




ضربان توسعه در نصف جهان با اجرای پروژه های کالن عمرانی
مدیریت شهری اصفهان در کنار بیش از یکصد پروژه ای که در مناطق و محالت در حال اجرا دارد، در سه سال گذشته بر پروژه های شاخص عمرانی نیز 
متمرکز شده تا آهنگ ضربان و توسعه را  در همه نقاط مختلف شهر متوازن سازد و با اجرای پروژه های شاخص و بزرگ، نیازهای آینده شهر اصفهان را 

پاسخ دهد. برخی از این طرح ها سال ها نیاز و مطالبه استان بوده و در قالب ابرپروژه ای ملی در حال انجام است.



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 
تحریریه: 

طراح و گرافیست: 
لیتوگرافی و چاپ: 

مهندسالههزینالدین
سمیهپارسادوست،آزادهفرهنگمند
حدیثزاهدی،مرضیهمحبرسول

نرگسطلوعی
ف.امیریوسفی،طیبهمعین

چاپمبین

دفتر اصفهان: اصفهان، خیابان ارتش
جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، طبقه سوم، واحد 3

تلفن: 36253880   ،  36253881  - 031

دفتـر تهـران: تهـران، میـدان انقـالب، جمـالــزاده جنـوبـی
نبش کوچه آقا صبوری، پالک 146، طبقه 3

تلفن: 021-66567767

                                   esfahansanat2019@gmail.com
                                  @esfahan_sanat2019

مطالب چاپ شده لزومًا دیدگاه این نشریه نمی باشد.
منتظر انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران حوزه صنعت هستیم.

   شماره یازدهم- شهریور ماه 99 -  32 صفحه    قیمت 80000 ریال

ماهنامه سراسری اقتصادی- اجتماعی

ریل تولیدی ذوب آهن، افتخاری بزرگ برای ایران
آینده فوالدی ها در بورس چه می شود؟
پیش به سوی کاهش تخلفات بیمه ای

چالش های داروسازان در ساِل بِد داروخانه ها
سایه »کرونا« بر صنعت »ساختمان« و »ساخت و ساز«ها

نوشت افزار ایرانی، تنهاتر از همیشه
اجرای 280 پروژه بزرگ گازرسانی در سطح استان اصفهان

بهره برداری از 16 پروژه آبفا استان اصفهان
ثروتمندانه فکر کنید و زندگی کنید!

میلیاردرهای جوان جهان را بشناسید
بالتکلیفی و بی برنامگی، مهمترین مشکل حال حاضر صنعت کشور است

هفت نکته برای مدیریت اضطراب در دوران کرونا
رژیم محتوایی بگیریم!

نترسید و نفس عمیق بکشید
رشد بیش از 10 درصدی گردشگری ایران در مقایسه با جهان

سکته یک صنعت
نابودی  روستا؛ نابودی فرهنگ بومی 

وقتی مردم مقصر می شوند
احیای دفتر اکو در اصفهان

تعرفه آگهی ماهنامه سراسری اصفهان صنعت

مبلغ )ریال(کادرصفحهردیف

70/000/000تمامصفحهپشتجلد1

35/000/000تمامصفحهسومگالسه)روبرویداخلپشتجلد(2

55/000/000تمامصفحهدومگالسه)داخلپشتجلد(3

35/000/000تمامصفحهسومداخلی)روبرویداخلرویجلد(4

55/000/000تمامصفحهروبرویسومگالسه)داخلرویجلد(5

50/000/000تمامصفحهروبرویفهرست6

20/000/000تمامصفحهصفحاتداخلی7

فهــرست
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طی سه دهه اخیر به دلیل هجوم جمعیت به  شهر ها، مشکالت متعددی برای شهر ها به  وجود آمده و لزوم برنامه ریزی و ارائه 
روش ها و مدل هایی به منظور انتظام شبکه  شهری برای کاهش و ساماندهی مشکالت نوظهور، بیش از  پیش احساس شده است. 
یافتن عوامل ناشی از این رخداد و همچنین ارائه راهکاری در  راستای کاهش وضعیت نامطلوب موجود و حرکت به  سمت تعادل 

در توزیع جمعیت و فعالیت، از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد.
مدیریت شهری ابزاری اســت که به وسیله آن می توان توســعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورد. در چنین 
فرآیندی مدیریت شهری به خصوص شهرداری ها، می توانند به عنوان کارگزاری محلی به بهبود مناسبات اجتماعی شهروندان 
کمک کنند. بدین منظور بهتر است در کنار ابعاد کالبدی شهر، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و نهادی، زیست محیطی و 
بعد مناسبات شهری مد نظر قرارگیرد. بنابراین مدیریت شهری که وظیفه پیشبرد این راهبرد ها و مأموریت ها را دارد با استفاده 

از روش مدیریت هماهنگ، باید در تحقق این رویکرد ها برنامه ریزی کند.
آموزش و توانمند سازی شــهروندان برای ارتقای دانش، تقویت مهارت ها و کسب عادت های صحیح زندگی اجتماعی و به روز 
رفتار های مطلوب شهروندی به ویژه در راه بهره گیری مناسبات از امکانات شهری از جمله ضرورت های مدیریت شهری در توسعه 
فرهنگ شهر نشینی قلمداد می شود. به عبارتی شهرداری همسو با   ارائه خدمات شــهری، حمل و نقل و تأمین سایر خدمات 
به موضوعات اقتصادی و اجتماعی شهر هم نگاه فعاالنه داشته باشد. از  مصادیق رویکرد های اقتصادی می توان به اقتصاد مسکن 
اشاره کرد. در حال حاضر استفاده ازظرفیت های اقتصاد مسکن در شهر می تواند در فعالیت های دارای اهمیت شهرداری قرارگیرد. 
با توجه به تأثیر بخش مسکن در شاخص های شهری و اثر گذاری آن بر مؤلفه های خرد و کالن همچون اشتغال و بیکاری، تولید 
و توسعه شهر، سرمایه گذاری، حمل و نقل و حضور کارآمد و مؤثر شهرداری ها در امر مسکن شهری می تواند بهبود حکمروایی 
مرکزی در تأمین مسکن، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن و تا حدودی تأثیرگذاری بر قیمت مسکن را به دنبال داشته و 

اثرات خارجی در عمران شهری و افزایش سرمایه گذاری و بازآفرینی شهری داشته باشد.
بدیهی است که  موضوع مهم اقتصاد در شهر، صرفا در مقوله مالی و حسابداری و درآمدی خالصه نمی شود و موضوعاتی چون 
درآمد خانوار شهری، بررسی شاخص های اقتصادی شهر، زمین و مسکن، هوشمند سازی و حمل و نقل عمومی و حتی مسائل 

اجتماعی و محیط زیست می تواند در این ساختار بگنجد.
الزم به ذکراســت اقتصاد مبتنی بر فرهنگ از ضرورت های مدیریت شــهری است که بسیاری از شــهر های دنیا به سمت آن 

در حرکت اند. اقتصادی که مبتنی بر فرهنگ باشد کم عارضه و پربازده است و نفعش به طور یکسان به همه شهروندان می رسد.

مدیرمسئول - مهندس الهه زین الدین

تاثیر مدیریت شهری در اقتصاد 
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عباس مقتدایی
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی

مهدی طغیانی در حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن در متالکس 2020، اظهار داشت: حضور ناقص شرکت های فوالدی در بورس کاال از نظر ما نقص در بازار 
تعریف می شــود و به طبع بر روی قیمت ها تاثیر گذار است و نتیجه آن زیان مصرف کننده نهایی اســت. برخی می خواهند این مشکل را با گذاشتن سقف 
برطرف کنند اما در این صورت عمال بازار از حالت واقعی خودش دور می شود. نگاه ما  این است که عرضه ها تقویت شوند و همچنین شرکت های خصوصی 
موظف شوند،  محصوالت خود را در بورس کاال عرضه نمایند که ثمره آن پایداری در بازار خواهد بود. ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان در خطوط داخل شهری 
)مترو( و برون شهری )خطوط پر سرعت( در محور های مختلف کشور مورد استفاده قرار می گیرد و این افتخاری بزرگ برای ایران اسالمی به شمار می رود.

در گذشته ریل از خارج از کشور وارد می شد که ارز بری فراوانی را در پی داشت اما هم اکنون این محصول با باالترین کیفیت و تنوع فراوان مبتنی بر انواع و 
اقسام کنترل های روز دنیا در اولین فوالد ساز کشور )ذوب آهن اصفهان(  تولید می شود  و این دستاورد مهم توسعه راه آهن کشور را رقم می زند.

* حامل های انرژی در صنعت فوالد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای در ادامه به حامل های انرژی در صنعت فوالد پرداخت و گفت: ساماندهی یارانه انرژی باید با جدیت تمام دنبال شود 
و مشخص شود در حوزه صنعت، ما چه میزان یارانه انرژی پرداخت می کنیم  و اثر آن بر قیمت تمام شده محصوالت چه میزان است. متاسفانه پرداخت یارانه 
انرژی در برخی از صنایع کشور فراموش شده است. در شرکتی مانند ذوب آهن  اصفهان که شــیوه تولید آن کوره بلند است به واقع نیاز است برای جبران 

یارانه انرژی برنامه ریزی شود.
* یارانه انرژی

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس پیرامون پرداخت یارانه انرژی، اظهار داشت: متاســفانه نگاه واحد به پرداخت یارانه انرژی در صنایع وجود ندارد و 
ساماندهی آن ضروری می باشد. در فوالدسازی ها نیاز است یک شیوه واحد به لحاظ برخورداری از یارانه انرژی حاکم شود نه اینکه در برخی از آن ها به دلیل 
شیوه تولید مازاد یارانه انرژی را شاهد باشیم و در برخی دیگر این مقوله اساسی به فراموشی سپرده شود. ما نمایندگان اصفهان لحظه ای در حمایت از صنعت و 
تولید اصفهان کوتاهی نخواهیم کرد و پای کار تولید و اشتغال در استان ایستاده ایم و همه تالش خود را برای توسعه و بالندگی صنعت اصفهان  به کار می گیریم.

دولت و مجلس آماده همکاری با صنعت فوالد
عباس مقتدایی دیگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی هم با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان و اطالع از دستاوردهای این شرکت گفت: ذوب آهن 
اصفهان مادر صنعت فوالد کشور است و خدمات بسیاری به صنایع مختلف ارائه نموده اســت و نقش سازنده آن در این خصوص زبانزد می باشد. وی افزود: 
دولت و مجلس آماده همکاری با صنعت استراتژیک فوالد هستند زیرا این صنعت نقش بسیار شاخصی در اقتصاد کشور دارد. گفتنی است ذوب آهن اصفهان 
بخشی از محصوالت تولید خود شــامل انواع ریل،تیرآهن و... را  در غرفه خود به نمایش گذاشت و کارشناسان این شرکت از بخش های مختلف پاسخگوی 

سواالت بازدیدکنندگان بودند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه 
بازدید از غرفه ذوب آهن در متالکس ۲۰۲۰، عنوان کرد:

ریل تولیدی ذوب آهن، افتخاری بزرگ برای ایران
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فعاالن بازار فلزات می گویند رشد قابل توجه فروش و سودآوری فوالدسازان در دو سال اخیر، ناشی از جهش نرخ ارز 
بوده که در نهایت باعث رشد قیمت سهام فوالدسازان بورسی نیز شده است. رشد نرخ ارز و پرهیز از تثبیت نرخ آن در 
شرایط تورمی، به افزایش انگیزه فعاالن اقتصادی به صادرات و رونق صادرات غیرنفتی منجر می شود که این دو مساله 
می تواند در شاخص سهام فلزات اثرگذار باشد. حاال با فراز و فرودهای ایجاد شده در بازار سهام می توان به رشد سهام 
فوالدی ها امیدوار بود؟ در همین رابطه رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که 
آینده فوالدی ها در بورس چه خواهد شد؟ گفت: آینده فوالد در بورس جدای وضعیت سایر بنگاه ها نیست. به هر حال 
به میزان سرمایه گذاری که در بنگاه های فوالدی صورت گرفته است صاحبان سرمایه تصور دارند، سودی عایدشان 
شود. این افزایش ارزش سهم که به صورت تصنعی در بازار سرمایه صورت گرفته در اولین سال مالی ممکن است ارزش 
ناچیزی برای سهامداران داشته باشد اما به طور کلی با افزایش صف خرید و رشد بازار سهام، وضعیت سهام معدنی ها 
از جمله فوالد نیز در آینده رشد می کند. بهرام شکوری درباره افت و خیز شاخص سهام فوالد در این وضعیت معتقد 
است که افزایش سود سهام فوالدی ها در بازار سرمایه ممکن است ارزش سهام این بنگاه های اقتصادی را افزایش دهد 
اما عمال تاثیری بر وضعیت تولید آنها ندارد. مگر اینکه بنگاه های صنعتی خود برای تامین نقدینگی بخشی از سهام را در 
بازار عرضه کنند که این شاید بتواند بر روند تولید بنگاه ها اثرگذار باشد. او افزود: قاعدتا در بازار سهام خیلی از اتفاق هایی 
که در داخل شرکت رخ دهد در ارزش سهم تاثیر دارد. به عنوان مثال افزایش سرمایه، تولید و صادرات که خوشبختانه 
چشم انداز روشنی در بخش فوالد دیده می شود. به نظر می رسد که قیمت فعلی فوالدی ها نسبت به سایر نمادها در بازار 

سهام خوب است و احتماال در آینده ارزش سهم نمادهای فوالدی بهتر خواهد شد.
فراز و فرودهای ارزش سهم فوالدی ها

این نماینده بخش خصوصی با اشاره به آینده بازار سهام اظهار کرد: آنچه که امروز در بازار سهام شاهدش هستیم هم 
می تواند برای سهامداران نویدبخش و هم وضعیت ناخوشایندی داشته باشد. این روزها یکی از دالیل جذاب شدن بازار 
سهام این است که عالقه مندی مردم برای ورود به بورس بیشتر شده است و بخشی از سرمایه های سرگردان که دست 
مردم بوده وارد بازار سهام شده است. به هر حال وارد شدن این پول های سرگردان باعث تورم می شود و هم و غمی را برای 
تمام بازارها به همراه دارد. شکوری اضافه کرد:چنانچه این سرمایه های سرگردان وارد بخش مولد کشور شود باعث تولید، 
اشتغالزایی و ارزآوری بیشتر می شود اما یکی از معایب بازار سهام این است که با ورود پول های سرگردان به این بازار تنها 
سهامداران تغییر می کنند و در نهایت خرید و فروش سهم صورت می گیرد. طی چند وقت اخیر چون تقاضا برای خرید 
سهام زیاد و عرضه کم بوده قیمت سهام افزایش پیدا کرده و این موضوع همخوانی با افزایش سرمایه شرکت ها نداشت.

آیا نماد فوالدی ها مثبت می شود؟
از سوی دیگر عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد درباره نگاه فعاالن بخش خصوصی از وضعیت بازار سهام 
فوالدی ها به نکات قابل توجهی اشاره می کند. سیدرضا شهرســتانی اظهار کرد: اکنون در بازار سهام روند هیجانی و 
غیرواقعی قابل مشاهده است و پیش بینی می شود در آینده شاهد نوسان قیمت سهام فوالدی ها باشیم. او اظهار کرد: با 
برنامه ریزی های انجام شده، قرار است 55 میلیون تن فوالد تولید و صادرات این حوزه تقویت شود. با توجه به این برنامه ها 

قطعا رشد صادرات فوالد در ارزش سهام فوالدی ها اثرگذار است.

