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علت رشد شتابان قیمت دالر، سکه و طال چیست؟

 بازارها
روی خط التهاب

فرصت امروز: بازارها در روزها و هفته های گذش��ته دس��تخوش التهاب قیمت ش��ده اند. پس از آنچه در بازار خودرو اتفاق افتاد و 
شاهد رشد افسارگسیخته قیمت ها در این بازار بودیم، حاال بازار سکه دچار التهاب قیمتی شده و نرخ سکه از مرز 7 میلیون تومان 
گذشته است. در بازار ارز نیز قیمت دالر در هفته گذشته به آستانه 17 هزار تومان رسید و باعث واکنش رئیس کل بانک مرکزی 
شد. در شرایطی که بخش زیادی از نقدینگی کشور در بازار سهام سرمایه گذاری شده و امکان مسافرت خارجی نیز به دلیل شیوع 
کرونا کمتر از هر زمان دیگری است، اما قیمت دالر به  تدریج باال می رود. به نظر می رسد پس از آرامش کرونایی بازارها در ابتدای 
سال، حاال دومینوی افزایش قیمت ها یکی پس از دیگری بازارها را درمی نوردد. در این میان، تازه ترین شکل واسطه گری در اقتصاد...

تجربه سفر در دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟

مصاف ویروس و توریسم
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آیا بحران کرونا نظام تجارت جهانی را تغییر می دهد؟

مسیر معکوس جهانی سازی

خأل قوانین مناسب در حوزه کتاب دیجیتال
22 مورد از بهترین سرویس های فضای ابری
مدیریت زمان و 6 اشتباه رایج کارآفرین ها 

دنیای بازاریابی پس از قطع دسترسی  به کوکی ها
افزایش مخاطب ها در بازاریابی ایمیلی با 3 راهکار ساده

بازیابی صنعت تبلیغات از بحران کرونا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس زمان عرضه واکسن 
ویروس کرونا را مشخص کرد 

سرمقاله
پیدا و پنهان مالیات 

سپرده های بانکی

بانک ها طب��ق قانون عملیات 
بانکی ب��دون ربا و آیین نامه های 
حاص��ل  س��ود  آن،  اجرای��ی 
س��پرده های  به کارگی��ری  از 
س��رمایه گذاری م��دت دار را به 
سپرده گذاران پرداخت می کنند. 
بخش��ی از ای��ن س��ود به عنوان 
براساس  علی الحس��اب«  »سود 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 
به س��پرده گذاران به  طور ماهانه 
پرداخ��ت می ش��ود و مابقی آن 
پ��س از پای��ان س��الی مال��ی و 
مش��خص ش��دن میزان سود و 
زیان عملیاتی بانک ها با احتساب 
پرداختی ه��ای قبل��ی به  عنوان 
»سود قطعی« سپرده های بانکی 
بین بانک ها و مشتریان تقسیم 
شده و به سپرده گذاران پرداخت 

خواهد شد. بدین ترتیب:
علی الحس��اب«  »س��ود   *
سپرده های بانکی، »سود قطعی« 
نیس��ت، بلکه مبلغی اس��ت که 
به طور علی الحس��اب و براساس 
نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار 
به سپرده گذاران پرداخت می شود. 
تلقی »س��ود علی الحس��اب« به 
 عنوان »س��ود قطعی« به مفهوم 
خل��ق پ��ول از پول اس��ت که با 
موازین شرعی س��ازگاری ندارد و 

ممکن است »ربا« تلقی شود. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
این همان برداشت غیرصحیحی است که بعضا مراجع 
مالیاتی از »سود علی الحساب« سپرده های بانکی دارند. 
به هرحال، میزان »سود قطعی« حاصل از عملیات بانکی 
پس از بررس��ی حس��اب و کتاب بان��ک و تایید بازرس 
قانونی مشخص می ش��ود، اما قدر مسلم آن است که در 
مورد میزان »س��ود علی الحساب«، بانک ها مجاز نیستند 
بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با سپرده گذاران 

توافق کنند.
* آنچ��ه به عن��وان درآمد نهایی س��پرده گذاران تلقی 
می ش��ود، »سود قطعی« س��پرده های بانکی است که با 
احتس��اب پرداختی های قبلی به س��پرده گذاران بانک ها 
و موسس��ات اعتباری پرداخت خواهد ش��د. طبعا »سود 
قطعی« سپرده ها ممکن است معادل »سود علی الحساب« 
یا کمتر و بیشتر از آن باشد. در صورتی که »سود قطعی« 
عملی��ات بانکی کمتر از »س��ود علی الحس��اب« باش��د، 
در ای��ن ص��ورت، بانک ها همان مبلغی را ک��ه به  عنوان 
»سود علی الحس��اب« به سپرده گذاران پرداخت کرده اند 
به عنوان »سود قطعی« منظور و با سپرده گذاران تسویه 
می کنند، اما در صورتی که »سود قطعی« عملیات بانکی 
بیش از »سود علی الحساب« پرداخت شده باشد، در این 
صورت، بانک باید مابه التفاوت بین »سود علی الحساب« 

و »سود قطعی« را به سپرده گذاران بپردازد.
بنابراین سود حاصل از سپرده های بانکی، نوعی درآمد 
است که عاید سپرده گذاران می شود. در این صورت، دو 
پرسش مطرح می شود؛ س��وال نخست اینکه آیا به سود 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی به عنوان درآمد 
صاحبان س��پرده بایس��تی مالیات تعلق بگیرد؟ س��وال 
دوم ه��م اینک��ه آِیا در صورتی که مبلغ »س��ود قطعی« 
سپرده های بانکی براس��اس توافق بانک با سپرده گذار یا 
نتای��ج حاصل از تعیین س��ود و زی��ان عملیاتی بانک ها، 
بیش از مبلغ »سود علی الحساب« باشد، در این صورت، 
آی��ا مراجع مالیاتی می توانند مبلغ��ی را که مازاد بر نرخ 
»سود علی الحساب« )مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و 
اعتبار( به سپرده گذاران پرداخت می شود به عنوان هزینه 
عملیات��ی بانک ها نپذیرند، بلکه به عنوان درآمد عملیاتی 
محس��وب کرده و مالیات آن را از بانک ها مطالبه کنند، 

ولو آنکه به سپرده گذاران پرداخت شده باشد؟
پاس��خ به پرس��ش اول مس��تلزم بررس��ی موضوع از 
جنبه ه��ای متف��اوت مالیات��ی و دی��دگاه قانون گذار در 
این زمینه اس��ت. قدر مس��لم آنکه طبق قانون عملیات 
بانک��ی بدون رب��ا، منابع حاص��ل از س��پرده های بانکی 
باید توس��ط بانک ها در امور تولیدی و خدماتی کش��ور 
ب��ه کار گرفته ش��ود و س��ود حاص��ل از به کارگیری این 
منابع بایس��تی حاصل معامالت مش��روع می��ان بانک ها 
و تس��هیالت گیرندگان باش��د. پ��س ف��رض اس��ت که 
س��پرده گذاری در بانک ه��ا به مفهوم خل��ق پول از پول 
نیس��ت، بلکه درآم��د مش��اع بانک ها و س��پرده گذاران 
اس��ت که از عملیات مش��روع بانکی تحصیل می شود و 
این س��ود به نس��بت مدت س��پرده گذاری و سهم منابع 
بانک ها در این س��رمایه گذاری، بین بانک و سپرده گذار 
تقس��یم خواهد شد بنابراین »س��ود قطعی« سپرده های 
بانک��ی، نوعی درآم��د حاصل از عملیات مش��روع بانکی 
اس��ت که نصیب صاحبان س��پرده می ش��ود و براساس 
منطق مالیاتی، چون درآمد اس��ت بایستی به آن مالیات 
تعل��ق بگیرد. معم��وال این نظریه در زمان هایی بیش��تر 
مطرح می ش��ود که دول��ت در تنگنای درآمدی به  س��ر 
می برد و درآمده��ای عمومی، تکافوی هزینه های جاری 
و عمران��ی را نمی کند. در نتیجه ب��رای پیداکردن منابع 
جدید مالیاتی، س��پرده های بانکی شفاف ترین و در عین 
حال، سهل الوصول ترین منبع درآمدی است که می توان 
به س��راغ آن رفت و مالیات آن نیز به راحتی قابل وصول 

است.
الزم به توضیح است که یکی از مراکز معتبر پژوهشی 
در ای��ن زمینه طی گزارش��ی مفصل و مس��تند در ذیل 
»بررس��ی الیحه بودجه سال 1۳۹۸ کل کشور«، موضوع 
اضافه شدن س��ود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به 
پایه ه��ای مالیات��ی را مطرح کرد و پیش��نهاد داد که در 
سال آینده از سود س��پرده های بانکی اشخاص حقوقی، 
مالیات ۲۵درصدی دریافت ش��ود و درآمد حاصل از آن 
را حداقل 1۰ ه��زار میلیارد توم��ان پیش بینی کرد. در 
بخش »مقدمه« این گزارش با اشاره به ضرورت افزایش 
درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی آمده است: »یکی از 
راه های افزایش درآمد مالیاتی، افزایش پایه های مالیاتی 

اس��ت. البته مالیات و س��ازوکارهای مالیات  ستانی عالوه 
ب��ر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم گری نیز حائز اهمیت 
هستند و دولت ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی 
خود بهره می جویند. یکی از اقس��ام مالیات در دنیا، اخذ 
مالیات از س��ود سپرده های بانکی اس��ت که کشورهای 
زی��ادی مبادرت به دریاف��ت آن می  نمایند. این در حالی 
است که در ایران براساس ماده )1۴۵( قانون مالیات  های 
مس��تقیم، س��ود س��پرده  های بانکی از پرداخت مالیات 
معاف اس��ت. معافیت مالیاتی سپرده گذاری در شرایطی 
برقرار اس��ت که بخش واقعی اقتص��اد ملزم به پرداخت 
مالیات است که نتیجه آن، جذابیت بیشتر سپرده  گذاری 
در مقایس��ه با س��رمایه  گذاری در بخش تولید و خدمات 
شده است« اما موضوع ممکن است از جنبه مصالح کالن 
اقتصادی کش��ور، صورت دیگری پی��دا کند. اگر گرفتن 
مالی��ات از س��پرده های بانک��ی مورد رضای��ت صاحبان 
سپرده ها نباش��د، در این صورت، آیا شاهد خروج منابع 
س��پرده ها از بانک ها و س��رازیر شدن س��یل این منابع 
سرگردان به س��وی بازار غیرمتش��کل پولی و مالی یا به 
 سوی بازار سکه، طال، ارز، مسکن و خودرو نخواهیم بود. 
عوارض منفی واردش��دن منابع سپرده های بانکی در این 

بازارها چگونه قابل پیش بینی و پیشگیری خواهد بود؟
واقعی��ت آن اس��ت که سیاس��ت مالیات��ی یعنی اخذ 
مالیات و معافیت مالیاتی نیز بایس��تی براس��اس مصالح 
کالن کش��ور، طراحی و توس��ط قانون گذار تعیین شود. 
در اینکه »س��ود قطعی« سپرده های بانکی نوعی درآمد 
اس��ت، تردید نیس��ت، اما نباید مصال��ح کالن اقتصادی 
کش��ور را قربانی این درآمد مالیات��ی کرد. این مصلحت 
مالیاتی را قانون گذار باید تشخیص دهد. در حال حاضر، 
مستند قانونی منابع و معافیت های مالیاتی عمدتا قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم مص��وب 1۳۹۴/۰۴/۳1 مجلس 
ش��ورای اس��المی و همچنی��ن قانون مالی��ات بر ارزش 
افزوده اس��ت. در این باره، بند 1 و ۲ ماده )1۴۵( قانون 
مالیات های مس��تقیم به روش��نی »س��ود تعلق گرفته به 
س��پرده های مربوط به کس��ور بازنشس��تگي و پس انداز 
کارمن��دان و کارگران ن��زد بانک هاي ایران��ی در حدود 
مقررات اس��تخدامي مربوطه و همچنین س��ود یا جوایز 
متعلق به حساب های پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد 

بانک هاي ایراني یا مؤسس��ات اعتباري غیربانکی مجاز را 
معاف از پرداخت مالیات نموده است. این معافیت شامل 
س��پرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباري غیربانکي 

مجاز نزد هم مي گذارند، نخواهد بود.«
در م��ورد تعل��ق مالیات ب��ر ارزش افزوده نی��ز ظاهرا 
تلق��ی س��ازمان امور مالیاتی آن اس��ت ک��ه »از آنجایی 
ک��ه به موجب ماده )1( قانون مالی��ات بر ارزش افزوده، 
عرض��ه کاالها و ارائه خدمات در ایران مش��مول مالیات 
بر ارزش افزوده اس��ت، لیکن س��ود دریافتی سپرده های 
اش��خاص از بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری اعم از 
دارای مج��وز یا فاقد مجوز از بان��ک مرکزی از مصادیق 
ارائه خدمت تلقی نمی گردد و بنابراین مش��مول مالیات 
و عوارض یادش��ده نخواهد بود.« به این ترتیب، هرچند 
که از نظر کارشناسی معتقد به لزوم اخذ مالیات از سود 
س��پرده های بانکی باش��یم، اما باید پذیرفت که در حال 
حاضر، قانون گذار س��ود س��پرده های بانکی را مش��مول 

مالیات نمی داند.
پرس��ش بعدی آن اس��ت که آیا تلق��ی و رویه بعضی 
مراج��ع مالیات��ی در ای��ن م��ورد ک��ه »س��ود قطعی« 
س��پرده های بانکی حداکثر تا نرخ س��ود مصوب شورای 
پول و اعتبار به عنوان هزینه عملیاتی از بانک ها پذیرفته 
می ش��ود و مازاد بر آن به عنوان هزینه تلقی نمی ش��ود و 
پذیرفته نخواهد ش��د، صحیح است؟ در این باره از یکی 
از مقامات مالیاتی نقل شده است: »سیستم بانکی به هر 
دلیل سودهای س��پرده بیشتر از 1۵درصد را پرداخت و 
دریافت می کردند که س��ازمان امور مالیاتی برای تامین 
هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای 
اعمال قانون، سود س��پرده های باالتر از 1۵درصد را که 
بانک ه��ا دریافت کرده بودن��د به عنوان هزینه قابل قبول 

مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.«
این مطلب بدان معناس��ت که سود سپرده های بانکی 
مازاد بر نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار، هرچند که به 
سپرده گذاران پرداخت شده باشد، هزینه تلقی نمی شود. 
پس درآمد عملیاتی بانک هاس��ت که بایس��تی برای آن 
مالی��ات بپردازند. از نظر مبانی ش��رعی و مقررات قانون 
عملی��ات بانکی بدون ربا، این اس��تدالل چندان موجه و 
پذیرفتنی به نظر نمی رس��د، زیرا همان گونه که توضیح 

داده شد، میزان سود عملیات بانکی چه در بخش تجهیز 
منابع و سپرده پذیری و چه در بخش پرداخت تسهیالت، 
تابعی از »س��ود قطعی« معامالت مشروع است که مبلغ 
دقیق آن معموال در پایان سال مالی بانک ها و موسسات 
اعتباری مشخص می ش��ود. آنچه را هم که شورای پول 
و اعتبار به عنوان سود سپرده های بانکی تعیین و توسط 
بانک مرک��زی به بانک ها ابالغ می کند، در واقع »س��ود 
علی الحساب« و غیرقطعی س��پرده های بانکی است؛ در 
حالی که مراجع مالیاتی همین س��ود غیرقطعی را دقیقا 
به  عنوان »سود قطعی« تلقی کرده و مازاد بر آن را که به 
سپرده گذاران پرداخت می شود به عنوان هزینه عملیاتی 

از بانک ها نمی پذیرند.
این اس��تدالل ممکن اس��ت در م��ورد عملیات بانکی 
ربوی، صحیح باش��د، ام��ا در نظام بانک��داری جمهوری 
اس��المی، تعهد و پرداخت »سود قطعی« به سپرده های 
بانکی به عل��ت مغایرت با موازین ش��رعی، غیرقانونی و 
تخل��ف بانکی اس��ت و مبلغ دقیق س��ودی ک��ه بانک ها 
بایس��تی به سپرده گذاران پرداخت نمایند در پایان سال 
مالی مش��خص خواهد ش��د بنابراین نرخی که توس��ط 
ش��ورای پول و اعتبار تصویب می شود، همان نرخ »سود 
علی الحس��اب« سپرده هاس��ت و نه نرخ »س��ود قطعی« 
سپرده های بانکی. لذا به نظر می رسد که مراجع مالیاتی 
باید در این زمینه موضوع را مجددا بررس��ی کرده و نظر 
خود را براساس مقررات و مفاهیم بانکداری اسالمی ارائه 
دهند. به همین جهت ش��اید یکی از دالیل کاهش نرخ 

سود سپرده های بانکی، همین رویه مالیاتی بوده است.
به هرحال، تصور نمی ش��ود که هیچ بانک یا موسس��ه 
اعتباری در ص��دد فرار از پرداخت مالیات س��پرده های 
بانکی باش��د، اما نکته مهم آن اس��ت ک��ه تعلق مالیات 
یا معافیت از مالیات بایس��تی متکی به مستندات قانونی 
باش��د. ماده )1۴۵( قانون مالیات های مس��تقیم در این 
زمین��ه از چنان صراحتی برخوردار اس��ت ک��ه نیازمند 
اجتهاد شخصی و تفسیرهای سلیقه ای نیست. پس بهتر 
است برای گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی مردم 
و تش��خیص و پذیرش هزینه های مالیاتی، مبنا را حکم 
قانون گ��ذار بدانیم و نه اس��تنباط های مبتنی بر مصالح 

اداری.

پیدا و پنهان مالیات سپرده های بانکی

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



تنها علت ناخش��نودی انسان در آن اس��ت که نمی داند چگونه در اتاقش آرام 
بگیرد. )آلن دو باتن، هنر سیر و سفر(

به نظر می رس��د بیش��ترین تلفات ش��یوع کرونا در مصاف ویروس و اقتصاد به 
صنعت گردش��گری رس��یده اس��ت و آینده صنعت توریس��م هم اکنون بیشتر از 
همیش��ه تیره و تار می نماید. حتی با فرض مهار احتمالی کرونا، به نظر نمی آید 
که صنعت توریس��م به این زودی ها به رونق پیش از ش��یوع کرونا برسد، چراکه 
ویروس کووید-1۹ از تعطیالت بهاری گرفته تا تعطیالت تابس��تانی، برنامه همه 
س��فرها را کنس��ل کرده اس��ت و طرح فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های 
رفت وآمدی که توس��ط دولت ها برقرار شده، باعث شده تا بسیاری از گردشگران 
در اوج فصل س��فر در خانه بمانند و به تعبیر آلن دو باتن، از درون اتاق خود به 

دور دنیا سفر کنند.
بیشترین تلفات کرونا به گردشگری رسید

با گس��ترش بیماری کرونا، محدودیت های رفت و آمد در همه کش��ورها اعالم 
ش��ده و این در حالی اس��ت که در طول تاریخ س��فر چنین محدودیتی تاکنون 
اتفاق نیفتاده بود. همین امر به قرنطینه ش��هرها و بس��ته شدن مرزهای سیاسی 
انجامی��ده و میلیاردها دالر به صنعت گردش��گری ضرر وارد کرده اس��ت. طبق 
آمارهایی که دو هفته پیش، سی ان بی س��ی ارائه کرد، با شیوع بیماری کرونا، ۹7 
مقصد )۴۵درصد( همه یا بخشی از مرزهای خود را بستند؛ 66 کشور )۳۰درصد( 
پروازه��ا را کم و بیش به حالت تعلی��ق درآوردند؛ ۳۹ مکان )1۸درصد( تعطیلی 
مرزها را برای یک گروه خاص هدف قرار دادند و 16 کش��ور )7درصد( باقیمانده 

هم به اقدامات دیگری نظیر قرنطینه روی آوردند.
همچنی��ن به گفت��ه وب س��ایت جهانی ردیاب��ی پروازهای جهان��ی، میانگین 
پروازه��ای روزان��ه تجاری از بی��ش از 1۰۰ هزار پرواز در ژانویه و فوریه امس��ال 
ب��ه 7۸.۵۰۰ پرواز در م��ارس و ۲۹.۴۰۰ پرواز در آوریل رس��ید. چنین کاهش 
کم س��ابقه ای در پروازهای تجاری باعث ش��ده تا بخش بزرگ��ی از ناوگان هوایی 
زمین گیر ش��وند و ش��رکت های هواپیمایی با بحران ورشکس��تگی روبه رو شوند. 
حتی اگر همین فردا واکس��نی برای ویروس کرونا کش��ف ش��ود و خطر ابتالی 
بیماری از بین برود، س��ال ها طول می کشد تا صنعت حمل ونقل هوایی و به  طور 

کلی، اقتصاد جهانی بتواند پیامدهای این بحران را پشت سر بگذارد.
البت��ه بازخوردهای منفی کرونا در صنعت گردش��گری تنه��ا منوط به بخش 
حم��ل و نقل نب��وده، بلکه بخش هتلداری را هم تحت الش��عاع قرار داده و عالوه 
بر ش��رکت های هواپیمای��ی، هتل ها هم در هفته ها و ماه های گذش��ته با کاهش 

مس��افر مواجه ش��ده اند. براساس داده های موسس��هSTR ، نرخ هتل ها در همه 
مناط��ق جهان در ماه مارس کاهش  یافته و چندین هتل زنجیره ای بزرگ نیز از 
اخراج کارکنان و کاهش دس��تمزدها خب��ر داده اند. برخی از هتل های بزرگ هم 
ه��زاران نفر از کارمندان خود را به مرخصی اجباری فرس��تاده اند. ش��رکت های 
س��فر آنالین مانند Expedia Group  ه��م اعالم کرده اند که در حال کاهش 

۳ هزار شغل هستند.
این بیکاری گسترده، چشم انداز روشنی است از آنچه این روزها در بخش های 
وابس��ته به گردش��گری در ح��ال وقوع اس��ت. برآوردها نش��ان می دهد صنعت 
گردش��گری بیش از 1۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می شود و 
تقریبا از هر چهار ش��غل جدید در طول پنج سال گذشته، یکی از آنها مربوط به 
صنعت گردشگری بوده است، اما توقف ناگهانی سفر به دلیل شیوع کرونا موجب 
از دست رفتن بیش از یکصد میلیون شغل در سال ۲۰۲۰ خواهد شد. این اتفاق 
باعث می ش��ود که ۲.7 تریلیون دالر از تولید ناخالص داخلی توریس��م و سفر در 
س��ال جاری کاسته شود بنابراین به نظر می رس��د در مصاف ویروس و توریسم، 
این صنعت گردش��گری است که به اغما رفته و تنها راه برای گردشگران در این 

روزها، تجربه سیر و سفر از درون اتاق های خویش است.
ضربه سنگین کرونا بر پیکره گردشگری

در همین زمینه، نهاد پژوهش��ی مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررس��ی 
مواجه��ه صنعت گردش��گری با ویروس کرون��ا پرداخت و توجه به گردش��گری 
داخلی را تنها راه برای بقای این صنعت در شرایط کنونی دانست. به گفته مرکز 
پژوهش ها، به نظر می  رس��د با ادامه طرح فاصله گذاری اجتماعی، حداقل تا یک 
س��ال آینده،  سفرهای بین المللی در حوزه گردش��گری برای جلوگیری از شیوع 
مجدد بیماری کرونا با تأخیر خواهد ش��د. در این ش��رایط، بهترین سناریو برای 
حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری،  حمایت ویژه از توسعه گردشگری داخلی 
)البته با رعایت پروتکل  های بهداش��تی( است، چراکه حدود ۸۰درصد از گردش 
مالی صنعت گردشگری کشور توسط گردشگران داخلی ایجاد می  شود و تحریک 
هدفمن��د تقاضا می  تواند زیان ناش��ی از بحران کرونا را در صنعت گردش��گری و 

کسب وکارهای پیرامون آن به حداقل برساند.
این در حالی است که با بازگشایی تدریجی کسب وکارها و رفع محدودیت  های 
تردد بین ش��هری،  سفر و گردش��گری در جامعه کماکان انجام می شود، به ویژه 
اینک��ه در نیم��ه خردادماه 1۳۹۹ تعطیالت عید فط��ر و نیمه خرداد پیش روی 
ماست و فصل تابس��تان نیز به عنوان فصل ویژه گردشگری ایرانیان در راه است. 
بنابراین از آنجا که کمتر از 1۰درصد اقامت مردم در اقامتگاه های رس��می نظیر 
هتل ه��ا، مهمانپذیرها،  زائرس��راها و  مجتمع های گردش��گری صورت می گیرد و 
بیش از 6۰درصد آنها در کمپ های موقت مانند چادر  و اقامتگاه  های غیررس��می 

اس��کان می  یابند، به نظر می  رس��د که بستن این تأسیس��ات گردشگری و مراکز 
رس��می نمی  توان��د کمک چندانی به کنت��رل بیماری کند. به ع��الوه، اقامت در 
سکونتگاه های غیررس��می با وضعیت بهداشتی نه چندان مناسب می تواند باعث 
ش��یوع و گسترش کرونا شود. از سوی دیگر، بس��یاری از جاذبه  های گردشگری 
مانند موزه  ها و س��ایت  های تاریخی و فرهنگی که امکان مدیریت بازدید در آنها 
فراهم اس��ت، می  توانند با رعایت پروتکل  های بهداش��تی و ط��رح فاصله  گذاری 
اجتماعی مجددا بازگش��ایی ش��وند، به طوری که امکان سفر و گردشگری درون 
ش��هری و منطقه ای فراهم شود تا از حجم سفرهای غیرضروری خارج از شهر و 
استان کاسته شود، بار روانی ماندن در خانه کمتر شود و در نهایت کسب وکارهای 
مرتبط با صنعت گردش��گری به حیات خود ادامه دهند، اما آنچه برای این مهم 
ضرورت دارد، توزیع آس��ان و ارزان اقالم بهداش��تی به وی ژه ماس��ک،  دستکش و 
مواد ضدعفونی کننده جهت اس��تفاده مردم در این مراکز اس��ت. به اعتقاد بازوی 
کارشناس��ی مجلس، حاال که مدیریت ش��یوع بیماری به خود مردم واگذار شده 
اس��ت و عمده اقدامات پیشگیرانه دولت به توصیه رعایت نکات بهداشتی توسط 
مردم تقلیل یافته و محدودیت  های تردد درون شهری و بین شهری برداشته شده 
اس��ت، الزم اس��ت که ضمن مدیریت توزیع اقالم بهداش��تی مورد نیاز، س��فر و 
گردشگری مردم از سوی دولت به گونه ای برنامه  ریزی شود که به موازات آسیب 
کمتر به کسب  وکارهای صنعت گردشگری و مدیریت اوقات فراغت مردم، موجب 

تشدید بیماری کرونا در جامعه نشود.
نسخه توریستی برای دنیای پس از کرونا

»تنها علت ناخش��نودی انسان در آن است که نمی داند چگونه در اتاقش آرام 
بگی��رد.« ای��ن جمله را آلن دو باتن در کتاب »هنر س��یر و س��فر« به نقل از بلز 
پاس��کال، فیلسوف فرانس��وی روایت کرده است. پرواضح اس��ت که دو باتن این 
کتاب را س��ال ها پیش از همه گیری کرونا نوشت و هنوز خطر یک اپیدمی حتی 
در بدترین کابوس های آدمی نیز جایی نداش��ت. حتی فیلم »ش��یوع« اس��تیون 
سودربرگ که ش��بیه به وضعیت این روزهای ماست و درباره شیوع یک بیماری 
اپیدمیک در جامعه بش��ری است، چندان در س��ینمای علمی-تخیلی آن روزها 
شاخص نبود و ایده شیوع دوباره طاعون در هزاره سوم میالدی محال تر از حمله 

بشقاب پرنده ها به زمین به نظر می رسید.
اما حاال با ظهور ویروس کووید-1۹ بش��ر در مواجهه ای آخرالزمانی با بیماری 
قرار گرفته و ش��یوع کرونا به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل ش��ده است. به نظر 
می رس��د تجربه زندگی در دنیای پساکرونا دس��تخوش تغییر خواهد شد و هنر 
س��یر و سفر نیز به موازات تغییر سبک زندگی متحول خواهد شد؛ کمااینکه این 
روزها با ش��یوع کرونا بسیاری از گردش��گران از درون اتاق های خود سفری را به 

دور دنیا آغاز کرده اند.

تجربه سفر در دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟

مصاف ویروس و توریسم

مرک��ز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود به بررس��ی مواجهه 
صنعت گردش��گری با ویروس کرونا پرداخته و نوش��ته اس��ت: در ایران 
همزماني ش��یوع کرونا با تعطیالت س��ال نو و عید نوروز به  عنوان بازه 
اصلي س��فرهاي داخلي و خروجي موجب شده اس��ت تا تمامي فعاالن 
صنعت گردش��گري با یک مخاطره بي سابقه واقعي روبه رو شوند، چراکه 
براس��اس تخمین هاي صورت گرفته از پنج س��ال گذشته مي توان گفت 
که س��الیانه از ابتداي اسفندماه تا پایان فروردین ماه حدود یک میلیون 
مس��افرت خارجي توسط گردش��گران ایراني صورت مي گرفت و حدود 
۸۵۰ه��زار گردش��گر خارجي در این مدت به کش��ور وارد مي ش��دند. 
همچنی��ن طي این مدت حدود ۲۰ میلیون س��فر داخلي با 7۵ میلیون 
شب اقامت )براس��اس میانگین نوروز 1۳۹۸( توسط گردشگران داخلي 
ثبت ش��ده که با توجه به ش��رایط کنوني، این صنعت با رکودی عمیق 

مواجه خواهد شد.
کس��ب وکارهاي حوزه گردش��گري در این وضعیت پیش آمده عمال 
تعطیل ش��ده و ب��ه عبارتي، چرخ این صنعت اش��تغال زا متوقف ش��ده 
اس��ت. هرچن��د که به عل��ت فقدان نظ��ام آماري منس��جم در صنعت 
گردشگري کشور، نمي توان برآورد دقیقي از میزان اثرات ویروس کرونا 
بر صنعت گردش��گري داشت، ولي براساس شواهد موجود و برآوردهای 
دس��ت اندرکاران ام��ر، ایران در س��ال 1۳۹۸ میزبان ح��دود ۸میلیون 
گردش��گر خارجي بوده )غالباً از کش��ورهاي همس��ایه( که موجب شده 
اس��ت کشورمان از نظر میزان رشد در جذب گردشگر خارجي در میان 

سه کشور اول جهان قرار بگیرد.
اگر سناریوي مدیریت و مهار ویروس کرونا مؤثر باشد، به علت ماهیت 
بازگش��ت پذیري س��ریع گردشگري به ش��رایط عادي، احتمال دارد که 
سفرهاي گردشگران ایراني به ویژه گردشگري داخلي در تابستان 1۳۹۹ 
دوباره رونق گرفته و حتي نس��بت به س��الیان اخیر حجم این س��فرها 
بیشتر ش��ود، چراکه صنعت گردش��گري در ایران و حتي جهان با یک 
تأخی��ر در تقاضا روبه رو بوده اس��ت و این ام��ر مي تواند عالوه بر احیاي 

کس��ب و کارهاي این حوزه، تأثیر مس��تقیمي بر افزایش نرخ خدمات و 
حتي نرخ ارز داشته باشد.

اگرچ��ه با توجه به داده هاي اپیدمیولوژیس��تي تا حدود زیادي تحقق 
این س��ناریو دور از دس��ترس اس��ت، اما نامحتمل نیس��ت، بنابراین در 
صورت تحقق این سناریو مي توان موارد زیر را جهت رونق دوباره کسب 

و کارهاي وابسته به صنعت گردشگري پیشنهاد کرد:
* برنامه ریزي براي اعطاي مرخصي س��فر به صورت سه مرحله اي از 
1۵ تیرم��اه 1۳۹۹ ت��ا ۳۰ مردادماه 1۳۹۹ به کلیه کارکنان ش��اغل در 
دستگاه هاي اجرایي، به صورتي که در سه بازه زماني 1۵ روزه در هر بازه 

حداقل یک سوم کارکنان شاغل در مرخصي سفر باشند.
* ب��ا توجه ب��ه صرفه جویي و کاهش مصرف بنزی��ن در ایام تعطیلي 
ناشي از کرونا، دولت بسته هاي تشویقي براي افزایش تقاضاي سفر عامه 
مردم )مانند اختصاص بنزین س��فر( براي گس��ترش گردشگري داخلي 

بعد از کنترل ویروس کرونا ارائه کند.
* دولت ۳۰درصد تخفیف در حمل و نقل مس��افران )هواپیما، قطار، 
اتوبوس هاي بین شهري( براي 1۵ مقصد گردشگري کم برخوردار کشور 
را پس از بحران به مس��افران و گردشگران اهدا کند و بر رشد نامتعارف 
قیمت خدمات گردشگري ناش��ي از افزایش تقاضاي سفر و گردشگري 

نظارت کند.
* دول��ت دریاف��ت مالیات بر ارزش اف��زوده کلی��ه دریافت کنندگان 
خدم��ات گردش��گري در مناط��ق هدف گردش��گري )اولوی��ت مناطق 

کم برخوردار( را به مدت یکسال بعد از بحران به حالت تعلیق درآورد.
* عوارض خروج از کش��ور براي تمامي گردشگراني که از ایرالین هاي 
داخلي براي مسافرت )رفت و برگشت( به خارج از کشور استفاده کنند 

تا یکسال پس از بحران نیم بها شود.
* هزینه صدور ویزا و روادید )عوارض ورودي( براي تمامي مس��افران 
و گردش��گران ورودي )به استثناي ویزاي تجاري( از همه کشورها صفر 

شود.

* نرخ ع��وارض آزادراه��ي براي اتومبیل هاي س��واري ش��خصي در 
وضعیت کنوني دو برابر و پس از عبور از بحران کرونا نیم بها شود.

* بهاي ورودي کلیه موزه ها و آثار و بناهاي تاریخي و فرهنگي متعلق 
به دستگاه  هاي اجرایي کشور پس از بحران به مدت یکسال نیم بها شود.
اما چنانچه به هر دلیل ش��یوع کرونا کنترل نش��ود )که بس��یاري از 
پیش بیني ها از س��وي مراجع مختلف به ویژه س��ازمان بهداشت جهاني 
و کارشناس��ان داخل��ي حکایت از تحق��ق این س��ناریو دارد( و صنعت 
گردش��گري کش��ور با ادام��ه دار ب��ودن قرنطینه و ط��رح فاصله گذاري 
اجتماعي تا س��ال 1۴۰۰ روبه رو باش��د باید تدابیر و راهکارهایي را اجرا 
ک��رد که ضمن اینکه اش��تغال موجود در این حوزه و کس��ب وکارهاي 
وابس��ته به آن حفظ شود، سفر و گردش��گري مردم با امنیت و آرامش 

بهتري صورت پذیرد.
مرک��ز پژوهش ه��ا همچنین معتقد اس��ت که تصمیم��ات دولت در 
حمایت از صنعت گردش��گري، بیشتر ناظر بر بخش آشکار این صنعت 
بوده اس��ت تا بخش پنهان و غیرمستقیم. متوسط جهاني سهم اشتغال 
کشورها از بخش گردش��گري حدود 1۰درصد است که با فرض حدود 
۲۴ میلی��ون نفر ش��اغل در کش��ور، س��هم بخش گردش��گري حدود 
۲ میلی��ون نف��ر اس��ت. از این تعداد بیش از دو س��وم آنه��ا به صورت 
غیرمس��تقیم در صنعت گردشگري شاغل بوده و کسب درآمد مي کنند 
)بخش پنهان( که در استخدام تأسیسات گردشگري نبوده و غالب آنها 
نیز به علت ماهیت فصلي بودن گردش��گري، مش��اغل فصلي هس��تند 
)بهار و تابس��تان فصول اصلي س��فر(. به عالوه بیش از ۸۰درصد کسب 
وکارهاي گردش��گري از جن��س بنگاهاي کوچک و خرد هس��تند که 
بخش عمده اي از این ش��اغالن بدون پوش��ش بیمه به واس��طه شغل و 
داراي اشتغال فصلي و فاقد پوشش بیمه اي هستند. لذا اعطاي کمک و 
حمایت از تاسیس��ات گردشگري باعث مي شود تا عمال بخش زیادي از 
کسب وکارها و شاغالن مرتبط با صنعت گردشگري نتوانند از اقدامات 

حمایتي دولت بهره مند شوند.

