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از یک سو به مردم توصیه شده به سفر نروند، اما از سوی دیگر، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین نوروزی تصویب می شود

آزمون مدیریت بحران 
با کرونا

آخرین خبرها از بودجه سال آینده از اختصاص ۶۰ لیتر بنزین نوروزی در کمیسیون تلفیق مجلس حکایت دارد و این در حالی 
اس��ت که با ش��یوع ویروس کرونا، وزارت بهداشت بارها و بارها از مردم خواسته تا به مسافرت نروند و در خانه های شان بمانند. این 
موازی کاری خالف جهت نشان می دهد که پای مدیریت بحران در کشورمان همیشه لنگ می زند و در حالی که از یک سو، به مردم 
توصیه شده است که به مسافرت نروند، اما از سوی دیگر، سهمیه بنزین نوروزی توسط کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال 99 
گنجانده می شود. البته تا روز گذشته سرنوشت بودجه سال 99 مشخص نبود و با رد کلیات بودجه سال آینده توسط نمایندگان در 

پنجم اسفندماه و همین طور تعطیلی جلسات مجلس به دلیل شیوع کرونا، از احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم سخن گفته...
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7

2

3

افزایش فروش برخی کاالها از زنجبیل تا عنبرنسارا

کرونا بازار کدام مشاغل را داغ کرد؟

توصیه بهترین ها به جوانان عالقه مند به حوزه کارآفرینی
جوالن هوش مصنوعی در عرصه بازاریابی

سوشال مدیا )Social Media( یا رسانه اجتماعی چیست؟
بازاریابی محتوایی و تبدیل مخاطب هدف به مشتریان وفادار

بیل گیتس کرونا را تهدید قرن معرفی کرد 
اپل برای نخستین بار هدفون را جایگزین هندزفری می کند 

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

سهامدار جدید توییتر به دنبال اخراج 
مدیرعامل؛ جک دورسی می رود؟

5
فرصـت امـروز: معامـالت بـازار سـرمایه در چهارمین روز 

هفته در حالی به پایان رسـید که شاخص کل روند 
صعودی خود را ادامه داد و با رشدی 1۴ هزار و...

ورود مشروط تازه واردان به بازار سرمایه چه پیامدهایی دارد؟

 شاخص بورس
همچنان بر مدار صعود

یادداشت
۴ گام عملی برای عبور از 

بحران کرونا

اقتصادی  اس��اس کار نظام های 
در جهان امروز، خلق مزیت نسبی 
بر اثر تقس��یم کار تخصصی و خلق 
ارزش اقتصادی از طریق مبادالت 
تجاری براس��اس مزیت های نسبی 
می ت��وان  به عبارت دیگ��ر  اس��ت. 
گفت اس��اس کار نظ��ام اقتصادی 
برق��راری ش��بکه ای از رواب��ط ب��ا 
نظم��ی معی��ن در جامعه اس��ت. 
بحران ه��ای اپیدمی��ک همچ��ون 
بیم��اری کرونا، که ای��ن روزها بر 
گلوی اقتصاد نحی��ف ایران چنگ 
انداخته اس��ت، با ایج��اد هراس از 
تم��اس مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
میان اف��راد، این ش��بکه روابط را 
قطع یا مختل کرده و به این ترتیب 
بالق��وه ای��ن ظرفی��ت را دارند که 
اس��اس گردش کار نظام اقتصادی 
را ب��ا تهدید مواج��ه کنند. طبیعتا 
در میان کس��ب وکارها، آن دسته 
از مشاغلی که دارای تراکنش های 
کوچک و متعدد با طیف وس��یعی 
از اف��راد جامع��ه هس��تند بیش از 
اپیدمی��ک  بحران ه��ای  از  هم��ه 
آس��یب می بینن��د. همان طور که 
در مورد کرونا می بینیم بیش��ترین 
تأثیر مس��تقیم این بحران بر روی 
مش��اغل خدماتی خرد و متوسط، 
خدمات  خرده فروش��ی ها،  مانن��د 

ب��وده   ... و  گردش��گری 
2است. در مورد...

86073312

چهارشنبه
1۴ اسفند

1398

9 رجب 1۴۴1 - سـال ششم
شـماره   15۰7- 1۶صفحه - 5۰۰۰۰  ریال

Wed.4 Mar 2020

نسل تازه ویروس کرونا که از بازاری در ووهان چین سر برآورده، دست کم ۶5 کشور جهان را تاکنون 
درگیر کرده، بیش از 89 هزار نفر به این ویروس مبتال شده اند و بیش از 3 هزار نفر در اثر کرونا از دنیا 
رفته اند. دولت ها، مرزهای ش��ان را بسته اند و قوانین قرنطینه وضع شده است. کرونا بر منابع انسانی و 
اقتصاد جهانی نیز اثر گذاشته و همه گیری کرونا زنگ خطری برای کسب وکارها و شرکت های بزرگ 
است تا استراتژی ها و سیاست های شان را برای محافظت بیشتر از کاکنان و مشتریان بازنگری کنند. 
در این زمینه، هاروارد بیزینس ریویو در گزارشی به 8 سوالی که کارکنان شرکت ها باید از کارفرمایان 
درباره کرونا بپرس��ند، پاسخ داده است. این س��واالت براساس آخرین بررسی ها و نظرسنجی ها پاسخ 

داده شده است.
* چطور می توان از کارکنان در مقابل کرونا در محیط کار محافظت کرد؟

سرفه و عطسه یک راه عمده در انتقال ویروس کروناست. همچنین لمس یک چیز یا سطح آلوده و 
بعد از آن لمس بینی و دهان خطر ابتال به بیماری را باال می برد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها 
توصیه کرده کارمندان اگر عالئمی مثل س��رفه، عطس��ه و تنگی نفس را عالوه بر تب 1۰۰.4 درجه 
فارنهایت دارند، در خانه بمانند یا اگر بیرون از خانه متوجه این عالئم شدند، در آرنج یا شانه ای که با 
لباس پوشانده شده عطسه یا سرفه کنند. دست ها را باید به مدت دست کم 2۰ ثانیه زیر آب با صابون 
شست یا از محلول های ضدعفونی کننده حاوی الکل استفاده کرد. دست ندادن برای جلوگیری از انتقال 
کرونا ضروری است، هرچند ناخوشایند به نظر برسد اما در درمانگاه ها و بیمارستان ها رایج شده است.

شست و شوی دست یکی از موثرترین های راه های دفاع برابر کروناست. کارفرمایان باید اطمینان پیدا 
کنند که کارمندان به انواع تجهیزات الزم برای شست و شوی مداوم و طوالنی دست ها دسترسی دارند. 
صابون و حوله های کاغذی از جمله این وسایل است. خشک کردن دست ها با حوله کاغذی خطر ابتال به 
ویروس را بیش از خشک کردن دست ها با دستگاه های فشار هوا کاهش می دهد. مواد ضدعفونی کننده 
و دستمال های مربوط باید در محل کار توزیع شود و همه سطح هایی که به طور مرتب لمس می شود، 
مثل روی میزها  تمیز شود. تهیه ماسک برای کارمندان در شرایطی که محیط کار، محیط ارائه خدمات 
درمانی نیست، ضروری به نظر نمی رسد چراکه براساس دستورالعمل های جهانی استفاده از آن برای 

افراد سالم برای محافظت برابر بیماری توصیه نشده است.
براس��اس یک بررس��ی جدید، 158 کارفرما در س��طح جهان، اقدامات محافظتی برای حمایت از 
کارمندان را در شرکت های چند ملیتی اعمال کرده اند. چین از این منظر از همه کشورها جلوتر است. 
به طور تقریبی 9۰درصد از کارکنان شرکت ها در چین به تجهیزات ضدعفونی کننده دست، دسترسی 
دارند و بیش از 8۰درصد از شرکت ها سطح اطالع رسانی بهداشتی خود را برای محافظت از کارکنانشان 
باال برده اند. در آمریکای شمالی به تازگی سروکله کرونا پیدا شده با این حال شرکت ها در حال اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی اند. 7۰ درصد از آنها برنامه های اطالع رسانی بهداشتی شان را بهبود داده اند و 

بیش از نیمی از شرکت ها دسترسی به مواد ضدعفونی کننده را افزایش داده اند.
* چه وقت باید کارکنان را از حضور در محیط کار منع کرد؟

همانطور که گفته شد کارکنان دارای عالئم کرونا باید در خانه بمانند. البته بعضی نیروهای داوطلب 
به هر ترتیب خودشان را به محل کار می رسانند و ممکن است دیگران را بیمار کنند. باتوجه به شیوع 
کرونا کارفرمایان نباید برای فرس��تادن کارکنان با عالئم کرونا به خانه س��خت گیری کنند. همچنین 
کارکنانی که عالئمی دارند یا در معرض خطر بیشتری بوده اند، باید با تمهیدات ویژه از دیگر کارکنان 
جدا شوند. آنها نباید به مکان های عمومی مثل وسایل حمل و نقل شهری بروند و باید شش فوت از 
دیگران دور بمانند مگر اینکه از ماسک استفاده کنند. کارفرمایان می توانند از تب سنج ها برای ارزیابی 
وضعیت عمومی حال کارکنان اس��تفاده کنند، هرچند که دمای بدن شاخص مطمئنی برای ارزیابی 
وجود ویروس در بدن نیست اما در کنار عالئم تنفسی می تواند به ارزیابی بهتر حال کارکنان کمک کند.

به توصیه س��ازمان های بهداش��تی ش��رکت ها باید به مدت 14 روز کارکنان دارای عالئم را از دیگر 
بازدیدکنندگان و کارمندان دور نگه دارند به ویژه کسانی که به مناطق پرخطر رفت و آمد کرده اند. 43 
درصد از کارفرمایان در آمریکای شمالی اعالم کرده اند که کارمندانی که در دو هفته گذشته به چین 
سفر کرده اند را از آمدن به محیط کار منع کرده اند. اگر عالئم بروز کند، این کارمندان دوباره باید در 

وضعیت قرنطینه باقی بمانند.
* حقوق ها در شرایطی که کارمندان به محل کار نمی آیند چگونه پرداخت شود؟

به دلیل شیوع بیماری بسیاری از کارمندان نمی توانند در محل کار حاضر شوند. کارفرمایان شرکت ها 

را تعطیل می کنند یا کارمندان خود مرخصی می گیرند. در این ش��رایط ش��رکت ها باید سیاست های 
مربوط به مرخصی را بررسی کنند. کارمندان باید اطمینان پیدا کنند که در صورت نیامدن به محل 
کار مجازات نمی ش��وند. این نکته مهمی در تش��ویق کارکنان بیمار برای گزارش دهی درباره وضعیت 
سالمتی شان است. تحقیق ها نشان داده 4۰درصد از کارفرمایان قصد دارند در شرایط تعطیلی محل کار 

سیاست های پرداختی خود را بازنگری و درباره آن به کارمندان اطالع رسانی کنند.
تعداد کمی از شرکت های خارج از آسیا به دلیل کرونا دفاتر خود را تعطیل نکرده اند. بیش از نیمی 
از ش��رکت های چینی به طور موقت تعطیل ش��ده اند و اگر شیوع کرونا بیشتر شود، احتمال تعطیلی 
شرکت های خارج از آسیا هم بیشتر می شود. بررسی ها نشان می دهد 9۰ درصد از کارفرمایان در چین 
به طور کامل دستمزد کارکنان خود را پرداخت می کنند. شرکت ها باید به طور واضح سیاست های شان 

را در این زمینه اعالم کنند.
* توانایی دورکاری کارکنان را به باالترین سطح رسانده اید؟

بس��یاری از مش��اغل مثل خرده فروشی ها، تولید و مراقبت های بهداش��تی به حضور فیزیکی افراد 
نیاز دارد اما در بعضی موارد حضور فیزیکی ضروری نیس��ت. یکی از راه های ش��یوع بیماری برگزاری 
جلس��ه های کاری است اما باید در شرایط شیوع ویروس از امکان ویدئو کنفرانس استفاده کرد. بیش 
از ۶۰ درصد از کارفرمایان اعالم کرده اند که امکان دورکاری کارکنان را باال برده اند و برای افزایش آن 

برنامه ریزی کرده اند.
* سیستم اطالع رسانی درستی برای کارمندان دارید؟

ش��ایعه و اضطراب کارکنان به شیوع ویروس کمک می کند بنابراین شرکت ها باید بتوانند به طور 
منظم ارتباط خود با کارکنان را به روز کنند و خط مش��ی های ش��رکت درباره کنترل ویروس را اعالم 
کنند. یک نکته مهم اطالع رسانی به کارکنانی است که در محل کار حضور ندارند چراکه آنها می خواهند 
بدانند چه زمانی مجاز به بازگشت به محل کار هستند. یک گروه برای واکنش به موقعیت های بحرانی 
در شرکت ها باید وظیفه ابالغ سیاست ها توسط مدیران را برعهده بگیرد. به طور مشخص شرکت ها باید 

امکان ارتباط تلفنی و اینترنتی را برای کارکنان حفظ کنند.
* سیاست ها در مورد سفرهای تجاری را باید تغییر داد؟

۶5 درصد از شرکت ها سفرهای بین المللی به ویژه به کشورهای آسیایی را محدود کرده اند. محدود 
کردن مس��افرت های کاری به مناطقی که کرونا در آن ش��ایع است، راهی مناسب برای پیشگیری از 
بیماری اس��ت. شرکت ها باید دستورالعمل های بهداشتی درباره سفر را از طریق مشاوران مطمئن در 
وزارتخانه های مربوط پیگیری کنند. در حال حاضر توصیه شده کسی به چین، کره جنوبی، ایتالیا و 
ایران سفر نکند. همچنین کارکنان باید در صورت بروز هر نوع عالئم از جمله تب در وضعیت قرنطینه 

باقی بمانند.
* همایش های برنامه ریزی شده را لغو کنیم؟

بسیاری از کارفرمایان همایش ها و جلسه های داخلی و بین المللی شان را لغو کرده اند 
و این انتظار وجود دارد که میزان لغو جلسه ها در ماه های آینده بیشتر شود. 47درصد 
از کارفرمایان اعالم کرده اند که جلس��ه های برنامه ریزی شده در آمریکای شمالی را لغو 
می کنند. اگر برگزاری جلس��ه ای ضروری است، برگزارکنندگان باید اطالعات مربوط به 
جلوگیری از انتقال ویروس را در اختیار ش��رکت کنندگان قرار دهند و امکان شس��ت و 

شوی مداوم دست ها را برای آنها فراهم کنند
* کارکنان به اندازه کافی درباره کرونا آموزش دیده اند؟

۶5 درصد از ش��رکت های بررس��ی ش��ده در چین اعالم کرده اند که سرپرست های ش��ان در مورد 
جلوگیری از شیوع کرونا آموزش دیده اند. در آمریکای شمالی 34 درصد از شرکت ها اعالم کرده اند که 
برای آموزش سرپرست ها برنامه ریزی کرده اند. کسانی که به عنوان سرپرست شرکت کار می کنند باید 
به خوبی درباره کنترل بیماری و سیاست های شرکت آگاه شوند. آنها باید بدانند چه کسانی به شرکت 

می آیند یا بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند تا خیلی زود هر نوع مورد مشکوک را گزارش دهند.
برنامه ریزی دقیق براس��اس دستورالعمل های سازمان بهداش��ت جهانی به محافظت از کارمندان، 
مشتریان و کسب وکار کمک می کند. تنها باید مراقب بود که این برنامه ها به خوبی اجرا شود. حتی 
اگر کش��وری دچار همه گیری کرونا نش��ده باید این دستورالعمل ها را برای مقابله با شرایط مشابه در 

آینده در نظر بگیرد.

پس از کاشتن 2 نهال میوه به مناسبت روز درختکاری انجام شد
توصیه های رهبر انقالب درخصوص بیماری کرونا

به  مناس��بت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقالب اس��المی صبح سه ش��نبه دو اصله نهال 
میوه غرس کردند.

به گزارش ایس��نا، حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پس در سخنانی، کاش��ت درخت را حرکتی بابرکت خواندند و 
درخصوص بیماری شایع ش��ده در کش��ور، گفتند: همچنانکه قبال از پزشکان، پرس��تاران و مجموعه های درمانی 
صمیمان��ه تش��کر کردم، الزم می دانم بار دیگر از این عزیزان که با کار بس��یار ب��اارزش خود در حال جهاد در راه 

خدا هستند، تشکر کنم.
رهبر انقالب اسالمی مشاهده نمونه های درس آموز از تالش و فداکاری کادرهای درمانی در رسیدگی به بیماران 
را نش��ان دهنده مس��ئولیت پذیری و تعهد انسانی آنان دانس��تند و افزودند: همچنین الزم می دانم از خانواده های 
پزشکان، پرستاران و همه عوامل درمانی که با صبر و تحمل خود در کنار تالش شبانه روزی عزیزان شان هستند، 

سپاس گزاری کنم.
ایش��ان با دعا برای عافیت بیماران و همچنین طلب رحمت و مغفرت الهی برای درگذش��تگان از این بیماری و 

صبر و آرامش برای بازماندگان آنها، چند توصیه خطاب به مردم بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر رعایت توصیه ها و دس��تورالعمل های مس��ئوالن درخصوص پیش��گیری و 
جلوگی��ری از آلودگی، افزودند: از این دس��تورها نباید تخطی ش��ود، چراکه خداوند ما را موظف کرده اس��ت در 
قبال سالمت خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم، بنابراین هرچه به سالمت جامعه و جلوگیری از شیوع این 

بیماری کمک کند، حسنه و هرچه به شیوع آن کمک کند، سیئه است.
رهبر انقالب اس��المی در توصیه ای دیگر همگان را به توسل و توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند: البته این 
بال آنچنان بزرگ نیس��ت و بزرگ تر از آن نیز وجود داش��ته اس��ت اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک و صاف 
جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بالهای بزرگ بس��یار امیدوارم، چراکه توس��ل به درگاه خداوند و طلب شفاعت 

از نبی مکرم اسالم و ائمه بزرگوار می تواند بسیاری از مشکالت را برطرف کند.
ایشان افزودند: دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای بسیار خوب و خوش مضمونی است که می توان با این الفاظ 

زیبا و با توجه به معانی آن با پروردگار سخن گفت.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای همچنین همه دس��تگاه های کش��ور را به همکاری و در اختیار ق��رار دادن امکانات 
موردنیاز وزارت بهداش��ت که در صف مقدم مقابله با بیماری قرار دارد، توصیه کردند و گفتند: نیروهای مس��لح و 

دستگاه های مرتبط با دفتر رهبری نیز به انجام این کار موظف شده اند.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به درگیر شدن کشورهای زیادی در دنیا با این بیماری، افزودند: مسئوالن ما از 
روز اول با صفا، صداقت و ش��فافیت خبررس��انی کردند و مردم را در جریان قرار دادند، اما برخی کشورهای دیگر 
که این بیماری در آنها ش��دیدتر و همه گیرتر اس��ت، پنهان کاری می کنند البته ما برای آن بیماران نیز از خداوند 

طلب عافیت می کنیم.
ایشان حادثه پدیدآمده را مسئله ای گذرا و نه فوق العاده دانستند و گفتند: البته من نمی خواهم مسئله را خیلی 
کوچک فرض کنم اما آن را خیلی بزرگ هم نکنیم، این مسئله مدتی نه چندان طوالنی برای کشور وجود خواهد 
داش��ت و س��پس رخت برمی بندد، اما تجربیات حاصل از آن و فعالیت مردم و دستگاه ها که به مثابه یک رزمایش 

عمومی است، می تواند به عنوان یک دستاورد باقی بماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اقدامات پسندیده و نوع دوس��تانه برخی هموطنان مانند کمک های مالی 
و توزیع اقالم بهداش��تی افزودند: این کارها بس��یار خوب است و با حفظ این دستاوردها، بال به نعمت و تهدید به 

فرصت تبدیل می شود و امیدواریم روزگار عافیت کامل برای ملت عزیز ایران نزدیک باشد.

پاسخ »هاروارد بیزینس ریویو« به آنچه که کارکنان باید از کارفرمایان درباره »کرونا« بپرسند
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حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران



آخرین خبرها از بودجه سال آینده از اختصاص ۶۰ لیتر بنزین نوروزی 
در کمیس��یون تلفیق مجلس حکایت دارد و این در حالی اس��ت که با 
شیوع ویروس کرونا، وزارت بهداشت بارها و بارها از مردم خواسته تا به 
مسافرت نروند و در خانه های شان بمانند. این موازی کاری خالف جهت 
نشان می دهد که پای مدیریت بحران در کشورمان همیشه لنگ می زند 
و در حالی که از یک س��و، به مردم توصیه ش��ده اس��ت که به مسافرت 
نروند، اما از سوی دیگر، سهمیه بنزین نوروزی توسط کمیسیون تلفیق 

مجلس در بودجه سال 99 گنجانده می شود.
البته تا روز گذش��ته سرنوش��ت بودجه س��ال 99 مش��خص نبود و با 
رد کلیات بودجه س��ال آینده توس��ط نمایندگان در پنجم اس��فندماه و 
همین ط��ور تعطیلی جلس��ات مجلس به دلیل ش��یوع کرونا، از احتمال 
تصویب بودجه چند دوازدهم س��خن گفته می شد و حتی احتمال اینکه 
سرنوش��ت بودجه س��ال آینده به مجلس یازدهم س��پرده شود، دور از 
ذهن نبود، تا اینکه دیروز س��خنگوی هیات رئیسه مجلس از اخذ حکم 
حکومت��ی رهب��ری درخصوص بودج��ه 99 خبر داد. به گفته اس��داهلل 
عباس��ی، با اعالم موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با اصل 85 ش��دن 
بودجه سال آینده )بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن 
علنی( و تعطیلی جلس��ات مجلس برای پیش��گیری احتمالی از ش��یوع 
کرونا، علی الریجان��ی از رهبری، حکم حکومتی درخصوص بودجه 99 
دریافت کرده اس��ت بنابرای��ن دیگر نیازی به برگزاری جلس��ه علنی و 
حتی جلسه کمیسیون تلفیق نیست و مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد 
بودجه 99 به  عنوان مصوبه مجلس به ش��ورای نگهبان ارجاع می شود تا 

در صورت تایید به دولت ابالغ شود.

اما جدا از سرنوشت بودجه سال 99، حتی اگر اختصاص سهمیه بنزین 
نوروزی تنها یک گمانه زنی باشد و سهمیه ۶۰ لیتری بنزین در نهایت در 
کار نباشد، اما همین طرح مسئله و رسانه ای شدن آن، تاثیر سوء و منفی 
بر افکار عمومی دارد؛ مردم از یک س��و، با توصیه وزارت بهداش��ت در این 
روزها مواجه هس��تند که از آنها خواسته است که به مسافرت نروند، اما از 
سوی دیگر، با حیرت و تعجب، خبرهای اختصاص سهمیه بنزین نوروزی 

در رسانه ها را مشاهده می کنند.
در همین حال، نگاهی به جاده های سراس��ر کش��ور به ویژه مس��یرهای 
ش��مالی در این روزهای کرونایی، نش��ان دهند ه این حقیقت تلخ است که 
همچنان به رغم توصیه های اکید و چندباره وزارت بهداش��ت در لزوم خانه 
ماندن و لغو مس��افرت ها، اما بس��یاری از خانواده ها با تعطیلی مدارس و با 
فراغ خاطر به مس��افرت می روند. حاال اگر س��همیه بنزین نوروزی هم به 
ش��هروندان اختصاص یابد، آنان که در خانه های شان مانده اند و به توصیه 
وزارت بهداش��ت گوش فراداده اند نیز تشویق می شوند تا بار سفر ببندند و 
به مس��افرت دس��ته جمعی بروند. این در حالی است که روز دوشنبه این 
هفته، پیش فروش بلیت های نوروزی ناوگان حمل و نقل جاده ای نیز اعالم 

شده است.
در واقع، شیوع ویروس کرونا را می توان آزمونی مهم برای مدیریت بحران 
کشور دانست، چراکه بحران کرونا با سلسله حوادث طبیعی همچون سیل 
و زلزله متفاوت اس��ت و در نتیجه، کیفیت خدمات رسانی دولت در هنگام 
شیوع کرونا با کیفیت خدمات رسانی در حوادث طبیعی پیشین، از آسمان 
ت��ا زمین فرق دارد. دول��ت در حوادثی نظیر زلزله و س��یل، از آنجا که با 
منطقه محدودی سروکار دارد، به راحتی می تواند وضعیت را کنترل کند و 
به شهروندان آسیب دیده خدمات رسانی نماید، اما ویروس کرونا حاال اغلب 
استان های ایران را درنوردیده و به جرأت می توان گفت که مدیریت بحران 

کشور تا به حال با چنین موقعیت خطیری روبه رو نشده بود.

از س��وی دیگ��ر، وقتی ی��ک فاجعه طبیع��ی همانند س��یل، زلزله و 
آتش س��وزی رخ می دهد، همبس��تگی عمومی برای کمک به ویرانی ها 
و آس��یب ها افزایش می یابد و نهادهای مدنی و س��ازمان های مردم نهاد 
ب��ه ی��اری ش��هروندان و آس��یب دیدگان می ش��تابند، ول��ی از آنجا که 
»کروناویروس« یک ویروس ضد اجتماعی اس��ت و مردم باید از هرگونه 
تجمع و ازدحامی در این روزها خودداری کنند، در نتیجه چش��م یاری 

همگان به دولت دوخته شده است.
البته زوال س��رمایه اجتماعی، ش��کاف دولت-مل��ت و کاهش اعتماد 
عمومی را هم باید به فهرس��ت مصائب کرونا در ایران اضافه کرد و این 
ش��رایط، کار دولت را در خدمت رسانی بس��یار سخت و دشوار می کند. 
پرواضح اس��ت که وقتی بیماري کرونا با فق��دان اعتماد عمومي جامعه 
همراه شود، دولت نمی تواند کاری از پیش ببرد و به قول معروف، سنگ 
روی سنگ بند نمی شود. وقتی در اولین روزهای شیوع کرونا در کشور، 
نشست خبری س��خنگوی دولت برگزار شده بود، ایرج حریرچی معاون 
وزیر بهداش��ت دوشادوش علی ربیعی ایستاد و عرق ریزان و سرفه کنان، 
افزایش تعداد مبتالیان و فوت شدگان کرونا را تکذیب کرد، تنها یک روز 
پیش از آنکه مشخص شود نتیجه آزمایش کرونای خودش مثبت است.
این ش��اید واضح ترین تصوی��ر از رفتار مدیران ایران��ی در انکار واقعیت 
باش��د. به همین خاطر است که در روزهای گذش��ته بسیاری از نخبگان 
و صاحب نظران هش��دار داده اند که ویروس بی اعتمادی بسیار مهلک تر از 
ویروس کروناست؛ ویروس خطرناکی که با سرعتی شگفت انگیز و در یک 
برهه زمانی کوتاه، بیش از ۶۰ کشور جهان را درگیر کرده و به همه گیری 
جهانی رس��یده است. ش��اید باید گفت، ویروس »کووید-19«، کارآمدی 
دولت، همراهی مردم و بیش��تر از هر چیز، انسانیت انسان را در این روزها 
به معرض آزمون گذاشته اس��ت. به تعبیر احمد شاملو، »انسان، دشواری 

وظیفه است!«

از یک سو به مردم توصیه شده به سفر نروند، اما از سوی دیگر، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین نوروزی تصویب می شود

آزمون مدیریت بحران با کرونا

فرصت امروز: سخنگوی هیات رئیسه مجلس دیروز از اخذ حکم حکومتی رهبری 
از س��وی ریاس��ت مجلس در مورد بودجه 99 خبر داد و گفت که هیات رئیسه در 
حال مذاکره با شورای نگهبان است تا الیحه را برای تأیید به این شورا ارسال کنند. 
به گفته اس��داهلل عباسی، با این حکم حکومتی، دیگر نیاز به برگزاری جلسه علنی 
و حتی جلس��ه کمیسیون تلفیق نیست و مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه 
99 به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تأیید 

به دولت ابالغ شود.
بنابراین به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مجلس، تکلیف بودجه در نهایت 
با حکم حکومتی رهبری، مش��خص ش��د و برخالف گذشته دیگر الیحه در صحن 
علنی بررسی نمی شود. از این رو دولت می تواند در موعد مقرر قانون را دریافت کرده 

و دخل و خرج سال آینده را طبق آن پیش ببرد. 
معم��وال روال ب��ر این اس��ت که بعد از ارائ��ه الیحه بودجه به مجل��س، ابتدا در 
کمیسیون ها به تصویب می رسد. سپس بودجه به صحن علنی رفته و نمایندگان در 

مورد آن اظهارنظر می کنند که با تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارجاع 
می ش��ود و بعد از برطرف کردن ایرادها در نهایت برای اجرا از سوی رئیس مجلس 
به رئیس جمهور ابالغ می ش��ود. اما آنچه که امس��ال اتفاق افتاد، این بود که بعد از 
بررس��ی الیحه در کمیسیون تلفیق، نمایندگان کلیات الیحه را در پنجم اسفندماه 
رد کردند. در نتیجه قرار بود که بودجه به دولت برگردد، اما در نهایت تصمیم گرفته 
ش��د که به کمیس��یون تلفیق رفته و بعد از بررسی و برطرف کردن ایرادات مجددا 

به صحن علنی برگردد. 
به گزارش ایسنا، در همین جریان و هنگامی که الیحه در کمیسیون تلفیق مورد 
بررسی قرار گرفت، افزایش ابعاد ویروس کرونا و ابتالی تعدادی از نمایندگان مجلس 
موجب شد که با تصمیم ستاد عملیات کرونا مبنی بر تعطیلی مجلس، بحث هایی 
در رابطه با اس��تفاده از اصل 85 برای تصمیم گیری در مورد بودجه مطرح ش��ود. 
طبق این اصل بودجه می تواند در کمیس��یون تلفیق به جای صحن علنی بررس��ی 

و تصویب شود.

از س��وی دیگر، پیشنهاد ارائه بودجه سه دوازدهم و یا دو دوازدهم از 
س��وی دولت به مجلس نیز مطرح بود که بتوانند بعد از عبور از شرایط 
فعل��ی بودج��ه را تصویب کنند، اما با توجه ب��ه اینکه حتی بودجه چند 
دوازدهمی نیز نیازمند بررس��ی در صحن علنی مجلس بود و این امکان 
وجود نداشت، در نهایت دولت در ابتدای سال آینده بدون تکلیف قانونی 
در بودجه می ماند و آنگاه نمی توانس��ت دخل و خرج خود را انجام دهد 

که از جمله آن، پرداخت حقوق کارکنان بود. 
در این شرایط با اذن رهبری، قرار بر استفاده از اصل 85 شد. از این رو با توجه به 
بررسی که در مورد بودجه انجام شده گزارش کمیسیون تلفیق به طور مستقیم به 
شورای نگهبان فرستاده می شود و بعد از تایید شورا اگر ایرادی وجود داشته باشد، 
مجددا کمیس��یون تلفیق آن را برطرف کرده و در نهایت به دولت برای اجرا ابالغ 
می شود.  اگرچه هنوز جزییات گزارش تلفیق در مورد بودجه مشخص نیست، اما به 

هر حال با تغییراتی همراه بوده که دولت ملزم به انجام آن است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده است 
که در صورت مهار نش��دن ویروس کرونا در آینده نزدیک، نرخ رشد تولید ناخالص 

جهان به 1.5درصد تقلیل خواهد یافت.
س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی )OECD( روز دوشنبه دوم مارس )12 
اسفند( در این گزارش هشدار داد که ویروس کرونا اگر در آینده نزدیک مهار نشود، 
می تواند بدترین رکود اقتصادی جهان بعد از س��ال 2۰۰9 را رقم بزند. این سازمان 
که از 35 کشور )که اغلب آنها جزو اقتصادهای توسعه یافته جهان هستند( تشکیل 
ش��ده، در گزارش جدید خود نرخ رش��د تولید ناخالص جهان در س��ال 2۰2۰ را 
2.4درصد پیش بینی کرده و در عین حال هش��دار داده است که اگر شیوع ویروس 
کرونا در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی همچنان ادامه پیدا کند، این رقم می تواند تا 
1.5درصد نیز کاهش یابد. اگر چنین سناریویی به وقوع بپیوندد، نرخ رشد اقتصادی 
جهان در س��ال 2۰2۰ در مقایس��ه با رقم آن در سال گذشته میالدی )2.9درصد( 
تقریبا نصف خواهد شد و این به معنای بروز یک بحران بزرگ خواهد بود؛ بحرانی 
که قطعا برخی اقتصادهای پیش��رفته از جمله ژاپن و منطقه یورو که سال گذشته 
را با نرخ رشدی پایین تر از یک درصد به پایان رسانده اند را به رکود خواهد کشاند.

س��ازمان همکاری و توس��عه اقتص��ادی در این گ��زارش از سیاس��ت گذاران در 
اقصی نقاط جهان خواس��ته اس��ت که همین حاال برای پیش��گیری از وقوع چنین 
سناریویی وارد عمل شوند. این سازمان خواستار یک واکنش هماهنگ جهانی برای 
مهار ویروس کرونا ش��ده و به دولت ها و بانک های مرکزی توصیه کرده اس��ت که 
سیاس��ت های مالی و پولی متناس��ب را برای کاهش اثرات بحران کرونا بر اقتصاد 

جهانی در دستور کار قرار دهند.
البته OECD نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2۰2۰ را حتی در صورت 
مهار بحران کرونا در همین سه ماهه نخست امسال، 2.4درصد پیش بینی کرده است 
که این رقم نیز پایین ترین نرخ رش��د اقتصادی جهان بعد از س��ال 2۰۰9 به شمار 
می رود. الرنس بون، اقتصاددان ارشدOECD، درخصوص تأثیرات بحران کرونا بر 
اقتصاد جهانی می گوید: »ای��ن ویروس ضربه دیگری را بر اقتصاد جهانی که پیش 
از این بر اثر تنش های تجاری و سیاس��ی تضعیف شده است، وارد می آورد. دولت ها 
باید فورا اقدامات الزم را برای مهار این ویروس همه گیر، حمایت از نظام بهداش��ت 
و درمان، حفاظت از شهروندان خود، تقویت تقاضا و فراهم کردن حمایت های مالی 
حیاتی برای خانوارها و کسب وکارهایی که بیشترین آسیب را از این بحران دیده اند، 

انجام دهند.«
وی��روس کرونا تاکن��ون بالغ بر 9۰ هزار نفر را در تمام��ی قاره های جهان )به جز 
مناطق قطبی( به بیماری موسوم به »کووید-19« مبتال کرده است که از این تعداد 
بیش از 31۰۰ نفر جان خود را از دس��ت داده اند. این ویروس عالوه بر چین، دیگر 
اقتصادهای بزرگ جهان را نیز مس��تقیما درگیر کرده است. تعداد قربانیان ویروس 
کرونا در آمریکا اکنون به ش��ش نفر رس��یده و مواردی از ابتال ب��ه این ویروس در 
ایالت ها فلوریدا، نیویورک و رودآیلند نیز گزارش شده است. در کره جنوبی بیش از 
48۰۰ نفر مبتال شده اند و 28 نفر جان باخته اند. آمار مبتالیان به کرونا در ایتالیا نیز 
از مرز 2۰۰۰ نفر گذشته است که تاکنون 52 نفر از آنها جان شان را از دست داده اند.

