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جهان در سایه کرونا
  ویروس کرونا پس از آسیا و اروپا به آمریکا و استرالیا رسید

و تمام قاره ها را درنوردید
  آمار مبتالیان رسمی کرونا در ایران به ۵۹۳ نفر

و تعداد جان باختگان به ۴۳ نفر رسید
  روانشناسی برخورد با کرونا

  بازار شب عید »کرونا« می گیرد؟
  کرونا با صادرات غیرنفتی چه می کند؟
  FATF ، سپرده بانکی، کرونا و دیگران

  نگران نباشید؛ چند برابر نیاز کشور کاال دپو کردیم
  کرونا و کمبود نقدینگی موجودی انبار را صفر کرد

سقوط ۱۸ هزار واحدی شاخص بورس 
در اولین روز هفته

چرا شاخص بورس 
ریخت؟

۳

۱ الی 7

چگونه مهارت کارآفرینی را در کودکان خود افزایش دهیم 
کناره گیری باب ایگر از تیم مدیریت دیسنی

کمپین جدید نوتال با همکاری آمازون
چالش تعامل نزدیک با مشتریان در برندسازی نوین

جایگاه کپی رایت تصاویر در بازاریابی دیجیتال
فروش بدون سود با چه هدفی انجام می شود؟

۸ تا ۱6
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سرمقاله
نگاهی اجمالی به سرنوشت 

مصرف کننده به بهانه روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان

نهم اس��فند بعن��وان روزملی 
مص��رف  حق��وق  از  حمای��ت 
کنن��دگان در تقوی��م رس��می 
کش��ور درج شده است. اهمیت 
و فای��د ای��ن روز در تقوی��م از 
این منظر اس��ت که هم مصرف 
کنندگان و بنگاههای اقتصادی 
در فرایند تولید، عرضه و خرید 
کاال و خدمت به موضوع حقوق 
و جای��گاه قانون��ی یک مصرف 

کننده واقف شوند.
طی س��ال جاری به س��بب 
آس��یبهای عارضی ب��ر اقتصاد 
کش��ور و ش��رایط س��خت بازار 
امکانی موثر برای توجه وتوسعه 
موضوع حقوق مصرف کنندگان 
فراهم نش��د و بعض��اً برخی راه 

های رفته نیز نا تمام ماند. 
نگاه مصرف کننده به ش��رایط 
اتی اقتصاد در حوزه کاال و خدمات 
با ش��یوع ویروس کرونا با نگرانی 
عمیق از سوء استفاده برخی افراد 
فرصت طلب در احتکار مایحتاج 
ض��روری و حیاتی م��ردم مانند 
ماس��ک، مواد ضدعفونی کننده 
و س��ایر ملزومات مراقبتی همراه 
گردیده است. و این نشان می داد 
که رعایت حقوق قانونی مصرف 
کننده با تواقع��ات قانونی فاصله 

معنا داری دارد. 
ادامه در همین صفحه
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در حالی کلیات بودجه س��ال 99 از س��وی نماین��دگان مجلس با ۱۱۴ رأی مخالف رد ش��ده 
که جلس��ات مجلس به دلیل ش��یوع ویروس کرونا تا پایان هفته تعطیل اعالم ش��ده و همین امر 
سرنوشت بودجه سال آینده را با ابهام روبه رو کرده است. در این میان به نظر می رسد که با شروع 

دوباره جلسات مجلس، بودجه دو دوازدهم از سوی نمایندگان بررسی و تصویب شود.
پنجم اس��فندماه بود که مجلس شورای اسالمی در غیاب 9۰ نماینده، با ۱۱۴ رأی مخالف، ۶۷ 
رأی موافق و سه رأی ممتنع کلیات الیحه بودجه سال آینده را رد کرد و به این ترتیب نمایندگان 
مجلس دهم برای دومین بار به برنامه مالی یک ساله دولت ایراد گرفتند و با کلیات الیحه بودجه 
۱۳99 در صح��ن علن��ی مخالفت کردند. این مجلس یک بار هم به کلیات بودجه س��ال ۱۳9۷ نه 
گفته بود. این بار هم هرچند کمیس��یون تلفی��ق کلیات الیحه بودجه 99 را تصویب کرده بود اما 

این کلیات در صحن علنی مجلس رأی نیاورد.
ب��ه گزارش ایرنا، دول��ت در موعد مقرر و قانونی )میانه آذرماه( الیحه بودجه س��ال آینده را به 
مجل��س تقدیم کرد و نمایندگان مردم که آخری��ن روزهای حضور خود را در این دوره از مجلس 
می گذرانن��د، در آخرین روزهای س��ال تصویب برنامه مالی دولت برای س��ال آینده را به موعدی 

دیگر موکول کردند.
از ویژگی های مهم بودجه سال آینده کاهش وابستگی آن به نفت است به طوری که طبق گفته 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه میزان وابس��تگی به کمتر از ۱۰درصد رس��یده  است و پیش بینی 
شده که درآمدهای حاصل از فروش نفت به ۴۸ هزار میلیارد تومان برسد که در مقایسه با بودجه 

امسال کاهش ۶۸درصدی را نشان می دهد.
در غی��اب پول نفت، سیاس��ت دولت اداره امور کش��ور با تمرکز بر افزای��ش درآمدهای مالیاتی 
اس��ت که برای تحقق آن قرار اس��ت اهرم های س��اماندهی معافیت های مالیاتی، افزایش پایه های 
مالیات ستانی و مهار فرارهای مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس برای سال آینده ۱۷۵ 

هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده  است.
از دیگر محورهای الیحه بودجه 99 افزایش ۱۵درصدی دس��تمزدها، افزایش سقف مولدسازی 
دارایی ها، رش��د بودجه بخش عمران، افزایش بودجه عمومی و افزایش س��قف انتش��ار اوراق مالی 
است. اکثریت نمایندگان مجلس به این تصمیمات دولت ایراد گرفته اند و به کلیات الیحه بودجه 
99 رأی موافق ندادند. در این میان برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی می گویند ایرادات 
مجلس��ی ها فنی نیس��ت و عده ای با نیت مخالفت با دولت با الیحه بودجه س��ال آینده مخالفت 

کرده اند.
مخالفان الیحه بودجه ۹۹ چه می گویند؟   

تعدادی از ۱۱۴ نماینده ای که به تصویب کلیات الیحه بودجه سال آینده رأی مخالف دادند بر 
این باورند که مهم ترین نقص برنامه مالی دولت برای سال آینده غیرواقع بینانه بودن آن است. به 
این معنا که فروش یک میلیون بش��که نفت در ش��رایط تحریمی محقق نمی شود یا اینکه درآمد 
۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل مولدس��ازی دارایی های دولت به اجرا نمی رس��د. همچنین دولت 

نمی تواند درآمد ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی حاصل از مالیات ستانی را وصول کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند، بودجه سال آینده با اسناد باالدستی به ویژه برنامه 
توس��عه شش��م همخوانی و تطابق ندارد و نمی تواند در شرایط جنگ اقتصادی کارآمدی و کارایی 
داش��ته باش��د که البته تعدادی از نمایندگان مجلس هم برای تصمیمات خود از این کارشناسان 

اقتصادی خط می گیرند.
نماین��ده ای هم دلیل مخالفت خود با تصویب کلیات الیحه برنامه بودجه را نبود ش��فافیت ها و 
جای خالی عدالت اجتماعی را عنوان کرده  اس��ت و معتقد اس��ت که بحث حقوق و دس��تمزد در 
بودجه ناعادالنه تنظیم ش��ده و افزایش ۱۵درصدی حقوق ظلم به کس��انی اس��ت که حقوق های 

پایین می گیرند.
ایراد نماینده دیگر این اس��ت که اصالح س��اختار بودجه که وعده داده شده بود، بسیار حداقلی 
پیاده س��ازی ش��ده  است و انتظارات مجلس و کارشناس��ان صاحب دانش در این زمینه را برآورده 
نمی کند و نمی تواند ایجاد یک میلیون ش��غل پیش بینی شده را محقق سازد. انتقاد دیگر هم این 
اس��ت که در این بودجه، اس��تقراض خارجی دیده  ش��ده که با اجرای آن احکام، کش��ور مقروض 

می شود.

تع��دادی دیگر هم افزایش س��قف انتش��ار اوراق مالی ت��ا ۸۰ هزار میلیارد توم��ان را به معنای 
خل��ق پول و افزایش تورم می دانند و نس��بت ب��ه این اقدام و تصمیم دولت انتق��اد دارند. عده ای 
هم می گویند ۱۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بودجه 99 دیده ش��ده که ۶ برابر عملکرد 

عمرانی سال 9۸ است و دولت با این اقدام آینده کشور را به فروش گذاشته  است.
مجلسی ها با برنامه مالی دولت برخورد سیاسی می کنند؟

برخ��الف اینک��ه برخ��ی از نماین��دگان مجلس و کارشناس��ان، الیح��ه بودجه س��ال آینده را 
غیرواقع بینان��ه می دانن��د، گروهی دیگر همراه ب��ا تنظیم کنندگان و دس��ت اندرکاران تهیه الیحه 
می گویند این الیحه نس��خه ای برای گذر از شرایط س��خت تحریم ها است و با توجه به وابستگی 
مزمن بودجه به درآمدهای نفتی، با ۶۸درصد کاهش وابس��تگی نس��بت به س��ال گذشته تنظیم 

 شده است.
طب��ق سیاس��ت دولت، بیش��ترین اتکای بودج��ه برای اداره ام��ور روی درآمده��ای مالیاتی با 
پیش بینی تحقق ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولتی اس��ت. از س��وی دیگر در حالی که دولت 
برنامه افزایش ۱۵درصدی حقوق و دستمزدها را دارد، میزان مخارج دولت در بودجه فقط ۴درصد 
رش��د خواهد داش��ت. از س��وی دیگر با توجه به احتمال کاهش واردات درآم��د حاصل از حقوق 
گمرکی تا ۳۸درصد کاهش یافته  است که تمام این موضوعات نشان از واقع بینی دولت در تنظیم 

برنامه مالی در شرایط تحریم های سخت گیرانه را دارد.
از س��وی دیگر انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با هدف راه اندازی عملیات بازار باز در 
سیس��تم بانکی، تهاتر بدهی ها به پیمانکاران، مهار نقدینگی و... هدف گذاری ش��ده  است و دولت 

قصد انتشار اوراق بی پشتوانه در بازار را ندارد.
از ای��ن رو ع��ده ای انتقادات نمایندگان مجلس به الیحه بودجه س��ال آینده را فنی نمی دانند و 
معتقدند که مجلسی ها در این روزهای پس از انتخابات با برنامه مالی دولت برخورد سیاسی دارند. 
در این بین مهم ترین اثر مجلس در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده ارسال سیگنال منفی به 

بازار و جامعه است که شرایط اقتصادی را بیش از این تحت فشار قرار می دهد.
در ای��ن می��ان عده ای هم معتقدند که با این رفتارها جریانی قصد هزینه تراش��ی برای دولت را 
دارد چنانکه دیدیم با ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، بازار ارز تا حدی از کنترل 

خارج شد و قیمت ها در این بازار به سرعت افزایش یافت.
هزینه تاخیر در تصویب و تخصیص بودجه

از دید برخی ناظران، انگیزه تعدادی از مخالفان الیحه بودجه سال آینده از نه گفتن به تصویب 
برنامه مالی دولت این بوده که کار بررس��ی الیحه بودجه س��ال 99 به مجل یازدهم بکش��د و بار 
تصوی��ب این الیحه بر دوش نماین��دگان دوره بعد بیفتد. البته »عل��ی الریجانی« رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی اعالم داشته این الیحه بودجه که در مجلس رد شده است، به کمیسیون تلفیق 
برمی گردد تا در آنجا اصالح شود و گزارش اصالح شده به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود. 
اعضای کمیس��یون تلفیق با دقت بیش��تری الیحه بودجه را بررس��ی کنند و با توجه به اینکه تا 
پایان س��ال وقت زیادی نداریم، اعضای کمیس��یون تلفیق باید هرچه س��ریع تر جلس��ات خود را 

تشکیل دهند.
هرچند کلیات بودجه رد ش��د اما قرار نیس��ت ب��ه دولت برگردد چرا که طب��ق تبصره ۳ ماده 
۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس اگر کمیس��یون تلفیق بودجه را رد و در نهایت صحن علنی مجلس 
ه��م ب��ه آن رأی مخالف دهد الیحه باید به دولت بازگردد، اما در حال حاضر الیحه بودجه س��ال 
99 را کمیس��یون تلفی��ق تصویب کرده بنابراین الیحه پس از رد در صحن به کمیس��یون تلفیق 

بازبرمی گردد و پس از اصالح آن هم با نظر دولت دوباره به صحن مجلس ارسال خواهد شد.
در این میان موضوع مهم بحث هزینه تراش��ی در مس��یر تصویب الیحه اس��ت چرا که تاخیر در 
تصویب باعث ارائه بودجه چند دوازدهمی می شود که خود آن از نظر زمان هزینه  باالیی هم برای 
بدنه کارشناس��ی دولت و هم برای مجلس به دنبال خواهد داش��ت. از س��وی دیگر دولت را برای 
انجام امور کش��ورداری و تخصیص اعتبارات به پروژه، طرح ها و ... با مش��کل مواجه می س��ازد آن 
هم در ش��رایطی که س��تاد اقتصادی دولت و کارشناسان حاضر در بدنه این دستگاه ها باید در هر 
س��اعت کاری خود به دنبال طراحی راهکارهای ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در دوران تش��دید 

تحریم ها باشند.

نگاهی اجمالی به سرنوشت مصرف کننده به بهانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ادامه از همین صفحه

عدم وجود انس��جام ملی در تحقق اهداف مصرف کننده موجب گردیده که توس��عه مفاهیم مرتبط با این حقوق از 
نفوذ پذیری مناسبی در بطن جامعه برخوردار نگردد.

مص��رف کننده در مقام ذی نف��ع اصلی این موضوع به بجای توجه به کارکردهای اجتماعی موضوع بصورت فردی 
بدنبال دس��ت یابی به منافع کوتاه مدت از این جریان بس��نده کرده است. در حالی که نمود عینی احترام و توجه به 
حقوق مصرف کنندگان در رفتارهای جمعی جامعه بروز و ظهور می یابد.و این امر است که می تواند در مقابله برخی 
افزونه خواهی های بنگاههای اقتصادی یا جریان های فرصت طلب قرار گیرد. افزایش قیمت نا متعارف برخی کاالها 
و خدمات و عدم انسجام مصرف کننده در امتناع از خرید این محصوالت تا به زانو درآوردن گرانفروش امروزه در همه 
جوامع توسعه یافته بعنوان یک اصل همگانی پذیرفته شده است مطالبه فاکتور خرید از فروشنده و ترس فروشنده از 
عدم ارائه فاکتور بیش از خریدار نشان دهنده اجرای صحیح قانون حمایت در این گونه جوامع است. و سکوت مصرف 
کننده و تمکین او از برخی منافع گذرا و کوتاه مدت جریان مصرف کننده پویا و فعال را بصورت منفعل و مش��اهده 

گر کشانده است.
نگاهی س��طحی به موضوع حقوق مصرف کننده در مفاهیم اقتصادی همراه با برخی مش��کالت عارضی بر اقتصاد 
کش��ور روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده را از منظر نفوذ پذیری عینی قانون حمایت مطالبه گر در آس��تانه 

تعطیلی قرار داده است.
این روزها در ش��رایطی مصادف می ش��ویم با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده که جریان تولید و مصرف با 
چالشهای جدی از توقعات و نیازها در فرایند اجرایی امور دست به گریبان هستند. و توجه جدی و عمیقی به مولفه 
های موثر بر نهادینه شدن این حقوق از خود نشان نمی دهند. تا از این بن بست فعلی خارج شوند.و تا هنگامی که این 
موضوع برای همگان بعنوان یک دغدغه عینی و ملموس مطرح نشود نمی توان توقع داشت که مشکالت و مباحث 

جاری در زنجیره تولید تا مصرف را به سامان برسد.
برای مصرف کننده ناآگاه و غیر مطلع طبیعتاً مطالبه ای در این خصوص  وجود نخواهد داشت و تولید کننده هم تا 
زمانی که نگاه خود را به سمت نیازهای حقیقی و واقعی مصرف کننده بصورت عینی معطوف نکند نمی تواند فرایند 
توس��عه و تکامل خود را ش��اهد باشد. و این موضوع در شرایطی است که جریان مسئولیت پذیری بنگاه اقتصادی در 

مقابل کاال قابل عرضه در جهان توسعه یافته به مسئولیت محض تکامل یافته است.
تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در س��ال ۱۳۸۸ توس��ط مجلس و ابالغ آن به دولت برای اجرا تنها 
بعنوان یک سنگ بنای یک فرایند مهم تحول ساز در ارتبط فی مابین تولید کننده و مصرف کننده تلقی می شود. 
و عدم استمرار روند حمایتی از این قانون از سوی متولیان امر کل این این فرایند را در حد شعار باقی گذاشته است. 
بعنوان یک مصادق عینی عدم اجرای مواد مرتبط با  قانون حمایت مانند ماده ۷ قانون و عدم التزام همگان به اصول 
مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن باعث گردیده تا مصادیق جدی از تبلیغات فریبنده و خالف واقع در فضاهای 
تبلیغی موجب خس��ارتهای مادی و معنوی زیادی به جامعه ش��ود. و بسیاری از مصرف کنندگان با توجه به تبلیغات 
خالف واقع آسیبهای جدی زیادی از منظر مادی و معنوی تحمل شده اند و البته این اسیبها یعنی خسارت به اقتصاد 
ملی و پرشدن کیسه برخی افراد فرصت طلب و متولیان امر نیز به این مصادیق که عماًل موجب اغفال و حتی تهدید 
سالمت جامعه در تبلیغات خالف واقع می شود توجهی نداشته باشند.و براحتی اجازه ارائه اینگونه تبلیغات را از رسانه 
یا فضای تبلیغی می دهند.  البته اثار این گونه اقدامات همانگونه که گفته شد کل فرایند اقتصاد ملی را هدف گرفته 

است.  
با مطالعه تاریخ اقتصادی ایران و ارزیابی ارتباط فی مابین جریان تولید و مصرف می توان به این موضوع واقف گردید 
که در کنار سایر آسیبهای موجود در فرایندهای اقتصادی عدم وجود یک قانون حمایت جامع و مانع در ساماندهی 
این ارتباط بعنوان یک ضرورت هموار مد نظر کارشناسان و صاحب نظران مطرح می گردید وبا تصویب قانون حمایت 
از حقوق مصرف کننده این بارقه امید شکوفا گردید که این ارتباط بصورت صحیح و منظم ساماندهی شودولی پس از 
قریب ده سال از تصویب این قانون متاسفانه به سبب عدم جدیت همگان در اجرای این قانون تاثیر گذاری جدی در 

تعالی حقوق مصرف کنندگان مشاهده نمی شود.
با عنایت به موارد پیش گفته بنظر می رسد که اجرای مناسب و صحیح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از 
سوی متولیان امر اعم از دستگاههای اجرایی، بنگاههای اقتصادی و حتی مصرف کنندگان )در مطالبه این قانون( می 
تواند بخش مهمی از فرایند توسعه اقتصادی کشور را که هم اکنون از روز مره گی و رکود رنج می برد از این وضعیت 
خارج س��ازد. باید جریان تولید را به این نکته واقف نمود که دوام و اس��تمرار حیات زنجیره تولید تا مصرف در توجه 
و احترام به حقوق مصرف کنندگان نهفته است و با تحقق حقوق واقعی آنها حیات متعالی جریان تولید هم محقق 
می شود. از سویی دیگر نیز دستگاههای اجرایی نیز باید به این اصل توجه کنند با ایجاد یک جریان مصرف کننده 
مطالبه گر بخش زیادی از انرژی و توان دس��تگاههای اجرایی از فرایندهای جاری و رومزه غیر موثر به س��مت اهداف 

تکاملی رهنمون خواهد شد.

چرا نمایندگان مجلس دهم به برنامه مالی دولت »نه« گفتند؟
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»کووی��د-۱9« اولی��ن بیماری اپیدمیک تاریخ نیس��ت، اما ش��یوع آن 
در س��ومین دهه از هزاره س��وم میالدی و در عصر اینترنت و ش��بکه های 
اجتماعی، آن را به بی بدیل ترین بیماری واگیردار تاریخ تبدیل کرده است. 
»کرونا ویروس« حاال بیش��تر از ۵۰ کش��ور جه��ان را درگیر خود کرده و 
کشورها یکی پس از دیگری، آمار ابتالی شهروندان شان به ویروس کرونا را 
تایید می کنند. بسیاری از تحلیلگران و دولتمردان، این هفته را سخت ترین 
هفته ش��یوع کرونا می دانند. دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز از هفته 
س��خت کرونایی خبر داده و گفته در این هفت��ه، پیک اصلی کرونا در راه 
است. س��خنگوی وزارت بهداشت هم اعالم کرده که شیب نمودار ابتال به 

کرونا در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود.
نش��ریه »اکونومیس��ت« نیز همین عقیده را دارد و در شماره این هفته 
خود به گسترش شیوع کرونا در کشورها و الزامات دولت ها برای مقابله با 
این ویروس مهلک پرداخته است. »اکونومیست« در این گزارش، عملکرد 
دولت چین در برخورد با کرونا را بررسی کرده و از درس هایی که از مدل 

چینی برخورد با کرونا می توان گرفت، سخن گفته است.
چین چگونه گسترش شیوع کرونا را مهار کرد؟

»اکونومیست« در سرمقاله خود نوشته است: »صداقت در بحث سالمت 
عمومی از امید ارزشمندتر است. در هفته گذشته مشخص شده که بیماری 
ویروسی موسوم به »کووید- ۱9« که از ابتدای دسامبر به چین حمله کرد، 
قرار اس��ت در سراسر جهان ش��یوع یابد. بسیاری از دولت ها، این سیگنال 
را مخابره می کنند که قادر به مهار کرونا خواهند بود، اما به نظر می رس��د 
آنها باید شهروندان را برای یک هجوم آماده کنند، زیرا کرونا در راه است!

مقامات کشورها باید در شرایطی به مبارزه علیه کرونا برخیزند که شناخت 
چندان��ی از این ویروس ندارند. یکی از تخمین ها پیش بینی می کند که بین 
۲۵ تا ۷۰درصد از مردم کشورهای درگیر کرونا به این ویروس مبتال خواهند 
ش��د. بررسی نمونه های چین نشان می دهد که حدود ۸۰درصد از چینی ها، 
نشانه های خفیفی را تجربه می کنند، ۱۵درصد نیازمند درمان در بیمارستان 

هستند و ۵درصد دیگر نیز باید در بخش مراقبت های ویژه بستری شوند.«

به گفته اکونومیس��ت، »کارشناسان معتقدند که ویروس کرونا می تواند 
۵ تا ۱۰ برابر مرگبارتر از آنفلوآنزای فصلی باشد که در برخی از سال های 
گذش��ته با نرخ مرگ و میر ۰.۱درصد می توانست تنها در آمریکا ۶۰ هزار 
قربانی بگیرد. مدل سازی ها نشان می دهد که رشد اقتصادی جهان در ۱۲ 
م��اه می تواند با کاهش ۲درصدی به یک درصد برس��د. البته بروز چنین 
نتایجی تا حدود زیادی به عملکرد آتی دولت ها در برخورد با کرونا وابسته 
اس��ت که نمونه آن در چین رخ داد. اس��تان هوبی به عنوان کانون شروع 
ش��یوع کرونا، جمعیت ۵9 میلیون نفری دارد که ۶۵هزار نفر آن مبتال به 
کرونا هس��تند و آمارها از نرخ مرگ و می��ر ۲.9درصدی حکایت دارد. در 
مقابل اما در دیگر نقاط چین که جمعیت ۱.۳ میلیارد نفری ساکن است، 

تنها ۱۳ هزار مبتال وجود دارد و نرخ مرگ و میر آن ۰.۴ درصد است.«
چند درس از تجربه چینی ها در برخورد با کرونا

مخف��ی کاری دولتم��ردان چی��ن و ایران در اع��الم واقعی آم��ار کرونا، 
ترجیع بند اغلب گزارش هایی اس��ت که در چند روز گذشته در رسانه های 
غربی منتش��ر شده و اکونومیس��ت نیز در ادامه سرمقاله خود به آن اشاره 
ک��رده اس��ت: »اگرچه مخفی کاری مقامات چینی در رابطه با ش��یوع این 
ویروس موجب شد تا »کووید-۱9« جان بگیرد، اما پس از آن و حتی قبل 
از اینکه این ویروس به  نحو چشمگیری از استان هوبی خارج شود، مقامات 
دولت مرکزی و محلی یکی از بی سابقه ترین و گسترده ترین قرنطینه ها در 
طول تاریخ را اجرایی کردند؛ به طوری که کارخانه ها بسته شدند، حمل و 

نقل عمومی متوقف شد و مردم موظف به ماندن در خانه شدند.
این سیاست دولت چین موجب افزایش آگاهی و تغییر رفتار مردم شد 
و بدون اتخاذ چنین سیاستی مطمئنا چین هم اینک می بایست میلیون ها 
نفر مبتال و ده ها هزار قربانی می داشت. این عملکرد دولت چین باعث شد 
تا سازمان بهداشت جهانی در این هفته، خرسندی خود را از سیاست ها و 
اقدامات چینی ها در مهار کرونا ابراز کند. البته خرسندی سازمان بهداشت 
جهان��ی به این معنا نیس��ت که مدل چینی ها می توان��د برای نقاط دیگر 
جهان نیز موثر باش��د، چراکه اجرای هر قرنطینه ای با هزینه های هنگفتی 
مواجه است، اما در حالی چین تالش می کند به صورت تدریجی و با کاهش 
قرنطینه، اقتصاد خود را روی ریل رش��د بازگرداند، که ممکن اس��ت موج 
دوم و قوی تر کرونا بار دیگر با چین برخورد کند. اگرچه کش��ورهای دیگر 

جهان شاید نتوانند مدل قرنطینه چینی را اجرا کنند، اما تجربه چینی ها 
نشان می دهد که جهان باید سه درس گفت وگو با مردم، کندسازی انتقال 
بیماری و آماده  س��اختن سیستم های حفظ سالمت برای افزایش تقاضا را 

در اولویت قرار دهد.«
اکونومیست، آماده سازی افکار عمومی را اقدامی مهم در برخورد با کرونا 
می داند و به عنوان نمونه به هش��دار کش��ورها به شهروندان شان نسبت به 
شیوع »کووید-۱9« اشاره می کند: »برای مثال، یکی از نمونه های مناسب 
از ارتباط ب��ا مردم، بیانیه یک مرکز کنترل بیماری در غرب در ۲۵ فوریه 
بود که از هش��داری صریح و جدی نس��بت به ش��یوع »کووید-۱9« خبر 
می داد، اما وزارت بهداش��ت ایران در این زمینه ناموفق عمل کرده است و 
برای نمونه، معاون وزیر بهداش��ت ایران که خود مبتال به کرونا بود، تالش 
می کرد در یک نشس��ت خبری، دولت را در کنترل وضعیت، موفق نشان 
دهد. حتی بهترین تالش ها برای پوشاندن حقایق در این زمینه، یک گل 
به خودی است، چراکه موجب ترویج بی اعتمادی، شایعه و ترس در سطح 

جامعه می شود.«
از گفت وگو با مردم تا کندسازی انتقال بیماری

به اعتقاد اکونومیس��ت، »بهترین زمان برای گفت وگ��و با مردم در این 
زمینه، پیش از آغاز شیوع بیماری است. اما درس دوم تجربه چینی ها، این 
اس��ت که دولت ها می توانند ش��یوع کرونا را کند کنند و با پایین کشاندن 
الگوی اپیدمی، جان شهروندان را حفظ کنند. در این زمینه می توان ابتالی 
برخی از موارد را تا زمس��تان آتی به تاخیر انداخت تا درمان های مناسبی 
ب��رای آن در نظر گرفته ش��وند. زمانی که در یک کش��ور، موارد اندکی از 
ویروس کرونا دیده می شود، دولت ها می توانند تمام مسیرهای رفت و آمد 
افراد را بررسی کرده و کسانی را که با آنها برخورد داشته اند، قرنطینه کنند، 
اما دولت ها در مقیاس های گسترده باید به فکر قرنطینه شهر ها، تعطیلی 

کارخانه ها و مراکز عمومی و آموزشی نیز باشند.
درس سوم از تجربه چینی ها نیز آن است که سیستم های بهداشتی برای 
آینده آماده شوند. این موضوع شامل برنامه ریزی لجستیکی زمان بر و نیاز 
بیمارستان ها به البسه مخصوص، ماسک، دستکش، اکسیژن و دارو است. 
همچنین باید یک طرح کلی برای نحوه مهیا ساختن طبقات در قرنطینه 

»کووید-۱9« تهیه شود.

ویروس کرونا پس از آسیا و اروپا به آمریکا و استرالیا رسید و تمام قاره ها را درنوردید

کرونا بدون توقف

فرصت امروز: سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم شناسایی ۲۰۵ مورد 
جدید ابتال به ویروس کرونا، آمار کل مبتالیان تا ظهر شنبه را ۵9۳ نفر 
و ش��مار فوتی ها را ۴۳ نفر اعالم کرد. کیانوش جهانپور همچنین گفت 
که از موارد جدید این بیماری متاسفانه 9 تن جان باخته اند و ۱۲۳ نفر 
از بیماران کرونایی نیز در روزهای اخیر از بیمارستان ترخیص شده اند.

به گفته س��خنگوی وزارت بهداشت و براساس آخرین نتایج آزمایش ها، 
ابتالی ۲۰۵ مورد جدید از روز جمعه تا ظهر شنبه قطعی شده و از این ۲۰۵ 
نفر، ۵۲ نفر استان تهران، ۲۱ نفر استان قم، ۱۷ نفر استان گیالن، ۲۲ نفر 
استان گلستان، ۱۲ نفر استان اصفهان، ۱۸ نفر استان مرکزی، ۱۲ نفر استان 
مازندران، یک نفر استان خراسان رضوی، یک نفر استان ایالم، ۸ نفر استان 
فارس، ۶ نفر اس��تان آذربایجان ش��رقی، ۳ نفر استان اردبیل، ۸ نفر استان 
البرز، ۴ نفر استان سمنان، ۵ نفر استان کردستان، ۶ نفر استان قزوین، ۴ نفر 
استان خوزستان، ۴ نفر استان یزد و یک نفر در استان سیستان و بلوچستان 
ساکن هستند؛ بنابراین، آمار مبتالیان قطعی به کووید-۱9 از ابتدا تا میانه 
شنبه ۵9۳ تن است. جهانپور با بیان اینکه آنچه به عنوان آمار قطعی اعالم 
می شود براساس یافته های آزمایشگاهی است، گفت: تعداد موارد مشکوک 
بیشتر از آن چیزی است که نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد. در بسیاری 
از موارد افراد با س��ندرم های حاد تنفس��ی، تحت درم��ان قرار می گیرند و 
با عالئم ش��به آنفلوآنزا به مراکز درمانی مراجع��ه می کنند. او همچنین با 
اشاره به اینکه کرونا در ادامه شیوع در نوار شمالی کشور به استان گلستان 
رسیده، گفت: احتماال استان گلستان با توجه به میزان شیوع به مرکز شیوع 
کرونا تبدیل می شود. عاجزانه از مردم می خواهیم درخصوص خودمراقبتی، 
کاهش مراودات، کاهش سفرهای برون شهری و درون شهری و رعایت نکات 

بهداشتی با ما همکاری کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه امن ترین مکان در برابر کرونا، 
ماندن در خانه و ش��هر خودمان اس��ت، گفت: ت��ا می توانید در مجالس 
ترحیم ش��رکت نکنید. شایعه پردازی ها در رس��انه های خارجی منتشر 
می شود و آنچه وزارت بهداشت به عنوان آمار قطعی ارائه می کند براساس 
آخرین یافته های آزمایشگاهی است. تنها تفاوت آن با آزمایش های اولیه 

این است که در مواردی آزمایش اولیه شاید به همراه عالئم برای شروع 
بیماری کافی اس��ت و اقدامات الزم در بیمارستان ها آغاز می شود، اما از 
نظر اپیدمیولوژیک این آمار وقتی با آزمایش های نهایی قطعی نشود، به 

عنوان کیس قابل ارائه در آمارهای رسمی نخواهد بود.
به گفته وی، تعداد موارد مش��کوک خیلی بیش��تر از آن چیزی است 
که نتایج آزمایش��گاهی ب��ه عنوان مبتال به کووید-۱9 نش��ان می دهد. 
۱۰ ت��ا ۱۵درصد افراد به عنوان ابتالی قطعی به این بیماری محس��وب 
می شوند و در بسیاری از موارد افراد به عفونت های حاد تنفسی دیگری 
مبتال هس��تند و با تابلوی مش��کوک تحت مراقبت قرار می گیرند. اینکه 
می گویند در یک بیمارس��تان ۵۰ یا ۱۰۰ نفر مشکوک بستری هستند، 
برخ��ی از این افراد عالئم ش��به آنفلوآن��زا دارند و خروج��ی یافته های 

آزمایشگاهی ۱۰درصد موارد را تایید می کند.
اما همانطور که س��خنگوی وزارت بهداشت اش��اره کرده، بسیاری از 
مبتالیان با س��ندرم های حاد تنفسی به مراکز درمانی مراجعه می کنند 
و در نتیجه این س��وال برای افکار عمومی پیش می آید که تفاوت اصلی 
کرونا با آنفلوآنزا چیست؟ در پاسخ به این سوال، دکتر عاطفه عابدینی، 
فوق تخصص بیماری های ریوی بیمارس��تان مسیح دانشوری می گوید: 
عطسه و آبریزش بینی عالمت کرونا نیست و بیماران نباید تنها با دیدن 
عالئمی مانند آبریزش بینی و عطس��ه به مراک��ز درمانی مراجعه کنند؛ 
چراکه ن��ه تنها خود را در معرض خطر و بیماری قرار می دهند، بلکه با 
ایجاد شلوغی در مراکز درمانی، کادر درمان را با مشکل روبه رو می کنند.
عابدینی در گفت وگو با ایسنا و با اشاره به تفاوت های عفونت ویروسی 
کرونا با آنفلوآنزا و س��رماخوردگی گفت: کرونا ویروس می تواند عالئمی 
مانند آنفلوآنزا و یا س��رماخوردگی س��اده ایجاد کن��د، ولی واقعیت این 
اس��ت که تفاوت هایی باهم دارند، برعکس سرماخوردگی و آنفلوآنزا که 
دس��تگاه تنفس��ی فوقانی را درگیر می کنند، در کروناویروس دس��تگاه 

تنفسی تحتانی یعنی خود ریه بیشتر درگیر می شود.
او با اش��اره به عالئم معمول در سرماخوردگی ساده و آنفلوآنزا که در 
کرونا ویروس کمتر دیده می ش��ود، ادام��ه داد: آبریزش بینی، درگیری 

سینوس ها و عطسه بیشتر در س��رماخوردگی و آنفلوآنزا دیده می شود، 
ولی در کروناویروس کمتر ش��ایع است، به گونه ای که کمتر از ۵درصد 
موارد در کرونا آبریزش بینی داریم، البته ممکن است در کرونا احساس 

گرفتگی بینی را داشته باشیم.
به گفته وی، معموال آنفلوآنزا س��یر سریعی داش��ته و ناگهانی شروع 
می شود ولی سیر کرونا تدریجی و در  طی چند روز آغاز می شود. یعنی 
زمان رس��یدن کرونا به مرحله حاد طوالنی تر اس��ت، ول��ی در آنفلوآنزا 

معموال طی ۴۸ ساعت همه عالئم مشخص می شود.
عابدینی با اش��اره به س��ایر تفاوت های این بیماری ه��ا، گفت: عالئم 
مشخص و ش��ایع تر کرونا ویروس سرفه های خشک و احساس ناراحتی 
و درد مبهم در قفس��ه س��ینه اس��ت که این عالئم معموال در آنفلوآنزا 
وجود ندارد. البته درآنفلوآنزا س��رفه داریم ولی خیلی خش��ک نیست و 
در سرماخوردگی س��اده اصال سرفه نداریم. همچنین احساس خستگی 
و ع��دم ش��ادابی بیش��تر در کرون��ا و آنفلوآن��زا دیده می ش��ود ولی در 

سرماخوردگی ساده وجود ندارد.
این فوق تخصص ریه با بیان اینکه بی اشتهایی در آنفلوآنزا خیلی شدیدتر 
از کروناویروس اس��ت، گفت: شکم درد، تهوع و استفراغ نیز در کرونا بسیار 
غیرشایع بوده و اسهال نیز زیر ۱۰درصد در موارد کرونایی دیده می شود. به 

عبارت دیگر عوارض گوارشی در کروناویروس شایع نیست.
وی ب��ا بیان اینک��ه بیمار تیپی��ک کروناویروس با درد مبهم قفس��ه 
س��ینه، تب، سرفه های خش��ک و تنگی نفس تش��خیص داده می شود، 
تصریح کرد: اگر فردی این عالئم را در خود دید باید برای بررس��ی های 
بیش��تر، عکس��برداری از ریه و اندازه گیری س��طح اکس��یژن به مراکز 
درمانی مش��خص ش��ده از س��وی وزارت بهداش��ت مراجعه کند. عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان با بیان اینکه 
حدود 9۰درص��د مبتالیان کرونا نیازی به بس��تری ندارند، گفت: البته 
در برخی افراد به ویژه س��المندان و اف��راد دارای بیماری های زمینه ای 
و نقص سیس��تم ایمنی می تواند منجر به نارسایی تنفسی شود، چراکه 

کروناویروس در 9۰درصد موارد احتمال درگیری ریه وجود دارد.

آمار مبتالیان رسمی کرونا در ایران به ۵۹۳ نفر و تعداد جان باختگان به ۴۳ نفر رسید

بیم و امید کرونا

نگاه

چطور بر فشارهای روانی بیماری کرونا غلبه کنیم؟
روانشناسی برخورد با کرونا

با شیوع گسترده ویروس »کووید-۱9« در ایران و جهان، یک روانشناس 
می گوید در شرایط فعلی که دائما خبرهای مربوط به کرونا منتشر می شود 
و ب��ا توجه به همه گیری باالی این ویروس، افرادی که دچار ناهنجاری های 
روانی هس��تند بیش از س��ایر افراد در معرض خطر ق��رار دارند و مهم ترین 

وظایف هر فردی »ایجاد آرامش روانی« است.
امیرحسین آخوندی، در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه رفتار انسان ها از 
یادگی��ری و یادگیری نیز از تجربه به دس��ت می آید، ادامه می دهد: دنیا در 
چند دهه اخیر با موضوع این چنینی نظیر کرونا، دست به گریبان نبوده و در 
نتیجه ش��هروندان تجربه ای در این باره ندارند. به همین دلیل می بینیم که 
افراد، رفتار جدیدی از خود بروز می دهند؛ رفتارهایی که ممکن است برخی 
از آنها ناهنجار باشند، اما همان طور که گفته شد، این نابهنجاری رفتار کامال 

طبیعی است زیرا در شرایط کامال جدیدی قرار داریم.
او با تأکی��د بر اینکه رفتارهای مردم در ش��رایط کنونی محصول نگرانی 
است، می گوید: در حال حاضر مردم اخبار را از طریق رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی و برخی ش��بکه های ماهواره ای که عموما طرفدار ثبات در کش��ور 
نیستند، پیگیری می کنند و ازآنجایی که برخی اخبار ضدونقیض است، مردم 
را از این بابت که مبادا درباره آمارها به آنها دروغ می گویند، نگران می کنند.