8 پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای احیای گردشگری در بحران کرونا

به سوی گردشگری داخلی

نگاه

نگاهی به کتاب »هنر سیر و سفر« اثر آلن دو باتن
هنر دیده گشا در دنیای پساکرونا

آلن دو باتن در کتاب »هنر س��یر و س��فر« به ما می گوید که 
چطور با الهام گرفتن از آثار هنری مختلف توانسته لذت بیشتری 
از سفر ببرد. این نویسنده سوئیسی در فصل های نخست کتابش، 
هشت انگیزه را برای سفر برمی شمارد و با محوریت قرار دادن یک 
مکان به عنوان مقصد س��فر و یکی از مشاهیر به عنوان راهنمای 
سفر، سفرنامه هاِی کوتاه و دلنشینی می نویسد و انگیزه ای را که 
در هر فصل برای س��فر در نظر گرفته، ش��رح می دهد. به عنوان 
مثال، او در فصل چهارم تحت عنواِن »در باِب هنر دیده گش��ا« با 
ون گوگ راهی پرووانس می ش��ود؛ سرزمینی که ون گوگ مدتی 
در آن اقامت داش��ت و تعدادی از ش��اهکارهایش از طبیعت این 
اقلیم الهام گرفته است. دو باتن اما در فصل آخر، نهمین قسمت 
از کتابش را ب��ه »در باب عادت کردن« اختصاص می دهد؛ حال 
او در محل زندگی اش در ش��هر لندن است و با راهنمایی گزاویه 

دومتر می خواهد سفری به دور اتاق خود داشته باشد.
گزاویه دومتر، هنرمند و نظریه پرداز فرانس��وی روش��ی از سفر 
را اب��داع ک��رد که به ش��کل عجیب��ی جذاب به نظر می رس��ید؛ 
روش��ی که دو باتن در کتاب »هنر س��یر و سفر« از آن یاد کرده 
اس��ت. او نظرش را در کتابی با عنوان »س��فر ب��ه اطراف اتاقم« 
منتش��ر کرد. آنگاه که گزاویه خود را برای سفرش آماده می کرد، 
چنین نوش��ت: »میلیون ها آدم که پیش از من هرگز جرأت سفر 
نکرده اند، بس��یاری که قادر به سفر نبوده اند و کسانی بیشتر که 
حتی فکر سفر هم به مخیله شان خطور نمی کرد اکنون می توانند 
روش م��ن را دنبال کنند. حاال دیگ��ر دلیلی ندارد که تنبل ترین 
افراد هم نتوانند لذتی را کش��ف کنند که برای شان نه  هزینه ای 

دارد و نه تالشی.«
داس��تان به خوبی آغاز می شود. گزاویه در اتاق را قفل می کند، 
پیژامه آبی و صورتی اش را می پوش��د. بی نیاز از بار سفر به طرف 
بزرگ ترین کاناپه اتاق سفر می کند و با دیدی تازه به آن می نگرد. 
برازندگی پایه هایش را تحس��ین می کند و لحظات خوش��ی را به 
یاد م��ی آورد که در گرما و نرمای کوس��ن هایش لمیده و رویای 
عش��ق و پیش��رفت در حرفه اش را در سر پرورانده. مسافرانی که 
در پی گزارش خاصی از س��فر در اتاق هس��تند ممکن است بار 
س��فر به اطراف اتاق خواب  ببندند و احساس کنند سرشان کاله 
رفته است، اما اثر گزاویه از دیدگاهی عمیق و پرانگیزه سرچشمه 
گرفته؛ اینکه لذتی  که از س��فرهای مان می بریم بیشتر بستگی به 
قصد ذهنی مان از س��فر دارد تا مقصدی که به آن سفر می کنیم. 
اگ��ر قصد س��فر را به محوطه اطراف مان معطوف کنیم، چه بس��ا 
کش��ف کنیم که این مکان ها هیچ دست کمی از کوه های سرفراز 
و جنگل ه��ای پرپروانه ای که در آمریکای جنوبی کش��ف ش��ده، 

ندارند.
در همی��ن راس��تا، آلن دو بات��ن در هر فص��ل از کتاب خود، 
خاطره س��فری را ب��از می گوی��د و در ابتدای هر فص��ل نیز نام 
راهنم��ای ذهن��ی او آمده اس��ت؛ چنانچه در فصل نخس��ت، دو 
باتن و همراهش که با حرف »ام« ش��ناخته می ش��ود به سفری 
تفریحی در جزیره بارب��ادوس می روند. در آغاز همه چیز مطابق 
وعده آگهی های توریس��تی پیش می رود، اما دیری نمی پاید که 
دو باتن خود را کالفه و در فکر خرج سفر می بیند. سپس دعوای 
احمقانه ای با همراهش پیش می آید و دو باتن می اندیشد که آیا 
راه و روش درس��ت آن چیزی نیس��ت که دوک مردم گریز رمان 
»هویس��مانس« برمی گزیند و خود را در خانه اش حبس می کند، 
زیرا می ترسید که واقعیت ملموس، لطف سفری را که در ذهنش 

پرداخته، زایل کند.
دو باتن در فص��ل دوم کتاب به س��راغ بزرگراه ها، فرودگاه ها، 
ترمینال ها و دیگر مظاهر سفرهای امروزی می رود و راهنمایانش 
ش��ارل بودلر و ادوارد هاپر هس��تند. دو باتن رستوران میان راهی 
را توصی��ف می کند و حالت مالل و موقت��ی بودن آن را به دقت 
نش��ان می دهد. وقتی او تنهایی مطبوعی را در این اس��تراحتگاه 
مات��م زده تجرب��ه می کند، نقاش��ی های ادوارد هاپ��ر را به خاطر 
م��ی آورد. موضوع آثار این نق��اش آمریکایی، مس��افران تنها در 
مکان ه��ای پرت و دورافت��اده یا کوپه های قطار اس��ت. دو باتن 
امیدوار اس��ت که نبود فضاهای خانگی و دکوراس��یون بی هویت 
این فضاها، نجات بخش چیزی باش��د که اغلب به اشتباه آسایش 

خانه می دانیم.
راهنمای فصل س��وم کتاب، گوس��تاو فلوبر اس��ت. دو باتن به 
آمس��تردام سفر می کند و دیدن زبانی غریبه روی تابلوی ورود و 
خروج فرودگاه باعث ش��عف او می شود. این اعالن ساده نماینده 
غریبگی، تازگی و مجهول بودن س��رزمینی اس��ت که نشانه های 
مش��ترک بین المللی، سیمای دروغین آشنایی به آن می بخشند. 
این احس��اس که می توانیم آن را به آشنایی زدایی ترجمه کنیم، 

ماجرای سفر فلوبر به شرق را پیش می کشد.
تفاوت کوچک نگارش��ی در زب��ان هلندی و انگلیس��ی بهانه ای 
می شود تا دو باتن، س��فر فلوبر به مصر را روایت کند. فلوبر دل زده 
از حماقت ها و زندگی کس��ل کننده بورژوازی اروپایی به مصر سفر 
کرد تا س��رزمین افسانه ای ش��رق را از نزدیک ببیند و تجربه کند. 
پس آگاهی و انتخاب در عمل فلوبر وجود داشت، اما دوباتن یکباره 
احساس می کند کشوری که پشت واژه ناآشنایی قرار دارد، با عالیق 
او سازگارتر است. بعد به آپارتمان محقری در خیابان های آمستردام 
دل می بندد و آرزو می کند که در آنجا زندگی می کرد. به طور کلی، 
دوباتن می خواهد بگوید که چه در مادرید و چه در اتاق خواب مان، 
چیزهایی هست که از نگاه ما پنهان مانده است. این پیام، جان مایه 

کتاب »هنر سیرو سفر« است.
تکه ای از کتاب: »از میان تمام وس��ایل نقلیه مس��افرتی، قطار 
احتم��اال بهتری��ن مددکار اندیش��یدن اس��ت: مناظ��ر بیرون به 
هیچ وج��ه یکنواختی بالقوه مناظر بیرون کش��تی ی��ا هواپیما را 
ندارد. س��رعتش به حدی اس��ت که مجال درگیر ش��دن به آدم 
نمی دهد و در عین حال، چنان کند است که چیزها را تشخیص 
می دهی. لحظه های کوتاه و برانگیزاننده ای از خلوت افراد را به ما 
می نمایاند، می گذارد دقیقا لحظه ای که زنی فنجانی را از قفس��ه 
آشپزخانه برمی دارد ببینیم، بالفاصله ما را از جلوی حیاطی عبور 
می ده��د که م��ردی روی صندلی خوابش ب��رده و بعد از مقابل 
پارکی می گذرد که کودکی توپی را که کس��ی برایش انداخته )و 

ما نمی بینیمش( می گیرد.«
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فرصت امروز: »واحد اطالعات اکونومیس��ت« به عنوان بازوی پژوهش��ی مجله 
»اکونومیس��ت« به تازگی در مطالعه ای از مس��یر معکوس جهانی سازی به دنبال 
ش��یوع کرونا خبر داده و پیش بینی کرده اس��ت که جهانی سازی پس از پاندمی 
کرون��ا معکوس ش��ود و زنجیره های تأمین منطقه ای به ی��ک امر طبیعی تبدیل 
گردد. ب��ه گفته »واحد اطالعات مجله اکونومیس��ت« )ای آی ی��و(، بحران کرونا 
تجارت جهانی را به ش��کلی اساس��ی تغییر می دهد، چراکه ش��رکت ها به دنبال 
اخت��الل در زنجی��ره تأمین جهانی س��عی می کنند وابس��تگی خ��ود به چین را 
کاه��ش داده و زنجیره های تأمین خود را در نزدیکی خانه خود تش��کیل دهند. 
»واحد اطالعات مجله اکونومیس��ت« همچنین پیش بینی کرده است که به علت 
مش��کالت زیادی که تش��کیل یا جابه جایی زنجیره های تأمین ب��ه همراه دارد، 

هرگونه تغییر به ویژه در بخش خودروسازی دائمی خواهد بود.
در واقع، بحران کرونا، بس��یاری از مفاهیم و روندها در گس��تره اقتصاد جهانی 
را بهم ریخته و همانطور که »واحد اطالعات مجله اکونومیس��ت« اشاره کرده، از 
جمله این تحوالت، روند جهانی س��ازی است که از تبعات کرونا در امان نخواهد 
ماند. همچنین اغلب اندیشمندان و اقتصاددانان در این روزها با بروز بحران کرونا 
به بررس��ی بازخورد کرونا در روند جهانی ش��دن پرداختند و این سوال را مطرح 

کردند که آیا بحران کرونا نظام تجارت جهانی را زیر سؤال می برد؟
کرونا، اقتصاد، تجارت جهانی و دیگران

در همین زمینه، پروفس��ور پنه لوپه گلدبرگ، اقتصاددان سابق بانک جهانی و 
اس��تاد کنونی دانشگاه ییل معتقد است که ضعف های زنجیره های تأمین جهانی 
در جریان بحران کرونا، دلیل مناسبی برای حمله به تجارت بین المللی و جهانی 
شدن کسب وکارها نیست. او در یادداشتی در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکت 
نوش��ت: »بحران کووید-1۹ به طرفداران سیاس��ت های تجاری حمایت گرایانه و 
مخالفان جهانی ش��دن، جس��ارت بیش��تری برای طرح ایده خود بخشیده است. 
ه��واداران حمایت گرایی در آمریکا پیش از بحران اخیر، دالیلی همچون مقابله با 
از بین رفتن شغل ها در بخش تولید، جلوگیری از افزایش نابرابری و یا بعضا نیاز 
به تنبیه و ترس��اندن چین را برای توجیه عقای��د خود مطرح می کردند و اکنون 

مشکالت زنجیره تأمین جهانی نیز به دالیل آنها افزوده شده است.
این گروه از افراد می گویند توزیع فعالیت های تولیدی ش��رکت ها در یک پهنه 
جغرافیایی گسترده )متشکل از چندین کشور( باعث کاهش خودکفایی کشورها 
ش��ده و تاب آوری اقتصاد آنها را تضعیف می کند. از نظر آنها، چاره کار این است 
که کس��ب وکارها بیش��تر فعالیت های خود را در داخل کش��ور متمرکز کنند و 
وابستگی خود به تجارت خارجی را کاهش دهند. البته این استدالل ها و مشخصا 
مس��ئله »تاب آوری اقتصاد« اس��تدالل های جدیدی نیس��ت. نگرانی از »امنیت 
غذایی« مدت هاس��ت که به عنوان توجیهی ب��رای مداخله های حمایت گرایانه در 
بخش کش��اورزی مطرح می ش��ود. این ادعا که زنجیره های تأمین مواد غذایی به 
دلیل اینکه بیشتر داخلی هستند امنیت بیشتری در مقایسه با زنجیره های تأمین 
دیگر )مثاًل پوش��اک یا اقالم پزش��کی( دارند، در ماه های اخیر بیش از گذش��ته 
مطرح شده و منطقی به نظر رسیده است، اما با نگاه دقیق تر متوجه می شویم که 
واقعیت تا حد زیادی متفاوت از این ادعاهاست، به ویژه اگر نگاه مان به تاب آوری 

اقتصاد، دوراندیشانه تر باشد.
منتقدان تج��ارت خارجی می گویند بحران کرونا، آس��یب پذیری زنجیره های 

تأمین جهانی را در برابر محدودیت های صادرات و ش��وک های خارجی آش��کار 
کرد. بس��یاری از کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا، در ابتدا محدودیت هایی 
را بر صادرات تجهیزات بهداش��تی از جمله ماسک وضع کردند و برقراری چنین 
محدودیت هایی بدین معنا بود که کش��ورهای واردکننده این تجهیزات، درست 
در زمانی که نیاز شدیدی به آنها داشتند، نمی توانستند این اقالم را وارد کنند.

اینک��ه دولت ه��ا در موارد اضطراری بخواهند ش��هروندان خ��ود را در اولویت 
قرار دهند، مس��ئله عجیبی نیس��ت. حتی س��ازمان تجارت جهانی که در حالت 
عادی اعم��ال محدودیت بر ص��ادرات را غیرقانونی می داند، اجازه اس��تثنا قائل 
ش��دن برای صادرات برخی محصوالت خاص را به کش��ورهای عضو می دهد، اما 
محدودیت های��ی که اخیرا بر صادرات وضع ش��د، در اغلب کش��ورها کوتاه مدت 

بود و اثرات منفی آنها بر تجارت اقالم بهداشتی بیش از اثرات مثبت شان بود.
چین که توانس��ته اس��ت زودتر از سایر کشورها خود را از بحران کرونا برهاند، 
بالفاصله تولید اقالم ضروری و صادرات این اقالم به کشورهایی را که به آن نیاز 
دارند، آغاز کرده اس��ت، به طوری که ش��دت کمبودهای جهان��ی در حوزه اقالم 
بهداش��تی و مراقبت ش��خصی به میزان قابل توجهی کاهش یافته اس��ت. نشریه 
آمریکایی نیویورک تایمز اخیرا گزارش داد که تولید ماس��ک در چین نس��بت به 

دوران قبل از بحران، 1۲ برابر شده است.
مواجهه تازه موافقان و منتقدان جهانی سازی

ای��راد دیگری که هواداران حمایت گرایی به نظام تجارت جهانی وارد می کنند، 
به یکی از ویژگی های مهم تجارت نوین مربوط می شود؛ تخصصی شدن بیش از 
حد تولید و زنجیره های توزیع که دامنه آنها به چندین کشور کشیده شده است. 
تخصصی س��ازی این امکان را به زنجیره ه��ای تأمین جهانی می دهد که هزینه ها 
را حداقل و کارایی را حداکثر کنند، اما در عین حال تخصصی س��ازی باعث بروز 
پیچیدگی های��ی در مواقعی ک��ه نیاز به افزایش فوری س��طح تولید وجود دارد، 
می ش��ود. کمبود دس��تگاه های تنفس مصنوعی در برخی کش��ورها، این مسئله 

بیشتر در کانون توجه قرار داد.
ب��رای تولید یک دس��تگاه تنفس مصنوع��ی که این روزه��ا در فرآیند درمان 
بیم��اران کرونایی نیز مورد اس��تفاده قرار می گیرد، ب��ه ۳۰۰ قطعه مختلف نیاز 
اس��ت که تولید این قطعات در چندین کش��ور انجام می ش��ود. از این روز تولید 
دس��تگاه های بیشتر مس��تلزم همکاری نزدیک بین کشورهاست؛ آن هم درست 
در زمانی که غریزه های بنیادی به افراد می گویند که برای دس��تیابی به قطعات 
کمیاب با یکدیگر رقابت کنند. حتی اگر کشوری بتواند تک تک قطعات موردنیاز 
ب��رای تولید دس��تگاه های تنفس مصنوعی را تهیه کند، ب��از هم برای تولید این 
دس��تگاه ها به س��طح باالیی از دانش فنی نیاز دارد. بسیاری از کشورها قباًل این 

قابلیت را برون سپاری کرده اند.
با این حال، طرفداران جهانی شدن معتقدند که وجود این چالش ها خود نشان 
می ده��د که امروز هماهنگی و هم��کاری جهانی بیش از هر زمان دیگری ارزش 
دارد. آنه��ا بر این باورند که برخورداری از چندین منبع در کش��ورهای مختلف، 
تاب آوری اقتصاد کش��ورها را افزایش می دهد. مخالفان جهانی ش��دن می گویند 
قدرت زنجی��ره تأمین جهانی به اندازه ضعیف ترین حلقه این زنجیره اس��ت، اما 
زنجیره تأمین جهانی بس��یار قوی تر از این است زیرا می تواند یک حلقه شکسته 
یعنی منبعی را که در یک کشور بحران زده قرار دارد، با یک منبع مشابه در سایر 

کشورها جایگزین کند.
منتقدان تجارت بین المللی ممکن است استدالل های متفاوتی را مطرح کنند 
و مدعی ش��وند که اگر مثاًل زنجیره تأمین دستگاه های تنفس مصنوعی به داخل 
کش��ور منتقل می ش��د، همه چالش های مرتبط با هماهنگ��ی در زنجیره تأمین 
جهانی به کلی از بین می رفت، اما اخیراً بحران کرونا به کارخانه های بس��ته بندی 
گوش��ت در آمریکا نیز رس��یده و یکی از حیاتی ترین منابع غذایی این کش��ور را 
دچار اختالل کرده است. تنها چیزی که باعث شده بسیاری از کارخانه ها در این 
ش��رایط به فعالیت خود ادامه دهند، تهدیدهای ج��دی دولت فدرال ذیل قانون 

تولید دفاعی است.
واقعیت این است که زنجیره های تأمین داخلی تنها تحت سناریوهای به شدت 
غیرمحتمل یعنی در مواردی که همه کش��ورها هم زمان دچار یک ش��وک منفی 
می شوند، بر زنجیره های تأمین جهانی برتری دارند. اگر کشور شما تنها کشوری 
باشد که از یک بحران جهانی در امان مانده باشد، آنگاه قطعاً استقرار فعالیت های 

تولیدی در داخل کشور به نفع شما خواهد بود.
در زمان بروز یک پاندمی همه کش��ورها آسیب می بینند، اما نقطه اوج شیوع 
بیماری در هر کش��وری ممکن اس��ت در زمان متفاوتی اتفاق بیفتد. مثاًل شاید 
زمان��ی که آمری��کا با بدترین مرحله از بحران دس��ت وپنجه ن��رم می کند، دیگر 
کش��ورها این مرحله را پش��ت سر گذاشته و آمادگی داش��ته باشند که به عنوان 
یک منبع تجارت عمل کنند و تاب آوری اقتصاد دیگر کشورها را در برابر بحران 

افزایش دهند.
کرونا نظام تجارت جهانی را زیر سؤال نمی برد

اینکه ما چگونه ریس��ک را مدیریت و تاب آوری را تقویت می کنیم، مس��ئله ای 
فرات��ر از داخلی یا جهانی بودن تولید اس��ت. متنوع س��ازی، ی��ک اصل مهم در 
مدیریت ریسک اس��ت. ش��رکت ها می توانند با دایر کردن کارخانه های تولیدی 
خود در نقاط مختلف، ریسک سیستمی اختالل تولید )مثال در مواقعی که یکی 
از نق��اط به دلیل وقوع بالیای طبیعی یا بروز ناآرامی های سیاس��ی از دس��ترس 
خارج می شود( را به حداقل برسانند. توزیع فعالیت های تولیدی در نقاط مختلف 
جه��ان، نه تنها کارایی را افزای��ش می دهد بلکه راهکار مناس��بی برای مدیریت 

ریسک است.
البته درخصوص مس��ئله ت��اب آوری، دیدگاه منتقدان درب��اره تأثیرات جهانی 
ش��دن تولید بر کارایی و س��ودآوری کس��ب وکارها در کوتاه مدت، درست است. 
جهانی شدن کسب وکار باعث شده شرکت ها و زنجیره های تأمین بیش از حد به 
اصول »تولید ناب« وابس��ته باشند و در نتیجه نتوانند در برابر بحران های مهمی 
مانند کووید-1۹ ایس��تادگی کنند. سطح مشخصی از تولید اضافه )یا ناکارآمدی 

در کوتاه مدت( شاید در آینده به معنای واقعی کلمه نجات بخش باشد.
حفظ مازاد تولید در س��طحی مشخص )مثال ذخیره کردن تعداد مشخصی از 
تخت های بیمارس��تانی و یا عملیاتی کردن یک کارخانه برای تولید ماسک مازاد 
بر نیاز بازار( می توانس��ت در بحران کنونی نقشی حیاتی داشته باشد. ما باید در 
آین��ده به فک��ر راه هایی برای ایجاد این ظرفیت ها اضافه باش��یم و کارایی پویا را 
به جای کارایی ایس��تا مبنای تفکر خود قرار دهیم. بحران کووید-1۹ درس های 
مهمی به ما می دهد، اما این بحران هیچ اس��تدالل مناس��بی را علیه زنجیره های 

تأمین جهانی برای منتقدان جهانی شدن فراهم نمی کند.«

آیا بحران کرونا نظام تجارت جهانی را تغییر می دهد؟

مسیر معکوس جهانی سازی
نگاه

گزارش »بلومبرگ« از آزمون بزرگ اقتصاد آمریکا
سرنوشت مبهم کسب و کارها در تابستان

اگرچه اقتصاد آمریکا، روزهای بس��یار دشواری را در دو ماه اخیر 
پشت س��ر گذاشته، اما کارشناسان »بلومبرگ« معتقدند که آزمون 

اصلی اقتصاد آمریکا تازه در تابستان امسال فرا خواهد رسید.
به گزارش »بلومبرگ«، مقامات دولت فدرال آمریکا و فرمانداران 
ایالت های مختلف این کش��ور قصد دارند ب��ه زودی بخش زیادی از 
محدودیت های وضع ش��ده برای پیش��گیری از گس��ترش ویروس 
کرون��ا را بردارن��د و اجازه دهند که فعالیت ه��ای اقتصادی به روال 
ع��ادی بازگ��ردد. با این حال، ت��رس از ویروس کرون��ا همچنان در 
مصرف کنندگان و کس��ب وکارهای آمریکایی وج��ود دارد و پابرجا 
بودن این ترس بدین معناست که اقتصاد آمریکا در آینده ای نزدیک 

به شرایطی که پیش از بحران کرونا داشت، باز نخواهد گشت.
اگرچه می توان گفت که اقتصاد آمریکا در ماه آوریل )1۳ فروردین 
تا 11 اردیبهش��ت( شرایط بسیار دشواری را پشت سر گذاشت، اما 
تحوالت��ی ک��ه در ماه ژوئی��ه )11 تیر تا 1۰ مرداد( قرار اس��ت رخ 
دهد، نگرانی بزرگ تری برای اقتصاد آمریکا محس��وب می ش��ود. در 
م��اه ژوئیه حمایت های اقتصادی دول��ت آمریکا و بانک مرکزی این 
کش��ور از مصرف کنندگان و کسب وکارها پایان خواهد یافت و بدون 
تمدید این حمایت ها ممکن اس��ت اقتصاد آمریکا در پایان تابستان 

وارد یک رکود دیگر شود.
اغلب شاخص های اقتصادی در آمریکا اواسط ماه آوریل به بدترین 
وضعیت خود رسیده اند و پس از آن شاخص ها رو به بهبود رفته اند، 
اما رش��د و بهبود ش��اخص ها هر قدر هم که س��ریع باش��د، باز هم 
نمی تواند حفره هایی که در بس��یاری از بخش ه��ای اقتصاد آمریکا 

ایجاد شده است را پر کند.
با برداشته ش��دن مقررات محدودکننده در بسیاری از ایالت های 
آمری��کا طی ماه جاری و ماه آینده میالدی، مش��خص خواهد ش��د 
ک��ه مصرف کنندگان، کارگران و کس��ب وکارها تا چه حد خود را با 
تغییرات اجباری که بر اثر بحران کرونا در س��بک زندگی شان ایجاد 
ش��ده است، وفق داده اند. چیزی که هیچ کس نمی تواند برآورد کند 
این اس��ت که چه می��زان از فعالیت های اقتصادی ب��ه روال عادی 
بازخواهند گش��ت. ممکن است سرویس های تحویل غذا در خودرو 
بتواند بخشی از زیان رستوران ها را جبران کند و حمل ونقل جاده ای 
برای مدتی ایمن تر از حمل ونقل هوایی قلمداد ش��ود، اما بازگش��ت 
هم��ه کس��ب وکارها به حالت ع��ادی و یا دس��ت کم جبران کاهش 
فعالیت ها از طریق راهکارهای دیگر، برای همه بخش های اقتصادی 
–خصوص��اً بخش هایی که با جمعیت زیاد س��ر و کار دارند- بس��یار 

دشوار خواهد بود.
آزم��ون اصلی برای اقتص��اد آمری��کا در اواخر ماه ژوئ��ن )اوایل 
تیرماه( فرا خواهد رس��ید. روند بهب��ود اقتصاد آمریکا در ماه جاری 
و ماه آینده میالدی تا حد زیادی به سیاس��ت های انبس��اطی دولت 
ف��درال، دولت ه��ای ایالتی، کنگ��ره و ف��درال رزرو )بانک مرکزی 
آمریکا( که بس��ته های حمایتی مختلفی را برای کاهش مش��کالت 
خانوارها و کس��ب وکارها در نظر گرفته اند، وابس��ته است. برخی از 
این سیاس��ت های انبساطی و حمایتی )از جمله سیاست های فدرال 
رزرو( تا مدت نامعلومی ادامه خواهند یافت، اما برخی دیگر به زودی 
منقضی خواهند ش��د. مثال برنامه هشت هفته ای دولت فدرال برای 
پرداخت یارانه دستمزد و سایر کمک های حمایتی به کسب وکارهای 
کوچکی که در این ش��رایط دش��وار اقدام به تعدیل نیرو نمی کنند، 
در م��اه ژوئن به پایان خواهد رس��ید؛ در حالی که اقتصاد آمریکا تا 
آن زم��ان به هیچ وج��ه در وضعیت نرمال ق��رار نخواهد گرفت. آیا 
کنگ��ره رأی به تمدید برنامه های حمایتی خواهد داد؟ اگر این گونه 
نشود، کسب وکارهایی که این حمایت ها را دریافت می کرده اند، چه 
تصمیمی خواهند گرفت؟ احتماالً چنین وضعیتی به موج تازه ای از 

تعدیل نیرو منجر خواهد شد.
در برخ��ی ایالت ها از جمله کالیفرنی��ا، در اواخر ماه مارس )اوایل 
فروردی��ن( توافقاتی بین دولت ه��ای ایالتی و بانک ها انجام ش��ده 
اس��ت که به موجب آن، بانک ها یک دوره تنف��س ۹۰ روزه را برای 
مالکانی که قادر به بازپرداخت اقس��اط وام مس��کن خود نیس��تند، 
در نظ��ر می گیرند. این دوره تنفس نیز اگر تمدید نش��ود، در اواخر 
ماه ژوئن پای��ان خواهد یافت. در نظر گرفتن دوره های تنفس برای 
بازپرداخت اقس��اط وام مس��کن، نه تنها کمک به افرادی اس��ت که 
به سختی می توانند اقس��اط وام های خود را پرداخت کنند، بلکه به 
معنای حمایت از بازار مسکن اس��ت؛ زیرا اگر وام گیرندگان نتوانند 
اقس��اط وام های مس��کن خود را پرداخت کنن��د، مجبور به فروش 
خانه های خود خواهند ش��د و یا اینکه بانک ه��ا خانه های آنها را به 
حراج خواهند گذاش��ت بنابراین اگر سررس��ید اقساط در ماه ژوئیه 
فرا برس��د و وام گیرندگان قادر به بازپرداخت اقساط نباشند، ممکن 

است سقوط بازار مسکن که تاکنون مهار شده است، کلید بخورد.
افزای��ش مزایای بیکاری طبق مصوب��ه کنگره، به میلیون ها نفر از 
افرادی که شغل ش��ان را از دس��ت داده اند کمک می کند تا بتوانند 
هزینه ه��ا و قبوض خ��ود را پرداخت کنند، اما ای��ن حمایت ها نیز 
قرار اس��ت در پایان ماه ژوئیه منقضی شوند. اگرچه مذاکراتی برای 
تمدید بسته های حمایتی برای بیکاران در جریان است، اما اعضای 
جمهوریخواه س��نای آمریکا معتقدند که تمدید این بس��ته ها باعث 
می ش��ود که کارگران برای در خانه مان��دن انگیزه پیدا کنند و این 
مس��ئله به زیان کسب وکارهایی که آماده بازگشایی هستند، خواهد 

بود.
به دلیل نااطمینانی های سیاس��ی، اقتصادی و بهداش��تی کنونی، 
بس��یاری از بازارها روی روندهای کوتاه م��دت و اخبار روز متمرکز 
هس��تند و یکی از دالیلی که باعث ش��ده است بازارها پس از پشت 
س��ر گذاشتن بدترین روزهای خود در ماه مارس، رشد قابل توجهی 
را طی هفته های اخیر تجربه کنند، همین است. حمایت های فدرال 
رزرو و کنگره، مس��طح شدن منحنی شیوع ویروس کرونا و افزایش 
نس��بی فعالیت های اقتصادی تاکنون بر افزایش تقاضای مستمری 
بیکاری غلبه داش��ته و توجیهی برای افزایش ارزش سهام شرکت ها 

بوده است.
ام��ا پای��ان یافتن اقدام��ات حمایت��ی در ماه های ژوئ��ن و ژوئیه 
می تواند به س��رعت همه پیشرفت ها را از بین ببرد. بازارها با انبوهی 
از دارایی هایی که بسیار باالتر از ارزش ذاتی معامله می شوند، مواجه 
خواهند ش��د و دیگر هیچ داده مثبتی برای توجیه رش��د قیمت ها 
وج��ود نخواهد داش��ت. م��اه ژوئیه یک م��اه حیاتی ب��رای اقتصاد 

آمریکاست و این ماه حیاتی خیلی زود فرا می رسد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

بانک آمریکایی گلدمن س��اکس با اش��اره به رفع تدریج��ی محدودیت های 
قرنطینه کرونا که تقاضای نفت را بهبود داده، اعالم کرد ریس��ک سقوط شدید 

قیمت نفت کاهش پیدا کرده است.
به گزارش رویترز، گلدمن س��اکس در جدیدترین یادداش��ت خود اعالم کرد 
ک��ه بزرگ ترین بهبود تقاضا در بخش بنزی��ن و در چین، آمریکا و آلمان دیده 
می ش��ود اما بازگش��ت به سطح عادی تقاضا ممکن اس��ت اندکی زمان ببرد، با 
این حال بهبود تقاضا و تولید کمتر ممکن اس��ت باعث شود بازار نفت در ژوئن 

دچار کمبود عرضه شود.
این بانک س��رمایه گذاری با اشاره به اش��باع مخازن نفت و امکان بازگشایی 
چاه های نفت آمریکای ش��مالی در صورت افزایش بیش��تر قیمت ها، پیش  بینی 
کرد که روند رش��د قیمت نفت در ماه های آینده مح��دود خواهد بود. گلدمن 
ساکس با توجه به ابهامات فراوانی که درخصوص روند تقاضا در ماه های آینده 
وجود دارد، همچنان پیش بینی خود از قیمت هر بش��که نفت برنت را ۳۰ دالر 

و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا را ۲۸ دالر حفظ کرد.
در همین حال، بهای نفت برنت در معامالت روز جمعه با ۳۹ س��نت معادل 
1.۳درصد افزایش، ۳1 دالر و ۵۲ س��نت در هر بش��که بود. این ش��اخص روز 

پنجشنبه حدود 7درصد افزایش داشت. بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با 1۹ س��نت معادل ۰.7 درصد افزایش، ۲7 دالر و 7۵ سنت در هر بشکه بود. 
شاخص نفت آمریکا روز پنجشنبه ۹درصد جهش داشت و با بیش از 1۲درصد 

رشد هفتگی، به سوی سومین رشد هفتگی متوالی پیش می رود.
ب��ا این حال، قیمت نفت برنت همچن��ان بیش از ۵۰درصد کاهش از ابتدای 
س��ال ۲۰۲۰ تاکنون نش��ان می دهد. ش��یوع پاندمی کرونا به تقاضا برای نفت 
ضرب��ه زده و تولیدکنن��دگان نفت از جمل��ه گروه اوپک پ��الس را وادار کرده 

تولیدشان را به میزان قابل توجهی محدود کنند.
طبق یادداشت گلدمن ساکس، خارج از گروه اوپک پالس، تولید نفت اندکی 
س��ریع تر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است و پیش بینی می شود که افزایش 
تولید نفت اوپک به جای سه ماهه سوم، در سه ماهه چهارم امسال روی دهد. 
گلدمن س��اکس خاطرنشان کرد که محدودیت فعلی ظرفیت مخازن نفت رشد 
قیمت ها را در طول س��ال ۲۰۲۰ محدود نگه خواهد داش��ت و زمینه را برای 
کمبود عرضه نفت در س��ال ۲۰۲1 فراه��م می کند که باعث باالرفتن قیمت ها 

خواهد شد.
از س��وی دیگر، اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، برآوردش از میزان 

نرخ رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ را پایین تر برد و پیش بینی 
کرد که جهان در س��ه ماه��ه دوم تحت تاثیر قرنطینه، با ش��دیدترین کاهش 
تقاضا برای نفت مواجه خواهد ش��د. اوپک انتظار دارد در س��ه ماهه دوم شاهد 
بزرگ ترین کاهش تقاضا برای نفت باشد و پیش بینی خود از میزان تقاضا طی 
مدت مذکور را ۵.۴ میلیون بشکه در روز کمتر و ۸1.۳۰ میلیون بشکه در روز 
برآورد کرد. طبق گزارش اوپک، ریسک های نزولی برای مصرف در آمریکا، اروپا 
و کره جنوبی مش��اهده می شود. قرنطینه فعلی که به صورت کامل یا جزئی در 
آمریکا وضع ش��ده اس��ت، موانع قابل توجهی را برای رشد تقاضای این کشور 

برای نفت در سال میالدی جاری ایجاد کرده است.
اوپک که در آوریل ۳۰.۴1 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد، در گزارش 
ماهانه خود پیش بینی کرد که تقاضا برای نفت این گروه در سه ماهه دوم سال 
۲۰۲۰ به 16.77 میلیون بش��که در روز بالغ می ش��ود، اما دورنمای اوپک برای 
نیمه دوم س��ال روشن تر شده و پیش بینی کرده که تقاضای نفت اوپک در سه 
ماهه س��وم به ۲7.۸۹ میلیون بش��که در روز و در س��ه ماهه چهارم به ۳1.1۸ 
میلیون بش��که در روز بهبود پیدا می کند و برای کل س��ال به طور میانگین به 

۲۴.۲6 میلیون بشکه در روز می رسد.

پیش بینی »گلدمن ساکس« از کاهش ریسک طالی سیاه

قیمت نفت اندکی باال رفت
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ارائه خدمات مالی و بانکی در قالب 
وب سرویس  در بانک  پاسارگاد

 بانک  پاس��ارگاد در راس��تای ایجاد امکانات نوین بانکداری و با توجه به 
نیازهای ویژه  گروهی از مشتریان حقوقی و حقیقی، اقدام به ارائه  بخشی از 
خدمات مالی و بانکی در قالب وب  سرویس، بر بستر اینترنت به این گروه از 
مشتریان کرده   است. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، با این خدمات، 
گروهی از مش��تریان حقیقی و حقوقی نظیر کارگزاری  ها، شرکت های بیمه، 
فین تک ه��ا و س��ایر ش��رکت های دارای تراکنش باال ک��ه از چارچوب های 
خدمات الکترونیکی و فناوری اطالعات قابل قبولی برخوردار هس��تند، قادر 
خواهن��د بود خدمات مالی موردنیاز را بدون مراجعه به ش��عبه های بانک و 

با استفاده از ابزارهای بانکداری مجازی نظیر اینترنت  بانک دریافت کنند.
بر این اساس ادغام و یکپارچه سازی سیستم های مالی مشتری با سیستم 
بانک��داری متمرکز بانک ای��ن امکان را فراهم می آورد تا مش��تریان بتوانند 
در کلیه  س��اعات شبانه  روز از طریق ارس��ال دستور بر بستر وب  سرویس به 
 صورت آنی و برخط به انجام امور بانکی خود بپردازند. شایان ذکر است، در 
حال حاضر خدمات وب  س��رویس در قالب سه گروه خدمات سپرده، کارت و 
بن  کارت ارائه می شود که در موارد الزم، قابلیت تغییر در میزان سقف روزانه 
و ماهانه با توجه به نیاز و شرایط مشتری را دارند. گفتنی است مرکز مشاوره 
و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ و سامانه  CRM در سایت 
این بان��ک به آدرس https://www.bpi.ir/crm به صورت ش��بانه روزی 

آماده ارائه  اطالعات بیشتر به هم میهنان هستند.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد
کاهش سود بانکی به کمتر از 15درصد در 

دستور کار نیست
معاون وزیر اقتصاد درباره برنامه کاهش نرخ سود بانکی گفت در شورای پول 
و اعتبار هیچ بحثی برای کاهش س��ود سپرده های بانکی به کمتر از 1۵درصد 
وجود ندارد. عباس معمارنژاد درباره شایعات مربوط به برنامه کاهش سود بانکی، 
گفت: آنچه که تاکنون در ش��ورای پول و اعتبار درباره س��ود بانکی به تصویب 
رسیده مربوط به کاهش سود به 1۵درصد است و هیچ پیشنهادی برای کاهش 
بیشتر سود بانکی به زیر 1۵درصد مطرح نشده است. گفتنی است در روزهای 
اخیر شایعه شده بود که گام دوم کاهش سود بانکی به زودی برداشته می شود 
و براس��اس آن، سقف س��ود بانکی از 1۵درصد به 1۰درصد کاهش می یابد. در 
ای��ن میان، کاهش س��ود در بازار بین بانکی )معام��الت بانک ها با یکدیگر( به 
حدود 1۲درصد گمانه زنی ها را درباره احتمال کاهش بیش��تر سود سپرده های 
بانکی افزایش داده بود. مصوبه س��ال ۹۵ شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 
س��قف سود بانکی به 1۵درصد توسط بانک ها از اول اردیبهشت امسال اجرایی 
ش��د، اما به تازگی شایعه کاهش بیشتر س��ود بانکی مطرح شده است. بانک ها 
در اواخر فروردین توافق کردند که مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار برای رعایت 
س��قف 1۵درصد )برای سپرده های بلندمدت( در پرداخت سود بانکی را رعایت 
کنند. سابقه تصویب این موضوع در شورای پول و اعتبار به تیر سال 1۳۹۵ باز 

می گردد که تاکنون بالتکلیف باقی مانده بود.

در فروردین ماه رخ داد
کاهش 13 میلیونی کارت های بانکی دارای تراکنش

تازه ترین آمارها نش��ان می دهد که تعداد کارت های بانکی دارای حداقل 
ی��ک تراکنش در ش��بکه پرداخ��ت الکترونی��ک در فروردین م��اه کاهش 
چش��مگیری داش��ته و تعداد آنها به ۹6 میلیون و 1۳۹ هزار کارت رس��یده 
اس��ت. به گ��زارش پژوهش��کده پولی و بانکی، بررس��ی گ��زارش اقتصادی 
فروردین ماه ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( نشان می دهد که 
در نخس��تین ماه س��ال 1۳۹۹ بالغ بر ۹6 میلیون و 1۳۹ هزار و 1۵۴ کارت 
بانکی از جمله کارت های اعتباری، برداش��ت و هدیه و بُن کارت حداقل یک 
تراکنش را داش��تند؛ این در حالی اس��ت که در اس��فندماه ۹۸، تعداد 1۰۹ 
میلی��ون و ۹7۵ ه��زار و 7۰7 کارت بانکی تراکنش داش��تند که نش��ان از 
کاهش 1۲.۵۸درصدی تع��داد کارت های بانکی دارای حداقل یک تراکنش 
در فروردین ماه ۹۹ نس��بت به اسفندماه س��ال گذشته دارد که روند نزولی 
چشمگیری به شمار می رود. بیشترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به 
کارت برداش��ت دارای حداقل یک تراکن��ش با تعداد ۹۲ میلیون و 61 هزار 
عدد تا پایان فروردین ۹۹ اس��ت که همین موضوع باعث شده تا کارت های 
برداش��ت س��هم ۹۵.76درصدی از کل کارت های بانکی تراکنش دار داشته 
باش��ند؛ تعداد کارت های برداشت دارای تراکنش در فروردین ماه نسبت به 
اسفند سال گذشته با کاهشی 1۲.۵۸درصدی روبه رو بوده است که نشان از 
حجم باالی کاهش کارت های بانکی مورد استفاده روزمره در شبکه پرداخت 
دارد. ش��اپرک نیز اعالم کرده که تع��داد کارت های اعتباری دارای تراکنش 
در فروردین ماه نس��بت به اس��فندماه با کاهش 7۳.۵1درصدی روبه رو بوده 
اس��ت که نش��ان از کاهش اس��تفاده و تراکنش با این کارت ها دارد و تعداد 
این کارت های دارای تراکنش را به ۳6 هزار و ۳۹۰ کارت رس��انده اس��ت؛ 
همچنی��ن تعداد کارت ه��ای هدیه و بن کارت با توجه ب��ه کاهش صدور در 
ماه های پایانی سال ۹۸ و کاهش استفاده از جمله دالیلی مانند شیوع کرونا 

با کاهشی 1۰.7۸درصد روبه رو بوده و به ۴ میلیون و ۴1 هزار کارت دارد.