بس��یاری از ش��رکت های بزرگ جهان طی روزهای اخیر هشدارهایی خطاب به 

سهامداران خود صادر کرده و از کاهش فروش و سود خود خبر داده اند. افزایش این 
هشدارها نشان می دهد که تغییرات رفتار مصرف کنندگان حتی در کشورهایی که 
موارد محدودی از ابتال به کرونا در آنها مش��اهده ش��ده است، بروز اختالالت جدید 
در بازار را در پی داش��ته اس��ت. برخی شرکت ها نیز به دلیل محدودیت های سفر و 
مش��کالت مرتبط با زنجیره تأمین حتی برای باز نگاه داشتن کارخانه های خود نیز 

با مشکل مواجهند.
با توجه به این شرایط حساس، بانک های مرکزی در برخی کشورهای جهان سعی 
دارند به سرمایه گذاران اطمینان دهند که آماده اند برای مهار اثرات اقتصادی ویروس 
کرونا وارد عمل ش��وند. »هوروکادو کورودا« رئیس بانک مرکزی ژاپن روز دوشنبه 
اع��الم کرد که بانک مرک��زی برای تضمین ثبات بازارهای مالی کش��ور، نقدینگی 
موردنیاز را فراهم خواهد کرد. هفته گذش��ته نیز »جروم پاول« رئیس فدرال رزرو 
)بان��ک مرکزی آمریکا( اع��الم کرده بود که فدرال رزرو اقدامات متناس��ب را برای 
حمای��ت از اقتصاد آمریکا در دس��تور کار قرار داده و حتی ممکن اس��ت در آینده 

نزدیک اقدام به کاهش نرخ بهره کند.
بیل نلسون، نایب رئیس و اقتصاددان ارشد مؤسسه مطالعات سیاست گذاری بانکی 
آمریکا، معتقد است که بانک های مرکزی احتماال در آینده اقدامات تهاجمی تری را 
نیز برای مقابله با بحران کرونا انجام خواهند داد. او در یادداش��تی در این خصوص 
می نویس��د: »من انتظار دارم که بانک ه��ای مرکزی مهم جهان به صورت هماهنگ 
دس��ت به اتخاذ سیاس��ت های انبس��اطی بزنند. احتماال در همین هفته بانک های 

مرکزی چین و هنگ کنگ چنین کاری را انجام خواهند داد.«

کرونا روال بودجه را برگرداند

حکم حکومتی رهبری برای بودجه 99

بدترین بحران اقتصادی جهان بعد از سال 2۰۰9 در راه است

هشدار OECD درباره اثرات شیوع کرونا

یادداشت

۴ گام عملی برای عبور از بحران کرونا

اس��اس کار نظام ه��ای اقتصادی در جه��ان امروز، خلق مزیت نس��بی بر اثر 
تقس��یم کار تخصصی و خلق ارزش اقتصادی از طریق مبادالت تجاری براساس 
مزیت های نس��بی اس��ت. به عبارت دیگر می توان گفت اساس کار نظام اقتصادی 
برقراری ش��بکه ای از روابط با نظمی معین در جامعه است. بحران های اپیدمیک 
همچون بیماری کرونا، که این روزها بر گلوی اقتصاد نحیف ایران چنگ انداخته 
است، با ایجاد هراس از تماس مستقیم و غیرمستقیم میان افراد، این شبکه روابط 
را قطع یا مختل کرده و به این ترتیب بالقوه این ظرفیت را دارند که اساس گردش 
کار نظ��ام اقتصادی را با تهدید مواجه کنند. طبیعتا در میان کس��ب وکارها، آن 
دسته از مشاغلی که دارای تراکنش های کوچک و متعدد با طیف وسیعی از افراد 
جامعه هس��تند بیش از همه از بحران های اپیدمیک آسیب می بینند. همان طور 
که در مورد کرونا می بینیم بیش��ترین تأثیر مستقیم این بحران بر روی مشاغل 
خدماتی خرد و متوسط، مانند خرده فروشی ها، خدمات گردشگری و ... بوده است.
در مورد این بحران بخصوص، زمان وقوع اپیدمی هم در افزایش شدت تأثیر 
آن نقش بسزایی داشته است. در نظام اقتصادی ایران به  طور سنتی، اسفندماه 
اوج فعالیت مش��اغل خدماتی و خرده فروشان است و اغراق نیست اگر بگوییم 
این بخش از نظام اقتصادی بیش از 2۰درصد درآمد خود را در این ماه کس��ب 
می کند و حاال وقوع این بحران، طالیی ترین فرصت این کسب وکارها برای کسب 
درآمد در یک سال بسیار سخت را نابود کرده است. در بررسی این تهدید، باید 

به دو نکته کلیدی توجه داشت:
اول: این مش��اغل )خرده فروشی ها و مش��اغل خدماتی خرد(، نوعا به وسیله 
آس��یب پذیرترین اقشار اجتماع اداره می ش��ود و دارای کمترین سطح بضاعت 
و تاب آوری در میان مش��اغل و بنگاه های اقتصادی است و بنابراین، این بحران 
اقتصادی در این طیف از مش��اغل می تواند به  س��رعت تبدیل به آس��یب های 

اجتماعی شده و منجر به بروز تنش و آسیب انسانی در مقیاس ملی شود.
دوم: دامنه این بحران به مشاغل خرد خدماتی محدود نبوده و نخواهد ماند. به 
 غیر از اینکه اپیدمی کرونا در فعالیت کسب وکارهای حوزه تجارت بین الملل نیز خلل 
و آسیب ایجاد کرده، سهم باالی مشاغل خدماتی در تولید ناخالص داخلی، یعنی 
حدود 4۰درصد، سبب خواهد شد، این بحران خواه ناخواه به بنگاه های بزرگ مقیاس 

باالدستی اقتصاد کشور، به  ویژه بانک ها و سایر نهادهای مالی نیز منتقل شود.
اما برای مهار این بحران ضروری است؛ دولت و بخش خصوصی در تماس و 

تعاملی نزدیک با یکدیگر، این موارد را برای نجات اقتصاد ملی پیگیری کنند:
* ب��رای نجات نظام صادرات و واردات کش��ور از بح��ران، به  ویژه در بخش 
صادرات، باید با یک دیپلماس��ی اقتصادی-بهداش��تی فعاالنه، هرچه سریع تر 
پروتکل های بهداش��تی/امنیت زیستی موردنیاز برای صادرات ایمن محصوالت 
ایرانی به مقصد شرکای بزرگ تجاری کشور، به  صورت مشترک با این کشورها، 

تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.
* ب��ا وجود اینکه دولت بابت هزینه های تحمیلی ناش��ی از این بحران خود 
در تنگنای مالی اس��ت؛ باید برای نجات مالی بخش خصوصی، اوال بازپرداخت 
دیون بخش خصوصی را در الیحه بودجه 99 و نظام مدیریت مالی خود، اولویت 
بیش��تری دهد و ثانیا، از طریق بخش��ودگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در 
بخ��ش خصوصی، برای فع��االن اقتصادی بخش خصوص��ی، به ویژه بنگاه های 

خدماتی خرد، فضای تنفس مالی ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند.
* ای��ن بحران بهداش��تی با توجه به س��کته ای که در گ��ردش مالی بخش 
خدماتی ایجاد کرده، الجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد ش��د؛ لذا 
ضروری اس��ت سیاس��ت گذاران نظام پولی و مالی کشور با یک رویکرد فعاالنه 
و پیش دس��تانه و البته با مش��ارکت بخش خصوصی، ی��ک برنامه جامع برای 
نقش آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کش��ور در مهار عواقب اقتصادی بحران 

کرونا، تدوین کنند.
* ب��ا توجه به اینک��ه ضربه مهلک عواقب اقتصادی بح��ران کرونا، در عمل 
بخش بزرگی از س��اختار موجود بخش خدماتی خرد کش��ور را درهم خواهد 
ریخت، ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی، نسبت به تدوین یک 
برنامه ضربتی برای بهبود فضای کسب وکار و ارتقای سرمایه پذیری این بخش 

از اقتصاد کشور اقدام کند.
در پای��ان ذکر این نکته نیز ضروری اس��ت ک��ه در دل هر تهدید و بحرانی، 
فرصتی نیز نهفته است. بخش خدماتی خرد، در نظام اقتصادی ایران سال هاست 
که از بحران س��اخت نیافتگی و ناکارآم��دی رنج می برد. امروز که این بخش به 
دلیل وقوع این بحران اپیدمیک نیازمند یک برنامه نجات ملی اس��ت، فرصت 
خوب��ی فراهم  ش��ده در اجرای این برنام��ه زمینه معماری مجدد و نوس��ازی 

ساختاری مشاغل و بنگاه های خدماتی در ایران نیز فراهم آید.

آمار مبتالیان به 233۶ تن و جان باختگان به 77 تن رسید
آخرین خبرها از کرونا در ایران

آخرین آمار ابتال و فوتی کروناویروس جدید در کشور اعالم شد.
دکتر علیرضا رئیس��ی، معاون  بهداش��ت وزارت بهداش��ت، ضمن اعالم 
افزایش موارد قطعی ابتال به کروناویروس جدید در کش��ور گفت: براس��اس 
یافته های آزمایش��گاهی در 24 ساعت گذش��ته تاکنون، 835 مورد جدید 
قطعی ابتال به کووید-19 در کش��ور شناس��ایی ش��ده که متاس��فانه از این 
م��وارد جدید، 11 تن جان باختند. بر این اس��اس کل موارد ابتالی قطعی 
کروناویروس جدید در کشور 233۶ و متاسفانه مجموع موارد فوتی آن 77 
تن گزارش ش��ده اس��ت. او با اش��اره به افزایش آمار بهبودیافتگان بیماری، 

گفت: در مجموع 435 تن از بیماران نیز بهبود یافتند.

اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون درخواست کردند
اعمال حمایت های ویژه تا شهریور 99

روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه ای خطاب به رئیس جمهور 
با ابراز نگرانی از آسیب های ناشی از شیوع بیماری کرونا بر واحدهای تولیدی، 
تجاری، خدماتی و آموزشی و حاکم شدن فضای رکود بر اقتصاد خواستار اتخاذ 
تمهیدات و اعمال حمایت های ویژه حداقل تا پایان شهریور 1399 از بخش های 
مختلف اقتصادی شدند. غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، سعید 
ممبین��ی رئیس اتاق اصناف و بهمن عبدالهی رئیس ات��اق تعاون در این نامه 
ضمن تشریح وضعیت حاکم بر اقتصاد به دلیل شیوع کرونا در کشور با رویکرد 
پیشگیرانه و در راستای جلوگیری از تشدید بحران در حوزه اقتصاد به ویژه در 
زمینه های تولید، تجارت، خدمات، صنعت حمل ونقل و ش��بکه توزیع کش��ور، 
خواس��تار اتخاذ تصمیمات ویژه و حمایت های اقتصادی شدند. این درخواست 
از استمهال سررسید اقساط تسهیالت و تخفیف مالیاتی تا رفع مشکل انسداد 

مرزها را شامل می شود.
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با ش��یوع ویروس کرونا در ایران، بازاره��ا تغییراتی جدی را تحت تاثیر 
کاهش ش��دید مشتریان از یک س��و و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی 
از س��وی دیگر تجربه کرده اند. در شرایط کنونی اما برخی مشاغل با رونق 
ویژه ای مواجه ش��ده اند. هر روز اخبار متعددی درخصوص کشف ژل های 
ضدعفونی و ماس��ک در سراس��ر کش��ور به گوش می رس��د، اما همچنان 
بازار این محصوالت داغ داغ اس��ت، هرچند پش��ت شیشه های داروخانه ها 
دست نوشته هایی مبنی بر اینکه »ژل داریم، ماسک نداریم« و... به چشم 
می خورد. خبرآنالین در گزارش��ی س��ری به بازار زده و برخی از مش��اغل 

پررونق این روزها را بررسی کرده است.
* داروخانه ه��ا: داروخانه ه��ا این روزها وضعیت فوق الع��اده ای دارند. در 
شرایطی که قفسه ماس��ک و دستکش و مواد ضدعفونی در فروشگاه های 
زنجیره ای خالی اس��ت، داروخانه ها به یک��ی از پرمراجعه ترین واحدهای 
صنف��ی در این روزها بدل ش��ده اند. متصدی ی��ک داروخانه که به محض 
ورود هر مش��تری تاکید می کرد »فقط الکل یک لیتری داریم«، در پاسخ 
به این س��وال که این روزها چقدر با افزایش فروش مواجه شده اید، گفت: 
»واقعا آمار نمی توانم بدهم ولی مش��تری وقت��ی می بیند مواد ضدعفونی 
نیس��ت صابون آنتی باکتریال یا صابون های خاص و ژل های شست وشوی 
دس��ت که غیرالکلی هس��تند را می خرد و از این بابت ما با افزایش فروش 

مواجه هستیم.«
مس��ئول صندوق یک داروخانه در مرکز ش��هر نی��ز در حالی که بدون 
ماس��ک نشسته بود، در پاسخ به سواالت متعدد مشتریانش درباره چرایی 
نبود ماس��ک گفت: »می بینید خودم هم بدون ماس��ک نشسته ام.« او در 
جواب این پرس��ش که فروش کدام اقالم افزایش یافته اس��ت؟ تاکید کرد 
»دستمال های مرطوب، پنبه و شوینده های غیرالکلی حتی در این شرایط 
افزایش یافته اند. البته فروش الکل س��فید با رش��د فزاینده روبه روس��ت. 
موجودی ما دقیقا در کوتاه ترین زمان ممکن به پایان می رس��د.« به گفته 

وی، فروش انواع ویتامین نیز روندی تصاعدی را تجربه کرده است.
* عطاری ها: جالب اینجاست که بازار عطاری ها این روزها داغ تر از همیشه 
اس��ت. خرید اسپند، پودر زنجبیل، عنبرنسارا، چهارتخم و میخک با افزایش 
قابل توجهی روبه رو شده است. هر آنچه در عطاری ها با عنوان ضدعفونی کننده 
و دارای طبع گرم عرضه می ش��ود، این روزها بازار گرمی را به خود اختصاص 
داده ان��د. در این میان داغ ش��دن بازار برخی کاالها مانند ک��ود االغ و... کمی 
تعجب آور می نماید. نه فقط در عطاری های سطح شهر که در فضای مجازی 
نیز بازار خرید و فروش عنبرنس��ارا داغ است. هر کیلوگرم کود االغ در سایت 
دیوار بین 75 تا 15۰ هزار تومان برای فروش گذاشته شده است. در یکی از این 
آگهی ها گفته شده که »کودها متعلق به االغ جوان و ماده است که خاصیت 
ضدعفونی قوی تری دارد و از طالقان برای مشتریان ارسال می شود.« در آگهی 
دیگری، کود االغ در بسته های 3۰۰ گرمی بسته بندی شده است و هر بسته 
3۰۰ گرمی 5۰ هزار تومان فروخته می شود. هر کیلوگرم اسفند هم که تا پیش 
از این در بازار تهران حدود 1۰ تا 12 هزار تومان فروخته می شد، حاال به کیلویی 

25 تا 3۰ هزار تومان رسیده است.
* میوه فروشی ها: هرچه قنادی ها خلوت تر می شود، میوه فروشی ها بازار 
داغ تری را می یابند. انتش��ار اخباری درخصوص تقویت سیس��تم ایمنی و 
خوردن ویتامین کافی خصوصا ویتامین c برای مقابله با کرونا سبب شده 
است قیمت پرتقال و لیموشیرین و لیموترش و البته سیر و زنجبیل را به 
شدت باال برد. حاال زنجبیل حتی به قیمت هایی باالتر از 12۰ هزار تومان 
در هر کیلو فروخته می ش��ود و قیمت لیموشیرین نیز در برخی واحدهای 
صنفی بین 18 تا 2۰ هزار تومان شده است. سیر به 5۰ تا ۶۰ هزار تومان 
رس��یده اس��ت. یک فعال در صنف میوه فروش در منطقه ش��رقی تهران 
درخصوص تغیی��رات رخ داده در وضعیت کاری گفت: »مش��کل افزایش 
قیمت فقط به ما مربوط نیس��ت، برخی در میادین همه زنجبیل و س��یر 
و لیموش��یرین را می خرند و بعد به مغازه ها با قیمت باال می فروش��ند.« او 

ادامه داد: »نه فقط فروش این اقالم که حتی فروش سایر میوه ها نیز رشد 
کرده اس��ت و دلیلش فقط افزایش مصرف نیس��ت. مردم از ترس ش��ان از 
وانتی ها و میوه فروشان سیار کمتر خرید می کنند، در نتیجه مراجعه آنها به 
میوه فروشی ها افزایش یافته است.« به گفته وی، »از مشتریان خواسته ایم 
حتما با دس��تکش مخصوص که تاکنون اس��تفاده نکرده اند میوه انتخاب 
کنند، در ضمن زیاد به میوه ها دس��ت نزنند تا سالمت دیگر مشتریان به 

خطر نیفتد.«
* فروش��ندگان لوازم بهداشتی: اگر پشت شیش��ه مغازه لوازم آرایشی، 
نوشته ای هرچند کوچک باشد با این مضمون که »ژل ضدعفونی داریم«، 
آن وقتی اس��ت که می ش��ود در مورد گرمی بازارشان توضیحاتی داد. یک 
فروش��نده لوازم بهداش��تی در منطقه ولی عصر گفت: »کسی لوازم آرایش 
نمی خ��رد اما هرچه ش��وینده صورت و دس��ت داش��تم تمام ش��د، حتی 
ش��وینده هایی که الکلی نبود.« وی ادامه داد: »این روزها مراجعان زیادی 
دارم که با قیمت های باال، ژل دست برای فروش می آورند و ما هم می خریم 
چون خریدار دارد. کسانی که محصوالت شان را در داروخانه پیدا نمی کنند، 
سراغ ما می آیند اما شاید باور نکنید حتی شیرپاک کن ها و پاک کننده های 

آرایشی ما با افزایش فروش مواجه شده اند.«
* سوپرمارکت ها: گذشته از واحدهای صنفی پیش گفته، سوپرمارکت ها 
و مغازه های سطح شهر با افزایش قابل توجه مشتری از یک سو و افزایش 
حجم خرید کاالهای اساس��ی و ش��وینده ها از سوی دیگر مواجه هستند. 
این رش��د در شرایطی اتفاق افتاده اس��ت که فروشگاه های زنجیره ای نیز 
با افزایش فروش همراه هس��تند. کرونا هرچند اغلب واحدهای تولیدی و 
صنعتی و اصناف را با بحرانی ناخواس��ته مواج کرده، اما س��بب شده است 
که تولیدکنندگان لوازم بهداشتی سه شیفته مشغول فعالیت باشند. در این 
میان، فروش س��ایر لوازم بهداشتی نظیر دستمال های مرطوب و پد الکلی 

نیز با افزایش قابل توجه همراه شده است .

افزایش فروش برخی کاالها از زنجبیل تا عنبرنسارا

کرونا بازار کدام مشاغل را داغ کرد؟
دریچه

کرونا مصرف آب تهران را 1۴درصد افزایش داد
خانه تکانی را تعطیل کنید

قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران گفته است که پس 
از ش��یوع ویروس کرونا میزان مصرف آب در تهران حدود 14درصد 
افزایش یافته اس��ت و ش��هروندان باید بدانند که در ش��رایط فعلی 
باید از آب به عنوان یک ابزار برای مقابله با این بیماری اس��تفاده و 

خانه تکانی را به زمان دیگری موکول کنند.
محمدرضا احمدنسب در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه ایران 
یک کش��ور خشک و نیمه خشک است، گفت: بارندگی هایی که در 
کش��ور اتفاق می افتد، نس��بت به میانگین جهانی پایین تر اس��ت و 
حتی طی س��ال هایی مثل امس��ال که بارندگی نس��بت به سه سال 
پی��ش بهتر بوده اما باز هم ایران جزو کش��ورهای دارای بحران آب 

شناخته می شود.
او با بیان اینکه استان تهران نیز به صورت مضاعف با کمبود منابع 
آبی مواجه است، گفت: علت این مسئله این است که در یک وسعت 
کم، جمعیت زیادی قرار گرفته اس��ت و همین مسئله موجب شده 

که ما دائما دغدغه تامین منابع آبی را داشته باشیم.
احمدنسب با اش��اره به فرهنگ خانه تکانی و مصادف شدن آن با 
ش��یوع ویروس کرونا در کشور، گفت: آب به یک ابزار برای مقابله با 
ویروس کرونا تبدیل ش��ده است. اگر مردم آب را به عنوان یک ابزار 
در این راستا در نظر بگیرند، ما دغدغه کمبود آب نخواهیم داشت.

به گفته وی، مصرف آب در کش��ور به دلیل ش��یوع ویروس کرونا 
حدود 2۰درصد افزایش یافته است لذا به شهروندان توصیه می شود 
که بحث خانه تکانی و فرش شس��تن در ش��هرهای اطراف تهران در 

این مقطع زمانی انجام نشود.
قائم مقام ش��رکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به اهمیت 
آب ش��رب تاکید کرد: آبی که با این زحمت به دست می آید، نباید 
برای فرش شس��تن و از این قبیل کارها مصرف ش��ود. اگر مردم به 
ما کمک کنند، قطعا بدون دغدغه و اطمینان خاطر این مس��ئله را 
پش��ت س��ر می گذاریم. اگر مصرف افزایش یابد، مجبور می شویم از 
ذخیره تابس��تان اس��تفاده کنیم و آن زمان ممکن اس��ت با چالش 
مواجه ش��ویم اما در حال حاضر االن مش��کل کمبود آب نداریم اما 
الزم است که مردم مدیریت مصرف را سرلوحه کارهای خود کنند.
او در پاس��خ به این س��وال که مصرف آب با ش��یوع کرونا چقدر 
افزایش یافته، گفت: میزان مصرف آب تهران بعد از ش��یوع بیماری 
کرونا حدود 14درصد نس��بت به سال گذشته در این تاریخ افزایش 
یافته است. مردم باید بدانند که این آب اسلحه ای است برای مقابله 
با ویروس کرونا و نباید از آن برای شست و شوی فرش و خانه تکانی 

استفاده کنند.

قیمت مسکن در بازار کرونایی ثابت ماند
 حال و هوای مسکن

در سایه کرونا
بررس��ی های میدانی حاکی از آن است که طی دو هفته اخیر که 
ویروس کرونا در کش��ور ش��یوع پیدا کرده و تعداد معامالت مسکن 
پایین آم��ده، قیمت ها در بازار مس��کن افزایش نیافت��ه اما کاهش 

محسوسی هم نداشته است.
به گزارش ایسنا، فروشندگان حاضر نیستند حتی در شرایط فعلی 
که بازار مس��کن تح��ت تاثیر کرونا با افت مواجه ش��ده و معامالت 
تقریبا قفل شده است، نرخ های پیشنهادی را پایین بیاورند. برخالف 
بازار خودرو که تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا با کاهش 7 تا 12 
میلی��ون تومانی قیمت مواجه ش��د، نرخ ها در بازار مس��کن با افت 
چندانی مواجه نبوده است؛ هرچند واسطه های ملکی می گویند که 
در دو هفته اخیر به خصوص هفته  گذشته قیمت ها افزایش چندانی 

نداشته است.
انجم��اد قیمتی در ش��رایطی بر بازار ملک حاکم اس��ت که 
رصد بازار مس��کن شهر تهران در روز دوش��نبه 12 اسفندماه 
نش��ان می دهد تعداد بازدیدها، تعداد قراردادها و بازخوردهای 
آگهی ه��ا در فض��ای مجازی به یک چه��ارم هفته قبل کاهش 
یافته اس��ت. این در حالی اس��ت که گزارش های میدانی از دو 
تغیی��ر قیمتی در بازار مس��کن متأثر از افزای��ش نرخ بنزین و 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی حکایت دارد؛ به طوری که 
میانگین قیمت مس��کن ش��هر تهران در بهم��ن ماه 14درصد 
نس��بت به آبان ماه افزایش یافت و به رقم بی سابقه 14میلیون 
و 4۰5 هزار تومان در هر متر مربع رس��ید. البته آمارها نش��ان 
می دهد که نرخ رش��د قیمت در مناطق جنوبی تهران بیش��تر 
از مناطق ش��مالی و محدوده پرتقاضا از جمله مناطق 5، 4، 2، 

14 و 15 بوده است.
در این ش��رایط که قیمت های اسمی مس��کن افزایش پیدا کرده، 
عمده کارشناس��ان رکود بازار مس��کن در س��ال 1399 را محتمل 
می دانند که احتماال برای 1۰ تا 12 فصل نرخ ها دارای ثبات خواهد 
بود و در واقع با توجه به تورم سیس��تماتیک در سطح اقتصاد کالن 

با کاهش قیمت واقعی مسکن مواجه می شویم.
در همین زمینه، حس��ین عب��ده تبریزی، تحلیلگر بازار مس��کن 
معتقد اس��ت: همانقدر که ریزش ب��ورس محتمل و قابل پیش بینی 
است، کاهش قیمت واقعی مسکن نیز به تدریج و در ماه های آینده 

قطعی رخ خواهد داد.
همچنین سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره 
می گوید: مدت هاس��ت قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج 
شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و 
بس��یار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود 14 میلیون  
تومان در هر متر  مربع  رس��یده و اگر متوس��ط درآمد خانوارهای 
متوسط را  4 تا 5 میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده ها سال طول 
می کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان متراژ در یک جای متوسط 

تهران خریدار کند.
به گفته او، وجوهی که هم اکنون به بخش مس��کن می آید ناشی 
از سرمایه گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن 
پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه،  بخشی از منابع 
به بازار مس��کن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد 
قیمت نخواهد بود. معتقد هستم نهایت افزایش قیمت مسکن برای 

سال 1399 معادل نرخ تورم عمومی است.
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در میانه همه تلخي هاي این روزها که جامعه را به دلیل شیوع ویروس 
کرونا گرفتار کرده و حتي بهار را از تاب و توان انداخته است، کمپین هایي 
در فض��اي مج��ازي و حقیقي براي ایج��اد امید و کاهش بار مش��کالت 
راه اندازي شده است. یکي از پیام هاي امیدبخش »به خاطر کرونا ببخش« 
و »به خاطر کرونا فرصت بده« اس��ت. ش��ب عی��د مهم ترین فصل رونق 
اقتصادي کس��ب و کارها به خصوص کسب و کارهاي خرد در کشورمان 
محس��وب مي شود و حاال ش��یوع ویروس کرونا و ترس درست اجتماعي 
آن براي اینکه افراد در خانه هاي ش��ان بمانند، باعث شده که امسال شب 
عید بازارها و تولید رمق خود را از دس��ت بدهد و عمال درآمد بسیاري از 
کسب و کارها با افت شدید رو به رو شود. بسیاري از فروشگاه ها و بازارها 
مش��تري ندارند و حتي تعطیل کرده اند و تولیدي هایي که طبق روال هر 
سال باید این روزها شبانه روز تولید مي کردند، کار را تعطیل کرده اند. در 
این بین بخشي از افراد جامعه از بانک ها، صاحبان مغازه ها و ... خواسته اند 
با توجه به این ش��رایط به کاس��بان مغازه ها، صاحبان تولیدي ها و کسب 
و کارها فرصتي براي پرداخت قس��ط ها، وصول طلب ها و چک هاي شان و 

پرداخت اجاره هاي شان بدهند.
در همی��ن باره، یکي از کس��به میدان هفت تیر به س��ایت اتاق تهران 
مي گوید: »هر س��ال این موقع مانتوفروش��ي ها و لباس فروشي هاي هفت 
تی��ر جاي س��وزن انداختن هم نبود، اما این وی��روس لعنتي بختک روي 
زندگي و کاس��بي شب عیدمان شده است. باور مي کنید من روزي سه تا 
فیش صندوق هم نمي زنم؟ حتي تو فصل هاي رکود و کسادي هم ما این 
ش��رایط را ندیده بودیم. االن س��ر ماه برسد باید 1۰ میلیون تومان اجاره 
بدهم اما از کجا؟ چند تا چک دارم که به امید درآمد ش��ب عید به تاریخ 
آخر اسفند کشیده بودم و حاال نمي دانم باید چه کار کنم.« او مي گوید:» 
نه تنها ما که خیلي از تولیدی ها هم تعطیل کرده اند، وقتي فروش نباشد، 
سفارش هم براي کار نیست، خیلي ها سفارش هاي قبل شان را هم کنسل 

کرده اند.«
نبود عابران پیاده در خیابان ها باعث ش��ده کاس��بي دستفروش ها هم 
س��یاه ش��ود. خانم جواني که در کنار پیاده راه میدان هفت تیر بس��اط 
ف��روش لباس په��ن کرده مي گوید: »م��ن روزي 2۰، 3۰ هزار تومان هم 

دشت نمي کنم، کلي جنس از قبل خریده بودم به امید شب عید اما حاال 
من مانده ام با چک های خرید قبلي.«

در این بین مسئوالن دولتي هم به فکر عقب انداختن دو ماهه سررسید 
تسهیالت مرتبط با کس��ب وکارها به دلیل شیوع ویروس کرونا افتاده اند. 
روز دوش��نبه علي ربیعي با اعالم این خبر گفت: »دولت س��تادی را براي 
رفع مشکل کسب و کارها تشکیل داده تا موضوع را بررسی و راهکارهایی 
را ارائه دهند. برای کاهش فش��ار بر مردم مقرر ش��د سررس��ید وام های 

مرتبط با کسب و کارها و برخی دیگر از وام ها، دو ماه به عقب بیفتد.«
همچنی��ن وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت هم در نام��ه ای به معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری خواس��تار رفع مش��کالت کسب و کارهای خرد 
آسیب  دیده از شیوع بیماری کرونا شده است. رئیس کل بانک مرکزی هم 
از بانک ها خواس��ته زمان و نحوه وصول اقس��اط وام برخی کسب و کارها 
را آسان تر س��ازند تا فعاالن اقتصادی در شرایط رکود ایجادشده ناشی از 
ش��یوع ویروس کرونا آس��یب کمتری ببینند. عبدالناصر همتی با انتشار 
پس��تی در اینس��تاگرام اعالم کرد: »به مدیران بانک ه��ا توصیه می کنم، 
ش��رایط امروز اش��خاص حقیقی و حقوقی را که از ای��ن بابت دچار وقفه 
درآمدی می شوند؛ در نظر گرفته و درخصوص تمدید زمان و نحوه وصول 
اقس��اط وام ها، همراهی الزم را با مش��تریان به عمل آورده و وضع آنها را 

مراعات کنند.«
عالوه بر اینها، حس��ین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت معدن و 
تجارت هم در نامه ای به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
خواس��تار بخش��ودگی مالیات و حق بیمه کارفرمایان در اسفندماه شده 
اس��ت. او در نامه اش نوش��ته اس��ت: »کس��ب و کارهای خرد صنف های 
تولیدی و خدماتی در نتیجه گس��ترش ویروس کرونا دچار آسیب شده  و 
حتی تقاضا در  ماه پایانی س��ال کاهش یافته که این مس��ئله مردم را در 
تامین معاش و عقب ماندگی اقس��اط بانکی نگران کرده و به همین دلیل 
ضرورت دارد تا مالیات همه صنوف )کس��ب و کارهای خرد مشخص( در 
اس��فندماه بخش��وده ش��ود و اصناف تولیدی و خدماتی از پرداخت بیمه 

خویش و کارگران تحت پوشش معاف شوند.«
در همین زمینه، افش��ین کالهی معتقد است: در شرایطی که مردم به 

دلیل شیوع کرونا مجبور به قرنطینه خانگی هستند، الزم است که دولت 
از ظرفیت کس��ب وکارهای نوپا به نفع مردم و در راس��تای ارائه خدمات 

خود استفاده کند.
او به »پایگاه خبری اتاق ایران« گفت: در ش��رایطی که بسیاری از افراد 
از ترس ابتال به ویروس کرونا به س��رکار نمی روند و مردم مدام تشویق به 
قرنطینه خانگی می شوند، دولت می تواند از کسب وکارهای نوپا در زمینه 
ایمن سازی، آموزش، فروش و ارائه کاالها خدمات به مردم استفاده کند و 
خألهایی را که به دلیل عدم مراجعه حضوری میان صاحبان کسب وکارها 

و مشتریان آنها پیش آمده، جبران کند.
کالهی ادامه داد: عمده چالش کس��ب وکارهای نوین همان مش��کالتی 
اس��ت که فع��االن اقتصادی در فضای کس��ب وکار با آن مواجه هس��تند. 
ت��ا زمان��ی که فضای کس��ب وکار بهب��ود نیاب��د، نمی  توان انتظ��ار رونق 
اس��تارت آپ ها را داش��ت. در همین زمینه او پیشنهاد می دهد تا قوانینی 
که این روزها در حمایت از کسب وکارهای کشور قرار است اجرایی شود، 
در حوزه کس��ب وکارهای نوپا هم پیاده شود. ازجمله اینکه برخی قوانین 
مرتبط با بیمه، مالیات یا سررس��ید اقس��اط در شرایط فعلی باید بازبینی 
شود. رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران با بیان اینکه 
شرایط فعلی اقتصاد کشور در حالت »فورس ماژور« قرار دارد، تأکید کرد: 
در این شرایط ضروری است که کارفرماها به خصوص کارفرماهای دولتی 
بن��د فورس م��اژور را در قراردادهای خود فعال کنند یا حداقل یک تا دو 
م��اه به قراردادهایی که مهلت تحویل کاال یا خدمات آنها گذش��ته، زمان 
اضافه داده ش��ود. هرچند با ش��رایط حاضر به نظر من حدود 3 تا 4 ماه 
زمان خواهد برد تا فعاالن اقتصادی بتوانند مجدد به کار خود برگردند و 

ثبات قبل را در پیش گیرند.
کالهی همچنین اعالم کرد که کمیس��یون کسب وکارهای دانش بنیان 
ات��اق ایران در حال حاضر مش��غول تخمین خس��ارت های واردش��ده به 

کسب وکارهای نوپا به واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور است. 
به گفته او، عمده مشاغلی که در حوزه عرضه خدمات به مردم مشغول 
فعالی��ت هس��تند، از ش��رایط فعلی متض��رر ش��ده اند و در برخی حوزه، 

مشتریان آنها به صفر رسیده است.

کمپین هاي مردمي براي فرصت دهی به فعاالن اقتصادي بر اثر شیوع کرونا

سایه کورنا بر کسب و کار

چهارشنبه
14 اسفند 1398

شماره 1507



افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت و 
برداشت نقدی از خودپردازهای بانک  پاسارگاد

بانک  پاس��ارگاد به  منظور به حداقل رس��اندن مراجعه حضوری مشتریان 
به ش��عبه ها جهت پیشگیری از ش��یوع بیماری کرونا، ضمن افزایش سقف 
برداش��ت نقدی از خودپردازها، س��قف انتقال وج��ه کارت به کارت بر روی 
خودپردازه��ا و کیوس��ک های ای��ن بان��ک را نی��ز افزایش داد. ب��ه گزارش 
روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، ای��ن بانک جهت فراهم ک��ردن زمینه برای 
دریافت خدمات بانکی، بدون مراجعه حضوری به شعبه ها، سقف انتقال وجه 
کارت به کارت از طریق دس��تگاه های خودپرداز و کیوسک ها را از مبلغ 3۰ 
میلیون ریال به مبل��غ 5۰ میلیون ریال در روز برای کارت های نقدی بانک 
 پاس��ارگاد افزایش داد. این بانک  پیش از این نیز س��قف انتقال وجه کارت 
ب��ه کارت بر روی درگاه های غیرحضوری )اینترنت و موبایل( را از مبلغ 3۰ 
میلیون ریال به مبلغ 5۰ میلیون ریال در روز برای کارت های نقدی افزایش 
داده  بود. بانک پاسارگاد در اقدامی دیگر، سقف برداشت نقدی با کارت های 
نقدی بانک  پاس��ارگاد را از طریق دستگاه های خودپرداز این بانک، از مبلغ 
2 میلی��ون ری��ال به مبلغ 5 میلی��ون ریال افزایش داد. ای��ن بانک عالوه بر 
اقدامات یادش��ده، کارت های نقدی که از ابتدا تا انتهای اسفند سال 1398 
منقضی می ش��وند را بدون نیاز به مراجعه مش��تریان به ش��عبه ها، تا اسفند 
س��ال 1399 به  طور خودکار تمدید کرد. گفتنی است سامانه های بانکداری 
 الکترونیک بانک  پاس��ارگاد اعم از بانکداری مجازی، همراه بانک پاس��ارگاد، 
س��امانه پرداخت اینترنتی س��ایت بانک، کیپاد، تلفن بانک، سامانه 72۰#* 
و ... با ارائه اکثر خدمات بانکی به مش��تریان، مراجعه حضوری به ش��عبه ها 
را به حداقل ممکن می رس��اند. همچنین س��امانه جامع ارتباط با مشتریان 
در س��ایت بانک  پاس��ارگاد به آدرس https://www.bpi.ir/crm و مرکز 
مشاوره و اطالع رس��انی این بانک  به شماره 8289۰ به صورت شبانه روزی، 

آماده پاسخگویی به سؤاالت هم میهنان است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
تمدید اختیارات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به جلس��ه روز سه ش��نبه شورای عالی 
هماهنگ��ی اقتصادی، از تمدید اختیارات بان��ک مرکزی درخصوص تنظیم 

و مدیریت بازار ارز و اصالحات نظام بانکی تا پایان سال 1399 خبر داد. 
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در جلسه 
امروز )13 اسفند س��ال 1398( شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات 
بانک مرک��زی درخصوص تنظیم و مدیریت ب��ازار ارز و نیز اصالحات نظام 

بانکی تا پایان سال 1399 تمدید شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد
تسهیالت جدید مالیاتی در زمان شیوع کرونا

رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور با صدور بخش��نامه ای، مهلت 
بخش��ودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 را به دلیل شیوع بیماری 

کرونا در کشور تا پایان خردادماه 1399 تمدید کرد.
ب��ه گزارش س��ازمان ام��ور مالیاتی، با توجه به ش��یوع بیم��اری کرونا و 
تمهیدات اتخاذش��ده در سطح کش��ور به منظور جلوگیری از گسترش این 
بیماری، »امیدعلی پارسا« در بخشنامه ای جزییات، تسهیالت در نظر گرفته 
ش��ده را ابالغ کرد. بر این اس��اس، مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا 
پایان خردادماه سال 1399 پرداخت کنند، به میزان بخشودگی جرایم قابل 
بخش��ش اسفندماه 1398 )9۰درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای 
پروان��ه بهره برداری و پروانه کس��ب تولیدی از مراجع ذی ربط و درصد برای 
سایر مودیان( از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود. رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کش��ور در ادامه این بخشنامه خاطرنشان کرده است: مودیانی 
که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ 12 بهمن 98 ابالغ شده است، چنانچه 
حداکثر تا 31 خرداد 99 نس��بت به پرداخت اصل بدهی قطعی ش��ده خود 
اقدام کنند، مش��مول حکم بند )2( بخشنامه صادره 27 مرداد 98 خواهند 
بود. مطابق حکم بند)2( بخش��نامه مذکور، آن دس��ته از اشخاص حقیقی و 
حقوقی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه 1398 تا پایان س��ال 
ج��اری به قطعیت می رس��د، در صورتی که اصل مالی��ات و جرایم غیرقابل 
بخش��ش خود را حداکث��ر ظرف یک ماه بعد از ابالغ ب��رگ قطعی پرداخت 

کنند، معادل 1۰۰درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد.

سرگردانی سکه در مرز کانال ۶ میلیون تومانی
دالر عقب کشید

قیمت دالر و یورو در چهارمین روز هفته با کاهش همراه بود. در حالی که 
روز دوشنبه قیمت فروش هر دالر آمریکا در صرافی های مجاز بانک مرکزی 
به 15 هزار و 55۰ تومان رس��ید، معامالت دالر در بازار رس��می ارز در روز 
سه ش��نبه با کاهشی اندک اما مهم به 15 هزار و 38۰ تومان رسید. صرافان 
س��د مقاومت��ی دالر را 15 هزار و 5۰۰ تومان اع��الم کردند و به این ترتیب 
نرخ دالر در این روز یک قدم عقب تر از سد مقاومتی ایستاد. صرافان بانکی 
ن��رخ خرید دالر را از م��ردم 15 هزار و 28۰ تومان اعالم کرده اند. همچنین 
ه��ر یورو در ای��ن صرافی ها با قیمت 1۶ هزار و 7۰۰ تومان فروخته ش��د و 
1۶ ه��زار و ۶۰۰ تومان خریداری گردید. بانک ه��ا نیز هر دالر آمریکا را در 
حدود 15 هزار تومان و هر یورو را 1۶ هزار و 3۰۰ تومان از مردم خریدند. 
ارز مس��افرتی نیز با احتس��اب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل رقمی در 
حدود 1۶ هزار و 9۰۰ تومان و کماکان گران تر از بازار آزاد است. همچنین 
قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه ش��نبه با کاهش حدود 
25۰ هزار تومانی قیمت نس��بت به روز دوش��نبه به بهای 5میلیون و 83۰ 
هزار تومان فروخته شد. سکه در روزهای اخیر بین کانال های 5 و ۶ میلیون 
تومان در رفت و آمد اس��ت به طوری که هنوز نتوانس��ته خود را در یکی از 
این دامنه های قیمتی تثبیت کند. مهم ترین دلیل این موضوع، تغییر شدید 
قیمت دالر و اونس اس��ت که نوس��ان های زیادی را به صورت روزانه تجربه 
می کنن��د. اونس در یک هفته اخیر چندین بار از مرز یک هزار و ۶۰۰ دالر 
فراتر رفته و دوباره به پایین بازگش��ته اس��ت. دالر نیز نوسان زیادی داشته 
اس��ت. بر این اساس، س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در روز گذشته به 
قیمت 5 میلیون و 83۰ هزار تومان به فروش رس��ید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز به قیمت 5 میلیون و 8۰۰ هزار تومان رس��ید. نیم سکه نیز 
2میلیون و 95۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 75۰ هزار تومان و هر 
قطعه س��که گرمی 98۰ هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طالی خام 18 
عیار هم 592 هزار تومان و هر مثقال طال نیز 2 میلیون و 5۶۶ هزار تومان 
به فروش رسید. قیمت اونس طال نیز به یک هزار و 597 دالر کاهش یافت.