د؟
شو

ی 
ه م

س چ
ور

ر ب
ا د

ی ه
الد

 فو
ده

آین

ش
زار

گ



13
99

اه 
ر م

یو
هر

 ش
م/

ده
یاز

ره 
ما

 ش
م/

دو
ل 

سا
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

6

ـه
مـ

بی

سال 96 بود که بیمه مرکزی اعالم کرد از ابتدای 
مهرماه همان ســال )1396(، تمام شرکت های 
بیمه موظف هســتند بیمه نامه شخص ثالث و 
حوادث راننده را با اخذ کد یکتاصادر کنند و کد 
مذکور را با عنوان کد یکتای بیمه مرکزی روی 

بیمه نامه چاپ کنند.
یک ســال بعد، رئیس کل بیمه مرکزی با بیان 
اینکه کد یکتا کلید واژه شــفافیت و ســالمت 
صنعت بیمه خواهد بود، بر ضرورت شناســایی 
و مقابله با باندهای متخلف صحنه ســازی برای 

دریافت خسارت از بیمه ها تاکید کرد.
غالمرضــا ســلیمانی گفت که حــق بیمه های 
دریافتی در صنعت بیمه باید در مســیر افزایش 
سطح رضایتمندی، آرامش و امنیت روانی آحاد 
جامعه هزینه شــود و صنعت بیمه با همکاری 
نیروی انتظامی باید از غارت این منابع توســط 

سودجویان و باندهای جعل جلوگیری کند.
رئیس کل بیمه مرکزی به اهمیت اختصاص کد 
یکتا برای تمامی بیمه نامه های صادرشده تاکید 
کرد و گفت: کد یکتا کلید واژه شفافیت و سالمت 
صنعت بیمه خواهد بود و تمامی شــرکت های 

بیمه باید زیرساخت ها و ظرفیت های الزم را در 
این خصوص فراهم کنند.

رییس کل بیمه مرکزی این وعــده را داده بود 
که »قرار اســت در آینده  "کد یکتا" صادر شود 
که براســاس آن تقلبات و تخلفــات در صنعت 
به حداقل ممکن می رســد.« کدی که به گفته 
ســلیمانی به عنوان ســند محکم اصالت بیمه 
نامه های صادر شده توسط شرکت های بیمه ای 
نه تنها میزان تقلبات و تخلفات را به پایین ترین 
حد ممکن کاهش خواهد داد بلکــه با افزایش 
ضریب اعتمــاد عمومی، تحول اساســی را در 

صنعت بیمه رقم خواهد زد.
در روزهای ابتدایی شــهریورماه خبر رسید که 
کد یکتا جایگزین نســخه فیزیکی بیمه شخص 
ثالث شده و دیگر نیازی به صدور نسخه کاغذی 

وجود ندارد.
سلیمانی درباره حذف نسخه فیزیکی بیمه گفت: 
در راســتای دولت الکترونیک همه سازمان ها 
برای اجــرای دولت الکترونیک آماده شــدند و 
صنعت بیمه هم از این اقدام دور نمانده است و 
از 4 ماه گذشته بستر های ایجاد بیمه نامه های 
الکترونیک فراهم شــد و براســاس آن با همه 

شرکت های بیمه ای جلسه گذاشتیم و در حال 
حاضر 100 درصد شــرکت های بیمه ای برای 
مهیا کردن زیرســاخت ها و صــدور بیمه نامه 

شخص ثالث آماده هستند.
به گفته رییس کل بیمه مرکزی، در این مرحله 
قرار است برگه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث 
حذف شــود و از این به بعد هر فردی که برای 
دریافت بیمه شخص ثالث مراجعه می کند، نیاز 
نیســت بیمه نامه های قبلی خود را ارائه دهد، 
زیرا تمام اطالعات در ســامانه وجود دارد و نرخ 
بیمه براساس قیمت جدید از طریق سامانه های 

پیامکی اطالع رسانی می شود.
با صــدور کد یکتــای 10 رقمی بــرای هر فرد 
می تواند صحــت بیمه نامه را تاییــد کرد و هر 
بیمه گذار بــا مراجعه به ســایت بیمه مرکزی 

می توانند تمام اطالعات خود را مشاهده کند 
و اگر نســخه فیزیکی بیمه نامه را نیاز 

دارد، می تواند آن را پرینت بگیرد.
رییــس کل بیمــه مرکــزی 

همچنیــن تاکید کرد که 
هیچ جایــی نیاز به 

فیزیکی  نسخه 

کد یکتا، کلید واژه شفافیت صنعت بیمه

پیش به سوی کاهش تخلفات بیمه ای
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بیمه نامه شخص ثالث وجود ندارد و باید صحت 
بیمه نامه ها تایید شــود که هر فرد در هر نقطه 
دیگری اگر بخواهد خودروی خود را بیمه کند 
به وســیله کد یکتا می تواند بیمــه نامه موثق 

دریافت کند.
سلیمانی گفت: همه نمایندگی های بیمه موظف 
هســتند بیمه نامه بدون نسخه فیزیکی صادر و 
کد یکتا و تاریخ اعتبار بیمه را به اطالع بیمه گذار 
برسانند. از نظر پلیس و قوه قضاییه کد یکتا به 
عنوان بیمه نامه محسوب می شود و لزومی ندارد 
در زمان پرداخت خسارت نسخه فیزیکی ارائه 
شود و اطالعات پیامک شــده به گوشی موبایل 

کفایت می کند.
در قانون اشاره شده است که بایستی بیمه نامه 
معتبر صادر شــود و هیچ جــا صحبت از صدور 
نسخه فیزیکی نشده است. بیمه نامه معتبر 
بیمه نامه ای است که توسط شرکت ها 
صادر می شود و بیمه مرکزی برای 
آن کد یکتا صــادر می کند و 
هم پلیس راهور و هم قوه 
قضاییه به سیســتم 
بیمــه مرکزی 

متصل هســتند و می توانند اعتبار بیمه نامه را 
تایید کنند.

صدور کد یکتا قرار اســت به »شفاف سازی« و 
کاهش فســاد هم کمک کند. با صدور کد یکتا 
در سامانه »سنهاب« برای بیمه نامه های آتش 
سوزی و حمل و نقل، »سلیمانی« تاکید کرد که 
عملیاتی شــدن صدور کد یکتا عالوه بر تسهیل 
امر بیمه گــری، به کاهش فســاد اقتصادی نیز 
منتهی خواهد شد و پس از این هیچ محموله ای 
که استعالم دستگاه های ذیربط را نداشته باشد، 

قابلیت بیمه نخواهد داشت. 
ســلیمانی ســال 99 را ســال تکمیل فرایند 
هوشمندسازی صنعت بیمه و الکترونیکی شدن 
محصوالت این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: 
اکنون دریافت کد یکتا برای ســه رشــته بیمه 
شخص ثالث، آتش سوزی و حمل و نقل اجباری 
شده و به تدریج برای اجباری شدن کد یکتا در 
تمامی رشته های بیمه ای اقدام های الزم انجام 

خواهد شد. 
همان طــور کــه رییــس بیمه مرکــزی هم 
اشــاره کرده؛ با صدور »کد یکتــا« دارندگان 
بیمه نامه های شخص ثالث می توانند بدون نیاز 

به ارائه  کاغذی بیمه نامه، امور بیمه ای خود را در 
دســتگاه های مختلف از جمله نیروی انتظامی 
انجام دهنــد. در این سیســتم در واقع یک نوع 
استاندارد اطالعاتی ایجاد می شود که هرچیزی 
غیر از آن در سامانه سنهاب قابل پذیرش نخواهد 
بود. مزیت اصلی چنین ســازوکاری به حداقل 

رساندن تخلفات در صنعت بیمه است.
سامانه سنهاب از اواخر سال 1390 توسط بیمه 
مرکزی راه اندازی شــد تا از یک طــرف بتواند 
اطالعات الزم را از بیرون از بیمــه مرکزی و از 
ســوی دیگر اطالعات بیمه ای را از درون بیمه 
مرکزی یکپارچه کرده تا بر آن اســاس نظارت 

خود را بر صنعت بیمه تقویت کند.
اســتفاده از فناوری هــای نوین در ســال های 
گذشــته عالوه بر تحوالتی که در انجام سریع تر 
ایجاد کرده، باعــث فراهم آوردن امکان افزایش 
شفاف سازی ها در صنایع مالی شده است. صنعت 
بیمه یکی از این صنایع اســت که فناوری های 
نوین بــه لحاظ ایجــاد یک بســتر الکترونیک 
برای تبادل ســریع تر داده ها بین دستگاه های 
مختلف و ایجاد شفافیت در آن از اهمیت باالیی 

برخوردارند.
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5 شهریور، روز »داروساز« لقب گرفته اســت؛ روزی به یاد »محمد زکریای رازی«؛ 
پزشک، فیلسوف و شــیمیدان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و 
فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد )اسید سولفوریک( مشهور 
است. به گفته جرج سارتن )پدر تاریخ  علم( زکریای رازی بزرگترین پزشک اسالم و 
قرون وسطی بود. زکریای رازی این دانشمند ایرانی از آن جا که کتاب های خود را به 

زبان عربی می نوشت نزد غربیان به جالینوس عرب نیز مشهور بوده است.
داروسازی در ایران با چالش های مختلفی روبروست. دبیر انجمن 

داروسازان تهران، مهمترین چالش های داروسازی در کشور 
را برشمرده و در عین حال امسال را بدترین سال برای 

فعالیت داروخانه ها دانست؛ چراکه کاهش فعالیت 
مطب ها در شرایط کرونا، کاهش نسخ ورودی 

به داروخانه ها را به دنبال داشته است. 

چالش های 
داروسازان در ساِل بِد داروخانه ها

صنعت دارویی را 

دریابید
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محمدرضا دری
دبیر انجمن داروسازان تهران

در ادامه صحبت های »دری« در این باره را می خوانید:
در حوزه داروســازی چالش های زیادی وجود دارد؛ به 
عنوان مثال در حوزه واردات تســهیل انتقــال ارز و کاال و 
عملیات تســهیل در امور گمرکی کشور، می تواند کمک کند که 
مواد اولیه به موقع به دست کارخانجات داروسازی برسد و مردم دچار 
چالش های کمبود دارو نشــوند. همچنین در حوزه بیمارســتانی و تجهیزات 
پزشکی نیز به همین صورت است. اگر بانک مرکزی و امور گمرکی کشور توجه ویژه ای به 
این بخش نداشته باشند، در آینده نزدیک می تواند ما را دچار چالش کند. به هر حال دارو یک کاالی استراتژیک و حیاتی 
است که اگر نگاه ویژه ای به آن نداشته باشیم، مردم را دچار کمبودهای خاصی خواهد کرد. بر این اساس درخواست 

نگاه ویژه ای در این زمینه داریم.
در عین حال درخواست ما از سیاست گذاران ســالمت کشور این اســت که برنامه درازمدتی را که انجمن 
داروسازان ایران در تمامی ابعاد چه در بخش داروخانه، چه در بخش صنعت و چه در زمینه الگویی که برای 
پرورش داروسازان جوان تدوین کرده، در نظر داشته باشــند. اگر از هم گسیختگی که به ویژه در بخش 
آموزش داروسازی کشور وجود داشته، ادامه یابد، دچار مشکل می شویم. با تعریف نکردن اقدامات ویژه 
و تخصصی برای شاغلین جدید داروسازی کشور، نمی توانیم آنها را در جایگاه خودشان ببینیم و هزینه 

گزافی را که در آموزش این افراد انجام شده، از دست می دهیم.
از ابتدای دوره دانشجویی داروسازی تا زمان دریافت دکترا، حدود شش سال زمان می برد و هزینه های 
زیادی را به ویژه در بخش های دولتی به دنبال دارد. حال اگر نتوانیم جایگاه کاری مناسب را برای نیرویی 
که تربیت می کنیم، برنامه ریزی کنیم، قطعا جذب بازارهای کار خارجی شــده و عمال ما برای کشورهای 
خارجی نیرو تربیت کرده ایم و ســرانه آموزش مان را از بین برده ایم. این کار با برنامه ریزی برای داروسازان 
قابل پیشگیری است. اسباب افتخار ماست که در بین 100 دانشمند برتر کشورهای اسالمی، همیشه نام دو 
سه داروساز ایرانی را می بینیم که نشان از بالندگی کشور است و نشان می دهد که داروسازان ما در جایگاه علمی 

خود بسیار برجسته اند و کمک بزرگی برای سالمت کشور محسوب می شوند.
متاسفانه وضعیت نقدینگی داروخانه ها مانند همیشه خوب نیســت. یک مشکل اساسی ما بیمه ها هستند. معطل ماندن 
سرمایه داروخانه ها در شرکت های بیمه گذار و تغییرات قیمت فاحشی که برخی کاالها دارند، منجر به از بین رفتن سرمایه اصلی 
داروسازان موسس مان در داروخانه ها می شود. از طرفی در وضعیت هایی مانند شرایط امسال که شاهد تغییرات نرخ ارز تخصیصی و تورم 
هستیم، باعث می شود که سرمایه  داروخانه ها که در اختیار بیمه هاست عمال از بین رود و منجر شود که همیشه داروسازان به دنبال این باشند که برای 

سرپا نگه داشتن فعالیت هایشان، سرمایه ای را به داروخانه تزریق کنند.
من که 30 سال است در این حوزه فعالیت دارم، امسال را بدترین سال برای موسسین داروخانه ها می دانم. زیرا با توجه به شرایط کرونا فعالیت مطب ها در 
بعضی زمان ها صفر بوده و حاال هم که فعالیت شان تاحدودی آغاز شده، میزان فعالیت 100 درصدی نیست. زیرا مردم می ترسند که به مطب مراجعه کنند 
و سعی می کنند با بیماری شان بسازند و به همین دلیل فعالیت مطب ها به شدت کاهش یافته و این موضوع منجر به کاهش نسخ ورودی به داروخانه ها شده 

است.
از طرفی اتفاقات دیگری هم رخ می دهد. به عنوان مثال کاالهایی که باید در داروخانه ها توزیع شوند و قابل تهیه باشند، با سیاست گذاری های غلط در داروخانه 
وجود ندارند. به عنوان مثال برای ماسک قیمت گذاری ویژه ای انجام شده، اما متاسفانه به میزان کافی آن را به داروخانه ها نمی رسانند. به همین دلیل در اکثر 
مواقع وقتی به داروخانه ها مراجعه می کنید، ماسک ارزان  قیمت وجود ندارد. ماسک با قیمت مصوب و ارزان به صورت آب باریکه در داروخانه ها توزیع می شود. 
تهیه ماسک گران هم برای داروخانه و هم برای مردم هزینه بر است. شاید در شرکت های توزیعی وجود داشته باشد، اما ماسک های ارزان قیمت در حد 50 تا 
100 عدد به داروخانه می دهند که امکان عرضه کافی به مردم را ندارد. این موضوع از نظر اقتصادی لطمه زیادی به داروخانه ها زده است. حال می بینیم که 
ماسکی که به اندازه کافی به داروخانه داده نمی شود، متاسفانه در سوپرمارکت ها و... دیده می شود که مشخص هم نیست که از نظر بهداشتی چه وضعیتی 
را دارد. درحالیکه در داروخانه ماسک ارزان قیمت به میزان کافی وجود ندارد. مسئوالن باید پیگیری کنند تا این مشکل اساسی رفع شود تا ماسک که شاید 

در سال آینده جزو سبد خرید اصلی مردم در نظام سالمت باشد، به گونه ای تهیه شود که به حداقل قیمت بتوانیم آن را عرضه کنیم.



