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با مخالفت وزیر اقتصاد، کاهش دامنه نوسان بورس به 2درصد منتفی شد

تصمیمبورسیها
وتوشد

تصمیم  دقیقه نودی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسان بورس به 2درصد هجمه ای از اعتراضات را میان 
فعاالن بازار ایجاد کرد که در نهایت این تصمیم با نامه ای از سوی وزیر اقتصاد و دارایی منتفی اعالم شد. کاهش دامنه نوسان در بازار 
سرمایه از پنج به دو درصد، دومین تصمیم مهمی بود که سازمان بورس پس از افزایش حجم مبنا گرفت و زمان اجرای آن را از روز 
شنبه اعالم کرد، اما این تصمیم به اجرا نرسید و توسط وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس که در جریان تصمیم هیات...
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آیا کرونا یک سالح زیستی است و در آزمایشگاه های بیولوژیک تولید شده است؟

از جنگ تجاری تا جنگ بیولوژیک

ترندهای جدید صنعت حسابداری در دهه پیش رو
تجربیات یک فروشنده بیمه عمر

تبلیغات کاربردی برای توسعه کسب و کار
بحران روابط عمومی در کسب و کارهای آمریکایی

تحول بازاریابی دیجیتال با فناوری های نوین
NBA همکاری تبلیغاتی تازه نیو باالنس و لیگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک پس از درگیری های 
متعدد قانونی، استراتژی رمزارز 

لیبرا را تغییر می دهد

سرمقاله
مشکل مشترک بخش تولید و 

سیستم بانکی

در  اسللالمی  شللورای  مجلللس 
اردیبهشللت ماه امسللال بلله  منظور 
چاره جویللی مشللکالت واحدهللای 
تولیدی و حل وفصللل معضل بدهی 
آنان به بانک ها، »قانون الحاق موادی 
به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور« را تصویب 
کللرد. برمبنای این قانون، قرار شللد 
این گونه مشللکالت در ستادی به نام 
»ستاد تسهیل و رفع موانع تولید« با 
عضویت چندین مقام ارشد اجرایی از 
جمله رئیس کل بانللک مرکزی و به 
ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تشکیل شللود تا مشکالت واحدهای 
تولیدی را بررسی و حل وفصل کند. 
اما از مهم ترین مشللکالت واحدهای 
تولیللدی که می توان آن را مشللکل 
مشترک بخش تولید و شبکه بانکی 
کشور دانست، بدهی معوق واحدهای 
تولیدی به بانک های تسهیالت دهنده 
اسللت که در بخش تولیللد به  عنوان 
مشللکل بدهی بانکی و در سیسللتم 
بانکللی به  عنللوان مطالبللات معوق 
غیرجاری نمود پیدا می کند. نگارنده 
براسللاس تجربیللات مدیریتی خود 
معتقد است که این مشکل مشترک 
جز با همکاری و اشتراک مساعی دو 
طللرف ماجرا یعنللی بدهکار »بخش 
تولید« و بسللتانکار »شللبکه بانکی 

کشور« قابل حل نخواهد بود. 
ادامه در همین صفحه
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فرصت امروز: سللخنگوی وزارت بهداشت از شناسللایی ۷۴۳ مورد جدید ابتال به 
کرونا و بهبودی 2۱۳۴ نفر از مبتالیان خبر داد.

دکتللر کیانللوش جهانپور با اشللاره به افزایش شناسللایی موارد قطعللی ابتال به 
»کووید-۱9« در کشللور، گفت: از ظهر شللنبه تا روز یکشللنبه و براسللاس نتایج 
آزمایشللگاهی، ۷۴۳ مورد بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور شناسایی شد و کل 

مبتالیان به این بیماری در کل کشور به ۶۵۶۶ نفر رسید.
به گفته سللخنگوی وزارت بهداشت، متاسللفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، ۴9 
نفر از مبتالیان جدید کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری در کشور به ۱9۴ مورد رسید.
او همچنیللن گفللت که خوشللبختانه در کشللور تاکنون 2۱۳۴ بیمللار مبتال به 

»کووید-۱9« بهبود یافته اند.
سللخنگوی وزارت بهداشللت در توضیح تعداد کل بیماران کرونایی در کشللور به 
تفکیک اسللتان ها گفت: در مجموع در تهران ۱۸۰۵ مورد، قم ۶۸۵، گیالن ۴9۶، 
اصفهان ۵۶۴، البرز ۳۰۷، مازندران ۶2۰، مرکزی ۳۳۵، قزوین 2۰۷، سمنان ۱۷۵، 
گلسللتان ۱۷۵، خراسان رضوی ۱۵۴، فارس ۱۰۴، لرستان ۱۴۴، آذربایجان شرقی 
۱۰۷، خوزستان ۶9، یزد ۸۷، زنجان ۵۳، کردستان ۶۳، اردبیل ۵۰، کرمانشاه ۳۳، 
کرمان ۴۱، همدان ۶۰، سیسللتان و بلوچستان ۳۴، هرمزگان ۳۵، خراسان جنوبی 
۴۴، خراسللان شللمالی 2۴، چهارمحال و بختیاری 2۱، ایالم ۱۵، آذربایجان غربی 

۴۰، کهگیلویه و بویراحمد 9 و بوشهر ۱۰ مورد بیماری ثبت شده است.
جهانپور همچنین در گفت وگو با ایسللنا، به درگیری بیش از یکصد کشللور دنیا 
با کرونا اشللاره کرد و گفت که راهی جز خانه نشللینی برای مقابله با ویروس کرونا 

نیست.
رئیس مرکز اطالع رسللانی و روابط عمومی وزارت بهداشللت با بیان اینکه به نظر 
می آیللد تعللداد مبتالیان جدید به بیمللاری »کووید-۱9« طللی دو روز اخیر روند 
کاهشللی داشللته، گفت: با این حال هشللدارهایی که پیش از این برای پیشگیری 

از ابتال و شیوع کرونا ویروس جدید داده شده، همچنان بر قوت خود باقی است.
جهانپور ادامه داد: اگر دوره نهفتگی بیماری »کووید-۱9« را حدود یک هفته در 
نظر بگیریم، آنچه که به عنوان موارد جدید مشخص می شود، برای هفت تا ۱۰ روز 
گذشته است و احتماال به طور میانگین مواجهه این افراد با ویروس حدود هفت تا 
۱۰ روز گذشللته بوده است. قاعدتا اگر هفت تا ۱۰ روز گذشته هم هر اتفاق مثبت 
و مشللارکتی در حوزه پیشگیری از این بیماری اتفاق افتاده،  هفت تا ۱۰ روز دیگر 

نتایجش را نشان می دهد.
وی بللا بیللان اینکه به نظر می آید تعداد مبتالیان جدیللد، طی یکی دو روز اخیر 
روند کاهشللی داشته اسللت، افزود: البته قاعدتا در دو الی سه روز گذشته با توجه 
به افزایش تعداد آزمایشللگاه به حدود ۳۰ آزمایشللگاه مورد تایید در سراسر کشور، 
روند شناسایی سرعت بیشتری گرفت و قاعدتا تعداد شناسایی موارد جدید افزایش 
یافته اسللت. در عین حال به نظر می آید که طی دو روز اخیر کاهش نسللبی را در 
این زمینه داریم. امیدواریم این روند ادامه یابد. این اتفاق بسیار مثبتی خواهد بود. 

اگرچه که نمی توان به قطعیت درباره این موضوع صحبت کرد.
جهانپور با بیان اینکه هشدارهایی که پیش از این برای پیشگیری از ابتال و شیوع 
کرونا ویروس جدید داده شللده، همچنان بر قوت خود باقی است، تاکید کرد: قطعا 
مللا همچنان در نمودار صعودی هسللتیم و تعداد موارد ابتللال افزایش پیدا خواهد 
کرد. امیدواریم که تعداد موارد جدید نسللبت به روزهای قبل کاهش یابد، اما اصل 

صعودی بودن نمودار و شیوع بیماری بر جای خود باقی است.
او پیشللگیری و خودمراقبتی را اقدامی مهم دانسللت که برعهده جامعه اسللت و 
افزود: خیلی ساده، راحت و بدون تعارف و رودربایستی می گویم که برخالف تصور 
برخی، قسللمت اعظم ماجرا برای پیشللگیری برعهده جامعه و خودمراقبتی است. 

بایللد توجه کرد که ۸۰درصد کنترل و مهار بیمللاری »کووید-۱9«، مربوط به آن 
چیزی است که مردم و جامعه به صورت فردی و درون خانواده ها با انتقال پیام های 
آموزشللی، رعایت بهداشت، خودمراقبتی و دیگر مراقبتی انجام می دهند. 2۰درصد 
هم مربوط به دخالت نهادهای حاکمیتی و مداخالت نظام سالمت است که باز هم 

با همکاری و همیاری مردم انجام می شود.
به گفته جهانپور، مردم موضوع کرونا را جدی بگیرند. اگر امروز در برخی مقاصد 
و استان های مسللافرپذیرمان روند افزایشللی بیماری را داریم، به این معناست که 
در روزهای گذشللته حداقل بخشللی از مردم آنگونه که باید و شاید راهنمایی ها و 
توصیه هایی را که مطرح شده، در نظر نگرفته و رعایت نکرده اند. باید توجه کرد که 
امروز بیش از ۱۰۰ کشور با این بیماری درگیر هستند و در هیچ کجای دنیا، راهی 
جز کاهش تردد، کاهش مراودات، لغو سللفرهای شللهری و بین شهری غیرضروری 
و در خانلله ماندن وجود ندارد. باید تا می توانیم در خانه ها و شللهرهای مان بمانیم 
و کمللک کنیم تا همه باهم و دسللت در دسللت یکدیگر به مقابله بللا این بیماری 
برخیزیم. اگر می خواهیم کرونا را شکست دهیم، قطعا از مسیر هر خانه یک پایگاه 
سللالمت محقق خواهد شللد؛ به طوری که هر خانه و خانوار ایرانی، چه در جهت 
آموزش و اطالع رسللانی و چه در جهت اقداماتی که باید در حوزه بهداشت فردی و 

عمومی لحاظ کنند، یک پایگاه سالمت باشند.
او در پایان بار دیگر بر لزوم لغو سللفرهای بین شهری تاکید کرد و گفت: ویروس 
کرونا را به شللهرها و اسللتان های دیگر هدیه نبریم. مردم باید بهداشت فردی را با 
شسللتن دسللت ها،  ضدعفونی کردن سللطوح، پرهیز از در آغوش کشیدن، روبوسی 
کردن و دسللت دادن رعایت کنند. افرادی که عالئم شبه آنفلوآنزا دارند، در منازل 
بمانند، سرکار نروند و از مرخصی استعالجی استفاده کنند و از ماسک نیز استفاده 
کنند. البته اسللتفاده از ماسللک برای جمعیت عادی ضرورتی ندارد. در عین حال 
تاکیللد می کنم که مللردم از حضور در تجمعات اعم از فرهنگی، هنری، مذهبی و... 
خللودداری کنند. افرادی از روی سللاده انگاری یا بی تفاوتی اقللدام به برگزاری این 
تجمعللات می کننللد،  اما باید بدانید که قطعا محل انتشللار ایللن ویروس در همین 
تجمعات است. به توصیه همه بزرگان دینی برگزاری محافل مذهبی در این مقطع 
زمانی نهی شللده است بنابراین مردم به هیچ وجه در تجمعات حضور پیدا نکرده و 
مجالس شللادی یا ترحیم برگزار نکنند. حتی اگر بللا برگزاری این تجمعات مواجه 
شللدند، به نیروی انتظامی و یا سللتاد مقابله با کرونا در اسللتان ها اعالم کنند تا با 

برگزارکنندگان برخورد شود.
گفتنی اسللت آخرین آمار از مجموع قربانیللان ویروس کرونا در جهان به ۳۵99 
مورد رسللیده است. کمیسیون ملی سللالمت در چین در جدیدترین گزارش خود 
آمار فوتی های ناشللی از کروناویروس را 2۷ تن اعالم کرد که به این ترتیب تعداد 

فوتی های این ویروس در جهان به عدد ۳۵99 مورد رسید.
بنابر اعالم کمیسللیون ملی سللالمت در چین از زمان آغاز شللیوع کروناویروس 
۳۰9۷ تن بر اثر ابتال به بیماری کرونا جان خود را از دست داده اند که بیشتر موارد 
مرگ و میر در اسللتان هوبئی گزارش شده اسللت. همچنین در حال حاضر تعداد 
موارد قطعی ابتال به این بیماری در چین به ۸۰ هزار و ۶9۵ رسللیده اسللت. آمارها 
حاکی از آن اسللت در جهان ۱۰۵هزار و 2۸۳ نفر به کروناویروس آلوده شللده اند. 
در خللارج از مرزهللای چین نیز تاکنون بیش از ۵۰۰ مورد فوتی ناشللی از شللیوع 
کروناویروس گزارش شللده که در ایتالیا 2۳۳ مورد فوتللی، کره جنوبی، ۵۰ مورد 
فوتی، آمریکا ۱9 مورد فوتی، فرانسلله ۱۶ مورد فوتی، ژاپن ۱۳ مورد فوتی، اسپانیا 
۱۰ مورد فوتی، عراق چهار مورد فوتی، هنگ کنگ دو مورد فوتی، انگلیس دو مورد 

فوتی و استرالیا دو مورد فوتی رخ داده است.
به گفته شبکه خبری سللی ان ان، همچنین در تایوان، تایلند، فیلیپین، سوئیس، 

آرژانتین و هلند نیز تاکنون یک مورد فوتی گزارش شده است.

مشکل مشترک بخش تولید و سیستم بانکی
ادامه از همین صفحه

در این ماجرا، شبکه بانکی بایستی درکی کامال کارشناسی از وضعیت تولید و مشکالت آن در شرایط تحریمی کشور داشته 
باشللد و بتواند در صورت معوق شللدن تسللهیالت تولیدی، تا آنجا که امکان دارد، به جای توسللل به شللیوه های معمول وصول 
مطالبللات )اقدامات قضایی(، راه حلللی حرفه ای و بانکی برای فرصت دهی به واحدهای تولیللدی بدهکار ارائه کند تا با در پیش 
گرفتن صبر و اسللتمرار تولیللد، درآمد کافی برای پرداخت مطالبات بانک ها فراهم آید. آن سللوی ماجرا نیز واحدهای تولیدی 
بدهکار هسللتند که بایسللتی بر مدار تولید مسللتمر بچرخند، تولید کنند و تسللهیالت دریافتی از بانک ها را صرفا در راه تداوم 
تولید هزینه کنند، نه آنکه تمام یا بخشللی از تسللهیالت تولیدی، سللر از بازار غیرمتشکل پولی و ارزی یا بازار سرمایه، مسکن، 

طال و نظایر آن درآورد.
در این رهگذر توجه به این نکته، ضروری است که قدرت و میزان تسهیالت دهی بانک ها، چشمه ای الیزال و بی پایان نیست 
که با افزایش مسللتمر مطالبات غیرجاری همچنان جوشللش پرداخت تسللهیالت داشته باشللد. حقیقت آن است که تسهیالت 
بانکی چه در بخش تولید و چه در سللایر بخش ها، زمانی قابل تداوم اسللت که بانک بتواند اقسللاط تسللهیالت پرداختی را در 
موعد مقرر دریافت کند. بدین لحاظ، نتیجه تلخ اما اجتناب ناپذیر تاخیر در پرداخت اقسللاط تسللهیالت پرداخت شده، تضعیف 
قدرت تسهیالت دهی بانک ها و محرومیت تدریجی مردم از دریافت تسهیالت بانکی مورد نیازشان، در کنار افزایش وحشتناک 

مطالبات غیرجاری سیستم بانکی کشور خواهد بود.
پس این مشللکل مشللترک بخش تولید و شللبکه بانکی کشللور نیازمند همدلی بین بسللتانکار و بدهکار و حل وفصل مشکل 
برمبنای داده ها و ارزیابی های کارشناسللی اسللت. بر این اساس، »ستاد تسللهیل و رفع موانع تولید« می تواند نقشی بی بدیل در 
ایجاد هماهنگی و همدلی شبکه بانکی کشور و واحدهای تولیدی داشته باشد. نیاز به توضیح نیست که مجلس شورای اسالمی 
به »سللتاد تسللهیل و رفع موانع تولید« و کارگروه های اسللتانی آن، صالحیت سیاست گذاری در امور بانکی مرتبط با واحدهای 

تولیدی بدهکار را تفویض نکرده است، بلکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار همچنان در این زمینه سیاست گذار هستند.
بدین جهت، »سللتاد تسللهیل و رفع موانع تولید« بایستی سیاسللت ها و راهکارهای بانکی موردنظر خود برای حل مشکالت 
بدهی واحدهای تولیدی را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه کند تا به تصویب این مراجع برسد. خوشبختانه بخشنامه 
شماره ۴۳۱۳۵۳/9۸ مورخ ۱۳9۸/۱2/۱2 بانک مرکزی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد »ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید« موارد زیر را به منظور امهال تسهیالت تولیدی تصویب کرده است:
اول؛ بانک ها و مؤسسللات اعتباری پرداخت کننده تسللهیالت به واحدهای تولیدی می بایستی بنا به درخواست واحد تولیدی 
بدهکار و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهاي تولیدي را که تمام یا بخشي از آن غیرجاري شده است، 

براي یک بار و حداکثر به مدت پنج سال، با اخذ میزان ۵.۷درصد از مانده بدهي و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.
دوم؛ امهال تسللهیالت بانکی به  طور کلی، مشللمول دستورالعمل امهال مصوب شللورای پول و اعتبار است، بنابراین سازوکار 
اجرایي امهال موضوع مصوبه جدی شورای پول و اعتبار راجع به تسهیالت تولیدی نیز می بایستی در چارچوب روش هاي امهال 
مقرر در دسلتورالعمل نحلوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري صورت پذیرد. دستورالعمل مورد اشاره به تصویب شورای فقهی 

بانک مرکزی نیز رسیده است.
سوم؛ واحدهای تولیدی بدهکار می بایستی به این موضوع توجه کنند که مهلت استفاده از مزایاي مصوبه مورد بحث ففط تا 

پایان شهریورماه ۱۳99 خواهد بود بنابراین تعلل در استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، روا نیست.
چهارم؛ در این راسللتا همچنین توجه به این بخش از مصوبه شللورای پول و اعتبار، ضروری اسللت که چنانچه 
مشللتري وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/مواعد مقرر، طي دوره امهال نسللبت به بازپرداخت قسللط/ اقسللاط 
مطالبات امهالي اقدام نماید، در اسللتعالم اعتباري از سامانه هاي بانک مرکزي جهت اعطاي تسلهیالت و یا ایجاد 
تعهللدات، مطالبات مزبور به  عنوان »مطالبات امهالي« گزارش مي شللود، امللا این  قبیل واحدهای تولیدی بدهکار 
بابت مطالبات امهالي مشللمول ممنوعیت هاي ناظر بر اشللخاص داراي بدهي غیرجاري نخواهند بود و به  عبارتی 

می توانند تسهیالت جدید دریافت کنند.
پنجللم؛ برمبنای مصوبه شللورای پول و اعتبار، فرصت دهی یا همان امهللال مطالبات بدهی بخش تولید به بانک ها صرفا براي 
مشتریاني امکان پذیر است که بله تشلخیص مؤسسله اعتباري و برمبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال 
در سررسید/سررسللیدهاي مقلرر قابلل وصول باشد. پس بانک ها یا موسسللات اعتباری تسهیالت دهنده برای امهال تسهیالت 
معوق این قبیل واحدها مسللئولیت دارند احراز نمایند که آیا واحد تولیدی بدهکار پس از پایان مدت امهال قادر به بازپرداخت 

مطالبات بانک خواهد بود یا خیر؟
به هرحللال، همان گونه که گفته شللد، فللارغ از این مقررات قانونی، توجه به این نکته، ضروری اسللت که بدهی 
واحدهای تولیدی، مشللکل مشترک شبکه بانکی و بخش تولید است و استمرار تولید نیز نیاز حیاتی کشور است 
بنابراین این چالش تنها با تفاهم و همفکری شللبکه بانکی و بخش تولید، قابل حل خواهد بود. باید تالش کنیم 
که حرکت کارگروه های استانی »ستاد تسهیل و رفع موانع تولید« به سمت تسهیل در حل وفصل مشکالت بانکی 
واحدهای تولیدی بدهکار باشللد تا با حل این مشللکل مشللترک، هم تولید استمرار یابد و هم شبکه بانکی کشور 

بتواند خدمات بانکی بیشتری به بخش تولید و اقشار مختلف مردم ارائه کند.