بانکنامه

با ش��یوع هرچه بیشتر ویروس کرونا در جهان حاال بسیاری از نهادها و 
کشورها از برنامه ریزی برای مهار تبعات اقتصادی کروناویروس خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی 
گروه هفت برای بررس��ی راهکارهای حمایت از بازارهای مالی و کاستن از 
تبعات اقتصادی ویروس کرونا در س��طح جهان روز سه شنبه با یکدیگر به 

صورت کنفرانس اینترنتی رایزنی کردند.
در ش��رایطی که بیش از 9۰ هزار نفر به کرونا مبتال ش��ده اند و بیش از 
3۰۰۰ نفر نیز جان خود را از دست داده اند، بازارهای مالی در روزهای اخیر 
دچار ریزش های شدیدی شده اند و نیاز به حمایت از آنها بیش از هر زمان 
دیگری حس می شود. پیشتر بانک مرکزی چین برای حمایت از بازارهای 
مالی از بسته محرک خود شامل تزریق حدود 24۰ میلیارد دالر نقدینگی 
و وام  هایی به ارزش 3۰ میلیارد دالر برای رونق کس��ب و کارهای کوچک 

و متوسط خبر داده بود.
بانک مرکزی ژاپن نیز اخیرا از بس��ته محرک خود رونمایی کرده است. 
ژاپن پس از چین و کره جنوبی، س��ومین کانون کرونا ویروس در ش��رق 
آسیا محسوب می شود. از سوی دیگر کشورهای عضو منطقه یورو نیز قرار 
است جلسه مشابهی برگزار کنند. بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای به همین 
مناسبت اعالم کرده که با توجه به ریسک های ناشی از ویروس کرونا، این 
بانک آماده انجام اقدامات مناس��ب و ضروری برای کاستن از تبعات منفی 

این پدیده است.
در انگلیس، ریشی سوناک، وزیر خزانه داری نیز با تایید اثرگذاری کرونا 

ویروس بر روی رش��د اقتصادی این کشور گفت: به خوبی آماده مواجهه با 
این تهدید جهانی هستیم و در صورت لزوم، اقدامات بیشتری برای حمایت 

از اقتصاد خود خواهیم کرد. 
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه نیز با ابراز امیدواری نسبت به شکل گیری 
یک همکاری جهانی برای مقابله با کرونا گفت که این ویروس یک ریسک 
برای اقتصاد جهان محس��وب می ش��ود. لومر دولت را متعهد به کمک به 
شرکت ها و کسب وکارهای فرانسوی دانست و افزود: همبستگی کامل خود 
را با شرکت هایی که در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند اعالم می کنیم.

در همین حال، با گس��ترش نس��ل تازه کرونا در بیش��تر از ۶۰ کش��ور 
جهان، برای بسیاری این سوال مطرح شده که آیا بیمه مسافرتی در زمان 
هش��دار سفر به کشورهای درگیر کرونا لغو می شود؟ بسیاری از افراد فکر 
می کنند که اگر به هشدارهای دولتی درباره سفر نکردن به مناطق پرخطر 
و کش��ورهای درگیر کرونا گوش ندهند، بیمه مسافرتی شامل آنها شده و 

ابتالی آنها به ویروس کرونا را پوشش می دهد.
در همی��ن زمینه، گاردین به تازگی در یکی از گزارش هایی که در مورد 
س��فر به مناطق پرخطر و کش��ورهای درگیر ویروس کرونا نوشته، به این 
موضوع مهم اشاره کرده و به نحوه پوشش بیمه مسافرتی به هنگام هشدار 
دولت های مختلف درباره سفر نکردن به برخی کشورهای پرخطر پرداخته 

است.
طبق گفته های گاردین، انجمن بیمه گزاران بریتانیا با انتش��ار بیانیه ای 
به تمامی افرادی که قصد س��فر به مناطق پرخطر و کش��ورهای درگیر با 

ویروس خطرناک و کش��نده کرونا را دارند، هشدار داده است تا از هرگونه 
تردد و سفر غیرضروری به این نقاط جدا خودداری کنند چراکه در زمانی 
که دولت به ش��هروندان خود مبنی بر عدم سفر به مناطق مذکور هشدار 
می دهد، بیمه مسافرتی لغو خواهد شد و در صورتی که کسی بدون توجه 
به هشدارهای دولت به شهر و کشورهای درگیر سفر کند و به این ویروس 

مبتال شود، دیگر مشمول پوشش بیمه مسافرتی نخواهد شد.
گاردی��ن در این گزارش همچنین از تمامی افرادی که در مورد احتمال 
ابتال به ویروس کرونا در س��فر به مناطق ش��رق آس��یا در تابستان سوال 
پرسیده بودند، درخواست کرده و نوشته است: از آنجایی که هنوز واکسن و 
درمان قطعی این ویروس خطرناک و کشنده کشف و ساخته نشده است، 
بنابراین نمی توان گفت که زمان از بین رفتن و ریش��ه کن ش��دن آن کی 
خواهد بود. پس بهتر اس��ت مسافرانی که قصد سفر به مناطق شرق آسیا 
به خصوص کش��ورهای درگیر کرونا داشتند تمامی سفرهای غیرضروری 
خود را تا حداقل ش��ش ماه آینده ) اواخر تابستان سال 2۰2۰ ( به تعویق 

بیندازند.
تمام��ی ایرالین ها و هتل ها نیز بدین منظور قابلیت لغو رزرواس��یون را 
برای مس��افران ارائه داده اند تا آنها بدون هیچ نگرانی و پرداخت جریمه و 
مبلغی اضافی، از هرگونه تردد و سفر غیرضروری به این مناطق خودداری 
کنند. گاردین در پایان این گزارش از کشورهای چین، کره جنوبی، تایلند، 
س��نگاپور، مالزی ، اندونزی، بالی، تایوان، هنگ کنگ، ژاپن، ایران و ایتالیا 

به عنوان مناطق پرخطر و کشورهای درگیر ویروس کرونا نام برده است.

گزارش گاردین از نحوه پوشش بیمه مسافرتی در زمان هشدار سفر به مناطق درگیر کرونا

بیمه مسافرتی چگونه لغو می شود؟

برخ��ی خبره��ا از آغاز به کار آزمایش��ی بازار متش��کل ارزی و انجام 
معامالت در این بازار حاکی اس��ت، اما با وجود نزدیک شدن به روزهای 

پایانی سال، هنوز این بازار به طور رسمی افتتاح نشده است.
به گزارش ایس��نا، نوسانات ناگهانی و کنترل نشده در بازار ارز در سال 
گذش��ته، بانک مرکزی را بر آن داش��ت که راهکاری برای کاهش تاثیر 
سایر بازارهای ارز و عملکرد دالالن بر قیمت آن بیندیشد. بازار ارز ایران 
از س��ال ها پیش همواره تحت تاثیر بازارهایی چون هرات، س��لیمانیه و 
... ب��وده و بانک مرکزی در تالش اس��ت کش��ف قیمت ارز را براس��اس 
مؤلفه ه��ای اقتصادی در تهران انجام دهد، اما ای��ن بازار که قرار بود از 
ابتدای سال جاری راه اندازی شود، به دالیل مختلف به تعویق افتاد و در 
زمان اعالم  ش��ده نتوانست آغاز به کار کند. رئیس کل بانک مرکزی علت 
تأخیر در راه اندازی این بازار را برخی ارزیابی ها دانس��ت و اعالم کرد که 
»این بازار به زودی راه اندازی می شود، اما باید به من ثابت شود که این 

بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند.«

پ��س از آن، با حل برخی از مش��کالت در روند راه ان��دازی این بازار، 
قرار شد بازار متشکل ارزی تا عید سعید قربان، یعنی روز 21 مردادماه 
س��ال جاری راه اندازی و فعالیت رس��می آن آغاز شود، اما با رسیدن به 
روز موعود، بازهم افتتاح این بازار به تعویق افتاد و گفته ش��د که بانک 
مرکزی در تالش اس��ت با حداکثر ظرفیت این ب��ازار را راه اندازی کند، 
تا مش��کلی در ب��ازار ارز ایجاد نش��ود. با این وجود با نزدیک  ش��دن به 
روزهای پایانی س��ال 1398 هنوز خبری از راه اندازی این بازار نیس��ت 
و اطالع رس��انی جدیدی نیز از س��وی سیاست گذاران در این باره مطرح 
نش��ده است. با این حال، محمود شکس��ته بند، مدیرعامل بازار متشکل 
ارزی پی��ش از ای��ن در آذرم��اه به ایس��نا گفته بود ک��ه همه چیز برای 
راه اندازی این بازار فراهم اس��ت و برای افتتاح رسمی آن، منتظر فرمان 
سیاس��ت گذاران هس��تیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر 123 صرافی 
مجاز بانک مرکزی به این بازار پیوسته اند، گفت: بیش از 8۰ صرافی نیز 
پرونده خود را در این بازار تکمیل کرده و در حال انجام تست های سرد 

و گرم بازار هس��تند. به گفته شکسته بند، هشت بانک مهم کشور نیز به 
این بازار پیوس��ته بودند و همه چیز برای راه اندازی بازار متش��کل ارزی 
فراهم اس��ت، ولی دس��تور آن باید از سوی سیاس��ت گذاران ابالغ شود. 
هرچند که هنوز خبری رس��می مبنی بر آغاز به کار بازار متشکل ارزی 
اعالم نش��ده، اما برخ��ی صرافی ها خبر از آغاز معامالت آزمایش��ی بازار 
ارز می دهن��د و به گفته آنها معامالت در این بازار در حال انجام اس��ت. 
این صرافان بر این باورند که بازار متش��کل ارزی کار خود را آغاز کرده 
و ممکن اس��ت به زودی به صورت رس��می افتتاح شود. با این اظهارات 
ممکن اس��ت بانک مرکزی تصمیم گرفته باشد تا پیش از اعالم رسمی 
آغاز به کار بازار متش��کل ارزی که ممکن اس��ت هیجانی را در بازار ارز 

ایجاد کند، به صورت تدریجی معامالت را وارد این بازار کند.
پیش از این نیز مس��ئوالن ارزی بانک مرک��زی اعالم کرده بودند که 
هرگونه تغییر قیمت ناگهانی و ش��دید در بازار ارز، چه افزایش��ی و چه 

کاهشی پذیرفته نیست.

در حالی که نرخ رشد نقدینگی در آذر امسال 28درصد افزایش یافته، اقتصاددانان 
با تاکید بر نقش بس��یار موثر بانک مرکزی مستقل در مهار نقدینگی، پیشنهاداتی 
همچ��ون کاهش هزینه های س��ازمان های دولتی و بدهی دول��ت به بانک مرکزی، 
اصالح س��اختارهای اقتصادی و سیستم بانکی، رفع ناترازی بانک ها و عدم اجازه به 
بانک ها برای خلق پول توس��ط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی مطرح کردند و 
معتقدند که بازار باز بانکی فقط در صورت اصالح موارد ذکرشده و تعمیق می تواند 

در مهار نقدینگی موفق شود.
به گزارش ایسنا، جدیدترین اطالعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نشانگر 
این است که حجم نقدینگی در آذر امسال معادل 22 هزار و ۶23 هزار میلیارد ریال 
است که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال 28.2درصد افزایش یافته است. عالوه 
بر این، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی خوب نیست و باید 
آن را کنترل کنیم، گفته که 3درصدی که امس��ال نسبت به میانگین بیشتر شده، 
نش��ان دهنده این است که ذخایر ارزی خالص ما افزایش یافته است. بانک مرکزی 
چند میلیارد دالر ارز برای رش��د ذخایر خریداری کرده که این موضوع باعث شده 
رش��د نقدینگی از میانگین 5۰ ساله بیشتر شود. البته رشد 28درصدی نقدینگی، 
رکورد جدید نیس��ت و در طول س��ال های گذشته رشد نقدینگی از این میزان هم 

بیشتر بوده است.
اگرچ��ه افزایش حجم پول منجر ب��ه ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در 
اقتصاد می ش��ود، اما این موضوع در بلندمدت باعث افزایش نرخ تورم از یک س��و و 
ایجاد رکود اقتصادی از سوی دیگر می شود و هرچه افزایش حجم پول برای تداوم 
رونق مصنوعی افزایش یابد، تورم ایجادش��ده و رک��ودی که در پی آن خواهد آمد؛ 

شدیدتر، عمیق تر و طوالنی تر خواهد بود.
نرخ تورم باال و نوس��ان های آن هزینه های بس��یاری را بر اقتصاد تحمیل می کند 
که می توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش سطح رفاه عمومی از 
یک س��و و تغییر توزیع درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقشار کم درآمد جامعه از سوی 

دیگر اشاره کرد.
همچنین تورم باال و بی ثباتی موجب اخالل در شناسایی قیمت های نسبی توسط 
فعاالن اقتصادی می شود، چراکه در فرآیند تورمی، قیمت تمام کاالها به یک نسبت 
افزایش نمی یابد، در نتیجه فعاالن اقتصادی نمی توانند تغییرات قیمت های نسبی را 
از تغییرات سطح عمومی قیمت ها به خوبی تفکیک کنند. عالوه بر این، تورم باال و 
بی ثباتی موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی نسبت به تحوالت آینده خواهد شد و 
فعاالن اقتصادی نمی توانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند که این 

امر به ویژه بر سرمایه گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
با وجود تبعات منفی افزایش خلق پول بر اقتصاد کش��ور، کارشناسان اقتصادی، 
پیشنهاداتی همچون کاهش هزینه های سازمان های دولتی و بدهی دولت به بانک 
مرکزی، اصالح س��اختارهای اقتصادی و سیستم بانکی، رفع ناترازی بانک ها و عدم 
اجازه به بانک ها برای خلق پول توس��ط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی مطرح 
کردند. عالوه بر این، استقالل بانک مرکزی از دولت و سیاست های آن نقطه مشترک 
راهکاره��ای اقتصاددان��ان برای کنترل و مهار نقدینگی اس��ت که طبق گفته یکی 
از کارشناس��ان اقتصادی، کنترل نقدینگی در اختیار بانک مرکزی اس��ت و اگر آن 
مستقل باش��د یعنی بتواند مستقل از مش��کالت و گرفتارهایی که دولت همچون 
کس��ری بودجه با آن مواجه اس��ت، تمرکز و هدف خود را ب��ر کنترل تورم و ثبات 

قیمت ها بگذارد، این نقدینگی قابل حل است. 
همچنین اصالح س��اختار و سیس��تم نظام بانکی از طریق رفع ناترازی بانک ها، 
نظارت و مدیریت بر انضباط در سیستم های بانکی از جمله راهکارهای مورد تاکید 
اقتصاددانان برای کنترل نقدینگی است که یک اقتصاددان معتقد است برای مهار 
نقدینگی باید به س��مت سالم س��ازی نظام بانکی و مدیری��ت و کنترل انضباط در 
سیس��تم بانکی برویم و در این جهت باید به گونه ای عمل شود که به بانک ها اجازه 

خلق پول ندهند تا به سمت افزایش نرخ بهره حرکت نکنند.
براساس گفته کارشناسان اقتصادی، بازار باز بانکی به عنوان یکی از ابزارهای بانک 
مرکزی برای کنترل نقدینگی در صورت اصالح ساختارهای اقتصادی، یافتن عمق، 

اجراشدن در یک سیستم آزاد رقابتی می تواند موفق عمل کند. 
در ای��ن زمینه برخی اقتصاددان ها با اعتقاد ب��ه اینکه بازار باز بانکی باید در یک 
سیستم رقابتی آزاد اجرا شود، می گویند باتوجه به میزان نقدینگی و فساد موجود 
در اقتصاد و حاکمیت 8۰ تا 9۰درصدی ش��رکت های دولتی در بازار س��رمایه، این 

عملیات نمی تواند تامین مالی چندانی برای اقتصاد داشته باشد.
با این تفاسیر، با اصالح ساختارهای معیوب اقتصادی و نظام بانکی، نظارت بانک 
مرکزی بر خلق نقدینگی توس��ط بانک ها می توان سرکشی پولی را که اگر بیش از 
اندازه خلق ش��ود و به بازار تزریق ش��ود موجب تورم، فشار بر اقشار مختلف جامعه 
و س��ایر تبعات منفی بر اقتصاد کشور می شود؛ مهار کرد. همچنین با اصالح موارد 
ذکرش��ده و تعمیق بخش��یدن به بازار باز بانکی می توان از عملیات بازار باز بانکی 
ب��رای کنترل نقدینگی که یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای این موضوع اس��ت، 

استفاده کرد.

معامالت آزمایشی در بازار متشکل ارزی

از بازار متشکل ارزی چه خبر؟

اقتصاددانان درباره مهار پول چه می گویند؟

نقش اصالح نظام بانکی در کنترل خلق پول 

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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ترس از کرونا و قرنطینه های خانگی در جهان، باعث ایجاد شاخص جدید بورسی 
به نام ش��اخص »ماندن در خانه« ش��ده است که شرکت های آن رشد قابل توجهی 

داشته اند.
با ش��یوع ویروس کرونا و محدودیت سفر در سراسر جهان، تعداد بسیار زیادی از 
مردم به دورکاری و کار کردن از خانه ها روی آوردند. در این شرایط، سهام ایرالین ها 

و هتل های بزرگ، شدیدترین افت را در هفته های اخیر داشته  است.
اما در این شرایط، سهام برخی از شرکت ها رشد قابل توجهی داشته است. براساس 
گزارش سی ان ان بیزینس، سهام شرکت »نت فلیکس« که یک شبکه اینترنتی پخش 
فیلم اس��ت، در 5 روز اخیر بیش از 8درصد رش��د کرده اس��ت. سهام نت فلیکس از 
ابتدای سال 2۰2۰ تاکنون، بیش از 15درصد رشد کرده است. این در حالی است که 
ش��اخص S&P5۰۰ که وضعیت مالی 5۰۰ شرکت بزرگ را در بورس آمریکا نشان 
می دهد، هفته گذشته شدیدترین افت را از زمان بحران مالی سال 2۰۰8 تجربه کرد 

و 3.۶ تریلیون دالر از ارزشش را از دست داد.
بیل اسمید، مدیر ارشد سرمایه گذاری در صندوق مدیریت دارایی اسمید می گوید: 

»بازارها نت فلیکس را دوست دارند؛ انگار که ارمغان یک خواب زمستانی باشد.«
رشد سهام شرکت های سرمایه گذاری، نشان می دهد که سرمایه گذاران عصبی تا 
زمانی که وحشت ویروس کرونا در میان است، بسیار محتاط خواهند بود. این اتفاق به 
نفع شرکت هایی است که می توانند نیازهای مصرف کنندگان را در خانه برآورده کنند. 
سهام شرکت »یوتیوب« نیز در هفته های اخیر رشد کرده است. در حالی که شاخص 

صنعتی نزدک در بورس آمریکا، در هفته گذشته بیش از 2درصد کاهش یافت.
اما در این وضعیت که شیوع ویروس کرونا در جهان پدید آورده و کارگران مجبور 
هس��تند که به جای س��فرهای تجاری در خانه کار کنند، برخی از سهام ها به عنوان 
 MKM پناهگاه امن س��رمایه گذاری به حس��اب می آیند. شرکت  س��رمایه گذاری
شاخص جدیدی را برای معرفی این شرکت های بورسی ساخته و اسم آن را »ماندن 
در خانه« گذاش��ته اس��ت. »نت فلیکس« و »آمازون« دو مورد از 33 شرکت داخل 
این شاخص هستند. همچنین نمادهای بورس��ی شرکت هایی مانند »فیس بوک«، 
»بازی های ویدئویی بلیزارد«، »سازنده تجهیزات ورزشی پلوتون« و »سرویس تحویل 

غذای گراب هاب« نیز مشمول این شاخص می شوند.
جک اوه��ارا، رئی��س بازارهای ش��رکت MKM می گوید: »ما ت��الش کردیم که 
محصوالت، خدمات و شرکت هایی را که در جهان قرنطینه های فردی به کار می آیند، 
مشخص کنیم. مردم وقتی تمام روز داخل خانه باشند، چه کار می کنند؟ به جای آنکه 
با وحشت پایین آمدن ارزش سهام ها را پیش بینی کنیم، ما تالش کردیم بفهمیم که 

کدام سهام ها رشد می کنند.«
براساس گزارش سی ان ان بیزینس، سهام دیگری با رشد قابل توجه نیز وجود دارد 
که در فهرست شاخص در خانه ماندن این شرکت نیست؛ »شرکت سالمت مجازی 
ت��الداک« که برای بیم��اران امکان گفت وگوی ویدئویی با پزش��کان را فراهم کرده 
است. سهام این شرکت در هفته گذشته، 1۰درصد رشد کرد و در کل سال 2۰2۰، 

5۰درصد رشد کرده است.

فروش تعهدی؛ رونق بخش روزهای افت بازار
فروش تعهدی چگونه کار می کند؟

چند هفته قبل بود که در مراس��می از ابزار فروش تعهدی در بازار س��رمایه 
رونمایی شد و مسئوالن سازمان بورس، راه اندازی آن را به مثابه تکمیل شدن 
جعبه ابزار کالسیک بازار سرمایه دانستند، اما فروش تعهدی چیست و چگونه 

کار می کند؟
در این زمینه، محمود گودرزی، معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران، فرآیند 
طی ش��ده برای تدوین و اجرای ابزار فروش تعهدی و افزوده شدن آن به جعبه 
ابزار بورس را تش��ریح کرد و گفت: تدوین مقدمات اجرایی س��از و کار فروش 
تعهدی بورس تهران از سال گذشته توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار آغاز و پس از بررس��ی ها و مطالعات الزم، دستورالعمل آن نهایی شد. در 
این راستا و در جریان راه اندازی ساز و کار این ابزار نیز دوره هایی آموزشی برای 

فعالین بازار سرمایه به خصوص کارگزاران و سایر نهادهای مالی برگزار شد.
او در گفت وگو با س��نا، هدف از اجرای این س��از و کار را استفاده از جریانات 
دوطرفه بازار عنوان کرد و افزود: کس��ب بازدهی در ش��یوه های قدیمی تنها با 
خری��داری س��هام و نگهداری آن امکان پذیر بوده اس��ت، اما با این س��از و کار 
معامالتی، س��رمایه گذاران می توانند در زمان هایی که شاهد افت و ریزش بازار 
هستیم براساس تجزیه و تحلیل اقدام به فروش تعهدی کنند و از مزایای کاهش 

قیمت سهام نیز بهره مند شوند.
معاون بازار بورس و اوراق بهادار تهران در تش��ریح این ابزار خاطرنشان کرد: 
به طور کلی س��از و کار فروش تعهدی دارای سه طرف است؛ کارگزاری، مالک 
دارایی که قرار است دارایی خود را برای فروش تعهدی در سامانه مشخص قرار 
ده��د و فردی که به عنوان متقاضی یا اصطالح جهانی short seller اقدام به 

فروش تعهدی می کند.
به گفته وی، زمانی که مالک می خواهد دارایی خود را در سامانه قرار دهد باید 
چند مورد را برای بازار مشخص کند؛ اول اینکه می خواهد در این نماد چه تعداد 
س��هم را برای فروش تعهدی قرار دهد. در این میان آیتم هایی در دستورالعمل 
فروش تعهدی همچون دور تنفس دیده ش��ده اس��ت که به این معناس��ت که 
زمانی که مالک دارایی خود را در س��امانه ق��رار می دهد برای متقاضی دوره ای 
را تعیین می کند که در آن اختیار برگرداندن دارایی را از خود َس��لب می کند. 
از دیگر این آیتم ها نرخ تشویقی است؛ این آیتم در واقع نرخی است که مالک 
برای تشویق متقاضیان در نظر می گیرد و براساس این نرخ متقاضی برای فروش 

تعهدی جذب شود.
وجه تضمین؛ راهکار اطمینان بخشی در متقاضی ها

گودرزی، تعبیه وجه تضمین در این مکانیزم را ابزاری برای اطمینان بخشی به 
مالک دارایی دانست و گفت: در ساز و کار فروش تعهدی متقاضی باید 3۰درصد 
از مبلغ مورد درخواس��ت خود را به عنوان وجه تضمین اولیه بیاورد. این مورد 
مانند ساز و کاری است که در مشتقه ها انجام می شود و در آن 85 درصد از وجه 
تضمین اولیه آورده می شود و اگر وجه تضمین از 85 درصد کمتر شود، تقاضای 

مارجین کال )Marjin call(خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر متقاضی اقدام به فروش دارایی در بازار کند و قیمت 
آن دارایی در بازار کاهش پیدا کند، عمال می توان گفت که متقاضی وارد س��ود 
شده و در زمان افزایش قیمت به این معناست که وارد زیان شده است بنابراین 
وجه تضمین معامله به صورت روزانه تس��ویه می ش��ود و از واریزی که صورت 

گرفته کسر خواهد شد.
مع��اون ب��ازار بورس و اوراق بهادار تهران با اش��اره ب��ه مکانیزم های کنترلی 
پیش بینی شده در اجرای فروش تعهدی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل مقرر 
کردیم که اگر شاخص کل 2 درصد یا شاخص هم وزن 1 و نیم درصد افت کند، 

به طور کلی جلوی انجام فروش تعهدی در بازار گرفته خواهد شد.
او در تش��ریح میزان تغییرات پیش بینی شده نماد نیز افزود: درخصوص نماد 
این امکان را برای س��رمایه گذاران ایجاد کردیم که بتوانند با نیم درصد کاهش 
در قیمت یک س��هم امکان فروش تعهدی را داشته باشند. همچنین زمانی که 
قیمت س��هم به بیش از 3درصد کاهش پیدا کند یعنی ش��اهد افت 3درصدی 
قیمت سهم نسبت به قیمت پایانی روز قبل باشیم، عمال فروش تعهدی در آن 

نماد متوقف خواهد شد.
گودرزی درخصوص حجم پیش بینی ش��ده در دستورالعمل فروش تعهدی 
گفت: براساس تصمیمات اتخاذشده تا 5 درصد از حجم شناور یک نماد امکان 
فروش تعهدی وجود دارد و جزییات فروش تعهدی به این ش��کل اس��ت که از 
س��اعت 9 صبح تا 12 و 3۰ دقیقه امکان فروش تعهدی برای متقاضیان وجود 
دارد و زمان��ی ک��ه مالک بخواهد دارایی خود را فراخوانی کند یا به اصطالح آن 
را برگرداند، این امکان برای مالک در نظر گرفته شده است که تا قبل از ساعت 

شروع معامالت اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه معامالت کند.
وی در تش��ریح ش��رایط پیش روی متقاضی در صورت عدم توان 
در بازگرداندن دارایی در سررس��ید س��ه ماهه تصریح کرد: چنانچه 
مالک در سررسید دارایی خود را درخواست کند، متقاضی براساس 
درخواس��ت مالک مجبور اس��ت آن را بازگرداند و چنانچه متقاضی 
امکان برگرداندن دارایی را نداش��ته باشد براساس دستورالعمل باید 
خس��ارتی معادل 5درصد از میزان ارزش فروش تعهدی را پرداخت 
کن��د. همچنین اگر متقاضی در سررس��ید نتوان��د به تعهدات خود 

عمل کند، این میزان به 1۰درصد افزایش خواهد یافت.

نگاه

کرونا موجب رشد سهام شرکت های »ماندن در خانه« شد
درباره شاخص جدید »ماندن در خانه«

فرصت امروز: معامالت بازار س��رمایه در چهارمین روز هفته در حالی به 
پایان رسید که شاخص کل روند صعودی خود را ادامه داد و با رشدی 14 
ه��زار و 91۰ واحدی در ارتفاع 544 هزار و 239 واحد ایس��تاد. همچنین 
ش��اخص کل )هم وزن( با 4هزار و 55 واحد افزایش به 182 هزار و 995 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 2 هزار و ۶99 واحد رشد به 121 هزار 
و 798 واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز با 18 هزار و 45۶ واحد افزایش 
به رقم ۶85 هزار و 98۶ واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 1۰ هزار و 917 

واحد و شاخص بازار دوم 29 هزار و 9۶5 واحد افزایش داشتند.
در معامالت این روز بیش از ۶میلیارد و ۶84 میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 5۶ هزار و 72 میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای 
صنایع پتروش��یمی خلی��ج فارس )فارس( با یک ه��زار و 17 واحد، فوالد 
مبارک��ه اصفهان )فوالد( با 792 واحد، مل��ی صنایع مس ایران )فملی( با 
۶91 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با ۶23 واحد، مخابرات ایران )اخابر( 
ب��ا ۶23 واح��د، گروه مپنا )رمپن��ا( با 511 واحد و گس��ترش نفت و گاز 
پارس��یان )پارس��ان( با 448 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
داش��تند. در مقابل نیز نمادهای س.صنایع شیمیایی ایران )شیران( با ۶1 
واحد، پارس س��ویچ )بس��ویچ( با 42 واحد، فوالد خراسان )فخاس( با 29 
واحد و گروه صنعتی بوتان )لبوتان( با 22 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر 

معامالت دیروز بورس داشتند. 
همچنین نمادهای بانک ملت، ماشین س��ازی اراک، سایپا، بانک اقتصاد 
نوین، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان و ایران خودرو از جمله 
نمادهای پربیننده روز سه شنبه بودند. گروه شیمیایی نیز در معامالت این 
روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 324 میلیون 
و 58۰ هزار برگه س��هم به ارزش بیش از 4هزار و 914 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 1۶8 واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۶ 
هزار و 952 واحد ثابت ماند. در این بازار 3 میلیارد و 275 هزار برگه سهم 

به ارزش بیش از 51 هزار و 3۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
فرابورس ای��ران )فرابورس(،  گروه توس��عه مالی مهر آین��دگان )ومهان(، 
توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، پتروشیمی مارون )مارون( و گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار 

داش��تند. همچنین نمادهای تولید نیروی برق دماوند )دماوند(،  ریل پرداز 
س��یر )حریل(، بیمه کوثر )کوثر(،  بیمه دی )ودی(، سرمایه گذاری مسکن 
تهران )ثتران( و ویتانا )غویتا(   مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس در روز 

سه شنبه شدند.
عقالنی نبودن اعمال محدودیت در ورود به بورس

اما ابتدای هفته بود که سازمان بورس در ابالغیه ای، ورود تازه واردان به 
بازار سرمایه را مش��روط کرد و با گذشت چند روز از این ابالغیه، بحث ها 
درباره آن کماکان ادامه دارد. ش��روط اعالم شده از سوی سازمان بورس و 
اوراق بهادار که براساس آن افراد پس از گذشت یک ماه با قبولی در آزمون، 
اجاره ورود به بازار سرمایه را پیدا می کنند؛ مطمئنا تاثیرات زیادی بر روند 
معامالت بازار سرمایه خواهد داشت. نکته مهم درباره این ابالغیه آن است 
که مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت. 
در این راس��تا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا س��ازمان بورس شرط 
صدور کد معامالتی است. همچنین شخص متعهد می شود سیگنال فروشی 

نکند، زیرا کد وی مسدود می شود.
به گزارش ایس��نا، البته مس��ئوالن بورس، دلیل ای��ن تصمیم را نیاز به 
تخص��ص و دانش تازه واردها به ب��ورس اعالم کرده و می گویند با توجه به 
اینکه این روزها س��رمایه گذاری در بازار سرمایه رونق دارد و ممکن است 
افرادی که وارد این بازار می شوند، دانش کافی نداشته باشند و از آنجا که 
این نوع س��رمایه گذاری نیازمند تخصص و دانش اس��ت، چنین تصمیمی 

گرفته شده است.
در این باره، کامران ندری، کارشناس اقتصادی، از اقدام سازمان بورس و 
اوراق بهادار در جهت ورود اشخاص دارای سواد مالی به بازار سرمایه تقدیر 
کرد و گفت: اینکه سازمان بورس تصمیم گرفته که سواد مالی افراد را در 
این زمینه ارتقا بدهد؛ الزاما اقدام بدی نیست، مگر اینکه در نتیجه این اقدام 

نوعی اجبار برای معامله گرانی که وارد بازار بورس می شوند، ایجاد شود. 
او ب��ا بیان اینکه با جلوگیری از ورود افرادی که حتی س��واد خواندن و 
نوش��تن ندارند به بازار سرمایه، نباید محدودیت در بازار ایجاد شود، اظهار 
کرد: در شرایطی اعمال محدودیت برای ورود افراد جدید به بازاری معقول 
است که آن افراد بخواهند خدماتی را ارائه دهند و آن سازمان باید مطمئن 
شود که خدمات ارائه شده از سوی این افراد دارای کیفیت مناسب باشد و 

برای رسیدن به امر، باید محدودیت هایی اعمال شود. 

در ادام��ه ن��دری با ذکر مثالی توضی��ح داد: زمانی که پزش��کان، وکال، 
مهندسان و... می خواهند فعالیت خود را شروع کنند؛ آزمونی از آنها گرفته 
می ش��ود تا این اطمینان داده شود که این افراد به لحاظ کیفی می توانند 

خدمات مطلوبی را به جامعه ارائه کنند. 
وی ادامه داد: اما اگر کس��انی که می خواهند این خدمات را خریداری یا 
اس��تفاده کنند هم باید آموزش های الزم ببینند، خیلی معمول و منطقی 
نیس��ت؛ اگرچه خوب اس��ت که به عن��وان مثال فردی ک��ه می خواهد از 

خدمات پزشکی استفاده کند، اطالعات پزشکی هم داشته باشد. 
این اقتصاددان جنبه مثبت این اقدام س��ازمان بورس را تنها در ارتقای 
سطح سواد مالی معامله گران تازه وارد بازار سرمایه دانست و گفت: اما الزام و 
اجبار در اینکه هر فردی که این آزمون را گذرانده و مدارک را گرفته، اجاره 
ورود و معامله دارد، قابل فهم نیست و معموال برای متقاضیان و خریداران 

این الزام را نمی گذارند. 
تاثیر ابالغیه سازمان بورس بر سرمایه گذاری های خرد

وی درباره تاثیر این اقدام سازمان بورس بر سرمایه گذاری های مردم و 
سرمایه گذاری های خرد، اظهار کرد: این امر، سرمایه گذاری ها را محدود 
می کند. اگر ورود اش��خاص را به بازاری مح��دود کنید، هم برای بازار و 
هم برای اقتصاد تبعات خوبی نخواهد داشت . هیچ چیزی نباید، ورود و 
خ��روج آزادانه به بازار را نقض کند؛ مگر اینکه اعمال محدودیت در این 
زمینه، در جهت رفع کاس��تی و نقصان قاب��ل مالحظه ای که مخل این 

بازار شده، باشد. 
این اس��تاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در جایی اعمال محدودیت معقول 
است که امکان سوءاستفاده از بی اطالعی افراد وجود داشته باشد، تصریح 
کرد: مثال زمانی که فردی وکیل نباش��د و خ��ودش را وکیل معرفی کند 
که برای پیش��گیری و جلوگیری از این امر، کان��ون وکال در جهت لطمه 
وارد نشدن به این حرفه، افراد متقاضی برای ورود به این حرفه را ملزم به 

دریافت اعتبارنامه از سوی این کانون کرده است. 
ندری در پایان با بیان اینکه اعمال محدودیت ها تا حدی که مانع رقابت 
نشود، قابل قبول است، خاطرنشان کرد: اصل رقابت در اقتصاد بسیار جدی 
است و بازاری از کارایی و کارآمدی الزم در اقتصاد برخوردار خواهد بود که 
رقابتی باشد و محدودیت ایجاد کردن در برخی موارد توجیه منطقی دارد، 

اما در این بازار توجیه  قابل قبولی  ندارد. 

ورود مشروط تازه واردان به بازار سرمایه چه پیامدهایی دارد؟

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود
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هتلداران تهرانی پول مسافران را کامل 
برگردانند

رئی��س اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان ها گفت مس��افرانی که در تهران 
هستند، می توانند بدون کسر مبلغی، پول خود را از هتل ها پس بگیرند.

محمدعل��ی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان ها در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره لزوم ع��ودت پیش پرداخت هتل ها اظهار کرد: 
ب��ا توجه به ش��یوع ویروس کرونا، مس��افرانی که در تهران هس��تند، می توانند 
پیش پرداخ��ت خ��ود را از هتل��داران ب��دون پرداخت هیچ هزین��ه ای بابت لغو 
درخواست ش��ان )جریمه لغو رزرو( پس بگیرند. رئی��س اتحادیه هتل ها و هتل 
آپارتمان ادامه داد: اگر مسافران تخلفی در هتل ها مبنی بر پس ندادن پول شان 
در هتل ها مشاهده کردند حتما با اتحادیه هتلداران تماس بگیرند تا با آنها برخورد 
ش��ود. به گفته فرخ مهر، ما حتی پول مهمانی ها و همایش ها را بدون کسر پول 
)بابت لغو مراس��م( پرداخت کرده ایم. گفتنی اس��ت، جمشید حمزه زاده رئیس 
جامعه هتلداران کشور که به تازگی واژه حرفه ای را به نام این جامعه نیز افزوده، 
رس��ماً اعالم کرد که تا ش��رایط فورس ماژور )حالت ویژه( از سوی دولت اعالم 
نشود، همچنان جریمه کنسلی رزرو اتاق هتل ها گرفته خواهد شد. در شرایطی 
که ش��یوع ویروس کرونا موجب شده تا همه سفرهای داخلی و خارجی تعطیل 
شود و وزارتخانه های راه و گردشگری در صدد هستند تا از شرکت های هواپیمایی 
و دفاتر مسافرتی و هتل ها بخواهند تا جریمه لغو سفر از گردشگران گرفته نشود، 

تنها گروهی که رسماً اعالم کرده از این اقدام سر باز می زند، هتلداران هستند.

صادرات به دلیل بسته بودن مرز ها با مشکل 
مواجه شد

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران گفت ص��ادرات برخی کاال ها به دلیل 
بس��ته بودن مرز ها با مشکل مواجه ش��ده و بسیاری از کامیون ها پشت مرز 
مانده اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد الهوتی درباره وضعیت 
فعلی صادرات به کش��ور های دیگر اظهار داش��ت: صادرات برخی کاال ها به 
دلیل بس��ته بودن مرز ها با مشکل مواجه شده و بسیاری از کامیون ها پشت 
م��رز مانده اند، اما وزارتخانه های راه و شهرس��ازی، ام��ور خارجه و اتاق های 
بازرگان��ی به خصوص اتاق های مرزی برای رفع مش��کل در تالش هس��تند. 
او با بیان اینکه ش��رایط نس��بت به چند روز گذشته بهتر شده است، افزود: 
اکنون تردد و صادرات کاال در مرز ها انجام می شود، اما درباره بعضی کاال ها 
مانند مواد ضدعفونی کننده و ماسک محدودیت هایی برای صادرات به وجود 
آمده است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، برخی کشور ها اجازه 
ورود مواد غذایی را نمی دهند و همچنین در برخی مرز ها مانند ترکمنستان 
محدودیت تردد کامیون وجود دارد و کنترل ها شدید است. الهوتی تصریح 
کرد: در حال حاضر مرز افغانس��تان مش��غول فعالیت است و صادرات از این 
مرز صورت می گیرد، اما در ارمنستان کامیون ها پذیرش نمی شوند. البته که 
تصمیم ها لحظه ای صورت می گیرد و گزارش ها مربوط به این لحظه اس��ت. 
او با اش��اره به غیر قابل پیش بینی بودن ش��رایط افزود: هم صادرکنندگان و 
هم خریداران کاالی ایرانی با مش��کل مواجه ش��ده اند. به نظر می رسد باید 
دس��ت به دست هم داده و شرایط را مدیریت کنیم تا خسارت از نظر جانی 

و مالی برای صادرکنندگان و اتباع ایرانی و دیگر کشور ها به حداقل برسد.