13
99

اه 
ر م

یو
هر

 ش
م/

ده
یاز

ره 
ما

 ش
م/

دو
ل 

سا
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

1۰

ان
تم

اخ
س

کرونا تنهــا بر صنایع مختلف در ایران ســایه 
نینداخته است. رکود و تغییر معادالت بواسطه 
این ویروس کشنده، تمام دنیا را تحت الشعاع 
خود قرارداده است. یکی از صنعت هایی که از 
این بابت ضربه خورده، »مسکن« و »ساخت و 

ساز« بوده است. 
تیرماه امسال بود که آمار منتشر شده توسط 
اتاق تعاون ایران نشــان می داد کرونا چطور 
منجر به کاهش تولیدات در بخش ساختمانی 
و رکود در بخش مسکن شده است. بر اساس 
آمارها، با توجه بــه کاهش میزان فعالیت های 
ساختمانی انجام شده در تیر ماه، این شاخص 

نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
دیگر شــاخص های موجود در بیــن 5 مولفه 
اصلی شامخ شامل »میزان سفارشات جدید، 
سرعت انجام سفارشــات، میزان خرید مواد 
اولیه و جذب نیروی انسانی« نیز کاهش میزان 

شاخص را تجربه کردند.
در بخش هــای عمرانی و دیگــر فعالیت های 
پیمانکاری هم اعالم شــد که کماکان بدلیل 
عدم پرداخــت مطالبات پیمانکاران توســط 
کارفرمایان و عدم تناســب نرخ تعدیل با تورم 
موجود، فعاالن این بخش با مشکالت زیادی 

دست و پنجه نرم می کنند.
اما ایــن تغییرات و کاهش ها همــان طور که 
اشاره شد، تنها مربوط به ایران نبوده و بحران 
کرونا تغییرات گسترده ای در صنعت ساخت و 
ساز در سایر کشورها از جمله در ایاالت متحده 
هم ایجاد کرده اســت، کارشناسان می گویند 
بســیاری از این تغییرات حتی پس از کاهش 
بیماری باقی خواهنــد ماند. پیمانکاران آماده 
می شــوند تا به کار در کارگاه هایی که مدتی 

تعطیل بوده اند برگردند امــا با صنعتی روبرو 
می شوند که هم از نظر بهداشت عمومی و هم 
از نظر اقتصادی به سختی درگیر این بیماری 

همه گیر شده است.
جو ناتارلی، رهبر گروه ملی صنایع ساختمانی 
مارکــوم در همین بــاره می گویــد: »اکنون 
فاکتورهای جدیدی وجود دارند که من و شما 
هرگز به آنها فکر نمی کردیم. مردم باید برای 
دراز مدت برنامه ریزی کنند. ویروس بر بسیاری 
از جنبه های ساخت و ســاز اثر می گذارد، از 
افزایش اهمیت ایمنــی محیط کار تا طوالنی 
شــدن زمان تحویل پروژه و توجه مضاعف به 

سازمان دهی نیروی کار.«
 ناتارلی معتقد است شرکت هایی که سعی در 
بازگشت به وضع معمول کسب و کار دارند، با 
واقعیت جدیدی روبرو خواهند شد که بسیار 
هم سخت اســت. در بســیاری از زمینه های 
ســاخت و ســاز الگوها تغییر خواهند کرد و 
پیمانکاران به سمت انجام کارهایی متفاوت از 

گذشته سوق پیدا می کنند.
در ادامه چندمورد از اثرات طوالنی مدتی که 
همه گیرِی ویروس کرونــا می تواند بر صنعت 

ساختمان بگذارد را مرور می کنیم:
1.کارگاه های ساختمانی پاکیزه تر و 

ایمن تر خواهند شد
با شیوع این ویروس سالمت و ایمنی کارگران 
بیش از پیش مــورد توجه قرار گرفته اســت 
و پیمانــکاران با اجرای سیاســت های جدید 
مشاغل مانند شــیفت های شــناور، بررسی 
دمای بدن کارمندان و ضد عفونی محل کار، 
ابزار و ماشــین آالت به ایــن موضوع واکنش 

نشان دادند.
به گفته پت کاالهان، رئیس شــرکت ساخت 

و ساز کاالهان مســتقر در ماساچوست، این 
شــرکت پروتکل های متنوعی را برای ترویج 
فاصله گــذاری فیزیکی و ســالمت کارکنان 
اعمال کرده است، از جمله ممنوعیت استفاده از 
خودرو های اشتراکی، الزام به استفاده همگانی 
ماسک و دســتکش و ایجاد ایستگاه های ضد 
عفونی کردن دست  در کارگاه ها. عالوه بر این ، 
تیم ایمنی این شــرکت مقدار زیادی صابون 
ضــد عفونی کننده تولید کرد که در سراســر 

کارگاه های ساختمانی توزیع شده است.
تأکید بر تمیزتر و خلوت تر شــدن کارگاه ها، 
موضوعــی اســت که پــس از کمتر شــدِن 
همه گیری ویروس، کاهــش نمی یابد. اعتقاد 
کارشناسان پزشــکی بر ادامه دار بودن شیوع 
ویروس کرونا در سراســر جهان برای ماه ها یا 
حتی سال های بعد، اهمیت توجه به برنامه های 
بهداشت عمومی را در حال حاضر و در آینده دو 
چندان می کند. کارفرمایان دیگر نمی توانند 
مانند گذشــته کار کنند. به ویــژه االن، باید 
منعطف و خالق باشند و به روش های جدیدی 
برای انجام برخی کارها فکر کنند، متفاوت با 

آنچه در سال های گذشته انجام داده اند.
2. فاصله گذاری به کمک فناوری به یک 

هنجار تبدیل می شود
تاکیــد فعلــی بــر فاصله گــذاری فیزیکی 
در ســایت های شــغلی حتی پس از عبور از 
تهدیدهای بهداشــتی فعلی احتمــاالً ادامه 
خواهد یافت. می توانیم انتظار داشته باشیم که 
حتی در بعضی از کارهای عادی، فعالیت های 
گروهی کمتر شــود و رویه ها و پروتکل های 

واضح تری تعریف گردد.
حتی با وقوع شیوع فعلی در بسیاری از مناطق، 
مقامات ایالتی و محلی در حال اتخاذ تدابیری 

سایه »کرونا« بر صنعت »ساختمان« و »ساخت و ساز«ها

بحرانی که جهانی شد
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برای کاهش خطر در ســایت های ساخت و ساز 
هستند. به عنوان مثال ، دستورالعمل جدید در 
ایالت واشنگتن مستلزم این است که افراد شاغل 
در کارگاه های ســاختمانی باید حداقل 2 متر از 
یکدیگر فاصله بگیرند و عدم رعایت آن  می تواند 

منجر به تعطیلی پروژه شود.
نیاز بــه فاصله گذاری فیزیکــی همچنین نحوه 
تعامل پیمانــکاران با تیم هــای اجرایی پروژه و 
مشــتریان و شــرکت ها را تغییر داده اســت و 
منجر بــه در نظر گرفتــن راه حل های منحصر 
به فردی را بــرای برقراری ارتباط شده اســت. 
یکــی از شــرکت های مســتقر در لس آنجلس 
نرم  افزاری مبتنی بر وب راه اندازی کرده اســت 
که به کارفرمایان امکان می دهد جلسات عمومی 

مجازی برگزار کنند. 
عالوه بر این، در برخی از مناطق ایاالت متحده، 
برای نظارت بــر ســاختمان های در حال اجرا، 
رویه ای غیرحضوری با بهره گیــری از اینترنت 
در نظر گرفته شده اســت که پس از پایان بحران 

سالمتی ادامه خواهد یافت. 
3. پروژه ها طوالنی تر می شوند

بسیاری از تغییرات عمده ایمنی درکارگاه های 
ســاختمانی به زمان الزم برای تکمیل پروژ ه ها 
می افزایند. اهمیت ســالم نگه داشتن کارگران 
دوچندان شده است و برخی از شیوه های مرتبط 
با سالمت، تنها اجازه انجام یک کار در یک زمان 
در کارگاه را می دهند، از این رو سرعت پیشرفت 

بسیار کند می شود. 
در واقع ممکن است دوره اجرای سریع پروژه ها 
به پایان رسیده باشــد، حداقل فعاًل، آن طور که 

کارشناسان می گویند!
مایک بنیک، معاون شرکت ساخت و ساز بنیکس 
مستقر در مینه سوتا، در یک وبینار که در دوران 
شیوع ویروس کرونا برگزار شد گفت: »زمان بندِی 
ساخت و ساز مانند گذشته نخواهد بود، بیش از 
پیش طوالنی می شود چون که ما قادر نخواهیم 

بود افراد زیادی را هم زمان به کار بگیریم.«
ناتارلی بــه پیمانکاران توصیــه می کند هنگام 
مناقصه برای مشــاغل جدیــد، محدودیت های 
زمانی را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل کنند 
که زمان بندی اجرایی مندرج در قرارداد معقول 

و مناسب است. 
۴ . دورکاری متداول تر می شود

ویروس کرونا تغییرات اساســی در روال کارِی 
دفترهای ساختمانی ایجاد کرده است. بسیاری 

از کارمنــدان دفترها، به طور اجبــاری از خانه 
دورکاری می کنند و با تکیه بر فناوری هایی مانند 
ویدئو کنفرانس ، ایمیل و پیام رســان ها کارها را 

پیش می برند و با هم مرتبط می شوند.
این آزمایش اجباری و همگانیِ دورکاری احتماالً 
بسیاری از صاحبان مشــاغل را در مورد دائمی 
کردن این رویه به فکر واداشته اســت. طبق یک 
پژوهش که اخیرا صورت گرفته اســت، 74٪ از 
شــرکت های آمریکایی حداقــل 5٪ از نیروی 
کار اداری خود را دور کار خواهنــد کرد. تقریباً 
یک چهارم مشــارکت کنندگان در این پژوهش 
گفته اند که تــا 20٪ را به کار از راه دور ســوق 

خواهند داد. 
در حالی کــه گرایش بــه کار از راه دور منجر به 
کاهش چشــم گیر نیاز به فضــای اداری برای 
بسیاری از شرکت ها می شــود، دیگران ممکن 
است به گسترش فکر کنند. این شرکت ها در پی 
بهره گیری از اجاره های پایین تر برای گسترش 
فضای اداری خود خواهند بود تــا امکان ایجاد 

فاصله بیشتر افراد در محل کار فراهم شود. 
۵. اتحادیه های کارگری تأثیرگذارتر 

می شوند
از زمان جنگ جهانــی دوم ، درصــد کارکنان 
شــرکت های ســاختمانی ایــاالت متحده که 
عضو اتحادیه ها بوده اند به طور پیوســته کاهش 
یافته اســت، از حدود 87٪ نیروی کار در سال 
1947 به 12.8٪ در ســال 2018. با این وجود، 
از زمان شروع همه گیری، اتحادیه های کارگری 
با حمایــت از منافع اعضا برای حفــظ امنیت و 
کارآمدی کارگاه هــا، محبوبیت تازه ای یافته اند. 
در دوران کرونــا، اتحادیه های کارگری در ایالت 
نیویورک در ترغیب مقام های دولتی به تعطیل 
کردن پروژه های ســاختمانی مؤثــر بودند و در 
ماساچوســت، دو اتحادیه در اعتــراض به آنچه 
کار بدون رعایت ضوابط بهداشتی می خواندند، 

راهپیمایی کردند.
اتحادیه های دیگر سعی خود را به کار گرفتند تا 
کار ساختمانی تعطیل نشــود. در ابتدای بحران 
شــیوع ویروس، اتحادیه های صنعت ساختمان 
آمریکای شمالی با همراهی انجمن پیمانکاران 
آمریکا از مقامــات دولتی در باالترین ســطوح 
درخواست کردند که ساخت وساز را از خدمات 
ضروری به حساب آورند تا از تعطیلی  و قرنطینه  

منطقه ای ، ایالتی و محلی معاف گردد.
در طول بحران، اتحادیه ها حامی حقوق کارگرانی 

هســتند که نمی دانند باید در خانــه بمانند یا 
به محــل کار بروند، همچنین بــه در یافتن کار 
جدید پس از اخراج کارگــران کمک می کنند. 
پس بدیهی است که عضویت در اتحادیه ها طی 
روزهای شیوع بیماری بسیار سودمند بوده است.

6. الگوی سفارش پروژه ها تغییر می کند
شــیوع ویروس کرونا روند تقاضا برای پروژه ها 
را، برای سال پیش رو و ســال های بعد از آن- تا 
مدت ها- تغییر خواهد داد. پروژه های مرتبط با 
اقامتگاه گردشــگری، خرده فروشی و سرگرمی 
به احتمال زیاد تقاضای کمتری خواهند داشت، 
درحالی که ساخت و سازهای مربوط به سالمت 
و بهداشت و پروژه های کارگاه ها و مراکز تولیدی 
محصوالت بهداشتی بیشــتر می شوند. عالوه بر 
این، ممکن اســت تقاضا برای ساخت فضاهای 
مرتبط با نظــام توزیع و انبار افزایــش یابد زیرا 
پایداری زنجیــره  تأمیــن کاال اهمیتی بیش  از 

بهره وری صرف مالی پیدا کرده است.
در طوالنی مدت، باید انتظار داشت که کارخانه ها 
و کارگاه های تولیدی بیشــتری در هر کشــور 
ساخته شود تا در برهه هایی این چنینی، به دلیل 
قطع ارتباط کشورها، خدمات و کاالهای ضروری 
در دسترس باشد و رشد اقتصادی متوقف نشود. 
هم چنین اعتماد کمتر به تولیدات و محصوالت 
ساختمانی چینی باعث افزایش پروژه های تولید 
مرتبط با زنجیره ساخت و ساز، مانند کارخانه ها 

و انبارها، می شود.
 کارشناســان در مورد چگونگــی تأمین هزینه 
طرح های زیرســاختی در آینــده نزدیک به دو 
دسته تقســیم می شــوند، برخی معتقدند که 
پروژه هایی مانند ســاخت و ســاز در جاده و پل 
ممکن است آســیب ببینند، زیرا درآمد دولت، 
به ویژه به دلیــل کاهش درآمدهــای مالیات بر 
ســوخت، کاهش می یابد و بودجــه پروژه های 
عمرانی زیرســاختی ممکن اســت بــه خاطر 
بودجه های حمایتی از مشاغل و بی کاران ناشی 
از شیوع ویروس، کاهش زیادی پیدا کند. با این 
وجود، برخی از پروژه های عمومی، اهمیتی بیش 

از پیش پیدا کرده اند. 
به عنوان مثال عملیات توسعه و نوسازی امکانات 
حمل و نقل هوایی و فرودگاه ها و هم چنین برخی 
از جاده سازی ها و پروژه های مرتبط با حمل و نقل 
زمینی جاده ای تسربع شده تا از فرصت خلوتی 
آسمان و زمین ناشی از کاهش چشم گیر سفرها 

استفاده  بهینه شود.
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لوازم تحریر با نزدیک شدن به ماه مهر و آغاز 
سال تحصیلی، جلوه ویژه ای پیدا می کند. 
تولید و بروزرسانی این لوازم بنا به سلیقه هر 
نسل از دانش آموزان جزوی از مهارت های 
درآمدزایی در بازار لوازم تحریر است. امسال 
برپایی کالس های درس با شــیوع ویروس 
کرونا، شــیوه جدیدی را به خــود می بیند 
و البته به نظر می رســد این نــوع تدریس 
بر روی بازار خرید نوشــت ابزارها تاثیری 
نداشته باشد چرا که دانش آموزان به صورت 
غیرحضوری هم برای انجام تکالیف خود به 
نوشــت ابزارهایی مانند مــداد، مدادرنگی، 
خودکار، پاک کن، دفتر و دفتریادداشــت 

احتیاج خواهند داشت. 
 این نرخ ها میانگین فروش در بازار 

لوازم التحریر است 
حال این بین یکــی از والدین دانش آموزان 
از نرخ هــای متفاوت در بازار لــوازم تحریر 
در فروشــگاه ها گالیه کرده و می گوید: یک 
نوع مداد مشکی و قرمز در چند فروشگاه با 
قیمت های مختلف به فروش می رسد و این 
نشــانگر نبود نرخ معین برای فروشندگان 
اســت. اتحادیــه لــوازم تحریر عــالوه بر 
تعیین نرخ مصوب، بایــد نظاره گر و اعمال 

 جریمه بــرای گرانفروش هــا را هم مدنظر
 داشته باشد. 