آمار مبتالیان کرونا به 6566 تن و جان باختگان به 194 تن رسید

آخرین توزیع استانی کرونا در ایران

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

چرا اوپک و روسیه در کاهش عرضه نفت به توافق نرسیدند؟

شکست بزرگ اوپک



فرصت امروز: با اینکه بیشللتر از یک ماه از زمان شللیوع ویروس کرونا 
در دنیا می گذرد، اما تمام آنچه درباره منشللأ این ویروس گفته می شود، 
بیشللتر به گمانه زنی شبیه اسللت و هیچ یافته علمی و مطمئنی درباره 
منشأ کروناویروس وجود ندارد، با این حال، فعال تنها متهم این ویروس 
نسبتا کشنده، خفاش ها هستند. نقش داشتن خفاش ها در این بیماری را 
ابتدا یک تیم ویروس شناسی چینی احتمال داد و مدعی شد که ویروس 
»کووید-۱9« از خفاش ها به انسان انتقال یافته است. اگرچه دولت چین 
براساس این احتمال، تمام بازارهای خرید و فروش حیوانات وحشی در 
این کشللور را تعطیل اعالم کرد، ولی ارزیابی این تیم ویروس شناسی را 
نمی توان چندان جدی گرفت، چراکه پیش از این، منشأ بیماری سارس 

نیز خفاش ها اعالم شده بود. 
به هر حال، ویروس کرونا یا یک سالح زیستی است و به دست انسان 
در آزمایشگاه های بیولوژیک تولید شده است یا مثل آنفلوآنزای خوکی، 
یللک ویللروس طبیعی و جهش یافته اسللت! اگرچه شللاید این تصور به 
توهم توطئه پهلو بزند، اما احتمال تولید این ویروس در آزمایشگاه های 
بیولوژیک، محتمل اسللت بنابراین در برابر ویروس کرونا با سلله فرضیه 
مواجه هسللتیم؛ نخسللت اینکه آمریکا برای مهار قدرت اقتصادی چین 
در تولید ویروس کرونا نقش داشللته اسللت، دوم اینکه این ویروس در 
آزمایشللگاه های بیولوژیک چین تولید شللده است و سللوم اینکه کرونا 
هماننللد آنفلوآنللزای خوکی یک ویللروس جهش یافته اسللت. در ادامه 

گزارش حاضر به ارزیابی هر سه فرضیه پرداخته ایم.
آزمایشگاهی بودن ویروس کرونا چقدر واقعیت دارد؟

مهم تریللن فرضیلله دربللاره ویللروس کرونا، به سللاختگی بللودن آن 
بازمی گللردد. در چنللد هفته گذشللته در رسللانه ها و به نقللل از برخی 
دولتمللردان گفتلله شللده که ایللن ویللروس، تولیللد آزمایشللگاه های 
»بیوتروریسللم« است. بیوتروریسللم یا »تروریسللم بیولوژیک« از انواع 
خطرناک حمالت تروریسللتی است که با انتشار عوامل میکروبی زنده یا 
فرآورده های آنها و به عبارت دقیق تر، استفاده از »سالح های بیولوژیک« 
به دنبال تهدید حیات و هالکت جمعیت انسللانی اسللت. این سالح در 
زمانی که یک قدرت با استفاده از ابزار جنگی قادر به کنترل کشور هدف 
نباشللد، به  کار می رود تا به کمک آن، به اهداف اصلی خود دست یابد. 
پیشللرفت های اخیر در علوم زیستی و سوءاستفاده از نتایج پژوهش های 
علمی توسللط کشللورها باعث شللده عوامل میکروبی به سالحی مهلک 
تبدیل شللوند و به طور همزمان امنیت ملی و سالمت عمومی جوامع را 
مورد تهدید جدی قرار دهند. هزینه های ارزان، دسترسی و تهیه آسان، 
اثرگذاری فوری، گسللترش سللریع و تاثیر بسللیار زیاد آن در گسترش 
احسللاس ناامنی، این سللالح را به محبوب ترین سالح کشورها در نبرد 
علیه دیگران تبدیل کرده اسللت. آمریکا یکی از کشورهایی است که در 
این زمینه فعالیت های سللری نظامی بسللیاری داشته است. اصلی ترین 
آزمایشگاه های بیولوژیک نظامی آمریکا که توان تولید ویروس را دارند، 
»آزمایشللگاه های درجه ۴« هسللتند. این آزمایشگاه ها که دولت آمریکا 
آنهللا را در جایگاه خطرناک ترین آزمایشللگاه های این کشللور قرار داده 
است، وظیفه تولید سللالح های غیرنظامی ولی کشنده را برعهده دارند. 
اهمیت اسللتفاده از ابزار بیولوژیک برای آمریکایی ها به  حدی اسللت که 
تعداد این آزمایشللگاه ها، از پنج عدد در سللال 2۰۰۱ به  به ۱۵عدد در 

سال 2۰۰9 رسید.
ابتدا باید به این پرسللش پاسللخ داد که چرا آمریکا اقدام به ساخت و 
توزیع این ویروس کرده است؟ پاسخ به این سوال خیلی سخت نیست، 
چراکه حداقل در یک سللال و نیم گذشته، آمریکا و چین غیر از جنگ 
نظامی، اشللکال دیگر جنگ را تجربه کرده انللد. دونالد ترامپ با علم به 
اینکه سللرعت رشد اقتصاد آمریکا در برابر چین بسیار پایین است، تنها 
راهکار برای ممانعت از تبدیل شدن پکن به اقتصاد نخست دنیا را مهار 
چین و توقف روند فزاینده رشد اقتصادی این کشور دانسته است. دولت 
او یک جنگ اقتصادی و رسللانه ای را علیه پکن به راه انداخت. در چند 
ماه گذشللته برخالف سابق، رسانه های آمریکایی روزانه چندین گزارش 
درباره مسلللمانان سللین کیانگ و لزوم مقابله با نقض حقوق مسلمانان 
در چین منتشللر می کردند. جنللگ تجاری هم بعد دیگللر نبرد آمریکا 
برای مهار چین بود. این سیاسللت تا حدی توانست رشد اقتصادی چین 
را کلله نزدیک به سلله دهه ۱۰درصد بود، به حدود ۶.۶درصد برسللاند. 
درهم تنیدگللی اقتصاد چین بللا اقتصاد جهانی، ضرباتللی هم به اقتصاد 
آمریکا وارد کللرد و ترامپ درنهایت با چین به یک آتش بس کوتاه مدت 
تجاری دسللت پیدا کرد، اما به نظر می رسللد در همان زمان که ترامپ 
مشللغول امضای این توافق بود، در آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در 

منطقلله، محققان آمریکایی در حال سللاخت ویروسللی خطرناک برای 
هدف قرار دادن اقتصاد چین بودند.

دستکاری ژنتیکی و شباهت عجیب کرونا به سارس
بللرای آمریکا که بیش از 2۰۰ آزمایشللگاه بیولوژیکی در سراسللر 
جهان، از جمله در کشللورهای مسللتقل مشللترک المنافع )اوکراین، 
گرجسللتان و افغانسللتان( دارد، سللاخت ویروس کرونا، اقدام خیلی 
پیچیده ای نیسللت. او در سلله سال گذشته نشللان داده که خیلی به 
توافقات بین المللی پایبند نیسللت و در حالللی که متعهد به »پیمان 
منع موشک های هسته ای میان برد« با روسیه بود، به صورت مخفیانه 
دستور ساخت موشک های هسته ای را داده بود. خیلی سخت نیست 
بللاور کنیم که او بخواهد به توافقات بین المللی برای کنترل توسللعه 
جنگ افزارهای بیولوژیک همچون پروتکل ۱92۵ ژنو و کنوانسللیون 
منع توسعه، تولید و ذخیره سازی تسلیحات باکتریولوژیک و توکسینی 
پایبند باشد. مشللاوران ترامپ به او فهمانده بودند که مجموع جنگ 
اقتصللادی در قالب تعرفه ها و نبرد رسللانه ای نمی توانللد چین را در 
برابر آمریکا متوقف کند. احتماال آنها پیشنهاد جنگ بیولوژیک علیه 
پکللن را به ترامپ داده اند و او نیز اجازه انجام این کار را داده اسللت، 
چراکه تالش های تاریخی در اسللتفاده از بیماری های عفونی به عنوان 
جنگ افزار بیولوژیکی نشللان می دهد که تمایللز بین رخداد طبیعی 
اپیدمی یک بیماری عفونی و وقوع آن درنتیجه یک حمله بیولوژیکی 

عمدی، بسیار مشکل است.
یکی از دالیلی که می توان این ویروس را ساخت، شباهت های عجیب 
آن به بیماری سللارس اسللت. سللارس یک بیماری حاد تنفسی بود که 
سللال 2۰۰2 در چین باعث ابتالی بیش از ۸هزار نفر و مرگ ۷۷۴ نفر 
از آنها در جهان شللد. سللارس از بیماری هایی است که گفته می شود با 
دسللتکاری ژنتیکی حاصل شده اسللت. این بیماری، یک سندروم حاد 
تنفسللی اسللت که با تب باال، لرز، سللردرد، بی حالی و بدن درد شللروع 
می شللود. بعد از مدتی، بیمار دچار سللرفه های خشک شده که می تواند 
پیشللروی کرده و منجر به اشللکاالت تنفسی و کمبود اکسیژن در خون 
نیز بشللود. عالئم آزمایشللگاهی آن، رادیوگرافی قفسلله سینه است که 
نمایانگر ذات الریه است و همچنین آزمایش خون، کاهش میزان پالکت 

و کاهش گلبول های سفید را نشان می دهد.
وقتی ویروس کرونا از آزمایشگاه ووهان فرار می کند

پزشللکان معتقدنللد در معمولی تریللن حالللت ویروس کرونللا، باعث 
سرماخوردگی می شللود، اما در مواردی باعث سللندروم حاد تنفسی یا 
همان »سللارس« می شود. مجموع این شللرایط نشان می دهد که بستر 
این ویروس نیز بی شللباهت به سللارس که آن هم از چین شللروع شد، 
نیسللت. البته در این میان، کارشناسللان بیماری های عفونی روسیه نیز 
می گویند که این بیماری یک سللالح بیولوژیک ساخت انسان است. این 
ویروس، ترکیبی از ویروس اوریون و سللرخک اسللت که چنین ترکیبی 
هرگز نمی تواند در طبیعت ظاهر شللود و تنها در آزمایشللگاه به دسللت 
می آید. عالوه  بر این دالیل، فضاسللازی رسانه های آمریکایی درباره این 
ویللروس نیز در ترس افکار عمومی جهانی نسللبت به آن بی تاثیر نبوده 
اسللت. همین ترس نیز بیللش از بیماری، اقتصاد چیللن را درگیر کرده 
اسللت. هرچند نمی توان کتمان کرد که سللرعت انتشللار این ویروس از 
سللایر بیماری ها بیشللتر است، اما تاکنون تعداد کشللته های کرونا قابل 
قیاس با تعداد کشللته های آنفلوآنزا در آمریکا نیسللت. براساس گزارش 
مرکز مقابله و پیشگیری از بیماری آمریکا )CDC(، از اول اکتبر 2۰۱9 
تللا ۱۵ فوریلله 2۰2۰، حداقل ۱۶هزار آمریکایی جان خود را از دسللت 

داده اند.
از سوی دیگر، برخی از رسانه های غربی مدعی هستند که این ویروس 
توسللط یکی از آزمایشگاه های چین در شللهر ووهان تولید شده است؛ 
جایی که نخستین مبتالیان به کرونا در آن شناسایی شده اند. بر همین 
مبنللا، روزنامه نیویورک پسللت آمریکا در مطلبی به قلم اسللتیون دبلیو 
موشللر، رئیس موسسلله تحقیقات جمعیت در آمریکا کلله حوزه کاری 
آن، مطالعه درباره موضوع چین اسللت، مدعی شللده که منشأ ویروس 
کرونای جدیللد برخالف گفته مقامات چینی، نه بللازار فروش حیوانات 
آبزی یا وحشی شللهر ووهان، بلکه یکی از بزرگ ترین و تنها آزمایشگاه 
ویروس شناسللی چین در شهر ووهان بوده است. موشر معتقد است این 
ویروس به دلیل ویژگی هایش از آزمایشللگاه ووهان فرار کرده است. در 
یک نگاه بدبینانه، حزب کمونیسللت چین را می توان عامل انتشللار این 
ویروس دانسللت. آنها مدعی هسللتند با این ویروس، عمال حزب حاکم، 
بار دیگر توانسللته به افکار عمومی ثابت کند که در بحران ها، این دولت 

مقتدر است که می تواند به کمک مردم برسد.
»کووید-19« یک ویروس طبیعی و جهش یافته است؟

اما سللومین فرضیه درباره کرونا، جهش یافته بودن این ویروس است. 
این اتفاق یک بار در سللال 2۰۰۸ رخ داد و ویللروس آنفلوآنزای خوکی 
کلله در سللال های ۱9۱9- ۱9۱۸ حللدود ۵۰۰ میلیون نفللر را مبتال و 
۵۰میلیللون را به کام مرگ کشللید، دچللار تغییر شللد و در مکزیک و 
آمریللکا قربانی گرفت. این بیماری هر سللال در آمریکا چندین هزار نفر 
را به کام مرگ می کشللاند. هرچند بسللیاری از دولت هللا بر این عقیده 
بودند که البراتوارهای داروسللازی برای فروش بیشتر دارو اقدام به ورود 
عمللدی ویروس ناقللل بیماری آنفلوآنزای خوکللی در جامعه کرده اند تا 
درآمد کسب کنند، اما این ادعا هیچ گاه ثابت نشد. درباره ویروس کرونا 
این احتمال نیز وجود دارد. در میانه دسللامبر 2۰۱9 که نشانه های این 
ویروس جدید مشاهده شد، آمریکایی ها با استفاده از ابزار رسانه ای خود، 
کرونا را تبدیل به خطرناک ترین ویروس جهان و هم پایه طاعون سللیاه 
که چندین میلیون نفر را به کام مرگ کشللاند، ارتقا دادند و توانسللتند 
به خوبللی بر افکار عمومی دنیا اثر بگذارنللد. اعالم ورود ویروس کرونا به 
ایران و مرگ چند ایرانی، فرصت مجددی بود تا مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا در راسللتای سیاست فشار حداکثری، اقتصاد ایران را نیز 
همچون چین تحت الشعاع این بیماری قرار دهد. آنها در این زمینه هم 
تا حدودی موفق بودند و برخی همسایگان ایران که عمدتا در بهداشت 
و شاخص های تشخیص بیماری، بسیار عقب تر از ایران هستند، مرزهای 
خود را به روی ایران بستند. آمریکایی ها اما تصور نمی کردند که باالخره 
این بیماری با توجه به تعامالت نزدیک پکن و واشللنگتن به آمریکا نیز 

خواهد رسید، همانطور که این ویروس به اروپا و ایتالیا نیز رسید.
بللا اینکه کرونا به ایتالیا و دیگر کشللورهای اروپایی رسللیده، اما این 
کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده تالش می کنند آمارهای واقعی از 
تعداد مبتالیان خود را اعالم نکنند تا اقتصادشللان درگیر با این بیماری 
نشللود، اما کرونا به آمریکا )کشللوری که با استفاده از این ویروس، یک 
جنللگ چندجانبه و هیبریدی را علیه چین آغاز کرده بود( هم رسللید. 
در مناظللرات انتخاباتللی، دموکرات ها اعتللراف کردند کلله هزینه های 
درمللان در آمریکا به قدری باالسللت که 2۰درصد مللردم آمریکا قادر به 
پرداخت هزینه های نسخه خود نیستند و هر سال ۵۰۰هزار نفر به خاطر 
هزینه های پزشللکی ورشکست می شوند و ۳۰ هزار نفر به دلیل نداشتن 

توانایی پرداخت هزینه های پزشکی، جان شان را از دست می دهند.
فوبیای کرونا و تصویر آخرالزمانی از شهرهای جهان

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غلبه بر فوبیای کرونا در این 
کشللور، در نشسللت خبری اخیر خود تالش کرد تللا از ترس عمومی از 
کرونا بکاهد. او گفت که همه کسللانی که از مناطق آلوده به کرونا وارد 
این کشللور می شوند تحت نظر خواهند بود. کارشناسان در حال ساخت 
واکسن این بیماری هستند که امیدواریم به زودی به آن دست یابند. او 
تصریح کرد که پیش از این، ورود غیرآمریکایی ها از چین ممنوع شللده 
بود. رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر کمتر کرونای جدید نسبت به 
آنفلوآنزا هم گفت: »سللاالنه 2۵ تا ۶۰هزار نفر بر اثر آنفلوآنزا در آمریکا 

جان خود را از دست می دهند.«
ترامپ با اشاره به گزارش دانشگاه جان هاپکینز، اعالم کرد که آمریکا 
برای مقابله با این ویروس نسللبت به سللایر کشللورها آماده تر است. او 
کوشللید وضعیت »کوویللد-۱9« را در آمریکا تحت کنترل نشللان دهد 
و سللخنان هشللدارآمیزی مطرح نکند، اما در عین حللال، مایک پنس، 
معاون اول خود را مسللئول رسیدگی به این مسئله معرفی کرد. این در 
حالی اسللت که پیش از این، الکس آزر، وزیر بهداشت آمریکا مسئولیت 
پیگیری مبارزه با شللیوع ویروس کرونا را برعهده داشت. تغییر مسئول 
مبللارزه بللا کرونا در آمریکا، نشللان از جدی بودن ایللن بیماری در این 
کشللور دارد. این وضعیت نشان می دهد آمریکا به عنوان پیشروی جنگ 
رسانه ای درباره کرونا علیه ایران و چین، خود تبدیل به یکی از قربانیان 
اصلی این بیماری شده است. با توجه به ضعف بیمه درمانی در آمریکا و 
هزینه های باالی درمان در این کشور، باید منتظر ضرر اقتصادی آمریکا 

از جنگ ادراکی علیه چین بود.
بللا این همه، در برخی از کشللورها، فوبیای کرونللا زودتر از خود کرونا 
به آنجا رسللیده اسللت و همین فوبیا باعث شللده تا سللیمای شهرهای 
جهان همچون تصویر آخرالزمانی فیلم های علمی-تخیلی به نظر برسد؛ 
شللهرهای متروک و غارت زده ای که شللهروندان به فروشللگاه ها هجوم 
برده اند و عالوه  بر خرید تمام ماسک ها و ژل های ضدعفونی کننده، مواد 

خوراکی را هم غارت کرده اند.

