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سرنوشت بودجه سال آینده به مجلس یازدهم سپرده می شود؟

معمای بودجه ۹۹
فرصت امروز: پنجم اس��فندماه بود که نمایندگان بعد از تعطیالت سه هفته ای مجلس، کلیات الیحه بودجه 
۹۹ را رد کردند تا احتماال سرنوشت بودجه سال آینده به مجلس یازدهم سپرده شود. این اقدام مجلس دهم 
البته مس��بوق به س��ابقه اس��ت و پیش از این نمایندگان این دوره مجلس، الیحه بودجه سال ۹7 را رد کرده 
بودن��د. امس��ال نیز نماین��دگان مجلس در غیاب ۹0 نماینده و با ۶7 رأی مواف��ق، ۱۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی 
ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با کلیات الیحه بودجه س��ال ۹۹ مخالفت کردند. مسعود پزشکیان پس 
از پایان رأی گیری و با اش��اره به رأی مخالف مجلس به کلیات بودجه س��ال آینده گفت: »با این اوضاع بودجه 
۹۹ به مجلس دهم نخواهد رس��ید و احتماال به مجلس بعد موکول می ش��ود.« چند روز پس از این اتفاق و با 

گسترش ویروس کرونا در کشور، مجلس نیز همگام با تمام مراکز آموزشی و دانشگاهی تا پایان این هفته...

آیا » کرونا« ترمز افزایش قیمت  خودرو را 
خواهد کشید؟
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همتی به مدیران بانک ها توصیه کرد که به علت شیوع »کرونا« در وصول اقساط با مشتریان همراهی کنند

تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش مراجعه حضوری به بانک ها

مدیریت روابط دوستانه در محیط کار
تجربه 4 کارآفرینی که شکست را با پیروزی عوض کردند 

مزایای ریمارکتینگ برای کسب و کار
اهمیت شفافیت صدای برند

بازاریابی محتوایی و چالش کلیدواژه ها
بازاریاب ها و نبرد پخش آنالین فیلم و سریال

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کرونا بزرگ ترین همایش 
فیس بوک را لغو کرد
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فرصت امروز: با وجود افت 18 هزار واحدی شـاخص بورس 
در اولین روز هفته، اما روز یکشنبه بار دیگر شاخص بورس 

بـه مدار رشـد بازگشـت و بیش از 9 هـزار واحد 
افزایش یافت. این روزها بازار سرمایه همانند...

 بازگشت پرقدرت شاخص بورس
به مدار صعود با رشد 9 هزار واحدی

بورس دوباره سبزپوش شد

سرمقاله
 نبرد با »کرونا« 
در شعب بانک ها

نقش ش��بکه بانک��ی در رونق 
اقتصادی، گ��ردش پول و اعتبار 
بین م��ردم و بخش های مختلف 
بی بدی��ل  کش��ور  اقتص��ادی 
اس��ت. باید پذیرف��ت که دوران 
پرداخت های نقدی با استفاده از 
اسکناس سرآمده و پرداخت های 
الکترونیکی جایگزین آن ش��ده 
است. دیگر چون گذشته نیازی 
نیس��ت که برای خرید مایحتاج 
به��ای  پرداخ��ت  ی��ا  زندگ��ی 
به  اس��کناس  انبوهی  معامالت، 
همراه داشت و تحویل فروشنده 
داد. همچنی��ن دیگ��ر لزوم��ی 
ندارد که ب��رای حواله یا انتقال 
پول ول��و ان��دک، در صف های 
طوالنی شعب بانک ها به انتظار 
نشس��ت ت��ا نوبت مان برس��د. 
نیازهای مس��تمر  ای��ن  تمامی 
و همیش��گی م��ردم از طری��ق 
کارت ه��ای عابربان��ک، تلف��ن 
هم��راه، دس��تگاه پ��وز و رایانه 
قابل تامین اس��ت. بدین لحاظ، 
گسترش بانکداری الکترونیکی، 
امری بس��یار ضروری در دنیای 
ام��روز اس��ت.  ام��ا آن س��وی 
ش��عب  الکترونیکی،  خدم��ات 
بانک ه��ا هس��تند ک��ه هر یک 
جغرافیایی  ح��وزه  فراخ��ور  به 

مح��ل فعالی��ت خود، 
4مدیریت...
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تا عصر روز یکشنبه به گفته مسئوالن وزارت بهداشت، ۹7۸ ابتال و ۵۴ فوتی کرونا در کشور 
ثبت ش��ده اس��ت، اما ش��یوع ویروس کرونا عالوه بر تهدیدهایی که برای سالمت جامعه دارد، 
کس��ب وکارهای مختلف را نیز تحت الشعاع قرار داده است. برخی از این کسب وکارها به صورت 
روزانه مراجعانی داشتند و برخی دیگر در زمان های خاصی مانند عید نوروز و اعیاد دیگر، مورد 
توج��ه قرار می گرفتند، ولی در این روزها از چلوکبابی ها گرفته تا تاالرها، همه تحت تأثیر این 

ویروس هستند.
ب��ه گزارش ایرناپالس، توصیه این روزهای پزش��کان به مردم این اس��ت ک��ه تا می توانند از 
خانه های خود خارج نش��وند و از حضور در مراکز پرازدحام پرهیز کنند. هر جا انس��ان باش��د، 
ممکن است ویروس کرونا هم وجود داشته باشد؛ ویروسی که همزمان با شروع سال نو چینی 
از ش��هر ووهان چین ش��روع به گس��ترش کرد، حاال خودش را به ایران رسانده و نوروز امسال 
در ایران، متفاوت از س��ال های قبل خواهد بود. مردمی که هر س��ال این روزها در تب و تاب 
خرید س��ال نو بودند، در خانه مانده اند و بس��یاری از کس��ب وکارهایی که روزانه مشتری های 
زیادی داش��تند یا رونق اصلی کارش��ان در یک ماه پایانی سال و شب عید بوده، دچار تغییر و 

تحوالتی شده اند.
کرونا؛ مهمان ناخوانده تاالرها و آرایشگاه های شهر

ماه های رجب و ش��عبان به  دلیل اعیاد مذهبی، متقاضیان بیش��تری برای برگزاری جش��ن 
ازدواج دارن��د. همزمان��ی این مناس��بت ها با نوروز می توانس��ت رونق بیش��تری را به تاالرهای 
پذیرای��ی بی��اورد، اما مهمان ناخوانده این روزهای کش��ور یعنی وی��روس کرونا روی برگزاری 
جش��ن ها و مهمانی ها تأثیرگذار بوده اس��ت. توصیه های پزشکان مبنی بر حذف رفت وآمدهای 
غیرضروری برای پیش��گیری از ابتال به این ویروس باعث ش��ده برخی افراد و خانواده ها درباره 

برگزاری جشن ها و مهمانی های خود تجدیدنظر کنند.
خسرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران درباره وضعیت 
این روزهای تاالرها به ایرناپالس گفت: انتخاب پرس��نل تاالرها و رس��توران های همکار، پیش 
از این نیز تحت نظر وزارت بهداش��ت و بازرس��ان اتحادیه انجام می ش��د. پس از نظر مس��ائل 
بهداش��تی، نگرانی وجود ندارد و برای برگزاری مراس��م، آمادگی داریم. با این حال، اگر افراد 
مایل به لغو برگزاری مراسم خود باشند، هزینه رزرو آنها عودت داده می شود. همچنین تاالرها 
این آمادگی را دارند که در صورت درخواس��ت تغییر تاریخ، با مش��تریان همکاری های الزم را 

داشته باشند.
از س��وی دیگر، ش��ب عید اس��ت و افراد زیادی تمایل دارند س��ال نو را با چهره ای متفاوت 
شروع کنند و آرایشگاه ها نسبت به زمان های دیگر شلوغ تر هستند. اما شیوع کرونا مانع کسب 
درآمد آرایش��گاه ها شده اس��ت. شهربانو عابدی، رئیس اتحادیه آرایش��گران زنانه به ایرناپالس 
گفت که از اعضای صنف خود، خواس��ته اس��ت تا موارد و الزامات مورد توصیه وزارت بهداشت 
و دس��تگاه های ذی رب��ط را به طور جدی رعای��ت کنند و برای آگاهی از راه های پیش��گیری و 
آخرین وضعیت بیماری جدید ویروس کرونا )کووید۱۹(، فقط به اطالعیه ها و پیام های وزارت 

بهداشت توجه کنند.
به گفته وی، برای این منظور، آرایش��گرها الزم اس��ت مانند گذشته، قبل و بعد از خدمات، 
وسایل و لوازم آرایشگاه را به طور دقیق ضدعفونی کنند و حتی المقدور از وسایل یک بارمصرف 

استفاده شود.
عابدی با توجه به ش��یوع ویروس کرونا به آرایش��گرها توصیه ک��رد از به کارگیری کارکنان 
مش��کوک ب��ه ابتال ویروس کرون��ا در واحدهای صنفی خ��ودداری کنند و این اف��راد تا پایان 
درمان کامل در واحد صنفی حضور نیابند. همچنین متصدیان س��الن ها، نظارت بر کار پرسنل 
در هن��گام ارائه خدمات،  رعایت نکات بهداش��تی و ضدعفونی س��طوح و تجهیزات و همچنین 
شست وش��وی مکرر دست ها را داشته باش��ند و از پذیرش مشتریان مشکوک به ویروس کرونا 

نیز خودداری کنند.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه با اشاره به رونق سالن های زیبایی در ایام پایان سال و شیوع 
ویروس کرونا در این بازه زمانی گفت: کارآفرینان  و کارکنان سالن ها چشم به ایام پایانی سال 
داش��تند و متأس��فانه این ویروس در رکود کاری س��الن ها تأثیر زیادی داشته و باتوجه به لغو 

مراس��م تاالرها، بالطبع وقت و رزرو آرایشگاه هم کنس��ل خواهد شد. امیدوارم با رعایت نکات 
بهداش��تی و توصیه های وزارت بهداش��ت، هرچه زودتر این ویروس ریشه کن شود و کسب وکار 

این بانوان زحمتکش رونق پیدا کند.
بازار سوت و کور شب عید و بازار داغ شوینده ها

آجی��ل عید یکی از اقالم مورد تقاضای این روزها اس��ت که به گفت��ه رئیس اتحادیه آجیل 
و خش��کبار، مردم برای خرید آن زودتر از س��ال های قبل اقدام کردند، اما این موضوع تأثیری 
بر قیمت ها نخواهد گذاش��ت چراکه برای مغازه دار مقرون به صرفه نیس��ت که با افزایش قیمت، 
بازار فروش خود را از دس��ت بدهد. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار پیش از 
این درباره تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار آجیل شب عید گفت: هر سال در اسفندماه برای 
ش��ب عید فروش آجیل و خش��کبار داشتیم، اما امسال به دلیل ش��یوع این بیماری نسبت به 
سال گذشته آجیل بیشتری خریداری می شود. وقتی اعالم شد که نمایشگاه ها به دلیل شیوع 

ویروس کرونا دیگر برگزار نمی شوند، مغازه های آجیل فروشی فروش بیشتری دارند.
همچنین در روزهایی که مردم ترجیح می دهند از خانه خارج نشوند، صرف وعده های غذایی 
بیرون از خانه نیز کاهش پیدا کرده تا جایی که به گفته رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش، 
ف��روش اعضای این اتحادیه به کمتر از یک چهارم برس��د و اگر ای��ن وضعیت ادامه پیدا کند، 
پرداخت حقوق اس��فند پرسنل با چالش مواجه خواهد شد. محمدرضا باباخانی، رئیس اتحادیه 
چلوکباب و چلوخورش پیش از این گفته بود: چون این ویروس از طریق لمس و تنفس منتقل 
می ش��ود، مردم از خریدن غذای حاضری در بیرون از خانه اجتناب می کنند که البته احتیاط  

شرط عقل است و نمی توان به آنها خرده گرفت.
در ای��ن می��ان اما یکی از بازارهای��ی که در ایام نزدیک عید رونق بیش��تری دارد، بازار انواع 
ش��وینده ها و پاک کننده هاست که البته در ایام شیوع ویروس کرونا، تقاضای بیشتری نیز پیدا 
کرده است. علیرضا رضایی قهرودی، رئیس اتحادیه عطاران، سقط فروشان و عمده فروشان مواد 
ش��وینده و پاک کننده در این رابطه  افزایش تقاضا برای این کاالها گفت: کس��ب وکار اعضای 

اتحادیه، تحت تأثیر منفی قرار نگرفته و مانند قبل ادامه دارد.
او درباره تأمین شوینده ها و پاک کننده ها گفت: هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد، اما برخی 
از مردم برای خرید این اقالم هجوم آورده اند. به همین دلیل، اجناس فروش��گاه ها زودتر تمام 
می ش��ود و تعداد دفعات س��فارش ها بیشتر شده اس��ت. نگرانی بابت تأمین کاال وجود ندارد و 

مردم نیازی به خرید بیش از نیاز ندارند.
ادامه کسادی بازار مسکن در سایه کرونا

وی��روس کرون��ا اما تنها کس��ب و کاره��ای کوچک را تحت تاثی��ر قرار ن��داده و از بازار ارز 
گرفته تا بازار مسکن، همه حوزه های اقتصادی تحت الشعاع این بیماری قرار گرفته اند، چنانچه 
خریدوفروش در بازار مسکن و در دفاتر امالک، این روزها به کمترین میزان خود رسیده استا.

فعاالن بازار ملک می گویند که روز ش��نبه ۱0 اسفندماه با افزایش نگرانی ها از اپیدمی کرونا 
ویروس، تعداد مراجعات و تعداد قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران نسبت به 

هفته قبل کاهش پیدا کرده و تقریبا به نصف معامالت هفته های اخیر رسیده است.
بازار مس��کن ش��ب عید که در دو سه ماه اخیر از رونق نسبتا مناس��بی برخوردار بود تحت 
تاثیر ش��یوع کرونا ویروس با افت معامالت مواجه ش��د. به طوری که متعاملین سعی می کنند 
حتی المقدور از مواجهه با یکدیگر خودداری کنند و حتی بعضی مش��تریان و فروشندگان که 
تصمیم قطعی خود را برای معامله یک واحد مشخص در هفته گذشته گرفته اند از امضا امتناع 
می کنند. بهمن ماه که هنوز س��ایه بیماری کرونا بر بازارهای مالی کش��ور س��نگینی  نمی کرد 
معامالت مسکن در تهران به ۱۳ هزار و ۲۶۴ فقره رسید که نسبت به دی ماه امسال ۲۴درصد 
و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲درصد افزایش نشان داد. مطابق اعالم بانک مرکزی، میانگین 
قیمت مسکن در شهر تهران نیز با افزایش ۴.۳درصد نسبت به ماه قبل و رشد ۴۴درصد نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به رقم بی سابقه ۱۴ میلیون و ۴00 هزار تومان در هر متر مربع رسید. 
بر این اس��اس، پیش بینی می شود مطابق رفتار معمول بازار مسکن تا اردیبهشت ماه این روند 
ادامه پیدا کند اما مش��خص نیس��ت در وضعیت فعلی که نگرانی ها از گسترش کرونا بر اقتصاد 

کشور سایه افکنده تا چه زمان کسادی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود.

کرونا صنعت سفر را به پرتگاه سقوط کشاند
ترس از سفر در سایه کرونا

صنعت گردش��گری در پرتگاه س��قوط قرار گرفته اس��ت؛ پرتگاهی که با بیکاری میلیون ها نفر و خسارت های تریلیون دالری، 
می تواند کل اقتصاد جهان را به رکود بکشاند.

»صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین صنایع جهان است، ۵.7 تریلیون دالر گردش مالی دارد و مسئول شغل ۳۱۹ میلیون 
نفر است. به عبارتی دیگر، تقریبا از هر ۱0 نفر روی کره زمین، یک نفر در این صنعت کار می کند. حاال، هیچ بخش دیگری از 
اقتصاد به اندازه این صنعت به دلیل ویروس کرونا در معرض خطر قرار نگرفته است.« پایگاه خبری  سی ان ان بیزینس، چنین 

درباره خطر سقوط صنعت گردشگری به دلیل شیوع ویروس کرونا می نویسد.  
براس��اس این گزارش، صنعت س��فر تاکنون ضربه  بزرگی به دلیل محدودیت های س��فر خورده اما با این وجود، لغو سفرهای 
تجاری و تفریحی، تنها آغاز ماجرا بوده اس��ت. به اعتقاد کارشناسان، ویروس کرونا بزرگترین بحران صنعت گردشگری از زمان 

حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر تاکنون است.
»مارک زندی«، اقتصاددان ارش��دی که در ش��رکت تحلیلی مودی کار می کند، می گوید: »این صنعت در لبه پرتگاه س��قوط 

است. سریع ترین و مستقیم ترین آثار اقتصادی کرونا، روی صنعت گردشگری بوده است.« 
براس��اس گزارش سی ان ان بیزینس، ضربه کرونا به صنعت س��فر، می تواند در صورت ادامه شیوع کرونا، به کل اقتصاد جهان 
آسیب جدی بزند. »آدام ساکس«، رئیس یک شرکت پژوهشی در حوزه صنایع می گوید: »مسئله بسیار حیاتی است. زمانی که 
اثرات کرونا را روی صنعت سفر ارزیابی می کنی، از هر صنعت دیگری در سراسر جهان بیشتر است. هیچ صنعت دیگری وجود 

ندارد که از هر ۱0 نفر، یک نفر در آن کار کند.« 
ش��رکت س��اکس، گزارش هایی را درباره گردش مالی و نرخ اش��تغال صنای��ع مختلف تولید می کن��د. او می گوید: »اهمیت 
گردش��گری به این دلیل اس��ت که صنایع مختلف دیگری را هم درگیر می کند، چیزهایی که ممکن اس��ت حتی به فکرتان هم 
نرسد. به جز ایرالین ها و هتل ها، بخشی از خرده فروشی ها، رستوران ها و برخی از بخش های تکنولوژی نیز درگیر آن هستند.« 
کش��ور چین بیش��تر از همه کشورها از این مسئله متضرر ش��ده اما ماجرا فقط محدود به چین نیست. در کل آسیا، صنعت 
گردش��گری آس��یب دیده است. اما در چین، ۱۸0 میلیون نفر پاسپورت دارند و به کشورهای مختلفی سفر می کنند. حاال تمام 

این سفرها لغو شده است.  
بخشی از این آسیب به دلیل لغو سفرهای تجاری و بخشی نیز لغو سفرهای تفریحی بوده است. شرکت های بزرگی همچون 
آمازون، س��فرهای غیرضروری برای کارمندان را لغو کرده اند. اتحادیه جهانی کس��ب وکارهای س��فر، پیمایشی را در میان ۴00 
کس��ب وکار مختلف انجام داده اس��ت. براس��اس این پیمایش، تقریبا نیمی از این کسب وکارها تمام سفرها و جلسات شان را لغو 

کرده اند.  
وضعیتی که اکنون پیش آمده، قابل مقایس��ه با اوضاع بعد از حمله تروریس��تی ۱۱ س��پتامبر به آمریکاس��ت. 
»اس��کات س��الومبرینو«، رئیس بخش تجاری اتحادیه جهانی کسب وکارهای س��فر، تشبیه ۱۱ سپتامبر را به کار 
می گیرد و ادامه می دهد: »ش��یوع ویروس کرونا، وضعیت کاری بس��یاری از شرکت ها را تغییر داده است. اگر این 
ماجرا به یک همه گیری جهانی تبدیل ش��ود، صنعت گردشگری میلیاردها دالر از دست خواهد داد. این زیان، به 

کل اقتصاد جهانی انشعاب خواهد یافت.« 
مس��ئله تنها مربوط به سفرهای کاری و تجاری نمی شود. پیمایشی که در میان ۱۲00 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نشان 

می دهد که از هر ۸ نفر، فعال یک نفر برنامه سفر خود را برای نگرانی از کرونا تغییر داده است.  
آدام س��اکس، رئیس یک ش��رکت پژوهشی می گوید: »اثر کلی به این بستگی دارد که شیوع کرونا تا چه زمانی پیش خواهد 
رفت. بحران قبلی س��المت، همه گیری ویروس س��ارس، نشان داد به محض اینکه نشانه هایی از امنیت سالمت پیدا شود، مردم 

سفرهای شان را سر خواهد گرفت.« 
براس��اس گزارش س��ی ان ان بیزینس، در صورت ادامه این وضعیت میلیون ها نفر شغل شان را از دست خواهند داد. گروه های 
کم درآمد این صنعت بیش��تر از همه در معرض خطر هس��تند؛ مانند کارگران هتل ها و گارس��ون های رستوران ها. از آنجایی که 
این کارگران مجبور می ش��وند که هزینه ها و مصرف ش��ان را به شدت کاهش دهند، اثر این رکود در ابعاد بزرگتری کل اقتصاد 

جهان را درگیر خواهد کرد.  
»وون ش��ان«، استاد کسب وکار در دانش��گاه لویال در کالیفرنیا می گوید: »کارگران کم درآمد سخت ترین ضربه 
را خواهند خورد. آنها مجبورند که به س��رعت هزینه های ش��ان را کاهش دهند. همین تاثیرات چندگانه ای بر کل 
جهان خواهد داشت.« براساس تحلیل این استاد دانشگاه، کاهش فعالیت های اقتصادی در جهان می تواند به اندازه 

یک تریلیون دالر خسارت داشته باشد.  
کارشناسان باور ندارند که آسیب صنعت گردشگری به خودی خود بتواند یک رکود جهانی ایجاد کند، اما این ویروس تاثیر 
گسترده ای بر اقتصاد جهان دارد. بازارهای مالی افت شدیدی به اندازه تریلیون ها دالر داشته اند. در زنجیره عرضه جهانی اختالل 
گسترده ایجاد شده است. تولیدکنندگان و خرده فروشان کسب وکارشان با اختالل جدی مواجه شده است. تولید انرژی و قیمت 
آن به دلیل کاهش مصرف، افت کرده است. سی ان ان بیزینس می نویسد: »اینها همه در کنار هم با آسیب گسترده صنعت سفر، 

می تواند اقتصاد جهان را به رکود بکشاند.«

از بازار کساد خرید و فروش آپارتمان تا بازار سوت و کور شب عید

کرونا چه بالیی بر سر کسب وکارهای کوچک آورد؟

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



جهان س��ال ۲0۲0 میالدی را با نس��ل تازه ای از »کرونا ویروس« با نام 
رس��می»کووید-۱۹« آغاز کرده است. هرچند این ویروس تاکنون بیش از 
۵0 کش��ور جهان را درنوردیده، اما همچنان منش��أ آن مبهم و ناشناخته 
اس��ت. این ویروس اولین بار در ووهان چین مش��اهده ش��د و دولتمردان 
چین��ی مدعی ش��ده اند اولین مبتالیان به این ویروس ب��ا بازارهای بزرگ 
احش��ام زنده و غذاهای دریایی در این ش��هر در ارتب��اط بوده اند، هرچند 
که بعدها بس��یاری از این بیماران تکذی��ب کردند که در معرض بازارهای 
حیوانات قرار داش��ته اند. در فرضیه ای دیگر نیز روزنامه »نیویورک پست«، 
روای��ت دیگری از چگونگی ش��یوع ویروس کرون��ا در چین مطرح کرده و 
گفت��ه که منش��أ این ویروس خفاش ی��ا مار نبوده، بلکه کرون��ا از یکی از 
آزمایشگاه های تحقیقاتی بیولوژیک در ووهان به بیرون سرایت کرده است. 
ب��ه همین دلیل یک ژنرال عالی رتبه چینی به نام ژنرال »چن« از س��وی 
مقامات ارشد دولت چین ماموریت یافته تا به شهر ووهان سفر کند و غول 

کرونا را به بطری بازگرداند.
نسل تازه »کرونا« و ماجرای نام گذاری ویروس ها

»کووید-۱۹« نام نسل تازه ای از »کروناویروس« است که توسط سازمان 
بهداش��ت جهانی به عنوان نام رسمی این بیماری برگزیده شده است. این 
نام چندان نام شکیلی نیست و از مخفف کلمات »کووی« از کروناویروس، 
»د« از بیماری و ۱۹ از سال ۲0۱۹ گرفته شده است. پیش از این، ویروس 
»کووی��د-۱۹« به نام های »آنفلوآنزای ووهان«، »ویروس کرونای ووهان«، 
»وی��روس کرون��ا« و همین طور نام نس��بتا بلند »وی��روس ذات الریه بازار 
غذاهای دریایی ووهان« به  کار برده می شد، تا اینکه در روز یازدهم فوریه، 
س��ازمان بهداشت جهانی در نشستی خبری »کووید-۱۹« را به عنوان نام 

رسمی این ویروس برگزید.
اص��وال حکایت نام گذاری ویروس ها، مثنوی هفتاد من کاغذ اس��ت، اما 
آنچه در این مقال می توان گفت، این اس��ت ک��ه نام گذاری ویروس ها بنا 
به یک س��نت قدیمی براساس محل کشف یا پیدایش آنها انجام می شود. 
ب��ه عنوان مثال، وجه تس��میه ویروس ماربورگ )بیم��اری با عالئم تب و 
خونریزی( به یک شهر دانشگاهی در آلمان برمی گردد. ویروس هندرا نیز 
به اس��م منطقه ای در حومه شهر بریزبین استرالیا که اولین مورد ابتال در 
آنجا پیدا شد، نام گذاری شده است. همچنین ویروس زیکا به نام جنگلی در 
اوگاندا، آنفلوآنزای فوجیان به نام ایالتی در چین و ابوال به نام یک رودخانه 

در جمهوری کنگو تعلق دارد.
همچنی��ن وقتی یک دهه قبل، آنفلوآنزای خوکی ش��ایع ش��د، به دلیل 
مش��ابهت آن با ویروس��ی که خوک ها را آلوده می کرد، به اسم آنفلوآنزای 
خوکی در جهان ش��ناخته ش��د، اما از آنجا که این ن��ام از نظر یهودیان و 
مس��لمانان که به دالیل مذهبی از مصرف گوشت خوک پرهیز می کنند، 
توهین آمیز بود، به اس��م آنفلوآنزای مکزیکی نام گذاری ش��د، چراکه این 
ویروس اولین بار در این کش��ور کش��ف ش��د، با این حال و با وجود اینکه 
این بیماری به زبان علمی، »H۱N۱« نامیده می ش��ود، اما در میان مردم 

همچنان به نام آنفلوآنزای خوکی شناخته شده است.
به گزارش بی بی سی، اگرچه سازمان بهداشت جهانی، »کووید-۱۹« را 
به عنوان نام رسمی این بیماری در یک نشست خبری معرفی کرده، اما هنوز 
این نشست خبری به پایان نرسیده بود که »کمیته بین المللی طبقه بندی 

ویروس ها« با انتش��ار مقاله ای، نام انتخابی خود را برای این ویروس مطرح 
کرد: »نشانگان تنفس��ی حاد ویروس کرونای ۲« که به اختصار »سارس-
کرونا-۲« گفته می ش��ود. این نام گذاری به دنبال تحقیقاتی صورت گرفته 
که پیوندی نزدیک میان ویروس کرونا و ویروس سارس قائل است، با این 
حال سخنگوی سازمان بهداشت جهانی به مجله »ساینس« گفته که آنها 
از این نام اس��تفاده نخواهند کرد، چون واژه »سارس« ممکن است باعث 
ایجاد وحش��ت مضاعف در مردم ش��ود. در این میان، برخی از رسانه های 
خبری کماکان از این بیماری با اسم »ویروس کرونا« یاد می کنند و برخی 

دیگر نام علمی آن را به کار می برند.
تنوع زبان ها و چالش نام مشترک برای ویروس ها

روند رسمی نام گذاری ویروس ها اغلب به این صورت است؛  وقتی کشف 
گونه ای جدید از ویروس تایید شود، دانشمندانی که مسئول مطالعه روی 
آن هستند، معموال چند اسم به »کمیته بین المللی طبقه بندی ویروس ها« 
پیشنهاد می دهند و این کمیته هم یکی از آنها را انتخاب می کند. مشکل 
اما اینجاست که ویروس ها می توانند دو اسم داشته باشند، درست همانند 
انس��ان ها که نام بش��ر را روی خودمان گذاشته ایم، در حالی که نام علمی 
گونه مان »هوموس��اپینس« به معنای »انسان خردمند« است، با این حال 
روندی رسمی و یکسان برای نام گذاری ویروس ها وجود ندارد. گاهی برای 
جلوگیری از پیچیده ش��دن اوضاع، درست مثل آنچه در حال حاضر برای 
ویروس کرونا اتفاق افتاده، این دو اس��م ترجیحا به  طور همزمان استفاده 

می شوند، اما همیشه هم اینطور نیست.
یکی از دالیلی که توافق عمومی بر س��ر نام گذاری ویروس ها را س��خت 
می کند، آن است که علی رغم وجود 7 هزار و ۱۱۱ زبان مختلف در دنیای 
امروز که در مجموع میلیاردها کلمه را دربرمی گیرد، پیدا کردن گزینه ای 
که به مذاق همه زبان ها خوش بیاید، به ش��کلی باورنکردنی سخت است. 
یک انتخاب اشتباه می تواند به بدنامی یک منطقه، ویرانی یک صنعت و یا 
حتی بحرانی سیاسی بینجامد، نظیر نام گذاری آنفلوآنزای مکزیکی به  جای 

آنفلوآنزای خوکی که با اعتراض مکزیکی ها همراه بود.
همچنی��ن در س��ال ۲00۹ و در جری��ان ش��یوع آنفلوآن��زای خوکی،  
پرورش د هن��دگان خوک علیه این نام گذاری اعتراض کردند، زیرا مردم به 
اش��تباه فکر می کردند گوشت خوک ممکن است آلوده باشد و این مسأله 
خسارت زیادی به کس��ب و کار آنها وارد کرد. با اینکه ویروس آنفلوآنزای 
خوکی در بدن خوک وجود دارد، اما تصور بر این است که از طریق حیوانی 
دیگر )احتماال پرندگان مهاجر( به انسان ها منتقل می شود بنابراین مشکل 
اصلی خود خوک ها نبودند، اما به رغم این نکته، دولت مصر دستور کشتار 
تمامی گله های خوک ها در این کش��ور را صادر کرد و حتی برخی از آنها 

زنده به گور شدند.
در برخی از موارد نیز یک نام گذاری ممکن اس��ت فاجعه آمیز باش��د. در 
ده��ه ۱۹۸0 ویروس��ی که ح��اال »اچ آی وی« نام گرفت��ه،  در ابتدا به نام 
»نقص ایمنی مرتبط با همجنس گرایی« شناخته می شد. اسمی که نه تنها 
توهین آمیز به حساب می آمد بلکه ممکن بود جلوی تالش ها برای کنترل 
ای��ن بیماری را هم بگیرد بنابراین همه ای��ن واقعیت های تاریخی ما را به 
این نتیجه می رس��اند که گذاشتن نام یک منطقه جغرافیایی بر روی یک 
بیماری همه گیر اغلب کار اشتباهی است و به افزایش سوءتفاهم ها درباره 

بیماری کمک می کند.
چه شیوه هایی برای نام گذاری ویروس ها وجود دارد؟

در حال حاضر، حدود ۱7 گونه ویروس، نام »ووهان« را روی خود دارند 

که بیشترشان برای انسان خطرناک نیستند. اگرچه ویروس کرونای جدید 
هم حاال نام رسمی خودش را دارد، اما باعث خسارت زیادی به شهر ووهان 
چین شده است. از آنجایی که طی هفته ها هزاران تیتر خبری در سراسر 
دنیا، ویروس کرونا را به این شهر ربط داده اند، تصور اینکه مردم در آینده، 
آن را با نامی غیر از ویروس ووهان بشناس��ند،  بسیار سخت است، هرچند 

تنها گذشت زمان می تواند واقعیت را مشخص کند.
در تالش برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه در آینده، مجموعه ای از 
سیستم  های نام گذاری مختلف پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنها دها، 
گذاش��تن اس��م آدم ها روی ویروس هاست، درس��ت مثل نحوه نامگذاری 
توفان ها. تصور کنید به رئیس تان زنگ بزنید و بگویید: »نمی توانم سر کار 

بیایم چون به استیو مبتال شده ام!«
اما گذاشتن نام انسان روی فجایع طبیعی، یک چیز است و پیوند دادن 
آن با ویروس��ی هولناک، چیزی دیگر. به عنوان مثال »نورو ویروس« را در 
نظر بگیرید؛ ویروس��ی که باعث اسهال و استفراغ می شود و به سرعت هم 
س��رایت می کند. طبق گزارش ها در س��ال ۲0۱۱ یک مرد ژاپنی به دلیل 
نام گذاری این ویروس از »کمیته بین المللی طبقه بندی ویروس ها« شکایت 
کرد، زیرا نام خانوادگی »نورو« در ژاپن بسیار متداول است و نزدیک به ۱۹ 
هزار نفر در س��رزمین آفتاب تابان، از این نام خانوادگی استفاده می کنند. 
در نتیجه، این کمیته نام »ویروس نورواک« را به جای آن پیشنهاد داد، اما 
این نام هم فایده ای نداش��ت، چون »نورو ویروس« دیگر در افکار عمومی 

جا افتاده بود.
گزین��ه دیگر، ش��ماره گذاری ویروس هاس��ت، اما ای��ن راه هم می تواند 
مشکل ساز باشد. به گفته ینس کوهن، عضو »کمیته بین المللی طبقه بندی 
ویروس ه��ا«، »مطالعات زی��ادی ثابت کرده که ذهن بش��ر رابطه چندان 
خوبی با اعداد ندارد« بنابراین س��ازمان بهداش��ت جهانی برای جلوگیری 
از مشکالت احتمالی، دستورالعمل هایی برای نام گذاری ویروس ها منتشر 
کرده اس��ت. این سازمان پیش��نهاد داده در نام گذاری ویروس ها به  جای 
اس��تفاده از نام آدم ها، حیوانات و اماکن، تنها عالئم بیماری توصیف شود. 
شاید باورش سخت باشد اما حتی این سیستم هم ممکن است در نهایت 

به دلخوری بینجامد.
داستان ویروس ها ابتدا از نام آنها شروع می شود

طبق یک مطالعه، دولتمردان هنگ کنگ برای توصیف بیماری »سارس« 
یا »نش��انگان تنفس��ی حاد« که در سال ۲00۲ همه گیر ش��د، از عبارت 
»ذات الریه ناهمگون« استفاده  کردند و دلیلش هم شباهت کلمه انگلیسی 
»Sars« ب��ا »Hong Kong SAR« ب��ود، زیرا ای��ن واژه اختصاری در 
زبان انگلیس��ی برای منطقه ویژه اداری هنگ کنگ به کار می رود. بنابراین 
احتماال مردم این کش��ور از جا افتادن نام »Sars-Cov-۲« برای ویروس 

کرونا خوشحال نخواهند شد.
البته برخی ها از اینکه نام ش��ان روی یک ویروس گذاشته شود، مشکلی 
ندارند و حتی این مسأله ممکن است باعث افتخار و آرامش شان نیز شود، 
کما اینکه برخی از بیماران متقاضی، به این نام گذاری به چشم یک تسالی 
خاطر بعد از مدت ها تحمل رنج و بیماری نگاه می کنند. در طول تاریخ هم 
بیماری های زیادی، نام کاشفان یا قربانیان خود را گرفته اند، نظیر »تومور 
بوشکه لونشتاین« و »زخم کوشینگ«. با این همه، به نظر می رسد وحدت 
روی��ه ای درخصوص نام گ��ذاری ویروس ها وجود ن��دارد. گویا هر ویروس، 
داس��تان مخصوص به خود را دارد و این داس��تان ابتدا از نام آنها ش��روع 

می شود.

از کرونا و سارس تا آنفلوآنزای خوکی و ایدز

ویروس ها چگونه نام گذاری می شوند؟

با اعالم خبر ش��یوع ویروس کرونا در ایران، من ترسیده بودم که با این 
اپیدمی، زندگی روزانه من به نوعی تغییر کند، اما واکنش و رفتار ایرانی ها 
با آنچه تصور می کردم، کامال فرق می کرد. عکس هایی که دوستان ایتالیایی 
من در فضای مجازی منتشر می کردند، نشان می داد که این اپیدمی منجر 
به وحش��ت جمعیت زیادی از ایتالیایی ها شده بود. بسیاری از مغازه ها در 
این کش��ور توس��ط مردم تخلیه ش��ده بود. من هم نگران بودم که چنین 
اتفاق��ی در ایران رخ دهد. آیا غذایی برای خوردن برای من باقی می ماند؟ 
اما بعد مش��اهداتم نشان دادند، اوضاع با چیزی که فکر می کردم، متفاوت 
است. در همه سوپرمارکت های کوچک و بزرگ، هرچه بخواهید مثل میوه 

و سبزیجات دارند.
البت��ه در یک م��ورد، من در ایران تغییراتی می بینم؛ مردم بیش��تری 
در خیابان ها از ماس��ک اس��تفاده می کنن��د و در مغازه ها و مراکز خرید 
نیز دس��تکش می پوش��ند. به عنوان فردی که هر روز نسبت به اپیدمی 
چین نگران اس��ت، باید بگویم این کارها بسیار ضروری هستند. در این 

دو ماه تجربه جنگیدن چین با کروناویروس، مش��خص ش��ده است که 
توانایی ش��یوع این ویروس بسیار قوی است، اما قدرت زیادی ندارد. به 
همین دلیل، در زندگی روزانه باید به بهداشت فردی توجه زیادی بشود؛ 
دس��ت ها مرتب شسته شوند، همه چیز ضدعفونی شود و... این اقدامات 
بسیار ضروری اس��ت. بهتر است هنگام مکالمه با دوستان تان دو متر از 
آنها فاصله بگیرید، با کس��ی دست ندهید و روبوسی نکنید. می دانم که 
اکثر ایرانی بس��یار مهربان هستند و دوست دارند به شکل گرمی به هم 
س��الم کنند، اما لطفا برای س��المت خودتان ب��رای دو هفته این کار را 
نکنید، چراکه به ش��کل علمی ثابت ش��ده که عالئم کروناویروس بعد از 
هف��ت تا ۱0 روز ب��روز پیدا می کند. پس اگر همه بتوانند برای دو هفته 
از خودش��ان مراقبت کنند، تعداد مبتالیان بعد از این مدت کاهش پیدا 

می کند.
در فضای مجازی )س��ایت های چینی( با کامنت هایی از س��وی مردم 
مواجه می شدم که می گفتند دل شان برای متروی شلوغ و ترافیک های 

ووهان تنگ ش��ده است. در روزهای ابتدایی شیوع بیماری، مردم چین 
درگیر جش��ن سال نو بودند، اما همه در خانه خود ماندند و از خودشان 
مراقب کردند. این روزها احساس می کنم در تهران هم شرایط به همین 
شکل است، مشخص است که به  خاطر اپیدمی، حجم ترافیک در ایران 
کاهش پیدا کرده اس��ت. از س��وی دیگر، خوش��حال هستم که می بینم 
مردم بیش��تری در ایران از س��فر کردن اجتناب می کنند، اما امیدوارم 
دوباره ش��رایط معمولی شود و اطراف ایران سفر کنم. من عاشق مناطق 

تاریخی و دیدنی ایران هستم. من دلتنگ آن روزها هستم.
یک ماه بعد جشن بهار ایران می رسد. می دانم که در این فرصت، ایرانی ها 
به مالقات خانواده و آشنایان شان می روند، اما نمی دانم نوروز امسال به چه 
شکلی خواهد بود! آیا تا آن زمان، دولت قادر خواهد بود که شیوع ویروس 
را کنت��رل کند؟ امیدوارم که وقتی بهار رس��ید، مردم چینی، ایرانی و هر 
جای��ی ک��ه این اپیدمی در آن ب��ه وجود آمده، بتوانند آزادانه دوس��تان و 

خانواده را مالقات کنند و به سفر خارجی بروند. صمیمانه امیدوارم.