در سامانه نیما طی هفته گذشته
عرضه ارز 48درصد افزایش یافت

عرضه ارز توس��ط بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما 
نسبت به هفته گذشته افزایش ۴۸درصدی داشته است.

به گزارش بانک مرکزی، براس��اس گزارش های س��امانه نیما، در روزهای 
کاری ۲۰ تا ۲۴ اردیبهش��ت ماه س��ال جاری، میزان عرضه ارز توسط بانک 
مرک��زی و صادرکنندگان ب��ه حدود ۳1۳ میلیون یورو رس��ید که این رقم 
نسبت به روزهای کاری مشابه هفته قبل )1۳ تا 17 اردیبهشت ماه( حدود 
۴۸درصد رش��د داش��ته اس��ت. همچنین مقایس��ه میزان عرضه و تقاضای 
حواله های ارزی در سامانه نیما طی دوره مورد بررسی حاکی از رشد مناسب 
عرضه ارز توس��ط بانک مرکزی و صادرکنندگان به منظور پوش��ش تقاضای 
بازار است. تقاضای بالفعل ارز در سامانه نیما در دوره ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت 
ماه حدود 1۳۸ میلیون یورو بوده اس��ت که نسبت به دوره زمانی 1۳ تا 17 

اردیبهشت ماه حدود ۲۳درصد افزایش یافته است.
پیش��تر رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده بود که باتوجه به روند احیای 
مج��دد و تدریج��ی صادرات غیرنفت��ی و نفتی بعد از کنترل ش��یوع کرونا، 
پیش بینی این بانک، حاکی از برگش��ت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و 

عرضه ارز به روال گذشته است.

بانکنامه

فرصت امروز: بازارها در روزها و هفته های گذشته دستخوش التهاب 
قیمت ش��ده اند. پس از آنچه در بازار خودرو اتفاق افتاد و ش��اهد رشد 
افسارگسیخته قیمت ها در این بازار بودیم، حاال بازار سکه دچار التهاب 
قیمتی ش��ده و نرخ سکه از مرز 7 میلیون تومان گذشته است. در بازار 
ارز نیز قیمت دالر در هفته گذش��ته به آستانه 17 هزار تومان رسید و 
باعث واکنش رئیس کل بانک مرکزی شد. در شرایطی که بخش زیادی 
از نقدینگی کش��ور در بازار سهام سرمایه گذاری شده و امکان مسافرت 
خارجی نیز به دلیل ش��یوع کرونا کمتر از هر زمان دیگری اس��ت، اما 
قیمت دالر به  تدریج باال می رود. به نظر می رسد پس از آرامش کرونایی 
بازارها در ابتدای س��ال، حاال دومینوی افزای��ش قیمت ها یکی پس از 
دیگری بازارها را درمی نوردد. در این میان، تازه ترین شکل واسطه گری 
در اقتصاد ایران این روزها در بازار س��که به چش��م می خورد. گویا این 
بار نوبت بازار سکه است تا با رشد فاصله قیمتی آن بین بازار و بورس، 

میزبان داللی و کاسبی دالالن باشد. 
این روزها در بازار سکه چه خبر است؟

ماجرا از این قرار اس��ت که برخی ها س��که را از ب��ازار آزاد می خرند 
و در ب��ورس می فروش��ند و از اختالف قیمتی دس��ت کم ۴۰۰ تا 6۰۰ 
هزار توماني آن، بیشترین بهره را می برند. فاصله جذاب اختالف قیمت 
س��که در بورس و بازار آزاد باعث شده که بسیاری از شهروندان عادی 
نیز در این روزها به صرافت درآمدزایی بیفتند و همه س��رمایه خود را 
صرف خرید س��که از بازار آزاد کنند و به قیمت بورس��ی آن به بانک ها 
بفروشند. شواهد نشان می دهد که پای برخی از بانک ها در میان است 
و چهار بانک رفاه، س��امان، صادرات و ملت، س��که را ب��ه نرخ باالتر از 
قیمت بازار از مردم خریداري مي کنند. ش��هروندان هم از این اختالف 
قیم��ت وسوس��ه کننده نهایت اس��تفاده را برده و س��که را از بازار آزاد 
خریداری کرده و با نرخ بورسي آن به بانک ها مي فروشند؛ اتفاقی که به 
گفته نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر، تاکنون خالف آن جریان داشته 

اس��ت، یعنی تا پیش از این، بورس بوده که از قیمت هاي رس��مي بازار 
طال اثر مي گرفته، اما حاال این بازار اس��ت که چش��م به تابلوي بورس 
دوخته اس��ت. نکته اینجاست که این اختالف قیمتی میان بازار آزاد و 
ب��ورس، افزایش تقاضا براي خرید س��که از بازار و عرضه آن در بورس، 
س��که را داراي حب��اب ۴۰۰ ه��زار توماني کرده اس��ت. در این زمینه، 
محمد کش��تي آراي با بیان اینکه تاکنون چنین معامله ای در بورس به 
صورت فعلي وجود نداشته اس��ت، به ایسنا گفت: در سال هاي گذشته 
در ب��ورس کاال، قیمت س��که متأثر از قیمت هاي بازار س��نتي بود، اما 
درحال حاضر رویه  عوض ش��ده و تعدادي از بانک ها در بورس معامالتي 
انجام مي دهند که سبب شده قیمت سکه به طور خودکار هفت تا هشت 
درصد باالتر از قیمت رس��مي بازار معامله ش��ود. به اعتقاد نایب رئیس 
اتحادیه فروش��ندگان و سازندگان طال و جواهر تهران، ورود بانک ها به 
بورس براي معامله س��که و جذابیت خرید س��که از بازار آزاد و عرضه 
در بورس باعث ش��ده تا اینک ب��ازار از قیمت هاي بورس��ي اثر پذیرد، 
درحالي که تا پیش از این، بورس از قیمت سکه در بازار تاثیر می گرفت.

بورس بازان مشتری دالر می شوند؟
در این میان، ش��اخص بورس در میانه هفته ای که گذش��ت، ش��اهد 
ریزش س��نگینی بود و ش��اخص کل بازار سرمایه بعد از چندین و چند 
روز در اوج بودن و شکس��تن رکورد یک میلیون واحدی با اصالح چند 
هزار واحدی روبه رو شد. استقبال بی سابقه مردم از بورس در هفته ها و 
ماه های گذشته اگرچه در نگاه نخست اتفاق خوب و خوشحال کننده ای 
اس��ت، اما موضوع به همین سادگی هم نیست و ورود انبوه تازه واردان 
به بازار سرمایه که دانش و تخصصی در این بازار ندارند در همان حال 
می تواند یک خطر برای بازار سهام باشد. نکته نگران کننده درباره رشد 
این روزهای ش��اخص بورس این اس��ت که این صعود ش��ارپی و سریع 
بورس بر اثر تغییر ساختار بازار اتفاق نیفتاده است. به عبارت دیگر، به 
موازات خوشحالی و مسرت از ورود افراد جدید به بازار سرمایه در عین 

حال باید نگران نگاه کوتاه مدت آنان به س��رمایه گذاری در این بازار هم 
بود و هر لحظه این احتمال وجود دارد که با ریزش احتمالی ش��اخص 
بورس، این تازه واردان از بازار سهام برای همیشه خارج شوند و موجب 

بی ثباتی بازار را فراهم کنند.
همچنی��ن این روزها هرجا صحبت از رش��د ش��اخص بورس اس��ت، 
صحبت از حباب زدگی شاخص بورس نیز هست و برخی از کارشناسان 
معتقدند بخش��ی از رشد ش��اخص بورس حباب گونه است. البته حباب 
در همه بازارها مس��ئله آفرین اس��ت و هم اکنون در بازار س��هام، برخی 

قیمت ها باالتر از ارزش ذاتی خود هستند.
نقدینگی سرگردان میان بازارها

یکی از مخاطرات همیش��گی اقتصاد ایران، موج نقدینگی سرگردانی 
اس��ت که هر از گاهی وارد یکی از بازارها می ش��ود و آن را دستخوش 
الته��اب و بی ثبات��ی می کند. البته کاهش نرخ س��ود بانک��ی از ابتدای 
اردیبهش��ت با توافق بانک ها، دیگر عاملی است که باعث شده تا برخی 
از شهروندان با خروج س��پرده خود از بانک ها، آن را در بازارهای دیگر 
س��رمایه گذاری کنند. در این میان، بازار ارز همیش��ه مقصد بسیاری از 
نقدینگی های س��رگردان بوده و این در حالی اس��ت که هفته گذشته و 
همزمان با افزایش قیمت دالر، رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر نسبت 
به ریسک س��رمایه گذاری در این بازار هش��دار داد. نرخ دالر که هفته 
گذشته را با قیمت 1۵هزار و 7۰۰ تومان آغاز کرده بود، از روز یکشنبه 
وارد کانال 16 هزار تومانی ش��د و  در ادامه هفته به آس��تانه کانال 17 

هزار تومان رسید.
از همی��ن رو، عبدالناص��ر همتی سه ش��نبه گذش��ته در یادداش��تی 
اینس��تاگرامی درباره ریسک س��رمایه گذاری در بازار ارز نوشت: »مردم 
عزیز این حق را دارند که منابع و دارایی خود را در بخش های مختلف 
نظی��ر بورس، بانک، ام��الک، ارز و طال س��رمایه گذاری کنند، ولی این 
وظیفه را دارم که ریسک سرمایه گذاری در ارز را مجدداً گوشزد نمایم.«

زمین لرزه هفته گذش��ته دماوند، خطر قریب الوقوع زلزله در پایتخت 
را بار دیگر گوش��زد کرد و به نظر می رس��د این رخداد بی تاثیر در بازار 
مسکن نبوده است، چراکه با وقوع زلزله پیش بینی می شود که عالوه بر 
توقف ش��یب مالیم افزایش قیمت،  تقاضا برای فروش مسکن در تهران 
نیز افزایش یابد. در همین زمینه، س��یدهادی بهادری، عضو کمیسیون 
عمران مجلس با اش��اره به کاهش معامالت مس��کن در تهران به دلیل 
وقوع زلزله، گفت: این احتمال وجود دارد بس��یاری از سرمایه گذاران از 

خرید مسکن منصرف شوند.
بهادری در گفت گو با تس��نیم، با بیان اینکه بررس��ی س��یر معامالت 
بازار مس��کن حاکی از آن اس��ت که میزان خرید و فروش ملک همواره 
تحت تأثیر عوامل درونی یا بیرونی بوده، ادامه داد: این مس��ئله موجب 
ش��ده تا در برخی از برهه های زمانی حوزه معامالت در وضعیت رکودی 
ق��رار گرفته و در برخی از برهه ها رونق بگیرد. به عنوان مثال با ش��یوع 
بیم��اری کرونا، بازار مس��کن تحت تأثیر قرار گرفت و براس��اس آمارها، 
میزان خرید و فروش طی اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به صورت میانگین 

حدود 7۰درصد کاهش یافت.
او با اش��اره به تأثیر وقوع بالیای طبیعی در بازار مس��کن، یادآور شد: 
هفته گذشته شاهد وقوع زلزله در تهران و مناطق حومه بودیم، به طور 
حتم این مسئله تأثیر بسزایی در کاهش معامالت مسکن خواهد داشت. 
بازار مس��کن همواره یکی از نقاط ایمن برای سرمایه گذاری افراد بوده، 
یعنی مردم برای حفظ ارزش سرمایه و سودآوری بیشتر اقدام به خرید 
مس��کن مازاد نیاز می کنند، حال مولفه امنیت یکی از مهم ترین مسائل 

در رونق خرید مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای است.
ب��ه گفته بهادری، وقتی س��رمایه گذار ب��رای ورود در ب��ازاری مانند 
مس��کن احساس امنیت نکند، میزان خرید مسکن کاهش خواهد یافت، 

از ای��ن رو با زلزل��ه اخیر تهران این احتمال وجود دارد که بس��یاری از 
سرمایه گذاران از خرید مسکن منصرف شوند.

وی با اشاره به تأثیر خرید و فروش مسکن در کاهش قیمت ها، گفت: 
در ش��رایط کنونی تمام عوامل دست به دست هم داده تا قیمت مسکن 
کاهش یابد، پیش بینی این اس��ت که در بازار مس��کن، قیمت ها کاهش 
نس��بی خواهد داش��ت. همچنین مهدی روانش��ادنیا، کارشناس اقتصاد 
مس��کن درباره وضعیت این روزهای بازار مس��کن گفت: قیمت ملک به 
دلیل هجوم سرمایه ها به بازار بورس در نیمه اول امسال رشد محسوسی 
نخواهد داش��ت. قیمت های پرت مس��کن نمی تواند بیان کننده وضعیت 

واقعی این بازار باشد و معامالت با نرخ های منطقی انجام می شود.
روانش��ادنیا در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه بازار مسکن از ابتدای 
س��ال ۹۹ یکی از کم تحرک ترین بازارها نسبت به بازارهای ارز، بورس و 
ط��ال بوده، افزود: صرف نظر از قیمت های کاذبی که بعضاً ارائه می ش��ود 
رش��د قابل مالحظه ای را در قیمت مس��کن نمی بینی��م. یکی از عوامل 
بنیادین تغییر نرخ های پیش��نهادی در بازار مس��کن، کاهش بهره های 
بانکی اس��ت که به رشد قیمت های اعالمی از سوی برخی مالکان منجر 

شده اما معامالت چندانی در قیمت های پرت انجام نمی  شود.
این کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه قیمت ه��ای پرت، معلول 
متغیرهای دیگری است که اگر به آنها توجه نکنیم از علت باز می مانیم، 
تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی، رکود ناشی از ویروس کرونا، افزایش 
قیمت ارز از جمله عواملی اس��ت که بر بازار مس��کن تاثیر می گذارد. در 
این بین ممکن اس��ت قیمت های کذایی از سوی مالکان اعالم شود، اما 
آنچه عماًل توس��ط فعاالن آگاه و مسلط اتفاق می افتد خرید و فروش با 

قیمت های منطقی است.
روانش��ادنیا بازار مس��کن در نیمه اول س��ال ج��اری را دارای آرامش 

دانس��ت و گفت: صرف نظر از هیجانات کاذبی که بعضا دیده می ش��ود 
خیلی نگران افزایش قیمت مس��کن در نیمه اول س��ال جاری نیستیم؛ 
زیرا با توجه به رش��د بازار بورس، س��رمایه ها هم اکنون روانه آن بخش 

شده و به بازار ملک حمله نکرده است.
او درب��اره وضعیت این روزهای بازار مس��کن گفت: بعد از برداش��ته 
ش��دن محدودیت های ناش��ی از ویروس کرونا معامالت اندکی افزایش 
یافته، اما قابل مقایسه با اردیبهشت سال گذشته نیست. معتقدم تعداد 
قراردادهای خرید و فروش در اردیبهشت امسال افت محسوسی نسبت 
به سال های قبل وجود داشته است. همین عامل باعث شده تا ظرفیتی 

برای جهش قیمتی وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه بازار مس��کن نس��بت به بازارهای ارز، طال و بورس 
کندتر اس��ت خاطرنشان کرد: ممکن اس��ت ارزش یک سهم در بورس 
ب��ه یک باره ۵۰درصد ب��اال برود یا کاهش پیدا کند، اما هیچ گاه در بازار 
مس��کن چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین اگر قیمت پیش��نهادی از 
طرف یک مالک به یک باره ۵۰درصد افزایش یافت نباید چندان به آن 

توجه کرد و آن را پررنگ نشان داد.
گفتنی اس��ت تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران در 
فروردین ماه س��ال 1۳۹۹ به 1.۲ هزار واحد مس��کونی محدود شد که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸7.۸  و 6۳.7درصد 
کاهش نش��ان می دهد. به نظر می رسد ش��یوع ویروس کرونا و تعطیلی 
فعالیت ها در تهران در این ماه تأثیر جدی بر آن داش��ته اس��ت. در ماه 
مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران، 
1۵.۳ میلیون تومان بود که نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.7درصد 

افزایش نشان می دهد.

گمانه زنی درباره تاثیر زلزله هفته گذشته در بازار مسکن

زلزله، قیمت مسکن را ارزان می کند؟

علت رشد شتابان قیمت دالر، سکه و طال چیست؟
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ورود 35 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید
2 ساعت به زمان معامالت اضافه می شود

مدیرعامل بورس ته��ران از ورود ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید 
خب��ر داد و گفت بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان فقط در مدت زمان س��ال 
جدید وارد بازار س��رمایه ش��ده است و در این مدت حتی شاهد ورود روزانه 

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بازار سرمایه هم بودیم.
علی صحرایی در گفت وگو با ایلنا، درباره بررسی پیشنهاد افزایش ساعت 
معامله در بازار س��رمایه ادامه داد: افزایش س��اعات معامل��ه معطل ارتقای 
زیرس��اخت های فنی اس��ت. او با بیان اینکه در بخش پسترید با محدودیت 
مواجه هس��تیم، گفت: با اتمام س��اعت معامله در س��اعت 1۲ و ۳۰ دقیقه، 
معامل��ه برخی از نمادها آغاز می ش��ود و این معامالت تا س��اعت 1۴ و ۳۰ 
دقیقه ادامه دارد. پس از اقدامات نظارتی پس��تریدی بازار انجام می ش��ود و 
ای��ن معامالت پس از تایید ناظر تحوی��ل مدیریت فناوری و بعد از آن برای 
س��پرده گذاری ارسال می ش��ود و تمام این اقدامات باید تا ساعت ۲۴ انجام 
ش��ود. در این مدت زمان دارایی های مردم با توجه به معامالت انجام ش��ده 
بای��د به روز ش��ود. به گفته صحرای��ی، در حال حاض��ر محدودیت و گلوگاه 
موجود در بخش پسترید وجود دارد که البته شرکت سپرده گذاری در حال 
رفع این مشکل است. توجه داشته باشیم که برای افزایش ساعات معامالت 
باید سامانه ترید، پسترید، ریجستری و کلیینگ را تغییر دهیم و پس از این 

اقدامات، همزمان بازار مشتق سامانه ای را هم باید داشته باشیم.
وی با بیان اینکه این برنامه میان مدت اس��ت و این اقدامات را نمی توان 
به سرعت انجام داد، گفت: اگر این سامانه های جدید مستقر شوند، براساس 
نی��از بازار حداقل دو س��اعت به زم��ان معامالت اضافه می ش��ود. البته باید 
توجه داش��ت که این سامانه فقط یک نرم افزار و س��خت افزار نیست، بحث 
بومی س��ازی آن و آموزش مهاجرت به سامانه جدید مطرح می شود که همه 

اینها یک پروسه زمانبر خواهد بود.
مدیرعامل بورس تهران افزود: به زودی با حضور سهامداران عدالت مواجه 
هستیم و افراد متعدد با سهام های کوچک وارد بازار می شوند که یک برنامه 

ویژه نیازمند این گروه است.
او در پاس��خ به این س��وال که عده ای به تعداد مح��دود عرضه های اولیه 
در بازار س��رمایه منتقد هس��تند و معتقدند عمق ب��ازار باید با این عرضه ها 
افزایش یابد، گفت: در هفته دو جلسه برای عرضه های اولیه برگزار می شود 
اما ش��رکت  ها برای ورود به بورس چند موضوع را باید در نظر داشته باشند 

و رعایت کنند.
صحرایی ادامه داد: آماده س��ازی ش��رکت ها باید از س��مت ناظر شود و نه 
بورس. مش��اوره پذیرش و ناش��ر باید الزامات بازار سرمایه را برای شرکت ها 
تامی��ن کنند. البته تا حد امکان مقررات را برای ورود ش��رکت ها تس��هیل 
کرده ایم، ام��ا نمی توانیم از اصول کوتاه بیاییم. برای مثال ش��رکتی صورت 
مالی پایان س��ال را ارائ��ه نکند بورس نمی تواند این اقدام را به جای ناش��ر 
برای ش��رکت انجام دهد یا اینکه برخی از شرکت ها با محدودیت در دارایی 
مواجه هس��تند که این محدودیت را باید در امیدنامه شفاف کنند تا امکان 

حضور آنها در بورس باشد.
مدیرعام��ل بورس تهران با تاکی��د بر اینکه بازار س��رمایه از عرضه اولیه 
شرکت ها استقبال می کند، گفت: عرضه اولیه شستا را با اینکه پروسه بسیار 
پیچیده ای داش��ت انجام دادیم. این شرکت دارای 17۸ شرکت زیرمجموعه 
بود و با حس��اب های ف��ی مابین آن با تامین اجتماع��ی و بانک رفاه مواجه 
بودیم. به طور قطع در ش��رایطی که امکان عرضه اولیه شرکت بزرگی مانند 
شس��تا وجود دارد می توان ش��رکت های کوچک را پذیرش کرد اما ناش��ر و 

مشاور پذیرش هم باید تالش جدی داشته باشند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران در هفته ای که گذش��ت، ش��اهد دو نیمه 
متفاوت بود. ش��اخص کل بورس در پایان معامالت روز چهارشنبه )۲۴ 
اردیبهشت( به عدد یک میلیون و 17 هزار واحد رسید که در مقایسه با 
پایان هفته قبل )چهارش��نبه 17 اردیبهشت ماه(، رشدی چند درصدی 
را تجرب��ه کرد. ش��اخص بورس در نخس��تین روز این هفت��ه در اتفاقی 
تاریخی و برای اولین بار در تاریخ ۵۰ ساله بازار سرمایه ایران، به کانال 
یک میلیون واحد ورود کرد و از روز یکش��نبه برای تثبیت شاخص یک 
میلیون واحدی با افت و خیزهای بس��یاری همراه ش��د، اما نتوانس��ت 
این روند صعودی را ادامه دهد و در روز سه ش��نبه با ریزش س��نگینی 

مواجه شد.
همچنین در هفته ای که گذش��ت، از ۳۹ صنعت بورس��ی 1۸ گروه با 
رشد میانگین قیمت ها و در مقابل 1۹ گروه با افت شاخص صنعت خود 
مواجه ش��دند. در این میان، بیش��ترین رشد ش��اخص صنعت به میزان 

۲۴درصد در این هفته به گروه خودرو و ساخت قطعات رسید.
به گ��زارش س��نا، بورس ته��ران معام��الت هفته گذش��ته را در دو 
نیمه متفاوت به پایان رس��اند. در س��ه روز ابتدای هفته منتهی به ۲۴ 
اردیبهش��ت ماه، شاخص سهام به روند صعودی خود ادامه داد و توانست 
با عبور از س��وپرکانال یک میلیون واحدی، تا میانه س��طح یک میلیون 
و ۴7 ه��زار واحدی صعود کند، اما در دو روز پایانی این هفته، ش��رایط 
به گونه ای متفاوت رقم خورد، به طوری که روز سه ش��نبه نماگر اصلی 
بورس تهران با ثبت بیش��ترین اف��ت در دو ماه اخیر، ۲.۵درصد کاهش 
یافت و به محدوده یک میلیون و ۲۰ هزار واحدی عقب نشینی کرد. این 
روند در آخرین روز معامالتی هفته نیز ادامه پیدا کرد تا بازدهی هفتگی 

این نماگر را به ۴.1درصد محدود کند. 
در این میان اما صنایع بورس��ی نیز عملکرد متفاوتی را نش��ان دادند. 
برای بررس��ی وضعیت گروه های سی ونه گانه بورسی ابتدا الزم است که 
نگاهی نیز به بازدهی دو ش��اخص هم وزن و ش��اخص ۳۰ شرکت بزرگ 
بازار بیندازیم. در هفته ای که ش��اخص کل با رش��د بیش از ۴درصدی 
همراه ش��د، شاخص کل هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها 
دارد، به رش��د ۲.6درصدی بس��نده کرد. این مه��م در حالی رقم خورد 
که ش��اهد رش��د بیش از 7درصدی شاخص ۳۰ ش��رکت بزرگ بورس 
تهران بودیم. این ش��اخص از ۳۰ بنگاه اقتصادی تشکیل شده است که 
۵۸درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارند و به غیر از ش��رکت های 
زیرمجموعه گروه های کاالیی، برخی از نمادهای بزرگ بانکی، رایانه ای، 

فنی و مخابراتی را نیز در خود جای داده است. از این رو بیشترین رشد 
قیمت س��هام نیز در هفته منتهی به ۲۴ اردیبهشت ماه از آن گروه های 
بزرگ بورس تهران ش��ده اس��ت. با این توضیحات به س��راغ گروه های 

سی ونه گانه بورسی می رویم.
براس��اس آمارها، در هفته منتهی به ۲۴ اردیبهشت ماه از ۳۹ صنعت 
بورس��ی 1۸ گروه با رشد میانگین قیمت ها و در مقابل 1۹ گروه با افت 
ش��اخص صنعت خود مواجه شدند. بیش��ترین رشد شاخص صنعت به 
میزان ۲۴درصد در این هفته به گروه خودرو و س��اخت قطعات رس��ید. 
این صنع��ت در حال حاضر ۳.۸درص��د از کل ارزش بازار بورس تهران 
را در اختیار دارد. این گروه رش��د ش��اخص صنعت خود در هفته مورد 
بررس��ی را مرهون بازگش��ایی یکی از بزرگترین خودروس��ازهایش بود. 
دو ماه��ی بود که بورس تهران در غیاب نمادهای بزرگ خودروس��از به 
معامالت روزانه خود ادامه می داد. در این راس��تا دو خودروس��از بزرگ 
یعنی س��ایپا و ایران خودرو از اواخر س��ال ۹۸ به سبب برگزاری مجمع 
عموم��ی فوق العاده برای تصویب افزایش س��رمایه متوقف ش��دند. نماد 
معامالتی ش��رکت سایپا روز دوشنبه با کش��ف قیمت 1۲67 ریالی که 
حکایت از رش��د 1۰۳درصدی در مقایسه با قیمت قبل از توقف داشت، 
ب��ه گردونه معامالت بازگش��ت و تا پایان هفته در س��قف قیمت روزانه 
دادوستد شد. این بازگشایی یکی از اصلی ترین دالیل صدرنشینی گروه 
خودرو و س��اخت قطعات در جدول بازدهی هفتگی بود. »خودرو« دیگر 
نم��اد زیرمجموعه این گروه نیز از دو ماه پیش به دلیل برگزاری مجمع 
افزایش س��رمایه متوقف است و به احتمال زیاد در روزهای آتی به بازار 
بازمی گردد. این گروه در مجموع ۲۰ شرکت را در خود جای داده است. 
الزم به ذکر اس��ت بانکی ها با ثبت دادوس��تد ۵ میلیارد و 71۵ میلیون 
سهم به ارزش ۴1 هزار و 1۰۰ میلیارد تومانی در این هفته همراه شد.
دومین گروه پربازده بورس تهران در این هفته اما پاالیش��ی ها بودند 
که با افزایش 1۴.۴درصدی میانگین قیمت زیرمجموعه های خود همراه 
شد. در این گروه هشت شرکت جای گرفته است و سهمی 6.۹درصدی 
از ارزش کل ب��ورس ته��ران را در اختیار دارد. ضمن آنکه با دادوس��تد 
۹ ه��زار و ۹16 میلیارد تومانی بیش��ترین ارزش معامالت را در اختیار 

گرفتند. 
در ادام��ه معدنی ها با 1۰ ش��رکت زیرمجموعه و س��هم ۹درصدی از 
ارزش کل بازار س��هام معامالت این هفته را با رشد بیش از 1۴درصدی 
به پایان رساند و از این منظر سومین صنعت با بیشترین درصد بازدهی 

شد. روند مناسب بازار جهانی و رشد قیمتی فلزات و نفت در این هفته 
را می توان یکی از مهمترین محرک های رشد قیمت سهام کاالیی بورس 
تهران عنوان کرد. در این راس��تا گروه فلزات اساس��ی نیز رشد هفتگی 
بالغ بر 7.۲درصد را تجربه کرد. اما یکی دیگر از گروه های پربازده بورس 
تهران در هفته گذشته بانکی ها بودند. این گروه هفت شرکت را در خود 
جای داده است و با سهم ۸.۵درصدی از ارزش کل بازار سهام، در هفته 
منتهی به ۲۴ اردیبهش��ت ماه با رش��د 1۰.7درصدی سهام زیرمجموعه 
خود همراه شد تا از این منظر رتبه چهارم را در اختیار گیرد. بیشترین 
حجم معامالت گروه های بورس��ی نیز در این هفته با معامله ۲۰ میلیارد 

و ۹۳۵ میلیون سهمی از آن بانکی ها شد.
در آن سوی بازار اما گروه های کوچک و عمدتا تک سهم با بیشترین 
اف��ت ش��اخص مواجه ش��دند. گروه اس��تخراج نفت و گاز ب��ا تک نماد 
»حف��اری« این هفته با افت قیمت 1۳.6درصدی در قعر جدول بازدهی 
بورس تهران در هفته منتهی به ۲۴ اردیبهشت ماه قرار گرفت و پس از 
آن به ترتیب اطالعات و ارتباطات، حمل و نقل و وسایل ارتباطی که در 
مجموع تنها ۰.۵درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارند، زیان ده ترین 

صنایع بورس تهران در هفته ای که گذشت، بودند.

نگاهی به روزهای پرتالطم شاخص بورس در هفته ای که گذشت

2 نیمه متفاوت بورس
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نرخ جدید ماسک اعالم شد
معاون صنایع وزارت صمت گفت قیمت تمام شده هر واحد ماسک 
تولیدش��ده در کارخانه با احتساب هزینه حمل و فروش به بیش از 

یک هزار تومان می رسد.
مه��دی صادقی نیارکی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درباره قیمت گذاری ماسک های فروخته  شده در مترو اظهار کرد: بنا 
بر مصوبات جلسه ستاد مقابله با کرونا، ماسک موردنیاز برای توزیع 
و فروش در مترو از محل تولیدات کارگاهی تامین خواهد ش��د. این 
ماس��ک ها از طریق اتاق اصن��اف و تعاونی تامین نیاز انجمن صنایع 

پوشاک تولید و در ایستگاه های مترو توزیع خواهد شد.
او بیان کرد: با هماهنگی هایی که با مترو انجام می شود غرفه هایی 
در اختیار بخش ذکرشده قرار خواهد گرفت تا فرآیند توزیع ماسک 

به خوبی انجام شود.
صادقی نیارکی تصریح کرد: مس��ئول قیمت گذاری و رس��یدگی 
ب��ه قیمت ه��ا در این ح��وزه س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اس��ت، اما در مجموع قیمت هر واحد ماس��ک درب 
کارخان��ه حدود 7۰۰ تومان اس��ت که با احتس��اب هزینه حمل و 

فروش و مواردی از این قبیل به بیش از هزار تومان می رسد.
مع��اون صنای��ع وزارت صمت ادامه داد: ای��ن قیمت ها مربوط به 
ماسک هایی است که در کارخانه و توسط دستگاه تولید می شود در 
حالی که ماس��ک های فروخته شده در مترو کارگاهی بوده و توسط 
نیروی انس��انی و با چرخ خیاطی تولید می شود که هزینه تمام شده 

را تا حدود زیادی افزایش می دهد.
او بیان کرد: در کارگروه مش��ترک س��ازمان غ��ذا و دارو و وزارت 
صم��ت نرخ مصوب تمام اقالم بهداش��تی تعیین ش��ده و در اختیار 
بخش های مختلف قرار گرفته اس��ت. دستگاه های نظارتی از جمله 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و سازمان غذا و دارو بر فروش این 

اقالم نظارت می کنند.

نرخ گوشت قرمز 20 هزار تومان ارزان شد
رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی گفت هم اکنون هر کیلو شقه 
گوسفندی بدون دنبه با کاهش ۲۰ هزار تومانی نسبت به ایام پایانی 

سال با نرخ 1۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود.
علی اصغر ملکی کش��ور در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
از کاهش ۲۰هزار تومانی قیمت گوش��ت نس��بت به اسفند در بازار 
خبر داد و گفت: هم  اکنون هر کیلو ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با 
ن��رخ ۹۰ هزار تا ۹۲ هزار تومان ب��ه مغازه دار و 1۰۰ هزار تومان به 

مشتری عرضه می شود.
وی اف��زود: با توجه ب��ه کاهش بودجه خان��وار و افت تقاضا برای 
خری��د در م��اه رمضان پیش بینی می ش��ود که رون��د نزولی قیمت 

گوشت در بازار ادامه یابد.
ملکی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام بیان کرد: در حال حاضر 
تقاضایی آن سوی مرز ها برای خرید دام نیست و پیش بینی می شود 
که اگر دام از مرز های کش��ور قاچاق نش��ود، بازار گوش��ت التهابی 
نداش��ته باشد. رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی قیمت کنونی هر 
کیلو دام زنده را ۴۰ هزار تا ۴۳ هزار تومان اعالم کرد و گفت: عرضه 

کنونی دام در میادین نسبت به گذشته بهبود یافته است.
ای��ن مقام مس��ئول در واکنش ب��ه مباحث مطرح ش��ده پیرامون 
ص��ادرات دام زنده بیان کرد: علی رغم  زایش های مناس��ب بهاره و 
انباش��ت دام در واحدها، صادرات دام صدمه جدی به بازار گوش��ت 
وارد می کن��د. ملکی در پای��ان درباره آخری��ن وضعیت تب کریمه 
کنگو تصریح کرد: طی س��ال های گذش��ته تب کریمه کنگو ناشی 
از بی احتیاط��ی کش��تارکنندگان اتفاق افتاده اس��ت و این موضوع 

ارتباطی به بافت گوشت ندارد.

شروع استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان از اول خرداد

بنا بر پیگیری های به عمل آمده س��ازمان امور مالیاتی اس��ترداد 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده صادرات س��ال ۹۸ را از ابتدای خردادماه 

آغاز می کند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، به نقل از کنفدراس��یون 
ص��ادرات ای��ران، بن��ا ب��ر پیگیری ه��ای به عم��ل آمده از س��وی 
کنفدراسیون صادرات ایران از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، 
س��ازمان امور مالیاتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال 

۹۸ را از ابتدای خردادماه آغاز خواهد کرد.
متن کامل اطالعیه کنفدراسیون صادرات ایران به شرح زیر است:

»قابل توجه صادرکنندگان محترم«
بنا بر پیگیری های به عمل آمده از س��وی کنفدراسیون صادرات 
ایران با بانک مرکزی و س��ازمان امور مالیاتی جهت استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده صادرکنندگان در سال ۹۸، به استحضار می رساند:

پ��س از ابالغ ش��رایط رف��ع تعه��د ارزی صادرات در س��ال ۹۸ 
از س��وی بانک مرکزی، گ��زارش آخرین وضعیت رف��ع تعهد ارزی 
صادرکنندگان تا پایان فصل س��وم س��ال ۹۸ )۳۰ آذرماه( از سوی 

این بانک به سازمان امور مالیاتی، ارسال شده است.
ب��ر این اس��اس، عملی��ات اس��ترداد مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 
صادرکنندگان، از اول خردادماه ۹۹ از س��وی ادارات مالیاتی سراسر 
کش��ور آغاز خواهد ش��د. در این اطالعیه آمده اس��ت: آن دسته از 
صادرکنندگانی که حداقل 7۰درصد )7۰%( از مجموع ارزش ارزی 
کاال های صادراتی خود )به استثنای صادرات محصوالت کشاورزی و 
خدمات فنی و مهندسی( در سال 1۳۹۸ را به روش های اعالم شده 
توس��ط بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به چرخه اقتصادی 
کشور بازگردانده باشند، 1۰۰درصد )1۰۰%( اعتبار مالیات بر ارزش 
افزوده قابل قبول س��هم کاال های صادراتی را مس��ترد خواهند کرد 
و همچنین کل درآمد ناش��ی از صادرات آنه��ا نیز با رعایت قوانین 

موضوعه، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.
کلیه صادرکنندگان فرصت دارند تا پایان تیرماه امس��ال نس��بت 
به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات س��ال 1۳۹۸ خ��ود اقدام کنند. 
در صورت عدم رفع کامل تعهد ارزی تا مهلت مذکور، متناس��ب با 
میزان بازگش��ت ارز، مش��مول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات و 

عوارض ارزش افزوده خواهند بود.«

اخبـــار

رئیس کنفدراس��یون صادرات می گوید بعد از شوک ابتدایی کرونا به 
تجارت ایران و بسیاری از کشورهای جهان، از ابتدای اردیبهشت بهبود 

نسبی در عملکرد صادراتی به ثبت رسیده است.
محم��د الهوتی در گفت و گو با ایس��نا، اظهار ک��رد: همانطور که از 
قبل نیز پیش بینی می ش��د، شیوع گس��ترده کرونا به ایجاد محدودیت 
در تردد و به دنبال آن دش��وار ش��دن صادرات منجر شد که این مسئله 
تنها مختص ایران نیست و اکثر کشورهای جهان با آن مواجه شده اند.

به گفته وی، از ابتدای اس��فند و با ش��یوع کرونا در ایران و سپس در 
فروردین همزمان با همه گیری این ویروس در بس��یاری از کش��ورهای 
جهان، بس��یاری از مرزهای زمینی میان کش��ورها بسته شدند و همین 
موض��وع میزان صادرات را کاهش داد که در آمار فروردین نیز به وضوح 

دیده می شود.
رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران با بیان اینک��ه از روزهای پایانی 
فروردین و ابتدایی اردیبهش��ت، گش��ایش نس��بی در ترددها به وجود 

آم��د، توضیح داد: با توجه به طوالنی ش��دن روند ش��یوع این ویروس، 
بسیاری از کشورها برای تامین نیازهای اولیه و حفظ اقتصادشان برخی 
محدودیت ها را کنار زدند که همین امر به افزایش صادرات کمک کرد. 
از این رو همچنان زیر سایه کرونا، محدودیت های صادراتی وجود دارد و 
آمار قطعا نسبت به روزهای پیش از این ویروس پایین تر خواهد بود، اما 
به نظر می رسد از ابتدای اردیبهشت بهبود نسبی در این حوزه رخ داده 

و آمار کاهش صادرات فروردین قدری بهبود یافته است.
الهوت��ی با اش��اره به ش��یوه های جدیدی ک��ه برای ص��ادرات میان 
کش��ورهای منطقه اجرایی شده اس��ت، گفت: ما خوشبختانه از ابتدای 
کرون��ا در مرزهای آبی خ��ود محدودیت جدی نداش��تیم و تردد برای 
جابه جایی کاالهای ضروری و تجاری ادامه یافت. در هفته های گذش��ته 
نیز ظرفیت حمل و نقل ریلی به کمک ما آمده و در مرزهای مش��ترک 
با کش��ورهایی مانند ترکیه یا ترکمنستان جابه جایی کاالهای صادراتی 
با قطار انجام ش��ده که نش��ان دهنده لزوم توجه ج��دی به ظرفیت این 

حوزه اس��ت. وی خاطرنشان کرد: امروز حفظ صادرات ما به دیپلماسی 
فع��ال مقامات و صادرکنندگان در منطقه بس��تگی زیادی دارد. مذاکره 
با ترکیه برای بازگش��ایی مرزهای زمینی بس��یار مه��م خواهد بود زیرا 
در کن��ار بازار این کش��ور، راه عب��ور ما به اروپا نی��ز از ترکیه می گذرد. 
کش��ورهای عضو اوراس��یا پروتکل هایی برای حفظ تجارت در ایام کرونا 
منتشر کرده اند که نشان می دهد راهکارهای محلی و منطقه ای در عبور 
از این ش��رایط بس��یار مهم خواهد بود و امیدواریم با نتیجه بخش شدن 
مذاکرات، محدودیت های صادراتی ما کمتر ش��ود. به گزارش ایس��نا، از 
ابتدای اس��فند با ش��یوع کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه، 
دولت ه��ا تصمیم گرفته ان��د برخی مرزهای زمینی خود را بس��ته یا در 
تردد، محدودیت های جدی وض��ع کنند و همین امر به کاهش تجارت 
بین المللی منجر ش��ده اس��ت. آمارهای منتشرشده از صادرات ایران در 
فروردین ماه امس��ال، حاکی از کاهش ۳6درصدی صادرات در قیاس با 

مدت مشابه سال گذشته است.