به گفته آخوندی، انسان ها زمانی که نگران می شوند شروع به فکر کردن 
می کنن��د، اما ت��ا موضوعی نگرانی آنها را برطرف نکن��د از بین نمی رود. در 
نتیجه این عدم آگاهی درباره نحوه رفتار در ش��رایط موجب بروز رفتارهای 
غیرطبیع��ی می ش��ود بنابراین اگر در این ش��رایط رفتاره��ای غیرمعمولی 
مشاهده می ش��ود، این موضوع طبیعی است. وقتی که در چند روز گذشته 
اغلب افراد ماسک زده اند، دستکش به دست دارند، فردی با فرد دیگر دست 
نمی دهد و... اینها باعث می ش��ود که مردم احس��اس کنند اتفاقی در حال 
رخ دادن اس��ت. در این میان، افرادی که از س��المت روانی خوبی برخوردار 
نیس��تند، اس��ترس زاتر رفتار می کنن��د و باید به آنها ح��ق داد و هیچ کس 
نمی تواند فردی را به دلیل رفتارهایش سرزنش کند، زیرا منشأ این رفتارها 

از ذهن است.
چه افرادی بیشتر در معرض فشار روانی هستند؟

ای��ن روانش��ناس با تأکی��د بر اینکه اف��رادی که دچار افس��ردگی، فوبیا، 
پارانویید و ناهنجاری های روانی هس��تند در این شرایط بیش از سایر افراد 
در معرض خطر هس��تند، می افزاید: افرادی که از سالمت روان برخوردارند 
و از نظر ش��غلی، مالی و خانوادگی در ش��رایط خوبی هستند، از این شرایط 
موجود در جامعه راحت تر عبور می کنند اما افرادی که دچار ناهنجاری های 

روانی هستند، در شرایط عادی نگرانی و استرس دارند.
س��وال مهم این است که در این ش��رایط، مردم باید چه کار کنند؟ 
آخوندی با بیان اینکه در این ش��رایط هر یک از افراد جامعه وظایفی 
برعه��ده دارند، می گوید: مهم ترین وظایف هر ف��ردی »ایجاد آرامش 
روانی« است؛ در این ش��رایط افراد باید آرامش روانی را در اجتماعات 
و خان��واده حکم فرما کنند. باور اینک��ه هر بیماری علتی دارد و عوامل 
کنترل کننده و بازدارنده ای نیز برای آن وجود دارد که می توان از ابتالی 
افراد به کرونا جلوگیری کرد می تواند در ایجاد آرامش مؤثر باشد. به نظر 
می رسد تمرکز بر نحوه پیشگیری از ابتال به کرونا بار روانی بسیار مثبتی 

دارد تا اینکه درباره شیوع، آمار قربانیان و ... صحبت شود. 
این روانش��ناس تصریح می کند: همچنین افراد باید از دامن زدن 
به ش��ایعات خودداری و حتی از بیان اطالعات و اخباری هم که در 
مورد کرونا صحت دارند نیز پرهیز کنند. همیشه در همه اتفاقات بد 
تمرکز تمامی روانشناس��ان و مشاوران منحرف سازی افکار مردم به 
سمت اتفاقات مثبت با رعایت نکات ایمنی است. یکی از روش هایی 
که در درمان افسرده های روانی استفاده می شود بزرگنمایی نکردن 
مش��کالت و کوچک نمایی نکردن مشکالت اس��ت. توصیه می شود 
افکار خود را از هجمه های منفی موجود منحرف کرده و به مس��ائل 

مثبت بیندیشیم.
آخون��دی در ادامه س��خنانش درب��اره وظایف قانون گ��ذاران نیز 
معتقد اس��ت: بزرگ ترین وظایف قانون گذاران »اطالع رسانی صحیح 
و اطمینان بخش��ی درست به ش��هروندان حتی اگر این اطالعات بد 
باش��ند، است؛ این موضوع باعث می شود مردم به اخبار مثبتی که از 
طریق دولت به خبرگزاری های داخلی داده می ش��ود اطمینان کنند 
و اگ��ر اتفاقات بهتری در این ش��رایط رخ داد و راه درمانی کرونا نیز 
به دس��ت آمد یا تعداد بهبودیافتگان اعالم ش��د مردم بتوانند به این 
اخبار اطمینان کنند. همچنین قانون گذاران سعی کنند بر روی اخبار 
مثبت تمرکز بیش��تری داشته باشند چراکه اخبار مثبت می تواند به  
شدت سطح روانی جامعه را مثبت کرده و بار روانی منفی را از دوش 

جامعه بردارد.
استفاده از برخی واژه ها دارای بار روانی در جامعه است

بنا بر گفته های این روانش��ناس، در ش��رایط کنونی برخی افراد 
از روی نادانی یا به دالیل خاصی اقدام به ش��ایعه پراکنی می کنند؛ 
ش��ایعه پراکنی هایی که می تواند بار روانی داش��ته باش��د در همین 
راس��تا یکی از بزرگ ترین اقداماتی که دولت باید داشته باشد رفتار 
قاطعانه با شایعه پردازهاست؛ یعنی به مردم اعالم شود که اطالعاتی 
که از س��وی شایعه پردازها داده شده شایعه بوده است و پس ازآن با 
آن افراد برخورد ش��ود. این موضوع باعث می ش��ود مردم نسبت به 
ش��ایعه پردازی ها آگاه باش��ند و افرادی هم که قصد شایعه پراکنی 

دارند از انجام این کار دست بردارند.
آخوندی همچنین با اش��اره به اینکه اس��تفاده از برخی واژه ها و 
اصطالحات دارای بار روانی اس��ت، ادامه می دهد: برخی مس��ئوالن 
و حت��ی اف��رادی که دارای تحصی��الت آکادمیک هس��تند در این 
ش��رایط اصطالحاتی را به کار می برند که موجب رعب و وحش��ت 
در مردم می ش��ود؛ به طور مثال زمانی که در چنین شرایط خاصی 
از اصطالحاتی مانند »قرنطینه« اس��تفاده می شود و باید توجه کرد 
این کلمات دارای بار روانی اس��ت. زمانی که از واژه های این چنینی 
استفاده می شود ش��اید ۸۰درصد مردم و حتی افراد باسواد معنای 
ای��ن کلمات و اتفاقات را ندانند پس باید پس از بیان این واژه ها آن 

را برای مردم شفاف سازی کرد.
این روانش��ناس در انتها می گوید: در این ش��رایط س��طح نگرانی 
جامعه بسیار باالست و شاید برخی افراد با پیشینه روانی خاص این 
وضعیت را برنتابند. شاید تا هفته آینده روش درمانی ویروس کرونا 
به دس��ت آید، اما باید توجه کرد که اف��رادی که به لحاظ روانی از 
وضعیت خوبی برخوردار نیستند، به دلیل شرایط موجود تا چند ماه 
ممکن است درگیر استرس ها،  نگرانی ها و حتی بدکاری های عصبی 
روانی شوند و تا مدت ها با آن درگیر باشند، لذا در این شرایط باید 

مسئوالن سطح نگرانی جامعه را کاهش دهند.
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ش��یوع ویروس کرونا، پایه های بخش خدم��ات در اقتصاد ایران را به 
لرزه در آورده و در این ش��رایط و در آس��تانه س��ال نو، تبعات کرونا به 
بزرگ ترین نگرانی کس��به و بازاریان از افت خرید و فروش در شب عید 
تبدیل ش��ده است. در همین زمینه، یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق 
بازرگانی تهران، نگرانی بازاریان را چندان جدی نداس��ت و به آنها نوید 
داد ک��ه تا یکی دو هفته دیگر فضای خرید و فروش تغییر می کند و در 

نتیجه، کسبه نگران بازار شب عید نباشند.
آل اسحاق در گفت وگو با خبرآنالین، درباره شیوع بیماری کرونا گفت: 
کرونا یک بحث بهداش��تی و سالمت دارد و یک بحث اقتصادی. موضوع 
دیگر این است که از حادثه ای که اتفاق افتاده، استکبار و دشمنان از آن 

استفاده سیاسی می کنند.
او با بیان اینکه این مس��اله را در حوزه های مختلف می توان مشاهده 
کرد، افزود: به هرصورت بیماری کرونا یک حادثه غیرمترقبه است و ۳۷ 

کشور را دربرگرفته و تنها مختص ما نیست.
رئیس س��ابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه حادثه ای که اتفاق 
افت��اده، باید با دقت و تدبی��ر در همه حوزه ها مدیری��ت کنیم، تصریح 
کرد: در حوزه سیاس��ی باید مراقب باشیم که دش��من از موضوع کرونا 
سوءاس��تفاده نکند. ما ش��اهد هستیم که دش��منان با ابزارهایی که در 
اختیار دارد و با رسانه ها و فضای مجازی، در یک بخش در داخل کشور 
در حال بزرگ نمایی موضوع هس��تند و جنگ روانی به راه انداخته اند و 

می خواهند التهاب در کشور ایجاد کنند.
آل اس��حاق ادامه داد: در حوزه خارجی نیز به دنبال این هس��تند که 
واردات، صادرات، س��فرها و رفت وآمدهای ما را تحت تاثیر قرار دهند؛ به 
نحوی که نه کس��ی برود و نه کس��ی بیاد و نه کاالیی صادر ش��ود و نه 
کاالیی وارد ش��ود. به عبارتی، به دنبال این هس��تند که تعامالت ما را 

برهم زنند؛ با استناد به خطری که وجود دارد.
آیا رکود در آستانه عید عمیق تر می شود؟

او ب��ا بی��ان اینکه اگر واقعیت های اقتص��ادی را در نظر بگیریم، کرونا 
روی اقتصاد اثرگذار اس��ت، به کشور عراق اشاره کرد و گفت: وقتی که 
امکان نقل وانتقال ویروس در رفت وآمدها وجود دارد، خود ما هم جلوی 
مس��افران را می گیریم. در رابطه با عراق باید بگویم که ما ۳ میلیون نفر 
به عراق مسافر می فرستیم و ۳ میلیون نفر هم از عراق به ایران می آیند؛ 

یعنی ۶ میلیون نفر. بر این اساس، حجم عظیمی از گردشگر بین ایران 
و عراق وجود دارد.

رئیس س��ابق اتاق بازرگانی ته��ران افزود: با توجه ب��ه اینکه ویروس 
کرون��ا به عراق هم رفت��ه و هم در ایران وج��ود دارد، هم عراقی ها باید 
مراقبت کنند و هم ما باید مراقبت کنیم. اگر بتوانیم ش��یوع ویروس را 
کنترل کنیم و از نظر بهداشتی بتوانیم مسافران را کنترل کنیم، امکان 

رفت وآمد وجود دارد؛ وگرنه اتوماتیک وار گردشگری محدود می شود.
به گفته آل اس��حاق، در ح��وزه روابط داخلی، یک س��ری از تعامالت 
برهم خورده اس��ت. برای مثال، قم قرنطینه عمومی ش��ده و اداره ها ۳ 
ساعت بیش��تر کار نمی کنند و مدارس را تعطیل کردند. به این ترتیب، 
اتوماتیک وار مردم در اجتماع��ات کمتر می روند و خرید و فروش کمتر 
می ش��ود. در ش��هرهای دیگر هم این گونه اس��ت. از س��وی دیگر، وزیر 
بهداش��ت می گوید س��فر نروید تا نقل وانتقال ها ایجاد مساله نکند. همه 
اینها باعث می ش��ود که رکود اقتصادی را عمیق تر کند. از س��وی دیگر، 
اگر ش��یوع بیماری ش��دت پیدا کند، ام��کان دارد کارخانه ها و تولید را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
چگونه کمترین هزینه اقتصادی را در اثر کرونا بدهیم؟

رئی��س س��ابق اتاق بازرگان��ی تهران با ط��رح این س��وال که چگونه 
می توانیم در ش��رایط بحرانی کنونی، کمترین هزینه را بدهیم و اقتصاد 
را مدیریت کنیم، گفت: الزمه این کار روحیه است؛ چه در حوزه پزشکی 
و چ��ه در حوزه اقتصادی. اگر در ش��رایط بحرانی مردم و مس��ئوالن وا 
دهند که در جا مردن نتیجه آن اس��ت. برعکس، باید روحیه را تقویت 
ک��رد. این نه اولین حادثه ای اس��ت که ما دیده ای��م و نه آخرین حادثه 
خواهد بود. همین امسال حوادث مختلف همچون سیل، زلزله و تحریم 
را ش��اهد بودیم. هیچ دلیلی ندارد که بی��ش از اندازه میدان دهیم و به 

دشمنان پالس دهیم که از شرایط سوءاستفاده کنند.
به گفته وی، نکته دوم، عزم ملی است؛ یعنی همه دست به دست هم 
دهیم تا به کمک یکدیگر از این ش��رایط عب��ور کنیم. برای مثال، وزیر 
بهداشت می گوید به س��فر نروید. اگر مردم گوش ندهند، دور از انصاف 
اس��ت. اگر رفت و آمد وجود داشته باشد، نظام مدیریت بهداشت کشور 
برهم می خورد. نگرانی ای که وزارت بهداش��ت از تعطیلی مدارس دارد، 
این اس��ت که مردم به سفر می روند. این دور از انصاف و دور از مراعات 

منافع ملی و حیاتی کشور است که مردم در این فضا به سفر بروند.
آل اس��حاق با تاکید بر اینکه ما باید اراده واحد داش��ته باشیم تا فضا 
مدیریت ش��ود، گفت: نکته سوم این اس��ت که به دلیل اینکه شب عید 
اس��ت، کسبه های جزء نگران این هس��تند که تمام سود شب عید خود 
را از دس��ت بدهند. من معتقدم که این گروه نباید نگران باش��ند، زیرا 
بیماری یکی دو هفته دیگر کنترل می شود؛ چه از نظر پزشکی و چه از 

نظر جوی که االن ایجاد شده است.
او ب��ا بیان اینکه اف ای تی اف و انتخابات مجلس به این ش��رایط اضافه 
ش��ده اس��ت، افزود: همه اینها جو عمومی را در حوزه اقتصاد تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. به هرحال انتخابات تمام ش��د و وضعیت اقتصاد پس از 
ورود ایران به لیس��ت س��یاه اف ای تی اف هم به آرامش می رس��د. فقط 
می ماند فضای ش��یوع بیماری کرونا. در کل کسبه نگران خرید و فروش 
ش��ب عید خود نباشند، چون بازار عید این گونه است که حتما متقاضی 
دارد. یکی دو هفته دیگر فضای خرید و فروش تغییر می کند و کس��به 

نگران نباشند.
کنترل بحران نیاز به مدیریت ویژه دارد

او در جمع بندی سخنانش گفت: در جمع بندی ای که می توانم داشته 
باشم، باید بگویم که بیماری کرونا به طور حتم در حوزه اقتصاد اثرگذار 
اس��ت و نیز در ح��وزه تهدیدهای خارج��ی نق��ش دارد، بنابراین نظام 
مدیریت ویژه نیاز است. خوشبختانه نظام پزشکی توانسته بیماری کرونا 
را مدیریت کند و ما سی و هفتمین کشوری بودیم که این بیماری وارد 
کشورمان ش��د. از سوی دیگر، خروجی های بیمارس��تان ها دارد بیشتر 
می ش��ود. اینها نش��ان می دهد که نظام بهداش��تی کش��ور توانسته این 

ویروس را کنترل و مهار کند.
آل اسحاق با بیان اینکه این شرایط در حوزه اقتصاد و افت کسب وکار 
در ب��ازار داخل قابل جبران اس��ت، گفت: در ب��ازار صادراتی نیز به طور 
عمده چند بازار مشخص مثل عراق وجود دارد. من رئیس اتاق بازرگانی 
ای��ران و عراق هس��تم که در همین فض��ا، داریم وضعی��ت را مدیریت 
می کنیم. بازارهای کش��ورهای همس��ایه نیز به همین ترتیب است. این 
شرایط موقت اس��ت و به محض اینکه فضای بهداشتی و روانی بخوابد، 
به ط��ور قطع تجارت و اقتصاد روی غلت��ک می افتد؛ به خصوص اینکه 

تحرکات شب عید، جبران مافات می کند.

نگرانی کسبه و بازاریان از افت خرید و فروش در آستانه سال نو

بازار شب عید »کرونا« می گیرد؟
یادداشت

کرونا با صادرات غیرنفتی چه می کند؟

در ش��رایطی که در برنامه بودجه سال آینده، اتکای اصلی بودجه 
بر اقتصاد غیرنفتی پایه ریزی ش��ده است، باید برنامه ریزی دقیقی از 
س��وی دولت برای عدم لطمه صادرات غیرنفتی بر اثر ش��یوع کرونا 
اندیش��یده شود، چراکه رس��یدن به نرخ رشد س��االنه ۲۲درصدی 
ص��ادرات غیرنفتی از اهداف اصلی برنامه شش��م توس��عه صادراتی 
محسوب می شود. در این میان، از جمله مهم ترین بازارهای منطقه 
برای صادرات موادغذایی  ایران، س��ه کشور روس��یه، عراق و عمان 

است.
اولی��ن و بزرگ ترین واردکننده محص��والت صنایع غذایی  ایران، 
عراق اس��ت که در بس��یاری از محصوالت غذای��ی صادراتی  ایران، 
جایگاه نخست را دارد. تقاضای واردات عراق همواره چشمگیر بوده 
و پیوسته واردکننده خالص بزرگ مواد غذایی در منطقه بوده است 
و  ایران نیز توانس��ته س��هم مهمی از موادغذایی  این کشور را تامین 
کند و جزو ش��رکای تجاری طبیعی  ایران شناخته می شود. دومین 
جای��گاه را افغانس��تان دارد به طوری که همواره جزو چهار کش��ور 
نخست برای صادرات یکایک محصوالت گروه مربوط به صنعت غذا 

قرار دارد. سومین جایگاه نیز از آن روسیه است.
مراودات تجاری ایران و عراق در مرز مهران از روز دوش��نبه هفته 
گذش��ته از طرف عراق دچار اختالل ش��ده است. این موضوع سبب 
ش��ده اس��ت کامیون های تجاری که از روزهای گذش��ته در مهران 
مس��تقر هس��تند، نتوانند بارهای خود را خالی کنند و همچنان در 
پایانه صدف، نرس��یده به مرز مهران به امید بازگشایی این گذرگاه 
بمانند. به گفته گمرک، حدود هش��ت روز بود که رانندگان کامیون 
ایران��ی و عراق��ی در دو طرف مس��تقر و منتظر تصمیمات کش��ور 
عراق بودند. به دلیل بس��ته شدن مرز مهران، هزار دستگاه کامیون 
صادراتی در این مرز متوقف مانده بود که تاکنون ۲۰ دس��تگاه وارد 
شده اند و سرعت کار نیز عادی است. همچنین به گفته رئیس سابق 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، روزانه حدود ۴۰۰ کامیون در 
مرز بازرگان رد و بدل می ش��ود و این تعداد می تواند به حدود ۵۰۰ 
کامی��ون برس��د. درهای ورود و خروج مرز ب��ازرگان از طرف دولت 
ترکیه از روز یکش��نبه بسته ش��ده و بنابر گفته سخنگوی گمرک، 
دلیل بس��ته ش��دن این مرز تدابیری برای سالمت اتباع ترکیه بوده 
است که البته با این کار خود کشور ترکیه بسیار متضرر خواهد شد. 
آنچه مس��لم اس��ت باید تدابیر ایمنی در مرزها اندیشیده شود و هر 

دو طرف کنترل های ویژه روزانه داشته باشند.
در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، برخی از کشورهای همسایه 
مرزها را بستند و صادرات غیرنفتی دچار مشکل شده است. واردات 
و صادرات محصوالت بستگی به طوالنی بودن حضور ویروس کرونا 
دارد، ام��ا قطعا این موضوع تبعاتی در اقتصاد ایران خواهد داش��ت. 
همانطور که در چین مالحظه شد اقتصاد چین در عرض یک ماه در 
آستانه فلج شدن قرار گرفت و مراودات تجاری این کشور قدرتمند 
اقتصادی متوقف ش��د. صادرات کاالهای روس��ی ب��ه چین با توجه 
به ش��یوع ویروس کرون��ا، بیش از یک چهارم کاه��ش یافت و تنها 
ص��ادرات و واردات کاالهای عمده ادام��ه دارد. به گفته نایب رئیس 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در حال حاضر واردات  یک هزار 
و  ۴۰۰قل��م کاال از چین و دیگر کش��ورها ممنوع اس��ت و پیش از 
ای��ن ممنوعیت هم فق��ط ۱۰ تا ۱۵درصد واردات کش��ور، مصرفی 
ب��وده و ب��االی ۸۰درصد را کاالهای واس��طه ای و مرتبط با خطوط 
تولید تشکیل می دادند. چین زمانی متوجه بحران کرونا شد که این 
ویروس به ش��دت شیوع پیدا کرده بود. اینکه چقدر مدیریت و تدبیر 
دولتمردان در جلوگیری از ش��یوع این ویروس در کشور به موقع و 
اساس��ی باش��د، در جلوگیری از بروز یک بحران اقتصادی نیز  موثر 
اس��ت. در ش��رایطی که در برنامه بودجه س��ال آینده اتکای اصلی 
بودج��ه بر اقتصاد غیرنفتی پایه ریزی ش��ده اس��ت باید برنامه ریزی 
دقیق و حس��اب شده ای از س��وی دولت برای جلوگیری از لطمه به 
صادرات غیرنفتی اندیش��یده ش��ود. از طرف دیگر، بازارهای جهانی 
نف��ت به تقاضای چین برای نفت وابس��ته هس��تند و تقاضای نفت 
مهم تری��ن عام��ل تغییر قیمت آن در س��ال ۲۰۱9 نیز بوده اس��ت 
بنابرای��ن کاهش تقاضا از طرف دومین مصرف کننده بزرگ نفت در 
جهان می تواند تاثیر شگرفی بر اقتصاد دنیا و از جمله ایران بگذارد.
مقابله جدی با ش��یوع این بیماری و تدابیر ش��دید ایمنی که بر 
سرعت روند جلوگیری از شیوع بیماری بیفزاید و اطالع رسانی دقیق 
و ش��فاف به مردم باید در دس��تور کار فوری دولت و مسئولین قرار 
گیرد. آنچه مس��لم است، کمک به حفظ آرامش در جامعه و کنترل 

بحران در شرایط فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عضو هیات مدیره اتحادیه اوپکس:
کرونا صادرات فرآورده های نفتی را متوقف کرد

ب��ه گفته عضو هیات مدیره اتحادی��ه صادرکنندگان فرآورده های 
نف��ت، گاز و پتروش��یمی )اوپک��س(، کش��ورهایی مث��ل ترکی��ه، 
افغانس��تان، ترکمنس��تان و دولت مرکزی عراق، واردات از ایران را 
متوقف کرده اند. حمید حس��ینی  درباره ش��یوع وی��روس کرونا در 
ایران و تاثیر آن بر صادرات فرآورده به ایلنا، گفت: اکنون با توجه به 
سرمای هوا و نیاز داخلی، رقم صادرات به حداقل رسیده است. البته 
کردس��تان عراق به مدت چند روز به دلیل کرونا واردات از ایران را 
محدود کرد اما بالفاصله قیمت ها افزایش و صف تقاضا زیاد شد که 
مجبور شدند مجددا واردات از ایران را آزاد کنند. عضو هیات مدیره 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی تصریح 
کرد: البته کش��ورهایی مثل ترکیه، افغانستان، ترکمنستان و دولت 

مرکزی عراق هم تاکنون واردات از ایران را متوقف کرده اند.
به گفت��ه وی، یک��ی از مهم تری��ن و اس��تراتژیک ترین بازارهای 
صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه ، کشور عراق است که در 
س��ال ۲۰۱۸ میالدی، 9 میلیارد دالر به این کش��ور صادر شده، اما 
اکنون با توجه به ش��یوع ب��االی کرونا در ایران صادرات به این بازار 

بزرگ دچار چالش شده است.
گفتنی اس��ت در پی شیوع ویروس کرونا به دلیل مستأصل شدن 
حوزه تجارت چین، یک��ی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی که 
کانون اصلی انتشار این بیماری بوده، بازار نفت به شدت تحت تاثیر 

قرار گرفت و روند قیمت ها نزولی شده است.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مهدی کریمی تفرشی
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران

شیوع کرونا تازه ترین پدیده در ایران و جهان است که همه حوزه های 
اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی را تحت الش��عاع خود قرار داده است. در 
ای��ن میان، سوءاس��تفاده  برخ��ی فروش��ندگان و دالالن از فضای فعلی 
اقتصادی و احتکار و گرانفروش��ی، مصداق ماهی گی��ری از آب گل آلود 

است و در نتیجه نهادهای نظارتی باید با آن برخورد کنند.
به گزارش ایس��نا، چند ماهی اس��ت که کرونا ویروس ۲۰۱9 در دنیا 
شیوع پیدا کرده و چند هفته ای می شود که مهمان ایران نیز شده است؛ 
مهمان ناخوانده ای که در بدو ورودش به کش��ور جان عده  ای را گرفت، 
برخی را راهی بیمارس��تان و مراک��ز درمانی کرد و عده ای را در ترس و 

وحشت ناشی از ابتال به آن باقی گذاشت.
کرونا ویروس بنا بر گفته پزش��کان و متخصصان امر، ویروس��ی است 
که دستگاه تنفس��ی را درگیر می کند و عالئمی شبیه سرماخوردگی یا 
آنفلوآنزا دارد. ویروس��ی که بیش��تر برای افراد دارای بیماری های خاص 
یا نقص سیس��تم ایمنی بدن خطرناک است و باقی افراد جامعه نیز باید 
با رعایت نکات بهداش��تی از ابتال ب��ه آن جلوگیری کنند تا این بیماری 

تبدیل به اپیدمی نشود.
باوج��ود توصیه های پیش��گیرانه اما ت��رس و نگران��ی از ابتال به  این 
ویروس کمتر ش��ناخته ش��ده که تاکنون درمان قطعی ب��رای آن پیدا 
نشده اس��ت، در چند روز اخیر چنان جامعه را دربرگرفته که در برخی 
افراد تبدیل به فوبیا، وس��واس فکری و جس��می ش��ده است و حتی در 
برخی افراد منجر به اختالل در زندگی روزمره شان! به طوری که یا دائم 
درحال تماش��ا و انتش��ار فایل های صوتی و تصویری و متن در صفحات 
مجازی هستند یا به صورت دائم درحال ضدعفونی کردن دست و لباس 

و وسایل شخصی شان.
درحالی که منابع رسمی و پزشکان متخصص بارها و بارها مشخصات 
ای��ن ویروس را در فایل های صوتی و تصویری ش��رح داده اند تا از دامن 

زدن به شایعات جلوگیری کنند و اعالم کرده اند که این ویروس در حال 
حاضر درمانی ندارد و مردم مراقب افراد س��ودجو و فرصت طلب باشند، 
اما انگار این داستان تمامی ندارد و برخی افراد با دامن زدن به شایعات 
بر ترس و نگرانی مردم س��وار ش��ده اند و اصطالحا از آب گل آلود ماهی 

می گیرند تا جیب خود را پرکنند!
این افراد سودجو و فرصت طلب در این چند روز جوالن دادند و هرچه 
که در توان داش��تند به کار بستند تا از وس��ایل بهداشتی نظیر ماسک 
و ژل ضدعفونی کننده دس��ت و الکل که ابتدایی ترین اقالم برای رعایت 
نکات بهداشتی هستند گرفته تا سیر و لیمو ترش و زنجبیل و گوشت و 
را وارد بازی خودش��ان کنند و به بهانه کمیاب شدن و مفید بودن برای 
درم��ان کرونا جیب م��ردم را بزنند. البته این جی��ب زدن تنها مختص 
فضای حقیقی نبوده و دیده ش��ده که حتی در فضای مجازی نیز برخی 
افراد ش��روع به تبلیغ محصوالت درمان کرونا کرده اند و برخی دیگر نیز 
که فروش��نده جنس خاصی بودند جنس شان را به بهانه مفید بودن در 

درمان کرونا چند برابر قیمت واقعی در آستین مردم کردند.
این گرانفروشی و احتکار و داللی عالوه بر تجهیزات پزشکی که منجر 
به نایاب ش��دن برخی از این اقالم ش��ده، دامن محصوالت غذایی را نیز 
گرفت و ظرف مدت چن��د روز زنجبیل را به کیلویی ۱۲۰ هزارتومان و 
س��یر و لیموترش را نیز به  کیلویی۵۰ هزارتومان رس��اند؛ به طوری که 
با یک محاس��به س��اده اگر فردی قصد آن را داش��ته باشد که از هر سه 
محصول مذکور نیم کیلو خری��داری کند باید ۱۱۰ هزارتومان بپردازد؛ 
درحال��ی که هر فرد ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می گیرد؛ یعنی 

حتی دو ماه یارانه نیز برای خرید این اقالم کفاف نمی دهد!
اگرچ��ه بنابر نظ��ر برخی مس��ئوالن و متولیان امر، مس��بب افزایش 
ناگهانی قیمت برخی محصوالت، دالالن و واس��طه گران هستند که بازار 
را در این برهه های خاص در دست خود می گیرند و از افزایش تقاضای 

کاذب نهایت استفاده را می برند؛ اما سوال اینجاست که اگر بازار توسط 
دالالن کنترل می شود، نقش دستگاه های نظارتی مربوطه در این بخش 

کجاست؟
البته بازار داغ ش��ایعه و داللی به اینجا ختم نش��د و تب کرونا به بازار 
گوش��ت و مرغ نیز سرایت کرده اس��ت؛ به طوری که در چند روز اخیر 
چون در فضای مجازی گفته ش��ده که طبع گوشت گوسفند گرم است 
و م��ردم از مواد غذایی دارای طبع گرم اس��تفاده کنند، تقاضا برای این 
محصول باال رفت و گوش��ت گوسفندی به کیلویی ۱۴۰ هزار تومان هم 

رسید؛ البته اگر پیدا شود!
در ای��ن بی��ن اگرچه برخی از مغازه داران، هج��وم مردم برای خرید و 
ذخیره کردن مواد غذایی را دلیل آشفتگی بازار می دانند و معتقدند اگر 
مردم نگران تمام ش��دن محصوالت غذایی نباش��ند قطعا این اتفاق رخ 
نمی دهد و دالالن نیز مجالی برای سوءاس��تفاده نخواهند داشت اما در 
حقیقت در اینجا باید پرسید که چرا اساسا باید مجالی برای ورود دالالن 
به این عرصه ها به ویژه زمانی که شرایط کشور خاص تر است باز باشد تا 
آنها برای پرکردن جیب شان بازار را سلیقه ای نرخ گذاری کنند؟ جایگاه 
نهادهای متولی در کوتاه کردن دست این افراد و بازگرداندن آرامش به 
مردم کجاس��ت؟ آیا نباید در این برهه که آرامش مردم مخدوش ش��ده 
آنها را دعوت به آرامش کرد و شرایط را به گونه ای ایجاد کرد که ترس 

و نگرانی آنها عالوه بر بیماری به بخش های دیگر سرایت نکند؟
در آخر باید گفت که کرونا دیگر یک ویروس نیس��ت بلکه این روزها به 
دلیل حضور دالالن، س��ودجویان، واسطه گرها و گرانفروش ها به سرپوشی 
برای احتکار، دزدی و گرانفروشی و در نهایت بی اخالقی تبدیل شده است. 
به یاد داش��ته باش��یم که در روزهای س��ختی که برای عبور از آن نیازمند 
همدلی و مشارکت همه افراد جامعه هستیم، جیب مردم را زدن هنر نیست. 

زمین گرد است و روزی نتیجه رفتارهای مان را خواهیم دید.

از احتکار تا گران فروشی

وقتی کرونا دیگر یک ویروس نیست
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برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
ساعات کار بانک پاسارگاد کاهش یافت

 در ادامه تمهیدات بانک  پاس��ارگاد برای پیش��گیری از ش��یوع 
بیم��اری کرونا و حفظ س��المتی ش��هروندان، س��اعت کار کلیه 

واحدهای بانک  پاسارگاد کاهش یافت.
 به گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، کلیه واحدهای این 
بان��ک اعم از ش��عبه ها و واحدهای س��تادی، از روز ش��نبه دهم 
اس��فند تا روز چهارش��نبه ۱۴ اسفندماه از س��اعت ۸:۳۰ الی ۱۳ 
و در روز پنجش��نبه ۱۵ اس��فندماه از س��اعت ۸:۳۰ ال��ی۱۲:۳۰ 
آم��اده ارائ��ه خدمات بانکی به مش��تریان اس��ت. همچنین مرکز 
مش��اوره و اطالع رس��انی بان��ک  پاس��ارگاد ب��ه ش��ماره ۸۲۸9۰ 
 و همچنی��ن س��امانهCRM در س��ایت ای��ن بان��ک ب��ه آدرس

آم��اده   ش��بانه روزی  به ص��ورت   https://www.bpi.ir/crm
پاسخگویی به سؤاالت هم میهنان هستند.

گفتنی است شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز اعالم کرده 
س��اعت کاری بانک های دولتی در تمام کشور تا آخر هفته از ۸ و 

۳۰ تا ۱۲ و ۳۰  است.

شورای اطالع رسانی و تبلیغات نظام بانکی منتشر کرد
توصیه های مراقبتی برای مشتریان بانکی

 ش��ورای اطالع رس��انی و تبلیغ��ات نظام بانکی برای پیش��گیری 
از گس��ترش ویروس کرون��ا، توصیه های مراقبتی ویژه »مش��تریان 

بانک ها« را در ۱۲ بند منتشر کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این ش��ورا در راس��تای 
مراقبت ویژه از مشتریان و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در پی 
مراجعه حضوری به ش��عبه ها، در ۱۲ توصیه مهم ترین بندهای این 

تمهیدات را به شرح زیر منتشر کرد.
۱ - ت��ا حد امکان ضمن کاهش مراجعه حضوری به ش��عبه ها از 
خدمات الکترونیکی بانک ها )اینترنت بانک و اپلیکیشن های بانکی( 

استفاده کنید.
۲- هن��گام خرید با کارت بانکی، از فروش��نده بخواهید دس��تگاه 
پایان��ه فروش )POS( را در اختیار خودتان قرار دهد و کارت بانکی 

را به فروشنده ندهید.
۳- هنگام اس��تفاده از دس��تگاه خودپرداز، از تماس مس��تقیم با 
دکمه های آن اجتناب و ضرورتاً از دس��تکش یا دس��تمال استفاده 

کنید.
۴ - تا حد امکان از تماس مس��تقیم دس��ت با اس��کناس و اسناد 

بانکی اجتناب کنید.
۵- در مراجعه به ش��عبه ها و اس��تفاده از دس��تگاه نوبت دهی از 

دستکش استفاده کنید و خودکار شخصی همراه داشته باشید.
۶- هنگام ش��مارش پول از پد مرطوب و یا خیس کردن انگشت 

پرهیز کنید.
۷ - کارت بانکی و یا موبایل خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
۸- در داخل شعبه ها و صف انتظار خودپرداز و هنگام استفاده از 
دستگاه پایانه فروش )POS( و سایر مراکز پرتردد، فاصله خود را با 

دیگران به میزان یک متر رعایت کنید.
9 - در ص��ورت برخ��ورداری از عالئ��م هش��داردهنده وی��روس 
کرونا، در هنگام مراجعه به مراکز پرتردد خصوصا ش��عبه  بانک ها و 

مؤسسات اعتباری، از ماسک استفاده کنید.
۱۰ - با توجه به نزدیکی ایام نوروز، پیش��نهاد می ش��ود از عیدی 

دادن اسکناس اجتناب کنید.
۱۱-پس از مراجعت از بانک ها و مراکز پرتردد نسبت به شست و 
شوی دست ها با آب و صابون یا شوینده های بهداشتی اقدام کنید.
۱۲ - برای دریافت اطالعات با مرکز ارتباط بانک ها تماس بگیرید.

سقوط آزاد قیمت سکه
دالر در آستانه تغییر کانال

با سقوط بیش از ۷۵ دالری قیمت طال در بازارهای جهانی از یک 
س��و و کاهش ۴۵۰تومانی قیمت دالر در صرافی های بانکی از سوی 

دیگر، قیمت سکه در بازار با کاهشی شدید روبه رو شد.
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، در اولی��ن روز هفته، هر قطعه س��که با 
کاهش��ی نزدیک ب��ه ۶۰۰ هزار تومان به قیم��ت ۵ میلیون و ۵۸۰ 
هزار تومان رس��ید. س��که ط��رح قدیم نیز ۵ میلی��ون و ۵۵۰ هزار 
تومان قیمت خورد. همچنین قیمت نیم س��که با کاهش نزدیک به 
۲۰۰ ه��زار تومانی ۲ میلیون و 9۰۰ هزار تومان اعالم ش��د. قیمت 
ربع س��که نیز یک میلیون و ۷9۰ هزار تومان اعالم شد که کاهشی 
۶۵ هزار تومانی را نش��ان می دهد. سکه گرمی نیز 9۴۲ هزار تومان 

قیمت خورد.
فع��االن بازار معتقدن��د قیمت ها همچنان در حال ریزش اس��ت. 
دی��روز هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز در ب��ازار ۵۱ هزار تومان کاهش 
یافت و به قیمت ۵۶9 هزار تومان رسید. هر اونس طال در بازارهای 
جهان��ی در حال حاضر ب��ه قیمت ۱۵۸۶ دالر رس��ید و دلیل مهم 
کاه��ش قیمت اونس، نقد ش��دن ط��ال تحت تاثیر ریزش ش��دید 

بورس های بین المللی است.
در ای��ن میان، قیم��ت دالر هم در صرافی های بانکی با کاهش��ی 
۴۵۰ تومانی به کف کانال ۱۵ هزار تومان برگش��ت. هر دالر آمریکا 
در روز ش��نبه در صرافی های بانکی ۱۵ ه��زار و ۲۵۰ تومان قیمت 
خورد که کاهش��ی قابل توجه را نس��بت به پنجشنبه گذشته نشان 
می دهد. ن��رخ خرید دالر در صرافی های بانکی نیز ۱۵ هزار و ۱۵۰ 

تومان اعالم شد.
قیمت هر یورو نیز در صرافی های بانکی با کاهشی ۴۰۰ تومانی به 
۱۶ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. صرافان بانکی همچنین هر یورو را به 

قیمت ۱۶ هزار و ۴۵۰ تومان از مردم خریداری کردند.
عقب نش��ینی قابل توجه دالر از س��د مقاومت��ی یعنی ۱۵ هزار و 
۵۰۰ توم��ان، این گمانه را در میان صراف��ان و فعاالن بازار تقویت 
کرده که دالر به زودی به کانال ۱۴ هزار تومان باز خواهد گش��ت. 
دست اندرکاران این بازار از یک سو تاکید دارند که مشتریان در بازار 
ارز کاهش��ی محس��وس را تجربه کرده اند و از سوی دیگر معتقدند 
بازارساز در حال تخلیه آثار روانی ناشی از ورود ایران به لیست سیاه 

اف ای تی اف است.

