آیا Clickbait یک استراتژی بد است؟

انتخاب تیترهای جنجالی استراتژی است که در بسیاری از مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع 
انتخاب موارد جنجالی این روزها در فضای اینترنت نیز بس��یار مورد اس��تفاده قرار می گیرد و ش��ما نیز 
حتما با نمونه هایی از آن مواجه ش��ده اید، با این حال تقریبا اکثر افراد از این روش، به بدترین نوع ممکن 
اس��تفاده کرده و به همین خاطر صحبت کردن در این رابطه کامال ضروری اس��ت. نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که میزان جذابیت این تیترها که در بسیاری از موارد مطابق حقیقت نبوده 
و بازی با کلمات محسوب می-شوند، باعث خواهد شد تا تمایل افراد برای کلیک کردن بر روی صفحه و 
واردش��دن به سایت مربوطه، افزایش چش��مگیری را پیدا کند، با این حال این نکته را فراموش نکنید که 
اگر از تیترهای در اصطالح زرد اس��تفاده کنید، پس از مدتی اعتماد مخاطب را به صورت کامل از دس��ت 
خواهید داد. به همین خاطر اس��تفاده از این روش ابدا توصیه نمی شود، با این حال همچنان می توانید به 
صورت اصولی، از این سیاس��ت اس��تفاده کنید، برای مثال آمارها حاکی از آن اس��ت که استفاده از اعداد، 
احتمال خوانده ش��دن محتوا را افزایش خواهد داد. نکته دیگری که در این رابطه باید به آن توجه داشته 
باشید این است که شما باید از جامعه هدف خود آگاهی باالیی داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا 
تیترهای انتخابی، شانس تاثیرگذاری باالیی را داشته باشند. به همین خاطر در این رابطه یک توصیه کلی 
وجود نداشته و بهترین راهکار این است که از یک جامعه شناس، کمک بگیرید. همچنین تحلیل اقدامات 
س��ایر برندها نیز در این رابطه کامال کارس��از خواهد بود. برای مث��ال می توانید به تیترهای محبوب ترین 
محتواه��ا نگاهی انداخته و دالیل موفقیت را مکتوب کنید. از این موارد برای بهبود اقدامات خود می توان 
اس��تفاده کرد. همچنین فراموش نکنید که ش��ما باید احساس��ات مخاطب را درگیر کنید. درواقع حتی 
بزرگنمایی در قالب ش��وخی نیز می تواند کارس��از باشد، با این حال فراموش نکنید که همه این موارد، به 

ویژگی جامعه هدف شما بستگی دارد. 
در نهایت توجه داشته باشید که سودمندبودن روش Clickbait یا تله کلیک، تنها به عملکرد شما بستگی خواهد 

داشت. به همین خاطر درست به مانند هر روش دیگری نمی توان آن را صرفا خوب و یا بد تلقی کرد. 
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بدون ش��ک هر فردی تمایل دارد از بقیه باهوش تر باشد، با این 
حال آیا تاکنون در این رابطه اقدامی را انجام داده اید؟ تصور اغلب 
افراد این است که هوش، مسئله ای است که میزان آن در بدو تولد 
تعیین ش��ده و دیگر امکان رش��د آن وجود نخواهد داشت، با این 
حال به نظر می رسد که این داده ها چندان هم قابل اعتماد نخواهد 
بود. درواقع همه چیز ش��ما در مقایس��ه با زم��ان تولد، بهبودهای 
زیادی را داش��ته است و دلیلی وجود ندارد که این امر برای هوش 
ش��ما، اتفاق نیفتاده باشد. با این حال ش��ما می-توانید این سطح 
را ب��ه ص��ورت مداوم نیز افزای��ش دهید، با این ح��ال ما به دنبال 
راهکارهایی هس��تیم که هر فردی بتواند آنها را مورد استفاده قرار 
دهد. در این راستا به بررسی شش اقدام ساده که شما را به فردی 

باهوش تر تبدیل خواهد کرد، می-پردازیم.
1-تغذیه  

فعالیت ذهنی به ش��دت افراد را گرس��نه خواهد کرد. تحت این 
شرایط اگر شما از مواد غذایی مناسبی استفاده نکنید، انرژی الزم 
به وجود نیامده و نمی توان انتظار داش��ت که مغر، بهترین عملکرد 
را داش��ته باشد. به همین خاطر تغییر عادت غذایی می تواند برای 
گام نخست، بسیار خوب باشد. در این رابطه مشورت گرفتن از یک 