اوضاع صادرات ایران در شرایط کرونایی

استاندار کرمان بر لزوم مدیریت صادرات محصوالت کشاورزی جنوب 
استان تاکید کرد و گفت باتوجه به اینکه صادرات یک موضوع تخصصی 
اس��ت لذا اگر یک ش��رکت تخصص��ی صادراتی، ص��ادرات محصوالت 
کش��اورزی جن��وب را برعهده بگی��رد و مدیریت کند دیگر مش��کالت 

کشاورزان در زمینه بازار حل خواهد شد.
 به گزارش ایس��نا، »محمدجواد فدایی« ظهر روز ۲۵ اردیبهش��ت در 
کارگروه توسعه صادرات اس��تان کرمان با اشاره به مشکالت کشاورزان 
جنوب استان گفت: نتیجه مکاتبه استانداری کرمان با ریاست جمهوری 
در م��ورد خرید حمایت��ی محصوالت صادراتی جنوب کرمان رس��ما به 
اس��تان ابالغ نش��ده و اکنون خرید توافقی توسط تعاون روستایی انجام 

می شود.
وی ادامه داد: کش��اورزان درخواست داشتند که غرفه عرضه مستقیم 
محصوالت کش��اورزی در تهران در اختیار آنها قرار داده ش��ود که این 
خواسته آنان تاثیر مستقیم در بازار مصرف دارد لذا وزارت کشور تاکید 

داشت که این غرفه ها با محوریت تعاون روستایی برپا شود.
اس��تاندار کرمان ب��ر لزوم مدیریت ص��ادرات محصوالت کش��اورزی 

جن��وب اس��تان تاکید کرد و اف��زود: با توج��ه به اینکه ص��ادرات یک 
موضوع تخصصی اس��ت لذا اگر یک شرکت تخصصی صادراتی، صادرات 
محصوالت کش��اورزی جن��وب را برعهده بگیرد و مدیری��ت کند دیگر 

مشکالت کشاورزان در زمینه بازار حل خواهد شد.
وی بر لزوم  توس��عه صادرات اس��تان در سال ۹۹ تاکید کرد و افزود: 
باید  مش��کالت موجود بر س��ر راه صادرات استان برداشته شود که یکی 
از این مش��کالت بس��ته بودن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا است 

که از طریق وزارت خارجه پیگیری شود تا صادرات کاالها ادامه یابد.
فدای��ی اظهار کرد: ممنوع ب��ودن ورود برخی از کااله��ا به عراق که 
برخی از آنها مربوط به محصوالت کش��اورزی ماست باید با رایزنی هایی 

این مشکل حل شود.
وی با بیان این مطلب که باید امس��ال پایانه صادراتی جنوب اس��تان 
افتتاح ش��ود، تصریح کرد: برای راه اندازی مرکز خدمات صادرات جنوب 
استان کارهای خوبی شروع شده و با پیگیری اتاق بازرگانی و با مشارکت 
موسس��ه سرمایه گذاری ملل هرچه سریع تر راه اندازی شود گفتنی است 
که ب��رای مرز صادراتی جیرفت پیگیری هایی صورت گرفت اما به دلیل 

شیوع ویروس کرونا معطل ماند.
استاندار کرمان با اشاره به صادرات محصوالت تولیدی از طریق حمل 
و نقل جاده ای، عنوان کرد: مشکل ورود کامیون های خارجی به جیرفت 
حل ش��ده و می توان از حمل و نقل خارج��ی برای صادرات محصوالت 

تولیدی جنوب استان استفاده کرد.
وی به ساماندهی و توسعه صادرات صنایع دستی استان تاکید کرد و 
افزود: نمایشگاه های تخصصی در استان با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و پس از اخذ مصوبات ستاد مقابله کرونا برپا شوند.
به گزارش ایسنا، »مهدی حسینی نژاد«، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان نیز در این جلسه به تشریح تاثیر شیوع کرونا بر صادرات 
محصوالت کش��اورزی در استان پرداخت و گفت: در فروردین امسال با 
کاهش ۴1درصدی صادرات محصوالت کشاورزی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل در استان روبه رو بودیم.
وی توس��عه بازارهای صادراتی با محوریت 1۵ کش��ور همس��ایه را از 
سیاس��ت های امسال استان دانس��ت و بیان کرد: در صادرات استان ۵6 

قلم کاال تاثیرگذار هستند.

مدیرکل سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار از ثبت نام دریافت 
تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تس��نیم، »عالءالدین ازوجی« به فعالیت سامانه 
»کارا« درخصوص ارائه تس��هیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا اشاره 
کرد و گفت: مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به مشاغل آسیب دیده از کرونا 
تخصیص  یافته است و تاکنون 1۸ هزار کارفرما و فعاالن اقتصادی برای 

دریافت این تسهیالت ثبت نام کرده اند.
مدیرکل سیاس��ت گذاری و توس��عه اش��تغال وزارت کار با بیان اینکه 
ثبت نام در س��امانه »کارا« از روز چهارش��نبه آغاز ش��ده اس��ت، افزود: 

محدودیتی برای دریافت این تس��هیالت وجود ندارد. او گفت: کس��انی 
از پنجش��نبه گذش��ته تاکنون پیامک دریافت نکرده ان��د و دلیلی برای 
مش��مول نبودن آنها نخواهد ب��ود. ازوجی گفت: اطالع��ات دریافتی از 
دس��تگاه های اجرایی تا هفته آینده تکمیل می شود. او گفت: 1۳ عنوان 
 kara.mcls.gov.ir ش��غل و فعالیت اقتصادی در سامانه کارا به آدرس
بارگذاری ش��ده است و همه صاحبان این مشاغل و زیرمجموعه های آن 
می توانند برای دریافت تسهیالت ثبت نام کنند. مدیرکل سیاست گذاری 
و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: نزدیک به ۳ میلیون شاغل بیمه شده 
در بی��ش از ی��ک میلیون واحد اقتصادی آس��یب دیده مش��غول به کار 

بوده ان��د که در صورت تأیید اطالعات و اس��تمرار اش��تغال، به ازای هر 
نفر بیمه ش��ده 1۲ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد. در واحد هایی 

که به اجبار تعطیل شده باشند این رقم 16 میلیون تومان خواهد بود.
او به دو اصل اساس��ی ب��رای پرداخت وام به بنگاه های��ی که از کرونا 
خس��ارت دیده اند، اش��اره کرد و گفت: نیروی کار کارگاه های اقتصادی 

نباید اخراج شده باشند و باید بیمه بوده باشند.
ازوج��ی زمان پرداخت ه��ای حمایتی را از اوایل خ��رداد اعالم کرد و 
گفت: زمان بازپرداخت آن از اوایل مهرماه آغاز می شود و دو سال طول 

خواهد کشید.

صادرات را به عهده شرکت های مدیریت صادرات بگذارید

افتتاح پایانه صادراتی جنوب استان در سال جاری

آغاز پرداخت وام کرونا از اوایل خرداد

از یک میلیون بنگاه آسیب دیده فقط 18هزار درخواست وام کردند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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افتتاح 11 ایستگاه جدید مترو در سال جاری
مدیرعام��ل متروی تهران اعالم کرد در صورت تحقق منابع مالی 

در سال جاری، شاهد افتتاح 11 ایستگاه جدید مترو خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، علی امام 
درخصوص برنامه های سال ۹۹ ش��رکت متروی تهران، اظهار کرد: 
هنور ۹1۰ میلیارد تومان از بهای اوراق مش��ارکت فروخته شده نزد 
بانک آینده محفوظ اس��ت و با وج��ود تاخیر چندین ماهه هنوز این 
پول به شرکت مترو پرداخت نشده است. وی افزود: در این روزهایی 
که ش��هرداری تهران با مش��کالت مالی روبه رو اس��ت، تزریق بهای 
فروش اوراق مش��ارکت می تواند گره های زیادی از توس��عه مترو در 
تهران بردارد. امام با اشاره به مشکالت مالی شهرداری تهران، ادامه 
داد: ع��الوه بر بودج��ه مصوب برای مترو، در صدد هس��تیم 1۰۰۰ 
میلیارد تومان اوراق مش��ارکتی را که شورای شهر در  سال گذشته 
ب��رای مترو تصویب کرد، فعال کنیم که اگر این مهم محقق ش��ود، 

می توانیم توسعه و تجهیز مترو را سرعت ببخشیم.
مدیرعام��ل مت��روی تهران با بیان اینکه با وجود مش��کالت مالی 
فراوان در صدد آن هس��تیم تا پایان س��ال جاری، هفت کیلومتر از 
خط ش��ش با شش ایستگاه حدفاصل ستاری تا تربیت مدرس را به 
بهره برداری برس��انیم، ادام��ه داد: در خط 6 و 7 مترو نیازمند نصب 
تجهیزات هستیم و همچنین براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
در قس��مت جنوبی خط شش نیز ایس��تگاه امیرکبیر و ورودی دوم 
ایستگاه بعثت افتتاح خواهد شد. امام گفت: همچنین در خط هفت 
مترو ش��اهد افتتاح ایستگاه های محالتی، بوس��تان گفت وگو، برج 

میالد و میدان قیام در سال جاری خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در خط س��ه مترو س��اخت و احداث ایس��تگاه 
اقدس��یه همچنان باقی مانده که در سال جاری باید فکری برای آن 
کرد، افزود: س��اخت پایانه اکبات��ان و فاز دوم پایانه کالهدوز نیز در 

لیست برنامه های امسال شرکت مترو قرار دارد.
مدیرعام��ل مت��روی تهران با بی��ان اینکه بودجه س��ال ۹۹ مترو 
۲۸۰۰ میلیارد تومان اس��ت، گفت: اگر ۹1۰ میلیارد تومان فروش 
اوراق مش��ارکت از بانک آینده اخذ شود و همچنین بتوانیم نسبت 
به فروش 1۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت مترو در سال جاری 

اقدام کنیم، قطعا شاهد شتاب توسعه مترو خواهیم بود.

صرفه جویی 10 میلیون لیتری بنزین با توسعه 
سی ان جی

توس��عه اس��تفاده از سوخت س��ی  ان  جی موجب کاهش مصرف 
بنزی��ن، جلوگی��ری از واردات و به تبع آن افزای��ش صادرات بنزین 
می ش��ود، تا جایی که طبق اعالم مس��ئوالن تا پای��ان اجرای طرح 
تبدیل یک میلیون و ۴6۰ هزار خودرو عمومی به دوگانه سوز روزانه 
1۰ میلی��ون متر مکعب افزایش مصرف س��ی ان جی و 1۰میلیون 

لیتر کاهش مصرف بنزین خواهیم داشت.
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی راه دانا،  اگر یک میلیون و ۴6۰ 
هزار خودرو عمومی دوگانه س��وز ش��وند روزانه به طور میانگین 1۰ 
میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می ش��ود که با در نظر گرفتن قیمت 
میانگین س��ال گذش��ته ۵۰  س��نت برای هر لیتر بنزین ساالنه یک 
میلی��ارد و ۸۰۰ میلی��ون دالر صرفه جویی خواهیم داش��ت. این در 
حالی است که با وجود ظرفیت عرضه روزانه ۴۰ میلیون مترمکعبی 
سوخت CNG با وجود بیش از ۲۴۰۰ جایگاه در مدار بهره برداری، 
در میانه س��ال گذش��ته تنها حدود 1۹ میلی��ون مترمکعب در روز 
س��وخت CNG در کشور مصرف می ش��د که این مقدار، با اجرای 
مجدد طرح س��همیه بندی بنزین و به موجب آن افزایش تقاضا برای 
س��وخت CNG، افزایش یافت و به حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در 
روز رسید. با توجه به افزایش تقاضای مصرف سوخت CNG شورای 
اقتصاد در جلسه فوق العاده 11 آذرماه 1۳۹۸ بنا بر پیشنهاد مشترک 
وزارت نف��ت و س��ازمان برنامه و بودجه با ه��دف حمایت و کاهش 
هزینه ه��ای حمل و نقل عمومی و بهبود هوای ش��هرها، به اس��تناد 
ماده 1۲ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان »حمایت از تولید 
و تبدی��ل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و ۴6۰ هزار دس��تگاه 
خودروی تاکس��ی، ون )تاکسی(، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به 
س��ی ان جی س��وز« را تصویب کرد که در آن ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و 
مس��افربر شخصی بنزین سوز به دوگانه سوز )کارخانه ای و کارگاهی(، 
اصل و فرع تسهیالت مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه ها تا 
س��قف 6۵۰۰ میلیارد تومان تضمین و بازپرداخت می کند. در واقع 
این طرح موجب صرفه جویی در هزینه س��بد سوخت خانوار می شود 
اگ��ر صرفه جوی��ی روزانه ۲۰ لیت��ر بنزین برای هر خ��ودرو وانت بار 
بین شهری و درون شهری و 1۰ لیتر برای خودرو سواری عمومی در 
نظر بگیریم برای خانواده وانت بار برون ش��هری با محاسبه ۳۰۰ لیتر 
بنزین به قیمت 1۵۰۰ توم��ان یارانه ای و ۳۰۰ لیتر با قیمت بنزین 
آزاد س��االنه حدودا 1۳ میلیون تومان و برای وانت بار درون ش��هری 
میزان صرفه جویی س��االنه حدودا 1۰ میلیون تومان و برای خانواده 
س��واری عمومی حدودا 11 میلیون تومان صرفه جویی خواهد ش��د. 
چهارشنبه هفته گذشته ثبت نام رسمی این طرح آغاز شد و به نظر 
می رسد که با اجرای این طرح نه تنها صادرات بنزین افزایش می یابد 

بلکه می توان از ظرفیت های موجود کشور استفاده بیشتری کرد.

ورود موقت خودرو به کشور مجاز شد
س��رمایه گذاران خارج��ی می توانن��د به ازای ه��ر ۳۰۰ هزار دالر 
سرمایه گذاری در ایران، تا سه دستگاه خودروی سواری نو را تا پنج 
س��ال ورود موقت نمایند. به گزارش تسنیم، براساس مصوبه هیات 
وزیران در 1۴ اردیبهش��ت ماه س��ال جاری و به پیش��نهاد وزارت 
اقتص��اد، س��رمایه گذاران خارجی می توانند ب��ه ازای هر ۳۰۰ هزار 
دالر س��رمایه گذاری در ایران، تا سه دستگاه خودروی سواری نو را 
بدون ارائه جواز عبور و پس از تش��ریفات گمرکی تا پنج سال ورود 
موقت نمایند. در این مصوبه که روز ۲۰ اردیبهش��ت ماه از س��وی 
معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده است، یک متن جدید به عنوان 
تبصره ۳ به ماده 1۴۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موضوع 
تصویب نامه ۲۹ اس��فند س��ال 1۳۹1 اضافه ش��ده است. مدت این 
مجوز ورود موقت یک ساله بوده اما با مجوز گمرک ایران با رعایت 

استانداردهای مربوط می تواند تا پنج سال تمدید شود.

افزایش قیمت خودرو در سال جدید، از نگاه کارشناسان دالیل متعدد 
و ناهمگون��ی دارد، از قیمت گذاری دس��توری و کاه��ش تولید گرفته تا 
نقش پررنگ دالالن و س��فته بازان در این بازار، به عنوان عوامل افزایش 

قیمت خودرو مطرح می شوند.
به گزارش راهبرد معاصر، هر ساله پیش از آغاز سال نو برخی قیمت ها 
منجمله قیمت خودرو با افزایش هایی همراه اس��ت، اما پایان سال ۹۸ با 
شیوع کرونا در دنیا و در ایران خیلی از معادالت بازار برهم ریخت و به 
دلیل عدم استقبال از بازار خودرو و کنسل شدن سفرهای بین  شهری در 
نوروز ۹۹ قیمت خودرو نه تنها افزایش نداشت بلکه به اذعان کارشناسان 
ای��ن ح��وزه در مواردی هم با کاهش هایی مواجه ش��د، ام��ا امروز و در 
اردیبهشت ماه که معموال بازارها می خوابد، قیمت خودرو در سطح بازار 
با افزایش هایی عجیب روبه رو شده است تا جایی که پراید به قیمت ۹۰ 
میلیون تومان نیز رسیده و دیگر خودروها هم از این جهش  های قیمتی 
بزرگ و عجیب بی نصیب نماندن��د. هرچند برخی این افزایش قیمت ها 
را نتیج��ه دالل بازی های اینترنت��ی در فضای مج��ازی در پی تعطیلی 
نمایش��گاه های خودرو به دلیل ش��یوع کرونا می دانند، اما این نکته نیز 

حائز اهمیت است که چرا قیمت ها در شرایطی افزایش یافته که عرضه 
و تقاضای باالیی هم در کار نبوده است!

 کارشناس��ان بر ای��ن باورند که ممنوع ش��دن واردات خودرو یکی از 
عواملی است که سبب گرانی های اخیر در بازار خودروهای داخلی شده 
است. از طرفی یاسر رایگانی، س��خنگوی تعزیرات، مانند بسیاری دیگر 
علت عمده افزایش قیمت خودرو ها در بازار را دالل بازی دالالن می داند 
و گفته اس��ت: »این افراد خیلی راحت بدون اینکه کس��ی کاری با آنها 
داش��ته باشد، قیمت سازی می کنند و برخی ماشین ها را نگه داشته و از 
بازار جمع آوری کرده اند و به هر قیمتی که دوس��ت دارند، می فروش��ند 
و هیچ کس��ی هم جلودار آنها نیست.« اما مس��ئله اینجاست که غیر از 
دالل بازی ها در بازار خودرو، ممنوع ش��دن واردات خودروهای خارجی، 
عدم پالک گ��ذاری تولیدات برخی خودروس��ازان و حتی کاهش تولید 
به دلیل تعطیلی و کرونا هم می توانس��ته س��بب کاهش عرضه و نهایتا 

افزایش قیمت شود.
 گرانی خودرو؛ مولود دالل بازی ها یا انتظارات آتی؟

حاال علت اصلی این افزایش قیمت ها چه بوده و آیا کاهش عرضه خودرو 

به بازار، حضور واس��طه ها و دالل بازی ها و یا سرازیر شدن نقدینگی به بازار 
خودرو از عوامل این افزایش قیمت بوده یا نبوده! مس��ئله اینجاست که در 
کنار تمام این عوامل تورم انتظاری عامل مهمی به ش��مار می رود که مردم 
در عین آنکه از گرانی های عجیب خبر دارند به دلیل آنکه انتظار گرانی های 
بعدی را می کشند، دست به ثبت نام و خرید همان پرایدی می زنند که عامل 
اصلی بیشتر تلفات جاده ای محسوب می شود لذا  این امری اثبات شده است 

که تا حدودی واقعیات هم در سایه انتظارات شکل می گیرد.
 حاال در س��ایه همین تورم انتظاری از نیمه اردیبهش��ت جاری پراید 
111 تا ۹۰ میلیون تومان نیز رس��یده و پراید 1۳1 نیز برچسب قیمتی 
۸۰ میلیون تومان را بر خود دیده، قیمت پژو ۲۰6 تیپ ۲ مدل ۹۹ هم 
1۴۵ میلیون تومان و تیپ ۵ آن نیز نرخ 17۰ میلیون تومان را به خود 
دیده اس��ت و این تنها مختص به دو خودروس��از بزرگ ایران خودرو و 
س��ایپا نبوده و دیگر محصوالت داخلی و یا مونتاژ داخل را نیز بی نصیب 
نگذاشته چنانچه براس��اس گزارشات بازار، قیمت مزدا ۳ که در آخرین 
روزهای اس��فندماه ۹۸ حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده به 6۳۰ میلیون 

تومان افزایش یافته است.

قیمت خودرو در پیچ و خم شورای رقابت و تورم انتظاری

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با اشاره به روند نزولی قیمت ها 
در بازار خودرو بیان کرد قیمت خودرو که طی دو هفته اخیر به ش��دت 
افزایش��ی ش��ده بود، در روزهای پایانی هفته گذش��ته افت چشمگیری 

داشت به طوری که پراید حدود ۲۰میلیون تومان ارزان شد.
به گزارش اقتصادآنالین، اگرچه خودرو در روزهای پایانی سال گذشته 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا طبق روال سال های قبل 
فرصت��ی برای افزایش قیمت پیدا نکرد، اما بع��د از اتمام زمان تعطیلی 
نمایش��گاه ها و آغاز به کار رس��می این بازار در اواخر فروردین ماه این 

خواب یک ماهه کامال جبران شد.
البته در این مدت عوامل زیادی از جمله رشد نرخ ارز، کاهش میزان 
عرضه خودروس��ازان، افزای��ش دالل بازی و از هم��ه مهم تر بحث اعالم 
قیمت  ه��ای جدید خودرو و تعل��ل نهاد های تصمیم گیرن��ده در تعیین 
تکلیف این موضوع، دس��ت به دست هم داد تا قیمت خودرو روز به روز 

غیرقابل کنترل  و بی حس��اب کتاب تر شود؛ این روند تا جایی ادامه پیدا 
کرد که قیمت پراید به عنوان ارزان ترین خودروی کشور در چشم برهم 

زدنی با بیش از ۳۰میلیون افزایش به ۹۰میلیون تومان رسید.
حاال طی چند روز گذش��ته با برگزاری جلس��ه س��تاد تنظیم بازار با 
موضوع تعیین قیمت خودرو و اعالم روش جدید قیمت گذاری، قیمت ها 
در بازار تغییر مسیر داده و وارد مدار کاهشی شده است، به طوری که به 
گفته سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، قیمت پراید 

بعد از این جلسه ۲۰میلیون تومان ارزان شد.
ای��ن فعال بازار خودرو در گفت و گو با خبرن��گار اقتصادآنالین، درباره 
حال و هوای این روز های بازار خودرو اظهار کرد: در حال حاضر قیمت ها 
در باز خودرو روبه کاهش اس��ت اما به طور کل نوس��ان قیمت طی دو 
هفته اخیر، به ویژه کاهش چش��مگیری که در س��ه روز گذشته تجربه 

کرده در این بازار بی سابقه بوده است.

موتمنی ادامه  داد: البته قیمت های اعالم شده در فضای مجازی جنبه 
واقعی نداشته و هیچ معامله ای با آن قیمت ها انجام نشده است؛ به طور 
مثال قیمت پراید در همین ش��بکه ها تا نزدیک 1۰۰میلیون تومان هم 
اعالم شده بود اما باالترین قیمتی که این خودرو معامله شده 7۳میلیون 

تومان بوده است.
ئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو در بخش دیگری از صحبت های 
خود از افزایش تعداد فروش��نده های خودرو خبر داد و گفت: با ش��روع 
کاهش قیمت خودرو و برنامه های دولت برای س��اماندهی بازار، بسیاری 
از افراد اق��دام به عرضه و فروش خودرو های خود که در این بین تعداد 

خودرو های صفر کیلومتر هم کم نیست، کرده اند.
موتمن��ی در پایان تاکید ک��رد: اگر در روز های آین��ده میزان عرضه 
خودروسازان افزایش یابد به طوری که بین حجم تقاضا و عرضه تعادل 

ایجاد شود، قیمت خودرو ارزان تر خواهد شد.

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات خودرو گفت براس��اس ارزیابی هایی که انجام 
شده زیان خودروسازان تا پایان سال ۹۸ به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده و آنها 

در آستانه ورشکستگی بودند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج، 
با انتقاد به سیاس��ت قیمت گذاری دس��توری در صنعت خ��ودرو، گفت: در حال 
حاضر صنعت خودروی ایران با مش��کالت زیادی مواجه شده و خودروسازان هم 
که تا پایان س��ال ۹۸ حدود۴۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته اند، توان 
پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند، از این رو موضوع افزایش تیراژ تولید هم 
تحت تاثیر کمبود نقدینگی قرار گرفته است. این موضوع از آنجا نشأت می گیرد 
که دولت بر قیمت گذاری دس��توری اصرار دارد و این روند  به زیان خودروساز ها 

دامن زده و آنها نمی توانند بدهی قطعه سازها را پرداخت کنند.
محمدرض��ا نجفی منش با بیان اینکه مش��کالت مالی خودروس��ازان آنها را در 
آس��تانه ورشکستگی قرار داده اس��ت، افزود: خودروسازان سال گذشته مشمول 

ماده 1۴1 ش��ده اند، هرچند توانس��تند با افزایش س��رمایه از شمولیت این ماده 
خارج شوند، اما اثرات مشکالت مالی آنها در صنعت خودرو باقی مانده است، در 
واقع این ماده مربوط به ورشکستگی شرکت هاست و زمانی که ضرر خودروسازان 

بیشتر از نصف سرمایه آنها شود ورشکسته به حساب می آیند.
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه فرآیند افزایش تولید در ش��رایطی محقق می ش��ود که 
س��رمایه کافی در اختیار قطعه سازان و خودروسازان باشد، تصریح کرد: در حال 
حاضر خودروس��ازان توان پرداخت بدهی های قطعه س��ازان را ندارند و از آنجایی 
که س��رمایه در گردش قطعه سازان نیز کاهش یافته عمال پروژه های تولید تحت 
تاثیر قرار گرفته است هرچند در یک سال گذشته حدود 7۰۰ میلیارد تومان از 
قطعات وارداتی خودرو داخلی سازی شده و برای سال جاری نیز بخش دیگری از 
قطعات وارداتی بومی سازی می شود، اما این روند بستگی به میزان سرمایه گذاری 

دارد.
نجفی منش با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی عدم عرضه کافی باعث افزایش 

قیمت خودرو در بازار ش��ده است، اظهار کرد:  خودروس��از وقتی می تواند تیراژ 
را افزایش دهد که س��رمایه کافی در اختیار داشته باشد و از آنجایی که در حال 
حاضر نه تنها با کمبود س��رمایه مواجه هس��تند حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان به 
ش��بکه تامین بدهکار هستند که این بخش مربوط به معوقات بانکی و بدهی به 

زنجیره صنعت خودرو است.
او ب��ا اش��اره به اینکه در حال حاضر یک میلی��ارد و ۳۰۰ میلیون دالر واردات 
قطعات خودرو انجام می ش��ود، اظهار کرد: در یک س��ال گذش��ته ب��ا برگزاری 
نمایشگاه های خودرو و قطعات عمال بخشی از نیاز صنعت خودروی کشور معرفی 
ش��د و تولیدکننده ها نیز با سرمایه گذاری در این بخش توانستند عملکرد خوبی 
را از خود نشان دهند که این روند می  تواند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد، 
اما واقعیت این اس��ت که در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای تولید با کمبود 
سرمایه در گردش مواجه هستند و نمی توانند سرمایه گذاری کافی برای تولیدات 

محصوالت جدید داشته باشند.

قیمت خودرو وارد مدار نز ولی شد

 باالترین قیمت معامله پراید؟

زیان 43 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ایرانی
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کسب و کارامـروز8

»ش��ناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایران��ی در بحران کرونا« عنوان 
فراخوانی ملی است که برای مطالعه و تحلیل گفتمان، ذهنیت و شناخت بهتر 
جامع��ه ایرانی در بح��ران کرونا و کمک به طراحی گام های بعدی برای عبور از 

آن منتشر شده است.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، در این فراخوان س��نگ بنای مدلی تازه  
از مشارکت نخبگان در ترسیم وضعیت، گفتمان، 
رفتار و ذهنیت جامع��ه ایرانی برای اثرگذاری بر 
تصمیم گیری های مهم کش��ور گذاشته می شود و 
در این مدل، تیم های پژوهشگر و خبره کشور به 
صورت توزیع ش��ده و گسترده نتیجه تحلیل های 
علم��ی خ��ود را ک��ه متکی ب��ر پ��ردازش میان 
  رش��ته  ای داده های عمومی و بزرگ اس��ت، برای 

تصمیم  سازی ارائه می  دهند.
این فراخوان در دو مرحله برگزار می ش��ود. در 
مرحله نخس��ت از ۲7 اردیبهشت ماه سال جاری 

تا ۲7 مردادماه ادامه دارد. در این مرحله تیم ها براساس دادگان فضای مجازی 
به مدلس��ازی، تحلیل و تفسیر نتایج در راس��تای اهداف فراخوان می پردازند و 

تمرکز بر روی دادگان و اخبار عمومی شبکه  های اجتماعی و سایت  ها است.

در مرحله دوم فراخوان که از اول ش��هریورماه س��ال جاری آغاز می شود، از 
حداکثر س��ه تیم برتر مرحله نخست حمایت می شود تا با واردکردن اطالعات 

موازی، نتایج خود را توسعه دهند.
عب��ور از بح��ران ب��دون درک و تحلیل ابعاد 
اجتماعی، شناختی، اقتصادی آن ممکن نیست 
و الزم اس��ت تحلی��ل داده ها توس��ط تیم های 
انجام ش��ود. برخ��الف دیدگاه  میان رش��ته ای 
غالب، تحلیل هوش��مند داده ه��ا یک کار صرفا 
پردازش��ی نیست بلکه معنی یابی در داده است، 
پس نیاز به همکاری تیم های بین رشته ای مانند 
هوش مصنوعی، اپیدمیولوژی، جامعه شناس��ی، 
اقتص��ادی و روانشناس��ی به تحلیل و تفس��یر 

دادگان است.
در ای��ن فراخ��وان، مجموع��ه دادگان مورد 
اس��تفاده بال��غ ب��ر ۲۵ میلیون پس��ت و خبر 
منتشرشده در فضای مجازی با محوریت کرونا 
اس��ت. این مطالب از کانال های عمومی تلگرام، صفحات عمومی اینستاگرام و 
توییتر و همچنین اخبار داخلی منتشر شده به صورت آنالین، از اول بهمن ۹۸ 

در حال استخراج شده است.

یکی از درخواس��ت های عمده اس��تارت آپ ها و فعاالن فناوری که به صورت 
آزاد )فریلنس��ر( فعالیت می کنند، حل مشکالت بیمه ای است. یکی از نهادهای 
وابس��ته به معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این راس��تا ثبت نام 

ششمین دوره طرح ارائه خدمت بیمه تکمیلی 
فناورانه را فراهم ساخته است.

ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، حل مش��کالت بیمه ای ش��رکت های 
فن��اور و اس��تارت آپ ها و محقق��ان و فع��االن 
فریلنس��ر )آزادکار( از جمله  درخواس��ت های 
همیش��گی این افراد در مناس��بت های مختلف 
اس��ت. ش��بکه نوآوری و فناوری ایران معاونت 
علمی در این راس��تا طرح��ی را اجرایی کرده 
اس��ت که می توانند بخش��ی از این مشکالت را 

مرتفع سازد.
براس��اس این طرح ش��رکت های عضو شبکه 
فن��اوری و نوآوری ای��ران می توانند از خدمات 

بیمه تکمیلی بهره مند ش��وند، همچنین فعالین فناور و اس��تارت آپ های عضو 
پارک ه��ای علم و فناوری، مراکز نوآوری و دیگر اجزای شناخته ش��ده زیس��ت 
بوم اقتصاد دانش بنیان کش��ور نیز می توانند از این خدمات استفاده کنند. خود 

مراکز نوآوری و ش��تاب دهنده ها نیز امکان بهره من��دی از این خدمت را دارند. 
ش��رکت های ثب��ت نام کننده در این ط��رح عماًل به عضویت ش��بکه نوآوری و 
فناوری ایران معاونت علمی درمی آیند و می توانند از خدمات  دیگر این شبکه 

نیز برخوردار شوند.
ای��ن طرح ش��امل دو بخش اس��ت، بخش 
اول کلیه اشخاص حقوقی شامل شرکت های 
دانش بنی��ان، فن��اور و اس��تارت آپ ها را دربر 
می گیرد و برای اولین بار بخش دوم این طرح 
فعاالن فناور آزادکار )فریلنس��ر( را نیز شامل 
شده است. فریلنس��رها می توانند با بیمه های 
پایه مختل��ف از این خدم��ات بیمه تکمیلی 

فناورانه بهره مند شوند.
ششمین دوره ثبت نام  این طرح  براساس 
چه��ار س��طح خدم��ات درمانی آغاز ش��ده 
است. بیمه ش��دگان، خدمات تکمیلی درمانی 
فناورانه را در س��طوح مختلف و با قیمت های 
متفاوت دریافت می کنند. عالوه بر بیمه ش��ده اصل��ی، اعضای خانواده و پدر و 
مادر و افراد تحت تکلف نیز می توانند با رعایت شرایط و قوانین بیمه ای مندرج 

در فرم های ثبت نام از این خدمات بیمه ای برخوردار شوند.

خدمات بیمه تکمیلی فناورانه برای استارت آپ ها و فریلنسرهافراخوانی برای شناخت و تحلیل رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا

»در س��ال جهش تولید به دنب��ال باالبردن تاب آوری ملی در صنایع 
راهبردی کش��ور هس��تیم؛ صنایعی که بخش بزرگی از تولید و اقتصاد 
کش��ور را ش��کل می دهند.« رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری با بیان این نکته ، می گوید: یکی از اولویت های 
امس��ال معاون��ت ب��رای جهش تولی��د، باالب��ردن ت��اب آوری ملی در 

خوشه های صنعتی اولویت دار است.
مفهوم تاب آوری در افزایش مشکالت و بحران های طبیعی و اقتصادی 
بروز می کند. مثال در شرایط بحرانی تحریم های اقتصادی که ایران تحت 
فشار برخی کشورها قرار می گیرد این تاب آوری ملی کاربرد زیادی دارد و 
دولت و ملت باید در کنار هم با به کار بستن این مفهوم نوین، تالش خود 
را برای به سالمت گذر کردن از این بحران ها بکنند. تولید ملی و تاب آوری 
ملی دو حلقه متصل از زنجیره اقتصادی در کش��ور هس��تند که باید در 
کنار هم به جهش تولید منجر ش��وند. تولیدی که در مواجهه با تحریم ها 
به یک عزم ملی و یک توان تحمل باال نیاز دارد. همین موضوع هم یکی 
از ماموریت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال جاری 

برای تسریع در تولید داخلی به کمک دانش بنیان ها است

 زنجیره ارزش کشاورزی و امنیت غذایی یکی از این 
اولویت ها است

اس��ماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت 
علم��ی و فناوری درباره برنامه های معاون��ت برای تحقق جهش تولید به 
کمک زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کشور، می گوید: در حال حاضر ۵ 
هزار دانش بنیان و 6 هزار استارت آپ در کشور فعالیت می کنند. این یعنی 
یک نیروی انسانی و توانمند ذخیره شده برای افزایش و جهش تولید در 
کش��ور. باید از این داشته ملی برای باالبردن توان تولیدی کشور استفاده 
کنیم. به گفته قادری ف��ر، یکی از حوزه های مهم برای باالبردن تاب آوری 
ملی حوزه کشاورزی است. امروز شاهدیم که با وجود توانمندی های باالی 
ملی هنوز هم بخش بزرگی از زنجیره ارزش کشاورزی، نهال و بذر از دیگر 
کش��ورها به ایران وارد می ش��ود، اما این نیاز داخلی را می توانیم با کمک 

دانش بنیان ها تامین کنیم.
وی ادامه می دهد: اگر به توانایی دانش بنیان ها در توسعه اقتصادی کشور 
باور داشته باشیم، می توانیم از همه بحران ها بدون نیاز به دیگر کشورها و 

تنها با اتکا به داشته های خودمان گذر کنیم.

ارزش یک کیلوگرم بذر دانش بنیان برابر با 1۰بشکه نفت است
از جمله ویژگی های زیس��ت بوم مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، ارزش 
افزوده باالیی اس��ت که برخی محص��والت دانش بنیان ایجاد می کنند. 
برخ��ی بذرهای هیبریدی توس��ط ش��رکت های دانش بنی��ان و فناور 
تولید می ش��ود که می تواند بی��ش از 1۰ برابر قیمت هر بش��که نفت 
در هر کیلوگرم، ارزش مالی ایجاد کند. براس��اس تخمین فدراس��یون 
بین المللی بذر)ISF( ارزش بازار رس��می این محصول در سال ۲۰1۸ 

حدود 7۵ میلیارد دالر برآورد شده است
علیرضا سبحانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سبز آتیه کاوش  که 
از ش��رکت های فعال در این حوزه  است و فعالیت تحقیقاتی خود را از 
نزدیک به دو دهه پیش آغاز کرد اس��ت در این  باره اظهار کرد: تولید 
بذر اصالح ش��ده گاهاً نیاز به دانش بسیار باالیی دارد، محققان پس از 
س��ال ها تحقیق بذرهای هیبریدی تولید می کنند که والد آن بذر )پدر 
و مادر بذر( به ش��کل بهینه ای انتخاب ش��ده است. این موضوع باعث 
می ش��ود که بذری تولید شود که ممکن است تا 1۰ میلیون تومان در 
هر کیلو گرم قیمت داش��ته باشد، این به معنای تولید بذر با نرخ بیش 
از1۰ برابر قیمت یک بشکه نفت است و این مسئله خود نشانگر قدرت 

محصوالت دانش بنیان است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان س��بز آتیه کاوش در ادامه افزود: این 
ش��رکت موفق شده است بذر اصالح ش��ده میوه خربزه را تولید کند و 
مجوزهای الزم را نیز در این زمینه اخذ کرده است، این بذر اصالح شده 

تولید را در هر هکتار از ۲۰ تن تا نزدیک به ۴۰ تن افزایش می دهد.
همچنین میوه به دست آمده، یکدست تر و با ویژگی های ممتازتری 

رشد می یابد.
س��بحانی توان شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی در این حوزه را 
ارزنده توصیف کرد و افزود: در صورتی که این شرکت ها مورد حمایت 
ق��رار بگیرند، می توانند نیاز کش��ور به واردات ب��ذر را به صورت کامل 

قطع کنند، البته تولید هرگونه بذر ممکن است به سال ها تحقیق نیاز 
داشته باشد، در شرکت ما نیز کار تحقیقاتی از سال 1۳۸۰ آغاز شد. به 
همین خاطر در بازه زمانی که شرکت های دانش بنیان و فناور مشغول 
امر تحقیقات هستند اگر مورد حمایت قرار گیرد می توانند نتایج بسیار 

ارزشمند تر و بالنده تری به دست بیاورند.
ب��ا توجه به گردش مالی باالیی که در بخش کش��اورزی وجود دارد، 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و فناور فعال در این حوزه، س��هم 
قابل توجهی از س��بد حمایتی تخصیص یافته توس��ط معاونت علمی و 
فن��اوری را به خود اختصاص داده اس��ت. بر طب��ق آمار )ISF( ارزش 
بذرهای  رسمی ایران در سال  ۲۰17  حدود ۳۵۰ میلیون دالر  بوده 

است. این عدد تا تکمیل ظرفیت کشور فاصله معناداری دارد.
چهار فصله بودن، سابقه)Briding( ، وجود بانک ژن، زیرساخت های 
گس��ترده موجود با پراکنش مناس��ب و تجربه طوالنی شبکه در زمینه 
ت��دارک و توزیع نهاده ها و حضور نیروی انس��انی متخصص و ماهر از 
جمله عواملی اس��ت ک��ه می تواند ارتقای بخش جای��گاه ایران در این 

حوزه باشد.
س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در دیدار با 
نمایندگان عضو کمیسیون دانش بنیان مجلس، بذر اصالح شده را یک 
مث��ال عالی برای توضیح ارزش افزوده در حوزه محصوالت دانش بنیان 
خوان��ده و گفت��ه بود: وقتی یک کیلو بذر می تواند ارزش��ی بالغ بر 1۰ 
بش��که نفت ایجاد کند، این مس��ئله باید به نقطه تغییر در نگرش ما و  

همچنین سیاست گذاری ها تبدیل شود. 
در حال حاضر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی دارد 
تا ش��رکت های فع��ال در این حوزه را ترغیب کند ت��ا به جای واردات 
بذر، ب��ه تحصیل تکنولوژی بذر بپردازند. بومی س��ازی این فناوری در 
داخل می تواند، س��هم بازار ایران در این حوزه را به شکل قابل توجهی 

افزایش دهد.