بانکنامه

رش��د کم س��ابقه قیمت دالر در روزهای گذش��ته، برخی از ش��هروندان را برای 
س��رمایه گذاری روانه بازار ارز کرده اس��ت که کارشناس��ان نس��بت به آن هش��دار 
می دهند؛ چراکه بخشی از رشد قیمت ارز، ناشی از تاثیر روانی تصمیم FATF در 
بازگرداندن ایران به لیس��ت سیاه و همچنین شیوع ویروس کروناست و در نتیجه، 

محرک کافی برای افزایش نرخ ارز در این روزها وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، بازار ارز در روزهای اخیر رش��د قابل توجهی را تجربه و توجهات 
را به سوی خود جلب کرده است، به طوری که قیمت دالر از مرز ۱۲هزار تومان در 
حدود یک ماه پیش، اکنون به نزدیکی ۱۶ هزار تومان رس��یده اس��ت. در این میان 
رشد قیمت ها در صرافی های بانکی و همپای نرخ بازار آزاد، توجهات را بیش از پیش 
جلب کرده و س��واالتی را درباره علت این رشد و همچنین سقف افزایش قیمت ها 

مطرح کرده است.
کارشناسان، عوامل مختلفی را برای افزایش قابل توجه نرخ ارز در روزهای اخیر 
اع��الم می کنند که از مهم ترین آنها تصمیم FATF برای ق��رار دادن نام ایران در 
فهرست سیاه این نماد مالی بین المللی، موج نگرانی از شیوع ویروس کرونا، محدود 

شدن عرضه ارز و افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال نام برد.
در این باره، میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، معتقد است که تاثیر روانی تحوالت 
رخ داده بیش��تر از تاثیر واقعی آنهاس��ت. به نظر او، انرژی نقدینگی در پی رش��د 
۳۵۰درصدی قیمت دالر در س��ال های 9۶و 9۷ تخلیه ش��ده و در ش��رایط حاضر 

محرک جدی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.
اثر روانی تصمیم FATF بیشتر از تاثیر واقعی آن است

به اعتقاد رادپور،  بخش��ی از این رشد قیمت ها مربوط به تاثیر روانی قرار گرفتن 
ایران در فهرست سیاه FATF است. با توجه به اینکه به دلیل تحریم های آمریکا، 
بانک ه��ا روابط خود را با ایران کاهش داده و مبادالت به س��ختی انجام می ش��ود، 
تصمیم FATF نمی تواند تاثیر زیادی بر نقل و انتقال آن به کشور داشته باشد، اما 

تاثیر روانی آن دارای اهمیت است.
او با بی��ان اینکه تجار و فعاالن اقتصادی در زمان تحریم، مس��یرها و روش های 
خ��اص خ��ود را برای جابه جایی و انتقال ارز و مبادل��ه کاال یافته اند، گفت: بنابراین 

تصمیم FATF قادر به ایجاد محدودیت گسترده در نقل و انتقال فعلی ارز نخواهد 
بود. با توجه به تصمیم FATF بانک ها می توانند مسیرهای فعلی انتقال ارز به ایران 
را رصد و شناس��ایی کنند، اما باید توجه داش��ت که بسیار دشوار بوده و هزینه های 
زیادی را برای آنها به دنبال خواهد داشت. البته درست نیست که تصور کنیم قرار 
گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF هیچ تاثیری بر نقل و انتقال ارز کشور نخواهد 

داشت؛ بلکه در واقع، آنگونه که نگرانی روانی ایجاد کرده، نخواهد بود.
رادپور یادآور شد: در سال های گذشته، آمریکا تحریم های گسترده ای را علیه نظام 
بانکی ایران اعمال کرده به طوری که آن دسته از بانک های خارجی که از تحریم های 
آمریکا تخطی کرده بودند، جریمه های س��نگین را از س��وی آمریکا متحمل شدند. 
در نتیجه، بازار ارز این احتمال را می دهد که ش��اید به دلیل قرار گرفتن نام ایران 
در فهرس��ت سیاه FATF سختگیری ها علیه مبادالت ارزی کشور افزایش یافته و 

مشکالتی در تامین ارز رخ دهد، بنابراین نسبت به آن واکنش نشان داده است.
این کارش��ناس ب��ازار ارز ادامه داد: به نظر برخی فعاالن ب��ازار ارز، امکان دارد به 
دلیل این تصمیم FATF، بانک های خارجی نظارت و حساسیت بیشتری نسبت به 

حساب های بانکی ایرانیان داشته باشند و محدودیت هایی را ایجاد کنند.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه بازار، نگران آثار احتمالی محدودیت در نقل و 
انتقال ارز است، تصریح کرد: اما اینکه تاثیر واقعی تصمیم FATF بر مبادالت ارزی 
ایران چگونه باش��د را نمی توان از اکنون مش��خص کرد. باید منتظر ماند و مشاهده 

کرد که در آینده چه رخ خواهد داد.
از انقضای گواهی های سپرده بانکی تا شیوع ویروس کرونا

به گفته این اقتصاددان، عامل دیگر رش��د قیمت ارز، منقضی ش��دن گواهی های 
س��پرده بانکی است که تاکنون چند بار تمدید شده بودند، اما به تازگی موعد آنها 
منقضی ش��ده اس��ت. رادپور با بیان اینکه این گواهی ها، حجم زیادی پول را شامل 
می ش��وند، افزود: باید بررسی کرد که این موضوع تا چه میزان می تواند بر تحوالت 
بازار تاثیر داش��ته اس��ت. او همچنین به تاثیر ویروس کرونا بر بازار ارز اشاره کرد و 
گفت: نمی توان تاثیر دقیق کرونا بر نوسانات بازار ارز را محاسبه کرد. به دلیل نگرانی 
از گس��ترش کرونا و تشکیک در توانایی کنترل آن، مردم تمایل دارند که به دنبال 

س��رمایه گذاری های مطمئن برای حف��ظ ارزش پول خود بروند که این موضوع نیز 
جذابیت سرمایه گذاری در دالر را افزایش داده است.

رادپ��ور با اش��اره به اقدامات بانک مرک��زی برای کنترل بازار پ��ول مانند اعمال 
محدودی��ت در جابه جایی روزانه و حجم معامالت، گفت: به نظر می رس��د که این 
اقدامات در برخی موارد، تاثیر معکوس داشته است. در ماه های اخیر موانع متعددی 
ب��رای بازار پول ایجاد ش��ده، به طوری که نمی توان ب��ه راحتی حجم باالی پول را 
جابه جا کرد. پیش از این، موازنه ای در معامالت برقرار بود اما زمانی که محدودیت ها 
ایجاد شد، جریان و موازنه پول به هم ریخته و هزینه معامالت افزایش یافته است.

این اس��تاد دانش��گاه اضافه کرد: پول، راه خود را پیدا می کند، زمانی که س��دی 
جلوی جریان پول ایجاد می ش��ود، پس از مدت��ی پول از طریق راه های دیگری که 
به راحتی قابل تش��خیص نیست، جریان می یابد. اکنون موانع متعددی برای نقل و 
انتقال پول و حواله به خارج از کشور ایجاد شده، اما مشاهده می کنیم که این نقل 
و انتقاالت در حال انجام اس��ت پس مش��خص می ش��ود که صاحبان پول، راه های 

جایگزین را برای آن پیدا کردند.
رادپور ادامه داد: پس از رش��د حدود ۳۵۰درصدی قیمت ارز در دو س��ال اخیر، 
مش��خص بود که ما دوره ای از ثبات را ش��اهد خواهیم بود، بنابراین الزم نبود که تا 
این حد محدودیت برای جابه جایی ارز و پول در نظر گرفته شود. همچنین با وجود 
اینکه حجم نقدینگی اکنون از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، اما قدرت 
آن نسبت به اواخر سال 9۶ که قیمت ارز باال رفت، کاهش یافته است. اما برای اینکه 
حجم نقدینگی بتواند قدرت الزم را برای شکل گیری جهش جدید در قیمت ارز پیدا 
کند، نیاز به زمان دارد. به نظر می رسد که نقدینگی، در زمانی به قدرت الزم برای 
رشد چشمگیر قیمت ارز )همانند سال 9۶و9۷( دست می یابد که حجم نقدینگی به 

مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
او در پایان با بیان اینکه پتانسیل و محرک کافی برای افزایش نرخ ارز در شرایط 
کنونی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت شرایط اقتصادی و بازار به گونه ای 
است که نمی توان همه چیز را به طور کامل پیش بینی کرد، اما در حال حاضر فشار 

برای افزایش قیمت ارز جدی نیست.

علت جهش قیمت دالر در روزهای گذشته چیست؟

FATF ، سپرده بانکی، کرونا و دیگران

با توجه به افزایش ۲۸درصدی نقدینگی در آذر امسال نسبت به مدت زمان مشابه 
در سال گذشته، عملیات بازار باز بانکی به عنوان یکی از ابزارهای بانک مرکزی در 
صورتی می تواند نقدینگی را کنترل کند که اصالحات س��اختاری در اقتصاد کشور 

به وجود آید.
کامران ندری در گفت وگو با ایس��نا، با بیان این مطلب، درباره رشد نقدینگی در 
س��ال جاری گفت: نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 
افزایش بیش��تری را نشان می دهد که دلیل آن به احتمال زیاد، افزایش بدهی های 
دول��ت به بانک مرکزی اس��ت و با توجه به اینکه درآمده��ای ارزی ما کاهش پیدا 
کرده نمی دانم تا چه اندازه می ش��ود افزایش نرخ رشد نقدینگی را به نسبت خرید 

ارز نسبت داد.
وی ادام��ه داد: اگ��ر دلیل این موضوع افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی باش��د، 
ساده تر این مشکل حل می شود. به این صورت که بانک مرکزی می تواند با فروش 
دارای��ی ارزی ای��ن حجم پولی را که در اقتصاد به وجود آمده را کم کند. این امکان 
باید برای بانک مرکزی وجود داشته باشد تا در سه ماهه پایانی سال با انجام عملیات 
اس��تریلیزه کردن حجم نقدینگی را حداقل به اندازه ای که در س��ال های قبل بوده 
کاهش دهد، وگرنه این حجم باالی نقدینگی آثار تورمی بیشتری نسبت به سال های 

گذشته خواهد داشت.
ن��دری افزود: اگ��ر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده باش��د، کاری 
س��ختی اس��ت به این دلیل که برای خنث��ی کردن افزایش نقدینگ��ی باید دولت 
بدهی هایش را به بانک مرکزی پس بدهد که این دشوار است و شدنی نیست. اگر 
طبق گفته رئیس کل بانک این افزایش نرخ رش��د نقدینگی به دلیل دارایی ارزی 
بانک مرکزی باشد مشکل قابل حل است و بانک مرکزی می تواند با فروش ارز هم 

نرخ ارز را پایین آورد و هم اینکه بخشی از نقدینگی را از بین ببرد.

این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه اگر این افزایش نقدینگی محو نشود، آثار 
تورمی آن اجتناب ناپذیر است، گفت: کنترل نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است 
و اگر آن مس��تقل باشد یعنی بتواند مستقل از مش��کالت و گرفتارهایی که دولت 
همچون کس��ری بودجه با آن مواجه است، تمرکز و هدف خود را بر کنترل تورم و 
ثبات قیمت ها بگذارد، این نقدینگی قابل حل اس��ت. اگر بانک مرکزی تابع اهداف 
سیاسی  - اجتماعی دولت باشد و دولت برای اینکه فشارهای سیاسی اجتماعی را از 
دوش خود بردارد؛ از منابع بانک مرکزی استفاده کند، کنترل تورم و ثبات قیمت در 

اقتصاد خیلی سخت و دست نیافتی می شود.
وی با بیان اینکه برای حل مش��کل نقدینگی باید بانک مرکزی مس��تقل ایجاد 
ش��ود، خاطرنشان کرد: با تزریق پول نمی ش��ود مشکل رشد اقتصادی را حل کرد، 
چراکه تزریق پول در اقتصاد صرفا آثار تورمی دارد و تجربیات کشورهای دیگر نشان 
می دهد که کس��انی که برای دست یافتن به رشد و توسعه اقتصادی و توانایی های 
سیاس��ی نظامی به تزریق بیش از ح��د پول روی آورده اند ج��ز ایجاد یک اقتصاد 

کوچک تر، درآمد ناعادالنه و تورم باالتر هیچ دستاوردی را به دست نیاورده اند.
ندری درباره نقش عملیات بازار باز بانکی در کنترل نقدینگی، اظهار کرد: اولین 
الزام برای اجرایی شدن عملیات بازار باز بانکی استقالل بانک مرکزی از تصمیمات 
سیاسی که در کشور گرفته می شود و توجه به اینکه با استفاده از قدرت خلق پول 

و اعتبار نمی شود اهداف سیاسی  - اقتصادی به ویژه رشد و توسعه را تامین کرد.
وی در پای��ان با بیان اینکه گرچه چارچوب سیاس��ت گذاری بازار باز بانکی یک 
قدم مثبت اس��ت اما در کوتاه مدت با توجه به مش��کالت ساختاری که وجود دارد، 
نمی ش��ود خیلی روی این عملیات حساب کرد، تاکید کرد: کارکرد این عملیات در 
کوت��اه مدت و میان مدت تا زمانی که اصالحات س��اختاری در نظام پولی و بانکی 

اتفاق نیفتد بسیار محدود است.

گفتنی اس��ت نظام پول��ی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده در سیاس��ت های 
پول��ی و اعتباری و به عن��وان یک قدرت اقتصادی مه��م در اختیار دولت می تواند 
با اتخاذ سیاس��ت های مناس��ب و هماهنگ با اهداف کالن اقتصادی و به کار بردن 
ابزارهای کنترل، نقدینگی را به س��مت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت کند و با 
افزایش ثبات اقتصادی زمینه را برای شکل گیری سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و... 
فراهم آورد. از آنجا که طبق جدیدترین اطالعات منتشرشده از بانک مرکزی، حجم 
نقدینگی در آذر امس��ال معادل  ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال اعالم ش��ده که 
نس��بت به مدت مشابه در س��ال قبل، ۲۸.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین 
حج��م پول در این دوره معادل ۳۶۳ هزار و ۴.۸ میلیارد ریال بوده که ۴۸.۶ درصد 
نسبت به آذر پارسال افزایش داشته و حجم شبه پول نیز با ۲۴.9 درصد رشد، معادل 

۱۸9 هزار و ۸۸.۳ میلیارد ریال است.
اخی��را نیز رئیس کل بانک مرکزی درباره رش��د نقدینگی توضیحاتی ارائه کرده 
است که طبق گفته این مقام مسئول، آخرین آمار به صورت غیررسمی نشان دهنده 
۲۸ درصد رش��د نقدینگی بوده و معادل ۲۵ درصد هم نسبت به میانگین ۵۰ سال 

گذشته، رشد داشته است.
همتی گفته که این رشد خوب نیست و تالش می کنیم آن را کنترل کنیم. البته 
۳درصدی که امسال نسبت به میانگین بیشتر شده نشان دهنده این است که ذخایر 
ارزی خالص ما افزایش یافته است؛ چراکه بانک مرکزی چند میلیارد دالر ارز برای 
رش��د ذخایر خریداری کرده که این موضوع باعث ش��ده رشد نقدینگی از میانگین 

۵۰ ساله بیشتر شود.
البته رئیس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت که ۲۸ درصد رشد نقدینگی، رکورد 
نقدینگی نیس��ت، زیرا در طول س��ال های گذشته رشد نقدینگی  از این میزان هم 

بیشتر بوده است.

بانک مرکزی مستقل می تواند نقدینگی را مهار کند

شرط کنترل نقدینگی با عملیات بازار باز بانکی 

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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با ابالغ سازمان بورس
شرایط ورود به بورس تغییر کرد

براساس ابالغیه س��ازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیند صدور کد 
معامالتی برای مشتریان جدید در بازار سرمایه تغییر کرد.

در این ابالغیه آمده اس��ت: مشتریان جدید یک ماه پس از صدور 
کد امکان معامله خواهند داش��ت. در این راس��تا، قبولی در آزمون 
کانون کارگزاران یا س��ازمان بورس شرط صدور کد معامالتی است. 
همچنین شخص متعهد می شود سیگنال فروشی و ... نکند، زیرا کد 

مسدود می شود.
بناب��ر تصمیم گیری کانون کارگزاران، در راس��تای افزایش دانش 
اف��راد حقیقی که قصد معامل��ه در بورس دارن��د آزمون به صورت 
حضوری و مجازی برگزار می ش��ود. در صورت قبولی اش��خاص در 
آزمون مذکور مش��خصات مربوط به افراد حداکثر ظرف سه روز به 
سمات ارس��ال می ش��ود و پس از طی فرآیندهای مربوطه کدهای 

معامالتی از قابلیت معامله برخوردار می شوند.
بر این اس��اس و به نق��ل از پایگاه خبری بازار س��رمایه، خرید و 
فروش سهام ش��رکت های عرضه اولیه، خرید و فروش تسه و اوراق 
با درآم��د ثابت و همچنین خرید و ف��روش واحدهای صندوق های 

سرمایه گذاری از قانون نامبرده مستثنی است.
در هر حال، این ابالغیه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از تغییر 
صدور کد معامالتی برای مش��تریان جدید در بازار سرمایه حکایت 
دارد و طبق آن، مش��تریان جدید ی��ک ماه پس از صدور کد امکان 
معامله دارند؛ تصمیمی که مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس 
دلیل آن را نیاز به تخصص و دانش تازه واردها به بورس اعالم کرد.

محس��ن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس به 
ایس��نا، گفت: با توجه ب��ه اینکه این روزها س��رمایه گذاری در بازار 
سرمایه رونق دارد و ممکن است افرادی که وارد این بازار می شوند 
دان��ش کافی نداش��ته باش��ند و از آنجاکه این نوع س��رمایه گذاری 

نیازمند تخصص و دانش است، چنین تصمیمی گرفته شده است.
به گفته وی، طی یک ماهی که کد صادر می شود و بعد فرد اجازه 
معامله پیدا می کند، باید در آزمون شرکت کند و در صورتی که در 
آزمون پذیرفته شود، کد فعال خواهد شد و در غیر این صورت باید 

دوباره در آزمون شرکت کند.

بزرگ ترین سقوط وال استریت بعد از بحران مالی 200۸ 
همه بورس های جهان فرو ریختند

تمام بورس های جهان یکی دو روز گذشته را با سقوط پشت 
سر گذاشتند و شاخص بورس تهران هم اولین روز کاری هفته 
را با س��قوط ۱۸ هزار واحدی آغاز ک��رد. با اینکه بورس تهران 
در هفته گذشته همچنان رکوردهای رشد را جا به جا می کرد، 
ام��ا این هفته دیگر از ب��ازی جا ماند. گرچه بازار بورس، بهمن 
ماه را با رش��د ۱9۰درصدی ارزش پش��ت سر گذاشته بود، اما 
به نظر اس��فند، ماه جذابی برای بازارهای مالی نیس��ت. البته 
این روند در تمام بورس های جهان وجود دارد و ویروس کرونا 
باعث شده تا بزرگ ترین سقوط وال استریت بعد از بحران مالی 
س��ال ۲۰۰۸ اتفاق بیفتد، به طوری که ویروس چینی کمر به 
س��اقط کردن بورس های جهان بسته است و در هفته گذشته، 
۳ تریلی��ون دالر از ارزش کل بازاره��ای س��رمایه از بین رفت. 
همینط��ور وال اس��تریت آمریکا بزرگ ترین س��قوط هفتگی را 

تجربه کرد.
شاخص S&P۵۰۰ در بورس آمریکا، وضعیت عملکرد ۵۰۰ 
شرکت بزرگ را نش��ان می دهد. برخی از تحلیلگران معتقدند 
که این شاخص، بهترین بازنمایی را از کل وضعیت وال استریت 
دارد. حاال ش��اخص S&P۵۰۰ برای هفت روز متوالی کاهش 
ش��دید تجربه کرد و به بزرگ تری��ن افت هفتگی بعد از بحران 

مالی جهانی ۲۰۰۸ رسید.  
رویترز در این باره  می نویس��د: »این س��قوط به دلیل ترس 
فزاینده از گسترش سریع ویروس کرونا بوده  است که می تواند 

اقتصاد جهانی را به رکود بکشاند.«
براس��اس گزارش رویترز، ش��اخص های صنعتی داو و نزدک 
نی��ز در آمریکا، عمیق ترین زی��ان هفتگی خود از اکتبر ۲۰۰۸ 
را متحمل شدند. شاخص نزدک، ۴.۲درصد، بیش از یک هزار 
واحد، فرو ریخت و ش��اخص داو نیز روز جمعه را با ۱.۴درصد 

افت به پایان رساند.  
ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا، باعث وحشت عمومی میان 
سرمایه گذاران شده است. »جک جاناسیویچ«، مدیر استراتژی 
در صندوق س��رمایه گذاری ناتیکس��یس در آمری��کا می گوید: 
»بازارها برای بهبود، نیاز به نش��انه ای از کنترل شدن ویروس 
کرون��ا دارند. اینکه بدانند کش��ور جدیدی مبتال نش��ده و در 
ایاالت متحده آمریکا، شاهد شیوع گسترده آن نخواهیم بود.«

به اعتقاد این استراتژیس��ت س��رمایه گذاری، شیوع ویروس 
چینی باعث فرار سرمایه گذاران از بازار دارایی های ریسک پذیر 
ش��ده اس��ت. نقطه عطف بعدی ب��رای افت بیش��تر بازارهای 

سرمایه، شیوع این ویروس در آمریکا خواهد بود.  
خبرگ��زاری س��ی ان ان نیز درباره افت ش��دید وال اس��تریت 
می نویس��د: »هفته ای وحش��تناک در بورس آمریکا را به دلیل 
ترس از ویروس کرونا، پش��ت سر گذاشتیم.« براساس گزارش 
سی ان ان، شاخص S&P۵۰۰ از ۱9 فوریه تاکنون، ۳ تریلیون 

و ۶۰۰ میلیارد دالر از ارزش خود را از دست داده است.  
تا چند روز پیش، س��رمایه گذاران ب��ه پناهگاه امن طال پناه 
می بردند و به دلیل تقاضای زیاد، قیمت طال به بیش از ۱۶۸۰ 
دالر در هر اونس رسیده بود اما در آخرین روز معامالت جهانی 
این هفته، وحش��ت کرونا آنقدر گسترده شد که حتی طال نیز 
بیش��ترین می��زان کاهش ارزش خود در ی��ک روز را از نوامبر 
۲۰۱۶ تاکنون تجربه کرد. س��رمایه گذاران پول های ش��ان را از 
بازار طال بیرون آوردند تا خسارت خود در بازار سهام را جبران 
کنند. به همین دلیل معامالت آتی طال، ۴.۶درصد سقوط کرد 

و هر اونس طال به ۱۵۶۴ دالر رسید.  
بررس��ی روند سه ش��اخص مهم وال اس��تریت را از ۵ ژانویه 
تا روز جمعه نش��ان می دهد، شاخص S&P۵۰۰، ۴.۳۷درصد، 
ش��اخص نزدک ۷.۵۲درصد و ش��اخص داوجونز ۱۰.۵۵درصد 

افت کرده اند.  

دریچه

فرصت امروز: بازار سرمایه روند متفاوتی را در اولین روز هفته نسبت 
به هفته گذشته در پیش گرفت و از نخستین دقایق معامالت، افت چند 
هزار واحدی را برای شاخص بورس رقم زد و این روند کاهشی تا پایان 
معام��الت ادامه داش��ت. در نهایت، ش��اخص کل در پایان معامالت روز 
ش��نبه، ۱۸ هزار و ۲۵ واحد کاهش داش��ت و به رقم ۵۰۵ هزار و ۸۲۵ 
واحد رس��ید. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با ۳هزار و ۶۸9  واحد 
کاهش به ۱۶9 هزار و ۶۰۸ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۲هزار 
و ۴۵۶ واحد افت به ۱۱۲ هزار و 9۱۴ واحد رس��ید. شاخص آزاد شناور 
نیز با ۱۸ هزار و ۶۴ واحد کاهش به رقم ۶۳۶ هزار و ۶۰ واحد رسید و 
ش��اخص بازار اول ۱۳ هزار و ۶۴۰ واحد و شاخص بازار دوم ۳۴ هزار و 

۲۴۷ واحد افزایش داشتند.
در معامالت این روز بیش از ۵میلیارد و 9۷۱ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۴۵ هزار و ۷9۰ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
همچنی��ن نمادهای ب��ورس اوراق بهادار تهران )ب��ورس( با ۱9۴ واحد، 
بورس کاالی ای��ران )کاال( با ۱۵۶ واحد، فروش��گاه های زنجیره ای افق 
ک��وروش )اف��ق( با ۸9 واحد، نفت پارس )ش��نفت( ب��ا ۷۵ واحد، بانک 
کارآفری��ن )وکار( و ایران خودرو )خودرو( با ۴۷ واحد بیش��ترین تأثیر 

مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقاب��ل نیز نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۱۲۵ 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۱۰۰ واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با 9۳9 واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با ۶۴۲ 
واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۵۷۵ واحد، معدنی و صنعتی 
گل گه��ر )کگل( با ۵۴۴ واح��د و معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( هم با 

۵۳۵ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.
بانک ه��ای تجارت، ملت و اقتصادنوین، ماشین س��ازی اراک، س��ایپا، 
ف��والد مبارکه اصفه��ان و پاالیش نفت اصفهان نی��ز از جمله نمادهای 
پربینن��ده بورس بودند. گروه فلزات اساس��ی نی��ز در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۵۲۶ میلیون و 
۶۸ هزار برگه سهم به ارزش ۴هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از  ۲۰9 واحد افت داش��ت و بر روی کانال ۶ 
هزار و ۵۳۴  واحد ثابت ماند. در این بازار ۳میلیارد و ۵۲۴ میلیون برگه سهم 
به ارزش بیش از ۳۳ هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. بیشترین تاثیر 
مثبت را در بین تمامی نمادها، نماد گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، 
ش��رکت صنایع غذایی مینو ش��رق )غمینو(، بیمه کوثر )موثر(، ذوب روی 
اصفهان )فروی( و کلر پارس )کلر( بر ش��اخص این بازار داشتند. همچنین 
نماد پتروش��یمی مارون )مارون(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، توسعه و 
هلدینگ صنایع معدن��ی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، فوالد هرم��زگان جنوب )هرمز( و 

صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( مانع از رشد بیشتر شاخص شدند.
جدال بین نقدینگی و خبرهای منفی در بازار سرمایه

افت شاخص بورس در روز شنبه درحالی بود که در هفته گذشته و با 

وجود شیوع ویروس کرونا در کشور و همینطور بازگشت به لیست سیاه 
FATF، بازار س��رمایه روندی افزایش��ی داش��ت بنابراین کاهش دیروز 
ش��اخص کل به سوال بس��یاری از مخاطبان تبدیل شده و پرسش آنها 
این اس��ت که چرا روز گذش��ته ش��اخص بورس بیش از ۱۸ هزار واحد 

ریخته است؟
در پاس��خ به این سوال، مهدی ساسانی، کارش��ناس بازار سرمایه در 
گفت و گو با ایرنا، به افت پرش��تاب ش��اخص بورس در روز شنبه اشاره 
کرد و درباره چرایی آن گفت: در روز شنبه عالوه بر خبرهای تاثیرگذاری 
مانند تغییر حجم مبنا و تغییر فرآیند صدور کد برای مش��تریان جدید 
که باعث روند نزولی بازار س��رمایه شد، هسته معامالت از دیگر مسائلی 

بود که افت بیشتر شاخص بورس را فراهم کرد.
او با بیان اینکه در این روز هس��ته معامالت در بازار با مش��کل روبه رو 
بود و اکثر آنالین ها امکان خرید و فروش نداش��تند، گفت: در روز شنبه 
صفح��ه اصلی ب��ورس )tsetmc( روند معامالت را به درس��تی نش��ان 
نم��ی داد که این موضوع زمین��ه ایجاد یک برآش��فتگی را در معامالت 

ایجاد کرد و باعث افزایش فشار عرضه ها در بازار شد.
ساس��انی س��پس به دو ابالغیه جدید س��ازمان بورس مبنی بر تغییر 
حجم مبنا و تغییر قوانین صدور کد برای مش��تریان جدید اش��اره کرد 
و گف��ت: تغییر حجم مبنا به خصوص برای فرابورس باعث کند ش��دن 
روند معامالت ش��د و بازار این روز نشانگر عدم استقبال سرمایه گذاران 
از ای��ن ابالغیه بود. همچنین ابالغیه دیگر مبنی بر اینکه افراد تازه وارد 
ب��ه بورس تا یک م��اه امکان معامله در بازار را ندارند، تصمیم ش��بانه و 
نادرستی بود که باعث ایجاد شوک در معامالت روز شنبه شد و مشخص 
است که این قوانین برای کوتاه مدت مانع ورود نقدینگی در بازار سرمایه 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه همه این مس��ائل در کنار  یکدیگر باعث روند منفی 
معامالت در این روز شد، افزود: بازار در روز شنبه ارزش معامالت بیش 
از ۷هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند اما یک منفی ۱۸ هزار واحدی 
در کارنامه خود بر جای گذاشت که نمی توان آن را به دالیل دیگر مانند 
کرونا ربط داد زیرا این بیماری هفته گذش��ته هم در بازار وجود داشت 
و اگر قرار بود این موضوع بر روند بازار تاثیرگذار باش��د از هفته گذشته 

شاهد آن بودیم.
این کارشناس بازار س��رمایه افزود: از چند وقت گذشته پیش بینی ها 
برای بازار س��رمایه بر این اس��اس بود که تا زمان ورود نقدینگی به بازار 
س��رمایه شرایط بازار مناسب اس��ت اما زمانی که مدیران حاضر در بازار 
مانع ورود نقدینگی در این بازار می شوند نمی توان شاهد اتفاقات مثبتی 

در این بازار بود.
او ب��ا تاکید بر اینکه موض��وع کرونا از ابتدای هفته گذش��ته در بازار 
س��ایه انداخته بود، اما ورود گس��ترده نقدینگی در ب��ازار مانع از ریزش 
بازار سرمایه در ایران شد، گفت: در سه روز نخست هفته گذشته رقمی 
بالغ بر ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار  س��رمایه 

ش��د که این موضوع بیانگر افزایش تقاضا در بازار نس��بت به چند وقت 
گذشته است.

به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، روند معامالت هفته گذشته در 
بورس جدال بین نقدینگی و اخبار منفی را نش��ان داد که شاهد برتری 

نقدینگی در داخل تابلوی معامالت بودیم.
ساس��انی پیش بینی خود از روند معامالت در روز یکش��نبه را اینگونه 
بیان کرد: در صورت بهبود وضعیت هس��ته معام��الت و نیز ادامه ورود 
نقدینگی به این بازار شرایط متعادل تری را در بازار شاهد خواهیم بود.

تالش دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز
وی همچنین با بیان اینکه نکته ای که اکنون کل بازار را تحت الشعاع 
قرار داده میزان نقدینگی اس��ت که هر روز در این بازار در حال افزایش 
اس��ت، افزود: تمرکز به سمت بازار سرمایه از س��وی فعاالن بازار باعث 

ایجاد فاصله در ورود نقدینگی از دیگر بازارها مانند طال و سکه شد.
ساسانی با بیان اینکه هفته گذشته به دلیل ورود ایران به لیست سیاه، 
تصور فعاالن بازار توجه دوباره س��رمایه گذاران به س��مت بازار طال و ارز 
بود، گفت: بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقد بودند که با چنین 
اتفاقی باید بازار س��رمایه زیر سایه اصالح قرار گیرد اما تنها در یک روز 
و به مدت یک ساعت شاهد اصالح بودیم و بعد از مدت کوتاهی دوباره 
ش��اهد ورود نقدینگی به این بازار و پیش��روی شاخص بورس به سمت 

روند صعودی بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هفته نخست اسفند ماه یکی 
از بهترین هفته های بازار س��رمایه بود که رکورد شاخص بورس در یک 
روز شکس��ته شد، گفت: دولت، بانک مرکزی و س��ایر نهادها در تالش 
هس��تند تا رشد دالر و دیگر ارزها کنترل شده تر باشد که تورمی در یک 

ماه آخر سال ایجاد نشود.
او رش��د بازار س��رمایه به عنوان یکی از مکمل ه��ای کمک کننده در 
کنترل نرخ ارز دانس��ت و گفت: رش��د نرخ دالر نیمایی و س��امانه سنا 
می تواند در رش��د س��ودآوری بعضی از ش��رکت ها تاثیر مستقیم داشته 
باش��د که این موضوع به مراتب زمینه رش��د ش��اخص بورس در بازار را 

فراهم خواهد کرد.
به گفته ساس��انی، تا زمانی که تمایل به ورود نقدینگی به سمت بازار 
س��رمایه باشد نمی توان ایس��تگاهی را به عنوان ایستگاه آخر رشد بازار 
سرمایه مطرح کرد و این بازار از نظر عدد بیش از گذشته بزرگ خواهد 
ش��د. اگر بخواهیم نرخ فعلی دالر را در س��ودآوری شرکت ها برای سال 
آین��ده در نظر بگیریم ش��اهد خواهیم بود که افزایش س��ودآوری آنها 

قیمت فعلی بسیاری از سهام را توجیه می کند.
وی ب��ا بیان اینکه بس��یاری از نمادها و ش��رکت های حاض��ر در بازار 
همچنان جا برای رش��د دارند، گفت: برخ��ی از نمادهای خاص با توجه 
به رش��د افسارگس��یخته ای که داش��تند می توانند حباب داشته باشد و 
وارد فار اصالحی ش��وند اما این موضوع ش��امل همه سهم ها و کل بازار 

نمی شود.

سقوط ۱۸ هزار واحدی شاخص بورس در اولین روز هفته

چرا شاخص بورس ریخت؟

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
11 اسفند 1398

شماره 1504



گام اول؛ پیاده سازی ۵G در فناوری بی سیم ثابت
مع��اون وزیر ارتباطات با بی��ان اینکه گام اول در حوزه توس��عه اینترنت 
نس��ل پنجم این است که ۵G را در فناوری بی سیم ثابت پیاده سازی کنیم، 
گفت اگر می خواهیم رگوالتوری نس��ل پنج تلفن همراه داش��ته باشیم، باید 
به بازارهای عمودی که در نس��ل پنج فعال می ش��وند، فکر کنیم مثل حوزه 
ان��رژی یا حم��ل و نقل و همه باید ب��ه عنوان کاربردهای نس��ل پنج مورد 

استفاده قرار گیرند.
به گزارش ایس��نا، کش��ورهای بسیاری در سراس��ر جهان از جمله ایاالت 
متح��ده آمری��کا، کانادا، اس��ترالیا، چین، ک��ره جنوبی، ژاپن و بس��یاری از 
کش��ورهای اروپایی و غیره با همکاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال 
برقراری نسل پنجم اینترنت همراه ۵G هستند و در این زمینه فعالیت های 
گس��ترده ای را انجام داده اند. بس��یاری از بزرگترین شرکت های مخابراتی و 
اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا، اریکسون، هوآوی، ال جی نیز به شدت 
در حال رقابت برای راه اندازی نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم 
هستند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه ۵G، استانداردهای پیشنهادی برای 
نس��ل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل چهارم شبکه تلفن همراه 
فعلی ارائه می شود و س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز برای 
فعاالن بخش برای ارائه نظر در تدوین نقش��ه راه گذار کش��ور به نسل پنجم 
فناوری های ارتباطات سیار )۵G(، یک مهلت در نظر گرفته بود که با توجه 
به درخواست فعاالن بخش، این فراخوان تا پانزدهم اسفند 9۸ تمدید شد.

موضوعات تخصصی مربوط به مدیریت منابع محدود فرکانس��ی، ارزیابی 
اپراتوره��ا از تقاض��ای قابل انتظ��ار برای خدمات ۵G در پنج س��ال آینده، 
روش ه��ای کاهش هزین��ه اپراتوره��ا در راه اندازی این خدم��ات و الزامات 
اپراتوره��ا قبل از گذر کامل به ۵G مانند تح��ول دیجیتالی در فرآیندهای 
داخلی و خدمات قابل ارائه به کاربران از موضوعاتی بود که در نظرسنجی از 
اپراتورهای ارتباطی شامل نظرات اپراتورهای تلفن همراه و FWA )فناوری 

بی سیم ثابت( مطرح شده است.
در این راس��تا حس��ین فالح جوشقانی - رئیس س��ازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیوی��ی - در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینک��ه اگر ایران در 
وضعیت تحریم نبود، پیش از این ورود به عرصه اینترنت نس��ل پنج را آغاز 
کرده بود، افزود: ما اکنون در حال مطالعه هس��تیم و برای ضوابط و نقش��ه 
راه ای��ن فناوری هم به اپراتورهای ارتباطی فراخ��وان دادیم. اولین گام این 
اس��ت که در حوزه FWA  بتوانیم ۵G را پیاده سازی و باندهای فرکانسی 

را پیاده کنیم.
وی ادام��ه داد: طب��ق برنامه ریزی های صورت گرفته، بناس��ت فعالیت در 
این حوزه تا س��ال ۱۴۰۰ شروع ش��ود و تا سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به بلوغ در 
این حوزه برس��یم. البته این اقدامات سرمایه گذاری سنگینی می خواهد که 
با توجه به ش��رایط تحریم، ممکن اس��ت خیلی از وندورها با ما کار نکنند، 
بنابراین اگر می خواهیم رگوالتوری نس��ل پنج تلفن همراه داش��ته باش��یم، 
بای��د به بازارهای عمودی که در نس��ل پنج فعال می ش��وند فکر کنیم مثل 
حوزه انرژی یا حمل و نقل و همه باید به عنوان کاربردهای نسل پنج مورد 

استفاده قرار گیرند.
او با بی��ان اینکه اپراتورها برای دریافت تجهیزات نس��ل پنج برنامه ریزی 
دارن��د، گفت: عمده تری��ن وندوری که در زمینه نس��ل پن��ج فعالیت دارد، 
هوآوی است و با وجود اینکه وندورهای دیگر همه با کارت های آمریکا بازی 
می کنن��د، اما ش��رکتی که هنوز هم در ایران مان��ده و به ما کمک می کند، 
هوآوی اس��ت. البته اگر وندورهای دیگر که بالغ هستند هم در ایران حضور 
داش��ته باش��ند و با ما همکاری کنند، ما از این فضا استفاده می کنیم. پیش 
از این هم ما مولتی وندور بودیم و ش��رکت هایی مانند نوکیا و اریکس��ون در 

بازارمان بودند.