فروشندگان لوازم التحریر، نگران 
کسادی بازار

موسی فرزانیان رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم تحریر و نوشت افزار تهران در خصوص 
وضعیت بازار در آستانه آغاز سال تحصیلی 
جدید، اظهار کرد: سال تحصیلی امسال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا کامال متفاوت تر 
از سال های گذشته به صورت آنالین و غیر 
حضوری برگزار خواهد شد. وی افزود: سال 
گذشته نیز تقریبا تمام مدارس و دانشگاه ها 
نیمه دوم ســال تحصیلی را به دلیل شیوع 
این بیماری تعطیل بودنــد اما تفاوت آن با 
ســال تحصیلی جدید این است که، امسال 
از ابتدا کالس ها به صــورت مجازی بر گزار 
خواهند شــد. رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم تحریر و نوشــت افزار تهران بیان کرد: 
برگزاری ســال تحصیلی به صورت مجازی 
ضربه زیــادی به بــازار لــوازم تحریر وارد 
می کند و فروش اقالم در این بازار به حداقل 
می رســد. فرزانیان با ذکر ایــن مطلب که 
چشم فروشــندگان به بازار شهریور است، 
ادامه داد: سهم زیادی از فروش واحدهای 

صنفی مربوط به بازار شــهریور است و این 
فروشندگان هر ساله در این ایام محصوالت 
زیادی را هم بــه دانشــجویان و هم مراکز 
آموزشی می فروشــند که متاسفانه امسال 
با نگرانی فراوان برای کســادی بازارشــان 
مواجه هستند. رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم تحریر و نوشت افزار تهران عنوان کرد: 
شیوع ویروس کرونا بازار فروش لوازم تحریر 
را تا حدودی مختل کــرد و هم اکنون این 
بازار در رکود کامل است به طوری که برخی 
واحدها حتی هزینه اجاره مغازه خود را در 

نمی آورند. 
نیمی از لوازم التحریر موجود در 

بازار، ایرانی است
وی با اشــاره به تولیدات داخلــی تصریح 
کرد: وضعیت عرضه لوازم تحریر ایرانی در 
بازار های داخلی نسبت به سال های گذشته 
افزایش یافته است به طوری که هم اکنون 
بیش از 50 درصد کاال هــای موجود ایرانی 
اســت. رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
تحریر و نوشت افزار تهران مطرح کرد: قیمت 
لوازم تحریر همانند کاالهای دیگر از نرخ ارز 
تاثیر می گیرد و دچار نوسان می شود چراکه 
بسیاری از مواد اولیه کاالهای تولید داخل 

نوشت افزار ایرانی، تنهاتر از همیشه
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نیز از کشور های دیگر وارد می شوند. 
واردات چوب مداد مشکی!

فرزانیان ابراز کرد: بــه عنوان مثال برای 
تولید مداد هــای چوبی از یک نوع چوب 
خاصی اســتفاده می شود که زیر ساخت 
کاشت درخت مورد نظر در کشور وجود 
نــدارد. در صورتــی که رونــد تولیدات 
داخلی ادامــه پیدا کنــد و کیفیت این 
محصوالت افت پیدا نکنــد، نیاز بازار به 
نمونه هــای خارجی بــه حداقل خواهد 

رسید. 
به یکی از فروشندگان لوازم تحریر سری 
زدیم تا مشکل اصلی پیش آمده برای این 
صنعت بعد از شیوع ویروس کرونا را جویا 
شویم، علیزاده یکی از فروشندگان لوازم 
تحریر در خیابان ولیعصــر تهران اظهار 
کرد: ما هر سال ناشــکری می کردیم اما 
امسال وضعیت فروشمان خیلی ضعیف 
است، این ضعف بیشتر در فروش لوازمی 
مثل کیف و جامــدادی و ابزارهای این 
چنینی مشهود اســت.  برخی روزها که 
مشــتری خوب به مغازه هایمان می آمد، 
کمتر از قیمــت خرید جنــس به آن ها 
می فروشــیم کــه حداقــل اجاره ها و 
هزینه های مغــازه را بتوانیم در بیاوریم. 
اما مشکل هرساله این صنعت و استقبال 

بسیاری از خانواده ها از برندهای خارجی، 
به ضعف در طراحی و برندســازی ایرانی 
باز می گردد. هســتند شــرکت هایی که 
در طراحی هایــی نوین و بــروز همگام 
با طراحی هــای دنیا پیش رفتــه اند اما 
همچنان صنعت نوشــت ابــزار در ایران 

جای کار بسیاری دارد. 
مسئوالن نوشت ابزار ایرانی در 

دست بگیرند
مهرناز شریفی، تولید کننده نوشت ابزار 
ایرانی با اشــاره به پیشــرفت چشمگیر 
طراحی لوازم تحریر در ایران، بیان کرد: 
سال هاست که برای بهتر شدن برندهای 
تجــاری از جمله برندهــای محصوالت 

ایرانی تالش شده است.
 اما هنوز طراحان داخلی حمایت معنوی 
نمی شــوند تا طرح های بکر و مناســب 
با ســلیقه ایرانــی روی دفترچه ها نقش 
ببندند. وی در پاســخ به این ســوال که 
چرا خانوارهای ایرانی از خریدن لوازم و 
نوشت ابزارهای ایرانی هنوز هم استقبال 
چندانی نمی کنند؟ تاکیــد کرد: به نظر 
می رسد عمده ترین مشکل به طراحی ها 
بازمی گــردد امــا چنین هم نیســت، 
طراحی ها از پویانمایی ها و رســانه های 
تصویــری حوزه کــودک سرچشــمه 

می گیرند و چرخــش چرخ صنعت لوازم 
التحریر عالوه به دست طراحان، بلکه به 
دست سازندگان فرهنگ تصویری کشور 

نیز محقق می شود.
 این تولید کننــده ایرانــی در پایان به 
اهمیت استفاده لوازم تحریر ایرانی توسط 
مسئوالن و تبلیغ به دستان دولت مردان 
اشــاره کرده و گفت: همانطور که رهبر 
انقالب تمام تالش خود را با ظرافت خاص 
به تبلیغ کاالی ایرانی به ویژه نوشت ابزار 
ایرانی به کار بســته اند، مســئوالن نیز 
باید خود الگوی جوانان آینده باشــند تا 
بتوانیم با اســتفاده از کاالی داخلی هم 

دست تولیدکننده را بگیریم. 
 کالم آخر به ایــن نکته می رســیم که 
بازار لــوازم تحریر امســال را به عنوان 
ســخت ترین ســال فروش خود سپری 
خواهد کرد. سالی که حتی با وجود بیش 
از 10 میلیــون دانش آمــوز و 2 میلیون 
دانشــجو بازهم بــه علــت کالس های 
غیرحضوری به مشــکل برخواهد خورد. 
پس انتظــار مــی رود که از دو ســمت 
مســئوالن و مردم خرید از لوازم ایرانی 
رونق بیشتری داشــته باشد تا از واردات 
این اقالم جلوگیری و چرخ تولید ملی به 

چرخش بیفتد.
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280 پروژه بزرگ گازرســانی با هزینه ای بالغ 
بــر7 هزارمیلیارد ریال درطــی دولت یازدهم 
و دوازدهم در سطح اســتان اصفهان اجرا و به 

بهره برداری رسید.
طی سال های فعالیت دولت تدبیر و امید، صدها 
روستای اســتان اصفهان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار شدند تا ضمن ایجاد عدالت اجتماعی 
و استفاده مناطق محروم از این نعمت خدادادی، 
قدمهای بلندی نیز برای جهش تولید بخش های 
مختلف مرتبط برداشته شود؛ گام هایی که منجر 
به توسعه همه  جانبه می شــود. گازرسانی در 
استان اصفهان با توجه به موقعیت جغرافیایی 
خود، هم به لحاظ وســعت، پراکندگی شهر و 
روستا ها، قرار گرفتن در کریدور مرکزی کشور 
و هم با توجه به دارا بودن مناطق کوهستانی و 
صعب العبور و هم مناطق کویری دور دست در 
کنار هزینه باالی اجرای پروژه ها در این مناطق، 
همواره با چالش هایی روبرو بوده اســت که به 
همت گازرسانان یکی پس از دیگری رفع شده 
و شــعله های امید را با تدبیر خود در خانه های 

مردم فروزان کرده اند.
عملکرد شــرکت گازاســتان اصفهان، از سال 
1392 تاکنون نشــان از جهشی چشم گیر در 
گازرسانی به روستاها به ویژه مناطق دور افتاده 
و صعب العبور دارد. به گونه ای که، 116روستا 
طی 8 سال اخیر، از نعمت گاز طبیعی بهره مند 

شده اند.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره 
به اجرای بیش از 280 طرح بزرگ گازرسانی با 
هزینه ای بیش از 7 هزار میلیارد و 84 میلیون 
ریال درسطح اســتان اصفهان گفت: گسترش 
شــبکه گاز، یکی از ارکان عدالــت در خدمت 
رسانی به شــمار می رود که این امر در توسعه 
مناطق محروم شهری و روســتاها و همچنین 
کاهش دغدغه های روستاییان و حتی افزایش 

شاخص سالمت در مناطق محروم موثر باشد. 
مهندس علوی، در خصوص گازرسانی به صنایع 
اســتان، افزود: در حال حاضر بیش از 8 هزار و 
600 واحد صنعتی در سطح استان بهره مند از 
گاز طبیعی هستند که عملیات گازرسانی به 3 
هزار و 342 واحد در دولت یازدهم و دوازدهم 

محقق شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید 
براینکه گازرسانی به بخش صنعت یکی از اهداف 
مهم این شرکت در راستای تقویت بخش تولید 
و اقتصاد و اشــتغال زایی است اظهارداشت: به 
موازات گازرسانی به بخش های مختلف خانگی 
و تجاری طی سالهای اخیر، گازرسانی به صنایع 
نیز گسترش یافته و خوشبختانه تا کنون بیش 
از 62 شهرک صنعتی در ســطح استان از این 
نعمت بهره مند شــده اند که گازرسانی به 29 
شهرک صنعتی طی سال های 92 تا 99 اجرایی 

شده است.
علوی، با اشــاره بــه توزیع ســاالنه حدود 21 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان 
و بهره منــدی، 99.5 درصد جمعیت اســتان 
اصفهــان از نعمــت گاز طبیعي، گفــت: تمام 
رسالت و تالش کارکنان این شرکت بهره مندی 
100 درصدی جمعیت استان در هر سه بخش 

خانگی، تجاری و صنعتی است.
ســید مصطفی علوی، با اشــاره به اینکه هم 
اکنون100 درصد خانوارهای شهری و 99.08 
درصد خانوار های روستایی از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هســتند گفت: برای تأمین گاز این 
میــزان جمعیت بیــش از 26 هــزار کیلومتر 
شــبکه  گذاری و یک میلیون و 878 هزارعدد 
انشعاب درسطح استان نصب و اجرا شده است.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، 
گازرســانی بــه 7 ایســتگاه CNG، بیش از 
4 هزار و 312 کیلومتر شــبکه، 63 ایســتگاه 
حفاظت از زنگ و اشتراک پذیری بیش از 443 
هزار مشــترک گاز طبیعی را از دیگر خدمات 
گازرسانی انجام شــده طی دولت تدبیر و امید 

عنوان کرد.
مهندس علوی، افزود: در حال حاضر یک هزار و 
111 کیلومتر خط انتقال، 929 ایستگاه تقلیل 
فشار وحفاظت از زنگ و 156 ایستگاه CNG در 

سطح استان به بهره برداری رسیده است.

اجرای 280 پروژه بزرگ گازرسانی 
در سطح استان اصفهان
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در هفته دولت از 14 پروژه در بخش آب و 2 پروژه در بخش فاضالب در شــهرهای اصفهان، نایین، چــادگان، نطنز،کوهپایه، دامنه، 
نجف آباد و فریدونشهر با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 50 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: در هفته دولت  14 پروژه در بخش آب و 2 پروژه در بخش فاضالب در شهرهای اصفهان، 
نایین، چادگان، نطنز،کوهپایه، دامنه، نجف آباد و فریدونشهر با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 50 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مهندس هاشــم امینی به برخی از پروژه هایی که در بخش آب در هفته دولت به بهره برداری رسید، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: 
بهره برداری از 191 کیلومتر خطوط آبرسانی و شبکه توزیع 110 روستا در استان اصفهان، حفر و تجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب 
نطنز، راه اندازی 6٫5 کیلومتر خط اضطراری آبرسانی شیرخانه نجف آباد به زازران، نصب 16هزار فقره انشعاب آب در اصفهان، راه اندازی 
سیستم تله متری مخزن ذخیره آب شهر گلدشت، بهره برداری از 118 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهری اصفهان، در 

دستور کار قرار گرفت.
وی ضمن اشاره به احداث مخزن 400 مترمکعبی و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب در شهرستان چادگان بیان داشت: احداث مخزن 
هزار مترمکعبی آب در فریدن، احداث ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفیت غرب استان، راه اندازی برق اضطراری ایستگاه های پمپاژ 
چشمه لنگان و ایستگاه پمپاژ شماره دو فریدونشهر، خرید و نصب مخازن پیش ساخته 50 و100 مترمکعبی شهر کوهپایه و دیوارکشی 

مخازن نایین از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در بخش آب در هفته دولت بود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به پروژه هایی که در بخش فاضالب در هفته دولت به بهره برداری رسید، تصریح نمود: 
در هفته دولت 105 کیلومتر از خطوط انتقال و جمع آوری شبکه فاضالب در استان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت و به دنبال 

اجرای این پروژه 19 هزارو 800 فقره انشعاب فاضالب به مشترکین در استان اصفهان واگذار شد.

بهره برداری از ۱۶ پروژه آبفا استان اصفهان
با اعتباری بالغ بر 3 هزار و ۵۰ میلیارد ریال

در هفته دولت
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وقتی صحبت از رشــد و بهبود وضعیت مالی آدم ها می شــود، مفاهیم 
و مسائل مختلفی مطرح می شــوند. یکی از مباحث مهم در این حوزه، 

اطمینان مالی است.
آموزش های مالی شــامل یادگیری مهارت ها و دانشی است که به افراد 
کمک می کنند تصمیم های آگاهانه بگیرند، مهارت هایی از قبیل خرید 

کردن بهینه، قدرت به تعویق انداختن خرید ها و مدیریت هزینه ها.
در این حوزه مفاهیم دیگری مثل آزادی مالی و استقالل مالی نیز مطرح 
می شوند. این دو به شرایطی اشاره دارند که در آن وضعیت مالی شما به 

حدی می رسد که دیگر وابسته به خانواده و شغل نیستید.
مثال کسی که در بازار بورس سرمایه گذاری می کند، اگر مقدار دارایی اش 
از حدی بیشتر باشد که ســود ماهانه حاصله از این دارایی از خرج های 
ماهانه وی بیشتر باشد یا به اصالح دخلش از خرجش بیشتر شود، این 
فرد به یک آزادی و استقالل مالی رسیده است. چنین آدمی برای گذران 
زندگی و پول درآوردن نیازی بــه کار کردن یا الاقل نیازی به کار کردن 

برای دیگر کارفرماها ندارد.
اطمینان مالی ذهنیت و تفکری در یک فرد اســت که باعث می شــود 
این فرد مستقل از شــرایط اولیه بتواند در مدت زمان نه چندان زیادی 

پیشرفت مالی بسیاری داشته باشد.
شرط آزادی و استقالل مالی یک فرد این اســت که دارایی او از حدی 
بیشتر باشد؛ یعنی رسیدن به این دو، نیازمند حداقلی از دارایی است که 

معموال سرمایه گذاری می شود و سود تولید می کند.
اما اطمینان مالی بیشتر روی این تکیه دارد که ذهنیت شما به عنوان یک 
فرد چگونه است. اگر کسی در ابتدا پول چندانی نداشته باشد اما ذهنیت 
درست و مهارت های درستی داشته باشد، این فرد پس از مدتی می تواند 

راهش را به باال باز کند.
عین این اســت که شــما مدتی با افرادی که ســواد مالی خوبی دارند 
نشست وبرخاست کنید. احتماال بیشتر این افراد به دلیل سواد مالی خود 

وضعیت مالی مناسبی دارند ولی شما پول چندانی نداشته باشید.
نشست وبرخاســت با این افراد، ذهنیت، دیدگاه و زاویه دید شــما را به 
نحوی تغییر می دهد که شما هم مثل آن ها می توانید فرصت ها و شرایط 
پول درآوردن را بشناســید و با دیدن این فرصت هــا تصمیم های مالی 

آینده ساز بگیرید.
همین تغییر در نگاه، در نهایت می تواند باعث شود دارایی شما نیز به حد 

قابل قبولی برسد.
اطمینان مالی باعث می شــود شــما حتی اگر در این لحظه هم چیزی 
ندارید، مطمئن باشــید که می توانید در آینده نه چنــدان دور دارایی 

چشم گیری داشته باشید.