بیل گیتس به چهره نخسـت از همان ابتدای شـیوع ویروس کرونا تبدیل شده است. 
وی چندین سـال قبل شـیوع ویروس های فراگیر را بزرگ ترین خطر پیش رو دانسـته 
و موسسـه خیریه او، اقدامات بزرگی را در راسـتای کاهش رشـد آن انجام داده است. 
حال آنها تمرکز خود را بر روی کشـف درمان و واکسـن پیشگیری قرار داده اند که بیل 
گیتـس در کانـال یوتیوبی خود عنوان کرده اسـت که عرضه جهانی این واکسـن ها در 
حـدود 18 ماه زمان نیاز خواهد داشـت. اگرچـه این عدد زیاد به نظر می رسـد، با این 

حال آقای گیتس به آمارهایی در این زمینه اشـاره کرده که زمان تقریبی سـاخت یک 
واکسن، پنج سال به طول می انجامد، با این حال در کنار ساخت، نیاز به همکاری جهانی 
سریع توزیع سریع آن و یکسان نگه داشتن قیمت در کشورهای مختلف خواهد بود که 
خود یک چالش دیگر محسـوب می-شـود. درواقع اگر راهکاری برای ثابت نگه داشتن 
قیمت ارائه نشود، حتی در صورت در دسترس بودن آن، امکان استفاده همگانی وجود 
نداشـته و همچنـان خطر ایـن ویروس باقی خواهـد ماند. با توجه به ایـن امر که زمان 

تاب آوری ملی در خوشه های صنعتی اولویت دار افزایش می یابد

نمونه ای از ارزش افزوده ایجادشده در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان

بیل گیتس زمان عرضه واکسن ویروس کرونا را مشخص کرد 
به قلم: جیمز وود، روزنامه نگار / مترجم: امیر  آل علی

دریچــه

کارگاه آموزشی مجازی »کرونا و فرصتهای کسب و کار در سال 1۳۹۹« به همت بنیاد 
نخبگان استان زنجان برگزار شد.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در راس��تای اج��رای برنامه های 
فرهنگی بنیاد ملی نخبگان با اس��تفاده از ظرفیت دستگاه ها و نهادهای درون  استانی و 
به منظور ارتقای دانش و مهارت اجتماع نخبگانی در هدف گذاری و حرکت در مس��یر 
نخبگان، کارگاه تربیتی- آموزش��ی »کرونا و فرصت های کسب وکار در سال 1۳۹۹« به 

همت بنیاد نخبگان استان زنجان و با همکاری جهاد دانشگاهی زنجان برگزار شد.
در ای��ن کارگاه هادی اس��دی، م��درس کارگاه به م��رور به ش��رایط و وضع موجود 
کس��ب وکارها پرداخت و گفت: در شرایط کرونا، برخی از کسب وکارها شکست خوردند 

و بعضی ها هم خیلی موفق شدند.

شناخت قواعد بومی کسب وکارها از 
اصول موفقیت است

شنبه
27 اردیبهشت 1399

شماره 1544
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بررس��ی گروهی از محققان و پزشکان کشورهای مختلف نشان می دهد غلبه 
بر ویروس کرونا مس��تلزم تولید چند نوع واکس��ن مختلف اس��ت و با تنها یک 
واکس��ن نمی توان ویروس مذکور را مهار کرد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 

بنیاد ملی نخبگان، پژوهش��ی که توسط گروهی 
از پژوهشگران به سرپرستی دکتر آنتونی فاوسی، 
مدیر مؤسس��ه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
در مریلن��د آمریکا انجام ش��ده، نش��ان می دهد 
چالش ه��ای فراوانی بر س��ر راه مقابله با ویروس 
م��وذی کرونا وجود دارد که چش��م انداز مهار آن 

ظرف یک تا دو سال آینده را کمرنگ می سازد.
ت��ا پی��ش از این تصور می ش��د ب��رای درمان 
ویروس کرونا به یک واکس��ن نیاز است و ویروس 
یادش��ده از این لحاظ تفاوت معناداری با س��ایر 
ویروس های بیماری زا ندارد، اما تحقیق تازه انجام 
شده نشان می دهد که باید واکسن های متعددی 
برای نابودی این ویروس تولید شده و هر یک به 

گروه های خاصی از مردم تزریق شوند تا بتوان طی چند سال به شرایط عادی 
زندگی بازگش��ت. به گفته پروفس��ور لری کوری از اساتید دانشگاه واشنگتن و 
یک��ی دیگر از اعضای این گ��روه تحقیق، »ویروس کرون��ا موجب رویدادهایی 

بی سابقه در جهان ش��ده و سرعت گسترش آلودگی و عفونت های ناشی از آن 
بسیار سریع تر از هر عفونتی در تاریخ مدرن بوده است. برای غلبه بر این چالش 
به تولید واکس��ن های متعددی نیاز است و تنها یک واکسن نمی تواند ویروس 

کرونا را به طور مؤثر درمان کند.
نویس��ندگان ای��ن مقاله هش��دار داده اند که 
واکس��نی که می تواند جلوی ابتالی افراد جوان 
ب��ه ویروس کرونا را بگی��رد، لزوماً بر روی افراد 
کهنسال به درستی و با اطمینان عمل نمی کند 
و ل��ذا باید ب��رای گروه های جمعیتی، س��نی، 
ن��ژادی، قومیتی، جنس��یتی و ... واکس��ن های 
خاص و متفاوتی تولید شود. از همین رو ممکن 
است یک واکسن کرونا تنها برای درمان افرادی 
در یک بخش از جهان کارس��از باشد و بر روی 
دیگر افراد به درستی عمل نکند بنابراین تولید 
واکس��ن های کرون��ا فرآیندی بس��یار پرهزینه، 

زمانبر و دشوار خواهد بود.
به گفته این محققان کش��ف همین مسئله ضرورت همکاری بین المللی همه 
کش��ورها و کنار گذاشتن خصومت ها برای تشریک مساعی و به اشتراک گذاری 

تجربیات کشورهای مختلف برای غلبه بر ویروس کرونا را ضروری می سازد.

یک ش��رکت دانش بنیان با تکیه بر توان و تخصص نیروی انسانی خالق خود 
موفق به بومی سازی سامانه تزریق درون سلولی شده است؛ دستگاهی که نمونه 
آلمان��ی آن یک میلیارد توم��ان هزینه دارد و با این اقدام نمونه ایران س��اخت 

دس��تگاه با قیمت ۳۵۰ میلیون توم��ان در بازار 
وجود دارد.

ش��رکت  مدیرعام��ل  خداخان��ی،  س��عید   
دانش بنیان توس��عه راهکارهای فن��ی دانا ترفند 
گفت: میکرومانیپورالتور یا س��امانه تزریق درون 
سلولی یکی از محصوالت دانش بنیان این شرکت 
فناور اس��ت که درمان ناباروری یکی از مهم ترین 
کاربردهای آن اس��ت. این محص��ول دانش بنیان 
دارای دو ب��ازوی کنت��رل موقعی��ت و ی��ک زوج 
مکانی��زم میکروانجکش��ن اس��ت که توس��ط آن 
امکان نفوذ به غش��ای سلول برای انجام عملیات 

درون سلولی مهیا می شود.
وی ادامه داد: عملیات توس��ط دستگاه با دقت 

میکرون انجام می ش��ود و فناوری س��اخت آن در کش��ورهای محدودی چون 
آلم��ان، آمری��کا و ژاپن وجود دارد که با ایران س��اخت ش��دن آن، ایران نیز در 
لیست کشورهای صاحب این فناوری قرار گرفت. البته محصول شرکت آلمانی 

در بازار با اس��تقبال بیشتری مواجه است به همین دلیل محصول ما نیز از نظر 
کارکردی و نوع کاربری به این محصول نزدیک است و بومی سازی شده است.

خداخان��ی همچنین بی��ان کرد: البته این محصول ع��الوه بر حوزه ناباروری 
در حوزه هایی مانند زیس��ت فناوری، ژنتیک و 
سلول های بنیادی نیز کاربرد دارد و مسیر انجام 
عملیات درون سلولی را هموار می کند. همچنین 
در خارج از این حوزه ها مانند میکروالکترونیک 
نیز می توان از دس��تگاه اس��تفاده و کاربردهای 

نوینی برای آن تعریف کرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه حل چالش ه��ای فنی و 
مهندس��ی صنایع کش��ور از اهداف این شرکت 
فن��اور اس��ت، افزود: ت��وان و تخص��ص نیروی 
انس��انی خ��الق ب��ه کار آین��د تا بومی س��ازی 
محصوالت فناورانه را برای رفع نیاز کشور انجام 
دهی��م و محصوالت با قیمت��ی کمتر در اختیار 
مصرف کنن��دگان قرار گیرد. ب��رای مثال نمونه 
آلمانی این محصول دانش بنیان یک میلیارد تومان اس��ت در صورتی که مدل 
ایران س��اخت با کیفیتی مش��ابه ۳۵۰ میلیون تومان عرضه می شود و یک تیم 

خالق و جوان ایرانی عملکرد آن را به طور کامل پشتیبانی می کنند.

تزریق درون سلولی با محصولی »ایران ساخت« محقق شدمقابله با کرونا مستلزم تولید چند نوع واکسن است

ارتباط هوش مصنوعی و علوم شناختی دوطرفه، گسترده، عمیق 
و ظریف اس��ت. مطالعات ش��ناختی هر روز ب��ه یافته های جدیدی 
می رس��ند، اما هنوز نظریه منسجمی برای توضیح منبع هوشمندی 
انس��ان ارائه نشده اس��ت. هوشمندس��ازِی مصنوعات بشری معانی 
متفاوت��ی را به ذهن متب��ادر می کند و این تفاوت، ریش��ه در تنوع 
تعریف هوش و منبع آن دارد. از آنجا که انس��ان از باالترین س��طح 
هوش در می��ان موجودات زنده برخوردار اس��ت، یک محک اصلی 
برای ارزیابی س��طِح هوِش یک مصنوع، مقایس��ه ت��راز هوش آن با 
انسان است. محک های مس��تقل از مرجعیت هوش انسان نیز برای 
ارزیابی هوش مصنوعات هوشمند وجود دارند. از میان آنها می توان 
به قابلیت تطابق با محیط های پیچیده و حل مسائلی که انسان های 
معمولی امکان حل آن را ندارند، اشاره کرد. به عنوان مثال می دانیم 
که انس��ان ها در تشخیص چهره و بازشناسایی افراد بسیار کارآمد و 
س��ریع هس��تند، اما تعداد افرادی که ما معموالً قادر به بازشناس��ی 
آنها از طریق مش��اهده چهره آنها هس��تیم محدود هستند. بنابراین 
س��امانه ای که بتواند تعداد بسیار زیادی انسان را از روی چهره آنها 
ب��ا دقت قابل قبول بازشناس��ی کند به قدرتی ورای توانایی انس��ان 

عادی نیاز دارد.
 مثال دیگر، س��امانه های برنامه ریزی اس��ت که قادرن��د فراتر از 
قابلیت های انس��ان، برنامه ای بهینه را برای حل مسائل پیچیده، اما 
خوش رفتار، ارائه دهند. براساس این دیدگاه، حد اعالی هوشمندی 

به انس��ان ختم نمی شود، اما نکته ظریفی در این میان نهفته است. 
انس��ان موجودی تک ساحتی و تک وظیفه ای نیست و مهم تر آنکه 
موجودی اجتماعی است. ما قادریم کارهای پیچیده و بسیار متنوع 
را بعضاً به صورت همزمان، در سطح فردی و اجتماعی انجام دهیم، 
ام��ا در انجام هر کاری محدودیت هایی داریم.به عنوان مثال، ما باید 
حرکت خ��ود را در هن��گام دویدن کنترل کنیم، تش��خیص چهره 
دهیم، در ش��رایط پیچیده اقتصادی تصمیم گی��ری کنیم، آینده را 
تص��ور و پیش بینی کنیم و روابط اجتماعی و عاطفی خود را تنظیم 
و مدیریت کنیم. به عبارت دیگر، برای بقا نیاز به حل مسائل متنوع 
و پیچیده داریم بنابراین س��اختارهای جس��مانی، مغزی و ذهنی ما 
برای انجام وظایف بسیار متنوع و متناسب با محیط زندگی ما شکل 
گرفته اند. این امر، در راس��تای اس��تفاده بهین��ه از منابع، برخی از 
توانایی های ما را به صورت طبیعی برای انجام وظایف زندگی تنظیم 
کرده است بنابراین در برخی از مسائل خاص، سامانه های هوشمند 
مصنوعی بهتر از انسان ها عمل می کنند. پیش بینی می شود با توجه 
قی��ود و محدودیت های متفاوتی که س��امانه های طبیعی با آن روبه 
رو هستند، در آینده سامانه های مصنوعی در انجام طیفی از وظایف 
از انس��ان پیش��ی گیرند. با این وجود الهام از انس��ان برای ساخت 
موجودات هوش��مند و س��ازگار ب��ا جامعه بش��ری و محیط زندگی 

طبیعی جایگاهی ویژه در هوش مصنوعی مدرن دارد.
isti.ir: منبع

زیس��ت فناوری، علم��ی چندوجهی و کارب��ردی در صنایع مختلف 
اس��ت. علمی که می تواند صنایع را به س��مت انرژی های نو و زیستی 
حرکت دهد و تحولی اساس��ی در آنها ایجاد کند. این تغییرات نقشی 
تاثیرگذار در رونق اقتصادی و تولیدی کشورها خواهد داشت. همین 
مهم هم در س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری با 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان فعال در زمینه تولید »محصوالت 

زیست فناوری صنعتی« دنبال می شود.
این صنعت جدید که چند س��الی است به دنیای علم رخنه کرده، 
چند صباحی اس��ت در ایران هم با کم��ک خالقیت ها و نوآوری های 
دانش بنیان ها پا گرفته است، اما هنوز نتوانسته به شکلی درست و در 

جایگاه مناسب خود به مردم و صنایع معرفی شود.
ش��اید یکی از خأله��ای موج��ود در این حوزه، عدم شناس��ایی و 
حمای��ت از دانش بنیان های فعال این حوزه باش��د؛ دانش بنیان هایی 
ک��ه می توانند با بهره گیری از ت��وان و قدرت علمی خود، این صنعت 
رو ب��ه رش��د و پرکارب��رد جهانی را بومی س��ازی کنن��د و در اختیار 
صنایع قرار دهند. »توس��عه سوخت های زیس��تی«، »بهبود و توسعه 
س��ویه صنعت��ی«،» حمایت از تولی��د مواد ش��یمیایی اولویت دار« و 
»بهره برداری از زیست شناس��ی س��امانه ها در تولید مواد شیمیایی« 
مهم ترین شاخص هایی هستند که برای توسعه زیست فناوری صنعتی 

باید به آنها توجه ش��ود. این ش��اخص ها راه درس��ت رسیدن به این 
هدف هستند.

قرار بر این است که این کار با »شناسایی و حمایت از شرکت های 
دانش بنی��ان فعال در زمینه تولید محصوالت زیس��ت فناوری صنعتی 
ب��ا رویکرد تجاری س��ازی« و برای »ارتقای س��طح س��المت جامعه، 
ایجاد امنیت غذایی در کش��ور«، »پاکس��ازی محیط زیست« و »رفع 

مشکالت مرتبط با حوزه نفت« انجام شود.
س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری هم که طی این چند س��ال با حمای��ت از دانش بنیان های 
فعال حوزه زیس��تی تالش کرده این زیست بوم را به سرمنزل مقصود 
برس��اند به حوزه های جدید زیستی هم ورود کرده است تا با حمایت 
از دانش بنیان ه��ای فعال این حوزه، همه زوایای علمی آن را حمایت 

و توانمندی آنها را به اقتصاد کشور تزریق کند.
یک��ی از ای��ن حوزه ه��ای نوی��ن، زیس��ت فناوری صنعتی اس��ت. 
زیس��ت فناوری که قرار اس��ت با رخنه در صنایع ب��زرگ، برگ برنده 
توسعه آنها باشد. صنایع تخمیری و نفت هم نقطه هدف ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این 
طرح ملی اس��ت. دو صنعتی که قرار اس��ت با به کارگیری توانمندی 

دانش بنیان ها رشدی شتابان را تجربه کنند.

زیست فناوری صنعتی برگ برنده صنایع کشور است

حال آقای گیتس به آمارهایی در این زمینه اشـاره کرده که زمان تقریبی سـاخت یک 
واکسن، پنج سال به طول می انجامد، با این حال در کنار ساخت، نیاز به همکاری جهانی 
سریع توزیع سریع آن و یکسان نگه داشتن قیمت در کشورهای مختلف خواهد بود که 
خود یک چالش دیگر محسـوب می-شـود. درواقع اگر راهکاری برای ثابت نگه داشتن 
قیمت ارائه نشود، حتی در صورت در دسترس بودن آن، امکان استفاده همگانی وجود 
نداشـته و همچنـان خطر ایـن ویروس باقی خواهـد ماند. با توجه به ایـن امر که زمان 

تعیین شـده تقریبی است، در صورت همکاری های بیشتر ممکن است در زمانی کوتاه تر 
شـاهد عرضه واکسن ها باشیم. حال سوالی که مطرح است این است که جهان طی این 
18 مـاه چگونـه ادامه پیدا خواهد کـرد. درواقع در حال حاضر نیز کـه تنها چند ماه از 
شـیوع این ویروس گذشته است، بسیاری از کسب وکارها با بحران جدی مواجه شده و 

بیکاری گسترده ای رخ داده است. 
dailymail.com :منبع 

نگاهی هم افزا
مجید نیلی احمدآبادی- دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بیل گیتس زمان عرضه واکسن ویروس کرونا را مشخص کرد 
به قلم: جیمز وود، روزنامه نگار / مترجم: امیر  آل علی

یادداشـت

س��ید جمیل احمدی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردس��تان در دیدار با احمد 
شریفی، مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی کردستان از راه اندازی مرکز تخصصی 
کارآفرینی و مهارت های کسب و کار با هدف انسجام بخشی به فعالیت های استارت آپی 

برای کسب مهارت های الزم کارآفرینی در کردستان خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، احمدی بیان داش��ت: ام��روز در تمام دنیا اکثر 
مش��اغل جدید از طریق ش��رکت های نوپایی ب��ه وجود می آیند ک��ه کاال ها و خدمات 
جدیدی را به بازار کار عرضه می کنند که داش��تن رویکرد نظام مند و پیاده س��ازی یک 
زیس��ت بوم، آن هم به ش��کلی پویا، کارآمد و پایدار می تواند در راس��تای افزایش نرخ 

اشتغال و کارآفرینی عمل کند.

راه اندازی مرکز کارآفرینی و مهارت 
کسب و کار در کردستان



بازاریابی ایمیلی یکی از گزینه های جذاب برای بازاریاب ها محس��وب 
می شود. امکان راه اندازی این شیوه با هزینه اندک نگاه بسیاری از کسب 
و کارهای تازه تاس��یس را به خود جلب می کن��د. علی رغم مزیت های 
ف��راوان الگوی بازاریاب��ی ایمیلی، تنها چالش مه��م در این میان یافتن 
مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری از برندها برای ش��روع فرآیند بازاریابی 
ایمیل��ی به طور مداوم به دنبال مخاطب هس��تند، اما هیچ پیش��رفتی 
حاص��ل نمی کنند. برخ��ی دیگر نیز توانایی الزم برای توس��عه س��طح 

مخاطب هدف شان را ندارند. 
نکت��ه مهم درخصوص بازاریابی ایمیلی دش��واری دس��تیابی به هزار 
مخاطب نخست است. بسیاری از کارشناس های بازاریابی فرآیند ارسال 
ایمیل های تبلیغاتی پس از دس��تیابی به هزار مخاطب نخست را آسان 
تلقی می کنند بنابراین چالش اصلی ما دستیابی به هزار مخاطب نخست 

خواهد بود. 
خوش��بختانه ام��روزه راهکاره��ای بس��یار زیادی برای بهبود س��طح 
بازاریابی ایمیلی برندها وجود دارد. امکان استفاده از توصیه های مختلف 
و تخصصی در فضای اینترنت یکی از چندین راهکار در دس��ترس برای 
برندهاس��ت. هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی سه شیوه اصلی برای 
دستیابی هرچه ساده تر به هزار مخاطب نخست در کمپین های بازاریابی 

ایمیلی است. 
ش��اید در نگاه نخس��ت س��ه راهکار مورد بحث در این مقاله بیش از 
اندازه ساده به نظر برسد، اما همین راهکارهای ساده در صورت کاربست 
درس��ت توانایی ایجاد تغییرات محس��وس در فرآیند بازاریابی برندها را 

دارد. 
چند نکته پیش از شروع بحث

پیش از پرداختن به تکنیک های اصلی در زمینه بازاریابی ایمیلی باید 
به یک نکته مهم اش��اره کنیم. اگر شما نس��بت به ویژگی های مشتری 
ایده آل ت��ان آگاهی نداری��د، تمام برنامه ها و تالش ه��ای بازاریابی تان با 
شکس��ت مواجه خواهد شد. بس��یاری از برندها در حوزه بازاریابی بدون 
آگاهی از شرایط خود در بازار و تالش برای شناخت مشتری ایده آل شان 
دس��ت به عمل می زنن��د. بدون تردید نتیجه نهای��ی چنین اقداماتی از 
پیش مشخص اس��ت: صرف بودجه و زمان بدون دستیابی به نتیجه ای 

مشخص.
ش��ناخت مش��تری هدف در فرآیند کس��ب و کار تاثیر مثبتی دارد. 
تولید محتوای بازاریابی به عنوان یکی از مراحل چالش برانگیز در دنیای 
بازاریابی تاثیرپذیری اساس��ی از شناخت مشتری ایده آل دارد. وقتی ما 
مش��تریان مناس��ب برای برندمان را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم، 
ام��کان ارجاع به نیازهای اساسی ش��ان در متن ایمی��ل تبلیغاتی فراهم 
می ش��ود. بس��یاری از برندها به دلیل بی توجهی به س��لیقه و نیازهای 

اساسی مشتریان فرصت تعامل با آنها را از دست می دهند. 
نکته مهم در این بخش ضرورت شناس��ایی مش��تریان هدف و تالش 
برای ترس��یم چهره ای واضح از مش��تریان ایده آل برندمان است. اگر به 
این نکته توجه داش��ته باش��یم، مراحل بعدی در فرآیند بازاریابی بسیار 

ساده تر خواهد بود. 
گام اول: پیروی از قانون 10 نفر

یک��ی از تله های اصلی در ح��وزه بازاریابی تالش برای دس��تیابی به 
دامنه وس��یعی از مخاطب ها در همان ابتدای کس��ب و کار است. اغلب 
برندها پس از اندکی فعالیت در حوزه بازاریابی به دنبال دامنه وس��یعی 
از مش��تریان هس��تند. این نکته با واقعیت های عرصه بازاریابی و کسب 
و کار س��ازگاری چندانی ندارد. ما باید ذهنیت م��ان در زمینه تعامل با 
مخاطب هدف را گام به گام توس��عه دهیم. در غیر این صورت احتمال 
قبول ریسک های عجیب و غریب از سوی برندمان افزایش خواهد یافت. 
شروع فرآیند بازاریابی ایمیلی با اهداف کوچک مزیت های بسیار زیادی 
دارد. اغلب برندهای موفق همیش��ه توانایی بازنگ��ری در برنامه ها و یافتن 
ایراده��ای موجود را دارن��د. این امر به دلیل برنامه ریزی با تمرکز بر اهداف 
کوچک است. وقتی ما اهداف بزرگی را مدنظر داریم، به طور طبیعی از توجه 
به جزییات غافل خواهیم شد. امروزه دنیای بازاریابی بدون توجه به جزییات 

برای برندها دردسرهای بسیار زیادی به بار می آورد. 

توصیه ما در این بخش استفاده از قانون 1۰ نفر است. من این قانون 
را نخس��تین بار از زبان ناتان بری، موس��س و مدیرعامل شرکت کانورت 
کیت، ش��نیدم. اگر به اس��تفاده از این قانون عالقه دارید، باید به شرح 

ذیل عمل نمایید.
نخس��تین گام در این میان یافتن 1۰ نفر عالقه مند به حوزه کسب و 
کارمان اس��ت. ما باید از فایده عملی محتوای بازاریابی ایمیلی برندمان 
ب��رای آنها مطمئن باش��یم. انتخ��اب این افراد هی��چ محدودیتی ندارد. 
بنابراین ما امکان مراجعه به دوستان یا همکاران را نیز داریم. گام بعدی 

ارائه محتوای مفید بازاریابی به آنهاست. 
پس از اینکه محتوای موردنظر به آنها داده ش��د، باید زمان مناس��ب 
برای مطالعه در اختیار آنها قرار گیرد. پس از چند روز به سراغ آنها رفته 

و برای آنها پرسش های ذیل را طرح کنید:
• مهم ترین دغدغه شما به هنگام مطالعه محتوای موردنظر چه بود؟

• آیا نکات یا محتوای مش��خصی در متن برای شما نامفهوم بود؟ اگر 
پاسخ تان مثبت است، از چه منابعی برای فهم بهتر عبارت های موردنظر 

استفاده کردید؟
• من در حال راه اندازی س��ایتی ب��رای ارائه محت��وای بازاریابی ام به 
افراد عالقه مند به منظور نظرخواهی از آنها هس��تم، آیا شما عالقه ای به 

عضویت در سایت موردنظر دارید؟
چنین پرس��ش هایی ب��رای هر برن��دی دارای اهمیت اس��ت. تحلیل 
پاس��خ های دریافتی از سوی کاربران امکان بازنگری در فرآیند بازاریابی 
و انتخ��اب راهکارهای بهتر برای تاثیرگذاری ب��ر روی کاربران را فراهم 
می آورد. همچنین از نقطه نظر دس��تیابی به مخاطب های بیشتر امکان 
س��رمایه گذاری ب��ر روی 1۰ نفر نخس��ت وج��ود دارد. اگر م��ا پس از 
م��دت زمانی اندک از آنها برای معرف��ی کمپین بازاریابی ایمیلی مان به 
دوستان شان درخواست کنیم، به احتمال بسیار زیاد واکنش آنها مثبت 
خواهد بود. به این ترتیب ما فرصت طالیی برای جلب نظر دامنه افرادی 

بیشتر به کمپین بازاریابی مان را خواهیم داشت. 
برنامه ریزی برای دستیابی به مخاطب های بیشتر در کمپین بازاریابی 
ایمیل��ی در یک بازه زمانی کوتاه امکانپذیر نیس��ت. م��ا باید زمان الزم 
برای توسعه کمپین و یافتن افراد مناسب را به خود بدهیم. در غیر این 
صورت پس از مدت زمانی اندک در برابر فشارهایی که بر خودمان ایجاد 

کرده ایم، کم خواهیم آورد. 
توصیه اساس��ی ما در این بخش تکرار قانون 1۰ نفر به صورت مداوم 
اس��ت. ما باید پس از گذشت زمانی اندک از 1۰ نفر دیگر برای عضویت 
در گروه مطالعه محتوای بازاریابی مان دعوت کنیم. این امر در بلندمدت 

مخاطب های هدف ثابت برند ما را افزایش خواهد داد. 
ش��اید در نگاه نخست این ش��یوه تاثیر چندانی بر روی روند بازاریابی 
برندها نداشته باشد. من به عنوان بازاریاب در بسیاری از مواقع دستیابی 
ب��ه هزار تا ۳ ه��زار مخاطب تازه برای کمپین ه��ای بازاریابی ایمیلی را 
مشاهده کرد ه ام. نکته مهم در این میان اجرای درست کمپین موردنظر 
است. در غیر این صورت ما شانس چندانی برای موفقیت در این الگو از 

بازاریابی را نخواهیم داشت.
گام دوم: تمرکز بر روی یک موضوع خاص

امروزه مش��تریان اطالعات بسیار زیادی در اختیار دارند. آنها دیگر به 
دنبال دسترسی به اطالعات ساده و سطحی نیستند بنابراین برندها باید 
عمق بیشتری به محتوای بازاریابی شان بدهند. در غیر این صورت امکان 

رقابت، به ویژه در حوزه بازاریابی ایمیلی را نخواهند داشت. 
هرچه توانایی برندها برای شخصی س��ازی محتوای ایمیل شان بیشتر 
باش��د، تاثیرگذاری نهایی محتوای شان افزایش خواهد یافت. ایراد اصلی 
فرآین��د بازاریابی برخی از برندها ناتوان��ی در زمینه تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف براساس سلیقه منحصر به فردش است. 
ب��دون تردید ترکیب دو نکته فوق درباره مش��تریان و ضرورت تغییر 
کمپین ه��ای بازاریابی ایمیلی دش��وار به نظر می رس��د. راهکار ما برای 
تحق��ق این ام��ر تمرکز برندها بر روی یک موضوع خاص اس��ت. هرچه 
توانای��ی یک برند ب��رای تمرکز ب��ر روی یک موضوع خ��اص در حوزه 
بازاریابی بیش��تر باش��د، نتیجه نهایی کمپین بهت��ر خواهد بود. این امر 
با توجه به ماهیت کس��ب و کار هر برند مشخص می شود. هرچه دانش 
تخصصی ما در یک حوزه خاص از کس��ب و کار بیشتر باشد، شانس مان 

برای جلب نظر مشتریان افزایش خواهد یافت. 

امروزه مش��تریان ب��ه برندهایی ک��ه در هر زمین��ه ای اظهارنظر 
می کنن��د، اعتم��اد چندانی ندارن��د بنابراین ما باید ش��یوه فعالیت 
برندمان را تغییر دهیم. مش��تریان در تعامل با برندها، عالوه بر رفع 
نیازش��ان در زمینه خرید محصوالت، به دنبال یادگیری نکات تازه 
نیز هستند. این امر برای تیم های بازاریابی به مثابه فرصتی مناسب 
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. هنگامی که ما به 
دنب��ال طراحی یک کمپین بازاریابی ایمیلی هس��تیم، باید پیش از 
هر نکت��ه ای به انتقال محتوایی ارزش��مند و نکاتی تازه به مخاطب 
هدف فکر کنیم. کمپین های موفق در س��طح جهانی همیش��ه یک 
نکته ت��ازه و هیجان انگیز برای مخاطب هدف دارند. این امر موجب 
جلب توجه گسترده در سطح جهانی می شود. ما نیز باید همین امر 

را مدنظر قرار دهیم. 
مش��تریان در ارتباط با برندها به دنبال رفع مشکالت ش��ان هس��تند. 
برخی از مش��کالت مش��تریان با خری��د محصوالت ی��ا خدماتی خاص 
رفع نمی ش��ود بنابراین ما باید در بخ��ش بازاریابی بر روی چنین نکاتی 
هدف گذاری کنیم. چنین امری فرآیند موفقیت در عرصه کس��ب و کار 
را بس��یار ساده  خواهد کرد. برخی از برندها به طور مداوم به دنبال ارائه 
محتوایی عجیب و غریب به مخاطب هدف هس��تند. در اینجا ما باز هم 
بای��د بر روی ارتقای کمپین بازاریاب��ی به صورت گام به گام و با تعریف 

اهداف کوچک تمرکز کنیم. 
اگر ش��ما در زمینه اجرای اس��تراتژی مورد بحث در این بخش تردید 
دارید، به نکات ذیل برای اجرای هرچه ساده تر این فرآیند توجه کنید:

• ابت��دا به مخاطب هدف تان فکر کنی��د. آنها در زندگی روزمره با چه 
نوع مش��کالتی دس��ت و پنجه نرم می کنند؟ تمرکز بر روی مش��کالت 

موردنظر گام مهمی برای موفقیت در عرصه بازاریابی خواهد بود. 
• آیا ش��ما توانایی کم��ک به مخاطب هدف برای رفع مش��کالتش را 

دارید؟
• اکنون باید دست به نگارش محتوای ایمیل بزنید. توجه به مشکالت 
مخاطب هدف و ارائه راهکارهای منحصر به فرد برندتان ضروری است. 
• ب��ا توجه به گام های قبلی، اکنون ش��ما آماده راه اندازی یک کمپین 

بازاریابی ایمیلی در سطح مطلوب هستید. 
گام سوم: ایجاد رابطه عمیق با مشتریان

هنگام��ی که ش��ما در ت��الش ب��رای تولی��د محت��وای بازاریابی در 
س��رویس های ایمیل هستید، باید نسبت به فهرس��ت مخاطب های در 
دس��ترس تان نگاه حرفه ای داشته باش��ید. آنها فقط یک فهرست صرف 
نیستند، بلکه مشتریان بالقوه برند شما محسوب می شوند. این نوع نگاه 
اهمیت بس��یار زیادی ب��رای موفقیت برندها در زمین��ه ایجاد رابطه ای 

پایدار و عمیق با مشتریان خواهد داشت. 
یک��ی از اش��تباهات برندها در حوزه بازاریاب��ی ایمیلی تمرکز بر روی 
فهرس��ت  کاربران نامرتبط با کسب و کارشان است. به این ترتیب تمام 
هزینه ه��ای بازاریابی آنها بی نتیجه باقی خواهد ماند. تالش برای فروش 
بیشتر به هر قیمتی در حوزه کسب و کار ارزش سرمایه گذاری را ندارد. 
شاید در نگاه نخست این امر جذابیت های بسیار زیادی داشته باشد، اما 
به مرور زمان عرصه فعالیت برای برند ش��ما تنگ خواهد ش��د بنابراین 
گام اساسی در این مرحله یافتن مخاطب مناسب برای برندمان و تالش 

برای ایجاد رابطه ای نزدیک با وی است. 
برخی از برندها در ارتباط با ایجاد رابطه ای عمیق با مشتریان بر روی 
تعداد مش��تریان تمرکز دارند. بحث ما در اینجا بیش��تر بر روی کیفیت 
رابطه برندها و مش��تریان اس��ت بنابراین تعداد مش��تریان کنونی شما 
اهمیت چندانی ندارد. نکته مهم توانایی ش��ما برای حفظ مشتریان تان 
در بازه ه��ای زمان��ی طوالنی اس��ت. نتیجه این امر کاه��ش هزینه های 

بازاریابی و امکان افزایش چشمگیر سود جاری برند خواهد بود. 
جمع بندی

بررس��ی تکنیک های مناس��ب ب��رای بازاریابی ب��دون تمرکز بر روی 
اجرای آنها بی فایده اس��ت. بس��یاری از برندها در عم��ل به توصیه ها و 
استراتژی های کاربردی بسیار زیادی دسترسی دارند، اما مایل به اجرای 
آنها نیس��تند. مهم ترین گام برای موفقیت در عرصه کسب و کار اجرای 
تکنیک ها و توصیه های کاربردی اس��ت. در غیر این صورت شما توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهید داشت. 
copyblogger.com  :منبع

بازیابی صنعت تبلیغات از بحران کرونا

صنعت تبلیغات در طول دوران ش��یوع کرونا خسارت های بسیار 
زیادی متحمل ش��ده اس��ت. این وضعیت در ماه های اخیر به طور 
پیوسته جریان داش��ته، اما اخیرا اغلب آژانس های تبلیغاتی نسبت 
به بهبود ش��رایط در طول ماه آپریل نسبت به ماه مارس اظهار خبر 
داده اند. بر این اس��اس ماه گذش��ته میالدی )آپریل( در مقایسه با 
تم��ام طول مدت ش��یوع کرونا وضعیت گردش مال��ی بهتری برای 
آژانس های بازاریابی داش��ته است. کارش��ناس های حوزه بازاریابی 
نس��بت به دوام این وضعیت ت��ا پایان فصل بهار اظه��ار امیدواری 

کرده اند. 
براساس گزارش رسمی تیم مدیریتی شبکه اجتماعی پینترست، 
میزان س��ود دو هفته پایانی ای��ن برند در ماه آپریل ۵.۸۲ درصد از 
برنامه مورد انتظار بیش��تر بوده اس��ت. این امر به امیدواری زیادی 
نزد مس��ئوالن ارش��د پلتفرم موردنظر برای کس��ب درآمد بیش��تر 
در ماه های آتی ایجاد کرده اس��ت. چنین رش��دی در مورد س��هام 

شرکت های فیس بوک، آلفابت و توییتر نیز مشاهده می شود. 
تم��ام برنده��ای مورد بح��ث در ب��اال هزینه های تبلیغاتی ش��ان 
را ب��ه طور مداوم کاه��ش داده اند. این امر موج��ب افزایش توانایی 
برندهای موردنظر برای مدیریت ش��رایط بحرانی شد. البته با توجه 
به بازگش��ت تدریجی ش��رایط به حالت عادی میزان سرمایه گذاری 

چنین برندهایی در حوزه تبلیغات نیز بیشتر خواهد شد. 
امروزه دنیای تبلیغات آنالین تحت س��لطه فیس بوک و گوگل قرار 
دارد. هر دو شرکت مورد بحث در طول دوران شیوع کرونا خسارت های 
زیادی متحمل ش��دند. با این حال بیانیه رس��می هر دو بیانگر بهبود 
میزان س��ود حاصل از تبلیغ��ات در ماه های اخیر اس��ت. بدون تردید 
افزایش هزینه های تبلیغاتی برندها در گوگل و فیس بوک سند محکمی 
مبنی بر اراده مصمم آنها برای بازگشایی کسب و کارشان است. به این 
ترتیب پس از نزدیک به س��ه ماه تعطیلی موقت اغلب کسب و کارها 

شاهد بازگشایی مجددشان خواهیم بود. 
بن  س��یلبرمن، مدیر اجرایی پینترس��ت، در م��ورد تجربه دوران 
رک��ود در عرص��ه تبلیغ��ات اظهارنظره��ای جالب��ی دارد: »یکی از 
مشکالت اصلی من در دوران شیوع شدید کرونا رکود شدید درآمد 
تبلیغاتی در ماه های متمادی و سپس اندکی بهبود در شرایط بود.« 
این اتفاق برای چندین بار مدیران ارش��د پینترس��ت را نس��بت به 
عادی شدن اوضاع امیدوار کرد، با این حال بحران کرونا برای مدت 
سه ماه درآمدهای پینترست را نزدیک به کمترین میزان ممکن نگه 
داش��ت. امروزه اغلب ش��بکه های اجتماعی اتکای تام به درآمدهای 
تبلیغاتی برای مدیریت کس��ب و کارش��ان دارند. با این وصف فهم 
چالش بزرگ ویروس کرونا برای کس��ب و کارهای مختلف به خوبی 