جسارت تغییر شغل داشته باشید
رئیس کمیته کس��ب و کار یونس��کو در ایران، به جوانان توصیه کرد قبل 
از تصمیم گیری برای انتخاب شغل آینده نزد مشاوران باتجربه در این حوزه 
بروند و اگر از انجام کاری که به آن مشغولند لذت نمی برند، جسارت تغییر 

شغل یا محل کار خود را داشته باشند.
علی اصغر کیهانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش روزافزون تعداد 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی درباره بهترین کس��ب و کار ب��رای جویندگان 
کار گفت: پاس��خ به این س��ؤال بسیار س��خت و تا حدودی ناممکن است و 
اساسا برای کدام جویندگان کار و کدام فارغ التحصیالن؛ یکی از سخت ترین 
انتخاب ها برای هر فرد،  انتخاب نوع کس��ب و کار است به ویژه در شرایطی 
که به دلیل نبود س��رمایه گذاری های جدید جوین��دگان کار دامنه انتخاب 

محدودی دارند.
وی به جوانان توصیه کرد قبل از تصمیم گیری برای انتخاب نوع ش��غلی 
که می خواهند در آینده داش��ته باش��ند، به مش��اوران باتجربه در این حوزه 

مراجعه کنند.
یافتن شغل مناسب مستلزم داشتن شناخت کافی از خود

رئی��س کمیته کس��ب و کار یونس��کو در ایران افزود: جوین��دگان کار تا 
ش��ناخت کافی از خود نداشته باش��د، قطعا قادر نخواهند بود کار مناسب و 
آتیه دار پیدا کنند و این نکته را هم در نظر داش��ته باش��ند که در هر مقطع 
و ه��ر مرحله ای که تش��خیص دادند از انجام کاری که به آن مش��غولند به 
حد کافی لذت نمی برند، جس��ارت تغییر شغل و یا محل کار خود را داشته 
باش��ند چراکه در دنیا چیزی کش��نده تر از انجام کاری که دوس��ت ندارید، 

وجود ندارد.
کیهانی در ادامه درباره آیین نامه حمایت از کارآفرینان پیشرو و پیش بینی 
برخی مشوق ها در آن گفت: شخصا با اعطای امتیاز معافیت مالیاتی چندان 
موافق نیس��تم. معتقدم بهترین امتیاز برای فعالیت اقتصادی، شفاف کردن 
کلیه شرایط حوزه کسب و کار برای همه است. کارآفرین برتر نیز در فضای 

عادالنه و یکسان قطعا رشد بهتری می تواند داشته باشد.
بدون اقتصاد جهانی مشکالت اقتصاد داخل حل نمی شود

وی جزیره ای بودن شرایط کشور را مشکل بسیار بزرگ اقتصاد در کشور 
دانست و گفت: متاسفانه به طرز غمگینانه ای هر روز از اقتصاد جهانی فاصله 
بیشتری می گیریم ما باید از این توهم که بدون بهره مندی از اقتصاد جهانی، 
مش��کالت اقتصادی داخلی را برطرف کنیم، خارج ش��ویم و این بزرگترین 

کمکی است که می توان به رشد اقتصادی کشور کرد.
رئیس کمیته کس��ب و کار یونسکو در ایران درباره به دست آوردن سهم 
مناسب از بازارهای بین المللی،  گفت: طبعا داشتن ابزارهای الزم برای مانور 
و حرک��ت در بازاره��ای جهانی الزم و ضروری اس��ت. در حال حاضر از نظر 
بانکی در ش��رایط بسیار دشواری هستیم و حتی کشورهای به ظاهر دوست 
ه��م موانعی ب��رای معامالت خود با ما دارند. قرار گرفتن در لیس��ت س��یاه 
FATF نیز اگرچه به معنای مرگ نیس��ت، اما سرمایه گذاری های مشترک 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

اخبـــار

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعالم کرد در 
حالی که در چند روز اخیر مردم بیش از دو برابر نیازشان از فروشگاه ها 
خری��د کرده اند، هیچ کمبودی نداریم و چند برابر نیاز کش��ور کاالهای 

اساسی دپو کرده ایم و قیمت گوشت به سابق برمی گردد.
به گزارش ایس��نا، حس��ین م��درس درباره تنظیم بازار ش��ب عید، با 
اش��اره به نحوه تامین کاالهای اساسی کش��ور، اظهار کرد: اصل تامین 
نیازهای مازاد کشور، از ابتدای سال در دستور کار ما بود. کمبود، گرانی 
و نارضایتی مردم رمز عملیات رس��انه ای دش��من اس��ت و ما برای همه 

شرایط کاالهای مور نیاز کشور را تامین کرده ایم.
هیچ کمبودی نداریم

وی بیان کرد: در طول س��ال ۱۳9۸ ضمن اینکه نیاز کشور را تامین 
کرده ای��م، ذخایر خوبی از کاالهای اساس��ی نیز ذخیره کردیم. در بنادر 
جنوبی و ش��مالی کش��ور بیش از ۴/۵ میلیون تن کاالهای اساسی دپو 
شده است و همه دستگاه ها کمک کرده اند در این زمینه کشور مشکلی 

نداشته باشیم.
مدرس گفت: بیش از ۴۰درصد ورودی کش��تی های کاالهای اساسی 
کش��ور افزایش پیدا کرده که این حجم از کاالها بی نظیر اس��ت. مردم 
نباید تس��لیم فضاس��ازی رس��انه های معاند درخصوص کمبود کاالهای 

اساسی شوند.
بیش از 2 برابر نیاز مردم جنس از فروشگاه ها خریداری شده است

ای��ن مس��ئول وزارت صنعت با بی��ان اینکه انعطاف پذیری سیس��تم 
اقتصادی کش��ور بی نظیر اس��ت، اف��زود: در چند روز اخی��ر بیش از دو 
برابر نیاز مردم جنس از فروش��گاه ها خریداری ش��ده است و اتفاقی در 

بحث مدیریت کاالها رخ نداده که نش��ان دهنده آمادگی ما در خصوص 
مدیریت نیازهای اساسی کشور است.

وی ک��ه در برنامه پایش صحبت می ک��رد، ادامه داد: در این چند روز 
همه قفسه های فروشگاه های بزرگ با وجود خریدهای زیاد، خالی نشده 
است؛ به گونه ای که فروشگاه ها از پر کردن قفسه ها به زحمت افتاده اند.
م��درس ب��ا تاکید بر اینکه دول��ت در بخش تامین کاالهای اساس��ی 
ب��ه صورت فعاالن��ه حضور دارد، گفت: بازار کش��ور در وضعیت عادی و 
متعادل به سر می برد. البته بخش عمده ای از کسب و کارهای خرد نظیر 
پیک های موتوری و آژانس ها به دلیل بیماری کرونا آس��یب دیده است. 
توصیه می کنیم مردم برای تامین نیازهای ش��ان از این کس��ب و کارها 

استفاده کنند و خود رأسا اقدام به خرید نکنند.
ظرفیت ۳ برابر شدن تولید شوینده ها در کشور

قائم مقام وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درخصوص 
اقالم بهداش��تی نظیر ماس��ک و الکل توضیح داد: در بخش ش��وینده ها 
حدود ۱/۵ میلیون تن ظرفیت کش��ور اس��ت و این در حالی اس��ت که 
تولید کش��ور ۵۰۰ هزار تن است که نش��ان دهنده کارکرد با ۳۰ درصد 

ظرفیت است.
رایزنی برای فروش ماسک و شوینده در داروخانه ها

م��درس ادام��ه داد: بیماری کرون��ا باعث فعال ش��دن ظرفیت خالی 
کارخانه های تولید شوینده شده است. به هر حال بهم ریختگی ابتدایی 
در اول بحران طبیعی اس��ت. در ابتدای ش��یوع کرونا وزارت بهداش��ت، 
داروخانه ها را از فروش ماسک و شوینده ها منع کرد و ما با رایزنی با این 
وزارتخان��ه در صدد اجازه گرفتن برای ف��روش این اقالم در داروخانه ها 

هس��تیم. وی بیان کرد: س��تادی برای بررس��ی اثرات ویروس کرونا در 
تجارت تشکیل شده که در آنجا پیشنهاد شده بسته طراحی شود که در 
آن بخشی از مالیات، اس��تمهال وام های بانکی، بیمه تامین اجتماعی و 
یک س��ری سیاست های تشویقی در نظر گرفته شود تا کسب و کارهای 

آسیب دیده از این ویروس نابود نشوند.
این مقام مس��ئول گفت: هرچ��ه از تحریم های آمری��کا می گذرد، ما 
ظرفیت ه��ای داخلی را بیش��تر می شناس��یم که همی��ن باعث افزایش 
تاب آوری اقتصاد کش��ور ش��ده اس��ت، تغییر حاصل اختیار نیست بلکه 

تابع اجبار و اضطرار است.
وی اف��زود: در دولت یک س��تاد اقتصادی به ریاس��ت رئیس جمهور 
وجود دارد که مس��ئولیت اقتصاد کش��ور برعهده آن اس��ت. این ستاد 
هر هفته تش��کیل جلس��ه می دهد و در مورد وضعیت اقتصادی کش��ور 

تصمیم می گیرد.
۴0 میلیارد دالر صادرات در برابر ۴0 میلیارد دالر واردات

مدرس با بیان اینکه در ۱۱ ماه اخیر صادرات کشور ۴۰ میلیارد دالر 
بوده اس��ت، گفت: ۴۰ میلیارد دالر نیز واردات در کش��ور داشته ایم که 
نش��ان دهنده حجم ۸۰ میلیارد دالری صادرات و واردات کش��ور است، 

بخش عمده ای از کاالهای کشور قابلیت صادراتی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بعضی از کاالها نیاز اس��ت از نظر قیمتی کنترل شوند. 
اگر برخی کاالها به نرخ های جهانی در بورس کاال به فروش برس��د، به 
تبع آن سایر قیمت های صنایع مختلف نیز افزایش می یابد بنابراین باید 
طرف مصرف کننده نیز حمایت شود و دلیل کنترل نرخ ها در بورس کاال 

نیز همین مسئله است.

نگران نباشید؛ چند برابر نیاز کشور کاال دپو کردیم

رئی��س اتحادیه آجیل و خش��کبار گفت با تعطیلی نمایش��گاه ها به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، فروش آجیل فروشی ها رونق گرفته است.

مصطف��ی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: از زمانی که نمایشگاه ها به دلیل 
ش��یوع ویروس کرونا تعطیل شد فروش مغازه های آجیل فروشی قوت 

گرفت.
رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار ادامه داد: قرار بود نمایشگاهی در 
۵ نقطه تهران برگزار شود که بازار آجیل و خشکبار بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ 
غرفه در آن داش��ت اما دولت به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، برگزاری 

آن  را لغو کرد.

احم��دی گفت: با توجه به ش��رایط فعلی و ش��یوع این ویروس در 
کش��ور، برای بسیاری از اصناف وضعیت خوشایندی ایجاد نشده است 
و در مجم��وع میزان خرید کاهش یافته اس��ت اما با این حال فروش 

آجیل و خشکبار، قوت گرفته است.
رئی��س اتحادی��ه آجیل و خش��کبار در ادامه گفت: م��ا در مجموع 
ب��ا برگزاری نمایش��گاه ها مخالفیم چرا که برگ��زاری آنها در برخی از 
مکان ه��ا اس��تاندارد الزم را ندارد، به جز ش��هر آفتاب ک��ه البته این 
نمایش��گاه هم در مکان بسیار دوری قرار دارد و ممکن است استقبال 

خوبی از آن نشود.
احم��دی با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر کمب��ودی در این بازار 

نداری��م، تصریح کرد: ایام پیک خرید آجیل یعنی ش��ب چله و ش��ب 
عی��د تیم های نظارتی بازار را به دقت مورد بررس��ی ق��رار می دهند. 
همچنین با بازرس��ی اتاق اصناف، بازرس��ی وزارت صمت و س��ازمان 

تعزیرات حکومتی نیز همکاری های الزم را در این ایام داریم.
گفتنی است هر سال در اسفند استقبال برای خرید آجیل و خشکبار 
بیشتر می شود، اما امسال به دلیل شیوع  ویروس کرونا نسبت به سال 
گذشته آجیل بیشتر خریداری شده است و تقاضای بیشتری هم برای 
نوع خ��ام آن در بازار وجود دارد. از طرفی هم رصد های انجام ش��ده 
نش��ان می دهد پس��ته خام، بادام خام و تخمه ج��ات مختلف در میان 

باقی اقالم دیگر آجیل، تقاضای بیشتری پیدا کرده اند.

رئی��س اتحادیه میوه و س��بزی ته��ران گفت با ش��یوع کرونا قیمت 
لیموترش با رشد ۳۰۰ درصدی به ۳۰ هزار تومان رسیده است.

اس��داله کارگ��ر رئیس اتحادیه میوه و س��بزی ته��ران در گفت و گو 
با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر ش��یوع کرونا در قیمت برخی 
اقالم صیفی اظهار کرد: به دنبال ش��یوع کروناویروس مصرف لیموترش، 
لیموشیرین، زنجبیل، فلفل دلمه و هویج افزایش یافته که در نهایت این 

امر نوسان قیمت را به دنبال داشته است.

وی اف��زود: همچنین هج��وم تقاضا برای خرید برخ��ی اقالم صیفی، 
عرضه را کاهش داده است.

کارگر ادامه داد: با ش��یوع کرونا تقاضا برای خرید زنجبیل، لیموترش 
و لیموشیرین باال رفته که همین امر منجر به التهاب بازار شده است.

رئیس اتحادیه میوه و س��بزی تهران با اشاره به اینکه قیمت زنجبیل 
از ۱۵ ه��زار تومان به 9۰ هزار تومان رس��یده اس��ت، بیان کرد: قیمت 
لیموترش با رش��د ۳۰۰ درصدی از ۱۲ ه��زار تومان به ۳۰ هزار تومان، 

لیموش��یرین با رش��د ۴۰ درص��دی از ۵ هزار تومان ب��ه 9 هزار تومان 
رس��یده، ضمن آنک��ه قیمت فلفل دلمه ۱۰ تا ۱۱ ه��زار تومان افزایش 
یافته است. وی با اشاره به  قیمت سایر میوه ها در بازار گفت: با توجه به 
رکود حاکم بر بازار مرکبات و سیب، قیمت تغییر چندانی نداشته است.
کارگ��ر در پایان قیمت میوه در بازار ش��ب عی��د را پیش بینی کرد و 
گفت: با خنک شدن هوا، قیمت میوه در شب عید ۲۵ تا ۳۰درصد و در 

صورت گرم شدن هوا ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش خواهد یافت.

تعطیلی نمایشگاه ها؛ کسب و کار آجیل فروشی ها را رونق داد

شیوع کرونا قیمت زنجبیل و لیموترش را افزایش داد

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

تویوتا در محاصره کرونا
ش��رکت خودروس��ازی تویوتا موتور اعالم کرد که ممکن اس��ت به دلیل 
اخالل در زنجیره تامین قطعات از چین که نتیجه ش��یوع کرونا بوده است، 

فعالیت کارخانه های آن در ژاپن با موانعی مواجه شود.
 ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو«، تویوتا ک��ه دارای ۱۶ کارخانه 
خودروس��ازی و قطعه سازی در ژاپن است اعالم کرد که از هفته دوم مارس 
تصمیم می گیرد که فعالیت خود را در ژاپن چگونه ادامه دهد. ژاپن یکی از 
مهم ترین مکان های تولیدات تویوتا در جهان اس��ت و تنها در س��ال ۲۰۱9، 
حدود نیمی از ف��روش ۷/ ۱۰ میلیون خودرویی تویوتا از کارخانه های ژاپن 
تولید ش��دند. ویروس کرونا که تاکنون موجب قربانی ش��دن حدود ۳ هزار 
نفر در چین ش��ده است، موجی از نگرانی ها را متوجه زنجیره تامین قطعات 
خودرویی جهان از این کش��ور کرده اس��ت. هم اکنون در برخی از استان ها 
تمدید تعطیالت سال نو چینی همچنان ادامه دارد و بسیاری از کارخانه های 
خودروس��ازی و قطعه س��ازی در ای��ن کش��ور فلج ش��ده اند. ش��رکت های 
جنرال موتورز، رنو، پژو-س��یتروئن، نیسان و تویوتا فعالیت  کارخانه های خود 

را در چین به حالت تعلیق درآورده اند.

توقف افت تولید در بهمن ماه
خودروس��ازان در پایان یازدهمین ماه س��ال جاری باالخره توانستند رشد تولید 
۴درصدی را در تولید س��واری نس��بت به بازه زمانی مش��ابه در سال گذشته کلید 
بزنند با این حال تولید ماهانه روند نزولی داش��ته اس��ت. طبق آمارهای ارائه شده 
از س��وی خودروسازان به سازمان بورس رشد تولید ماهانه خودروسازان که از پاییز 
آغاز شده بود در بهمن ماه متوقف و آنها افت تولید ۷/ ۱۴درصدی را تا پایان بهمن 
در قی��اس با دی ثبت کرده اند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، براس��اس 
آمار های منتشرش��ده در سایت کدال، سه خودروس��از بزرگ کشور )ایران خودرو، 
س��ایپا و پارس خودرو( تا پایان بهمن امس��ال ۷۸۶ هزار و ۳۴۷ دس��تگاه از انواع 
محصوالت س��واری تولید کردند که با توجه به رش��د تولید ۴درصدی شرکت های 
خودروس��از آنها توانسته اند تا پایان بهمن امس��ال در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته ۲9 هزار و ۴۷۸ بیشتر خودرو تولید کنند. در حالی شاهد رشد تولید در 
خطوط تولید ش��رکت های خودروساز هستیم که همچنان این شرکت ها با چالش 
ناش��ی از تحریم های خارجی روبه رو هستند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که 
نمی توان برای حل مشکالت ناشی از تحریم های خارجی که منجر به خروج شرکای 
بین المللی خودروسازان شده، فکر چندانی کرد اما چنانچه خودتحریمی ها که منجر 
به عدم ترخیص برخی قطعات از گمرکات شده پایان یابد، دست مدیران خودروساز 
ب��رای عرضه بیش از پیش محصوالت تولیدی باز خواهد ش��د، اما در مورد چرایی 
افزایش تیراژ برخی مس��ئوالن صنعتی کش��ور بخش زیادی از رشد تولید حاصل 
شده را ناشی از نهضت داخلی سازی می دانند که از تیرماه سال جاری آغاز کردند. 
آنها معتقدند این اتفاق توانس��ته تا حدودی چالش ایجاد شده از ناحیه تحریم ها را 
پوش��ش دهد و خودروسازان با تکیه بر توان زنجیره تامین داخلی محصوالت خود 
را در خطوط تولید تکمیل کنند. حال به س��راغ آمارهای س��ایت کدال می رویم تا 
ببینیم س��هم هر خودروس��از از آمار ۱۱ ماهه امسال به چه میزان بوده است. آنچه 
مش��خص است از ۷۸۶ هزار و۳۴۷ دستگاه خودرو سواری که تا پایان بهمن تولید 
ش��ده است، س��هم ایران خودرو ۳۵۴ هزار و 9۸۲ دستگاه بوده است. خودروسازی 
سایپا نیز توانسته ۳۳۵ هزار و ۳ دستگاه از انواع محصوالت خود را در خطوط تولید 
نهایی کند. پارس خودرو نیز به عنوان زیرمجموعه سایپا و سومین خودروساز کشور 
در بازه زمانی ذکرش��ده تیراژ 9۶ هزار و ۳۶۲ دستگاهی را از خود به جای گذاشته 
است بنابراین ایران خودرویی ها توانستند همانند اولین ماه از فصل زمستان خود را 
به عنوان خودروساز برتر کشور به لحاظ تیراژ معرفی کنند. آبی های جاده مخصوص 
با تولید ۷ هزار و ۷۳۴ دس��تگاه از محصوالت خود رشد ۲/ ۲ درصدی را به نسبت 
میزان تولید خود تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ثبت رسانده اند، اما رشد تولید 
نارنجی های جاده مخصوص قابل توجه تر بوده است. خودروسازی سایپا توانسته در 
بازه زمانی یادش��ده به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد تولید ۸/ ۱۷درصدی 
را از خود به جای بگذارد. س��ایپایی ها تا پایان بهمن 9۸ توانستند ۵۰ هزار و ۶۰9 
دس��تگاه بیش��تر خودرو تولید کنند. در حالی که ایران خودرو و س��ایپا رشد تولید 
داشته اند اما همچنان آمار تولید پارس خودرویی ها با افت همراه بوده است. سومین 
خودروس��از کشور همان طور که اشاره شد تا پایان یازدهمین ماه از سال جاری 9۶ 
هزار و ۳۶۲ دس��تگاه از انواع محصوالت خود را در خطوط تولید نهایی کرده است. 
این میزان تولید حکایت از افت ۲۳درصدی در قیاس با آمار تولید این خودروساز تا 
پایان بهمن 9۷ دارد. پارس خودرویی ها طی ۱۱ماهه سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۲۲۷ 
دستگاه خودرو تولید کرده اند. بی شک دلیل این میزان افت تولید را باید در خروج 
خودروس��ازان بین المللی جس��ت وجو کرد. تمرکز پارس خودرو پیش از بازگشت 
تحریم ها روی مونتاژ محصوالت گروه رنو و برلیانس بود. بعد از خروج رنو و برلیانس 
تمهیدات اتخاذ شده از سوی مدیریت ارشد این خودروساز نتوانسته خأل خروج رنو و 
برلیانس از خطوط تولید پارس خودرو را جبران کند. صورت های مالی خودروسازان 
اما حکایت از توقف رشد ماهانه تولید آنها دارد. بر این اساس، ایران خودرویی ها در 
بهمن امسال ۴۵ هزار و ۱۴۵ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده اند و 
در مقایسه با دی حدود ۱۲/۵درصد افت تیراژ داشته اند. سایپا نیز تیراژی ۲9 هزار و 
۱۸۸ دستگاهی در دومین ماه زمستان امسال داشته که در مقایسه با ماه قبل از آن، 
حدود ۲۲درصد کاهش تیراژ را به خود می بیند. از آن سو پارس خودرویی ها نیز ۱۱ 
هزار و ۷۵۱ دس��تگاه محصول سواری را در یازدهمین ماه سال به تولید رسانده اند 
تا در مقایس��ه با دی، حدود یک درصد افت تیراژ را تجربه کنند. در مجموع، تیراژ 
بهمن ماه خودروسازان ۸۶ هزار و ۸۴ دستگاه بوده که در مقایسه با ماه قبل از آن، 
۱۴/۷درصد افت را نشان می دهد. بدین ترتیب کاهش تولید تیبا، سمند، گروه پژو و 

پراید بیشترین سهم را در  افت تولید ماهانه خودروسازان داشته است.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن اظهار داشت قطعه سازان کشور به دعوت 
وزیر و خودروس��ازها برای افزایش تولی��د لبیک گفتند و خودروهای کف 
انب��ار را تجاری کردند آن هم فقط در ازای قولی که از وزیر برای پرداخت 
تسهیالت ۱۰ هزار میلیارد تومانی گرفتند که اکنون به ۵هزار میلیارد ریال 

رسیده که آن هم پرداخت نشده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایلنا، آرش محبی نژاد 
دبیر انجمن قطعه س��ازان همگن در گفت وگو با ایلنا هشدار داد که اگر تا 
فردا تسهیالت مصوب ۵هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان پرداخت نشود 

پیش از عید خط تولید خودروسازها و قطعه سازها خاموش خواهد بود.
وی اف��زود: از ۵ هزار میلیارد تومان مصوب ش��ده تنه��ا ۱۵درصد تا به 
امروز پرداخت ش��ده است. این در حالی است که در شهریورماه مجموعه 
سیاس��ت گذاران خودروی��ی کش��ور به خص��وص وزیر صنع��ت و اعضای 
کمیس��یون صنایع مجلس قول دادند که مطالبات معوق قطعه س��ازان را 

به صفر می رسانند.
وی افزود: با وعده و وعید ما قطعه س��ازان را برای رس��یدن به پول خود 
امیدوار کردند و آمار تولید افزایش پیدا کرد به طوری که تمام خودروهای 
کف انبارها که نزدیک به ۲۰۰ هزار دس��تگاه برآورد می شد تجاری سازی 
و از سوی دیگر تولید خودروسازها نیز افزایشی شد. این امر فقط با همت 
قطعه سازانی بود که به امید دریافت معوقات و پرداخت تسهیالت ۱۰ هزار 

میلیارد تومانی داشتند تولید می کردند.

وی افزود: مجموعه قطعه س��ازی کشور ۳۱ میلیارد تومان مطالبه دارند 
که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن معوق است ما اگر حتی چک های خرید دین 
خودروسازان را نیز از آن کم کنیم ۸هزار میلیارد تومان معوق داریم و تنها 

قرار است ۵هزار میلیارد تومان آن پرداخت شود.
محبی نژاد با اشاره به گسترش ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای تولیدی 
و همچنین سخت تر شدن تحریم ها گفت:  ما قطعه سازان هیچ گونه پشتوانه 
مالی مانند واحدهای دولتی نداریم با کرونا و تحریم ها درگیر هستیم و حاال 
وعده های سر خرمن آقایان نیز محقق نشده است. تمام این اوامر دست به 
دس��ت یکدیگر داده که امروز ما دیگر توان تولید نداشته باشیم در حالی 
که همه ساله تعطیالت نوروزی فرصت بسیار خوبی برای تامین و تجهیز 
انبارها بود اما اکنون ما در حقوق کارگران مشکل پیدا کردیم چه برسد به 

تامین قطعات برای سال آینده.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن هشدار داد که اگر تا فردا این تسهیالت 
پرداخت نش��ود مطابق محاس��باتی که انجام ش��ده هر روز دیرکرد ضرر 

تصاعدی برای این صنعت خواهد داشت.
بیکاری ۱۳0 هزار نفر ظرف چند روز آینده

وی با اش��اره به اشتغال ۵۵۰ هزار نفر کارگر در صنعت خودروسازی کشور 
گفت: سال گذشته ۲۸۰ هزار نفر در زنجیره تامین خودروسازی از کار بیکار 
شدند که با افزایش تولید ۱۳۰ هزار نفر از این افراد به کار برگشتند و متاسفانه 
۱۵۰ هزار نفر تس��ویه شدند. اکنون همین افراد حقوق و مزایا و پاداش شب 

عید خود را می خواهند که ما از پرداخت آن عاجز شدیم و برای دریافت حق 
خودمان مجبور هستیم با تمام مقامات کشور نامه نگاری کنیم.

وی با اشاره به مکاتبات خود با بانک مرکزی گفت: ما در نامه ذکر کردیم 
که با وجود مصوب شدن و تخصیص بودجه برای پرداخت ۵هزار میلیارد 
تومان، چرا بانک مرک��زی از دادن آن خودداری می کند که بانک نیز این 
گون��ه جواب ما را داده که در مصوبه هیچ گونه اش��اره ای به قطعه س��ازان 
نش��ده و قرار اس��ت ما آن را به خودروسازها پرداخت کنیم از سوی دیگر 
خودروسازها نیز اظهار می کنند ما تنها ۱۵درصد این مبلغ را گرفتیم. این 
وسط قطعه سازی است که دارد ضربه می خورد، ما قطعه سازانی داریم که 
چهار تا پنج ماه حقوق معوق دارند و فقط به امید دریافت این پول تا حاال 

کارخانه خود را تعطیل نکردند.
وی درخصوص اثرگ��ذاری کرونا برای تامین قطعات از چین گفت:  این 
وی��روس باعث تعطیلی برخی واحدها در چین ش��ده اما بخش خصوصی 
توانس��ته راه های جایگزین را پیدا کند و توانایی آن را داریم که مواد اولیه 
خود را تامین کنیم اما تمام این شرایط تنها در صورتی محقق می شود که 
پول وجود داشته باشد. قطعه س��ازان کشور به دعوت وزیر و خودروسازها 
ب��رای افزایش تولید لبیک گفتند و خودروهای کف انبار را تجاری کردند 
آن ه��م فقط در ازای قولی که از وزیر برای پرداخت تس��هیالت ۱۰ هزار 
میلیارد تومانی گرفتند که اکنون به ۵هزار میلیارد ریال رسیده که آن هم 

پرداخت نشده است.

اگر تا فردا مطالبات پرداخت نشود دیگر توان تولید نخواهیم داشت

کرونا و کمبود نقدینگی موجودی انبار را صفر کرد

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اعالم کرد در صورت ورود شورای 
رقابت ب��ه قیمت گذاری خ��ودرو، وزارت صمت باید ارائه دهن��ده فرمول قیمت 
گذاری باش��د و ش��ورای رقابت ضمن دریافت نظر کارشناسی رسمی از دستگاه 

تخصصی و انجمن های تخصصی باید جایگاه حکم داشته باشد.
آرم��ان خالق��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: با توجه به 
س��ابقه گذشته شورای رقابت به نظر می رس��د این شورا برای تعیین قیمت ها از 
س��از و کار کارشناسی کافی برای ورود به تمام موضوعات برخوردار نیست. برای 
حوزه خودرو در گذش��ته همین ایراد وارد بود؛ به عبارتی نحوه محاس��به قیمت 
تمام ش��ده خودرو توسط شورای رقابت و وزارت صمت دو رویه متفاوت بود که 
به محاس��بات و اعداد همانند نمی رس��ید که این مس��اله موجب بروز اختالقی 

شده بود.
عض��و هی��ات مدی��ره خانه صنع��ت و معدن ای��ران گفت: وقتی کل پروس��ه 
قیمت گذاری به وزارت صمت موکول ش��د انتقادی که به وجود آمد این بود که 

وزارت صمت همزمان در تعیین هیات مدیره خودروسازی ها موثر است.
خالق��ی افزود: اگر قرار باش��د موضوع قیمت گذاری به ش��ورای رقابت محول 
ش��ود با توجه به ضعف قبلی -که همچنان پابرجا اس��ت- به نظر می رسد باید از 
دستگاه تخصصی سوال ش��ود بنابراین در صورت ورود شورای رقابت به موضوع 
قیمت گذاری خودرو قاعدتا باید نظر کارشناس��ی دستگاه تخصصی متولی یعنی 

وزارت صمت لحاظ شود.
عض��و هیات مدی��ره خانه صنعت و معدن ایران اف��زود: وزارت صمت 
باید ارائه دهنده فرمول قیمت گذاری باش��د، ش��ورای رقابت می تواند به 
استعالم از دیگر مراکز بپردازد. در واقع شورای رقابت باید جایگاه حکم 
را داش��ته باشد. شورای رقابت یک دس��تگاه اجرایی نبوده و حاکمیتی 
اس��ت و موضوعاتی نظیر دامپینگ، انحصار یا سوءاستفاده و تبانی های 

احتمالی را بررسی می کند.
خالقی افزود: ش��ورای رقابت می تواند در مس��ند قضاوت و داوری قرار گیرد و 

اطالعات و نظر کارشناسان رسمی را از دستگاه تخصصی دریافت کند. همچنین 
این ش��ورا بای��د نظر انجمن های تخصص��ی مانند انجمن خودروس��ازان، انجمن 
قطعه س��ازان و انجمن حمایت از مصرف کنندگان را دریافت کند. از طرف دیگر 
دولت و خودروسازان به عنوان ذی نفع اصلی قرار دارند. وقتی شورای رقابت این 
۵ داده را کن��ار یکدیگر قرار دهد می توان��د داوری و قضاوت کند که چه اتفاقی 

باید درخصوص قیمت خودرو محقق شود.
عض��و هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: اگر این موضوع محقق و 
قیمت تمام شده واقعی اس��تخراج شود، قیمت خودرو واقعی تر به دست خواهد 
آمد و اعتماد مردم بیشتر خواهد شد. حال موضوع اختالف قیمت کارخانه و بازار 
مطرح اس��ت که راه حلی برای آن وجود دارد و براساس آن باید ما به التفاوت را 
به گونه ای اختصاص داد که بازار س��یاه تش��کیل نشود و کل مردم منتفع شوند، 
در این صورت عملکرد خودروس��از نیز بهتر خواهد بود و این موضوع باید یکبار 

برای همیشه حل شود.

ب ام و تالش دارد پیش از شروع نمایشگاه ژنو از قدرت خودروهای جدید خود 
اطمینان حاصل کند و آزمایش های سخت آنها را با موفقیت به پایان برساند.

به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از باشگاه خبرنگاران، شرکت ب 
ام و در ش��رف یک حمله با خودروی الکتریکی است که قرار شده تا اواخر امسال 
توس��ط اتومبیل iX۳ به وقوع بپیوندد. اساس��ا این خودرو نمونه پاکسازی شده 
اتومبیل کراس اوور X۳ اس��ت. تا آن زمان یک طرح مفهومی از i۴ س��عی دارد 
تا در نس��ل چهارم سری Gran Coupe ش��کل پیدا کند. این خودروی نسل 
جدید قرار اس��ت تا در نمایش��گاه اتومبیل ژنو که هفته آینده برگزار می شود به 
نمایش گذاشته شود. همچنین سال آینده اتومبیل جاده ای iNext قرار است تا 
به عنوان پرچمدار خودرو های شاسی بلند BMW به جهان عرضه شود. گفتنی 
اس��ت که شاسی بلند مذکور پیش تر در س��ال ۲۰۱۸ با همین نام به عنوان یک 

طرح مفهومی معرفی رسمی شد.
در همین حال ابرش��رکت ب ام و سعی دارد یک تور آزمایشی برای خودرو های 
خود فراهم کند. تقریبا یک س��ال پیش بود که عکاس��ان توانستند تصاویری از 
iNext را در زمان تس��ت مقابله با سرما در سوئد تهیه و منتشر کنند. حاال مدل 

اولیه اتومبیل BMW در حال طی کردن مس��یر جاده های آفریقای جنوبی قرار 
دارد. گفتنی اس��ت این خودرو االن با یک گرمای بس��یار ش��دید در کاالهاری 
مواجه اس��ت. ش��رکت بی ام و نه تنها قصد دارد مقاومت خودرو های خود در برابر 
گرما را مورد بررسی و آزمایش قرار دهد، بلکه می خواهد واکنش آنها را در زمان 

رانندگی بر روی شن، ماسه و همچنین سنگ ریزه ها را مورد بررسی قرار دهد.
ابرش��رکت آلمانی همچنین در حال آزمایش iNext در فرانسه و نوربرگینگ 
نوردش��لیف است. هدف شرکت آن اس��ت که از میزان ارزش و اهمیت پرچمدار 
خ��ود آگاه ش��ود و آن را ب��ا اطمینان کام��ل در اختیار جهانیان بگ��ذارد. برای 
آزمایش های نهایی مدل ها اولیه، این خودرو ها ابتدا زیر نور آفتاب برای ساعت ها 
قرار می گیرند و سپس توسط افراد به سرعت خنک می شوند. پس از خنک شدن 
متخصصان این خودرو ها را تحت بررسی قرار می دهند تا میزان آسیب واردشده 
احتمالی به سیستم الکترونیکی خودرو را بسنجند. شرکت ب ام و همچنین تالش 
دارد ت��ا از ورود ه��ر گونه گ��رد و خاک به داخل کابین خ��ودداری کند، چراکه 
تالش دارد اتومبیل را برای چندین س��اعت رانندگ��ی در صحرا های داغ و پر از 

شن آماده سازد.

چینش ایده آل وزارت صمت و شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو چگونه است؟

آزمایش های سخت شرکت BMW در صحرا
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کسب و کارامـروز۸

فراخوان پذیرش و واگذاری اراضی در فاز سوم پارک فناوری پردیس معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری )پردیس کارآفرینی( تا ۱۵ اسفند تمدید شد.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، چندی پیش 
فراخ��وان واگ��ذاری اراض��ی ف��از ۳ پارک 
فن��اوری پردیس معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری منتشر شد که به موجب 
آن تاکن��ون ح��دود ۱۶۰ ش��رکت، ب��رای 
دریاف��ت اراض��ی و پذی��رش در فاز س��وم، 

درخواست خود را ثبت کرده اند.
این فراخوان تا ۱۵ اس��فند تمدید شده است و 
جلسات معارفه شرکت هایی که متقاضی استقرار 
در پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هستند، در چند مرحله برگزار 

شد.
ش��رکت های  معارف��ه  جلس��ات  همچنی��ن 
دانش بنی��ان نیز که به واس��طه داش��تن تاییدیه 

دانش بنیان، نیاز به ارزیابی فنی نداش��ته و تنها ارزیابی مالی در مورد آنها اجرا 
می شود، برگزار شد.

جلسه معارفه

»معرف��ی کلی پ��ارک فن��اوری پردیس معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری«، »معرفی شرایط، امکانات، زیرساخت ها، خدمات قابل ارائه و مزایای 
حضور در پارک«، »ارائه آماری از شرکت های عضو پارک«، »ارائه توضیحات در 
مورد فاز ۳، ش��رایط و زیرساخت ها« و »تبیین 
ش��رایط واگذاری ف��از ۳« از محورهای مطرح 
ش��ده در این جلسه بودند. جلسه با پاسخگویی 
به س��واالت حاضران در مورد شرایط واگذاری 
و موضوعات مطرح ش��ده از س��وی متقاضیان 

پایان یافت.
به دلیل تمدیدشدن فرصت ثبت درخواست 
ب��رای پذیرش در فاز ۳ پ��ارک فناوری پردیس 
تا تاریخ ۱۵ اس��فند، برای ش��رکت هایی که در 
فرصت باقی مانده ثبت ن��ام کنند و متقاضیانی 
ک��ه به هر دلیل در روزهای تعیین ش��ده برای 
برگزاری جلسات معارفه حضور نداشتند، جلسه 

معارفه مجزا برگزار خواهد شد.
برخی قطعات فاز س��وم پ��ارک فن��اوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری موس��وم به پردیس کارآفرینی، با ۲۱ هکتار مس��احت به متقاضیان 

واگذار می شود.

اقتصاد دیجیتال که چند س��الی است جای خود را در اقتصاد دنیا 
باز کرده است چنان با س��رعت در حال پیشروی است که بازیگران 
سنتی اقتصاد را پس زده است. همه کشورها هم برای جا نماندن از 

این غافله راه ها و مس��یرهای مختلفی را 
در پیش گرفته اند.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، در ایران این اقتصاد کمی 
دی��ر اما با س��رعتی خوب پا ب��ه میدان 
گذاش��ت. این اقتصاد نوین برای رسیدن 
به بازارهای جهانی نیاز به یک زیست بوم 
فن��اوری و ن��وآوری دارد. زیس��ت بومی 
که چند س��الی اس��ت با پش قدم شدن 
ریاس��ت  فن��اوری  و  علم��ی  معاون��ت 
جمهوری مس��یر پرفراز و نشیبی را طی 

کرده است.
س��تاد توس��عه فناوری ه��ای اقتص��اد 

دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ک��ه یکی از بازیگران پیش��گام اقتصاد دیجیتال در کش��ور اس��ت با 
هدفمندس��ازی و جهت دهی درست به پژوهش و خلق دانش در این 

عرصه تالش می کند زیس��ت بوم اقتصاد دیجیتال در کشور را توسعه 
ده��د. این کار ه��م با برنامه هایی نظیر »جهت ده��ی به تامین مالی 
زیست بوم«، »گسترش فضاهای استارت آپی و کمک به متنوع سازی 
استارت آپ ها«، »جهت دهی به پژوهش 
و خل��ق دان��ش« و »تعامل س��ازنده با 
ش��رکت های بزرگ و پیشگامان اقتصاد 

دیجیتال اجرایی می شود.«
جهت ده��ی به پژوهش و خلق دانش 
در س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد 
دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاون��ت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
یک��ی از اهداف مهمی اس��ت که دنبال 
می ش��ود، ای��ن هدف ب��ا حمای��ت از 
پژوهش های دانش��گاهی در حوزه های 
فن��اوری مح��ور اجرایی می ش��ود. این 
تحصی��الت  س��طوح  در  حمایت ه��ا 
تکمیلی و پژوهش های دارای مش��تری در حوزه ه��ای اولویت دار از 
طریق تامین مالی مش��ترک با نهادهای مالی و یا مش��تریان صورت 

می گیرد.

خلق دانش زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور هدفمند می شودتمدید فراخوان پذیرش و واگذاری اراضی در فاز سوم پارک فناوری پردیس

آی��ا در کنار فردی کار می کنید که به بهانه  ناهار، دو س��اعت از 
وظایف خود دست می کشد، پش��ت میز کارش می خوابد و مدام 
مکالمات تلفنی ش��خصی دارد؟ ش��ما همکاری دارید که مرتب 
صفحات اجتماعی را چک می کند، این در حالی اس��ت که ش��ما 
روی انجام کارهای خود متمرکز هس��تید. با ما همراه باشید تا به 

شما بگوییم چطور با همکار تنبل و از زیر کار دررو رفتار کنید.
کار ک��ردن با فردی که م��دام از زیر کار در می رود، بس��یار 
س��خت است و می تواند عملکرد ش��ما را تحت تأثیر قرار دهد. 
چطور با چنین فردی برخ��ورد می کنید؟ در ادامه  مقاله، چند 
م��ورد را معرفی می کنیم که به ش��ما می گوی��د چطور باید با 

چنین فردی برخورد کنید.
نگذارید باعث حواس پرتی شما شوند

نبای��د وقت خود را ب��ا تمرکز روی کاره��ای همکارتان تلف 
کنید، زیرا او با کارهایی مانند چک کردن شبکه های اجتماعی، 
پیام دادن یا چرت زدن روی میز، وقت می گذراند. سعی کنید 
هیچ توجهی به او نداشته باشید و روی کار خود متمرکز شوید. 
توج��ه به هم��کار تنبل و از زی��ر کار دررو، ش��ما را هم از کار 

می اندازد.
توجهی به ناعادالنه بودن این رفتار نکنید

زندگی با هیچ کس عادالنه برخورد نمی کند. شاید فکر کنید 
این بی عدالتی اس��ت که برای انجام هیچ کاری حقوق بگیرد و 
هیچ مجازاتی هم برایش در نظر گرفته نمی ش��ود؛ اما شکایت 
ک��ردن هیچ فایده ای ندارد. با تمرک��ز روی ناعادالنه بودن این 
رفتار، تنها احساس بدی در ما به وجود می آید اما شرایط هیچ 
تغیی��ری نمی کند. پس به جای آن روی بهتر ش��دن خودتان 

متمرکز شوید.
اجازه ندهید رفتارهای او روی شما تأثیر بگذارد

وقتی ان��رژی و وقت خود را روی عصبانی بودن از همکارتان 
صرف کنید، عملکرد ش��ما به طور قابل توجهی پایین می آید. 