اطمینان مالی با تسلط بر قوانین بازی
ثروت و پول چیز کمیابی نیســت که نتوان آن را به دست آورد. در هر 

چطور به »اطمینان مالی« و »ذهن ثروت آفرین« برسیم

ثروتمندانه فکر کنید و زندگی کنید!
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جامعه و اقتصادی آن قدر جریان مالی وجود دارد که بتواند شما را ثروتمند 
کند. الزم هم نیســت کلی از این پول را ســمت خود بکشــید و آن را در 
گاوصندوق نگه دارید. کافی اســت کاری کنید بخش بسیار کوچکی از این 

جریان مالی، از حساب های بانکی یا جیب شما عبور کند.

ارابه ثروت در مسیر ثروت آفرینی
و این یک بازی است. پیش از گفتیم که برای یک ذهنیت ثروتمند صرفا بودن 
در بازی ثروت، مهم تر از داشتن خود ثروت است. اگر شما قوانین این بازی 
را رعایت کنید و البته روی آن ها تسلط داشته باشید، می توانید به اطمینان 
مالی برسید. اطمینانی که باعث می شود شما مستقل از هر شرایط اولیه ای 

بتوانید دارایی تان را افزایش دهید.

صرفا باید این چند قاعده را رعایت کنید
1- تنها در بازاری که می شناسید سرمایه گذاری کنید

ســرمایه گذاری مهم تریــن گام هــر فردی بــرای افزایش ثروت اســت. 
سرمایه گذاری دقیقا همان چیزی است که ثروت را افزایش می دهد و نگه 
می دارد. شــما ممکن نیســت با کار کردن برای دیگران و فروختن زمان و 

مهارت خود، پولدار شوید.
جاهای مختلفی هم برای ســرمایه گذاری وجود دارند. بــازار بورس، طال، 
امالک، آهن، ضایعات آهن، خودرو و فارکس. اما شــما باید تنها در بازار و 

حوزه ای سرمایه گذاری کنید که آن را می شناسید.
این به این معنی نیست شما در یک بازار کم بازده بمانید و از آن بیرون نیایید. 
بلکه به این معنی است که بهتر است در بازار و حوزه ای سرمایه گذاری کنید 

که آن را می شناسید.
اگر بازاری را نمی شناســید اما فکر می کنید که آن بازار بازدهی مناســبی 
دارد، پیش از ورود به این بازار، باید آن را مطالعه کنید. پارامترها و متغیرها 
و عوامل تاثیرگذار آن را بشناسید و سعی کنید تحلیلی از رفتار آن ها داشته 
باشــید. تازه بعدازاین  هم باید با احتیاط و پول کم سرمایه  خود را وارد بازار 
کنید. این دقیقا خالف رفتاری است که بیشتر مردم انجام می دهند. عموم 
آدم ها اگر بشنوند که دالر گران می شود به بازار دالر وارد می شوند. اگر بدانند 
طال گران می شود به بازار طال هجوم می آورند. دست آخر هم بخشی از این 
مردم که بدون آگاهی وارد این بازارها شــده اند، بخشی از دارایی خود را از 

دست می دهند.
۲- قرض خوب، قرض بد

قرض یک شمشــیر دو لبه در زندگی مالی شماســت. اگر بدانید چگونه از 
آن استفاده کنید، قرض می تواند شما را چندین سال جلو بیندازد. اگر هم 
ندانید، یک قرض می تواند شــما را چندین سال از همه چیز عقب نگه دارد. 
وقتی قرضی می گیرید، باید بدانید که قرار است آن را سر چه چیزی صرف 

کنید و مهم تر از آن اینکه آن را چگونه پس خواهید داد.
قرض بد هم هر چیزی اســت که شــما می دانید نخواهید توانســت آن را 
بپردازید. قرض بد، قرض بدون برنامه ای اســت کــه بقیه بخش های مالی 

زندگی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
3- مثل ثروتمندان بیندیشید

گفتیم که چگونه داشتن ذهنیت ثروتمند می تواند رفتار شما را تغییر دهد. 
ذهنیت ثروتمند می داند که اوال بزرگ ترین سرمایه گذاری ذهن و سالمتی 
است. دوما راه ثروتمندی از خساست نمی گذرد. خسیس بودن و چانه زدن 
ســر 10 هزار تومان تخفیف هنگام خریدن لباس رفتاری ناشی از ذهنیت 
ثروتمند نیســت؛ زیرا با چنین چیزهایی خیلی نمی توانید دارایی خود را 

افزایش دهید.
مثل ثروتمندان، شــما هم چیزهایی بخرید که حس خوب در شما ایجاد 
می کنند. ایرادی هم ندارد که پول زیادی بدهیــد و مثال یک جفت کفش 

اوریجینال بخرید.
کلیدواژه این بخش این است که هیچ وقت کنترل دخل وخرج خود را از دست 
ندهید. ریخت وپاش الکی نکنید. بدانید چه می خرید و چه چیزی می خرید. 
به این هم فکر کنید که آیا خریدن چیزی که در ذهن دارید، اتالف دارایی 

است یا اینکه چیزی به شما و زندگی شما اضافه می کند و مفید است.
4- مهارت های ثروت ساز بیاموزید

بزرگ ترین دارایی هر انسانی ذهن اوست. شما می توانید ذهن خود را رشد 
دهید و باعث پیشرفت آن شوید. چنین چیزی شما را هم در منظر خود شما 

و هم در منظر دیگران ارزشمند می کند.
همواره در هر وضعیتی مهارت هایی وجــود دارند که تقاضای زیادی دارند. 
همه این مهارت ها در دو چیز مشترک هستند. اول اینکه همه این مهارت ها 
ارزش های زیادی را برای بازار تولید می کنند. دوم هم اینکه برای صاحب آن 

مهارت پول زیادی به همراه دارند.
پس به جای اینکه برای کس دیگری کار کنید، شروع به یادگیری و توسعه 
مهارت هایی کنید که برای شما از هیچ درآمد تولید کنند. باید بررسی کنید 
و ببینید چه مهارتی بیش از هر چیزی دیگری با توانایی های شما همخوانی 

دارد. سپس شروع به یادگیری این مهارت کنید.
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بسیاری از میلیاردرهای جوان جهان در صنعت فناوری فعال هستند، البته همه میلیاردرهای دنیای فناوری جوان نیستند. جف بزوس و بیل گیتس که جزو 
میلیاردرهای جهان هستند به ترتیب در دهه 50 و دهه 60 زندگی خود هستند و لری الیسون از شرکت اوراکل وقتی وارد کلوب میلیاردرها شد، 49 سال سن 
داشت. با این حال مدیران شرکت هایی مانند Airbnb، بایت دنس- شرکت مادر تیک تاک- و شبکه اجتماعی فیس بوک توسط مدیران جوان اداره می شوند. 
مارک زاکربرگ در سن 23 سالگی میلیاردر شد و همچنان یکی از جوانترین میلیاردرهای جهان به شمار می رود. این روزها برخی از بزرگترین و هیجان انگیزترین 
شرکتهای فناوری توســط میلیاردرهایی اداره می شــوند که در دهه 20 یا 30 زندگی خود قرار دارد. پایگاه خبری بیزنس اینسایدر بر اساس فهرست ساالنه 

میلیاردرهای فوربس در گزارشی به معرفی 27 میلیاردر جوان دنیای فناوری پرداخته که در ادامه 18 نفر از این میلیاردرهای دنیا را می بینید و می شناسید:

میلیاردرهای جوان جهان را بشناسید 

1- پیتر زیولکوفسکی
سن: 39 سال

ثروت: 1.8 میلیارد دالر
شغل: یکی از موسسان و مدیر عامل 

پلتفرم تجــارت الکترونیکی 
ویش

۷- ادواردو ساورین
سن: 38 سال

ثروت: 14.8 میلیارد دالر
شغل: ادواردو ساورین فیس بوک 

را به همــراه مارک زاکربرگ 
تاسیس کرد.

2- ساچین بانسال
سن: 39 سال

ثروت: 1.2 میلیارد دالر
شغل: ساچین بانسال یکی از موسسان 
فلیپ کارت اســت کــه بزرگترین 

ســایت تجارت الکترونیکی 
هند است.

۸- سو هوآ
سن: 37 یا 38 سال

ثروت: 2.9 میلیارد دالر
شغل: سو هوآ یکی از موسسان و مدیرعامل اپلیکیشن 

اشــتراک ویدیــو و GIF چینــی کوایشــو     
)Kuaishou(  است.

3- جو ِگبیا
سن: 39 سال

ثروت: 3.1 میلیارد دالر
شغل: جو ِگبیا یکی از موسسان و مدیر 

محصول شرکت کرایه مکان های 
اقامتی Airbnb است.

۵- ایوان شارپ
سن: 38 سال

ثروت: یک میلیارد دالر
شــغل: ایوان شــارپ یکی از موسسان و 

مدیرعامل سایت الهام بخش و کشف 
ترند پینترست است.

۴- برایان ِچسکی
سن: 38 سال

ثروت: 3.1 میلیارد دالر
شغل: برایان ِچسکی یکی از موسسان و 

مدیرعامل شرکت کرایه مکان های 
اقامتی Airbnb است.

6- بن سیلبرمان
سن: 38 سال

ثروت: 2.1 میلیارد دالر
شغل: بن سیلبرمان یکی از موسسان 
و مدیرعامل سایت الهام بخش و 

کشف ترند پینترست است.
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1۷- بیل لیو
ثروت: 1.7 میلیارد دالر سن: 36 سال 

شــغل: بیل لیو مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
رویول اســت که نمایشــگرهای قابل انعطاف و 

حس گرهای مورد استفاده در دستگاه هایی 
مانند تلفن های تاشو می سازد.

1۸- کوین سیستروم
ثروت: 1.9 میلیارد دالر سن: 36 سال 

شغل: کوین سیستروم یکی از موسسان و مدیرعامل 
سابق اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس اینستاگرام 

اســت که در سال 2012 توســط فیس بوک 
خریداری شد.

۹- بینی بانسال
سن: 37 یا 38 سال
ثروت: 1.1 میلیارد دالر

شغل: بینی بانسال یکی از موسســان فلیپ کارت است 
که بزرگترین سایت تجارت الکترونیکی هند است. وی 

تا زمان استعفا در نوامبر سال 2018 که پس از اتهام 
سوء رفتار شخصی صورت گرفت، مدیرعامل 

گروه فلیپ کارت بود.

13- درو هوستون
سن: 37 سال

ثروت: 1.5 میلیارد دالر
شغل: درو هوســتون یکی از موسسان و 

مدیرعامل سرویس اشتراک گذاری 
فایل دراپ باکس است.

11- برایان آرمسترانگ
سن: 37 سال

ثروت: یک میلیارد دالر
شغل: برایان آرمسترانگ یکی از موسسان و 

مدیرعامل پلتفرم تجارت ارزرمزنگاری 
کوین بیس است.

1۵- ناتان بلچارژیک
سن: 37 سال

ثروت: 3.1 میلیارد دالر
شغل: ناتان بلچارژیک یکی از موسسان 

و مدیر اســتراتژی شــرکت کرایه 
 Airbnb مکان های اقامتی

است.

1۰- ِچنگ وی
سن: 37 سال

ثروت: 1.2 میلیارد دالر
شغل: ِچنگ وی موســس و مدیرعامل 

پلتفرم تاکسی آنالین چینی دیدی 
چوشینگ است.

1۴- رایان گریوز
سن: 37 سال

ثروت: 1.6 میلیارد دالر
شــغل: رایان گریوز نخســتین کارمنــد تمام 
وقت و نخستین مدیرعامل شــرکت اوبر بود. 

وی در حــال حاضر مدیرعامل شــرکت 
سرمایه گذاری سالت واتر کپیتال 

است.

12- دانیل اِک
ثروت: 4.3 میلیارد دالر سن: 37 سال 

شغل: دانیل اِک یکی از موسســان و مدیرعامل 
شرکت پخش موسیقی اسپاتیفای است.

16- ژانگ ییمینگ
ثروت: 16.2 میلیارد دالر سن: 36 سال 

شغل: ژانگ ییمینگ مدیرعامل شرکت بایت دنس 
است که شــرکت مادر اپلیکیشن ویدیویی 

محبوب تیک تاک است.
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در حال حاضر صنعت گران خود، بحث مالی را عمده ترین مشکل صنعت می دانند اما به نظر بنده بالتکلیفی 
و بی برنامگی و اینکه صنعت کشــور در حال حاضر راه خروج از موضوعات اصلی روزمره ای که هر روز برای 
آن حادث می شود را در پیش گرفته و برای بلند مدت نمی تواند برنامه ریزی درستی انجام دهد، مهمترین 

مشکل صنعت کشور است.
دولت در ابتدا باید برنامه خود را با اقتصاد بازار و اقتصاد کالن مشخص کند، عمال آن چه که در حال حاضر 
جدای از موضــوع تحریم و موضوعاتی از این قبیل که از خارج کشــور به آن وارد می شــود، اهمیت دارد، 
موضوعاتی مانند بخش اقتصاد و صنعت کشور است که در داخل کشــور در حال اتفاق افتادن است و باید 

برای این موارد برنامه ریزی داشته باشیم.
ثبات سیاست های اقتصادی دولت، باید اطمینان خاطر را به یک سرمایه گذار بدهد که بتواند برای بلند مدت 
برنامه ریزی کند و از طرف دیگر سیاست گذاری در جهت رفع مشکالت تولید به صورت مدون انجام دهد که 
در این حالت می توان فهرستی تهیه کرد و بر مبنای فهرست، تبعات و راه کارهای این مشکالت را دیده و بر 

همان مبنا می توان راهکارها را اتخاذ کرد.
تامین مالی موضوع بسیار مهمی است و بخش تولید نیاز به تامین نقدینگی دارد.

کشور در حال حاضر با بحث تورم سرسام آوری که با آن دست و پنجه نرم می کنیم، روبرو می باشد و قاعدتا 
این تورم نیاز به یک مدیریت صحیح  و یک تدبیر درست جهت کنترل وضعیت موجود دارد. موضوع تورم 
باعث شده است تا نیاز فعالین حوزه صنعت به نقدینگی، برای تامین مواد اولیه خود برای آن که بتوانند در 

بازار حضور داشته باشند و البته نقدینگی در گردش داشته باشند، بیشتر احساس می شود.
باید قوانین و مقرراتی که در محیط کسب و کار موثر است شناسایی و به سمت رفع معضالت آن حرکت کرد 
که به نظر بنده بســیاری از این موضوعات مربوط به بخش اداری مانند بخشنامه ها، آیین نامه ها و مقرراتی 
بوده است که مصوب و باعث شده که صنعت گر و فعال اقتصادی گرفتار این بخشنامه ها شده و بوروکراسی 
اداری نیز تبعا چون ناشی از این تصمیمات است، کار را سخت و با زمان و هزینه زیاد روبرو کرده که می توان 
با تدابیر درست این مسائل و بخش زیادی از مشکالت مربوط به محیط کسب و کار را رفع کرد تا تولیدکننده 

بتواند راحت تر به تولید خود ادامه دهد.