امکانپذیر است. 
بی شک هر کسب و کار از شرایط رکود ناشی از کرونا به شیوه ای 
خ��اص ضرر کرده اس��ت. نکته مهم در این میان جس��ت وجو برای 
راهکارهای تازه در دوران پساکروناس��ت. ب��دون تردید دیگر امکان 
فعالیت تبلیغاتی به مانند س��ابق برای برندها فراهم نیست بنابراین 
آنه��ا باید به دنبال راهکارهایی نوآورانه در صنعت تبلیغات باش��ند. 
ای��ن امر برای ش��بکه های اجتماعی نیز صح��ت دارد. بدون تردید 
اغلب آنها در ادامه به سوی سرمایه گذاری در حوزه هایی دیگر برای 
کاه��ش اثرات منفی چنین بحران هایی بر روی سودآوری ش��ان در 

آینده جهت گیری خواهند کرد. 
تحلی��ل کنون��ی از وضعی��ت صنع��ت تبلیغ��ات پس از انتش��ار 
گزارش های مالی در ماه های مارس و آپریل امکانپذیر شد. بسیاری 
از برنده��ا تا پیش از این اقدام به انتش��ار رس��می چنین آمارهایی 
نمی کردن��د. چنین دیدگاهی تا حدودی منطقی به نظر می رس��د. 
به هر حال آنها نس��بت به افت ش��دید ارزش شان در بازار سهام نیز 

نگران بودند. 
marketwatch.com :منبع

اقدام توییتر برای ارتقای فرهنگ کاربران در 
شبکه های اجتماعی

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که در شبکه های اجتماعی 
با پس��ت ها و کامنت ه��ای توهین آمیز و برخ��الف اخالقیات مواجه 
ش��ده  باش��ید. این موضوع می تواند خصوصا برای افراد کم س��ن، با 
آس��یب های جدی همراه باشد. در ش��رایط حال حاضر نیز قرنطینه 
خانگی باعث زودرنج  ش��دن تقریبا تمامی افراد ش��ده است. در این 
رابطه جک دورس��ی، موس��س ش��بکه اجتماعی توییتر اعالم کرده 
اس��ت که راهکاری را برای ارتقای فرهنگ کاربران در ش��بکه خود 
پیدا کرده و براس��اس آن به افراد قبل از ارس��ال توییت های خود، 
اخطارهای الزم داده می ش��ود. این امر باعث می ش��ود تا وقفه-ای 
میان ارسال پست و یا پاسخ دادن به توییت ها ایجاد شده و افراد به 
عواقب اقدام خود بیشتر فکر کنند. درواقع ارسال پیام تجدیدنظر در 
مرحله آزمایشی خود به سر برده و پیش بینی می شود که در صورت 
عدم نتیجه بخش بودن آن، عدم امکان ارس��ال به این بخش اضافه 
ش��ود. درواقع در حال حاضر توییتر در تالش اس��ت تا با روش نرم، 
وضعیت را بهبود بخشد که باید منتظر نتایج آن باشیم. نکته جالب 
دیگر این طرح، پیش��نهاد کلمات جایگزین است. با این اقدام کاربر 
با معادل های به مراتب مودبانه تری آش��نا خواهد ش��د که می تواند 
س��ریعا آنها را جایگزین کند، با این حال این قابلیت در حال حاضر 
تنها برای کاربران انگلیس��ی زبان میس��ر ب��وده و در رابطه با زمان 
اضافه ش��دن آن برای سایر زبان ها، اطالعاتی منتشر نشده است. در 
آخر ذکر این نکته ضروری است که هر اقدام غیراخالقی، هدف این 
طرح خواهد بود. به همین خاطر حتی موارد نژادپرس��تانه و توهین 
به ملت های مختلف نیز در این دس��ته قرار دارد. انتش��ار این خبر 

باعث شده است تا سهام توییتر ۲درصد رشد داشته باشد. 
nypost.com :منبع
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کس��ب و کارهای مختلف در ش��رایط پیش رو کارهای بسیار زیادی 
برای س��اماندهی دارن��د. اغلب برندها هنوز هم درگی��ر ویروس کرونا و 
تمهید ش��رایطی برای بازگش��ایی کامل کس��ب و کار هس��تند. در این 
می��ان توجه به حوزه بازاریابی چندان محل بحث مدیران ارش��د برندها 
نیس��ت. نکته مهم در این میان ضرورت توجه به این حوزه، نه تنها برای 
برون رف��ت از بحران کرونا، بلکه تضمین آینده موفق کس��ب و کارها در 

سال های آتی است. 
یکی از اقدامات مهم گوگل از نقطه نظر تاثیرگذاری در حوزه بازاریابی 
حذف نرم افزارهای واس��طه ای از کروم است. به این ترتیب دیگر امکان 
ارزیاب��ی آمارهای مربوط به میزان اس��تفاده از کروم ب��رای آژانس های 
بازاریاب��ی فراهم نخواهد بود. اق��دام تازه گوگل بس��یاری از جنبه های 
بازاریاب��ی دیجیتال، به ویژه شخصی س��ازی محتوا را تح��ت تاثیر قرار 
خواهد داد. بسیاری از برندها راهکار جایگزینی برای مقابله با این طرح 
ندارند. بدون شک در دوران اوج کرونا فرصت چندانی هم برای واکنش 
نس��بت به این تغییر وجود نداشت با این حال اکنون باید به طور دقیق 

بحث موردنظر مورد بررسی قرار گیرد. 
گوگل در صنعت IT س��هم بسیار زیادی از توجه کاربران دارد. حوزه 
بازاریابی بدون توجه به خدمات گس��ترده گ��وگل به کاربران فاقد معنا 
و کارب��رد مناس��ب خواهد بود. بس��یاری از برندها در طول س��ال های 
اخیر هم��کاری بازاریاب��ی و تبلیغاتی نزدیکی با گوگل داش��ته اند. این 
امر وابس��تگی شدید ش��مار باالیی از برندها به خدمات تبلیغاتی گوگل 
را پدی��د آورده اس��ت. وضعیت در ح��وزه بازاریابی موبایل��ی از این هم 
جالب تر اس��ت. گوگل در عرصه گوشی های هوشمند ۴1درصد از سهم 
کل اس��تفاده از مرورگرها را در اختیار دارد. این امر به معنای اس��تفاده 
۴1درصد از کل کاربران گوش��ی های هوشمند در سراسر دنیا از مرورگر 

کروم است. 
ب��دون تردید گوگل با داش��تن س��هم گس��ترده ای از ب��ازار تبلیغات 
و بازاریاب��ی نقش مهمی در آینده اغلب کس��ب و کاره��ا دارد بنابراین 
اقدام��ات و تغییرات فعالیت گوگل نیز تاثیر انکارناپذیری بر روی آینده 
برندها خواهد داش��ت. نکته مهم در این میان ش��ناخت دقیق تغییرات 
در زمینه فعالیت بازاریابی و تبلیغات گوگل و تالش برای س��ازگاری با 
آنهاس��ت. هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی راهکارهای ادامه فرآیند 
تبلیغات��ی و بازاریابی برندها پ��س از اقدام گوگل برای حذف کوکی ها و 
نرم افزارهای واسطه ای است. در ادامه بحث را در قالب چهار بخش مجزا 

مورد بررسی قرار می دهیم. 
1. توجه به رسانه های ترکیبی

بس��یاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف به محتوای بازاریابی 
دیجیتال ش��ان از تحلی��ل کوکی ها اس��تفاده می کنند. ای��ن امر موجب 
ش��ناخت بهتر از س��لیقه مخاطب ه��دف برای شخصی س��ازی محتوا 
می ش��ود. بدون تردید همه ما تجربه مشاهده محتوای بازاریابی مطابق 
سلیقه مان در سایت های مختلف را داشته ایم. چنین سایت هایی توانایی 
پیش��گویی در زمینه شناخت س��لیقه ما را ندارند، بلکه از نرم افزارهای 

واسطه ای برای تحلیل کوکی  کاربران استفاده می کنند. 
وقتی اس��تفاده از کوکی ها با محدودیت بیش��تری مواجه شود، امکان 
دسترسی به آنها و تحلیل ش��ان از سوی نرم افزارهای متعدد موجود در 
بازار امکان ناپذیر خواهد شد. نکته مهم در این میان ادامه ارائه اطالعات 
معتبر از س��وی گوگل و سایر آژانس های بازاریابی معتبر است. در واقع 
هدف اصلی گوگل از کاهش س��طح دسترسی عمومی به کوکی کاربران 
حف��ظ امنی��ت و ارتقای انتقال ام��ن داده ها در س��رورهای مرکزی اش 
اس��ت. این ام��ر ارتباط چندانی با کاهش س��طح دسترس��ی برندها به 
اطالعات موردنیازش��ان ندارد. همچنین خب��ری از اخذ مبالغ باال برای 
ارائ��ه اطالعات هم نیس��ت. نکته مهم در این میان فقط امنیت بیش��تر 

سرورهای گوگل است. 
2. ایجاد پلتفرم داده های مشتریان برای برندمان

وقتی دسترس��ی ما به کوکی کاربران از طریق گوگل محدود ش��ود، 

باید به دنبال راهکارهای جایگزین باش��یم. بدون تردید امکان استفاده 
از خدمات گوگل و س��ایر آژانس ه��ای بازاریابی وجود دارد، اما برخی از 
برندها نس��بت به میزان س��ازگاری چنین خدماتی ب��ا نیازهای منحصر 
به فردش��ان تردید دارن��د. توصیه مدنظر ما در ای��ن بخش تالش برای 
راه ان��دازی پلتفرم داده های مش��تریان برای هر برند اس��ت. این پلتفرم 
درس��ت مانند نرم افزارهای واس��طه اش امکان ارزیابی کوکی کاربران را 
فراهم می سازد. البته تفاوت های معناداری هم در این میان وجود دارد. 
ب��ه عنوان مثال، پلتف��رم منحصر به فرد برند م��ا توانایی تحلیل کوکی 
کارب��ران خارج از س��ایت مان را نخواهد داش��ت، با ای��ن حال هنوز هم 
دسترس��ی به داده های مشتریان در داخل س��ایت بهتر از فقدان اقدام 

مشخص برندها خواهد بود. 
بهتری��ن راهکار ب��رای ارتقای کیفیت پلتفرم داده های مش��تریان هر 
برند تالش برای دس��تیابی به اطالعات شان است. این امر اغلب در قالب 
خبرنام��ه و تکمی��ل فرم عضویت ص��ورت می گیرد. بس��یاری از برندها 
نسبت به درخواست از مش��تریان برای عضویت در سایت شان بی توجه 
هس��تند. مزیت اصلی این فرآیند امکان دسترس��ی به اطالعات دقیق تر 
از مش��تریان اس��ت. اغلب برندها در تعامل با مشتریان با مشکل فقدان 
داده های معتبر مواجه هس��تند. این چالش با کاهش س��طح دسترسی 
نرم افزارهای واس��طه ای به کوکی های گوگل کروم بیش��تر نیز می شود 
بنابراین راه اندازی پلتفرم داده کاربران در آینده ای نزدیک جزو ترندهای 

برتر حوزه بازاریابی خواهد بود. 
3. حضور در خط مقدم جایگزین ها

تبلیغات دیجیتال نقش حیاتی در ادامه کس��ب و کارها بازی می کند. 
بس��یاری از برندها امکان ادامه فعالیت با کاه��ش هزینه های مدیریتی 
ی��ا حتی حذف برخی از س��طوح میان��ی مدیریت را دارن��د، اما این امر 
در مورد حذف حوزه تبلیغات یا بازاریابی بس��یار بعید به نظر می رس��د. 
گ��وگل به خوبی از نیاز حیاتی کس��ب و کارها به حوزه تبلیغات آگاهی 
دارد. همین امر آنها را به س��وی سرمایه گذاری عظیم در حوزه تبلیغات 
ترغیب کرده اس��ت. اکنون اگر گوگل قصد حفظ مشتریان  تبلیغاتی اش 
را دارد، بای��د خدمات قاب��ل توجهی به آنها ارائه دهد. اخبار رس��می و 
تحلیل وضعیت فعالیت گوگل در طول س��ال های اخیر به خوبی بیانگر 

چنین جهت گیری از سوی مدیران ارشدش است. 
اگرچ��ه گ��وگل ابزارهای کارب��ردی در زمینه کمک ب��ه بازاریاب ها و 
طراح ه��ای تبلیغات ارائ��ه می کند، اما به هیچ وج��ه قصد جلوگیری از 
فعالیت ش��رکت های مس��تقل را ندارد. بس��یاری از ابزارهای تبلیغاتی 
کاربردی از سوی کارآفرینان مستقل تولید می شود. گوگل با درخواست 
ثب��ت مش��خصات از کارآفرینان مس��تقل امکانات الزم ب��رای طراحی 
نرم اف��زار را به آنها خواهد داد. دلیل اصلی ثبت ن��ام کارآفرینان امکان 
پیگیری مش��کالت امنیت سایبری از سوی گوگل است. به عبارت بهتر، 
گوگل قصد پرهیز حداکثری از اتفاقات مشابه برای فیس بوک را دارد. 

خوش��بختانه کس��ب و کارهای مختلف در عرصه بازاریابی و تبلیغات 
نیاز به سرمایه گذاری عظیم برای یافتن جایگزین کوکی ها ندارند. گوگل 
پیش از اجرای طرح تازه اش فکر همه جنبه های کار را کرده است. نکته 
مهم در این میان کسب آگاهی از ماهیت تغییرات مدنظر گوگل و تالش 

برای هماهنگی با آنها در عرصه کسب و کار است. 
4. تقویت همکاری ها با گوگل، فیس بوک، اپل و آمازون

ام��روزه برندها نیازمن��د تولید محتوای بازاریابی هماهنگ با س��لیقه 
مخاطب هدف هس��تند. یک��ی از نکات مهم در این میان تنوع س��لیقه 
مش��تریان در بازارهای مختلف است. جالب اینکه حتی مشتریان حاضر 
در ی��ک بازار خاص نیز س��لیقه کامال یکس��انی با هم ندارن��د. این امر 
ض��رورت شخصی س��ازی محتوا در عرص��ه تبلیغات را پی��ش می آورد. 
بس��یاری از برنده��ا در عمل توانایی گردآوری اطالع��ات موردنیاز برای 
شخصی س��ازی محت��وای بازاریاب��ی را ندارن��د، بنابراین بای��د به دنبال 
راهکارهای جایگزین باش��ند. توصیه ما در این بخش تالش برای بهبود 

روابط با غول های حوزه IT است. 
بی تردید گوگل در ارائه خدمات گس��ترده ح��وزه تبلیغات و بازاریابی 
تنها نیس��ت. س��ایر ش��رکت های بزرگ در زمینه خدمات IT و آنالین 
نیز نق��ش مهمی در این بازار دارند. بزرگ تری��ن برندهای فعال در این 

عرصه ش��امل فیس بوک، اپل و آمازون اس��ت. گوگل و س��ه برند فوق 
نقش مهمی در ارائه خدمات تبلیغاتی دارند. دلیل این امر س��هم باالی 
هر کدام از آنها از بازار گوش��ی های هوش��مند یا ترافیک عظیم کاربران 
اس��ت. امروزه بسیاری از کاربران برای مش��اهده مشخصات محصوالت 
مختلف اقدام به بازدید از س��ایت آم��ازون می کنند. این امر مزیت قابل 
توجهی برای مدیران این برند پدید آورده اس��ت، با این حساب نمایش 
محتوای تبلیغاتی در س��ایت آمازون گزین��ه جذابی برای برندها خواهد 
بود. اس��تفاده از داده های مربوط به کارب��ران، در کنار نمایش تبلیغات، 
اهمی��ت باالیی دارد. وقتی دسترس��ی ما به کوکی کاربران قطع ش��ود، 
بای��د از داده های موج��ود در بانک اطالعاتی برندهای بزرگ اس��تفاده 
کنیم. وقتی از غول ه��ای دنیای آنالین صحبت می کنیم، باید به خوبی 
از اهمیت آنها در حوزه بازاریابی و همچنین تاثیر بانک داده های شان بر 

روی فعالیت دیگر برندها آگاهی داشته باشیم. 
معن��ای ضمنی تمام نکات مورد بح��ث در این مقاله افزایش ضرورت 
همکاری با برندهای بزرگ در عرصه IT است. اغلب برندهای موردنظر 
س��طح وس��یعی از خدمات تبلیغاتی را ارائه می کنن��د. رقابت آینده در 
عرصه بازاریابی و تبلیغات بر س��ر میزان توانایی هر ش��رکت برای جلب 

توجه و همکاری برندهای بزرگ خواهد بود. 
5. آموزش تمام سازمان

بس��یاری از بخش های مهم در ش��رکت ها نس��بت به اس��تراتژی تازه 
گ��وگل آگاهی دارند، با این حال هنوز ه��م برخی از بخش های مربوط 
به ش��رکت ها از چنین اقدامی اطالع کافی کسب نکرده اند. اگر ما قصد 
ادامه روند مثبت کس��ب و کارمان پس از پای��ان بحران کرونا را داریم، 
بای��د هرچه س��ریع تر اطالعات موردنیاز را در اختی��ار بخش بازاریابی و 
تبلیغات برندمان قرار دهیم. در غیر این صورت کمپین های ما در طول 
ماه های آتی با کاهش گسترده میزان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

مواجه خواهد شد.
اطالع رس��انی دقیق ب��ه کاربران فق��ط در ح��وزه بازاریابی دارای 
اهمیت نیس��ت. وقتی ی��ک تغییر مهم در حوزه کس��ب و کار روی 
می دهد، تمام بخش های ش��رکت باید از آن آگاهی داش��ته باش��ند. 
در غی��ر این ص��ورت ادامه فرآیند فعالیت از س��وی تیم ش��رکت با 
مش��کل مواجه خواهد ش��د. مهم ترین نکته در ای��ن میان اطمینان 
از آگاهی تمام اعضای ش��رکت و تیم های مربوطه نسبت به تغییرات 
تازه اس��ت. برگزاری دوره های آموزش فش��رده اقدام مثبتی از سوی 
برندها خواهد بود. بدون شک فرصت کنونی ناشی از تعطیلی برخی 
از کس��ب و کارها برای ارائه دوره های آموزش فشرده آنالین مطلوب 
اس��ت بنابراین به عنوان مدیر یک کس��ب و کار باید از فرصت پیش 

روی نهایت استفاده را بکنیم. 
هرچه مهارت کارمندان یک شرکت نسبت به سازگاری با شرایط تازه 
کس��ب و کار بیشتر باش��د، برند موردنظر فرصت بهتری برای مدیریت 
ش��رایط خواهد داشت. این امر در حوزه کس��ب و کار با ارائه دوره های 
آموزش��ی فراهم می ش��ود. کارمندان بدون اقدام شرکت ها فرصت کافی 
برای یادگیری نکات تازه در حوزه بازاریابی را نخواهند داشت. همچنین 
صاحبان کس��ب و کارها باید پیش از همه نس��بت ب��ه یادگیری نکات 
تازه یا دس��ت کم آگاهی از اهمیت ش��ان اقدام کنند. در غیر این صورت 
فرصتی برای آگاهی بخش��ی به س��ایر بخش های کسب و کار نیز فراهم 

نخواهد شد. 
بی شک بس��یاری از برندها پس از قطع دسترس��ی به کوکی ها دچار 
بح��ران می ش��وند. این امر اکنون در برخ��ی از بازارهای مهم روی داده 
اس��ت. نکته مه��م در این می��ان تالش ب��رای اس��تفاده از راهکارهای 
جایگزین و همچنین سازگاری بهینه با شرایط مورد بحث است. در غیر 
این صورت وضعیت ما به شدت پیچیده و دشوار خواهد شد. توصیه های 
م��ورد بحث در این مقاله نقش مهمی در افزای��ش آگاهی اهالی دنیای 
کس��ب و کار از اق��دام تازه گ��وگل دارد. البته این ام��ر فقط در صورت 
کاربس��ت عملی از س��وی برندها موجب تاثیرگذاری مثبت خواهد شد 
بنابراین ش��ما به عنوان مدیر یک کس��ب و کار ی��ا بازاریاب باید هرچه 

سریع تر نسبت به کاربست نکات مورد نظر اقدام کنید. 
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چرا دیگر امکان بازگشت به عرصه بازاریابی پیشاکرونا وجود ندارد؟
 تغییرات دنیای بازاریابی

در دوران کرونا و پس از آن

ش��یوع ویروس کرونا برای بس��یاری از کسب و کارها نتایج ناگواری به همراه 
داش��ته است. اغلب کس��ب و کارها در طول سه ماه گذشته تعطیلی پیوسته و 
کاهش حجم فروش را تجربه کرده اند. بی تردید مدیریت این شرایط برای هیأت 
مدیره دشواری های زیادی دارد. اکنون با کاهش تب کرونا بسیاری از برندها در 
حال بازگشایی کسب و کارشان هستند. نکته مهم در این میان سایه کرونا باالی 
سر کسب و کارهاست بنابراین ما باید احتیاط قابل توجهی در زمینه بازگشایی 
کس��ب و کارها داش��ته باش��یم. در غیر این صورت احتمال بازگشت به شرایط 
بحرانی تر را نیز خواهیم داشت.  فعالیت کسب و کار در طول شیوع کرونا و پس 
از آن تعطیلی بردار نیست. بسیاری از برندها در صورت توقف کامل فعالیت، حتی 
برای چند روز، به طور کامل ورشکس��ته می ش��وند. تاثیر چنین عاملی بر روی 
اقتصاد جهانی موجب تصمیم گیری برای بازگشایی کسب و کارها در سریع ترین 
زمان ممکن ش��ده است. وقتی کسب و کارها دوباره بازگشایی می شود، نیاز به 
بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف به صورت تاثیرگذار نیز مطرح خواهد شد. 
بدون ش��ک مدت زمان تعطیلی موقت برخی از کس��ب و کارها موجب کاهش 
فعالیت آژانس های بازاریابی نیز شد، با این حال اکنون ما در آستانه رویدادهای 
تازه ای قرار داریم.  اغلب برندها در طول دوران عدم ثبات در بازار اقدام به کاهش 
هزینه های بازاریابی می کنند. این امر در مورد ش��یوع ویروس کرونا به بهترین 
ش��کل روی داد. نکته مهم در این میان نتایج پژوهش موسسه AdAge مبنی 
بر ضرورت افزایش بودجه بازاریابی، به جای کاهش، در ش��رایط بحرانی اس��ت. 
وقتی ما درگیر شرایط نامطئن و بحرانی هستیم، باید ارتباط بهتری با مشتریان 
داش��ته باشیم. هر مقدار از فروش بیش��تر در این دوران نقش مهمی در بهبود 
وضعیت کلی کسب و کار ما خواهد داشت. بسیاری از برندها در چنین زمان هایی 
توانایی مدیریت بهینه کسب و کار را از دست می دهند بنابراین مزیت بازاریابی 
بیش��تر افزایش شانس برندها برای تعامل بهتر با مش��تریان خواهد بود. بدون 
شک مشتریان هیچ گاه برندهایی که در شرایط سخت کنارشان بودند، فراموش 
نمی کنند.  براس��اس گزارش انجمن تبلیغات ایاالت متحده، مشتریان در طول 
دوران کرونا با مش��اهده محتوای بازاریابی یا حتی شنیدن نام برندها اطمینان 
خاطر بیشتری نسبت به امکان بازگشت به شرایط عادی پیدا می کنند بنابراین 
فعالیت در حوزه بازاریابی حتی برای جلب نظر مشتریان برای امیدواری بیشتر به 
آینده نیز ضروری خواهد بود.  بی شک بازاریابی در شرایط دشوار کنونی نیازمند 
دقت و حساسیت بیشتری است. هدف اصلی ما در ادامه بررسی الگوهای مناسب 

برای بازاریابی در طول دوران کرونا و پس از آن خواهد بود. 
یکدلی با مشتریان

ش��یوع ویروس کرونا بر روی نحوه رفتار مش��تریان در بازار تاثیر قابل توجهی 
داشته است. اگرچه امکان برخی از پیش بینی ها و شناخت اصول رفتاری مشتریان 
در زمان کنونی وجود دارد، اما بخش عمده ای از رفتار مشتریان برای برندها مبهم 
باقی می ماند. براساس مطالعه ما در موسسه Rival Technologies، ۸۹درصد 
از مشتریان در طول دوران کرونا عادت های رفتاری تازه ای کسب می کنند. میزان 
پایداری چنین عادت هایی درست مانند سایر شیوه های رفتاری در شرایط عادی 
است بنابراین ما پس از پایان بحران کرونا با مشتریان تازه ای مواجه خواهیم بود.  
نکته مهم برای برندها در تعامل با تغییر سلیقه و نحوه رفتار مشتریان توجه به 
داللت های آن است. ما باید حضور قابل توجهی در کنار مشتریان داشته باشیم. 
این امر عالوه بر تاثیرگذاری روانی بر روی مشتریان، موجب اطمینان خاطر ما از 
کسب اطالعات تازه نسبت به شیوه های رفتاری مشتریان نیز خواهد شد.  برندها 
در ش��رایط کنونی نیازمند بازگشایی کس��ب و کارشان هستند، با این حال باید 
عالوه بر فعالیت دوباره، به همدلی با مشتریان نیز توجه داشته باشیم. بی تردید 
اولویت های مشتریان در طول دوران کرونا با شرایط عادی متفاوت است. وظیفه 
ما تالش برای پاسخگویی به اولویت های برندهاست. اگر برند ما توانایی موردنظر 
را نداشته باشد، به سرعت از فهرست کسب و کارهای مورد عالقه مشتریان حذف 
خواهد ش��د.  هیچ چیز برای مشتریان به اندازه مش��اهده برندهای جویای سود 
صرف در شرایط بحرانی نیست. این امر تمامی تعهدات ما نسبت به مشتریان را 
زیر سوال خواهد برد. هدف از فعالیت کاری همیشه کسب سود نیست بنابراین ما 
باید سایر اهداف جانبی را نیز مدنظر قرار دهیم. همدلی با مشتریان مزیت افزایش 

شانس برندها برای تعامل نزدیک را فراهم می سازد. 
تولید محتوای مرتبط با شرایط بحرانی

حال و هوای کمپین های بازاریابی ما در شرایط بحرانی باید با وضعیت جاری 
تناس��ب داشته باشد. برخی از برندها کمپین های بازاریابی بدون توجه به شیوع 
ویروس کرونا تولید می کنند. این امر تردیدهای مش��تریان در رابطه عدم توجه 
برند آنها نسبت به شرایط جاری و دشواری های مشتریان را افزایش خواهد داد.  
ام��روزه برخی از برندهای بزرگ نظیر داو، برگرکین��گ و بادوایزر در واکنش به 
ش��یوع ویروس کرونا اقدام به تولید محتواهای مختلف کرده اند. این امر با هدف 
اطالع رس��انی به مشتریان درباره ویروس کرونا و نمایش همدردی نسبت به این 
فاجعه روی می دهد بنابراین ما نیز باید استراتژی مشابهی در کسب و کرمان اخذ 
کنیم.  داستان سرایی در حوزه کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب برندها 
در زمینه داستان سرایی با مشکل فقدان ایده ناب مواجه هستند. وضعیت کرونایی 
امروز ما فرصت مناسبی در اختیار برندها برای داستان سرایی پیرامون کرونا فراهم 
کرده اس��ت. مهم ترین پرسش برای هر برند در شرایط کنونی شیوه کمک برای 
بهبود شرایط است. فقط در این صورت امکان تولید محتوای بازاریابی جذاب برای 
مخاطب هدف و بهبود وضعیت بازاریابی برندها فراهم خواهد شد.  واکنش برندها 
نس��بت به وضعیت کنونی در آینده نیز پیگیری خواهد شد. بدون تردید پس از 
کنترل وضعیت بحران کرونا نیاز به بازاریابی و س��رمایه گذاری در حوزه تبلیغات 
دوباره اوج خواهد گرفت. نکته مهم در این میان توجه به تجربه کرونا و تاثیر آن بر 
روی تعامل مشتریان با برندهاست. اگر ما از درس های مدیریتی و بازاریابی کرونا 
در ادامه مسیر برندمان استفاده نکنیم، امکان رقابت با سایر برندها و دستیابی به 

جایگاهی مناسب در بازار کسب و کار را نخواهیم داشت. 
تالش برای اخذ هنجارهای تازه

برخی از برندها و کارآفرینان در شرایط کنونی هرگونه اقدامی در حوزه 
بازاریابی و به طور کلی کس��ب و کار را متوقف کرده اند. توصیه ما در این 
بخش چنین استراتژی را بیان نمی کند. برند شما حتی اگر توانایی مدیریت 
ضررهای مالی شدید ناشی از تعطیلی کوتاه مدت را داشته باشد، باز هم با 
خطر ریزش شدید مشتری مواجه خواهد بود. اگر نام برند ما از یاد مشتریان 
برود، بازیابی جایگاه پیش از شیوع کرونا برای ما بسیار دشوار خواهد شد. 

بسیاری از کارآفرینان شرایط پساکرونا را مثبت ارزیابی می کنند. پیشفرض آنها 
امکان بازگشت به شرایط عادی و استفاده از استراتژی های بازاریابی قبلی است. 
اگرچه هنوز ش��رایط به طور کامل مشخص نیست، اما به احتمال فراوان پس از 
پایان ویروس کرونا باید به دنبال الگوهای نوینی از بازاریابی باش��یم. در غیر این 
صورت عرصه کسب و کار و مدیریت بازاریابی برای ما به شدت دشوار خواهد شد. 
entrepreneur.com :منبع
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مدیریت زمان و 6 اشتباه رایج کارآفرین ها 

مسئله مدیریت زمان برای کارآفرین ها به علت باالترین حجم کاری 
در ش��رکت، اهمیت کامال حیاتی را دارد. در این رابطه قبل از معرفی 
راهکارها، بهتر اس��ت تا ب��ا رایج ترین عادت های آنه��ا که باعث اتالف 
زمان می ش��ود، آش��نا باش��یم. این امر کمک خواهد کرد تا مدیران و 
کارآفرین ه��ا، کمتر با معض��ل کمبود وقت مواجه ش��وند. در ادامه به 

بررسی شش مورد از آنها خواهیم پرداخت. 
1-برنامه ریزی جلسات

اگرچه ممکن اس��ت تعج��ب کنید و برنامه ریزی ب��رای این اقدام را 
ام��ری ض��روری تلقی کنید، با ای��ن حال واقعیت این اس��ت که اقدام 
مذکور بسیار زمانبر بوده و این امر باعث خواهد شد تا زمان زیادی را از 
دست بدهید. این امر در حالی است که امروزه با استفاده از تکنولوژی 
می ت��وان این اقدام را در کمترین زمان ممکن انجام داد. در این رابطه 
حتی یک دس��تیار صوتی نیز می تواند کارساز باشد. در این رابطه تنها 
کافی است تا قرار مالقات ها را بگویید، هوش مصنوعی به کار رفته، آن 
را در زمان خالی قرار داده و به ش��ما یادآوری های الزم را خواهد کرد. 
درواق��ع مدی��ران باید از هر تکنولوژی-ای ب��رای صرفه جویی در زمان 

خود استفاده کنند. 
2-بررسی ایمیل ها 

آیا ش��ما هنوز هم هر روز ایمیل های خود را بررس��ی می کنید؟ این 
اقدام بدون شک زمان زیادی را از شما خواهد گرفت. مهم ترین مشکل 
در این زمینه پاس��خ دهی ب��وده و این امر به صورت میانگین در حدود 
۴۵ دقیقه از زمان ش��ما را خواهد گرفت. در این رابطه طی نظرسنجی  
انجام ش��ده، اکثر کارآفرین ها اعتراف کرده اند که زمان زیادی را صرف 
ایمیل ه��ای خود می کنند. تحت این ش��رایط راهکاری که وجود دارد 
این اس��ت که فرآیند را اتوماسیون کنید. در این رابطه ارسال خودکار 
پیام ه��ای از پیش تعیین ش��ده، تنها ی��ک ویژگی س��اده و رایج آنها 
محسوب می شود. درواقع شما برحسب مبلغی که پرداخت می-کنید، 
می توانید امکانات به مراتب بیش��تری را دریافت کنید. برای مثال این 
امر که بخش��ی از ایمیل ها برای مشاور شما ارس��ال شود، یکی از این 
اقدام��ات بوده و باعث کاهش حجم موجود خواهد ش��د. در این رابطه 

امکان سفارس هرگونه اقدام جدید نیز وجود خواهد داشت. 
3-سیاه چاله شبکه های اجتماعی

ش��اید بهتری��ن تعبیری که بتوان از ش��بکه های اجتماعی داش��ت، 
اطالق صفت س��یاه چاله است. درواقع آنها شما را به سمت خود جذب 
کرده و ممکن اس��ت ساعت ها شما را درگیر نگه دارد. نکته ای که باید 
توجه داش��ته باشید این است که مدیریت صفحات برند در شبکه های 
اجتماعی باید توس��ط یک تیم حرفه ای انجام شود. در رابطه با صفحه 
ش��خصی خودتان نیز این امر را به س��اعات پایان��ی روز محول کنید. 
در ای��ن رابطه برخی از کارآفرین ها راهکاره��ای جالبی را دارند. برای 
مثال صبح ها اپلیکیش��ن ش��بکه های اجتماعی را حذف کرده و شب ها 
دوباره نصب می کنند و یا یک گوشی دیگر را به این موضوع اختصاص 
می دهند که همواره در خانه است. اگرچه این اقدام ممکن است کمی 
عجیب و س��خت به نظر برسد، با این حال پس از چند روز رعایت آن، 

به یک عادت تبدیل خواهد شد. 
4-عدم استراحت 

آیا ش��ما هم جزو آن دس��ته از افرادی هس��تید که فک��ر می کنند 
اس��تراحت کردن به معنای از دست دادن زمان است؟ اگر جواب شما 
به این پرسش مثبت است، باید تغییری را در عقیده خود ایجاد کنید. 
درواق��ع اس��تراحت کردن باعث خواهد ش��د تا اف��راد بتوانند کارهای 
بیش��تری را انجام داده و دیرتر خس��ته ش��وند. برای مثال دونده ای را 
فرض کنید که با نهایت سرعت خود در حال دویدن است. بدون شک 
وی پس از چند دقیقه، حتی قادر به تنفس معمولی خود نخواهد بود، 
با این حال اگر اس��تراحت را میان کار داش��ته باش��ید و ریتم دویدن 
مناس��بی را رعایت کنید، قادر خواهید بود مسافت های طوالنی را طی 
کنی��د. در این رابط��ه در کنار برنامه ریزی برای انج��ام کارها، ضروری 
است تا برای استراحت خود نیز برنامه ای دقیق داشته باشید. در نهایت 
فرام��وش نکنید ک��ه کارآفرینی به معنای رها کردن زندگی ش��خصی 
نبوده و حتی ش��ما باید برنامه مس��افرت و استراحت های چند روزه را 
نیز داشته باشید. در غیر این صورت فعالیت مداوم برای چندین سال، 
عمال غیرممکن خواهد بود و ش��ما در معرض انواع بیماری های روحی 
و جس��می خواهید بود که می تواند به معنای پایان امکان فعالیت شما 
باشد. درواقع به جای سخت کار کردن، فعالیت هوشمندانه و کار تیمی 
را رعای��ت کنید. برای مثال دلیلی وجود ندارد که بخش��ی از اقدامات 
شما، توسط کارمندان ش��رکت انجام شود. این امر نه تنها روزمرگی را 
از بین خواهد برد، بلکه به تقویت مهارت های آنها نیز منجر می شود.  

5-دسترسی مداوم 
آیا در اتاق ش��ما همواره به روی کارمندان باز اس��ت؟ بدون ش��ک این 
سیاس��ت اگرچه در ظاهر اقدامی درست محس��وب می شود، با این حال 
زمان شما را نابود خواهد کرد. برای مثال فرض کنید که شما بر روی انجام 
یک فعالیت تمرکز کرده اید، اگر به صورت مداوم تمرکز ش��ما نابود شود، 
زمان زیادی را برای بازگش��ت به وضعیت اولیه خود نیاز خواهید داشت و 
امکان پیگیری برنامه شخصی، عمال غیرممکن خواهد بود. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا مالقات را فقط در ساعت های خاصی امکانپذیر نمایید. 
این امر در نهایت کمک خواهد کرد تا کارمندان برای هر مسئله ای به شما 
مراجعه نکرده و به استقالل کاری الزم دست پیدا کنند، با این حال همواره 
یک خط را برای تماس های اضطراری قرار دهید تا در صورت الزامی بودن، 
امکان دسترس��ی به شما وجود داش��ته باشد. درواقع همواره ممکن است 
اتفاقی رخ دهد که طبیعتا برنامه های شما را دستخوش تغییر خواهد کرد. 