پس شما هم تبدیل به همکاری آزاردهنده می شوید.
سخن چینی نکنید

این کار وجهه شما را زیر سؤال می برد، پس این کار را انجام 
ندهید. البته منظورمان این نیست هیچ حرفی نزنید. همه چیز 
به ش��رایط و مدیر شما بس��تگی دارد. برخی مدیران، به خاطر 
این کار از ش��ما قدردانی می کنند و به دنبال بررسی مشکالت 
می روند، اما برخی دیگر می گویند این موضوع به شما ارتباطی 

ندارد و تنها شما را بد جلوه می دهد.
اگ��ر پیش مدیر خود بروید و ب��ه او بگویید، من این پروژه را 
به جایی رس��انده ام اما دیگر نمی توانم ادامه دهم، زیرا همکارم 
وظایف خود را انجام نمی دهد. این بیان تأثیرگذاری بیش��تری 
خواهد داش��ت و به موضوع اصلی اش��اره می کنید بدون اینکه 
ف��ردی خبرچین به نظر برس��ید. اگ��ر مدیر درب��اره عملکرد 

همکارتان سؤال پرسید صادقانه به او جواب بدهید.
همانند همکارتان رفتار نکنید

ش��اید فکر کنید بهتر اس��ت رفتارهای او تکرار کنید، اما این 
انتخاب خوبی نیس��ت. ش��ما نباید وقت خ��ود را همانند او دو 
ساعت برای ناهار خوردن تلف کنید و مدام از پشت میزکارتان 

بلند شوید. اگر می خواهد باب صحبت را باز کند، به او یادآوری 
کنی��د کارهای زیادی ب��رای انجام دادن دارید. ش��اید ترغیب 

شوید همانند او رفتار کنید، اما این کار اصاًل درست نیست.
وظایف آنها را انجام ندهید

اگر در یک تیم کاری مش��غول هس��تید و وظایف مشترکی 
دارید، کارهایی که آنها از انجام شان سر باز می زنند را به عهده 
نگیری��د. باید به آنها درب��اره وظایف و زمان انجام دادن ش��ان 
هش��دار دهید، اما وظایف آنها را انج��ام ندهید و وقت خود را 

تلف نکنید.
نگذارید موفقیت های شما تحت تأثیر قرار بگیرد

یک هم��کار تنبل و از زیر کار دررو می تواند مانع پیش��رفت 
شما ش��ود. اگر مدیرتان متوجه شد کارها جلو نمی رود، اجازه 
ندهید شما را سرزنش کنند. اینجاست که باید وارد عمل شوید 

و حرف بزنید.
از فرصت استفاده کنید تا تبدیل به رهبر شوید

این بهترین فرصت اس��ت تا کمی جلو بیایید و خود را برای 
مواجهه با ش��رایط س��خت بهتر بشناس��ید. وقتی پیش مدیر 
می روید به او بگویید همکارتان کار خودش را انجام نمی دهد و 
ش��ما می خواهید نقش رهبر را ایفا کنید. سپس نزد همکارتان 
بروید و به او بگویید می خواهید در انجام وظایفش به او کمک 

کنید.
همکارتان را پیش بقیه افراد گروه زیر سؤال نبرید

این کار اشتباه بزرگی است و می تواند باعث ایجاد سوءتفاهم 
و ناراحتی دیگران شود.

با همکارتان ارتباط برقرار کنید
شاید به اشتباه همکارتان را تنبل و زیر کار دررو می دانید، در 
حال��ی که او در انجام وظایفش ابهام دارد. با او در مورد اهداف 
و زم��ان انجام کارها صحبت کنید. گاهی آنها تنبل نیس��تند و 
تنه��ا نمی دانند چطور زمان و وظایف خ��ود را مدیریت کنند. 
ش��اید آنها مشکالت شخصی و خانوادگی دارند و این مشکالت 
سبب شده نتوانند روی وظایف خود تمرکز کنند. این مشکالت 
می تواند به وضعیت س��المتی یا خانوادگی آنها مرتبط باشد که 

در زندگی هر فردی اتفاق می افتد.
پروژه های مشارکتی با همکارتان انجام ندهید

اگر همکار تنبلی دارید هیچ کسی حتی مدیرتان نمی تواند او 
را مجب��ور به کارکردن کند. پس زیر بار پروژه هایی که نیازمند 
همکاری آن فرد اس��ت، نروید. اگر مجب��ور به قبول این پروژه 

هستید، تنبلی او را در برنامه  خود لحاظ کنید.
از این فرصت اس��تفاده کرده و درخواس��ت منابع بیش��تری 
بدهید. برای مثال بگویید: آقا/خانم مدیر من مطمئن نیس��تم 
با این منابع بتوانم پروژه را س��ر موقع تحویل بدهم. مدیر شما 

می گوید: اما فالن همکار را در اختیار شما قرار داده ام.
به او بگویید: با توجه به سرعت و عملکرد پایین ایشان، احتماال 
نمی توان��م کار را ب��ه موقع تحویل بدهیم. بهترین دس��تاورد این 
اس��ت منابع بیشتری در اختیارتان قرار داده می شود و در بدترین 

وضعیت هم شکایت همکارتان را به مدیر کرده اید.
forbes/ucan :نبع

TikTok یکی از داغ ترین شبکه های اجتماعی روز جهان است، اما مدیرعامل ردیت، این پلتفرم را 
آماج انتقادات خود قرار داده است.

ب��ه گزارش زومیت، اس��تیو هافمن هم بنیانگذار و مدیرعامل ش��بکه  اجتماعی ردیت در جریان یک 
جلسه  پرسش و پاسخ گروهی، اظهارات تندی علیه TikTok مطرح کرد. در این جلسه که عالوه بر 
هافمن، الیوت ش��ار، مدیر ارشد حوزه  امنیت اجتماعی و سم لشین، قائم مقام سابق بخش محصوالت 
فیس بوک هم حضور داشتند، هافمن پلتفرم TikTok را شبکه ای دانست که درست مثل انگل است.

به گزارش تک کرانچ، هافمن در بخشی از صحبت هایش با سایر اعضای پنل، با آنها درباره  نوآوری های 
TikTok وارد مش��اجره ش��د. او در زمانی که اعضای پنل پیش��نهاد دادند استارت آپ های حاضر در 
س��یلیکون ولی از نوآوری های TikTok الگوبرداری کنند، عصبانی ش��د. او در پاسخ به این پیشنهاد 

گفت:
شاید بعدها از این حرفی که می خواهم بگویم پشیمان شوم، اما حتی نمی توانم به چنین پیشنهادی 
فکر هم کنم. چرا؟ چون ذات این اپلیکیش��ن مثل یک انگل اس��ت. چ��را؟ چون فناوری های صوتی و 
الگوریتم انگش��ت نگاری که استفاده کرده اند، وحشتناک است. من حتی نمی توانم خودم را برای نصب 

چنین اپلیکیشنی روی تلفن همراهم قانع کنم.
براساس این گزارش او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:

من مدام به دیگران می گویم: این ابزار جاسوسی را نصب نکنید.
سخنگوی TikTok در واکنش به این اظهارات گفته است:

این اظهارات هیچ پایه و اساسی ندارد و بدون هیچ پشتوانه  قابل ارائه ای مطرح شده  است.

نحوه رفتار با همکاری که از انجام وظایف خود کوتاهی می کند

مدیرعامل ردیت: ذات TikTok مثل انگل است

دریچــه

در راس��تای مهارت افزایی و آشنایی مستعدان برتر با مفاهیم ایده پردازی و کسب وکار 
دانش بنیان، بازدید از مجموعه کارخانه نوآوری آزادی انجام شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، طبق سند راهبردی کشور در امور 
نخب��گان بازدیدهای علمی و تحقیقاتی نخبگان و مس��تعدان برتر ب��ا هدف ایجاد امید، 
انگیزه، ارتقای خودآگاهی ملّی و حس دلبس��تگی به میهن و معرفی ظرفیت های کالن 
کش��ور برای اثرگذاری نخبگان و اس��تعدادهای برتر به عنوان یکی از اقدامات مهم بنیاد 

ملی نخبگان در برنامه کاری بنیاد طراحی و برنامه ریزی شده است.
در همین راستا بازدید علمی از مجموعه کارخانه نوآوری آزادی با حضور مستعدان برتر 
از بنیادهای نخبگان استان های تهران و البرز برگزار شد و شرکت کنندگان از نزدیک با 

تیم های استارت آپی مستقر در این مجموعه آشنا شدند.

برنامه بازدید از کارخانه نوآوری 
آزادی برگزار شد

یکشنبه
11 اسفند 1398

شماره 1504
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کوچک اس��ت، خیلی هم کوچک. این روزها ناخوانده به سرزمین مان آمده و 
با خود نگرانی، ترس، تشویش و یأس به همراه آورده است.

همه از ای��ن بیماری نو ورود صحبت می کنند. »کرونا« تیتر نخس��ت اخبار 
جهان ش��ده اس��ت. اخب��ار ضد و نقی��ض از این 
بیم��اری فض��ای آگاه��ی را غبارآلود س��اخته و 
نگرانی ها را بیشتر کرده است، اما این بار به جای 
شیوع بیماری قرار اس��ت به همدلی و هم افزایی 

میان دانش بنیان ها سالمتی شیوع یابد.
 اکن��ون کش��ورمان در ش��رایطی اس��ت ک��ه 
مبتالی��ان به بیماری در حال افزایش هس��تند و 
به گفته س��عید نمکی وزیر بهداشت، هفته پیش 
رو نسبتا سخت برای ایرانیان است و شاهد پیک 

اصلی این بیماری می شویم.
اما در این میان افراد با رعایت نکات بهداشتی 
می توانند به خود و سایر شهروندان کمک کنند. 
فناوران و ش��رکت های دانش بنیان نیز قوی تر از 

گذشته در این مسیر مردم را همراهی می کنند. اکنون که کشور با این بیماری 
در مبارزه است اهمیت وجود فعالیت دانش بنیان ها دو چندان است.

  N9۵ به عنوان مثال ایران یکی از کشورهایی است که فناوری تولید ماسک

را در اختی��ار دارد. این ماس��ک ها ب��ه دلیل دارا بودن نانوالی��اف، قادر به مهار 
ویروس ها و باکتری ها هس��تند؛ ماس��ک هایی پرکاربرد برای زمان حال. اکنون 
این ش��رکت ها با تمام توان خود در حال تولید هستند تا کمبودی که در بازار 

به وجود آمده است را جبران کنند.
به گفته س��عید س��رکار، دبیر س��تاد توسعه 
فناوری نان��و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، در حال حاضر ۴ ش��رکت فناور در 
حوزه تولید ماسک نانویی فعال هستند. ظرفیت 
تولید روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار ماس��ک وجود دارد 
که به زودی به میزان ۲۰۰ هزار ماسک افزایش 
می یاب��د. پس دیگر نگرانی برای تولید ماس��ک 

کادر درمانی وجود ندارد.
ب��ه تازگی نیز س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنی��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری پویش��ی به راه انداخته است با عنوان 
»با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا را 
شکست می دهیم.« ستاد با این پویش در تالش است تا با همدلی و هم افزایی 
تمام فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری گامی موثر برای مبارزه با این بیماری 

در کشور برداشته شود.

آستین ها باال زده می شود. آن هم در آخرین ماه سال. اسفندماه پر از دغدغه 
و رفت و آمد. در این میان خانه تکانی یکی از سنت های کهن ایرانیان است که 
تازگی، نو ش��دن و رهایی از وابس��تگی ها را به همراه دارد. فناوری نیز در این 

مسیر همراه مردم ش��ده است تا با دستاوردهای 
خود راحتی را به آنها هدیه دهد.

اما فناوری که این روزها در بخش های مختلف 
زندگی رسوخ کرده از خانه تکانی نیز غافل نشده 
اس��ت و فناوران محصوالت نانویی متنوعی برای 

خانه تکانی شب عید تولید کرده اند.
محصوالت��ی فناوران��ه که هر یک ب��ا یک ایده 
هدی��ه  ای با عن��وان راحتی ب��رای مصرف کننده 
همراه دارد. وجود مواد شیمیایی آسیب زا در مواد 
ضد عفونی یکی از مش��کالت آنها در گذشته بود 
اما اکنون شرکت های دانش بنیان مواد پاک کننده 
چن��د منظوره و اس��پری هایی تولید می کنند که 
عالوه بر داش��تن قدرت پاک کنندگ��ی باال، فاقد 

مواد ش��یمیایی خطرناک هس��تند. همچنین این مواد به س��طوح نیز آسیبی 
وارد نمی کنند.

اس��پری های آب گریز کننده نمونه محصولی دیگری است که فناوران تولید 

کرده اند و به وس��یله آنها از ش��وره زدن، جذب آلودگی و پوس��ته پوسته شدن 
سطوح فلزی، شیشه و سرامیک جلوگیری می شود.

 اسپری پاک کننده انواع شیشه، محلول پاک کننده سینک ظرفشویی، 
اس��پری پاک کنن��ده و براق کننده چوب، 
اس��پری  پاک کننده چندمنظوره،  محلول 
پاک کنن��ده صفح��ات نمای��ش، محل��ول 
زمین ش��وی، اس��پری پاک کنن��ده فرش 
و موک��ت، اس��پری پاک کنن��ده پارکت و 
اسپری پاک کننده چرم محصوالت دیگری 

است که در این زمینه تولید شده است.
فرش ه��ای نانوآنت��ی باکتریال محصول 
جالب دیگری اس��ت که اس��تفاده از آنها 
به کاه��ش عوام��ل بیم��اری زا در فضای 
خانه کم��ک می کند. در ای��ن فرش ها به 
علت اس��تفاده از نانوذرات با خواص آنتی 
باکتری��ال مانع از رش��د کپ��ک و باکتری 
می شود. با توجه به تماس بیشتر بدن کودکان با سطح فرش و ضعیف 
بودن سیستم ایمنی بدن کودکان، استفاده از این فرش امکان ابتال به 

بیماری های پوستی و حساسیت را کاهش می دهد.

فناورانه های نانو برای خانه تکانی عیدگام دانش  بنیان ها برای شیوع سالمتی

همه  شرکت ها دارای متخصصانی هستند که دانش حیاتی آن کسب وکار 
را در اختیار دارند. روش آبش��ار دانش ابزاری برای کمک به اس��تخراج و 

اشتراک دانش است.
به  عنوان رهبر سازمان، چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که دانش 
حیاتی س��ازمان نه تنها برای نسل های آینده حفظ شود، بلکه تأثیر آن را 
نیز چندین برابر ش��ود؟ این کار از طریق روش��ی به نام آبشار دانش انجام 
می شود: انتشار »هوش عمیق« متخصصان به چند فرد دیگر به شکلی که 

بار و مسئولیت متخصصان را به حداقل برساند.
هر آبش��ار مانند یک ساختار درختی یا شبکه  ارسال پیام عمل می کند 
که از یک متخصص ش��روع شده و از طریق الیه هایی از یادگیرنده ها که 
س��پس خود در نقش یاددهنده ظاهر می ش��وند، گس��ترش می یابد. این 
تکنیک به جای تکیه بر متخصصان برای در اختیار گذاش��تن دانش، روی 
یادگیرندگانی تمرکز دارد که دانش را از فرد متخصص بیرون کش��یده و 
س��پس برای بهره  برداری به سایر افراد منتقل می کنند. به این طریق هم 
در وقت متخصص صرفه جویی ش��ده و ه��م یادگیرندگان دروس را بهتر 

درونی سازی می کنند.
محقق��ان هاروارد در همکاری خود با ش��رکت هایی با اندازه ها و صنایع 
مختلف، حداقل چهار روش مش��خص را مشاهده کرده اند که »متخصص 
بعدی یا Nextpert« )کارآموز اولیه  متخصصان اصلی( آبشارهای دانش 

را ایجاد می کند.
انتقال دانش

در این مدل، متخصص بعدی مستقیما براساس آنچه از خبره آموخته، 
ب��ه دیگران آموزش می دهد یا آنه��ا را راهنمایی می کند. به  عنوان مثال، 
در یک ش��رکت صنایع الکترونیک، متخصص بعدی کالس��ی آموزش��ی 
برای اپراتورها و تکنیس��ین های کنترل کیفیت در زمینه  تشخیص و حل 
مش��کالت تولید برگزار می کن��د. در بخش هوان��وردی جنرال الکتریک، 
متخصص بعدی مس��ئولیت آموزش یک کالس داخلی در زمینه  فناوری 
مادون قرمز را برعهده گرفت و طبق گفته  مهندس مشاور ارشد، »آموزش 

در سطح صنعت« را ارائه کرد.
ارائه چالش

در ای��ن روش متخص��ص بع��دی یک س��ناریو، مطالعه  م��وردی یا 
مجموعه ای از مش��کالت را براس��اس تجربه  متخص��ص ایجاد می کند 
ت��ا یادگیرن��دگان را با فرآیند اکتش��اف آش��نا س��ازد. به ج��ای ارائه  
راه حل متخصص برای مش��کلی متداول و دش��وار، ف��رد یا گروهی از 
افراد با خود مس��ئله رو به رو می ش��وند. تنها پس از آنکه یادگیرندگان 
در م��ورد راه حل ه��ای احتمالی بحث کردند و درنتیج��ه ازنظر ذهنی 
درگی��ر موضوع و پیچیدگی های آن ش��دند، نظر ی��ا راهکار متخصص 
ارائه می ش��ود. تحقیقات در مورد حافظه و ش��ناخت نشان داده است 
که چنین چالش هایی منجر به یادس��پاری بهتر می ش��ود. نمونه  مورد 
مطالعه می تواند به صورت متنی، ویدئویی یا عکس برای استفاده مجدد 
ثبت شود. در شرکت فعال در حوزه بهداشت، فیلمی از برنامه ریز ارشد 
مراقبت های بهداش��تی که درحال ارائه عکس هایی از فضاهای موجود 
بیمارستان برای بازسازی )به  عنوان مثال اتاق عمل یا رختکن بیمار( و 
پرس��یدن سؤاالتی راجع به برداشت مردم از مشاهده  تصاویر بود، تهیه 
ش��د. پس از مکث��ی برای بحث و گفت وگو، مش��اهدات فرد متخصص 

درباره  همان عکس ها نمایش داده شد.

هم اندیشی
این روش دور هم جمع کردن و تش��کیل دادن جلس��ه ای ش��امل افراد 
دارای تجربه  کمتر یا ترکیبی از متخصصان و افراد دیگر اس��ت که در آن 
متخصصان بعدی دروسی را ارائه می دهند، سپس درباره  آنها بحث کرده و 
با گسترش آن دانش جدیدی را ایجاد می کنند. بیش از ۳۰ نفر در بخش 
بهداشت این کار را به عنوان آموزشی برای نوسازی تأسیسات انجام دادند. 
آنها به تیم های کوچک تقسیم شده و عکس هایی از تأسیسات موجود را 
مرور کردند، برای تهیه فهرستی از مشکالت مشاهده شده با یکدیگر رقابت 

کردند و سپس دانش خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.
ترجمه

نکته  این تکنیک خلق محصولی اس��ت ک��ه دانش متخصص را جذب 
و در خود مجس��م کند ت��ا قابلیت انتقال پیدا کند. این تکنیک ش��امل 
اس��تخراج دانش ضمنی و مستندنشده و تبدیل آن به دانش صریح برای 
به اشتراک گذاری اس��ت، مانند دس��تورالعمل ها، چک لیست ها، قوانین 
سرانگشتی یا ویکی ها. در شرکت مهندسی دوبری، متخصص بعدی یک 
ویکی درباره  فرآیند انتقال دانش و تخصص فنی کسب شده از متخصص 
خ��ود در زمینه  طراح��ی موفق تعوی��ض لوله های قط��ور در پروژه های 
زیرساختی حوزه  آب ایجاد کرد. مدیر ارتباطات نیز پادکست های مصاحبه 
با متخصصان را برای استفاده داخلی شرکت ساخته است. مجموعه ای از 
فیلم ها دانش عمیق متخصص را در انجام موفق مذاکرات با مش��تریان و 

پیمانکاران به تصویر می کشد.
فوای��د آبش��ارهای دانش هم ب��رای افراد و هم برای س��ازمان نه تنها از 
محتوای دانش منتشرش��ده، بلکه از یادگیری فرآیندها نش��أت می گیرد. 
به عنوان مثال، یادگیرندگان پایین دست ارزش استفاده از عکس ها برای به 
چالش کشیدن ادراک و برداشت افراد و استفاده از آن تکنیک در آموزش 
دیگران را می بینن��د و متخصصان بعدی در مصاحبه با متخصصان برای 
استخراج دانش ماهر می شوند. هر تعاملی که دربرگیرنده  اشتراک هوش 
عمیق باش��د منجر به تولید خروجی برای کاربردهای بعدی می شود یا از 
طریق یکی از چهار تکنیک ذکرشده در باال یا سایر مواردی که فراگیران 
می توانند شناس��ایی کنند. از آنجاکه متخصص��ان بعدی خود یادگیرنده 
بوده اند، به خوبی می توانند تخصص مربوطه را به شکلی قابل فهم برای افراد 

کم تجربه تبدیل کنند.
درس��ت اس��ت که دانش منتقل ش��ده از شخصی به ش��خص دیگر 
می تواند در حین انتشار تغییر یابد، با این حال از دو طریق می توان از 
تحریف های فاحش و خطرناک جلوگیری کرد. ابتدا، محتوا باید توسط 
متخص��ص مورد بازبینی قرار گیرد، قبل از اینکه دانش مستندنش��ده 
در قالب آموزش منتقل ش��ده یا به ویکی ها، مخازن یا چک لیس��ت ها 
ترجمه ش��ود یا موضوع هرگونه چالش یا هم اندیش��ی قرار گیرد. دوم، 
ازآنجاکه آبش��ار دانش ساختاریافته، قابل مشاهده و شفاف است، قابل 
اعتمادتر از جریان غیررسمی، بدون نظارت و ارگانیک اطالعات است. 
در آبش��ارهایی که به عنوان بخش��ی از برنامه های رسمی انتقال دانش 
تنظیم ش��ده اند، مس��ئولیت متخص��ص بعدی برای آم��وزش دیگران 
می تواند از طریق گزارش پیش��رفت به مدیریت در مورد یادگیرندگان 
هدف، تکنیک های مورد استفاده و پیشرفت در چارچوب آبشار ارزیابی 

و اعتبارسنجی شود.
hbr/zoomit :منبع

گفت:
شاید بعدها از این حرفی که می خواهم بگویم پشیمان شوم، اما حتی نمی توانم به چنین پیشنهادی 
فکر هم کنم. چرا؟ چون ذات این اپلیکیش��ن مثل یک انگل اس��ت. چ��را؟ چون فناوری های صوتی و 
الگوریتم انگش��ت نگاری که استفاده کرده اند، وحشتناک است. من حتی نمی توانم خودم را برای نصب 

چنین اپلیکیشنی روی تلفن همراهم قانع کنم.
براساس این گزارش او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:

من مدام به دیگران می گویم: این ابزار جاسوسی را نصب نکنید.
سخنگوی TikTok در واکنش به این اظهارات گفته است:

این اظهارات هیچ پایه و اساسی ندارد و بدون هیچ پشتوانه  قابل ارائه ای مطرح شده  است.

آقای هافمن اظهارات خود را در رویدادی مطرح کرد که بسیاری از سرمایه گذارهای سیلیکون 
ولی در آن حضور داشتند. این کنفرانس یک روزه، Social ۲۰۳۰ نام داشت و با هدف بررسی 
مسائل روز اپلیکیشن های شبکه  اجتماعی که احتماال شکل دهنده  وضعیت آنها در آینده است، 
برگزار ش��د. براس��اس این گزارش آقای هافمن زمانی به TikTok حمل��ه کرد که بحث پنل 
به نحوه  بررس��ی فعالیت های کاربران این اپلیکیش��ن رس��ید. این اپلیکیشن یکی از موضوعات 
پرطرفدار در این همایش بود. س��م لشین یکی از کسانی بود که در این همایش از نوآوری های 
 TikTok تمجید کرد. هافمن از معدود کس��انی بود که در این همایش به انتقاد از TikTok

پرداخت. 
 بایت دنس، مالک TikTok هنوز واکنشی به این اظهارات نداشته است.

 متخصصان سازمان چگونه می توانند
دانش خود را به اشتراک بگذارند؟

مدیرعامل ردیت: ذات TikTok مثل انگل است

یادداشـت

مرکز رشد واحدهای فناوری اللجین )استان همدان( برای پذیرش شرکت های خالق 
اعالم فراخوان کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، زیست بوم صنایع 
خالق و فرهنگی هر روز یک استان یا منطقه ای جدید از کشور را دربر می گیرد. مرکز 
رش��د واحدهای فناوری اللجین در اس��تان همدان از جمله یکی از جدید ترین مراکزی 
اس��ت که به تازگی برای پذیرش ش��رکت های خالق، استارت آپ ها و شرکت های فناور 
فعال در حوزه صنایع فرهنگی و خالق اعالم فراخوان کرده است. صنایع دستی به ویژه 
سفال و سرامیک و صنایع مرتبط، گردشگری و میراث فرهنگی، کسب و کار دیجیتال 
و فضای مجازی، هنرهای تجس��می و هنرهای نمایشی، بازی، اسباب بازی و سرگرمی، 
طراحی و معماری و ش��رکت های پشتیبان فناور در حوزه های فوق از جمله رشته های 

کاری هستند که در آنها شرکت های خالق جدید مورد پذیرش قرار می گیرند.

همدان عضو جدید زیست بوم صنایع 
خالق شد



امروزه ایجاد تعامل نزدیک با مش��تریان از س��وی برندها اهمیت بسیار 
زی��ادی دارد. اغلب برندها در این زمینه اس��تراتژی های مختلفی دارند، با 
این حال در عمل موفقیت بس��یار کمی در جلب نظر مخاطب هدف پیدا 
می کنند. این امر تا حدودی ناشی از رقابت سنگین میان برندها و همچنین 
عدم اس��تفاده از اس��تراتژی های کاربردی است. اگر همین االن از مدیران 
بسیاری از برندها در سراسر دنیا پیرامون محرک های اصلی برندشان برای 
جلب تعامل مخاطب هدف یا مش��تریان ثابت ش��ان سوال کنیم، بسیاری 
از آنها پاس��خ مشخصی نخواهند داش��ت. اغلب فاکتورهای مهم در زمینه 
مدیریت برند و تعامل با مش��تریان در طول دهه های متمادی بدون تغییر 
مانده اس��ت بنابراین انتظار پیشرفت و جلب نظر مشتریان نسل جدید با 

همان معیارهای سنتی دور از دسترس به نظر می رسد. 
تعامل مش��تریان با برندها مانند تجربه مس��افرت اس��ت. وظیفه اصلی 
م��ا ایجاد تجربه  جذاب و هیجان انگیز برای مش��تریان خواهد بود. در غیر 
این صورت مش��تریان به سرعت به سراغ س��ایر برندها خواهند رفت. این 
امری طبیعی در دنیای کس��ب و کار محسوب می ش��ود. بنابراین ما باید 
به دنبال اس��تفاده از فرصت های در دس��ترس بدون ارجاع مش��تریان به 
آینده ای نامعلوم باش��یم. تمام تعامل های ما با مشتریان، هرچند کوچک، 
در دامنه گسترده تجربه مشتریان از برندمان طبقه بندی می شود. درست 
به همین خاطر برندهای بزرگ به طور مداوم در تالش برای بهبود کیفیت 
خدمات شان هس��تند. امروزه مشتریان عادت به گفت وگو با برندها درباره 
تجربه های منفی شان ندارند. واکنش اصلی آنها قطع ارتباط با برند موردنظر 
است بنابراین ما در زمینه کیفیت پایین خدمات به مشتریان هیچ اخطاری 
دریافت نخواهیم کرد. فقط به طور ناگهانی با افت ش��دید تعداد مشتریان 

مواجه می شویم. 
یک��ی از وظای��ف تازه برنده��ا در بازارهای رقابتی فهم س��ریع نیازهای 
مشتریان است. این امر دارای دو وجه کامال متفاوت است. نخست ما باید 
درک نیازهای تقریبا ثابت مشتریان مانند قیمت پایین محصوالت را مدنظر 
داشته باشیم. دوم نوبت به تحلیل نیازهای گذرا و مقطعی آنها خواهد بود. 
برخی از نیازها مانند الگوهای مد در بازه زمانی مش��خصی میان مشتریان 
رایج می شود بنابراین ما نیازی به پیگیری مداوم این نیازها نخواهیم داشت. 
امروزه مطالعات بسیار زیادی در زمینه کاهش تجربه منفی مشتریان از 
 Branding Strategy برندها صورت گرفته است. در این میان موسسه
Insider نی��ز با هم��کاری گروهی از کارش��ناس های خبره برندس��ازی 
اق��دام به تحلیل داده های مختلف و انتش��ار گزارش ه��ای گوناگون کرده 
اس��ت. خبر خوش برای صاحبان برند و کارآفرین��ان امکان بهبود تجربه 
مش��تریان از تعامل با برندها در صورت نیاز اس��ت. این امر نیازمند هزینه 
فراوان یا اختصاص زمان زیادی نیس��ت. به همین خاطر امکان استفاده از 

استراتژی های مورد بحث از سوی اغلب برندها وجود خواهد داشت. 
نکته مهم درخصوص تجربه مشتریان از برند ما لزوم همراهی مداوم مان 
با آنهاست. برخی از برندها خود را به شدت از مشتریان دور می کنند. این 
امر احس��اس خوشایندی در مخاطب هدف ایجاد نخواهد کرد. نکته مهم 
در این میان ضرورت همراهی و تعامل دائمی ما با مشتریان است. اشتباه 
برخی از برندها فراموشی مشتریان ثابت پس از گذشت مدت زمانی اندک 
اس��ت. این اقدام چراغ س��بز ما برای دیگر برندها در راس��تای جلب نظر 
مش��تریان ثابت مان خواهد بود. به این ترتیب مش��تریان ثابت ما به طور 
مداوم کم خواهند ش��د. وقتی مش��تریان ثابت یک برند کاهش پیدا کند، 
میزان درآمدش نیز به شدت کم خواهد شد. این امر بر روی تعیین بودجه 

سایر بخش های کسب و کار نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
وظیفه اصلی برندها در زمینه تعامل با مشتریان تالش برای ساده سازی 
ام��ور اس��ت. تعامل ما با مش��تریان به ط��ور معمول ح��ول محور عرضه 
محصوالت مختلف، ساده سازی دسترسی مشتریان به آنها و خرید راحت 
است. این امر در دنیای دیجیتال اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. امروزه 
اغلب مش��تریان امکان خرید آنالین در کمترین زمان ممکن را دارند. این 
امر به موازات ساده سازی فرآیند خرید برای مشتریان وضعیت برندها برای 
تعامل با مخاطب هدف را دشوار کرده است. امروزه تمامی برندها باید در 
زمینه برندسازی دیجیتال مهارت داشته باشند. در غیر این صورت تعامل 

با مشتریان غیرممکن خواهد شد. 
انگیزه مشتریان برای تعامل با برندها از یک کسب و کار به کسب و کاری 
دیگر متفاوت اس��ت بنابراین ما باید همیشه شناخت درستی از مشتریان 
هدف مان داش��ته باشیم. اش��تباه برخی از برندها تالش برای الگوبرداری 
دقیق و بی کم و کاست از تجربه دیگر برندها در زمینه تعامل با مشتریان 
اس��ت. این امر بدون توج��ه به زمینه متفاوت فعالیت برن��د مورد نظر به 
شکس��ت منتهی خواهد ش��د. اگرچه برخی از برندها ت��الش برای ایجاد 
استراتژی منحصر به فرد را مانند امر دست نیافتنی تلقی می کنند، اما در 
عمل با اندکی تالش و استفاده از داده های معتبر چنین کاری امکان پذیر 

خواهد بود. 
بدون تردید تالش برای تعامل س��ازنده با مخاطب هدف دش��واری های 
بس��یار زیادی دارد. این امر اغلب برندها را به سوی همکاری با آژانس های 
برندس��ازی سوق می دهد. اگرچه همکاری با آژانس های برندسازی گزینه 
مطلوبی محس��وب می ش��ود، اما اغلب برندها توانایی پرداخت هزینه های 
چنین همکاری را ندارند. همچنین صاحبان برند و کارآفرینان باید اطالعاتی 
مناسب در زمینه برندسازی و ایجاد تجربه ای مطلوب برای مشتریان داشته 
باشند. هدف اصلی در ادامه این مقاله بررسی چهار استراتژی کاربردی برای 
برندس��ازی بر محور تعامل سازنده با مخاطب هدف است. این امر به طور 

دقیق شامل تمرکز بر روی تجربه مشتریان از برند می شود. 
۱. پاسخگویی به خواسته های مشتریان

مشتریان اغلب خواس��ته های مشخصی از برندها ندارند. این امر بیشتر 
بس��تگی به نوعی احساس از سوی آنها دارد. وظیفه اصلی ما در این میان 
تالش برای مشخص س��اختن نیازها و خواسته های اصلی مشتریان برای 
تعامل بهتر با آنهاس��ت. اغلب ما تجربه مشاهده یک محصول در فروشگاه 
یا خرده فروش��ی آنالین و حیرت از دقت تولیدکننده در زمینه تش��خیص 
خواسته مان را داریم. گاهی اوقات خواسته های موردنظر حتی برای ما جلوه 
روشنی ندارد. این امر ناشی از قدرت تیم توسعه و تحقیق برندها در زمینه 

شناسایی بازار هدف و طراحی محصوالت کاربردی است. 
نمونه بارز شناسایی خواسته های مشتریان در صنعت رستوران داری قابل 
مش��اهده است. بسیاری از رس��توران های مخصوص گیاهخواران در طول 
دهه های اخیر راه اندازی ش��ده است. نکته مهم در این میان ارزیابی فست 
فودهای عادی در زمینه امکان عالقه افراد گیاهخوار به استفاده از غذاهای 
دارای گوش��ت در برخی زمان های عجیب اس��ت. ش��اید ما به عنوان یک 
گیاهخوار در یکی از روزهای س��ال تمایل به صرف صبحانه انگلیس��ی با 
گوشت داشته باشیم. اگرچه این امر بسیار نادر خواهد بود، اما توانایی یک 
برند در زمینه پاس��خگویی به این نیاز بنیان مناسبی برای تعامل سازنده 

با مشتریان است. 
2. پیشنهادهای دقیق

بسیاری از اوقات مشتریان خواسته اصلی شان را نمی دانند. این امر ناشی 
از عدم آگاهی نسبت به گزینه های موجود در بازار است. وظیفه برند ما در 
این میان ارائه پیشنهادهای دقیق و حساب شده برای جلب نظر مشتریان 

است. برندهای بزرگی مانند نایک در عرصه ورزش یا اپل در حوزه فناوری 
به خوبی از نیازهای روز مش��تریان آگاهی دارند. به روز رسانی محصوالت 
این برندها نیز همیشه در ادامه توسعه نیازهای مشتریان صورت می گیرد. 
همین امر آنها را بدل به بهترین برندهای چند دهه اخیر کرده است. بدون 
ارزیاب��ی نیازهای مش��تریان هیچ برندی امکان جلب نظ��ر آنها را نخواهد 

داشت. 
جذابیت پیش��نهاد برندها برای مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد. این 
امر ناشی از وجود رقابت گسترده در بازارهای مختلف است بنابراین ما باید 
آمادگی الزم برای به روز رس��انی مداوم پیشنهادهای مان برای مشتریان را 
داشته باش��یم. در غیر این صورت فرآیند تعامل با مشتریان بسیار دشوار 

خواهد شد. 
۳. مدیریت رفتار مشتریان

مش��تریان رفتارهای متفاوتی در مواجهه با پیشنهادهای برندها بروز 
می دهند. گاهی اوقات رفتار مش��تریان در ابتدای مواجهه با محصوالت 
یا خدمات ما بسیار مثبت است، اما در ادامه با مشاهده یک نکته منفی 
از انگیزه ش��ان کاس��ته می ش��ود. به عنوان مثال، اگر ما در زمینه تهیه 
همبرگرهای دارای فرمول ویژه باش��یم، بس��یاری از مش��تریان در ابتدا 
ج��ذب طعم منحصر به فرد همبرگرهای ما خواهند ش��د. نکته مهم در 
این میان برخی از ویژگی های منفی همبرگر به عنوان یک غذای فست 
فود اس��ت. وظیفه ما در این بخش برای تعامل هرچه بهتر با مش��تریان 
تالش در راستای رفع نگرانی های مشتریان است. این امر شاید در ابتدا 
عجیب به نظر برس��د، اما با اندکی توجه به نگرانی های مش��تریان کامال 
امکان پذیر است. در مثال تهیه همبرگر دغدغه اصلی مشتریان استفاده 
از روغن و بالطبع افزایش کلس��ترول خون اس��ت. ما با بیان ویژگی های 
روغن مورد اس��تفاده در تهیه منوی برندم��ان و همچنین بهره گیری از 
دستگاه های کاهش میزان روغن در فرآیند تهیه همبرگرها امکان جلب 
اعتماد مش��تریان را خواهیم داش��ت. به این ترتیب نگرانی مش��تریان 

نسبت به محصوالت ما تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. 
۴. خودکارسازی فرآیندها

تعام��ل س��ازنده و نزدیک با مخاط��ب هدف در معیار زم��ان نیازمند 
اس��تخدام کارشناس های بس��یار زیادی است. امروزه مش��تریان انتظار 
دریاف��ت پاس��خ برندها در کمترین زم��ان ممکن را دارند. اس��تفاده از 
سیس��تم های دارای هوش مصنوعی برای پاس��خگویی به مش��تریان و 
تعامل ب��ا آنها بهترین گزینه خواهد بود. این ام��ر امکان تعامل نزدیک 
با مش��تریان و همچنین ارائه اطالعات دقیق به آنها را فراهم می س��ازد. 
دغدغه اصلی برخی از برندها امکان ناراحتی مشتریان نسبت به آگاهی 
از چت با روبات های هوشمند است. نکته مهم در این میان تمایل شدید 
مش��تریان به دریافت پاسخ است. اگر سیستم های هوشمند بدون عیب 
و نقص به مش��تریان پاسخ دهد، دیگر خبری از اعتراض یا شکایت آنها 

نخواهد بود. 
فرآیند تعامل س��ازنده با مش��تریان و ایجاد تجربه ای مطلوب برای آنها 
دش��واری های خاص خود را دارد. این امر اغلب همراه با نگرانی و استرس 
برای برندهاست. استفاده از اس��تراتژی های مناسب برای تعامل با برندها 
تا حدود زی��ادی نگرانی برندها را کاهش می دهد. نکته مهم در این میان 
اس��تفاده از اس��تراتژی های مطمئن و آزموده ش��ده است. تالش اصلی ما 
در این مقاله معرفی چهار اس��تراتژی س��اده و کاربردی برای ایجاد تجربه 
مطلوب میان مشتریان بود. استفاده از این استراتژی ها راه شروع مناسبی 
برای کس��ب و کار شما در زمینه برندس��ازی و تعامل سازنده با مشتریان 

خواهد بود. 
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کناره گیری باب ایگر از تیم مدیریت دیسنی

باب ایگر، مدیر اجرایی برند دیس��نی، در اقدامی غیرمنتظره از 
کادر مدیریت��ی این مجموعه کناره گی��ری کرد. این امر بازار وال 
اس��تریت را دچار ش��وکی فراگیر کرده اس��ت. باب ایگر در طول 
دوران حضور در برند دیس��نی پایه بسیاری از طرح های خالقانه 
آن را نهاد بنابراین کناره گیری وی از س��مت مدیریتی دیس��نی 

عجیب به نظر می رسد. 
باب ایگر اخیرا با سرپرس��تی مس��تقیم سرویس پخش آنالین 
دیس��نی را به بهره برداری رس��اند. بدون تردید انتخاب جانشین 
برای وی کار بسیار دشواری خواهد بود. وقتی ما با مدیری مانند 
باب ایگر با س��ابقه درخش��ان و اعتماد باالی تمام بدنه ش��رکت 
و مش��تریان مواجه هس��تیم، انتخاب فرد جایگزین بسیار دشوار 