رفتار ایرانی ها در مواجهه با کرونا با تصوراتم فرق می کرد

لی  جیانان خبرنگار سی سی تی وی چین در ایران

نگاه

مواجهه  درست با کرونای ترسناک

غروب هنوز منطقه کوهستانی دارآباد را در آغوش نگرفته که وارد بیمارستان 
»مس��یح دانشوری« می شوم. نگهبان جلویم را می گیرد و می پرسد »چه کار 
دارم؟« پاسخ می دهم »برای ویزیت به اورژانس می روم!« گویی از صبح هزاربار 
چنین جوابی را شنیده که بی درنگ می گوید »اینجا فقط برای کرونایی هاست، 
بروید به بیمارستان شهدای تجریش.« می گویم »من هم عالئم مشکوک به 
کرونا دارم و برای همین اینجایم.« در نهایت، رضایت می دهد و مسیر رسیدن 
به بخش اورژانس را نشانم می دهد. وارد بخش اورژانس که می شوم واقعیتی 
را می بینم که تاکنون فقط در فیلم های عمدتا هالیوودی دیده ام. تمامی کادر 
حاضر در اورژانس، لباس های سفید سرتاسری پوشیده اند با ماسکی بر دهان 

و محافظی جلوی چشمان شان.
بیم��اران و همراه��ان آنه��ا نیز تمام س��الن اورژان��س را پ��ر کرده اند. در 
چشمان ش��ان اضطراب موج می زند، اما چشمان کادر اورژانس پر از خستگی 
است. مسئول تریاژ به هر بیماری که عالئمش مربوط به کرونا نیست یا عالئم 
کمی دارد با عتاب و خطاب دلس��وزانه ای می گوید »چ��را به اینجا آمده ای؟ 
می خواهی کرونا بگیری؟ اینجا پر از کروناس��ت!« اما تقریبا جواب همه یک 
چیز اس��ت: »می خواهم مطمئن ش��وم که کرونا ندارم!« دو پزشک هم زمان، 
یکی در اتاق و دیگری ایستاده کنار مسئول پذیرش بخش، بیماران را ویزیت 
می کنند. ه��ر دو جوانند و صبور و دقیق. با هر بیماری که صحبت می کنند 
دقیق گوش می دهند ولی همه  بیماران فقط یک جمله را می خواهند بشنوند: 
»کرونا نداری!« تقریبا همه با این امید و گمان آمده اند که تست کرونا از آنها 
گرفته ش��ود ولی پروتکل وضع ش��ده برای پزشکان گویا چنین اجازه ای را به 

آنها نمی دهد و عالئم، تعیین کننده  اقدامات آزمایشگاهی و تشخیصی است.
پزشک جوان ایستاده در کنار میز پذیرش، گویا به  خوبی می داند که بیماران 
از او چه می خواهند. از همین  رو، خستگی را به کناری گذاشته و صبورانه به 
بیم��اران امید می دهد. او می داند که مقابله با »کروناویروس ۲0۱۹« نیازمند 
قدرت سیس��تم ایمنی بدن اس��ت و چه دارویی بی��ش از امید می تواند بدن 

ترسیده را برای مقابله با آن تجهیز کند و البته چه دارویی کمیاب تر از امید!
آنچه این روزها جامعه ایران را درنوردیده کرونا نیس��ت، ترس است! ترسی 
که هسته  بادامی شکل )آمیگداال( درون سیستم لیمبیک مغز مسئول آن است، 
ام��ا چرا این ترس این چنین قوی وجود ایرانیان را فرا گرفته؟ روان شناس��ان 
تکاملی با بررس��ی پژوهش های مختلف دریافته اند که این هس��ته در مغز ما 
قرار داده شده تا بقای مان تضمین شود و ما از خطرات مصون بمانیم. انسان 
غارنشین بسیار به این هسته متکی بود، چراکه هر آن احتمال داشت خطری 
بیرونی او را تهدید کند، اما با گذش��ت زمان و ظهور تمدن روزبه روز خطرات 
بیرونی کمتری انسان را تهدید می کند. ایده  تاسیس حکومت که عمدتا خود 
را متعه��د به حفظ جان و م��ال و ناموس مردمش می داند، یکی از مهم ترین 
گام هایی بود که احس��اس ناایمنی بشر را کاهش داد. البته طبیعی است که 
این احس��اس ناایمنی هیچ گاه به صفر نخواهد رسید و هنوز در هر جامعه ای 
انسان ها به دالیل مختلف از خطرات بیرونی در هراسند. یکی از این خطرات 

بیرونی ملموس برای انسان متمدن قرن بیست و یکمی، بیماری است.
براساس اصِل »انسان از چیزی می ترسد که نمی شناسد«، هر چقدر بیماری 
غریب تر باشد، ترسناک تر است. جهل البته هیچ گاه بیکار نمی نشیند و با خود 
پاسخی قاطع و صریح و ساده برای جاهل به همراه دارد. به همین دلیل، وقتی 
درباره  چیزی اطالع کمی داریم یا فاقد اطالعات هستیم، به هر شایعه و باور 
و نظری توجه می کنیم تا برای ترس مان توجیهی داش��ته باش��یم؛ توجیهی 
منطب��ق بر حفظ بقا. توجیه برای چه؟ برای آنکه مغز ما چندین هزار س��ال 
اس��ت که در تکامل خود صاحب بخشی به  نام »کرتکس پیشانی« هم شده 
که مبنایش استدالل و منطق است و پرس و جو می کند از »آمیگداال« که چرا 
فرمان ترس را صادر کرده، اما دریغ که این عضو نسبتا جوان مغز در بسیاری 
اوقات، زورش به عضو پیر مغز که آمیگداال باش��د، نمی رسد، چراکه این عضو 
از حربه  ناش��ناختگی عنصر هراس افکن بیرونی و میل طبیعی بدن برای بقا 
اس��تفاده می کند. ماجرای کرونا نیز همان داس��تان قدیمی مواجهه  دو عضو 

جوان و پیر مغز است. این ماجرا در جامعه  ما چگونه رخ داده؟
* کرونا ۲0۱۹، ویروسی است که حتی برای سازمان بهداشت جهانی نیز به 

درستی شناخته نشده و اغلب مردم ما نیز این موضوع را می دانند.
* برخی مس��ئوالن در زمان انتش��ار اخبار کرونا در چی��ن، به مردم ایران 
اطمینان خاطر می دادند که حواس ش��ان به این ویروس هس��ت و نیازی به 

نگرانی نیست.
* طی دو هفته پیش از اعالم رسمی، شایعاتی در فضای مجازی می پیچد 
ک��ه کرونا در قم دیده ش��ده و چندی��ن نفر را مبتال کرده اس��ت، اما برخی 

مسئوالن راه انکار را پیش گرفتند.
* دو هفته پس از اخبار مجازی و دهان به دهان، ناگهان به  صورتی رسمی 
اعالم می ش��ود که کرونا در ش��هر قم دیده و مبتالیان در بیمارستان هستند 
و پ��س از چن��د روز موج ابتال به کرونا در ش��هرهای مختلف از جمله تهران 

گزارش می شود.
* ناگهانی بودن اعالم رس��می و فاصله  زمانی قابل توجه این اعالم با اخبار 
و هش��دارهای مجازی، بار دیگر سقف اعتماد را روی سر ایرانیان خراب کرد؛ 

اعتمادی که دو ماه پیش به  دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی فرو ریخته بود.
حاال، با ترکیب این پنج مورد، نمی توان حق را به آمیگداالی پیر در مغز 
ایرانیان داد که فرمان ترس به  دلیل به مخاطره افتادن بقا را صادر کند؟ با 
این وجود، داستان همیشه به نفع آمیگداالی پیر نیست، چراکه منطق و 
اس��تدالل پزشک جوان ایستاده در اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری، 
زورش به آمیگداالی طغیان کرده بیماران ترس��یده رسیده و می رسد، اما 
س��وال این است که چرا زور منطق و اس��تدالل مسئوالن عالی و میانی 
کش��ور به ترس همین گروه هراسان نرسیده و نمی رسد؟ پاسخ، احتماال 
یک چیز است: اعتماد! و اعتماد با شنیدن حرف و دستور ایجاد نمی شود. 
اعتماد با مش��اهده اتفاق می افتد. ایرانیان ترسیده وقتی با چشمان خود 
می بینند که پزش��ک جوان بخش اورژانس در میانه بحران ایس��تاده و با 
چشمان قرمز و خسته اش به چشمان آنها نگاه می کند و می گوید »نگران 
نباش��ید«، باور می کنند که دروغ نمی شنوند. بلی، راز غلبه بر آمیگداالی 
طغیان کرده در مغز ایرانیان هراس��ان از کرونا، دستور صادر کردن و ارائه  
گزارش در اتاق های دربسته ضدعفونی شده نیست. باید قدم اول را هرچه 
س��ریع تر برداش��ت: گام اول نیز حذف بایدها و نبایدها از ادبیات مدیرانه 
مس��ئولیت است و اش��اره کردن به آنچه مردم را نگران و هراسان کرده و 
البته حق را به آنها داد. س��پس صادقانه گفته شود که ترس مردم از چه 
چیزهایی با منطق سازگار است و از چه چیزهایی با آموزه های علمی سر 
ناسازگاری دارد. قدم دوم نیز مشورت گرفتن از تمامی متخصصان پزشکی، 
روان شناسی و جامعه شناسی برای ارائه راهکارهای اجرایی مدیریت بحران 
است. راستی، در این یک هفته، مسئوالن عالی کشور چند جلسه با این 

متخصصان برگزار کرده اند؟
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فرصت امروز: پنجم اس��فندماه بود ک��ه نمایندگان بعد از تعطیالت 
س��ه هفته ای مجلس، کلیات الیحه بودجه ۹۹ را رد کردند تا احتماال 
سرنوشت بودجه سال آینده به مجلس یازدهم سپرده شود. این اقدام 
مجلس دهم البته مسبوق به سابقه است و پیش از این نمایندگان این 

دوره مجلس، الیحه بودجه سال ۹7 را رد کرده بودند.
امس��ال نیز نمایندگان مجلس در غی��اب ۹0 نماینده و با ۶7 رأی 
مواف��ق، ۱۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتن��ع از مجموع ۱۹۱ نماینده 
حاضر ب��ا کلیات الیح��ه بودجه س��ال ۹۹ مخالفت کردند. مس��عود 
پزشکیان پس از پایان رأی گیری و با اشاره به رأی مخالف مجلس به 
کلیات بودجه س��ال آینده گفت: »با این اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس 

دهم نخواهد رسید و احتماال به مجلس بعد موکول می شود.«
چند روز پس از این اتفاق و با گس��ترش ویروس کرونا در کش��ور، 
مجلس نیز همگام با تمام مراکز آموزش��ی و دانش��گاهی تا پایان این 
هفته تعطیل ش��د و حاال سرنوش��ت بودجه سال آینده به محل سوال 
بس��یاری از مخاطبان تبدیل ش��ده اس��ت. در این میان، بعید نیست 
همانطور که پزش��کیان اش��اره کرده، بودجه سال ۹۹ به اولین آزمون 
مجلس یازدهم تبدیل ش��ود. برای رتق و فتق امور نیز احتماال بودجه 
چند دوازدهم ازس��وی نمایندگان مجلس تصویب می شود تا امورات 

دولت بر زمین نماند، اما بودجه چند دوازدهمی چیست؟
بودجه ه��ای چند دوازدهمی معموال در ش��رایط اضط��راری به کار 
م��ی رود که دولت ه��ا، به دلیل عدم اطمین��ان از دریافت درآمدها در 
موعد مقرر یا عدم تصویب بودجه س��االنه به آن متوس��ل می ش��وند. 
از آنج��ا که دول��ت نمی تواند بدون مجوز مجلس، درآمدی کس��ب و 
هزین��ه کند و در ش��رایطی که تصویب الیحه بودجه س��االنه ممکن 
نباش��د، ناگزیر اس��ت مصوبه ای را از مجلس برای عملیات مالی خود 
در کوتاه مدت دریافت کند. در چنین ش��رایطی، دولت الیحه ای را به 
مجلس ارائه می کند که در آن، به دولت اجازه داده می ش��ود تا زمان 
تصویب بودجه س��االنه، برای مدتی محدود، منابع مالی الزم را کسب 
و هزینه کند و از آنجا که مدت موردنظر معموال دو یا س��ه ماه بیشتر 
نیس��ت، چنین مصوبه ای را بودجه »دو دوازدهم« یا »سه دوازدهم« 

می گویند.

رد الیحه بودجه تاثیری همچون کرونا بر اقتصاد دارد
»فراموش نکنیم تاثیر رد الیحه بودجه بر اقتصاد همانند کروناست.« این 
جمله را وحید ش��قاقی می گوید و معتقد اس��ت که بحران کرونا بین ۵ تا 

۱0درصد تقاضای مصرفی داخلی کشور را از بین می برد.
این کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرآنالین، با تاکید بر اینکه باید 
آگاهی کامل از عوارض تعطیلی ها و مرخصی ها در ش��رایط فعلی داش��ته 
باش��یم، گفت: »البته منظور نفی تعطیلی نیس��ت چراکه کنترل ویروس 
کرونا آنقدر اهمیت دارد که مس��ائل اقتصادی در حاشیه آن قرار گیرد. به 
هر روی باید آگاهی کامل داشت که این وضعیت فشار اقتصادی به کشور 
وارد می کند، هرچند محاس��بات کافی برای زیان روزانه تعطیلی در کشور 
صورت نگرفته اس��ت، با این حال ارقامی وجود دارند که بیانگر مش��کالت 
اقتصادی خواهند بود. براس��اس فهم من، بین ۵ ت��ا ۱0درصد از تقاضای 
مصرفی داخلی کشور در این روزها کاسته خواهد شد. نباید فراموش کنیم 
70درصد تولید ملی کشور برای تقاضای مصرفی داخلی صورت می گیرد و 

این کاهش تقاضا حتما اثرات بسزایی خواهد داشت.«
او ادامه داد: »همچنین باید توجه کنیم که اس��فندماه بیشترین حجم 
گردش ریالی اقتصاد کش��ور را در خود دارد و صنایعی چون مواد غذایی، 
رس��توران و هتل، گردشگری و پوش��اک تمام سال را برای روزهای پایانی 
س��ال صبر می کنند. همزمانی شیوع کرونا و اسفندماه بر میزان مشکالت 
افزوده و عمال ش��هرها را به تعطیلی برده اس��ت. در این میان، همه خرید 
ش��ب عید برای دو هفته تعطیالت ابتدای س��ال اس��ت و نمی توان انتظار 
داش��ت پس از اسفندماه این تقاضا انباشت شود و دوباره در زمان آرامش 

به بازار سرریز شود.«
به گفته ش��قاقی، »در شرایط بدی گرفتار شده ایم که تاثیرات اقتصادی 
هم در پی خواهد داش��ت. بس��یاری از اصناف انبارهای خود را از کاالهای 
موردنیاز پایان سال انباشت کردند و عمال این موجودی انبار به زیان خواهد 
انجامید. تبعات این امر را هم اکنون باید در خیابان های خلوت شهر دید، با 
این حال باید امیدوار باشیم دولت تا پیش از پایان سال جلوی گسترش این 
ویروس را بگیرد تا حداقل در سال آینده این مشکل دیگر روی میز نباشد.«

او در رابطه با رد الیحه بودجه از سوی مجلس هم گفت: »در این شرایط 
رد الیحه بودجه نیز تاثیری چون کرونا بر اقتصاد دارد و نباید این موضوع 

را فراموش کرد. گرچه الیحه بودجه ۹۹ با شرایط تحریم ها خوانا نیست و 
نحوه تامین درآمد دولت ابهامات فراوانی دارد ولی نمایندگان مجلس هم 
دس��ت به اقدامی نادر زدند و در حالی که در کمیسیون تلفیق بحث های 
فراوانی صورت گرفت تا نهایتا کلیات بودجه به تصویب رس��ید، در صحن 
علنی بودجه را یکسره رد کردند. از نظر من این اقدام ناشی از سیاسی کاری 

نمایندگان و شرایط سیاسی کشور است.«
به اعتقاد این اقتصاددان، »الیحه ۹۹ متناسب با شرایط تحریم ها نبود و 
زیرساخت های الزم برای تامین منابع مالیاتی و فروش اوراق قرضه دولت 
دیده نشده بود، با این حال رأی منفی مجلس در شرایطی که معلوم نیست 
تا پایان س��ال مجلس به کار خود ادامه می دهد یا نه، کار تصویب بودجه 
۹۹ را با خلل مواجه کرد و حاال معلوم نیس��ت کدام مجلس نهایتا الیحه 
بودجه را تصویب می کند. این وضعیت در شرایط فعلی به افزایش بی نظمی 

مالی خواهد انجامید.«
سال آینده به هسته سخت تحریم ها خواهیم رسید

ش��قاقی در رابطه با پیش بینی شرایط اقتصادی کشور در سال آینده 
و مس��ئله رسیدن به هسته س��خت تحریم ها تاکید کرد: »سال آینده 
واقعا به هس��ته سخت تحریم ها خواهیم رسید و به همین دلیل سالی 
دشوار اس��ت. منظور از هسته س��خت تحریم ها صرفا مسئله نوسانات 
قیمت ارز و دالر نیس��ت، مس��ئله مسئله رکود اقتصادی و تولید است. 
کرونا این وضعیت را تش��دید کرده اس��ت و باید برای برون رفت از این 
بح��ران پس از مهار این ویروس بس��ته ای تدوین ک��رد و راهکارهای 

عملی اندیشید.«
او پیش بینی کرد که »تولید در س��ال آینده شرایطی خاص را تجربه 
خواهد کرد که حتی می تواند تامین مواد اولیه آن را هم دچار مش��کل 
کند. این در حالی است که هنوز نقشه راه تولید در کشور تنظیم نشده 
اس��ت. بانک مرکزی قول داده قیمت دالر را مدیریت و کنترل کند و تا 
ح��دودی در این رابطه موفق بود، ولی در س��ال آینده باید تولید انجام 
شود تا حداقل تقاضای مصرفی مردم را تامین کنند. این نبردی سنگین 
و دشوار خواهد بود و باید دولت تمام هم و غم خود را حمایت از تولید 
و چرخ آن بداند وگرنه بحران اشتغال در سال آینده به بحرانی عمیق تر 
تبدیل می شود که تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بر همه روشن است.«

سرنوشت بودجه سال آینده به مجلس یازدهم سپرده می شود؟

معمای بودجه ۹۹
ارتباطاتوفناوری

کسب وکارهای اینترنتی روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارند
از رمز پویا تا کرونا

تا دو سه هفته رمز پویا برای کسب و کارهای اینترنتی مشکل ایجاد کرده 
و تراکنش های خرید و فروش اینترنتی را کاهش داده بود، حاال هم ترس از 
کرونا این کس��ب و کارها را با مشکل مواجه کرده است. البته مردم از بیرون 
رفت��ن از خان��ه هراس دارند و تا می توانند خریدها و مایحتاج روزانه ش��ان را 
اینترنتی تهیه می کنند، اما این خرید تنها به اقالم اساسی و موردنیاز یا اقالم 

برای بهداشت و سالمتی خالصه می شود.
در ای��ن ش��رایط برخی می گویند فروش اینترنتی رش��د کرده اس��ت، اما 
عادل طالبی فعال اس��تارت  آپی، درخصوص وضعیت فروش کسب وکارهای 
اس��تارت آپی در دوره ش��یوع کرونا به تجارت نیوز، گفت: یک مقدار در مورد 
فروش این کس��ب وکارهای غلو می شود که اس��تارت آپ ها رشد می کند اما 
اشتباه است، چون شرایط بحرانی حاکم بر وضعیت روانی مردم باعث می شود 
که مصرف معمول را نداشته باشند و خریدها به سمت اقالم ضروری محدود 

شده است.
ب��ه گفته طالبی، این وضعی��ت به ضرر تمام کسب وکارهاس��ت و ممکن 
اس��ت در تعداد از محصوالت ضروری خریدها انجام ش��ود چون در ش��رایط 
اضطرار پول خود را برای هر کاالیی خرج نمی کنند، بنابراین در کل به ضرر 
کل اقتصاد جامعه اس��ت. البته اس��تارت آپ هایی مثل فروش ماسک و مواد 
ضدعفونی کنن��ده افزایش فروش دارند. بررس��ی  کاالیی ک��ه افزایش فروش 
داش��ته اند، نش��ان می دهد فروش مکمل ها، ویتامین ها که مردم احس��اس 
می کنند اگر این مواد را مصرف کنند کمتر در معرض ابتال به بیماری هستند، 
افزایش یافته است. هرچند که معلوم نیست تاثیری داشته باشد فقط به علت 
اخبار کذبی که منتشر می شود فروش این کاالها افزایش یافته و حتی به چند 

صددرصد نیز رسیده است.
براس��اس صحبت های این فعال اس��تارت آپی، درخصوص مواد غذایی نیز 
فروش کاالهایی که بسته بندی شده مثل روغن، برنج، سوسیس و کالباس از 
برندهای معروف افزایش فروش داشته اند، اما چون این کاالها بخش کوچکی 
از کاالهای فروش اینترنتی هس��تند، کاهش ف��روش را جبران نمی کند. در 
مجموع ش��رایط به نحوی اس��ت که فروش اینترنت��ی کاهش پیدا می کند، 
ما س��ایت فروش کتاب داریم که طی چن��د وقت اخیر کاهش فروش کامال 

مشخص است.
در حالی که در ۱0 روز گذش��ته کس��ب وکارهای خرید اینترنتی از کرونا 
آس��یب دیده اند که دو س��ه هفته گذش��ته، رمز پویا آنها را درگیر کرده بود. 
مصطف��ی امیری، مدیرعامل زرین پال به ایرنا، گفته: کس��ب وکارهایی که از 
طریق درگاه پرداخت این مجموعه تراکنش های روزانه خود را انجام می دادند 
ظ��رف مدت کمت��ر از ۱0 روز، به ان��دازه ۵0 میلیارد توم��ان کاهش فروش 
داشته اند. به گفته او، از زمانی که بانک مرکزی با جدیت بیشتری استفاده از 
رمز پویا را دنبال کرد )۱۸ بهمن ماه(، حدود ۳۲درصد از تراکنش هایی که از 
طریق درگاه ما انجام می شد کاهش پیدا کرد. روز اولی که این برنامه اجرایی 
ش��د با کاهش ۱۵درصدی تراکنش ها و ۲۱ بهمن ماه کاهش ۱7درصدی را 
شاهد بودیم. اکنون )۳0 بهمن( با ریزش حدود ۳۲درصدی تراکنش ها روبه رو 
هستیم و شواهد نشان می دهد اصالح استفاده از رمز پویا و برگشت به روال 
س��ابق به زمان یک ماهه نیاز دارد که بازار ش��ب عید را هم با اختالل مواجه 

می کند.

پیشنهاد دریافت مالیات برای انتشار آگهی در گوگل
پاشیدن نمک روی زخم استارت آپ ها

در شرایطی که ویروس کرونا به اقتصاد حمله کرده و استارت آپ ها هم در 
این بین ضررهای بسیار زیادی کرده اند، حاال مرکز پژوهش های مجلس با ارائه 
پیش��نهادی، داغ دل این کسب و کارهای نوین را تازه کرده و نمک به زخم 
آنها پاش��یده است.  پیشنهاد مرکز پژوهش ها به نمایندگان »دریافت مالیات 
۵0درصدی از تبلیغ شرکت های ایرانی در بستر گوگل« است، به این معنا که 
اشخاص حقیقی و حقوقی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغی گوگل 
انجام می دهند موظف خواهند شد تا معادل ۵0درصد کل مبلغ  پرداختی به 
این ش��رکت را نزد خزانه داری کش��ور واریز کنند. به اعتقاد کارشناسان، اگر 
چنین طرحی تصویب ش��ود، قطعا کسب و کارهای نوین با ضربه  دیگری رو 

به رو خواهند شد.
نهاد پژوهش��ی مجلس، این پیش��نهاد را به صورت اصالحیه ای برای بند 
الحاقی تبصره ۱۵ مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ مبنی بر »اخذ 
عوارض از خدمات دیجیتالی« مطرح کرده اس��ت. پیش از این کمیس��یون 
تلفیق تصویب کرده بود که اپراتورهای ارائه دهندگان خدمات مخابراتی، عالوه 
بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱0ریال از اس��تفاده کنندگان خدمات دریافت و به 
حس��اب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کش��ور واریز کنند و حاال مرکز 
پژوهش ها پیش��نهاد داده به این مصوبه دریافت مالیات تبلیغ ش��رکت های 
ایرانی در بستر گوگل هم اضافه شود. نکته مهم این است که در حال حاضر 
بیش��تر آگهی ها در فضای وب و دیجیتال در کش��ور در بستر گوگل صورت 
می گیرد. مرکز پژوهش ها در کنار پیشنهاد خود به کمیسیون تلفیق مجلس 
به محاسبه درآمد گوگل از انتشار آگهی های شرکت های ایرانی هم پرداخته 
و نوشته است: »شرکت گوکل حدود ۳00 هزار تومان تا ۶0 میلیون تومان از 
هر کس��ب  وکار برای تبلیغات دریافت می کند. اگر به طور متوسط هر تبلیغ 
۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل کند و هر شرکت تنها یک بار به گوگل 
تبلیغ سفارش  دهد؛ گوگل ساالنه از محل تبلیغات شرکت های ایرانی هزار و 

۵00 میلیارد تومان درآمد دارد . «
اما این پیشنهاد در چند روز گذشته با واکنش تند شرکت های استارت آپی 
رو به رو شده است. عادل طالبی دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی در رشته 
توئیتی با اشاره به اینکه »به این ماجرای عوارض، مالیات یا هر چیزی که اسم 
آن را بگذاریم چند ایراد وارد است«، نوشت: »در مرکز به اصطالح پژوهش ها 
دقیقا چه افرادی با چه تخصص هایی و براساس چه صالحیت یا اطالعات یا 
دانش یا تجربه یا تخصصی یا با مشارکت چه گروهی با حضور چه متخصصانی 
درباره این موضوع تصمیم گیری کرده اند. مبانی محاسبه ۵0درصد چیست؟ 
براساس چه جدولی، چه محاسباتی ۵0درصد را درآوردید؟ از کجا درآوردید؟ 
چرا ۴۹درصد یا ۵۱درصد نه؟ این مبانی محاس��به را چرا منتشر نکرده اید؟ 
چ��را قانونی که قابلیت اجرا ندارد تصویب می کنید؟ چرا امنیت روانی فضای 
کس��ب و کار را مختل می کنید؟ هر وقت کاری کردید که مشکالت تان حل 
ش��د و گوگل و مایکروس��افت و اپل در ایران دفتر داشتند و من امکان ثبت 
فاکتور رسمی و »ممهور به مهر و دارای کد اقتصادی« را داشتم، بنشینید دور 

میزهای تان و تصمیمات این چنینی بگیرید.«
همچنین رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره کسب و کارهای اینترنتی هم 
در توئیتی نوشت: »مجلس و عوامل مرتبط در چند وقت اخیر کوالک کردند. 
آن از طرح بی سر و ته نمافا و این هم پیشنهاد گرفتن مالیات جدید. از مرکز 
پژوهش ها انتظار بیشتری می رود. وقتی شما جایگزین ندارید نباید محدودیت 

بگذارید. این راهش نیست.«
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ش��یوع ویروس کرونا خیلی از مش��اغل را تحت تأثیر قرار داده اس��ت؛ 
از اقتص��اد فرهنگ و هنر تا کس��ب وکارهای کوچک و تجارت برون مرزی. 
هم زمانی ش��یوع کرونا در ایران با ماه اس��فند که به دلیل ختم ش��دن به 
تعطیالت سال نو، پرتحرک ترین ماه اقتصادی ایران در میان کسب وکارهای 
کوچک است، باعث شده تا بازار شب عید ایران زیر سایه کرونا قرار بگیرد.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری اتاق ای��ران، اقتصاد ای��ران در طول ماه های 
گذشته با مشکالت و محدودیت های زیادی مواجه بوده، از آغاز دور جدید 
تحریم های آمریکا علیه ایران گرفته تا برخی تالطم های به وجود آمده در 
نرخ ارز و ش��اخص تورم همگی منجر به آن شدند که شرایط اقتصادی در 

برخی بخش ها بسیار دشوار شود.
هرچند براس��اس برآوردهای صورت گرفته از ش��رایط اقتصادی امسال 
ایران، در صورت حذف بخش نفت، نرخ رش��د منفی سال گذشته جبران 
شده و به صفر رسیده، اما همچنان برای جبران عقبگردهای سال قبل، نیاز 

به تداوم تحرک در چرخ های اقتصادی کشور وجود دارد.
برآورده��ا از وضعیت ص��ادرات غیرنفتی ایران نش��ان می دهد در پایان 
بهمن، میزان این صادرات به ۴0 میلیارد دالر رس��یده و با توجه به تداوم 
تحریم ها و تغییر در قیمت پای��ه محصوالت صادراتی، این عدد قابل اعتنا 
خواهد بود، ولی با عبور از س��طح کالن و رسیدن به حوزه کسب وکارهای 
خرد، ش��رایط متفاوت می شود. کسب وکارهایی که میزان درآمد و گردش 
سرمایه ش��ان مس��تقیما با میزان خرید و تقاضای مردم در جامعه تعریف 
می شود و اگر این تقاضا کاهش پیدا کند، نمی توان بسیاری از این مشاغل 

را برای بلندمدت حفظ کرد.
دست فروش ها و بازاری که شب عید ندارد

براس��اس این گزارش، ۲0 روز مانده به پایان س��ال ۱۳۹۸، شیوع کرونا 
ویروس بس��یاری از مش��اغلی که ارتباط مستقیم با تجمع یا تغذیه مردم 
دارند را مختل کرده اس��ت. به دنبال اطالعیه ای که هفته گذشته از سوی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی منتشر شد فعال تمام برنامه های فرهنگی 
مانند اکران فیلم، تئاتر، کنس��رت و س��ایر برنامه های هنری و حضور در 
باش��گاه های ورزشی، کسب وکارهای وابسته به تغذیه مردم، دست فروشی 

به تعلیق درآمده است. در این شرایط هر روز اخباری از شروع قرنطینه یا 
عدم قرنطینه برخی از شهرها به گوش می رسد ولی درنهایت راهکاری که 

همه روی آن اتفاق نظر دارند، ماندن در خانه است.
تاکی��د مکرر وزارت بهداش��ت بر ل��زوم حفظ بهداش��ت و جلوگیری از 
فعالیت های��ی که خطر انتقال کرونا را افزایش می دهد، بخش��ی از تذکرها 
نیز به خوردن و نوش��یدن بیرون از محی��ط خانه اختصاص دارد و همین 
مس��ئله فعالیت رستوران ها و کافه ها، سفره خانه ها را تحت تأثیر خود قرار 
داده تا جایی که بخش��ی از آنها تعطیل کرده اند یا عمال بدون مشتری به 
کار خود ادامه می دهند. کرونا ویروس مهمان ناخوانده ایران است و ترس 
در کن��ار این ویروس به جان مردم افتاده اس��ت. خیلی از ش��غل ها تحت 
تأثیر حضور ش��وم این مهمان ناخوانده هستند و دست فروشی شب عید، 
بساط شنبه، سه شنبه و جمعه بازارها، بساط کنار خیابان تعطیل  شده است. 
مردم نمی خواهند در تجمع ها حضور داشته باشند و همین وضعیت سبب 

می شود شغل های فصلی بیشتر از همه شغل ها آسیب ببیند.
فع��االن بازارهایی مانند لباس، کیف و کف��ش، تجهیزات خانه و برخی 
شغل های خدماتی مانند آرایشگران و... شغل هایی هستند که تمام سال را 
سر می کنند تا در هفته های پایانی سال با افزایش فروش، سود مدنظر خود 
را داشته باشند؛ موضوعی که امسال به شکل قابل توجهی متفاوت شده و 
با کاهش خریدها و تقاضا برای صاحبان این کسب وکارها مشکل ساز شده 
اس��ت، اما در این میان آنچه نامشخص است اینکه چه زمانی وضعیت به 

حالت عادی برخواهد گشت و این بیماری در ایران کنترل خواهد شد.
نسخه حمایتی وزارت صنعت و معدن چیست؟

کس��ب وکارهای کوچک به حمایت نیاز دارند؛ این را صاحبان مش��اغل 
و کارشناس��ان اقتصادی می گویند. برای همین س��تاد آسیب شناسی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تش��کیل  ش��ده که قائم مقام وزیر در امور 
بازرگانی از آن خبر داده اس��ت. به این مضمون که کسب وکارهای کوچک 
مشمول سیاس��ت های تشویقی می شوند. سیاس��ت گذار تجاری کشور از 
بسته پیشنهادی خبر داده که برای جبران زیان کسب وکارهای کوچک از 
ویروس کرونا طراحی  شده است. جزییات بسته پیشنهادی ستاد »بررسی 

اثرات ویروس کرونا در تجارت« حاکی اس��ت، سیاس��ت های تشویقی در 
بخش »مالیات«، »اس��تمهال وام های بانک��ی« و »بیمه تأمین اجتماعی« 
از س��وی متولیان در نظر گرفته  شده تا مشاغل ُخرد آسیب دیده از کرونا، 
نابود نش��وند. البته این بس��ته تنها شامل کس��ب وکارهای ُخرد نیست و 
سیاست گذار برای آسیب دیدگی بخش هایی که در تجارت خارجی به دلیل 

کرونا صدمه  دیده اند، مشوق های مشابهی تعریف کرده است.
به گفته مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، ویروس 
کرونا باعث آس��یب به کسب وکارهای کوچک، مانند اغذیه ای ها شده و به 
همین دلیل بس��ته ویژه ای پیشنهاد شده تا بخش��ی از مالیات، استمهال 
وام، بیمه تأمین اجتماعی و سایر مشوق های تشویقی به این کسب وکارها 

اختصاص یابد تا آسیب نبینند.
مدرس خیابانی درب��اره وضعیت بازارها در این روزها می گوید: برخی ها 
چون فکر می کنند ممکن است از ارزش پول شان کاسته شود سکه و طال 
می خرن��د، اما اینک��ه روغن داغ آن را زیاد می کنند اثر فضای ایجادش��ده 
از آن س��وی مرزهاس��ت، آن هم با اس��م رمز کمبود، گران��ی و نارضایتی 

می خواهند اهداف خود را دنبال کنند.
به گفته او، برای صادرات، مس��یر س��بز گمرکی وجود دارد و درمجموع 
صادرات راحت تر انجام می شود، اما سنگ هایی جلوی واردات گذاشتیم آن 
هم به این علت که با توجه به محدودیت منابع ارزی باید منابع موجود ارزی 
را اداره کنیم، بنابراین امروز به  جز واردات کاالهای اساسی و ضروری، مواد 
اولیه کارخانه ها و قطعات و تجهیزاتی که در داخل تولید نمی شود جلوی 

واردات بقیه محصوالت را یا گرفتیم یا خواهیم گرفت.
به گفته مدرس خیابانی، تدارک الزم برای ایام پایانی س��ال دیده شده و 
حتی برای ماه رمضان و بازگشایی مدارس برنامه خاص در نظر گرفته شده 
و بازار به حال خود رها نش��ده اس��ت. اگرچه هن��وز نحوه حمایت و نحوه 
تأثیرگ��ذاری بس��ته تش��ویقی وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در بهبود 
وضعیت کس��ب وکارها مش��خص نیست، ولی آنچه مش��خص است اینکه 
کس��ب وکارهای کوچک، بخش��ی از تجارت خارجی به دلیل بسته شدن 

مرزها، دست فروش ها، شغل های فصلی روزگار تلخی را سپری می کنند.

از روزهای دشوار کسب وکارهای کوچک تا بسته حمایتی وزارت صمت

بازار شب عید ایران زیر سایه کرونا
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نبرد با »کرونا« در شعب بانک ها
علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

نقش ش��بکه بانکی در رونق اقتص��ادی، گردش پول و اعتبار بین 
م��ردم و بخش های مختلف اقتصادی کش��ور بی بدیل اس��ت. باید 
پذیرف��ت ک��ه دوران پرداخت های نقدی با اس��تفاده از اس��کناس 
س��رآمده و پرداخت های الکترونیکی جایگزین آن شده است. دیگر 
چون گذش��ته نیازی نیس��ت که ب��رای خرید مایحت��اج زندگی یا 
پرداخت بهای معامالت، انبوهی اسکناس به همراه داشت و تحویل 
فروش��نده داد. همچنین دیگر لزومی ندارد که برای حواله یا انتقال 
پول ولو اندک، در صف های طوالنی شعب بانک ها به انتظار نشست 
تا نوبت مان برس��د. تمامی این نیازهای مس��تمر و همیشگی مردم 
از طری��ق کارت های عابربان��ک، تلفن همراه، دس��تگاه پوز و رایانه 
قابل تامین است. بدین لحاظ، گسترش بانکداری الکترونیکی، امری 

بسیار ضروری در دنیای امروز است. 
اما آن س��وی خدمات الکترونیکی، ش��عب بانک ها هستند که هر 
ی��ک به فراخور حوزه جغرافیایی مح��ل فعالیت خود، مدیریت نقل 
و انتقال های الکترونیکی و خدمات رس��انی به مش��تریان بانک ها را 
برعهده دارند. ش��عب بانک ها حتی در س��خت ترین و دش��وارترین 
شرایط نیز قابلیت تعطیل ش��دن ندارند و بایستی گشوده باشند تا 
امور بانکی شهروندان دچار اختالل نشود؛ کما اینکه حضور مامورین 
انتظامی، ش��هرداری ها و مراکز بهداشتی حتی در ایام تعطیل سال 
نیز ضروری اس��ت. بر این اساس، نه سرما و نه گرما و نه در معرض 
آلودگی وی��روس کرونا بودن ب��ر فعالیت کارکنان پرتالش ش��عب 
بانک ها چندان تاثیرگذار نیس��ت. آنان وظیفه انسانی و شغلی خود 
می دانند تا در هر ش��رایطی به مردم، خدم��ات بانکی ارائه دهند تا 

امور موردنیاز شهروندان به تاخیر نیفتد.
به این ترتیب، کارکنان شعب بانک ها از جمله کسانی هستند که 
بایستی بیش��ترین حضور در جامعه و مواجهه حضوری با مشتریان 
بانک ها را برعهده داش��ته باش��ند. آنان ناچار هس��تند از اول صبح، 
اسکناس های نو یا فرسوده را از مشتریان تحویل بگیرند و یا به آنان 
تحوی��ل دهند، کارت های عابربانک مردم را تمدید یا تعویض کنند، 
از نزدیک با مش��تریان صحبت کنند و امور بانکی مورد درخواس��ت 
آن��ان را با صب��ر و حوصله توام با دقت انج��ام دهند و پس از پایان 
کار ب��ه جمع پرمهر خانواده خود بازگردن��د و صبح روز بعد دوباره 
روزی نو و فعالیتی تازه در شعب بانک ها تا گردش امور بانکی مردم 

مختل نشود.
اما در این وانفس��ای هجوم ویروس »کووید-۱۹« که توصیه های 
مکرر بهداش��تی، از دست نزدن به اس��کناس و کارت های عابربانک 
تا دس��تگاه های خودپرداز، س��که رایج روزگار شده است، نبایستی 
فراموش کرد که کارکنان ش��عب بانک ها از جمله کس��انی هستند 
که بیش��تر در معرض آلودگ��ی کرونا قرار دارن��د. طبعا اگر خدای 
ناخواس��ته آنان در معرض ابتال به این ویروس تازه وارد قرار گیرند، 
خانواده شان نیز به  طور غیرمستقیم در معرض ابتال و خطر آلودگی 

قرار خواهند گرفت.
در این راس��تا، در چند روز اخیر هم »کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی« و هم »ش��ورای هماهنگ��ی بانک های دولتی« 
نسبت به کاهش ساعت کاری شعب بانک ها اقدام کرده اند که امری 
مناسب و پسندیده است، اما در سطح کالن، تعطیلی شعب بانک ها 
در این شرایط نه امکان پذیر است و نه به مصلحت جامعه است. پس 
نیاز به خدمات مستمر کارکنان شعب بانک ها همانند سایر صنوف، 
اجتناب ناپذیراست و در نتیجه آن، کارکنان شعب بانک ها نیز بیشتر 
در معرض خطر آلودگی ویروس کرونا قرار خواهند داش��ت بنابراین 
نبرد بهداش��تی جانانه ای در ش��عب بانک ها الزم است تا مشتریان 

بانک ها و کارکنان شعب کمتر در معرض آلودگی قرار گیرند.
بدین جهت، به منظور بهره مندی بیشتر از خدمات شعب بانک ها، 
انتظار می رود که مشتریان بانک ها، توصیه های بهداشتی در مراجعه 
به شعب بانک ها را بیشتر رعایت کنند و بانک ها نیز کارکنان شعب 
خود را به وس��ایل ضدعفونی، ماس��ک و دس��تکش مجهز نمایند تا 
کمتر در معرض آلودگی ویروس کرونا قرار بگیرند. در این ش��رایط 
حس��اس، قدردان تالش ها و زحمات کلیه صنوف خدمت گذار نظیر 
پزشکان، پرس��تاران و کارکنان مراکز بهداش��تی و درمانی هستیم 
و همچنی��ن خدمات کارکنان ش��عب بانک ها را به بوته فراموش��ی 
نمی س��پاریم؛ آنان که ناخواس��ته بیش��تر از م��ا در معرض آلودگی 

ویروس کرونا قرار دارند.
******************************

از افزایش سقف انتقال وجه تا تمدید خودکار کارت های منقضی
اقدامات بانک  پاسارگاد برای کاهش مراجعه حضوری به شعبه ها

بانک  پاس��ارگاد جهت پیشگیری از ش��یوع ویروس کرونا در پی 
تردد غیرضروری، اقداماتی را برای کاهش مراجعه به شعبه ها انجام 

داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این بانک در راس��تای 
اقدام��ات خود ب��رای جلوگیری از انتش��ار وی��روس کرونا و حفظ 
س��المت هم وطنان، عالوه بر کاهش ساعات کاری واحدهای خود، 
س��قف انتقال وجه کارت به کارت را بر روی درگاه های غیرحضوری 
)اینترنت و موبایل( از مبلغ ۳0 میلیون به مبلغ ۵0 میلیون ریال در 

روز برای کارت های نقدی افزایش داد.
ای��ن بان��ک همچنین در اقدام��ی دیگر، کارت ه��ای نقدی که از 
ابتدا تا انتهای اس��فند س��ال ۱۳۹۸ منقضی می شوند را بدون نیاز 
به مراجعه مش��تریان به ش��عبه ها، تا اس��فند س��ال ۱۳۹۹ به طور 
خ��ودکار تمدی��د کرده و تاریخ انقضای جدی��د را به  صورت پیامک 
برای مشتریان ارسال کرد. مشتریانی که تاریخ انقضای کارت آنها به 
 صورت خودکار تمدید شده  است، باید در تراکنش های غیرحضوری 
به جای ثبت تاریخ انقضای درج ش��ده بر روی کارت، تاریخ انقضای 
جدید )۱۳۹۹/۱۲( را در درگاه های پرداخت غیرحضوری وارد کنند.