6-مدیریت ذره بینی 
اگرچه طبیعی اس��ت که مدیران تمایل داشته باشند تا نظارت کاملی 
را بر روی همه چیز داش��ته باش��ند، با این حال آیا تاکنون به این موضوع 
فک��ر کرده اید که این امر چه عواقبی را دارد؟ برای مثال آگاهی از تمامی 
مکالمات کارمندان، تنها زمان شما را نابود خواهد کرد. در این رابطه توجه 
داشته باشید که چنین سیاستی، ابدا مورد رضایت کارمندها نیز نخواهد 
بود. به همین خاطر نظارت کلی را کافی دانسته و از آگاهی پیداکردن به 
همه چیز، خودداری کنید. این امر باعث خواهد شد تا شما زمان به مراتب 
بیشتری را در طول روز خود داشته باشید. در نهایت جایگزین کردن وبینار 
به جای سمینار و نشست ها و بررسی مجدد اقدامات روزانه خود، از دیگر 

اقداماتی است که می تواند به بهبود مدیریت زمان شما منجر شود. 
under30ceo.com :منبع
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امروزه س��هولت انتقال فایل، حفظ امنیت و دسترس��ی به فضای الزم 
به یکی از دغدغه های تمامی ش��رکت ها تبدیل شده است. در این رابطه 
فضاهای ابری راهکار بس��یار خوبی محس��وب ش��ده و کمک می کند تا 
تمامی این مش��کالت، برطرف ش��ود. با این حال سوال اصلی این است 
که س��رویس ها در این زمینه کدامند؟ در این مقاله به بررسی ۲۲ مورد 

منتخب آنها خواهیم پرداخت. 
DropBox-1

ای��ن برند را باید نخس��تین ش��رکت در زمینه ارائ��ه خدمات ابری به 
حس��اب آورد. آن ها ۲ گیگابایت فضای رایگان را در اختیار تمامی افراد 
قرار می دهند. با این حال می توانید با معرفی این محصول به دوس��تان 
خ��ود آن را تا 16 گیگابایت افزایش دهید. امکان بازیابی فایل های پاک 
ش��ده، از دیگر امکانات آن محس��وب می شود. قیمت آن نیز از 1۳ دالر 
حق اشتراک ماهانه شروع می ش��ود. همچنین امکان استفاده آزمایشی 

به مدت ۳۰ روز نیز وجود دارد. 
Google Drive-2

گ��وگل درایو به صورت پیش��فرض بر روی تمام��ی تلفن های همراه 
اندرویدی نصب بوده این امر باعث شده است تا به انتخاب اول بسیاری 
از افراد تبدیل ش��ود. همچنین هماهنگی باالی آن با س��ایر برنامه های 
گوگل، از دیگر مزیت ها محس��وب می ش��ود. امنیت مهم ترین مسئله ای 
است که گوگل به آن توجه داشته و انواع روش ها را برای حفظ اطالعات 
ش��ما انجام می دهد. در ابتدا به 1۵ گیگابایت فضای رایگان دسترس��ی 
خواهید داش��ت و برای حق اش��تراک ماهانه، 1۰ دالر هزینه نیاز است، 
با این حال حجمی که در اختیار ش��ما قرار می گیرد، فوق العاده بوده و 

به یک ترابایت می رسد. 
Box-3

این س��رویس به ش��ما 1۰ گیگابایت فض��ای رایگان خواه��د داد. با 
این حال پس از خرید حق اش��تراک این حج��م به 1۰۰ گیگ افزایش 
پی��دا می کن��د. قیمت آن نیز ب��رای هر ماه 1۰ دالر اس��ت. با این حال 
پیش��نهادهای ویژه آن بسیار جذاب اس��ت. برای مثال شما می توانید با 
سه خرید، به جای پرداخت ۳۰ دالر، تنها با 1۵ دالر این امکان را برای 

دو نفر دیگر نیز فراهم آورید. 
Mega-4

این سرویس حجم رایگان بسیار باالی ۵۰ گیگابایتی را ارائه می دهد. پس 
از حق اشتراک نیز این حجم به ۲۰۰ گیگابایت ماهانه افزایش پیدا می کند 
که هزینه بسیار پایین ۵ دالری را دارد. اگرچه این موضوع باعث شده است 
تا بسیاری نسبت به سوءاستفاده از اطالعات خود شک داشته باشند، بااین 
حال این ش��رکت تمامی گواهی-نامه های الزم را دریافت کرده و می توان 
تنها دلیل قیمت پایین تر آن در مقایسه با سایر رقبا را یک سیاست بازاریابی 
جهت افزایش حجم مشتریان دانست. این امر درست اقدامی است که برند 
هوآوی به کمک آن موفق شد تا در بازار به شدت رقابتی تولید گوشی تلفن 

همراه، به موفقیت فراتر از حد تصوری دست پیدا کند. 
OneDrive-5

س��رویس ابری مایکروس��افت نیز یکی از بهترین ها محسوب می شود. 
این برنامه به صورت پیش��فرض در ویندوز  وجود داشته ولی حجم پایه 
آن تنها گیگابایت است. با خرید حق اشتراک دو دالری آن، این میزان 

به ۵۰ گیگابایت افزایش پیدا خواهد کرد. 
iCloud-6

سرویس ابری اپل، اگرچه درست به مانند مایکروسافت تنها ۵ گیگابایت 
حجم رایگان را در اختیار ش��ما قرار خواهد داد، با این حال حق اش��تراک 
ماهانه ۵۰ گیگابایتی آن تنها یک دالر و ۲۰۰ گیگابایتی ۴ دالر می-باشد. 
همچنین هماهنگی کامل این برنامه با سیستم عامل آی او اس، باعث شده 

است تا به انتخاب اول مشتریان این برند تبدیل شود. 
NextCloud-7

این برنامه ارائه دهنده فضای ابری نیست، با این حال امکانی را ایجاد 

می کند تا شما به سرور شخصی خود متصل شوید. استفاده از سرویس 
ش��خصی به عنوان فضای ابری، اقدامی س��اده تر ب��وده و امکان افزایش 
ضریب امنیت را افزایش خواهد داد. در نهایت می توانید از سرویس های 
دائمی از پیش تعیین شده این شرکت به حجم یک ترابایت نیز استفاده 

کنید که هزینه ای ۸۰ دالری را دارد. 
SpiderOak-8

در رابطه با امنیت ای��ن برنامه بحث های جدی وجود دارد. درواقع به 
این علت که رمز ش��ما برای کارمندان این ش��رکت به نمایش درآورده 
می ش��ود، بدون شک گزینه ای مناسب برای افرادی که به امنیت داده ها 
خود بس��یار اهمیت می دهند، گزینه قابل اعتمادی  محسوب نمی شود. 
این برنامه دو گیگابایت فضای رایگان با محدودیت اس��تفاده دو ماهه را 
در اختیار شما قرار می دهد و ۲۵۰ مگابایت ماهانه ۹ دالر و یک ترابایت 

آن 1۲ دالر هزینه را به همراه دارد. 
iDrive-9

ای��ن برنامه به س��ادگی امکان اش��تراک گذاری فایل ه��ا را با تمامی 
ش��بکه های اجتماعی مهیا کرده است. حجم پایه آن ۵ گیگابایت بوده و 

هزینه ساالنه آن به ازای دو ترابایت ۵۲ دالر است. 
Pcloud-10

در این برنامه امکان رمزنگاری تمامی فایل ها وجود دارد تا امنیت آنها 
به باالترین حد ممکن برس��د. حجم پایه آن ۲۰ گیگابایت است و برای 

ماهانه دو ترابایت به هشت دالر هزینه نیاز خواهد بود. 
MediaFire-11

نکته مهم این فضا، دس��ته بندی بسیار خوب محتواها است که باعث 
می شود تا دسترسی به آنها سریعا امکان پذیر باشد. 1۰ گیگابایت فضای 
رایگان آن بوده و در ماه نخس��ت خرید حق اش��تراک برای یک ترابایت 
تنها باید هفت دالر را هزینه کنید. حجم سرویس های آن برای کاربران 
تج��اری، ت��ا 1۰۰ گیگابایت نیز افزایش پیدا می کن��د که هزینه ای ۸۰ 

دالری را در پی دارد.
Tresorit-12

روش کار این شرکتا بسیار جالب است. قبل از دسترسی به محتواها، 
تمام��ی آنه��ا را رمزن��گاری می کند تا کارمن��دان این ش��رکت به آنها 
دسترس��ی نداش��ته باش��ند. با این حال این اقدام باعث می شود که در 
هنگام ذخیره سازی، حتی خود شما نیز نتوانید فایل ها را قبل از ذخیره 
کردن مجدد، باز نمایید. همچنین برای وارد شدن به حساب، حتما باید 
کد ارس��الی به گوش��ی تلفن همراه خود را وارد کنید. این امر به معنای 
آن خواهد بود که در صورت دزدیده ش��دن سیستم، عمال دسترسی به 
فایل ها غیرممکن خواهد بود. همچنین در صورت تالش برای واردشدن، 
کارمندان این ش��رکت س��ریعا نس��بت به این موضوع آگاه شده و حتی 
امکان ردیابی مکان حال حاضر لپ تاپ نیز وجود خواهد داش��ت. حجم 
رایگان آن تنها ۳ گیگابایت بوده و برای 1۰۰ گیگابایت ماهانه 1۰ دالر 
باید هزینه کنید. برای حجم یک ترابایت آن نیز ۲1 دالر هزینه تعیین 

شده می باشد. 
Egnyte-13

این برنامه گزینه مناس��بی برای کارمندان محس��وب می ش��ود. برای 
مثال امکان دسترس��ی س��ه نفر به صورت همزمان با حجم یک ترابایت 
آن تنها 1۰ دالر اس��ت. با این حال انواع پیش��نهادهای مختلف، مزیت 
اصلی این برنامه محس��وب می ش��ود که به صورت دوره ای اس��ت. برای 
مثال در ماه گذش��ته یکی از پیش��نهادات این بود که برای ۲۵ نفر با ۵ 

ترابایت حجم، تنها باید ۸ دالر بپردازید. 
SugarSync-14

بدترین ویژگی این س��رویس را باید لغو عضویت س��خت آن دانست 
همچنین طرح های آن مقرون به صرفه محس��وب نمی  شود. با این حال 
طرح جالب آنها این است که به جای حجم محدود، زمان محدود را ارائه 
می دهند. برای مثال ش��ما به ازای ۳۰ ب��ا حجم ۵۰۰ گیگابایتی مواجه 
خواهید بود. پس از آن نیز برای ادامه این س��رویس باید 1۹ دالر را به 
ازای هر ماه بپردازید. همچنین امکان کاهش حجم برای افزایش سرعت 

بارگذاری، از دیگر مزیت های آن محسوب می شود.

Storegate-15
این برنامه ویژگی خاصی در مقایس��ه با س��ایر رقبای خود نداش��ته و 
قیمت آن نیز رقابتی محس��وب نمی شود. آنها برای 1۰۰ گیگابایت حق 
اشتراک ماهانه 1۹ دالر را دریافت می کنند. همچنین به ازای هر کاربر 

با حجم ۵۰۰ گیگابایت، 1۲ دالر باید هزینه شود. 
OpenDrive-16

امکان تهیه نس��خه پش��تیبان در کن��ار مدیریت س��اده محتواها، از 
مزیت های اصلی این س��رویس محسوب می ش��ود. فضای رایگان آنها ۵ 
گیگابایت اس��ت و برای دسترس��ی ۵۰۰ گیگابایت حق اشتراک ماهانه 
ش��ما به ۵ دالر نیاز خواهید داش��ت. با این حال طرح جالب آنها حجم 
نامحدود ماهانه اس��ت که برای آن تنها ب��ه 1۰دالر نیاز خواهد بود که 

بسیار مقرون به صرفه و خوب به نظر می رسد. 
Jungle Disk-17

نکته جالب این برنامه این اس��ت که اعالن های مفیدی را دارد. برای 
مثال در صورت عدم استفاده از یک فایل برای مدتی طوالنی، گزینه پاک 
کردن آن را به شما پیشنهاد می-دهد. همچنین سرویس های مختلفی 
برای افزایش امنیت اطالعات شما را دارد که هزینه های مختلفی را نیاز 
داشته و الزم است تا به جداول آنها نگاهی بیندازید. حجم آنها نامحدود 

بوده و ساده ترین سرویس آن از ۸ دالر شروع می شود. 
Carbonite-18

نکت��ه جالب این س��رویس خصوصا ب��رای پش��تیبان گیری از فایل ها 
می باش��د. در این رابطه تنها کافی است تا پوشه، درایو و یا نوع محتواها 
را مش��خص کنی��د، این برنامه به صورت خودکار ب��دون نیاز به انتخاب 
م��وردی، تمامی موارد را برای ش��ما ذخیره خواهد کرد. حجم نامحدود 

آن برای یک سیستم 6 دالر . برای چند کاربر ۵۰ دالر در ماه است. 
FlipDrive-19

فضای رایگان این س��رویس 1۰ گیگابایت است و سه طرح مختلف را 
برای هر ماه به کاربر ارائه می دهد. در حال نخست شما به ۲۵ گیگابایت 
فضا به ازای ۵ دالر دسترسی خواهید داشت. در پیشنهاد دوم این حجم 
به 1۰۰ گیگابایت افزایش پیدا کرده و هزینه آن نیز دو برابر می شود. در 
حالت سوم نیز ش��ما به ۲۵۰ گیگابایت حجم دسترسی خواهید داشت 

که هزینه آن ۲۰ دالر است. 
FilesAnywher -20

در این س��رویس دو طرح کل��ی وجود دارد. کارب��ران عادی به 1۰۰ 
گیگابایت حق اش��تراک ماهانه با 1۰ دالر دسترس��ی خواهند داشت و 
کارب��ران تجاری به ۲ ترابایت فضا به ازای 6۰ دالر دسترس��ی دارند. با 
این حال در صورت کم بودن حجم، امکان افزایش ان نیز وجود دارد. 

ElephantDrive-21
اقدام جالب این س��رویس این اس��ت که شما پس از چندماه خرید از 
این ش��رکت، با یک پیشنهاد ۲ ترابایتی رایگان به مدت نامحدود مواجه 
خواهید ش��د. هزینه 1۰۰۰ گیگاباتی آن برای هر ماه ۹6 دالر اس��ت، با 
این حال طرح های ح��اوی تخفیف آن برای برندها ۲۰۰۰ گیگابایت به 

ازای ۴۰ دالر است. 
ADrive-22

س��رویس ابری آمازون یکی از بخش هایی است که در چند سال اخیر 
پیش��رفت های قابل توجهی را داشته است. آنها ش��یوه کاری جالبی را 
دارند. برای مثال برای ارسال عکس و فایل-های صوتی، حجم نامحدود 
را در اختی��ار کاربران خود قرار می دهن��د. یکی از بخش های جالب آن 
امکان جس��ت وجوی فایل های مش��ابه اس��ت. برای مثال با ارسال یک 
س��لفی از خود، تمامی عکس های ش��ما در یک پوش��ه به نمایش قرار 
خواهد گرفت. حجم پایه آن ۵ گیگابایت است و ماهانه به ازای هر 1۰۰ 

گیگابایت، یک دالر باید هزینه نمایید. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که بهتر است تا قبل از تصمیم  گیری 
برای انتخاب سرویس خود، از افرادی که تجربه استفاده از این فضاها 
را داش��ته اند نیز مش��ورت گرفته و در نهایت بهترین مورد را انتخاب 

کنید.
practicalecommerce.com :منبع

22 مورد از بهترین سرویس های فضای ابری
به قلم: کیمبرلی ژانگ نویسنده و سخنران حوزه کسب وکار

مترجم: امیر آل علی

به قلم: گاالن مهرا نویسنده حوزه تکنولوژی و شبکه 
مترجم: امیر آل علی

شنبه
27 اردیبهشت 1399

شماره 1544



13ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

تبریز – ماهان فالح: اولین جلسه شورای معاونین اداره کل 
حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در سال ۹۹ با موضوع 
پیش��گیری از آتش س��وزی با محوریت جنگل های ارسباران 
و تش��ریح اقدامات و تدابیر الزم برای پیش��گیری از این قبیل 
حوادث در س��ال جاری برگزار ش��د. مدیرکل حفاظت محیط  
زیست آذربایجان شرقی در اولین جلسه شورای معاونین اداره 
کل حفاظت محیط  زیس��ت این اس��تان با اشاره به آغاز فصل 
گرما و ل��زوم برنامه ریزی و اخذ تدابیر و آمادگی های الزمه در 
راس��تای بروز آتش سوزی در س��طح مراتع و جنگل ها، اظهار 
داش��ت: اداره کل محیط  زیس��ت آذربایجان شرقی همواره با 
برگ��زاری جلس��ات، پیگیری ها، مکاتبات متع��دد و همکاری 
تنگاتن��گ ب��ا مجموعه های متول��ی امر س��عی حداکثری در 
مش��ارکت و کمک رسانی در راس��تای اطفای حریق در سطح 

جنگل ها و مراتع با سایر دستگاه ها داشته است.
عدم تخصیص اعتبار به محیط زیست آذربایجان شرقی

حمید قاسمی افزود: با وجود این مسائل و حضور میدانی 
محیط بانان و نیروهای این اداره کل در صحنه های مختلف، 
تاکنون هیچ گونه اعتباری در س��ال جدید از سوی سازمان 
برنامه  و بودج��ه برای اطفاء حریق در جنگل ها به این اداره 

کل اختصاص نیافته است.
ایجاد و تجهیز نیروهای واکنش سریع یگان حفاظت 

محیط  زیست آذربایجان شرقی
مدیرکل حفاظت محیط  زیس��ت استان آذربایجان شرقی 

با بیان اینکه هدف و دغدغه اصلی ما فرهنگ سازی و ایجاد 
س��ازوکاری به  منظور به حداقل رس��اندن خس��ارات ناشی 
از آتش س��وزی  جنگل های اس��تان به  ویژه منطقه ارسباران 
اس��ت، افزود: ایجاد و تجهیز نیروهای واکنش س��ریع یگان 

حفاظت محیط  زیست ازجمله این اقدامات است.
 انجام مانورهای آمادگی برای مقابله با آتش سوزی 

جنگل ها
وی با یادآوري پیچیدگي مس��ائل محیط  زیست و چالش ها 
و بحران ه��ای این حوزه، تصریح کرد: هدف گ��ذاری اداره کل 
حفاظت محیط  زیس��ت اس��تان برای کاهش تع��داد وقوع و 
مساحت جنگلی آس��یب دیده از آتش سوزی ها در سال جاری 
و ض��رورت انجام هماهنگی ها با س��ایر دس��تگاه ها و نهادها و 

انجام مانورهای آمادگی برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها به  
منظور شناس��ایی نقاط قوت و ضعف در داخل این سازمان و 
نیروهای حاضر در میدان محیط  زیس��ت می باشد. قاسمی از 
هماهنگی با تشکل های زیست محیطی جهت حضور میدانی 
در مواق��ع بحران و آتش س��وزی ها و همچنی��ن بهره گیری از 
پتانسیل نیروهای مردمی و بومی منطقه و همچنین استفاده 
از ظرفیت هیات های ورزشی مانند کوهنوردی، موتورسواری و 

اتومبیلرانی ویژه شرایط سخت و کوهستانی خبر داد.
فرهنگ سازی پیش از وقوع توسط رسانه ها

وی عالوه بر لزوم حضور فعال و به  موقع رسانه ها در صحنه 
ب��ه  منظ��ور انعکاس دقیق و درس��ت اخب��ار در مواقع رخداد 
آتش سوزی، بر ضرورت برنامه ریزی و تولید محتواهای مناسب 
آموزش��ی در بحث پیشگیری و فرهنگ س��ازی پیش از وقوع 
حوادث به ویژه از س��وی رسانه های پرمخاطب از جمله صدا و 

سیمای مرکز استان آذربایجان شرقی تأکید کرد.
تقدیر از سپاه و ارتش

مدیرکل حفاظت محیط  زیس��ت استان آذربایجان شرقی 
ضمن تقدیر و تش��کر از تالش نیروه��ای نظامی و انتظامی 
به ویژه س��پاه و ارتش جمهوری اس��المی ای��ران در مواقع 
آتش س��وزی جنگل ه��ا و مراتع طی س��الیان گذش��ته، به 
هماهنگی ه��ای الزم و برگزاری جلس��ات با ای��ن عزیزان از 
س��وی اداره کل حفاظت محیط  زیست اس��تان آذربایجان 

شرقی اشاره کرد.

اصفهان – قاسم اسد :بیش از ده کیلومتر ساختار شبکه اصالح و یک میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شد 

بیش از ده کیلومتر اصالح س��اختار شبکه و به عبارتی بهینه سازی شبکه 
فش��ار ضعیف هوایی با تبدیل شبکه های مسی به کابل خود نگهدار در مرکز 

اصفهان صورت گرفت .
مهندس علیرضا عریضی مدیر ب��رق منطقه یک اصفهان با اعالم این خبر 
گفت : متعادل س��ازی و پایداری فیدرهای فش��ار ضعیف ،ایمن سازی شبکه 
،حفظ مبلمان ش��هری ،رفع ضع��ف برق ،کاهش تلفات ش��بکه ،جمع آوری 
انش��عابات غیر مجازی و همچنین رفع مش��کل نقاط پر خطر از اهداف اصلی 

این پروژه بوده است 
وی در ادامه به کابل های روغنی ۵۰ ساله اشاره کرد و گفت :  تعویض کابل 
های روغنی ۵۰ س��اله فرس��وده اصفهان در خیابان طالقانی به منظور کاهش 

انرژی توزیع نشده که اهم آن کاهش خاموشی ها می باشد انجام شد 
مهندس س��ید علیرضا عریضی گف��ت :کابل های روغنی 
قدیمی در زمان اجرای پروژه های دهه گذشته از تجهیزات 
به روز به حس��اب می آمده است ولی برش های خواسته و 
ناخواس��ته که در طول زمان اتقاف افتاده ازیک س��و و قطع 
ش��ریان روغنی آن به ط��ور عملی این کابل ه��ا را از مدار 

خارج نموده اس��ت و اف��زون بر آن کابل های کراس��لینگ 
جدی��د ،تجهیزات به روز اس��ت که در مدیریت هوش��مند 
ش��بکه کارایی زی��ادی دارد و کاهش تلف��ات را همزمان با 
افزایش اطمینان ش��بکه در اختیار ش��رکت ق��رار می دهد 
حساس��یت اجرایی ای��ن پروژه ها در بافت س��نتی اصفهان 
به لحاظ تغییرات پیاپی مهندس��ی شهر س��ازی از اهمیت 

بیشتری برخوردار است .
وی در ادامه تصریح کرد :بیش از یک کیلومتر کابل کراس��لینگ جایگزین 

کابل های روغنی قدیمی شد 

س�اری – دهقان : كاركنان ش��ركت گاز اس��تان مازندران با مشاركت در 
مرحله دوم رزمايش همدلی و كمك مومنانه نسبت به تهيه حدود ۱۰۰ بسته 

مواد غذايی برای نيازمندان اقدام نمودند.
به گ��زارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان 
مازندران، "جعفر احمدپور" با اش��اره به مرحله دوم رزمایش همدلی و کمک 
مومنانه کارکنان ش��رکت گاز اس��تان، اظهارداشت: رزمایش کمک مومنانه با 
تأسی به فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( درخصوص مساوات و 
کمک مومنانه و با هدف کمک و خدمات رسانی به نیازمندان و آسیب دیدگان از 

بیماری کرونا با توزیع بسته های معیشتی در میان آنها انجام شد.
مدیرعامل شركت گاز استان مازندران با بیان اینکه کمک و همدلی ریشه در 
معنویت و خداباوری دارد، افزود: کارکنان این شرکت در این رزمایش بابرکت 
و خیرخواهانه با تمام توان به صحنه آمده تا در راستای کمک و مساعدت به 
نیازمندان که بدلیل شیوع ویروس کرونا، خانواده های آنها در معرض آسیب قرار 

گرفته  است، اقدام شایسته انجام دهد. احمدپور اظهار داشت: ویروس کرونا با 
همه مشکالت و گرفتاری های خود، زمینه ایجاد روحیه ایثار و خدمت به هم 
نوع را در جامعه ایجاد کرده که مصداق این ایثارگری، رزمایش کمک مومنانه 

بود که الحمدا... نه تنها کارکنان این ش��رکت، بلکه همه اقشار جامعه در این 
اقدام خداپسندانه مشارکت خوبی داشته اند. وی، ماه مبارک رمضان را بهترین 
فرصت برای انجام کارهای خیر و انسان دوستانه دانست و گفت: امیدواریم به 
برکت این ماه بابرکت ش��اهد برچیده ش��دن چهره فقر و تقویت روحیه ایثار 
و همدلی در جامعه اس��المی باشیم. مدیرعامل ش��ركت گاز استان مازندران 
خاطرنشان کرد: موج خدمت و مردم یاری با شکل گیری رزمایش کمک مومنانه 
با قوت دنبال می شود و امید است که شاهد حضور حداکثری برای شرکت در 
این اقدام خداپس��ندانه باش��یم. وی تصریح داشت: با استقبال خوب كاركنان 
شركت گاز استان در اين رزمايش ، خوشبختانه تاكنون حدود ۱۰۰ بسته مواد 
غذايی هر كدام به مبلغ 2۵۰ هزار تومان تهيه گرديد كه قرار است با مشاركت 
سپاه کربال مازندران به دست نيازمندان برسد.  وي افزود : با توجه به استقبال 
گس��ترده كاركنان از اين طرح ، در تالشيم كه مقدمات اهداء مرحله دوم اين 

كمك ها را فراهم نماييم.

قم – خبرنگار فرصت امروز :ش��هردار قم با انتقاد از کم شدن اختیارات 
شوراها و مجموعه مدیریت شهری در تصمیم گیری ها، گفت: الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده حق تصویب عوارض را برای شوراها چند هفته پیش منع کرد، با 

گرفتن این حق دیگر چه چیزی از شوراها می ماند؟.
دکترسید مرتضی سقائیان نژاد  اظهار داشت: به نظر می رسد این روزها وارد 
مس��ائل روزمره ش��ده ایم و اینکه چه اتفاقاتی در ارتباط با مدیریت شهری در 

کشور رخ می دهد را شاید بی تفاوت از کنارش گذشته ایم.
شهردار قم با انتقاد از کم شدن اختیارات شوراها و مجموعه مدیریت شهری 
در تصمیم گیری ها، ابراز کرد: الیحه مالیات بر ارزش افزوده حق تصویب عوارض 
را برای شوراها چند هفته پیش منع کرد، با گرفتن این حق دیگر چه چیزی از 

شوراها می ماند؟ اختیارت این مجموعه را هرروز کمتر می کنند.
س��قائیان نژاد با بیان اینکه در بودجه س��ال ۹۹، کل بودجه های بازآفرینی 
حذف شده است، افزود: وقتی به تاریخ مطرح شدن پروژه ۴۸ هکتاری پردیسان 
نگاهی می اندازیم مشاهده می شود این پروژه از قبل مطرح بوده اما با تغییراتی 

که در وزارتخانه صورت می گیرد تمام تصمیماتی که قبالً گرفته شده یک  شبه 
به هوا می رود.

در ادامه شهردار قم به الیحه اخذ مجوز امضای تفاهم نامه شهرداری و معاون 
وزیر ارتباطات و فناوری و مدیرعامل مخابرات و رئیس هیئت مدیره شاتل اشاره 

و خاطرنشان کرد: اهمیت تفاهم نامه برای شهر قم بسیار باال است.
سقائیان نژاد با تأکید بر اینکه این تفاهم نامه بنا به دالیلی نیازمند اخذ مجوز 
از سوی شورای اسالمی شهر قم است، تصریح کرد: در ارتباط با وزیر ارتباطات 
به وی گفتم، به دلیل اینکه نمی خواهیم تفاهم نامه یک کار صوری باشد باید 

حتماً با شورای اسالمی شهر مطرح کنیم.
وی با تأکید بر اینکه ش��هر قم نیاز به فراهم کردن فیبر نوری دارد، عنوان 
کرد: فرصت به وجود آمده را باید غنیمت ش��مرد و در راستای شهر هوشمند 

تالش کرد.
شهردار قم با بیان اینکه بر اساس این تفاهم نامه، شهر مقدس قم به عنوان 
پایلوت انتخاب ش��ده است، ابراز کرد: از شورا می خواهم وارد این موضوع شود 

چراکه این تفاهم نامه و قرارداد دارای برکات بسیاری برای شهر قم است.
سقائیان نژاد مطرح کرد: پیش��نهاد می کنم ابتدا این تفاهم نامه امضا شود 
و س��پس قرارداد را در صحن ش��ورا موردبررس��ی قرار دهیم؛ بنابراین از شما 

می خواهم اگر در تفاهم نامه اشکالی می بینید بگویید که برطرف کنیم.

اه��واز – ش��بنم قجاوند :مهندس علیخان��ي معاون مدیر 
عامل ش��رکت مل��ي نفت ایران در امور تولید از تاسیس��ات 
مارون ۲ و ش��یرخانه هاي  ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاري بازدید کرد. وی در بازدید از تاسیس��ات مارون ۲ 
و ش��یرخانه هاي مایل صفر و  ،7.۲1، 77/7 و۲7 با مدیران 
ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز آغاج��اري دیدار و گفتگو 
کرد.  این بازدید که با حضور کارشناسان مهندسي فرآورش 

وپروژه هاي تزریق گاز شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
همراه بود با هدف بررس��ي آخری��ن وضعیت  طرح هدایت 
مخلوط مایعات گازي و نف��ت آزادگان به تلمبه خانه  نفت 
اصفهان  انجام ش��د. پروژه هدای��ت مخلوط مایعات گازي و 
نفت آزادگان توس��ط خط لوله ۳۲ این��چ از غرب کارون به 
س��مت بوستر امیدیه از طرح های ش��رکت ملي نفت ایران 

است.

اراک – خبرن�گار فرصت امروز : به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز 
استان مرکزی ، محمدرضاسمیعی در تشریح این پروژه بیان کرد: پروژه اندازه 
گیری و آنالیز عوامل زیان آور بهداشتی در سطح ایستگاه ها و ادارات شرکت 
گاز استان از س��ال ۱3۹۸ از سوی یکی از آزمایشگاه های معتبر اجرایی شده 
ک��ه توجه ویژه به نتایج آن،می تواند تاثیر مهمی در افزایش ضریب س��المت 
محیط کاری و عملیاتی داشته باشد. وی افزود: در این پروژه مواردی همچون 

صداس��نجی بهداشتی ایس��تگاه ها ، اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی و 
فیزیکی مانند سنجش مرکاپتان و فلزات سنگین در ایستگاه ها و اندازه گیری 
ش��دت میدان مغناطیس��ی و میزان ارتعاش صدا ) لوکس متری( انجام شده 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی تصریح کرد: این پروژه در راستای 
الزامات IMS و بهبود ش��رایط کاری پرسنل شرکت برنامه ریزی و اجرا شده 
که از جمله نتایج به دست آمده می توان به میزان آلودگی صوتی ایستگاه ها و 

تاسیسات اشاره کرد که برهمین اساس، اقدامات بهبود برای آن تعریف شده که 
در حال انجام است.سمیعی درپایان درخصوص اقدامات پیشگیرانه درپی شیوع 
بیماری کرونا گفت:درپی شیوع بیماری کرونا دراواخر سال گذشته،این شرکت 
نیز درراستای الزامات ابالغی ازوزارت بهداشت و بهداشت ودرمان صنعت نفت 
حرکت نموده وتمامی تالش خودرا درخصوص بهداشت کارکنان وساختمان 

های اداری انجام نموده است.

مدیرکل محیط زیست استان خبر داد؛

عدم تخصیص اعتبار برای مهار آتش سوزی جنگل های آذربایجان شرقی
ایجاد و تجهیز نیروهای واکنش سریع یگان حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی

مدیر برق منطقه یک اصفهان:

با کابل های روغنی 50 ساله خداحافظی می کنیم 

مشارکت کارکنان شرکت گاز مازندران در رزمایش همدلی و کمک مومنانه

انتقاد شهردار قم از کاهش اختیارات شوراها و مجموعه مدیریت شهری در تصمیم گیری ها

بازدید معاون مدیر عامل شرکت ملي نفت ایران از تاسیسات شرکت نفت و گاز آغاجاري

افزایش ضریب سالمت محیط کاری و عملیاتی کارکنان؛ با انجام پروژه اندازه گیری وآنالیز عوامل زیان آور در شرکت گاز استان مرکزی

مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان: 
همه بدهی های دارویی و تجهیزات پزشکی سال96به موسسات 

دولتی و خصوصی پرداخت شد
گرگان – خبرنگار فرصت امروز : دکتر س��ید محمد حس��ینی، اظهار کرد: پرداختی های در روزهای اخیر به موسس��ات بخش 
خصوصی و دولتی داشتیم که در بین موج خبرهای منفی خبر خوبی بود.وی افزود: با دستور رهبر معظم انقالب و مصوبه هیئت دولت 
مقرر شد که ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به سازمان بیمه سالمت تخصیص داده شود.حسینی ادامه داد: این رقم بابت هزینه 
های دارویی و تجهیزات پزشکی و بدهی های به موسسات دولتی و خصوصی پرداخت شد.وی تصریح کرد: خوشبختانه این بدهی ها 
در دو مرحله پرداخت شد، همه مطالبات سال ۹۶ داروخانه ها )۸2 میلیارد ریال( و بدهی بیمارستان های خصوصی استان با مبلغ ۱۱۹ 
میلیارد ریال پرداخت شد و پنج ماهه سال ۹۶ بیمارستان ها در دو نوبت تسویه شد.حیسینی تأکید کرد: همچنین بدهی پاراکلینیک ها 
)شامل مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه ها، ام ار آی، سیتی اسکن و فیزیوتراپی( که مبلغ ۵3 میلیارد ریال بود پرداخت شد.وی بیان کرد: 
معوقات درمانگاه های شبانه روزی را هم که پنج میلیارد ریال باقی مانده بود تسویه کردیم.حسینی افزود: همچنین بدهی پزشکان و 
دندانپزشکان عمومی که مبلغ ۹ میلیارد ریال و پزشکان و دندانپزشکان متخصص که بدهی آن ها 2۶ میلیارد ریال بود، پرداخت شد.وی 
از تسویه معوقه مراکز دولتی دانشگاهی که مبلغ آن ۷۷3 میلیارد ریال بود، خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۹۸۸ میلیارد ریال معوقه 
سال ۹۶ تسویه شد و این پول تمام چرخه را فعال می کند.مدیر کل بیمه سالمت گلستان تأکید کرد: بدهی های پنج ماهه سال ۹۷ 
را هم تا پایان مرداد ماه صفر کردیم و برای داروخانه ها به خاطر اهمیت آن ها علی الحساب شهریور ماه هم پرداخت شد.حسینی ادامه 
داد: بدهی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی را هم تا پایان شهریور را قطعی کردیم و مهر و آبان را هم علی الحساب پرداخت کردیم و اسناد 

آذرماه هنوز به دست ما نرسیده است.وی افزود: در سال ۹۷ تاکنون هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان:
سحری فرهنگی باید دارای پیام های الهام بخش باشد

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : محمدرضا بهرامی در خصوص طرح سامانه سحری فرهنگی در ماه مبارک 
رمضان از س��وی س��ازمان تبلیغات اسالمی گفت: سحری فرهنگی باید دارای بار معنایی و پیام های الهام بخش 
باشد.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، محمدرضا بهرامی مسئول دفتر و روابط عمومی 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان در گفت و گو با رسانه های استان درباره سامانه سحری فرهنگی در ماه مبارک 
رمضان گفت: دریافت سحر فرهنگی هر روز سحر ساعت چهار می تواند در کنار وجه ی موجز بودن، بر وجه ی 
جذاب و جدید بودن خود بیفزاید و موجبات تشنه نگه داشتن گروه هدف شود.وی افزود: بارمعنایی و الهام بخشی 
سحری فرهنگی می بایست طوری باشد که مخاطب را به وسوسه خواندن آن در هر روز سحر به مانند خوردن 
س��حری عادت دهد و از جهتی مخاطب با خواندن آن احس��اس کند انرژی مثبت می گیرد و با حوصله و حس 
خاصی پنجره ی این گنجینه ی ارزشمند را باز کند و موشکافانه به خواندن آن بپردازد با این امید که انرژی آن 
جمالت بر ضمیر باطنش افزون تر شود.مشاور مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان خاطر نشان کرد: از آنجائی که 
معتقدیم کلمات معجزه می کنند گاهی اوقات یک کلمه از این سحری فرهنگی،آدم را از ورشکستگی و حتی از 
خودکشی و اوج نامیدی نجات می دهد.وی ادامه داد: مسببین پیامک سحری فرهنگی می بایست سعی کنند کار 
خودشان را به مانند کار یک کشاورز الگو قرار دهند با این تصور که هر کدام از جمالت این سامانه همانند بذری 
از خرد، آگاهی و ژرف بینی به حقیقت زندگی باید در خاک ذهن و قلب گروه هدف کاشته شود.مسئول دفتر و 
روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی استان تصریح کرد: البته این طرح سامانه سحری فرهنگی به گستردگی 
مدیران و چهره های تاثیرگذار سطح استان و سازمان تبلیغات اسالمی کشور از قالب طرح بودن خود بیرون آمده 
و بایست گفت یک نظام ارزشی آموزشی است برمبنای اخالق، اعتقاد و فرهنگ دینی که به طور دقیق و منظم 
در ایام ماه مبارک رمضان ارس��ال می شود.بهرامی اظهار داشت: پدیدآورندگان نظام پیامک سحری فرهنگی می 
بایست بر این باور باشند که تزریق خرد و آگاهی واقعی به زندگی تنها با تزریق آرام و به میزان دقیق داروی تجویز 
ش��ده میس��ر می شود و در کنار آن توجه به رعایت دوز دارو یعنی خوردن دارو به وقت آن می تواند از اهم نکات 

اثربخشی داروی تجویز شده است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین:
دانشکده دارو سازی در استان قزوین راه اندازی شود

قزوین- خبرنگار فرصت امروز : رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: نوسازی بیمارستان های قدیمی و فرسوده و راه 
اندازی دانشکده دارو سازی در استان قزوین از نیازهای ضروری بخش بهداشت و درمان است. پیمان نامدار در دیدار با لطف اهلل سیاهکلی 
منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم که روز سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهار داشت: پس از شیوع ویروس 

کرونا تاکنون یک میلیون و ۱۴2 هزار و 3۴3 نفر در استان غربالگری شدند.
وی افزود. همچنین ۱۷۹ هزار و 323 نفر خود اظهاری داشتند و بیش از ۶۵ هزار و ۴۶۰ نفر در مراکز جامع سالمت ویزیت شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: امروز که معیشت و سالمت روحی و روانی مردم تحت تأثیر کرونا قرار گرفته در کنار 
کمک های مردمی به سالمت روحی و روانی آسیب دیدگان هم باید توجه کنیم تا خسارت ها بیشتر نشود.

نامدار گفت: در حوزه بهداشت حرفه ای 23 هزار و ۵32 بازدید از مراکز صنعتی صورت گرفت که 2۵ واحد پلمب و ۱3 مورد به دستگاه 
قضائی ارجاع شد و در حوزه بهداشت محیط هم 2۵ هزار و 2۷2 واحد صنفی بازدید شد و 2۴ واحد متخلف پلمب شدند.

وی اظهار داشت: برای تجهیز بیمارستان بوعلی برای درمان بهتر بیماران با اختصاص ۵ میلیارد تومان تعداد ۵۰ تخت هم به وضع 
موجود اضافه شد تا با اختصاص کامل این بیمارستان به مبتالیان کرونا سایر امکانات خود را به بیماران عمومی اختصاص دهیم.

پذیرش روزانه 20 تا 40 بیمار کرونا در بیمارستانها
نامدار افزود: روزانه به طور متوسط 2۰ تا ۴۰ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان پذیرش می شوند و تحت تست پزشکی 
و درمان قرار می گیرند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بیان کرد: آموزش و پژوهش در دانشگاه باید مورد توجه بیشتری قرار 
گیرد تا فعالیت های کیفی و خدمات رسانی بهتر شود. وی از صدور مجوز برای راه اندازی کارگاه های تولید ماسک در کوتاه ترین مکان 
ممکن خبر داد و یادآور شد: برای تأمین نیازهای بهداشتی استان با صدور 3۷ مجوز تولید ماسک بهداشتی و مواد ضد عفونی زمینه تولید 
میلیون ها عدد ماسک و ۴2۰ هزار لیتر مواد ضد عفونی مهیا شد. وی ظرفیت خوابگاه های دانشجویی را ۱3۰۰ نفر اعالم کرد و گفت: 
با داشتن شش خوابگاه به اکثر نیازهای اسکان دانشجویان پاسخ داده ایم. در ادامه معاونان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی ضمن ارائه 

گزارشی از وضعیت حوزه خود دیدگاه ها و مشکالت را نیز مطرح کردند و خواستار توجه نمایندگان برای رفع آنها شدند.

تهیه دو هزار بسته معیشتی برای نیازمندان توسط جهادگران 
پاالیشگاه شازند 

 اراک – خبرنگار فرصت امروز : فرمانده س��پاه روح اهلل اس��تان مرکزی گفت: تهیه دو هزار بسته معیشتی برای نیازمندان توسط 
قرارگاه جهادی شهدای صنعت نفت پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند اقدامی شایسته و قابل تقدیر است. 