آیا کرونا یک سالح زیستی است و در آزمایشگاه های بیولوژیک تولید شده است؟

ازجنگتجاریتاجنگبیولوژیک
نگاه

گزارش بلومبرگ از زیان 2.7 تریلیون دالری کرونا
4 سناریو برای مصاف ویروس و اقتصاد

کرونا، دنیای کسللب و کار را بهم ریخته و سللبک زندگی را 
دگرگون کرده اسللت. شاید بدبین ترین آدم ها هم چنین شروع 
هولناکی را در ابتدای سال 2۰2۰ تصور نکرده بودند. نسل تازه 
کرونا ویروس با نام علمی کووید-۱9 که ابتدا از اسللتان هوبی 
در چین شروع شد، در حال حاضر به سرعت در حال گسترش 
اسللت. شللیوع قابل توجه این بیماری در ایتالیللا، ایران و کره 
جنوبی زنگ های خطر را به صدا درآورده و میزان مرگ و میرها 

به شکل نگران کننده ای در حال افزایش است.
در ایللن میان، اقتصاددانللان به برآورد اثللرات اقتصادی این 
بیماری در اقتصاد جهانی پرداخته اند و معتقدند شیوع ویروس 
کرونللا در اقتصللاد جهانللی 2.۷ تریلیون دالر زیللان به همراه 
دارد. ایللن بدترین سللناریو از بین چهار سللناریویی اسللت که 
اقتصاددانللان در بلومبرگ پیش بینی کرده اند. این پیش بینی ها 
براسللاس نقش چیللن در زنجیره عرضه جهانی اسللت. البته با 
وجود ابعاد ناشللناخته اپیدمی این ویللروس، پیش بینی دقیق 
بللرای تحلیلگران ممکن نیسللت، اما تحلیل هللای بلومبرگ از 
کاهللش ۸۰درصدی فروش خودرو، کاهللش ۸۵درصدی تردد 
مسللافران از سللطح عادی و رکود تجارت در چین آغاز شللده 
اسللت. به عبارت دیگر، جایی که اقتصاد چین در عمل متوقف 
شللده اسللت. بلومبرگ تخمین می زند که رشد تولید ناخالص 
داخلی در سه ماهه اول سال 2۰2۰ میالدی، ۱.2درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کند و حتی اگر چین 
تا ماه مارس سللال جاری به شرایط عادی بازنگردد، وضعیت از 

این هم بدتر می شود.
اقتصاد چین چه وقت به وضعیت عادی باز می گردد؟

در سللناریوی نخسللت، از آنجایی که چین سللهم عمده ای 
در اقتصللاد جهان دارد، همین که خود از شللیوع کرونا متضرر 
شللود، برای کاهش تولید ناخالص داخلی جهان کافی اسللت. 
در سللال 2۰۱9 چین 2.۱ تریلیون دالر انللواع کاال وارد کرده 
اسللت. از قهوه الته در اسللتارباکس تا مرغ سرخ شده یام. چین 
بازار عمده شللرکت های چندملیتی است و البته سهم عمده ای 
در صادرات گردشللگر به دیگر نقاط جهان از سللواحل آسیای 
جنوبی تللا بوتیک های پاریس دارد. چین همچنین بزرگ ترین 
تولیدکننللده قطعات در جهان اسللت. وقتی کارخانه های چین 
تعطیل شللوند، ابزارهای سللاخت آیفون از اپل گرفته می شود. 
حتی سللاخت ماشللین آالت سللاختمانی هم به قطعات چینی 

بستگی دارد.
چین فقط به صنایع بزرگ مربوط نیسللت. توقف در اقتصاد 
چین مشللاغل کوچک را هم تحت تاثیر قرار می دهد. در هنگ 
کنگ، یک طراح جواهر پس از شللیوع کرونللا تامین کنندگان 
دیجیتالی چینی اش را از دسللت داده اسللت. آنهللا روزانه هزار 
حلقه می ساختند اما حاال مجبورند به روش های پیش از تاریخ 

در جواهرسازی بازگردند.
ایسللت در اقتصاد چیللن، بازارهای مالی هللم را متأثر کرده 
اسللت. در سللال 2۰۱۵ که ارزش یوآن به شدت کاهش یافت، 
بازارهای مالی شوک زده شد و این تجربه با شیوع کرونا دوباره 
تکرار می شللود، اما در مقیاس بزرگ تر. ضربه به بازارهای سهام 
در واقع، ضربه به دارایی افراد و کاهش اتکای تجارت است. اگر 
چین در فصل اول سال  2۰2۰ بتواند شیوع بیماری را کنترل 
کنللد و به عنوان کارخانلله جهان دوباره به زندگللی باز گردد، 
آثللار اقتصادی کرونللا بر اقتصاد جهان هم مهار می شللود. یک 
نظرسنجی نشللان می دهد ۸۰درصد کارخانه ها تا پایان فوریه 
فعالیت خود را در چین از سللر گرفته اند و پیش بینی می شللود 

تا پایان ماه آوریل، شرایط در چین به حالت عادی باز گردد.
وقتی شیوع بیماری، اختالل های موضعی ایجاد می کند

در سللناریوی دوم فرض بر این اسللت که اقتصاد چین دیرتر 
بلله وضعیت عادی بللاز گردد. در واقع، به جللای مدل V مدل 
U  رخ دهللد. لی، مدیللر MADEINCHINA.COM به 
بلومبللرگ می گوید: »حتی اگر کارخانه ها به وضعیت عادی باز 
گردند، بازهم مشکل حل نمی شللود. بسیاری از آنها موجودی 
کافی برای فعالیت ندارند. زنجیره تولید در گروه زنجیره تامین 
است.« با تصور اینکه کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن 
در شللیوع ویروس متضرر شوند، رشللد اقتصاد جهان در سال 

2۰2۰ میالدی، 2.۳درصد کاهش پیدا می کند.
وقتی همه گیری ویروس کرونا بیشتر می شود

بدتر از این؟ در سللناریوی سوم، میزان شوک ناشی از کرونا 
به اقتصادهای کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن، فرانسه و آلمان بیشتر 
تخمین زده شللده است و شوک کوچکی هم به دیگر اقتصادها 
که از آغاز ماه مارس درگیر کرونا شللدند، در نظر گرفته شللده 
است مثل آمریکا، هند، کانادا و برزیل. این یعنی در این سناریو 
همه ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان با رکود در فعالیت های اقتصادی 
رو به رو می شللوند. در این سناریو رشد اقتصاد جهان در سال 
2۰2۰، بلله ۱.2درصد می رسللد. منطقه یللورو و ژاپن به رکود 
اقتصادی دچار می شللوند و آمریکا ۰.۵ درصد از رشللد خود را 
از دسللت می دهد. این باعث می شود در سال انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا نرخ بیکاری هم افزایش پیدا کند.
وقتی همه جهان درگیر ویروس کرونا می شود

بازهم بدتر؟ در سللناریوی چهارم، بللرای تخمین زیان کرونا به 
اقتصاد جهان، همه کشورها با مدل شوک شدید تحلیل شده اند. 
یعنی همه مثل چین به افت شللدید اقتصاد در فصل اول سللال 
2۰2۰ دچار شللوند. در این وضعیت، رشد اقتصاد جهان به صفر 
می رسللد. آمریکا هم مثل منطقه یورو  و ژاپن دچار رکود اقتصاد 
می شود که به طور حتم انتخابات ریاست جمهوری را تحت تاثیر 
قرار می دهد. اقتصاد چین تنها ۳.۵درصد رشد می کند که بدترین 
سللابقه از سال ۱9۸۰ به این سو به شمار می رود. در این سناریو، 

اقتصاد جهان 2.۷ تریلیون دالر را از دست می دهد.
پیش بینی هللای دیگر هم زنگ خطر را برای اقتصاد جهان به 
صدا درآورده اسللت.OECD  پیش بینی خود از رشللد اقتصاد 
جهان را از 2.9درصد به 2.۴درصد کاهش داده و هشللدار داده 
که ممکن اسللت این شللاخص کمتر هم بشود. گلدمن ساکس 
نیز پیش بینی کرده که اقتصاد جهان در نیمه اول سللال دچار 

انقباض شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: »شکسللت بزرگ« عنوانی اسللت که بسللیاری از ناظران 
سیاسللی و اقتصادی برای یکصد و هفتاد و هشتمین اجالس اوپک به کار 
می برند، چراکه این کارتل نفتی در نشسللت اخیر خود نتوانست به اجماع 
نسبی در مورد کاهش عرضه نفت دست یابد و همین باعث شد تا قیمت 
جهانی نفت با سقوطی بی سللابقه روبه رو شود. اوپک به رهبری عربستان 
در نشست روز پنجشنبه و جمعه، پیشنهاد کرده بود که توافق فعلی برای 
محدودیت عرضه ۱.۵ میلیون بشللکه در روز تا پایان سللال 2۰2۰ تمدید 
شود و همچنین ۱.۵ میلیون بشکه در روز تا پایان ماه ژوئن به کاهش تولید 
اضافه شللود، اما روسیه، این پیشنهاد را نپذیرفت و در نتیجه، قیمت نفت 
در روز جمعه بیش از 9درصد کاهش یافت و به پایین ترین سللطح در ۱۱ 
سللال اخیر رسید. پیش از برگزاری نشست اوپک نیز قیمت نفت به دلیل 
شللیوع ویروس کرونا کاهش یافته بود و عدم توافق در کاهش عرضه نفت 
بین اوپک و روسیه، عامل مضاعفی شد تا بازار نفت، بدترین روزهای خود 

طی ۱۱ سال گذشته را سپری کند.
تصمیم اخیر اوپک به نفع کدام کشورهاست؟

در همین زمینه، محمدعلی خطیبی، کارشللناس حللوزه انرژی معتقد 
اسللت: در حال حاضر بازار نفت شرایط مسللاعدی ندارد و هیچ تصمیمی 
برای تداوم کاهش تولید و یا افزایش میزان کاهش تولید گرفته نشللده و 

بازار به حال خود رها شده است.
او در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر اوپک واکنش های 
به شللدت منفی به دنبال داشته، گفت: این مسئله موجب شد که قیمت 
نفت کاهش یابد و پیش بینی می شللود که این روند کاهشی ادامه داشته 
باشللد و حتی ممکن اسللت که با خاتمه فصل زمستان و کاهش تقاضای 

فصلی، قیمت هر بشکه نفت حتی به زیر ۴۰ دالر نیز برسد.
این کارشللناس حوزه انرژی با اشاره به رایزنی هایی که قرار است در این 
باره انجام شللود، اداملله داد: جای امیدواری وجللود دارد که این رایزنی ها 
منجر به حفظ کاهش تولید یا به عبارت بهتر مدیریت بازار شود و اگر این 
تالش ها موفقیت آمیز باشد، می توان قیمت ها را بهبود بخشید؛ در غیر این 

صورت روند کاهش قیمت ها ادامه خواهد داشت.
خطیبی با تاکید بر اینکه با ورود به فصل بهار و خاتمه فصل زمسللتان 
یعنی حدود یک ماه دیگر حتی قیمت های ضعیف تری را شللاهد خواهیم 
بود، تصریح کرد: این مسئله به نفع آمریکا نیست، چون با کاهش قیمت های 
نفت سرمایه گذاری روی شیل که قیمت باالیی را می طلبد ضعیف می شود. 
هرچند دولت آمریکا ممکن اسللت مشوق هایی را در نظر بگیرد ولی قطعا 

تولید نفت خام  با هزینه های باال مقرون به صرفه نخواهد بود.

به گفته وی، تصمیم فعلی اوپک قطعا به ضرر عربسللتان خواهد شللد، 
چراکه این موضوع روی فروش سللهام آرامکو تاثیر خواهد گذاشللت و این 
موضوع موجب کاهش فروش سللهام این شللرکت خواهد شد و به همین 

دلیل تالش خواهد کرد که مانع از تداوم سقوط قیمت ها شود.
او با تاکید بر اینکه عربستان تالش خواهد کرد مانع کاهش بیشتر قیمت 
نفت شللود، گفت: در حال حاضر بین عربسللتان و روسیه چالش ایجاد شده 
است، چراکه روسیه مایل نیست قیمت نفت بیش از این کاهش داشته باشد و 
عربستان نیز کاهش بیشتر تولید نفت را به همکاری روسیه منوط کرده است.

خطیبی با بیان اینکه اوپک تصمیم به کاهش یک میلیون بیشتر تولید 
نفللت را گرفت ولی آن را به همکاری اوپک پالس منوط کرد، افزود: چون 
اوپللک پالس با این تصمیم موافقت نکرد، این موضوع وارد مرحله اجرایی 
نشد که به اعتقاد من این یک سیاست غلط است  و نباید تصمیمات اوپک 

را منوط به همکاری غیراوپک کرد.
چرا کشورهای غیرعضو اوپک با اوپک همکاری نکردند؟

همچنین علیرضا سلللطانی، کارشللناس اقتصاد انللرژی در گفت وگو با 
خبرآنالین، به دالیل شکسللت بزرگ اوپک پرداخت و گفت: اوپک پالس 
پس از چهار سال نتوانست به توافق جامعی برای کاهش تولید نفت اعضا 
دسللت پیدا کند. روسیه معتقد بود که کاهش های قبلی تولید فعال برای 
مقابله با کاهش قیمت نفت ناشللی از ویروس کرونا، کافی است و با توجه 
بلله زودگذر بودن این ویروس و اثرگذاری موقت آن بر بازار نفت نیازی به 
کاهش بیشللتر نیسللت. البته این موضوع باعث شد که توافق قبلی یعنی 
کاهللش ۱.۷ میلیون بشللکه ای هم که یک ماه دیگر اجللرای آن به پایان 
می رسللد )ابتدای آوریل 2۰2۰/ اواسط فروردین 9۸ (، هم تمدید نشود و 
این امر، شکسللت اوپک را بزرگ تر کرد و پیام منفی را به بازارهای جهانی 

مخابره کرد که باعث کاهش ۱۰درصدی قیمت نفت در یک روز شد.
به اعتقاد این تحلیلگر انرژی، با شیوع ویروس کرونا از ابتدای بهمن در 
چین، قیمت نفت در پی کاهش تقاضای چین رو به کاهش گذاشللت. در 
این میان کشللورهای اوپک به خصوص عربستان که از این کاهش قیمت 
زیان زیادی را متحمل می شللود، درخواسللت برگزاری اجالس فوق العاده 

اوپک و غیراوپک را داشت.
او در پاسخ به این سوال که آیا همکاری اوپک با غیراوپک از ابتدا، اشتباه 
بوده است نیز گفت: اصل همکاری میان اوپک و غیراوپک و به عبارت بهتر 
روسللیه، اشتباه به نظر نمی رسللد. به هر حال در سال های اخیر که پدیده 
اوپک پالس با حضور اوپک و غیراوپک شکل گرفته، اثرگذاری کشورهای 
تولیدکننده نفت بر بازار نفت خصوصا در مقابل با سیاست های یکجانبه و 

سللودجویانه ترامپ در حوزه نفت، به سود آنها بوده است، اما باید در نظر 
داشت که این پدیده و به عبارتی وحدت میان روسیه و اوپک نمی تواند به 
شکل کنونی پایدار و ماندگار باشد و این مسئله به زیان اوپک است، چراکه 
چند سالی است اعتبار اوپک در بازار جهانی نفت با همکاری روسیه و دیگر 
کشللورهای تولیدکننده غیراوپک، شناخته شده و اعتبار ذاتی و مستقل و 

سابق اوپک کمرنگ شده است و این به سود اوپک نیست.
آیا همکاری روسیه و اوپک پایان یافته است؟

او درباره این موضوع که با برگزاری این نشست آیا باید همکاری فعلی روسیه 
و اوپک را پایان یافته قلمداد کرد، گفت: این همکاری می تواند به صورت کج  
دار و مریز ادامه پیدا کند. البته روسللیه و کشللورهای عضو اوپک ذاتا، منافع 
مشترکی با محوریت نفت ندارند. اول ذخایر نفتی روسیه زیاد نیست و روس ها 
بیشتر بر حوزه گاز متمرکز هستند. دوم، روسیه با توجه به داعیه ابرقدرتی و 
سیاست های متنوع و کالنی که در حوزه های مختلف مانند سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی و بین المللی دنبال می کند، به نفت و ابزار نفت نگاه متفاوتی نسبت به 
کشورهای اوپک دارد هرچند نگاه اقتصادی نفت هم برای آنها و برای شخص 
پوتین اهمیت دارد اما آنها نگران این هستند که از وابسته شدن بیش از حد به 
نفت در حوزه های دیگر دچار آسیب شوند بنابراین نفت را در قالب و چارچوب 
سیاست های کالن خود دنبال می کنند، سوم، هدف روسیه از همکاری با اوپک 
صرفا حراسللت از قیمت نفت نبوده بلکه اهداف سیاسللی و امنیتی زیادی را 
بلله خصوص در رقابت با آمریکا دنبال می کنند. روس ها دنبال اعمال نفوذ در 
اوپک و حتی راهبری آن برای افزایش توان رقابتی خود با آمریکا هستند و این 

می تواند برای اوپک ناگوار باشد.
سلللطانی درباره موضع ایران در نشسللت اخیر اوپک نیز گفت: ایران با 
وجود اینکه در طول سللال های همکاری روسللیه با اوپک همواره تحریم 
بوده اسللت، اما نگاه واقع بینانه داشللته و وارد هیجانات به مانند عربستان 
نشده اسللت. این درحالی است که شاید ایران با توجه به مناسبات نسبتا 
راهبردی با روسیه، می توانست در این زمینه فعال تر و هیجانی تر باشد، اما 
خوشبختانه در موضوع نفت، انرژی و اوپک، ایران بسیار باتدبیر عمل کرده 
و در مواردی حتی جلوی برخی حرکت ها و انحرافات از سللوی کشورهای 
دیگر مانند عربسللتان نسللبت به گرایش به روسیه هم شده که نمونه آن 
مقاومت ایران در برابر تحمیل اراده مشللترک روسیه و عربستان به اوپک 
در اجالس قبلی اوپک بود. در عین اینکه دیپلماسی نفتی ایران در موضوع 
همکاری روسللیه با اوپک، حمایت از این همکاری اسللت اما تالش کرده 
قواعد حرفه ای الزم را برای حفظ اعتبار اوپک رعایت کند و مسائل سیاسی 

را در این کار وارد نسازد.

چرا اوپک و روسیه در کاهش عرضه نفت به توافق نرسیدند؟

شکستبزرگاوپک
دریچه

آیا حداقل حقوق کارگران 3میلیون تومان می شود؟
تبعیض بین حقوق بگیران دولتی و خصوصی

افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمنللدان دولت در کنار مجوز افزایش 
۵۰درصللدی امتیازات فصل دهللم قانون مدیریت خدمللات دولتی و 
همچنین تعیین حداقل حقوق 2.۸ میلیون تومانی حقوق بگیران دولت، 
می تواند زمینه سللاز نوعی تبعیض میان کارکنللان بخش خصوصی و 

دولتی شود.
به گزارش تسللنیم، در روزهای اخیر بحث افزایش حقوق به چالش 
مهللم واحدهای تولیدی، کارگللران  و حقوق بگیران بخش خصوصی و 
دولتی تبدیل شللده اسللت. در یک نگاه کلی به نحللوه افزایش حقوق 
کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی نشللان می دهد، رفته رفته با 
تضعیللف بخش خصوصی یک تبعیض قابل مالحظلله درباره پرداخت 

حقوق ماهیانه در حال شکل گیری است.
نکته اول اینکه هم اکنون حدود 2.۵ میلیون نفر به شللکل رسللمی، 
پیمانی و قراردادی در اسللتخدام دولت هستند، این در حالی است که 
امروز حداقل ۱۴ میلیون دفترچه بیمه برای کارگران )کارکنان بخش 
خصوصی( صادر شده و به استناد آمار اشتغال 2۴ میلیون نفری مرکز 
آمللار ایران، حدود 2۰ میلیون نفر به صورت آزاد در واحدهای مختلف 

تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند.
هرچند پدیده حقوق های نجومی، طی سنوات اخیر در میان برخی 
مدیران دولتی به یکی از چالش های مهم نظام حقوق و دستمزد کشور 
تبدیل و فاز جدید تبعیض در پرداخت ها را شکل داد، اما به نظر می رسد 
با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع دیگری از تبعیض میان 

حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.
در حال حاضر با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این تصمیم به 
عنوان مصوبه نهایی مجلس به شللورای نگهبان نیز رفته است، حداقل 
حقوق کارکنان دولت در سللال آینده 2.۸میلیون تومان تعیین شللده 
است، این موضوع جدای از ۱۵درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده 

برای تمامی کارکنان است.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه در آخرین روز بهمن ماه امسال 
یک بخشللنامه مهم صادر کرد که واکنش های بسللیار مثبت کارکنان 
دولتی را در پی داشت. براساس این بخشنامه مجوز افزایش ۵۰درصدی 
امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان 
دولتی از جمله نیروهای قراردادی صادر شللد. هنوز اطالعات دقیقی از 
میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق 2.۵ میلیون نیروی 
مسللتخدم دولت منتشر نشده اسللت، اما گزارش های واصله حاکی از 
افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارمندان بعد از اعمال این مصوبه 

است.
نکته جالللب توجه اینکه این امتیازات مختلف کارکنان دولت حتی 
شامل برخی کارکنان رسمی سازمان تامین اجتماعی نیز نشده است. 
بعللد از پیگیری های تسللنیم درخصوص اعمال افزایللش ۵۰درصدی 
امتیازات فصل دهم تعدادی از مستخدمین این سازمان نیز در تماس با 

تسنیم از عدم تغییر حقوق در احکام اسفند خود خبر داده اند.
بر این اسللاس افزایش ۱۵درصدی حقللوق کارمندان دولت در کنار 
مجوز افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق 2.۸میلیون تومانی حقوق بگیران 
دولت، می تواند زمینه ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی 
و دولتی شللود. به هر حال با توجه به شللرایط اقتصادی کشور ناتوانی 
بخش خصوصی در افزایش همتراز حقللوق کارگران یک امر پذیرفته 
شللده است. به عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که حداقل حقوق 
کارگران نیز به مانند کارکنان دولت در سال ۱۳99 دو میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان تعیین شود؟

مشکالت این روزهای بازار موبایل
از کرونا تا دالر

با ورود کرونا به کشور، بازار موبایل هم بی نصیب نماند و درحالی که 
پیش از این افزایش نرخ دالر به گرانی گوشللی منجر شللده بود، تقاضا 
برای خرید این کاال که به نظر می رسد در این شرایط در اولویت مردم 