س��امانه های بانکداری  الکترونیک بانک  پاسارگاد اعم از بانکداری 
مجازی، همراه بانک پاس��ارگاد، س��امانه پرداخت اینترنتی س��ایت 
بان��ک، کیپاد، تلفن بانک، س��امانه #7۲0* و ... با ارائه اکثر خدمات 
بانکی به مشتریان، آنها را از مراجعه غیرضروری به شعبه های بانک 
بی نیاز می کند. گفتنی اس��ت س��امانه جامع ارتباط با مشتریان در 
س��ایت بانک  پاس��ارگاد به آدرس https://www.bpi.ir/crm و 
مرکز مش��اوره و اطالع رسانی این بانک  به شماره ۸۲۸۹0 به صورت 

شبانه روزی، آماده پاسخگویی به سؤاالت هم میهنان است.

سرمقاله

فرص��ت امروز: رئی��س کل بانک مرکزی با توجه ب��ه تعطیلی یا کاهش 
فعالیت برخی از کسب و کارهای کشور به علت شیوع ویروس »کرونا« به 
مدیران بانک ها توصیه کرد که در زمینه تمدید زمان و نحوه وصول اقساط 

وام ها، همراهی الزم را با مشتریان داشته باشند.
عبدالناصر همتی روز یکشنبه با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام 
نوشت: این روزها با وجود ریسک فعالیت در شعب بانک ها شاهد تالش  ها 
و زحم��ات کارکن��ان نظام بانکی برای خدمت به مردم به ویژه در ش��عب 
بانک ها هستیم و ضمن توجه به دستورالعمل های بهداشتی، از این زحمات 

قدردانی می کنیم.
به نوش��ته همتی، براساس ش��رایط فعلی که موجب تعطیلی یا کاهش 
برخی از کس��ب و کارهای کش��ور ش��ده، کاهش عایدی برخی واحدها و 

صنوف و اشخاص حقیقی را نیز در پی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان این یادداشت خطاب به مدیران بانک ها 
توصیه کرد که ش��رایط امروز اش��خاص حقیقی و حقوقی که از این بابت 
دچار وقفه درآمدی می  شوند، در نظر گرفته و در زمینه تمدید زمان و نحوه 
وصول اقس��اط وام ها، همراهی الزم را با مشتریان به عمل آورند و مراعات 

وضعیت آنها را بکنند.
روزانه ۵ میلیون تومان کارت به کارت کنید

بانک مرکزی همچنین دیروز در بخشنامه ای از اندیشیدن تمهیدات برای 
کاهش مراجعات حضوری مردم به ش��عب خبر داد و اعالم کرد: به منظور 
پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا، اقدامات الزم برای تسهیل استفاده از 
درگاه ه��ای غیرحض��وری و کاهش مراجعات حضوری مردم به ش��عب و 
دس��تگاه های خودپرداز به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابالغ 

شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اقدامات این بانک به این ش��رح 

است: 
* سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابي و درون بانکي( از طریق 
درگاه هاي اینترنتي و خودپردازها از مبلغ ۳0میلیون ریال در هر شبانه  روز 
از مبدأ هر کارت به ۵0میلیون ریال افزایش یابد. الزم به ذکر است میزان 
کارم��زد انتقال وجه بیش از ۳0میلیون ریال براب��ر با کارمزد انتقال وجه 

۳0میلیون ریالي است. 
* س��قف مجاز انتق��ال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت س��ازها از 
۱0میلیون ریال به ۳0میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق ش��ماره 
ملی دارنده کارت و ش��ماره ملی دارنده س��یم کارت انجام دهنده تراکنش 
قابل افزایش اس��ت. با توجه به خطرات ناشی از سوءاستفاده های احتمالی 

در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
* ام��کان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانک��ی بدون نیاز به مراجعه 
حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضا بالمانع است. ضروری است 
اقدامات الزم برای احراز هویت غیرحضوری و اطالع رس��انی به مش��تریان 

صورت پذیرد.
* طبق روال س��ال های گذش��ته و به منظور کاهش مراجعات مردم به 
شعب و دستگاه های خودپرداز افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از 
۲0میلیون ریال به ۵میلیون ریال بالمانع است. الزم به ذکر است این اقدام 
در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه صورت می گیرد و علی رغم 
ایجاد امکان فوق ضروری اس��ت اطالع رس��انی مناسب در راستای کاهش 

استفاده از اسکناس به مشتریان صورت پذیرد.
* تعداد تالش های متوالی ناموفق رمز دوم در هر ش��بانه روز به ش��رح 

دستورالعمل پیوست به پنج بار افزایش یابد. 
بان��ک مرک��زی در پایان بخش نامه خود افزوده اس��ت: رعایت مفاد این 
بخش��نامه تا اطالع ثانوی الزم االجرا بوده و بازگش��ت به وضعیت عادی با 

ابالغ این بانک انجام می شود.
گفتنی اس��ت این روزها ایران و بیش از ۵0 کش��ور جهان درگیر شیوع 
ویروس »کرونا« هستند. این ویروس که از سوی سازمان بهداشت جهانی 
»کووید-۱۹« نام گرفته است، نخستین بار در شهر ووهان چین شناسایی 
شد و سازمان بهداش��ت جهانی را برآن داشته است تا وضعیت فوق العاده 

در جهان اعالم کند.
همچنین آمار ابتالی قطعی »کروناویروس«  در ایران تا ظهر یکش��نبه 
)یازدهم اس��فند( به ۹۸7 نفر و تعداد فوت شدگان در مجموع به ۵۴ نفر 
رسیده اس��ت. همچنین ۱7۵ نفر از مبتالیان بهبود یافته و از بیمارستان 
ترخیص ش��ده اند. به گفته دکت��ر کیانوش جهانپور، رئی��س مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی وزارت بهداش��ت، آخرین یافته های آزمایشگاهی 
در کل بال��غ بر ۳۸۵ مورد جدید ابتالی قطعی ب��ه بیماری کووید-۱۹ را 
در کش��ور ظرف ۲۴ ساعت گذش��ته )از روز شنبه تا ظهر یکشنبه( نشان 
می دهد. در این مدت مجموعا ۳0 مورد جدید بیماری در استان قم، ۱70 
مورد در اس��تان تهران، گیالن ۲۸ مورد، مرکزی ۴۴ مورد، استان اصفهان 
۱۳ م��ورد، فارس ۸ مورد، خراس��ان رضوی ۱7 مورد، کرمانش��اه ۲ مورد، 
لرس��تان ۸ مورد، س��منان ۳ مورد، مازندران ۱۱ م��ورد، همدان ۳ مورد، 
خراس��ان جنوبی ۲ مورد، البرز ۳۱ مورد، هرمزگان ۲ مورد، خوزس��تان ۹ 
مورد، سیس��تان و بلوچس��تان یک مورد، ایالم یک مورد و کرمان ۲ مورد 

ابتالی قطعی گزارش شده است.

شرط بانک مرکزی برای انتقال باالی ۲00 میلیون تومان
بانک مرکزی در بخش��نامه ای دیگر نیز اعالم کرد: براساس هدف مقابله 
با پولشویی، انتقال وجه با مبلغ باالتر از ۲00 میلیون تومان، برای اشخاص 
حقیقی به وس��یله کلیه تراکنش های بانکی مش��روط ب��ه درج بابت و در 

صورت نیاز منوط به ارائه »اسناد مثبته« شد.
براساس بخش��نامه بانک مرکزی، بر پایه اجرای تکالیف مقرر در قانون 
بودجه سال ۹۸ و به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی و مبارزه 
با پولش��ویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، این بانک موظف است با تصویب 
شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنش های بانکی به شکل یکسان 
یا متناس��ب با سطح فعالیت اش��خاص حقیقی از نظر عملکرد مالی، حد 
آس��تانه ای را تعیین کند. بر این اس��اس، انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد 
آستانه را برای اشخاص حقیقی به وسیله کلیه تراکنش های بانکی و سایر 
ابزاره��ای پرداخت مش��روط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اس��ناد 

مثبته می شود.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند، 
می توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن 
از شمول مفاد  این جز مستثنی شوند. همچنین به استناد تبصره یک 
ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولش��ویی 
مصوبه سال ۱۳۹۸ و ابالغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ که 
در آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر پولشویی 
و تامین مالی تروریس��م در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را 
از قبیل تعیین حداکثر س��قف مبلغ ب��رای ارائه خدمات و تعداد مجاز 
روزانه برای تراکنش های هر مش��تری متناس��ب با سطح خطر تعامل 

کاری اتخاذ کند.
عالوه بر ای��ن در کلیه نقل و انتقاالت وجوه باالتر از یک میلیارد تومان 
درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب 
س��پرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه باالتر از ۲00 میلیون تومان درون 
بانکی و بین بانکی مش��تری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال 
وجوه نیاز به تکمیل قس��مت »بخش بابت« در فرم های مربوط به و ارائه 

اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.
ضمن آنکه ضرورت دارد آس��تانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق 
درگاه های پرداخت حضوری و غیرحضوری از کلیه حس��اب های س��پرده 
متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده جاری و مشتری 
حقیقی دارای س��پرده شخصی ولی اش��خاص پایین تر از ۱۸ سال در آن 

موسسه اعتباری به آستانه های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود.

همتی به مدیران بانک ها توصیه کرد که به علت شیوع »کرونا« در وصول اقساط با مشتریان همراهی کنند

تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش مراجعه حضوری به بانک ها

قیم��ت دالر در دومین روز هفته و در صرافی های بانکی بار دیگر از مرز 
مقاومتی ۱۵ هزار تومان عبور کرد. بر این اساس، در روز یکشنبه هر دالر 
آمریکا با افزایش ۱۵0 تومانی قیمت به ۱۵ هزار و ۵0 تومان رسید که در 

قیاس با روز شنبه رشدی ۱۵0 تومانی را نشان می دهد . 
همچنین نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی از مردم همچنان در کانال 
۱۴ ه��زار تومان باقی ماند و صرافان بانک��ی هر دالر را به قیمت۱۴هزار و 
۹۵0 تومان خریداری کردند. نرخ فروش هر دالر نیز در تابلوی صرافی های 

بانکی ۱۵ هزار و ۵0 تومان بود.
قیمت فروش یورو در صرافی های بانکی هم به ۱۶ هزار و ۳۵0 تومان و 

نرخ خرید از مردم به ۱۶ هزار و ۲۵0 تومان رس��ید. این در حالی بود که 
روز شنبه قیمت دالر در بازار کاهشی ۸00 تومانی را تجربه کرد و ریزش 
شدید قیمت ها در عصر این روز منجر به تشکیل صف های فروش در میدان 
فردوس��ی شد. فعاالن بازار می گویند مهم ترین دلیل افزایش نرخ ها تالش 
دالالن ب��رای باال بردن قیمت ها بوده و بازارس��از با هدف ممانعت از ایجاد 

رانت، نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده است.
همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه با رشد 
حدود ۲70 هزار تومانی قیمت نس��بت به روز گذشته به بهای ۵میلیون و 
770 هزار تومان فروخته ش��د. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 

قیمت ۵ میلیون و 700 هزار تومان به فروش رسید. نیم سکه نیز ۲ میلیون 
و ۹۵0 هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و 7۲0 هزار تومان و هر قطعه 
س��که گرمی ۹۶0 هزار تومان داد و ستد شد. عالوه بر این، هر گرم طالی 
خ��ام ۱۸ عیار ۵۸۲ هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲میلیون و ۵۲۳ هزار 

تومان به فروش رسید.
نوس��ان قیمت دالر و اونس مهم ترین عامل افت و خیزهای اخیر قیمت 
طال و سکه در معامالت این روزها به شمار می رود. قیمت دالر در روزهای 
گذش��ته به دلیل قرار گرفتن ایران در فهرس��ت سیاه FATF رشد قابل 

توجهی را تجربه کرده است.

آمار ش��رکت های پرداخت از افزایش قابل توجه تراکنش های کارتی و اینترنتی 
در پی ش��یوع ویروس کرونا حکایت دارد و بیش��ترین رش��د تراکنش ها مربوط به 

داروخانه ها و فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی است.
به گزارش ایِبنا، با توجه به اعالم ش��یوع ویروس کرونا در ایران و ضرورت رعایت 
نکات بهداشتی به خصوص در نقاط پُررفت و آمد مانند بانک ها، گزارشات دریافتی 
از شبکه بانکی نشان می دهد که ترافیک ورودی مشتریان در شعب بانکی و استفاده 
از دستگاه های خودپرداز به منظور جلوگیری از احتمال ابتال به ویروس کرونا کاهش 
یافته و بس��یاری از مش��تریان خدمات مختلف بانکی از جمله عملیات  انتقال وجه 
را ب��ه صورت غیرحض��وری از طریق اینترنت بانک و موبای��ل بانک انجام می دهند 
که نکته بس��یار ارزشمندی به منظور تس��هیل در دریافت خدمات و در عین حال 
رعایت بهداشت به شمار می رود؛ از سوی دیگر براساس گزارش شرکت های پرداخت 
الکترونیک و پرداخت یاران و داده های دریافتی از بانک مرکزی، تعداد تراکنش های 

کارتی و بدون حضور کارت از جمله پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان و پرداخت 
اینترنتی به صورت قابل توجهی افزایش داشته که بررسی جزییات بیشتر آن نشان 
می دهد، به صورت روزانه به ش��بکه پرداخت بال��غ بر چهار و نیم میلیون تراکنش 

افزوده شده است.
جزییات اعالمی از س��وی ش��رکت های پرداخت حاکی از آن است که بیشترین 
افزایش تراکنش در زمینه پایانه های فروشگاهی مربوط به داروخانه ها و فروشندگان 
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی و پس از آن فروشگاه های زنجیره ای است؛ در این میان 
با توجه به توصیه های بهداش��تی کاهش شدیدی در فروش کسب و کارهای حوزه 

رستوران و اغذیه فروشی ایجاد شده است.
کارشناس��ان و مدیران شرکت های پرداخت الکترونیک معتقدند که همواره و در 
سال های گذشته در این بازه زمانی با توجه به نزدیکی عید نوروز تراکنش ها مقداری 
نس��بت به ماه های گذش��ته افزایش پیدا می کرد اما این حجم از افزایش تراکنش 

در تمامی بخش ها با وجود اجرایی ش��دن طرح رمز دوم پویا و مقداری کاهش در 
تراکنش های بدون حضور کارت نش��ان از حرکت ش��هروندان به سمت استفاده از 
کارت بانک��ی یا پرداخت اینترنت��ی و کدهای QR برای عملیات پرداخت دارد تا از 
ابزاری با احتمال آلودگی پایین تر نس��بت به اس��کناس به عنوان یکی از آلوده ترین 

وسایل استفاده کنند و خطر ابتال به ویروس کرونا را کاهش دهند.
الزم است تا شهروندان برای خرید با پایانه های فروش، کارت بانکی خود را شخصا 
بر روی دس��تگاه های کارتخوان کشیده، رمز را خودشان وارد کنند و  پس از انجام 
عملیات پرداخت کارت بانکی و دستان خود را ضدعفونی کنند؛ همچنین صاحبان 
پایانه های فروش��گاهی باید دس��تگاه را در نقطه ای قرار دهند که مشتری عملیات 
پرداخت را ش��خصا انجام دهد و به صورت روزانه چندین مرتبه دستگاه ضدعفونی 
ش��ود و پیشنهاد می شود تا در کنار دستگاه دستمال کاغذی قرار بگیرد تا مشتری 

دکمه های کارتخوان را لمس نکند.

سکه به 5 میلیون و 770 هزار تومان رسید

برگشت دالر به کانال 15 هزار تومان

آمار شرکت های پرداخت نشان می دهد

افزایش تراکنش های کارتی و اینترنتی با شیوع کرونا

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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روزهای کرونایی و پدیده »نوسان و ناپایداری«
سیدحمیدرضا علوی کارشناس بازار سرمایه

بازار پولی ایران بعد از یک هفته تحمل ش��وک FATF و کرونا، 
اولی��ن روز هفته را با آرامش نس��بی آغاز ک��رد. ترمز دالر تا حدی 
کشیده ش��د و به کانال ۱۴ هزار تومان برگشت خورد تا پیش بینی 
برخی کارشناس��ان از جمله رئیس بانک مرکزی مبنی بر »مقطعی 
ب��ودن جهش قیمت ارز« ب��ه واقعیت نزدیک ش��ود. هرچند رفتار 
س��فته بازان و نوس��انگیران نش��ان از این دارد که آنها به راحتی پا 
پس نمی کش��ند و بازگشت نرخ دالر به کانال ۱۴ هزار تومان با اما 

و اگرهایی روبه رو است.
ام��ا بازار بورس در ای��ن روز با ریزش س��نگین ۱۹ هزار واحدی 
شاخص کل، این ترس را در دل سهامداران انداخت که با صف های 
فروش و خطر از دس��ت رفتن سودهای حاصله روبه رو شوند. پیش 
از این در یادداش��ت های مختلف در باب ضرورت و فواید »اصالح« 
درون��ی بازار بورس س��خن گفته بودیم. بازار س��رمایه در س��اختار 
درون��ی خویش بعد از هر رش��د ش��اخص کل، نیازمند یک اصالح 
برای تعادل بخش��ی ب��ه دو کفه عرضه و تقاضا و نی��ز واقعی کردن 
ارزش سهم ها اس��ت. در رابطه با اتفاق روز شنبه هم انتظار می رود 
عل��ی رغم ظاه��ر ترس آلود آن به عنوان ی��ک عامل تنفس و نوعی 
تجدی��د قوا برای بازار س��رمایه ایفای نقش کن��د. البته در وضعیت 
التهاب آل��ود بازار »فرآیند اصالح« که در این روز با ریزش ۱۹ هزار 
واحدی ش��اخص کلید خورد، ممکن است کوتاه مدت باشد و حتی 
تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و حجم باالی نقدینگی دوباره ش��اخص 

به روند صعودی بازگردد.
در هر حال، این ریزش در بازارهای مختلف پیام های معنادار برای 
گروه های مختلف معامله گران و فعاالن اقتصادی در برداش��ت. برای 
گروه نوس��انگیران و س��فته بازان این پیام را داش��ت که رویای دالر 
۲0 ی��ا ۲۵ هزار تومان��ی را از ذهن خویش دور کنند. پیام آن برای 
معامله گران س��هام نیز این بود که چندان اسیر جّو و التهاب نشده 
و در خرید و فروش خود حس��ابگرانه به ارزش واقعی سهم ها توجه 
کنن��د. با همه ای��ن احوال، هنوز نمی توان از بازگش��ت کامل ثبات 
و تع��ادل به بازارهای مالی ایران س��خن گفت و پدیده »نوس��ان و 

ناپایداری« همچنان در افق اقتصاد ایران به چشم می خورد.
به باور کارشناس��ان، بخش��ی از این ناپایداری ریشه در تحوالت 
اقتصاد جهانی دارد تحوالتی که با س��ونامی کرونا آغاز شد و اکنون 
ش��وک های منفی پرقدرتی را بر بازارهای جهان��ی حکمفرما کرده 
اس��ت. در حال حاضر تحت تاثیر این س��ونامی، شاخص های کالن 
بورس ه��ای آمریکا، اروپا و آس��یا دچار ریزش ش��دید ش��ده و کفه 
عرضه و تقاضا مختل ش��ده اس��ت. اقتصاد بالنده قدرت های شرق 
آس��یا از چین تا کره جنوبی و سنگاپور در صف اول آسیب دیدگان 
کرونا هستند. هفته گذشته سخن از ضرر ۱۸۵میلیارد دالری کرونا 
ب��ه اقتصاد چین بود اما اکنون صن��دوق بین المللی پول در دومین 
ب��رآورد خود می گوید که اقتصاد جهان با روند تعطیلی کارخانجات 
و شرکت ها و قرنطینه شدن شهرهای مهم تجاری و توریستی ضرر 
۱۹ ه��زار میلیاردی را در اولین فصل س��ال ۲0۲0 متحمل خواهد 
شد . عامل جهانی دیگر که در روز شنبه آثار آن را در ارزش برخی 
سهم ها دیدیم کاهش قیمت جهانی نفت به زیر مرز ۵0 دالر بود که 
بالفاصله باعث کاهش ارزش بازارهای کاالیی از جمله قیمت فلزات 

اساسی نظیر مس، روی، نیکل و آلومینیوم شد.
رهبران سیاسی جهان با حضور پی در پی مقابل دوربین رسانه ها 
همچنان س��عی دارند اوضاع اقتصادی کش��ور خود را باثبات نشان 
دهند و ترس و نگرانی را از نگاه شهروندان و سرمایه گذاران بزدایند. 
کما اینکه دونالد ترامپ انگش��ت اتهام به س��مت شبکه های بزرگ 
خبری نش��انه رفت و مدعی ش��د که امثال ش��بکه س��ی ان ان در 
پ��ی تزریق ترس و وحش��ت در کالب��د اقتصاد آمریکا هس��تند، اما 
واقعیت ه��ای دنیای اقتصاد چیزی غی��ر از ادعای ترامپ را برای ما 

روایت می کند.

نماگربازارسهام

فرصت ام��روز: با وجود افت ۱۸ هزار واحدی ش��اخص بورس در اولین 
روز هفته، اما روز یکش��نبه بار دیگر شاخص بورس به مدار رشد بازگشت 
و بیش از ۹ هزار واحد افزایش یافت. این روزها بازار سرمایه همانند دیگر 
حوزه ه��ای اقتصادی با موج ش��یوع کرونا روبه روس��ت و همین امر باعث 
گمانه زنی های مختلفی درباره روند بازار سهام شده است. با این همه، بورس 
  FATF تهران در هفته گذش��ته و علی رغم بازگشت ایران به لیست سیاه
و همین طور شیوع ویروس کرونا، بی اعتنا به تحوالت بیرونی به رشد خود 
ادامه داد، اما آنچه در روز ش��نبه به اصالح ۱۸ هزار واحدی ش��اخص کل 
انجامید، باعث ترس و هراس س��هامداران شد، اما این هراس چندان طول 
نکشید و شاخص بورس در روز یکشنبه با رشد ۹ هزار و 7۸۲ واحدی در 

ارتفاع ۵۱۵ هزار و ۵۸۳ واحد ایستاد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۴ هزار و ۸۸۳  واحد افزایش به ۱7۴ 
هزار و ۴۶۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۳ هزار و ۲۵۱ واحد رشد 
به ۱۱۶ هزار و ۱۵0 واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز با ۱۴ هزار و ۲۸7 
واحد افزایش به رقم ۶۵0 هزار و ۳۱۴ واحد رسید، شاخص بازار اول ۵ هزار 

و ۸7۳ واحد و شاخص بازار دوم ۲۵ هزار و ۴۲۶ واحد افزایش داشتند.
در معامالت روز یکش��نبه بیش از ۶ میلیارد و ۲۹۶ میلیون سهم، حق 
تق��دم و اوراق به��ادار به ارزش ۴۵ ه��زار و ۲۶ میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۹۶ 
واحد، شرکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۳۸7 واحد، گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید )وامید( با ۳77 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۳۳۹ 
واحد و توسعه معادن و فلزات )ومعادن  با ۳۱۳ واحد بیشترین تأثیر مثبت 

را بر شاخص کل داشتند.
نمادهای پربیننده بورس در روز یکشنبه

در مقابل نیز نمادهای پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۳۵7 واحد، فوالد 
خراس��ان )فخاس( با ۲۲7۹ واحد، کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران 
)حکش��تی( با ۲۵0 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( ب��ا ۲۴۳ واحد، 
خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۱0۵ واحد، پارس س��ویچ )بس��ویچ( با ۹۹ 
واحد، فوالد خوزس��تان )فخ��وز( با ۶۱ واحد و پاالی��ش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( ب��ا ۵۲ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت ش��اخص بورس 

را رقم زدند.
همچنی��ن نماده��ای بانک تجارت، س��ایپا، بانک ملت، ف��والد مبارکه 
اصفه��ان، ملی صنایع مس ایران، ایران خ��ودرو و پاالیش نفت اصفهان از 
جمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه شیمیایی هم در معامالت این 
روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و ۳0۶ میلیون و ۶۴0 هزار 
برگه سهم به ارزش ۵هزار و ۹۴ میلیارد ریال در این گروه داد و ستد شد.

شاخص فرابورس نیز بیش از  ۱۴0 واحد رشد داشت و بر روی کانال ۶ 
ه��زار و ۶7۵  واح��د ثابت ماند. در این بازار ۲میلیارد و ۸۸۵ میلیون برگه 

سهم به ارزش بیش از ۲7 هزار و ۹۵۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی مارون )مارون(، گروه 
توس��عه مالی مهر آیندگان )ومهان(، تولید نیروی ب��رق دماوند )دماوند(، 
توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، بیمه کوثر )کوثر(، س. توس��عه و 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، بیش��ترین تاثیر مثبت را در 
بین تمامی نمادها بر شاخص این بازار داشتند. همچنین نمادهای صنایع 
ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، شرکت 
آهن و فوالد ارفع )ارفع(، پاالیش نفت ش��یراز )ش��راز( و نفت پاس��ارگاد 

)شپاس( مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.
آغاز حرکت شاخص بورس برخالف پیش بینی ها

همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره شد، سهامداران در این روزها با 
نگرانی زیادی، اثرات ش��یوع کرونا بر بازار سرمایه، تعطیلی شرکت های 
بورس��ی و افت قیمت های جهانی را رصد می کنند. فعاالن بازار از هفته 
گذش��ته بعد از مس��ئله کرونا و تاثیرگذاری آن بر قیمت های جهانی در 
انتظار ریزش شاخص بورس بودند؛ در حالی که ورود گسترده نقدینگی 
و اس��تقبال س��رمایه گذاران از این بازار اج��ازه چنین اصالحی و ریزش 
ش��اخص بورس را به این بازار نداد و رشد پرقدرت نماگر بورس تا پایان 

هفته ادامه دار بود.
همچنین از روزهای پایانی هفته گذشته بود که به دلیل افت چشمگیر 
قیمت های جهانی خبرهایی در فضای مجازی در زمینه اصالح ش��اخص 
بورس مطرح شد که سرمایه گذاران حاضر در بازار را نگران معامالت هفته 
جاری س��اخت و قبل از آغاز معامالت روز ش��نبه ش��اهد ایجاد صف های 
ف��روش طوالنی در بازار به منظور جلوگیری از ض��رر و زیان  های احتمالی 

بودیم.
ابالغیه های جدید سازمان بورس در زمینه تغییر حجم مبنا و همچنین 
تغییر فرآیند صدور کد برای سهامداران جدید نیز عامل دیگری بود که به 
دنبال کاهش قیمت های جهانی، افت بیشتر شاخص بورس را در روز شنبه 

رقم زد و اصالح ۱۹ هزار واحدی این شاخص را به دنبال داشت.
در همین زمینه، نوید قدوس��ی، کارشناس بازار سرمایه درباره سمت و 
س��وی بازار س��هام در این روزها و  علت افت شاخص بورس در روز شنبه 
گفت: عالوه بر تاثیر ابالغیه های صادر شده از سوی سازمان بورس، مسئله 
کرونا و ریزش بازارهای جهانی می تواند به عنوان دیگر عامل تاثیرگذار بر 

روند نزولی بازار سرمایه مطرح شود.
او در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه گسترده شدن کرونا در ایران می تواند 

منجر به تعطیلی شرکت ها و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی در کشور 
ش��ود، ادامه داد: این موضوع، نگرانی های زیادی در بازار ایجاد کرده است؛ 
چنانچه تعطیلی شرکت ها به عنوان یک عامل منفی در روند معامالت تلقی 

شد و زمینه فشار فروش در بازار را فراهم کرد.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، مصوبات جدید سازمان بورس 
مبن��ی بر تغییر حجم مبنا و فرآیند جدید کد معامالتی برای مش��تریان 
جدید چندان بر روند بازار تاثیرگذار نیست بلکه مسائل روانی آن می تواند 
به ش��دت روند بازار را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین جای تعجب دارد که 
س��ازمان بورس درست در زمانی که باید از بازار حمایت کند چنین عامل 

کنترلی و بازدارنده ای را در بازار ابالغ و اجرایی کرد.
قدوس��ی افزود: به صورت سنتی بازار همیشه در اسفند ماه تحت فشار 
ف��روش ق��رار می گیرد که این موضوع در کنار دیگر عوامل زمینه ش��وک 

معامالتی در بازار را از روز شنبه فراهم کرد.
ادامه روند بازار سرمایه در گرو گسترش کرونا

او در پاس��خ به این س��وال که به چه دلیل مس��ئله کرونا بر بازار هفته 
گذشته بی تاثیر بوده، گفت: مسئله کرونا هفته گذشته تاثیر چندانی را بر 
روند معامالت بازار سرمایه ایجاد نکرد و اثر آن به صورت مستقیم بر بازار 
نرس��یده بود، همچنین در ایران آمار مبتالیان به این بیماری عدد بس��یار 
کوچک��ی بود و چنین ذهنیتی ک��ه این بیماری در ح��ال تبدیل به یک 

بیماری واگیردار است وجود نداشت.
وی نرخ دالر را به عنوان عامل مهم تاثیرگذار بر روند صعودی ش��اخص 
بورس در بازار هفته گذشته دانست و گفت: روند افزایشی نرخ دالر انرژی 
حرکت ش��اخص بورس به سمت صعود را افزایش داد، اما از روز پنجشنبه 
قیمت دالر مس��یر نزولی را در پیش گرفت، ب��ه همین دلیل قیمت دالر 
مس��تقل از قرار گرفتن ایران در لیس��ت س��یاه FATF زمینه نگرانی در 
سطوح فعالیت اقتصادی را فراهم کرد که به مراتب این مسئله اثر خود را 

در بازار سرمایه گذاشت و روند بازار نزولی شد.

بازگشت پرقدرت شاخص بورس به مدار صعود با رشد 9 هزار واحدی

بورس دوباره سبزپوش شد
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قیمت هر مثقال زعفران مشخص شد
عضو ش��ورای ملی زعفران جدیدترین نرخ ه��ر کیلو و هر مثقال 
زعفران ایرانی را اعالم کرد. علی حسینی عضو شورای ملی زعفران 
در گف��ت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از رک��ود حاکم بر بازار 
طالی سرخ خبر داد و گفت: در حال حاضر وضعیت عرضه و تقاضا 
بس��یار کند اس��ت و انتظاری جز این  نیست، چراکه تحرک الزم در 
بازار وجود ندارد.  وی افزود: بازار صادرات زعفران نش��أت گرفته از 
رکود بازار داخل اس��ت و برخی کش��ورها در بحث تجارت مش��کل 
دارن��د که امیدواریم با آرام ش��دن اوضاع در ماه ه��ای آتی، کمبود 
ص��ادرات در ماه های قبلی جبران ش��ود. حس��ینی قیمت هر کیلو 
زعف��ران دس��ته ای را ۶ میلیون تا ۶ میلی��ون و ۵00 هزار تومان و 
زعف��ران س��وپر نگین را ۱0 میلیون و ۵00 ه��زار تومان اعالم کرد 

بنابراین قیمت هر مثقال زعفران برابر ۲۸ هزار تومان است.
صادرات زعفران کند می شود

عضو ش��ورای ملی زعفران از ثبات قیمت خرید و فروش نس��بت 
به ابتدای س��ال خبر داد و گفت: با توجه به ش��رایط فعلی عرضه و 
تقاضا، قیمت زعفران در ایام عید نوس��انی ندارد، چراکه ش��رکت ها 
نیمه تعطیل هستند و صادرات در ماه های پایانی سال کند می شود.

به گفته وی، طی ماه های ابتدای س��ال آینده امیدواریم از التهاب 
قیمت در بازار جلوگیری ش��ود تا بتوانیم کس��ری صادرات ماه های 
قبل را جبران کنیم. عضو ش��ورای ملی زعفران در پایان با اشاره به 
اینک��ه وضعیت ص��ادرات زعفران تعریفی ن��دارد، تصریح کرد: آمار 
دقیقی از میزان صادرات اعالم نشده است چراکه بیان آمار به سبب 
ج��و روانی منجر به دلهره کش��اورزان می ش��ود، اما به س��بب آنکه 
بزرگ ترین تولیدکننده زعفران در دنیا به شمار می رویم، می توانیم 
نیاز بازاد را با بهترین کیفیت و قیمت های رقابت پذیر تأمین کنیم.

 ممنوعیت صادرات تجهیزات بهداشتی
مقابله با کرونا

مع��اون فنی و امور گمرکی گمرک ای��ران از تدابیر گمرکی برای 
مقابل��ه با وی��روس کرونا، از جمله ممنوعیت ص��ادرات برخی اقالم 
پیش��گیرانه با کرونا خبر داد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
مهرداد ارونقی از تدابیر گمرکی برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد 
و اعالم کرد: صادرات تجهیزات پزش��کی مانند ماسک، لباِس گان، 
دستکش، محصوالت بهداشتی مانند آب ژاول، ضدعفونی کننده ها، 
صابون، مایعات ش��وینده، الکل و...، نساجی و سلولزی مانند منسوج 

نبافته، کاغذ تیشو، دستمال کاغذی و بهداشتی و... ممنوع شد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این خصوص گفت: با 
عنایت به برنامه ریزی های صورت پذیرفته در راستای افزایش تولید 
محص��والت مرتبط با مقابل��ه با ویروس کرون��ا و همچنین واردات 
و انتق��ال ملزومات پزش��کی مرتب��ط از جمله کیت ه��ا و ملزومات 
تشخیصی، محلول های ش��وینده و ضدعفونی کننده، دستورالعملی 

تدوین و امروز به گمرکات سراسر کشور ابالغ شد.

کرونا، دورکاری و لزوم بهبود سرعت اینترنت
بس��یاری از کارشناس��ان بر این باورند که شیوع ویروس کرونا در 
کشورهای مختلف و روی آوردن آنها به دورکاری، آنها را به توسعه 
هرچه سریع تر شبکه اینترنت پرسرعت ۵G نزدیک تر خواهد کرد.

به گزارش ایس��نا، با توجه به ش��یوع گسترده ویروس خطرناک و 
کش��نده کرونا در نقاط گسترده ای از جهان، مبحث دورکاری بسیار 
داغ ت��ر از قبل ش��ده و بس��یاری از دولت های جهان را واداش��ته تا 
ب��ا صدور مجوز و دس��تورالعمل های ویژه به ادارات و س��ازمان های 
مختلف، کارکنان و پرسنل خود را از حضور و ترددهای غیرضروری 

در سطح شهر منع کنند.
براس��اس گزارش وب س��ایت کامپیوتر ورلد، حاال به نظر می رسد 
که تحت تاثیر ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا در بس��یاری از نقاط 
جهان، مس��اله دورکاری بیش از پی��ش از اهمیت خاصی برخوردار 
شده است به گونه ای که بسیاری از کارمندان و پرسنل شرکت ها و 
ادارات مختلف مجبورند از منزل با بهره گیری از رایانه های شخصی 
و ش��بکه اینترنت پرس��رعت به کار و فعالیت های خود به صورت از 

راه دور بپردازند.
نس��ل پنجم ش��بکه اینترنت همراه موس��وم به شبکه ۵G که در 
سال های اخیر به شدت مورد توجه شرکت های مخابراتی، اپراتورها 
و غول های تکنولوژی قرار گرفته اس��ت، از س��رعت و کیفیت بسیار 
باالتری نس��بت به س��ایر نسل های پیش��ین ش��بکه های اینترنت 

برخوردار است.
حاال به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه 
فناوری، شیوع گس��ترده ویروس خطرناک کرونا در جهان می تواند 
عامل محرکی برای لزوم توسعه زیرساخت های الزم برای راه اندازی 
و برقراری ش��بکه ۵G باشد و بدین ترتیب بس��یاری از کشورهای 
درگیر به فکر توس��عه هرچه سریع تر این نسل جدید و پرسرعت از 

شبکه اینترنت همراه بیفتند.
از قابلیت های نس��ل پنجم شبکه اینترنت ۵G می توان به سرعت 
بس��یار باال، تماس صوتی باکیفیت، ظرفیت باالتر، پایداری و تأخیر 
بسیار کم و بهره مندی از قابلیت واقعیت مجازی و افزوده اشاره کرد.
اوایل س��ال ۲0۱۲ میالدی بود که اتحادی��ه بین المللی مخابرات 
)ITU( تح��ت نظر س��ازمان ملل برنام��ه ای را برای توس��عه تیم 
ارتباط��ات بین الملل��ی موبایلی )IMT( برای اف��ق ۲0۲0 و فرای 
آن )IMT-۲0۲0( آغاز کرد. در نتیجه رس��ما یک مسابقه جهانی 
برای تعیین نس��ل پنجم ش��بکه موبایل ش��روع ش��د و از آن پس، 
ش��اهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در 
سراسر جهان هستیم که هر یک به  دنبال برقراری و راه اندازی نسل 
جدید و پرسرعت اینترنت ۵G در کشورهای مختلفی همچون کره 
جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و ... هستند و از 

توانایی ها و برنامه های خود در این زمینه رونمایی می کنند.
کش��ورهای بس��یاری در سراس��ر جهان از جمله ای��االت متحده 
آمری��کا، کانادا، اس��ترالیا، چین، ک��ره جنوبی، ژاپن و بس��یاری از 
کش��ورهای اروپایی و ... با همکاری بزرگ تری��ن اپراتورهای جهان 
در حال برقراری نس��ل پنجم اینترنت همراه ۵G هستند و در این 

زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.