آفت زدگی نظام توزیع تجهیزات مقابله با کرونا
 قیمت تمام شده ماسک اعالم شد

متاس��فانه ضعف نظام توزیع این بار مردم را گرفتار و میزان قابل توجهی از 
تولیدات ماس��ک و ژل ضدعفونی کننده را درگیر کرده است. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران جوان، حدود دو هفته از ورود ویروس کرونا به کش��ور می گذرد و 
این حالت اضطرار و مراقبت از خود کم کم با س��بک زندگی مردم عجین شده 
است؛ البته این روزها تا حدودی از ترس و اضطراب ابتدایی این معضل کاسته 
شده و اغلب مردم به شست وش��و و ضدعفونی کردن مداوم عادت کرده اند، اما 
هنوز تقاضای بیش از حد برای برخی اقالم بهداش��تی پابرجاست؛ از جمله این 
اقالم می توان به ماس��ک های بهداشتی اش��اره کرد. علی رغم تاکید پزشکان و 
مسئوالن بر اینکه اس��تفاده از ماسک های بهداشتی اثر چندانی بر کنترل این 
بیماری نمی گذارد، اما استقبال از آن کماکان ادامه دارد. بنا بر اعالم پزشکان این 
ماسک ها برای مقابله با ویروس ها طراحی نشده و نمی تواند مانع از ورود ویروس 
کرونا به بدن شده و حتی استفاده نادرست از آن می تواند شما را بیش از گذشته 

در معرض آسیب قرار دهد.
هیچ کدام از کشورهای دنیا ماسکی مخصوص مقابله با کرونا ندارند

نیره پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد، درباره استاندارد تولید 
ماسک، اظهار کرد: متاسفانه در گذشته تولید ماسک  برای مقابله با بیماری  
کرونا نداش��تیم، چراکه تا به حال با چنین خطری مواجه نش��ده بودیم پس 
نه  تنها ما، بلکه س��ایر کش��ور ها هم اس��تانداردی برای تولید چنین ماسکی 
تدوین نش��ده بود. او با اشاره به وجود استاندارد برای ماسک جراحی گفت: 
به مح��ض اعالم ورود این بیماری و این خطر در کش��ور چین، با همکاری 
وزارت بهداش��ت و س��ایر بخش های مربوطه ش��روع به ارزیابی برای تعیین 
استاندارد پژوهش محور در این حوزه کردیم. تعیین استاندارد بدون پژوهش 
امکان پذی��ر نب��وده و باید فرآیند الزم را طی کن��د. پیروزبخت تصریح کرد: 
تعیین استاندارد برای این ماسک ها آغاز شده و نهایی شدن آن مدتی زمان 
می برد، اما امروز تعیین این اس��تاندارد به دغدغه اصلی ما و وزارت بهداشت 
تبدیل ش��ده تا در کوتاه ترین زمان ممکن استاندارد قطعی را تعیین کنیم. 
عدد قطعی نمی توان برای آن مشخص کرد اما این قول را به مردم می دهیم 

که در اسرع وقت موارد حساس را تعیین کرده و آزمایشات را آغاز کنیم.

گوگل 8 هزار کارمند خود را به دورکاری فرستاد
گوگل از حدود 8۰۰۰ کارمند خود در دفترش در دوبلین خواسته دورکاری 
کنند و در محل کار حاضر نش��وند.  به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از 
رویت��رز، گوگل از حدود 8۰۰۰ کارمند خود در دفترش در دوبلین خواس��ته 
در خانه کار کنند. این تصمیم پس از آن گرفته ش��د که نش��انه هایی ش��بیه 
ب��ه آنفلوآنزا در یکی از این کارمندان در این مرکز دیده ش��د.  ایرلند در روز 
یکش��نبه اولین مورد ابتال به ویروس کرونا را گزارش داد و مدرسه دانش آموز 
مبتالش��ده را تعطیل کرد. وزیر بهداش��ت ایرلند روز دوشنبه گفت همان یک 
مورد ابتال به این ویروس تایید شده است. ویروس کرونا که در اواخر دسامبر 
در چین ش��ایع ش��د، به بیش از ۶۰ کشور دیگر راه یافته و تا حاال جان بیش 
از 3۰۰۰ نفر را گرفته و 8۶5۰۰ نفر را مبتال کرده اس��ت. س��خنگوی گوگل 
گفت: »ما اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را برای محافظت از سالمت و امنیت 
کارمندان خود ادامه می دهیم و در همین راس��تا از کارکنان خود در دوبلین 

خواسته ایم در محل کار حاضر نشوند و دورکاری کنند.«

اخبـــار

رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران با اعالم اینکه در پی ش��یوع ویروس 
کرونا، لزوم رعایت موارد بهداش��تی به صنف قنادان ابالغ شده تاکید کرد 
انواع ش��یرینی که با حرارت 2۰۰ تا 4۰۰ درجه پخته می شود مشکلی از 

این بابت ندارد.
علی بهره مند در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابالغ اطالعیه هایی درباره 
رعایت موارد بهداشتی به صنف قنادان از سوی اتحادیه، اظهار کرد: طبق 
اعالم مسئوالن وزارت بهداشت نان به دلیل پخته شدن در حرارت حدود 
2۰۰ درجه آلوده به ویروس نیس��ت بنابراین انواع شیرینی که با حرارت 

2۰۰ تا 4۰۰ درجه پخته می شود نیز مشکلی از این بابت ندارد.
وی با تاکید بر رعایت اصول بهداش��تی از س��وی کارکنان این بخش و 
تحویل ش��یرینی در بسته بندی به مش��تریان، اظهار کرد که فروش این 
صنف بعد از شیوع ویروس کرونا به یک دهم ماه های گذشته رسیده است.

رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران با بیان اینکه کارگران قبل از ورود به 
کارگاه تب س��نجی می شوند، تصریح کرد: همچنین کارگان در واحدهای 
صنفی ش��یرینی پزی ملزم ش��دند همه وسایل مورد اس��تفاده خود را به 

صورت مداوم ضدعفونی کنند و حتما از دستکش استفاده کنند.

رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران اعالم کرد که در پی ش��یوع ویروس 
کرونا فروش این صنف به یک دهم ماه های گذشته رسیده است.

به گزارش ایس��نا، از س��ی ام بهمن ماه مواردی از ابتال به ویروس کرونا 
در ایران اعالم شد و تا روز سیزدهم اسفندماه، 23۰۰ نفر به این ویروس 
مبتال ش��ده و متاس��فانه 77 نفر بر اثر ابتال به آن فوت کردند. همچنین 
شیوع این ویروس و کم ش��دن رفت وآمدها برای پیشگیری از آن در ماه 
پایانی س��ال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد است، 
باعث شده فعاالن تجاری و اصناف مختلف دچار آسیب های جدی شوند.

شیرینی ها مشکلی بابت کرونا ندارند

یک تولیدکننده پوش��اک با تاکید بر اینکه سرانه اشتغال زایی این صنعت رقم 
بس��یار باالیی اس��ت، گفت بروز مشکالت فعلی در بازار پوشاک خود را طی چند 
ماه آینده نش��ان خواهد داد و بخش��ی از ش��اغالن این صنعت بیکار و طرح های 

توسعه ای و پروژه ها متوقف خواهد شد.
علیرضا صفاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، با اشاره 
به اینکه چالش رکود کس��ب و کار امروز مختص به بازار پوش��اک نیس��ت و کل 
کشور را درگیر خود کرده است، اظهار داشت: در بخش پوشاک خرده فروشی ها با 
آسیب جدی روبه رو شده اند، در حالی آنها فروش خود را به صورت فیزیکی انجام 
می دادند که امروز مردم به دلیل جلوگیری از ش��یوع بیماری تمایلی به مراجعه 

به مراکز فروش پوشاک ندارند.

وی ب��ا اع��الم اینکه تقریبا فروش به صفر رس��یده اس��ت، گف��ت: دولت باید 
در ش��رایط فعلی عالوه بر مس��ئولیت خ��ود جهت مقابله با ای��ن بیماری به داد 
تولیدکنندگان نیز برسد. مدیریت بحران در سایر کشورها نشان می دهد آنها در 
این ش��رایط حمایت های الزم را از تولیدکنندگان خود انجام و حتی فرصت هایی 
را ب��رای پرداخت بدهی ها در نظ��ر می گیرند که امیدواریم ای��ن موضوع نیز در 

کشور اجرایی شود. 
این تولیدکننده پوشاک با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان پوشاک چندین سال 
اس��ت با موضوع قاچاق روبه رو هس��تند، افزود: در طول سال تالش بسیاری شد 
تا صنف پوش��اک بتواند حجم زیادی از فروش خود را در ش��ب عید انجام دهد 
که با بروز این بیماری نمی توانند نس��بت ب��ه فروش محصوالت خود اقدام کنند 

البت��ه تأثیرات مخرب این موضوع در صنایع پایین دس��تی نمود بیش��تری پیدا 
کرده است. 

صفاری با تاکید بر اینکه س��رانه اش��تغال زایی در این صنعت رقم بسیار باالیی 
است، تصریح کرد: ابعاد بروز مشکالت فعلی در بازار پوشاک خود را طی چندین 
ماه آینده نش��ان خواهد داد، به نحوی که بخش��ی از شاغالن این صنعت بیکار و 

طرح های توسعه ای و پروژه ها متوقف انجام خواهد شد.
وی به تصمیم اخیر ش��ورای عالی برند پوش��اک در هفته گذشته اشاره کرد و 
گفت: در این شورا شعار »با هم می گذرانیم« مطرح شده که امیدواریم با حمایت 
همه تولیدکنندگان و مردم بتوانیم این ش��رایط را با موفقیت طی و فضا را برای 

فعالیت واحدهای تولیدی فراهم کنیم.

عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت امروز متوس��ط 
قیم��ت هر کیلو مرغ زن��ده 9 هزار و 2۰۰ تومان و م��رغ گرم 13 هزار 

و 7۰۰ تومان است.
عظی��م حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی کش��ور، 
از ثب��ات قیمت مرغ طی روز های اخیر در ب��ازار خبر داد و گفت: امروز 
متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 9 هزار و 1۰۰ تا 9 هزار 
و 2۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 13 هزار و 2۰۰ 

تا 13 هزار و 5۰۰ تومان است.
وی با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، ادامه داد: با توجه 
به ش��رایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می ش��ود که قیمت مرغ تا پایان سال 

از 14 هزار تومان فراتر نرود.
این مقام مس��ئول درباره تاثیر ویروس کرونا در بازار مرغ بیان کرد: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و توصیه پزشکان مبنی بر مصرف گوشت سفید، تقاضا برای 
خرید در بازار افزایش یافته اس��ت، اما به سبب تولید مناسب کمبودی در عرضه 

وجود ندارد که بازار دچار تالطم شود.
این مقام مس��ئول قیمت واقعی هر کیلو م��رغ زنده را 9 هزار و 5۰۰ 
توم��ان و مرغ آم��اده به طبخ 14 هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه 
به تاثیر قیمت جوجه یکروزه به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر هزینه 
تمام ش��ده تولید، قیمت مرغ نباید کمتر از 14 هزار تومان باشد چراکه 
با وجود متوس��ط قیمت 4 هزار و 5۰۰ تا 5 هزار تومانی برای هر قطعه 

جوجه یکروزه، فروش با نرخ کمتر به زیان تولیدکننده است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی درباره آخرین وضعیت 
قیمت جوجه یکروزه در بازار بیان کرد: در حال حاضر جوجه یکروزه با 

قیمت کمتر از 2 هزار تومان در بازار عرضه می شود.
وی با اش��اره به اینکه قیمت نهاده های دامی در بازار تغییری نداش��ته اس��ت، 
گفت: برخی دالالن با خرید نهاده و ذخیره س��ازی در انبار ها طی ماه های اسفند 

و فروردین که بارگیری با چالش روبه رو می شود، اقدام به عرضه ذرت با نرخ های 
باالی یک هزار و 9۰۰ تا 2 هزار تومان می کنند.

حجت ادامه داد: هفته گذشته پشتیبانی امور دام با اعالم حواله ذرت 
بازار را مدیریت کرد که امیدواریم یک محموله کنجاله س��ویا هم اعالم 

کند تا روند مطلوب قیمت ابتدای سال در بازار ادامه یابد.
نیازی به عرضه مرغ منجمد نیست

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نیازی به عرضه مرغ منجمد 

نیست، اظهار کرد: با وجود شرایط مناسب تولید و عرضه کافی مرغ گرم، توزیع 
مرغ منجمد تنها منجر به زیان مرغداران  می شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه حجم ذخایر 
مرغ پش��تیبانی امور دام نیاز بازار را تامین می کند، بیان کرد: پشتیبانی امور دام 
به عنوان متولی امر با رصد قیمت از سطح بازار در صورت نوسان قیمت فراتر از 
نرخ مصوب اقدام به عرضه مرغ منجمد در بازار می کند تا از حیث التهاب قیمت 

فشاری بر مصرف کننده وارد نشود.

دولت برای توقف بازار پوشاک شب عید فکری کند

استمرار ثبات قیمت مرغ در بازار

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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اخبار

مشکالت طرح شبکه سیر برای رانندگان و 
مالکان خودرو

اجرای طرح ش��بکه س��یر با وجود اینکه توانس��ته به اهدافی که برای آن 
مشخص شده بود برسد، اما مشکالتی برای رانندگان به وجود آورده است.

 یک فعال حوزه حمل و نقل جاده ای معتقد است اجرای طرح شبکه سیر با 
وجود اینکه توانس��ته به اهدافی که برای آن مشخص شده برسد، اما مشکالتی 
برای مالکان و رانندگان اتوبوس به وجود آورده است. به گزارش تین نیوز، طرح 
شبکه س��یر با هدف اصالح ساختار اقتصادی شرکت های حمل  و نقل عمومی 
جاده ای در اوایل س��ال 9۶ از سوی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای اجرا 
شد.  در این روش شرکت های حمل  و نقل از طریق انتخاب نام واحد با یکدیگر 
یک ش��بکه را تشکیل می دهند که این ش��بکه دارای امکانات کلیه اعضای آن 
ازجمل��ه ناوگان، ب��ازار تقاضا، اعتبار و معروفیت، تجهیزات و . . . اس��ت و کلیه 
اعضای ش��بکه نیز از امکانات اشتراکی آن بهره برداری می کنند. حسین فرجی، 
فعال حوزه حمل و نقل جاده ای در مورد این طرح به خبرنگار تین نیوز گفت: 
ه��ر طرحی عالوه بر مزیت هایی که دارد، معایبی نیز به همراه خواهد داش��ت. 
طرح شبکه سیر نیز در کنار مزیت هایی که دارد مشکالتی نیز داشته است.  وی 
افزود: هدف از این طرح یکپارچه سازی شرکت های حمل و نقلی بوده است، به 
صورتی که شرکت های کوچک در شرکت های بزرگ ادغام شوند و شرکت های 
مادر را ایجاد کنند. به گفته وی 25۰۰ ش��رکت مسافربری وجود داشت که در 
ابتدا براس��اس این طرح مقرر ش��ده بود از مجموعه آنها چند ش��رکت قوی در 
تهران به عنوان ش��رکت مادر فعالیت و در کل ایران شعبه های نمایندگی ایجاد 
کنند که با توجه به اعتراض شرکت های مسافربری اجرای این طرح بدین شکل 
منتفی ش��د و رویه کنونی اجرا شد. این فعال حمل و نقلی درخصوص مشکل 
اصلی این طرح گفت: یکی از مهم ترین مش��کالت این اس��ت که اگر راننده ای 
س��رویس دربستی به شهری ببرد که ش��رکت مادر در آنجا نمایندگی نداشته 
باش��د، نمی تواند از ش��رکت دیگری صورت وضعی��ت دریافت کند و در نتیجه 
نمی تواند مسافری برای بازگشت بگیرد.  فرجی اظهار کرد: مشکل دوم این است 
که براساس این طرح اکنون امکان ایجاد شعبه در شهرها و حتی شهرستان های 
کوچک نیز فراهم است و این موضوع  موجب رقابت ناسالم بین شرکت ها و ضرر 
و زیان مالکان اتوبوس ش��ده اس��ت زیرا شرکت ها برای جذب مسافر زیر کرایه 
تصویب شده از مسافر پول دریافت می کنند و کرایه واقعی دست مالک نمی رسد. 
این راننده مالک اتوبوس درخصوص دیگر مشکالت این طرح گفت: در گذشته 
اگر مالکان اتوبوس تصمیم داشتند تعاونی یا شرکت خود را تغییر بدهند، این 
کار به راحتی انجام می شد ولی اکنون به دلیل اجرایی شدن این طرح، انتقال یا 
تغییر تعاونی و شرکت به سختی و با طی مراحل اداری انجام می شود و کسی 

نیز پاسخگو نیست. 

افزایش 25درصدی نرخ کرایه حمل ونقل 
عمومی تصویب شد

اعضای شورای شهر تهران با افزایش 25درصدی نرخ کرایه حمل ونقل عمومی 
در پایتخ��ت موافقت کردند.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
فارس، در راستای طرح تبصره های مختلف بودجه شهرداری تهران تبصره بیست 
و ششم مربوط به آیین نامه مالی شهرداری ها در زمینه بهای خدمات شهرداری 
تهران بود. در همین راستا محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 
ش��ورای ش��هر تهران در مورد بهای خدمات بلیت مت��رو، اتوبوس و کرایه های 
تاکسی در سال 99 اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون، افزایش 25درصدی نرخ 
خدمات مربوط به حمل ونقل عمومی است. بر همین اساس بلیت تک سفره مترو 
داخل ش��هر از 12۰۰ تومان به 15۰۰ تومان و بلیت تک سفره حومه به تهران 
18۰۰ تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی افزود: بلیت تک س��فره هشتگرد 
ب��ه تهران و برعکس که حدود ۶۰ کیلومتر اس��ت 5 هزار تومان در نظر گرفته 
ش��ده است. همچنین برای بلیت اتوبوس و مینی بوس افزایش 25درصدی نرخ 
پیش��نهاد شده و در کمیسیون حمل ونقل به تصویب رسیده است و شهرداری 
مکلف است اصالحیه بهای خدمات مربوطه را در نظر گیرد و پس از نهایی شدن 
از ابتدای اردیبهش��ت 99 اجرا شود. سرانجام اعضای ش��ورای شهر با 15 رأی 

موافق به افزایش 25درصدی نرخ بلیت حمل ونقل عمومی، رأی مثبت دادند.

تاثیر تغییر ساعت ادارات با نرخ طرح ترافیک
مدیر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی ش��هرداری تهران 
گفت نرخ طرح ترافیک در صورتی که ورود به طرح قبل از س��اعت هش��ت 

و خروج پیش از ساعت  3۰و13 انجام شود حدود 14 هزار تومان است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس،  عمار س��عیدیان فر 
مدیر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی شهرداری تهران درباره 
مطالبه برخی از مخاطبان فارس  اظهار کرد: تغییر در س��اعت طرح ترافیک به 
تصمیم ش��ورای ترافیک تهران که نمایندگانی از شهرداری، استانداری، پلیس 
راهور و دستگاه های دیگر مربوطه گرفته شده است و اگر بخواهیم تغییری در 
این زمینه داش��ته باشیم این مسئله الزم است که در همین شورا مطرح شود. 
وی افزود: البته باید توجه داش��ت که ساعت کاری ادارات از هشت صبح به 13 
تغییر یافته و در صورتی که شهروندان قبل از ساعت هشت وارد طرح شوند هیچ 
مبلغی از آنها برای ورود به طرح دریافت نمی ش��ود. سعیدیان فر افزود: از طرفی 
اگر شهروندان ساعت 13 تا 3۰و13 از طرح خارج شوند به دلیل اینکه در ساعت 
غیراوج ترافیک وارد طرح ش��ده هزینه طرح برای آنها بسیار کمتر خواهد بود. 
مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی شهرداری تهران ادامه داد: 
بنابراین در صورت ورود به طرح قبل از س��اعت هش��ت و خروج قبل از ساعت 
3۰و13 در صورت داشتن معاینه فنی برتر نرخ طرح ترافیک آن 1449۰ و بدون 
معاینه فنی 1932۰ تومان است. سعیدیان فر گفت: این در حالی است که در 
همین شرایط ورود به طرح ترافیک و خروج از آن نرخ نیم بها نسبت به حلقه اول 

یا همان طرح ترافیک اصلی دارد.

مظنه خودرو در بازار به نرخ کارخانه نزدیک 
می شود؟

مس��لما کاهش تقاضا طی یک هفته اخیر باعث شد قیمت خودرو در سطح 
بازار کاهش چش��مگیری داشته باش��د. آنچه پیش بینی می شود این است که 
کاهش قیمت خودرو در س��طح بازار تا شب عید ادامه دار است. یک کارشناس 
خودرو در پاس��خ به این پرسش که آیا قیمت خودرو در بازار به قیمت کارخانه 
نزدیک می شود؟ به تجارت نیوز گفت: با شیوع بیماری کرونا میزان تقاضا برای 
خرید خودرو در بازار به صفر رس��یده اس��ت. مسلما این کاهش تقاضا طی یک 
هفته اخیر باعث ش��د قیمت خودرو در س��طح بازار کاهش چشمگیری داشته 
باشد. آنچه پیش بینی می شود این است که کاهش قیمت خودرو در سطح بازار 

تا شب عید ادامه دار است.

به اعتقاد یک کارش��ناس صنعت خودرو، همیشه قیمت خودرو در بازار 
تح��ت تاثیر قیمت ارز مس��یر خود را طی می کند. در مس��یر قیمت های 
خودرو پارادوکس کاهش قدرت خرید مردم و سابقه افزایش قیمت خودرو، 

با توجه به شواهد درآمدهای ارزی وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، بهرام شهریاری 
درباره نوسانات اخیر قیمت ها در بازار خودرو و آینده آن در شرایطی که در 
روزهای پایانی سال هستیم و طبق روال هر ساله در این روزها، شاهد تقاضا 
و به دنبال آن رش��د قیمت خ��ودرو بودیم، اظهار کرد: تا زمانی که عوامل 
این باال و پایین شدن قیمت ها در بازار به طور کارشناسی شده مورد بحث 

و بررسی قرار نگیرد، نمی توان برای پیش بینی آینده آن به جواب رسید.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: باال رفتن قیمت ها در چند هفته 
گذش��ته به دلیل خروج ایران از بحث FATF  و ش��وک ارزی بود که به 

دنبال خود افزایش قیمت کاالها را نیز داش��ت. بازار خودرو نیز که تحت 
تاثی��ر قیمت ارز قیمت های خود را باال و پایی��ن می کند، به دنبال صعود 
قیمت ارز، روند افزایش��ی به خود گرفت. پس از آنکه تا حدودی قیمت ها 
فروکش کرد، قیمت خودرو نیز کاهش��ی ش��د. البته که الزم به ذکر است 

هنوز به رقم های متعادل سابق خود بازنگشته است.
وی با بیان اینکه چشم اندازی برای ارزان تر شدن قیمت خودرو در بازار 
وج��ود ندارد، تصریح کرد: در رابطه با قیمت خودرو در بازار دو پارادوکس 
وجود دارد؛ عالوه بر اینکه دلیلی برای کاهش قیمت آن هم در بازار شب 
عید وجود ندارد و با توجه به اینکه درآمد ارزی برای کش��ور وجود ندارد، 
احتماال قیمت ها پایین نخواهد آمد و مجدد صعودی خواهد ش��د؛ قدرت 
خرید مردم نیز روز به روز کاسته شده و رفته رفته به سمتی حرکت می کند 

که دیگر مردم عادی توانایی خرید خودرو نخواهند داشت.

رکود تورمی در انتظار بازار خودرو
شهریاری افزود: این موضوع  ما را به رکود تورمی بازمی گرداند؛ در گذشته 
نیز بازار خودرو ایران نیز تجربه رکود در عین تورم را به خود دیده و بسیار زیان 
ایجاد کرده است. چشم اندازی برای تغییر شرایط فعال وجود ندارد. اگر دولت 
تمرکز خود را بر درآمدهای مالیات قرار داده باشد باید به این موضوع توجه شود 
که این مالیات از چه کسانی دریافت می شود؛ واحدهای تولید که بدهی های 
بزرگی را بر دوش دارند و هنوز نتواسته اند از پس بازار و دالالن بربیایند، چگونه 
می توانند برای دولت تامین درآمد داشته باشند؟ این کارشناس صنعت خودرو 
تاکید کرد: با کاهش قدرت خرید مردم درست است که تقاضا پایین می آید 
اما این کاهش تقاضا کاهش قیمت ها را رقم نمی زند، بلکه سبب رکود در بازار 
خواهد شد. البته که این رکود تورمی در آینده تنها شامل بازار خودرو نخواهد 

شد و سایر بازارها را هم درگیر خواهد کرد. 

دالیل نوسان قیمت خودرو

دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ای��ران در رابطه با ال��زام اجرایی ش��دن ارتقای 
خودروهای س��واری به اس��تاندارد یورو 5 در ش��رایط تحمیل ش��ده ناش��ی از 

تحریم های ظالمانه هشدار داد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا،  احمد نعمت بخش  
اظهار کرد: قانون هوای پاک در زمان به امضا رس��یدن برجام و زمانی که مسائل 
خوش بینانه تصور می ش��د، تنظیم شد. آیین نامه های قانون مذکور بر این اساس 
بود که از ابتدای س��ال 1398، اس��تاندارد خودروها را به یورو 5 ارتقا دهیم، اما 
به دلیل مشکالت به وجود  آمده از تحریم ها، سال گذشته به درخواست انجمن 
خودروس��ازان ایران نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس 
جمهور ارس��ال ش��د تا اجرای برخی از بندهای آیین نامه قانون مذبور را تا رفع 

تحریم ها به حالت تعلیق درآورند.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ادامه داد: با توجه به اینکه س��وخت یورو 5 با 
ppm  1۰ گوگرد، عرضه سراس��ری نشد و اجرای استاندارد یورو 5 نیز نیازمند 
تکنولوژی ه��ای جدید  به  ویژه برای خودروهای اتوماتیک اس��ت که ما فاقد آنها 
هستیمف اما دولت مصوب کرد تا به مدت یک سال اجرای این قانون عقب بیفتد 
و قرار شد از ابتدای فروردین ماه سال 99 اجرا شود. اخیرا نیز مکاتباتی با وزارت 

صمت داش��ته ایم که در این یک س��ال نه تنها هیچ تسهیالتی فراهم نشده، بلکه 
تحریم ها شدیدتر هم شده اند.

وی افزود: همچنین براس��اس »بند الف قسمت )2( مصوبه شماره  15738۶ 
/ ت5۶229 ه س��ال 97«  قانون هوای پاک، مصوب شد تا به ازای سه خودروی 
دیزلی تولیدی که اس��تاندارد یورو EEV  5 داش��ته باشد، یک خودرو فرسوده 

از رده خارج شود.
نعمت بخ��ش ادامه داد: طبق طرح نوس��ازی ناوگان حمل ونقل  فرس��وده که 
چند س��ال پیش توسط رئیس جمهور اعالم شد، قرار  است  که 5۰درصد مبلغ 
خودروی جایگزین در جهت کمک به دارندگان خودروهای فرسوده توسط دولت 
پرداخت ش��ود که خودروها ارزان تر به دست متقاضیان برسد تا اثر تورمی ناشی 
از هزینه حمل و نقل کاهش یابد؛ لذا خروج یک خودرو فرس��وده در قبال تولید 
س��ه کامیون با اس��تاندارد یورو EVV 5 مغایر با طرح نوس��ازی است، چراکه با 
پرداخت نیمی از هزینه ها توسط دولت، با از رده خارج کردن یک خودرو به ازای 
تولید س��ه خودرو، افزایش قیمت کامیون ها را در پی خواهد داش��ت بنابراین  ما 
خواستار لغو این بند نیز شدیم، اما در پاسخ به هر دو درخواست ما، تنها اجرای 

هر دو بند مصوبه مذکور یکسال به تعویق انداخته شد.

اثر تورمی مضاعف ناشی از اسقاط یک خودرو با تولید سه خودرو
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه طرح از رده خارج کردن یک خودرو فرس��وده به ازای 
هر س��ه خودروی تولیدی دیزل��ی مضاعف اثر تورمی دارد، گف��ت: زمانی که به 
ط��ور نمونه جایگزینی  یک خودرو کامیون فرس��وده با نو، ب��رای دارنده خودرو 
گ��ران تمام ش��ود، اثر تورم��ی خواهد داش��ت؛ چراکه حمل ونقل  ب��اری کاالها 
توس��ط کامیون ها صورت می گیرد. زمانی که قیمت کامیون گران تر تمام ش��ود، 

حمل ونقل تمام  کاالها نیز منجر به افزایش قیمت آنها خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: ذرات معلق  عامل اصلی 8۶درصد 
روزهایی هس��تند که س��طح آالیندگی ها در هوا زیاد اس��ت که عمدتا توس��ط 
اتوبوس ها، کامیون و موتورس��یکلت ها تولید ش��ده و ربط چندانی به خودروهای  
س��واری ندارد. عالوه بر این  فلزات گران بهایی که در کاتالیست خودروهای یورو 
5 استفاده می شود، نسبت به خودروهای یورو4 بسیار گران تر شده است. به طور 
مثال قیمت یک کاتالیس��ت موتور TU5  ایران خودرو در س��ال 95، 2۰۰ هزار 
تومان بوده که اکنون 2میلیون و 4۰۰ هزار تومان رسیده است  و در واقع فلزات 
مورد اس��تفاده در کاتالیس��ت ها 1۰ برابر گران ش��ده که موجب افزایش قیمت 

خودروها خواهد شد.

عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به تصویب 
اختصاص ۶۰ لیتر بنزین نوروزی در کمیس��یون تلفیق گفت  زمان واریز 
این سهمیه به کارت های سوخت به دولت واگذار شده و اکنون مشخص 
نیس��ت.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، »جالل 
میرزایی«  با بیان اینکه پیش��نهاد اختصاص س��همیه بنزین نوروزی از 
س��وی برخی از اعضای کمیس��یون تلفیق بودجه سال 99 مطرح شد،  
افزود: پیشنهاد اولیه اختصاص بیش از ۶۰ لیتر بنزین نوروزی برای هر 

دستگاه خودرو بود، اما در نهایت ۶۰ لیتر به تصویب رسید.
وی با اش��اره به ش��رایط کش��ور بعد از ش��یوع کرونا و ل��زوم کاهش 

سفرهای بین شهری،  افزود: بر این اساس به دولت این اجازه داده شده 
تا زمان واریز س��همیه نوروزی را بعد از اعالم به مجلس شورای اسالمی 
تغییر دهد، بنابراین ممکن اس��ت این س��همیه در بهار و یا تابستان در 
کارت های سوخت شارژ شود. به گفته میرزایی،  دولت باید از منابعی که 
در اختیار دارد، این ۶۰ لیتر را به خودروها اختصاص دهد، اما در مورد 

زمان آن دست دولت باز گذاشته شده است.
وی تاکید کرد:  چنانچه ش��رایط از نظر شیوع کرونا عادی شود، دولت 

می تواند این سهمیه را در نوروز به کارت های سوخت واریز کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اختصاص سهمیه بنزین نوروزی 

فش��ار مضاعفی بر منابع یارانه خواهد داشت، گفت: به هر حال راجع به 
این موضوع نیز بررس��ی انجام ش��د و نماینده دولت در ارتباط با بودجه 

در این زمینه صحبت کرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه دولت با محدودیت منابع مالی روبه روس��ت،  
اضافه کرد: بعد از توضیحات مجلس و دولت، تصمیم بر این ش��د تا ۶۰ 

لیتر به عنوان بنزین نوروزی اختصاص پیدا کند.
به گزارش ایرنا،  از بامداد 24 آبان س��ال جاری س��همیه بندی بنزین 
انجام ش��د. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 15۰۰ تومان،  
بنزین آزاد 3 هزار تومان و بنزین سوپر 3هزارو 5۰۰ تومان تعیین شد.

هشدار انجمن خودروسازان ایران

زمان واریز بنزین نوروزی مشخص نیست
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دبیرخانه اینوتکس 2۰2۰ اعالم کرد برای ش��رکت کنندگان در 
این نمایشگاه، فرصت های حمایتی ویژه ای در نظر گرفته است.

دبیرخانه نهمین دوره نمایش��گاه بین الملل��ی نوآوری و فناوری 
ب��ا هدف »حمای��ت از حضور ن��وآوران و 
فناوران برای حضور در اینوتکس 2۰2۰« 
و »ارائه دس��تاوردهای نوآوران و فناوران 
ب��ه مخاطب��ان«، تخفیف ه��ای وی��ژه ای 
را در نظ��ر گرفت��ه اس��ت. پنج گ��روه از 
شرکت کنندگان می توانند از این حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

بهره مند شوند.
محصول مح��ور«  »اس��تارت آپ های 
به معن��ای اس��تارت آپ هایی اس��ت که 
اقدام به س��اخت یا ارتقای یک محصول 
فناوران��ه کرده اند و ه��دف آنها از حضور 
در اینوتک��س، معرف��ی ای��ن محصول یا 
بازاریابی به منظور فروش بیشتر آن است.

»شرکت های دارای فناوری جدید« به معنای شرکت هایی  است 
که می خواهند برای اولین بار از فناوری جدید خود در نمایش��گاه 

اینوتکس رونمایی کنند. فناوری ه��ای مدنظر آنها باید تاکنون به 
بازار عرضه نش��ده باشند و اولین بار در نمایشگاه اینوتکس معرفی 
ش��وند. محصوالتی که به عنوان نمونه یا پروتو تایپ هم س��اخته 
 TRL ش��ده اند، در صورتی ک��ه دارای
باالی ۶ باشند، می توانند از این حمایت 

بهره مند شوند.
معن��ای  ب��ه  غیرمقی��م«  »ایرانی��ان 
اس��تارت آپ ها ی��ا ش��رکت های نوپایی 
اس��ت که مدیرعامل یا بنیانگذاران آن 
از ایرانیان مقیم خارج از کش��ور بوده و 
در لیست مرکز تعامالت بین المللی علم 
و فناوری ریاس��ت جمهوری ثبت شده 

باشند.
و  فن��اوری«  »پارک ه��ای  تمام��ی 
»شتاب دهنده های عضو مرکز شتابدهی 
نوآوری« نیز می توانن��د از این حمایت 
بهره مند ش��وند. شرکت های دانش بنیان در صورت ارائه گواهینامه 
حضور در نمایشگاه و فاکتور پرداختی، امکان دریافت 7۰درصد از 

هزینه های شرکت در نمایشگاه را دارند.

این روزها در کش��ور همه به میدان مبارزه با »کرونا« آمده اند. زیس��ت بوم 
فناوری و نوآوری نیز از هیچ تالشی در این زمینه فروگذار نیست، اما پیش نیاز 
مقابله با بیماری کرونا نیز مانند هر بیماری دیگری مواجهه درس��ت و منطقی 

با آن و ش��ناخت راهکارهای پیشگیری و البته 
درمان این بیماری است.

به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
،کرون��ا مرزه��ا را درنوردی��ده اس��ت. اکن��ون 
تبدیل به مش��کلی بین المللی شده است. پس 
هم افزایی و همدلی بین الملل��ی برای مقابله با 

آن نیاز است.
محققان در کش��ورهای مختل��ف تمام توان 
خ��ود را به کار گرفته اند تا چاره ای برای مبارزه 
ب��ا این بیماری بیابند. در ایران نیز اقداماتی در 

حال انجام است.
در ای��ن میان می توان ب��ه راه اندازی کمپین 

»با کمک زیس��ت بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می دهیم« اشاره کرد؛ 
کمپینی که توس��ط س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری به راه افتاد تا با هم افزایی فعاالن زیست بوم فناوری 

و ن��وآوری گامی قدرتمند و هم افزا در کمک ب��ه مردم و جامعه برای مبارزه با 
ویروس جدید کرونا برداش��ته ش��ود. آن هم با کمک شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها. همچنین تولید تحقیقاتی داروی درمانی مبارزه با ویروس کرونا، 
رسیدن س��قف تولید روزانه ماسک در کشور 
ب��ه 3۰۰ هزار عدد تا آخر هفته و تولید کیت 
تشخیص از اقدامات دیگری است که در ستاد 

مبارزه با کرونا در حال پیگیری است.
 ام��ا پیش نیاز مقابله با بیم��اری کرونا نیز 
مانن��د هر بیماری دیگری مواجهه درس��ت و 
منطقی با آن و شناخت راهکارهای پیشگیری 
و البته درمان این بیماری است. جواد صالحی 
فدردی  اس��تاد روانشناسی شناختی دانشگاه 
فردوس��ی مش��هد درباره این موضوع معتقد 
اس��ت: در مواجهه با هر پدیده ای که می تواند 
رنگ و بوی تهدید برای جامعه به خود بگیرد، 
نخس��تین واکنش ذهن انس��ان به این دست 
بحران ها انکار واقعیت اس��ت، به طوری که ذهن انس��ان به ش��کل ناخودآگاه 
تالش می کند تا در موقعیت های خطرناک یا دردآور ارزیابی کاهش��ی نس��بت 

به آن داشته باشد.

مواجهه  منطقی با »کرونا«فرصت های حمایتی نمایشگاه اینوتکس 2۰2۰ اعالم شد

عصر دیروز »تام« ش��رکتی که در زمینه اتوماسیون صنعتی فعالیت 
می کند و دس��تاوردهای قابل توج��ه را در حوزه محصوالت و خدمات 
ایران س��اخت به صنایع عرضه کرده است، میزبان سورنا ستاری معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری شد.
س��تاری در بازدیدی که از بخش های مختلف این ش��رکت داش��ت، 
از زمینه س��ازی صنای��ع ب��زرگ برای به می��دان آمدن ش��رکت های 
دانش بنیان، اس��تارتاپ ها و دیگر فعاالن زیس��ت بوم نوآوری به عنوان 
یک ضرورت مهم یاد کرد و گفت: زیرس��اخت هایی که در این شرکت 
وجود دارد، زمینه برای توس��عه اس��تارتاپ ها فراهم است. صنعت باید 
عادت کند کار را به دس��ت کس��ب وکارهای دانش بنیان و استارتاپ ها 

بس��پارد و بخش خصوصی را عهده دار 
ورود نوآوری به صنعت کند.