نیست، حدود ۳۰ تا۴۰درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، شیوع کرونا در جهان تبعات زیادی داشته و تاثیرات 
آن بر دنیای فناوری هم چشللمگیر بوده است. تولیدکنندگان گوشی 
در بسیاری از کشللورها با سلسله تعطیلی مواجه شدند و این موضوع 
ساخت گوشی و قطعات را با مشکل مواجه کرد. همچنین در گزارش ها 
برآورد شده است که فروش جهانی گوشی های هوشمند در سال جاری 
میالدی به  علت ادامه شیوع ویروس کرونا کاهش 2.۳درصدی را تجربه 
خواهد کرد. در این راسللتا، میثم دادخواه، کارشناس فناوری اطالعات 
درباره بازار خرید و فروش گوشی در روزهای پایانی سال گفت: همواره 
در سللال های اخیر در ماه اسفند با رشد فروش گوشی مواجه بودیم و 
حتی گمرک ها در این ماه در روزهای پنجشنبه هم باز بودند و واردات 
تا آخرین روزهای سال طبق روال انجام می شد، اما امسال شرایط کمی 
متفاوت است. وی ادامه داد: واردکنندگان برای گرفتن مجوز ارز نیمایی 
از بانللک مرکزی حداقل ۱۰ تللا ۱۵ روز در انتظار می مانند که پس از 
تایید گواهی ثبت آمللاری حداقل ۱۵ روز دیگر نیز منتظر دریافت ارز 
به  صورت نقدی توسط صراف در کشور مبدأ کاال می مانند. در یک ماه 
اخیر هم شللاهد افزایش نرخ ارز بودیم که برخالف رویه سابق موجب 
ایجاد رکود تورمی در بازار شد؛ به این شکل که قیمت اجناس باال رفته 
اما تقاضا پایین آمده است. با توجه به این موارد، واردکنندگان موبایل 
روزگار سللختی را می گذرانند و افق کوتاه مدت و میان مدت روشنی را 
نمی توان برای آن در نظر گرفت. این کارشناس حوزه مخابرات و فناوری 
اطالعات در ادامه با تاکید بر تاثیر منفی شللیوع ویروس کرونا بر بازار 
موبایل بیان کرد: اکنون بازار مشکلی در عرضه جنس ندارد اما در حال 
حاضر با کاهش شللدید در حدود ۳۰ تا۴۰درصللدی در تقاضا مواجه 
هسللتیم. شللاید این ویروس تا ۱۰ روز پیش جدی گرفته نمی شللد و 
بازار واکنش به آن نداشللت، اما االن تاثیر آن کامال محسللوس بوده و 
موجب افت باالی تقاضا شده است. دادخواه درباره علت افزایش قیمت 
گوشی توضیح داد: اجناسی که اکنون در بازار موجود است، با دالر قبلی 
خریداری شللده و واردکننده قانونی بیش از نرخ مصوب، اجازه افزایش 
قیمت ندارد و افزایش قیمت عمال مربوط  به  واسطه های موجود در بازار 
و اتفاقاتی است که در نظام توزیع بازار می افتد. نظام توزیع موبایل در 
کشور پس از اینکه واردکننده به توزیع کننده جنس را عرضه می کند، 
شللفاف نیست و همین موضوع باعث گرانی می شود. در صورتی که اگر 
نظللام توزیع از واردکننده تا مصرف کننده قانونمند شللود، می توان اثر 

تالطم ارز را بر قیمت موبایل به حداقل رساند.
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کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 99 برای شناسایی 
و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران موافقت کرد و 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به انجام این کار شد.
به گللزارش خبرآنالین، این اولین بار نیسللت که موضوع شناسللایی 
خانوارهللای برخللوردار با هدف حذف آنهللا از فهرسللت دریافت یارانه 
نقللدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در قانون بودجه پیش بینی می شللود ،با 
ایللن حللال ورود موضوع یارانه به وادی سیاسللت و تبدیل آن به ابزاری 
برای گروکشللی های سیاسی همواره مانع از آن شد که موضوع یارانه در 
جایگاه خود مورد بررسی قرار گیرد . هرچند در سال های گذشته دالیل 
مختلفللی همچون نبود اطالعات کافی برای شناسللایی افراد، ارجحیت 
تصمیمات سیاسللی بر تصمیمات اقتصادی و مواردی از  این دست مانع 
تحقق این مصوبه شللده است، اما در سللال جاری اقداماتی در راستای 
حذف بخشللی از یارانه بگیران برخوردار در دسللتور کار قرار گرفت و در 
نیمه سللال در دو نوبت بیللش از 2۰۰ هزار خانوار کلله جمعیتی ۸۰۰ 
هزار نفری را پوشللش می دادند از فهرسللت دریافت یارانه حذف شدند. 
این عملیات با اجرای سللهمیه بندی بنزیللن و افزایش قیمت این حامل 
سللوختی متوقف شد اما پیش بینی شده است یارانه برخورداران در سه 
دهللک که بنا بر اطالعللات موجود جمعیتی ۳۰ میلیللون نفری را دربر 

می گیرند، در سال آینده کلید بخورد.
دولت در سللند دخل و خرج سللالیانه که به مجلس شللورای اسالمی 

ارائه کرد این موضوع را پیشنهاد داد که توسط اعضای کمیسیون تلفیق 
تایید شللد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. در بند یک 
تبصللره ۱۴ الیحه بودجه سللال آینده آمده اسللت: وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی موظف اسللت با اسللتفاده از کلیه بانک های اطالعاتی در 
اختیار و براسللاس معیارها و ضوابطی که توسللط این وزارتخانه تعیین 
می شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست 
یارانه بگیللران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقللدام کند. همچنین در 
سللال گذشللته اعضای کمیسللیون تلفیق دارابودن درآمللد باالتر از ۵ 
میلیللون تومان را عاملی برای حذف یارانه اعللالم کردند. در عین حال 
میرزایی سللخنگوی سللتاد تبصره ۱۴ در این مقطع به خبرآنالین گفته 
بود مجموع تراکنش چهار ماهه مالک حذف از فهرسللت یارانه اسللت. 
وی تاکید کرد: روشللی که برای شناسایی خانوارها تهیه شده، برمبنای 
هزینه های متعارف خانواده هاسللت. مطابق این روش، رقمی معیار برای 
هزینه متعارف خانواده ها )بللا توجه به تعداد اعضای خانواده ها این رقم 
متفاوت است( در نظر گرفته شده است. در صورتی که میزان خرید آنها 
پایین تر از رقم تعیین  شللده باشد، مشمول دریافت یارانه خواهند ماند. 
در حالی که نوعا درباره شللیوه تشخیص دهک های باال ابهاماتی مطرح 
اسللت، ایرناپالس در گفت وگو با میرزایی، به جزییات این روش و نحوه 

شناسایی خانوارهای مشمول حذف یارانه پرداخته است.
وی می گوید: اگر متوسللط هزینه کرد ماهانه خانوار از این اعداد کمتر 

باشللد، یارانلله آنها برقرار خواهد بللود. برای خانوار تللک نفره ۴میلیون 
تومان، دو نفره ۵میلیون، سلله نفره ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، چهار 
نفللره ۷میلیللون و ۵۰۰ هزار تومللان، پنج نفره ۸میلیللون و ۵۰۰ هزار 
تومان، برای خانوارهای شش نفره و بیشتر هم به ازای هر نفر از اعضای 
خانللوار، ۵۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شللد. به گفته وی هر جایی که 
اینها مراجعه کرده و اطالعاتی راجع به کد ملی شللان ثبت شللده بود، از 
دسللتگاه های مربوطه به اندازه وسع مان این اطالعات را دریافت کردیم. 
ایللن اطالعات را با دقت بسللیار بللاال، تجزیه و تحلیل کللرده و مبنای 
شناسللایی قرار دادیم. اطالعات یادشده شللامل موارد مختلفی از جمله 
تعداد و ارزش امالک، خودرو، سللفرهای خارجی و... اسللت.  همچنین 
از طریق بانک اطالعات پزشللکان، مدیللران دولتی، وکال، اعضای هیأت 
علمی دانشللگاه، اصناف خاص مثل صرافی ها و طالفروشان و بانک های 
اطالعاتللی دیگر مثل مجموع حقوق و دسللتمزد خانللوار، تعداد اعضای 
خانوار، محل و منطقه زندگی خانوار، اطالعاتی دریافت شللده و مدنظر 
قرار گرفته اسللت. افرادی که در این مرحله شناسایی شدند، کاندیدای 
حذف از دریافت یارانه هستند. البته هنوز روشن نیست معیارهای سال 
آینده با معیارهای کنونی مطابقت داشللته باشد یا خیر اما تجربه نشان 
می دهد همچنان ارزش خودرو، تعداد واحدهای مسکونی تحت تملک، 
میزان گردش مالی حسللاب  ها و میزان درآمد معیارهایی برای حذف از 

فهرست یارانه بگیران خواهد بود.
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یارانه چه کسانی حذف می شود؟
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ارسال کمک های بانک پاسارگاد به قم جهت مقابله با ویروس کرونا
پیام همدردی دکتر مجید قاسمی با همکاران 

نظام بانکی
بنا به درخواسللت دانشللگاه علوم پزشللکی قم، هلدینگ نسللیم  سالمت 
پاسللارگاد از شللرکت های گروه مالی پاسللارگاد، کمک های پزشکی خود را 
جهت تجهیز بیمارسللتان ها و مراکز درمانی قم، برای مقابله با ویروس کرونا 
ارسللال کرد. به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، هلدینگ نسیم سالمت 
پاسللارگاد در راستای تالش برای افزایش توان مراکز درمانی برای مبارزه با 
 cover ویروس کرونا، تعداد یک هزار دسللت لباس مخصوص کادر پزشکی
all بللرای مقابله با ویروس کرونا و تعداد ۷۰ دسللتگاه ترمومتر به دانشللگاه 
علللوم پزشللکی و مراکز درمانی قم ارسللال کرد. هلدینگ نسللیم سللالمت 
پاسارگاد همچنین در اقدامی دیگر، برای تسریع در تشخیص بیماری کرونا 
و جلوگیری از شللیوع این بیماری، اقدام به آماده سازی پایگاه های تشخیص 
سیار در شهرستان قم کرده  است. به این ترتیب هم وطنانی که با بروز برخی 
از عالئم، مشکوک به ابتال به بیماری کرونا هستند، در کمترین زمان ممکن 

در این مراکز ویزیت و ابتالی آنها بررسی خواهد شد.
دکتر علی ابرازه، قائم مقام دانشللگاه علوم پزشکی قم از این اقدام بانک و 
شللرکت هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد، تشللکر و قدردانی کردند. گفتنی 
اسللت اقدامات و کمک های این هلدینگ برای تجهیز مراکز درمانی کشللور 

جهت مبارزه با ویروس کرونا ادامه خواهد داشت.  
همچنیللن دکتر مجید قاسللمی با صللدور پیامی، درگذشللت تعدادی از 
کارکنللان نظام بانکی را در پی شللیوع ویروس کرونللا و ابتال به این بیماری 
حیللن انجام وظیفه به مردم شللریف ایران، خانواده های دلسللوخته و نظام 
بانکی تسلیت گفت. در متن پیام مدیرعامل بانک پاسارگاد آمده است: »در 
روزهایللی که کلیه هموطنان عزیز در آزمونی سللخت بلله مبارزه با ویروس 
کرونا در قیام اند، همکاران مجاهد و ایثارگر نظام بانکی در خط مقدم جهاد 
اقتصادی کشللور از جان مایه گذاشته اند تا با استمرار خدمت به هم میهنان 
گرامللی، فعالیت های اقتصادی و مالی میهن عزیز در مسللیر توفیق جریان 
داشته باشد. همکاران جان بر کف با تمام توان و با وجود مخاطرات فراوانی 
که در شللرایط حسللاس کنونی متوجه آنان اسللت با روی گشللاده پذیرای 
هموطنان در شعبه های بانک ها هستند. مع االسف در روزهای اخیر عده ای 
از این عزیزان در انجام دادن وظایف مجاهدت آمیز خود دچار بیماری کرونا 
شللده و دعوت حق را سللرافرازانه لبیک گفته اند. ایللن ضایعه مولمه، تلخ و 
اسللفناک را به خانواده های گرانقللدر آنان، هم میهنان عزیللز، به ویژه کلیه 
همکاران تالشگر در نظام بانکی تسلیت عرض نموده، تشفی خاطر آنان را از 
سللبحان بی نیاز عاجزانه مسالت می نماید. بی شک فداکاری جهادگرانه و یاد 

این عزیزان تا ابد در خاطر هم میهنان و نظام بانکی جاویدان خواهد ماند.
کلیلله بانک هللای کشللور در کنار هم و بللا هماهنگی جهللت حفاظت از 
سالمت هم میهنان و سرمایه انسانی خود نسبت به تامین امکانات بهداشتی 
و پیشللگیری اقدامللات الزم را بلله عمل آورده اند، لکن قطعللا و ضرورتا این 
آمادگی هللا بدون همکاری و همراهی مراجعه کننللدگان موثر نخواهد افتاد. 
از کلیه  هم وطنان گرامی درخواسللت می شللود جهت کاهللش مراجعه های 
 غیرضروری به شعبه ها از خدمات بانکداری مجازی و الکترونیک برای انجام 
دادن امور بانکی خود بهره گیرند و در این روزهای سللخت گامی ارزشللمند 
برای حفظ سللالمتی خود و دیگر هم نوعان بردارند. توجه به حفظ سالمتی 
خود بهترین سللالح در برابر این ویروس است و یقین دارد هم میهنان عزیز 
همچون گذشللته با یاری یکدیگر و عزم جهادی با شعار »با مراقبت از خود، 
کرونا را شکسللت خواهیم داد« در این نبرد سخت نیز پیروز میدان خواهند 
بود. برای ملت شللریف، سللربلند و عزیز ایران اسالمی، سالمتی و طول عمر 
باعللزت و برای هم میهنانی که در این مبارزه سللخت از میان ما رفته اند، از 

درگاه الیزال الهی آمرزش و رحمت واسعه ابدی مسالت می نماید.«

سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه های کوچک 2 برابر شد
تصمیم کرونایی سازمان مالیاتی

طبللق تصمیمات اتخاذشللده در سللازمان امللور مالیاتی، سللقف درآمد 
مشللمول مالیات بنگاه های کوچک اشللخاص حقیقی و حقوقی تغییر کرده 
است. هم اکنون سللقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاه های کوچک برای 
اشخاص حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذشده در 
دولت و سللازمان امور مالیاتی، این سللقف افزایش یافته است. بر این اساس 
بعد از شللیوع بیماری کرونا، سقف درآمد مشللمول بنگاه های کوچک برای 
اشللخاص حقیقللی از ۱۰۰ میلیون به 2۰۰ میلیون تومان و برای اشللخاص 

حقوقی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

5 پیشنهاد صندوق بین المللی پول برای 
مدیریت ضربه کرونا به اقتصاد

صنللدوق بین المللی پول برای مقابله با آثار اقتصللادی کرونا تامین مالی 
اضطراری، مهللار فاجعه و بازگرداندن اعتماد، افزایللش برنامه های وام دهی، 
تنظیم برنامه های جدید تامین مالی و توسعه ظرفیت را پیشنهاد داده است.

معاونت بررسللی های اقتصللادی اتاق بازرگانللی تهران در گزارشللی با عنوان 
»صنللدوق بین المللی پول چگونه می تواند در مدیریللت اثرات اقتصادی ویروس 
کرونا به کشورها کمک کند؟« به بررسی پیشنهادات پنج گانه این نهاد پرداخته 
است. اولین پیشنهاد صندوق بین المللی پول، تامین مالی اضطراری است: اعطای 
تسللهیالت اعتباری فوری و اسللتفاده از سللایر ابزارهای تامین مالی فوری جزو 
روش های تامین مالی سریع هستند. این تسهیالت می تواند خیلی سریع پرداخت 
شود تا به کشورهای عضو جهت اتخاذ سیاست ها و انجام اقداماتی برای رسیدگی 
به شرایط اضطراری مانند شیوع ویروس کرونا کمک کند. در سال 2۰۱۶، صندوق 
بین المللی پول از ابزارهای تامین مالی سللریع برای کمک به کشللور اکوادور بعد 
از تجربلله یکی از بزرگ ترین زمین لرزه های جهان اسللتفاده کرد. مهار فاجعه و 
بازگرداندن اعتماد، دومین پیشنهاد صندوق بین المللی پول است و این نهاد قادر 
است کمک هزینه هایی را برای تسویه بدهی کشورهای فقیر و آسیب پذیر جهت 
مدیریت فاجعه و آسیب وارده بر سالمت عمومی ارائه کند. صندوق بین المللی پول 
همچنین می تواند محدود برنامه های فعلی خود را برای برآورده ساختن نیازهای 
فوری و جدید ناشللی از ویروس کرونا، گسللترش دهد. صندوق بین المللی پول 
نخسللتین موسسه مالی بین المللی بود که در سال 2۰۱۴ برای کشورهای گینه، 
لیبریا و سیرالئون بودجه مازادی را جهت مبارزه با شیوع ابوال تامین کرد. صندوق 
بین المللی پول در عین حال، قادر است از طریق تنظیم برنامه  های جدید تامین 
مالی و در قالب اسللتاندارد موجود، از کشورها حمایت کند. همچنین با توجه به 
لزوم تغییر مسیر منابع عمومی، صندوق بین المللی پول با کشورهای عضو متأثر 
شللده از این ویللروس از نزدیک در ارتباط خواهد بللود و در موارد الزم در زمینه 

فعالیت های آموزشی و ارائه کمک های فنی، همکاری خواهد کرد.

بانکنامه

این روزها شیوع ویروس کرونا، تمام بازارهای مالی جهان را به هم ریخته و بازار 
طال نیز از این آسیب در امان نبوده است، چنانکه بازار طالی کشور تحت تاثیر کرونا 
در روزهای اخیر خالی تر از همیشه شده و با وجود رشد قیمت طال و سکه، میزان 

خرید و فروش این صنعت کاهش زیادی یافته است.
این در حالی است که بازار طال همواره در هفته های پایانی اسفندماه و با نزدیک 
شللدن به عید نوروز رونق می گرفت و شللمار خریداران رو به افزایش می یافت، اما 

امسال شرایط تغییر یافته و گویی در بازار طالفروشان گرد مرگ ریخته اند.
اگرچه صنعت طال در سال های اخیر با رکود مواجه شده بود، اما از اواسط فصل 
پاییز امسال، شرایط، اندکی بهبود یافت و نشانه های پایان رکود بازار طال آشکار شد 
و حجللم خریللد و فروش در این بازار رو به افزایش گذاشللت، اما کرونا به این رونق 
کوتاه مدت پایان داد و از اواسللط بهمن ماه، به تدریج رکود به این بازار بازگشللت و 

حتی شدیدتر از قبل شد.
در همیللن زمینه، ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از رکود 
شدید بازار طال در چند وقت گذشته خبر داد و گفت: کرونا عالوه بر بازار داخلی بر 
اقتصاد جهانی تاثیر گذاشللته و زمینه رشد قیمت طال را فراهم کرده است. صنعت 
طالسللازی در کشورهایی که مدعی این صنعت هستند تاثیر گذاشته و باعث رشد 

قیمت ها شده است.
او در گفت وگو با ایرنا، به تاثیر کرونا بر بازار طال اشاره کرد و افزود: هرچند کرونا 
باعث افزایش قیمت طال و سکه در کشور شده است، اما باید توجه داشت که عامل 

اصلی تعیین کننده بهای طال در کشللور، نرخ دالر اسللت، بنابراین اگر قیمت دالر 
کنترل شللده و کاهش یابد، با وجود گسترش کرونا، بهای طال در بازارهای داخلی 

کاهش خواهد یافت.
رئیللس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: نوسللانات بازار طال تحت تاثیر دو 
عامللل اصلللی نرخ دالر و اونس قللرار دارد که البته به تازگی کرونللا نیز این بازار را 

تحت الشعاع قرار داده است.
او با بیان اینکه در هفته گذشته اونس طال نوسان های شدیدی را تجربه کرده و 
رشللد زیادی داشت، اضافه کرد: اقدام آمریکا در کاهش نرخ بهره نیز باعث افزایش 

سرمایه گذاری در طال و به تبع آن افزایش قیمت اونس شده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: گسللترش ویروس کرونا در کشورهای 
مختلللف و تاثیر منفی آن بللر بخش های مختلف اقتصللادی، در اغلب موارد باعث 

افزایش جذابیت اونس و رشد قیمت طال شده است.
به اعتقاد وی، قیمت دالر در بین عوامل داخلی، مهم ترین تاثیر را بر طال دارد که 
در روزهای اخیر به دلیل رشللد نرخ دالر، قیمت ها در بازار طال و سللکه نیز افزایش 
یافته اسللت. رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه بازار طال پیش از این 
در رکود به سللر می برد که با آمدن کرونا، این رکود تشللدید شللده است، افزود: در 
روزهای اخیر به دلیل گسللترش کرونا میزان مراجعه به بازارهای مختلف از جمله 

طال کاهش زیادی یافته است.
محمدولی خاطرنشللان کرد: امیدواریم به تدریج شرایط بازارهای مختلف مانند 

صنعت طال بهبود یابد، در غیر این صورت، رکودی شللدید در کشور حاکم خواهد 
شد.