اخبـــار

رئیس اتحادیه فروش��گاه های زنجی��ره ای با تاکید بر اینکه هیچ کمبود 
کاالی��ی در فروش��گاه های زنجیره ای وجود ندارد، در م��ورد دالیل خالی 

ماندن قفسه ها در ساعاتی از روز توضیحاتی ارائه داد.
در روزهای اخیر فیلم هایی در فضای مجازی منتش��ر ش��د که نش��ان 
می داد قفس��ه برخی از کاالهای اساسی در فروشگاه های زنجیره ای خالی 
اس��ت که در این رابطه امیرخسرو فخریان با بیان اینکه افزایش تقاضای 
مایحتاج روزانه مردم باعث شده برخی از قفسه ها با سرعت بیشتری خالی 
ش��ود، به ایسنا گفت: از اول اس��فند خرید مردم از فروشگاه ها زیاد شده 
اس��ت. برای مثال فروشگاه هایی که قادر هستند حدود ۳000 مشتری را 

پوشش دهند با حدود ۱0 هزار مشتری مواجه شده اند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه هیچ کمبود کاالیی در فروش��گاه های زنجیره ای 
وج��ود ندارد، اظهار کرد: اخیرا برای کاه��ش نگرانی مردم در این زمینه 
اطالع رس��انی هایی انجام ش��ده اس��ت. همچنین از انبارهای فروش��گاه 
زنجیره ای فیلمبرداری و در فضای مجازی منتش��ر کردیم تا ش��هروندان 

اطمینان حاصل کنند که کمبود کاال وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای همچنین در توضیح علت خالی 
ماندن برخی از قفس��ه های فروش��گاه های زنجیره ای گف��ت: با توجه به 
افزایش تقاضا در این فروشگاه ها، قفسه ها در ساعاتی از روز خالی هستند 

که آن هم مربوط به زمانی است که کاالها از انبار به قفسه منتقل می شود 
بنابراین کمبودی وجود ندارد.

وی افزود: به نظر می رسد شهروندان به دلیل شیوع ویروس کرونا نگران 
هس��تند که نتوانند بعدا دوباره خرید کنند ی��ا کارخانه ها برای تولید به 
مشکل بخورند، اما طبق اطالعات ما در حال حاضر کارخانه ها سه شیفت 

تولید دارند و کمبود کاال وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، از سوم اسفندماه مواردی از ابتال به ویروس کرونا در ایران 
اعالم شد و تا ظهر شنبه ۱0 اسفندماه، ۵۹۳ نفر مبتالی قطعی این بیماری 

شناسایی شده اند که از این میان متاسفانه ۴۳ نفر فوت شده اند.

علت خالی ماندن برخی از قفسه های فروشگاه های زنجیره ای

وزی��ر صمت گفت با آمادگی تولیدکنندگان، همه ظرفیت های تولید 
کش��ور برای تامین ملزومات بهداش��تی و ضدعفونی کننده، فعال شده 

است.
به گزارش خبرنگاران جوان به نقل از ش��اتا، رضا رحمانی در جلسه 
ش��ورای معاونین این وزارتخانه عنوان کرد: با اعالم آمادگی و همکاری 
همه تولیدکنندگان و همچنین ایجاد تسهیالت الزم، کلیه ظرفیت های 
بخش تولید کش��ور برای تامین ملزومات بهداشتی و ضدعفونی کننده 

موردنیاز مردم، فعال شده است.
او افزود: در این راس��تا تمهیدات الزم جهت تس��هیل واردات برخی 

دیگ��ر از اقالم کاالیی فراهم ش��ده و در برخ��ی واحدهای صنعتی نیز 
مجوزهای تغییر خطوط صادر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش میزان تقاضا در برخی اقالم کاالیی 
بهداش��تی و ضدعفونی کننده در چند روز گذش��ته، خوشبختانه همه 
واحدهای تولیدی فعال در این حوزه اعالم آمادگی کامل کرده و برای 
افزایش تولیدات خود همکاری الزم را داش��ته اند و در همین خصوص 

شاهد فعالیت سه شیفته و شبانه روزی آنها هستیم.
رحمانی تصریح کرد: تمهیداتی نیز برای برخورد با برخی سودجویان 
و متخلفان اتخاذ ش��ده و س��عی شده اس��ت با حضور فعال و برخورد 

قاطعان��ه با اف��رادی که روند تامین و توزیع اقالم را تحت الش��عاع قرار 
داده اند، روند تأمین کاالها را بهبود دهیم.

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت تاکید کرد: مقطع کنونی مس��تلزم 
هم��کاری و همراه��ی همه بخش ها و مردم با یکدیگ��ر و البته با تمام 
ت��وان و جان و دل اس��ت تا بتوانیم با کمترین دغدغه از این ش��رایط 

عبور کنیم.
رحمان��ی گفت: برای عبور از مش��کالت متنابه بیم��اری کرونا، باید 
هم افزایی ظرفیت ها و همس��ویی در روند تصمیم گیری ها و اقدامات را 

دستور کار خود قرار دهیم.

مسئوالن وزارت صمت اعالم می کنند گمرک در ارسال اطالعات 
برای س��امانه جام��ع تجارت تعلل می کند درحالی که مس��ئوالن 

وزارت اقتصاد بجد این موضوع را رد می کنند!
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، س��امانه جامع تجارت 
س��امانه ای است که از س��ال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده است؛ 
سامانه ای که بعد از راه اندازی آن، تمامی بازرگانان باید با عضویت 
در ای��ن وب س��ایت و درج اطالع��ات کارت بازرگانی خود، تمامی 

خدمات خود از جمله صادرات و واردات خود را ثبت کنند.
ه��دف از راه اندازی این س��امانه رصد تمامی کااله��ا از مرحله 
عرض��ه تا خدمت، نظارت بر ص��ادرات و واردات و مبارزه با قاچاق 
کاالهاس��ت چراک��ه از طریق این س��امانه س��ازمان ها به راحتی 
می توانند از طریق رهگیری کاالی موردنظرش��ان، از رسمی بودن 

آن مطل��ع ش��وند همچنین، تجار می توانند بعد از ثبت س��فارش 
خود، درنهایت درخواس��ت های آنان به س��امانه های نیما و س��ما 

ارجاع داده شود.
حتی در تاریخ دوم بهمن ماه امس��ال هم ثبت نام کوله بران در 
این سامانه آغاز شد و این امر نشان دهنده این است که این سامانه 
قرار است به عنوان س��امانه ای قوی بر بخش های مختلف نظارت 

کند و از بروز فساد در حوزه تجارت، جلوگیری کند.
قرار این س��امانه ایجاد یک درگاه ملی و یکپارچه بود، اما هنوز 
تعلل برخی نهادها مانع از تحقق ۱00درصدی اهداف این سامانه 
ش��ده اس��ت و بعد از گذش��ت مدت ها همچنان اخباری مبنی بر 
کشمکش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری 
اس��المی به گوش می رس��د؛ موضوعاتی که دودش تنها به چشم 

بازرگانان می رود و ممکن اس��ت فرآیند تسهیل فعالیت های آنان 
را زمان بر کند.

عل��ی رهبری، رئیس مرک��ز تجارت الکترونیکی، ب��ا بیان اینکه 
تجارت یک فرآیند فرادستگاهی است، گفت: در حال حاضر بخش 
اعظم این مراحل مهم توس��ط سامانه جامع تجارت انجام می شود 
و دو دس��تگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری 

اسالمی ایران نقش عمده ای در تسهیل این فرآیند دارند.
او با اشاره به هدف شکل گیری این سامانه ادامه داد: برای اینکه 
ب��ازرگان با بخش ه��ای مختلف به صورت یکپارچ��ه عمل کند و 
مجبور به ارائه مجدد اس��ناد نباشد سامانه ای تحت عنوان سامانه 
جامع تجارت ایجاد شد که بازرگان از طریق یک درگاه ملی کلیه 

فعالیت های تجاری خود را انجام دهد.

همه ظرفیت های تولید کشور برای تامین ملزومات بهداشتی فعال شده است

وزارت صمت: گمرک در ارسال اطالعات تجاری به ما تعلل می کند
دژپسند: در حق ما کم لطفی می کنند!

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

 پیشنهادی برای خروج دالالن
از بازار خودرو

در حالی مطرح ش��دن پیشنهادی مبنی بر تعیین سقف قیمتی با 
هدف کنترل عرضه و تقاضا در بازار خودرو و جلوگیری از سفته بازی 
از س��وی کارشناسان این بازار مطرح می شود که کارشناسان تعیین 
فرمول��ی با در نظ��ر گرفتن همه جوان��ب را از ضرورت های این امر 

عنوان می کنند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، پیش��نهاد تعیین سقف 
قیمتی در بازار خودروها در حالی است که برخی از فعاالن این بازار، 
ای��ن اقدام را تنها راهکار تثبیت و کاهش قیمت های کاذب در بازار 
خودرو می دانند و معتقدند تعیین سقف قیمت از سوی دستگاه های 
نظارتی می تواند بازار را تا اندازه زیادی کنترل کند چراکه نبود پایه 
قیمتی در خودرو باعث شده تا هر سایتی اقدام به اعالم قیمت های 
کاذب خ��ودرو در بازار کند که این امر در نهایت باعث ایجاد فضای 
منفی روانی و آش��فتگی قیمتی و استفاده س��ودجویان از این بازار 

خواهد شد.
در همی��ن حال س��عید موتمنی، رئی��س اتحادیه فروش��ندگان  
خ��ودرو ته��ران نیز با تایید ای��ن موضوع معتقد اس��ت که در حال 
حاضر خودروهای س��بدی که از آن تحت عنوان خودروی ویرایشی 
یاد می ش��ود، تحویل داده ش��ده که این خودروه��ا از جمله عوامل 
تاثیرگ��ذار در تغییر جریان قیمت در بازار خ��ودرو بوده اند، چراکه 
به دلیل نبود س��قف قیمتی، دارندگان آنها اقدام به عرضه با قیمت 

دلخواه می کنند.
ای��ن فعال بازار ادام��ه می دهد: تحریک تقاض��ای کاذب در بازار 
خ��ودرو با هدف حفظ ارزش س��رمایه بخش��ی از عوامل اثرگذار در 

شرایط قیمتی در بازار خودرو بوده است.
شهرام آزادی، کارش��ناس صنعت خودرو با تاکید بر اثرات مثبت 
تعیین س��قف قیمتی برای عرضه خ��ودرو در بازار می گوید: هرچند 
این اقدام می تواند اثرات کنترلی بر بازار و قیمت ها داش��ته باشد اما 
توج��ه به این نکته ضروری اس��ت که باید فرمولی متناس��ب با این 

بازار تعریف شود.

وی می افزاید: تعیین فرمولی متناس��ب با ش��رایط بازار و سود و 
زیان خودروساز و فروشنده می تواند بازار را به تعادل قیمتی نزدیک 

کند.
این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به مزایای تعیین س��قف 
قیمتی ادامه می دهد: این موضوع می تواند منجر به خروج دالالن از 
بازار خودرو ش��ود البته توجه به این نکته ضروری است که مکانیزم 
تعیین قیمت همانند قیمت گذاری دس��توری عمل نکند بلکه تنها 

کنترل کننده بازار عرضه و تقاضا باشد.

تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپوشده 
ابالغ شد

تصویب نام��ه هیات وزی��ران درخصوص تمدی��د مهلت ترخیص 
خودروهای موضوع بند ۳ تصویب نامه در مورد ثبت س��فارش برای 

واردات خودروهای سواری دپوشده در گمرکات ابالغ شد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، علی وکیلی 
مدی��رکل مرک��ز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخش��نامه ای 
ب��ه گمرکات اجرایی، تصویب نامه هی��أت وزیران درخصوص تمدید 
مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند ۳ تصویب نامه در مورد ثبت 
س��فارش برای واردات خودروهای س��واری دپوشده در گمرکات را 

ابالغ کرد.

گازسوز شدن 36 هزار خودروی عمومی با وام 
بالعوض تا پایان سال

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  گفت 
تا پایان امس��ال ۳۶ هزار خودروی عمومی با وام بالعوض گازس��وز 
می ش��ود. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باشگاه 
خبرنگاران، حس��ن قلی پور با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح 
رایگان س��ی ان جی در کش��ور گفت: در مجموع از آبان امس��ال ۶0 
میلیون و ۵۴۳ هزار مترمکعب گاز طبیعی فش��رده )سی ان جی( به 
خودرو های گازس��وز پایتخت عرضه شده است که در مقایسه با مهر 
ب��ا ۵۵ میلی��ون و ۶۴ هزار مترمکعب، ح��دود ۵ میلیون مترمکعب 

)۹.۹درصد( افزایش نشان می دهد.
او ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی دولت با پرداخت 
۶ ه��زار و ۵00 میلیارد تومان کمک بالع��وض، تمامی خودروهای 
عمومی بنزینی شامل یک میلیون و ۴00 هزار وانت، تاکسی، ون و 

دیگر مسافربرهای شخصی را دوگانه سوز می کند.
مدیر طرح س��ی ان جی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
درباره ظرفیت انجام گازس��وز کردن خودروها، گفت: این مسئله به 
میزان ظرفیت کارگاه ها بس��تگی دارد، اما می توان گفت که به طور 
تقریبی در هر شرکت کارخانه مخزن، حدود ۱۵ هزار تبدیل در هر 
ماه ص��ورت می گیرد؛ به عبارت دیگر در هر کدام از هفت کارخانه، 
امکان تبدیل ۱۵ هزار مخزن وجود دارد و قصد داریم تا این ظرفیت 

را تا عید به ۳0 هزار افزایش دهیم.
قلی پور با اش��اره به اینکه ظرفیت تبدیل خودروها در سال آینده 
به ۸0 هزار تا ۱00 هزار خودرو در ماه می رسد، تاکید کرد: تا سال 
آینده به تدریج به ظرفیت دوگانه س��وز کردن خودروها در کش��ور 

افزوده خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه تاکنون قرارداد س��اخت 700 هزار مخزن 
س��ی ان جی امضا شده است، گفت: س��اخت مابقی نیاز مخزن نیز 
بعد از تحویل مخازن س��فارش گذاری ش��ده از سوی سازندگان، از 

سر گرفته می شود.
مدیر طرح س��ی ان جی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
ایران ادامه داد: با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۶0 هزار خودروی 
عموم��ی در ۱۵ ماه آینده دوگانه س��وز خواهد ش��د، گفت: تا پایان 
امسال ۳۶ هزار خودروی عمومی با وام بالعوض دوگانه سوز می شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون تمام ظرفیت کارگاهی و مخزن سازان 
برای تبدیل خودروهای عمومی پر اس��ت، افزود: کارگاه های با تمام 

ظرفیت کار می کنند.

با توجه به نوسانات نرخ ارز که از اوایل هفته گذشته در بازار شاهد آن 
بودیم، سیر صعودی قیمت خودروهای وارداتی اوج گرفته و به رغم رکود 
ب��ازار، بار دیگر قیمت برخی خودروهای پرطرفدار با رش��د قابل توجهی 

همراه شده است.
به گزارش پدال نیوز، این در حالی اس��ت که با ش��یوع ویروس کرونا 
در کش��ور، بس��یاری از کارشناس��ان معتقد بودند بازار و صنعت خودرو 
کش��ور نیز مانند چین و برخی کش��ورهای درگیر با این ویروس، دچار 
افت ش��دیدی شود، اما برخالف انتظار شاهد هستیم همزمان با افزایش 
قیمت طال و ارز، بازار خودرو نیز روند صعودی به خود گرفته و بار دیگر 

در صدد شکستن رکورد افزایش قیمت هاست.
پیوس��تگی بازار خودروهای داخلی و وارداتی نیز مزید بر علت ش��ده 
زیرا نوس��ان قیم��ت خودروهای داخلی نیز تاثیر مس��تقیمی بر افزایش 
خارجی ها در بازار داش��ته اس��ت. برخی فعاالن بازار معتقدند همزمان 
با افزایش قیمت ها در بازار خودروه��ای وارداتی، برخالف انتظار میزان 
نقل و انتقاالت نیز با رش��د نسبی همراه ش��ده است؛ به گونه ای که هفته 
گذشته بسیاری از معامالت بازار به خودروهای خارجی اختصاص داشت 
که همین موضوع بس��تری برای ایجاد حب��اب کاذب قیمت ها را فراهم 

کرده است.
از طرف��ی فعالیت دالل ها دوچندان ش��ده اس��ت و آنه��ا قصد دارند 
قیم��ت برخی مدل های پرتقاضا در بازار را به  صورت کاذب و غیرواقعی 
ب��اال ببرن��د. این پدی��ده در بازار خودروه��ای مونتاژی نی��ز بارها دیده 
ش��ده است و شاهد صعودی ش��دن نمودار قیمت آنها در بازار هستیم. 

به عنوان مثال سیتروئن C۳ که تا هفته های گذشته قیمتی در محدوده 
۴00میلیون توم��ان داش��ت، اکنون با جهش��ی دور از انتظ��ار مرزهای 
۵00 میلیون توم��ان را ه��م درنوردیده و ۵۱۲ ت��ا ۵۱7میلیون تومان در 
بازار ارزش گذاری می شود. این موضوع نشان می دهد فعالیت دالل ها در 
فضای مج��ازی و پلتفرم های آنالین خریدوفروش خودرو بی تاثیر نبوده 
و توانسته اند قیمت این محصول مونتاژی را به  طرز چشمگیری افزایش 

دهند.
متاس��فانه این افراد تنها به  فکر منفعت های مالی کوتاه مدت هس��تند 
و به عواقب افزایش قیمت کاذب خودروها هرگز نمی اندیش��ند. این در 
حالی اس��ت که جهش قیم��ت یک محصول تاثیر غیرمس��تقیم بر نرخ 
س��ایر مدل های موجود در بازار داش��ته و می تواند هزینه های نگهداری 
کلی��ه خودروها را با افزایش هم��راه کند. زیرا با باالرفتن قیمت خودرو، 
ش��اهد افزایش قیمت قطعات یدک��ی، افزایش هزینه های بیمه، عوارض 
و مخ��ارج این چنینی هس��تیم ک��ه همگی می توانن��د درنهایت به ضرر 
دارندگان خودرو تمام ش��ود. ازس��وی  دیگر دالل های��ی که تنها به فکر 
افزایش قیمت خودروهای ش��ان هستند، پس از فروش آنها به ناچار باید 
هزینه بیش��تری صرف خرید خودرو جدید کنند که بازهم درنهایت آنها 

نیز متضرر خواهند شد.
ب��ا بررس��ی ج��داول قیمتی خودروه��ای واردات��ی در ب��ازار آزاد 
درمی یابی��م ک��ه هیوندای س��انتافه  فول ش��ش رادار، قیمتی حدود 
یک میلی��ارد و۱۱7میلیون  تومان داش��ته که نس��بت به ماه گذش��ته 
بیش از ۸0  میلیون  تومان افزایش یافته اس��ت. از  آنجا که کیا سورنتو 

رقیبی دیرینه برای هیوندای سانتافه به شمار می رود، نوسانات قیمتی 
هر یک از این خودروها، تاثیر مس��تقیمی ب��ر قیمت دیگری خواهد 
گذاش��ت. بر این اس��اس برخی کارشناس��ان و فعاالن بازار معتقدند 
میلیاردی شدن س��ورنتو بار روانی تاثیرگذاری هم در صعودی شدن 
قیمت سانتافه در بازار دارد. این در حالی است که تقاضا برای خرید 
ای��ن کراس اوور ک��ره ای نیز با وجود افزایش ش��دید قیمت همچنان 
ادامه دارد. س��ورنتو ۲0۱7 در حال  حاضر قیمتی حدود یک میلیارد 

و۳۵0 میلیون  تومان دارد.
 همچنین ب��ا افزایش نرخ ارز و بی ثباتی بازار طی روزهای گذش��ته، 
ب��ار دیگر قیم��ت تویوتا راوفور مدل ۲0۱۸ با افزایش چش��مگیر همراه 
ش��د و رکورد بی س��ابقه ای از خود به جا گذاش��ت و روز گذشته قیمت 
این ک��راس اوور ژاپنی در بازار تهران حدود یک میلیارد و ۲۹0 میلیون 

تومان اعالم شد.
تویوتا C-HR هیبرید مدل ۲0۱۸ تیپ النچ نیز از دیگر خودروهای 
واردات��ی رکوردش��کن محس��وب می ش��ود که روز گذش��ته ب��ا قیمت 
یک میلیارد  تومان در بازار خرید و فروش شده است. البته به نظر می رسد 
ای��ن افزایش قیمت تنها مختص تویوتا C-HR هیبرید نباش��د و دیگر 
خودروه��ای هیبرید موجود در ب��ازار نیز از این روی��ه پیروی کرده اند. 
ب��ه  عن��وان  مث��ال لکس��وس NX۳00h هف��ت کلید م��دل ۲0۱7 با 
قیم��ت تقریبی یک میلیارد و7۸0میلیون  تومان��ی در بازار ارزش گذاری 
ش��ده اس��ت. همچنین هیوندای س��وناتا هیبرید تیپ+ GLS با بهای 

۹۹۵میلیون  تومان خرید وفروش می شود.

آیا » کرونا« ترمز افزایش قیمت  خودرو را خواهد کشید؟

عض��و هی��ات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت بر تاثی��ر قیمت گذاری 
دس��توری بر ورود زیان به صنعت خودرو تاکید و گرانی تولید خودرو را 
ناشی از مکانیزم های اقتصادی کشور از جمله بهره بانکی و تورم دانست.

امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
اختصاص تس��هیالت بانکی به صنعت خودرو اظهار داشت: کلیه صنایع 
و از جمل��ه صنعت خودرو نقدینگی موردنیاز خود را تحت عنوان وام از 

بانک ها دریافت می کنند که این مکانیزم در حال گردش دائمی است.
گف��ت:  و  دانس��ت  نقدینگ��ی  قفل ش��دن  را  اصل��ی  نکت��ه  وی 
سیاس��ت  گذاری های اش��تباه به خصوص در دو س��ال گذشته مبنی بر 
قیمت گذاری دستوری که مبتنی بر قیمت های غلط بوده موجب زیانده 

بودن این صنعت شده است.
ای��ن عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ای��ران تصریح کرد: 
در س��ال گذش��ته براس��اس دالر ۴ هزار و ۲00 تومانی، می بایس��ت با 
۲0درصد افزایش قیمت خودرو موافقت می ش��د در حالی که این میزان 

با ۱۳درصد کاهش به 7درصد رسید.
کاکایی با بیان اینکه می بایست بهره وری افزایش یابد، افزود: در سال 
گذش��ته در عمل دالر ۴ هزار و ۲00 تومانی به دست خودروساز نرسید 

و در چنین شرایطی بدیهی است که خودروساز زیان می کند.

وی ادام��ه داد: ای��ن روند در س��ال جاری نیز ادامه یافت و در س��ال 
گذش��ته بیش از ۲0 هزار میلیارد تومان زیان انباش��ته داش��تیم یعنی 
یک صنعت س��ودآور با یک سیاس��ت گذاری غلط به یک صنعت زیانده 

تبدیل شد.
این کارش��ناس صنعت خودرو درخصوص روند تولید و عرضه خودرو 
در س��ال های اخی��ر توضیح داد: همزمان با اوج تحریم ها در س��ال ۹۱، 
قیمت گذاری نامناس��ب و خس��ارات ناش��ی از آن باعث افزایش قیمت  
خ��ودرو ش��د. در س��ال۹۲ و ۹۳، افزایش تولید خودروس��ازان و هجوم 

سرمایه های سرگردان برای سرمایه گذاری در این حوزه رقم خورد.
کاکایی در ادامه گفت: دولت در س��ال ۹۴، همزمان با وجود شرایطی 
نظیر افزایش قیمت ها، کاهش قدرت خرید مردم و عدم سودآوری بازار 
خودرو برای خریداران در راستای کمک به این صنعت و با هدف ایجاد 
تحرک در بازار خودرو، تخصیص اعتبار و پرداخت وام ۴میلیارد تومانی 
برای خرید خودرو با بهره حدود ۲0درصد را جایگزین تس��هیالت پولی 
نمود که در این فرآیند خودروساز متعهد به تحویل خودروی متقاضیان 

شد.
وی تصری��ح ک��رد: در این بحبوح��ه این موضوع که چن��د درصد از 
چک های خریداران خودرو برگش��ت خورد مورد غفلت واقع شد و البته 

خودروس��ازان برای تداوم بازار نس��بت به این ش��رایط واکنش��ی نشان 
ندادند.

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت تاکید کرد: در حال حاضر 
خودروس��از به دلیل کاه��ش تولید و قیمت  گذاری های اش��تباه متضرر 
می شود و با هجوم سرمایه گذاری در بازار خودرو، این صنعت روز به روز 

وضعیت بدتری را تجربه می کند.
کاکایی بیان کرد: در این شرایط باید بگوییم این صنعت چگونه تا به 
حال با وجود بیش از ۳0 هزار میلیارد تومان زیان و سیاست گذاری های 

غلط که منجر به وضعیت فعلی گردیده، زنده مانده است.
وی دلیل گرانی تولید خودرو در کش��ور را س��اختار اقتصادی داخل 
دانست و گفت: در اقتصاد کشور ما تولید اکثر کاالهای صنعتی و حتی 
غیرصنعتی گران تر از قیمت های معمول جهانی تمام می شود و این امر 

ناشی از مکانیزم های اقتصادی از جمله بهره بانکی و تورم است.
این کارش��ناس صنعت خودرو همچنین با اش��اره به صنایع تولیدی 
نظیر پتروش��یمی و نفت ک��ه صنعت خام هس��تند و نهایتا یک تبدیل 
کوچک انجام می دهند، بیان کرد: اکثر صنایع تبدیلی در کشور توانایی 
رقابت در بازار ندارند و این نش��ان دهنده اشکال در ساختار اقتصادی از 

جمله نیروی انسانی زیاد و اتوماسیون کم است.

عضو کمیس��یون تلفیق بودجه الیحه سال ۹۹ کل کشور از مصوبه 
این کمیس��یون برای تخصیص ۱۲0 لیتر بنزین به هر کارت سوخت 

در ایام نوروز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، محمدرضا 
رضای��ی کوچی عضو کمیس��یون تلفیق بودجه الیحه س��ال ۹۹ کل 
کشور در تشریح نشست صبح روز گذشته کمیسیون متبوع اش اظهار 

داش��ت: این جلسه با محور بررسی سهمیه بندی ها در طول ایام نوروز 
برگزار شد.

وی در گفت وگو با فارس افزود: بنا بر مصوبه امروز کمیسیون تلفیق 
مقرر ش��د در ایام تعطیالت نوروز به ازای هر کارت سوخت ۱۲0 لیتر 

اختصاص یابد.
وی ادامه داد: البته گفتنی اس��ت این ۱۲0 لیتر بنزین در دو نوبت 

ش��ارژ خواهد ش��د. وی بر همین اس��اس یادآور ش��د: این ۱۲0 لیتر 
سهمیه عالوه بر س��همیه معمول تخصیص ۶0 لیتر به صورت ماهانه 
اس��ت؛ یعنی مجموعا برای تعطیالت ن��وروزی ۱۸0 لیتر به هر کارت 

سوخت اختصاص می یابد.
وی در پای��ان گفت: البته زمان ش��ارژ و تخصیص این ۱۲0 لیتر به 

دلیل موضوع ویروس کرونا هنوز مشخص نیست.

گرانی خودرو نتیجه ساختار اقتصادی کشور است

تخصیص 120 لیتر بنزین برای هر کارت سوخت در ایام نوروز
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با استفاده از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان و استارت آپی تالشی دیگر برای 
توس��عه فناوری های نوآورانه در حوزه آب، انرژی های پاک، فرسایش و اقتصاد 

دانش بنیان این حوزه انجام می شود.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، حمای��ت از فعالیت ه��ای مرب��وط به 
ش��تاب دهنده در حوزه تخصصی مهار ریزگردها، 
بیابا ن زدایی اقتصادی مردمی و شورورزی سرعت 
می گیرد. آن هم در نتیجه تفاهم نامه ای که با این 

موضوع امضا شد.
این تفاهم نامه ای میان ستاد توسعه فناوری های 
آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علم��ی و فن��اوری، مرک��ز توس��عه فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری و شرکت فناور 
آرون��د پرتو انرژی راهبردی امضا و براس��اس آن 
نخس��تین ش��تاب دهنده تخصص��ی بیابان زدایی 
اقتصادی با حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، 

خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری راه اندازی شد.
این تفا هم نامه با هدف توس��عه اقتصاد دانش بنیان و ش��کوفایی زیس��ت بوم 
کارآفرینی ب��رای دانش آموختگان و پیرو ابالغ تفاهم نام��ه چهارجانبه معاونت 

علمی، س��ازمان برنامه  و بودجه، وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق 
توس��عه ملی با موضوع اجرای برنامه اشتغال گسترده مولد امضا شد. همچنین 
اجرایی س��ازی برنامه توسعه شتاب دهنده های نوآوری تخصصی از اهداف دیگر 

آن است.
ب��ا ای��ن اقدام تالش��ی دیگ��ر برای توس��عه 
فناوری های نوآورانه در ح��وزه آب، انرژی های 
پاک، فرس��ایش و اقتصاد دانش بنیان این حوزه 
با استفاده از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپی انجام می شود.
همچنین مس��یر رفع نیازهای فناورانه حوزه 
بیابان زدایی اقتصادی مردمی و استارت آپ های 
مرتبط با آن هموار می ش��ود تا با ش��تابدهی و 
توانمندس��ازی داخ��ل از طری��ق ش��رکت های 

دانش بنیان این اقدام انجام شود.
 این تفاهم نامه به امضای اسماعیل قادری فر، 
رئیس مرک��ز توس��عه فناوری ه��ای راهبردی 
معاونت علمی و فناوری، نادرقلی ابراهیمی دبیر س��تاد توسعه فناوری های آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری و پیمان حسیبی 

مدیر شرکت فناور آروند پرتو انرژی راهبردی رسید.

معاون توس��عه و مدیریت منابع بنی��اد ملی نخبگان گفت بنیادهای 
نخبگان اس��تانی می توانند ب��ا ایجاد زمینه های تعام��ل و هم افزایی با 
دس��تگاه های درون اس��تانی، از ظرفیت های اس��تانی ب��رای برگزاری 

برنامه ه��ای نخبگان��ی ب��ه خصوص طرح 
شهید احمدی روشن  استفاده کنند.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، در راس��تای زمینه س��ازی 
ب��رای هم افزای��ی و هم گرای��ی بیش��تر 
برنامه های نخبگانی و با توجه به شرایط 
ویژه کش��ور در مواجهه با کروناویروس، 
ارتق��ای به��ره وری و کاه��ش هزینه ها، 
سی وسومین نشس��ت رئیسان بنیادهای 
نخبگان اس��تانی با حضور معاونان بنیاد 
ملی نخبگان و به صورت ویدئوکنفرانس 

برگزار شد.
در این نشس��ت، احس��ان چیت ساز به 

همراستاسازی ساختار هزینه ها و نتایج برنامه و فعالیت های بنیاد ملی 
نخبگان اشاره کرد و تاکید کرد: سیاست های اجرایی بودجه ۹۹ بنیاد 
متمرکز بر س��ند ملی نخبگان و نتایج برنامه های سال جاری است که 

با جایگزینی فعالیت های با اثربخشی کمتر با فعالیت های خالقانه موثر 
محقق خواهد شد.

وی به جذب دو برابری منابع عمومی بنیاد با حمایت معاون علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و قائم مقام ریاس��ت بنیاد 
اش��اره کرد و گفت: برای اج��رای برنامه های 
هیچ گون��ه  موف��ق  و  خالقان��ه  اثربخ��ش، 

محدودیتی نداریم.
معاون توس��عه و مدیریت منابع بنیاد ملی 
نخب��گان در ادام��ه ضمن تأکید ب��ر اهمیت 
همگرای��ی ماموریت ه��ا و س��اختار بودج��ه 
بنیاد، به س��اختار جدید بنی��اد ملی نخبگان 
اش��اره ک��رد و گف��ت: ای��ن بنیاد براس��اس 
مأموریت ه��ای خود در حوزه نخبگان، فرآیند 
نخبگی و خدمت گرایی بهتر به جوامع هدف، 
معاونت های خود را برمبنای فرآیند نخبگانی 

تعریف کرده است.
وی افزود: ساختار جدید بودجه بنیاد می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف 
تعیین شده سند ملی نخبگان داشته باشد و تسهیلگر حرکت مستعدان برتر در 

مسیر نخبگانی و اثرگذاری نخبگان و سرآمدان باشد.

ارتقای بهره وری، اثربخشی و عملکرد بنیادمحور اقدامات معاونت توسعهشکوفایی زیست بوم کارآفرینی برای دانش آموختگان

فراخوان ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با محوریت #کرونا_ را_شکست_
می دهیم با سرعتی برابر با سرعت انتشار ویروس، در جامعه انتشار یافت و با استقبال 
کم نظیر رسانه ها و کاربران فضای مجازی روبه رو شد.  این فراخوان »با کمک زیست 
بوم فناوری و نوآوری # کرونا را شکس��ت می دهیم« نامی اس��ت که معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، بر روی تالش های فش��رده ای��ن معاونت برای تولید 
محصوالت و محتوای موردنیاز جامعه، در برهه زمانی مبارزه با اپیدمی کرونا گذاشت.

 بازتاب رسانه ای فراخوان: واکنش های گسترده  فراخوان کرونا را شکست می دهیم 
در میان نخبگان، مس��ئولین، رسانه ها و کاربران فضای مجازی گسترده بوده است. 
خبرگزاری ه��ای ایرنا، باش��گاه خبرنگاران جوان، مهر، برنا، صدا و س��یما و... ضمن 
اس��تقبال از ای��ن ایده به بازتاب اخبار این کمپین پرداختن��د.  روزنامه صبح نو نیز 
به همراه بسیاری دیگر از جراید، این کمپین را به تیتر اصلی خود تبدیل ساخت و 

زیست بوم نوآوری کشور را نقطه اتکا و اطمینان بخش جامعه خواند.
واکنش کاربران: در فضای مجازی نیز هش��تگ #کرونا-را-شکست-می دهیم، با 
اس��تقبال قابل توجه کاربران مواجه شد.کاربری به نام  مسعود در ضمیمه هشتک 
#کرونا-را-شکست-می دهیم، نوشته است: »کرونا را می شود شکست داد، فقط کافیه 
یک س��ری کارهای س��اده را انجام دهیم، مثل شستن دس��ت ها، نرفتن به جاهای 
غیرضروری، گوش ندادن به ش��ایعات و امی��د دادن به بقیه جامعه.« کاربر دیگری 
نیز در فضای مجازی ضمن پروموت این هشتگ نوشته است که: »بچه های مسجد 
محل، لیس��تی از س��المندان محله تهیه کرده اند و به نوبت خرید های شان را انجام 

می دهند.«
 پاسخ  دانش بنیان ها: شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، فعالین فناور مستقر 
در پارک ه��ای علم و فناوری و... در اس��تقبال از فراخ��وان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، فعالیت های خود را در زمینه تولید محصوالت به ش��کل قابل 
مالحظه ای گسترش دادند. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در ای��ن  باره گفت: »در حال حاضر چند ش��رکت دانش بنیان در س��اخت و تأمین 
ملزومات مقابله با کرونا فعالیت می کنند و اکنون همه بخش های کش��ور از جمله 

زیست بوم نوآوری، عزم خود را برای مقابله با این بیماری جزم کرده اند.«
  ۶00 شرکت نخبه: رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان کشور، با اشاره 
به نقش چشم گیر زیست فناوری در فعالیت شرکت های دانش بنیان ادامه داد: »۶00 
شرکت در حوزه زیست فناوری در کشور فعال هستند و از این حیث رتبه سوم آسیا 
را در اختیار داریم و باید زمینه صادرات بیشتر این محصوالت را فراهم کنیم. معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، همچنین از توانمندی ساخت ماسک های نانوفیلتر 
توس��ط شرکت های دانش بنیان داخلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعدادی از 
ش��رکت های دانش بنیان داخلی ضمن اینکه نیاز کشور به الیاف و فیلترهای نانو را 
تأمین می کنند تجهیزات ساخت این محصوالت را هم صادر می کنند. این شرکت ها 
در تأمین ملزومات پزش��کی نقش��ی مهم دارند و همه بسیج شده اند تا کشور را در 
مقابله با بیماری کرونا یاری کنند. ستاری با اشاره به اینکه در تمامی حوزه ها تعداد 
قابل توجهی ش��رکت دانش بنیان داریم، اضافه ک��رد: اخیراً قرارداد حدود ۵میلیون 
ماس��ک به کمک شرکت های دانش بنیان بسته شده است؛ این ماسک ها برای کادر 

پزشکی درمانی استفاده می شود تا آنان در این بحث مشکل خاصی پیدا نکنند.
 حمایت از محصوالت: پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در گفت وگو با شبکه سه سیما درباره 
این کمپین و فعالیت  شرکت های دانش بنیان تحت حمایت معاونت اظهار کرد: تالش 
شرکت های دانش بنیان در مبارزه با این بیماری و تولید انبوه محصوالت موردنیاز آن 
به معنای واقعی کلمه وارد فاز فعالیت شبانه روزی شده است، بازدید ها و فیلم های 
موجود به خوبی نشانگر این مسئله است که در سالن تولید برخی از این شرکت ها 

شروع فعالیت از ساعت دو شب است و یا به صورت سه شیفته فعالیت می کنند.

 تش��دید فعالیت ش��رکت های دانش بنیان حوزه پزش��کی: وی گفت: بسیاری از 
ش��رکت های دانش بنیان در تولید لوازم پزش��کی و تجهیزات آزمایشگاهی سرآمد 
هس��تند و به وی��ژه فعالیت خود را پ��س از تحریم های یکجانبه تش��دید کرده اند. 
سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزود: پس از اعالم برخی مراجع 
ذی ص��الح در مورد کمبود چند قلم محصول از جمل��ه، ژل های ضدعفونی کننده، 
شرکت های دانش بنیان به صورت هماهنگ و در ماراتنی نفس گیر،  تالش های خود 
را برای کاهش کمبود اینگونه اقالم متمرکز کردند.  کیت های تش��خیصی از جمله 
محصوالتی اس��ت که به گفته کرمی در حال حاضر توسط شرکت های دانش بنیان 
در همکاری با برخی دستگاه های دولتی تولید شده است و انبوه سازی آن در مراحل 

نهایی قرار دارد.
ارسال طرح ها به دبیرخانه کمپین: رئیس مرکز  ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در توضیحات تکمیلی در مورد کمپین کرونا را 
شکس��ت می دهیم، اضافه کرد: طرح های متعددی به دبیرخانه این کمپین، مستقر 
در ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
واصل ش��ده اس��ت که عالوه بر طرح های علمی، پروژه های مبتنی بر تولید محتوا، 
برای غلبه بر شایعات و جلوگیری از توضیح سیستماتیک اضطراب در جامعه را دربر 

می گیرد که بی شک مورد حمایت این معاونت قرار می گیرد.
 بسته های حمایتی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با راه اندازی کمپین 
» با کمک زیس��ت بوم فناوری و نوآوری # کرونا را شکس��ت می دهیم« بسته های 
حمایتی فوری و ویژه خود را ضمیمه این فراخوان کرده است. ارائه قراردادهای خرید 
خدمات، محصوالت و ایجاد کانال ویژه فروش محصوالت موردنیاز مصرف کنندگان و 

دستگاه های دولتی، بخشی از اقالم این بسته حمایتی را شامل می شود.
 حمایت از تولید محتوا در زمینه مبارزه با کرونا: این معاونت، همچنین با محوریت 
س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با حمایت از محتوای مثبت تولیدش��ده در جامعه برای چیرگی بر ش��ایعه پراکنی 
هدفمند و گسترش موج استرس بی جهت در جامعه، از محتوای تولید شده توسط 
ش��رکت های فعال در زمینه تولید محتوا )متن، نرم افزار، انیمیش��ن و ...(  حمایت 

می کند.
 فعالیت های استانی: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری 
مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در تالش های مس��تقل و 

استانی به تولید محصوالت موردنیاز منطقه کاری خود پرداختند.
رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به افزایش 
تقاضای ماس��ک در بازار در پی بروز بیماری کرونا گفت: در همین رابطه یک واحد 

دانش بنیان پارک علم و فناوری کرمانشاه کار تولید ماسک را شروع کرده است.
در ایالم نیز شرکت های دانش بنیان قرارداد مشابهی را به امضا رسانده اند. خراسان 
رضوی، دیگر استانی بود که در آن دو شرکت دانش بنیان، کار تولید ماسک را آغاز 
کردند. این رویه در بس��یاری از استان های کشور تکرار شده است.  سعید سامانی، 
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان تولیدکننده محلول ضدعفونی کننده در پارک علم 
و فناوری ش��یخ بهایی؛ ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفهان، از جمله ده ها ش��رکت 
دانش بنیانی اس��ت که به صورت محلی برای رفع نیازهای استانی و کشوری، اقدام 
به تولید محصول در این زمینه کرده اس��ت.  خبرگزاری مهر نیز از س��اخت کیت 

تشخیص کرونا  توسط یک شرکت دانش بنیان فعال در استان لرستان خبر داد.
مدیرعامل ش��رکت میکروب آزما پارس از س��اخت کیت تشخیص کرونا ویروس 
توس��ط این مجموعه دانش بنیان خبر داد و گفت: »آزمایش انجام شده روی نمونه 
بالینی این ویروس نیز موفقیت آمیز بوده اس��ت.« معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، همچنین کمیته ای ویژه را برای پیگیری س��اخت واکسن این بیماری با 

استفاده از توان تجمیع شده داخلی تشکیل داده است.