به اعتق��اد معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمه��وری، بخ��ش خصوصی به 
خوبی نیازها را می شناس��د و می تواند 
با س��وار کردن نوآوری بر زیرس��اخت 
صنای��ع، محص��ول یا خدم��ت کیفی، 
رقابت��ی و نوآورانه را پیش��کش جامعه 

کند.
»اس��تقبال جامع��ه« ب��رگ برن��ده 

شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها
وی، اینک��ه جامع��ه از محص��والت 
یا خدم��ات باکیفیت، رقابت��ی و قابل 
اعتم��اد اس��تقبال می کن��د را ب��رگ 
برنده ای برای اس��تارتاپ ها دانس��ت و 
گفت: این ویژگی ها، برگ برنده کسب 
و کارهای دانش بنیان و استارتاپ  ها در 
برابر کسب و کارهای سنتی یا خدماتی 
اس��ت که پیش از این، ب��دون در نظر 
گرفت��ن نی��از جامعه ارائه می ش��دند. 
نمون��ه موفق اس��تارتاپ های خدماتی 
که اکنون با استقبال چشمگیر جامعه 

مواجه اند گواهی بر این مدعاست.
بازار بسیار گسترده و نهفته در حوزه مدیریت ساختمان ها و منازل، 
تاسیسات، مدیریت هوشمند، مصرف انرژی از شاخص ترین زمینه هایی 
بود که معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به عنوان زیرساخت های 
بالقوه شرکت تام برای فعاالن دانش بنیان و استارتاپ ها نام برد و ادامه 
داد: آماده هس��تیم در صورتی که یک زیرساخت مناسب برای توسعه 
خدمات با حمایت از استارتاپ ها تعریف شود، هر حمایتی انجام دهیم 

تا این بازار در تعامل با صنعت و زیست بوم نوآوری شکوفا شود.
»ایده های نوآورانه اس��تارتاپ ها با استفاده از زیرساخت ها و ظرفیت 
ش��رکتهایی مانن��د ت��ام، می تواند به اص��الح الگوی مص��رف انرژی و 

هوشمند شدن شهروندی منجر شود.«
س��تاری با بیان ای��ن موضوع، از نقش دولت به عنوان تس��هیل گر و 
زمینه س��از ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه گذاری روی ایده های 
نوآوران��ه گف��ت و افزود: معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
زیرس��اختی است که از توس��عه فناوری ها حمایت می کند و مستقیما 

سفارش دهنده یا صاحب پروژه ها نمی شود.
وی معتق��د اس��ت دولت بای��د به ج��ای نقش آفرین��ی در پروژه ها 
و ایده ه��ای نوآوران��ه ی��ا پژوهش های کاربردی، بخش��ی از ریس��ک 
س��رمایه گذاری این پروژه ها را تقبل و بس��تری فراه��م کند تا بخش 

خصوصی به میدان سرمایه گذاری روی این ایده ها پای بگذارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به انتشار کتاب های ایده های 
موفق استارتاپ ها اشاره کرد و گفت: نمونه های خارجی و موفق هزاران 
ایده اس��تارتاپی که در دنیا پیاده سازی ش��ده توسط معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری منتشر شده است که هر کدام این ظرفیت 
را دارن��د تا به ش��کلی بومی، به کس��ب و کار بدل ش��وند. آماده ایم از 
مدل  های س��ازگار با کشورمان در 

این حوزه ها حمایت کنیم.
فرهنگ س��ازی  س��تاد  رئی��س  
بی��ان  ب��ا  دانش بنی��ان  اقتص��اد 
اینکه ش��هرداری با کمک فعاالن 
زیس��ت بوم نوآوری صاحب ش��هر 
می ش��ود، گف��ت: تهران بس��تری 
مستعد و بالقوه برای تبدیل شدن 
به شهر هوش��مند است؛ این مهم 
ام��ا نه توس��ط ش��هرداری بلکه با 
نقش آفرین��ی اس��تارتاپ ها رن��گ 

واقعیت می گیرد.
از اتوماسیون صنعتی تا 
تجهیزات صنایع نفت وگاز

تام ایران خودرو ش��رکتی است 
ک��ه در زمینه مهندس��ی و اجرای 
عمران��ی  و  صنعت��ی  طرح ه��ای 
فعالی��ت دارد. از میان 1175 نفر 
نیروی انسانی فعال در بخش های 
گوناگون این شرکت، 419 نفر در 

دفتر مرکزی تام فعالند.
گس��تره فعالیت های شرکت تام 
حوزه های گوناگونی مانند صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو 

و تاسیسات، صنایع خودرویی
کنت��رل و ابزار دقیق، حم��ل و نقل و زیرس��اخت را دربر می گیرد. 
این ش��رکت در توس��عه اتوماس��یون صنعتی و تجهیزات ابزار دقیق با 

توانمندی بومی گام برداشته است.
س��اخت avg یا ابزارهای نقلیه و روبات های هدایت ش��ونده نس��ل 
چهارم ایران س��اخت، همچنین نمونه بومی نرم افزار صنعتی اسکادا از 

دستاوردهای این شرکت به شمار می رود.
گام نخست برای ایجاد مرکز نوآوری و شتاب دهنده »تام«

ایج��اد مرکز نوآوری هوش��مند در ت��ام و ایجاد ش��تاب دهنده 
فناوری در ش��رکت تام برای راهبری اس��تارتاپ ها و تجاری سازی 
ایده های نوآورانه موضوعی بود که در نشس��ت مدیران این شرکت 
ب��ا معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری مطرح و گام نخس��ت 
ب��رای راه اندازی ش��تاب دهنده تام با هدف توس��عه فناوری های 

صنعتی پیموده شد.

یک شـرکت سـرمایه گذاری آمریکایی با خرید بخش قابل توجهی از سـهام توییتر، به 
دنبال بیرون کردن جک دورسی مدیرعامل فعلی این شبکه اجتماعی است.

به گزارش بلومبرگ، کمپانی Elliott Management که ۴۰ میلیارد دالر سرمایه دارد، 
یکی از بزرگ ترین سـهامداران کنشـگر در جهان به شـمار می رود. سـهامداران کنشگر 
با خرید سـهام شـرکت ها، مدیریت آنها را برای رسـیدن به اهداف خود تحت فشـار قرار 

می دهند.
»پال سـینگر«)Paul Singer(، مدیرعامل میلیاردر شـرکت یادشده عالقه ندارد جک 

دورسی به طور همزمان مدیرعامل توییتر و Square )شرکت تخصصی پرداخت موبایلی( 
باشد؛ به همین دلیل به دنبال اخراج وی است. شرکت Elliott Management با سرمایه 
ای نزدیـک به یک میلیارد دالر، ۴ درصد از سـهام توییتر را تصاحـب کرده و می خواهد 
اعضای هیئت مدیره این پلتفرم را تغییر دهد. سـال جاری میالدی سـه صندلی در هیئت 

مدیره توییتر خالی خواهد شد و شرکت یاد شده چهار نامزد را در نظر گرفته است.
جک دورسـی سـال 2۰۰8 به عنوان اولین مدیرعامل توییتر انتخاب شد و از سال 2۰15 
مجددا این سـمت را برعهده گرفته اسـت. وی در چهار سـال گذشته به رشد کاربران این 

سورنا ستاری در بازدید از شرکت »تام«:

صنعت میزبان و کاهنده ریسک ایده های نوآور باشد

سهامدار جدید توییتر به دنبال اخراج مدیرعامل؛ جک دورسی می رود؟

دریچــه

فراخ��وان حضور در بخش اختراعات برگزیده نمایش��گاه »خالقیت و نوآوری ایران« 
به منظور توس��عه مهارت های خالقانه استعدادهای جوان و نوجوان و به اشتراک گذاری 
تجارب و دیدگاه های فعاالن زیست بوم نوآوری کشور تا 25 اسفندماه سال جاری ادامه 
دارد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، اختراعات و نوآوری های ایران 
توس��ط کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری معرفی می شود. آن هم 
در برنام��ه ای ک��ه این مرکز با عنوان نمایش��گاه »خالقیت و نوآوری ای��ران« راه اندازی 
کرده اس��ت. حمایت از مخترعان برای ثبت اخت��راع در دفاتر معتبر خارجی و ترویج و 
فرهنگ س��ازی در این حوزه از اقدامات مهمی اس��ت که کانون پتنت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری انجام می دهد. 

معرفی اختراعات برگزیده در 
نمایشگاه »خالقیت و نوآوری ایران«

چهارشنبه
14 اسفند 1398

شماره 1507
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تعامل با ش��رکت های بزرگ و پیش��گامان اقتصاد الکترونیکی از دغدغه های 
اصلی س��تاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری است. اس��تفاده از تجارب این شرکت های اقتصادی می تواند 

به ش��ناخت درست و هدفمند نیازهای این حوزه 
کمک کند.

چند سالی اس��ت که با شکل گیری زیست بوم 
فناوری و نوآوری در کش��ور، ثابت شده است که 
نیازه��ای صنای��ع تنها در تامین پول و س��رمایه 
خالصه نمی ش��ود و ای��ن نیروی انس��انی خالق 
اس��ت که می تواند پاس��خگوی نیاز کشور باشد. 
ش��رکت هایی گاه در قواره کوچک اما با شناخت 
درس��ت از نیازه��ا و نقاط کور صنای��ع مختلف، 
راه ه��ای علمی و درس��تی را در اختی��ار مدیران 

قرار می دهند.
در این میان یک��ی از بخش هایی که با حضور 
بخش خصوصی و شرکت های پیشگام قرار است 

رش��د یابد، اقتصاد دیجیتال اس��ت؛ اقتصادی  که راه خود را در اقتصاد سنتی 
باز کرده و با س��رعتی باال به همه بخش  ها رخنه کرده اس��ت. س��تاد توس��عه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

هم با توجه به اهمیت اس��تفاده از این توانمندی ها و تجارب چند ساله، تعامل 
با ش��رکت های بزرگ و پیش��گامان اقتصاد دیجیت��ال را در اولویت کاری خود 

قرار داده است.
این برنامه براس��اس مشارکت با شرکت های 
بزرگ و پیش��گامان این عرص��ه اتفاق می افتد. 
قرار بر این اس��ت که این کار با هدف »افزایش 
نف��وذ فناوری ه��ای دیجیت��ال« و »پیش��برد 
برنامه های متنوع سازی توسعه بازار و صادرات« 

انجام شود.
»متنوع سازی اکوسیستم از منظر شکل گیری 
بازیگران و استارت آپ های مرتبط با حوزه های 
مسئله محور اولویت دار«، »افزایش نفوذ و انتشار 
فناوری ه��ای دیجیتال در صنای��ع«، »افزایش 
آگاه��ی عموم��ی و توانمندی ه��ای عمومی و 
تخصصی در حوزه دیجیتال«، »افزایش س��هم 
تولید دان��ش در حوزه فناوری ه��ای دیجیتال 
ب��ا رویکرد اقتص��ادی و بازارمح��ور« و »افزایش حجم بازار و ص��ادرات حوزه 
دیجیت��ال« از دیگر اهدافی اس��ت که در س��تاد توس��عه اقتص��اد دیجیتال و 

هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری می شود.

زباله های الکترونیکی همچون معادن مصنوعی هس��تند که عیار آنها از نظر 
فلزات با ارزش باالتر از معادن طبیعی اس��ت. می��زان این زباله ها در ایران هم 
زیاد است. روش های مختلفی برای استخراج فلزات باارزش از این زباله ها وجود 

دارد ک��ه هر یک معایب خود را دارد، اما محققان 
دانشگاه شریف روش��ی کارآمد و اقتصادی برای 

استخراج این فلزات ارائه داده اند.
 با این حجم عظیم از این زباله ها چه باید کرد؟ 
محیط زیس��ت تا کجا گنجای��ش هضم این همه 
زباله های مسموم را خواهد داشت؟ این در حالی 
اس��ت که ای��ن زباله ها در حقیق��ت گنج مخفی 

هستند و بازیافت آنها بسیار اقتصادی است.
زباله ه��ای الکترونیکی ب��ه دلیل محتوای غنی 
فلزی شان ش��امل فلزهای خطرناک و ارزشمند و 
همچنین حجم عظیم تولیدش��ان مهم ترین زباله 
قرن هس��تند که دو تا س��ه برابر سریع تر از سایر 
جریان های زباله های شهری در حال تولید است. 

دفن این زباله ها مش��کالت زیست محیطی ایجاد می کند و از سویی آنها دارای 
فلزات گران قیمتی هستند.

در این راس��تا محققان در دانش��گاه صنعتی ش��ریف طرحی در این زمینه با 

پش��تیبانی صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
انجام دادند.

س��هیال یغمایی، مجری این طرح پژوهش��ی گفت: روش های مختلفی برای 
بازیاف��ت ای��ن زباله ه��ا وج��ود دارد. از می��ان 
آنها روش ه��ای حرارتی و ش��یمیایی عالوه بر 
ایج��اد آلودگی محیط زیس��ت ب��ا هزینه های 
بس��یاری انجام می ش��ود. پس برای اس��تخراج 
فل��زات گرانبه��ا در ای��ن پ��روژه از روش های 
زیس��ت فناوری اس��تفاده کردیم. در این روش 
از میکروارگانیس��م ها فل��زات به صورت محلول 
درمی آید. ای��ن روش انرژی کمتری اس��تفاده 
می کند و مش��کالت زیس��ت محیطی کمتری 

دارد.
 این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف 
ادامه داد: بخشی از این میکروارگانیسم ها بومی 
هس��تند و از محل دفن زباله ه��ای الکترونیک 
اس��تخراج شده اند. این روش روشی س��اده، ارزان، نوین و اقتصادی است که از 
مزیت های دو روش ش��یمیایی و زیستی در کنار هم استفاده شده است و یک 

هم افزایی قوی را ایجاد کرده اند.

میکروارگانیسم ها فلزات زباله های الکترونیکی را جدا می کنندپیشگامان اقتصاد دیجیتال به میدان می آیند

مدی��ر کریدور توس��عه ص��ادرات و تبادل فن��اوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری

موضوع تحقیقات در مورد بازار بین الملل، قبل از ورود به آن را هرگز 
نباید دست کم گرفت. بسیاری از کسب  و کارهای جدید به دلیل انجام 
منظم ای��ن امر به درک باالیی از بازار رس��یده اند و این موضوع باعث 

تضمین موفقیت و عمر طوالنی حضور آنها در بازار شده است.
درک ب��ازار و ن��گاه واقع بینان��ه به 
شرایط موجود، س��اده ترین راه برای 
کارآفرینان اس��ت ت��ا موقعیت خود 
را در بازاره��ای داخل��ی و بین المللی 
حفظ کرده و با تس��لط ب��ر وضعیت 
فعلی، به تحلیل درستی از موقعیت ها 
و فرصت های موجود برای پیش��رفت 

کسب  و کار خود برسند.
تحقیقات در مورد بازارهای داخلی 
و خارجی را می توان در هر مرحله ای 
از چرخه  عمر کسب  و کار انجام داد. 
ام��ا داش��تن اطالعات زی��اد و درک 
درس��ت از وضعی��ت فعل��ی و کمی 
پیش بین��ی بر پایه داده های کس��ب 
 ش��ده از ش��رایط موج��ود، در حیطه  
کاری کس��ب  و کار از هم��ان ابتدای 
به وج��ود آمدنش، می توان��د افراد را 
ق��ادر به ایجاد یک اس��تراتژی خوب 
برای ورود به بازار کرده و به رشد نام 

تجاری آنها کمک کند.
دامنه  تحقیقات ب��ازار، تحت تأثیر 
اهداف کل��ی کس��ب  و کار مجموعه 
است. به این معنا که مجموعه ای که 
می خواهد به بازاره��ای جهانی ورود 
کند، باید بدان��د که هدف او در ابتدا 
کسب چه میزان سهم از بازار است و 
بر این اساس نیاز به چه اطالعاتی در 
مورد بازار دارد و چه عواملی روی این 

بازار تأثیر می گذارد؟
 ب��ه  طور کلی تحقیق��ات در مورد بازارهای داخل��ی و جهانی به دو 

مرحله تقسیم می شود: تحقیقات اولیه و تحقیقات ثانویه.
تحقیق��ات اولی��ه بازار ش��امل نظارت ب��ر نوع ف��روش رقبا، حصول 
اطمین��ان از کیفی��ت و خدمات ارائه  ش��ده توس��ط رقبا و ش��ناخت 
کانال های ارتباطی اس��تفاده  ش��ده توس��ط رقبا و ارزیابی رقبای فعال 

در بازار می شود.
تحقیقات ثانویه هم مواردی مانند بررس��ی گزارش های منتشرشده 
توسط ش��رکت ها، بررسی نقش��ه ها و تحقیقات موجود در مورد بازار، 
تحلیل گزارش روزنامه ها و دس��تیابی به داده ه��ای دولتی و اطالعات 

منتشرشده توسط آنها را پوشش می دهد.
تحقیق��ات اولی��ه  بازاره��ای داخل��ی و جهانی با ه��دف جمع آوری 
داده ه��ای منحص��ر به  فردی ص��ورت می گیرد که می توان��د بر بهبود 

محصوالت، خدمات و قابلیت های کلی یک کس��ب  و کار تأثیر گذاشته 
و آن را در ابت��دای ورود به یک ب��ازار در کنار رقبای قدیمی مقبول و 

مورد توجه قرار دهد.
تحقیق��ات ثانویه ی��ک نوع متف��اوت از تحقیقات اس��ت که در آن 
اطالعاتی که در حال حاضر از منابع مختلف در دس��ترس است، برای 
تحلیل مورد اس��تفاده قرار می گی��رد و به  طور کلی یک نگاه آماری به 
وضعیت بازار در شرایط فعلی دارد که می توان به کمک آن مواردی را 

نیز پیش بینی کرد.
موضوع شناخت مش��تریان یکی 
از مهم ترین اطالعاتی است که باید 
در مورد بازاری که قرار است به آن 

ورود شود بر آن مسلط بود. 
تحقیق��ات در م��ورد ب��ازار ب��ه 
اف��راد کم��ک می کن��د، بدانند که 
گروه مش��تریان هدف، چگونه فکر 
می کنن��د و به  این  ترتیب می توانند 
با نیازه��ای آنها هماهنگ و همقدم 
ش��ده و آنها را به مش��تریان ثابت و 

همیشگی تبدیل کنند.
اگ��ر کس��ب  و کاری می خواه��د 
مطمئن ش��ود ک��ه محص��والت و 
خدم��ات را پایین ت��ر از حد ارزش 
واقعی اش قیمت گذاری نکرده است 
باید به دنبال شواهد و قرائنی باشد 
که به مش��تریان بالق��وه ثابت کند 
در کیفی��ت محص��والت ارائه ش��ده 
هیچ ش��کی نیس��ت و آن ه��ا کاماًل 
قاب��ل  اطمین��ان هس��تند. ب��ه  این 
 ترتیب مش��تریان دانا به این نتیجه 
می رس��ند که خرید از این مجموعه 

به نفع آنها است.
گزارش ه��ای  از  بس��یاری 
بازاره��ای  م��ورد  در  منتشرش��ده 
داخلی و خارجی به  صورت رایگان و 
آزادان��ه در کتابخانه ها، اتحادیه های 

صنفی و گروه های کسب  و کار موجود است.
ب��ا این  حال این مهم اس��ت که این اطالعات چگونه تحلیل ش��ود. 
بس��یاری از این اطالعات به  طور کامل در بازار قابل  استفاده نیستند و 
بعض��ی از آنها مخصوص تقاضای مصرف کننده در یک منطقه ی خاص 
ی��ا برهه ی خاص زمانی اس��ت. ضمن آنکه زمان تهی��ه  این گزارش ها 
نیز در میزان ارزش فعلی آنها مؤثر اس��ت. به  عنوان  مثال در صنایعی 
مثل تکنولوژی که س��رعت رش��د باالیی دارد، گزارش هایی که مربوط 
به دو س��ال پیش می شوند نیز قدیمی محسوب شده و چندان مفید و 

کاربردی نخواهند بود.
در آخ��ر بای��د گف��ت بس��یاری از کس��ب  و کارهای فعل��ی که به 
موفقیت های چش��م گیری رس��یده اند، در ابتدا ایده هایی بوده اند که با 
ی��ک نگرش درس��ت و علم��ی � تحقیقاتی در مورد ب��ازار، با قدم های 

مطمئن و استوار وارد آن شده اند.

دورسی به طور همزمان مدیرعامل توییتر و Square )شرکت تخصصی پرداخت موبایلی( 
باشد؛ به همین دلیل به دنبال اخراج وی است. شرکت Elliott Management با سرمایه 
ای نزدیـک به یک میلیارد دالر، ۴ درصد از سـهام توییتر را تصاحـب کرده و می خواهد 
اعضای هیئت مدیره این پلتفرم را تغییر دهد. سـال جاری میالدی سـه صندلی در هیئت 

مدیره توییتر خالی خواهد شد و شرکت یاد شده چهار نامزد را در نظر گرفته است.
جک دورسـی سـال 2۰۰8 به عنوان اولین مدیرعامل توییتر انتخاب شد و از سال 2۰15 
مجددا این سـمت را برعهده گرفته اسـت. وی در چهار سـال گذشته به رشد کاربران این 

شبکه اجتماعی کمک کرده است؛ با این وجود اما سهام توییتر اکتبر سال گذشته میالدی 
با بیش از 2۰درصد کاهش مواجه شـد. این شرکت باگ های متعدد در سامانه های تبلیغات 

هدفمند را عامل افت سهام اعالم کرد.
 Elliott دورسی تنها 2درصد از سهام توییتر را در اختیار داشته و در صورتی که شرکت

اعضای هیأت مدیره را تحت فشار قرار دهد، احتمال اخراجش از این پلتفرم وجود دارد.
باید تا جلسـه سـهامداران توییتر که ماه مه برگزار می شود صبر کرد و دید این شرکت 

می تواند دورسی را به درب های خروجی هدایت کند، یا خیر.

درک بازار
مالک سعیدی

سهامدار جدید توییتر به دنبال اخراج مدیرعامل؛ جک دورسی می رود؟

یادداشـت

ش��بکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات ش��هرداری تهران و مرکز تهران هوش��مند، برای جذب دو شرکت 
کارگزاری )بروکر( برای فعالیت در فن بازار تخصصی شهر هوشمند اعالم فراخوان کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
»احصای نیازهای فناورانه معاونت ها و زیرمجموعه های ش��هرداری تهران«، »شناسایی 
ش��رکت های عرضه کنن��ده محص��والت و خدمات فناوران��ه مرتبط با حوزه ش��هری«، 
»ارزیابی و احراز صالحیت ش��رکت های شناسایی ش��ده«، »تطبیق نیازها با محصوالت 
و خدمات ارزیابی ش��ده و عقد قرارداد با مجموعه های بهره بردار در ش��هرداری تهران« 
و »توس��عه بازار محصوالت دانش بنیان و فناور« بخش��ی از ماموریت های محوله به این 

کارگزار تخصصی خواهد بود.

فراخوان جذب کارگزار فن بازار شهر 
هوشمند منتشر شد



در پاسخ به این پرسش که سوشال مدیا )Social Media( چیست و چه تاثیری 
بر زندگی کنونی ما دارد، باید گفت که سوشال مدیا به وب سایت ها و اپلیکیشن های 
طراحی ش��ده ای گفته می شود که به افراد این امکان را می دهند تا مطالب خود را 

سریع، به موقع و به گونه ای موثر به اشتراک بگذارند.
کافی است نگاهی به مشاغل مختلف که در رسانه های اجتماعی معروف از قبیل 
فیس ب��وک Facebook، اینس��تاگرام Instagram، توئیتر Twitter، لینکدین 
LinkedIn، یوتی��وب YouTube و …  ب��ه روش ه��ای مختلف فعال هس��تند 
بیندازی��م تا پی ببریم که این رس��انه ها تا چه حد قدرتمن��د و پررنگ در اقتصاد و 
زندگی ما ظاهر شده و کسب و کارهای مختلف برای ایجاد ارتباط موثر با مخاطبان 
خود، از آنها به عنوان بخش��ی از استراتژی بازاریابی شان استفاده کرده و با تجزیه و 

تحلیل نتایج حاصل از این ارتباطات، روند شغلی خود را بهبود می بخشند.
اما آیا صاحبان مش��اغلی که از رس��انه های اجتماعی استفاده می کنند، می دانند 
کلی��د موفقیت در سوش��ال مدیا Social Media چیس��ت؟ و چگونه باید با این 
ابزارهای اجتماعی تعامل داشته باشند تا بهترین نتیجه برای شان حاصل شود؟ در 

ادامه با بیان نکاتی کاربردی، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد.
روند سرعت در بازاریابی سوشال مدیا زیاد است

ماهیت رسانه  های اجتماعی به گونه ای است که اصوال توجه اندکی را می طلبند. 
جل��ب نظر افراد به ی��ک توئیت Tweet در توئیتر Twitter به مراتب س��خت تر 
از جل��ب نظ��ر آنها به یک تبلیغات روزنامه بوده و نوش��تن و یا کپی کردن عناوین 
تبلیغاتی در ش��بکه ای مثل اینستاگرام Instagram بسیار دشوار است؛ لذا رقابت 
تنگاتنگ و فش��رده ای برای بازاریابی ش��بکه های اجتماعی وجود داشته و صاحبان 
مشاغل به طور مستمر در حال پیگیری نظرات و بازخوردهای مخاطبان خود در این 
 Social Media رسانه ها هستند. افراد با درک دقیق اینکه هدف هر سوشال مدیا
چیست و س��ازوکار آن چگونه است، می توانند با ایجاد تبلیغات موثر و مناسب هر 

رسانه اجتماعی بهترین نتایج را برای کسب و کار خود رقم بزنند.
باید در سوشال مدیا فعال باشید

یکی از بدترین اش��تباهاتی که معموال صاحبان کسب و کارهای مختلف مرتکب 
می شوند این است که در هر رسانه اجتماعی مرتبط، صفحه ای ایجاد کرده و آن را 
بدون هیچ فعالیتی به حال خود رها می کنند. داش��تن حساب های کاربری متعدد 

در سوشال مدیا Social Media به معنای رونق تجارت و کسب درآمد نیست.

این طرز تفکر شبیه آن است که تصور شود با داشتن تعداد زیادی باشگاه گلف، 
می توانید گلف باز حرفه ای شوید. یک پاسخ موثر در پرسش به اینکه کلید موفقیت 
در سوش��ال مدیا Social Media چیست باید گفت که با آنها به عنوان یک جزء 
اضافه برخورد نکنید؛ در واقع آنها نیازمند همان مراقبت، توجه و احترامی هستند 

که برای تمام رفتارهای بازاریابی خود به کار می برید.
واقعیت این اس��ت که اگر قصد فعالیت در سوش��یال مدیا Social Media را 
ندارید، نمادهای آنها را در صفحه وب سایت خود قرار ندهید. چون کاربرانی که وارد 
این صفحات شده و آنها را فاقد فعالیت می بینند، نوعی حس بی اعتمادی و اغواگری 
نسبت به محصول ش��ما پیدا کرده و بدین ترتیب ممکن است هزاران تعامل موثر 

را از دست بدهید.
فقط در مورد خودتان صحبت نکنید

اشتباه بزرگ دیگری که صاحبان مشاغل به آن دچارند این است که بیش از آنکه 
درباره نیاز مش��تری و آنچه برای او مهم است صحبت کنند، درباره خودشان حرف 
می زنند. اگر این افراد مفهوم اینکه سوش��ال مدیا چیس��ت را به خوبی درک کرده 

بودند، مرتکب چنین اشتباهی نمی شدند.
تصور عمومی بر این است که همانطور که در دنیای واقعی داد زدن برای فروش 
سبب جلب توجه شده و ممکن است تا حدی موثر باشد، در دنیای مجازی نیز به 
همین گونه است که اگر حضور شما در سوشال مدیا  تنها به این دلیل است، هیچ 

فایده ای نخواهد داشت.
هدف شما باید ارائه مطالبی مربوط به مشتری باشد؛ به طوری که فرد خود را با 
آنها درگیر احساس کرده و حتی بخواهد پست شما را با دیگران به اشتراک بگذارد. 

یعنی این نیاز را عالوه بر خود، در دیگران نیز حس کند.
پاسخ طالیی دیگر به پرسِش کلید موفقیت در سوشال مدیا چیست، باید گفت 
ایجاد تعامل با مخاطب! اگر قصد فعالیت در رس��انه های اجتماعی را دارید، باید با 

مشتریان تعامل داشته، با آنها گفت وگو کرده و نظرات شان را بخواهید.
به عنوان مثال تصویر دو کاالیی را که می خواهید در فروشگاه تان قرار دهید، در 
صفحه خود ارس��ال کرده و از مشتریان تان نظرخواهی کنید که کدامیک را بیشتر 
می پسندند. ایجاد اینگونه دیالوگ ها و پست های اشتراکی، قطعا سبب تعامل بیشتر 

و ارتباط موثرتری با مشتریان خواهد شد.
در سوش��یال مدیا )Social Media( این تبادل نظرات پیرامون یک کاال نفعی 

دو سویه دارد. یعنی فروشنده با اطالع از نظر مشتریان، کاالیی را که از آنها چندان 
محبوب یا با کیفیت نیست از اقالم فروشی خود خارج کرده و بدین ترتیب هزینه 
آن را ص��رف کاالیی می کند که اقبال بیش��تری دارد. از طرفی خریداران با آگاهی 
از تجربیات دیگ��ران از مصرف کاالهای موجود، می توانند برای خرید، انتخاب های 

بهتری داشته باشند.
 تصاویر کلیدی هستند

آیا می دانید متداول ترین محتوای اش��تراکی در سوشال مدیا چیست؟ بله، قطعا 
درس��ت پاسخ داده اید، تصویر! استفاده از تصاویر جذاب با محتوای مناسب، شانس 
به اش��تراک گذاری پست های تان توس��ط کابران را افزایش داده و این یعنی تعامل 
باال و ایجاد یک ش��بکه گس��ترده، فارغ از اینکه تعداد دنبال کننده های شما چقدر 
اس��ت! آنچه که در حال به اش��تراک گذاری و دس��ت به دس��ت شدن است، پست 
صفحه شماس��ت و این دقیقا همان چیزی است که می خواهید. می توان گفت این 
همان ش��کل جدید بازاریابی دهان به دهان اس��ت که هر پس��ت توسط یک کاربر 
 )Viral( برای دیگری فرس��تاده شده و در اصطالح گفته می شود که پست وایرال

شده است.
ح��ال ک��ه تا اندازه ای ب��ا مفهوم اینکه سوش��ال مدیا چیس��ت و چه 
کاربردی دارد آشنا شدید، قبل از اینکه به انتشار مطالب در این رسانه ها 
بپردازید، قدمی به عقب برداشته و در مورد استراتژی های بازاریابی خود 

در این شبکه ها فکر کنید.
اینکه اهداف ش��ما چه هستند؟ رس��انه های اجتماعی چگونه می توانند به شما 
در دس��تیابی به اهداف تجاری تان کمک کنند؟ می خواهید روی کدام رس��انه های 
اجتماعی تمرکز کنید؟ چه محتوایی را می خواهید به اشتراک بگذارید؟ یا چه نوع 

محتوایی مخاطب موردنظر شما را به بهترین وجه جذب می کند؟
پاس��خ به تک تک این پرسش ها و استفاده از نکات کاربردی بیان شده، می تواند 
راهگشای شما در پاس��خ به پرسش کلید موفقیت در سوشال مدیا چیست، باشد. 
به یاد داشته باشد که استراتژی بازاریابی تان باید منعطف بوده تا با تغییر شرایط و 
آنالیز تعامالت ش��ما با مشتریان، در صورت لزوم قابل تغییر باشد. با رعایت همین 
مبانی اولیه و برداش��تن قدم های کوچک اما درس��ت و اصولی، می توانید در آینده 

شاهد نتایج شگفت انگیز آن باشید.
beloved.marketing :منبع

تولی��د محت��وا یک��ی از مهم ترین روش ه��ای بازاریابی امروز اس��ت. 
می توانی��م این روش را از اثرگذارتری��ن و ضروری ترین روش ها در نظر 

بگیریم.
با اینکه ممکن بود عده ای از افراد تصور کنند که این روش، جذابیت 
چندانی نخواهد  داشت ولی امروزه شاهد این هستیم که به هیچ عنوان 
از جذابیت این روش کاسته نشده است و روز به روز بر رونق آن افزوده 
می شود. این روش را نزدیک به یک دهه قبل به بازار معرفی کردند و در 
آن موقعیت، تعداد افرادی که این روش را می ش��ناختن یا درکی از آن 
داشتند بسیار کم بود. تعداد افرادی که این روش را توانستند به خوبی 
درک کنند نیز بس��یار اندک بود. ش��ما با تولید محت��وا می توانید بدون 
اینکه به صورت مس��تقیم با مخاطبان و مش��تریان خود برخورد داشته 

باشید آنها را تحت تأثیر قرار داده و ارتباط برقرار کنید.
تع��دادی از افراد تصور می کردند ای��ن روش نمی تواند دوام زیادی در 

بازار داشته باشد یا حتی بتواند جایگاه خود را به درستی پیدا کند.
عده ای نی��ز تصور می کردند ک��ه تولید محتوای متن��ی با روش های 
جدی��دی مانند تولید محتوای ویدئویی و اس��تفاده از اف��راد اثرگذار یا 
اینفلوئنسرها کمرنگ تر خواهد شد، اما نتیجه تحقیقات که از بازاریاب ها 
انجام ش��د، نش��ان داد که هر چقدر افراد دست به تولید محتوای متنی 
می زنند و در این کار باتجربه تر و خبره تر می شوند دقیقا به همان اندازه، 

وضعیت کس��ب و کار آنها بهبود پیدا می کند. در ادامه به دالیل اهمیت 
تولید محتوای متنی و اینکه چرا تا این اندازه اثرگذار است می پردازیم.

1- اختصاص نیمی از بودجه بازاریابی
تولید محت��وای متنی، تقریبا نیمی از بودجه مربوط به بازاریابی را 
به خود اختصاص داده اس��ت. یعنی در هر کسب و کاری، بازاریاب ها 
و مدیران ارش��د نیمی از بودجه های مربوط ب��ه بازاریابی را به تولید 
محتوا اختص��اص می دهند. با نگاهی به عملکرد ش��رکت ها و میزان 
بودجه ای که برای این کار صرف کرده اند به خوبی متوجه ش��دیم که 
ح��دود یک چهارم یا 25درصد از بودجه بازاریابی در س��ال های قبل 
برای تولید محتوای متنی اختصاص داده می ش��د، اما این بودجه در 
س��ال جدید به ح��دود نیمی از بودجه یا 5۰درص��د بودجه بازاریابی 

رسیده است.
همچنی��ن نتیجه جالب دیگری که این تحقیق به دنبال داش��ت این 
بود که ه��ر چقدر بازاریاب ها ب��ه تولید محتوای متن��ی پرداخته اند به 
هم��ان اندازه موفق تر بوده اند. از این جالب تر اینکه بیش از نیمی از این 
بازاریاب ها پیش بینی کردند که این بودجه در س��ال آینده بیش��تر نیز 
خواهد ش��د. در میان همه تولید محتواها ب��از هم تولید محتوای متنی 
اس��ت که سرآمد و سردسته سایر روش های تولید محتواست و در رتبه 

اول قرار دارد.