 بالتکلیفی و بی برنامگی،
مهمترین مشکل حال حاضر صنعت کشور است

آرمان خالقی
قائم مقام دبیرکل خانه صمت



13
99

اه 
ر م

یو
هر

 ش
م/

ده
یاز

ره 
ما

 ش
م/

دو
ل 

سا
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

۲1

ی
راف

وگ
ینف

ا

سعی کنید هر شب برای 
فردا برنامه ریــزی کنید 
تا بدانید در هر ســاعتی 
چه کارهایی می خواهید 

انجام دهید.
صرف کــردن وقت زیاد 
برای تماشای شبکه های 
خبری یا اســتفاده مدام 
از شــبکه های اجتماعی 
و همچنیــن پیگیــری 
دائمــی اخبــار کرونــا 
موجب افزایش اضطراب 

فعالیــت جســمانی از می شود.
جمله انجام تمرین های 
قدرتــی، می توانــد به 
طور قابل توجهی باعث 

کاهش اضطراب شود.

روزانــه زمانــی را برای 
خــود و فکر کــردن به 
کنــار  احساســاتتان 
پذیرفتــن  بگذاریــد، 
احساســات منفــی و 
نجنگیــدن بــا آن هــا، 
می توانــد گام مهمــی 
برای کنار گذاشــتن آن 
احساس و به حرکت رو 

به جلو باشد.

به حقایق فکــر کرده و 
به خود یــادآوری کنید 
که تمــام بیماری های 
عالم گیر تاریخ روزی به 
پایان رســیده اند، نظام 
اقتصــادی بهبــود پیدا 
می کند و انسان ها نجات 

می یابند.

تمرکز کردن بر مسائلی 
که کنترلشــان خارج از 
توانایی شماست، مانند 
گسترش ویروس کرونا 
و تعطیل شدن مشاغل، 
نگرانی شــما را تشدید 
می کند. بر مسائلی تمرکز 
کنید که قــدرت کنترل 
آن هــا را داریــد؛ مانند 
چگونگــی محافظت از 
خود در برابــر بیماری و 

سپری کردن زمان.

دربــاره راهکارهایــی که 
برای کاهش اضطراب خود 
انجام می دهید و همچنین 
ســایر مســائل مثبت، با 
دوستان و اعضای خانواده 
صحبت کنید. سعی کنید 
از صحبت درباره اتفاقات 

منفی پرهیز کنید.

هفت نکته برای مدیریت اضطراب
در دوران کرونا

برنامه ریزی کنید

بر کارهایی که 
توان کنترلشان 

را دارید، 
تمرکز کنید

ورزش کنید

با دوستان و 
اعضای خانواده 

صحبت کنید

زمانی را به خود 
اختصاص دهید

زمان استفاده 
از شبکه های 
اجتماعی را 
محدود  کنید

احساسات خود 
را با منطق 

متوازن کنید

گزارش وب سایت بیزنس اینسایدر، 
به هفت راهکار ســاده برای کنترل اضطراب در 

دوران شیوع ویروس کرونا اشاره کرده است. برنامه ریزی 
روزانه، ورزش کردن و گفت وگو با دوستان و اعضای خانواده، 
جزو این موارد است.  در این اینفوگرافیک به این هفت نکته 

ســاده اما مؤثر برای کنترل اضطراب در دوران کرونا 
اشاره شده است.
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شش ماه از شیوع بیماری کرونا می گذرد و همه گیری این ویروس و تعطیلی 
مشاغل و تاکید بر خانه ماندن افراد، اســتفاده خانواده ها از فضای مجازی را 
افزایش داده است. اگر چه شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان ابزار ارتباطی 
می تواند جنبه های مثبت و مؤثری در توسعه فرهنگی و روابط انسانی ایفا کند. 
اما به دلیل مدیریت ناصحیح، استفاده افراطی و بدون تعقل و تعمق از سوی 
کاربران برای بسیاری از خانواده ها و ورود افراطی آنها به انواع پیج ها و فضاها 
می تواند به یک تهدید تبدیل شده تا جایی که جنبه های آسیب شناسانه آن 
بیش از کارکردهای مثبت آن جلب توجه می کند و این امر تنش هایی را برای 
همسران ایجاد کرده است. شواهد پژوهشی و نظرات کارشناسان حاکی است 
که این موضوع به ویژه بر میزان ســالمت و بقای خانواده ها در ابعاد مختلف 
تأثیرگذار بوده است و امروزه ردپای فضای مجازی در بروز بسیاری از طالق ها و 
ایجاد نابسامانی ها در روابط زوجین دیده می شود که در صورت وجود ضعف در 
پیوندهای حقیقی بین زوجین و وجود مسائل حل نشده بین آنها، پیوندهای 
مجازی می تواند جایگزین پیوندهای حقیقی شده و در نهایت به ناپایداری و 

قطع احتمالی رابطه بین زوجین منجر شود.

 پر کردن خأل عاطفی همسران در فضای مجازی
فضای مجازی در واقع فضایی است که هر اتفاقی در منزل بین والدین و فرزندان 
و همسران رخ داد و خأل ایجاد شــد ممکن است اشخاص به این فضا مراجعه 
کنند. در ارتباط بین همسران وقتی این خأل باعث شده به فضای مجازی رجوع 
شود در این موقعیت چند پارامتر معموالً می تواند در روابط زوجین اثر بگذارد.

بدبینی و بی اعتمادی در زندگی مشترک وجود دارد و استفاده از شبکه های 
اجتماعی در این موقعیت ها می تواند نوعی فکر را در روابط فردی شخص تعمیم 
دهد و افراط آن می تواند فرصت های تعامل واقعی همسران را کاهش دهد.بحث 
اعتیاد در فضای مجازی و برخی موضوعات مانند خیانت گفتاری و رفتاری در 
ارتباط های مجازی رخ می دهد. همچنین موارد طالقی و دادگاهی که در حوزه 
بحث روابط همسران است و مربوط به فضای مجازی نبوده هم تأثیرگذاری 
خود را دارد. اینکه چرا این اتفــاق می افتد در اکثر موارد به دلیل خأل عاطفی 
است و فرد در فضای مجازی دنبال پر کردن این خألهاست. آمارهایی که طی 
چند سال اخیر درباره میزان استفاده مردم از شبکه های اجتماعی منتشر شد، 

حاکی بود که قریب به 47 میلیون نفر از برنامه واتساپ استفاده 
می کنند، با یک اختالف کمتر قریب به 45 میلیون نفر از تلگرام 
اســتفاده می کنند و حدود 42 میلیون نفر کاربر اینستاگرام 
هستند.با به وجود آمدن شرایط کرونایی، برای بسیاری از کسب 
و کارها و فضای آموزشی محدودیت ایجاد شد و استفاده مردم 
از فضای مجازی بیشتر از قبل شده است. از سوی دیگر کسانی 
که در فضای مجــازی تولید محتوا می کنند ایــن تولیدات را 
افزایش دادند و این اتفاق ها نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی 

در جامعه ای که 80 میلیــون نفر جمعیت دارد 
وجود دارد و می توان گفت که آیتم هایی 

که ابتدای صحبت به آنها اشاره شد 
به نوعی در یک رابطه همسرانه و 

خانوادگی تأثیرگذار هستند.
در حقیقت آموزش فضای 
مجازی تقریبــاً کم رنگ 
بوده است، برای تشکیل 
یــک خانــواده پســر و 
دختــر در کالس هــای 
روانشناســی و آموزشی 

شرکت می کنند و یکی از 
کالس های آموزشــی که در 

زندگی خانوادگی مؤثر بوده و 
یکی از پایه های زندگی را تشکیل 
می دهد به طور یقین رسانه است.

به دلیل اینکه دختر و پسر قبل از ازدواج 
با فضای مجازی آشنا هستند. باید فضای 
مجازی را مدیریــت کنند تا کنترل ایجاد 

شــود. دو نفری که اســتفاده کننده فضای 
مجازی بودند و اکنون در کنــار همدیگر قرار 
می گیرند باید به این موارد توجه کنند. ابتدا بحث 
فراگیری سواد رســانه ای را مد نظر قرار دهند و 
همه افراد باید این موارد را بیاموزند، همچنین 
ایجاد محدودیت زمانی و مکانی برای استفاده 

مصطفی زارعی
محقق و کارشناس سواد رسانه ای و امور بین الملل

کارشناسان درباره تاثیر شبکه های مجازی در زندگی زوجین چه می گویند 

رژیم محتوایی بگیریم!
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۲3

ژه
سو

از فضای مجازی به شدت بعد از فراگیری سواد رسانه ای 
توصیه می شود.نیازی نیست افراد همیشه آنالین باشند 
و در حقیقت خــارج از بازه زمانی که خودشــان تعریف 
می کنند از فضای رایانه ای استفاده کنند. همه این موارد 
نیازمند اعمال رژیم در سواد رسانه ای است؛ همانطور که 
فردی طالب این اســت که اندام متناسبی داشته باشد و 
رژیم غذایی را در نظر می گیرد، بــه طور یقین در فضای 
مجازی هم رژیم سواد رسانه ای به شدت به شخص کمک 
می کند.مهم این اســت که در این فضا زوج ها بدانند چه 
نوع فیلم هایی را تماشا کنند یا نکنند، 
برنامه ریزی داشته باشند یا 
نداشته باشند، اینکه 
در ایــن فضا چه 
ی  صفحــه ا
مورد پسند 
و  بــوده 
فالو کرده 
شــند  با
چــه  و 
ی  صفحه ا
مورد پسند 
نبــوده و فالو 
نکرده باشــند. 
عضو چــه گروهی 
باشند و عضو چه گروهی 
نباشــند و همه این موارد در 
حوزه رژیم سواد رســانه ای و 
مصرف در حــوزه فضای مجازی 
قرار می گیرد.در واقــع باید یک رژیم 
محتوایی برای خودمان در نظر بگیریم 
و مطابق با همــان می توانیم فضا را پیش 

ببریم. 

 اصول و چهارچوب های شهروند فضای مجازی را بدانیم
باید به عنوان یک انسان مدرن با شهر مجازی آشــنا باشیم. شهروند فضای 
مجازی شدن اصول و چهارچوب هایی دارد و متمدن این شهر باید بتواند قواعد 
آن را رعایت کند. طبیعی است که ابتدا به خودش صدمه نزند و در ارتباطات 
هم یک حد و مرزهای واژگانی وجود دارد که اگر این حد و مرزهای واژگانی یا 
زمان استفاده مناسب رعایت نشود به طور طبیعی برای خود آن فرد در رابطه ها 

عین فضای واقعی مشکل ایجاد می شود.
یک خانمی که ارتباط کالمی را با یک آقایی شــروع می کند یا یک آقایی که 
با یک خانمی شروع می کند به اسم اینکه دوست دارد یا چون فضای مجازی 
است اشکالی ندارد، باید بداند که یک اشکال های جدی در این فضا وجود دارد 
اینکه باعث می شود توجیه نباشــد و یا حد و مرزها فهمیده نمی شود و باعث 
می شود که آن فرد از دایره اخالق پای خود را فراتر بگذارد. از خط قرمزها عبور 
کند و صمیمی تر شدن اتفاق بیفتد. در نتیجه ورود اشخاص به این فضا وقت 
و بی وقت می شود و گاهی اوقات شــخصی نصف شب در چهارچوبی تعریف 
شده به یک نفر دیگر پیام می دهد. اگر اعتراضی هم شود بر این باور است یک 
گفت وگوی ساده بوده و کار خاصی نشده است. همه اینها در واقع مانند فضای 
حقیقی خطراتی ایجاد می کند، بنابراین زمان، شخص مقابل، تصاویری که رد 
و بدل می شود، مکان ارتباط های مجازی مانند فضای حقیقی حائز اهمیت 
است و اگر بر مبنای اصول نباشد می تواند برای هر دو طرف )مرد و زن( آسیب 
زا باشد.هنگامی که مرد یا زن به اسم اینکه با دوست یا همکارم تماس می گیرم، 
در زمان نامناسب و بدون رعایت مکان این کار را انجام دهند به زندگی خود، 
بچه ها و همسرشان آسیب می رسانند و قطعاً پایبند به رعایت اصول شهروند 
فضای مجازی نیستند. در واقع در استفاده از این فضا بحث فقط خیانت زوج ها 
نیست و نکته مهم عدول از وظایف و خروج از چهارچوب های اخالقی است که 
ممکن است به وجود بیاید.استفاده از کانال های علمی را در اولویت قرار دهند و 
این فضا را بشناسند. باید از کانال ها و صفحه های سالم و با تعریف های فلسفی، 
ادبی، اخالقی، اجتماعی و روانشناسی استفاده کنند.اگر همسران در طول روز 
نمی توانند به یکدیگر سر بزنند می توانند از فضای مجازی به عنوان یک ابزار 
برای رد و بدل کردن حرف های دل خود استفاده کنند. ارسال آهنگ، پیام های 
محبت آمیز یا علمی، بازگویی خاطرات با ارسال عکس ها و موارد دیگر استفاده 

بهینه از مخازن فضای مجازی برای زوج هاست.

احمد پدرام- روانشناس

کارشناسان درباره تاثیر شبکه های مجازی در زندگی زوجین چه می گویند 

رژیم محتوایی بگیریم!
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۲4

چگونه استرس کرونا را مهار کنیم؟

نترسید و نفس عمیق بکشید
شیوع جهانی ویروس کرونا و سرعت انتشار آن باعث ترس و استرس 
همگانی شده و همین استرس مردم را دچار وضعیت نابسامانی کرده و 

سالمت روان آنها را در خطر انداخته است.
برخی روانپزشکان بر این باورند که استرس با افزایش ترشح کورتیزول 
همراه است که بسته به میزان کورتیزول ترشح شده، واکنش هایی را 
در بدن ایجاد می کند. در گذشته های دور این هورمون باید ما را برای 
مقابله با حمله حیوان وحشی، دشــمن، و یا فرار از موقعیت خطرناک 

آماده می کرد.
این هورمون موجب ایجاد آمادگی جسمانی بیشتر و تولید انرژی برای 
واکنش سریع تر و قوی تر در برابر خطر می شــود اما در شرایط فعالی 

این استرس اگر طوالنی باشد، می تواند منجر به اضطراب شود که آثار 
بسیار مخربی در بدن دارد.

به گفته آنان، ترس و اســترس زیاد و بیش از حد سبب می شود افراد 
شایعات را بیشــتر قبول کنند و خود به شایعات دامن بزنند تا بتوانند 
کمی از ترس و نگرانی خود بکاهند و اســترس بیش از حد نسبت به 
آلوده شدن به ویروس، اختالل وسواس جبری بوجود خواهد آورد،  در 
زمانی که اضطراب و استرس مبتال شــدن به بیمار همه وجود فرد را 
فراگرفت از ترس اینکه آلودگی به سراغش نیاید مدام دستان خود را 
هر لحظه با ژل و یا مواد ضدعفونی می کند و این در حالیست اصال نیاز 

نیست این کار با هر شک و تردید به آلوده شدن،  انجام شود.
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۲5

 مینو معتمد
 روانپزشک

دوست داشتن را فراموش نکنید
 وضعیت ترس سیستم ایمنی بدن را از بین می برد، وقتی ترس را به دوستان 
و اعضای خانواده خود انتقال دهید، تقریبا شبیه به انتشار میکروب به آنها 
است، پس نباید این کار را با افراد دیگر نیز انجام داد.ترس مانند لبخند یا 
خمیازه نیز می تواند مسری باشد که در شرایط کنونی و در این مواقع بهتر 
است نگذاریم حس ترس به دیگران منتقل شود، باید خانه را به محل امن و 
آرام برای همه اعضای خانواده تبدیل کرد و از شرایط قرنطینه خانگی جهت 
انجام کارهای عقب افتاده خود استفاده شود.داشتن افکار مثبت و دور کردن 
افکار منفی، بدبینی، افسردگی، اضطراب و نگرانی در مورد ابتال به بیماری 
باعث کاهش سیستم ایمنی و دفاعی بدن شده و بدن را در مقابل ویروس 
ضعیف یا ناتوان می کند، پس تا جایی که می توانید از افکار منفی دوری 
کنید.با کسانی که دوست شان دارید و آرام تان می کنند، تلفنی صحبت 
کنید و یا برای آنها پیام های دوستانه، مهربانانه ارسال کنید و بپذیرید که 
همه چیز در کنترل شما نیست، سعی کنید برنامه زندگی عادی خود را 
حفظ کنید، همچنین در حضور کودکان در مورد اخبار بد صحبت نکنید.
نفس های عمیق بکشید تا بدن تان آرام گیرد و هورمون های استرس دور 
شــوند، از تکنیک های آرام بخش عضالنی، تمرینات ذهن آگاهی و یوگا 
استفاده کنید تا استرس شما کنترل شود، اگر در خانه مانده اید، استراحت 
کنید، خواب خوب و رژیم غذایی ســبک به تقویت سیستم ایمنی کمک 
می کند.ورزش در خانه به رفع اســترس کمک می کنــد و نیایش باعث 
ایجاد آرامش می شود، از آنها غافل نشوید و برنامه ها و فیلم های خنده دار 
برای مدت زمانی ذهن شما را از استرس و افسردگی دور می کند، قهوه و 
کافئین در این شرایط پر استرس خوب نیست از نوشیدن آنها بپرهیزید و 
دم نوش های آرام بخش را جایگزین آنها کنید.اضطراب و ترس را در وجود 
خود باال نبرید، از موقعیت های استرس زا دوری کنید، و البته رعایت همین 

توصیه تکراری شستن دست ها از همه چیز مهم تر است.