شـرکت فناوری و رسـانه اجتماعی فیس بوک اعـالم کرد، به دلیل نگرانی از شـیوع 
ویروس کرونا بزرگ ترین رویداد سالیانه این کشور موسوم به اف F8( 8( را لغو می کند.
به گزارش شـبکه سی ان ان، در گزارشـی که این شـرکت آمریکایی در تارنمای خود 
منتشـر کرده آمده اسـت: لغو همایش امسال تصمیم دشـواری بوده، اما برای سالمت و 
بهداشت شرکای توسعه دهنده، کارمندان و هر کسی که به برگزاری کنفرانس F8 کمک 

می کند اولویت قائل است.
رئیس کارآفرینی شـبکه فیس بوک در پیامی که در وبالگ خود منتشـر کرده نوشت: 
به جای برگزاری رویدادی بزرگ برای توسـعه دهندگان، رویدادهایی را به صورت محلی 

 ،F8 برگـزار و محتواهایی را به صورت آنالین و ویدئویی منتشـر می کنند. در کنفرانس
شـرکت فیس بـوک به طور معمول دیدگاه هـای آینده  شـرکت و ویژگی ها و محصوالت 
جدیـد خود را به اشـتراک می گـذارد. در کنفرانس هـای قبلی فیس بوک اسـتفاده از 
نرم افـزار »فیس بوک دیتینـگ«، مخفی کردن الیک ها در اینسـتاگرام و طراحی دوباره 

لوگو، نرم افزار موبایل وب سایت فیس بوک اعالم شده بود.
کنفرانس امسـال قرار بود اوایل ماه مه )اردیبهشـت( در سـن خوزه کالیفرنیا برگزار 

شود.
پیشـتر، فیس بـوک به دلیـل نگرانی ها از شـیوع کرونا یک کنفرانس مهـم در زمینه 

 قرارداد تولید 5 میلیون ماسک
با شرکت های دانش بنیان منعقد شد

کرونا بزرگ ترین همایش فیس بوک را لغو کرد

دریچــه

حمای��ت از فعالیت های مربوط به ش��تاب دهنده در حوزه تخصصی مه��ار ریزگردها، بیابا ن زدایی 
اقتصادی مردمی و شورورزی سرعت می گیرد. آن هم در نتیجه تفاهم نامه ای که با این موضوع امضا 
شد. این تفاهم نامه ای میان ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط  زیست معاونت 
علمی و فناوری، مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری و ش��رکت فناور آروند 
پرتو انرژی راهبردی امضا و براس��اس آن نخس��تین ش��تاب دهنده تخصصی بیابان زدایی اقتصادی با 
حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 
راه اندازی شد. این تفا هم نامه با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و شکوفایی زیست بوم کارآفرینی برای 
دانش آموخت��گان و پیرو ابالغ تفاهم نامه چهارجانبه معاونت علمی، س��ازمان برنامه  و بودجه، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق توسعه ملی با موضوع اجرای برنامه اشتغال گسترده مولد امضا 
شد. همچنین اجرایی سازی برنامه توسعه شتاب دهنده های نوآوری تخصصی از اهداف دیگر آن است.

نخستین شتاب دهنده تخصصی 
بیابان زدایی اقتصادی راه اندازی شد

دوشنبه
12 اسفند 1398

شماره 1505
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معاون س��رآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به لزوم ایجاد بانک 
اطالعاتی پویا از س��رآمدان و نخبگان بومی در استان ها، این مهم را زمینه ساز 

اثرگذاری بیشتر آنان در حل نیازها و چالش های بومی دانست.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، آریا الس��تی؛ معاون سرآمدان و نخبگان 
بنی��اد مل��ی نخبگان در سی وس��ومین نشس��ت 
رئیس��ان بنیادهای نخبگان اس��تانی با اش��اره به 
برخ��ی رس��الت ها، مأموریت ه��ا و فعالیت ه��ای 
انجام ش��ده در ای��ن معاون��ت، گف��ت: معاون��ت 
س��رآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان در سال  
آت��ی تالش دارد عالوه بر برگ��زاری همایش ها و 
مراسم های تکریم، با همکاری بنیادهای نخبگان 
اس��تانی، ایجاد بانک اطالعات��ی پویا از نخبگان و 

سرآمدان بومی را در دستور کار قرار دهد. 
وی افزود: یکی از اولویت های اصلی در س��ال 
 آتی در حوزه استان ها، شناسایی افرادی است که 

توانس��ته اند در سطوح استانی و ملی منشأ اثر باشند و یا قابلیت این اثرگذاری 
را دارند. این شناسایی باید در قالب بانک اطالعاتی و به  صورت پویا انجام شود 

به طوری که فعالیت های بعدی این افراد نیز به نظم به این بانک افزوده شود.

الس��تی با بیان اینکه فعالیت های بنیاد ملی نخبگان در اس��تان ها بیشتر در 
حوزه مس��تعدان  متمرکز بوده اس��ت، ادامه داد: تالش بر این اس��ت در حوزه 
سرآمدان و نخبگان نیز اقدامات جدی برای اثرگذاری بیشتر آنان انجام شود. 

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان 
تصریح کرد: ارتباط مداوم نخبگان و س��رآمدان 
ب��ا بنیاده��ای نخبگان اس��تانی بای��د در قالب  
فرآیندهای متنوع ش��کل بگی��رد. عالوه بر آن، 
بنیادهای نخبگان اس��تانی باید ارتباط عمیق تر 
و وس��یع تری نیز با بدنه اجرایی اس��تان داشته 
باش��ند تا بتوانن��د در صورت ل��زوم و احصای 
نیازه��ای موجود، زمینه  را ب��رای بهره گیری از 
ظرفیت و قابلیت های نخبگان و سرآمدان بومی 

فراهم کنند. 
الس��تی تأکی��د ک��رد: زمینه س��ازی ب��رای 
اثرگ��ذاری نخب��گان موضوعی نیس��ت که تنها 
با اتکا به یک ارگان یا نهاد انجام ش��دنی باش��د 
بلکه نیازمند هم افزایی و تعامل دس��تگاه های اجرایی خاصه درون  استانی است 
که این مهم تا حد بس��یاری ب��ه فعالیت بنیادهای نخبگان اس��تانی و توانایی 

ارتباط گیری آنان با بدنه اجرایی استان بستگی دارد.

بنابر گزارش ها ش��رکت خودروس��ازی ژاپنی تویوتا قصد دارد ۴00 میلیون 
دالر در اس��تارت آپ »پونی آی«)Pony.ai( که هدف آن توس��عه تاکسی های 

خودران است، سرمایه گذاری کند.
ب��ه گ��زارش ورج، پونی آی یک اس��تارت آپ 
مس��تقر در س��یلیکون ولی و گوانگ��ژو در چین 
اس��ت و در حوزه توس��عه خودروه��ای خودران 
فعالی��ت می کند و اخیرا نی��ز بنابر گزارش ها این 
شرکت روابط خود را توسعه داده است و شرکت 
خودروس��ازی نامی تویوتا قصد دارد ۴00میلیون 

دالر در این شرکت سرمایه گذاری کند.
این دو ش��رکت اعالم کردند ق��راردادی مبنی 
ب��ر آزمای��ش خودروهای خ��ودران در جاده های 
عمومی دو ش��هر پک��ن و ش��انگهای چین امضا 
کرده ان��د و بنابرای��ن، ای��ن غول خودروس��ازی 
ژاپنی قص��د دارد ۴00 میلیون دالر در پونی آی 
سرمایه گذاری کند و اگر این سرمایه گذاری انجام 

شود ارزش سهام این استارت آپ ۳ میلیارد دالر خواهد شد.
اس��تارت آپ »پونی آی« از سال ۲0۱۸ آزمایش تاکسی های خودران خود را 
در دو شهر فریمانت و ارواین ایالت کالیفرنیا آغاز کرده است. این استارت آپ از 

س��ال ۲0۱۹ برای آزمایش خودروهای خودران در جاده های عمومی با شرکت 
تویوتا همکاری کرده اس��ت. با این سرمایه گذاری جدید، روابط این دو شرکت 

با یکدیگر بهتر از پیش نیز خواهد شد.
این استارت آپ ادعا می کند که اولین شرکتی 
است که اقدام به راه اندازی یک سامانه حمل و 
نقل اش��تراکی و تردد خودروه��ای خودران در 

چین کرده است.
تویوت��ا، بزرگ تری��ن خودروس��از جهان زیاد 
درباره برنامه س��اخت خودروهای خودران خود 
صحب��ت نمی کند، اما اخیرا این ش��رکت ژاپنی 
اطالعاتی در مورد خودروهای خودران آزمایشی 
خود و حسگرهای تعبیه شده درون آنها منتشر 
کرده اس��ت. تویوتا در نظ��ر دارد طی المپیک 
تابس��تانی سال ۲0۲0 از خودرو خودران جدید 

خود در شهر توکیو ژاپن رونمایی کند.
نرم اف��زار  ب��ه  مجه��ز  خ��ودرو  ای��ن 
»شوفر«)Chauffeur( تویوتا خواهد بود. این شرکت پیشتر اعالم کرد توسط 
این سیستم دیگر خودروها نیاز به راننده ندارند و به طور مستقل می توانند در 

اکثر محیط ها حرکت کنند.

سرمایه گذاری چند صد میلیون دالری تویوتا در یک استارت آپبانک اطالعاتی پویا، زمینه ساز اثرگذاری بهینه نخبگان در استان ها

معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان گفت در برخی موارد می توان برای تسریع 
در رون��د اجرای برنامه های نخبگانی و حتی افزای��ش کیفیت آنها، این برنامه ها را 
به ص��ورت مجازی برگزار کرد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
حسن س��االریه؛ معاون آینده س��ازان بنیاد ملی نخبگان در سی  وسومین نشست 
رئیسان بنیادهای نخبگان استانی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره 
به لزوم هدفمندی برنامه های بنیادهای نخبگان اس��تانی در حوزه مستعدان  برتر، 
گف��ت: برنامه های اس��تانی در حوزه مس��تعدان برتر باید براس��اس جامعه هدف و 
ویژگی ه��ای منحصربه فرد هر منطق��ه طراحی و اجرا ش��ود. وی افزود: چارچوب 
رس��الت ها و مأموریت های بنیاد ملی نخبگان در هر حوزه ازجمله مس��تعدان برتر 
دانشجویی مشخص و شفاف اس��ت، بنابراین بنیادهای نخبگان استانی می توانند 
در این چارچوب ها برنامه ه��ای نوآورانه و خالقانه ای را عالوه بر برنامه های مصوب 
بنیاد ملی نخبگان طراحی و اجرا کنند. ساالریه ادامه داد: یکی از فعالیت های عمده 
بنیادهای نخبگان اس��تانی، حوزه شناسایی مس��تعدان برتر است؛ در این حوزه در 
سال جاری بنیادهای نخبگان برخی استان ها مانند هرمزگان از شیوه های جدیدی 
مانند شناسایی به صورت شبکه ای استفاده کردند که نتایج خوبی نیز در پی داشت. 
در همین راس��تا، بنیاد مل��ی نخبگان آمادگی دارد در قالب هم افزایی ش��یوه های 
نوآورانه بنیادهای نخبگان اس��تانی را بررسی و با پایشی دقیق، برای اجرایی کردن 
آنها همکاری کند. معاون آینده س��ازان بنیاد ملی نخبگان در ادامه با اشاره به لزوم 

به کارگی��ری ظرفیت های درون اس��تانی برای اجرای برنامه های اس��تانی در حوزه 
مستعدان برتر، تصریح کرد: بنیادهای نخبگان استانی می توانند با تعمیق همکاری و 
تعامل با دستگاه های درون استانی، برای اجرای برنامه های خود از امکانات موجود در 
استان ها بهره ببرند. وی اضافه کرد: یکی از اقدامات مهم بنیادهای نخبگان استانی، 
شناسایی و احصای برنامه های توان افزایی و مهارت آموزی دیگر دستگاه ها و نهادهای 
درون اس��تانی است. در این موارد، بنیاد نخبگان اس��تان باید در قالب هم افزایی و 
مش��ارکت و البته در راستای اهداف تعیین شده در نظام  نخبگانی، در برگزاری این 

برنامه ها همکاری کرده و زمینه  را برای استفاده مستعدان برتر از آنها فراهم کند.
ساالریه خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامه های بسیاری مانند اردوهای جهادی 
و کارگاه های توان افزایی با مش��ارکت دیگر س��ازمان ها و حتی به همت آنها برگزار 
می شود که بنیاد ملی نخبگان نیز با ایفای نقش نظارتی و تسهیلگری توانسته است 

فرصت حضور مستعدان برتر در آنها را فراهم کند.
معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان در پایان یادآور شد: در برخی موارد می توان 
برای تسریع در روند اجرای برنامه ها و حتی افزایش کیفیت برگزاری آنها، از امکانات 

موجود در فضای اینترنت بهره برد و برنامه ها را به  صورت مجازی برگزار کرد.
الزم به ذکر است، آریا الستی؛ معاون سرآمدان، احسان چیت ساز؛ معاون توسعه 
و مدیریت و حسین شجاعی؛ معاون مستعدان بنیاد ملی نخبگان نیز در این نشست 

حضور داشتند.

نامش به یکی از کابوس های جهان بدل شده است؛ بیماری ای که با شیوع یک ویروس 
همه گیر کشورهای مختلفی را درگیر کرد. ایران هم به جمع کشورهای درگیر این بیماری 
پیوس��ت.  اما با ش��روع همه گیری این بیماری در کشور یک عزم ملی برای کنترل آن به 
وجود آمد. زیس��ت بوم فناوری و نوآوری کشور هم خود را شریک مهمی در این عزم ملی 
دانس��ت و با اعالم فراخوانی وارد میدان شد. »با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا 
را شکس��ت می دهیم« عنوان فراخوانی است که قصد دارد با هم افزایی فعاالن زیست بوم 
فن��اوری و ن��وآوری گامی قدرتمند و هم افزا برای کاهش ع��وارض این بیماری بردارد. در 
این میان، دانش بنیان ها و استارت آپ ها هم بازیگرانی هستند که می توانند نقشی مهم و 
اثرگذار در مبارزه با این ویروس جدید داشته باشند؛ نقشی ماندگار و میراث علم و دانش 
بومی خودمان. نخستین گام این عزم ملی را ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با کمک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با اعالم 
فراخوانی با محوریت دانش بنیان های تولیدکننده کیت های تشخیصی کرونا برداشت. این 
قدم در ذیل برنامه ملی »با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می دهیم« 
صورت گرفت. تا براساس آن، توان شرکت های دانش بنیان ، استارت آپ ها و فعاالن زیست 
بوم فناوری و نوآوری، همپای سایر نهادها و مردم، مشکل و معضل ویروس کرونا را برطرف 
کنند. در این ش��رایط بحرانی مردم انتظار و نگاه وی��ژه ای به توانایی دانش بنیان ها دارند. 
ش��رکت هایی که در تمام ش��رایط بحرانی به داد مردم رس��یده اند این بار هم وارد میدان 
می ش��وند و امید مردم را به درمان این بیماری بیش��تر می کنند. اگر همه بازیگران این 
عرصه که در حوزه های مختلف فعالیت می کنند به نقش خود واقف ش��وند و گوشه ای از 
کار را بگیرند، می توانیم در مدت زمان کوتاه تر و با کمترین عوارض به این ش��رایط ویژه 

پایان دهیم.
 »کرونا« با عزم فعاالن زیست بوم نوآوری در هم می شکند: سورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری به عنوان نوک پیکان زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور در 
این  باره می گوید: در حال حاضر چند ش��رکت دانش بنیان در س��اخت و تأمین ملزومات 
مقابله با کرونا فعالیت می کنند و اکنون همه بخش های کشور از جمله زیست بوم نوآوری، 
عزم خود را برای مقابله با این بیماری جزم کرده اند. به گفته وی، تعدادی از شرکت های 
دانش بنیان داخلی ضمن اینکه نیاز کشور به الیاف و فیلترهای نانو را تأمین می کنند این 

شرکت ها در تأمین ملزومات پزشکی نقشی مهم دارند و همه بسیج شده اند تا کشور را در 
مقابله با بیماری کرونا یاری کنند.

 ش��بکه آزمایش��گاهی آماده همکاری با بیمارس��تان ها: رضا اس��دی فرد، مدیر شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهب��ردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم با 
اش��اره به اینکه شبکه یکی از متولیان س��اماندهی خدمات آزمایشگاهی در کشور است، 
می گوید: آمادگی داریم تا با همه بیمارستان ها همکاری الزم را داشته باشیم و از تمام توان 

آزمایشگاهی کشور برای سرعت دادن به اقدامات تشخیصی استفاده کنیم.
بن��ا به گفته وی، دانش بنیان های ایرانی هم می توانند ب��ا ورود به تولید این کیت های 

تشخیصی، نیازهای داخلی کشور را به نحو مطلوبی رفع کنند.
 تش��خیص کرون��ا ویروس ب��ا کیت های ایران��ی: مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توس��عه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به همکاری مشترک ستاد 
توسعه زیست فناوری و اداره کل آزمایشگاه های سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی برای تولید کیت های تشخیصی کرونا ویروس، می گوید: براساس این همکاری 
مش��ترک قرار است با استفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان، کیت های تشخیصی را 
در داخل کشور تولید کنیم.  کمک از زیست بوم فناوری و نوآوری: دبیر ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان گفت: »با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می دهیم« 
عنوان فراخوانی اس��ت که قصد دارد با هم افزایی فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری گامی 
قدرتمند و هم افزا در کمک به مردم و جامعه برای مبارزه با ویروس جدید کرونا با استفاده از 
توان دانش بنیان ها و استارت آپ ها بردارد و از این ظرفیت علمی و فناورانه و نوآورانه موجود 
در کشور برای شکست دادن این بیماری بهره برد. همه این موارد نشان می دهد که عزم ملی 
برای شکست کرونا در کشور چهره ای مصمم به خود گرفته است و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به عنوان حامی اصلی زیست بوم فناوری و نوآوری گام های بلندی در این 
زمینه برداش��ته اس��ت؛ گام هایی با اتکا به توانمندی دانش بنیان ها و استارت آپ های کشور. 
ظرفیت هایی که می توانند دست یاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بفشارند 
و مردم را در این راه تنها نگذارند. اگر بتوانیم از زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کشور برای 
حل چنین گرفتاری هایی بهره بگیریم، می توانیم مدعی شویم که خوداتکا شده ایم و هیچ در 

بسته ای در حوزه علمی و فناورانه برای جوانان و متخصصان ایرانی وجود ندارد.

 ،F8 برگـزار و محتواهایی را به صورت آنالین و ویدئویی منتشـر می کنند. در کنفرانس
شـرکت فیس بـوک به طور معمول دیدگاه هـای آینده  شـرکت و ویژگی ها و محصوالت 
جدیـد خود را به اشـتراک می گـذارد. در کنفرانس هـای قبلی فیس بوک اسـتفاده از 
نرم افـزار »فیس بوک دیتینـگ«، مخفی کردن الیک ها در اینسـتاگرام و طراحی دوباره 

لوگو، نرم افزار موبایل وب سایت فیس بوک اعالم شده بود.
کنفرانس امسـال قرار بود اوایل ماه مه )اردیبهشـت( در سـن خوزه کالیفرنیا برگزار 

شود.
پیشـتر، فیس بـوک به دلیـل نگرانی ها از شـیوع کرونا یک کنفرانس مهـم در زمینه 

تبلیغات و بازاریابی را در سان فرانسیسکو را لغو کرد.
ترس از شیوع ویروس در آمریکا بعد از آن افزایش یافت که مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های آمریکا اعالم کرده که انتظار می رود موارد ابتال به این ویروس در آمریکا 

افزایش یابد.
تاکنون بیش از 82 هزار نفر در سراسـر جهان به این ویروس مبتال شده اند که بیشتر 

آنها در چین هستند.
برخی از شـرکت های فناوری مانند اپل و مایکروسـافت نیز هشدار داده اند که فروش 
آنها ممکن است به دلیل تاثیر این ویروس بر عملیات تولید آنها در چین آسیب ببیند.

ساالریه در ویدئوکنفرانس سی وسومین نشست رئیسان بنیادهای نخبگان استانی

فضای مجازی؛ فرصتی کم نظیر برای برگزاری برنامه های نخبگانی

با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری

برنده میدان مبارزه با کرونا می شویم

کرونا بزرگ ترین همایش فیس بوک را لغو کرد

یادداشـت

نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری )اینوتکس ۲0۲0( با شعار اکوسیستم نوآوری و 
فناوری زیر یک سقف« در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

علی رغم ش��روع ثبت ن��ام در ماه جاری، نهمین نمایش��گاه اینوتکس، س��ال آینده 
طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ خردادماه س��ال آتی برگزار می ش��ود. اینوتکس ۲0۲0 با حضور 
»ش��رکت های فناور«، »اس��تارت آپ ها«، »ش��تاب دهند ها و مراکز رش��د«، »منتورها 
و مش��اوران«، »مخترع��ان«، »پارک ه��ای فن��اوری«، »دانش��گاه ها«، »صندوق ه��ای 
جس��ورانه و س��رمایه گذاران«، »ارائه کنن��دگان فضای کار اش��تراکی«، »ارائه دهندگان 
خدمات تجاری س��ازی«، »برگزارکنندگان رویداده��ای کارآفرینی«، »کارگزاران تبادل 

)بروکرهای( فناوری« و »رسانه های استارت آپی« برگزار خواهد شد.
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ش��رکت ها اغلب محیط هایی منطقی هس��تند. نهادهایی هس��تند که براساس 
حقایق اداره می ش��وند و اغلب توسط کس��انی مدیریت می شوند که سوابق خوبی 
در زمینه های مالی یا عملیاتی دارند. اعداد و ارقامند که تصمیم گیری های کلیدی 
را هدای��ت می کنند. حتی محیط های��ی که به لحاظ نظری احساس��ی ترند، مانند 
استودیوهای هالیوود، شرکت های خیابان مدیسون و سازمان های غیرانتفاعی زمانی 
که تحت فش��ار قرار می گیرند، به س��مت منطقی تر این طی��ف میل می کنند. در 
سازمان ها اغلب »چه چیز« بر »چه کسی« غلبه می کند. چیزی که سازمان تولید 
می کند یا چیزی که ادعایش را دارد، اغلب بر کسی که این تولید را انجام می دهد 

یا این ادعا را طرح می کند مقدم است.
بیشتر شرکت ها یا فراموش می کنند که این طیف سر احساسی هم دارد یا تالش 
چندانی برای رسیدن به آن انجام نمی دهند. »چه چیزی« یک تراکنش است. »چه 
کس��ی« یک رابطه است. قدرتمندترین برندها بر پایه رابطه ها استوارند. آنها جایی 
ورای جزییات سرراست تراکنشی، در سطوح احساسی به مذاق مصرف کننده خوش 
می آیند. این موضوع ش��باهت بس��یاری به وضعیت کاندیداهای سیاسی دارد؛ که 
کاریزمای این افراد نقشی تعیین کننده در تصمیم نهایی رأی دهنده بازی می کند، نه 

ویژگی های شخصیتی و حرفه ای.
موفق ترین شرکت های صاحب برند می دانند که برای ایجاد رابطه با مصرف کننده 
الزم است این »چه کسی« را تعریف کنند و بسازند. منظور جمالتی سنتی مانند این 
نیس��ت: »هی! ما شرکتی هستیم که کنار آمدن با ما راحت است و دوست داشتنی 
هستیم و حرفه ای!« مهم آن شخصیت متمایزی است که باید نشان داده شود. این 
هنوز هم یکی دیگر از حقایق مهم برندینگ اس��ت که در دنیای دیجیتال اهمیتی 
چند برابر پیدا کرده. از آنجا که مردم هدف اخبار، سروصدا و اطالعات بیشتری قرار 

گرفته اند، داشتن شخصیتی متمایز و شسته رفته قطعا می تواند به برند کمک کند 
تا بیشتر به چشم بیاید و در این محیط شلوغ، حضور متفاوت تری داشته باشد.

نکته دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد این است که ابزارهای دیجیتال بستر 
ایجاد ارتباطند. از این ابزارها برای تعامل اس��تفاده می کنیم؛ تعامل فرد با فرد، فرد 
با برند و برند با فرد. طبیعت این تجهیزات رابطه س��از اس��ت. در این عصر و روزگار 
مصرف کنن��دگان بیش از هر زمان دیگری از فرصت تعامل با برند و مش��ارکت در 
س��اختن آن برخوردارند. دیگر آن دریافت کنندگان منفعل اطالعات پوش��ک بچه، 
نوش��یدنی، مایع ظرفشویی یا صابون نیستند. آنها سازمان ارائه کننده این اطالعات 
یا گاه��ی تولیدکنندگان محصوالت »گف��ت و گو« می کنن��د. ابزارهای دیجیتال 
تجربه ه��ای اجتماع��ی را با خود به همراه آورده اند. س��ازمان باید با میل و آمادگی 
ذهن��ی درب��اره برند خود فکر کنند. در نتیجه اطالعات آنالی��ن، برندها برای مردم 

ملموس تر و واقعی تر شده اند.
هر س��ازمانی خط مش��ی خاص خود را برای لحن و رفتار ش��خصیت برند خود 
دارد. اغلب سازمان ها یک سری استانداردهای گرافیکی تدوین می کنند. رنگ، دایره 
واژگان��ی که باید در متون تبلیغاتی به کار رود و فونت هایی که انعکاس دهنده برند 
باش��ند. تمام اینها خوبند، اما تا وقتی س��ازمان نتواند روش��ن کند که  چه عواملی 
صفات شخصیتی برندش را می سازند، کار برای آنهایی که برندینگ را برعهده دارند، 
بس��یار سخت می ش��ود و نمی توانند نقاط ارتباط با برند را با ویژگی های برندی پر 
کنند. به همین دلیل متمایز نش��ان دادن برند در بازار سخت تر می شود و از سوی 
دیگر مصرف کننده نیز با دشواری بیشتری می فهمد که با »چه کسی« طرف است.

گاهی این بنیانگذار برند اس��ت که صدای برند را می س��ازد. این افراد اش��تیاق 
ش��دیدی به برند خود دارند و ایده ای ش��فاف که نشان می دهد برند چگونه باید در 

بازار به چش��م بیاید. شاید این ش��خصیت »آنها« باشد که به برند منتقل می شود. 
استیو جابز عامل کلیدی در ساختن شخصیت برند اپل بوده است. هرب کلهر فرد 
خوش مشربی است و راحتی خاصی در پس این خوش مشربی اش دارد، اما میلیون ها 
نمونه دیگر وجود دارد که نش��ان می دهد ساختن شخصیت و صدای برند برعهده 
سازمان و مدیران آن است. شناختن چیزی که به شکل معناداری متفاوت باشد و 

نشاندن آن در ذهن مصرف کننده خود به قدر کافی دشوار است.
واضح اس��ت که اینترنت و دیگر فناوری های دیجیتال بستر گفت وگو و تعامل را 
فراهم کرده اند، ولی آنچه جذاب اس��ت چگونگ��ی تاثیر این تعامالت و گفت وگوها 
در س��طوح مختلف است. تاثیر آنها تقویت هویت برند اس��ت و برای این کار همه 
جنبه ه��ای برن��د را باال و پایین می کنند. یک��ی از دالیلی که مردم ت��ا این حد از 
فیس بوک و مای اس��پیس لذت می برند این است که می توانند در این فضاها برای 
خود هویت بسازند و برداشت دیگران از این هویت را مدیریت کنند. برخی از انواع 
برندها ساده تر از بقیه به شخصیت سازی تکیه می کنند. محرک های رسانه ای مانند 

اکونومیست کمی سختگیرانه تر هستند.
توانایی نمایش یک جلوه یکسان و مستمر از برند در تمامی فعالیت ها و تجربه های 
برندی، یکی از عوامل اصلی موفقیت است. اگر شخصیت برند آنقدر خوب تعریف شده 
باشد که در نگاه مردم واقعی به نظر برسد، روح زندگی را به برندینگ می دمد. صدق این 
حقیقت درباره تجربه های آنالین هم اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. با هرچه بیشتر تکه 
تکه شدن بازار، یکپارچه سازی تجربه های برندی اهمیت بیشتری پیدا می کند و به دلیل 
افزایش اهمیت تجربه های آنالین و طبیعت شخص محور اینترنت، سازمان ها به تدریج 

مجبور می شوند شخصیت صیقلی تری برای برندهای خود بسازند.
hormond :منبع

ریمارکتین��گ )Remarketing( ی��ا بازاریابی مج��دد، راهی برای 
دسترسی دوباره به کسانی است که در گذشته با وب سایت یا اپلیکیشن 
موبایل ش��ما تعامل داش��ته اند. ریمارکتینگ به ش��ما کمک می کند تا 
تبلیغ خود را به ش��یوه ای اس��تراتژیک به مخاطبینی ک��ه در گوگل یا 

سایت های همکار گوگل جست وجو می کنند نشان دهید.
به این ترتیب، Remarketing به ش��ما کمک می کند تا آگاهی از برند خود را 

افزایش دهید و مشتریان را برای خریدهای دیگر ترغیب کنید.
)Benefits Re marketing( مزایای ریمارکتینگ

اگر هدف ش��ما افزایش فروش، افزایش تعداد ثبت نام در س��ایت و یا گس��ترش 
آگاهی از برند و کس��ب وکار اس��ت، می توانید از ریمارکتین��گ به عنوان یک جزء 

استراتژیک در تبلیغات استفاده کنید.
در اینجا به چند مورد از مزایای ریمارکتینگ اشاره می کنیم:

هدف گذاری سریع و به موقع
ریمارکتینگ ش��ما را قادر می س��ازد تا تبلیغ خود را به کس��انی که 
قبال با کس��ب وکار شما تعامل داش��ته اند، درست در زمانی که در حال 
جس��ت وجوی سایت های دیگر هستند نش��ان دهید. احتمال اینکه این 

افراد از شما خرید کنند بسیار زیاد است.
می توانید با نش��ان دادن تبلیغ به مش��تریانی که کسب و کار شما را 
در گوگل جست وجو می کنند، به آنها کمک کنید تا شما را پیدا کنند.

تبلیغات متمرکز
شما می توانید برای تبلیغ های خاص لیست های ریمارکتینگ ویژه ای 
را ایجاد کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید یک لیست ریمارکتینگ 
برای هدف گرفتن  کسانی داشته باشید که در وب سایت شما محصولی 

را به سبد خرید اضافه ولی عملیات خرید را به پایان نرسانده اند.

 4 روش جهت پر کردن شکاف بین بازاریابی آفالین و آنالین
دسترسی گسترده

شما می توانید به افراد موجود در لیست ریمارکتینگ خود از طریق گوشی موبایل 
یا کامپیوتر آنها دسترس��ی داشته باشید. بیشتر از ۲میلیون وب سایت و اپلیکیشن 

موبایل وجود دارند که تبلیغ شما را به این افراد نشان می دهند.
قیمت گذاری کارآمد

با بهره گیری از قابلیت قیمت گذاری خودکار گوگل، می توان کمپین های کارآمدی 
را ایجاد کرد. قیمت گذاری لحظه ای، قیمت های بهینه را برای کسانی که تبلیغ شما 
را می بینند، محاس��به می کند و به ش��ما کمک می کند تا با بهترین قیمت ممکن 

موفق به جذب کاربران خود شوید. این قابلیت گوگل بسیار کم هزینه است.
تبلیغ نویسی آسان

به وس��یله Ad gallery می توانید تبلیغات متن��ی، تصویری و ویدئویی رایگان 
ایج��اد کنید. با بهره گیری از کمپین ریمارکتینگ پوی��ا و Ad gallery می توانید 

تبلیغ های زیبا را برای محصوالت و سرویس های خود درست کنید.
آمار کمپین

یک��ی دیگر از مزایای Remarketing این اس��ت ک��ه می توانید آمار دقیقی از 
وضعیت کمپین تان داشته باش��ید. برای نمونه شما می توانید بسترهایی که تبلیغ 
ش��ما در آن نمایش داده می ش��ود و همچنین هزینه ای که ب��رای تبلیغ پرداخت 

می کنید را مشاهده کنید.
نکته: شما می توانید در صورت تمایل نمایش مجموعه ای از داده های ریمارکتینگ 
را برای آن دس��ته از کاربران تان که تمایل به دیدن تبلیغ های شخصی سازی شده 

ندارند را غیر فعال کنید.
روش های انجام ریمارکتینگ در گوگل اد

گ��وگل ادوردز دارای چندین روش متفاوت برای انجام ریمارکتینگ اس��ت، این 

روش ها عبارتند از:
• ریمارکتین��گ اس��تاندارد )Standard Re marketing(: تبلیغ ش��ما را به 
بازدیدکنندگانی که قبال از س��ایت یا اپلیکیشن شما دیدن کرده اند نشان می دهد. 
 )Google Display Network( ریمارکتینگ استاندارد از شبکه نمایش گوگل
برای نمایش تبلیغ شما استفاده می کند. شبکه نمایش گوگل شامل میلیون ها سایت 

یا اپلیکیشن متفاوت است که گوگل از آنها برای نمایش تبلیغ استفاده می کند.
• ریمارکتینگ پویا )Dynamic Re marketing(: عملیات ریمارکتینگ شما 
را به س��طح باالتری هدایت می کند. ریمارکتینگ پویا در واقع تبلیغ محصوالت و 
سرویس هایی اس��ت که بازدیدکنندگان قبال آن را در وب سایت یا اپلیکیشن شما 

دیده اند. از ریمارکتینگ پویا برای بهبود نتایج بازاریابی خود استفاده کنید.
 Re( لیس��ت های ریمارکتین��گ ب��رای تبلیغ ه��ای مبتن��ی ب��ر جس��ت وجو •
marketing lists for search ads(: گاهی اوقات افراد بعد از ترک وب س��ایت 
شما باز هم سعی می کنند نیاز خود را بر روی گوگل جست وجو کنند. لیست های 
ریمارکتینگ برای تبلیغ های مبتنی بر جس��ت وجو، سعی می کند تبلیغ شما را به 

این دسته از افراد نشان دهد.
• ریمارکتینگ ویدئویی )Video Re marketing(: تبلیغ ش��ما را به کسانی 
نش��ان می دهد که قب��ال با ویدئو یا کانال یوتیوب ش��ما تعامل داش��ته اند. در این 
روش تبلیغ زمانی به کاربران نش��ان داده می ش��ود که از ویدئوها، وب س��ایت ها و 

اپلیکیشن های شبکه نمایش گوگل استفاده کنند.
 Customer List Re( مش��تریان  لیس��ت  ب��ر  مبتن��ی  ریمارکتین��گ   •
marketing(: به ش��ما اجازه می دهد تا لیس��تی از اطالعات مشتریان خود را در 
گوگل آپلود کنید و هرگاه مش��تریان با این داده ها وارد حساب کاربری گوگل خود 

شدند، می توانید تبلیغ محصوالت مختلف خود را به آنها نشان دهید.
beloved.marketing :منبع

مزایای ریمارکتینگ برای کسب و کار

قابلیت استوری این بار برای لینکدین

قابلیت اس��توری یکی از جذاب ترین بخش ش��بکه  های اجتماعی 
نظیر اس��نپ چت، اینس��تاگرام و فیس بوک اس��ت. همی��ن امر نیز 
باعث اس��تفاده از آن بر روی شبکه های دیگر نظیر واتس اپ و حتی 
یوتیوب نیز ش��ده است. حال لینکدین در حال آزمایش این موضوع 
اس��ت که بنا بر اطالعات منتشرشده، ظاهری کامال مشابه استوری 
در اس��نپ چت را دارد. مدیران این شبکه امیدوار هستند که با این 
اقدام جدید، میزان تعامل ها پیشرفت چشمگیری را داشته باشد، با 
این حال با توجه به این امر که لینکدین شبکه تخصصی کسب وکار 
محس��وب می ش��ود، باید دید که این قابلیت چگونه مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. درواقع باید شاهد متفاوت ترین نوع استوری-ها 
از نظر محتوا باش��یم. درواقع به اش��تراک گذاشتن مطالب در قالب 
اس��توری، س��اده تر بوده و مخاطبان نیز تمایل بیشتری را به دیدن 
س��ریع تر آنها دارند. این امر در نهای��ت به تعامل بهتر منجر خواهد 
ش��د. در رابط��ه با این قابلیت جالب اس��ت بدانید که اس��توری در 
اصل ایده اس��نپ چت بوده اس��ت که در س��ال ۲0۱۳ معرفی شد. 
با این حال اینس��تاگرام به تقلید از آن موفق ش��د تا نتایج باالتری 
را به دس��ت آورد. اگرچه لینکدین در ای��ن رابطه بخش هایی نظیر 
Student Voices را مورد آزمایش قرار داده اس��ت تا دانشجویان 
امکان ارتباط راحت تری را داش��ته باش��ند، با این حال شکست در 
آن باعث شده اس��ت تا لینکدین بسیار دیر اقدام به استفاده از این 
قابلیت کند. درواقع هدف اصلی این ش��بکه، انجام کارهای منحصر 
به فرد بوده است، با این حال شکست در این رابطه آنها را به نوعی 
مجب��ور به تقلید کرده تا از ش��رایط نه چن��دان جالب حال حاضر 
فاصل��ه بگیرد. حال با توجه به این ام��ر که اقدام مذکور، در مرحله 
آزمایش قرار دارد، حتی ممکن است تغییراتی را به خود گرفته و یا 
به صورت کامل منتفی ش��ود. به همین خاطر برای اطمینان از آن، 