خواهد شد. 
نکته مه��م درباره کناره گیری ایگر از س��مت مدیریت اجرایی 
دیس��نی ادامه فعالیت در بخش ایده پردازی خالق تا پایان سال 
ج��اری خواهد ب��ود. به این ترتی��ب در پایان س��ال ۲۰۲۰ باب 
ایگر به طور رس��می از برند دیس��نی جدا خواهد شد. وی درباره 
کناره گی��ری از مدیریت اجرایی دیس��نی اینگونه اظهارنظر کرده 
اس��ت: »با راه اندازی موفق سرویس پخش آنالین دیسنی و سایر 
اقدام��ات موفقیت آمیز در طول چند س��ال اخی��ر به نظرم زمان 
مناس��ب برای جایگزینی فردی دیگ��ر در جایگاه  مدیرعاملی فرا 
رس��یده اس��ت.« این اظهارنظر بیانگر دیدگاه باب ایگر در زمینه 
مدیریت دیسنی اس��ت. اگر مدیریت پروژه های در دسترس این 
برند مدت زمان بیشتری طول می کشید، شاید تصمیم باب برای 

کناره گیری نیز به تعویق می افتاد. 
برند دیس��نی در زمینه انتخاب مدیرعامل ت��ازه با باب چاپک 
به توافق رس��یده اس��ت. به این ترتیب وی هفدهمین مدیرعامل 
دیس��نی در ط��ول تاری��خ خواهد ب��ود. حضور ب��اب چاپک در 
عالی تری��ن جای��گاه مدیریتی دیس��نی هم��راه ب��ا تغییراتی در 
اس��تراتژی های کالن آنها خواهد بود بنابراین س��ال جاری برای 
دیس��نی بسیار دش��وار خواهد بود، با این حال حضور چاپک در 
دیسنی برای مدت زمانی طوالنی بیانگر آشنایی وی با حوزه های 
مختلف ش��رکت و نیازهای گوناگون خواهد بود بنابراین احتمال 
وقوع بحران در پی تغییر مدیرعامل دیس��نی چندان باال نخواهد 
بود. باب چاپک پیش از پیوس��تن به دیس��نی در سال ۱99۳ در 
برندهایی نظیر واندرمن تامپس��ون و هاینز فعالیت داشته است، 
با این حس��اب وی فردی ناآش��نا به حوزه کس��ب و کار و اصول 
مدیری��ت نخواهد بود. قضاوت درباره آینده دیس��نی در ماه های 
پی��ش رو ب��ه طور کلی بس��تگی به نح��وه عملکرد آنه��ا پس از 

کناره گیری باب ایگر و به ویژه آغاز سال بعد خواهد داشت. 
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تالش نوتال برای تغییر سلیقه مشتریان
کمپین جدید نوتال با همکاری آمازون

برن��د نوتال در ط��ول دهه اخیر به دلیل تولید ش��کالت های 
خوش��مزه با پایه فندق در سراس��ر دنیا به شهرت دست یافت. 
این امر موجب افزایش فروش جهانی این برند و بالطبع تالش 
ب��رای همکاری دیگر برندهای بزرگ به منظور توس��عه هرچه 
بهت��ر محصوالتش ش��د. اگرچ��ه اکنون برخ��ی از محصوالت 
جانبی با اس��تفاده از نوتال در دسترس مشتریان قرار دارد، اما 
هنوز هم نوتال اصلی ترین گزینه مش��تریان محسوب می شود. 
براس��اس اعالم رس��می برند نوتال، آنها در تالش برای اجرای 
طرح تعویض ش��یره درخت افرا با نوتال در روز ملی پنکیک در 
ایاالت متحده است. اگر از طرفدارهای پنکیک باشید، استفاده 
از ش��یره درخت افرا همراه با آن را دوس��ت خواهید داش��ت. 
این ش��یره به عنوان مکملی لذی��ذ در کنار انواع پنکیک مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد بنابرای��ن هدف گذاری نوتال برای تغییر 

ذائقه مشتریانش بسیار جسورانه خواهد بود. 
س��ابقه تالش برای تغییر س��لیقه و ذائقه غذایی مش��تریان 
بسیار طوالنی است. این امر اغلب با شکست برندها همراه بوده 
اس��ت، با این حال نمونه های موفق آن موجب کس��ب درآمد 
سرش��ار برندها ش��ده اس��ت. اگر نوتال در این زمینه موفقیت 
کسب کند، بخش قابل توجهی از بازار پنکیک ایاالت متحده و 
اروپا را به دس��ت خواهد آورد. بلندپروازی های تیم اصلی نوتال 
در طول دهه اخیر هرگز محدود به حوزه خاصی نبوده اس��ت. 
در این میان طرح مش��ترک نوتال برای روز ملی پنکیک شامل 
هم��کاری با موسس��ه تبلیغاتی فررو و همچنی��ن برند آمازون 
است. استفاده از دستیارهای هوشمند در طول سال های اخیر 
رواج بسیار زیادی پیدا کرده است. نوتال با همکاری آمازون در 
ت��الش برای معرفی راهکارهای تازه ب��ه منظور صرف پنکیک 
با ترکیب های تازه اس��ت. بخش��ی از برنامه نوتال اس��تفاده از 
دستیار هوش��مند الکسا در ش��عبه های فروش ویژه اش است. 
ب��ه این ترتیب مش��تریان با بیان عبارت »الکس��ا، ترکیب های 
خالقانه نوتال برای پنکیک را پیش��نهاد بده« امکان بهره مندی 
از انواع مختلف جایگزین شیره درخت افرا برای صرف پنکیک 

را خواهند داشت. 
بدون تردید هدف نوتال بس��یار بلندپروازانه است. همکاری با 
آم��ازون در این میان اعتماد به نفس مناس��بی به آنها خواهد 
داد. هم��کاری میان برندهای بزرگ همیش��ه موجب موفقیت 
بیش��تر آنها می شود. ش��اید در نگاه نخس��ت همکاری نوتال و 
آمازون عجیب به نظر برسد، اما بسیاری از همکاری های موفق 
گذش��ته برندهای بزرگ نیز دارای وضعیتی مش��ابه بوده است 
بنابراین ب��رای ارزیابی دقیق تر نتیجه این کمپین باید تا زمان 
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اس��تفاده از تصاویر در شبکه های اجتماعی رواج بس��یار زیادی دارد. همه ما در 
زمینه استفاده از تصاویر سلیقه یکسانی نداریم. این امر تنوع گسترده ای از تصاویر 
مختلف را به بار آورده اس��ت. نکته مهم در رابطه با این فرمت برتری آن نس��بت به 
هرگونه محتوای متنی است بنابراین در زمینه بازاریابی دیجیتال نیز بهره گیری از 

عکس های جذاب رواج دارد. 
برندها همیش��ه امکان تهیه تصاویر زیبا و بارگذاری در ش��بکه های اجتماعی را 
ندارن��د. به همین خاطر گاهی اوقات به س��وی اس��تفاده از تصاویر مربوط به دیگر 
عکاس ها یا موسسه ها می روند. شاید این تکنیک در نگاه نخست ساده به نظر برسد، 
اما در صورت بی توجهی ما به قانون کپی رایت همراه با دردسرهای زیادی خواهد بود. 
امروزه ش��بکه های اجتماعی در زمینه بارگذاری محتوای بصری سختگیری زیادی 
دارد. اگر تصویر مورد اس��تفاده برند ما دارای مالک معنوی دیگری باش��د، احتمال 

مسدود شدن اکانت مان وجود خواهد داشت. 
بسیاری از تصاویر در دنیای اینترنت دارای مجوز کپی رایت تحت عنوان »استفاده 
منصفانه« هستند. این عبارت ابهام های بسیار زیادی به همراه دارد. به همین خاطر 
گاهی اوقات برندها در زمینه اس��تفاده درست از آن دچار دردسر می شوند. تعریف 
اصلی مفهوم »استفاده  منصفانه« شامل عدم کاربرد تصاویر موردنظر برای تبلیغات 
یا تلفیق با آثار دیگر برای خلق اثری تازه با مالکیت معنوی جداگانه است بنابراین 
ما در زمینه اس��تفاده از تصاویر متعلق به دیگران در دنیای تبلیغات دش��واری های 
زیادی خواهیم داشت. اشتباه بسیاری از برندها برداشت نادرست از عبارت »استفاده 
منصفانه« اس��ت. ما پیش از انتخاب یک تصویر بای��د اطالع دقیقی از وضعیت آن 
داشته باش��یم. اغلب برندها با گفتگوی دوستانه با صاحب یک عکس رضایت الزم 
برای استفاده تبلیغاتی را کسب می کنند. این امر شامل خرید کامل عکس موردنظر 
یا حق استفاده تبلیغاتی اش است. به این ترتیب ما دیگر مشکلی در زمینه استفاده 

از تصاویر دارای کپی رایت و دغدغه های ناشی از آن نخواهیم داشت.
اغلب برندها در دفاع از خود به هنگام مواجهه با ش��کایت رس��می از عبارت »ما 
آگاهی کافی در این زمینه نداشتیم« استفاده می کنند. شاید چنین توجیهی برای 
برندها معتبر باش��د، اما از نقطه نظر قانون کپی رایت کمترین اعتباری ندارد. وقتی 
بحث مالکیت یک اثر در میان باشد، اقدام خالف قانون ما خسارت قابل توجهی به 
صاحبش خواهد زد. بنابراین ما باید انتظار احکام سنگین، به ویژه در حوزه تبلیغات، 

را داشته باشیم. 
شاید بس��یاری از مردم و کارآفرینان شکایت های حوزه کپی رایت را جدی تلقی 
نکنند. این امر با مرور تجربه اس��تیو کینگ در ماه گذش��ته میالدی به خوبی قابل 
مشاهده است. استفاده اکانت رسمی استیو کینگ در فیس بوک از عکس یک کودک 
برای تبلیغ کمپین انتخاباتی اعتراض ش��دید والدی��ن کودک موردنظر را به همراه 
داشت. این اعتراض در قالب شکایت رسمی به دادگاه ایالتی آمریکا نیز ارائه شد. اگر 
ما در زمینه استفاده از تصاویر، حتی نمونه های به ظاهر رایگان، در زمینه تبلیغات 
دقت عمل به خرج ندهیم، در عمل با مش��کالت زیادی مواجه خواهیم شد. برخی 
از برندها در طول سال های گذشته به دلیل عدم رعایت قوانین این حوزه مجبور به 

پرداخت غرامت های سنگین شده اند. 
بدون ش��ک آگاهی از قوانین کپی رایت کار برندها را ساده خواهد کرد. تمام امور 
پیش از شناخت کامل دشوار به نظر می رسد، با این حال به محض آگاهی کامل از 
آنها امکان فعالیت مناسب فراهم خواهد شد. نکته مهم در این میان استفاده از منابع 
معتبر برای آگاهی از وضعیت کپی رایت در بازاریابی دیجیتال اس��ت. به این ترتیب 
ما امکان فعالیت بهتر را خواهیم داشت. هدف اصلی ما در این مقاله پاسخگویی به 

پرسش ها و ابهامات در زمینه قوانین کپی رایت خواهد بود. 
کپی رایت تصاویر چیست؟

قوانین کپی رایت در حوزه های مختلف��ی کاربرد دارد. یکی از حوزه های اصلی و 
مورد بحث ما فرمت عکس است. هدف اصلی از ایجاد این قانون حمایت از صاحبان 
آثار بصری )در اینجا عکس( در برابر سرقت ها یا سوءاستفاده های احتمالی است. به 
این ترتیب فضا برای تولید تصاویر مهیا خواهد شد. اگر حقوقی بر استفاده از تصاویر 
وجود نداش��ته باشد، وضعیت فعالیت عکاس ها به ش��دت وخیم خواهد شد. بدون 
کپی رایت دیگر خبری از خرید حق امتیاز تصاویر نخواهد بود. این امر نقش مهمی 
در کاهش انگیزه عکاس ها برای ادامه فعالیت حرفه ای خواهد داشت. نکته مهم در 
این میان دسته بندی تمام محتوای بصری در یک قالب است بنابراین قوانین مربوط 

به تصاویر در حوزه هایی نظیر نقاشی نیز اعتبار دارد. 
قوانین کپی رایت در برخی از کش��ورها با اندکی تعدیل اجرا می شود. این امر در 
مورد اغلب کش��ورهای عضور این قانون )۱۷۷ کشور( صحت دارد. ایاالت متحده و 
کانادا در این زمینه برخی قوانین داخلی نیز دارند. به این ترتیب قانون کپی رایت با 

برخی دیگر از حمایت های داخلی و استثناها مورد استفاده قرار می گیرد. 
براس��اس قانون رس��می کپی رایت در کانادا صاحبان یک اثر حقوق انحصاری به 

شرح ذیل دارند:
• استفاده از آثار برای مقاصد کاری

• ایجاد تغییرات در اثر و ثبت آن به عنوان اثری جداگانه
• نمایش عمومی اثر موردنظر

• واگذاری تمام یا بخشی از حقوق مربوط به اثر به دیگران 
قواعد مذکور در ظاهر بسیار ساده به نظر می رسد، با این حال در عمل دشواری ها 
و چالش های بسیار زیادی برای برندها ایحاد می کند. شاید اشاره به یک مثال عینی 
در این زمینه راهگشا باشد. اغلب ما سلفی مشهور مراسم اسکار در سال ۲۰۱۴ را به 
یاد داریم. در آن زمان الن دیجنرس با انتشار یک سلفی با حضور برخی از ستاره های 
عرصه سینما سر و صدای بسیار زیادی به پا کرد. اگر بحث مالکیت این عصر پیش 
بیاید، نظر شما درباره حق مالکیت معنوی سلفی موردنظر چیست؟ شاید بسیاری 
از اف��راد الن را صاحب امتیاز این عکس بدانند، با این حال از نقطه نظر فنی بردلی 
کوپر مالکیت آن را برعهده دارد. این امر به دلیل ثبت تصویر موردنظر از سوی بردلی 
کوپر، ولو با گوش��ی الن، اس��ت بنابراین در عمل قواعد کپی رایت اندکی پیچیدگی 
دارد. عدم آگاهی از نکات فنی در این زمینه برای فعالیت برندها مش��کالت بس��یار 

زیادی ایجاد خواهد کرد. 
وقتی س��لفی مشهور مراسم اسکار به بردلی کوپر تعلق دارد، الن برای انتشار آن 
در اینستاگرامش باید براساس اصول کپی رایت از بردلی کوپر اجازه می گرفت. این 
نکته یکی از مثال های مشهور در زمینه حقوق کپی رایت برای نمایش پیچیدگی های 
آن اس��ت. متاسفانه بسیاری از افراد و برندها قوانین کپی رایت را بیش از حد ساده 
می انگارند. این امر در عمل مشکالت و چالش های بسیار زیادی برای برندها ایجاد 

خواهد کرد. 
واکنش اغلب مراجع قضایی نسبت به استفاده غیرمجاز از یک تصویر عبارت »این 
عکس متعلق به شما نیست. صاحب آن را پیدا کرده و از وی اجازه رسمی بگیرید« 
است. نکته جالب اینکه در شبکه های اجتماعی و فضای دیجیتال نیز چنین واکنشی 
از س��وی اغلب شرکت های ناظر صورت می گیرد. تجربه مشترک اغلب ما مشاهده 
حذف برخی از پست های مان از سوی اینستاگرام است. این امر با توجه به عدم تعلق 

اثر موردنظر به ما و مالکیت انحصاری اش از سوی یک فرد یا موسسه است، بنابراین 
ما حقی برای انتشار عمومی آن نخواهیم داشت. 

استفاده منصفانه چیست؟
اس��تفاده منصفانه یکی از استثناهای قانون کپی رایت است. بر این اساس گاهی 
اوقات امکان اس��تفاده از آثار تحت پوشش قانون کپی رایت بدون نگرانی نسبت به 
عواقبش وجود خواهد داشت. بدون تردید منظور من در اینجا استفاده بدون اجازه 

رسمی یا مالکیت اثر موردنظر است. 
موارد رایج در زمینه اس��تفاده منصفانه ش��امل نقد، گزارش های خبری، تدریس 
یا پژوهش اس��ت. به این ترتیب اگر مورد استفاده ما یکی از گزینه های فوق باشد، 
نیازی به تهیه مجوز رسمی نخواهیم داشت. استدالل اصلی برای استفاده از تصاویر 
در چنین شرایطی »سودمندی کلی برای جامعه« است. به این ترتیب حق انحصاری 

مالک اثر مطرح نخواهد بود. 
کارب��رد تبصره اس��تفاده منصفانه به ن��درت در بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های 
اجتماعی قابل مشاهده است. در حقیقت بند ۱۰۷ قانون کپی رایت در ایاالت متحده 
داوری درباره اس��تفاده منصفانه از آثار دارای صاحب مشخص را براساس معیارهای 

ذیل مشخص می سازد:
• آیا مورد مصرف در تبلیغات، فعالیت بشردوستانه یا آموزشی است؟

• آیا مورد استفاده دارای خالقیت بسیار زیاد یا صرف کپی از کار دیگران است؟
• چه بخش از اثر قبلی در تولید اثر تازه مورد استفاده قرار گرفته است؟

• م��ورد مصرف به چه صورت وضعیت صاحب اثر اولیه را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد؟

این پرسش ها و معیارها در بررسی موارد واقعی و شکایت های رسمی مورد استناد 
قرار می گیرد بنابراین ما با یک ماجرای کامال جدی و واقعی مواجه هستیم. ماجرای 
شکایت میان گراهام و پرینس به خوبی بیانگر کاربرد قانون کپی رایت است. ریچارد 
پرینس در س��ال ۲۰۱۷ یکی از تصاویر دونالد گراهام را پس از نمایش عمومی در 
قالب نسخه اسکرین شات در نمایشگاه رسمی منتشر کرد. پرینس در این پرونده بر 
روی استفاده منصفانه از تصاویر گراهام تاکید داشت، با این حال رأی نهایی دادگاه 
عدم ترتیب اثر در راستای تولید اثری تازه و استفاده غیرقانونی از اثری دیگر برای 
تبلیغات و کسب درآمد را بیان کرد. به این ترتیب گراهام موفق به اخذ غرامت بابت 

سوءاستفاده از آثارش شد. 
بدون تردید اس��تفاده از تصاویر تحت پوش��ش کپی رایت در بازاریابی شبکه های 
اجتماعی تحت عنوان »استفاده منصفانه« ناامیدکننده است. این امر اغلب از سوی 
دادگاه های رس��می به عنوان نقض حقوق خالق اثر طبقه بندی می شود. برند ما در 
زمینه فعالیت در ش��بکه های اجتماعی باید نگاه دقیقی به قانون کپی رایت داشته 

باشد. در غیر این صورت امکان فعالیت مناسب و تاثیرگذار را از دست می دهد. 
موارد استفاده خالقانه چیست؟

مورد اس��تفاده خالقانه یکی دیگر از استثناهای قانون کپی رایت است. این قانون 
در ابتدا بسیار ساده به نظر می رسید، اما اکنون پیچیدگی های مختلف آن را مورد 
بررسی قرار داده ایم. استفاده خالقانه از یک اثر به طور معمول شامل واگذاری برخی 
از حقوق به دیگران برای استفاده از آثار است. امروزه موسسه هایی نظیر ویکی پدیا، 
یوتیوب، س��خنرانی های تد و فلیکر این ام��کان را در اختیار کاربران قرار می دهند 
بنابراین اس��تفاده از آث��ار آنها مانند آثاری که به طور کام��ل حق کپی رایت دارند، 

خطرناک نخواهد بود. 
استثنای دیگر در این زمینه »برخی از حقوق محفوظ است« نام دارد. این عبارت 
نی��ز برخی از حقوق معنوی اثر را به دیگران اختصاص می دهد، با این حال صاحب 
اصل��ی اثر ام��کان تجدیدنظر در آن را خواهد داش��ت. عکاس های حرفه ای به طور 
معمول برای انتش��ار هرچه بیشتر آثارش��ان از این گزینه استفاده می کنند. به این 
ترتیب در عین امکان انتشار تصاویر در مجله های تخصصی و ژورنال های گوناگون، 

مالکیت نهایی آن در دست عکاس موردنظر خواهد ماند. 
نکته مهم در زمینه حق استفاده محدود از آثار در زمینه فرمت عکس مربوط به 
کاربردهای تبلیغاتی اس��ت. وقتی پای تبلیغات در میان باشد، کسب سود محتمل 
خواهد بود. به همین خاطر در متن قانون کپی رایت ضرورت جلب رضایت صاحب 
اثر قید شده است. این امر به طور معمول از طریق خرید تمام امتیاز عکس صورت 
می گی��رد. برخ��ی از برندها فقط حق اس��تفاده تجاری از یک عک��س را خریداری 
می کنند. نکته مهم در این میان عدم تفاوت چشمگیر میزان هزینه موردنیاز برای 
خرید هر دو حالت است بنابراین خرید کامل اثر منطقی تر خواهد بود. همچنین در 
صورت خرید حق استفاده تبلیغاتی از اثر دیگر امکان نمایش آن به صورت عمومی 
در قالب تولید برندمان وجود ندارد. همچنین برای هر بار اس��تفاده مجدد از اثر در 

کمپینی تازه باید مقداری از درآمد را به صاحب اصلی اش اختصاص دهیم. 
چگونه وضعیت یک تصویر برای استفاده در شبکه های اجتماعی 

را روشن کنیم؟
ش��بکه های اجتماعی هنگامی که بحث از کپی رایت ب��ه میان می آید، وضعیت 
خاکس��تری دارد. همین نکته وضعیت این حوزه را بسیار دشوار می سازد. در حالت 
کلی تمام قوانین مربوط به کپی رایت در این فضا نیز قابل اجراست بنابراین ما باید 

دقت ویژه ای به مالکیت عکس موردنظرمان برای اس��تفاده در شبکه های اجتماعی 
داشته باشیم. اگر تصویر موردنظر دارای مالکی مشخصی است، باید رضایت وی برای 
استفاده از آن در زمینه های تبلیغاتی جلب شود. در غیر این صورت تیم های نظارتی 
شبکه های اجتماعی به سرعت با ما برخورد خواهند کرد. همچنین امکان پیگیری 

قضایی خارج از چارچوب شبکه های اجتماعی نیز وجود خواهد داشت. 
وقتی یک کاربر عکسی را در اکانتش منتشر می سازد، این امر به معنای اعطای 
حق استفاده عمومی برای آن نیست. اگر کاربر موردنظر مالک عکس باشد، دیگران 
امکان ذخیره یا انتش��ار اختصاصی آن را نخواهند داشت. بدون تردید در اینجا نیز 
برخی نکات ریز در زمینه استفاده از قانون کپی رایت وجود دارد. در ادامه برخی از 

آنها را مرور خواهیم کرد. 
به اشتراک گذاری تصاویر

اگر به اش��تراک گذاری تصاویر در پلتفرم های اجتماعی پش��تیبانی شود، به طور 
معمول شکلی در این زمینه از نظر کپی رایت وجود نخواهد داشت. بازنشر آثار به هر 
صورت در زمره موارد نقض حقوق مالکیت کپی رایت دسته بندی نمی شود. همچنین 
بارگذاری عکس ها در بخش اس��توری نیز به دلیل ماهیت ۲۴ ساعته اش به عنوان 

نقض کپی رایت شناخته نخواهد شد. 
برن��د Article در زمینه تولید مبلم��ان خانگی فعالیت دارد. این برند در زمینه 
بازنشر استوری های مشتریانش عملکرد مطلوبی دارد. نکته مهم در این میان عدم 
تلقی بازنش��ر اس��توری های مش��تریان تحت عنوان نقض حقوق بشر است. راهکار 
Article برای این کار تگ کردن کاربر موردنظر در اس��توری اس��ت. به این ترتیب 

هیچ جای نگرانی برای سرنوشت بازنشر استوری موردنظر نخواهد بود. 
بازنشر تصاویر در قالب پست

بس��یاری از برندها محتوای تولیدی کاربران را در قالب پست بازنشر می کنند. از 
آنجایی که هیچ ابزار رسمی برای بازنشر مستقیم محتوا، دست کم در اینستاگرام، 
وجود ندارد، کسب اجازه صاحب اثر برای برند موردنظر ضروری خواهد بود. این امر 
عالوه بر تعامل سازنده با صاحب اثر موجب افزایش اعتبار برندمان نیز خواهد شد. 
شاید بسیاری از کاربران شکایتی از برندها در زمینه بازنشر آثارشان نداشته باشند، 

اما کسب اجازه رسمی جلوه حرفه ای از ما به نمایش خواهد گذاشت. 
استراتژی برخی از برندها در این زمینه تالش برای استفاده از هشتگ منحصر به 
فرد برای بازنش��ر محتوای تولیدی کاربران است. به این ترتیب تمام کاربران امکان 
مشاهده تعلق اثر به فردی دیگر را خواهند داشت. در کنار این استراتژی تگ کردن 
 Repost کاربر مورد نظر نیز بسیار راهگشا خواهد بود. همچنین استفاده از هشتگ
)بارگذاری مجدد( در ابتدای بخش کپشن منطقی به نظر می رسد. ما به طور کلی 
باید رضایت صاحب اثر در زمینه استفاده از اثرش را کسب کنیم. در غیر این صورت 

امکان پیگیری و طرح شکایت برای وی وجود خواهد داشت. 
چگونه تصاویر رایگان و قانونی پیدا کنیم؟

اس��تفاده از برخی تصاویر نیاز به کسب مجوز رس��می ندارد. این امر هزینه های 
برنده��ا در زمینه بازاریابی و تبلیغات را کاهش می دهد. چالش اصلی در این میان 
چگونگی یافتن تصاویر رایگان برای استفاده در کمپین های بازاریابی است. در ادامه 

برخی از بهترین منابع برای یافتن تصاویر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. جست وجوی پیشرفته تصاویر گوگل

گوگل موتور مناس��بی برای شروع جس��ت وجوی تصاویر است. نتایج جست وجو 
در حالت پیش��رفته گوگل امکان نمایش انحصاری تصاویر مربوط به فلیکر یا دیگر 
سایت های تصاویر استاک را فراهم خواهد کرد. تمام این تصاویر به طور رایگان برای 

هرگونه استفاده ای مجاز خواهد بود. 
ش��روع جست وجو در گوگل برای مش��اهده تصاویر شامل انتخاب سایز، حجم و 
همچنی��ن برخی دیگر از تنظیمات جانبی اس��ت. به این ترتی��ب نتایج ما به طور 
کامل شخصی سازی خواهد شد. همچنین امکان مشاهده وضعیت تصویر در سایت 
پذیرنده، به طور مش��خص فلیکر، وجود خواهد داشت. این امر اطمینان الزم برای 

استفاده از هر تصویر را فراهم می سازد. 
پس از یافتن تصویر مناسب برای کمپین بازاریابی تان در گوگل به سادگی آن را 
ذخیره و س��پس به کمپین تان اضافه کنید. این امر هیچ گونه پیگرد قانونی برای ما 

به ارمغان نخواهد آورد. 
2. سایت های تصاویر رایگان و استاک

امروزه سایت های بسیار زیادی در زمینه انتشار تصاویر رایگان فعالیت دارند. این 
امر فرصت مناسبی در اختیار برندها برای صرفه جویی در هزینه های بازاریابی قرار 
می دهد. برخی از س��ایت ها مانند گراتیسوگرافی شامل مجموعه ای از آثار مختلف 
عکاس های گوناگون اس��ت. شاید دلیل انتشار برخی از تصاویر به طور رایگان برای 
ش��ما محل سوال باش��د. این امر به دلیل تمایل عکاس ها برای افزایش شهرت شان 
صورت می گیرد. به این ترتیب هر سال برخی از تصاویر عکاس ها به طور رایگان در 
اختیار عمومی قرار داده می ش��ود. این امر موجب افزایش شهرت و همچنین ایجاد 

فرصت همکاری با برندهای بزرگ خواهد شد. 
جس��ت وجویی س��اده در فضای آنالین امکان دسترسی به عکس های مناسب و 
رایگان را فراهم می س��ازد. نکته مهم اس��تفاده از سایت های معتبر در زمینه انتشار 
عکس های رایگان است. به این ترتیب دیگر هیچ مشکلی پیش روی ما قرار نخواهد 

گرفت. 
اغلب آژانس های بزرگ عکاسی وضعیت تصاویر موجود در گالری شان را مشخص 
می کنند. نکته جالب اینکه اغلب تصاویر پس از گذشت سه دهه از زمان ثبت دیگر 
ش��امل قانون کپی رایت نخواهند بود، با این حال در این زمینه تصمیم گیری نهایی 
با صاحب اثر خواهد بود. اغلب آژانس های عکاس��ی مش��کلی با استفاده عمومی از 
تصاویر قدیمی شان ندارد. توصیه من اطالع رسانی پیش از استفاده از تصاویر دارای 
چنین وضعیتی است. به این ترتیب ما نسبت به وضعیت تصویر موردنظر مطمئن 

خواهیم شد. 
۳. فلیکر

فلیکر یکی از بزرگ ترین ش��بکه های اجتماعی عکس محور است. این پلتفرم به 
دلی��ل گزینه های متعدد در زمینه جس��ت وجوی تصاویر مورد عالقه برندهاس��ت. 
بخشی از تنظیمات جست وجوی عکس در این پلتفرم امکان انتخاب وضعیت حقوق 
کپی رایت را فراهم کرده است بنابراین ما به سادگی فرصت استفاده از تصاویر کامال 

رایگان برای اهداف بازاریابی مان را خواهیم داشت. 
۴. گتی ایمجز

گتی ایمجز با اختالف فراوان برترین آژانس عکاس��ی در سراس��ر دنیا محسوب 
می ش��ود. کاربران امکان دسترس��ی به بیش از ۲۰۰ میلیون عکس در آرش��یو این 
آژانس را دارند. برخی از تصاویر موجود در آرشیو این برند به سادگی از سوی برندها 
قابل استفاده است. آرشیو آنالین این آژانس نیز مانند فلیکر امکان انتخاب وضعیت 

کپی رایت تصاویر را فراهم کرده است. 
اگر برند شما عالقه مند به استفاده از تصاویر ساده آرشیو گتی ایمجز باشد، حتی 
در ص��ورت عدم اعالم وضعیت کپی رایت مجاز، ب��ا پرداخت مبلغی اندک مالکیت 
تبلیغاتی تصویر موردنظر را به دس��ت خواهید آورد بنابراین در عمل مشکلی پیش 

روی ما برای استفاده از بخش گسترده ای از آرشیو این آژانس نخواهد بود. 
blog.hootsuite.com :منبع

فروش بدون سود با چه هدفی انجام می شود؟
از کنار یک فروش��گاه رد می ش��ویم در حالی که روی شیشه آن 
نوش��ته ش��ده » رب گوجه فرنگی 9 هزار تومان«، با تعجب، مجددا 

نوشته روی آن را می خوانیم.
ام��ا به خوبی می دانیم که قیمت معم��ول آن در بازار تا ۱۸ هزار 
تومان وجود دارد. تعجب ما باز هم برانگیخته می ش��ود و شاید این 
فکر به ذهن مان برس��د که کیفیت آن پایین اس��ت یا ایرادی در آن 
وجود دارد که با این قیمت به فروش می رسد. زمانی که به فروشگاه 
مراجعه می کنیم کامال متعجب می شویم زیرا این رب گوجه فرنگی 
از یک برند ش��ناخته ش��ده اس��ت که قیمتی که فروشگاه برای آن 
تعیین کرده بس��یار پایین تر از قیمتی است که روی بسته بندی آن 

نوشته شده است.
ترغی��ب می ش��ویم تعدادی از این رب گوجه ها را بخریم تا س��ود 
بیش��تری به دست آوریم. ممکن اس��ت چند عدد رب گوجه فرنگی 
بخرید و از آنجایی که  ش��ما به خاطر این سود کم نظیرتان احساس 
خوش��حالی می کنید چند محصول دیگر نیز خریداری کنید و شاید 
هم��ان جا با چند نفر تم��اس بگیرید و این قیمت اس��تثنایی را به 
اطالع آنها برس��انید ت��ا برای خرید به این فروش��گاه مراجعه کنند. 
همچنی��ن برای همیش��ه این فروش��گاه را جزو مراک��ز خرید خود 
انتخاب کنید. زیرا احس��اس می کنید خرید از آنجا همیشه می تواند 

برای شما منفعت داشته باشد.
با این مثال، به خوبی می توانید متوجه ش��وید که سودی که این 
فروش��گاه ها یا شرکت ها به دس��ت می آورند، چگونه است؟ ترغیب 
ش��ما به خرید بیشتر از همان کاالیی که با قیمت ارزان تر به فروش 
می رسد موجب سود بیشتر فروشنده ها نیز خواهد شد چراکه تعداد 
فروش آنها افزایش پیدا می کند. از طرفی، توانسته اند شما را مجدد 
به فروش��گاه خود بیاورند و ش��اید ش��ما را به عن��وان یک تبلیغ گر 
فروش��گاه خود در میان مش��تریان داش��ته باش��ند. بنابراین، کامال 
مش��خص اس��ت که این تخفیف تا چه حد می تواند برای آنها جنبه 

تبلیغاتی و در نهایت سود داشته باشد.
براس��اس تجربی��ات مش��اوره بازاریاب��ی، معموال فروش��ندگان و 
صاحبان فروش��گاه ها و ش��رکت ها، برای اینکه میزان فروش خود را 
باال ببرند یا از این روش بازاریابی بدون سود، بیشترین بهره را ببرند 
از روش های دیگری نیز در کنار آن اس��تفاده می کنند. از جمله این 

روش ها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
یک( افراد موثر

اگر شبکه های تلویزیونی را باز کنید و نگاهی به پیام های بازرگانی 
و تبلیغات��ی بیندازید خواهید دید که تعداد تبلیغ هایی که توس��ط 
بازیگران مش��هور، فوتبالیس��ت ها و هنرمندان انجام می شود بسیار 
زیاد ش��ده است. تا چند وقت پیش از این گونه تبلیغ ها چندان زیاد 
نبود اما در ماه های اخیر بس��یار زیاد ش��ده است. علت افزایش این 
دسته از تبلیغ ها به دلیل آگاهی از اثری است که افراد موثر بر ذهن 
و احس��اس افراد می گذارند. اگر شما نیز می خواهید، از فروش بدون 

سود مانند مثال رب گوجه فرنگی که زدیم استفاده کنید.
بنابرای��ن، ناچار هس��تید از طریق روش های مکم��ل در کنار آن، 
میزان س��ود خود را  باال نگه دارید. این احتمال هم وجود دارد که 
برخی از مش��تریان ش��ما فقط از همان کاالیی ک��ه تخفیف خورده 
اس��ت اس��تفاده کنند و شاید به فکر بازگش��ت به فروشگاه شما نیز 
نباش��ند. بنابرای��ن، از روش ه��ای مختلف برای نگه��داری و حفظ 
مش��تریان خود باید اس��تفاده کنید. یکی از این روش ها، استفاده از 
افراد موثر و مشهور در تبلیغات است. تجربه نشان داده است افرادی 
که از نظر مردم محبوب و سرش��ناس هستند ترغیب گر قدرتمندی 

برای افراد به حساب می آیند.
به همین دلیل اس��ت که برای تبلیغ محص��والت مختلف از مواد 
غذایی و ش��وینده ها تا خودرو و س��ایر محصوالت از افراد مشهور یا 
س��لبریتی ها استفاده می کنند. این روش در سایر کشورهای جهان، 
از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفت اما در ایران در سال های اخیر 

به ویژه امسال بسیار زیاد به چشم می خورد.
دو( استفاده از پیام های ویدئویی

یک��ی دیگر از روش ه��ای موثر در بازاریابی ک��ه می تواند در کنار 
فروش بدون س��ود، برای ش��ما مفید باش��د، اس��تفاده از پیام های 
تبلیغاتی ویدئویی اس��ت. پیام های ویدئویی به ش��ما کمک می کند 
بتوانی��د با کیفیت باالیی، محتوای تبلیغاتی خود را تهیه کنید و در 
اختیار مش��تریان قرار دهید. پس س��عی کنید این ویدئوها را تهیه 
کنی��د و در کنار روش های دیگر بازاریاب��ی به ویژه در فروش بدون 

سود در اختیار مشتریان خود قرار دهید.