وی درباره رونق بازار فروش اینترنتی طال نیز گفت: بررسی ها نشان می دهد عالوه 
بر خرید حضوری، داد و ستد اینترنتی طال نیز کاهش زیادی یافته است. در صورتی 
که فروش اینترنتی افزایش پیدا می کرد، باید بخش طالسللازی رونق می یافت، در 

حالی که اینگونه نیست.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره وضعیت حباب سللکه نیز گفت: اکنون 
سللکه و طال هیچ حبابی نسبت به ارزش خود ندارند و حبابی که در گذشته بوده، 

تخلیه شده است.
محمدولی درباره مشللکالت صنف طال، هم گفللت: در صنف طال و جواهر تعداد 
واحدهای اجاره ای اندک است، اما همان طالفروشان اجاره ای در روزهای اخیر با افت 

شدید فروش مواجه شده اند به طوری که توان پرداخت اجاره را ندارند.
گفتنی است در معامالت روز شنبه و در داد و ستدهای سکه و طال شاهد افزایش 
قیمت بودیم. چنانچه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در اولین روز هفته 
۶میلیون تومان در بازار عرضه شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۵میلیون و 9۱۰ هزار تومان قیمت خورد. هر قطعه نیم سکه هم 2میلیون 
و 9۷۰ هزار تومان و هر قطعه ربع سللکه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش 
رسید. هر قطعه سکه یک گرمی هم 9۷۰ هزار تومان داد و ستد شد. همچنین هر 

گرم طالی ۱۸ عیار ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان در طالفروشی ها قیمت خورد.

ویروس کرونا، خریداران بازار طال را فراری داد

بازارطالزیرسایهکرونا

بعد از مصوبه شللورای پول و اعتبار در رابطه با حمایت  از صاحبان کسللب وکار و 
سایر اشخاص نظرات متفاوتی در رابطه با مشمولیت افراد مطرح است، این در حالی 
است که اقساط وام های قرض الحسنه کلیه افراد به تعویق خواهد و برای گروه خاصی 
نیست، بنابراین حتی کارمندان و سایر افراد با حقوق ثابت نیز مشمول این مصوبه 

شده و می توانند از آن استفاده کنند.
به گزارش ایسللنا، بعد از شللیوع ویروس کرونا که تبعات خاص خود را به همراه 
داشللته و کسللب وکارهای زیادی را  تحت تاثیر قللرار داد، نگرانی هایی بابت تامین 
هزینه های مردم و از سوی دیگر پرداخت بدهی ها به ویژه به شبکه بانکی به همراه 
داشللت، اما این در حالی بود که با مصوبه شللورای پول و اعتبار در راستای حمایت 
از کاربران شبکه  بانکی و به ویژه فعاالن اقتصادی در رابطه با بازپرداخت تسهیالت 

پرداختی آنها تصمیماتی اخذ شد.
از جمله مهم ترین تصمیم های گرفته شده این است که برای صاحبان کسب وکارها 
به ویژه کسللب وکارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشللی از شیوع ویروس کرونا 
متضرر شده و با مشکالت مالی مواجه شده اند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که 
مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین خواهد شد، اقساط آن به مدت سه ماه از اسفند 
تا اردیبهشللت ماه به تعویق می افتد، همچنین اقسللاط وام های قرض الحسنه کلیه 

اشخاص نیز شامل این طرح می شود.
در این مصوبه اینکه گفته شللده بود اشخاص می توانند وام های قرض الحسنه را 
پرداخت نکننللد با ابهاماتی مواجه بود که چه گروه هایی می توانند از آن اسللتفاده 
کرده و چه وام هایی را دربر بگیرد، طبق نظر برخی مسئوالن این مصوبه نیز کسب 
و کارهای آسللیب دیده شللده و حقوق بگیللران را دربر نمی گیللرد؛ موضوعی که از 
چند مدیر ارشللد بانکی مورد پرسللش قرار گرفت و مشخص شد که برای وام های 
قرض الحسنه همه افراد شامل می شود و هیچ استثنایی ندارد، یعنی فقط خاص افراد 
دارای کسب وکارهای کوچک و یا سایر فعاالن اقتصادی نیست و به عبارتی وام های 
قرض الحسللنه کلیه افراد سلله ماه به تعویق می افتد، بر این اساس حتی افرادی که 
دارای دریافت ثابت هسللتند از جمله کارمندان و یا سایر کارکنانی که حقوق ثابت 

دریافت می کنند مشمول این مصوبه خواهند شد.
این در حالی اسللت که این وام های قرض الحسنه می تواند شامل تمامی وام های 

گروه خود از جمله وام ازدواج باشد.
اما در مورد سللایر وام ها که قرض الحسللنه نیسللتند و روال عادی وام در شبکه 
بانکی را دارند مشمول کسب وکارهای اقتصادی می شود که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا دچار آسیب شده اند. مثال کسب وکارهایی مانند هتلداری، رستوران و یا سایر 

بخش هایی که تحت تاثیر این جریان قرار داشته و کسب وکار آنها با مشکل مواجه 
شده است.

اما مسئوالن شبکه بانکی معتقدند افراد با حقوق ثابت اگر بتوانند در هر ماه اقساط 
خود را پرداخت کنند که بهتر است این کار را انجام دهند، چراکه در هر صورت این 

به تعویق افتادن وام زمان را برای آنها طوالنی تر خواهد کرد. در عین حال که افرادی 
که می توانند خود نیز  برای پرداخت اقساط ورود می کنند.

ایللن مصوبلله از ابتللدای اسللفندماه الزم االجللرا بللوده و شللبکه بانکللی باید با 
دریافت کنندگان وام های قرض الحسنه و سایر وام ها همراهی داشته باشند.

چه کسانی مشمول تعویق اقساط وام  قرض الحسنه می شوند؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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عقب نشینی شاخص بورس در نخستین روز هفته
چراغ قرمز بورس روشن شد

معامالت بازار سرمایه در نخستین روز هفته در حالی به پایان رسید که شاخص 
کل این بازار ۵هزار و 9۸۱ واحد افت کرد. در نتیجه، شللاخص کل با این کاهش ۵ 
هزار و 9۸۱ واحدی به رقم ۵۴9 هزار و ۱۸۶ واحد رسید. همچنین شاخص کل )هم 
وزن( با یک هزار و ۷۶۵ واحد کاهش به ۱۸۴ هزار و ۵۰۱ واحد و شللاخص قیمت 
)هم وزن( با یک هزار و ۱۷۴واحد افت به ۱22 هزار و ۸۰۰ واحد رسللید. شللاخص 
آزاد شللناور نیز با 2هزار و ۷2۱ واحد کاهش به رقم ۶9۷ هزار و ۵۱۴ واحد رسللید، 
شاخص بازار اول 2هزار و ۶۶۶ واحد و شاخص بازار دوم ۱9 هزار و ۶۶2 واحد کاهش 
داشللتند. در معامالت این روز بیش از ۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون سللهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۴۸ هزار و ۳2۴ میلیارد ریال داد و سللتد شللد. در بین تمامی 
نمادهللا نیز  نماد بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با ۴2۷ واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهللر )کگل( با ۴۰۳ واحد، بورس کاالی ایللران )کاال( با ۳۵۵ واحد، گروه مپنا 
)رمپنللا( با 2۷2 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 2۴2 واحد و بان پارسللیان 
)وپارس( با ۱۶۶ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.  در مقابل نیز 
نماد پاالیش نفت تهران )شتران( با ۴9۵ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۴2۶ 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۴۰۷ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
۳۸9 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۳۱۶ واحد، پتروشیمی نوری )نوری( 
با 29۴ واحد و فوالد خوزستان )فخوز( با 29۱ واحد هم بیشترین تاثیر منفی را بر 
معامالت بورس داشتند. همچنین نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، ماشین سازی 
اراک، سایپا، بانک اقتصاد نوین، فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش نفت اصفهان در گروه 
نمادهای پربیننده روز شللنبه قرار داشتند. گروه شیمیایی هم در معامالت این روز 
صدرنشللین برترین گروه های صنعت شللد و در این گروه 2۵۳ میلیون و ۵۴9 هزار 
برگه سللهم به ارزش بیش از ۴هزار و ۸۵2 میلیارد ریال داد و سللتد شللد. شاخص 
فرابورس نیز بیش از ۶2 واحد افت داشللت و بر روی کانال ۷ هزار و ۴۱ واحد ثابت 
ماند. در این بازار یک میلیارد و ۵۳۷ هزار برگه سهم به ارزش بیش از 2۴ هزار و ۵9۶ 
میلیارد ریال داد و ستد شد. در بین تمامی نمادها نیز نماد هلدینگی صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(،  گروه توسعه مالی مهر آیندگان 
)ومهان(، پتروشللیمی غدیر )شغدیر(، سرمایه گذاری مس سرچشمه )سرچشمه( و 
تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. 
همچنین نماد سللنگ آهن گهرزمین )کگهر(، سللهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، مدیریت انرژی تابان هور 
)وهور( ، شللرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و  توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(  

 مانع از رشد بیشتر این شاخص در اولین روز هفته شدند.

سازمان بورس اعالم کرد
شرایط جدید ورود به بورس تغییر نمی کند

عضو هیات مدیره سازمان بورس با تاکید بر اینکه تصمیم ورود مشروط به بورس 
پابرجاست، گفت بعد از ابالغ صدور کد برای مشتریان جدید بورس بعد از یک ماه، 
هر فردی که اقدام به اخذ کد کرده باشد شامل این قانون می شود. سعید فالح پور 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابالغیه سازمان بورس در مورد تغییر فرآیند صدور 
کد معامالتی برای مشللتریان جدید در بازار سللرمایه، در مورد علت اخذ چنین 
تصمیمی توضیح داد: با توجه به اینکه بازار سرمایه همراه با ریسک و بازده است، 
این تصمیم گرفته شد که فردی که جدید وارد بازار می شود، فرصتی برای مطالعه 
داشللته باشللد تا بتواند بررسی بیشللتری انجام دهد، دانش خود را در مورد بازار 
سرمایه بیشتر کند. وی ادامه داد: بر این اساس افراد زمانی که در آزمون شرکت 
کردند و قبول شدند می توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. البته معامالت اوراق 
تسهیالت مسکن، اوراق با درآمد ثابت، صندوق ها و عرضه های اولیه از این موضوع 
مستثنی اسللت. تازه واردها باید در مورد تک سهم ها یک دوره آموزشی ببیند که 
می تواند برای فرد مفید باشد. عضو هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینکه کانون 
کارگزاران قرار است نوع آزمون را مشخص و فرآیند را طراحی کند، گفت: تصمیم 
مذکور پابرجاسللت و هر فردی که امروز کد دریافت کند هم شللامل این تصمیم 
می شللود و در این فاصله کانون اطالعات خود را اعالم می کند. در واقع کد برای 
فرد صادر می شود و استثناها را می تواند انجام دهد اما برای معامله تک سهم ها باید 
در آزمون شرکت کند. البته آزمون سخت نیست و احتماال مشابه آزمونی است که 

افراد تاکنون برای اخذ کد آنالین در آن شرکت می کردند.

نماگربازارسهام

تصمیم  دقیقه نودی سللازمان بورس و اوراق بهللادار مبنی بر کاهش 
دامنه نوسللان بورس به 2درصد هجملله ای از اعتراضات را میان فعاالن 
بازار ایجاد کرد که در نهایت این تصمیم با نامه ای از سوی وزیر اقتصاد 

و دارایی منتفی اعالم شد.
کاهش دامنه نوسللان در بازار سللرمایه از پنج بلله دو درصد، دومین 
تصمیم مهمی بود که سازمان بورس پس از افزایش حجم مبنا گرفت و 
زمان اجرای آن را از روز شنبه اعالم کرد، اما این تصمیم به اجرا نرسید 
و توسللط وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس که در جریان 
تصمیم هیات مدیره سللازمان بورس نبوده، منتفی شللد. اینک سازمان 
بورس اعالم کرده که این موضوع روز سه شللنبه در جلسه شورای عالی 
بورس تصمیم گیری می شللود؛ هرچند هم کلله این موضوع از اختیارات 

سازمان بورس است و قبال هم با اعضای شورای هماهنگ شده است.
به گزارش ایسللنا، چهارشللنبه شب گذشللته بود که سازمان بورس و 
اوراق بهادار و همچنین شللرکت فرابللورس اطالعیه ای اعالم کردند که 
»به منظور حمایت از حقوق و منافع سللرمایه گذاران مقرر شللده دامنه 
نوسللان قیمت در کلیه نمادهای معامالتی در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران از روز شللنبه )۱۷ اسللفندماه( به 2درصد کاهش یابد. 
همچنیللن در ایللن اطالعیه تاکید شللده بود کلله تابلو قرمز بللازار پایه 
فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسللان یک درصد است و تغییرات 
دامنه نوسللان در مقاطع زمانی سلله ماهه از زمان اجللرا قابل بازنگری 

خواهد بود.«
واکنش وزیر اقتصاد به کاهش دامنه نوسان بورس

عمر این تصمیم که واکنش های زیادی را از سللوی سهامداران در پی 
داشللت، به دو روز هم نرسللید و روز جمعه، وزیر اقتصاد دستور منتفی 

شللدن تصمیم مذکور را صادر کرد. فرهاد دژپسند در نامه ای خطاب به 
شللاپور محمدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - نوشت که نظر 
به شرایط جاری کشللور با استناد به جمع بندی شورای عالی بورس که 
اتخاذ تصمیم در شرایط حساس و فوری را در اختیار وزیر امور اقتصادی 
و دارایی به عنوان نظر شورا قرار داده است و با توجه به مشورت صورت 
گرفته با اکثریت اعضای شللورای عالی بورس، باتوجه به حساسیت های 
موجود در شللرایط کنونی اقتصللاد و لزوم مدیریت و تعللادل بازارهای 
مالی و حوزه های اقتصادی کشللور، ضروری اسللت مصوبه هیات مدیره 
آن سللازمان درخصوص کاهش دامنه نوسللان بلله 2درصد، فعال منتفی 
شللود و از روز شنبه )۱۷ اسفند(، دامنه نوسان در بورس و فرابورس به 

روال عادی بازگردد.
واکنش رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم وزیر اقتصاد

همچنیللن عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم وزیر 
اقتصاد برای بازگشللت دامنه نوسللان بازار سرمایه به روال قبلی واکنش 
نشللان داد و گفللت: از دغدغه رئیس سللازمان بللورس و تالش ها برای 
مدیریت بازار در شللرایط حسللاس کنونی اقتصاد بلله عنوان یک عضو 
شللورای عالی بورس قدردانی می کنم. نظرات کارشناسللان بازار سرمایه 
و سللایر بازارهای مالی در دو روز گذشته علی رغم تنوع، سازنده و قابل 

تقدیر بود.
به گفته همتی، ارجح این اسللت که این گونه تصمیمات مهم در شورای 
عالی بورس نیز طرح و با بررسللی همه ابعاد آن و در نظر گرفتن شللرایط 
اقتصادی کشللور اتخاذ شود. یکی از راهکارهای مدیریت روند بازار سرمایه، 
اسللتفاده دولت از فرصت عرضه اولیه سهام و نیز برنامه ریزی برای افزایش 
درصد سللهام شناور شرکت های مهم اسللت. اقبال به بازار سرمایه را نیک 

پنداریم و با افزایش عرضه سهام عمق بیشتری به آن بدهیم.
دفاع بورسی ها و طرح دوباره آن در روز سه شنبه

بنابراین پس از گفته های دژپسند و همتی درباره کاهش دامنه نوسان 
بازار سرمایه و اینکه اتخاذ این تصمیم در شورای عالی بورس که ریاست 
آن برعهده وزیر اقتصاد اسللت، مطرح نشده است، فرابورس این تصمیم 
را طی اطالعیه ای منفی اعالم کرد و دامنه نوسللان در این بازار همچون 
قبل برقرار اسللت، اما فرابورس در این اطالعیه همچنان تاکید کرده که 
تصمیم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه 
نوسللان قیمت در کلیه نمادهای معامالتللی در فرابورس ایران، با توجه 
به رشد هیجانی اخیر شاخص فرابورس ایران اتخاذ شده بود که به نظر 

می رسد چنین رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد.
اکنللون نیز یکی از اعضای هیات مدیره سللازمان بللورس از برگزاری 
جلسه شللورای عالی بورس در روز سه شللنبه هفته جاری برای بررسی 
کاهش دامنه نوسللان بازار سرمایه خبر داد. سعید فالح پور در گفت وگو 
با ایسنا، در مورد کاهش دامنه نوسان از ۵درصد به 2درصد اظهار کرد: 
این موضوع در هفته جاری در شورای عالی بورس مطرح و در مورد آن 
تصمیم گیری خواهد شللد؛ هرچند رئیس سازمان بورس قبل از اجرای 
تصمیم مذکور به صورت شللفاهی با اکثریت اعضای شورای عالی بورس 

هماهنگی های الزم را انجام داده بود.
به گفته وی، این موضوع سه شللنبه در شورا مطرح خواهد شد تا نظر 
اعضا اخذ شللود. مشخص نیست در این جلسه دامنه به 2درصد کاهش 
یابد یا خیر. این تصمیم جزو اختیارات سللازمان است و سازمان اختیار 
داشته دامنه نوسان را تغییر دهد، با این حال رئیس سازمان قبل از اجرا 

با اکثریت اعضا به صورت تلفنی هماهنگ کرده بود.

با مخالفت وزیر اقتصاد، کاهش دامنه نوسان بورس به 2درصد منتفی شد

تصمیمبورسیهاوتوشد
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چرا همچنان ماسک کمیاب است؟
 مواد ضدعفونی کننده

تامین است
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران می گوید 
با وجود تمللام تالش ها و اقدامللات صورت گرفته، دلیل کمیاب 
بودن ماسک در جامعه، افزایش ناگهانی و نامتعارف تقاضا است 

که تاکنون شبیه به آن وجود نداشته است.
محمللود نجفی عللرب در گفت وگو با ایسللنا، اظهللار کرد: تا 
پیش از شللیوع ویللروس کرونا در کشللور، محصوالتی همچون 
ماسللک یا ضدعفونی کننده دست، کاالهایی بودند که در جامعه 
تقاضللای محدودی برای آنها وجود داشللت و عمال بسللیاری از 
تولیدکنندگان فروشللی در سطح شهر نداشللتند و برای مراکز 
درمانی تولیللد می کردند، اما با ورود کرونا ناگهان تقاضای چند 
میلیونی برای این محصوالت شکل گرفت و همین مسئله تعادل 

بازار را به هم ریخت.
وی ادامه داد: باید در نظر داشللت که شبیه به آنچه در ایران 
اتفاق افتاده در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز دیده می شود 
و حتی در کشللورهایی که تعداد مبتالیان آن بسیار پایین بوده 
نیز با یورش مردم برای خرید محصوالت بهداشتی کمبود قابل 

توجهی در بازار رخ داده است.
به گفته رئیس کمیسللیون اقتصاد سللالمت اتاق تهران، پس 
از ورود کرونا به ایران تمامی دسللتگاه های مسئول و همچنین 
شرکت های فعال در این حوزه، کار خود را برای تامین نیازهای 
مردم چند برابر کردند و امللروز در حوزه مواد ضدعفونی کننده 
می تللوان اعالم کرد که الاقل بخش زیادی از تقاضا پاسللخ داده 

شده است، اما هنوز در حوزه ماسک کمبودهایی وجود دارد.
نجفی عللرب با بیللان اینکه آگاهی بخشللی جامعلله در کنار 
کاهللش نگرانی های بی مورد در بازگرداندن نظم به بازار بسللیار 
مهم اسللت، گفت: اینکه متخصصان تاکید دارند که استفاده از 
ماسک برای آنها که مریض هستند، الزم است و افراد سالم جز 
در محیط های شلللوغ نیازی به اسللتفاده از ماسک ندارند، باید 
برای مردم به درسللتی تبیین شود، اما ما می بینیم در شرایطی 
که کادرهای درمان با محدودیت هایی مواجه هستند، در سطح 
جامعه برای ماسللک N9۵ تقاضا وجود دارد که اساسا نیازی به 

آن نیست.
وی خاطرنشللان کللرد: با آرام کردن جامعلله و افزایش عرضه 
محصوالت بهداشتی، می توان انتظار داشت که آرامش بار دیگر 
به این بازار بازگردد. قطعا تا برطرف شللدن مشکالت و رسیدن 
بلله تعادل دوباره، قدری زمان نیاز داریم اما با پیگیری های الزم 

می توان به بازگشت آرامش کامل به این بازار امیدوار بود.