نفس عمیق بکشید
در شرایط کرونایی  هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث  ناگوار 
واکنش نشان می دهیم. آگاهی به نشانه های جسمی  و ذهنی اضطراب اولین 
قدم در مدیریت آن است. برای مثال تحریک  پذیری، عصبانیت و از کوره در 
رفتن، بی  خوابی و کابوس، ترس، خســتگی، سردرد، عدم تمرک، اسپاسم 
عضالنی، تپش قلب، و حالت تهوع و سایر مشکالت گوارشی از عالیم اضطراب 
است.در شرایط بحرانی افراد واکنش  های متفاوتی مانند، اضطراب، اشتغال 
ذهنی مکرر با مساله، ســردرگمی  و دوگانگی، یا احساس کرختی دارند، به 
خاطر داشته باشید که در بحران  ها معموال اتفاق  ها غیرطبیعی هستند، اما 
اکثرا واکنش  های افراد طبیعی است. به خودتان یا دیگران برچسب ضعیف 
بودن، یا غیرطبیعی بودن نزنید. کاری که شــما انجام می  دهید شجاعانه، 
ایثارگرانه و بسیار ارزشمند است.در محل کار، از روش  های ساده و قابل اجرا 
برای کاهش تنش و استرس استفاده کنید، حرکات کششی و نرمش، چند 
دقیقه قدم زدن در فضای باز، تمرین تنفس عمیق، چند دقیقه گوش کردن 
به موسیقی آرام  بخش، یا نیایش کردن می  تواند به کاهش تنش شما کمک 
کند. سعی کنید لحظاتی هر چند کوتاه ذهنتان را از کار و یا نگرانی ها دور 
کنید.وقتی کار نمی  کنید و در خانه هســتید، تا حد امکان برنامه معمول و 
روزمره قبلی خود را حفظ کنید. نقش خود را به عنوان عضوی از خانواده ایفا 
کنید، به ســرگرمی  ها و عالیق خود بپردازید، ورزش کنید و کارهایی را که 
برای شما آرامش  بخش است، در برنامه تان بگنجانید.دغدغه ها و نگرانی های 
خانوادگی را مدیریت کنید. با نزدیکان خود در مورد برنامه  های کاری خود، 
زمان و روشی که می  توانند با شما در تماس باشند و همچنین نگرانی  هایشان 
صحبت کنید. سعی کنید برنامه منظمی  برای تماس و صحبت با خانواده  و 
دوستان داشته باشید.از خود مراقبت کنید. تا جایی که امکان دارد خواب و 
استراحت کافی داشته باشید. تغذیه سالم داشته باشید. مصرف کافئین را 

محدود کنید و مایعات کافی بنوشید.

احمد حاجبی
 مدیرکل دفتر سالمت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت،

 درمان و آموزش پزشک
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کشورها در صنعت گردشگری رقابت های 
منطقه ای و بین المللی با یکدیگر دارند. در طول 
یک ســال گذشــته یک میلیارد و 400 میلیون نفر در 
عرصه بین المللی سفر رفته و حدود یک و نیم تریلیون دالر 
خرج کردند که این عدد 10.4 درصد سهم GDP جهان است.

متوسط رشد گردشگری یک درصد بیش از رشد اقتصادی یعنی 
3.5 درصد بوده است. در سال های گذشته به طور متوسط از میان 
هر 10 شغلی که ایجاد می شود یکی از آنها مرتبط با گردشگری بود. 
شتاب گردشگری در 5 سال گذشته به میزانی بود که از هر 5 شغل 
جدید یکی از آنها وابسته به صنعت گردشگری بود بنابراین می توان 
گفت که این نمایی از شــتاب گردشــگری در سطح جهان است. 
سایت شورای عالی جهانی سفر و مسافرت که  یک ارگان مستقل 
و خصوصی نیز هست، اعالم کرده تاثیر مستقیم و غیر مستقیم 

گردشگری بر GDP ایران 6.5 درصد است.
فعالیت بیش از یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر در 

صنعت گردشگری ایران
یک میلیون و 344 هزارنفر در حوزه گردشگری 
کشور مشــغول فعالیت هستند و 

پولی که گردشــگر خارجی بر اســاس آمار جهانی در ایران خرج 
می کند یک هزار 350 دالر است.

بر اســاس پیش بینی های شــورای جهانی سفر و مســافرت آمار 
گردشــگری ورودی به ایران در سال 2019، شــش و میلیون نفر 
تخمین زده شده ولی آمار ورودی گردشگر ما هشت میلیون و 800 

هزار نفر و بیشتر از پیش بینی ها شد.
از سال 87 روند گردشگری رو به رشد بود اما شتاب زیادی نداشت. 

با شروع دولت دوازدهم جهش زیادی به وجود آمد.
رشد گردشگری ایران در مقایسه با جهان

در سال 95 چهار میلیون و 900 هزار نفر، در سال 96 پنج میلیون 
و 100 هزار گردشگر و در ســال 97 هفت میلیون و 800 هزارنفر 
گردشــگر خارجی وارد ایران شــدند و درحالی 9 ماه اول سال 98 
هشت میلیون و 800 هزار نفر گردشگر خارجی به ایران آمدند که در 
سه ماه آخر سال گردشگر وارد کشور نشد. اما آمار گردشگر ورودی 

به ایران نشان می دهد هر ساله جهش ورود گردشگر داشتیم.
رشد گردشگری ایران در سال 97 نســبت به سال پیش از آن 52 
درصد بوده و در سال 98 نسبت به سال قبل با وجود اتفاقات بدی که 

برای کشور افتاد باز رشد 11 درصدی داشت.
در حالی که رشد گردشگری جهان حدود 5 درصد بوده است.

رشد بیش از ۱0 درصدی گردشگری 
ایران در مقایسه با جهان

ولی تیموری- معاون وزارت میراث فرهنگی
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سیاست توزیع سفر اجرایی شد
بــرای اجرایی شــدن سیاســت توزیع ســفر، 
مسیرهای گردشــگری نیاز به تنوع محصوالت 
گردشــگری داشــت از این رو بر روی گردشگر 
سالمت، طبیعت گردی، گردشگری کشاورزی، 

معدن و دریایی سرمایه گذاری و تمرکز شد.
توزیع  به  کمک  محصوالت،  تنوع 

گردشگر
تمرکز بر گردشگری اســتان های محور شمال 
غرب کشــور، یکی دیگر از سیاست های وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری است. در این برنامه 
به جز برنامه هــا خودمان از آژانــس همکاری 
بین المللی ژاپن کمک گرفتیم. برنامه توســعه 
طرح گردشگری در استان های کرمانشاه، ایالم، 

همدان و لرستان در حال انجام است.
روســتاهای دوردســت با ایجاد اقامت های بوم 
گردی به حوزه جاذبه های گردشگری افزوده شد 

و گردشگران زیادی را جذب کرد.
دولت دوازدهم و برنامه محور شدن گردشگری

برای نخستین بار سند راهبردی گردشگری در 
سطح دولت به تصویت رســید که شاید پس از 

انقالب کار بی سابقه ای است.
به موازات تدوین و تصویب این برنامه راهبردی 
برنامه ملی توسعه گردشگری داخلی با همکاری 
سازمان جهانی گردشگر سازمان یونسکو حدود 
یک سال است که آغاز شده که نقشه راه توسعه 

گردشگری کشور است.
در برنامه ســوم و چهارم توســعه کشور تکلیف 
بر تهیه حســاب های اقماری گردشــگری بود 
ولی انجام نشــده بود. باالخره این کار به کمک 
مرکز آمار کشور و بانک مرکزی نوشته شد و هم 
اکنون در حال اجرا اســت. از این پس با کمک 
حساب های اقماری جایگاه گردشگری در اقتصاد 

و اشتغال مشخص می شود.
نظام جامع آموزش گردشگری در حال 

تدوین است
فاصله ای بین دانشگاه و صنعت ایجاد شده بود که 
با تدوین نظام جامع آموزش این فاصله به حداقل 

رسیده است. 
هم اکنون با همکاری وزارت علوم در حال تدوین 
سرفصل های آموزشــی حوزه گردشگری برای 
دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستیم. 

تا افــرادی که از 
دانشــگاه فــارغ التحصیل 

می شــوند راحت تــر بتوانند در 
صنعت گردشگری کشور شروع به کار 

کنند. کیفیت خدمات گردشگری بسیار با 
اهمیت است. 

با توجه به سالیق گردشگران به سمت افزایش 
کیفیت خدمات حرکت کردیم تا خدمات ارائه 

شده رقابت پذیر با دیگر تاسیسات گردشگری در 
کشورهای منطقه باشند. 

گردشــگری صنعت انسان محور اســت و اگر 
تمام خواست  روحی گردشــگری تامین نشود 
دیگر عالقه ای برای بازگشــت و تجربه دوباره 
را ندارد. اگر گردشــگر تجربه خوبی داشته 
باشد می تواند بین 8 تا 13 مشتری دیگر را 

به این محل بفرستد و البته برعکس آن 
نیز ممکن است یعنی اگر گردشگری 

ناراضی بر گردد بین 8 تا 16 نفر را 
متقاعد می کند که نباید به 

آنجا سفر کنند.
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در حالی که بیش از 6 ماه است که بیماری کرونا در جهان شیوع یافته، 
اکثر مشاغل در جهان از جمله صنعت گرشگری به شدت از این مساله 
متضرر شده است. هتل های خالی از مسافر، پروازهای لغو شده و اماکن 
تفریحی تعطیل، فقط تصویر این روزهای گردشگری ایران نیست، بلکه 
ویروس مرگبار کرونا، صنعت توریســم جهانی را در بسیاری کشورها از 

جمله اروپا و آمریکا زمین گیر کرده است.
آمارها نشان می دهد صنعت گردشــگری دست کم 10 درصد از درآمد 
ناخالص جهان را به خود اختصاص می دهــد. اکنون با تعطیلی صنعت 
گردشگری در جهان و تعطیلی اکثر هتل ها، حدود 319 میلیون شغل 
مرتبط به این حوزه در جهان با مشکالت فراوانی در حال دست و پنجه 
نرم کردن هستند. آمار شــورای جهانی گردشگری و سفر حاکی است 
دست کم 50 میلیون شــغل مربوط به صنعت گردشگری در سرتاسر 
جهان به دلیل شــیوع کرونا در معرض خطر قرار گرفته است. در میان 
کشورهای اروپایی، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا با بیشترین آسیب اقتصادی 
ناشی از افت شدید تعداد گردشگر روبرو می شوند. جدیدترین آمارهای 
منتشر شــده نشــان می دهد تا آخر ژوئیه )10 مرداد( بیش از نیمی از 
هتل هایی که در آمریکا پس از کرونا بازگشــایی شــده بودند با کمبود 
شدید مسافر روبرو شده اند. همچنین تا اواسط ماه فوریه درآمد هتل ها 
در آمریکا در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته 46 میلیارد دالر 
کاهش یافته، صنعت هتلداری در آمریکا از آغاز سال جاری میالدی تا 

کنون با کاهش 50 درصدی روبرو شده است.
کاهش 3۰۰ میلیونی گردشگر

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی بحران شیوع کرونا، شمار گردشگران 
در سراسر جهان از ماه ژانویه تا می )دی تا خرداد( در مقایسه با بازه زمانی 
مشابه در ســال گذشــته )2019( 56 درصد به عبارتی 300 میلیون 

گردشگر کاهش یافته است.
براساس مطالعات انجام شده از سوی سازمان جهانی گردشگری، در پنج 
ماه نخست سال جاری صنعت گرشگری جهانی در اثر پیامدهای ناشی 

از همه گیری کرونا، 320 میلیارد دالر خسارت دیده است.
سازمان جهانی گردشــگری در گزارش خود اعالم کرد: خسارت 320 
میلیارد دالری صنعت گردشگری جهانی در سال جاری، سه برابر بیشتر 
از میزان خسارت های وارد شــده بر صنعت گرشگری جهانی در بحران 

اقتصادی جهانی در سال 2009میالدی بوده است.
بدون شــک صنعت گردشــگری و هتلداری در ایران نیز از مشکالت 

اقتصادی کرونا مصون نمانده است.
 تاثیر کرونا در صنعت گردشگری ایران

 رییس جامعه هتلداران ایران جمشــید حمزه زاده چندی پیش، اعالم 
کرد: حدود 75 هزار نفر به طور مستقیم در هتل ها و مراکز اقامتی کشور 
کار می کنند که اشتغال آن ها در به سبب شیوع بیماری کرونا در معرض 
خطر قرار گرفته است. هتل های ایران از اسفندماه سال گذشته تا پایان 
تیرماه امسال هفت میلیارد و 400 میلیون تومان درآمد از دست داده اند.
متاسفانه ضریب اشغال هتل های کشــور زیر پنج درصد است و خیلی 
از هتل ها یا تعطیل و یا با رکودی شــدید روبه رو شده اند. تعداد زیادی 
از کارکنان هتل ها یا تعدیل شده اند یا در آستانه تعدیل قرار دارند، این 

سبب شده هتلداران نیروهای کارآمد را از دست بدهند.
فرانسه به دنبال سیاست تحریک تقاضای سفر، ماه قبل اعالم کرد برای 
شرکت ها، مشاغل و کسب وکارهایی که در شرایط فعلی در سفرهایشان 
از هتل های این کشــور اســتفاده کنند، 30 درصد معافیت مالیاتی در 
نظر می گیرد. چنین ابتکارهایی می تواند در کشــور ما هم مورد توجه 

قرار بگیرد.

سکته یک صنعت

 وقتی کرونـا
صنعت گردشگری جهان را

در کما فرو می برد
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مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی جزو بزرگترین اســتان ها با 
پوشش جنگلی در شمال ایران محسوب می شود که امروز به دلیل 
سوء مدیریت، این سرمایه ملی به سمت نابودی کامل می رود. صدور 
پروانه های  ساخت در خارج از بافت و عدم نظارت بر نوع معماری و 
شکل صحیح ساخت و ساز روستایی باعث می شود تا به راحتی جواز 
نابودی یک روستا به کاسبان و دالالن  سودجوی ساختمانی داده 
شود و علناً یک روستا با چندین سال قدمت بومی و محلی تبدیل 
به شهرک های جنگلی شود. اگر با همین سرعت پوشش جنگلی و 
روستایی شمال  ایران را نابود کنیم و جای آن را با ساخت و سازهای 
غیر قانونی و قارچ گونه پــر کنیم در آینده ای نزدیک هیچ جنگلی 
نخواهیم داشت و دیگر از شمالی ســبز و خوش آب و هوا خبری 
نیســت. اســکلت های آهنی، ورود کاذب معماری شهری در دل 
روستاها و ایجاد شهرک های جنگلی و در پی آن نابودی روستاها و 
مزارع، ثمره رشد قارچ گونه ویالها و ساختمان هایی است که دردل 
جنگل های مازندران ساخته می شود. این تصاویر مربوط به مناطق 

دودانگه و سوادکوه مازندران است.