ایستگاهبازاریابی بازاریابی بی دردسر با شناخت قانون کپی رایت

جایگاه کپی رایت تصاویر در بازاریابی دیجیتال

۱۱بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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چگونه مهارت کارآفرینی را در کودکان خود 
افزایش دهیم 

در همه رش��ته ها خانواده ها از همان س��نین کودکی تالش می کنند تا 
مهارت های فرزندان خود را افزایش داده و آنها را برای آینده ای بهتر آماده 
کنند. ب��رای مثال در زمینه فوتبال آنها ک��ودکان خود را در کالس های 
مرتبط با این رش��ته می گذارند، با این ح��ال چرا برای کارآفرینی چنین 
اقدام��ی صورت نمی-گیرد؟ اگرچه نبود م��دارس مرتبط با این موضوع، 
یک دلیل بس��یار مهم محس��وب می ش��ود، با این حال این امر به معنای 
رها کردن همه چیز نبوده و همچنان امکان فعالیتی در این زمینه وجود 
خواهد داشت. در همین راستا به بررسی شش اقدام ساده و در عین حال 
سودمند، خواهیم پرداخت. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که اگرچ��ه برخی از افراد در برخ��ی از زمینه ها به صورت طبیعی 
بهتر هس��تند و این امر باعث می ش��ود تا شانس آنها افزایش پیدا کند، با 
ای��ن حال این امر تنها ۵درصد موفقیت ش��ما را تش��کیل خواهد داد. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا فراموش کنید که چیزی به نام اس��تعداد 
کارآفرینی وجود دارد. درواقع با تمرین و تالش بیش��تر می توان حتی آن 
۵درص��د را نیز جبران کرد. در این رابطه س��نین کودکی، می تواند نقطه 

شروع بسیار خوبی باشد.
۱-تمایل به یادگیری و کسب تجربیات جدید را ایجاد کنید 

)مارک کوبان(
من در کودکی به ش��دت توس��ط خانواده تش��ویق ش��دم تا تجربیات 
جدیدی را داش��ته و حتی قبل از ش��روع مدارس، یادگیری خود را آغاز 
کنم. این موضوع باعث ش��ده بود تا کنجکاو بودن، به یک ویژگی جذاب 
ب��رای من تبدیل ش��ود. این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از والدین، 
کودکان خود را از کسب تجربه محروم ساخته و تصور می کنند که با این 
اق��دام خود امنیت آنها را تامین خواهند کرد، با این حال با رعایت نکات 
ایمن��ی، امکان این امر کامال مهیا خواهد ب��ود. در نهایت فراموش نکنید 
که نباید هیچ گونه انتظاری از مدارس داش��ته باش��ید. درواقع سیس��تم 
آموزش��ی به علت نقص های شدیدی که دارد، تالش می کند تا یک خط 
فک��ری را در ک��ودکان ایج��اد کند. این امر در حالی اس��ت ک��ه افراد با 
یکدیگر متفاوت بوده و نباید یک معیار ثابت وجود داش��ته باشد. درواقع 
به عقیده من، کودکانی که در مدرسه با عناوینی نظیر خنگ و کندذهن 
معرفی می ش��وند، نابغه هایی هس��تند که در صورت کشف استعدادهای 
خود، بهترین آینده را خواهند داشت. در این رابطه نباید تصور کنید که 
نی��از به ایج��اد تجربیات بزرگ و عجیبی وج��ود دارد. همین امر که آنها 

را با مسائل و اقدامات روزانه خود درگیر کنید، کامال کافی خواهد بود.
2-عالیق آنها را پیدا کنید )تونی هاوک(

این امر که به واکنش های کودکان خود نسبت به تجربیات جدید دقت 
کافی را داش��ته باشید، باعث می ش��ود تا بتوانید یک مجموعه از عالیق 
آنه��ا را ایجاد کرده و بر روی آنها س��رمایه گذاری کنی��د. درواقع هر فرد 
بای��د بخش های مختلفی را مورد آزمایش قرار دهد تا در نهایت به عالقه 
اصلی خود دست پیدا کند. فراموش نکنید که در هر رشته ای می توان به 
یک کارآفرین تبدیل شد. به همین خاطر ابدا نباید سدی را ایجاد کنید. 
اشتباه بزرگ بس��یاری از خانواده ها این است که تصور می کنند اگر یک 
رشته در اصطالح پولساز محسوب می شود، کودکان آنها نیز باید حتما در 
آن زمینه فعالیت کنند. این امر در حالی اس��ت که اگر عالقه اولیه وجود 
نداش��ته باشد، هیچ شانسی برای قرار گرفتن در رده موردنظر شما وجود 
نخواهد داش��ت. برای مثال من در کودکی با آزادی انتخاب مواجه بودم. 
این امر باعث ش��د تا در رشته اس��کی فعالیت کنم که برای خانواده من 
کامال بیگانه محسوب می ش��د. هم اکنون نیز من صاحب یکی از بهترین 
برندهای فعال در زمینه تولید لوازم اسکی هستم و اطمینان دارم که در 
هیچ رشته ای نمی توانستم به چنین موفقیتی دست پیدا کنم، در نهایت 
عالق��ه اصلی خود را پیدا کرده و برای آن برنامه ریزی کنم. جالب اس��ت 
بدانید که بس��یاری از کارآفرینان برتر حال حاضر جهان، رویای کودکی 
خود را دنبال کرده اند. برای مثال بیل گیتس و ایالن ماس��ک همواره در 
س��خنرانی های خود اعالم کرده اند که آنها از کودکی عالقه خود را دنبال 

می کنند. به همین خاطر ابدا نباید از این مرحله زندگی غافل شد. 
۳-آموزش های مالی داشته باشید )جسیکا مید(

منظور از آموزش مالی صرفا یاد دادن چهار عمل اصلی نبوده و تجربه 
ش��ما مهم ترین درس محسوب می-ش��ود. برای مثال این امر که چگونه 
در فروشگاه بهترین خرید را براساس اولویت ها داشته باشند، یکی از این 
موارد محسوب می شود. درواقع سواد مالی به این معنا است که کودکان 
بتوانند پول خود را مدیریت و پس انداز کرده و خریدی مناسب را داشته 
باشند، با این حال فراموش نکنید که آموزش برای کودکان باید جنبه ای 
کامال تفریحی داشته باشد. در غیر این صورت با نتیجه ای کامال متفاوت 

مواجه خواهید شد. 
۴-اشتیاق به مطالعه را در آنها ایجاد کنید )سارا کریسپ(

بهترین اقدام برای پیش��رفت در هر حوزه ای، مطالعه است. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا عالقه به این کار را از همان س��نین پایین ایجاد 
کنید. درواقع کودکان درس��ت به مانند یک نهال هس��تند که شما باید 
مراقبت های الزم را انجام دهید تا امکان رشد یک درخت تنومند شکل 
گیرد. در این رابطه بهتر اس��ت تا از کتاب هایی اس��تفاده کنید که برای 
کودکان کامال قابل فهم خواهد بود. برای مثال اگرچه تمامی نوشته های 
رابرت کیوس��اکی گزینه ای اش��تباه برای یک کودک خواهد بود، با این 
حال این نویس��نده توانا کت��اب کودک پولدار ک��ودک باهوش را دقیقا 
برای س��نین پایین نوش��ته اس��ت. به همین خاطر الزم است تا در این 
رابطه دقت عمل کافی را داش��ته باش��ید. در این رابطه اگر زمان کافی 
برای خواندن کتاب را ندارید، توصیه می شود تا از نمونه های صوتی آنها 

استفاده کنید. 
۵-امکان مشارکت در تصمیم گیری ها را به وجود آورید )مارکوس 

هتزنگر(
ای��ن امر که حتی به ص��ورت ظاهری کودکان خ��ود را برای برخی از 
تصمیم گیری ها مشارکت دهید، باعث خواهد شد تا آنها یک تجربه جدید 
را به دس��ت آورند که باعث خواهد شد تا حس مهم بودن و امکان انجام 
یک تمرین مداوم وجود داش��ته باش��د. این مس��ئله به صورت کامل در 
کودکی من به چش��م می-خورد و باعث ش��د تا هم��واره بتوانم حتی به 
تنهایی تصمیمات درس��تی را بگیرم. در نهایت فراموش نکنید که برخی 
از تصمیمات را کامال به کودکان خود محول س��ازید تا بدانند که همواره 
بهترین ه��ا را انتخ��اب نمی کنند. درواقع عدم رعای��ت این موضوع نوعی 

اعتماد به نفس کاذب را ایجاد خواهد کرد. 
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نه اس��فند به عن��وان روز ملی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان ثبت 
شده اس��ت. در همین راستا با رئیس س��ازمانی که اسم آن به حمایت از 
مصرف کنندگان پیوند خورده است به گفتگو نشستیم. عباس تابش، معاون 
وزیر صمت و رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
از چالش ه��ای پی��ش رو در موضوع حمایت از حق��وق مصرف کنندگان و 

برنامه های نظارتی آن برای ایام منتهی به سال جدید می گوید. 
• فلسفه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان چیست؟

س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان سیاس��ت هاي 
متع��ددي را ب��راي حمایت از مص��رف کنندگان دنبال م��ي کند. یکي از  
این سیاس��ت که به طور عملي، به منظور نهادینه نمودن فرهنگ احترام 
به حقوق مصرف کنندگان از س��ال ۱۳۸۰ به مرحله اجرا در آمده اس��ت 
گرامی داشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و این روز  
به منظور اهیمت دادن به حقوقي اس��ت که قانونگ��ذار به مصرف کننده 
یا مش��تري داده اس��ت. و این حقوق در قانون حمای��ت از حقوق مصرف 
کنندگان که از س��ال ۱۳۸۸ و ایین نامه های اجرایی آن به ش��کل شفاف 
متجلی شده اس��ت به موجب آن، مصرف کننده در انجام خرید قانونمند 
دارای حقوقی اس��ت که الزم است هم از سوی همه ارکان ذی مدخل در 
فراین��د تولید ت��ا ارائه کاال و خدمت مورد احترام واقع ش��ود. در واقع می 
توان گفت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان میثاق نامه ای اس��ت 
ک��ه زنجیره قبل از تولید تا مصرف به منظور تکریم مصرف کنندگان باید 

مورد توجه قرار دهند. 
حمایت از مصرف کننده باید بعنوان یک اصل در زنجیره تولید تا مصرف 

تلقی شود.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
ارتب��اط با حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد: قبل از هر چیز 
بای��د گفت که حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید بعنوان یک اصل در 
زنجیره تولید تا مصرف مد نظر قرار گیرد. و این اصل می تواند فرایند تولید 
تا مصرف را بایک تحول همراه سازد. در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور الزم 
اس��ت که مصرف کننده به این موضوع توجه کند که باید از تولید ملی و 
صنعت کشور حمایت کند و تولید کننده هم باید بر این موضوع امعان نظر 
داش��ته باش��د که بقای تولید در جهت توانمندی مصرف کنندگان است.  
لذا باید در قیمت و کیفیت تالش مجدانه ای داشته باشد در مجموع می 
ت��وان گفت  وجود یک مصرف کننده مطالبه گر می تواند نظام اقتصادی 
کش��ور را به  بلوغ و تکامل برس��اند چرا که حرکت جریان تولید به سمت 
نیاز و توقع مشتری بسترهای الزم را برای ارتقا کمی و کیفی تولید فراهم 
خواهد نم��ود. با ثبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد 
فراین��د ارزیابی و انتخاب بنگاه های حقوق مصرف کنندگان در صددیم تا 
جریان تولید مشتری مدار را به سمت مصرف کننده هدایت کنیم و جریان 
مصرف را نیز به س��وی تولید با کیفیت و مشتری مدار معطوف نمایم.روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کننده روزی اس��ت که در آن جریان تولید 
می تواند عملکرد و دستاوردهای خود را در زمینه توجه به حقوق مصرف 

کنندگان ارایه و ارزیابی نماید. 
ب��ر خود فرض میدانم که ضمن تبریک 9 اس��فند ، روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان را بر عموم تولیدکنندگانی که تالش و س��عی در 
تامی��ن حقوق مصرف کنندگان در فرایند تولید خود دارند  تبریک عرض 
نمایم و اطالع دهم که گرامیداشت این مناسبت بدلیل شیوع کرونا ویروس 

تا اطالع ثانویه با تاخیر برگزار خواهد شد
حمایت از تولیدکننده واقعی

وی در تش��ریح بیش��تر این بخش از س��خنان خود گف��ت:  واقعیت 
آن اس��ت که فرایند تولید کش��ور به واسطه تش��دید تحریم ها در یک 
س��ال گذشته،با مش��کالتی مواجه شده اس��ت.و البته مصرف کننده هم 
از اثرات این آس��یب بی نصیب نمانده اس��ت  افزای��ش قیمت ارز و عدم 
اجرای تعهدات برخی ش��رکای خارجی برخی از بنگاه های داخلی  رابا 

مش��کالتی در فراین��د تولید مواجه نمود  ولی ب��ا همت و تالش جریان 
تولید ، الحمداهلل ش��رایط به سمت بهبود حرکت می کند. در این راستا 
س��ازمان حمایت چند کار اساس��ی را در پیش گرفت. اول اینکه سعی 
کرد از جریان تولید راس��تین کش��ور حمایت ش��ود. دوم اینکه مبارزه 
همه جانبه ای را با فرایند قاچاق هدف گذاری نموده و مبارزه جدی را 
بصورت سراس��ری در سطح عرضه با قاچاق کاال در سراسر کشور انجام 
می دهیم تا از این طریق جلو ورود و عرضه کاالهای قاچاق گرفته شود. 
حتما بنگاه های موفق و حامی حقوق مصرف کنندگان را هم شناس��ایی 
و به مردم معرفی می کنیم و مردم و مصرف کنندگان را هم س��فارش 
می کنیم که کاالهای با کیفیت داخلی را استفاده کنند تا جریان مولد 

در کشور شکل گرفته و به سمت موفقیت حرکت کند.
دنبال نقش آفرینی بیشتر انجمن ها هستیم

وی در ادامه افزود: افزایش قیمت  ارز و اجرای تحریم های ظالمانه اگرچه 
روند عادی بازار را تا حدودی از حالت عادی خارج نمود ولی سیاس��تهای 
حمایتی و نظارتی تالش کرد که فرایند این آس��یب برای زنجیره تولید تا 
مصرف کمتر شود. در مجموع سازمان حمایت سعی دارد از چند زاویه به 
حقوق مصرف کنندگان توجه داشته باش��د. اوالً سعی داریم نقش آفرینی 
انجمن ه��ای حمایت از حقوق مصرف کنن��دگان به عنوان یک نهاد برآمده 
از بطن جامعه را بیش��تر کنیم. اگر توانمندی انجمن ها به درجه ای برسد 
که بتواند در جریان اقتصادی کش��ور نقش آفرینی کنند قطعا می توانند 
بخشی از مشکالت موجود در این حوزه را مرتفع نمایند. دنبال فعال سازی 
هر چه بیش��تر و ورود چهره های توانمند به انجمن ها هستیم. می خواهیم 
در سه فرایند تولید، توزیع و مصرف حضور جدی داشته باشند. در شرایط 
جاری نیز این تشکل ها می توانند ضمن  اطالع رسانی به مصرف کنندگان 
زمینه های افزایش آگاهی مصرف کننده  در جامعه را فراهم سازند اگرچه 
ما تالش داریم از توان آنها در تنظیم بازار هم استفاده کنیم و با این تفکر 
و با پیگیری این س��ازمان  انها اکنون بعنوان یکی از اعضای س��تاد تنظیم 
بازار کش��ور و استانی در حال فعالیت هس��تند. ا آنها می توانند در فرایند 
ارزیابی و انتخاب بنگاه های حامی حقوق مصرف کنندگان نیز حضور جدی 
داش��ته باشند و بعنوان ناظران بازار در فرایند نظارت هم همکاری نمایند. 

طی دو ماه  
 گذش��ته پویش »بدون قیمت نخریم« با محوریت انجمن های حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ش��کل گرفته است  و خوشبختانه با همکاری 
بس��یاری از دستگاههای اجرایی و تشکل های صنفی و صنعتی آثار خوبی 

به همراه داشته است. 
هدف حفظ آرامش بازار است

رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با 
مهم ترین اقدامات نظارتی این سازمان در ایام منتهی به سال جدید گفت: 
یکی دیگر از کارهای س��ازمان، نظارت و بازرس��ی بر بازار است. امسال از 
معدود سال هایی است که با تالش این سازمان و همکاری  تمام نهادهای 
مرتبط با تنظیم بازار نظارت و کنترل بازار را برای آرامش مصرف کنندگان 
دردس��تور کار جدی داریم  درست است که س��ازمان تعزیرات و سازمان 
حمایت دو نهاد اصلی ناظر بر بازار هس��تند اما انجمن های حمایت و اتاق 
اصناف و تش��کل های دیگر نیز در این فرایند همکاری بسیار خوبی داشته 
اند. طرح نظارت بر بازار شب عید و ویژه ماه مبارک رمضان در حال حاضر 
در حال اجرا اس��ت و این طرح، بصورت شبانه روزی است. بعنوان مثال در 
ش��هر تهران عالوه بر تیمهای بازرس��ی  معمول قریب به ۵۰ تیم بازرسی 
جریان بازار را رصد و کنترل می کنند و این طرح در سطح کشور بصورت 
همزمان با همکاری و مس��اعدت تمام دس��تگاههای نظارتی در حال اجرا 
اس��ت که در اینجا برخورد فرض می دانی��م از مقام محترم وزارت صمت 
و دادگس��تری همچنین دادستان محترم کل کش��ور که همکاری بسیار 
ارزشمندی در این طرح با ما داشتند تشکر و قدردانی نمایم . در مجموع 
می خواهم عرض کنم خدمت شما که هدف همگی خدمتگزاران به مردم 

در شرایط فعلی آرام نگه داشتن بازار است. و امیدواریم که با دعا مردم همه 
خدمتگزاران به کشور که در شرایط جنگ اقتصادی ، توفیق انجام وظایف 

در خدمت به مردم را داشته باشند. 
اگر ش��کایت داش��تید با ۱۲۴ تماس بگیرید یا با اپلیکیشن قیمت آپ 

ارتباط بگیرید.
وی در ادامه افزود: قطعاً بنگاه های اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان 
خواهان آن هس��تند که فرایندی قانونمند بر بازار کش��ور حاکم شود تا از 
نابس��امانی هایی که بعضاً شاهد آن هس��تیم جلوگیری شود. برای تمامی 
ارکان نظارت��ی، وظای��ف خاصی در نظ��ر گرفته ایم. س��امانه های تلفنی 
ش��بانه روزی امکان دریافت ش��کایت مردم را دارند. اپراتورهای سازمان از 
طریق خط ۱۲۴ آماده دریافت شکایت مردم هستند. مردم مطمئن باشند 
که سازمان حمایت بنا به وظایف ذاتی و قانونی خود در این شرایط خاص 
که جنگی تمام عیار علیه نظام اقتصادی کش��ور شکل گرفته است وظیفه 
نظارت خود را به انجام می رس��اند. در این مقطع که هم با تحریم ها و هم 
با موضوع ویروس کرونا مواجه شده ایم می خواهیم که مردم شاهد فضایی 
آرام در بازار باشند. لذا با گرانفروشان و مختکران مایحتاج مردم مطابق با 

قانون بصورت قاطع برخورد خواهد شد.
تولیدکننده و مصرف کننده جدا نیستند

عباس تابش در ادامه گفت: برای رصد منظم بازار سامانه های متعددی 
را پیش بینی کرده ایم. این س��امانه ها بسته به ش��رایط اطالعات الزم را 
هم به مس��ولین و هم به مردم در ارتب��اط با وضعیت و قیمت کاالها، و 
خدمات  خواهند داد. بعنوان مثال سامانه ۴۲۱ دات آی از عالوه بر ارایه 
اطالعات قیمتی کاالامکان ثبت و پیگیری ش��کایت در س��امانه را دارد. 
فراین��د نظارت بر چرخه تولید تا مصرف را دنبال می کنیم تا کاال از بدو 
تولید یا ورود به کش��ور تا لحظه رس��یدن به دست مصرف کننده رصد 
ش��ود. درهرحال سازمان حمایت در راستای وظایف ذاتی و راهبردهای 
اعالم ش��ده ابالغی مقام معظم رهبری در ابالغیه اقتصادی مقاومتی به 
تولیدکننده و مصرف کننده نگاه می کند. جریان تولید و مصرف را مکمل 
ه��م می  دانیم. تف��اوت نگاه ما به بازار به تفاوت نگاه  اس��الم  به اقتصاد 
و نظام  س��رمایه داری به اقتصاد بر می گردد. اقتصادی س��رمایه  گذاری 
می گوی��د تولید ب��رای مصرف و مصرف برای تولید اس��ت. بالعکس، در 
اقتصاد اس��المی جریان تولید متناس��ب با نیازهای مصرف کننده پیش 
بینی ش��ده اس��ت و تولید بی ضابطه برای مصرف بی حد و حدود نهی 
می شود. جریان تولید باید صرفه جویی در منابع را مد نظر داشته باشد  
و به س��وی تولید هدفمند حرکت کند. بخش مصرف کننده هم باید دو 
شاخص مهم یعنی صرفه جویی و تناسب خرید با نیاز را مالک قرار دهد. 
یعنی در اقتصاد اسالمی اسراف و تبذیر نهی می شود  و جریان تولید و 
مصرف مکمل هم در زنجیره هستند و دوام هریک به توانمندی و بقای 
دیگری وابسته است لذا در این نگاه  حمایت توامان از جریان تولیدکننده 
و مصرف کننده  شکل می گیرد. و تضاد میان آن دو متصور نیست. البته 
در این حوزه مباحث علمی و جدی وجود دارد که در این فرصت مجالی 
برای آن نیست . در مجموع می توان گفت نظام اقتصادی کشور زمانی به  

موفقیت می رسد که این دو رکن اساسی، توأمان دیده شوند. 
وی در ادامه افزود: تحریم یک فرصت اس��ت و می تواند فرایند تولید را 
به س��وی خوداتکایی سوق دهد. مشکالت و سختی های زیادی وجود ولی 
اقتصاد کشور نشان داده است که توانایی غلبه بر موانع را دارد. البته تحلیل 
های ارایه ش��ده در نش��ریات معتبر خارجی هم روند بهبود شاخص های 
اقتصادی ایران  را نشان می دهد. وبیانگر آن است که اقتصاد ایران به سوی 
ترمیم آس��یبها و بهبود شرایط در حرکت است. اقتصاد کشور توان پشت 
سرگذاشتن مشکالت را دارد. در گذر سال ها این موضوع را نشان داده ایم 
بهرحال ما  تالش کردیم این واقعیت را نش��ان دهیم که در رونق تولید و 
ارتق��ا حقوق مصرف کننده یک معادله قابل توجه اس��ت که بقای جریان 

تولید و مصرف به همدیگر پیوند خورده است. 

مصاحبه رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان یادآوری جایگاه و نقش ارزشمند 
مصرف کننده در زنجیره تولید تا مصرف است به قلم: انجمن نویسندگان اوراکل

مترجم: امیرآل  علی
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مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد :
بكارگیری تمهیدات پیشگیرانه با کرونا ویروس در نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
از بکارگیری تمهیدات الزم جهت جلوگیری و پیشگیری کارکنان و مراجعه کنندگان 
به این شرکت به ویروس کرونا خبر داد .  مهندس قباد ناصری گفت : حفظ سالمتی و 
تندرستی کلیه ی پرسنل بعنوان اصلی ترین و گرانبها ترین سرمایه ی این سازمان بر 
هر چیزی مقدم تر است .  وی افزود : با توجه به هشدارهای وزارت بهداشت و درمان 
در خصوص شــیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شرایط پیشگیری از ابتال به این 
ویروس با نشست فوق العاده هیأت مدیره ، راهکارها و تمهیدات پیشگیرانه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .  این 
مقام مسئول در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تصریح کرد : لغو تمامی جلسات عیرضروری – لغو 
تمامی مالقات های عمومی – لغو پخش فیلم در سینما – تعطیلی استخر و کلیه ی اماکن ورزشی تا عادی شدن 
شــرایط از جمله این موارد می باشــند .  وی همچنین از تصمیم برای گندزدایی و میکروب زدایی ادارات و اماکن 
غیرصنعتی این شرکت خبر داد و گفت : با مکلف شدن اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و پدافندغیرعامل ، 
مقرر شده است دیوارها و دستگیره درب های ساختمان های اداری برای حفظ بهداشت و مقابله با این ویروس بطور 

مکرر گند زدایی و ضدعفونی شود . 
وی ادامه داد : راهکارهای آموزشی و بهداشتی در قالب پمفلت و بروشور های کاغذی و پیام های الکترونیکی آماده 
شده تا میان جامعه ی هدف این شرکت توزیع و منتشر گردد تا بدین ترتیب سطح آگاهی های همکاران و خانواده 

ی آنها برای مقابله با این بحران ارتقاء یابد .

پیشنهاد شهردار اصفهان مورد استقبال مجمع شهرداران کالنشهرها و مردم بلوچستان قرار گرفت
" هم پیوندی" اصفهان با شهر " بنت"  

اصفهان – قاســم اسد: طرح "هم پیوندی" کالنشهرها با شهرهای استان سیستان و بلوچستان به پیشنهاد 
شهرداری اصفهان، در سی و هشتمین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کالنشهرها به تصویب رسید.   پس 
از آنکه دکتر نوروزی، شهردار اصفهان شخصا به شهرهای درگیر سیل استان سیستان و بلوچستان، سفر کرد، در 
نامه ای خطاب به رییس مجمع شــهرداران کالن شــهرهای ایران نوشت: با توجه به مشاهدات عینی در سفر به 
مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان، پیشنهاد می شود مجمع کالنشهرها با تشکیل کارگروهی ویژه برای انجام 
فعالیت های الزم در این منطقه در سه سطح کوتاه، میان مدت و بلند مدت وارد عمل شود. چراکه اعتقاد داریم اگر 
مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران در اجرای طرح »هم پیوندی« با شهرهای بلوچستان هم ساز و هماهنگ شوند، 
می توان ۱۸ نقطه تعریف شده را با ظرفیت های موجود به سطحی از تاب آوری رساند تا ضمن کاهش آسیب های 
ناشی از محرومیت های متعدد در این استان، بتوانیم پایگاه های میان فرهنگی را شکل داده که این امر خود باعث و 
بانی محرک توسعه در دیگر نقاط محروم این منطقه خواهد بود و اثرات آن تنها به زمان سیل محدود نخواهد شد.
کمال مرادی، دبیر کل مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران از اجرای طرح "هم پیوندی" کالنشهرها با شهرهای 
استان سیستان و بلوچستان بر اساس پیشنهاد شهردار اصفهان در آینده نزدیک خبر داده است.  کمال مرادی اعالم 
کرد: طرح "هم پیوندی" کالنشهرها با شهرهای استان سیستان و بلوچستان به پیشنهاد شهرداری اصفهان، در سی 
و هشــتمین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کالنشهرها به تصویب رسید و پس از موافقت شهرداران، این 
طرح به منظور محرومیت زدایی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان به ویژه در مناطق آسیب دیده از سیل اخیر 

در موضوعات فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، شهری و… اجرایی می شود. 
هم پیوندی اصفهان با " بنت"  

در این زمینه رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران و معاون فرهنگی شهردار 
اصفهان گفت: اصفهان شهر »بنت« را برای هم پیوندی با خود انتخاب کرده تا این شهر را به سطحی از تاب آوری 
و پایداری برساند تا به صورت شبکه ای، زیستگاه های انسانی و کانون های جمعیتی اطراف آن را نیز بهره مند کند.  
وی افزود: واژه »هم پیوندی« الهام گرفته از این مفهوم شعر سعدی است که همه ما عضو یک پیکر هستیم. چراکه 
فرزندان بلوچستان فرزندان وطن هستند و این شهر به لحاظ داشتن صنایع دستی و فرهنگ بسیار غنی، استعداد 

آن را دارد که گردشگری طبیعی و فرهنگی قدرتمندی داشته باشد.  

صوفی شهردار همدان:
شهرداری منطقه یک همدان پیشتاز و پیشگام در ساماندهی فیزیكی و 

ایجاد آرشیو الكترونیكی
همدان - خبرنگار فرصت امروز:  صوفی شهردار همدان طی 
روز جاری از پروژه ساماندهی فیزیکی و ایجاد آرشیو الکترونیکی 
اسناد شهرداری همدان که به صورت پایلوت در منطقه یک اجرا 

می شود بازدید کرد.
وی ضمن بازدید از واحدهای مختلف شــهرداری منطقه یک 
عنوان نمود این منطقه به عنوان پیشگام و پیشتاز در شهرداری 
همدان ایجاد آرشیو الکترونیکی را آغاز نموده است، که بایستی از زحمات مهندس دهبانی صابر مدیر منطقه یک 
و مهندس نعیمیان مدیر پروژه تشکر نمود. این پروژه شامل دو بخش فیزیکی و سیستمی می باشد که در بخش 
فیزیکی عملیات عمرانی و ساختمانی در هر چهار منطقه در جهت ایجاد بایگانی مرکزی و سایت مراجعان صورت 
گرفته و یا در حال انجام می باشد و متعاقبا کلیه پرونده های شهرسازی ، درآمد ، نوسازی و...  که بالع بر دویست 
و پنجاه هزار پرونده در چهار منطقه است به بایگانی مرکزی مناطق انتقال یافته و بر مبنای شناسه ملک تجمیع 
خواهند شد. در بخش سیستمی نیز که شامل ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد و لینک شدن تصاویر به نرم افزار موجود 

می باشد، پیمانکار مربوطه مشخص و قرارداد منعقد گردیده که در ماه جاری شروع کار را خواهیم داشت.
صوفی تصریح کرد انجام این پروژه که یکی از الزامات و زیرساخت های سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی است 
از اولویتهای اصلی شهرداری و تاکیدات شورای اسالمی شهر بوده و در جهت حفظ اوراق و پرونده ها، بهبود فرایندها 
و خدمت رسانی مطلوبتر،شفافیت در دسترسی به اطالعات و حذف گردش فیزیکی اسناد صورت می پذیرد . گفتنی 
است مدت انجام پروژه در منطقه یک و چهار شش ماه بوده و در فاز بعدی درمناطق سه و دو نیز ادامه خواهد داشت.

شهردار بندرعباس خبر داد:
ضد عفونی اماکن و ناوگان حمل و نقل عمومی بندرعباس برای پیشگیری از کورونا

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار بندرعبــاس از ضد عفونی 
اماکن و ناوگان حمل و نقل عمومی شهر به منظور پیشگیری از بیماری ویروسی 

کورونا خبر داد.
به گــزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، عباس 
امینی زاده در جلســه ستاد مدیریت بحران شهرداری که با موضوع اقدامات الزم 
جهت پیشــگیری از بیماری کورونا برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شیوع این 
بیماری در ســطح کشور، مشــاهده یک مورد مثبت در اســتان هرمزگان و همچنین ضرورت انجام اقدامات 
پیشــگیرانه، تشکیل جلسات مرتبط در دستور کار قرار گرفته اســت. وی با اشاره به تصمیم گیری در ارتباط 
با اقدامات پیشــگیرانه، افزود: از فردا چهارشنبه هفتم اسفندماه، کلیه پارک های بادی کودکان و وسایل بازی 
در تمام بوســتان های بندرعباس تا اطالع ثانوی تعطیل است.  شهردار بندرعباس از شست وشو و ضد عفونی 
اتوبوس ها، تاکســی ها، مجتمع های عمومی پر جمعیت، حمام ها و ســرویس های بهداشتی عمومی، معابر پر 
تردد، بازارها و بازارچه های تحت مدیریت شــهرداری و غیره خبر داد و گفت: این اقدامات توســط نیروهای 
مدیریت بحران و آتش نشانی شهرداری از بامداد امشب آغاز می شود. امینی زاده ضمن اشاره به حضور تعدادی 
از مسافرین سایر شهرهای کشور در بندرعباس طی روزهای اخیر، تصریح کرد: تمامی چادرهای این مسافرین 

از سطح شهر و بوستان ها به یک بوستان)خلیج فارس( منتقل می شود.
این مقام مســئول در ادامه نیز از ضد عفونی پایانه های مســافربری خبر داد و گفت: تبلیغات و اطالع رسانی 

عمومی در سطح شهر برای آگاهی بخشی بیشتر به عموم شهروندان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
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اخبار

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اردبیل از مصرف دو میلیارد و 44۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي 
۱۱ ماهه سال جاری در استان خبر داد و گفت: با توجه به سرمای هوا 
در استان ، مصرف گاز مشترکین در ماههای اخیر نسبت به قبل از آن 
افزایش یافته است که نیازمند مدیریت مصرف در بخش های مختلف 

خانگی، تجاری و صنعتی می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، اسماعیلی مدیر 
عامل این شــرکت با بیان اینکه تمام ظرفیت های خود را برای عبور از 
سرمای روزهای اخیر به کار گرفته ایم، اظهار داشت:  البته تجربه مواجه 
با ســرمای هوا در این چند روز را در سال های گذشته نیز داشته ایم و 

جای نگرانی نیست.
به گفته وی در ۱۱ ماهه سالجاری در بخش هاي خانگي، تجاري و 

صنعتي استان دو میلیارد و چهارصد و چهل و هشت میلیون مترمکعب 
گاز مصرف شــده که از کل گاز مصرف شــده در استان، بیش از ۱/6 
میلیارد متر مکعب مربوط به مصرف خانگی و صنعتی و بیش از 750 
میلیون متر مکعب گاز نیز از ســوی نیروگاه ســیکل ترکیبی اردبیل 

مصرف شده است.
این مقام مسئول گفت: خوشــبختانه مشکل خاصی در تأمین گاز 
نداریم و بر همین مبنا هنوز محدودیتی برای مصرف گاز صنایع اعمال 
نشده است اما از تمامی مشترکین پر مصرف خصوصا صنایع خواستاریم 
در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی نموده و همچنین مشترکین خانگی 

نیز دمای رفاه را در منازل رعایت کنند.

اراک - مینو رســتمی:  با حضور معاون فرماندار و مقامات محلی 
شهرســتان دلیجان و معاون مدیر کل تامین اجتماعی اســتان مرکزی 
رئیس شعبه جدید این شهرستان معرفی شد.  به گزارش روابط عمومی 
اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی،  در مراسمی که با حضور معاون 
فرماندار دلیجان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، علی حسینی به 
عنوان رئیس شعبه جدید این شهرستان معرفی و از زحمات هانی پنبه 
زن به عنوان رئیس شعبه سابق تامین اجتماعی و همچنین از تالشها و 
در این مراسم قناتی معاون فرماندار شهرستان دلیجان در سخنانی ضمن فعالیت آسیه بیکی، به عنوان سرپرست این شهرستان قدردانی گردید. 

تقدیر از خدمات سازمان تامین اجتماعی در شهرستان و بسط و گسترش 
انواع پوشــش های بیمه ای گفت: با توجه به اینکه شهرستان دلیجان از 
قطب های صنعتی کشور اســت لذا دستگاهای اجرایی به ویژه سازمان 
تامین اجتماعی همکاریهای تنکاتنگی با بخش صنعت دارد و امید که این 
همکاریها روز به روز افزایش یافته و در مسیر رونق تولید حرکت کنیم. وی 
همچنین ضمن تقدیر از زحمات پنبه زن و بیکی در زمان تصدی ریاست 
و سرپرستی شعبه،  خواستار استمرار خدمت رسانی به مردم این منطقه 

از سوی حسینی رئیس شعبه جدید این شهرستان شد.

قم - خبرنــگار فرصت امروز: عملیات ضدعفونی و رفع آلودگی 
معابر و مکان های در معرض آلودگی شهر با مشارکت شهرداری، سپاه و 

مرکز بهداشت ضدعفونی شد.
به گزارش شــهرنیوز، بــا توجه به افزایش موج شــیوع مردم قم به 
کروناویروس با مشارکت شهرداری، سپاه علی ابن ابیطالب)ع( و مرکز 
بهداشت در راستای کنترل و پیشگیری از این بیماری خیابان ها و معابر 

شهر و مکان های در معرض آلودگی ضدعفونی و رفع آلودگی شد.
براساس این گزارش، طبق توافقنامه بین مرکز بهداشت قم و سپاه امام 
علی بن ابیطالب)ع( و گروه پدافند جنگ نوین و با همکاری و مشارکت 
شهرداری قم، گندزدایی کلیه اماکن عمومی شهری به مساحت حدود 

۱2 هزار هکتار انجام شده که این کار همچنان ادامه دارد.

طبق این توافق طبق اولویت بندی منطقه ای از سوی مرکز بهداشت 
تا رفع کامل آلودگی با استفاده از ترکیبات گندزدا کلیه اماکن عمومی و 

معابر استان قم ضدعفونی و گندزدایی خواهد شد.
محدوده کلیه بیمارستانهای سطح شــهر به ویژه کامکار، فرقانی و 

امام رضا)ع( در اولویت این پروژه بوده و پس از آن اطراف حرم مطهر و 
مسجد مقدس جمکران، کلیه مراکز بهداشتی درمانی، آرامستان بهشت 
معصومه)س(، بانک ها، خانه های سالمندان، مراکز بهزیستی، مراکز ترک 
اعتیاد، زندان خیابان ساحلی، خیابان باجک، ایستگاه راه آهن، کوچه ها و 

معابر اصلی در اولویت گندزدایی هستند.
با توجه به استفاده از ترکیبات کلر و در جهت رفاه حال همشهریان 
عزیز گندزدایی هنگام شب که تردد پایین است انجام خواهد شد و به 
هیچ عنوان به طرف اشــخاص، داخل وسایل نقلیه و منازل و مکانهای 

مسقف عملیات ضدعفونی انجام نمی شود.
الزم به ذکر است این فرایند تا پایان امسال روزهای شنبه و سه شنبه 

هر هفته در شهر قم اجرا خواهد شد.

تبریز – ماهان فالح: شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی 
بمنظور اقدامات پیشــگیرانه الزم و برای جلوگیری از ابتال شهروندان 

به ویروس کرونا خدمات خود را بصورت غیرحضوری ارائه می دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با اشاره به 
شــیوع کروناویروس در کشور گفت: مشترکین شرکت آب و فاضالب 
اســتان می توانند بدون خارج شــدن از منزل بصورت غیرحضوری از 

خدمات شرکت آب و فاضالب استان بهره مند شوند.
علیرضا ایمانلو مدیر اظهار کرد: با توجه به ماموریت شــرکت آب و 
فاضالب اســتان مبنی بر تامین آب شرب بهداشتی برای شهروندان و 
همچنین مسئولیت اجتماعی شــرکت آب و فاضالب جهت مقابله با 
ویروس کرونا، خدمات شــرکت آب و فاضالب به صورت شبانه روزی و 
غیرحضوری به مشترکان ارائه  می شود. وی افزود: مشترکین می توانند 

تقاضای انشعاب آب و فاضالب و خدمات پس از فروش انشعاب از جمله 
اخذ صورتحساب آب بهاء، تغییر نام، تغییر عمق کنتور، اعالم خرابی کنتور، 
اعالم کارکرد کنتور، تغییر کاربری، تعویض کنتور، تفکیک کنتور و سایر 
 خدمات از طریق مراجعه به سامانه خدمات مشترکین شرکت در سایت

 http\\abfaazarbaijan.ir بصورت شبانه روزی دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی تصریح 
کرد: مشترکین جهت پرداخت قبوض آب به صورت تلفنی می توانند 
از طریق شــماره تلفن ۱522 به صورت شبانه روزی اقدام و همچنین 
جهت دریافت صورتحســاب خود می توانند شناســه قبض خود را به 
سرشماره ۱00000۱522 اعالم کنند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مشترکین می توانند  حوادث 
و اتفاقات آب، افت فشــار، کیفیت آب و ترکیدگی انشعابات را به مرکز 
ارتباطات مردمی روابط عمومی آب و فاضالب با شــماره تماس ۱22 
اعالم نمایند در ضمن مرکز یاد شــده در کلیه روزهای ســال بصورت 
شبانه روزی پاسخگوی سواالت و راهنمایی همشهریان می باشند لذا از 
شهروندان تقاضای می شود درصورت بروز و یا مشاهده هرگونه مشکل 

با این مرکز تماس حاصل کنند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمــزگان گفت: تاکنون هیچ مورد مشــکوک یا مبتــال  به ویروس 
"کرونا"در بنادر هرمزگان مشاهده نشده است . به گزارش روابط عمومي 
اداره کل بنادر و دریانوردي هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" با بیان اینکه 
تمام شــناور های ورودی به بندر پیــش از پهلوگیری قرنطینه و مورد 
بازرسی مسئوالن بهداشتی قرار مي گیرند تصریح کرد: کشتی ها تنها با 
اجازه مسئوالن بهداشتی اجازه ورود به بندر و پهلوگیری را می یابند. وی 
در خصوص اقدامات صورت گرفته در بندر شهید رجایی برای مقابله با 
ویروس "کرونا" اظهار کرد: تمامی پرسنل بندر که در ارتباط با شناور ها 
هستند آموزش هاي الزم را به منظور پیشگیري از ویروس کووید ۱9 فرا 
گرفته و تجهیزات حفاظت فردی مناسب در اختیار آن ها قرار داده شده 
است. عفیفی پور ضمن اشاره به تشکیل کارگروه ویژه در حوزه دریایي و 
بندري استان با هدف مقابله و پیشگیري ویروس کرونا، آموزش و اطالع 
رسانی درباره چگونگی حفاظت در برابر بیماری یاد شده را تنها محدود 
به بخش دولتی ندانســت و افزود: پرسنل شرکت های بخش خصوصی 
فعال در بندر شهید رجایی نیز برای مقابله با بیماری کرونا آموزش های 
الزم را دریافت کرده اند. وی نصب بنر و توزیع بروشــور های آموزشی 

را از دیگر اقدامات اداره بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان برشــمرد 
و گفت: بطور طبیعي عالوه بر خدمه کشتي هاي خارجي، روزانه رفت 
و آمد خیل عظیم رانندگان را از اقصي نقاط کشور جهت حمل و نقل 
کاال در بنادر استان شاهد هستیم هدف از توزیع برشورو اقدامات مشابه 
این است که مراجعیني که کمتر به شبکه هاي اطالع رساني دسترسي 
دارند بتوانند از این طریق موارد پیشــگیرانه رارعایت و به توصیه هاي  
بهداشتی مسئوالن امر عمل نمایند. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان با بیان اینکه تاکنون با مورد مشکوک یا مبتال به "کرونا" در 
بنادر استان مواجه نشده ایم اظهارداشت: اطالع رسانی در این خصوص 

بر عهده مســئوالن بهداشت و درمان کشــور است اما به صورت کلی 
می توان اعالم کرد که خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد مشکوک یا 
مبتال به ویروس "کرونا"در بنادر استان هرمزگان مشاهده نشده است. 
عفیفی پور گفت: ابالغ افزایش تجهیزات حفاظت فردی جهت مراقبت 
از کارکنان در معرض خطر به کلیه شــرکتها و همچنین استقرار تیم 
های از دانشــگاه علوم پزشکی اســتان و اجرای اقدامات کنترلی نظیر 
تب سنجی اتباع کشــورهای مختلف به شکل 24 ساعته از مهمترین 
اقداماتی اســت که با محوریت کارگروه مقابله با پیشــگیری و کنترل 
انتشار ویروس کووید۱9در بنادر هرمزگان در حال انجام می باشد. وی 
آموزش پرسنل، ضدعفونی کردن مستمر شناور های مسافری و سالن 
مســافری را از دیگر اقدامات اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
در جهت مقابله با ویروس کرونا اعالم کرد. این مقام مسئول در پایان با 
اشاره به اینکه تردد مسافران در بنادر مسافری استان طی هفته گذشته 
روندی کاهشی را تجربه کرده است، افزود: از هموطنان خواهشمندیم 
ضمن رعایت توصیه های بهداشتی از انجام سفر های غیر ضرور اجتناب 
ورزیده و درجهت ریشه کني این ویروس ضمن رعایت نکات بهداشتي 

با مسئولین بهداشت و درمان همکاري  نمایند.