کدام کارگران در زمان شیوع کرونا امکان 
دورکاری و مرخصی دارند؟

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه برابر قانون کار امکان 
گرفتن مرخصی کارگران در شللرایط شیوع ویروس کرونا وجود 
دارد، گفللت بخش اعظمی از مشللاغل کارگری یدی و حضوری 
و بیش از 9۰درصد مشللاغل در حوزه صنوف، خدماتی هستند 
به همین دلیل امکان تعطیلی یا کاهش سللاعات کار آنها وجود 

ندارد.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسللنا، درباره کاهش ساعات کار 
یا تعطیلی کارگاه های مشللمول قانون کار بلله دلیل جلوگیری 
از تاثیللر کرونا ویروس گفت: متاسللفانه در چنین مواردی میان 
کارگران و کارمندان تبعیض هایی را شاهد هستیم در حالی که 
کارگران هم بخشللی از بدنه کار و تولید جامعه هسللتند و باید 

سالمتی و ایمنی آنها مدنظر قرار بگیرد.
وی افللزود: در هفته های اخیر به دلیل شللیوع ویروس کرونا 
بخشی از کارمندان دولت نظیر فرهنگیان تعطیل شدند، برخی 
دیگر به شللکل نوبتی و شللیفتی سر کار رفتند و یک عده دیگر 
هللم دورکاری کردند ولی متاسللفانه کارگللران از چنین مزیتی 

برخوردار نبودند و ناچار شدند سر کار بروند.
پیش بینی استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای کارگران 

دبیرکل کانون عالللی انجمن های صنفی کارگران درباره الزام 
کاهش سللاعات کار کارگران گفت: طبعللا دولت و در رأس آن 
معاونللت روابللط کار وزارت کار می تواند با صدور بخشللنامه ای 
تعطیلی کارگاه ها یا مشاغلی که از شرایط کرونا تاثیر می پذیرند 
را اعللالم کند، حتی در مشللاغلی که امللکان تعطیلی کارگران 
وجود ندارد، برای آنکه به کارفرما فشللار وارد نشللود استفاده از 

مقرری بیمه بیکاری برای کارگران پیش بینی شود.
ابللوی ادامه داد: البته درباره کاهش سللاعات کار کارگران دو 
دیدگاه مطرح اسللت: یک دسللته کارگران بنگاه ها و واحدهایی 
که در کار تولید اقالم و محصوالت موردنیاز مردم هسللتند مثل 
کارخانه های صنایع غذایی، کارخانه های تولید لوازم بهداشللتی 
و نانوایی ها که کارشان تعطیل بردار نیست و در چنین شرایطی 
برای جلوگیری از توقف عرضه کاال و نایاب نشللدن آن در بازار، 
کارشللان تعطیل بللردار نیسللت. در مقابل کارگاه هللای تولید و 
ساخت میل لنگ یا قطعه سازی ها می توانند کار را تعطیل کنند 

یا ساعات کارشان را کاهش دهند.
وی گفت: دسللته دیگللر، برخی کارگاه های تولیدی هسللتند 
که باید سللفارش شللب عید را به موقع برسانند و کارگران شان 
ناچارند سللر کار حاضر شللوند در این کارگاه ها کارفرما باید به 
سالمت نیروی کار بها بدهد. البته واحدهایی که در کار دوخت 
و دوز و پوشاک هستند می توانند دورکاری کنند و از منزل هم 
کار را آماده یا بسللته بندی کنند.کارخانه هایی که چند شللیفت 
مشللغول کارند و خط تولید را تعطیللل نکرده اند هم باید تدابیر 
الزم را برای حفظ سالمتی و ایمنی نیروهای کار خود در چنین 
شللرایطی پیش بینی کنند و ملزومات بهداشتی، ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده و دستکش در اختیار کارگران قرار بدهند. اگر 
به دنبال تولید باکیفیت هسللتیم باید کارگللران را در قبال آن 
ایمن کنیم و از انجام آزمایش غربالگری و در اختیار گذاشللتن 

ماسک و دستکش برای آنها دریغ نکنیم.

اخبـــار

مدیرکل پشللتیبانی امور دام اسللتان تهران گفت بللا توجه به ذخایر 
مناسللب گوشللت و مرغ منجمد، توزیع تا ۱۵ فروردین سللال 99 ادامه 

دارد.
رضا سللالمی، مدیرکل پشللتیبانی امور دام اسللتان تهران در گفت و 
گو با باشللگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت عرضه گوشللت 
و مرغ منجمد برای تنظیم بازار شللب عیللد اظهار کرد: بنابر تصمیمات 
سللتاد تنظیم بازار در هفته های اخیر توزیع گوشللت و مرغ منجمد در 
فروشللگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و تعاونی ها آغاز شللده 
که با توجه به گسللترش شللیوع ویللروس کرونا و کاهش اسللتقبال از 

فروشگاه های زنجیره ای، مجوز عرضه در خرده فروشی ها دریافت شد.
وی از آغاز عرضه گوشت و مرغ منجمد در خرده فروشی ها خبر داد و 
گفت: در حال حاضر هر کیلو گوشت گوسفندی منجمد با نرخ ۴۰ هزار 

تومان در خرده فروشللی ها عرضه می شود. سالمی از کاهش قیمت مرغ 
در بازار خبر داد و افزود: بنابر تمهیدات سللتاد تنظیم بازار، قیمت مرغ 
یک هزار تومان کاهش یافته است به طوری که هر کیلو مرغ با نرخ ۱۱ 
هللزار و ۶۰۰ تومان به عوامل توزیع و ۱2 هزار تومان در خرده فروشللی 

عرضه می شود.
این مقام مسللئول با اشللاره به اینکه محدودیتی در عرضه گوشللت و 
مرغ منجمد وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به ذخایر مناسب پشتیبانی 
امور دام، توزیع گوشللت و مرغ منجمد با نرخ مصوب تا ۱۵ فروردین در 

خرده فروشی ها ادامه دارد.
بیماری کرونا از طریق گوشت و مرغ منجمد غیرقابل انتقال است

مدیرکل پشللتیبانی امور دام افزود: بنابر توصیلله متخصصان عفونی، 
انجمللاد محصوالت مرغ و گوشللت از شللیوع ویروس کرونللا جلوگیری 

می کند. سللالمی درباره آخرین وضعیت توزیللع نهاده های دامی گفت: 
براساس معرفی نامه سازمان جهاد کشاورزی ذرت و کنجاله سویا عرضه 

می شود و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه پشتیبانی امور دام ۱۶۰ هزار تن ذرت برای توزیع 
در کل کشللور تخصیص داده است، اظهار کرد: ۷ هزار تن از این میزان 
مربوط به استان تهران است که پس از صدور معرفی نامه سازمان جهاد، 
توزیع صورت می گیرد، ضمن آنکه محدودیتی برای عرضه کنجاله سویا 

وجود ندارد.
مدیرکل پشللتیبانی امور دام در پایان قیمللت هر کیلو ذرت در بنادر 
را یللک هزار و ۳۵۰ تومان و کنجاله سللویا 2 هللزار و ۳۵۰ تومان اعالم 
کرد و گفت: بر این اسللاس هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و ۶۰۰ تومان 
و کنجاله سویا 2 هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مرغداران قرار می گیرد.

جزییاتنحوهتوزیعگوشتومرغمنجمدبرایتنظیمبازارشبعید

عضللو اتحادیه مرغداران گوشللتی از کاهش ۳۰۰ تومانللی نرخ مرغ خبر داد و 
گفت متوسط قیمت هر کیلو مرغ گرم ۱2 هزار و ۸۰۰ تومان است.

عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشللتی کشور در گفت و 
گو با  باشللگاه خبرنگاران جوان، از کاهللش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: 
امروز متوسللط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۷۰۰ تا ۸ هزار و 

۸۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱2 هزار و ۸۰۰ تومان است.
به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده نسللبت به اواخر هفته گذشللته 

2۰۰ تومان و مرغ گرم ۳۰۰ تومان کاهش داشته است.
حجت با اشللاره به اینکه شللیوع کرونا تاثیر منفی در بازار گذاشته است، بیان 
کللرد: با توجه به گسللترش شللیوع بیماری کرونا و کاهش رفللت و آمد در بازار، 

کشش چندانی در برابر عرضه برای خرید مرغ وجود ندارد.
این مقام  مسللئول عرضه مرغ منجمد را عامللل اصلی افت قیمت مرغ در بازار 
اعللالم کللرد و گفت: با عرضه مرغ منجمد در ایام پایانی سللال تا حدی کشللش 

تقاضا برای خرید مرغ گرم در بازار کاهش یافته است که همین امر موجب شده 
قیمت ها به صورت جزئی افت کند.

وی دربللاره آینده بازار مرغ بیان کرد: با توجه به ایللام پایانی هفته امیدواریم 
قیمت افزایش یابد تا مرغداران متضرر نشوند.

حجت ادامه داد: با توجه به شللیوع ویروس  کرونا و توصیه پزشللکان مبنی بر 
مصرف گوشت سفید، تقاضا برای خرید در بازار افزایش یافته است.

حجللت با انتقاد از عرضه مللرغ منجمد در بازار گفت: با توجه به سللیر نزولی 
قیمت مرغ گرم در بازار و اختالف چشللمگیر با قیمت تمام شللده تولید، عرضه 
مرغ منجمد پشتیبانی امور دام بر زیان مرغداران دامن زده است، از این رو انتظار 
می رود پشتیبانی امور دام از عرضه مرغ منجمد در مواقعی که قیمت مرغ گرم با 

روند کاهشی روبه روست، جلوگیری کند تا بازار به حالت اولیه برگردد.
عرضه کنجاله سویا در بازارگاه نهاده کشاورزی

وی دربللاره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی گفت: با وجود توزیع مقداری 

ذرت در بللازار تا حدودی جلوی التهابات قیمت گرفته شللده و بنابر آخرین آمار 
کنجاله سللویا در بازارگاه نهاده کشللاورزی برای فروش گذاشللته شده است، اما 
مشکالتی در بحث حمل و نقل وجود دارد که امیدواریم برای تسریع در حمل و 

نقل، بحث انتقال بار از انبارهای استانی صورت گیرد .
وی ادامه داد: با توجه به پیک مصرف نهاده دامی طی روزهای ۱۰ تا 
2۰ اسفند به سبب ارسال مرغ های داخل سالن به کشتارگاه پیش بینی 
می شللود که با تسللریع در ارسللال بار از بندر و انبارهای داخل استانی، 
مدیریت خوبی در حوزه نهاده ها خواهیم داشللت به طوری که امسال را 

بدون  مشکل سپری می کنیم.
عضللو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشللتی اداملله داد: طی روزهای اخیر 
قیمللت هر کیلللو ذرت تا 2 هزار تومللان افزایش یافته بود که با عرضه شللرکت 
پشتیبانی قیمت کاهش یافته است و امیدواریم حواله کنجاله سویا ابالغ شود تا 

مشکلی برای تولیدکنندگان پیش نیاید.

قائم مقام وزیر صنعت با تأکید بر اینکه تجار ایرانی در شرایط نابرابر و ظالمانه 
تحریم ها رکورد وزنی صادرات را شکستند، گفت ۷۰درصد ارز حاصل از صادرات 

به کشور بازگشته است.
حسین مدرس خیابانی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص وضعیت 
صادرات کشللور و مشوق های صادراتی اظهار داشت: معتقدیم امروزه بزرگ ترین 
مشللوق صادراتی، فاصله میان ریال و دالر اسللت. زمانی بللود که صادرکنندگان 
می گفتنللد اگر قیمت ارز اندکی افزایش یابد و فاصله ریال و ارز بیشللتر شللود، 
اتفاقللات خوبی در صللادرات رخ می دهد، بنابراین همین تفللاوت بین ریال و ارز 

بهترین مشوق صادراتی است.
وی بللا بیان اینکه در این شللرایط طیف زیادی از کاالهللا امکان صادرات پیدا 
کرده اسللت، گفت: امروزه علی رغم همه فشارها و تحریم هایی که شده ایم و هیچ 
کشللوری در دنیا مثل ایران تحریم نیسللت، توانسته ایم در ۱۰ماهه ابتدایی سال 

9۸ میزان ۱۱۵ میلیون تن کاال به ۱۰۰ کشور دنیا صادر کنیم.
قائم مقللام وزیر صنعللت درخصوص برخی از انتقاداتی کلله در میزان صادرات 

وجود دارد، خاطرنشللان کرد: باید بدانیم شرایط ما با همه کشورها فرق داشته و 
در فضای تجارت، شللرایط ایران با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست زیرا ناوگان 
حمل و نقل، بیمه ها، بانک مرکزی و حتی برخی از  تجار و شرکت های ما به نام 

تحریم هستند. بنابراین، کدام کشور با این شرایط در دنیا وجود دارد.
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه تولیدکننده و صادرکنندگان ما در یک جنگ 
نابرابر و یک رقالت ظالمانه در حال تصاحب بازار از دسللت رقبای خود هسللتند، 
تصریح کرد: با وجود همه این مشللکالت در ۱۰ ماهه ابتدایی سللال جاری ۱۱۵ 
میلیون تن کاالهای غیرنفتی از طریق گمرکات کشللور صادر شللده اسللت، که 

رکورد وزنی صادرات کشور شکسته شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران با همه این شرایط مثبت 
شده و صادرات کاال و خدمات از واردات پیشی گرفته است، افزود: مجموع ۳۵.۵ 
میلیارد دالر صادرات با محاسللبه خدمات از رقم ۳۶ میلیارد دالر واردات کشور، 
پیشی گرفته است، بنابراین تراز تجاری ما بدون احتساب صادرات نفت از واردات 

پیشی گرفته است.

وی ادامه داد: همه این موفقیت ها در حالی رخ داد، که هدف اصلی دشللمنان 
ما، زمینگیر کردن ایران در صادرات نفتی و سپس بستن راه های صادراتی ایران 
بود، که به همت تجار و بانک مرکزی محقق نشللد بنابراین همه امورات کشللور 
برای تامین کاالهای اساسللی و مواد اولیه و تجهیللزات کارخانجات از طریق ارز 

صادرات تأمین می شود. 
 قائم مقام وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که چه میزان از ارزهای صادراتی 
به کشللور بازگشته است، گفت: براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۷۰درصد ارز 
صادرات از طریق سللامانه نیما یا واردات کاالهللای موردنیاز خود صادرکنندگان 

به کشور بازگشته است.
وی در پایان خاطرنشللان کللرد: معتقدیم اگر صادراتی انجام می شللود ارز آن 
حتما به کشللور بازمی گردد، زیرا در غیر این صورت، خروج سللرمایه از کشللور 
رخ می دهللد و بنابراین ارز صادرات حتما به کشللور بازمی گردد و از وقتی بانک 
مرکزی روش های مختلفی را برای بازگشللت ارز صادراتی تعیین کرده مشللکل 

صادرکنندگان نیز در این خصوص حل شده است.

نرخ هر کیلو مرغ به 12 هزار و 800 تومان رسید

رکورد وزنی صادرات ایران شکسته شد
 بازگشت 70درصد ارز صادرات تاکنون

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

اگر واردات خودرو آزاد شود...؟
دبیللر انجمن واردکنندگان خودرو با اشللاره به اینکه هزینه 
واردات یک خودرو به طور متوسط در سال آینده یک میلیارد 
تومان خواهد بود، گفت شللما یک سللانتافه را در نظر بگیرید 
کلله ۳۵ هزار دالر قیمت دارد، اگر با دالر ۱۵ هزار تومانی آن 
را در نظر بگیرید، ۴۵۰میلیون تومان قیمت خودرو می شللود، 
در مقابللل تعرفه 9۵درصدی نیز وجود دارد که هزینه خودرو 
را به حدود ۷۸۰ میلیون تومان افزایش می دهد، به این مبلغ 
2۰درصد سللود بازرگانی، 9درصد مالیللات بر ارزش افزوده و 
هزینه اسقاط هفت خودروی فرسوده را به آن هم اضافه کنید 
که در نهایت، با سللود 2۰ میلیللون تومانی واردکننده، قیمت 

خودرو برای مصرف کننده یک میلیارد تومان تمام می شود.
 بعد از دو سال و با توجه به محدودیت های ارزی که واردات 
خللودرو ممنوع بود، مطابق بند الحاقی ۷ الیحه بودجه سللال 
99، در سللال آینده واردات خودروهای سللبک و سنگین )با 
اولویت خودروهای ترکیبی )هیبریدی( و ماشین آالت معدنی 
و راهسللازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز 

است.
به گزارش فرارو، بعد از دو سال باالخره کسری بودجه دولت 
را به آنجا رسللاند تا واردات خودرو را آزاد کند، این در حالی 
است که بازار خودرو این روزها بسیار بی ثبات بوده و قیمت ها 
در اوج خود قرار دارند، از سویی با توجه به آزادسازی واردات، 
در صورتی کلله دولت تعرفلله واردات را کاهش ندهد، این امر 

تاثیری بر روی قیمت ها در بازار نخواهد شد.
آیا امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد؟

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو 
با فرارو، با اشللاره به اینکه به دلیل کسللری بودجه دولت بعد 
از دو سللال رضایللت داده تا واردات خودرو آزاد شللود، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه دولت در سال آخر فعالیت خود قرار 
می گیرد در سللال 99، بنابراین از هللر ظرفیتی برای جبران 
کسللری بودجه خود اسللتفاده خواهد کرد، اما نکته مهم این 
است که با توجه به هزینه تمام شده واردات هر خودرو، قیمت 
نهایی که برای مصرف کننده تمام می شللود بسیار باال خواهد 
بللود و این امر موجب آن می شللود تقاضا بللرای خودروهای 
خارجی بسللیار کم باشللد. وی با تاکید بر قبللل از ممنوعیت 
واردات، هر سللاله به طور متوسللط ۷۵ هزار دسللتگاه خودرو 
وارد می شللد، گفت: اما االن بعد از دو سللال از یک طرف به 
دلیللل افزایش بیش از سلله برابری نرخ ارز و از دیگر سللو به 
دلیل کاهش قللدرت خرید مردم، پیش بینی می شللود نهایتا 
۵ تا ۱۰ هزار خودرو به کشللور در سللال آینده وارد شود، که 
ایللن رقم کمتللر از یک درصد از کل بازار خودرو های کشللور 
خواهد بود، در چنین شللرایطی آزادسللازی واردات نمی تواند 
تاثیری بر روی کاهش قیمت ها در بازار خودرو داشللته باشد. 
دادفللر با بیان اینکه دولت صرفا برای افزایش درآمدهای خود 
و جبران کسللری بودجه با واردات موافقت کرده است، افزود: 
اگر واقعا دولت می خواهد به بازار خودرو تعادل ببخشللد، باید 
تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد، تا این آزادسازی واردات 
تاثیرش در بازار نیز ملموس شود، در غیر این صورت افزایش 
قیمت ها بللا روندی که در سللال جاری دارد، به طور قطع در 
سللال آتی نیز ادامه خواهد داشت، از سوی دیگر خودروهای 
وارداتی که به بازار عرضه می شللود بللا قیمت هایی باالیی به 
فروش خواهند رسللید و طبعا این موضوع نیز بر روی رشللد 

مجدد قیمت ها اثرگذار است.
 