 نابودی  روستا؛
نابودی فرهنگ بومی
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ورودی روســتای »فیلبند« در مازندران را پلیس بســته و چند 
مامور ایستاده بودند و به مســافران اجازه ورود نمی دادند. مردم 
اصرار می کردند و مامور پلیس می گفت، بعد از تاســوعا و عاشورا 
راه باز می شود. در قزوین جاده دریاچه »اوان« را با خاکریز مسدود 
کرده اند، مسافران شــبانه خاکریز را تخریب و به نزدیکی دریاچه 
نفوذ کردند. در جاده چالوس پیش از ورودِی آبشار »هفت چشمه« 
یک بنر با این نوشــته که »ورود مســافران به خاطر کرونا ممنوع 

است« نصب شده، اما حوالی آبشار پر از مسافر است.
انگشت اتهام کرونا، مردم را نشانه گرفته که بی توجه به هشدارها، 
این ویروس را در سراســر کشور منتشــر کرده اند. وزیر بهداشت 
پیش از فرارسیدن تاسوعا و عاشورا که آخرین تعطیالت نیمه بلند 
تابستانی بود، به مردم هشدار داد، بار ســفر را نبندید و عامل اوج 
گرفتن دوباره ویروس کرونا نشوید. ســعید نمکی گفت: »برخی 
اظهارنظرها را می شنوم که می گویند سفر در اشاعه بیماری، نقش 
نداشته است. اگر ســفر در انتقال بیماری نقش نداشت، ویروس 
ووهان چین در نیوزیلند چه کار می کرد؟ چطور به آنجا رفت؟ به 
دورترین نقاط کشور از چه راهی رفت؟ چه کسی به جز مسافر، این 

ویروس را منتقل کرد؟«
ســتاد کرونا از اواخر اســفندماه برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا در کشــور دستور تعطیلی بســیاری از اماکن گردشگری را 
صادر کرد، بیشتر مجموعه های رفاهی و رستوران ها بسته شدند، 
هتل ها و اقامتگاه های محلی به خاطر نداشتن مسافر تعطیل شدند 
و آژانس های هوایی و جهانگردی مسافرانشان را از دست دادند. اما 

سفر متوقف نشد، بلکه رفتار مسافران تغییر کرد.
آمارها نشان می دهد در تعطیالت نوروز سال 99 حدود 2 میلیون 
و 700 هزار خودرو در جاده ها تردد داشتند که این عدد در 15 روز 
خردادماه، پس از آن که محدودیت های تردد در جاده ها برداشته 
شــد، با حدود 12 درصد افزایش به 3 میلیون و 300 هزار خودرو 
رســید. بر پایه اطالعات اداره راه ها و حمل و نقل جاده ای در سه 
استان کشــور و چهار محور پرتردد منتهی به قزوین، زنجان، قم 
و مرکــزی، نزدیک به چهــار میلیون خودرو فقــط در تعطیالت 
تاسوعا و عاشــورا جابه جا شــده اند. با این وجود دست اندرکاران 
گردشگری می گویند این حجم از ســفر هیچ تاثیری در کسب و 
کار آن ها نداشته است و همچنان در دوران تعطیلی به سر می برند. 
جمشید حمزه زادهـ  رییس جامعه هتلداران ایرانـ  گفته که این 
روزها بیشتر مردم به استان های شمالی کشور سفر می کنند. آن ها 
مسافران هتل رو نیستند. بیشتر این افراد به ویالهایی می روند که 
یا متعلق به خودشان اســت، یا اجاره می کنند. برخی هم ترجیح 
می دهند کمپ بزنند و در چادر اقامت کننــد. او گفته که درصد 

اشغال هتل ها در کل کشور به 5 درصد رسیده است.
از سوی دیگر، تعطیل کردن برخی مراکز گردشگری در شهرها و 
مناطق قرمز ظاهرا کمک چندان به توقف ســفرهای غیرضروری 
نکرده است. در محدوده دریاچه اُوان در استان قرمز شده قزوین، با 
آنکه شرکت تعاونی روستا به دستور ستاد استانی کرونا، در ورودی 

 بی محلی مسافران
به ورود ممنوع روستاها

وقتی مردم
مقصر می شوند
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دریاچه خاکریز ایجاد کرده بود، اما مســافران 
همچنان بدون توجه به این مانع راه خود را برای 

رسیدن به دریاچه اُوان پیدا می کردند.
اهالی روستا می گفتند مسافران شبانه خاکریز 
را خراب کرده انــد و ماشین هایشــان را تا لب 
تاالب برده اند. در شرایط عادی هر خودرو برای 
ورود به محــدوده دریاچه باید 5 هــزار تومان  
بدهد که ایــن روزها گیت فروش بلیت بســته 
است، درهای سرویس بهداشتی هم قفل شده و 
چایخانه مستقر در محدوده دریاچه هم تعطیل 
شده است، در روستاهای اطراف هم خانه ای به 
مسافران کرایه داده نمی شود. همه این کارها را 
انجام داده اند تا مسافر پشیمان شود و برگردد. اما 

برعکس این قضیه اتفاق افتاده است.
اهالی روســتای اوان که ســهامدار این شرکت 
تعاونی هســتند، می گویند ایــن تعطیلی ها و 
خاکریز ساختن ها مانع مســافران نشده است. 
آن ها می آیند و کنار دریاچه چادر می زنند. هر 
روز هم چند نفر از اهالی می آیند و خاکریزی را 
که شب گذشته خراب شــده، دوباره می سازند. 
یکی از مردان جوان روستا می گوید که به دهیار 
و شــرکت تعاونی گفته ایم قفل کردن سرویس 
بهداشتی یا متوقف کردن خدمات رسانی، نه تنها 
راه عالج نیست، که باعث شده آلودگی مسافران 
بیشتر از گذشته باشد، اما آن ها توجهی ندارند و 

ابالغیه ستاد کرونا را بهانه می کنند. 
ما می بینیــم که فضوالت انســانی و زباله ها در 
اطراف دریاچه بعد از هــر تعطیلی و حتی آخر 
هفته ها بیشتر می شود. این آلودگی ها به دریاچه 

نفوذ می کند.
به نظر می رسد نسخه های ورود ممنوع در همه 

مناطق کارآمد نیست و راه حل ها و مراقبت های 
دیگری را می طلبد. مصداق مشابه، قله دماوند 
است. با آن که فدراسیون کوهنوردی چندین بار 
صعود به این قله را ممنــوع کرد اما کوهنوردان 
همچنان راه دماوند را پیش گرفتند. تصاویری 
از انباشــت زباله در ارتفاعات باالی 4 هزار متر 
منتشر شده اســت. از طرفی حجم کوهنوردان 
به حدی زیاد بوده که نگرانی ها از بابت خطرات 
فاضالب انسانی برای روستاهای پایین دست را 
بیشتر کرده است. ممنوعیت بخشنامه ای در قله 
دماوند و از مدار خارج کردن خدمات در شرایط 
حساس کرونا نه تنها راهگشــا نبوده که حجم 

آلودگی را بیشتر کرده است.
در نزدیکی روســتای اَرنگه در جــاده پرتردد 
چالوس آبشــاری به نام »هفت چشمه« وجود 
دارد که به نوعی پاتوق مسافران آخر هفته است. 
در مسیر آبشار بنری نصب شده که نشان می دهد 
ورود بــه این منطقــه ممنوع بوده امــا حوالی 
آبشــار مملو از مسافر اســت. روستانشین های 
منطقه چندان دل خوشی از مسافران ندارند و 
ترجیح شان بر این اســت که خدماتی به آن ها 
ندهند. یکی از مسافران که تازگی به این آبشار 
رفته می گوید: روســتایی ها مسیر چشمه را به 

مسافران نشان نمی دادند.
پلیس هم بود اما جلو مســافران را نمی گرفت 
ولی توصیه می کرد سمت روستا نرویم. روستای 
آهار، حوالی تهران که پیاده روی از آن تا روستای 
بعدی )شکرآب( در برنامه های تابستانه بیشتر 
تورهای گردشــگری قــرار دارد، در این روزها 
که کرونا اوج گرفته بود، همواره شــاهد حضور 
طبیعتگردان و گردشگران بوده است. نه از پلیس 

خبری است و نه مانعی در ورودی روستا ایجاد 
شده، بنر اطالع رســانی هم نصب نشده است، 
اما رســتوران ها و کافه های روستا اغلب تعطیل 
شده اند، یکی از روستایی ها می گوید تا چند وقت 
پیش هیچ موردی از ابتال به کرونا نداشتیم اما از 
آنجا که روستا نزدیک تهران است و رفت و آمد 
هم زیاد، تازگی ها چند نفر مبتال شده اند. چند 
هفته پیش در این روستا مسابقه اسکای رانینگ 

)دوی کوهستان( هم برگزار شده بود.  
از خیلی قبل تر نگرانی ها از بابت تردد مسافران به 
مناطق روستایی ابراز شده بود. محمد جمالیان 
ـ رییس دانشــگاه علوم پزشکی اراکـ  چندماه 
پیــش در مصاحبــه ای گفته بود: »براســاس 
رصدهای صورت گرفته، مســافران مقصد خود 
را از شهرها به روستاها تغییر داده اند و به خیال 
اینکه روســتاها به دلیل اقلیم و شــرایط آب و 
هوایی پاک بــوده و عاری از هــر گونه آلودگی 
هســتند در این مناطق حضور پیدا می کنند« 
غافل از این که اقدام مسافران تبعات خطرناکی 

دارد.«
در اغلب روستاها تنها زیرساخت درمانی، خانه 
بهداشت است. برخی از مناطق روستایی حتی 
مجهز به چنین امکانی نیستند. فاصله روستاها 
به ویژه در مناطــق مرکزی و جنوبــی ایران تا 
شهر و یا بیمارستانی مجهز، زیاد است از این رو 
دسترسی به امکانات درمانی برای روستایی ها 
دشــوارتر است و هزینه بیشــتری هم دارد، در 
نتیجه برای سفر به مناطق روستایی به مدیریت 
هوشمندانه تری نیازمند است و تنها با ابالغ یک 
بخشنامه اســتانی، ایجاد خاکریز و یا نصب بنر، 
سفر و شیوع این ویروس را نمی توان کنترل کرد.
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شهردار اصفهان در دیدار با رییس موسســه فرهنگی اکو) نهاد فرهنگی 
سازمان همکاری های اقتصادی اکو( با اشاره به سابقه تاریخی شهر اصفهان 
گفت: عالوه بر این ســبقه پررنگ، در طول سال های گذشته نیز رشد این 
شهر در همه زمینه ها از جمله توسعه معابر عمومی، توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و حمل ونقل عمومی بسیار پرشتاب بوده 
است.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... 
نوروزی با بیان اینکه نــگاه ما نگاهی فرهنگی اســت و معتقدیم فرهنگ 
می تواند راه گشای بســیاری از امور باشــد، تاکید کرد: در گذشته برای 
همکاری با اکو اعالم آمادگی کرده ایم و باز هــم اعالم آمادگی می کنیم؛ 
اما این موضوع پیگیری و تالش جدی اکو را نیز می طلبد. به گفته وی، از 
دو ماه پیش تاکنون، به ابتکار شهرداری اصفهان و با همکاری وزارت امور 
خارجه موضوع برگزاری نشست ویدئویی شهرداران شهرهای کشورهای 
 عضو ســازمان اکو جهت تبادل تجربیات مقابله با بحــران کرونا در حال 

پیگیری و اقدام است. 

پیشنهاد برگزاری هفته های فرهنگی 
شهرهای کشورهای عضو اکو

شهردار اصفهان همچنین پیشنهاد برگزاری هفته های فرهنگی شهرهای 
کشورهای عضو اکو در مقر این موسسه در ایران را مطرح کرد و گفت: این 
ابتکار می تواند با حضور شهرداری اصفهان و اکو اجرا شود و سایر شهرها 
نیز برای این موضوع اقدام کنند. نوروزی، ســالن همایش های بین المللی 
اصفهان را ظرفیت بی بدیلی برای نشســت های گوناگون سران و وزرای 
کشــورهای عضو اکو دانســت و گفت: اکو می توانــد برنامه هایی را برای 
استفاده از ظرفیت این مرکز تدارک ببیند.رییس موسسه فرهنگی اکو که 
چندماهی است ریاست موسســه فرهنگی اکو را برعهده گرفته است نیز 
در این جلســه از تمایل جدی خود برای احیای دفتر اکو در اصفهان خبر 
داد.»سرور بختی« افزود: برداشتن گام های عملی به جای تعریف کردن 
پروژه های بزرگ، راهکار اصلی هر تعاملی است و در این زمینه با شهردار 
اصفهان موافق هســتم.بختی، تصریح کرد: برای مثال، نشست ویدئویی 
مشترک شــهرداران شــهرهای عضو اکو به ابتکار شــهرداری اصفهان، 
همکاری در زمینه گردشگری فرهنگی و سالمت و برگزاری رویداد »نوروز 
بدون مرز« به میزبانی اصفهان با حضور ســفرای کشورهای عضو اکو  در 

ایران می تواند از جمله این گام های عملیاتی باشد.

اصفهان؛ پایتخت صنایع دستی اکو
رییس موسســه فرهنگی اکو با اشــاره به اینکه این موسسه ایده ای را با 
عنوان »اکوآرت« در دستور کار قرار داده است تا شهری با عنوان پایتخت 
صنایع دستی منطقه اکو نام گذاری شــود و فعالیت های مربوط به این 
حوزه را به پیش ببرد، افزود: ابتدا تصمیم بر این بود که تهران به عنوان 
مقر موسسه اکو این عنوان را کســب کند، اما اکنون که به اصفهان سفر 
کردم، باتوجه به تعداد هنرمندان صنایع دســتی در این شهر و دو برند 
جهانی اصفهان در حوزه صنایع دســتی از جمله شهر خالق، الزم است 
این تصمیم تغییر کند و اصفهان به عنوان »پایتخت صنایع دستی اکو« 
انتخاب شود. بنابراین ما بررسی این تغییر را در دستور کار قرار خواهیم 

داد.   

 تاریخچه شکل گیری موسسه فرهنگی اکو
موسسه فرهنگی اکو نهاد فرهنگی سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( 
است که در سال 1374 تاسیس شده  و مرکز آن در  تهران قرار گرفته است. 
سازمان همکاری های اقتصادی )ECO(، یک سازمان منطقه ای است که 
در سال 1985 توسط دولت های ایران، پاکستان و ترکیه به منظور توسعه 
همکاری های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشــورهای عضو تاســیس 
شد. در سال 1992 سازمان اکو گسترش یافت و هفت عضو جدید از جمله 
جمهوری اسالمی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، 
جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکســتان، ترکمنستان و جمهوری 

ازبکستان به آن اضافه شدند. 
پس از تبدیل شدن ســازمان RCD به ســازمان ECO و افزایش تعداد 
کشورهای عضو به ده کشور، این سازمان به عنوان یک سازمان منطقه ای 
نقش ویژه ای پیدا کرد. کشــورهایی که دارای فرهنگ و تاریخ مشــترک 

هستند و در یکی از استراتژیک ترین مناطق جهان واقع شده اند. 
با این پیــش زمینه، نیــاز به احیــای بخش فرهنگی احســاس شــد. 
موافقت رســمی با تاســیس موسســه فرهنگی تحت عنوان فعلی خود 
ســرانجام با امضای اساســنامه آن در ســومین اجالس ســاالنه اکو که 
 در 15-14 مارچ 1995 در اســالم آباد پاکستان برگزار شــد با رویکرد 
» تحکیم قرابت های فرهنگی، پیوندهای معنوی و روابط دوســتانه میان 
ملت های کشــورهای عضو از طریق روش های اجتماعــی و فرهنگی به 

صورت تئوری و عملی« محقق شد.

در دیدار رییس موسسه فرهنگی اکو 
با شهردار اصفهان مطرح شد:

احیای دفتر اکو در اصفهان 
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