مصرف گاز در یازده ماهه امسال در اردبیل به بیش از 2/4 میلیارد متر مكعب رسیده است

معارفه رییس جدید تامین اجتماعی شعبه شهرستان دلیجان

ضدعفونی معابر شهری با مشارکت شهرداری قم

در راستای مقابله با ویروس کرونا انجام می شود؛

ارائه خدمات غیرحضوری آبفا آذربایجان شرقی به  مشترکان و شهروندان

مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان اعالم کرد:
تمام شناور های ورودی به بندر پیش از پهلوگیری قرنطینه و کنترل می شوند

ســاری - دهقان : مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : در ایام نوروزی فعالیت توزیع کنندگان گاز مایع 

بیشتر خواهد شد.
بــه گزارش خبرنــگار مازندران بــه نقل روابط عمومی ، ســبحان 
رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
درنشســت هم اندیشی توزیع کنندگان گاز مایع منطقه ساری  که  با 
حضور کارشناسان  شرکت و مدیران موزع  گاز مایع انجام شد ، اظهار 
کرد : هدف از برگزاری این نشســت حمایت از تاسیسات های مردمی 
، استاندارد سازی و ارائه خدمات و سرویس مطلوب تر به مردم شریف 

استان است .
وی افزود : با توجه به نزدیک شــدن ایام نوروزی و مســافرت ها به 
اســتان مازندران که از قطب های اصلی گردشگری کشور می باشد ، 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در بخش گاز مایع 

و سرویس دهی مطلوب به شهروندان از آمادگی باالئی برخوردار است .
ســبحان رجب پور بیان کرد : با توجه بــه بازدیدهای بعمل آمده ، 
مشکل قابل مالحظه ای در امر توزیع گاز مایع در سطح منطقه ساری 
مشاهده نشده است  و موزعین گاز مایع نهایت همکاری را با این شرکت 

دارنــد . رجب پور اذعان کرد : تامین و توزیع گاز مایع ، ایمن ســازی 
تاسیســات و ارائه خدمات به موقع و مطلوب به شهروندان ) بخصوص 
مســافران نوروزی ( با نظارت دقیق کارشناسان و بازرسان ما در قالب 

گشت های محسوس و نا محسوس  صورت می پذیرید .
مدیر منطقه ســاری رعایت اصول حرفه ای و ایمنی را از اولویتهای 
شــرکتهای توزیع گاز مایع اعالم نمود و تاکید کرد  : رعایت استاندارد 
۸4۱ ، ممانعت از شــارژ کپسولهای غیر مجاز ، کالیبره کردن مستمر 
دستگاههای سیلندر پر کنی ، تعویض شیر و سیلندرهای معیوب و ...مد 

نظر بازرسان منطقه ساری است .
رجب پور با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در تامین و توزیع گاز مایع 
در سطح منطقه وجود ندارد افزود : با توجه به ذخیره سازی گاز مایع در 
کشور و آمادگی شرکت های موزع و عوامل توزیع ، به استقبال مسافران 

نوروزی و خدمات رسانی به آنها خواهیم رفت .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

گاز مایع مسافرین نوروزی تامین و ذخیره سازی شد
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ورود ویروس کرونا به کش��ور عالوه بر اختالل در زندگی روزمره  مردم، فضای 
کسب و کار ایران را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. 

کرونا همچون مهمان ناخوانده ای اس��ت که وقتی ب��ه مکانی ورود می کند به 
راحتی از آن خارج نمی ش��ود. ویروس کرونا نه تنها زندگی مردم را مختل کرده 
بلکه موجب کاهش درآمد بسیاری از کسب و کارها و همچنین افزایش چشمگیر 

درآمد اندکی دیگر شده است. 
درست هفته  پیش بود که خبر ورود ویروس کووید-۱9 به کشورمان همزمان 
با فوت دو نفر، اطالع رس��انی شد. ۳۰ بهمن ماه س��ال جاری، کیانوش جهانپور، 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت بهداش��ت، خبر از فوت دو فرد 
در قم بر اثر ابتال به ویروس کرونای جدیدی داد که شیوع آن از دو ماه قبل در 
ووهان، پایتخت اس��تان هوئبی چین آغاز ش��ده بود. تا لحظه  نگارش این مقاله، 
ش��مار مبتالیان ب��ه این ویروس بیش از ۸۲ هزار و فوتی ه��ا نیز  ۲٫۸۱۰ مورد 
گزارش ش��ده است که اکثرا مربوط به هوئبی می شود. بااین حال ویروس کرونای 
جدید که کووید-۱9 نام گرفته است، به سرعت به سرتاسر دنیا سفر کرد و اکنون 

بیش از ۴۰ کشور با آن دست وپنجه نرم می کنند.
باتوجه به انتش��ار س��ریع ویروس کووید-۱9 میان اف��راد، دولت ها تمهیدات 
مختلفی جهت کنترل آن اتخاذ کرده اند. چین مردم س��اکن ش��هر ووهان را در 
خانه های خود قرنطینه کرده و اکنون ایتالیا هم با تعداد ۵۲۸ مبتال و ۱۴ مرگ 

ثبت شده، چند شهر را قرنطینه کرده است.
روز دوش��نبه، عراق، افغانستان، کویت، عمان و بحرین نخستین موارد ابتال در 
کشورهای ش��ان را در حالی گزارش دادند که تمام این مس��افرین از ایران آمده 
بودند. چنین موضوعی باتوجه به اینکه مسافرین در مبادی ورود به کشورها، در 
فرودگاه ها غربالگری می ش��وند و بااین حال عالئمی از خود بروز نمی دهند، قابل 
تأم��ل و جدی قلمداد می ش��ود، بااین حال مقامات ایران هن��وز تصمیمی مبنی 
ب��ر قرنطینه کردن برخی ش��هرها که بیماری در آنها بیش��تر ش��یوع پیدا کرده، 
نگرفته اند. رئیس جمهور دیروز در جلس��ه هیأت دولت اعالم کرد که با »قرنطینه  
شهرها موافق نیستیم و مردم می توانند از شنبه به فعالیت و کار به  صورت عادی 
بپردازند.« البته وی اش��اره کرد که تصمیم دراین باره برعهده  س��تاد ملی مقابله 

با کرونا است.
نکته  دیگری که می خواهم تأکید کنم درباره  این ش��ایعاتی است که در میان 
م��ردم وجود دارد که فالن ش��هر را می خواهند قرنطینه کنند یا فالن ش��هر را 
می خواهن��د یک ماه قرنطینه کنند. آن محل��ه را می خواهند یک هفته قرنطینه 
کنند. چنین چیزهایی در تصمیمات کشور وجود ندارد. قرنطینه  محله و شهر را 
نداریم. آنچه قرنطینه اس��ت، قرنطینه  فرد اس��ت. یعنی اگر فردی عالئم اولیه ای 
داش��ت این فرد باید قرنطینه ش��ود. مراک��ز زیادی را هم در ته��ران پیش بینی 
کردیم. دیش��ب اعالم شد، تخت های فراوانی آماده ش��ده است. در شهرستان ها 
هم آماده ش��ده است و نیروهای مس��لح نیز گفتند که برای هرگونه کمک آماده 

هستند.
بنابراین اگر در مواردی، فردی مش��کوک بود و عالئمی داش��ت، فوری در آن 
مراکز بستری شود و بعد هم مشخص می شود که وی دارای این ویروس است یا 
به سرماخوردگی عادی و آنفلوآنزای دیگری مبتال شده است و باید مرخص شود.

بنابراین مردم به این فکر نباش��ند که فروش��گاهی یا شهری بسته می شود یا 
قرنطینه  عمومی ایجاد می شود.

خدمت مردم عزیز و بزرگوار عرض می کنم همه مواد غذایی، مواد اولیه، حتی 
ش��وینده ها هم که این روزها مقداری کم ب��وده در روزهای آینده جبران خواهد 

شد و در انبارها و ذخایر وجود دارد.
این در حالی اس��ت که در چند روز گذش��ته، خبر مثبت بودن آزمایش برخی 
مس��ئوالن گمارده ش��ده برای رسیدگی به وضعیت ش��یوع اخیر و ابتالی آنها به 
ویروس کووید-۱9 مش��خص ش��ده است. س��عید نمکی، وزیر بهداشت و درمان 
در جلس��ه  س��تاد مبارزه با کرونا گفت که به جای قرنطینه، محدودیت در عبور و 
مرور افراد مشکوک مبتال به کووید-۱9 در مبادی ورودی شهرهای آلوده اعمال 
خواهد ش��د. دانشگاه ها نیز یک هفته دیگر تعطیل خواهند بود. همچنین زیارت 
از حرم ه��ای متبرکه تنها با رعایت نکات��ی امکان پذیر خواهد بود و نماز جماعت 

نیز این هفته در شهرهای آلوده برگزار نخواهد شد.
کش��ورهای مختل��ف و به خصوص چی��ن از وضعیت پیش آمده بر اثر ش��یوع 
ویروس کرونا ضررهای بس��یاری کرده اند. چینی ها تصمیم گرفته اند برای جبران 
خسارت های ناشی از شیوع ویروس، تولید را در کارخانه های خود افزایش دهند. 
کس��ب وکارهای وابس��ته به زنجیره  تأمین چین، هنوز در وضعیت نامش��خص و 
ناایمن قرار دارند. مشکل اصلی شرکت های دارای زنجیره  تأمین جهانی در زمان 
و چگونگی بازگش��ت نیروی انسانی به کار دیده می شود. بسیاری از کارشناسان 
آینده  تقاضای صنعت و زنجیره تأمین را نامش��خص می دانند. تنها نکته  مشخص 
و مطمئن در پیش بینی ها این اس��ت که قطعا رفتار خرید در چین پس از شیوع 
وی��روس کرونا تغییر خواهد کرد. دراین می��ان، رویدادهای مهم فناوری همچون 
کنگ��ره جهانی موبایل بارس��لونا نیز لغو ش��دند و احتمال لغو کامل مس��ابقات 
المپیک توکیو هم وجود دارد. س��هام ب��ورس، قیمت طال، نفت و ارز نیز بی تأثیر 

از این شرایط نمانده اند و در حال تجربه  بی سابقه ترین تغییرات خود هستند.
اگر بخواهیم نگاهی به تأثیرات ش��یوع کرونای جدید بر کسب وکارهای آنالین 
کش��ورمان داشته باش��یم، این موضوع ش��اخه های متنوعی ازجمله حمل ونقل 
عمومی، آموزش، خرید اینترنتی، تهیه غذا، امور تفریحی، فرهنگی و گردشگری 
و... را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. در اکثر کس��ب وکارها ش��اهد ریزش مشتری، 
کاهش شدید فروش یا حتی تعطیلی هستیم. برای مثال فعالیت مراکز تفریحی، 
فرهنگ��ی و برگزاری همایش ها، رویدادها و مس��ابقات ورزش��ی لغ��و و به زمان 
دیگری موکول ش��ده اس��ت. دراین میان، هزینه  بلیت سینماها، تئاتر، کنسرت و 
دیگر مراس��مات باید به مشتریان پس داده شود. کالس های آموزشی در صورت 
امکان به  صورت مجازی یا آنالین برگزار خواهند شد، اما اوضاع برای رستوران ها، 
مراکز خرید و کس��ب و کاره��ای کوچک خانگی به خصوص اش��خاص فعال در 
بخش غذا و خوراکی مطلوب نیس��ت؛ این کس��ب و کارها با نزدیک شدن به ایام 
عید نوروز، انتظار رونق کس��ب وکار خود را داش��تند و در طول س��ال برای این 
زمان به خصوص برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده بودند، اما اکنون مردم ترجیح 
می دهند خورد و خوراک خود را دیگر از خارج خانه تهیه نکنند و دید و بازدید 

را هم به حداقل برسانند.
ش��رایط برای غذاخوری ه��ا از این نیز بغرنج تر اس��ت؛ علی اصغر میرابراهیمی، 
رئیس اتحادیه دارندگان رس��توران و س��لف سرویس گفته اس��ت: »بسیاری از 
رس��توران های تهران از زمان ش��یوع کرونا بین ۳۰ تا ۴۰درصد ریزش مشتری 
داش��ته اند.« محمدرض��ا باباخانی، رئیس اتحادیه چلوکب��اب و چلوخورش نیز از 

کاهش بسیار شدید فروش در روزهای اخیر خبر داد، او گفت:
فروش اعضای صنف ما به کمتر از یک چهارم رسیده، به طوری که اگر وضعیت 
به همین منوال ادامه داش��ته باش��د ما حقوق اس��فندماه پرس��نل را نمی توانیم 

پرداخت کنیم.

تمام صنوف و رسته ها به یکدیگر مرتبط هستند و االن صنفی وجود ندارد که 
از وضعیت راضی باش��د. سیستم بازار ایران به گونه ای است که دسترنج زحمات 
یک س��اله خود را در بازار ش��ب عید می توان کس��ب کرد. حاال با این وضعیت و 
خلوت شدن بازار و قرنطینه  خودخواسته مردم، دیگر بازاری وجود ندارد و مردم 

االن حاضر هستند شب گرسنه بخوابند ولی غذا از بیرون نگیرند.
بااین ح��ال ش��رایط به وجودآمده برای برخی کس��ب وکارها نیز رونق باالیی به 
همراه داش��ته اس��ت. برای مثال فعالیت تأمین کنندگان ماس��ک، محلول و ژل 
ضدعفونی کننده، صابون و مواد ش��وینده اکنون رونق زیادی گرفته است. برخی 
کارخانه ه��ا نی��ز خط تولید خ��ود را به محصوالت بهداش��تی تغیی��ر داده اند تا 
کمبودی در این زمینه به وجود نیاید. برخی شرکت ها نیز به کمک مردم آمده اند 
و محصوالت بهداشتی ش��ان را به رایگان در اختیار آنها می گذارند؛ در این زمینه 
ش��رکت اوه ژل ضدعفونی کننده خود را در اختیار اف��رادی که در تماس زیاد با 

دیگران هستند یا بضاعت مالی ندارند، قرار می دهد.
کس��ب وکارهای آنالین کشور که همواره با سختی های فراوان در روند فعالیت 
خ��ود مواجه هس��تند، تنها امس��ال پس از رد ش��دن از مراحل س��خت قطعی 
اینترنت و اجرایی شدن رمز پویا، اکنون باید با غول کرونا دست وپنجه نرم کنند. 
تحریم ها علیه ایران، صادرات کش��ور که وابس��ته به نفت بوده را موجب کاهش 
خیره کننده ای کرد و در این زمان کشور به صادرات غیرنفتی وابستگی داشت. به 
گزارش بانک مرکزی، س��هم بخش خدمات کشور در تولید ناخالص داخلی طی 
9 ماهه  ابتدایی س��ال، حدود ۵۰درصد بوده اس��ت. این نشان می دهد که چنین 
بخش هایی آسیب پذیرترین حوزه ها در مقابل ویروس کرونا هستند. درواقع بیش 
از نیم��ی از ش��اغالن در ایران در بخ��ش خدمات فعال هس��تند. بخش اعظمی 
از اقتصاد کش��ور نیز بر دوش کس��ب وکارهای غیرنفتی بود که اکنون کمر آنها 
زیر این فش��ار در حال شکس��تن اس��ت. در ادامه نگاهی به تأثیر شیوع کرونا بر 

کسب وکارهای آنالین کشورمان خواهیم داشت.
سرویس های گردشگری و خرید بلیت

باتوجه به بسته ش��دن مرزهای ترکیه، عراق، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان، 
ترکمنس��تان، گرجس��تان، کویت، اردن، قطر، تاجیکستان، امارات متحده عربی، 
عم��ان، قزاقس��تان، هند و... ب��ه روی ایران، اکن��ون ش��رکت های هواپیمایی و 

سرویس های فروش بلیت با مشکالت متعددی مواجه شده اند.
از چن��د روز پیش، هواپیمایی ترکیش تم��ام پروازها از مبدأ ایران را لغو کرد. 
عمان ایر نیز پروازهای خود به تهران را تا اطالع ثانوی لغو کرد. در این ش��رایط، 
سازمان هواپیمایی کش��ور به شرکت های هواپیمایی ابالغ کرد که استرداد تمام 
بلیت ه��ا را ب��دون هزینه و اعمال جریم��ه انجام دهند. پروازه��ای خارجی تنها 
باه��دف بازگردان��دن هموطنان به کش��ور و در یک نوبت انج��ام می گیرند. این 
موضوع را رضا جعفرزاده، س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کشور اعالم کرد. وی 

در ادامه افزود:
مس��افرانی که بلیت بازگش��ت آن ها از کشورهای همس��ایه کنسل شده است 
نباید مابه التفاوتی برای تهیه دوباره بلیت بازگش��ت از همان ش��رکت هواپیمایی 
بپردازن��د مگ��ر اینکه به اختیار خود بلیت را کنس��ل  کنند و از ش��رکت دیگری 

بلیت بخرند.
در ش��رایط معمول، در اسفندماه و ش��رایط نزدیک به عید باید شاهد افزایش 
س��فرها بودیم و سرویس های گردشگری کش��ور نیز حساب ویژه ای روی فروش 
این دوره از س��ال باز می کنند. حال که س��فرها به خارج و داخل کشور لغو شده 
و خود مس��افران نیز تمایلی به س��فر به دلیل ترس از ابتال به بیماری کووید-۱9 
ندارند، قطعا ضرر س��نگینی به حوزه گردشگری و فروش بلیت وارد می شود. در 
همین راستا، مدیران سامانه فروش بلیت علی بابا که بیشترین فعالیت آنالین در 
این حوزه را در کش��ور انجام می دهند، در حس��اب هایی توئیتر خود تک به تک 
اعالم کرده اند که در تالش هس��تند تا به س��رعت هرچه تمام تر، فرآیند استرداد 

بلیت های لغوشده مسافران را انجام دهند.
آژان��س عالی گش��ت در حس��اب اینس��تاگرامی خود، وضعیت س��رویس های 

گردشگری را این گونه توصیف کرده است:
پس از وقایع پاییز و زمس��تان 9۸ فعاالن صنعت گردشگری شامل: هتلداران، 
ایرالین ها، آژانس های مسافرتی، کارگزاران و راهنمایان تور وارد یک دوران رکود 

شده اند.
به امید عید نوروز برای فروش تور، بلیت و هتل ماه ها از جیب خود خورده اند 

و حاال...
نه خارجی ها می آیند
نه ایرانی ها می روند

دریافتی ها هزینه ش��ده اس��ت و حاال کف گیر صنعت گردگش��ری به ته دیگ 
خورده است.

راهکار شما چیست؟
ش��رایط برای تورهای داخلی و به خصوص تورهای عید نوروز نیز بغرنج است. 
تابه حال تورهای نوروزی بسیاری لغو شده و به نظر می رسد که سایر آنها هم طی 
روزهای آتی لغو ش��وند. در این میان، س��رویس های فروش بلیت هواپیما، قطار 
و اتوبوس درحال اطالع رس��انی ازطریق وب س��ایت، توئیت��ر و پیامک به کاربران 

هس��تند تا آنها را از لغو ش��دن س��فرها و استرداد مبلغ سفرش��ان مطلع کنند. 
حرمت اهلل رفیعی، رئیس انجمن دفاتر مسافرت هوایی، آمار تورهای کنسل شده 
را ۶۰درصد اعالم کرده و پیش بینی کرده اس��ت که کس��ادی بازار گردشگری به 

تعدیل نیروی کار در این صنعت بینجامد.
طی روزهای اخیر، کسب وکارهای متعددی خبر از ادامه  فعالیت خود به صورت 
دورکاری دادن��د تا از این طریق از رفت وآمد کارمندان و احتمال ابتال به بیماری 
جدی��د جلوگیری ش��ود. بااین ح��ال معضل پیش روی آنها این اس��ت که امکان 
پش��تیبانی و برقراری تماس ب��ا کاربران ازطریق دورکاری، با مش��کالتی مواجه 

می شود.
سرویس های سفارش غذا و خرید آنالین

طبیعی اس��ت که با ش��یوع ویروس در کش��ور و ترس مردم از بیرون آمدن و 
خریدک��ردن به صورت معمول، ش��اهد باالرفتن تعداد خریدهای آنالین باش��یم. 
هرچن��د فروش��گاه های آنالین انتظ��ار افزایش فروش برای ماه انتهایی س��ال را 
داشتند، اما هرگز تصور نمی کردند که سفارش های آنها تا اندازه ای که این روزها 
ش��اهدش هس��تیم، افزایش یابد. مدیر روابط عمومی دیجی کاال به زومیت گفت 
که به  عوامل مختلف ازجمله پایان سال، افزایش قیمت دالر و شیوع کرونا، تمام 
بخش های کاالیی افزایش س��فارش را تجربه کرده ان��د اما این افزایش در بخش 
اقالم بهداش��تی و ضروری، مواد غذایی و س��وپرمارکتی بیشتر و دو تا سه برابر، 
یا به عبارتی، ۱۵۰درصد )در ش��رایط معمولی در اس��فندماه ۱۰۰درصد افزایش 

سفارش ها رخ می دهد( بوده است. وی افزود:
این میزان افزایش تنها به دلیل شیوع کرونا نیست اما باوجود اینکه ما افزایش 
س��فارش ها را در این زمان از س��ال پیش بینی می کردیم و برای پاس��خ دادن به 
آن آمادگی داش��تیم، نسبت به اسفندماه سال پیش هم اکنون ۵۰درصد افزایش 

را تجربه می کنیم.
موسوی گفت نیاز مردم به خرید آنالین افزایش چشمگیری پیدا کرده چراکه 
خرید آنالین اکنون تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است. او گفت با وجود 
فش��ار زیادی که روی نیروها برای تهیه، بس��ته بندی و ارس��ال سفارش ها وجود 
دارد، تمام نکات بهداش��تی رعایت می شود، مکان ها مرتب ضدعفونی می شود و 
اگر همکاران عالئمی داش��ته باشند س��رکار حاضر نمی شوند؛ بهداشت محیط و 

ایمنی کار در باالترین سطح درحال اجرا است.
در روزهای��ی ک��ه مردم درمورد نح��وه  تهیه  غذای خود نگران��ی دارند، تعداد 
س��فارش های آنالین غذا کاهش درخورتوجهی یافته اس��ت. مه��راد عبدالرزاق، 
رئیس هیئت مدیره اس��نپ فود دراین ارتباط به زومیت گفت که تعداد س��فارش 
غذا، هم ایرانی و هم فست فود کاهش پیدا کرده است؛ خصوصا در شهرهایی که 

وضعیت جدی تری ازلحاظ درگیری با ویروس جدید داشته اند.
بااین ح��ال مردم ترجیح می دهند تا به جای بی��رون رفتن برای تهیه  مایحتاج 
خانگی، سفارش��ات دیگر ازجمله کاالی س��وپرمارکتی را به صورت آنالین انجام 
دهن��د. اس��نپ فود نیز این موض��وع را تأیید می کند و می گوی��د باتوجه به عدم 
مراجعه  افراد به محل کار و دانش��گاه ها، تعداد سفارش بسیار بیشتری نسبت به 

روزهای عادی از سوپرمارکت ها و سایر سرویس ها ثبت می شود.
zoomit :منبع
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افراد موفق چه اشتباهاتی را انجام نمی دهند 

در رابطه با افراد موفق، همواره از اقداماتی که انجام می دهند، سخن به میان آورده می شود، با این حال تاکنون به این امر 
فکر کرده اید که چه اقداماتی خط قرمز این افراد محسوب می شود؟ درواقع برخی از اقدامات ابدا مورد استفاده قرار نگرفته و 
این امر خود باعث می شود تا به موفقیتی چشمگیر دست پیدا کنند. آگاهی نسبت به این قضیه می تواند یک امتیاز کامال ویژه 
باشد. علت این امر به این خاطر است که شما تجربیاتی که برای دیگران گران قیمت به دست آمده است را به صورت رایگان 

در اختیار قرار خواهید گرفت. در این رابطه به بررسی ۱۰ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
۱-ترس از نمایش خود حقیقی )گرنت کاردون(

بسیاری از افراد ترس از متفاوت بودن را دارند و این امر باعث می شود تا کامال شبیه به سایرین رفتار کنند. درواقع اگر اعتماد 
به نفس الزم را نداشته باشید، هیچ گاه استعدادهای شما کشف نخواهد شد. به همین خاطر ضروری است تا ترس های بیهوده را 
کنار گذاشته و سبک زندگی مخصوص به خود را شکل دهید. این امر باعث می شود تا امکان رسیدن به هر هدفی وجود داشته 
باشد. در این رابطه فراموش نکنید که درک هدف شما ممکن است برای بسیاری از افراد غیرقابل فهم باشد. علت این امر به 
خاطر تفاوت نگرش افراد بوده و نباید اجازه دهید که این مسئله شما را ناراحت کند. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این 
است که بی تحرکی و عدم تالش از سوی شما به سادگی منجر به شکست خواهد شد. درواقع برای موفقیت هیچ فرمول یک 
شبه ای وجود ندارد. به همین خاطر ضروری است تا جسارت خارج شدن از منطقه امن زندگی خود را داشته باشید. در آخر 

فراموش نکنید که هیچ زمانی برای شروع کسب موفقیت زود و یا دیر محسوب نمی شود. 
2-بها دادن به تنبلی )مایکل اوویتز(

همه افراد میل به تنبلی دارند. علت این امر به خاطر رفاه طلبی است. درواقع این امر بسیار طبیعی است که افراد استراحت 
کردن را به فعالیت ترجیح دهند، با این حال ش��ما باید قدرت کنترل آن را داش��ته باشید. در غیر این صورت زندگی شما با 
حسرت سپری خواهد شد. بدن انسان به نحوی است که به سرعت می تواند به شرایط جدید خود عادت کند. به همین خاطر 
برای ایجاد برخی از عادت ها، نیاز به تحمل فشار همیشگی نیست. بدون شک به هر میزان که تالش بیشتری را داشته باشید، 
نتایج بهتری را نیز به دست خواهید آورد. درواقع جهان پر است از افراد خوش فکر، با این حال موفقیت شما را اقدام هایی که 

انجام می دهید، رقم خواهد زد. 
۳-نگرش منفی )باربارا کورکران(

اگر نگاهی به تمامی افراد موفق جهان بیندازید، یک ویژگی مشترک را در آنها مشاهده خواهید کرد که نگرش مثبت است. 
درواقع افراد منفی باف همواره به مش��کالت توجه داش��ته و این امر باعث می-ش��ود تا از دیدن فرصت ها و پیدا کردن راه حل 
محروم بمانند. بدون ش��ک کس��ب موفقیت با چنین نگرشی عمال غیرممکن خواهد بود. این امر در حالی است که جهان در 
دستان مثبت اندیشانی قرار دارد که به آنها اتهام خوش خیالی و در رویا سیر کردن، زده شده است. تحت این شرایط اگر نظر 
دیگران بیشتر از باور قلبی شما دارای اهمیت باشد، بدون شک شایستگی قرار گرفتن در دسته افراد موفق را نخواهید داشت. 

۴-صبر بیش از حد برای اتخاذ تصمیمات )شاون راولز(
برای تصمیم گیری های خود بهتر است تا در بهترین حالت تنها ۷۰درصد اطمینان وجود داشته باشد. این امر برای تصمیمات 
ساده تر، تنها ۴۰درصد کافی خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که فرصت ها ابدا برای فردی خاص ایجاد 
نشده و تعلل شما باعث می شود تا فردی دیگر امکان استفاده از آن  را پیدا کند. به همین خاطر بسیار مهم است که قدرت 
تصمیم گیری سریع را داشته باشید. در این رابطه بدون شک افراد شکست هایی را نیز متحمل خواهند شد. درواقع این مسئله 
اجتناب ناپذیر بوده و حتی افراد محافظه کار نیز درگیر آن می شوند، با این حال اگر تحلیل درستی را از شکست های خود داشته 

باشید و انگیزه خود را از دست ندهید، بدون شک بهترین آینده ممکن را خواهید داشت. 
۵-بداخالقی )هالی پارکر(

خوش اخالقی راز نفوذ بر قلب ها محسوب می شود. این امر چه در زمینه مدیریت تیم کاری و چه در زمینه ارتباط با مشتری 
و حتی زندگی ش��خصی بس��یار مهم خواهد بود. درواقع در بسیاری از شرایط حتی یک لبخند ساده تاثیری معجزه آسا را به 

همراه داشته است. 
6-چندهدفی )جیمز دیلی(

بسیاری از افراد چند هدف را به صورت همزمان در دستور کار خود قرار می دهند و این امر باعث می-شود که حتی در یک 
مورد از آنها نیز به سطح مطلوبی دست پیدا نکنند. این امر در حالی است که اگر چهار سال تمرکز خود را بر روی یک حوزه 
قرار داده و برای آن تالش و مطالعه مداومی داشته باشید، بدون شک به سطحی فوق العاده دست پیدا خواهید کرد. درواقع برای 
افراد توانا، حتی در بدترین بازارها نیز فرصت های شغلی فوق العاده ای وجود داشته و حتی می تواند باعث شود که زمینه کاری 
در کشورهای دیگری نیز به وجود آید. به همین خاطر ضروری است تا در کنار عدم انجام چند فعالیت به صورت همزمان، از 

چند هدفی نیز فاصله بگیرید. درواقع تنها کافی است تا در راستای عالقه خود گام بردارید. 
7-عدم استفاده از تقویم )دنیس ناجر(

تقویم را باید ابزار مقدس افراد موفق به حساب آورد. درواقع بدون آن امکان برنامه ریزی و انجام درست کارها عمال غیرممکن 
خواهد بود. خوش��بختانه امروزه اپلیکیش��ن هایی در این رابطه وجود دارد که در کنار امکانات فوق العاده نظیر زنگ هش��دار، 
برنامه ریزی و پیگیری زمان انجام کارها را بس��یار س��اده کرده اس��ت. به همین خاطر ضروری است تا از آن به صورت مداوم 
استفاده کنید. در نهایت مطالعه مداوم مقاالت مرتبط با اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی کارها، راهنمای عمل بسیار خوبی 

برای شما خواهد بود. 
۸-تقلید کورکورانه )لوک فریلر(

بدترین تصمیم ممکن است این است که بخواهید دقیقا مشابه فردی دیگر رفتار کنید. به این نکته همواره توجه داشته باشید 
که ویژگی های افراد با یکدیگر متفاوت بوده و شرایط نیز متفاوت است. برای مثال ممکن است یک اقدام، در پنج سال قبل کامال 
تاثیرگذار باشد و انجام آن در زمان فعلی تنها ضرر برساند. در این رابطه ضروری است تا الگوبرداری از یک نفر را فراموش کرده و 
افراد متعددی را مورد بررسی قرار دهید. با این حال ویژگی های آنها باید مورد تجزیه و تحلیل الزم قرار گیرد تا نسبت به نتیجه 
بخش بودن آنها اطمینان حاصل کنید. همچنین فراموش نکنید که هر اقدامی می تواند با توجه به نیاز شما، شخصی سازی 
شده و تغییراتی را داشته باشد. درواقع شما با انجام دقیق همه کارهای فردی مانند استیو جابز، ابدا به سطح او نخواهید رسید. 

۹-تالش برای کنترل همه چیز )آلون راجیج(
حتی اگر یک ابرقهرمان نیز باشید، امکان کنترل همه چیز وجود نخواهد داشت. به همین خاطر ضروری است تا این مورد 
را فراموش کرده و تنها به دنبال کنترل مواردی باش��ید که ضروری هس��تند. برای مثال حتی در شرکت، نیازی به کنترل و 
زیر ذره بین قرار دادن کارمندان وجود نداشته و این امر تنها فشار کاری بیش از حدی را برای شما و نارضایتی شغلی را برای 

کارمندان به همراه خواهد داشت. 
۱0-دست کم گرفتن خود )جیمز اسمیت(

اگر خودتان را دس��ت کم بگیرید، عمال ش��انس رسیدن به باالترین سطح را از دست خواهید داد. دراقع تا زمانی که خود را 
شایسته تصور نکنید، دیگران نیز چنین عقیده ای را پیدا نخواهند کرد. در نهایت فراموش نکنید که ممکن است از کار خود 
اخراج شوید، شکست بخورید و بدترین روزها داشته باشید، با این حال چنین موقعیت هایی برای افرادی که به خود ایمان دارند، 
کامال موقتی خواهد بود. درواقع اشتباه بزرگ بسیاری از افراد این است که زندگی حال حاضر افراد موفق را نگاه می کنند. این 

امر باعث می شود تا تصورات غیرواقعی در رابطه با کارآفرینی و کسب موفقیت داشته باشند. 
businessinsider.com:منبع

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   یکشنبه   ۱۱ اسفند ۱۳۹۸    شماره ۱۵0۴   صفحه۱6  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 86073381 
روابط عمومی: 86073143      فکس تحریریه: 88827112
سازمان آگهی ها: 86073312    امور مشترکین: 86073143

تفاوتی ن��دارد که در چه موقعیتی قرار دارید، ممکن اس��ت برای 
نخستین بار به عنوان مدیر یک شرکت مشغول به کار می شوید و یا 
یک سخنران، فروشنده و یا کارمند جدید شرکت هستید. بدون شک 
اگر تاثیر اولیه الزم را نداشته باشد، تصور ذهنی افراد ممکن است هر 
شکلی را به خود گرفته و این امر باعث می شود تا یک شانس بزرگ 
برای پیشرفت سریع و بهبود اوضاع به نفع خود را از دست بدهید، با 
این حال چه اقداماتی باعث می شود تا تاثیر اولیه نابود شود؟ در این 
رابطه به بررسی نظر جمعی از بهترین کارآفرین های حال حاضر جهان 

خواهیم پرداخت. 
۱-عدم توجه به زبان بدن و ارتباط چشمی )باربارا کوران(

بدون ش��ک این امر که به مانند یک روبات رفتار کنید، حسی بد 
را در افراد به وجود می آورد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در این 
رابطه کامال به زبان بدن آگاهی داشته و از آن استفاده کنید. درواقع 
مخاطب باید احساس راحتی الزم را با شما داشته باشد. برای رسیدن 
به این هدف در ابتدا شما خودتان باید کامال راحت باشید. همچنین 
فرام��وش نکنید که ارتباط چش��می عاملی تعیین کننده محس��وب 
می شود. در این راستا در برخورد اول، ضروری است تا عینک آفتابی را 
درآورده و به اندازه کافی با مخاطب خود ارتباط چشمی را برقرار کنید. 
این امر صداقت ش��ما را نشان خواهد داد. در نهایت این امر که رفتار 
ش��ما یک شخصیت مطمئن، مسلط و قدرتمند را به نمایش بگذارد، 

بدون شک بهترین تاثیر اولیه را به همراه خواهد داشت. 
2-عدم وجود انرژی و رفتارهای مهربانانه )جی لنو(

اگر در رابطه با موضوعی که صحبت می کنید، انرژی و اشیاق خود 
را منتقل نس��ازید، بدون شک افراد نیز شما را جدی نخواهند گرفت. 
درواقع تنه��ا از دل یک صدای قوی و محکم، توجهات جلب خواهد 
ش��د. در این رابطه بسیاری از افراد صحبت خود را با یک سوال آغاز 

می کنند تا به خوبی توجهات جلب شود. نکته دیگری که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که صرفا شروعی قدرتمند کافی نبوده و 
الزم است تا سطح خود را تا آخرین لحظه حفظ کنید. در نهایت اگر 
با مخاطب خود در کنار حفظ احترام، رفتاری مهربانانه نداشته باشید. 
بدون شک در کم ترین زمان به شخصیتی منفور تبدیل خواهید شد. 
به همین خاطر تفاوتی ندارد که چه اتفاقاتی برای ش��ما در طول روز 
رخ داده اس��ت، شما باید بهترین نسخه از خود را به نمایش بگذارید. 
فراموش نکنید که تنها کافی است تا تاثیر اولیه خوبی را داشته باشید، 
این امر باعث خواهد ش��د تا اشتباهات آینده، چندان مورد توجه قرار 

نگیرد. 
۳-عدم مطرح کردن سواالت مناسب )مارال بک(

اش��تباه بزرگ بسیاری از افراد این اس��ت که تصور می کنند برای 
تاثیرگذار بودن الزم است تا تنها آنها صحبت کنند. این امر در حالی 
است که شما باید در تالش برای ایجاد یک رابطه دوطرفه باشید. در 
غیر این صورت امکان نفوذ بر قلب مخاطب به وجود نخواهد آمد که 
باالتری��ن مرتبه از موفقیت در ارتب��اط و تاثیرگذاری بر روی دیگران 
محسوب می شود. به همین خاطر ضروری است تا فرصت صحبت را 
به مخاطب و یا مخاطبین خود بدهید، با این حال صرفا شنونده بودن 
نیز هوش��مندانه نخواهد بود. به همین خاطر مطرح کردن س��واالت 
هوشمندانه و بجا بسیار مهم بوده و باعث می شود تا مخاطب در نهایت 
زاویه دید شما را درک کرده و در خط فکری موردنیاز شما قرار گیرد. 
۴-عدم نمایش عالقه به حضور در کنار مخاطب )ناتالی کراگر(

هیچ چیز بدتر از آن نخواهد بود که مخاطب احس��اس کند ش��ما 
هیچ گون��ه عالقه ای برای ادامه صحب��ت و یا حضور خود در کنار آنها 
نخواهید داش��ت. درواقع شما برای تاثیر اولیه موردنیاز خود، ضروری 
است تا در بسیاری از مواقع حتی مهارت بازیگری خود را در معرض 
آزمایش قرار دهید. به همین خاطر توصیه می شود تا اشتیاق و عالقه 
خود را به هر نحوی که می توانید، نشان دهید. همچنین تالش سریع 
ب��رای ی��ک آگاهی کلی از مخاطب، کمک خواه��د کرد تا با بهترین 

سیاست ممکن پیش بروید. 
۵-بیش از حد وقت گیر بودن )اشلی الدرسون(

بس��یاری از اف��راد علی رغم ش��روعی حرفه ای، ب��ه این خاطر که 
گفت وگ��وی خود را بیش از حد طوالنی می-کنند، باعث می ش��وند 
تا مخاطب کامال خسته ش��ود. به همین خاطر ضروری است تا یک 
حداکثر زمانی را برای خود تعیین کرده و در تالش باشید تا در کم-

ترین زمان ممکن، به نتیجه الزم دس��ت پیدا کنید. فراموش نکنید 
که ش��ما به دنبال ایجاد یک تاثیر اولیه هستید. این امر به معنای رو 
کردن همه چیز در رابطه با ش��ما نخواهد بود. در نهایت این امر که 
احترامی فراتر از انتظار را به مخاطب خود دهید، بدون شک برای آنها 

غافلگیرکننده خواهد بود. 
6-عدم برانگیختن کنجکاوی مخاطب )آلون راجیچ(

مخاطب باید تا مدتی پس از پایان حضورتان، درگیری ذهنی داشته 
باش��د. این امر به معنای آن خواهد بود که ش��ما تاثیر الزم را ایجاد 
کرده اید. در این رابطه توصیه می ش��ود ک��ه ضمن ایجاد کنجکاوی، 
مخاط��ب خود را تا زمان برخورد بعدی، ت��ا حد زیادی کنجکاو نگه 
دارید. در غیر این صورت بسیار زود از ذهن افراد حذف خواهید شد. 

7-تالش بیش از حد )آندرئا کاالنان(
شما باید به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است بنا به هر 
دلیل موفق نش��وید تا همه افراد را تحت تاثیر خود قرار دهید. تحت 
این ش��رایط ضروری است تا بیش از حد تالش نکنید. این امر باعث 
می شود تا همه چیز کامال به ضرر شما تمام شود. به همین خاطر بهتر 
است تا به جای چنین تالش بیهوده ای، کارت خود را در اختیار افراد 

قرار داده و شانس موفقیت را برای برخوردهای بعدی حفظ کنید.
در نهایت توجه داشته باشید که بررسی اقدامات افرادی که در طول 
زندگی شما موفق شده اند تا تاثیر اولیه الزم را داشته باشند، می  تواند 
راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. درواقع شما نباید یادگیری خود را 

در این زمینه به سطحی محدود کنید. 
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رایج ترین اشتباهاتی که تاثیر اولیه را نابود خواهد کرد
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