آیا تخصیص بنزین نوروزی در شرایط کنونی 
کشور واجب است؟

عضو کمیسللیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد با توجه به 
اینکه مللا مکانیزم و بازخورد اینکه مردم چگونه از این میزان 
بنزین اسللتفاده می کنند را نداریم، بنا را بر این گذاشتیم که 

مدیریت می شود.
بلله گزارش پایگاه خبللری »عصر خودرو« به نقللل از ایلنا، 
جالل میرزایی درباره لللزوم تخصیص بنزین نوروزی با توجه 
به شللرایط کنونی کشللور مبنی بر توصیه به کاهش سللفرها 
اظهار داشللت: مللواردی در بودجه 99 وجللود دارد که دولت 
پیشنهاداتی مطرح کرده و اصرار داشت که با توجه به شرایط 
و منابع حفظ شللود، نمایندگان هللم همراهی کردند. در کل 
دولت چندان موافق اجرای سهمیه بنزین نوروزی نبود اما در 
نهایت کمیسیون تلفیق تصویب کرد و در بودجه آمده است.

وی افزود: اکنون باید منتظر تصویب شورای نگهبان و نحوه 
و کیفیت اجرای آن باشللیم. عضو کمیسللیون انرژی مجلس 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ما مکانیزم و بازخورد اینکه 
مردم چگونه از این میزان بنزین اسللتفاده می کنند را نداریم، 
بنا را بر این گذاشتیم که مدیریت می شود. وی یادآور شد: در 
صورت تصویب شللورای نگهبان این سهمیه تخصیص می یابد 

و امیدواریم مردم نیز درست مصرف کنند.

تحویل 50 دستگاه آمبوالنس به ستاد ملی 
مبارزه با کرونا

شللرکت ایران خودرو دیزل دیروز ۵۰ دستگاه آمبوالنس را 
به ستاد ملی مبارزه با کرونا تحویل داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسللیما، این مراسم که 
با حضللور قائم مقام وزیللر صنعت معدن و تجللارت در حال 
برگزاری اسللت، شللرکت ایران خودرو دیزل به منظور کمک 
برای خدمات رسللانی بهتر سللتاد ملی مبارزه با کرونا این ۵۰ 

دستگاه آمبوالنس را تجهیز و به این ستاد تحویل می دهد.
طبق توافقات وزارت بهداشت و درمان و شرکت ایران خودرو 
دیزل، در روز های آتی تعداد بیشللتری از این آمبوالنس ها به 

ستاد ملی مقابله با کرونا تحویل داده خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت تا امروز فقط 
بخش اندکی از تسهیالت مصوب ۵۰۰۰ میلیاردی به صنعت قطعه سازی 
تزریق شده است که همین بخش اندک موجب افزایش انگیزه قطعه سازان 
در تولید قطعات و ثبت رکوردهای جدید در خطوط تولید خودروسللازان 

شد.
بابللک کریمخللان در گفت و گو با پرشللین خودرو با بیللان این مطلب 
افزود: به دلیل عدم همکاری شللعب بانک ها در پرداخت تسهیالت ۵ هزار 
میلیللاردی وقفه ای در ادامه روند پرداخت ها ایجاد شللده اسللت که ادامه 
آن می تواند رکوردهای خودروسللازان در تولید 2۳۰۰ دسللتگاه در روز را 

تحت الشعاع قرار دهد.
عضو انجمن صنایع همگن قطعه سللازان گفت: ثبت رکوردهایی که در 
دو خودروسللازی بزرگ کشللور و در خالل ماه های دی و بهمن رقم خورد 
یقینا بدون همکاری تنگاتنگ و حمایت قطعه سللازان میسر نبود که این 
مهم به واسللطه پرداخت تسهیالت و دریافت مطالبات معوق قطعه سازان 

به وجود آمد.
کریمخان ادامه داد: قطعه سللازان در ماه های اخیر با امید به ادامه روند 
پرداخت تسهیالت از تمام ظرفیت های خود در تولید استفاده کردند با این 
فرض که با پرداخت مطالبات می توانند روند افزایشللی را ادامه و توسللعه 
دهند که متاسفانه توقف ناگهانی پرداخت تسهیالت موجب خسارت دیدن 
و ناامیدی بیشتر قطعه  سازان شد و این شائبه در بین برخی به وجود آمد 

که در این میان قطعه سازان متضرر شده اند.  این فعال صنعت قطعه سازی 
افزود: مشکالت ناشی از توقف پرداخت تسهیالت در کنار خرید نقدی مواد 
اولیه با قیمت لحظه ای و دریافت مطالبات از خودروسازان در ۱2۰ روز به 

نوعی قطعه  سازان را فلج کرده است.
کریمخللان یادآور شللد: با توجه بلله اینکه در ماه های پایانی سللال قرار 
داریم، مطالبات پرسنل و کارگران شرکت های قطعه سازی به یکی از دیگر 
مشکالتی تبدیل شده است که با توقف پرداخت تسهیالت باری اضافه بر 

دوش فعاالن صنعت قطعه سازی نهاده است.
وی گفت: تمام این مشللکالت از یکسللو و افتی که بابت شیوع ویروس 
کرونا گریبان خودروسازی را گرفته است از سوی دیگر، یک حلقه معیوبی 
را شللکل داده است که بیشترین ضربه ناشی از آن را قطعه سازان متحمل 

شده اند.
کریمخان به خبرنگار پرشین خودرو گفت: ادامه این شرایط نگرانی های 
بسللیاری را برای سال آینده به وجود آورده است و نگران این هستیم که 
با ادامه توقف پرداخت تسللهیالت و اتمام ذخایر مواد اولیه در شرکت های 
قطعه سللازی به واسطه تولید سنگین در ماه های گذشته و تزریق قطعات 
به خطوط خودروسازان، این صنعت با یک افت شدید و تعطیلی ناخواسته 

خطوط تولید شرکت های قطعه سازی مواجه شود.
عضو انجمن صنایع قطعه سازان همگن تصریح کرد: انتظار می رود وقتی 
یک مصوبه ای به امضای مقامات ارشللد دولت می رسللد در سایر نهادهای 

مرتبط با مشکلی مواجه نشود و دست از انجام اقدامات جزیره ای برداشته 
شللود، چراکه این ۵ هزار میلیارد تومان وام بالعوض نیسللت که بازگشت 
نداشللته باشد، در واقع تسهیالتی اسللت که با سود آن به بانک های عامل 

عودت داده خواهد شد.
کریمخان با بیان اینکه شرایط فعلی بسیار سخت است، افزود: از یک سو 
خودروسازان تحت فشار قیمت گذاری دستوری قرار دارند و از سوی دیگر 
به وعده وعیدهای حمایتی جامه عمل پوشللانده نمی شود و در این میان 
خودروسازان مانده اند با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده.

این فعال صنعت قطعه سللازی اضافه کرد: در این شللرایط، مشللکالت 
خودروسللازان به صورت زنجیره ای به قطعه سللازان منتقل شده است که 
ادامه آن یقینا موجب یک افت شللدید در آمللار تولید و به تبع آن میزان 

اشتغال در ابتدای سال جدید خواهد شد.
بابک کریمخان در پایان با اشللاره به نامه هشدارآمیز انجمن خطاب به 
حسللن روحانی رئیس جمهوری، خاطرنشان کرد: به هر حال انجمن اهرم 
اجرایی ندارد و به دلیل اینکه در دل مشکالت قرار داریم، تالش می کنیم 
تا هرازگاهی در اوج مشکالت و مصائب، آنچه را با خرد جمعی به آن دست 
یافته ایم به گوش مقامات برسانیم ضمن اینکه ما وظایف شخصی خود را 
انجام می دهیم و آنچه در قالب چنین نامه هایی انتشار پیدا می کند از جمله 
وظایف عمومی انجمن در آگاه سازی بیشتر مقامات ارشد از ابعاد مشکالت 

جاری در صنعت است. 

رکوردهایخودروسازیتحتالشعاعتوقفتسهیالت5000میلیاردی

مدیرکل تعزیرات اسللتان تهران می گوید از آنجایی که سللازمان های 
مسللئول مبنای قیمتی مشللخصی برای خودرو تعیین نکردند سازمان 

متبوعش نمی تواند با گرانفروشی چارچرخ ها در بازار برخورد کند.
به گللزارش پایللگاه خبری »عصللر خودرو« بلله نقللل از خانه ملت، 
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران درباره گرانی خودرو 
در بللازار، گفت: از آنجایی که در حال حاضر مبنای قیمتی مشللخصی 
برای خودرو وجود ندارد، نمی توان با گرانفروشللی در بازار برخورد کرد 
زیرا سللازمان تعزیرات برای برخورد با گرانفروشللان باید مبنای قیمتی 
داشته باشد به طور مثال زمانی که سازمان مسئول، قیمت گوشت قرمز 
را ۱۰۰ تومللان اعالم می کند اگر این کاال در بازار ۱۰۱ تومان به فروش 

رسد مصداق گرانفروشی بوده و ما با آن به راحتی برخورد می کنیم.
وی بللا بیللان اینکه هیچ سللازمانی قیمت خللودرو را تعییللن نکرده 
است، افزود: مسللئوالن باید قیمت خودروهای تولیدشده توسط تمامی 

خودروسازان را به سازمان تعزیرات اعالم کنند تا در صورت گرانفروشی 
در بازار ما با آن برخورد کنیم.

اسللفنانی اظهارات برخی مسئوالن مبنی بر اینکه فروش آنها ۵درصد 
زیر قیمت بازار اسللت را حرفی نادرسللت و غیرحقوقی دانست و اظهار 
کللرد: مگر قیمت بللازار را می توان مبنای بهای خودرو دانسللت، ممکن 
است در روزهای آینده قیمت این کاال در بازار ۱۰ برابر بهای فعلی شود.

مدیرکل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: فروش خودرو ۵درصد زیر 
قیمت بازار پذیرفتنی نیست زیرا قیمت ها در بازار توسط دالالن تعیین 
می شللود، مادامی که این مبنا اصالح نشود سازمان تعزیرات نمی تواند به 

موضوع گرانی بهای خودرو در بازار ورود کند.
قیمت کاالها در بازار باید توسط تولیدکننده تعیین و تعدیل شود

وی با بیان اینکه قیمت کاالها در بازار باید توسط تولیدکننده تعیین 
و تعدیل شللود، اضافه کرد: با رقابت درست میان تولیدکنندگان قیمت 

خودرو در بازار تعدیل می شود.
اسللفنانی با بیللان اینکلله وزارت صنعت، معللدن و تجارت یا سللایر 
دسللتگاه های مسئول باید مبنای قیمت خودرو را مشخص کنند، اضافه 
کرد: شللیوه قیمت گذاری خودرو باید مشخص شود تا سازمان تعزیرات 
بتواند با گرانفروشللی در بللازار برخورد کند در صورت مشللخص بودن 
قیمت هللا حتی می توان بنگاه های معامالتی را نیز بررسللی و در صورت 

خرید و فروش بیش از قیمِت مبنا، با آنها برخورد کرد.
مدیرکل تعزیرات اسللتان تهران درباره نحوه برخورد سازمان تعزیرات 
بللا گرانفروشللی خودرو در بللازار، گفللت: در حال حاضر اگللر فردی از 
گرانفروشللی شکایت کند، سللازمان تعزیرات از وزارت صنعت، معدن و 
تجللارت قیمت خودرو اسللتعالم گرفته و پس از تایید ایللن وزارتخانه، 
با گرانفروشللان برخورد می کند که این شللیوه  معقول و کارآمدی برای 

برخورد با گرانفروشان نیست.

مدیللرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه های سللازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اعالم کرد که در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و مقابله 
با گسللترش آن اقدامات متعددی در آزادراه های کشللور به ویژه در ایستگاه های 
عوارضللی انجام می شللود که می توان به دریافت نکردن عللوارض نقدی از مردم، 
ضدعفونی کردن ایستگاه های عوارضی و همه سطوح تماس آن و قرار دادن اقالم 

بهداشتی مختلف در اختیار رانندگان اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسللنا، در پی شیوع ویروس 
کرونا در کشور و باالرفتن آمار مبتالیان و جانباختگان دستگاه های مختلف برای 

مقابله با این ویروس تمهیدات مختلفی را اندیشیده اند.
با وجود اینکه مسللئوالن وزارتخانه های مختلف و دستگاه های متولی به مردم 

توصیه می کنند که حتی االمکان از انجام هرگونه سللفرهای غیرضرور خودداری 
کنند، این مسللافرت ها کم و بیش انجام می شللود و باید تمهیداتی در آزادراه ها 
به ویژه ایستگاه های عوارضی که یکی از نقاط توقف مردم است اندیشیده شود.

محمدرضا زمانیان، مدیرکل دفتر نظللارت بر بهره برداری آزادراه های 
سللازمان راهللداری و حمل و نقل جاده ای در این باره به ایسللنا، گفت: 
براسللاس ابالغیه های سللتاد مبارزه با کرونا نه تنها هیللچ وجه نقدی از 
مردم در ایسللتگاه های عوارضی گرفته نمی شللود بلکه اعالم کردیم که 
دسللتگاه های پز را در عوارضی ها خارج از این ایستگاه ها و در دسترس 
مللردم قرار دهند تا به هنللگام تردد رانندگان خودشللان وجه نقد را با 

استفاده از کارت خوان محاسبه و پرداخت کنند.

وی اداملله داد: تمامی دسللتورالعمل های ابالغی سللتاد مقابله بللا کرونا برای 
آزادراه هللا و به ویژه ایسللتگاه های عوارضی آن اجرایی می شللود که می توان به 
ضدعفونی کردن این ایستگاه ها و دیگر اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه اشاره کرد 
همچنین به شللرکت های بهره بردار اعالم کردیم تا در همه ایستگاه های عوارضی 
اقالم بهداشللتی مختلف را از جمله دستکش یک بار مصرف، دستمال کاغذی و 
. . . را در اختیار مردم قرار دهند تا رانندگان برای محاسللبه  و پرداخت عوارض 

خود، با دست پز به صورت مستقیم تماس نداشته باشند.
مدیللرکل دفتر نظارت بر بهره بللرداری آزادراه های سللازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گفت: تاکنون هیچ گزارش مسللتندی مبنی بر ابتالی پرسللنل و 

عوامل مستقر در آزادراه ها و ایستگاه های عوارضی نداشته ایم.

دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانفروشی خودرو بسته است

فروش خودرو 5درصد زیر قیمت بازار پذیرفتنی نیست

چه اقداماتی در آزادراه ها برای مقابله با کرونا می شود؟

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
19 اسفند 1398

شماره 1508



کسب و کارامـروز8

فناوران، پژوهشللگران و صاحبان صنایع تا 2۸ اسللفندماه سال جاری مهلت 
دارند تللا طرح های خود را به چالش »طرح ها و ایده هللای نوآورانه چرخه های 

نوین حوزه آب« ارسال کنند.
بلله گللزارش پایگاه اطالع رسللانی بنیللاد ملی 
نخبگان، طرح هللا و ایده های نوآورانه چرخه های 
نویللن حللوزه آب عنللوان یک چالش اسللت که 
بللا همللکاری سللتاد توسللعه فناوری هللای آب، 
خشکسللالی، فرسللایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاسللت جمهللوری فراخوان آن 
منتشر شللد. فراخوان طرح ها و ایده های نوآورانه 
چرخه های نوین حوزه آب منتشللر شللد تا گامی 

برای مبارزه با بحران کم آبی برداشته شود.
فناوران، پژوهشللگران و صاحبان صنایع تا 2۸ 
اسللفندماه سللال جاری مهلت دارند تا طرح های 
خود را به این فراخوان ارسال کنند. 2۰ فروردین 
ماه سللال آینده نتایج نهایللی و برگزیدگان اعالم 

می شوند.
چهار محور مهم در این فراخوان مدنظر است . سیستم های نوین نمک زدایی 
از آب، روش های نوین تصفیه پساب های صنعتی، سیستم های نوین بازچرخانی 

بخارات و اسللتحصال آب از مه و ساخت تجهیزات کنترل، پایش و سنسورهای 
کیفیت آب این محورها هسللتند که عالقه مندان با توجه به آنها ایده های خود 

را ارسال می کنند. هدف نیز توسعه فناوری های نوین در این محورها است .
براسللاس ایللن فراخوان یک دوره آموزشللی 
برای تیم های برتر در نظر گرفته شللده اسللت. 
عالوه بر بحث آموزش این تیم ها در حوزه هایی 
ماننللد فضللای کاری، سللرمایه گذاری و بازار و 

تجاری سازی محصول حمایت می شوند.
از آنجللا که بحران کمبللود آب به عنوان یک 
چالللش جدی در دنیللا مطرح اسللت، اقدامات 
فناورانلله برای حللل آن نیز گسللترش می یابد. 
در حال حاضللر ۷۰۰ میلیون نفر در کره زمین 
از معضل کم آبللی رنج می برند کلله پیش بینی 
می شللود این تعداد تا ۱۰سللال آینده افزایش 
یابد. از سللویی دریاهللا و اقیانوس ها 9۶درصد 
از آب کللره خاکی را در خللود جای داده اند که 
می توان برای بهبود وضعیت کم آبی از آنها بهره برد. البته برای استفاده از آنها 
باید شوری را از بین برد. نمک زدایی راهکاری فناورانه در این راستا است که با 

انتشار این فراخوان توسعه این فناوری مدنظر است.

ظهر روز گذشللته نخسللتین شللتاب دهنده علللوم و فناوری های شللناختی 
COGNOTECH با حضور سللورنا سللتاری، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهللوری افتتاح شللد تا زیسللت بومی قدرتمنللد از شللرکت های دانش بنیان 

اسللتارت آپ های این حوزه، نوآوران و محققان 
ایجاد شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
ملی نخبللگان، معاون علمللی و فناوری رئیس 
جمهوری در مراسللم افتتاح این شللتاب دهنده 
بللا بیللان اینکلله حللوزه علللوم و فناوری های 
شللناختی در سللال های اخیللر پیشللرفت های 
قابللل مالحظه ای را تجربه کرده اسللت، گفت: 
کلینیک مغز و شللناخت نمونه ای از یک مرکز 
اسللت که روش های جدید تشللخیص و درمان 
برای بیماران و افراد عادی در آن ارائه می شود.
علوم فناوری های شللناختی کیفیت سالمت 
جامعه را تحول می بخشللد سللتاری ادامه داد: 
وجود بیماری هایی مانند افسللردگی، آلزایمر و 

بیماری های شناختی نشان می دهد که مغز نیز همچون سایر اعضای بدن نیاز 
به توانبخشی دارد. با توسعه روش های جدید و ایده ها می توان در مسیر درمان 
گام برداشللت. خوشبختانه بسیاری از این ایده ها در کشور در حال پیاده سازی 

اسللت. معللاون علمی و فناوری رئیللس جمهوری ایجاد تحللول در حوزه علوم 
شللناختی را جدی دانست و بیان کرد: مراکز دانشگاهی و ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی برای پیشللرفت این حوزه اقدامات جدی انجام می دهند 
که راه اندازی این شللتاب دهنده نیز در همین 

راستا است.
در اداملله کمللال خللرازی، مشللاور معاون 
علمللی و فناوری رئیس جمهللوری در حوزه 
علوم شللناختی گفت: ایجاد بازار کار و تولید 
محصوالت مفید برای مردم کاری است که با 
راه اندازی این شللتاب دهنده دنبال می شود تا 
هدایت فارغ التحصیالن به خوبی انجام شللود. 
این شللتاب دهنده از فارغ التحصیالن در این 

زمینه حمایت می کند.
براسللاس ایللن گللزارش، در حللال حاضر 
سلله اسللتارت آپ در حوزه های پیشللگیری 
از آلزایمللر، غربالگللری، مشللاوره و آمللوزش 
اوتیسللم و آزمون های شللناختی در این فضا مستقر هستند تا با حمایت از این 
اسللتارت آپ ها شاهد رونق فعالیت های آنها باشللیم. این اقدام ورود محصوالت 

فناورانه را نیز به بازار تسریع می کند.