براساس اعالم سپاه روح اهلل، سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی در آغاز رزمایش قرارگاه جهادی شهدای صنعت نفت پاالیشگاه 
نفت امام خمینی )ره(شازند گفت: کارگران نقش اساسی و تعیین کننده در اقتصاد و تولید کشور دارند و به عنوان موثرترین و کاراترین 
نیروهای محرکه جامعه محسوب می شوند. وی افزود: قشر زحمتکش و دلسوز کارگری از ابتدای انقالب با تقدیم ۱۴ هزار شهید کارگری 
در دف��اع مق��دس تا به امروز همواره وفاداری خود به نظام اس��المی را ثابت کرده اند و نام نه��ادن روزی اختصاصی برای این جمعیت 
زحمتکش به واس��طه نقش اساس��ی و تعیین کننده و اهمیت جایگاه کار و کارگر در اقتصاد کشور است. کریمی گفت: در سال جهش 
تولید همه با حمایت از تولید داخلی عالوه بر اینکه عزت ملی را در برابر بیگانگان حفظ می کنیم در جهت ایجاد اشتغال و افزایش رفاه 
و امنیت شغلی این قشر زحمتکش نیز موثر هستیم. وی افزود: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک مؤمنانه به افرادی که 
در اثر بیماری کرونا آسیب دیده اند و مشکالتی برایشان ایجاد شده رزمایش کمک مومنانه در دستور کار سپاه روح اهلل استان مرکزی 
قرار گرفت که مرحله اول آن در شروع ماه مبارک رمضان آغاز شد و مرحله دوم و سوم آن در طول ماه مبارک رمضان انجام خواهد شد.
براساس این گزارش رزمایش قرارگاه جهادی شهدای صنعت نفت پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره(شازند به مناسبت گرامیداشت هفته 

بسیج کارگری و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک مومنانه برگزار شد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان:
حذف فیزیکي کارت هوشمند رانندگان وناوگان جاده ای

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز :به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان ، يوسف عابديني 
از جایگزینی کد ملی رانندگان بخش حمل و نقل جاده اي  با ش��ماره کارت هوش��مند آنان خبر داد. مدير كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان دلیل این تصمیم را تحقق اهداف دولت الکترونیک ، صرفه جویی دراقالم ولوازم چاپ کارت و رفاه حال رانندگان عزیز 
عنوان کرد . عابديني  افزود : از تاریخ 3۱ اردیبهشت ماه سال جاری کلیه اطالعات رانندگان و خدمات حمل و نقل  از طریق کد ملی 
آنان صورت می گیرد .  وی خاطر نشان كرد از تاريخ ششم ارديبهشت ماه با اشاره به حذف شماره هوشمند رانندگان كليه فرآيند هاي 

حمل و نقل از طريق كد ملي صورت ميگيرد و امكان  تعويض و المثني كارت هوشمند ميسر نمي باشد .
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گاهی اوقات به نظر می رس��د که ش��انس فقط در خان��ه برخی افراد 
را می زند؛ به نظر می رس��د که سرنوش��ت همیش��ه به نف��ع آنها بوده و 
برگ برنده همیش��ه در دس��تان آنهاس��ت. اما چه چیزی باعث می شود 
که ش��انس همیش��ه با آنها یار باشد؟ چرا همیش��ه تا این اندازه خوش 
شانس هستند؟ و آیا راهی هست که سرنوشت، گاهی اوقات فرصت های 

اینچنینی را در اختیار شما قرار دهد؟
باید بگوییم که راه هایی برای به وجود آوردن ش��انس وجود دارد. این 
افراد خوش شانس، به صورت آگاهانه یا کامال اتفاقی، موفق به شکستن 
رمز آن ش��ده اند. آنها یاد گرفته اند که چطور خود را در شرایط مناسب 
ق��رار دهند، بهترین بهره را از فرصت ها ببرن��د و با انجام دادن کارهای 

دشوار، به اهداف شان دست پیدا کند.
اگر ش��ما نیز قصد دارید تا از این بعد سرنوش��ت نیز بهره مند شوید، 

پیشنهاد ما این است که این 1۰ راهکار را به کار بگیرید.
1. اجتماعی باشید و احتماالت خود را بهبود بخشید

در جش��ن های مختلف، به س��مت افراد جدید بروید و سر صحبت را 
ب��ا آنها باز کنی��د. دامنه فعالیت های اجتماعی خود را گس��ترش دهید 
و ش��بکه انس��انی حرفه ای خ��ود را ایجاد کنید. دوس��تان قدیمی خود 
را به آش��نایان جدید خود معرفی کنید. یکی از بهترین و س��ریع ترین 
راه ها برای به وجود آوردن ش��انس این اس��ت که خودتان را در شرایط 
جدید قرار دهید و با افراد بیش��تری آشنا شوید؛ چراکه مردم، ارتباطات 

بیشتری دارند و ارتباطات نیز به فرصت ها ختم می شوند.
البت��ه نباید دوس��تان قدیمی خ��ود را فراموش کنید. ب��ا افرادی که 
ارتباط قدرتمندی را با آنها برقرار کرده اید، در ارتباط باشید، کسانی که 
می توانید روی آنها حس��اب کنید. به این روابط پایبند باشید، چراکه در 

درازمدت، قدرت بسیاری را به دست آورده اند.
2. مراحل و پله های رسیدن به موفقیت را تصور کنید

تصور کردن ش��انس و اقبال خوب به ش��ما کمک می کن��د تا آنها را 
به واقعیت تبدیل کنید. برای مثال، بهترین ورزش��کاران، قبل از شروع 
مس��ابقه تصور می  کنند که پیروز بازی بوده اند. اگر خودتان را برای یک 

مصاحبه کاری آماده کنید، رفتار مناسب و عکس  العمل های هوشمندانه 
را برای خودتان تصور کنید.

اگر هدفی را در ذهن می پرورانید، مس��یر رسیدن به موفقیت را برای 
آن تجس��م کنید؛ باید بدانید که تا یک ماه یا یک س��ال آینده، در چه 
جایگاهی خواهید بود. موفقیت ش��ما به چه ش��کلی خواهد بود؟ سپس 
مرحل��ه به مرحله به عقب و در جایگاه��ی که قرار دارید، برگردید. باید 
چه گام هایی را برای دستیابی به هدف موردنظر بردارید؟ شما باید تمام 

جزییات را به خوبی تجسم کنید.
3. به دیگران کمک کنید و در عین حال بدانید که تا چه اندازه 

خوش شانس هستید
از هر دستی بدهید، از همان دست پس می گیرید. افراد خوش شانس 
برای رفاه و کامیابی خود، حصار نمی کش��ند، بلکه زمان و منابع خود را 
به آس��انی در اختیار دیگران قرار می دهند. آنها به اطرافیان خود کمک 

می کنند، چراکه کمک کردن را روش و کار درستی می دانند.
کمک کردن در عین حال به ما کمک می کند که تش��خیص دهیم تا 
چه اندازه خوش شانس هستیم؛ عالوه بر اینکه کارهای خوبی که در حق 

دیگران کرده ایم، به شکل غیرمنتظره ای به ما برمی گردد.
4. به دنبال ماجراهای غیرمنتظره و ناگهانی باشید

هرگز به خ��ود اجازه ندهید که گرفتار عادت ها ش��وید. اگر از تجربه 
ک��ردن چیزهای جدید واهمه داش��ته باش��ید، به طور قطع خس��ته و 
خاموش می شوید. ذهن خود را در برابر چیزهای جدید باز کنید. نسبت 

به وقایع جهان پیرامون خود کنجکاو باشید.
ای��ن کار فرصت��ی را در اختیار ش��ما ق��رار می دهد تا چش��م انداز و 
بینش جدیدی را به دس��ت آوری��د، وقایع را از زاوی��ه جدیدی ببینید 
و یا با افرادی مواجه ش��وید که در ش��رایط عادی، هرگز آنها را مالقات 
نمی کردی��د. زمانی که خودمان را در ش��رایط جدید قرار می دهیم، در 

واقع به شانس خوشامد می گوییم.
5. به دنبال ظهور شانس باشید

شانس چیزی نیست که همیشه به صورت اتفاقی پیش رویتان ظاهر 

شود و یا کامال ناگهانی شکل بگیرد. گاهی اوقات می توان شانس را پیدا 
کرد، البته اگر به دنبال آن باش��ید، اما در اغلب موارد باید بیاموزید که 

در شرایط و زمان های مختلف، شانس را پیدا کنید.
اگر درک درس��تی از محیط پیرامون و ش��رایط زندگی خود داش��ته 
باش��ید، می توانید ش��انس خودتان را ایجاد کنید. تنها کافی اس��ت که 
فرصت  ها را درک کرده و نس��بت به آنها اقدام کنید و یا اینکه به افکار 
خود گوش کنید؛ در این صورت است که اجازه ورود شانس را به زندگی 

خود می دهید.
6. همه چیز را امتحان کنید

اگ��ر از ناحی��ه امن خ��ود خارج نش��وید، هیچ وقت از ق��درت واقعی 
توانایی های خود مطلع نخواهید ش��د. از شرایطی که برای تان به وجود 
می آید، بهترین بهره را ببرید و اجازه دهید که شما را به هر جای ممکن 

ببرد. تطبیق پذیر باشید و همه چیز را امتحان کنید.
و از هم��ه مهم تر اینکه با ظهور فرصت های مختلف، از آنها اس��تفاده 
کنید. کس��ب و کارهای بسیاری با شکس��ت مواجه می شوند و یا اینکه 
تنها به خاطر بی حرکتی و نش��ان ندادن عکس العمل مناسب، فرصت  ها 
را از دس��ت می دهند. وین گرتزکی بزرگ می گوید: »شما 1۰۰درصد از 

فرصت هایی که از آن استفاده نمی کنید را از دست می دهید.«
7. با سختکوشی می توانید شانس خود را به وجود آورید

روانش��ناس ریچارد وایزمن به بررسی ش��انس و حضور آن در زندگی 
م��ردم پرداخته اس��ت. او به این نتیجه رس��ید که اگر فک��ر کنید فرد 
خوش شانسی هستید، احتمال اینکه بخت و اقبال خوبی را تجربه کنید، 

بیشتر از افرادی است که فکر می کنند بدشانس هستند.
نزدی��ک ب��ه ۸۲درص��د از اف��راد خوش  ش��انس، خودش��ان را برای 
سختکوش��ی و به وجود آوردن ش��انس آماده می کنند. آنها همچنین از 
یک نگرش مثبت نیز بهره مند هستند و در برابر اتفاقات ناگوار، مقاومت 
نش��ان می دهند. از طرف دیگر، افراد بدش��انس به نوعی به جبر اعتقاد 
دارن��د و بر این باورند که هر چقدر هم که س��خت تالش کنند، باز هم 
بدشانس خواهند بود. همانطور که وایزمن خاطرنشان می کند، این باور 

به یک پیشگویی تبدیل خواهد شد.
8. نیمه پر لیوان را ببینید

به ج��ای اینکه تنها نیمه خالی لیوان را ببینی��د، به چیزهای مثبتی 
فکر کنید که در نیمه  پر لیوان اتفاق می افتد، به دارایی ها و مهارت  های 
خودت��ان فک��ر کنید؛ اگر تنها ب��ه نکات منفی زندگی فک��ر کنید، تنها 
انرژی منفی را برداش��ت خواهید کرد. عالوه بر این، فراموش نکنید که 
ویژگی ه��ای مثبتی که در زندگی دیگران می بینی��د، به همین راحتی 

فراهم نشده و به تالش و کوشش بسیار نیاز داشته است.
تنها روی ویژگی های مثبت تمرکز کنید. حتی در بدترین شرایط نیز 

تنها باید روشنایی های آن را ببینید.
9. قبول کنید که مسائل ناگوار نیز جزئی از زندگی هستند

هی��چ کس در تمامی ش��رایط، خوش ش��انس و خوش اقبال نیس��ت. 
شکس��ت اتفاق می افتد و بخشی از زندگی به شمار می رود. قبول کنید 
ک��ه گاهی اوقات اتفاقاتی در زندگی رخ می دهد که بر وفق مراد ش��ما 
نیست. به افکار منفی اجازه ندهید که راه خود را به ذهن شما باز کنند 
و هرگز تس��لیم نش��وید. بعد از هر شکس��ت، بلند ش��وید و خاک روی 
لباس های ت��ان را تکان دهید، از یک زاویه دیگر به چش��م انداز موردنظر 
خود نگاه کرده و رویکرد جدیدی را برای دستیابی به خواسته های خود 

پیش بگیرید.
10. در زمان حال زندگی کنید

همیش��ه چیزهای��ی وجود دارند که ق��درت تغییر آنه��ا را دارید و یا 
برعک��س، مواردی هس��تند که نمی توانید آنه��ا را تغییر دهید. به جای 
اینکه تنها روی مواردی که از کنترل ش��ما خارج هستند، تمرکز کنید، 

تالش کنید تا در لحظه زندگی کنید.
زندگی در لحظه به شما اجازه می دهد که همه چیزهای کوچکی که 
برای تان مبهم بوده را ببینید. فراموش نکنید که شانس نیز در لحظه رخ 
می دهد. اگر بیش از اندازه روی ذهن و افکار خود متمرکز شوید، هرگز 

فرصت هایی که در کنار شما هستند را نخواهید دید.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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س��خنرانان در همایش فناوری های نوین در فرهنگ کتابخوانی ضمن اشاره به 
خأل قوانین در حوزه کتاب دیجیتال بر نقش و اهمیت تکنولوژی در رواج فرهنگ 

کتابخوانی تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار مه��ر، همایش »فناوری های نوین در فرهنگ کتابخوانی« 
و تجلیل از برگزیدگان هفدهمین دوره مس��ابقات کتابخوانی »کتابته« به همت 
مجموع��ه کتابته و همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری تهران 
عصر روز چهارش��نبه 1۳ آذر 1۳۹۸ در تاالر اشراق مجموعه ایوان شمس برگزار 

شد.
در این همایش مجتبی تبریزنیا، معاون فناوری اطالعات مؤسسه خانه کتاب، 
جعفر پوراس��ماعیلی، مدیرعامل »کتابته«، ابوالفضل رفیع، مدیرکل اجتماعی و 
فرهنگی ش��هرداری ته��ران و تنی چند دیگر س��خنرانی کردند. در این همایش 
همچنین از عباس یداهلل زاده، مدیر موسس��ه فرهنگی کتاب نیز برای کارآفرینی 

در حوزه کتاب برای 1۰۰ نفر در شهر تهران تجلیل شد.
در زمینه کتاب دیجیتال خأل قوانین وجود دارد

مجتبی تبریزنیا در این نشست گفت: در حدود ۲۰ سال اخیر کتاب الکترونیک 
فضای نش��ر کش��ور را تحت تاثیر قرار داده اس��ت، اما با وجود این تاثیر ما هنوز 
درباره نامش به نتیجه نرسیده ایم. برخی آن را کتاب دیجیتال می خوانند و برخی 
دیگر کتاب الکترونیک. در تعریف این نوع از کتاب گفته اند که کتاب الکترونیک 
یک نرم افزار حاوی محتواست. این نرم افزارها روز به روز دارند تنوع بیشتری پیدا 

می کنند و کتابته هم جزو نرم افزارهای پیشرو در ارائه کتاب الکترونیک است.
وی اف��زود: در س��ال ۲۰1۹، ۹درصد ب��ازار جهانی به کتاب ه��ای الکترونیک 
اختصاص پیدا کرده است با رقم باالیی از نظر گردش مالی. در سال ۹6 در ایران 
کت��اب الکترونیک تنها ۰/۵ درصد و در س��ال ۹7 یک درص��د بازار را در اختیار 
داش��ته اس��ت. از نظر موضوعی در سطح جهان نیز بیش��ترین درصد کتاب های 
الکترونی��ک با موضوع عمومی اس��ت. ضری��ب نفوذ کتاب دیجیت��ال در جهان 
1۳درصد و در ایران یک درصد اس��ت و این نش��ان می دهد که ما راه های نرفته 

بسیاری داریم.
تبریزنیا ادامه داد: از مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار عنوان کتابی که پس از 
انقالب در ایران منتش��ر شده حدود یک میلیون عنوان در دسترس نیست و این 
طبیعی اس��ت. کتاب الکترونیک می تواند این حجم عمده از کتاب ها را به چرخه 

نشر بازگرداند بدون آنکه هزینه زیادی را به اقتصاد نشر وارد کند.
وی همچنین با اش��اره به این نکته که کتاب دیجیتال از بسیاری از جهان هم 
فرصت است و هم نیست گفت: کتاب الکترونیک می تواند محتوای فاخر فارسی 
را در فض��ای وب از نظر کیفی ارتقا دهد. مش��ارکت نخبگان در تولید محتوا در 
کتاب الکترونیک نیز راحت تر است، اما به هر حال در این حوزه ما سرقت علمی 
را ه��م داریم و ای��ن به دلیل خألهای قانونی در این حوزه رخ می دهد. همچنین 
مشکالت کپی بدون اجازه هم وجود دارد. از طریق کتاب الکترونیک تولید کتاب 

کم ارزش هم ممکن است صورت گیرد.
تبریزنیا مش��کالت عمده نشر الکترونیک در ایران را نبودن قوانین مناسب در 
این عرصه عنوان کرد و گفت: ناشران کاغذی کتاب الکترونیک را به عنوان رقیب 
دیده و در مقابل آن مقاومت می کنند. این باعث شده تا ناشران کتاب الکترونیک 
حمایت چندانی نش��وند. باید بپذیریم که کتاب الکترونیک فواید بسیاری دارد و 
مثال پدیده خودناشری را موجب شده که در جهان رواج دارد و سهم بیشتری از 

اقتصاد نشر را نصیب نویسنده می کند.
سرعت تغییرات تکنولوژیک بسیار زیاد است

جعفر پوراسماعیلی در این برنامه گفت: سرعت تغییرات تکنولوژی بسیار زیاد 
اس��ت و این مولفه س��ال به سال دارد جای بیش��تری در زندگی ما باز می کند. 
جامع��ه فعل��ی ما هم به خدمات س��ریع عادت کرده اس��ت. در ح��وزه کتاب و 
کتابخوان��ی نیز عادت کرده ایم به متون دیجیتال��ی و پیام های کوتاه. تکنولوژی 

حتی شیوه و سبک زندگی ما را هم تغییر داده است.
وی افزود: تا دو دهه پیش هنوز اینترنت تاثیر چندانی بر زندگی ما نداش��ت، 
اما همین دو سه هفته پیش با قطع کردن اینترنت همه متوجه شدیم چه اتفاقی 
افتاده و این مولفه چه جایگاهی در زندگی ما داش��ته اس��ت. این مس��اله یعنی 
انق��الب دیجیتال و ما باید مراقب باش��یم تا بتوانیم تح��والت را مدیریت کنیم. 
شرکت نوکیا جایگاه بس��یاری در بازار تلفن همراه داشت، اما چون با تکنولوژی 

همگام نبود به راحتی جای خود را به شرکت ساده سامسونگ واگذار کرد.
پوراس��ماعیلی ادام��ه داد: همه کتابخوان ه��ای امروز اعتق��اد دارند که کتاب 
کاغ��ذی چی��ز دیگری اس��ت و ما به بوی کاغ��ذ و عم��ل ورق زدن کتاب عادت 
کرده ایم. در اینکه شکی نیست، اما فراموش نکنیم که کودکان و نوجوانان امروز 

چندان کاغذ نمی بینند و دیجیتالی هس��تند. از طرفی ناشران و نویسندگان هم 
دارند کم کم به روند تحوالت دیجیتال می پیوندند.

ضرورت فرهنگ سازی در حوزه کتاب الکترونیک
مدیرعام��ل »کتابت��ه« در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود ب��ه فواید کتاب 
الکترونیک و تحوالتی که این پدیده در صنعت نش��ر ایران موجب می شود اشاره 
ک��رد: با توجه به انقالب دیجیتال در جامعه ما ضرورت دارد که در زمینه کتاب 
الکترونی��ک به طرف فرهنگ س��ازی برویم و برنامه های م��ان در این زمینه را به 
صورت »برد – برد« بچینیم. کتاب دیجیتال کاهش قیمت تولید کتاب را موجب 
می ش��ود. ما اگر سطح دسترسی به اپ ها را راحت تر کنیم، با پایین آمدن قیمت 
تولید کتاب، می توان به فروش بیش��تر و در نتیجه رس��یدن ناشران و مولفان به 

سود بیشتر فکر کرد.
پوراس��ماعیلی گفت: باید در زمینه فرهنگ س��ازی هم خالقیت داشته باشیم. 
جامع��ه ام��روز ما نیاز به س��رگرمی دارد و ب��ا ورود در این ح��وزه می توان کار 
فرهنگ س��ازی را بهت��ر و هدفمندتر انجام داد. همچنی��ن فراموش نکنیم که به 
دلیل حجم بس��یار باالی تبلیغات غیرواقعی در این س��ال ها، مردم از آن دلسرد 
ش��ده اند، بنابراین تبلیغات در حوزه کتاب باید بس��یار خالقیت داش��ته باشد تا 

بتواند مخاطب را جذب کند.
وی همچنی��ن معایب کتاب الکترونیکی را قابل رفع خواند و ادامه داد: اکنون 
یکس��ری ابزارها برای کتاب های الکترونیکی طراحی ش��ده که مقوله خواندن را 
راحت می کند. از این دس��ت ابزارها می توان به کیندل آمازون، تکنولوژی جوهر 
مغناطیس��ی، ش��بکه های اجتماعی مانن��د Goodreads و س��ایت های تبادل 
کتاب از این دس��ت از ابزارها هستند. یکی از معایب مهم کتاب الکترونیک ضرر 
داشتنش برای چشم است که می توان با استفاده از این ابزارها آن را برطرف کرد.

ترویج فرهنگ کتابخوانی یک مسئولیت اجتماعی است
مدیرعامل کتابته در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت اجتماعی تک 
تک افراد جامعه در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی اش��اره کرد و گفت: همه ما 
در هر موقعیت اجتماعی که قرار داریم باید رسالت خود در زمینه ترویج فرهنگ 
کتابخوان��ی را انجام دهیم. مس��ئولیت اجتماعی در این حوزه را می توان اینگونه 
دس��ته بندی کرد: مسئولیت اجتماعی س��ازمان های دولتی و نظارتی، مسئولیت 
بخ��ش خصوصی و مس��ئولیت اجتماعی هر ایرانی. متاس��فانه هم��ه ما کتاب را 
رها کرده ایم و انتظار داریم که فقط دولت فرهنگ س��ازی کند. باید مس��ئولیت 

اجتماعی خود در این حوزه را در حد توان انجام دهیم.
وی اف��زود: کتاب الکترونیکی در ایران اکن��ون، دارد جای خود را باز می کند. 
کتابخان��ه ای مجازی ب��ا عنوان »کتابخانه ملی ک��ودکان و نوجوانان«  با مدیریت 
مصطفی رحماندوس��ت دارد فعالی��ت خوبی را انجام می دهد و بس��یار مخاطب 
دارد. بنابراین این مولفه می تواند در راستای فرهنگ سازی و ترویج کتابخوانی در 
س��طح جامعه به کمک ما بیاید. ما در س��ال 1۳۹۵ برای راه اندازی پروژه کتابته 
ابتدا یک پژوهش و مطالعه میدانی مفصل انجام دادیم تا بفهمیم که چه عواملی 

باعث کتاب نخوانی شده است؟
پوراسماعیلی ادامه داد: در این مطالعه مشخص شد که چند عامل بهانه های 
کتاب نخوانی هستند: قیمت باالی کتاب، فراموش کردن، نداشتن انگیزه، تنوع 
بسیار کتاب و اینکه مخاطب نمی داند کدام کتاب را بخواند و در نهایت معضل 
جدی عدم نیاز و نبودن کتاب در س��بد خرید خانوارهای ایرانی. کتابته س��عی 
ک��رد ب��ا کار تحقیقاتی این موانع را در حد توان خ��ود برطرف کند. ما در این 
پروژه هر هفته یک کتاب را توس��ط چهره های مشهور معرفی می کنیم و برای 
ک��م کردن قیمت کتاب ه��ا آنها را به صورت کت��اب الکترونیکی و صوتی ارائه 
می کنیم. برای رس��یدن ب��ه مولفه انگیزه هم کتابته یک مس��ابقه را راه اندازی 
کرده اس��ت که از متن کتاب سوال برای کاربران ارسال می شود و کاربر هرچه 
س��ریع تر ج��واب بدهد امتیازش بیش��تر خواهد بود. این باعث می ش��ود تا هر 
روز چند بار به کتاب س��ر بزند. این امر در رفع فراموش��ی هم کمک می کند. 
همچنین این مسابقه بدون قرعه کشی است و به همه جایزه پرداخت می شود. 
هر کاربر به نس��بت امتیازش جایزه بیشتری می برد و جوایز از ۵هزار تومان تا 

۲۰۰ هزار تومان هستند.
مدیرعام��ل کتابته این پروژه را صرفا ایده ای ب��رای ترویج کتابخوانی خواند و 
گفت: کتابته نمونه داخلی و خارجی ندارد و هدف از آن صرفا قدم برداشتن گامی 
در جهت ترویج کتابخوانی در کشور است. ما 17 دوره مسابقه برگزار کردیم که 
متوس��ط مطالعه هر کاربر 1۵7 دقیقه است. تعداد کتاب های خوانده شده ۳ هزار 
عنوان اس��ت. مبلغ کل جوایز پرداخت ش��ده نیز ۸۰ میلیون تومان بوده است. ما 

ریزش کاربر بسیار کم داشته ایم.

شهرداری از ایده های مروج کتابخوانی حمایت می کند
ابوالفضل رفیع نیز در این مراسم گفت: یکی از ماموریت های شهرداری 
تهران در حوزه فرهنگ ترویج کتابخوانی اس��ت و هر ساله بودجه ای به 
ای��ن امر اختصاص پیدا می کند. اکنون 1۰۰ کتابخانه عمومی در ش��هر 
تهران زیر نظر ش��هرداری به فعالیت می پردازند و ۲۰۰ کتابخانه محلی. 
امیدوارم در یک برنامه یکس��اله تع��داد کتابخانه های محلی را به ۳۵۲ 

عدد برسانیم.

وی افزود: جامعه ما از نظر س��طح مطالعه ضعیف است و ما باید برای سعادت 
جامعه و پیش��رفت امر کتابخوانی تالش کنیم و در این راه مأیوس نش��ویم. باید 
ب��رای دف��اع از اعتبار فرهنگی ایران هر کاری را ک��ه در توان داریم انجام دهیم. 
در ۳۵۲ محل��ه تهران اگر هر ایده ای برای امر کتابخوانی دارید ما از آن حمایت 

می کنیم.
رفیع ادامه داد: هدف داش��تن باالترین س��طح مطالعه در جهان دست یافتنی 

است فقط نباید مأیوس شویم.

در همایش فناوری های نوین در فرهنگ کتابخوانی مطرح شد

خأل قوانین مناسب در حوزه کتاب دیجیتال
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دورکاری و 3 وظیفه مدیران 

بس��یاری از مدیران تصور می کنند که سیاست دورکاری باعث می شود که وظایف مدیریتی آنها کاهش پیدا کند، با 
این حال این مسئله کامال نادرست بوده ولی نحوه کار شما تغییراتی را پیدا خواهد کرد. درواقع این دسته از کارمندان 
نیز عضوی از تیم شرکت محسوب شده و الزم است تا توجه کافی را به آنها داشته باشید. با توجه به شرایط حال حاضر 
که ویروس کرونا باعث توجه حداکثری به مقوله دورکاری ش��ده اس��ت، اکنون بهترین زمان برای صحبت در رابطه با 
این موضوع محس��وب می ش��ود. در این رابطه به بررسی سه وظیفه مدیران در برابر کارمندان دورکار خواهیم پرداخت 

که رعایت آنها توسط خود من باعث بروز بهترین نتایج شده است.
1-توجه : ش��ما باید به صورت مداوم به کارمند خود پیام داده و از ش��رایط او آگاه شوید. همچنین می توانید آخرین 
اخبار را به وی انتقال دهید. درواقع ارتباط خود ش��ما با این افراد باعث خواهد ش��د تا آنها احس��اس رضایت باالتری 
را از کار خود داش��ته و میزان وفاداری آنها افزایش پیدا کند. در این رابطه از تش��ویق و روحیه دادن و تیم خود غافل 
نشوید. در نهایت تالش کنید تا شرایطی مهیا شود که تنهابودن، باعث فراموش شدن اصل کار تیمی نشود. برای مثال 
می توانید زمینه آش��نایی آنها را با س��ایر کارمندان شرکت فراهم آورده و هماهنگی های الزم را انجام دهید. به صورت 

کلی شما باید توجه خود به دورکارها را به صورت مستقیم نشان دهید. 
۲-اعتم��اد: ش��ما باید اجازه دهید تا افراد به ش��یوه خود وظایف را انجام دهند. در این رابط��ه اگر آمارها و راندمان 
کاری مورد رضایت شما نیست، می توانید مشاوره های الزم را انجام داده و مشکالت موجود را برطرف کنید. همچنین 
ش��ما نباید یک کارمند دورکار را از نظر زمان تحت فش��ار قرار دهید. درواقع یکی از دالیل اصلی انتخاب این ش��یوه 
کاری، آزادی بیشتر است. درواقع به صورت کلی شما نباید به علت عدم امکان نظارت مستقیم، کارمند را تحت فشار 
قرار دهید. در نهایت توصیه می ش��ود که وبینارهایی را داش��ته باش��ید تا افراد خود را در کنار تیم شرکت حس کرده 
و مس��تقیما ایده های خود را بیان کنند. همچنین آنها را از بازخوردها و اتفاقات مثبت پیرامون ش��رکت آگاه س��ازید 

تا روحیه آنها افزایش پیدا کند. امید دادن به آینده ای بهتر و بهبود شرایط آنها نیز امری الزامی محسوب می شود. 
۳-حمای��ت : در آخر ش��ما بای��د از کارمندان خود خصوص��ا تازه کارها حمایت کنید. این افراد ممکن اس��ت درصد 
اشتباهات بیشتری در مقایسه با یک کارمندی داشته باشند که در شرکت حضور دارند، شما در این زمینه باید صبور 
باش��ید تا افراد بتوانند به هماهنگی الزم دس��ت پیدا کنند. همچنین ایجاد امنیت شغلی از دیگر مواردی است که باید 
رعایت شود. درواقع فردی که احساس کند هر لحظه احتمال از دست دادن موقعیت شغلی خود را دارد، طبیعی است 

که انگیزه ای برای تالش بیشتر نخواهد داشت. 
entrepreneur.com :منبع

بررسی طراح بی ام و برای تمرین آنالین رانندگانش
استراتژی بی ام و برای مدیریت بحران کرونا

مدیریت بحران کرونا برای کس��ب و کارها به هیچ وجه س��اده نیس��ت. مدیران ارش��د برندها به دلیل تعهدات مالی 
فراوان نیاز فوری به پیگیری امور کس��ب و کارهای ش��ان دارند. نکته مهم در این میان چگونگی پیگیری امور کسب و 
کار و حفظ س��المتی کارکنان اس��ت. برند بی ام و به عنوان یکی از غول های صنعت خودروس��ازی راهکار جالبی برای 
مدیریت ش��رایط بحران��ی کنونی دارد. آنها حضور مداومی در مس��ابقات رالی اتومبیل س��واری در کالس های مختلف 
دارند. نکته جالب ماجرا قرارداد ش��مار باالیی از قهرمان های دنیای رالی با تیم بی ام و اس��ت. بسیاری از مردم مسابقه 
رالی را ورزش��ی بی نیاز از تمرین های بدنس��ازی و سایر الگوهای تمرینی بدنی می دانند. دکتر ریکاردو سکارلی، پزشک 
ورزش��ی تیم اتومبیلرانی بی ام و، چنین رویکردی به حرفه اتومبیلرانی را غلط ارزیابی می کند. وی و تیم پزش��کی اش 
تمرین ه��ای منطق��ی برای قهرمان های رانندگی ب��ی ام و طراحی می کنند. بدون تردید ش��یوع کرونا بر روی طراحی 
تمرین های ورزش��ی و اجرای آن از س��وی تیم بی ام و تاثیر گذاشته اس��ت. راهکار دکتر ریکاردو و تیم همراه اش ارائه 
تمرین ها و نظارت بر انجام آنها از سوی رانندگان مسابقه بی ام و در قالب ویدئوکنفرانس است. به این ترتیب رانندگان 
در س��اعت های مش��خصی از روز باید با ویدئوکنفرانس به جلس��ه تمرینی ملحق شوند.  راهکار مورد نظر بی ام و برای 
حفظ آمادگی بدنی رانندگان مورد تقلید بس��یاری از برندهای دیگر نیز قرار گرفته اس��ت. بی شک این الگوی تمرینی 
جایگزین کاملی برای تمرینات حضوری نیس��ت، اما در ش��رایط ش��یوع کرونا و نیاز به حفظ سالمتی رانندگان گزینه 
مناسبی خواهد بود.  برند بی ام و در مورد مدت زمان ادامه تمرینات از راه دور اطالع رسانی دقیقی نکرده است. مزیت 
اصلی الگوی تمرین از دور امکان حفظ سالمت رانندگان در عین حفظ آمادگی بدنی شان است. راهکار بی ام و تا زمانی 

که ویروس کرونا به طور کامل مدیریت شود، الگوی مناسبی خواهد بود. 
brandingforum.org :منبع

اف بی آی برند زوم را محکوم کرد

حتی ماندن در خانه نیز امن نخواهد بود. اف بی آی از این جمله برای هش��دار به کاربران برنامه زوم اس��تفاده کرده و 
این شبکه را به علت عدم امنیت مناسب خود، محکوم کرده است. درواقع تعداد پرونده های کالهبرداری به واسطه این 
برنامه تماس تصویری و ایجاد کنفرانس ویدئویی، بس��یار زیاد ش��ده است. به همین خاطر در اقدامی بی سابقه، اف بی آی 
مستقیما یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی را محکوم کرده است. در چند روز اخیر هکرها وارد فاز جدیدی از اقدامات 
خرابکارانه خود ش��ده و در حین کنفرانس ها اقدام به پخش محتواهای متس��هجن می کنند. این امر در حالی اس��ت که 
برخی دیگر، پیام های تهدیدآمیز را ارسال می کنند و با این اقدام، موجب ترس و تشویش اذهان عمومی شده اند. در این 
رابطه اف بی آی توصیه کرده اس��ت تا زمانی که این برنامه به راهکاری برای ارتقای س��طح امنیتی خود دست پیدا نکرده 
است، از سایر برنامه های مشابه که امنیت به مراتب باالتری را دارند استفاده کنید. این امر می تواند برای این شرکت که 
تا انتخاب نخست افراد برای تماس تصویری در دوران کرونا محسوب می شد، به معنای یک بحران و حتی نابودی کامل 
شرکت باشد. در این رابطه با توجه به این امر که مالک اصلی آن یک فرد چینی است، برخی عقیده دارند که این اقدام، 
به صورت مستقیم توسط دولت چین طرح  ریزی می شود. با این حال مدرک قابل اثباتی در این زمینه وجود ندارد. حال 
باید دید که واکنش مدیران این شرکت به این محکومیت قضایی چه خواهد بود. درواقع پیش بینی ها حاکی از آن است 

که مدیران زوم در چند روز آینده برای پاسخ دهی به سواالت، در دادگاه حضور پیدا کنند. 
nypost.com :منبع

تبلیغـاتخالق

اگر می  دانستید که ظرف 17ثانیه می توانید به هر چیزی 
ک��ه می خواهید برس��ید، چ��ه می کردید؟ بعض��ی از افراد 
می گوین��د که برای رس��یدن به خوش��بختی تنها 17ثانیه 
زمان الزم اس��ت برای آش��نایی با این قانون 17 ثانیه ای با 

ما همراه باشید.
احتماال تا به حال اسم قانون جذب به گوش شما خورده  
است. قانون جذب فلس��فه ای است که در آن می گوید اگر 
شما تفکرات مثبت داشته  باشید، اتفاقات خوبی برای شما 
خواهد افتاد و بالعکس اگر تفکرات منفی داش��ته باش��ید، 
اتفاقات بدی برای ش��ما خواهد افتاد. ما نمی توانیم بگوییم 
که تمامی نظریه های قانون جذب درس��ت هستند، اما یک 

تمرین وجود دارد که می توان آن را انجام داد.
افکار چه خوب باش��ند چه بد، ذهن ش��ما همیشه آماده 
منحرف ش��دن اس��ت. یک نظریه می گوید این موضوع به 
دلیل این است که مغز ما تنها به اندازه یک تفکر در زمانی 
معین ان��رژی دارد؛ همان گونه که روانش��ناس پیتر کیلین 
می گوی��د »نورون های ش��ما تنه��ا می توانند ب��ا انرژی که 
درون شان هس��ت برای مدتی کار انجام دهند و این مدت 
طوالنی نیس��ت. پس از 1۰ الی 1۲ ثانیه، هر نورون نیاز به 

انرژی بیشتری دارد.« وقتی این اتفاق می افتد تمرکز کردن 
سخت ش��ده، بنابراین حواس ش��ما پرت می شود و تمرکز 

خود را از دست می دهید.
در این زمان است که قانون 17 ثانیه وارد عمل می شود. 
نگه داشتن یک فکر خوشحال کننده در ذهن تان، شما را از 
مقابله با افکار منفی بازمی دارد. مش��اور تجاری مارال تاباکا 
در نش��ریه Inc می نویسد که »چندین بار در روز، از کاری 
که در حال انجام آن هس��تید، دست بکشید و با بیشترین 
ش��دت ممکن حس مثبت و قدرتمند دس��تیابی به هدف 
بزرگ خود را تجسم کنید. نگهداری 17 ثانیه ای این افکار 
و احساس��ات باعث می شود، ذهن شما از یک حالت منفی 

به حالتی مثبت با روحیه ای باال تبدیل شود.«
ایده اصلی این اس��ت که ش��ما با مجب��ور کردن خود به 
داش��تن تفکرات مثبت برای 17 ثانی��ه نمی گذارید تردید 
جلوی راه ش��ما را بگی��رد و در عوض ب��ا مقابله با ترس ها 

و پشیمانی های تان، خوشحال و خوش بین خواهید ماند.
حتی برای اینکه این حس را قوی تر کنید، تاباکا پیشنهاد 
می کن��د که این افکار خوش��حال کننده را برای چهار دوره 
نگهدارید )به طور کلی 6۸ ثانیه(. ش��ما در لحظه احساس 

خوبی پیدا خواهید کرد، اما این کار می تواند یک اثر پایدار 
نیز داش��ته باش��د. تاباکا می نویسد »ش��ما با این کار برای 
شناس��ایی و اس��تفاده از فرصت ها برای  پیش��برد اهداف 
خ��ود آماده تر خواهید بود. همچنین اعتماد به نفس ش��ما 
نیز افزایش می یابد و انگیزه بیش��تری را برای دستیابی به 
هدف تان تجربه خواهید کرد. « اساس��ا، هرچه بیش��تر به 
چشم انداز خوشبختی تان فکر کنید، هنگام شروع دستیابی 
ب��ه آن هدف، راه حل های مختلف با س��رعت بیش��تری به 
ذهن ت��ان خواهد آم��د بنابراین ب��ه جای کنار گذاش��تن 
اهداف تان، شما بهترین استفاده را از فرصت ها خواهید برد.
ممکن است این نظریه مسخره و جعلی به نظر برسد اما 
به این راحتی آن را دس��ت کم نگیرید. علم نشان می دهد 
که تغییر تمرکز می تواند شما را خوشحال تر کند. تحقیقی 
در مجله روانشناسی نش��ان می دهد، شرکت کنندگانی که 
بهترین حالت خود را تجسم کرده اند، خلق و خوی بهتری 

نسبت به دیگران داشتند.
اهمیتی ندارد که چه مقدار س��رتان ش��لوغ باش��د، شما 
می توانی��د حداقل 17 ثانیه از وقت خ��ود را برای این کار 

بگذارید و این نظریه را امتحان کنید.

چگونه ظرف 17 ثانیه خوش بخت تر و بهره ورتر باشید
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