از نظر مش��اوره بازاریابی تولید محت��وای متنی که در وبالگ ها انجام 
می ش��ود اولین انتخاب برای بازاریاب هاست و در درجه بعدی پیام هایی 
که از طریق پس��ت های الکترونیکی و سئو هست قرار دارند. نزدیک به 
8۰درص��د بازاریاب ها، تولید محتوای متنی را انتخاب اول و ویدئویی را 

انتخاب های چهارم و پنجم خود انتخاب کردند.
2- ارتباط با تجارت

تولی��د محتوا به ویژه محتوای متنی با هدف ه��ای تجاری بازاریاب ها 
همس��وتر و مرتبط تر اس��ت. نزدیک به 4۰درص��د از بازاریاب ها، هدف 
نهایی خود را جس��ت وجوی بیشتر در موتورهای جست وجوگر از تولید 
محتوا گفتند. نتیجه های به دس��ت آمده از این تحقیقات بس��یار جالب 
است و نشان می دهد که نگرش مدیران نسبت به بازاریابی محتوا تا چه 
اندازه تغییر کرده است. اکثر این بازاریاب ها هدف نهایی خود را افزایش 
ترافیک در س��ایت خود دانس��ته اند و ارتباط آن با تجارت را بسیار زیاد 

ارزیابی کردند.
3- تحقیقات جامعه شناسی و روانشناسی

تحقیقات جامعه شناس��ی و روانشناس��ی نش��ان داده است که مردم 
ترجیح می دهند اخبار و رویدادها یا بس��یاری از چیزها را مطالعه کنند 

تا اینکه تماشا کنند. به ویژه این ترجیح در نسل جدید بیشتر است.
qmpmarketing :منبع

جایگاه و اهمیت تولید محتوای متنی در کسب و کار

بیل گیتس کرونا را تهدید قرن معرفی کرد 

بیل گیتس موس��س مایکروس��افت، یکی از فعال ترین چهره ها در 
زمینه مبارزه با کرونا که در جدیدترین اقدام خود کمک 1۰۰ میلیون 
دالری را به س��ازمان بهداش��ت جهانی انجام داده است. در سخنرانی 
اخیر خود از این بیماری به عنوان تهدید قرن نام برده و همه دولت ها 
و ثروتمن��دان جه��ان را به کمک برای رفع س��ریع آن دعوت کرد. به 
عقیده او باید نسبت به این تهدید توجه بیشتری را نشان داد و شیوع 
آن در کشورهای فقیر خصوصا در آفریقا می تواند تلفات آن را به ارقام 
میلیونی برساند. به همین خاطر به عقیده او وظیفه اخالقی کشورهای 
ثروتمند، کمک به آنها است. بنا بر آمارهای رسمی، بیش از 3۰۰۰ نفر 
تا به امروز بر اثر این بیماری، جان خود را از دست داده اند که در صورت 
یک مشارکت همگانی، تعداد آن به مراتب بیشتر خواهد شد. آقای بیل 
گیتس به سرعت انتشار بسیار باالی این ویروس و دوره پنهان آن اشاره 
داش��ته و اعالم کرده اس��ت که باید بیش از حد مراقب باشیم. درواقع 
ممکن است حتی یک فرد به ظاهر سالم، ناقل این بیماری باشد و خود 
بعد از دو هفته، متوجه آن ش��ود. این امر به معنای آن خواهد بود که 
هر فرد می تواند در طول روز، ده ها نفر را مبتال کند. پیش بینی ها حاکی 
از آن است که این ویروس در نهایت در تمام کشورهای جهان قربانی 
بگیرد. درواقع امکان تشخیص سریع این بیماری در کشورهای پیشرفته 
کامال مهیا بوده و این امر باعث می ش��ود تا میزان مرگ و میز آن کم 
باشد، با این حال این امر در کشورهای فقیر کامال متفاوت خواهد بود. 
در این رابطه دکتر مایک رایان )از مسئوالن سازمان بهداشت جهانی( 
ضمن تقدیر از سخنان و کمک های فرد مطرحی همچون بیل گیتس 
که بدون شک مورد توجه بسیاری از سراسر جهان قرار خواهد گرفت، 
اعالم کرد که در حال حاضر دغدغه اصلی کشورهای فقیر آفریقایی و 
آس��یایی است. علت این امر به این خاطر است که در اروپا و آمریکا به 
علت توجه دولت ها و وجود تجهیزات و امکانات پزشکی مناسب، امکان 
کنترل این ویروس کامال عملی بوده اس��ت، با این حال در کشورهای 
مذکور، این مورد بدون شک بسیار سخت بوده و سرعت انتشاری فراتر 
از حد تصور را خواهد داشت. به همین خاطر ضروری است تا برای این 
دسته از کشورها برنامه ای اضطراری و توجه ای ویژه وجود داشته باشد. 
حال بای��د دید که طی روزهای آینده آیا ش��اهد کاهش خطرات این 

ویروس مرگبار خواهیم بود و یا اتفاقاتی بدتر در انتظار است.
reuters.com :منبع

لوکزامبورگ به نخستین کشور ارائه دهنده 
حمل و نقل رایگان تبدیل شد

لوکزامب��ورگ یکی از ثروتمندتری��ن و در عین حال کم جمعیت ترین 
کشورهای جهان محسوب می شود که در همسایگی فرانسه، آلمان و بلژیک 
قرار دارد. برطبق آمارهای منتشرشده بیش از نیمی از گازهای گلخانه ای 
کشور، در اثر دود ناشی از خودروهای شخصی است. در همین راستا دولت 
لوکزامبورگ اعالم کرده است که تمامی وسایل نقلیه عمومی درون شهری 
نظیر اتوبوس، تراموا و مترو از هفته بعد به صورت رایگان خدمت رس��انی 
خواهند کرد، با این اقدام پیش بینی می شود که ترافیک و آلودگی هوا نیز 
کاهشی چشمگیر را پیدا کرده و حمایتی از اقشار کم درآمد نیز انجام شده 
باشد. در این رابطه فرانسوا باوش وزیر حمل و نقل این کشور اعالم کرده 
است که با توجه به بروز بحران های زیست محیطی و اقدامات انجام شده از 
سوی بسیاری از برندهای جهانی، کشورها نیز باید در حد توان خود اقداماتی 
را در دس��تور کار خود قرار داده و سهم خود برای آینده بهتر را ایفا کنند. 
همچنین این امر باعث می شود تا رضایت مردم از خدمات دولت نیز افزایش 
پیدا کرده و اقشار کم درآمد، رفاه باالتری را تجربه کنند. با توجه به این امر 
که در حال حاضر بیش از 7۰درصد مردم این کشور از خودرو شخصی به 
عنوان وسیله حمل و نقل روزانه خود استفاده می کنند، باید دید که طرح 
جدید چه تاثیری را در کاهش این آمار خواهد داشت. پیش بینی ها حاکی 
از آن است که در صورت نتیجه بخش بودن این طرح، دولت لوکزامبورگ 
در گام بعد به دنبال جایگزین کردن خودروها با نمونه های برقی و امضای 
قرارداد با برندهایی نظیر تس��ال خواهد ب��ود. در نهایت این اقدام جدید و 

جسورانه می تواند الگویی برای سایر کشورهای جهان باشد. 
reuters.com :منبع

اپل برای نخستین بار هدفون را جایگزین 
هندزفری می کند 

تا به امروز س��نت ثابت برندهای تولیدکننده گوشی-های تلفن همراه 
این بوده اس��ت که در کنار محصول خ��ود یک هندزفری را ارائه کرده و 
این امر باعث شده است تا این اقدام بیش از حد تکراری شود. به همین 
خاطر اپل به عنوان نوآورترین برند حال حاضر جهان در این عرصه، قصد 
دارد تا این بار در کنار محصوالت خود، هدفون مخصوصی را نیز قرار دهد. 
این امر در حالی اس��ت که طی چند س��ال اخیر اپل با ایرپادهای خود، 
توجه بسیاری را جلب کرد. پیش بینی می شود که این اقدام جدید، بتواند 
موفقیت های جدی ای را برای این برند خالق به همراه داشته باشد. درواقع 
براساس تجربه، انجام اقدامی که تاکنون صورت نگرفته است، با استقبال 
خود افراد همراه خواه��د بود، با این حال هنوز از این محصول تصویری 
منتشر نشده و این امر احتماال در راستای سیاست همیشگی اپل مبنی بر 
کنجکاو نگه داشتن مشتری است، با این حال با توجه به گسترس ویروس 
کرونا، حتی ممکن است انتظارات برای آن بیش از حد طوالنی شود. حال 
باید دید که اقدام جدید اپل تا چه اندازه می-تواند موفقیت آمیز باش��د. 
درواقع انتظارات این است که اپل در زمینه تولید هدفون، یک خالقیت و 

یا کیفیتی به مراتب بهتر از نمونه های مشابه را ارائه دهد.
theverge.com :منبع
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ه��دف اصلی در فرآیند بازاریابی محتوایی ایجاد ش��هرت مناس��ب برای برند به 
منظور ارتقای جایگاه در بازار است. این امر همیشه با تمرکز بر روی مخاطب هدف 
صورت می گیرد. اگر مش��تریان از دنیای کس��ب و کار حذف ش��وند، دیگر فعالیت 
برن��ده دارای هیچ معنایی نخواه��د بود. کمپین های بازاریاب��ی در انواع مدل ها در 
راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تصمیم گیری آنها ساماندهی می شود. 
الگ��وی بازاریابی محتوایی با خلق کمپین ه��ا و محتواهای جذاب امکان جلب نظر 
مخاطب هدف را فراهم می سازد. امروزه بسیاری از برندها در زمینه تعامل نزدیک با 
مخاطب هدف دچار مشکالت زیادی هستند. این امر به دلیل ناتوانی آنها در زمینه 
تولید محتوای جذاب است. به این ترتیب برخی از برندها به طور مداوم در جایگاه 
مشخصی دست و پا می زنند. الگوی موفقیت در بازاریابی محتوایی بسیار ساده است: 

تولید محتوای جذاب و مورد عالقه مخاطب هدف برای کسب موفقیت. 
یکی از اهداف اصلی برندها در فرآیند بازاریابی دستیابی به مشتریان وفادار است. 
منظور من از مشتریان وفادار آن دسته از خریدارهای عالقه مند به تکرار خریدشان 
از برندی مش��خص است. به این ترتیب سود برندها از مشتریان ثابت شان به شدت 
افزایش می یابد. این امر نیاز برندها به هزینه بیشتر در حوزه بازاریابی و تبلیغات را 
کاهش می دهد. نکته مد نظر ما در این مقاله رابطه میان بازاریابی محتوایی و تبدیل 
خریدارهای یک برند به مشتریان وفادار است. در ادامه برخی از گام های اساسی در 

این فرآیند را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. تعریف مخاطب هدف

هر برند در تالش برای دستیابی به اهدافش باید تعریف دقیقی از مخاطب هدف 
داش��ته باشد. به عبارت بهتر، ما باید نسبت به مخاطب موردنظرمان آگاهی دقیقی 
داش��ته باش��یم. تالش برای جلب نظر تمام مش��تریان حاضر در یک بازار به هیچ 
وجه اقدام منطقی نیست. بنابراین ما باید در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف 
منحصر به فردمان باشیم. براساس گزارش موسسه سینسل، برندهای دارای تعریف 
دقیق از مخاطب هدف 2.2 برابر بیشتر از سایر رقبا شانس موفقیت در زمینه کسب 

مشتریان وفادار را دارند. 
محتوای تولیدی برنده��ا در عرصه بازاریابی باید بر روی مخاطب ویژه ای تمرکز 
داشته باشد. در غیر این صورت هیچ کس با محتوای موردنظر احساس تعامل نخواهد 
کرد. بدون تردی��د تالش برای تعریف دقیق مخاطب هدف چالش های خاص خود 
را دارد. بسیاری از برندها در این مسیر با شکست مواجه می شوند. تعریف مخاطب 

هدف به طور کلی در دو حالت صورت می گیرد:
1. تالش برای یافتن مخاطب هدف براساس انگیزه ها و ویژگی های برندمان

2. تحلیل وضعیت مش��تریان حاضر در بازار و س��پس تعیین مخاطب هدف از 
دل آنها

ش��اید عجیب باش��د، اما برای تعریف مخاطب هدف به گونه ای تاثیرگذار ما نیاز 
ب��ه ترکیب دو راهکار ف��وق داریم. به این ترتیب در نهای��ت مخاطب هدفی دقیق 
در اختیار خواهیم داش��ت. اش��تباه برخی از برندها تمرکز بر روی یکی از دو طرف 
ماجراست. ما باید تعادل مطلوبی میان خواسته های برندمان و سلیقه مخاطب هدف 
ایجاد کنیم. در غیر این صورت کمپین بازاریابی مان هرگز توجه دامنه وس��یعی از 

افراد را جلب نخواهد کرد. 
2. ارتقای اهداف برند به صورت منحصر به فرد

تعامل نزدیک و صادقانه با مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. امروزه برخی 
از برندها به دالیل نامش��خص از تعامل نزدیک و بیان تمام نکات به مخاطب هدف 
اجتناب می کنند. مشتریان امروزی بیش از هر زمان دیگری تمایل به ارتباط نزدیک 
با برندها دارند. این امر انتظارات از فعالیت برندها را به ش��دت افزایش داده اس��ت 
بنابراین در صورت عدم فعالیت مناسب برند ما در زمینه اطالع رسانی به مشتریان 

فرآیند تبدیل آنها به مشتریان وفادار با چالش رو به رو خواهد شد. 
اهداف برندها از فرآیند بازاریابی محتوایی باید به گونه مطلوب ارتقا یابد. مشکل 
اصلی در این میان اتکای برخی از برندها به اهداف قدیمی است. ما اکنون در دنیای 
کامال متفاوتی نس��بت به چند دهه پیش زندگی می کنیم بنابراین جهت گیری ما 
در حوزه بازاریابی نیز باید تغییر یابد. ارزیابی انتظارات مخاطب هدف و تالش برای 

ارتقای اهداف برندمان به گونه ای منحصر به فرد ضروری خواهد بود. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه ارتقای اهداف شان توجه صرف به فعالیت سایر 
برندهاست. اگر ما فقط به فعالیت رقبا یا برندهای بزرگ توجه داشته باشیم، هیچ گاه 
فرصت کافی برای ارتقای کس��ب و کارمان به گونه ای مطلوب را نخواهیم داش��ت. 
به عنوان مثال، برند ردبول به خوبی با بررس��ی بازار تولید نوش��یدنی های انرژی زا 
موفق به ایجاد ش��خصیت منحصر به فرد برای خود ش��ده است. این امر در تعامل 
نزدیک با اهداف ردبول برای سلطه بر بازار فروش نوشیدنی های انرژی زا در سراسر 

جهان است.
نکت��ه جالب درباره فعالیت برند ردبول حمایت آنها از رویدادهای ورزش��ی مهم 
مانند مس��ابقات اتومبیلرانی است. به این ترتیب اهداف اصلی ردبول در طول زمان 

ارتقا یافته اس��ت. امروزه وقتی از نوشیدنی های انرژی زا صحبت می شود، بی توجهی 
به ردبول امکان ناپذیر خواهد بود. در حقیقت بسیاری از افراد نخست به سراغ ردبول 
می روند. این امر به خوبی موفقیت تیم بازاریابی این برند در ارتقای اهداف و جایگاه 

شرکت را نشان می دهد. 
3. ارزیابی کیفیت محتوا پیش از انتشار

ارزیابی موفقیت کمپین های بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب بازاریاب ها 
در این زمینه از معیارهای کمی استفاده می کنند. این امر اگرچه مزیت های زیادی 
دارد، اما انتقادهای متعددی نیز به آن وارد است. کارستن شافر، موسس و مدیرعامل 
برن��د Crowdy.ai در این زمینه بر روی ضرورت تغییر معیارهای ارزیابی کیفیت 
محتوای بازاریابی تاکید دارد. در دنیای رقابتی امروز کیفیت محتوا اهمیت فراوانی 
دارد. برندهای موفق در عرصه بازاریابی همیشه از الگوهای کاربردی بازاریابی سود 
می برن��د. تعریف کیفیت محتوا فق��ط محدود به مدت زم��ان، فرمت یا جلوه های 
بصری خاص نیس��ت. ما باید معیارهای تازه ای ب��رای ارزیابی وضعیت کمپین های 
بازاریابی مان در دس��ت داشته باش��یم. در غیر این صورت امکان فعالیت مناسب و 

جلب نظر مداوم مخاطب هدف را از دست خواهیم داد. 
یکی از مهم ترین معیارها ب��رای ارزیابی وضعیت کمپین بازاریابی نظرخواهی از 
مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری از برندها با اس��تفاده از اطالعات به دست آمده از 
مخاطب هدف اقدام به ارزیابی وضعیت کمپین ش��ان و ارتقای آن می کنند. این امر 
همیشه باید مدنظر برندهای کوچک تر قرار داشته باشد. در غیر این صورت مخاطب 

هدف ما به طور مداوم کاهش خواهد یافت. 
تالش برای ارتقای کیفیت کمپین های بازاریابی بدون استفاده از اطالعات معتبر 
امکان پذیر نیس��ت. بسیاری از برندها امکان دستیابی به اطالعات درست را ندارند. 
این امر ناش��ی از دامنه محدود اعضای ش��رکت یا س��ایر محدودیت های موجود بر 
س��ر راه تیم بازاریابی اس��ت. به این ترتیب آنها باید به دنب��ال راهکارهای دیگری 
برای بازاریابی تاثیرگذار باش��ند. این امر ش��امل تالش برای همکاری با آژانس های 
بازاریابی در راستای کسب اطالعات کاربردی است. مهم ترین نکته در حوزه بازاریابی 
محتوایی ضرورت توجه به س��لیقه مخاطب است. این امر باید از سوی برند ما یا با 

استفاده از اطالعات معتبر آژانس های بازاریابی صورت گیرد. 
۴. تالش برای دستیابی به جایگاه برتر در بازار

براس��اس گ��زارش موسس��ه Edelman Insights نزدی��ک ب��ه 58درصد از 
تصمیم گیرنده های نهایی در کس��ب و کاره��ای B2B پیش از خرید یک محصول 
اقدام به مطالعه مقاله های کارشناس��ی مختلف می کنند. این امر چشم انداز بهتری 
در اختی��ار آنها برای تصمیم گیری بهتر می گذارد. بس��یاری از برندها هرگز به فکر 
معرفی خود به عنوان کارشناس و مشاوری مطمئن برای مشتریان نمی افتند. امروزه 
برندهای بزرگ عالوه بر تولید محصوالت باکیفیت به عنوان مشاورهای مطمئنی هم 
از سوی مشتریان شناسایی می شوند. این امر امکان فروش بیشتر را فراهم می کند. 
اعتماد مش��تریان به یک برند به سادگی به دس��ت نمی آید بنابراین باید برنامه ای 
بلندمدت برای جلب نظر مخاطب هدف داشت. در غیر این صورت برنامه های ما با 

شکست مواجه خواهد شد. 
بهترین نمونه در زمینه تبدیل برند به کارش��ناس حرفه ای کس��ب و کار مربوط 
به میش��ل فان است. وی در زمینه محصوالت آرایش��ی و بهداشتی دارای دانش و 
تخصص بس��یار زیادی است. میشل در طول س��ال های اخیر با معرفی محصوالت 
مختلف موفق به توس��عه برند ش��خصی اش در سراسر دنیا ش��ده است. وی پس از 
مدت��ی معرفی محصوالت باکیفیت و امتحان آنها ش��روع به تولید محصوالت برند 
ش��خصی اش کرد. اکنون محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی وی در مقیاسی وسیع 
به فروش می رس��د. تمام ماجراجویی های وی با اس��تفاده از شبکه های اجتماعی و 

امتحان انواع لوازم بهداشتی و آرایشی شروع شد. 
5. استفاده مناسب از داستان سرایی

هر برندی دارای داستان منحصر به فرد است. این امر درباره کسب و کارهایی که 
به طور س��نتی غیرجذاب تلقی می شوند، مانند دیگر حوزه ها، صحت دارد بنابراین 
هی��چ بهانه ای پیش روی برندها برای تلقی خود به عنوان برندهای غیرموفق وجود 

ندارد. 
داستان س��رایی نیازمند مهارت باالیی نیست. نکته مهم در این میان استفاده از 
المان ها و ارزش های منحصر به فرد برندمان برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. 
متاسفانه برخی از برندها صرفا از الگوی فعالیت برندهای بزرگ تقلید می کنند. این 
امر موجب نادیده انگاش��تن تفاوت های میان برندها خواهد شد. نتیجه امر ناتوانی 
در زمینه تکرار موفقیت برندهای بزرگ خواهد بود. برخی از ایده های مناسب برای 

داستان سرایی به شرح ذیل است:
• ایده اصلی پشت کسب و کارمان و بیان تاریخچه ای از آن برای مخاطب هدف

• چالش های موجود در مسیر راه اندازی کسب و کار و دشواری هایی که در طول 
سال های فعالیت با آنها مواجه بوده ایم

• نمایش پشت صحنه کسب و کار به گونه ای جذاب و منحصر به فرد
• ت��الش برای جلب مش��ارکت کارمن��دان و مش��تریان در س��اماندهی و بیان 

داستان های برندمان

بدون تردید ش��روع فرآیند داستان سرایی در حوزه کس��ب و کار برای برندهای 
ناآشنا با آن دشوار خواهد بود. به همین خاطر همکاری با تعدادی از کارشناس های 
کس��ب و کار منطقی به نظر می رسد. این امر ش��روع مسیر بازاریابی ما را همراه با 
چالش های کمتری خواهد کرد. س��پس با افزایش مهارت مان امکان قطع یا کاهش 

همکاری با کارشناس ها وجود خواهد داشت. 
۶. یافتن نقطه تمرکز کمپین مان

هر کمپین بازاریابی محتوایی بر روی نکته ای خاص تمرکز دارد. اش��تباه برخی 
از برنده��ا تالش برای ترکیب نکات مختلف در حوزه بازاریابی اس��ت. این امر برای 
بس��یاری از صاحبان برند وسوسه برانگیز است، اما در عمل هرگز توصیه نمی شود. 
کمپین ما باید بر روی یک نکته تمرکز داش��ته باشد. به این ترتیب ما پیام واحدی 

برای مخاطب هدف ارسال خواهیم کرد. 
اش��تباه دیگر برندها در حوزه بازاریابی محتوایی مربوط به استفاده از کانال های 
ارتباطی متعدد است. این امر مخاطب هدف را دچار سردرگمی خواهد کرد. بدون 
تردید حال و هوای هر ش��بکه اجتماعی به نوعی منحصر به فرد اس��ت بنابراین ما 
با تالش برای انتش��ار کمپین مان در تمام ش��بکه های اجتماعی در عمل نارضایتی 
برخی از کاربران را خواهیم داش��ت. راهکار جایگزین انتخاب یک پلتفرم مشخص 
برای اجرای کمپین مان یا دس��ت کم شخصی س��ازی کمپین مان برای پلتفرم های 

مختلف است. 
یک��ی از بهترین عملکردها در زمینه تمرکز بر روی نکته ای خاص برای بازاریابی 
محتوایی مربوط به برند امریکن اکسپرس است. این برند به طور منظم از محتوای 
تولیدی کاربران )UGC( به منظور تعامل بهتر با مخاطب هدف اس��تفاده می کند. 
این امر اعتبار بس��یار بیش��تری برای این برند در میان مشتریان ایجاد کرده است. 
همه برندها مجبور به تقلید از الگوی برند امریکن اکسپرس نیستند. نکته مهم در 
اینجا تالش برای تمرکز بر روی محوری خاص در حوزه بازاریابی محتوایی اس��ت. 
مزیت اصلی این شیوه عادت مخاطب هدف به کمپین های ما و امکان شناسایی آن 
در کمترین زمان ممکن است. به این ترتیب ما دیگر نیازی به استفاده از شیوه های 

عجیب و غریب برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
امروزه حوزه بازاریابی نیازمند صرف هزینه ای باال از سوی برندها نیست. ایده های 
جذاب همیشه با کمترین هزینه نیز امکان پیگیری دارند بنابراین ما باید به دنبال 
ایده های نو و منحصر به فرد برای برندمان باشیم. برند گو پرو یکی دیگر از نمونه های 
موفق در زمینه استفاده از شیوه ای خاص برای بازاریابی محتوایی است. این برند با 
استفاده از همکاری ورزشکاران حرفه ای موفق به جلب نظر دامنه وسیعی از کاربران 
در یوتیوب شده است. محور اصلی ویدئوهای بازاریابی گو پرو نمایش پشت صحنه 
ورزش های سخت و همچنین توانایی های چشم نواز آنهاست. این راهبرد نزدیک به 
8 میلیون فالوور برای گو پرو در یوتیوب به ارمغان آورده اس��ت با این حس��اب آنها 

موفق ترین برند فعال در حوزه ورزش های سخت محسوب می شوند. 
7. تغییر جهت گیری در حوزه بازاریابی

براس��اس گزارش موسسه اکونومیست، مش��تریان اروپایی در 71درصد از مواقع 
مشاهده محتوای بازاریابی با هدف فروش بیشتر را ناامیدکننده ارزیابی کرده اند. این 
امر به معنای ضرورت تغییر جهت گیری برندها در حوزه بازاریابی است. وقتی ما فقط 
به دنبال فروش بیشتر محصوالت مان هستیم، توجه مخاطب چندان جلب نخواهد 
شد. امروزه دنیای بازاریابی فقط در تعامل با بخش فروش نیست. هدف اصلی اغلب 
برندها از فعالیت در این حوزه تولید محتوای جذاب به منظور ایجاد ارتباطی نزدیک 
با مخاطب هدف است. این امر به برندها در زمینه تبدیل مخاطب هدف به مشتریان 

وفادار کمک خواهد کرد. 
اش��تباه اغلب برندها تالش برای فروش بیش��تر به هر قیمتی اس��ت. 
اگر ما دامنه مش��تری وفادار، هرچند اندک، داش��ته باش��یم، بدون نیاز 
ب��ه بازاریابی و تبلیغات پرهزینه امکان فروش خواهیم داش��ت. این امر 
ناش��ی از اعتماد باالی مشتریان به برندمان است. کمپین های بازاریابی 
معطوف به فروش بیشتر همیشه در جلب اعتماد مخاطب هدف شکست 
می خورن��د بنابراین ما باید به دنبال اهداف دیگ��ری در حوزه بازاریابی 
باش��یم. یک هدف مناس��ب تالش برای جلب اعتماد مش��تریان خواهد 
ب��ود. به این ترتیب ما دیگر نیازی به صرف هزینه های گزاف برای تولید 
کمپین ه��ای مختلف با حضور س��لبریتی ها یا دیگر چهره های مش��هور 

نخواهیم داشت. 
نوبت شماست

اغل��ب برنده��ای موفق در ح��وزه بازاریابی محتوایی ب��ر روی تولید محتوا برای 
مشتریان وفادارشان تمرکز دارند. این امر به دلیل امکان تعامل ساده تر با مشتریان 
وفادار در مقایسه با مخاطب های عادی است. اگر ما به خوبی از فرصت های موجود 
در عرصه بازاریابی محتوایی برای بهبود رابطه مان با مخاطب هدف اس��تفاده کنیم، 
امکان توسعه بخش مشتریان وفادار فراهم خواهد شد. استفاده از نکات مورد بحث 
در این مقاله و تالش برای تعامل هرچه بهتر با مشتریان براساس ویژگی های منحصر 

به فرد برندمان بهترین راهبرد در دسترس محسوب می شود. 
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جوالن هوش مصنوعی در عرصه بازاریابی
کارب��رد هوش مصنوعی در بازاریابی و صنعت های مرتبط با آن به 
قدری پیش��رفت کرده که در تمامی زمینه ه��ای زندگی مردم وارد 

شده است.
در ای��ن میان، برخی از امکانات آن مانند چ��ت بات ها امروزه در 
بازاریابی، بیش��تر از قبل مورد استفاده قرار می گیرد. چت بات ها به 
س��رویس یا خدماتی گفته می ش��ود که با رعایت برخی از مقررات 
مش��خص با اس��تفاده از هوش مصنوعی طراحی می شوند و کاربرها 

می توانند از طریق یک رابط با آن ارتباط برقرار کنند.
هوش مصنوعی در بازاریابی

امروزه کس��ب و کارهای اینترنتی به وفور از این امکانات استفاده 
می کنن��د و هوش مصنوعی توانس��ته اس��ت در تمام��ی حوزه های 
زندگی انس��ان به ویژه در کسب و کار، بسیاری از مشکالت را برای 
افراد هموار کند. با رش��د فناوری و در دسترس قرار گرفتن اینترنت 
برای اکثر مردم موجب ش��ده اس��ت اغلب فروش��گاه ها و کس��ب و 
کارها، س��ازمان ها و شرکت های بزرگ و کوچک برای اینکه بتوانند 
با مخاطبان و مش��تریان خود ارتباط برقرار کنند از این چت بات ها 
اس��تفاده کنند. چت بات ها اولین مرحله ارتباط ش��ما با مش��تریان 
هستند. استفاده از این امکانات موجب شده است صاحبان شرکت ها 
بتوانند بس��یاری از هزینه های خود را ذخیره کنند چراکه نیازی به 
استخدام نیروی کار و هزینه هایی که برای استخدام آنها باید صرف 
کنند نیس��ت. بنابراین، اکثر ش��رکت ها تالش می کنند از این چت 

بات ها برای برقراری ارتباط با مشتریان خود استفاده کنند.
ش��اید هنوز هم برخی از شما متوجه نشده اید که چت بات ها چه 
چیزی هستند. احتماال همه شما با این مواجه شده اید که زمانی که 
وارد س��ایتی مانند فیس بوک یا هر سایت دیگری می شوید، ممکن 
اس��ت یک پنجره کوچک یا چیزی ش��بیه قطب نما در کنار آن باز 
ش��ود و این ام��کان را برای ش��ما ایجاد کند که بتوانی��د با اعضای 
آن س��ایت به راحتی گفت وگو کنید. ای��ن روش ارتباطی معموال با 

استفاده از چت بات ها اتفاق می افتد.
در بس��یاری از کس��ب و کارها مانند س��فارش غ��ذا، لباس یا هر 
چی��ز دیگری امروزه ش��اهد ورود این چت بات ها به بازار کس��ب و 
کار هس��تیم. هیچ فرقی نمی کند که شما کسب و کار بزرگی دارید 
یا کس��ب و کار شما کوچک است، ش��ما در هر صورت می توانید از 
چت بات ها برای برقراری ارتباط با مش��تریان خود اس��تفاده کنید. 
می توانیم این چت بات ه��ا را برای اهداف مختلف طراحی کنیم. به 

عنوان مثال :
اولین کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی - ارتباط با 

مشتریان
می توانید برای اینکه با مشتریان خود ارتباط خوبی را برقرار کنید 
و به گونه ای با آنها برخورد کنید که گویی خودتان به صورت مداوم 
و مس��تقیم با آنها در ارتباط هستید از چت بات ها استفاده کنید. از 
آنجایی که این امکان در حالت معمولی برای شما وجود ندارد و اگر 
تمایل داش��ته باشید این کار را انجام دهید باید افراد زیادی را برای 
این کار اس��تخدام کنید، پس استفاده از چت بات ها می تواند گزینه 
به صرفه بس��یار عالی برای ش��ما باشد. چت بات ها در هر ساعتی از 
روز و ش��ب و هر تعداد مش��تری یا مخاطب که دارید می توانند به 

صورت فعال ارتباط با مشتریان را ایجاد کنند.
دومین کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی - کسب اطالعات

براس��اس تجربی��ات مش��اوره بازاریاب��ی در دپارتم��ان تحقیقات 
بازاریاب��ی پارک بازاریابی ایران، ش��ما می توانید با اس��تفاده از چت 
بات ها هر نوع اطالعاتی که نیاز دارید از مش��تریان به دس��ت آورید. 
می توانی��د هر نوع اطالعاتی که نیاز دارید از مش��تریان تان از طریق 

همین چت بات ها جمع آوری کنید.
سومین کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی - ردیابی موفقیت 

و شکست
ش��ما با اس��تفاده از این چ��ت بات ها به راحت��ی می توانید میزان 
موفقیت و شکس��ت خود را ردیابی کنید. این چت بات ها به صورت 
کامال هوش��مند طراحی می شوند به همین دلیل می توانند اطالعات 
زیادی حتی از میزان موفقیت یا شکس��ت در پروژه یا برنامه خاصی  
به ش��ما بدهند. شما می توانید با تعریف کردن فیلترهایی برای این 

چت بات ها به راحتی به اطالعاتی که نیاز دارید دست پیدا کنید.
qmpmarketing :منبع
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چگونه می توان رویای خودمدیریتی را به 
واقعیت تبدیل کرد؟

خودمدیریتی بیش��تر به یک رویا ش��باهت دارد، اما این بدان معنا نیست 
که غیر قابل دستیابی باشد. 

ش��رکتی را تصور کنید که در آن تمام کارکن��ان بتوانند موقعیت خود را 
ایج��اد کنند؛ به وجود آوردن همه چیز، از مش��خص کردن هدف های خود 
گرفت��ه تا ایجاد روش ها و برنامه های رس��یدن و تبدی��ل کردن آنها به عمل 
و رس��یدن به موفقی��ت. آیا فکر می کنید که این ش��رایط، تا اندازه ای خوب 
است که اصال قابل باور نیست؟ خودمدیریتی به سرعت در میان بسیاری از 
شرکت ها در حال گسترش است که به افزایش روحیه کارکنان و درآمد بهتر 
منجر شده است. نکته جالب توجه درباره اعمال خودمدیریتی این است که 

ایده های بیان شده، تقریبا در تمامی سازمان ها قابل اجرا هستند.
خودمدیریتی چیس��ت؟ ب��ه اختصار بای��د گفت که اف��راد مختلف برای 
انج��ام یک ماموریت یا کار، در س��ازمان ها به کار گرفته می ش��وند؛ آنها نیز 
برنامه ریزی می کنند تا این وظیفه را به س��رانجام برسانند. در خودمدیریتی 
بای��د کنت��رل را در اختیار کارکنان قرار دهید تا وظیف��ه  خود را به چیزی 
ک��ه می خواهند، تبدیل کنند و از طریقی ک��ه می توانند، وظیفه خود را در 
راس��تای اهداف ش��رکت انجام دهند. در نهایت به اصولی طبیعی می رسیم 
که باعث افزایش روحیه کارکنان می ش��ود. مردم زمان��ی می توانند بهترین 
عملکرد را به اجرا بگذارند و ارتباط خوبی را برقرار کنند که کنترل اتفاقاتی 
که برای آنها می افتد را در اختیار داشته باشند. در بسیاری از شرکت ها، این 
روند به خودمدیریتی منجر می ش��ود. برای مثال، ش��رکت تولید موادغذایی 
Morning Star را در نظ��ر بگیری��د؛ ای��ن کمپانی برای کس��انی که این 
Morning Star را ب��رای کار ک��ردن انتخاب می کنن��د، هدیه هایی را در 
نظر گرفته اس��ت. این روش در محیط های کاری ش��لوغ ک��ه افراد در آنجا 
باید با دیگران کار کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. پال گرین، یکی 
از بنیانگذاران Self-Management Institute )موسسه خودمدیریتی( 
در Morning Star معتقد اس��ت که اگر شرکت ها بخواهند به ماندگاری 
خود ادام��ه دهند، باید چیزهایی را در اختیار کارکنان قرار دهند که آنها را 

به ادامه کار کردن ترغیب می کند.
بس��یاری از کارکن��ان، به مرور زم��ان، اتصال خود را با س��ازمان هایی که 
در آنج��ا مش��غول به کارند، از دس��ت می دهن��د. احتماال آنها نی��ز همانند 
بسیاری از افراد دیگر، کار خود را با اشتیاق آغاز کرده اند، اما دیوانساالری و 
سیاست های شرکت به س��رعت می تواند فشار زیادی را روی پرسنل اعمال 
کند که در نهایت به خش��م و تنفر از ش��رکت منجر می ش��ود؛ چراکه کار و 
زندگی افراد به ش��دت در هم تنیده اس��ت. احس��اس کارکنان به کار خود 
می تواند نقش زیادی را در سراس��ر زندگ��ی آنها ایفا کند. کاری که افراد در 
محیط کاری خود انجام می دهند، برای آنها مهم است، بنابراین باید کنترل 

پروسه آن را نیز در اختیار داشته باشند.
ب��ا تمام این اوصاف، دالیل��ی نیز وجود دارد که برخی از ش��رکت ها را از 
اعم��ال روش خودمدیریتی در محی��ط کار بر حذر می دارد. به عنوان نمونه، 
پیروی از سلس��له مراتب سنتی همیشه آسان تر است؛ چراکه همیشه آن را 
انجام داده اند. برخی ش��رکت ها نیز فکر می کنند که این روش برای صنعت 
و نوع کس��ب و کار آنها مناس��ب نیس��ت و از اثرات آن بی اطالع هس��تند. 
ش��رکت Morning Star در زمین��ه تولی��د فرآورده ه��ای گوجه فعالیت 
می کند، ش��رکتی که به اعتق��اد برخی نمی توان��د روش خودمدیریتی را به 
خوبی اجرا کند؛ اما اینطور نیست. نرخ گردش مالی یک کارمند تمام وقت، 
از یک درصد نیز کمتر اس��ت و نرخ بازگش��ت کارکنان فصلی نیز به 95 تا 
1۰۰درصد می رس��د؛ این میزان از تمامی ش��رکت هایی که در زمینه مشابه 
فعالیت می کنند، بیش��تر است. پال معتقد است که بس��یاری از این آمارها 
به این دلیل محقق می ش��ود که کارکنان ارزش ش��رایط خودمدیریتی خود 
را درک ک��رده و از آن حمای��ت می کنند. به دلیل محی��ط مثبت حمایتی، 
کارکن��ان ترجیح می دهن��د که با کمکاری، موقعیت خ��ود را خراب نکنند؛ 
چراک��ه می توانند ب��ه تنهایی تصمیم بگیرن��د و کاری را انج��ام بدهند که 

احساس خوبی را در آنها ایجاد می کند.
مدیرانی که قصد دارند خودمدیریتی را در شرکت خود اعمال کنند، نباید 
از تغییرات بالقوه آن گریزان باشند. در حقیقت، باید خودمدیریتی را مرحله 
ب��ه مرحله و گام به گام پیش ببرید. برای اینکه بتوانید تاثیر آن را بررس��ی 
کنید، بازخوردهای شخصی خود را یادداشت کنید و احساس واقعی خود را 
بنویس��ید. مش��خص کنید که در افرادی که برای کار به سراغ شما می آیند، 

به دنبال چه چیزی هستید.
در مرحله بعد، سیاس��ت ها و روش های ش��رکت را به ش��کل کامال جزئی 
بررس��ی کنید. به این ترتیب، متوجه می ش��وید که روش های عملی شما تا 
چ��ه اندازه از قوانین و اصول قبلی فاصله دارد. این به عنوان یک زنگ خطر 
خواهد بود که ش��ما را به اجرای خودمدیریتی و تغییر اصول ش��رکت خود 

مجاب می کند.
ایده خودمدیریتی بیشتر به یک رویا شباهت دارد، اما به این معنا نیست 
که دستیابی به آن غیرممکن است. نیازهای کارکنان خود را در نظر بگیرید 
و راه های��ی را ب��رای اضافه کردن خودکنترلی و ق��درت به تمامی جنبه های 

سازمان خود، پیدا کنید.
INC/ucan :منبع 
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بس��یاری از جوانان در سراس��ر جهان عالقه مند به حضور در عرصه کارآفرینی 
هستند. در این رابطه افرادی نظیر بیل گیتس، الگوهای آنها محسوب می-شود. 
تحت این ش��رایط بدون ش��ک توصیه های این افراد به جوانان مشتاق، می تواند 
اهمیت بس��یار باالیی داش��ته باش��د. به همین خاطر در این مقاله به گردآوری 
مجموع��ه توصیه ها پرداخته ایم. بدون ش��ک توجه به آن می تواند راهنمای عمل 
بسیار خوبی باشد. در همین راستا 15 مورد منتخب را مورد بررسی قرار خواهیم 

داد. 
1-چالش هایی را برای خود ایجاد کنید )ریچارد برانسون(

ریچارد برانس��ون بر این باور اس��ت که کارآفرینی صحن��ه مواجهه با اتفاقات 
مختلف است. تحت این شرایط اگر عادت به رویارویی با اتفاقات جدید را نداشته 
باش��ید، بدون ش��ک بدترین تجربیات را به دست خواهید آورد. درواقع شما باید 
هر روز را به یادگیری بیش��تر اختص��اص داده و زندگی خود را پر از چالش های 
مختلف کنید. این امر در نهایت ش��خصیت ش��ما را شکل داده و شما را آماده در 
دست گرفتن مدیریت یک شرکت خواهد کرد. درواقع توجه داشته باشید که هر 
فردی می تواند کارآفرین باش��د، با این حال عملکرد ش��ما در این رابطه و میزان 

موفقیت شرکت معیار خوب و یا بد بودن خواهد بود. 
2-تنها کارهایی را انجام دهید که به آنها تمایل دارید )بیل 

گیتس( 
ای��ن امر که بخواهی��د هر چیزی را امتحان کنید، باعث خواهد ش��د تا امکان 
حرفه ای ش��دن در یک حوزه وجود نداشته باش��د. تحت این شرایط شما فردی 
کامال معمولی خواهید بود که ابدا شایس��تگی الزم برای مدیریت یک شرکت را 
نخواهد داش��ت. به همین خاطر ضروری اس��ت در همین س��نین جوانی، عالقه 
اصلی خود را انتخاب کرده و برای آن سرمایه گذاری و تالش کنید. تعیین هدف 
باعث خواهد که حتی در رابطه با انتخاب دوس��تان خود نیز دقت عمل باالتری 
را داش��ته باش��ید. در نهایت تنها زمانی رضایت واقعی را از زندگی خود به دست 
خواهی��د آورد که تنه��ا کارهایی را انجام دهید که واقعا ب��ه آنها اعتقاد و عالقه 
دارید. همچنین الزم است تا به انتقادات و شکایات توجه ویژه ای را داشته باشید. 
این موارد شما را متوجه اشکاالت موجود خواهد کرد. به همین خاطر الزم است 

تا آستانه تحمل خود را افزایش داده و به فردی انتقادپذیر تبدیل شوید. 
3-ریسک کنید )جف بزوس(

توصیه ثروتمندترین فرد حال حاضر جهان این اس��ت که برای قرار گرفتن در 
رده بهترین کارآفرین ها چاره ای جز ریس��ک کردن وجود نخواهد داش��ت. بدون 
ش��ک به هر میزان که هدف شما بزرگ تر باشد، ریس��ک بزرگ تری نیاز خواهد 
بود. در این مسیر با نگاهی به زندگی تمامی افراد موفق، متوجه این امر خواهید 
ش��د که به محض ریس��ک کردن، با موفقیت همراه نخواهید بود، با این حال اگر 
روحیه خود را از دس��ت نداده و تالش خود را ادامه دهید، بدون ش��ک موفقیت 

برای شما خواهد بود. 
۴-به خودتان ایمان داشته باشید )هنری فورد(

اگر به خودتان ایمان نداشته باشید، حتی بهترین امکانات نیز نمی تواند شما را 
به هدف تان برس��اند. درواقع افرادی که از نظر دیگران بزرگ هستند، در ابتدا در 
نظر خودشان بزرگ بوده اند. این امر باعث می شود تا سختی های راه و نظر منفی 
و حتی تمسخر سایرین، تاثیری را بر روی شما به همراه نداشته باشد. افرادی که 

به خود ایمان دارند، امکان دس��ت پیدا ک��ردن به راه حل را از جانب خود کامال 
محتمل شمرده و این امر باعث می-شود تا بهانه گیر نباشند. 