مشاور تغذیه، بهترین راهکار ممکن خواهد بود. 
2-مدیتیشن 

اگرچه همواره در رابطه با تاثیرات فوق العاده مدیتیشن صحبت 

می ش��ود، ب��ا این حال می��زان اس��تفاده از آن به ص��ورت مداوم، 
بس��یار کم اس��ت. در این رابطه فراموش نکنید که امروزه با رشد 
تکنولوژی و ظهور اینترنت، شما صرفا به یک باشگاه محدود نبوده 
و می توانید سریعا در این رابطه اقدام کنید. مدیتیشن نه تنها برای 
تقویت عملکرد ذهن مناسب است، بلکه آرامش فوق العاده ای را نیز 
به همراه دارد. در این رابطه فراموش نکنید که توجه به س��المت 
جس��م نیز بسیار مهم خواهد بود. علت این امر به این خاطر است 
که دو بعد جس��م و ذهن به صورت مستقیم بر روی یکدیگر تاثیر 
داشته و بهبود سالمت جسم، در عملکرد ذهنی شما نیز تاثیرگذار 

خواهد بود.
3-کنجکاوی

هی��چ گاه کنجکاوی خ��ود را متوقف نکنید. ای��ن موضوع باعث 
خواهد شد تا ذهن همواره درگیر نگه داشته شود. درواقع یادگیری 
موارد جدید، بهترین تمرین برای ذهن محسوب شده و در کنار آن 
باعث می شود تا به دانسته ها و تجربیات شما افزوده شود. فراموش 
نکنید که برای پیشگیری از آلزایمر نیز توصیه می شود که همواره 
چیزه��ای جدیدی را یاد بگیرید. ب��ه همین خاطر تاثیر این اقدام، 

کامال تضمین شده است. 
4-محیط

روزمرگی و تکراری ش��دن، به عملکرد ذه��ن تاثیر منفی ای را 
خواهد داش��ت. این موضوع خالقیت را نیز ناب��ود خواهد کرد که 
ناش��ی از یک ذهن پویا اس��ت. به همین خاطر ضروری اس��ت تا 
به صورت مداوم، محیط خ��ود را تغییر دهید. در این رابطه حتما 
نی��ازی به اقدام��ات هزینه بر نبوده و حتی ی��ک تغییر کوچک نیز 

می تواند کامال کارساز باشد. 
5-اجتماع

اگرچه ممکن اس��ت عجیب به نظر برس��د، با ای��ن حال نتایج 
جدیدتری��ن تحقیقات بیانگر آن اس��ت که حض��ور در اجتماعی و 
داشتن روابط اجتماعی مستحکم، عملکرد فوق العاده ای را بر روی 
کارکرد مغز داش��ته و باعث می ش��ود تا زمینه گسترش افق دید، 

مهیا شود.
6-عمل گرایی

این امر که دانس��ته های خ��ود را از حالت تئ��وری خارج کرده 
و در عمل پیاده س��ازی کنید، از دیگر اقدامات بس��یار خوب برای 
بهبود عملکرد ذهن و تبدیل ش��دن به فردی باهوش تر محس��وب 
می ش��ود. فراموش نکنید که بهترین یادگی��ری زمانی رخ خواهد 
داد ک��ه خودت��ان یک اقدام را انجام داده باش��ید. برای مثال هیچ 
فردی ت��ا به امروز صرفا با مطالعه و مش��اهده، به یک راننده توانا 

تبدیل نشده است.
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که تغیی��ر در برخی از عادت ها 
نیز به این مس��ئله کم��ک خواهد کرد. برای مث��ال به جای آنکه 
بیشتر زمان استراحت خود را به شبکه  های اجتماعی و برنامه های 
تلویزیونی اختصاص دهید، به اقدامات مفیدی نظیر خواندن کتاب 
بپردازی��د. بدون ش��ک با انجام این اقدامات، پس از مدتی ش��اهد 
بهبود عملکرد ذهن خود خواهید بود. این نکته را همواره به خاطر 
داشته باشید که ذهن نیز به مانند بدن انسان به استراحت، تغذیه 
و ورزش جهت قرار گرفتن در باالترین سطح نیاز خواهد داشت. 
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6 اقدام ساده که شما را به فردی باهوش تر تبدیل خواهد کرد
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