باید مدتی را صبر کرد. 
theverge.com :منبع

انتقاد شدید استیو هافمن از تیک تاک 

در کنفران��س ی��ک روزه Social ۲0۳0، تقریب��ا تمام��ی 
مدیران ش��بکه های اجتماعی اقدام به تعریف از س��بک کاری 
بایت دن��س کرده و تیک تاک را به عنوان الگویی برای س��ایر 
ش��بکه ها معرفی کردند. درواقع این ش��بکه چینی که از سال 
۲0۱۶ معرفی ش��ده اس��ت، در کم ترین زمان ممکن به یکی از 
ش��بکه های اجتماعی پرطرفدار جهان تبدیل ش��ده و در چند 
روز اخیر، عنوان پردانلودترین اپلیکیش��ن را نیز به دست آورده 
اس��ت. این امر در حالی است که سایر شبکه های مطرح، سابقه 
طوالنی مدت را داش��ته ولی حتی بس��یاری از آنها موفق نشده 
است تا به س��طح فعلی تیک تاک نزدیک هم شوند. تحت این 
شرایط یکی از مخالفان سرسخت این برنامه در مراسم مذکور، 
موس��س شبکه اجتماعی ردیت بوده است که تیک تاک را یک 
انگل و برنامه ای جاسوس��ی عنوان کرده و الگو قرار دادن آن را 
یک اش��تباه بزرگ می داند. سخنان آقای هافمن در این مراسم 
که بسیاری از سرمایه گذاران سیلیکون ولی نیز حضور داشتند، 
با بازخوردهای متفاوتی همراه بود. بس��یاری از افراد بر این باور 
هس��تند که چنین صحبت هایی تنها به علت خشم از موفقیت 
باالی تیک تاک و عدم توان برای رقابت بوده اس��ت. درواقع در 
ب��ازار آزاد چنین صحبت هایی بی معن��ا خواهد بود، با این حال 
برخی دیگر نیز به حمایت از موس��س ردیت پرداخته اند. حال 
باید دید که واکنش موس��س تیک تاک و مدیران این ش��بکه 

چه خواهد بود.
nypost.com :منبع

اپل نخستین فروشگاه خود در هند را 
تاسیس خواهد کرد

از هن��د پ��س از چی��ن، به عن��وان بزرگ ترین ب��ازار حال حاضر 
گوشی های هوشمند یاد می شود. با این حال فقر این کشور در کنار 
تعرفه مالیاتی س��نگین دولت بر روی این دستگاه ها باعث شده بود 
تا اپل فروش خود در این کش��ور را از طریق واسطه ها انجام دهد و 
حضور مستقیم صرفه اقتصادی الزم را نداشته باشد. درواقع در حال 
حاضر بیش��ترین فروش گوشی هوش��مند در هند به میان رده های 
سامسونگ و ش��یائومی اختصاص دارد. با توجه به آمار فروش قابل 
توجه اپل در س��ال گذشته، تیم کوک اعالم کرده است که در سال 
۲0۲۱ نخس��تین فروش��گاه رس��می خود را در این کشور تاسیس 
خواهد کرد. این اقدام باعث می ش��ود تا با حذف واسطه، محصوالت 
این برند با قیمت مناس��ب تری به دست مشتری برسد. اقدام دیگر 
آقای کوک، مذاکره با مس��ئوالن کشور هند است تا بتواند معافیت 
مالیاتی را برای برند خود به دس��ت آورد که در صورت موفق شدن 
به انجام آن، ش��انس موفقی��ت اپل فراتر از حد تص��ور خواهد بود. 
آمارها حاکی از آن اس��ت که اپل در س��ه ماه پایانی س��ال گذشته 
موفق ش��د ت��ا در حدود ۹۲۵ ه��زار آیفون در این کش��ور فروخته 
شود که در مقایسه با سال گذشته، رشدی ۲00درصدی به حساب 
می آید. درواقع ۲0۱۹ بهترین س��ال تاریخ اپل در کش��ور هند بوده 
است. حال باید دید که با این تصمیم و تالش های اپل، آیا ۲0۲۱ را 
باید درخشان-تر از همیشه به حساب آورد و یا با شکستی سنگین 

همراه خواهد بود. 
engadget.com :منبع
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امروزه اغلب مردم برای جست وجوی محتوا از گوگل استفاده می کنند. این موتور 
جست وجو در طول دهه های گذشته به طور مداوم بر کیفیت خدماتش افزوده است. 
به همین خاطر اکنون دیگر اثری از یاهو یا بینگ به عنوان رقبای جدی گوگل باقی 
نمانده است. پیشرفت فناوری در حوزه بازاریابی موجب افزایش تمایل برندها برای 
استفاده از کلیدواژه های کاربردی شده است. الگوریتم طبقه بندی سایت ها از سوی 
گوگل به کاربرد کلیدواژه ها توجه باالیی دارد. به همین خاطر اس��تفاده درس��ت از 

کلیدواژه ها باید در دستور کار برندها قرار گیرد. 
یکی از دس��تاوردهای مهم در طول سال های اخیر تحول در نحوه جست وجوی 
محتوا از س��وی کاربران اس��ت. بس��یاری از مردم نس��بت به اس��تفاده از الگوهای 
جست وجوی صوتی واکنش مثبتی از خود نشان داده اند. اگرچه الگوی جست وجوی 
آنالین کاربران در حال تغییر است، اما این امر به معنای کاهش اهمیت کلیدواژه ها 
نیست. حتی اگر کاربران از طریق صوتی نیز به جست وجوی محتوا بپردازند، بازهم 
از برخی کلیدواژه ها اس��تفاده خواهند کرد. این امر موجب ضرورت جس��ت وجوی 
کلیدواژه های تازه از س��وی برندها ش��ده است. ما به عنوان یک برند برای موفقیت 
در ح��وزه بازاریابی نیاز به اطالع م��داوم از کلیدواژه های برتر و مورد عالقه کاربران 
داریم. تالش برای جست وجوی دستی کلیدواژه ها امری زمان بر محسوب می شود. 
خوشبختانه امروزه برخی از ابزارهای کاربردی برای جست وجوی ساده کلیدواژه های 
برتر در حوزه های مختلف کسب و کار وجود دارد. هدف اصلی در این مقاله بررسی 
برخ��ی از برترین ابزارهای موجود در این زمینه اس��ت. در ادامه برخی از بهترین و 

کاربردی تری ابزارهای جست وجوی کلیدواژه ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
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اگر شما نیاز به یک موتور جست وجوی کلیدواژه ها در سطح حرفه ای دارید، باید 
به سراغ Keyword Surfer بروید. این ابزار حرفه ای دامنه وسیعی از موضوعات 
را پوشش می دهد. این ابزار در نهایت سادگی به عنوان افزوده گوگل کروم فعالیت 
می کند. با افزودن آن به مرورگرتان امکان مشاهده آمارهای تحلیلی از کلیدواژ  ه های 
مختلف فراهم خواهد ش��د. همچنین در صورت تمایل برای جست وجوی محتوای 
خ��اص تع��داد کلیدواژه های مهم در آن حوزه به اطالع ما خواهد رس��ید. بی تردید 
اط��الع از کلیدواژه ه��ای مهم به س��ادگی امری ایده آل برای بازاریاب ها محس��وب 
می ش��ود. سرنوش��ت بس��یاری از کمپین های بازاریابی در صورت آگاهی درست از 

کاربرد کلیدواژه ها به طور کلی تغییر خواهد کرد. 
مزیت اصلی Keyword Surfer امکان استفاده رایگان از آن است. همچنین در 
هر موضوع ۱0 کلیدواژه  برتر برای ما به نمایش درمی آید. این امر بسیاری از نیازهای 
ما را رفع خواهد کرد. شاید تنها نقطه ضعف این ابزار کاربردی عدم قطعیت و دقت 
باالی اطالعاتش اس��ت. از آنجایی که این ابزار به طور رایگان در دس��ترس کاربران 
قرار دارد، تیم توسعه دهنده اش بودجه کافی برای همکاری با پژوهشگران حرفه ای را 
ندارد بنابراین ما باید در زمینه استفاده از اطالعات موجود در این ابزار نهایت دقت را 
به خرج دهیم. این شکل به طور معمول با استفاده از چند ابزار دیگر رفع خواهد شد. 

2. برنامه ریز کلیدواژه های گوگل
ابزار رسمی گوگل یکی از بهترین نمونه ها برای بررسی کلیدواژه های مهم و برتر 
در حوزه های مختلف است. این امر فقط به دنیای کسب و کار محدود نیست. گوگل 
برای تمام کاربران امکان دسترسی به کلیدواژه های برتر را مهیا کرده است. بنابراین 
هی��چ بهانه ای برای عدم طراحی کمپین بازاریابی براس��اس کلیدواژه های کاربردی 
باق��ی نخواهد ماند. این ابزار از نقطه نظر میزان اعتبار اطالعات و دقت در پردازش 
آنها رتبه نخس��ت را دارد. به هر حال گوگل به دامنه وس��یعی از اطالعات کاربران 
در سرورهای مختلفش دسترس��ی دارد. این امر اعتبار داده های گوگل را به شدت 

افزایش می دهد. 
بسیاری از تیم های بازاریابی نسبت به کیفیت پایین اطالعات ابزارهای بازاریابی 
ب��ه ویژه در زمینه یافتن کلیدواژه ها اعتراض دارند. این امر با اس��تفاده از برنامه ریز 

کلیدواژه های گوگل تا حد زیادی رفع خواهد ش��د. نکته مهم درباره کلیدواژه های 
گوگل امکان مش��اهده نحوه تغییر و تحول آنها در طول زمان اس��ت. به این ترتیب 
ما بهترین اطالعات درباره وضعیت کلیدواژه ها را در دست خواهیم داشت. وقتی ما 
از پیش زمینه کلیدواژه ها اطالع داشته باشیم، امکان بررسی دقیقی برای پیش بینی 
آینده شان نیز وجود خواهد داشت. به این ترتیب کمپین ما دچار مشکل استفاده از 

کلیدواژه ها تاریخ مصرف گذشته نخواهد شد. 
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ش��اید مش��اهده یک پلتفرم پرسش و پاس��خ محور در زمینه یافتن کلیدواژه ها 
 QuestionDB عجیب به نظر برس��د، با این حال در اینجا ما باید ابزار کاربردی
مواجه هس��تیم. این ابزار محیطی مناس��ب برای پرسش و پاسخ میان بازاریاب ها و 
کاربران فراهم کرده است. اعتبار اصلی اطالعات این پلتفرم مبتنی بر جامعه آماری 
گس��ترده اش اس��ت. بر این اس��اس نظرات بیش از ۴۸ میلیون کاربر در حوزه های 
مختلف قابل مشاهده خواهد بود. وقتی نوبت به استفاده از کلیدواژه ها می رسد، باید 
نهایت دقت را به خرج دهیم. این امر شامل استفاده از کلیدواژه های معتبر می شود. 
مشاهده نظرات کاربران درباره هر کلیدواژه در ابزار QusetionDB کمک شایانی 

به ما برای بهبود کیفیت وضعیت بازاریابی برندمان خواهد کرد. 
امروزه بسیاری از کاربران تمایل به بیان سلیقه و نظرات شان در حوزه های مختلف 
دارند. این امر موجب افزایش توجه برندها به نظرات مخاطب هدف ش��ده اس��ت. 
برندهای بزرگ همیشه پیش از طراحی کمپین بازاریابی به بازخوردهای مشتریان 
نس��بت به کمپین های قبلی یا پیش نمایش کمپین جدید توجه می کنند. این امر 

نقش سرنوشت سازی در تعیین آینده کمپین های بازاریابی خواهد داشت. 
گاهی اوقات استفاده از ابزار QuestionDB هیچ نتیجه خاصی برای برندها در 
زمینه طراحی کمپین ندارد. این امر ش��امل آگاهی از عدم کاربرد مناسب برخی از 
کلیدواژه ها در زمینه بازاریابی است. به این ترتیب از بروز یک اشتباه بسیار خطرناک 
برای کمپین بازاریابی مان جلوگیری خواهیم کرد. متاس��فانه برخی از برندها اصرار 
به اس��تفاده از برخی کلیدواژه ها در زمینه بازاریابی دارند. این امر در نهایت موجب 

کاهش تمایل مخاطب هدف برای مشاهده محتوای بازاریابی آنها خواهد شد. 
4. رنک ترکر

برخالف اغلب ابزارهای مدیریت سئو، رنک ترکر مجموعه ای از اطالعات ترکیبی 
است. امروزه استفاده از روش های مختلف برای گردآوری داده ها اهمیت خاصی دارد. 
اغلب مردم نس��بت به اهمیت استفاده از چند منبع مختلف در زمینه پژوهش های 
کاربردی بی اطالع هس��تند. این امر در زمینه کار برندها موجب افزایش بی دقتی و 

کاهش عالقه مخاطب به برندها خواهد شد. 
اگر ش��ما به دنبال استفاده از کلیدواژ ه های درس��ت و دارای اعتبار هستید، باید 
اس��تفاده از چند منبع مختل��ف را مدنظر قرار دهید. راهکار س��اده تر در این میان 
اعتماد به آمارهای رنک ترکر است. این پلتفرم اطالعات مختلف را در قالب داده های 
خام برای تحلیل در اختیار کارش��ناس های حرفه ای بازاریابی و مدیریت س��ئو قرار 
می دهد. گزارش نهایی نیز در قالب محتوای بصری یا متنی کوتاه در اختیار کاربران 
قرار می گیرد. به این ترتیب ما به س��اده ترین ش��یوه ممکن برخی از نیازهای مان را 

رفع خواهیم کرد. 
بدون تردید افزایش اهمیت مدیریت س��ئو در طول سال های اخیر موجب پدید 
آمدن استارت آپ هایی نظیر رنگ ترکر شده است. نکته مهم درباره این ابزار امکان 
اس��تفاده رایگان از بخش قابل توجهی از خدماتش اس��ت. فقط در صورت عالقه به 
استفاده از اطالعات کاربردی تر باید مقدار مشخصی هزینه اشتراک پرداخت کنیم. 

5. گوگل ترندز
اس��تفاده از گ��وگل ترندز برای آگاه��ی از کلیدواژه ها راهکار منطقی محس��وب 
می ش��ود. کاربرد کلی این ابزار نمایش وضعیت ترندهای مختلف در بازه های زمانی 
گوناگون اس��ت. بدون تردید ترندهای داغ بازاریابی همیش��ه در صدر عالقه مندی 
کاربران قرار ندارد. به همین خاطر اطالع از وضعیت آنها برای طراحی کمپین های 
تازه دارای اهمیت فراوانی اس��ت. اشتباه برخی از برندها تالش برای بازاریابی بدون 
استفاده از ترندهای جدید است. به این ترتیب کمپین آنها مورد بی توجهی مخاطب 

هدف قرار می گیرد. این امر موجب کاهش عالقه کاربران برای مشاهده محتوای این 
برند در آینده خواهد شد. 

اگر در حوزه بازاریابی فعالیت داشته باشید، به خوبی از دشواری های حذف شهرت 
منف��ی برندها آگاهی داری��د. این امر با توجه به وجود رقبای مختلف در این عرصه 
برای برندها بسیار سخت است بنابراین تمرکز اصلی ما باید پیشگیری از سوءشهرت 
برندمان باشد. این امر با استفاده درست و منطقی از ترندهای برتر در زمینه بازاریابی 

امکان پذیر خواهد شد. 
مزی��ت ابزار گوگل ترندز امکان اس��تفاده رایگان از بان��ک اطالعاتی آن در کنار 
بهره مندی از داده های معتبر اس��ت. وقتی گوگل پش��ت فعالیت یک ابزار باش��د، 
اطمین��ان از کیفیت باالی خدمات آن اجتناب ناپذیر خواه��د بود. این امر با توجه 
به سابقه مناسب گوگل و همچنین رضایت باالی کاربران از اطالعات گوگل ترندز 

قابل فهم است. 
6. کنسول گوگل سرچ

یکی دیگر از ابزارهای کاربردی گوگل تحت عنوان »گوگل س��رچ« در دسترس 
بازاریاب ه��ا ق��رار دارد. این ابزار به خوبی امکان مش��اهده آخری��ن ترندهای برتر 
و تغیی��رات آنه��ا در طول زمان را فراهم می س��ازد. تفاوت اصلی این ابزار با س��ایر 
نمونه های مشابه اتکا بر داده های موتور جست وجوی گوگل، یاهو و بینگ است. به 
این ترتیب امکان مشاهده تفاوت کلیدواژه ها در هر موتور جست وجو نیز وجود دارد. 

این امر اعتبار داده های گوگل سرچ را به شدت افزایش می دهد. 
بس��یاری از برندها عالقه مند به مدیریت سایت شان به گونه ای هیجان انگیز برای 
مخاطب هدف دارند. این امر بدون استفاده از ترندهای برتر و کلیدواژه های مناسب 
غیرممکن است بنابراین ما باید همیشه نیم نگاهی به وضعیت کلیدواژه ها در گوگل 
س��رچ داش��ته باش��یم. در غیر این صورت هر لحظه امکان انحراف از اهداف اصلی 

بازاریابی وجود دارد. 
بسیاری از برندها در زمینه تعیین اهداف بازاریابی عملکرد درخشانی دارند. با این 
حال در مرحله اجرا کمتر نشانی از آن هوش و ذکاوت به چشم می خورد. استفاده 
از ابزارهای مناسب در زمینه بازاریابی شانس ما برای فعالیت بهتر را افزایش خواهد 
داد. این امر موجب ایجاد تمایز میان برند ما و رقبا در نگاه مشتریان می شود. امروزه 
ب��ا توجه به حضور برندهای مختل��ف در عرصه بازاریابی ایجاد تمایز اهمیت زیادی 
دارد. برندهای ش��بیه به هم هرگز مورد توجه گس��ترده مشتریان قرار نمی گیرند. 
مزی��ت اصلی برندهای بزرگ و موفق توانایی باالی ش��ان در ایجاد تمایز میان خود 
و دیگران اس��ت. این امر با مش��اهده نحوه فعالیت برخ��ی از برندهای بزرگ قابل 

درک است. 
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یک��ی دیگ��ر از پلتفرم های مناس��ب برای جس��ت وجوی وضعی��ت کلیدواژه ها 
Answer The Public نام دارد. این ابزار امکان جست وجوی وضعیت میلیون ها 
کلیدواژه را فراهم می س��ازد. نکته جالب اینکه تمام خدمات این پلتفرم به صورت 
رایگان عرضه می شود بنابراین نیازی به پرداخت هزینه از سوی برندها نخواهد بود. 
اگر به دنبال اس��تفاده از اطالعات ترکیبی چن��د ابزار مهم و همچنین آگاهی از 
 Answer The Public نظرات کاربران درباره آنها هس��تید، حتما ثبت ن��ام در
را مدنظ��ر قرار دهید. مدیری��ت این ابزار برعهده برخ��ی از ماهرترین بازاریاب ها و 
کارشناس های مدیریت سئو در سراسر جهان قرار داد بنابراین میزان اعتبار اطالعات 
آن مح��ل تردید نخواهد ب��ود.  امروزه یکی از نگرانی های اصل��ی برندها در زمینه 
اس��تفاده از خدمات ابزارهای جست وجوی کلیدواژه میزان اعتبار آنهاست. وقتی ما 
به سابقه یک ابزار و نظر کاربران درباره آن نگاه کنیم، امکان اطالع از وضعیت کلی 
آن وجود خواهد داشت. به این ترتیب ما سرنوشت کمپین بازاریابی مان را در دست 
خواهیم گرفت.  بدون تردید فرآیند بازاریابی و مدیریت س��ئو دشواری های خاص 
خود را دارد. این امر بدون توجه به داده های معتبر و اس��تفاده از ابزارهای کاربردی 
همراه با چالش های زیادی خواهد بود. استفاده از ابزارهای مورد بررسی در این مقاله 

نقش مهمی در کاهش نیازهای برندها خواهد داشت. 
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سرنوشت صنعت پخش آنالین فیلم و سریال چه خواهد شد؟
بازاریاب ها و نبرد پخش آنالین فیلم و سریال

اکنون ما از دوران انحصار نت فلیکس بر حوزه پخش برنامه های آنالین عبور 
کرده ایم. رقبای تازه نت فلیکس در سراس دنیا مشغول فعالیت و ارائه خدمات 
هیجان انگیز هس��تند. این امر فش��ار رقابت در این عرصه را به شدت افزایش 
داده اس��ت. وقتی برندهای زیادی در یک حوزه فعالیت دارند، شکست برخی 
از آنها اجتناب  ناپذیر خواهد بود. بر این اساس ما باید آمادگی الزم برای پرهیز 
از پیوستن به گروه شکست خورده ها را داشته باشیم. نقش بازاریابی در تعیین 
سرنوش��ت برندهای حاضر در عرصه پخش آنالین برنامه اساسی است. به این 
ترتیب برندهای موفق در زمینه بازاریابی مناسب برای کسب و کارشان امکان 

ادامه فعالیت در این عرصه را خواهند داشت. 
بی تردید ما در نبردی بزرگ بر سر کسب سهم بازار بیشتر از عرصه پخش 
برنامه های آنالین  به س��ر می بریم. این امر فش��ار بسیار زیادی بر روی برندها 
و وی��ژه  بخش های بازاریابی آنها ایجاد می کند. در ادامه ما براس��اس اطالعات 
در دس��ترس به پیش بینی برنده ه��ا و بازنده های احتمالی این عرصه خواهیم 

پرداخت. 
شرایط کنونی

بس��یاری از اف��راد هن��وز دنیای پخش محت��وای آنالین را ب��ا نت فلیکس 
می شناسند بنابراین توضیح ش��رایط کنونی در عرصه پخش محتوای آنالین 
ضروری خواهد بود. نت فلیکس کار خود را با بارگذاری انواع فیلم و سریال در 
فضای ابری اش ش��روع کرد. به این ترتیب کاربران امکان دریافت اشتراک این 
پلتفرم و مشاهده فیلم های دلخواه شان را داشتند. این برند در طول چند سال 
اخیر شروع به تولید برخی فیلم ها و سریال ها به طور اختصاصی کرده است. به 
این ترتیب از حالت یک پلتفرم نمایشی صرف به جایگاه تولیدکننده محتوای 

سرگرم کننده ارتقا یافته است. 
بدون تردید وقتی نت فلیکس از مدت ها قبل انحصار بازار را در اختیار داشته 
اس��ت، رقابت با آن دش��وار خواهد بود. اکنون هولو به عنوان مهم ترین رقیب 
نت فلیکس در تالش برای س��اماندهی و تولید مجموعه س��ریال های جذاب 
است. این امر امکان رقابت مناسب با نت فلیکس را فراهم خواهد کرد. آمازون 
به عنوان بزرگ ترین خرده فروش��ی آنالین نیم نگاهی به حوزه نمایش آنالین 
فیلم و س��ریال دارد. همچنین اپل و دیس��نی نیز اخیرا از طرح های منحصر 
به فردش��ان برای این بازار رونمایی کرده اند. اوضاع در انگلس��تان به طور کلی 
متفاوت از ایاالت متحده اس��ت. در این کش��ور بریت باکس و بی بی سی در 
تالش برای سلطه بر بازار پخش فیلم و سریال آنالین هستند. تازه ترین خبر از 
بازار انگلستان تالش دو برند فوق برای همکاری بیشتر به منظور رقابت موثر 

با برندهای آمریکایی است. 
اف��راد عادی برای ارزیابی موفقیت برندهای مختلف در زمینه پخش آنالین 
فیلم و س��ریال به طور معمول معیارهایی نظیر تنوع محتوا، قیمت و کیفیت 
خدم��ات را مدنظ��ر قرار می دهند. اگرچه معیارهای ف��وق در زمینه موفقیت 
برندهای مختل��ف اهمیت دارد، اما نتیجه نهایی جای��ی دیگر رقم می خورد. 
امروزه برندهای موفق در زمینه بازاریابی امکان کسب سود و سهم بیشتری از 
بازار را خواهند داشت. این امر در نهایت موجب موفقیت بیشتر آنها در تعامل 

با مخاطب هدف خواهد شد. 
چرا بازاریابی کلید موفقیت در پخش فیلم و سریال آنالین است؟

بازاریابی و برندس��ازی درست مانند سایر حوزه های کسب و کار در صنعت 
پخش آنالین فیلم و سریال نیز دارای اهمیت است. بهترین نمونه بازاریابی در 
زمینه فناوری های نوین مربوط به برند اپل اس��ت. قیمت محصوالت این برند 
در مقایس��ه با رقبا به طور معمول بسیار بیشتر تعیین می شود. همچنین در 
زمینه بازاریابی نیز طرح های بس��یار س��اده و چشم نوازی ارائه می کنند. اگر با 
نگاه عادی در تالش برای ارزیابی برند اپل باشیم، هیچ گاه موفقیت بزرگی برای 
آنها متصور نخواهیم شد. نکته مهم در زمینه فعالیت برند اپل عدم نیاز آنها به 
واداشتن مخاطب به تعجب یا حیرت است. آنها نسبت به کیفیت محصوالت و 
خدمات شان اطمینان دارند. به همین خاطر الگوی بازاریابی منحصر به فردی 
طراحی کرده اند. رونمایی از ویژگی تشخیص چهره هوشمند در طول سال های 
اخیر مهم ترین الگوی امنیتی اپل محس��وب می شود. این برند پس از افزودن 
ویژگی موردنظر به گوشی های تازه اش در یک کمپین بازاریابی ساده اقدام به 
بیان کاربرد آن کرد. ش��اید هر برند دیگری با سر و صدای بسیار زیادی اقدام 
به رونمایی از این فناوری تازه می کرد، اما اپل نیازی به ایجاد هیجان بیش از 
ح��د در مخاطب هدف اش ندارد.  وضعی��ت در مورد برندهای فعال در زمینه 
پخش آنالین فیلم و سریال نیز مانند حوزه فناوری است. بازاریابی در اینجا نیز 
سرنوشت اصلی برندها را مشخص می سازد. کمپین های بازاریابی موفق در این 
صنعت بر روی تفاوت های معنادار هر برند و ویژگی ای منحصر به فردش تاکید 
می کند. به این ترتیب مخاطب هدف فراتر از معیارهای س��اده ای نظیر قیمت 
یا تنوع محتواها دس��ت به انتخاب خواهد زد. به عنوان مثال، دیس��نی پالس 
دسترس��ی منحصر به فردی برای کاربران به مجموعه جنگ س��تارگان مهیا 
می کند. به این ترتیب دیسنی پالس مزیت رقابتی قابل توجهی در مقایسه با 
دیگر رقبا خواهد داشت.  شاید در پایان روز کاری برندی که بدترین کیفیت 
محتوا را داش��ته باشد، برنده شود. این امر بستگی به میزان موفقیت هر برند 
در بازاریاب��ی دارد. نکته جالب اینکه اغلب در دنی��ای بازاریابی چنین اتفاقی 
روی می دهد. مشتریان براساس کیفیت محصوالت دست به انتخاب نمی زنند. 
معیارهایی نظیر نحوه تعامل با مش��تریان و همچنین ویژگی منحصر به فرد 

کمپین های بازاریابی در انتخاب افراد تاثیرگذار خواهد بود. 
یادگیری و کسب موفقیت

ب��دون تردید تمام برنده��ای حاضر در یک عرصه امکان کس��ب موفقیت 
را ندارن��د بنابراین توجه به نحوه فعالیت برندهای موف��ق در زمینه بازاریابی 
و تالش برای شخصی س��ازی اصول آنها ضروری خواهد بود. اش��تباه برخی از 
برندها استفاده دقیق از شیوه سایر برندهاست. این امر اغلب نتیجه ای بهتر از 
شکست به همراه ندارد. نحوه بازاریابی ما در تعامل با مخاطب هدف سرنوشت 
چند ماه آتی ما در زمینه کسب و کار را مشخص خواهد کرد. بنابراین طراحی 

کمپین های ضعف شانس ما را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. 
چال��ش اصلی پی��ش روی برندها در صنعت پخش فیلم و س��ریال آنالین 
تهیه محتوای بازاریابی جذاب و هیجان انگیز برای مخاطب هدف اس��ت. این 
امر بدون شناخت درست مخاطب امکان ناپذیر خواهد بود. همچنین استفاده 
از اشتباهات س��ایر برندها برای س��اماندهی کمپین های بهتر ضروری است. 
نتیجه این اقدامات امکان طراحی و نمایش کمپین های مناسب بازاریابی برای 
مخاطب هدف خواهد بود.  بزرگ ترین اشتباه برندها در زمینه بازاریابی تالش 
برای دخالت در امور تیم بازاریابی است. توصیه نهایی من تالش برای پذیرش 
دیدگاه تیم بازاریابی اس��ت. مدیران برندها اغلب تمایل به دخالت در فعالیت 
تیم بازاریابی دارند. این اقدام به دلیل عدم آگاهی آنها از حوزه بازاریابی بیشتر 
تاثیر منفی بر روی کمپین خواهد داشت بنابراین دخالت در امور تیم بازاریابی 

باید در فهرست سیاه برندها قرار گیرد. 
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تجربه 4 کارآفرینی که شکست را با پیروزی 
عوض کردند 

اگرچه شکست خوردن طبیعی تلقی می شود، با این حال هنر واقعی این 
اس��ت که در شکست های خود باقی نمانیم. درواقع عدم قبول شکست و 
تالش برای پیدا کردن یک راه حل، اوج هنر یک کارآفرین خواهد بود، با این 
حال نحوه انجام این امر چگونه است؟ بدون شک گوش دادن به تجربه چند 
نمونه موفق، در این رابطه راهنمای عمل بسیار خوبی خواهد بود. در همین 

راستا به بررسی شش مورد منتخب خواهیم پرداخت.
1-باربارا کورکران 

در سال ۱۹۹۲ موفق شدم تا شرکت را با سودآوری قابل توجهی همراه 
س��ازم، با این حال به خوبی می-دانس��تم که برای تداوم این روند، نیاز 
به انجام اقدامات جدید خواهد بود. همین امر باعث ش��د تا یک عکاس 
حرفه ای را اس��تخدام کردم تا از امالک موجود در بنگاه خود، تصاویری 
مناسب را تهیه کرده و در کنار نمایش فروشنده ها، شماره تماس آنها نیز 
ذکر ش��ود. برای این موضوع حتی از یک آرایشگر حرفه ای نیز استفاده 
کردم تا ظاهر فروشنده ها در بهترین وضعیت ممکن قرار داشته باشد. قرار 
بود تا این تصاویر در نهایت به یک ویدئو تبدیل شده و در ازای ۲0 دالر، 
در اختیار افراد قرار گیرد. اگرچه این ایده به نظر من و تمامی افراد تیم 
فروش، فوق العاده به نظر می-رس��ید، با این حال چند مشکل باعث شد 
تا یک شکست واقعی شکل گیرد. نخست آنکه هیچ یک از فروشندگان 
تمایل نداشت تا رقبای خود را قدرتمند کند. به همین خاطر از معرفی 
این فایل به مشتریان، خودداری می کردند. همچنین تعداد باالی تصاویر 
باعث می ش��د تا مخاطب برای رسیدن به گزینه مدنظر خود، مجبور به 
مشاهده هزاران عکس باشد. این مسئله به علت سرمایه گذاری زیادی که 
برای آن شده بود، وضعیت شرکت را می توانست در بدترین شرایط قرار 
داده و پخش ش��دن این خبر منجر به تمسخر برند ما توسط سایر رقبا 
می ش��د. با این حال همسر من که سابقه حضور در ارتش و همکاری با 
پنتاگون را داشت، از ظهور یک تکنولوژی جدید به نام اینترنت خبر داد. 
همین امر باعث شد تا به کمک آن، تصاویر و اطالعات را بتوانم در اختیار 
همگان قرار داده و از یک تجربه تلخ رهایی یابم. در نهایت این امر باعث 
شد تا برند من، به نخستین امالکی جهان تبدیل شود که اطالعات خود 
را در فضای اینترنت قرار داده اس��ت که خ��ود تبلیغ فوق العاده ای برای 
ما بود و بس��یاری از رس��انه ها، این خبر را منتشر کرده و با من مصاحبه 
کردند. این امر باعث شد تا برند ما در مدت زمانی کوتاه، به شهرتی فراتر 
از حد تصور دست پیدا کند. درواقع این امر بسیار مهم است که در رابطه 
با مش��کالت خود، حت��ی با افرادی که تجربه ای در صنعت کاری ش��ما 
ندارد، صحبت کنید. در بسیاری از شرایط این افراد ممکن است اطالعاتی 

داشته باشند که شما از آن بی خبر هستید. 
2-روبرتو ارسی

در زمان فیلمبرداری پیش��تازان فضا، طرح هایی را در ذهن داش��تم 
که با مخالفت ش��دید عوامل، خصوصا مدیران اس��تودیو همراه بود، با 
ای��ن حال برد گ��ری )رئیس پارامونت پیکچرز( اع��الم کرد که باید به 
کارگردان اختیار عمل الزم را داد. این امر در حالی بود که استودیوهای 
فیلمسازی تا آن زمان کنترل زیادی را بر روی نحوه تولید فیلم داشتند. 
ریسک ما زمینه آشنایی مخاطب با سبکی جدید را مهیا کرد و استقبال 
بی نظیری شکل گیرد، با این حال وی در حین ضبط توصیه هایی را به 
من کرد که رعایت آن موارد باعث شد تا خروجی کار، یک شاهکار باشد. 
درواقع بسیار مهم است که برای افرادی کار کنید که در کنار حمایت، 
توصیه های الزم را نیز به ش��ما داش��ته باشند. این امر باعث می شود تا 
شانس شکست شما به حداقل برسد. نکته دیگری که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که نباید زود تسلیم شوید. درواقع من به علت 
پافشاری خود موفق شدم تا نظر برد گری را به خوب جلب کنم، با این 
حال اگر می خواستم طبق قوانین رفتار کنم، بدون شک پیشتازان فضا 

به یکی از فیلم های متوسط سال تبدیل می شد. 
3-کرگ هندلی

در سال های اول تاسیس ListenTrust، سه قرارداد افتضاح را داشتم، 
با این حال تجربه آنها کمک کرد تا بتوانم عملکرد خوبی را داشته باشم. 
برای مثال در ابتدای کار قرار بود تا به ازای مشتری سازی برای یک برند، 
۲0درصد از سود ماهانه، به ما اختصاص پیدا کند. با این حال به علت عدم 
توجه کافی به قوانین، این شرکت عمال یک کالهبرداری را انجام داد. این 
امر به ش��کل های متفاوت دو بار دیگر نیز رخ داد و باعث شد تا بسیاری 
از اطرافیان و حتی مش��اوران شرکت، توصیه کنند که ما هم باید به این 
روش کس��ب درآمد داشته باش��یم، با این حال من هرگز نمی خواستم با 
کالهبرداری به موفقیت برسم. درواقع ما یک برند توانا محسوب می شدیم 
ک��ه کار خود را به خوبی بلد بود. اگرچه بدهی های س��نگینی را به علت 
اش��تباهات داشتیم، با این حال کیفیت کار ما در نهایت باعث جلب نظر 
برندهای مختلف شد. درواقع کسب شهرت در بازار، قراردادهای به مراتب 
بهتری را به سمت ما روانه کرد. داستان بدشناسی و اخالق مداری شرکت، 
نظر هر مدیری را به سمت خود جلب کرد. درواقع اعتماد کردن در بازار 
بس��یار مهم اس��ت که ما گزینه خوبی محسوب می ش��دیم و با توجه به 
شکس��ت ها، قابل اعتماد بودن خود را به اثبات رسانده بودیم. این امر در 
حالی اس��ت که اگر ما شیوه فریب کاری را در دستور کار قرار می-دادیم، 

بدون شک شهرت و موفقیت جهانی غیرممکن بود. 
4-کریس پلو

من تا قبل از آش��نایی با ش��ریک خود، به عنوان فردی کامال ناموفق 
معرفی می شدم، مدیریت افتضاح، سرمایه گذاری های ضعیف و عدم توان 
کنترل اوضاع باعث ش��ده بود تا با بدهی س��نگین مواجه شده و فردی 
ورشکسته باشم. این امر حتی باعث از دست دادن شریک زندگی من نیز 
ش��د، با این حال پس از پیشنهاد همکاری یک دوست قدیمی، شرکتی 
را به نام Exponential تاس��یس کردیم. وی نقش پوشش ضعف های 
من را برعهده داشت و این امر باعث شد تا بتوانم سریعا متوجه اشتباهات 
خود ش��ده و پس از گذشت مدتی اعتماد به نفسی را به دست آورم که 
سال ها از دست داده بودم. میزان موفقیت شرکت به حدی بود که طی دو 
سال، قدرت پرداخت تمام بدهی-ها را پیدا کردم و یک زندگی جدید را 
شکل دادم. البته من هنوز هم اشتباهاتی را مرتکب می شوم، با این حال 
نگرش من نسبت به این اتفاق طبیعی عوض شده و هیچ گاه امید خود را 
از دست نمی دهم. درواقع اگر شکست ها رخ نمی داد، من ابدا در جایگاه 
فعلی نبوده و در بهترین حالت مدیر یک شرکت سطح پایین با سودی 
اندک بودم. درواقع اگر از شکس��ت های خود درس بگیرید، قادر خواهید 

بود تا آنها را به پیروزی تبدیل کنید. 
businessinsider.com :منبع
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ما اغلب ساعت های هفته را با همکاران در محیط کار سپری می کنیم. این امر 
به طور معمول موجب ایجاد روابط دوس��تانه میان کارمندان می ش��ود. مدیریت 
مناس��ب تیم های کاری بر روی ایجاد روابط دوستانه میان کارمندان تاکید دارد. 
این امر روابط میان کارمندان و بهبود عملکردشان را به گونه ای مناسب مدیریت 
خواهد کرد. بدون تردید فعالیت در محیطی صمیمانه با حضور دوس��تان مان به 
عن��وان همکاران مزیت های فراوانی در مقایس��ه با محیط کاری س��رد و بی روح 

خواهد داشت. 
امی کوپر، کارش��ناس مدیریت س��ازمانی، درباره روابط دوستانه کارمندان در 
محیط کار اظهارنظر جالبی دارد: »حضور دوستان در محیط کار موجب فعالیت 
بهتر کارمندان می ش��ود. این امر س��اعت های حضور در دفتر کار را لذت بخش تر 
خواه��د کرد.« وقت��ی ما ب��ا همکاران مان روابط دوس��تانه ایج��اد می کنیم، به 
تدری��ج عادت های ش��ان را بهتر متوجه خواهیم ش��د. نتیجه این ام��ر امکان به 

اشتراک گذاری بهتر اطالعات و همکاری موثر خواهد بود. 
یکی از نکات مهم در زمینه روابط دوستانه در محیط کار ایجاد محدودیت های 
کاربردی اس��ت. اگر دوستی های ما بدون محدودیت و حدود مشخصی باشد، به 
تدریج موجب بروز تنش هایی خواهد ش��د. درس��ت به مانن��د زندگی عادی، در 
اینجا نیز مدیریت روابط دوس��تانه اهمیت بس��یار زیادی دارد. هدف اصلی ما در 

این مقاله بررسی شیوه های مدیریت روابط دوستانه در محیط کار خواهد بود. 
1. عدم به اشتراک گذاری بیش از حد

گفت وگوی دوس��تانه درباره برنامه های مان برای آخر هفته یا تجربه حضور در 
سینما و مشاهده برخی از فیلم های مشهور با همکاران هیچ مشکلی ندارد. ما به 
هر حال در محیط کار باید گفت وگوهای دوس��تانه نیز داشته باشیم، با این حال 
اگر مش��کالتی در زمینه کار با رئیس بخش یا دیگر مقررات ش��رکت دارید، باید 
مراقب صحبت های تان با دیگران باشید. شکایت بیش از حد و گفت وگو پیرامون 
آن با همکاران موجب ایجاد احساس��ات نامناس��ب در تیم کارمندان خواهد شد. 
همچنی��ن ش��اید تیم مدیریتی اق��دام به برخورد با ما نیز بکن��د. در این صورت 

جایگاه مان در تیم مدیریتی به خطر خواهد افتاد. 
کوپ��ر در مورد به اش��تراک گذاری بیش از حد اطالعات ب��ا همکاران بر روی 
تعیین مرزهای مش��خص تاکید دارد: »دوستان ما در محیط کار شاید در بیرون 
از ش��رکت نیز روابط  ش��ان با ما را حفظ کنند، با این حال چنین امری به مثابه 
مجوزی برای به اش��تراک گذاری هر نوع اطالعات یا نکته ای با آنها نیست. شاید 
آنها برای کسب جایگاه بهتر در شرکت از گفت وگوهای دوستانه تان سوءاستفاده 
کنند. به این ترتیب ما هزینه به اش��تراک گذاری بیش از حد را پرداخت خواهیم 