5-دیدی همه جانبه داشته باشید )دیوید کارپ(
موس��س تامبلر بر این باور اس��ت که ی��ک کارآفرین باید بتواند مس��ائل را از 
زوایایی نگاه کند که س��ایرین قادر به مشاهده آن نیستند. این امر باعث می شود 
تا تصمیمات آنها اختالف فاحش��ی با س��ایرین داش��ته باش��د. برای این موضوع 
هوش��یاری، کسب تجربه و باال نگه داشتن سطح دانش و اطالعات الزامی خواهد 

بود. 
۶-بهترین ها را در کنار خود داشته باشید )رید هافمن(

موس��س لینکدین توصیه می کند که همواره به دنب��ال پیدا کردن بهترین ها 
برای ایجاد یک تیم باش��ید. این افراد به علت دید مش��ترکی که با ش��ما دارند، 
کمک بسیار خوبی برای پیش��رفت خواهند بود. در نهایت می توانید از این گروه 
دوستانه خود، برای تاسیس یک شرکت نیز استفاده کرده و سریعا رشد کنید. 

7-با ترس های خود رو به رو شوید )آریانا هافینگتون(
غلب��ه بر ترس ابدا کار س��اده ای نیس��ت، ب��ا این حال حتما باید انجام ش��ود. 
درواقع ترس باعث می شود تا در حصار امن زندگی خود باقی بمانید. بدون شک 
این وضعیت بدترین اتفاق ممکن خواهد بود و ش��ما عمال هیچ شانس��ی را برای 
کارآفرین ش��دن نخواهید داش��ت. به همین خاطر بهتر اس��ت تا زمانی را صرف 

خودسازی کنید تا شرایط روحی الزم را داشته باشید. 
8-اقدام خود را به تاخیر نیندازید )والت دیزنی(

یک��ی از بدترین تصورات افراد این اس��ت که فک��ر می-کنند همواره 
زمان��ی دیگر وجود دارد ای��ن امر خصوصا در بین جوان��ان رایج بوده و 
باعث می ش��ود تا بهترین س��ال های خود را به بهانه فرارس��یدن زمان 
مناس��ب، از دست بدهند. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که شما متوجه بسیاری از مسائل در حین انجام کار خواهید شد 
و الزم است تا در کنار دانش، تجربه نیز به دست آورید. به همین خاطر 
ضروری است تا این باور را در خود ایجاد کنید که فرصت مناسب، تنها 
به ذهنیت شما بس��تگی داشته و نباید اقدام خود را به تاخیر بیندازید. 
بدون شک تا زمانی که جوان هستید، امکان شروع مجدد پس از کسب 
شکس��ت، مهیا-تر خواهد ب��ود. درواقع همه اف��راد در ابتدای کار خود 
شکس��ت می خورند و نباید از آن یک فاجعه بسازید. درواقع این امر در 

مسیر کسب موفقیت، کامال معمولی محسوب می شود. 
9-تفکری آینده نگرانه داشته باشید )استیو جابز(

برای بس��یاری از افراد موفقیت به معنای آن است که در سال آینده همه چیز 
متحول ش��ده باش��د، با این حال این امر در زندگی واقعی تنها یک رویا خواهد 
بود. درواقع رسیدن به خواسته های بزرگ، نیاز به زمان طوالنی نیز دارد. در این 
رابطه نمی توان زمان مش��خصی را تعیین کرد، با این حال الزم است تا موفقیت 
در کوتاه مدت را فراموش کنید. علت این امر به این خاطر است که برای رسیدن 
به چنین خواس��ته ای ش��ما باید اقداماتی را انجام دهید که ابدا مناسب نبوده و 
باعث خواهد ش��د تا س��ابقه موردنیاز برای حضور طوالن��ی مدت در یک عرصه 

کاری عمال نابود شود. 
1۰-انرژی خود را مدیریت کنید )جک ما(

همواره توصیه می ش��ود که زمان خود را باید مدیریت کرد، با این حال مهم تر 
از این اقدام، مدیریت انرژی اس��ت. درواقع این ام��ر که بتوانید انرژی خود را به 
نحوی مصرف کنید که هیچ گاه با خستگی بیش از حد مواجه نشوید، بسیار مهم 

خواهد بود. در این رابطه مثال کوهنوردی برای درک آن گزینه بس��یار مناسبی 
اس��ت. درواقع اگر ش��ما ندانید که تا چه حد باید کوله شما سنگین باشد، از چه 
تجهیزاتی اس��تفاده کنید، چه مواد غذایی ای در کنار خود داشته باشید و در چه 
زمانی باید استراحت کنید، بدون شک با خستگی ای مواجه خواهید شد که برای 
رف��ع آن، به چندین س��اعت زمان نیاز خواهد بود. در نهای��ت اگر انرژی خود را 
به صورت حرفه ای مصرف نکنید، پس از مدتی با افس��ردگی مواجه خواهید شد. 
ب��ه همین خاطر در کنار برنامه ریزی برای زمان خود، به س��طح انرژی نیز توجه 
داش��ته باش��ید. در نهایت فراموش نکنید که برخی از راهکارها باعث می شود تا 

زمان بازیابی انرژی کوتاه تر شود. 
11-تیمی قدرتمند را ایجاد کنید )سرگی برین(

هیچ ف��ردی نمی تواند به تنهایی به موفقیت دس��ت پیدا کند. وجود یک تیم 
باعث می شود تا انجام کارها در مدت زمانی کوتاه تر و با کیفیتی باالتر امکان پذیر 
باش��د. به همین خاطر تنها کار کردن را فرام��وش کرده و کار تیمی را به اصلی 

برای خود تبدیل کنید. 
12-آموزش مداوم را جدی بگیرید )لری پیچ(

شما باید آموزش خود را مداوم کنید. درواقع به عقیده من اگر روزی کمتر از 
دو س��اعت در زمینه مورد عالقه خود مطالعه داش��ته باشید، موفق نخواهید بود. 
در این رابطه نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که باید 
جدیدترین ش��یوه های آموزش��ی را مورد توجه قرار دهید. این امر باعث خواهد 
ش��د تا نتایج بهتری را به دس��ت آورید. درواقع کارآفرین موفق فردی اس��ت که 
پایگاه اطالعاتی بس��یار قدرتمند و به روزی را داش��ته باشد. همچنین این جمله 
را همواره به خاطر داشته باشید که شما همواره باید فراتر از حد انتظارات ظاهر 
شده و بیش از تصور افراد، امکانات دهید. این امر مزیت رقابتی شما خواهد بود. 

13-سرمایه گذاری را یاد بگیرید )ریچارد هاروچ(
این امر که منابع درآمدی ش��ما و در نهایت شرکت متنوع باشد، باعث خواهد 
ش��د تا در صورت بروز یک مش��کل، وارد بحران نش��وید. در ای��ن رابطه توصیه 
می ش��ود تا اصول س��رمایه گذاری را فرا گرفته و فراموش نکنید که بهترین نوع 
س��رمایه گذاری، بر روی خودتان خواهد بود. به همی��ن خاطر در ابتدا در تالش 

برای توانمندتر کردن هرچه بیشتر خود باشید. 
1۴-مشتری را بشناسید )دیو توماس(

در هر کس��ب وکاری شما با مشتری مواجه خواهید بود. به همین خاطر بسیار 
مهم اس��ت که درک خوبی از آنها داشته باش��ید تا در نهایت بهترین محصول و 
خدمت رس��انی را ارائه دهید. به همین خاطر از همان سنین جوانی، تالش کنید 
تا اطالعات خود از جامعه هدف را تا حد امکان افزایش دهید. این داده ها پس از 

شروع کار شما برگ برنده خواهند بود. 
15-صنعت خود را بشناسید )تونس هسی(

اش��تباه بزرگ بس��یاری از افراد این اس��ت که اطالعات خود را تنها به منابع 
کتابخان��ه ای محدود می کنند. این امر در حالی اس��ت که موفق ترین کارمندان، 
س��ابقه کاری مناس��بی را نیز دارند. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا در ابتدا 
زمان��ی را به کار در حوزه مورد عالقه خود صرف کرده و در تالش برای پیگیری 
اخبار، سخنرانی افراد خبره این حوزه و... کنید. در این رابطه حتی دستیار بودن 
برای یک مدیر، می تواند گزینه فوق العاده خوبی باش��د. این امر باعث می شود تا 
به درک فوق العاده ای از ش��رایط صنعت خود دس��ت پیدا کرده و توان باالتری را 

داشته باشید. 
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توجه مردم به هشدارهای مسئوالن برای پیشگیری از بیماری کرونا/
میزان مسافرت های دریایی در استان هرمزگان کاهش یافت

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: با توجه 
به درخواســت مســئولين از مردم جهت پرهيز از 
انجام ســفرهای غير ضروری به استان هرمزگان در 
راستای پيشگيری از بيماری کرونا، ميزان مسافران 
و ســفرهای دریایی طــی هفته جــاری در بنادر 

مسافری استان هرمزگان کاهش یافته است. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان، کاهش ميزان مســافرت های دریایی در هرمزگان بــا وجود تعطيلی مدارس و 
دانشــگاه ها و در راستای درخواست مســئولين از مردم به منظور اجتناب از سفرهای غير ضروری و با هدف 
پيشگيری از شيوع ویروس کرونا و جلوگيری از بيماری کووید 19 انجام شده که نشان دهنده توجه مردم به 
هشدارها می باشد. پرهيز از انجام سفرهای غيرضروری به عنوان یک خواست ملی و برای حفظ سالمت مردم 
در اولویت قرار گرفته تا با رعایت اقدامات و مراقبت های پيشــگيرانه، از تسری بيماری کرونا، جلوگيری شود. 
با اجتناب مردم از سفرهای غير ضروری بنابر خواست مسئولين، سفرهای دریایی از بنادر استان هرمزگان، با 

کاهش چشمگيری روبرو شده است. 
براســاس آمار ثبت شده، ميزان تردد و مسافرت های دریایی در مسيرهای دریایی مرکز استان شامل بنادر 
شــهيد حقانی به جزایر قشم،  هرمز و الرک از 29 بهمن تا پنجم اسفند ماه سال جاری، نسبت به هفته قبل 
از آن، 20 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 22 درصد کاهش یافته است. همچنين آمارها 
کاهش 17 درصدی مســافر و 11 درصدی حمل و نقل خودرو در مسير بندر پل به بندرالفت در جزیره قشم 

و بالعكس را طي هفته جاري نشان مي دهد.

برگزاری دو کارگاه آموزشی سالمت محور ویژه بانوان
اهواز – شــبنم قجاوند: کارگاه آموزشــی "ندای سالمت" و " 
نقش زنان در مدیریت استرس و ارتباط موثر در خانواده" بمناسبت 
گراميداشت والدت با سعادت فاطمه زهرا ) س( روز زن و مادر برگزار 
شد. مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده گفت: زنان محور اصلی 
خانواده و جامعه ایرانی است و عوامل تاثير گذار بر او، تبعات خود را 

بر خانواده و جامعه نشان خواهد داد.
شــهناز احمدی روز بهانی بيان کرد: هر نوع برنامه ریزی و تالش 
در جهت توانمند ســازی زنان تضمينی برای بهره مندی از کودکانی 
ســالم، خانواده ای مســتحكم و اجتماعی متعالی خواهد بود. وی افزود: زنان در هر سنی نياز به مراقبت های 
بهداشــتی مخصوص خود را دارند، چرا که خود مراقبتی یكی از ابعاد سبک زندگی سالمت محور است که به 

معنای پيروی از شيوه زندگی سالم به منظور پيشگيری از بيماری ها می باشد.
ســخنران کارگاه آموزشی "ندای سالمت" خانم دکتر ابوعلی فوق تخصص زنان و زایمان بوده اند که نكاتی 

را در خصوص خود مراقبتی و پيش گيری از بيماری های شایع زنان مطرح کردند.
دکتر مازیار مير نيز در کارگاه آموزشــی " نقش زنان در مدیریت اســترس و ارتباط موثر در خانواده" نكات 

الزم را در خصوص آشنایی با استرس و پيامدهای آن، مطرح کردند.

افزایش 10 درصدي مصرف آب در همدان
همدان – خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداري شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان اعالم کرد: 
ميزان مصرف آب در شــهر همدان نسبت به هفته گذشــته بيش از 10 درصد افزایش داشته که این موضوع 

سبب شده در برخي نقاط شهر افت فشار داشته باشيم.
به گزارش روابط عمومي آبفاي اســتان همدان، حميدرضا نيكداد گفت: در شهرهاي دیگر مانند تویسرکان 

ميزان مصرف آب تا 20 درصد هم رشد داشته که خدمات رساني را دچار چالش کرده است.
وي با اشاره به اینكه در حال حاضر خانه تكاني و شيوع بيماري کرونا با هم تقارن یافته است، تصریح کرد: 
تقارن بحث خانه تكاني و بيماري کرونا مصرف آب را باال برده است که از مردم مي خواهيم خانه تكاني را به 

زماني دیگر موکول کنند تا خدمات ما دچار مشكل نشوند.
معاون بهره برداري شرکت آب و فاضالب استان همدان با تأکيد بر مدیریت مصرف آب، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر توليد آب شهر همدان هزار و540 ليتر در ثانيه بوده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وي افزود: در فصول مختلف ميزان مصرف آب متفاوت اســت به طوري که در زمســتان هزار و 440 ليتر و 
در تابســتان به هزار و 600 ليتر در ثانيه هم مي رســد اما در این چند روز نسبت به هفته هاي گذشته رشد 

مصرف داشتيم به طوري که ميزان مصرف به هزار و 540 ليتر رسيده است.
نيكداد با بيان اینكه در چند روز گذشته شاهد افت فشار به دليل مصرف باالي برخي از مشترکين هستيم، 
یادآور شد: در سال هاي گذشته در 28 اسفند شاهد چنين مصارفي بودیم اما امسال به دليل همزماني بيماري 

کرونا و خانه تكاني مصارف از 10 اسفند افزایش داشته است.
وي در پایان با تأکيد بر مدیریت مصرف، از مردم خواست در کنار رعایت بهداشت فردي، نگاهي به مدیریت 
مصرف آب داشــته باشــند. وي درباره رفع مشكل گل آلود بودن آب در برخي شهرستان هاي استان، تصریح 
کرد: در بارندگي هاي اخير در چند قسمت از استان گل آلودگي آب داشتيم به طوري که در شهرستان نهاوند 
در منطقه گيان به دليل اینكه آب از چشمه برداشت مي شد گل آلودگي داشتيم و از مردم خواستيم استفاده 
نكنند و در تویسرکان نيز به دليل اینكه آب از سد سرابي برداشت مي شود در بارندگي ها دچار گل آلودگي 

شده بود که خوشبختانه رفع شده است.

با اتمام الیروبي بندرگاه هرمز محقق شد:
ارتقا ظرفیت بندرگاه برای پذیرش شناورهای 1500 تني

مدیر کل  امروز:  – خبرنگار فرصت  بندرعباس 
بنادر و دریانوردي هرمزگان گفــت: الیروبي بندرگاه 
هرمز با هدف افزایــش ضریب ایمنی عمليات بندری، 
ایجاد شــرایط ایمن برای ورود شــناورهای مسافری 
و خدماتــی، همچنيــن ارتقا ظرفيت بــرای پذیرش 
شــناورهای 1500 تني اجرا شده اســت. به گزارش 
روابط عمومــي اداره کل بنادر ودریا نوردي هرمزگان، 
" اله مراد عفيفي پور" با بيان اینكه ایجاد و توســعه زیر ســاخت هاي دریایي، بندري و گردشگري چه زماني 
که در قالب مســئوليت هــاي اجتماعي و چه آنجا که در زمينه وظایف اصلي وحاکميتي تعریف مي شــودبا 
ســرعت مورد برســی و ارزیابی فنی قرار می گيرد اظهار داشــت: این وظایف همواره در جزایر و بنادر استان 
ارجح امور و اهم برنامه هاي سازمان بنادر و دریانوردي قرار است . وي با اشاره به جاذبه هاي دریایي، طبيعي 
و گردشــگري متعدد در جزیره رنگين کماني خليج فارس افزود: چشم اندازهاي طبيعي و تنوع رنگي جزیره 
هرمز مسافران زیادي را جذب نموده در این راستا الیروبي بندرگاه هرمز از نيمه دوم سال گذشته اغاز و طي 
هشت ماه  صورت گرفت. عفيفي پور ضمن تشریح ابعاد مثبت اجراي طرح الیروبي بندرگاه هرمز اظهار کرد: 
با اجراي این طرح  شــرایط ایمن  برای ورود شــناورهای مسافری و خدماتی ایجاد و افزایش ظرفيت بندرگاه 
برای پذیرش شــناورهای باری و خدماتی تا ظرفيت 1500 تن فراهم شــده است و همچنين افزایش ضریب 
ایمنی عمليات بندری و مانور شــناورها در محل ورودی و کانال دسترسی را مهمترین موضوع در اجراي این 
طرح عنوان کرد. این مقام مسئول یكي دیگر از اقدامات عمراني انجام شده در بندرگاه هرمز را احداث دایک 
حفاظتی ساحلی در راستاي  صيانت از اراضی استحصال شده در مجاور بندر هرمز جهت جلوگيری از بازگشت 
رســوبات به حوضچه دانست و گفت: احداث سایبان گردشگری جزیره هرمز نيز به منظور رفاه حال مسافران 
به اتمام رســيده اســت. مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان به تكميل زیر ساخت های گردشگری در دیگر 
جزایر نيز اشــاره و خاطر نشان کرد: احداث مســير های دسترسی به سایت های VTS جزایر الرک و هرمز  
با هدف ارتقاع ســطح ایمنی ترددهای دریایی همچنين تكميل زیر ســاخت های گردشگری در اسكله های 
سهيلی،گورزین، شيب دراز، کندالو، هنگام و طبل را از دیگر اقدامات این اداره کل در حوزه عمراني برشمرد.
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اخبار

پاالیش  شــرکت  مدیرعامل  –هدی منصوری:  ایالم 
گاز ایالم از اقدامات پيشــگيرانه بهداشــتی برای مقابله 
با ویروس کرونا در این پاالیشــگاه خبــر داد و گفت: در 
راستای پيشگيری از این بيماری اقدامات شاخص و قابل 
قبولــی در زمينه های مختلف برای ســالمت کارکنان و 

مراجعه کنندگان اتخاذ شده است.
به گزارش روابط عمومی، مهندس "شهریار داری پور" 
با اشــاره به اینكه آگاهی نسبت به منشــا این بيماری و 
چگونگــی انتقال و راههای مقابله با آن در پيشــگيری و 
کنتــرل این ویروس نقش بســزایی دارد، افزود: پنجمين 
جلسه کميته ســالمت پاالیشگاه در سال 98 با محوریت 

آمادگی الزم برای مقابله با ویروس کرونا برگزار گردید.
وی اظهار داشــت: تهيه و خرید مواد ضد عفونی ، تهيه 
و توزیع ملزومات پيشــگيری مورد نياز از قبيل ماســک، 
دستكش و لباس یكبار مصرف،  ضد عفونی کردن وسائل 

نقليــه عمومی و کنترل و پایش آنهــا، ضد عفونی کردن 
ساختمان های اداری و منازل سازمانی، استفاده از ظروف 
و ليوانهــای یكبار مصــرف تنها بخشــی از اقدامات این 

شرکت برای پيشگيری از این ویروس بوده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: حذف 
سيســتم انگشــت زنی، کاهش جلســات به جزء موارد 

ضــروری، کاهش ماموریتهــای کاری، انجام کنترل های 
پزشــكی روزانه برای کارکنان رستوران، حذف سرو نهار 
برای کارکنان روزکار، کاهش ساعات کار پرسنل روزکار، 
جلوگيری از حضور افراد با عالئم سرماخوردگی در محيط 
کار و استفاده از مرخصی اســتعالجی برای آنها، تعطيل 
نمودن اماکن ورزشــی، تعطيل نمــودن کليه دوره های 
آموزشــی و گردهمایی ها از دیگر اقدامات پيشگيرانه در 

این مكان صنعتی بوده است.
داری پور با بيان اینكه پيشگيری بهتر از درمان است و 
از خرید 5 دستگاه تب سنج دیجيتال برای پایش سالمت 
کارکنان این شــرکت خبر داد و گفت: آموزش های الزم 
برای پيشــگيری به همكاران یادآوری شده و استفاده از 
تابلوهای الكترونيكی و اطالع رســانی به منظور باز نشــر 
پيامهای مقابله با این ویروس از دیگر اقدامات این شرکت 

بوده است.

تبریز – ماهان فــالح: مدیرکل امــور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی از بسيج سازمان های 
مردم نهاد استان برای شكســت ویروس کرونا خبر داد و 
گفت: ضمن تالش برای جلب مشــارکت عموم مردم در 
جهت مبارزه اصولی با شيوع بيماری کرونا، باید از ظرفيت 
عظيم سازمان های مردم نهاد در این راستا استفاده کنيم تا 
بتوانيم نگرانی های مردم را کاهش دهيم. بدر شكوهی در 
جلسه هماهنگی با سازمان های مردم نهاد برای پيشگيری 
از شــيوع ویروس کرونا، گفت: با توجــه به فعاليت موثر 
سمن های اســتان در امر مقابله با بحران ها و تجربياتی 
که اعضای ســمن ها دارند، مطمئن هستيم این بار نيز با 
همــكاری و همدلی آنها از این مشــكل با موفقيت عبور 
خواهيم کرد. وی با تشكر از اقدامات قابل تحسين برخی 

از موسســات خيریه استان در روزهای اخير، تصریح کرد: 
توزیع اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده در ميان خانواده 
های نيازمند استان توسط این موسسات، به عنوان جلوه 
هایــی از زیبایی و محبــت هيــچ گاه از خاطرات مردم 

آذربایجان پاک نخواهد شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری ظرفيت 
برخی از ســمن های استان در توليد ماسک را یادآور شد 
و گفت: برنامه ریزی برای ایجاد فضای شــاد و بانشاط در 
درون خانه ها و ترویج خریدهای اینترنتی توسط سازمان 

های مردم نهاد استان در حال پيگيری است.
شــكوهی به طرح جامع وزارت بهداشت برای مقابله با 
کرونا اشاره کرد و گفت: فراخوان استفاده از اعضای سمن 
ها برای آموزش و اطالع رســانی به مردم توســط ادارات 
مرتبط شــروع شده اســت و در این زمينه دانشگاه علوم 
پزشكی با کمک شهرداری تبریز از ظرفيت فرهنگسراها و 
اماکن ورزشی با رعایت کامل موارد بهداشتی و جلوگيری 

از تجمع های گسترده، استفاده خواهد کرد.

قم – خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با صدور پيامی 
درگذشت سيد محمد ميرمحمدی عضو فقيد مجمع تشخيص 
مصلحــت نظام را تســليت گفت. به گــزارش روابط عمومی 
شهرداری قم ، دکتر سيدمرتضی سقائيان نژاد با صدور پيامی 
ضمن پاسداشــت خدمات و مقام شــامخ علمی سيد محمد 
ميرمحمدی، عضو فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، فقدان 

ایشان را به بازماندگان تسليت گفت.
متن پيام شهردار قم به این شرح است:

غم از دســت دادن یكی دیگر از بزرگان و ســرآمد مردان 
خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در اثر ابتال به 
بيماری های شــایع در روزهای اخير، غمی سنگين و اندوهی 
ســهمگين را برای مردم ایران و به خصوص شهروندان شهر 
مقدس قم در پی داشــت. ثمــره و ماحصل عمری مجاهدت 
مرحوم ميرمحمدی در خدمت به ملت سرافراز ایران اسالمی 

در دوره هــای مختلــف این نطام مقدس به ویــژه در آغازین 
سال های پيروزی انقالب اسالمی، اجر اخروی و قدر و منزلت 
ابدی است که در نزد حضرت حق برای او محفوظ و مفروض 
اســت. مرتبه ی علمی و جایگاه اجرایــی آن مرحوم در کنار 
خضوع و خشــوع مثال زدنی ایشان ریشــه در تربيت مكتب 

انسان ســاز اسالم و مذهب واالی شيعه و بهره مندی از فضائل 
و آموزه های حضرات معصومين عليهم السالم دارد که به حق 
برازنده این جایگاه و مرتبه بودند. بدون شک خدمات ارزنده آن 
عزیز از دست رفته برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
و باالخص شهر مقدس قم در کسوت چندین دوره نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی بر کســی پوشيده نيست و در تاریخ 
این مرز و بوم ثبت خواهد بود و دوســتداران این نطام مقدس 

و همشهریان قمی برای هميشه سپاسگزار آن خواهند بود.
از حضــرت حق تعالی برای آن مرحوم مغفور طلب آمرزش 
و ســعادت اخروی درخواست داشــته و از صميم قلب فقدان 
ایشان را به بازماندگان و خانواده ایشان از جمله حضرت ایت اهلل 
العظمی شبيری زنجانی )دامت برکاته( تسليت عرض می نمایم 
و آرزوی سالمتی و صبر بر این مصيبت برایشان مسئلت دارم.
دکتر سيد مرتضی سقائيان نژاد- شهردار قم

ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری مازندران- 
ساری، سيد محسن موســوی تاکامی مدیرکل و دبير ستاد 
هفته منابع طبيعی و آبخيزداری مازندران- ساری، در آستانه 
ی فرا رســيدن هفته منابع طبيعی و آبخيزداری مازندران- 
ســاری) 15  الی 21 اسفند(، ضمن بيان این مطلب که این 
اداره کل، نهال کاری مشارکتی با بسيج همگانی را با دستور 
جناب آقای شهبازی سرپرست ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداری کشــور از 14 آذر ماه شــروع کرده و اسفند ماه 
به پایان می رســاند، گفت: نهالكاری امروز از جمله اقدامات 
موثر در توسعه فضای سبزمحسوب می شود و از مردم استان 
خواســت تا از این طرح مشــارکت و حمایت کنند و به علت 
درگير بودن با ویروس جدید کرونا و نياز جدی به پيشگيری، 
جلوگيری و کنترل این بيماری تا شكست قطعی آن، می توان 
در صورت ایجاد فضایی مراقبتی و بهداشتی و با رعایت نكات 
بهداشــت فردی و اجتماعی، در صورت شرایط، در باغچه ها، 
باغات، فضای سبز شخصی نيز به این امر الهی مبادرت ورزیده 
و در ساخت محيط و شهری پاک و سرسبز مشارکت داشته 
باشند. دبير ستاد هفته منابع طبيعی و آبخيزداری مازندران- 
ســاری گفت: زمان نهالكاری ها در فصل خزان است بهترین 

فرصت و زمان برای نهالكاری است و تاپایان اسفند نهالكاری 
صورت می گيرد. در راســتای ترویج و اشاعه فرهنگ و سنت 
پسندیده نهال کاری و توجه بيشتر به موضوع درخت و درخت 
کاری و حفــظ طبيعت، اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری 
مازندران- ساری در سال 98 در نهالستان های زیر مجموعه 
اداره کل و شهرســتان تابعه، یک ميليون و 891 هزار و 2۳4 
اصله نهال توليد کرده است که از این مجموع، 15۳000 اصله 
نهال در طرح ميراث ماندگار توزیع و غرس گردید، ۳80000 
اصله در طرح های جنگل کاری، 1۳۳60 اصله به ارگان ها و 
شرکت های متفرقه، 1۳1۳76 اصله برای ادارات شهرستان ها 
جهت توسعه فضای سبز، 67000 اصله نهال تحویل به خارج 

از استان و 620000 اصله برای امر زراعت چوب توزیع و غرس 
شــده است. موســوی تاکامی افزود: بر اساس تعهد اداره کل 
سطح کل نهال کاری به منظور جنگل کاری، احياء و توسعه 
جنگل از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، 500 هكتار بوده 
است که 250 هكتار آن انجام شده و مابقی نيز در حال انجام 
اســت.اما در بخشی دیگر بر اســاس تعهد اداره کل برای امر 
زراعت چوب 250 هكتار بوده است که این اداره کل بيشتر از 
این ســطح یعنی 460 هكتار تاکنون انجام داده و بخشی هم 
در حال انجام می باشــد. ایشان به سفارش و تاکيدات دین و 
احادیث و روایات در خصوص اهميت درخت و کاشت آن اشاره 
کرد و گفت: دین مقدس اســالم نيز بشر را به کاشت درخت 
تشویق و ترغيب کرده است و بعضی از بزرگان دین به این امر 
اشتغال داشته اند. حضرت علی عليه السالم در مدینه باغ های 
خرمای فراوانی به وجود آورد و بيشتر آنها را در راه خدا وقف 
کرد.  پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم در این باره می فرماید: 
»اگر شخصی درختی بكارد یا مزرعه ای را به زیر کشت ببرد 
و انسان ها، حيوانات یا پرندگان از آن بخورند، این کار صدقه 
ای از طرف آن شخص شمرده می شود و این نشانگر تاکيد و 
توصيه اوليای اسالم به حفظ و حراست از درختان و اهميت 

درختكاری است

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد:
تمهیدات پاالیشگاه گاز ایالم برای پیشگیری از ویروس کرونا

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:
سازمان های مردم نهاد استان برای شکست ویروس کرونا بسیج شده اند

پیام تسلیت شهردار قم در پی درگذشت سیدمحمد میرمحمدی

موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد:
 تولید یک میلیون و ۸۹1 هزار و ۲۳۴ اصله نهال در نهالستان های حوزه اداره کل 

امــور اجتماعی و  تبریز - ماهان فــالح: مدیرکل 
فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با بيان اینكه خّيران، 
بازوان توانمند دولت در کارهای اجرایی هســتند، گفت: 
افزایش مشــارکت های مردمــی در برنامه های حمایتی 
بهزیستی نشان از تعهد اجتماعی باالی مردم و اعتماد به 

دستگاه های اجرایی و خدمات رسان است.
بدر شكوهی در جلسه شــورای مشارکت های مردمی 
بهزیستی اســتان، افزود: نگاهی به کارنامه درخشان 41 
ســاله جمهوری اسالمی، نشان می دهد هر جا که عرصه 
برای نقش آفرینی و اثرگذاری مردم مساعد بوده اقدامات 
گران ســنگی صورت گرفته و موانــع جدی از پيش پای 

کشور برداشته شده است.
وی خاطرنشــان کرد: الزم اســت با درک این تجربه، 
تمامی دستگاه های اجرایی زمينه را برای استفاده هر چه 
بيشتر از ظرفيت مردم در پيشبرد اهداف نظام اسالمی در 

حوزه اجتماعی و فرهنگی فراهم کنند.
شكوهی با اشاره به نقش مهم مشارکت مردم در مقوله 

توسعه تاکيد کرد: توسعه متوازن هنگاهی محقق می شود 
که تعامل دوسویه، سازنده و اثربخشی ميان دستگاه های 

تصميم گير و مردم وجود داشته باشد.
وی همچنين با اشــاره به عملكرد قابــل تقدیر برخی 
موسســات خيریه و گروه های مردم نهاد در رســيدگی 
به مددجویان بهزیســتی در سطح اســتان، سامان دهی 
موسســات خيریه جهت هم افزایی و انســجام بخشی به 
اقدامــات حمایتی را جــزو اولویت هــای اداره کل امور 

اجتماعی و فرهنگی استانداری دانست که اقدامات مهمی 
در این راستا در سال جاری صورت گرفته است.

سرپرســت اداره کل بهزیستی استان نيز در این جلسه 
گفت: در 9 ماهه ســال جاری بيش از 80 ميليارد تومان 
از طریق خيران محترم اســتان برای حوزه های محتلف 
مرتبط با رســيدگی به مددجویان هزینه شده است که به 
رغم برخی مشــكالت اقتصادی که گریبانگير کشور شده 
اســت این رقم رشــد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته داشته است.
فرگل صحاف این افزایش کمک های مردمی را ناشی از 
دلبســتگی و تعهد مردم فرهيخته استان به افراد مددجو 
و نيازمند دانست و با اعالم اینكه 12 ميليارد ریال کمک 
مردمی جهت تاميــن هزینه جهيزیــه مددجویان جمع 
آوری شده اســت، افزود: با توجه به افزایش قيمت لوازم 
منزل، اميدواریم با مشــارکت افزون تر مردم خيراندیش 
و دلسوز اســتان بتوانيم برای کليه مددجویانی که پيوند 

ازدواج برقرار می کنند جهيزیه مناسب تامين کنيم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

دستگاه های اجرایی زمینه را برای استفاده از ظرفیت مردم در حوزه اجتماعی و فرهنگی فراهم کنند
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دورکاری در دوره ی کنونی که کارمندان باید حداقل حضور را درکنار یکدیگر 
داش��ته باش��ند، راهکاری کاربردی محسوب می ش��ود که البته به ابزارهایی هم 

نیاز دارد.
دورکاری کلیدواژه ی اصلی این روزهای اکوسیس��تم کس��ب وکار است. شیوع 
ویروس کرونا در کش��ورهای متعدد جهان، به ویژه ایران، باعث ش��د بس��یاری از 
کس��ب وکارها ل��زوم و اهمی��ت دورکاری را برای حفاظت از س��المت کارمندان 
و مدیران خود درک کنند. درحال حاضر، در اکثر اس��تان های کش��ور پیش��نهاد 
می شود سفرهای درون شهری به حداقل برسند و نیروی انسانی حداکثر فعالیت 
خود را به صورت دورکاری انجام دهد. دراین میان، اس��تفاده از ابزارهای کاربردی 

برای انجام بهتر فعالیت های دورکاری بسیار اهمیت دارد.
فریلنسرها به خاطر ماهیت کاری خود که لزوما به حضور فیزیکی در محل کار 
نیازی ندارد، آشنایی بیشتری با ابزارهای دورکاری دارند. همچنین، شرکت هایی 
که تا همین چند وقت پیش حتی شاید نام دورکاری یا ابزارهای مرتبط با آن را 
نش��نیده بودند، نیاز بیش��تری به استفاده از آن ها پیدا کرده اند. کارمندانی که به 
حضور درکنار همکاران و مدیران خود عادت داش��تند، امروز باید بکوش��ند انواع 
فعالیت ه��ای خود را از خانه مدیریت کنند. در ادامه ی این مطلب زومیت، برخی 
از ابزارهای کاربردی دورکاری را معرفی می کنیم که در شاخه های اصلی ارتباط 
و مدیریت پروژه و اش��تراک اسناد استفاده می شوند. البته ابزارهای سخت افزاری 
همچون کامپیوتر شخصی و گوشی هوشمند نیز از الزامات این دوره هستند که 

کمتر کارمندی را می توان بدون داشتن آن ها متصور شد.
ابزارهای ارتباطی دورکاری

ارتباط میان کارمندان س��ازمان مهم ترین نیاز آن  ها محس��وب می شود که در 
دوران لزوم دورکاری، اهمیت بیشتری پیدا می کند. کارمندانی که به جلسه های 
حض��وری و مذاکره  از نزدیک عادت داش��تند، اکنون باید ب��ه ارتباط از راه دور 
عادت کنند. قطعا تماس های تلفنی برای هماهنگی کارهای ساده اولین راهکاری 
هس��تند که به ذهن هر فردی خطور می کند؛ اما نباید از ظرفیت اپلیکیشن های 
پیام رس��ان نیز غافل ش��د که امکانات مناسبی برای برقراری تماس های صوتی و 

تصویری نیز فراهم می کنند.
در دوران ال��زام ب��ه دورکاری، بهره گی��ری از ویدئوکنفران��س ی��ا تماس های 
کنفرانس��ی صوتی از راهکارهای کاربردی  محس��وب می ش��ود. اپلیکیش��ن های 
متعددی امکانات ویدئوکنفران��س را دراختیار کاربران قرار می دهند که از میان 
آش��ناترین آن ها می توان اسکایپ و واتساپ را نام برد. باتوجه به دسترسی آسان 
کاربران ایرانی به دو اپلیکیشن مذکور، می توان آن ها را جزو گزینه های برتر برای 

اجرای ویدئوکنفرانس دانست.
اسکایپ از لحاظ امکانات تماس گروهی قابلیت های بیشتری دراختیار کاربران 
ق��رار می دهد و مجزابودن س��رویس دس��کتاپ و موبایل آن نی��ز مزیتی بهتر از 
واتس��اپ محسوب می ش��ود. قابلیت برقراری تماس های کنفرانس��ی تا 5۰ نفر، 

مزیت اصلی اس��کایپ درمقایسه با واتساپ اس��ت که تماس ویدئویی را به چهار 
کاربر محدود می کند. به عالوه، اس��کایپ امکاناتی همچون اش��تراک دسکتاپ را 
نی��ز دراختیار کاربران قرار می دهد که در هماهنگی های کاری بس��یار کاربردی 
محسوب می ش��ود. عالوه بر اس��کایپ و واتساپ، س��رویس های ویدئوکنفرانسی 
متع��دد دیگری دردس��ترس کاربران قرار دارن��د که از میان آن ه��ا می توان به 
Lifesize و Flock و Zoom اش��اره ک��رد ک��ه امتیازه��ای چش��مگیری در 
بررس��ی ها کس��ب کرده اند. البته در این مطلب تالش می کنیم ابزارهای ساده را 
برای کس��ب وکارها معرفی کنیم تا انواع کوچک و بزرگ کس��ب وکارها، با سرعت 

بیشتری به دنیای دورکاری وارد شوند.
س��ازمان های بزرگ برای برق��راری ویدئوکنفرانس با کیفیت بیش��تر قطعا به 
س��خت افزارهای حرف��ه ای هم نیاز دارند. پیش��نهاد می ش��ود ش��رکت هایی که 
تاکنون س��خت افزارهای ویدئوکنفرانس��ی تهیه نکرده اند، از الزام پیش آمده برای 
تأمین تجهیزات اس��تفاده کنند. البته پیش از تهیه ی هرگونه سخت افزار باید از 
منطقی ب��ودن قیمت کنونی آن ها باتوجه به افزایش تقاضا مطمئن ش��د. از میان 
س��خت افزارهای اختصاصی ویدئوکنفرانس می توان به الجیتک گروپ اشاره کرد 

که زومیت قبال آن را بررسی کرده است.
ابزارهای مدیریت پروژه ی دورکاری

در وضعی��ت دورکاری، مدیری��ت وظای��ف و پروژه ه��ای در ح��ال جریان در 
کسب وکار اهمیتی دوچندان پیدا می کند و مدیران باید با دقت بیشتری فرایندها 
را کنترل کنند. ابزارهای مدیریت پروژه امروزه نه تنها برای دورکاری، بلکه برای 
تمامی کاربردهای س��ازمانی استفاده می ش��وند. درواقع، مدیریت سیستماتیک 

پروژه ها درحال حاضر نیازی الزامی در همه ی کسب وکارها محسوب می شود.
ابزاره��ای متعدد نرم اف��زاری دراختیار مدیران و کارمندان ق��رار دارند که در 
نس��خه های گوناگون رایگان و پولی خدمات کاربردی ارائه می کنند. از ابزارهای 
مشهور و ساده  ی مدیریت وظایف و پروژه می توان ترللو )Trello( را نام برد که 
محیط کاربری س��اده ای را در تمامی پلتفرم ها اعم از دس��کتاپ و وب و موبایل 
دراختیار کاربران قرار می دهد. نسخه ی رایگان ترللو بسیاری از نیازهای مدیریت 
وظایف را برطرف و امکان اضافه کردن افزونه برای هماهنگی بیش��تر با ابزارهای 
دیگ��ر همچون گوگل درای��و، کارایی آن را دوچندان می کن��د. درصورت نیاز به 
قابلیت ه��ای بیش��تر همچون امکان الص��اق فایل با حجم زیاد ی��ا مدیریت بهتر 
دسترس��ی ها، می توانید از نس��خه ی پولی ترللو اس��تفاده کنید که در این لینک 

تفاوت آن با نسخه ی پایه دردسترس قرار دارد.
آس��انا )Asana( از دیگر ابزارهای مدیریت پروژه و وظایف محسوب می شود 
که در نس��خه ی پایه و رایگان، امکانات بیشتری به کاربر ارائه می کند؛ ولی رابط 
کاربری آن به سادگی ترللو نیست و شاید امکانات بیشتر آن نیز موردنیاز همه ی 
کس��ب وکارها، به ویژه تیم های استارتاپی نباش��د. ناگفته نماند ظاهرا دسترسی 
به آس��انا نیز از داخل کش��ور مش��کالتی دارد و هزینه های نسخه ی پولی آن نیز 

بیش��تر از ترللو خواهد بود. تفاوت طرح های پولی و رایگان آسانا را در این لینک 
مشاهده کنید.

تس��کولو یکی دیگ��ر از ابزارهای مدیریت پروژه محس��وب می ش��ود که تیم 
توس��عه ای داخلی دارد. باتوجه به همین موضوع، رابط کاربری و محیط تس��کولو 
ظاهری آش��ناتر و آسان تر برای کاربران ایرانی دارد. به عالوه در نسخه ی رایگان، 
امکانات بیش��تری ه��م دراختیار کاربران قرار می گی��رد و تنها برای اضافه کردن 
کاربران بیش��تر، مجبور خواهید بود هزینه پرداخت کنید. تفاوت طرح های پولی 

و رایگان تسکولو را در این لینک مشاهده کنید.
ابزار کاربردی دیگری که بیش��تر برای مدیریت وظایف ش��خصی کاربرد دارد، 
Todoist اس��ت. اگرچه می توان از نسخه های رایگان ابزارهای یادشده نیز برای 
مدیریت وظایف ش��خصی اس��تفاده ک��رد، Todoist به  دلی��ل تمرکز روی این 

قابلیت، کاربرد بیشتری خواهد داشت.
ابزارهای اشتراک فایل و اسناد دورکاری

انجام انواع وظایف س��ازمانی در همه ی کس��ب وکارها به تولید و ویرایش فایل 
و اس��ناد نیاز دارد. نامه های اداری بخش مهمی از س��اختار س��ازمانی هستند و 
ام��روزه، ابزارهای گوناگونی برای تولید و ویرایش آن ها دراختیار نیروی انس��انی 
قرار گرفته اس��ت. فایل های رسانه ای نیز در ساختار کس��ب وکارها اهمیت پیدا 
کرده اند و تیم های فنی و نرم افزاری به ابزارهایی برای اشتراک کدهای خود نیاز 
دارن��د. همه ی این نیازها در وضعی��ت دورکاری افزایش پیدا می کنند و اهمیت 

استفاده از ابزار بهینه برای آن ها چندبرابر می شود.
گوگل درایو و ابزارهای وابسته به آن موسوم به G Suite از اولین گزینه هایی 
هس��تند که برای مدیریت فایل و اسناد به ذهن همه ی کاربران و مدیران خطور 
می کنن��د. گوگل درایو عالوه بر ام��کان بارگذاری انواع فایل ه��ا در فضای وب و 
اشتراک آن ها در پلتفرم های گوناگون، ابزارهای ویرایشی و برنامه ریزی الزامی را 
نیز دراختیار کاربران قرار می دهد. گوگل  داکس و گوگل ش��یت ازجمله ابزارهای 
کاربردی  هستند که بسیاری از نیازهای اشتراک و ویرایش گروهی سند را برای 
نیروی انسانی برطرف می کنند. قابلیت ردگیری تاریخچه ی ویرایش سند در این 

ابزارها کارایی  آن ها را بیشتر می کند.
فراموش نکنید ابزارهای همکاری بیشتری همچون برنامه ریزی تقویم و اسالید 
در G Suite وجود دارند که ترکیب آن ها مجموعه ای کامل را به  رایگان تا حجم 
مح��دود دراختیارتان قرار می دهد. امکان هماهنگ کردن گوگل درایو با ابزارهای 
دورکاری دیگر مانند ترللو، از مزیت های دیگر سرویس گوگل محسوب می شود.
مایکروس��افت با سرویس 3۶5 خود به طورجدی به بازار خدمات اشتراک سند 
وارد ش��د. ابزارهای این مجموعه همراه با مایکروسافت تیمز که بعدا به آن اشاره 
می کنیم، تنها برای مدت محدودی رایگان هستند و مشکالت خرید آن ها شاید 

کسب وکارهای داخلی را از استفاده از ابزار ردموندی ها منصرف کند.
دراپ باک��س )Dropbox( از ابزارهای قدیمی و آش��نای دنی��ای فناوری با 

تمرکز بر اش��تراک فایل محسوب می ش��ود که در نسخه ی رایگان، دو گیگابایت 
فضا دراختیار کاربر قرار می دهد. قابلیت دسترسی به دراپ باکس در پلتفرم های 
گوناگون دسکتاپ و وب و موبایل از قابلیت های کاربردی آن محسوب می شود.

گیت از ابزارهای اشتراک کد محسوب می شود و گیت هاب یکی از پلتفرم های 
مش��هور موجود اس��ت ک��ه از امکانات آن به��ره می برد. قطع��ا تیم های فنی در 
اکوسیس��تم کسب وکار ایران با گیت و گیت هاب آش��نا هستند و شاید موقعیت 
فعلی، زمان مناسبی باشد تا کارایی های آن را برای همکاران خود نیز شرح دهند 
و بیش ازپیش برای اشتراک گذاری پروژه ها با بخش های دیگر از آن بهره ببرند.

ابزارهای متفرقه و چندکاره دورکاری
قطعا مطلبی که مخصوص معرفی ابزارهای دورکاری باشد و از ابزارهای جامع 
صحبتی به میان نیاورد، کامل نخواهد بود. برخی ابزارهای نرم افزاری کاربردهای 
چندگانه ای به کاربران ارائ��ه می کنند که ازجمله ابزارهای پرطرفدار می توان به 
اس��لک اش��اره کرد که پایگاه کاربری درخورتوحهی هم در میان ایرانی ها دارد. 
اس��لک قابلیت های متعددی به مدیریت تیم ها و پروژه ها ارائه می کند که خرید 

اشتراک  های پولی آن را نیز برای کسب وکارهای ایرانی منطقی کرده است.
کس��ب وکارهای مجهز به اسلک می توانند تیم های خود را به راحتی در محیط 
ای��ن نرم اف��زار مدیریت کنند که محیط کاربری آن در هم��ه ی پلتفرم های رایج 
دردس��ترس قرار دارد. اضافه و حذف کردن اعضای گروه ها به راحتی در اس��لک 
انجام می شود و محیط پیا م رسانی آن نیز نیاز به نرم افزار جانبی را از بین می برد. 
به عالوه، سرویس اسلک به راحتی با ابزارهای متعدد همچون گوگل درایو و ترللو 

هماهنگ می شود و جابه جایی سند و پروژه بین آن ها را آسان می کند.
از می��ان ابزارهای چن��دکاره ای که ادغام و هماهنگی بین ابزارهای ذکرش��ده 
را آس��ان می کنند، می توان به Zapier اش��اره کرد که تقریبا با تمامی ابزارهای 
ذکرشده در این مقاله هماهنگی دارد و جریان کاری آسانی برای نیروی دورکار 
فراه��م می کند. اب��زار متفرقه ی دیگر Toggle نام دارد ک��ه در محیط کاربری 
ساده، مدیریت زمان پروژه ها و وظایف گوناگون را برای کارمندان آسان می کند.
امروزه، ابزارهای س��خت افزاری و نرم افزاری گوناگونی دردس��ترس مدیران و 
نیروی انس��انی قرار دارند که دورکاری را آس��ان تر از همیشه کرده اند. ابزارهایی 
که در این مطلب اش��اره کردیم، نمونه های س��اده  و دردس��ترس  بودند که برای 
کس��ب وکارهای ایرانی پیشنهاد می ش��وند. قطعا س��ازمان های بزرگ می توانند 
از نس��خه های پیچیده تر و حتی سیس��تم  های اختصاصی ب��رای مدیریت نیروی 
دورکار خود استفاده کنند. دراین میان، آن چه بیش از همه اهمیت دارد، مدیریت 
صحی��ح ارتباط با نیروی دورکار و تنظیم سیس��تم کاری آن ها برای بهره برداری 
بهینه اس��ت. ش��اید بحران پیش آم��ده در ایران به علت وی��روس کرونا، بهانه ای 
باش��د تا مدیران کس��ب وکار در کش��ور بیش ازپیش قابلیت های دورکاری را در 

سازمان های خود توسعه دهند و از مزایای آن در طوالنی مدت بهره مند شوند.
zoomit :منبع

دورکاری چیست و برای اجرای بهتر، به چه ابزارهایی نیاز دارد؟
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دنیای بورس دنیای اصطالحات و مفاهیم تخصصی و گاهاً پیچیده است. درک 
مفه��وم این اصطالحات و اس��تفاده  بجا از آن ها برای س��رمایه گذاران و فعاالن 
ب��ورس مفید و ضروری اس��ت. برای درک آنچه در دنی��ای بورس جریان دارد و 
موفقیت در بورس، باید با زبان رایح در بورس آشنا شوید. در این مقاله 4 تعریف 

اساسی و رایج در بورس را خواهید خواند.
1. بازار سهام چیست؟

بازار سهام یا بورس مجموعه ای از بازارها و مبادالت است که در آن فعالیت های 
معین خرید، فروش و انتش��ار سهام ش��رکت های سهامی عام انجام می شود. این 
فعالیت ها ازطریق مبادالت رس��می س��ازمان یافته یا ازطریق بازارهای فرابورس 
)OTC( هدایت می شوند. بازارهای فرابورس تحت مجموعه مشخصی از قوانین 
عمل می کنند. در کشورهایی که معامالت سهام و سایر اوراق بهادار مجاز است، 

ممکن است مکان های دیگری نیز برای معامالت سهام وجود داشته باشد.
دو اصطالح بازار س��هام و معامله  س��هام گاهی به جای هم استفاده می شوند؛ 
اما باید گفت که معامله و تبادل سهام، زیرمجموعه ای از بازار بورس است. وقتی 
کسی در بازار سهام معامله می کند، در واقع سهام یک یا چند معامله سهام � که 

بخشی از بازار سهام کلی هستند � را می خرد و می فروشد.
ان��واع بازار بورس در ایران عبارت اند از: ب��ورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس 
کاال و بورس انرژی. بازار س��هام یا بازار س��رمایه عمدتا محل معامالت س��هام و 
س��رمایه های تجاری اس��ت. صندوق قابل معامله )ETF(، اوراق قرضه شرکتی و 
اوراق بهادار مش��تقه مبتنی بر سهام، کاال، ارز و اوراق قرضه ازجمله اوراق بهادار 

مالی هستند که در بازار سهام مبادله می شوند.
مثالی برای درک بهتر مفهوم بورس یا بازار سهام

ام��روزه می توانی��د هر چیزی را به صورت اینترنتی بخری��د؛ اما برای خرید هر 
کاالی مش��خص، بازار مش��خصی وج��ود دارد. مثال برای خری��د مبلمان، اولین 
جایی که به ذهن می رس��د بورس مبلمان ش��هر محل س��کونت تان است، برای 
خری��د میوه به بازار میوه و س��بزی یا تره بار مراجعه می کنی��د و یا مواد غذایی 
را از فروش��گاه های مش��خصی می خرید. این بازارهای مشخص جایی هستند که 
خریدار و فروش��نده همدیگر را مالقات می کنند. بازارها محل تعامالت تجاری و 
دادوس��تد هستند. باتوجه به اینکه تعداد فروش��ندگان در این بازارها زیاد است، 
قیمت ها هم منصفانه هس��تند. فرض کنید که در منطقه س��کونت تان فقط یک 
مبل فروش��ی وجود داش��ته باشد. این مبل فروش��ی اجناس خود را به هر قیمتی 
که بخواهد، می فروش��د؛ چراکه مش��تریان برای خرید مبلم��ان گزینه  دیگری 
غیر از این مبل فروش��ی ندارند. اما وقتی تعداد زیادی از فروشنگان مبل در بازار 
مش��ترکی فعالیت می کنند، برای جذب مش��تری با یکدیگر رقابت می کنند. در 
چنین بازاری قیمت ها ش��فاف و مشخص اس��ت و فروشندگان اجناس خود را با 
نازل ترین قیمت به مش��تریان عرضه می کنن��د. در معامالت آنالین نیز خریدار، 
قبل از خرید، قیمت های پیش��نهادی فروش��ندگان مختلف را مقایسه می کند و 
مناس��ب ترین گزینه را برای خرید ترجیح می دهد. چنین رویکردی فروشندگان 

اینترنتی را ملزم می کند که در قیمت گذاری منصفانه عمل کنند.
همانند سایر بازارها، بورس یا بازار سهام نیز بازاری است که برای خریدوفروش 
اوراق قرضه در محیطی امن، کنترل ش��ده و مدیریت ش��ده تعیین ش��ده اس��ت. 
ازآنجاک��ه در ب��ازار س��هام صدها ه��زار خریدار و فروش��نده گرد ه��م می آیند، 
قیمت گذاری عادالنه و شفافیت در معامالت تضمین می شود. در بازارهای سهام 
قدیمی، گواهی س��هام به صورت فیزیکی و روی کاغذ صادر و معامله می شد؛ اما 
امروزه با پیش��رفت فناوری، صدور گواهی و معامالت در بازارهای س��هام مدرن 

به صورت الکترونیکی انجام می شود.
2. سهام چیست؟

س��هام س��ندی اس��ت که نش��ان دهند  ه س��هم و میزان مالکیت در ش��رکت 
صادرکننده سهام است. به واسطه  سهام، برای صاحب سهام درمورد سرمایه ها و 
درآمدهای ش��رکت، حق ایجاد می شود. خریدوفروش سهام غالبا در بازار بورس 
انجام می ش��ود؛ البته ممکن اس��ت این معامالت به ص��ورت خصوصی نیز انجام 
شوند. خریدوفروش سهام اساس هر سبد سهامی است. برای محافظت از سرمایۀ 
س��رمایه گذاران در برابر کالهبرداری ها، معامالت س��هام بای��د مطابق با مقررات 
دولتی انجام ش��ود. تجربه نش��ان می دهد که در طوالنی مدت، معامالت س��هام 
برتر از س��ایر روش های سرمایه گذاری بوده اند. س��هام را می توان از واسطه های 
اینترنتِی س��هام خرید. سرمایه گذاری در سهام تفاوت زیادی با سرمایه گذاری در 

امالک و مستقالت دارد.
نکات کلیدی

• س��هام سندی است که نشان می دهد صاحب س��هام در شرکت صادرکننده 
سهام حق مالکیت دارد.

• ش��رکت ها به منظ��ور افزایش س��رمایه  الزم ب��رای فعالیت، س��هام خود را 
می فروشند. دو نوع اصلی سهام عبارت اند از: سهام عادی و سهام ممتاز.

• خریدوفروش س��هام به طور عمده در بورس س��هام صورت می گیرد، هرچند 

که فروش خصوصی سهام نیز ممکن است. این معامالت اساس هر سبد سهامی 
هستند.

• به مرورزمان، معامالت سهام در طوالنی مدت از سایر روش های سرمایه گذاری 
پیشی گرفته اند.

3. تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال س��هام و رونده��ا به معنای مطالعه اطالع��ات مربوط به بازار 
س��هام از گذشته تا به امروز اس��ت. »قیمت « و »حجم« ازجمله اطالعات مربوط 

به بازار سهام هستند.
تحلیلگ��ران تکنیکال به کم��ک اقتصاد رفتاری و تحلیل کّم��ی، رفتار بازار در 
آینده را با استفاده از عملکرد گذشته بازار پیش بینی می کنند. الگوهای نموداری 

و شاخص های فنی )آماری( دو مورد از انواع رایج تحلیل تکنیکال هستند.
• تحلیل تکنیکال سهام و روند پیش بینی تغییرات قیمت، اطالعات الزم برای 

کسب سود را در اختیار تاجران قرار می دهد.
• تاجران با اعمال تحلیل تکنیکال بر نمودارها، نقاط ورودی و خروجی را برای 

معامالت احتمالی شناسایی می کنند.
• فرض بنیادی تحلیل تکنیکال سهام و روند پیش بینی تغییرات این است که 
بازار تمام اطالعات موجود را پردازش می کند و اطالعات در نمودار قیمت گذاری 

نمود پیدا می کنند.

تحلیل تکنیکال سهام و روندها چه مواردی را بیان می کند؟
تحلی��ل تکنیکال یک اصطالح کلی اس��ت. این اصطالح انواع اس��تراتژی های 
مربوط به تفسیر رفتار قیمت سهام را در بر می گیرد. بیشتر تحلیل های تکنیکال 
مش��خص می کنند که روند جاری بورس ادامه خواهد یافت یا خیر و در صورت 
ادامه نیافتن روند جاری، بازگش��ت از روند جاری چ��ه زمانی اتفاق خواهد افتاد. 
برخی از تحلیلگران تکنیکال از نمودارهای خطی اس��تفاده می کنند. برخی دیگر 
نمودارهای ش��معدانی یا کندل استیک را ترجیح می دهند و عده ای از تحلیلگران 
نموداره��ای میله ای حاص��ل از تصویرس��ازی ریاضی را ب��ه کار می گیرند. اکثر 
تحلیلگ��ران تکنیکال ترکیب��ی از این ابزارها را برای تش��خیص نقاط خروجی و 

ورودی بالقوه روند استفاده می کنند.
به عنوان مثال، با اس��تفاده از نمودارهای میله ای می توان برای یک فروش��نده 
اس��تقراضی نقطه ورود را مشخص کرد؛ اما برای تشخیص احتمال سقوط، تاجر 

باید به نمودار سیر میانگین ها در دوره های زمانی مختلف نیز توجه کند.
4. تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی )FA( روش��ی برای سنجش ارزش واقعی اوراق بهادار ازطریق 
بررس��ی عوامل مال��ی و اقتص��ادی مرتبط اس��ت. فاکتوره��ای کالن اقتصادی 
مث��ل وضعیت اقتصاد و ش��رایط صنعت و عوامل ُخرد اقتصادی مثل اثربخش��ی 
و مدیری��ت ش��رکت از عواملی هس��تند که ب��ر ارزش واقعی اوراق به��ادار تأثیر 

می گذارند. تحلیلگران بنیادی تمام این عوامل را بررسی می کنند. هدف اصلی از 
این بررسی ها، رسیدن به قیمت واقعی اوراق بهادار است. با دانستن ارزش واقعی 
اوراق بهادار و مقایس��ه آن با قیمت فعلی، س��رمایه دار متوجه گران تر یا ارزان تر 

بودن اوراق بهادار می شود.
تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال قرار دارد. همان طور که اش��اره شد، 
در تحلیل تکنیکال، سیر قیمت ها با تحلیل اطالعات گذشته بازار، از قبیل قیمت 

و حجم، پیش بینی می شوند.
نکات کلیدی

• تحلیل بنیادی روش��ی اس��ت که قیمت واقعی یا عادالنه س��هام را مشخص 
می کند.

• تحلیگران بنیادی به دنبال سهام هایی هستند که گران تر یا ارزان تر از قیمت 
واقعی خود مبادله می شوند.

• اگر قیمت واقعی از قیمت بازار باالتر باشد، سهام ارزان تلقی می شود و خرید 
سهام پیشنهاد می شود.

• تحلیلگ��ران تکنیکال برخ��الف تحلیلگران بنیادی، از بررس��ی ارزش واقعی 
س��هام صرف نظر می کنند و روند تغییرات قیمت س��هام در طول زمان را بررسی 

می کنند.
investopedia/chetorمنبع
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بررسی بهترین توصیه ها برای موفقیت در تاسیس کسب و کار
تاسیس کسب و کار تازه از نقطه صفر

بسیاری از کارمندان و کارآفرینان در سراسر دنیا آرزوی شروع کسب و کار مربوط به خود را دارند. بدون تردید این 
امر دشواری های خاص خود را دارد، با این حال ساالنه شمار باالیی از کارمندان با امید شروع کسب و کار شخصی شان 
اقدام به ترک ش��رکت محل کارش��ان می کنند. متاس��فانه اغلب کس��ب و کارهای تازه در همان سال نخست شکست 
می خورند. این آمار در سراس��ر جهان یکسان اس��ت بنابراین رویای شروع کسب و کار شخصی برای اغلب کارمندان و 

کارآفرینان همراه با خطر شکست است. 
امروزه کسب و کارهای تازه تاسیس به دنبال جلب نظر مخاطب هدف و ایجاد جایگاهی برای خود از طریق استفاده 
از آخرین فناوری های بازاریابی و تبلیغات هس��تند. بدون تردید بازاریابی و تبلیغات کاربردی نقش مهمی در توس��عه 
کس��ب و کار دارد، ام��ا ب��ه تنهایی برای موفقیت در این عرصه کافی نیس��ت. ما باید در تالش ب��رای ایجاد ارزش ها و 
معیارهای منحصر به فرد برندمان باش��یم. فقط در این صورت امکان رقابت با س��ایر برندهای دارای س��ابقه در دنیای 

کسب و کار فراهم خواهد شد. 
ش��ما همیش��ه امکان تاسیس کس��ب و کار خود از صفر را دارید. این امر در صورت رعایت اصول فعالیت در محیط 
کسب و کار و استفاده از توصیه های کاربردی هیچ مشکلی برای شما ایجاد نخواهد کرد. خوشبختانه امروزه حوزه های 
بسیار زیادی برای فعالیت کارآفرینانه وجود دارد. نکته مهم در این میان استفاده از توصیه ها و راهنمایی های مطلوب 
برای توسعه کسب و کار است. در این صورت ما امکان تاسیس کسب و کارمان بدون دغدغه نسبت به شکست در سال 
نخست فعالیت را خواهیم داشت. در ادامه برخی از نکات مهم برای شروع کسب و کار از صفر را مرور خواهیم کرد. 

1. تمرکز بر روی مشتریان
ارتقای رابطه ای شخصی و نزدیک با مشتریان در دنیای کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. امروزه برخی از برندها 
در تالش برای ایجاد تمایز و فاصله میان خود و مش��تریان هس��تند. این امر نه تنها مزیتی برای ما به ارمغان نخواهد 
آورد، بلکه تمایل مش��تریان برای همکاری را نیز کاهش می دهد. ما همیش��ه باید نس��بت به سلیقه و انگیزه مشتریان 
حساس��یت داشته باش��یم. تفاوت برندهای بزرگ در همین نقطه رقم می خورد. آنها توانایی بسیار باالیی برای ارزیابی 
نیازها و خواس��ته های تازه مش��تریان به طور مداوم دارند. برندهای معمولی اما فقط در بازه های زمانی مش��خصی این 

فرآیند را مدنظر قرار می دهند. 
اس��تفاده از ترندهای برتر برای تولید محصوالت یا تعامل با مخاطب هدف اهمیت حیاتی دارد. اس��تفاده درس��ت از 
ترندها نیازمند شناخت دقیق و به روز مشتریان است. اغلب تیم توسعه و تحقیقات وظیقه این کار را برعهده می گیرد. 
به این ترتیب مشتریان با تجربه ای دلپذیر از تعامل با برندمان اقدام به معرفی ما به اعضای خانواده یا دوستان خواهند 
ک��رد. ای��ن امر نوع��ی بازاریابی رایگان و در عین حال تاثیرگذار برای برند ما محس��وب می ش��ود. امروزه هیچ کمپین 
بازاریابی توانایی اثرگذاری به مانند یک دوس��ت یا عضوی از خانواده بر روی مخاطب هدف را ندارد بنابراین ما با ارائه 

خدمات باکیفیت امکان جلب نظر مخاطب هدف به گونه ای تاثیرگذار را خواهیم داشت. 
2. هرگز در حوزه بازاریابی ریسک نکنید

برخی از برندها برای بازاریابی بهتر از کارمندان کم تجربه ش��ان به عنوان اعضای تیم بازاریابی استفاده می کنند. این 
امر اگرچه در نگاه نخس��ت بس��یار جذاب به نظر می رسد، اما در عمل هزینه های زیادی از نظر بازاریابی به همراه دارد. 
افراد ناآشنا به حوزه بازاریابی توانایی طراحی کمپین های تاثیرگذار را ندارند. به این ترتیب سرمایه ما به طور مداوم به 
هدر خواهد رفت. نتیجه این امر اتالف بودجه های کالن برای افزایش مهارت کارمندان غیرحرفه ای در حوزه کس��ب و 
کار اس��ت. اگر ما از همان ابتدا برخی بازاریاب های کارکش��ته را استخدام کنیم، امکان کسب موفقیت به شیوه ای بهتر 

و کم هزینه تر را خواهیم داشت. 
م��ا به عنوان صاحب یک کس��ب و کار باید درصدی از درآمد ماهانه مان را به عن��وان بودجه بازاریابی کنار بگذاریم. 
برندهای بزرگ نیز بدون بازاریابی مناسب در بازار رقابتی کنونی جایی نخواهند داشت. نکته مهم در این میان انتخاب 
الگوی بازاریابی مناسب برای برندمان است. بسیاری از صاحبان کسب و کار در این زمینه اشتباه عمل می کنند بنابراین 
ما باید از راهنمایی افراد حرفه ای در این زمینه استفاده کنیم. توصیه من همکاری با برخی از کارشناس های حرفه ای 
در حوزه بازاریابی به منظور انتخاب الگوی بازاریابی بهتر است. این امر ما را از تجربه و دانش تیم های بازاریابی حرفه ای 

بهره مند خواهد ساخت. 
3. فرآیند بازاریابی را در دست بگیرید

اس��تفاده از خدمات آژانس های بازاریابی امکان توسعه کس��ب و کار در مدت زمانی محدود را فراهم می کند، با این 
حال تمام کس��ب و کارها امکان اس��تفاده از این گزینه را ندارند. کسب و کارهای تازه تاسیس همیشه با مشکل بودجه 
ب��رای حوزه بازاریابی مواجه هس��تند. یکی از راهکارهای مناس��ب برای صرفه جوی��ی در هزینه های جاری تالش برای 
مدیریت امور بازاریابی به صورت درون ش��رکتی اس��ت. این امر با اس��تفاده از کارمندان نامتخصص در بخش بازاریابی 
تفاوت دارد. اغلب صاحبان کسب و کارهای تازه تاسیس در ابتدای مسیر اقدام به افزایش مهارت شان در حوزه بازاریابی 
به منظور ساماندهی این بخش بدون نیاز به آژانس های بازاریابی می کنند. این نکته با توجه به شرایط ناپایدار درآمدی 

در ماه های نخست فعالیت کاری منطقی به نظر می رسد.
امروزه دوره های آموزش��ی بس��یار زیادی در حوزه بازاریابی وجود دارد. نکته جالب اینکه اغلب کالس های مذکور به 
صورت غیرحضوری و آنالین برگزار می ش��ود. به این ترتیب ما با اس��تفاده از س��اعت های مرده مان در طول روز امکان 
یادگیری مهارت های اساس��ی در حوزه بازاریابی را خواهیم داش��ت. این امر فعالیت برند ما در دنیای کس��ب و کار را 
همراه با موفقیت بیشتر می کند.  اشتباه اغلب برندها در ابتدای مسیر کسب و کار صرف نظر از بودجه بخش بازاریابی 
است. به این ترتیب آنها به راحتی برای مدیریت بهینه سایر بخش ها قید بودجه بازاریابی را می زنند. توصیه من در این 
بخش توجه به حوزه بازاریابی حتی در ازای اختصاص بودجه کمتر به س��ایر حوزه هاست. اگر ما توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف از طریق بازاریابی درست را نداشته باشیم، به سرعت از بازار رقابتی حذف خواهیم شد. این امر در 

مورد کسب و کارهای تازه تاسیس اهمیت دوچندان دارد. 
۴. توجه به توصیه های کاربردی کارشناس ها

اس��تفاده از توصیه های کارش��ناس ها به معنای عدم کیفیت کاری مناسب ما نیس��ت. فعالیت در حوزه کسب و کار 
برای کارآفرینان تازه کار همراه با نکات تازه اس��ت. ما برای مدیریت بهینه کسب و کار همیشه به توصیه های کاربردی 
نیاز داریم. در غیر این صورت به س��رعت از دنیای کس��ب و کار حذف خواهیم ش��د. متاسفانه بسیاری از برندها در پی 

لجبازی های بچه گانه از دریافت توصیه های کاربردی خودداری می کنند. 
کارش��ناس های کس��ب و کار در حوزه های مختلف حاصل سال ها تجربه و دانش حرفه ای ش��ان را در اختیار برندها 
قرار می دهند. ما همیش��ه باید در تالش برای اس��تفاده از توصیه های کاربردی به منظور ارتقای هرچه بهتر کس��ب و 
کارمان باش��یم. این مسیر از س��وی تمام برندهای بزرگ طی شده است. نکته جالب اینکه برندهای بزرگ هنوز هم از 
توصیه های کارشناس های حرفه ای در زمینه های مختلف با روی باز استقبال می کنند بنابراین ما هم باید عملکرد آنها 

در این حوزه را سرمشق قرار دهیم. 
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ش��اید این جمله مخالفان زیادی داش��ته باش��د، با این حال به 
عقیده من سد اصلی در زمینه عدم موفقیت افراد، اعتماد به نفس 
پایین اس��ت. علت این امر به این خاطر است که با نگاهی به افراد 
موفق جهان، عمال متوجه هیچ اس��تعداد خاصی نخواهید شد که 
در دیگران امکان بروز آن وجود نداش��ته باش��د، ب��ا این حال این 
افراد به عقیده اعتماد به نفس��ی که داش��ته اند موفق به شکوفایی 
اس��تعداد خود و رسیدن به سطحی مطلوب شده اند. در این رابطه 
مکس��ول مالتز نویس��نده مطرح جمله ای طالی��ی دارد که در آن 
عنوان می کند که اعتماد به نفس پایین درس��ت به مانند رانندگی 
با ترمز دستی کشیده شده است. حال سوالی که مطرح است این 
اس��ت که چگونه می توان در این رابطه بهبودهایی را ش��اهد بود. 
اگرچه می توان راهکارهای س��خت و هزینه ب��ر را نیز معرفی کرد، 
ب��ا این حال جامعیت اقدامات س��اده برای همگان بیش��تر بوده و 
می توان اطمینان داشت که توصیه ها حتما به اجرا گذاشته خواهد 
شد. در این راستا به بررسی هشت مورد منتخب خواهیم پرداخت. 

1-وضعیت مطلوب را تجسم کنید
در رابطه با قدرت ذهن، می توان س��اعت ها صحبت کرد. در این 
رابطه بهترین جمله را ناپلئون هیل به کار برده اس��ت که آنچه را 
که ذهن بتواند تصور کند فرد به دس��ت خواهد آورد، با این حال 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که در تجسم 
خ��ود باید تا حد امکان با جزیی��ات رفتار کرده و آن را حتی برای 
یک روز متوقف نکنید. بدون شک این امر اگر برای هزاران نفر در 
جهان نتیجه بخش بوده است، برای شما نیز به این صورت خواهد 
بود. با انجام این اقدام پس از تنها دو هفته، شاهد اعتماد به نفسی 

متحول شده خواهید بود. 
2-تنها به دنبال تاییدشدن از جانب خودتان باشید 

بس��یاری از افراد زندگی خود را در حالی س��پری می-کنند که 
نظر دیگران، به مراتب مهم تر از خودش��ان ب��وده و تالش  آنها در 
راس��تای راضی نگه داشتن سایرین است، با این حال آیا این اقدام 
درس��ت است؟ درواقع از نشانه های عدم وجود اعتماد به نفس این 
اس��ت که به تایید دیگران نیاز داشته باشیم، با این حال با نگاهی 

ب��ه افراد موف��ق متوجه این امر خواهید ش��د که آنه��ا ابدا نیازی 
به این قضیه نداش��ته و تنها طب��ق معیارهای خود رفتار می کنند. 
ب��ه همین خاطر اگر تنها در تالش برای رعایت اصول ش��خصی و 
کسب رضایت خودتان باش��ید، بدون شک تصورات غلط دیگران، 
تاثی��ر مخربی را بر روی ش��ما نخواهد داش��ت. در نهایت ضروری 
اس��ت تا همواره در رابطه با خ��ود مهربان بوده و از جمالت انرژی 

بخش استفاده کنید. 
3-هر روز حداقل یک کاری را انجام دهید که از آن 

وحشت دارید 
تقریب��ا تمام��ی ترس های ما بی مورد بوده و الزم اس��ت تا برای 
رفع آنها برنامه ریزی داش��ته باشید. درواقع به هر میزان که ترس 
کمتری را داش��ته باش��ید، اعتماد به نفس باالت��ری را نیز تجربه 
خواهی��د ک��رد. همچنین ای��ن امر که با ترس های خ��ود رو به رو 
شوید، حس جس��ارت و جنگ جو بودن را در افراد افزایش خواهد 
داد. ب��ه همی��ن خاطر این اقدام، یک تمرین فوق العاده محس��وب 
می ش��ود. به همین منظور ضروری است هر روز یکی از ترس های 
خ��ود را انتخاب کنید. نکته ای ک��ه ذکر آن در این بخش ضروری 
اس��ت این است که برخی از ترس ها به بیش از یک روز زمان نیاز 

دارند. به همین خاطر خود را صرفا به آن محدود تصور نکنید. 
۴-از توصیه های دیگران استفاده کنید

با کمی جس��ت وجو بدون ش��ک افرادی را پیدا خواهید کرد که 
مشکل شما را داشته اند. با انجام راهکارهای آنها شما می توانید این 
معضل را بهتر رفع کنید. در نهایت تحلیل در این رابطه می-تواند 
یک راهکار فوق العاده باش��د. درواقع بس��یاری از افراد حتی دلیل 
اعتماد به نفس پایین خود را نمی دانند. به همین خاطر فکر کردن 
در رابطه با این موضوع، ش��ما را متوجه بس��یاری از موارد خواهد 
ک��رد. از این اطالعات می توان برای برنامه ریزی بهتر برای افزایش 

اعتماد به نفس خود استفاده کنید. 
5-چالش های 1۰۰ روزه ایجاد کنید 

ای��ن امر که ب��رای 1۰۰ روز، یک اقدام را انج��ام دهید، یکی از 
راهکارهای بسیار جالب محسوب می-شود. برای مثال بسیاری از 
اف��راد چالش پی��اده روی و ورزش صبحگاهی را اجرا می کنند. این 
امر باعث می ش��ود تا با انجام یک فعالیت به صورت مداوم، اعتماد 
به نفس ش��ما نیز افزایش پیدا کند. درواقع بسیاری از افراد تصور 

می کنند که توانایی انجام یک فعالیت برای طوالنی مدت را ندارند 
که این تمرین می تواند خالف موضوع را به اثبات رسانده و اعتماد 

به نفس از دست رفته را بازگرداند. 
۶-کمک کنید

تنها افرادی می توانند به دیگران کمک کنند که توانایی داش��ته 
باش��ند. برای مثال فردی که فقیر محس��وب می ش��ود، نمی تواند 
کمک مالی به فرد دیگری داشته باشد. همچنین فردی که قدرت 
حل مس��ئله را ندارد، نمی تواند به مش��کل دیگران رسیدگی کند. 
این امر نه تنها باعث می شود تا به جای تمرکز بر روی نقاط ضعف، 
بر روی نقاط قوت خود توجه کنید بلکه احس��اس فوق العاده ای را 

نیز در فرد ایجاد خواهد کرد. 
7-از فشار بیش از حد جلوگیری کنید 

نکته ای که بس��یاری از افراد از آن غافل هستند این است که آنها 
هم��ه چیز را در کمترین زمان ممک��ن می خواهند، با این حال کنار 
گذاشتن عادتی که سال ها در کنار شما بوده است، طی تنها چند روز 
امکان پذیر نخواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا صبور باشید 
و به خود فرصت بدهید تا در نهایت به اعتماد به نفس مطلوب دست 
پیدا کنید. این امر در حالی است که اگر فشار بیش از حدی را بر روی 
خود داشته باشید، حتی سطح فعلی خود را نیز از دست خواهید داد. 

8-تمرین های ذهنی داشته باشید
اگرچه همواره توصیه می شود که برای افزایش اعتماد به نفس، 
ورزش مداوم سودمند خواهد بود، با این حال نکته  ای که فراموش 
ش��ده است این است که اعتماد به نفس پایین، یک مشکل روحی 
و ذهنی بوده و در این رابطه ضروری است تا به ورزش های مختص 
آن توجه باالتری را داشته باشید. برای مثال مدیتیشن یکی از این 
موارد محسوب می شود. درواقع یک ذهن آرام، استرس کمتری را 
نیز خواهد داش��ت که این امر باعث می ش��ود تا انجام هر فعالیتی 
با س��هولت باالتری همراه باش��د و با ترس کمتری برای انجام آنها 
مواجه ش��وند. در نهایت توجه داشته باشید که اگر پس از رعایت 
این هش��ت اصل، هنوز هم با مش��کل مواجه هستید، توصیه می-

شود تا از کمک های یک روانپزشک استفاده کنید. درواقع برخی از 
ترس ها و عدم وجود اعتماد به نفس کافی، ریشه در مسائل روانی 
و اتفاقات گذش��ته دارد که چنین افرادی می توانند کمک بس��یار 

خوبی را به شما کنند.

راهکارهایی ساده برای افزایش اعتماد به نفس 
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