کرد.« 
یکی از معیاره��ای مهم برای تعیین دامنه به اش��تراک گذاری اطالعات تامل 
ب��ر روی میزان نزدیکی ما با دوس��تان مان در محیط کار اس��ت. این نکته معیار 
مناس��بی برای تشخیص میزان به اش��تراک  گذاری درست اطالعات به ما خواهد 
داد. اگ��ر ما رابطه نزدیکی با همکارمان در محیط خارج از ش��رکت نداریم، باید 
نس��بت به گفت وگوها و روابط مان حساسیت بیشتری به خرج دهیم. در غیر این 

صورت شاید مشکالت زیادی برای ما ایجاد شود.
یکی از ایرادهای اصلی کارمندان در محیط کار اعمال فش��ار بر روی دوستان 

کاری برای بیان نکات یا اطالعاتی مختلف اس��ت. ما نباید مانند یک عامل فشار 
برای دوس��تان مان عمل کنیم بنابراین اس��تفاده از ای��ن تکنیک ها هرگز توصیه 
نمی شود. واکنش ما در برابر اعمال فشار دیگران نیز باید به همین صورت، همراه 

با برخورد مناسب، باشد. 
2. واقع نگری درباره تفاوت های دوستی

وقتی ما روابط دوستانه در محیط کار ایجاد می کنیم، باید نسبت به تفاوت های 
آن با دوس��تی های خارج از محیط کار آگاهی داش��ته باشیم. انتظار از همکاران 
برای رفتار مانند بهترین دوس��تان مان امری اش��تباه خواهد ب��ود. واقع نگری به 
روابط دوستانه در محیط کار بهترین عامل برای تعیین محدودیت های کاربردی 

است. 
اگر ما توانایی اعمال تمایز میان روابط دوس��تانه در محیط کار و خارج از آن 
را داش��ته باشیم، دیگر اطالعات بس��یار شخصی را به اشتراک نخواهیم گذاشت. 
ب��ه این ترتیب ناراحت��ی و دلخوری های ناش��ی از روابط دوس��تانه بیش از حد 
نیز کاهش چش��مگیری می یاب��د. هرچه انتظارات ما از دوس��تان در محیط کار 
کمتر باش��د، راحت تر با اتفاق های احتمالی کنار خواهیم آمد. اش��تباه بس��یاری 
از کارمندان در محیط کار تالش برای ایجاد روابط نزدیک با دوس��تان و س��پس 
انتظارات باال از آنهاست. این امر از نقطه نظر رفتار حرفه ای در محیط کار هرگز 

درست نیست. 
هم��کاران ما در محی��ط کار تعه��دات و وظایف خاص خ��ود را دارند. روابط 
دوس��تانه نباید موجب انتظار باالی ما از آنها شود. تعامل حرفه ای در محیط کار 
فقط شامل وظایف رسمی است. خارج از این محدوده هرگونه همکاری اضافه بر 

سازمان و بسته به سلیقه کارمندان خواهد بود. 
3. ایجاد مرزهای مشخص

ایجاد مرزهایی برای روابط دوس��تانه اهمیت زیادی در محیط کار دارد. تعامل 
دوس��تانه با همکاران و گفتوگوهای لذت بخش در زمان های استراحت امر عادی 
محس��وب می ش��ود. با این حال دخالت در کار دیگران به بهانه دوس��تی هرگز 
ایده مناس��بی نیست. هر کدام از کارمندان در شرکت ها دارای وظایف مشخصی 
هستند. این امر موجب افزایش کارآمد شرکت در مقیاس کلی خواهد شد. حال 
اگ��ر ما به طور مداوم در کار دوس��تان همکارمان دخال��ت کنیم، به تدریج نظم 
سازمان به هم خواهد خورد. مدیران هر بخش به طور معمول با چنین کارمندانی 
رفتاره��ای تنبیهی دارند بنابراین با ایجاد مرزهای��ی برای فعالیت مان از دریافت 

تنبیه های بی مورد اجتناب خواهیم کرد. 
بدون ش��ک تعیین مرزهای درس��ت در روابط دوس��تانه کار دشواری خواهد 
بود. این امر از در هر ش��رکت یا مجموعه ای متفاوت است. همچنین ویژگی های 

شخصیتی افراد نیز در چنین امری موثر خواهد بود. 
مهم ترین نکته در ایجاد روابط دوس��تانه مناس��ب با همکاران ش��ناخت سلیقه و 
عادت های ش��ان اس��ت. وقتی ما شناخت درس��تی از همکاران داشته باشیم، امکان 
تعیین مرزهای مشخص برای دوستی نیز فراهم می شود. یکی از دالیل اصلی ناتوانی 
افراد برای ایجاد مرزهای مش��خص در دوس��تی های کاری احساس خجالت از بیان 
مرزهای موردنظر است. ما در محیط کار نباید هیچ تعارفی با دیگران داشته باشیم. 
عملکرد یک سازمان در مقیاسی کلی نیازمند فعالیت دقیق و خارج از روابط شخصی 

کارمندان است. در غیر این صورت مشکالت زیادی برای ما ایجاد خواهد شد. 
4. تمرکز بر روی اهداف شرکت

روابط دوس��تانه در محیط کار اهمیت بس��یار زیادی دارد، با این حال ما باید 

همیش��ه نسبت به اهداف شرکت توجه داشته باشیم. اگر روابط دوستانه موجب 
انحراف از اهداف اصلی شود، باید در آن بازنگری اساسی کرد. به هر حال فعالیت 
در ش��رکت به معنای پذیرش برخی از محدودیت ها بر فعالیت مان اس��ت در غیر 
ای��ن صورت هیچ فعالیتی پیش نخواهد رف��ت. توصیه کاربردی ما در این بخش 
توجه به اهداف اصلی ش��رکت برای محدودس��ازی روابط دوستانه است. به این 

ترتیب ما همچنان به اهداف اصلی شرکت وفادار خواهیم ماند. 
مدیریت شرکت های بزرگ کار ساده ای نیست. اغلب مدیران تحت فشار بسیار 
زیادی مشغول فعالیت هستند. به این ترتیب ما باید به عنوان کارمند یک شرکت 
رفتار حرفه ای را  در دستور کار قرار دهیم. در غیر این صورت به سرعت به عنوان 

عامل مشکل ساز در بخش موردنظر شناخته خواهیم شد. 
اندکی بدبینی در زمینه روابط دوستانه در محیط کار چندان نامناسب نخواهد 
بود. به این ترتیب شاید افراد به اصطالح دوست مان در محیط کار در تالش برای 
تخریب چهره ما باشند. این نوع نگاه به روابط دوستانه کاری موجب دقت بیشتر 

ما در تعامل با دیگران خواهد شد. 
5. مشاجره با رئیس را فراموش کنید

بدون تردید فعالیت در محیط کار همراه با فشارهای بسیار زیادی است. گاهی 
اوقات کارمندان زیر فش��ارهای فراوان اقدام به مشاجره با رئیس بخش می کنند. 
این اقدام از حالت اعتراض حرفه ای خارج است. به این ترتیب ما شروع به انتقاد 
بی پایه و اس��اس یا حتی توهین به رئیس بخش خواهیم کرد. چنین رفتارهایی 
در برخی از موارد حتی به قیمت از دس��ت دادن ش��غل مان خواهد بود بنابراین 
م��ا پیش از برخورد ب��ا رئیس بخش باید نکات فراوانی مانن��د دلیل عصبانیت و 

راهکارهای رفع مشکالت در محیط کار را مدنظر داشته باشیم. 
یکی از دالیل مش��اجره با رئیس بخش روابط دوس��تانه بسیار نزدیک 
اس��ت. ما با دوس��تان مان بس��یار راحت تر از دیگران بح��ث و گفت وگو 
می کنیم. به این ترتیب اگر روابط دوس��تانه مان به رئیس بخش بس��یار 
بیش از حد انتظار باش��د، در نهایت مش��کالت فراوانی ب��رای ما ایجاد 
خواهد ش��د بنابراین همیش��ه رفت��ار حرفه ای در محی��ط کار را به یاد 

داشته باشید. 
6. اجازه سوءاستفاده به همکاران را ندهید

گاهی اوقات روابط دوستانه ما با همکاران موجب تالش آنها برای سوءاستفاده 
از ما خواهد ش��د. این امر اغلب در روابط دوس��تانه بس��یار نزدیک روی می دهد 
بنابرای��ن ما باید در تالش برای ایجاد محدودیت هایی در دوس��تی مان به منظور 
پرهیز از سوءاس��تفاده باشیم. این امر س��المت محیط کار را به گونه ای حرفه ای 
حف��ظ خواهد کرد. در غیر ای��ن صورت ما به طور مداوم دغدغه ذهنی نس��بت 
ب��ه رفت��ار دیگر همکاران در محیط کار خواهیم داش��ت. این امر نه تنها در مورد 
کارمندان، بلکه مدیران ش��رکت نیز صحت دارد بنابراین ایجاد روابط دوس��تانه 

بسیار نزدیک با همکاران در هر شرایطی نادرست خواهد بود. 
بی تردید مدیریت روابط دوس��تانه در محیط کار بس��یار دشوار است. این امر 
گاهی اوقات مش��کالت بس��یار زیادی در محیط کار ایج��اد می کند. تالش برای 
ایجاد محدودیت در روابط دوس��تانه کاری همیش��ه چالش کارمندان محس��وب 
می ش��ود. اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله ش��روع مناسبی برای 
مدیریت بهینه روابط دوستانه در محیط کار خواهد بود. همانطور که اشاره شد، 

این نکته نه تنها برای کارمندان، بلکه تمام اعضای شرکت حیاتی است. 
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بازدید مدیرکل بنادر و دریا نوردی هرمزگان از بنادر شرق استان
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بازدید یک روزه 
از بنادر شــرق استان از ظرفیت های گردشگری، زیرساختهای ایجاد شده  و طرح های توسعه ای 
بنادر تیاب و سیریک  دیدن کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان،"اله 
مراد عفیفی پور”امروز پنجشنبه 8 اسفند ماه باهمراهی اسماعیل مکی زاده معاون دریایی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان و مرتضی ســاالری معاون دریایی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
طی بازدید یک روزه از بنادر شــرق اســتان با حضور در بندرگاه تیاب از ظرفیت های گردشگری، 
زیرســاختهای ایجاد شده و طرح های توسعه این بندر بازدید  و دستورات الزم را جهت تسریع در روند عملیات اجرایی بندرگاه تیاب 
براســاس برنامه های پیش بینی شــده صادرکرد. وی درحاشیه این بازدید با اشــاره به موقعیت بندر تیاب و اینکه این بندردرفاصله 
چندین کیلومتری رویشگاه جنگل های حفاظت شده مانگرو )حرا(قرارگرفته بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط زیست  محیطی درتمامی 
مراحلمربوطه و طرح های توســعه ی  تاکید کرد .عفیفی پور همچنین از توجه ویژه ســازمان بنادر و دریانوردی به فراهم کردنشرایط 
گردشگری ایمن دریایی برای رونق توریسم دریایی با هدف اشتغال بومیانسخن به میان آورد و اظهارداشت: در کنار توسعه زیرساخت های 
تجاریجاذبه های توریستی این منطقه مانند وجود انواع پرندگان دریایی، چهار هزارهکتار جنگل های مانگرو )حرا( و تاالب بین المللی ۴۵ 
هزار هکتاری، مسئولینسازمان بنادر و دریا نوردی را برآن داشت تا عالوه بر کاربردهای تجاری بهمزیت های گردشگری و ظرفیتهای 

خدادای منطقه نیز توجه ویژه ای داشته باشند.
وی اظهارداشــت: این امر موجب گردید بندر تیاب از یک بندر بــا کارگرد صرف تجاری به یک بندرگاه چندمنظوره با کارکردهای 
گردشکری مبدل شده و زیر ساخت های گردشگری نظیر اسکله ویژه مسافری با تامین اعتبار از منابع داخلی سازمان بنادر ودریانوردی 
درآن احداث شود. مدیر کل بنادر و دریا نوردی هرمزگان و هیات همراه درادامه سفر یکروزه خود به بنادر شرق استان با حضور در سواحل 
مکران از طرحهای توسعه ای شهرستان سیریک در حوزه دریایی و بندری  نیز بازدید داشتند . پیگیری و بازدید  از کارگاه ساخت اسکله 
10۴ متری بندر سیریک و پسکرانه های بندری همچنین بازدید از رمپ تازه احداث شده بندرگاه سیریک از دیگر برنامه های مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان در سفر به این شهرستان بود. بررسی و ارزیابی ظرفیت رمپ چند منظوره جدید االحداث بندرگاه سیریک و 
استماع نقطه نظرات تجار و بازرگانان منطقه همچنین پیگیری موضوعات گردشگری دریایی شهرستان که طی سالهای اخیر با اقبال 
ازسوی مسافران همراه بوده از دیگر  برنامه های مدیرکل بنادر ودریانوردی استان وهیات همراه به این شهرستان بود. بنادر سیریک و 
تیاب از مهم ترین مناطق ساحلی در شرق استان هرمزگان بشمار می آیند که به لحاظ تجارت، صیادی ،گردشگری دریایی و فعالیت های 
وابسته به دریا نقش موثری را در سپهر اقتصادی منطقه ایفا نموده وتجاروبازرگانان این مناطق از دیرباز در امر صادرات و واردات کاالها 

با کشورهای حاشیه خلیج  فارس مراودات تجاری دارند  .

معارفه رییس جدید تامین اجتماعی شعبه شهرستان دلیجان
اراک – مینو رستمی: با حضور معاون فرماندار و مقامات محلی شهرستان دلیجان و 
معاون مدیر کل تامین اجتماعی استان 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 شهرســتان 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 فعالیت آسیه بیکی، به عنوان 
سرپرست این شهرستان قدردانی گردید. در این مراسم قناتی معاون فرماندار شهرستان دلیجان در سخنانی ضمن تقدیر از خدمات سازمان تامین اجتماعی 
در شهرستان و بسط و گسترش انواع پوشش های بیمه ای گفت: با توجه به اینکه شهرستان دلیجان از قطب های صنعتی کشور است 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.

انهدام باند سارقان کابل برق در گنبد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  فرمانده انتظامي استان از انهدام باند سارقان کابل برق با 138 فقره سرقت در شهرستان 
"گنبدکاووس" خبر داد.سردار "روح االمین قاسمی" اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در "گنبدکاووس"، 
دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: اقدامات اطالعاتی و بررسی 
های میدانی پلیس ادامه داشت تا اینکه ماموران کالنتری 12 طی گشت زنی در نقاط جرم خیز موفق شدند 2 سارق سابقه دار 
را حین سرقت شناسایی و دستگیر کنند.سردار قاسمی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با مستندات 
پلیس به 138 فقره سرقت کابل برق در شهرستان گنبدکاووس اعتراف کردند.فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری 2 
همدست دیگر سارقان طی یک عملیات غافلگیرانه، گفت: هر ۴ سارق پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع 
قضائی معرفی شدند.این مقام ارشد انتظامی استان با تاکید بر مقابله قاطعانه پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه، تصریح 
کرد: برقراری امنیت جامعه از اصلی ترین ماموریت های نیروی انتظامی بوده و پلیس در این راستا با تمام توان تالش خواهد کرد.

آتش سوزی کارخانه پنبه "علی آباد کتول"
گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  فرمانده انتظامی علی آبادکتول از وقوع حریق در شهرک صنعتی و آتش گرفتن 1۵ تن 
پنبه خبر داد.سرهنگ "الیاس تازیکه" اظهار داشت: به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع آتش سوزی در 
کارخانه پنبه، بالفاصله گشت انتظامی و عوامل امدادی به محل اعزام شدند.وی افزود: با حضور پلیس در محل مشخص شد 1۵ 
تن پنبه بر اثر آتش سوزی از بین رفته است.این مقام انتظامی با اشاره به اطفاء حریق توسط عوامل آتش نشانی، گفت: علت وقوع 
این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.فرمانده انتظامی شهرستان علی آباد با تاکید بر رعایت توصیه های 

ایمنی توسط شهروندان، خاطر نشان کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی به دنبال نداشت.

گواهینامه های سیستم مدیریت یكپارچه نفت و گاز مسجدسلیمان تمدید شد
اهواز – شبنم قجاوند: پس از انجام ممیزی های مختلف ، گواهی نامه های 3 گانه سیستم مدیریت 
یکپارچه ) IMS ( شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با موفقیت تمدید شد . جلسه اختتامیه 
بررســی گواهینامه های مدیریت کیفیت این شرکت  با حضور نمایندگان شرکت FQC - مدیرعامل ، 
اعضای هیأت مدیره و روســای بخش های مختلف شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار 
شد . سرممیز نمایندگی شرکت  FQC با عنوان اینکه طی دو روز گذشته ممیزان این شرکت در ادارات 
ستادی ، اماکن صنعتی و غیرصنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان حضور یافته اند گفت 
:  همکاران بنده براســاس اصل نمونه برداری به گردآوری یافته ها پرداخته و در این میان به نتایج مثبت و ارزنده ای دســت یافته ایم . حسین 
تیموری با تمجید از فعالیت های شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان براساس اصول و موازین تعریف شده اظهار داشت :  علیرغم 
گستردگی حوزه ی عملیاتی و وجود موانع طبیعی فراوان از جمله رودخانه ها و دریاچه ها شاهد آن هستیم که فرآیند تولید و انتقال نفت و گاز 
 ISO 1۴001-201۵ و ISO 9001-201۵  بخوبی هرچه تمامتر و بدون ایراد و نقص در حال انجام است ، از این رو گواهینامه های بین المللی
و   OHSAS 18001-2007شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان از سوی شرکت FQC برای یک سال دیگر تمدید می شود . 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز با تقدیر از حضور تیم ممیزی شرکت اعطا کننده گواهینامه های سیستم مدیریت 
یکپارچه  ) IMS ( در این شرکت اظهار داشت : انجام ممیزی به بهبود فرآیند انجام کار و اصالح نقایص کمک شایانی می کند بدین منظور از 
حضور تیم ممیزی قدر دانی می نماییم . مهندس قباد ناصری با تبریک تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه  ) IMS ( به مدیران 
، روسا و کارکنان این شرکت افزود : این خبر یعنی آنکه مجموعه ی اداری و عملیاتی در مسیر هدف مشخص شده و با رعایت موازین و الزامات 
تعیین شده فعالیت می کنند که قابل تحسین و ستایش است از این رو از همه ی پرسنل جهت کسب این موفقیت تقدیر  می نمایم . الزم بذکر 
است در ۵ خرداد 1287 خورشیدی برای نخستین بار در کشور و خاورمیانه چاه نفت شماره یک مسجدسلیمان به تولید رسید و شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در کنار قدمت تولید نخستین شرکت تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز می باشد که در سال 1382 

توانست گواهینامه های جهانی سیستم مدیریت یکپارچه را کسب نماید .

سرپرست معاونت مسكن و ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان منصوب شد
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: با حکم مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان، محمد 
رضا جعفری به  عنوان سرپرست مسکن و ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان منصوب شد.  به 
گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرسازی استان هرمزگان، در حکم آرش رضایی 
خطاب به جعفری آمده اســت: »با عنایت به دانش، تجارب و شایســتگی های جناب عالی، به 
موجب این ابالغ به  عنوان سرپرســت معاونت مسکن و ساختمان اداره کل منصوب می گردید، 
امید اســت با توجه به سیاســت های ابالغی وزارت محترم راه و شهرســازی و الگوی اقتصاد 
مقاومتــی و با رعایت قوانین، آیین نامه ها و دســتورالعمل های ابالغی از طریــق بکارگیری صحیح منابع و ظرفیت های موجود 
نسبت به انجام وظایف و ماموریت های محوله در حوزه مسکن، ساختمان و بازآفرینی شهری، اهتمام در اتمام پروژه های مسکن 

مهر در تعامل با سایر معاونت ها موفق و موید باشید«.
جعفری متولد13۵7 و دانش آموخته رشته عمران از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تهران است.
در سوابق وی مدیر پروژه بانک جهانی در بندرعباس، نماینده تام االختیار شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مشاور نماینده مجلس 

شورای اسالمی و مشاور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان دیده می شود.
پیش از این داوود غالمی به مدت19 ماه سکانداری این سمت را بر عهده داشت. 
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اخبار

ساری - دهقان : مدیرعامل آب و فاضالب اســتان مازندران با اشاره 
به لزوم رعایت نکات بهداشــتی در پیشــگیری از ابتال به بیماری کرونا، از 
مشــترکین خواست  برای جلوگیری از افت فشار و یا قطع احتمالی آب در 
روزهای پایانی سال، ضمن اجتناب از مصارف غیرضروری، مدیریت مصرف 

را در کارهای روزمره خود اعمال نمایند.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب وفاضالب 
اســتان مازندران، مهندس عبدالهی گفت: بــا توجه به افزایش دمای هوا و 
فراگیری بیماری کرونا و ضرورت رعایت نکات بهداشــتی و نیز انجام سنت 
خانه تکانی در ایام پایانی سال، مصرف آب طی روزهای اخیر در این استان 
افزایش یافته اســت. مدیرعامل آب وفاضالب استان مازندران، تصریح کرد: 
این امر منجر به افت فشار و یا قطع آب در برخی از نقاط استان شده است.

مهندس عبدالهی، از مشــترکین خواست مدیریت مصرف را در کارهای 
روزانه خود بکار گیرند و با توجه به اهمیت برخورداری سایر هم استانی های 

عزیز از نعمت آب سالم، از مصرف غیرضروری اجتناب ورزند.

وی خاطرنشان کرد: در شهر بابل به دلیل افزایش کدورت آب سد البرز 
با افت فشــار و یا قطع آب در برخی از نقاط مواجه هستیم که همکاران ما 
درحال تالش برای رفع این مشکل هستند تا خطوط انتقال و مخازن ذخیره 

به حالت اولیه بازگردند.
مهنــدس عبدالهی ادامه داد: مناطقی که دچار قطع و یا افت فشــارآب 

هستند از طریق تانکرهای سیار، آبرسانی می شود.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در کل استان مشکلی از نظر تاسیسات 
نداریم، اظهار داشت: مشترکینی که نیاز به آبرسانی دارند با سامانه 122 و یا 

روابط عمومی شرکت به شماره 3321911۵ تماس حاصل نمایند.
مدیرعامل آب وفاضالب اســتان مازندران در پایان از همکاری و تعامل 

مشترکین با کارکنان این شرکت قدردانی کرد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم گفت: 
تمهیدات ویژه بهداشــتی در 100 بقعه متبرک فعال دراستان اجرا و تمام 
برنامــه های جمعی این اعتاب از جمله اقامه نمازجماعت به صورت موقت 

متوقف شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت 
االسالم عباس اسکندری گفت: با توجه به تاکید مقامات بهداشتی و درمانی 
کشور مبنی بر اهمیت برگزار نشدن تجمعها به عنوان عامل اصلی مقابله و 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ تمام برنامه های جمعی اعتاب مقدس فعال 

درقم به طور موقف متوقف شد.
وی ادامه داد: آموزش های بهداشــتی و پیشــگیرانه الزم به خادمان و 
مســئوالن اعتاب مقدس قم داده شده است و این اعتاب به صورت مستمر 
ضد عفونی و جهت اجرای صحیح موارد بهداشتی توسط تیم های بازرسی 

کنترل می شوند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم، افزود: اقامه نماز جماعت، 
برپایی ایستگاه های صلواتی، ویژه برنامه های مناسبتی و هرگونه جشنواره، 
همایش و مسابقه دراین اماکن مقدس تا پایدارشدن شرایط به حالت تعلیق 

درآمده است.
وی اظهار داشت: به منظور رعایت حال زائران این اماکن مقدس، برخی 

بقاع متبرکه از محل موقوفاف خود اقدام به تهیه ماســک و توزیع در میان 
زائران نموده اند که با توجه به کمبود وجود ماسک در استان، امکان اجرای 
این طرح در تمام این اماکن وجود ندارد. وی با استقبال از استقرار تیم های 
بهداشتی و درمانی دربقعه های متبرکه استان گفت: این اداره کل آمادگی 
دارد تا تیم های بهداشــتی و درمانی در تمام بقعه های این استان مستقر 
شوند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم، افزود: تمام نکات آموزشی و بهداشتی 
به صورت مستمر و روزانه به خادمان بقعه های متبرکه استان از طرق سامانه 
های پیامکی ارسال می شود ضمن اینکه لوازم بهداشتی از جمله دستکش و 

ماسک میز برای این خادمان تهیه و توزیع شده است.
اســکندری، ادامه داد: ضدعفونی درب های ورودی و خروج ، ضریح های 
مطهر امام زادگان ، زائرسراها و تمام صحن های این اماکن مقدس به صورت 

مستمر و روزانه انجام می شود.

اصفهان - قاسم اسد: در آینده نزدیک تاسیسات فاضالب محور 
جنوب  شرق اصفهان به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه با   
اجرای تاسیسات فاضالب جنوب شرق اصفهان  صددرصد کالن 
شهراصفهان  دارای زیرساخت جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب 
می شود ،گفت : با اجرای این پروژه  تمام مناطق کالن شهر اصفهان  
دارای تاسیســات جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب می شوند 
و دیگر در هیچ منطقه ای در اصفهان فاضالب شــهری از طریق 

چاههای جذبی دفع نمی گردد.
 مهندس هاشم امینی اجرای تاسیسات فاضالب جنوب شرق 
اصفهان  به رغم تنگناهای  شدید مالی در دستور کار قرار گرفت 
عنوان کرد: در سالهای اخیر یکی از دغدغه های اصلی ساکنان 
محور جنوب شــرق اصفهان برخورداری از تاسیسات فاضالب 
بوده اســت همین امر موجب گردید به رغم تنگناهای شدید 
مالی اجرای تاسیســات فاضالب یکــی از اولویت ها قرار گیرد. 
مهندس هاشم امینی افزود: با احداث یک باب ایستگاه پمپاژ با 

ظرفیت ۴00 لیتر برثانیه ،12 کیلومتر خطوط اصلی  و کلکتور 
،61 کیلومتر خطوط فرعی  با هزینه ای بالغ بر80 میلیارد تومان  
تاسیسات فاضالب محور جنوب شرق شهر اصفهان تکمیل می 
شــود. وی اعالم کرد: تاکنون بالغ بــر  30 میلیارد تومان   به 
منظور اجرای بیش از 6/۵کیلومتر خطوط انتقال با اقطار 600 
الی 1000 میلیمتر ،  6 کیلومترخطوط فرعی با اقطار 200 الی 
۵00 میلیمتر، یک باب ایســتگاه پمپاژ با ظرفیت ۴00 لیتر بر 

ثانیه با بهره مندی از ۵ پمپ ازمحل اعتبارات جاری و عمرانی 
هزینه شده است.

مهندس هاشــم امینی به جمعیت تحت پوشــش خدمات 
شــبکه فاضالب در محور جنوب شــرق اصفهــان پرداخت و 
تصریــح کرد: در حال حاضر با اجرای ایــن پروژه  بیش از ۵1 
هزار نفر تحت پوشــش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند 
اما پیش بینی شــده در ســال 1۴2۵ بالغ بــر 70 هزار نفر در 
این منطقه از خدمات شــبکه فاضالب بهره مند شوند. وی به 
مناطق محور جنوب شــرق اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: 
با اجرای این پروژه ســاکنان مناطق شهرک زاینده رود ،روشن 
شهر ، روشن دشت،ردان، فیزادان، اجالس سران،شهرک شهید 
کشوری،پینارت،دنارت،زاوان،کلمه خواران،خیابان سلمان فارسی 

تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: با 
اجرای تاسیسات فاضالب محور جنوب شرق اصفهان بیش از 2۴ 

هزار و ۵00 فقره انشعاب فاضالب به مشترکین واگذار می شود. 

اهواز - شبنم قجاوند: جلســه تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید 
خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد .

جلســه تودیع آقای محمود خدادادی مدیر قدیم و معارفه آقای علیرضا 
کرطالیی مدیرجدید خدمات صبح امروز با حضور مدیران و روسای ستادی 

در دفتر مدیرعامل این شرکت برگزار شد .
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی سخنانی 
با اشاره به نقش و جایگاه مدیریت خدمات در پشتیبانی از تولید و عملیات 
اظهار داشت : مدیریت خدمات یکی از بخش های پرچالش در شرکت های 
بهره بردار نفت و گاز است که هم با عملیات و تولید و هم با ستاد و ادارات 
درون ســازمانی و البته با دوایر دولتی و اشــخاص حقیقی و حقوقی برون 

سازمانی ارتباط مستقیم دارد .
مهندس قباد ناصری با اشاره به وظایف و مأموریت های متنوع مدیریت 
خدمات از زحمات محمود خدادادی در مدت تصدی مســئولیت مدیریت 
خدمات قدردانی کرد و وی را انســانی کوشــا ، خــالق ، پاک و متواضع با 

اخالقی سرشار از متانتتوصیف کرد .
وی همچنین با توصیف  علیرضا کرطالیی بعنوان یک انســان شریف و 
توانمند که با دانش و درایت امورات و وظایفش را انجام داده اســت از وی 
درخواســت کرد تا مساوات و برابری در برآورده کردن خواسته های بحق و 
منطقی پرسنل با اولویت پرسنل عملیاتی خصوصاً پرسنل واحدهای اقماری 

را در رأس امور و برنامه های خود قرار دهد .
وی همچنین به مدیرجدید خدمات اظهار داشــت : با توجه به اینکه در 
مدیریت خدمات ، نیروی انسانی الیق و شایسته بسیار وجود دارد از انفعال 
نیروها جلوگیری و انگیزش سازمانی را در میان همه ی کارکنان آن مدیریت 

جاری نمایید .
مهندس ناصری ادامه داد : رسیدگی ویژه به کمپ های عملیاتی و اقماری 
و کاهش مشــکالت و گالیه مندی های پرسنل این بخش از دیگر توقعات 
و انتظارات من از جنابعالی می باشــد که امیدوارم با برنامه ریزی صحیح و 

استفاده از منابع موجود بتوانید در این زمینه اقدامات موثر را بعمل آورید .
وی خاطرنشان کرد : زیبا سازی محیط های اداری و غیر اداری ، توسعه 
فضای سبز و رسیدگی ویژه به فضای سبز موجود از دیگر انتظاراتی است که 

از مدیریت خدمات توقع دارم در این زمینه تحوالت ملموسی ایجاد نماید .
محمود خدادادی مدیر پیشــین خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان نیز طی سخنانی اظهار داشت : در مدت نزدیک به 3 سال 
که مسئولیت مدیریت خدمات را بر عهده داشتم علیرغم همه چالش ها و 
مشکالت پیش رو توانستم با همکاری صمیمانه و خالصانه کلیه ی پرسنل 
این مدیریت ، پروژه های بســیار خوب و ارزنده ای را به سرانجام برسانیم 
هرچند که در این اواخر کمبود منابع مالی موجب توقف روند خدمت رسانی 

مان گردید .
علیرضا کرطالیی مدیرجدید خدمات شــرکت بهــره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان هم در سخنان کوتاهی گفت : از اعتماد مدیرعامل محترم 
تشــکر می کنم و امیدوارم در این مسئولیت خطیر و راه دشوار با همکاری 
همه مدیران محترم و همکاران کوشــا و پرتالش مدیریت خدمات بتوانم 
منشــاء خیر و خدمت برای همکاران ، خانواده ی ارجمند آنها و شهروندان 

شریف مسجدسلیمان باشم .
وی افزود : ویروس کوچک کرونا دنیا را اسیر خود ساخت و اینک ، انسان 
این موجود مغرور و عجیب با این ویروس کوچک که با میکروســکوپ هم 
بسختی دیده می شود در نبرد است بنابراین بایستی حواسمان باشد آفت 
نخوت و غرور ما را اســیر خود نکنــد و از موقعیت هایمان برای خدمت به 

مردم استفاده کنیم .

ضمن رعایت نكات بهداشتی:
مشترکین برای جلوگیری از افت ویا قطع احتمالی آب مدیریت مصرف را اعمال نمایند

مدیرکل اوقاف و امورخیریه قم: تمهیدات بهداشتی در 1۰۰ بقعه متبرک قم اجرا شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از  فاز اول تاسیسات  فاضالب جنوب شرق اصفهان

برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر خدمات شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد

تبریز – ماهان فالح: یازدهمین جشنواره آموزشی فراگیری 
نخســتین واژه "آب" استان آذربایجان شــرقی با کوله باری از 
تجربیات یک دهه در مــدارس ابتدایی منتخب اجرا و بیش از 
33000 نفر از دانش آموزان و اولیاء ومعلمان با مفاهیم و فرهنگ 

مدیریت مصرف آب آشنا شدند.
مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آبفا استان 
و دبیر جشــنواره نخســتین واژه "آب" گفت: این جشنواره با 
همکاري اداره کل آموزش و پرورش استان و سازمان مردم نهاد 
در 76 مدرسه ابتدایی در ســطح استان اجرا شد و برای بیش 
از 29970 نفراز دانش آمــوزان مقطع ابتدایی و بتعداد 30۴0 
نفر از اولیاء گرامی در آذر، دي و بهمن ماه سال جاري آموزش 
های الزم در خصوص مفاهیم آب و راههای صحیح مصرف آب 

داده شد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا افزود: کشور 
ما در حال حاضر با محدودیت جدي منابع آب روبرو است و برای 
حفاظت از منابع آب نیاز به گفتمان عمومي و حس مشــترک 
ملي هستیم و بایستي موضوع مصرف صحیح آب را در الیه هاي 
مختلف جامعه مطرح نمائیم و اســتفاده درست از آب فرهنگ 
سازي شود از این رو آموزش و ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب 

در بین دانش آموزان از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
باقرزاده در خصوص اهداف برگزاری جشنواره آب گفت: هدف 
از برگزاري این جشــنواره این است که دانش آموزان ابتدایي با 
مفاهیم و نقش و اهمیت آب در زندگي روش هاي درســت آن 
آشــنا شــوند و همچنین این مفاهیم در کنار دانش آموزان به 
خانواده هاي آنها نیز انتقال داده شود این جشنواره می کوشد تا 
درانش آموزان در محیطی سرگرم کننده، شاد و آموزنده مفاهیم 
اساســی و حیاتی در باره آب را نیز بیاموزند. در این جشنواره از 
هر مدرســه تعداد 6 نفر از دانش آموزان نیز بعنوان حامیان آب 

انتخاب و وارد شبکه دانش آموزان حامی آب شدند.

وی افزود: از این اقدامات موثر همکاري خوب مشــترک بین 
آمـــــوزش و پرورش استان در زمینه فرهنگ سازي مصرف 
صحیح آب در بین دانش آموزان و مدارس مي باشــد و معلمان 
گرامي از نقــش و جایگاه مهمي درخصوص فرهنگ ســازي 
مدیریت مصرف آب دارند و مي توانند به عنوان ســفیران آب با 
ارائه آموزش هاي الزم به دانش آموزان و به تبع آن خانواده ها را 
مفاهیم صرفه جویي آشنا نموده و در حفاظت از منابع آب نقش 

مهمي را در جامعه ایفاد نمایند.
 وی در پایان گفت: دفتــر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آبفا آذربایجان شرقی همواره می کوشد تا با استفاده از 
رویکردهای نوین آموزشی اعم از قصه گویی و بازی های گروهی 
عالوه بر انتقال مفاهیم آموزشی در خصوص منابع ارزشمند آبی 
و مدیریت مصــرف آب در بین دانش آموزان و اولیاء مهارتها و 
مشــارکت های اجتماعی را نیز با مخاطبان به اشتراک بگذارد. 
همچنین برنامه های یازدهمین جشنواره را برنامه نمادین زنگ 
آب، کارگاه هم اندیشــی با اولیاء، کارگاه آموزشــی آموزگاران، 
جشنواره کالس اولی ها، جشنواره همه مقاطع ابتدایی، شبکه 
دانش آموزان حامی آب و سومین مسابقه نقاشی آب = زندگی 

را می توان برشمرد.

یازدهمین جشنواره نخستین واژه "آب" آذربایجان شرقی؛

 بیش از 33000 نفر با مفاهیم و روش های صرفه جویی در مصرف آب آشنا شدند
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کسب وکارهایی که با دورکاری به نتیجه 
می رسند

در شرایطی  که ویروس کرونا به ایران هم رسیده و یکی از عوامل 
پیش��گیری از آن، حض��ور کمتر در مکان های عمومی عنوان ش��ده 
اس��ت، ش��رکت هایی که پیش تر فرهنگ دورکاری را برای کارکنان 
خود ج��ا انداخته اند، با برخ��ورداری از ابزارهای فن��اوری، راحت تر 
می توانن��د از ای��ن امکان ب��رای ادامه فعالیت خود اس��تفاده کنند، 

درحالی که کسب وکارهای سنتی مسیر دشوارتری در پیش دارند.
به گزارش ایسنا، اگرچه تنها یک هفته از زمانی که نخستین خبر 
رس��می ابتال به ویروس کرونا در کش��ور منتشر ش��د، می گذرد، اما 
کرونای جدید با نام کووید- ۱۹ در همین مدت تاثیر زیادی داشته 
اس��ت؛ از افرادی که در خیابان ها با ماس��ک و دس��تکش رفت وآمد 
می کنند تا تعطیلی بس��یاری از مراکز آموزش��ی و حتی بسته شدن 

مرزهای   مان از سوی کشورهای همسایه و لغو بسیاری از پروازها.
اطالعات کم و بیش از ویروس کرونا می گوید حضور در مکان های 
عمومی از بیش��ترین احتماالت ابتال به این ویروس است، زیرا کرونا 
اگرچه طبق آمار در مقایس��ه با بسیاری از بیماری های خانواده خود 
احتمال مرگ کمتری دارد، اما ابتال به آن به آس��انی قرار گرفتن در 

معرض عطسه ها و سرفه های یک مبتال و دست دادن با وی است.
ام��ا یکی از م��واردی که این روزه��ا برای کاهش هرچه بیش��تر 
مراجع��ه به مکان ه��ای عمومی مورد توجه قرار گرفته، اس��تفاده از 
دورکاری در محیط های اداری است. دورکاری یا انجام وظایف کاری 
در منزل، یکی از راه هایی اس��ت که می تواند از حضور افراد مبتال و 
احتمال انتقال این ویروس توسط آنها بکاهد و همچنین کسانی که 

در معرض انتقال هستند را در برابر این ویروس حفظ کند.
نگران��ی از همه گیری این وی��روس، موجب ش��ده دولت ژاپن از 
ش��رکت ها بخواهد تا ام��کان کار کردن کارمندان خ��ود از منزل را 
فراه��م کنند. اگرچ��ه همین حاال هم بس��یاری از مراکز آموزش از 
مدارس و دانشگاه ها در شهرهایی که مبتالیان به کرونا تایید شدند، 
تعطیل ش��ده اس��ت، اما بس��یاری از رفت وآمدها در شهر مربوط  به 
ادارات اس��ت و در ایران که آمار رس��می مبتالیان به کرونا افزایش 
یافته، همچنان بس��یاری از ادارات و ش��رکت ها فعالیت عادی خود 

را دارند.
اما در دورکاری، کارکنان می توانند وظایفی که به آنها محول  شده 
را ب��دون حض��ور فیزیکی در محل کار  و س��ازمان خود و با رعایت 
ضوابط انجام دهند. البته این امکان برای تمامی مشاغل وجود ندارد 
ولی در ش��رایطی که در تراکم جمعیت احتمال ش��یوع این ویروس 
بیش��تر است، همین  که برای دوره ای کوتاه هم کارمندان بتوانند به  
ص��ورت حداقلی در محل کار خود حاضر ش��ده و تراکم جمعیت را 

کاهش دهند، می تواند در ممانعت از گسترش کرونا موثر باشد.
با وجود این در حال حاضر در بس��یاری از شرکت های اینترنتی یا 
اپراتورها اعالم شده که وظایف کارمندان خود را به  صورت دورکاری 
به آنها محول کردند. هرچند شرکت های فناوری در راه تبدیل شدن 
فرآیند کاری ش��ان به یک فرآیند دورکاری دست ش��ان بازتر است و 
می توانند با استفاده از زیرساخت هایی که دارند و استفاده از ماهیت 
فناوری، راحت تر به این کار اقدام کنند، اما شرکت ها و ادارات سنتی 

برای مقابله با این چالش  کار سخت تری دارند.
البته که در همین ش��رکت ها هم مش��کالتی ب��رای فراهم کردن 
امکان دورکاری برای کارکنان وجود دارد، چراکه فرهنگ دورکاری 
چندان در کش��ور جا نیفتاده اس��ت. در این زمین��ه عطا خلیقی - 
کارش��ناس حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات - در پاس��خ به اینکه 
چرا هنوز امکان دورکاری در بسیاری از شرکت ها فراهم نشده است، 
گفت: ما آمادگی فرهنگی برای این کار را نداریم و این یک موضوع 
جدید در کشور ماست. البته برخی از شرکت ها قبال آزمایش کردند 
و به نتیجه  رس��یدند و بنا به نوع مدیریت ش��ان برای تحویل کارها، 

اقدام به دورکاری کردند.
وی با بیان اینکه ش��رکت هایی که از ابزاره��ای فناوری اطالعات 
استفاده می کنند، می توانند به دورکاری اقدام کنند، افزود: به همین 
دلیل این کار برای اس��تارت آپ ها که از این ابزار استفاده می کنند و 
قبال تجربه اش را داش��تند، راحت تر است، هرچند این شرکت ها هم 
بخش ه��ای مختلفی دارند، برای مث��ال بخش های محتوایی یا فنی 
می توانن��د اقدام ب��ه دورکاری کنند، اما این کار ش��اید برای بعضی 
از بخش ها از جمله کس��انی که نیاز ب��ه ارتباط B۲B )مدل ارتباط 
با مش��تری( دارند، دش��وار باشد، زیرا در این کس��ب وکارها ارتباط 

چهره به چهره الزم است.
این کارش��ناس فن��اوری اطالع��ات همچنین خاطرنش��ان کرد: 
ش��رکت هایی که پیش از این امکان دورکاری را برای کارکنان شان 
فراه��م کرده و تجربه اش را داش��ته باش��ند، می توانند از این امکان 
استفاده کنند. درنهایت و از آنجاکه خیلی از شرکت ها هم شروع به 
دورکاری کردن��د، اگر این تجربیات به  صورت دارایی در ش��رکت ها 

مورد استفاده قرار گیرد، می تواند در آینده سودمند باشد.

نگاه

کارآفرینان و مدیران برای داشتن یک کسب و کار موفق، باید بتوانند 
نیازه��ا و تمایالت کارکنان خود را شناس��ایی کنند. توجه به کارمندان 
و ایج��اد رابطه مؤثر با آنها اهمیت زی��ادی دارد. خیلی از کارفرماها در 
برخ��ی حوزه های مرتبط با کارکنان اعم از حق��وق، تعطیالت و ارتقای 
آنها عادالنه رفتار نمی کنند، اما باید بدانید برخی از این کارفرماها حتی 
وقت نمی گذارند اسم کارمندان شان را یاد بگیرند. نتیجه تحقیقی نشان 
می دهد کارمندان حتی بیش��تر از حقوق ناکافی و احساس بی ارزشی، از 
اینکه مدیرشان اسم آنها را نمی داند دلخور هستند. در ادامه با ما همراه 
باش��ید تا مواردی که کارمن��دان را در محیط ه��ای کاری آزرده خاطر 

می کند معرفی کنیم.
در ادامه  مقاله، برخی از رایج ترین مس��ائلی که کارمندان را در محیط 

کار ناراحت می کند معرفی می کنیم:
به مشکالت و اختالفات آنها رسیدگی نمی شود

خیلی از کارمندان می گویند بخش نیروی انس��انی سازمان یا شرکتی 
که در آن مش��غول کار هس��تند، به مش��کالت و اختالفات آنها توجهی 
نمی کند. در نظرس��نجی که در این حوزه انجام شد، تقریباً یک چهارم 
کارمن��دان گفتن��د عملکرد بخش نیروی انس��انی شرکتش��ان در حل 

مشکالت بسیار ضعیف است.
کارمند زحمت می کشد، مدیر سود می برد

معموال در س��ازمان ها و ش��رکت ها، کارمندان ساعات طوالنی سخت 
کار می کنند اما اعتبار و خوش��نامی برای کارفرماست. این مسئله سبب 
ناراحتی کارکنان می ش��ود. بنا بر یک نظرس��نجی، ۱7درصد کارمندان 
اعالم کردند کارفرمای شان با ایده های آنها پیشرفت می کنند و به اعتبار 
خود می افزایند اما صاحبان ایده های ارزشمند به هیچ سودی نمی رسند.

هیچ پیشرفتی در کار وجود ندارد
یک��ی از مواردی که بیش��تر کارمندان با آن رو به رو می ش��وند، نبود 
یک سیس��تم پشتیبانی متمرکز است که به آنها کمک کند در کارشان 
پیش��رفت کنند. در یک نظرسنجی اعالم شد، تنها ۴۱درصد کارمندان 
با اطمینان می گویند کارفرمای ش��ان ب��ه آنها کمک می کند تا در حوزه  

کاری شان پیشرفت کنند.
کارفرما هیچ شور و اشتیاقی در آنها به وجود نمی آورد

انگی��زه و اش��تیاق الزم برای کار عاملی مهم ب��رای افزایش بهره وری 
کارمندان اس��ت، اما این مسئله در بیشتر س��ازمان ها و شرکت ها اتفاق 
نمی افتد. در یک نظرسنجی مشخص شد، تنها ۳۵درصد کارمندان ادعا 
می کنند کارفرمای ش��ان سبب الهام بخشی آنها می ش��ود و این مسئله 

سبب می شود مشتاقانه مشغول کار شوند.
از کارمندان به اندازه  کافی قدردانی نمی شود

در کس��ب و کارهای در حال رش��د، ارتباط میان کارفرما و کارمندان 
اهمی��ت زیادی دارد. نبود ارتباط قوی بی��ن مدیران و کارمندان، باعث 
ایجاد مش��کالت عدیده ای برای شرکت می شود. یکی از پیامدهای نبود 
ارتباط بین مدیران و کارمندان که خیلی هم ناراحت کننده اس��ت، این 
اس��ت از کارمند به قدر کافی قدردانی نمی ش��ود. نتایج یک نظرسنجی 

نش��ان داد ۶۳درصد کارمندان فکر می کنند به خاطر دستاوردهای شان 
از آنها به قدر کافی تقدیر نمی  شود.

به استراحت کارمندان اهمیت داده نمی شود
نتای��ج تحقیق��ی نش��ان داد ۸0درصد مدی��ران ادع��ا می کنند برای 
اس��تراحت کارمندان شان اهمیت قائل هس��تند و به آنها به اندازه  کافی 
مرخصی می دهند. ۶۹درصد آنها گفتند خودشان به کارمندان پیشنهاد 
می دهند گاهی به خودش��ان استراحت دهند و از کار دست بکشند، اما 
کارمندان نظر دیگری دارند و گفته مدیران را کمی اغراق  آمیز می دانند. 
۶7درصد کارمندان گفتند پیش��نهادی برای استراحت از سوی کارفرما 

دریافت نکرده و حتی در بیشتر مواقع با مخالفت آنها مواجه شده اند.
خیلی از کارمندان در تعطیالت هم از محیط کار دور نیس��تند و هیچ 
لذتی از مسافرت نمی برند. بنا بر مطالعات انجام شده، دو سوم کارمندان 

اعالم کردند در تعطیالت هم مجبور شده اند کار کنند.
وظایف کارمندان نامشخص است

اگر کارمندان ندانند دقیقا چه کاری باید انجام دهند، چطور می توانند 
از عهده  وظایف ش��ان برآیند؟ بنا بر یک نظرسنجی، ۵7درصد کارمندان 
از اینکه مدیرش��ان وظایف و دس��تورات مشخص و واضحی به آنها ارائه 

نمی دهد گله مند هستند.
خیلی از مدیران برای کارمندان وقت کافی نمی گذارند

مس��ئله  مهمی که معموال کارمندان از آن ش��کایت دارند این اس��ت 
ک��ه کارفرماها ب��رای کارمندان خ��ود وقت کاف��ی نمی گذارند. در یک 
نظرس��نجی نیمی از کارمندان گفتند، مدیران دیدارهای دسته جمعی 
ترتیب می دهند و برای هر یک از کارمندان به طور جداگانه وقت ندارند.

مدیران توجه کافی به کارمندان ندارند
ش��اید ب��ه س��ختی باور کنی��د ام��ا برخ��ی از کارفرماها حتی اس��م 
کارمندان شان را هم نمی دانند. بنا بر تحقیقی، ۳۶درصد کارمندان اعالم 
کردن��د مدیران هیچ اهمیتی نمی دهند اس��م آنها را بدانند و این باعث 

ناراحتی کارکنان سازمان ها شده است.
مدیران نقاط ضعفی دارند

مدیریت ضعیف باعث می ش��ود کارمندان از یک شرکت فراری شوند. 
نتایج یک نظرس��نجی نش��ان می دهد، ۶۵درصد اف��راد جویای کار، به 
خاطر مدیریت ضعیف در محل کار قبلی شان به دنبال پیدا کردن شغل 

جدید هستند.
دریافت حقوق منصفانه نیست

براس��اس تحقیقی در سال ۲0۱7 میالدی، حدود ۴۴درصد مدیران و 
کارفرمای��ان معتقدند کارمندان آنها عادالنه حقوق دریافت می کنند، اما 
کارمندان از دریافت حقوق ش��ان راضی نیستند. در این نظرسنجی، تنها 

۲0درصد کارمندان اعالم کردند دستمزدشان عادالنه است.
کارمندان احساس بی ارزشی می کنند

مطالعه ای نش��ان داد خیلی از کارمندان عالوه بر اینکه از حقوق شان 
رضایت ندارند، احس��اس بی ارزش��ی هم می کنن��د. در حدود ۴۵درصد 
کارمندان آمریکایی فکر می کنند برای شرکت ش��ان ارزش��مند هستند؛ 

در حال��ی که ۶۴درص��د مدیران معتقدند به قدر کافی از کارکنان ش��ان 
قدردانی نمی کنند.

مسائل کاری و پرداختی های شرکت شفاف نیست
ش��فافیت در محی��ط کار، از جمله عواملی اس��ت که باعث می ش��ود 
کارمندان یک ش��رکت خوش��حال و راضی باش��ند. خیلی از سازمان ها 
خصوصا درباره  پرداختی ها این احساس شفافیت را برای کارمندان شان 
ب��ه وجود نمی آورند. در یک مطالعه، ۲۳درص��د کارمندان اعالم کردند 
همه چیز در محل کارش��ان واضح و روشن است و پیرامون پرداختی ها 

نیز شفافیت وجود دارد.
کارمندان بازخوردی از کارفرما دریافت نمی کنند

خیلی از مدیران به س��ختی به کارمن��دان خود بازخورد می دهند، در 
حالی که این کار واقعا الزم اس��ت، زیرا به پیش��رفت سازمان و کارمند 
کمک زیادی می کند. در ی��ک تحقیق، محققان اعالم کردند مدیران از 
دادن بازخورد منفی خ��ودداری می کنند و به اعالم بازخوردهای مثبت 
هم تمایلی ندارند که می تواند س��بب افزایش بهره وری کارمندان شود. 
براس��اس یک تحقیق، ۲۱درصد از مدی��ران از دادن بازخوردهای منفی 
و ۳7درص��د از دادن بازخوردهای مثب��ت و منفی اجتناب می کنند. در 
نظرسنجی دیگر، ۶۵درصد کارمندان گفتند به بازخوردهای بیشتری از 

جانب کارفرما نیاز دارند.
مدیریت خیلی دقیق سبب تضعیف روحیه کارمندان می شود

مدیران خوب و موفق به کارمندان ش��ان اعتم��اد دارند و وظایف آنها 
را به درس��تی انتق��ال می  دهند، اما برخی دیگر از مدی��ران این کار را با 
زیرنظرگرفتِن بس��یار دقیق کارمند اشتباه می گیرند. خیلی از کارمندان 
می  گویند مدیر آنها تمام حرکات ش��ان را به دقت زیر نظر دارد و امکان 
درس��ت انجام دادن کارها را از آنها سلب می کند. یک نظرسنجی نشان 
داد تقریب��ا ۶۹درصد کارمندان این موضوع را تائید کرده اند و ۶۸درصد 
آنها گفته اند این موضوع س��بب ش��ده روحیه  خود را از دس��ت بدهند. 
۵۵درص��د از کارمندان نیز باور دارند مدیریت ذره بینی س��بب ش��ده 

بهره وری شان کاهش یابد.
تبعیض مدیران سبب کاهش بهره وری کارمندان می شود

بیشتر مدیران در محل کار به چند کارمند اهمیت بیشتری می دهند. 
مطالعه ای نش��ان می ده��د ۵۶درص��د کارفرمایان حتی قب��ل از اینکه 
ارزشیابی عملکرد کارمندان انجام شود یکی از آنها را برای ارتقای مقام 
در ذهن شان در نظر می گیرند و در ۹۶درصد موارد بعد از انجام فرآیند 
ارزش��یابی عملکرد، این مقام به همان فرد موردنظر می  رسد. 7۵درصد 
کارمندان اعالم کردند در محل کارش��ان ش��اهد تبعیضات این چنینی 
بوده اند. این مسائل باعث می ش��ود کارمندان احساس ناخوشایندی در 
محل کار داش��ته باش��ند و در صورت تغییر نکردن شرایط، خیلی زود 
شغل ش��ان را رها می کنند. این در حالی است که برخی کارمندان برای 
ش��رکت ارزشمند و کارآمد هستند و کناره گیری آنها برای کسب و کار 
س��ودمند نخواهد بود. پس مدیران برای موفقیت کس��ب و کارش��ان و 

افزایش بهره وری کارمندان، باید این موارد را در نظر بگیرند.

چندین اشتباه مدیران که باعث ناراحتی کارمندان در محیط کار می شود
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کار کردن در هر جایی مشکالت و مزایای خود را دارد. کار کردن زیر 
نظر یک رئیس س��ختگیر تجربه ای ناخوشایند و غیرقابل تحمل خواهد 
بود؛ از طرفی فرصتی برای یادگیری و کس��ب تجربیات ارزشمند است. 
ب��ا ما همراه باش��ید تا چند راهکار مفید ب��رای کار کردن با یک رئیس 
س��ختگیر را بیان کنیم. با به کارگیری این استراتژی ها، در هر شرایطی 

بهترین عملکرد را خواهید داشت.
م��ن در کارگاه های مرب��وط به رهب��ری، تمریناتی متناقض انج��ام می دهم. 
در مرحل��ه اول، افراد گ��روه تمام رفتارهای مدیران و رهبران برجس��ته را اعالم 

می کنند. بدون شک با نظرات زیر رو به رو می شویم:
با احترام برخورد کردن؛

ارائه بازخورد مناسب به کارمندان همراه با عمل؛
راهنمایی و پیشنهادات سازنده؛

فراهم سازی امکان پیشرفت؛
اجتناب از مدیریت همه چیز و ...

ای��ن تمری��ن خیلی خوب جل��و م��ی رود و افراد داس��تان رهب��ران بزرگ و 
فوق العاده ای که با آنها کار کرده اند را تعریف می کنند.

پس از آن، سؤال را برعکس می کنم و از افراد گروه می خواهم از رفتار مدیرانی 
بگوین��د که کار کردن با آنها مش��کل اس��ت. بع��د از چند ثانیه س��طح انرژی و 
س��روصداها باال می رود و اف��راد را می بینید که برای اع��الم ویژگی های مدیران 

سختگیر تب و تاب دارند.
اغلب افراد برای دورانی با یک رئیس س��ختگیر کار کرده اند. حتماً ش��ما هم 
یکی از آنها را می شناسید. این مدیران در شرایط سخت، وضعیت افراد را در نظر 
نمی گیرند و باعث می شود تمرکز روی نتایج از بین برود و هرگز نشانه ای از تایید 

و رضایت در او احساس نکنید.
چنین رئیس سختگیری همواره ناراضی است و گاهی سعی می کند هر چیزی 
را زی��ر س��لطه خود بگیرد که این مس��ئله س��بب افزایش تن��ش در محیط کار 

می شود.
نکت��ه  مه��م: من میان ی��ک رئیس س��ختگیر و رئیس بداخالق تف��اوت قائل 
می ش��وم. رئی��س بدرفتار از تم��ام رفتاره��ای کارمندان سوءاس��تفاده می کند، 
اما رئیس س��ختگیر تنها باعث س��خت ش��دن کارهای روزانه می شود. هدف ما 
این اس��ت، نوع رفتار با رئیس س��ختگیر را آموزش دهیم نه رئیس��ی که کارش 

سوءاستفاده است.
بدون ش��ک کار کردن با رئیس س��ختگیر تجربه  خوشایندی نیست و همه  ما 

این تجربه را داریم، پس الزم است بدانیم چطور در این شرایط دوام بیاوریم.
اکنون س��ؤال اصلی این اس��ت: در زمان کار کردن با رئیس س��ختگیر چطور 

می توانیم دوام بیاوریم و به پیشرفت برسیم؟
صبر و شکیبایی بیشتری داشته باشید

رفتارهای یک رئیس س��ختگیر ممکن است س��بب بروز رفتارهای نامناسبی 
در ما ش��ود. هرچند ممکن است دل تان بخواهد نس��بت به رفتارهای رئیس تان 
و بی توجهی های او در مقابل تالش های تان واکنش نش��ان دهید، اما بهتر اس��ت 
ش��کیبایی را س��رلوحه خود قرار دهید و خش��م و ناامیدی خود را ابراز نکنید. 
بهترین راهکار برای کنترل احساس��ات این اس��ت که جلوی دهان تان را بگیرید 
و ب��ا توجه به میزان خش��م و اس��ترس خود ت��ا ۱0، ۱00 یا ۱000 بش��مارید. 
رئیس های س��ختگیری که تاکنون با آنها کار کرده ام این فروکش احساس��ات را 
نشانه بی کفایتی می دانند. پس با احساسی برخورد کردن در این شرایط سخت، 

وضعیت را بدتر نکنید.
مشکالت و موانع را به زبان نیاورید

مدیران س��ختگیر و پرتوقع تنها حرف خودش��ان را می زنن��د. آنها فقط نتایج 
را می بینن��د و هی��چ توجهی به مش��کالت، بهانه ها و موانع ندارن��د. این مدیران 
س��ختگیر از کارمن��دان خود توقع دارند باوجود هر مش��کل و مانع��ی به نتایج 

مطلوب دست یابند.
کاماًل منطقی اس��ت که مش��کالتی پیش بیاید، اما نباید توقع داش��ته باشید 
رئیس تان در این ش��رایط با شما همدردی کند. آنها تنها نتیجه را می خواهند و 

هیچ توجهی به تالشی که داشته اید ندارند.
در غیبت کردن همراهی نکنید

هرچند غیبت کردن پش��ت س��ر یک رئیس س��ختگیر و انتق��اد از رفتارهای 
او باعث آرام ش��دن تان می ش��ود، اما تا جای ممکن در غیبت ها ش��رکت نکنید. 
مطمئن باشید حرف زدن پشت سر رئیس اصاًل به نفع تان تمام نمی شود. همیشه 
این مس��ئله را در نظر بگیرید شاید حرف هایی که می زنید به گوش او می رسد و 

دست شما هم رو خواهد شد.

بدانید چه چیزی واقعاً رئیس تان را خوشحال می کند
آیا به دنبال این اس��ت در شرکت ارتقای شغلی بگیرد؟ آیا کارمندی است که 
تمام زندگی اش را صرف اهداف شرکت کرده است؟ آیا کارهای شما تحت کنترل 

دقیق مدیریت ارشد است و نتایج به دست آمده اهمیت ویژه ای دارد؟
هرچند مشخص نیس��ت چه چیزی باعث خوشحالی این مدیران می شود، اما 
وظیفه  شماس��ت این موارد را کش��ف کنید. وقتی موارد خوشحال کننده رئیس 
سختگیرتان را پیدا کنید، می توانید شرایطی به وجود آورید تا این عالیق محقق 

شوند.
برای کارهای مشکل داوطلب شوید

همیشه مشکالتی وجود دارد که در بین بخش های سازمان هویدا می شود. اگر 
حل کردن مش��کالت به نفع رئیس تان است، دست به کار شوید و این مشکالت 
را از سر راه بردارید. شاید رئیس تان از شما قدردانی نکند، اما بدون شک متوجه 

می شود کارمند باارزشی برای شرکت هستید.
هرگز منتظر تشکر نباشید

مدیران س��ختگیر برای کارمندانی ارزش قائلند که بتوانند از طریق آنها نتایج 

الزم را محقق کنند. ش��اید رئیس تان از ش��ما قدردانی نکند، اما نباید فکر کنید 
کس��ی برای تالش های تان ارزش قائل نیست. پس به دنبال جلب توجه دیگران 
نباش��ید و روی کارهایی که باید انجام دهید تمرکز کنید تا هم به نتیجه دلخواه 

برسید و هم تجربیات زیادی به دست آورید.
از روانشناسی معکوس استفاده کنید

اگر رئیس س��ختگیرتان می خواهد باالی س��ر شما باش��د و همه چیز را تحت 
کنترل خود بگیرد، از او بپرس��ید چطور در کارش مهارت به دس��ت آورده است؛ 
مثاًل از او بپرس��ید: »واقع��اً در این زمینه مهارت دارید، چطور به این س��طح از 
مهارت رسیده اید؟ چرا فکر می کنید عملکردتان تأثیرگذار است؟ چطور می توانم 

درباره دیگر فرآیندهای گروه تان چیزهای بیشتری یاد بگیرم؟«
بدین ترتیب سؤال های زیادی درباره مهارت های مدیر بپرسید و با جزئی نگری 
او مقابله کنید. باید به رئیس س��ختگیرتان نش��ان دهید به عن��وان یک کارمند 
باانگیزه و پرتالش، برای خدمت کردن مش��تاق هس��تید. ش��اید این کار چندان 
لذت بخش نباش��د، اما از اینکه به خاطر ایس��تادن رئیس باالی س��رتان ناراحت 

شوید بهتر است.

نیاز نیست حتما با رئیس سختگیر خود دوست شوید
خیلی از افراد تمایل دارند فاصله خود را با همکاران شان حفظ کنند. شاید تالش 
شما برای ارتباط با رئیس سختگیر تنها باعث بدتر شدن شرایط و عصبانیت او شود. 

پس خیلی برای دوست شدن با رئیس سختگیرتان تالش نکنید.
برای چیزهایی که یاد می گیرید قدردان باشید

با تشکر و قدردانی از افراد سختگیر به نتیجه  بهتری دست خواهید یافت. اگر 
ب��ا انجام وظایف کاری تان چیزی یاد می گیرید، برای فرصتی که برای تان فراهم 

شده از رئیس تان تشکر کنید.
در پایان ...

گاهی مجبور هستیم برای افرادی کار کنیم که خیلی سختگیر هستند. اگر کار 
و همکاران تان را دوست دارید، نگذارید مدیر سختگیر مانع تان شود. رویکردتان 
را تغییر دهید، صبوری را تمرین کنید و به دنبال استفاده از فرصت هایی باشید 
که برای تان در این محل فراهم شده است. شاید داشتن چنین رویکردی سخت 
باشد، اما قطعا تجربه  ارزشمندی است و چیزهای زیادی به شما یاد خواهد داد.
thebalancecareers/ucan :منبع 

چطور با داشتن یک رئیس سختگیر، به موفقیت شغلی برسیم؟
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راهکارهای استخدام کارمندان بدون عجله
چگونه فشار استخدام هرچه سریع تر کارمند جدید را مدیریت کنیم؟

امروزه ما در بازارهای رقابتی و پرفش��اری فعالی��ت داریم. این امر به معنای نیاز به همکاری نزدیک به نیروی 
کار حرفه ای در بخش های مختلف کس��ب و کار اس��ت. اگر ما اندکی با دقت بیش��تر به شرایط کار در بازارهای 
مختلف و کسب و کارهای گوناگون نگاه کنیم، نیاز به نیروی کار حرفه ای را بهتر می فهمیم. وقتی فشار کار بسیار 
زیاد باش��د، همراه با تعداد باالی افراد مناس��ب برای استخدام، وظیفه ما برای جذب نیروی کار حرفه ای همراه با 
دش��واری های زیادی خواهد بود. بسیاری از مدیران تحت فش��ار بخش های مختلف برای استخدام نیروی ماهر 
دست به انتخاب های نادرست می زنند. بدون تردید یک انتخاب بد در حوزه مدیریت کسب و کار نتایج نامطلوب 
بسیار زیادی برای برند ما خواهد داشت. بنابراین تالش اصلی ما باید کاهش فشارهای موجود در فرآیند استخدام 

نیروی کار تازه باشد. 
بهترین راهکار برای بهبود فرآیند استخدام نیروی کار مرور نخستین تجربه مان در این حوزه است. من وقتی 
نخستین بار به عنوان مسئول استخدام در جلسه حاضر شدم، فرد موردنظر درست مقابلم نشسته بود. مشاهده 
صورت وی به راحتی نش��انه های اضطراب را نمایانگر می س��اخت. به همین خاطر بحث را با شوخی خنده داری 
شروع کردم. شاید شوخی در جلسه استخدام از نظر بسیاری از افراد نامناسب باشد، اما من دالیل خودم را برای 
این کار دارم. وقتی ما جلسه را با شوخی شروع کنیم، طرف قابل سطح نگرانی کمتری را تجربه خواهد کرد. این 
امر در مورد ما نیز صحت دارد. بسیاری از مسئول های استخدام در جلسه نگرانی بسیار زیادی دارند. این امر ناشی 
از فشار باال بر روی آنها برای استخدام هرچه سریع تر کارمندان موردنیاز شرکت است بنابراین در تحلیل نهایی 

استفاده از یک شوخی کوچک در جلسه استخدام مفید خواهد بود. 
براس��اس مطالعه تازه موسسه لینکدین تجربه کارمندان در جلسه های استخدامی اهمیت بسیار زیادی برای 
آینده روابط میان برند موردنظر و آنها دارد. ما باید توجه ویژه ای به روابط مان با کارمندان، درست مانند مشتریان، 
داشته باشیم. اشتباه برخی از برندها توجه بیش از حد به مشتریان و غفلت از کارمندان است. این امر انگیزه تیم 
کارمندان برای ادامه روند مطلوب فعالیت را کاهش می دهد. توصیه اصلی ما در اینجا استفاده از نظرات کارمندان 
برای استخدام کارمند تازه است. این امر تعامل سازنده ای میان ما و کارمندان ایجاد خواهد کرد. همچنین استفاده 

از نظرات کارمندان اغلب به انتخابی بهتر و منطقی منجر خواهد شد. 
فشار استخدام در محیط کار بسیار زیاد است. این امر هم برای مسئول استخدام و هم برای افراد متقاضی به 
یک اندازه مضر است بنابراین در ادامه به راهکارهایی برای کاهش فشار استخدام اشاره خواهیم کرد. به این ترتیب 

نیاز فوری و مضر در جلسه استخدامی کاهش محسوسی خواهد یافت. 
1. متقاضیان درست مانند ما هستند

اگرچ��ه م��ا در دنیای دیجیت��ال زندگی می کنیم، اما نباید روابط انس��انی را فراموش کنیم. اش��تباه برخی از 
مس��ئول های استخدام در جلس��ه ها تعامل با طرف مقابل مانند یک روبات است. ما باید همیشه روابط انسانی و 
اهمیت آن در جلسه های استخدامی را مدنظر داشته باشیم. در غیر این صورت حتی در صورت تایید طرف مقابل 

نیز امکان اجتناب از همکاری وجود خواهد داشت. 
امروزه برخی از برندها در تالش برای استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند استخدام کارمندان هستند. این امر 
همراه با مزیت های بسیار زیادی از نظر صرفه جویی در زمان است، اما در نهایت حضور یک مسئول واقعی در جلسه 
استخدامی ضروری خواهد بود. در غیر این صورت برخورد ما همراه با نوعی بی احترامی برای متقاضیان خواهد بود. 
کارآفرینان جوان بس��یار بیش��تر از رزومه های پش��ت میز ما اهمیت دارند. گاهی اوقات رزومه ها بیانگر تمام 
توانایی های افراد نیستند. به همین خاطر برگزاری جلسه های استخدامی اهمیت روزافزونی در محیط کار دارد. 
در غیر این صورت هرگز امکان تعامل سازنده با متقاضیان استخدام فراهم نمی شود. مهارت های ارتباطی به طور 
معمول در رزومه ها ثبت نمی شود. این امر با تعامل حضوری ما با افراد به خوبی مشخص خواهد شد. اگر کارمند 
موردنظر ما توانایی ارتباطی مناس��بی نداشته باشد، به تدریج جایگاهش در شرکت تضعیف خواهد شد بنابراین 
یکی از مهم ترین معیارهای توجه به مهارت ارتباطی طرف مقابل اس��ت. این امر بروز اش��تباه در پی فشار فراوان 

برای استخدام را کاهش می دهد. 
بس��یاری از مدیران در جلسه های استخدامی برخورد سرد و بی روحی با طرف مقابل دارند. این امر در صورت 
تایید وی برای استخدام تجربه تعامل ابتدایی بسیار نامطلوبی خواهد بود. توصیه من درج برچسبی کوچک بر روی 
میز تحت عنوان »طرف مقابل تو هم درست فردی مانند دیگران است« خواهد بود. به این ترتیب ما در صورت 

انحراف از مسیر تعامل مناسب با طرف مقابل به سرعت امکان بهبود رفتارمان را خواهیم داشت. 
2. گفت وگوی واضح، مشخص و واقع گرایانه

رفتار حرفه ای در جلسه  استخدامی اهمیت زیادی دارد. اگر فشار زیادی بر روی ما برای استخدام کارمند تازه 
وجود دارد، این امر نباید موجب انحراف از اصول حرفه ای ش��ود. بس��یاری از اوقات مش��اهده رفتار غیرحرفه ای 
مسئول استخدام موجب دلسردی متقاضیان می شود. این امر در مورد کارمندان باتجربه و دارای مهارت باال رواج 

بیشتری دارد. 
گفت وگوی واضح و بدون دغدغه با کارمندان اهمیت بسیار زیادی دارد. این امر از سوی اغلب مدیران رعایت 
می شود. پس چرا نباید آن را در رابطه با افراد متقاضی استخدام به کار بست؟ گفت وگو درباره شرایط کاری در 
شرکت و تالش برای اقناع طرف مقابل نسبت به نیازهای مهارتی و همچنین نحوه تعامل با کارمندان در محیط 
کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از مسئول های استخدام به دلیل فشار باال برای جذب نیروی کار موردنیاز 
فرآین��د بیان ن��کات مهم درباره موقعیت موردنظر را فراموش می کنند. به این ترتیب ش��اید کارمند موردنظر با 

انتظاراتی متفاوت از واقعیت جذب شرکت شود. 
3. استعداد امروز، مدیر فردا

در نهایت، یکی از بهترین روش ها برای تعامل با متقاضیان استخدام مشاهده شان به عنوان مدیران آینده است. 
هر کارمندی دارای استعدادهای خاص خود است. وظیفه اصلی ما در فرآیند استخدام توجه به استعدادهای آنها 
و انتخاب افراد مناس��ب با جایگاه موردنظر اس��ت. در غیر این صورت احتمال انتخاب اشتباه از سوی ما افزایش 
خواهد یافت. برنامه ریزی برای آینده مدیریتی شرکت اهمیت باالیی دارد. بسیاری از برندها نسبت به این نکته 
توجه کافی ندارند. هرچه نیاز یک برند به استخدام مدیران مختلف کمتر باشد، بیانگر توانایی باالی آن در تبدیل 
کارمندان مستعد به مدیران حرفه ای است. مزیت اصلی این امر آشنایی بیشتر مدیران با شرایط شرکت و امکان 

مدیریت بهتر است. 
بدون تردید استخدام نیروی کار موردنیاز در دنیای کسب و کار دشواری های خاص خود را دارد. نکته مهم در 
این میان تالش برای غلبه بر فشارهای موجود به منظور انتخابی درست و منطقی است. راهکارهای مورد بحث در 
این مقاله چشم انداز مناسبی در اختیار ما برای مدیریت بهتر جلسه های استخدامی خواهد داد. به این ترتیب تیم 

کارمندان شرکت از کیفیت بیشتری برخوردار خواهد شد. 
منبع: فوربس
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گاه��ی ما ش��غلی را برای خ��ود انتخاب می کنیم ک��ه برای ما 
مناس��ب نیس��ت و نمی  توانیم در آن عملکرد باالیی داشته باشیم 
و به ش��کلی با ش��خصیت ما جور درنمی آید که ای��ن می تواند به 
ش��خصیت و یا حتی موفقیت ش��ما لطمه وارد کند، در ادامه با ما 

همراه باشید.
ی��ک ابزار ارزیاب��ی جدید کاربران را به س��وی س��رمایه گذاری 
ریس��کی و مدل های کس��ب و کار هدایت می کند که یک ویژگی 

طبیعی تر از ویژگی های شخصیتی ذاتی آنها است.
هنگامی که کارآفرینان مس��یر راه اندازی یک ش��رکت جدید را 
ش��روع می کنند، اغلب از معیارهای اصلی پیروی می کنند؛ آنها به 
ارزیابی های امکان پذیری تبدیل می ش��وند که مفهوم پایه کسب و 
کار را تجزیه و تحلیل می کنند. باهوش ترین و ماهرترین میان آنها 
کمی بیشتر از فرصت های قابل اندازه گیری بازار، قابلیت های فنی 

و مقیاس پذیری مالی استفاده می کنند.
اما هماهنگ کردن فرصت ها با ش��خصیت، مسلما بسیار مهم تر 
اس��ت. برای کار آفرینان غیرمعمول نیس��ت که به دنبال س��اخت 
کسب و کاری براساس عالقه خود باشند اما هنوز موفق به بهادادن 
به ویژگی های شخصی خود نیس��تند. اینها برای تعیین سازگاری 
احتمال��ی فردی با نیازهای روزانه و تقاضاهای عملیاتی مانند یک 
شرکت ضروری اس��ت. واقعیت این عدم انطباق در آینده )پس از 
تجربه های س��خت و بررسی دقیق احساس��ات و انگیزه های خود( 

مشخص می شود.
چند سال پیش، کار با مرکز توسعه کسب و کاری کوچک، من 
را در ارتباط با یک ابزار ارزیابی ش��خصیتی قرار داد که افراد را به 
س��مت مدل های کس��ب و کار خاص که همه براساس ارزش ها و 
ویژگی های ش��خصیتی آنها بود، هدایت می کرد. اجرای اصول  در 
رابطه با پیدا کردن مدل کسب و کار مناسب در قلمرو کارآفرینی 

بسیار جالب بود ) اما در نگاه به گذشته شگفت انگیز نبود.(
کارب��ران در درج��ه اول آزمون ارزیابی و  س��ازگاری کس��ب و 

کار فرن ن��ت )BEST( را قبول کردند تا به افراد برای شناس��ایی 
ویژگی ه��ای کلیدی شخصیت ش��ان کمک کرده و س��پس از آن 
تصمیم گیرندگان اولیه برای ش��کل دادن به گزینه هایی برای حق 

مالکیت احتمالی استفاده کنند.
هنگامی که گ��زارش خود را دریافت کردم، متوجه  ش��کایاتی 
کامال بی اس��اس ش��دم. نتایج آزمون »BEST« م��ن یک راهکار 
روش��ن و ذهنی برای تنظیم  گزینه هایی که قبال برای من آش��کار 
نبود، ارائه کرد؛ با این راهکار من توانس��تم بالفاصله مفاهیم را به 

هم متصل کنم.
ارزیاب��ی »BEST« بینش را با پن��ج زمینه اصلی برای یک کار 

مطابق با شخصیت شما ارائه می دهد.
1. مجموعه ارزش ها و انگیزه ها

اندازه گی��ری انگیزه ه��ای یک کارآفری��ن در درنظر گرفتن یک 
کس��ب و کار اضاف��ه بر ارزش ه��ای اصلی که نتایج خواس��ته های 
دلخواه آن ش��خص را چه در کس��ب و کار چه در زندگی مشخص 
می کند. هنگامی که ارزش ها و انگیزه ها هماهنگ نباشند، احتمال 
دارد که فرد از تصمیم خود نس��بت به دنبال کردن کس��ب و کار 

منصرف شود.
2. سبک کاری

س��بک کاری به معنای یک نظر به جنبه های ش��خصی مربوط 
به اداره یک کس��ب و کار مانند مدیریت زم��ان و منابع، انداختن 
اس��ت. برای مثال، یک س��بک  کاری سریع و گام به گام نمی تواند 
در تمام صنعت ها و تمام ش��خصیت ها استفاده شود. به طور مشابه 
یک فرد درون گرا ممکن است در شرکت هایی که نیاز به تعامالت 

بین فردی دارند دچار مشکل شود.
3. اولویت تمرکز داشتن

اولویت تمرکز داش��تن ب��ه معنای اندازه گی��ری اینکه یک فرد 
چگونه به تصمیمات و راه حل مش��کالت دست  پیدا می کند، است. 
این امر که آس��تانه راحتی هر فرد را ارزیابی کنید تا با محدودیت 

بت��وان تصمیم ها ی  گرفته ش��ده را در زمینه های مختلف هدایت و 
پشتیبانی کرد،  فوق العاده مهم است.

4. سبک مدیریت
س��بک مدیری��ت، یک شناس��اننده س��بک مدیریت ش��خصی 
و توانای��ی توس��عه و حمای��ت از دیگران اس��ت که ش��امل ایجاد 
فرآیند های کاری شده و می تواند کارآفرین را با ساختار شخصیتی 
یک کارمند ایده آل هماهنگ کند. فردی که زمینه های مستبدانه 
را ترجیح داده و به آن مایل است و صرفا مسئول تمام تصمیمات 
است ممکن اس��ت برای کار در حق توافقی که دستورالعمل هایی 
سخت گیرانه برای اجرای وظایف را اعمال می کند، مناسب نباشد.

5. فرابرنامه ها
فرابرنامه های یک اندازه گیری استراتژی های اولیه یا فیلترهایی 
ک��ه مردم برای برقراری ارتب��اط، ارزیابی اطالعات و تصمیم گیری 
اس��تفاده می کنند، اس��ت. بعض��ی از افراد که آینده نگر هس��تند 
ترجی��ح می دهند به دس��تیابی به اهداف و اقدامات عملی دس��ت 
بزنند. دیگ��ران به رویکردهایی بی برنامه ی��ا فاقد عمومیت تمایل 
دارن��د. فرابرنامه ها به صورت دقیق پیش بینی می کنند که آیا یک 
فرد پردازنده اطالعات داخلی اس��ت یا خارجی و چگونه ش��رکت 
موردنظر می تواند یا نمی تواند اولویت های ارتباطات خود را تنظیم 

کند.
 )ASBDC( فرن نت و مرکز توسعه کسب و کار کوچک آمریکا
چگونه در »FranFitSBDC« همکاری می کنند. این س��ازمان 
BEST را ب��دون هزینه به عنوان بخش��ی از یک برنامه کلی برای 
تحلیل مفاهیم کس��ب و کار یک مشتری به مشاوران کسب و کار 
SBDC ارائه می دهد. FranFitSBDC همچنین پش��تیبانی و 
آموزش کامل  برای کمک به هماهنگی کارآفرینان برای دستیابی 
به مدل کس��ب و کار مناسب برای ش��خصیت و سبک کار بهینه 

خود را فراهم می کند.
Entrepreneur/ucan :منبع 

برای سازگاری با شغلی که برای شما مناسب نیست تالش نکنید
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