نخستین شتاب دهنده علوم و فناوری های شناختی افتتاح شدفراخوان طرح ها و ایده های نوآورانه چرخه های نوین حوزه آب منتشر شد

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت اقدامات در 
کمیته مبارزه با کرونا معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری 
با سرعت در حال انجام است تا با محصوالت هایتک ایران ساخت 

پیروز این میدان شویم.
به گللزارش پایگاه اطالع رسللانی بنیاد ملی نخبللگان، از همان 
روزهای نخسللت که زمزمه ورود ویروس کرونا به کشور آغاز شد، 
معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری دست به کار شد تا با 
کمک دانش بنیان  ها و استارت آپ ها، گام هایی قدرتمند در میدان 

مبارزه با این بیماری برداشته شود.
پرویللز کرمی، سللخنگوی معاونللت علمی و فناوری ریاسللت 
جمهوری بللا بیان این مطلب گفت: فراخوان »کرونا را شکسللت 
می دهیم« و »تشللکیل کمیته مبارزه با کرونا در معاونت علمی« 
از همللان روزهای نخسللت به راه افتاد تا زیسللت بللوم فناوری و 
نللوآوری در این مبارزه همللدل و هم افزا بللا مدافعان خط مقدم 

مبارزه پزشکی و بهداشتی اقدامات خود را انجام دهد.
وی افزود: جلسات مستمر برای پیگیری اقدامات صورت گرفته 
در این خصوص با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
و روسللای سللتادهای مرتبط با کمیته مبارزه با کرونا به صورت 

مرتب برگزار می شود.
سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: 
یکی از اقدامات این سللتاد انتشار فراخوانی توسط معاونت علمی 
و فناوری ریاسللت جمهوری و صندوق نوآوری و شللکوفایی بود 
که با هدف کمک به مقابله با ویروس کرونا منتشللر شد. براساس 
این فراخوان از طرح های شرکت های دانش بنیان و فناور حمایت 
می شللود و این شللرکت ها می توانند از تسهیالت پرداخت شده با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهره مند شوند.

ساخت کیت های تشللخیص کرونا، تولید ماسللک های نانویی، 
تولید مواد ضدعفونی کننده، سللاخت دستگاه های تولید ماسک، 
داروهای موثر در کنترل عوارض بیماری سللامانه های نرم افزاری 
پایش مدل سللازی و شبیه سللازی نرم افزاری و سایر محصوالت و 
خدماتللی که به هر نحو به مقابله با ویروس کمک کند محورهای 
این فراخوان اسللت و شرکت های فعال در این زمینه از این بسته 
حمایتی ویژه طراحی شللده برای این موضوع در معاونت علمی و 

صندوق نوآوری بهره مند می شوند.
اسللتفاده از توانمندی شللرکت های داخلی بللرای تولید کیت 

تشخیص
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسللانی معاونت علمی و فناوری 
ریاسللت جمهوری پرداختن به موضوع کیت تشخیص کرونا را از 
دیگر بخش های این جلسه دانست و گفت: در این زمینه نیز ستاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
فراخوانللی را منتشللر کرد تا از ظرفیت و توانمندی شللرکت های 
داخلی برای تولید کیت تشللخیص بیماری کرونا اسللتفاده شود. 
از میللان ۵۰ شللرکت داوطلب و شللرکت کننده در فراخوان، پنج 
شرکت که سللابقه تولید کیت تشخیص پزشللکی را داشته و در 
کمتریللن زمان و با بیشللترین دقت، امکان این کار را داشللتند، 

انتخاب شدند.

بللر این اسللاس پنج شللرکت دانش بنیللان مذکللور، تولید این 
محصول را آغاز کرده اند تا با کیت های تشللخیصی ایران ساخت، 

کار تشخیص این بیماری بدون مانع انجام گیرد.
کرمی همچنین بیان کرد: سللتاد توسللعه فناوری نانو معاونت 
علمی و فناوری ریاسللت جمهوری نیز در حوزه تولید محصوالت 
مبتنی بر نانو فناوری مانند ساخت دستگاه های تولید ماسک های 
N9۵ و N99 از شللرکت های فنللاور حمایللت می کنللد و ایللن 
حللوزه نیز بخش دیگللری از فعالیت های کمیته مبللارزه با کرونا 
را شللکل می دهد. در این زمینه هم دو دسللتگاه فروخته شللده 
به سللایر کشورها نیز در کشللور اختصاص یافت و با تبدیل تغییر 
خللط تولید دو کارخانه قدیم، تولید روزانه ماسللک به ۳۰۰ هزار 
عدد در روز رسللید اکنون که بللا وجود این بیماری با کمبود این 
محصوالت مواجه هسللتیم تمهیداتی در نظر گرفته شد تا تولید 

این محصوالت افزایش یابد. تا کمبودها برطرف شود.
توسعه صنعت ماشین آالت ساخت ماسک

دبیر سللتاد فرهنگ سللازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، 
توسعه صنعت ماشین آالت ساخت ماسک را دیگر اقدام این ستاد 
دانسللت و گفت: برای این حوزه نیز فراخوان منتشر شده است تا 
از توان داخل برای افزایش تولید ماسللک بیش از پیش در کشور 

بهره مند شویم.
کرمی با اشللاره بلله #کمپین کرونللا را شکسللت می دهیم به 
عنوان اقدامی از سللوی ستاد فرهنگ سللازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری، افللزود: با راه اندازی 
این کمپین همه فعاالن زیسللت بوم فنللاوری و نوآوری که به هر 
شللکل می توانستند در این زمینه تاثیرگذار باشند طرح های خود 
را ارسللال کردند که پس از بررسی، طرح های مورد پذیرش قرار 

گرفته، از حمایت این معاونت برخوردار خواهند شد.
وی گفت: از زمان اعللالم این فراخوان، 2۰۰ طرح به دبیرخانه 
کمیته واصل شللد و مورد غربالگری و بررسی قرار گرفت. از میان 
ایللن طرح هللا ۱۰۰ طرح، مورد قبول واقع شللد و بلله بخش ها و 
سللتادهای فناوری مرتبط با طرح، ارجاع شللد. ایللن طرح ها در 
حوزه های مختلفی از جمله حوزه دارو، کیت تشللخیصی، ماسک، 

مواد ضدعفونی و سامانه های نرم افزاری ارائه شده است.
سللخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان 
اظهار کرد: تسللهیالت و حمایت هایی که در اختیار شللرکت ها و 

تیم های منتخب قرار می گیرد، در چند فرمت عرضه می شود:
۱-وام قرض الحسللنه و کمک برای نمونه سازی ویژه »کار اول« 

R&D و ساخت نمونه محصول و
2-وام سللرمایه در گردش برای شللرکت  های بللزرگ و نیازمند 

سرمایه فوری
۳-وام تولیللد صنعتی و افزایش ظرفیت برای شللرکت های در 

مقیاس صنعتی شدن
کرمللی یاد آور شللد برای کمک به رفع مشللکل به وجود آمده 
درخصللوص شللرکت های اسللتارت آپی در فضللای اخیر کشللور 
رایزنی ها و جلسللاتی با سایر نهادها و سللازمان های مرتبط برای 

رفع و تعدیل مشکالت آنها آغاز و در حال انجام است.

فیس بوک تصمیم گرفته است برنامه های جدیدی به استراتژی توسعه  لیبرا اضافه کند تا 
شاید حمایت بیشتری از تنظیم گران قانونی دریافت کند.

به گزارش زومیت، فیس بوک از ماه ها پیش مشـکالت متنوع تنظیم گری قانونی را درباره 
رمـزارز لیبـرا تجربه کرد. پس از جداشـدن نام هـای بزرگی همچون مسـترکارت و ویزا از 
انجمن پشـتیبانی لیبرا، نگرانی قانون گذاران، به ویژه در ایاالت متحده، مشکل بزرگ دیگر 
توسـعه  رمزارز اختصاصی فیس بوک بود. به هرحال، مارک زاکربرگ و تیمش اکنون تصمیم 
گرفته اند برنامه های توسعه  ای لیبرا را تغییر دهند تا قانون گذاران و سیاست مداران را کمی 

راضی کنند.
طبـق گزارش های اخیر درباره لیبرا، فیس بوک دیگـر توکن لیبرا را به عنوان نقطه  تمرکز 
اسـتراتژی پرداخت دیجیتال خود در نظر نمی گیرد. توکن لیبرا همان رمزارز اصلی اسـت 
که پـروژه  لیبرا در همکاری بـا انجمن غیرانتفاعی Libra Association حول آن شـکل 
گرفـت. فیس بوک در تصمیم جدید قصد دارد ارزهای تحت پشـتیبانی دولت آمریکا مانند 
دالر آمریکا و یورو را در سـرویس های خود پشتیبانی کند و پس از آماده شدن لیبرا، آن را 

به پلتفرم موجود بیفزاید.
اخبـار دیگر ادعا می کنند رونمایی کیف  پول دیجیتال کالیبرا نیز با تأخیر روبه رو خواهد 
شد. کیف پول لیبرا قرار بود به  عنوان نقطه  نمایش اصلی پروژه  لیبرا رونمایی شود. امکاناتی 
همچـون خریـد و نگهداری رمـزارز و خریـد کاال و خدمات با گوشـی هوشـمند، ازجمله 
قابلیت هایی هستند که برای کالیبرا ذکر می شوند. به هرحال، اخبار جدید می گویند کالیبرا 

عالوه  بر لیبرا، از ارزهای مرسوم نیز پشتیبانی خواهد کرد.
پیش  از  این، تابستان سال جاری زمان رونمایی کالیبرا ذکر شده بود، ولی حاال فیس بوک 
اکتبر را زمان رونمایی عنوان می کند. به عالوه، کالیبرا در زمان رونمایی در همه  نقاط جهان 
در دسترس نخواهد بود. دسترسی پذیری به این کیف پول به این بستگی خواهد داشت که 

کدام دسته از ارزهای حمایت شده  دولت در اپلیکیشن پشتیبانی شوند.

برنامه هـای جدیـد و تالش برای هماهنگی بیشـتر بـا مقا م های قانون گـذار، درنهایت به 
آهسـتگی در رونمایـی کامل کالیبرا منجر می شـود. البتـه قابلیت های اصلی اپلیکیشـن 
همچون نگهداری ارز و قابلیت های جابه جایی و پرداخت، در سـرویس های دیگر فیس بوک 
مانند مسـنجر و واتس اپ هم عرضه خواهند شـد. بااین همه، هنـوز نمی توان برنامه   زمانی 

مشخصی برای رونمایی قابلیت ها پیش بینی کرد.
رسـانه ها در ابتدا به  اشتباه برداشت کرده بودند کالیبرا از رمزارز لیبرا پشتیبانی نخواهد 
کرد، اما سـخنگوی فیس بوک در بیانیه ای ادعاهای مطرح شـده را کامال رد کرده و از تعهد 
کامل به لیبرا خبر داده است و پس از انتشار بیانیه، رسانه ها گزارش خود را اصالح کردند.

پروژه  لیبرا ژوئن سال گذشته معرفی شد؛ پروژه ای بلندپروازانه که تالش می کند سیستم 
انتقـال پولی را متحول کند. فیس بوک و شـرکایش در انجمن لیبـرا تالش می کنند خود را 
در مرکـز انقالب بعدی دنیای فناوری و صنعـت پرداخت دیجیتال قرار دهند. پروژه  مذکور 
دو بخـش اصلی دارد: 1. توکـن لیبرا که شـباهت های زیادی با رمزارزهـای دیگر همچون 
بیت کوین خواهد داشت، اما برای جلوگیری از تورم و نوسان های شدید، تفاوت هایی جدی 
هـم با آنها دارد؛ 2. شـبکه  بالک چین کـه بنیادهای فنی الزم را بـرای توکن مذکور فراهم 

می کند و ابزارهای متنوعی نیز برای تأیید تراکنش ها و مالکیت توکن ها دارد.
فیس بوک پیش از رونمایی لیبرا، انتقادهای تنظیم گران و قانون گذاران را پیش بینی کرده 
بـود؛ به همین دلیـل، انجمنی غیرانتفاعی تشـکیل داد که فیس بـوک و زیرمجموعه جدید 

موسوم بهCalibra، تنها یک عضو در انجمن مذکور هستند.
در ابتدا، 27 شرکت و سازمان غیرانتفاعی دیگر نیز عضو انجمن لیبرا بودند. گروه مذکور 
که در زوریخ سـوئیس راه اندازی شـد، وظیفه  نظارت بر توسـعه  رمزارز و شبکه بالک چین 
زیرسـاختی آن را برعهـده دارد. همچنیـن، در برنامه هـای اولیه گفته شـد مجموعه ای از 
دارایی های متعدد شـامل ارزهای موجود در جهان از ارز حاصل پشتیبانی و شرکای انجمن 
از سرتاسـر جهان نیز ارزهای پشـتیبان را تأمین می کنند. در ابتدا، نام های بزرگی همچون 

پرویز کرمی:

 محصوالت هایتک »ایران ساخت«
شکست کرونا را سرعت می دهند

فیسبوکپسازدرگیریهایمتعددقانونی،استراتژیرمزارزلیبراراتغییرمیدهد

دریچــه

 INOTEX شللرکت های خالق حاضر در نمایشللگاه بین المللی نللوآوری و فناوری
از تخفیف ۵۰درصدی برخوردار می شوند. 2۵ کشور در این رویداد حضور می یابند.

به گزارش پایگاه اطالع رسللانی بنیللاد ملی نخبگان، نمایشللگاه بین المللی نوآوری و 
فناوری با نام INOTEX تاکنون هشللت دوره برگزاری را پشللت سللر گذاشته است. 
این رویداد یکی از گردهمایی های سللاالنه، نقش آفرینان اکوسیسللتم نوآوری و فناوری 

کشور، محسوب می شود.
براسللاس آمار دوره های گذشللته، پیش از ۱۴۰۰ شرکت و استارت آپ در این رویداد 
حضللور یافته اند. بازدید ۴۰۰۰۰ نفللر از این رخداد و انعقللاد ۱۴۰ تفاهم نامه، از دیگر 
دسللتاوردهای این همایش سللاالنه محسللوب می شللود که با حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

شرکت های خالق حاضر در اینوتکس 
50درصد تخفیف دریافت می کنند
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کانللون پتنللت معاونللت علمی و فنللاوری ریاسللت جمهوری در سللال 9۸ 
برنامه های متنوعی را برای ترویج و فرهنگ سازی در حوزه اهمیت ثبت اختراع 
عملی کرد. یکی از آنها برگزاری مدرسه زمستانه بود که اسفندماه سال جاری 

این برنامه در سه روز برگزار شد.
برگزاری مدرسلله زمسللتانه فرصتی ویژه برای 
عالقه مندان حوزه مالکیللت فکری، به ویژه ثبت 
اختللراع و جسللت وجوی پتنللت فراهللم کرد تا 

اطالعات مفیدی را کسب می کنند.
اما در این مدرسه چه گذشت؟ شرکت کنندگان 
با توضیحاتی که درباره تاریخچه و لزوم مدیریت 
دارایی های فکری داده شللد، با این حوزه آشللنا 
شللدند. شللرایط حفاظت از دارایی هللای فکری 
و ثبللت اختراع موضللوع دیگری بود کلله به آن 

پرداخته شد.
البتلله قرارگیری نللوآوری و مالکیت فکری، به 
عنوان هسته اصلی در شرکت ها و کسب وکارهای 

موفق این روزها، از دیگر مواردی بود که به آن اشاره شد تا ارتباط تنگاتنگ با 
دانشللگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی برای دسترسی ارزان قیمت به دانش در حال 
رشد و کمک گرفتن از مشاوران فعال در حوزه مالکیت فکری، از جمله مسائلی 

است که بایستی در نظر گرفته شود.
همچنیللن در این کارگاه، اطالعات پتنت شللامل اطالعللات فنی، حقوقی و 
همچنین کسب وکار معرفی شد و کاربردهای فراوان دسترسی به این اطالعات، 
از جمللله یافتن یک راه حل برای یک مشللکل 
فنللی موجود، پایش فعالیت ها و تحقیقات رقبا، 
جلوگیللری از هدررفت سللرمایه و دوباره کاری، 
یافتللن روش های ممکن برای تجاری سللازی با 
تشللخیص بازار هدف، جست وجوی شرکت ها و 
ارزیابللی یک تکنولوژی به  خصللوص در اختیار 
عالقه منللدان قللرار گرفت. عالوه بللر این موارد 
گرفتن ایده های بیشتر برای اختراعات، ارزیابی 
قابل پتنت بودن یک اختراع و شناخت وضعیت 
یک فناوری و نقشلله راه آن نیز به عنوان برخی 
از مهم ترین اهداف جسللت وجوی پتنت مطرح 

شد.
جست وجوی پتنت، یک مهارت است که هم 
شللامل دانش و هم تجربه اسللت. این موضوع نیز در این کارگاه بررسی شد تا 
مخترعان با اسللتفاده از کلمات کلیدی مناسللب جسللت وجوی بهتر برای یک 

اختراع را انجام دهند.

روزبه روز بر شللمار مبتالیان و قربانیان ویروس کرونا افزوده می شود و انتظار 
مللی رود این ویروس در آینده نزدیک تبدیل به یللک بحران در ایاالت متحده 
آمریکا شللود. به تازگی اسللتارت آپ های تحویل کاال در این کشللور تصمیم به 

تحویل محموله ها بدون نیاز به ارتباط مسللتقیم 
با مشللتری گرفته اند تللا احتمال ابتللال به کرونا 
کاهللش پیدا کنللد. به گللزارش دیجیاتللو، یکی 
آمریللکا،  در  کاال  تحویللل  اسللتارت آپ های  از 
قابلیللت  امللروز اعللالم کللرد   »Postmates«
تحویل محموله بدون نیاز به ارتباط مسللتقیم را 
برای کاربرانی که تللرس ابتال به ویروس کرونا را 
دارند، فعال می کند. اسللتارت آپ دیگری در این 
کشللور با نام »Instacart«  نیللز از اوایل هفته 
جاری چنیللن قابلیتی را بللرای کاربران خود در 
نظر گرفته. این اسللتارت آپ اعالم کرده به علت 
شیوع کرونا، فروش آن نسللبت به هفته گذشته 
۱۰ برابللر افزایش پیدا کرده اسللت. کاربران این 

استارت آپ به گزینه »تحویل پشت درب« دسترسی دارند. ماه گذشته میالدی 
سللرویس های مشللابه در کشللور چین، چنین قابلیتی را برای کاربران خود در 
نظر گرفتند. با شللیوع ویروس کرونا در ووهان، بسیاری از مغازه ها در این شهر 

تعطیل شللدند. این موضوع مغاز ه داران را مجبور به ارسللال کاال به مشللتریان 
خللود کللرد. تحویل کاال بللدون نیاز به ارتباط مسللتقیم میان مشللتری و فرد 
تحویل دهنده، روش مناسبی برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا محسوب 
می شللود. در حالی که بسللیاری از کاربران در 
کشللور آمریکا از رویه جدید این استارت آپ ها 
اسللتقبال کرده انللد، شللماری بللر ایللن اعتقاد 
هسللتند که چنین روشللی باعث کاهش درآمد 
 Postmates کارگران می شللود. اسللتارت  آپ
اعالم کللرده چنین رویه ای به نفع مشللتری و 
پیک خواهد بود. سللخنگوی این اسللتارت آپ 
گفته اسللت: »بهداشللت و ایمنی جامعه برای 
Postmates در اولویت قرار دارد و ما راه های 
پیشگیرانه CDC را با کاربران خود به اشتراک 
گذاشللته ایم. گزینه ای در اختیار مشتریان خود 
قرار داده ایم که امکان ترک کاال بدون تماس را 
برای آنها فراهم می کند. ما کارمندان، بازرگانان 
و مشللتریان را به پیروی از این اقدامات پیشللگیرانه ترغیب می کنیم. در حالی 
که مانند گذشللته با شللرکت ها کار می کنیم، وضعیت را نیز از نزدیک بررسی 

خواهیم کرد و برای تامین منابع الزم برای کاهش خطرات کمک می کنیم.«

تحویل کاال بدون تماس؛ راهکار جدید استارت آپ ها برای کاهش شیوع کرونامسیر ثبت اختراع با آموزش هموار شد

شللیوع یک ویروس، اقتصاد دنیا را دچار تحللوالت زیادی کرد. کرونای 
ناخوانده که امروز میهمان نیمی از کشللورها شده، غیر از تاثیراتی که بر 
روی سالمتی مردم گذاشته، اقتصاد دنیا را هم درهم ریخت. یکی از صنایع 

تحت تاثیر این پدیده نوظهور؛ صنعت دریایی و تجارت از راه دریا است.
 ایران هم پهنه وسیعی روی کره زمین است که مرزهای آبی از شمال 
و جنوب با دیگر کشللورها دارد و این یعنی یک فرصت ناب تجاری برای 
ایران، اما با شیوع این بیماری، بیم آن می رود که میزان تجارت کشورمان 
با همسللایگان نزول یابد و تحت تاثیللر این بیماری فرصت های اقتصادی 

دریایی کشور کاهش یابد.
آمارها نشان می دهد که روند واردات کاالهای اساسی به بنادر کشورمان 
بللدون وقفه ادامه دارد، اما از آنجایی که 9۰درصد تجارت جهانی از طریق 
دریا و بنادر انجام می  شللود، قرنطینه شللدن ایران نگرانی هایی را از جمله 

کاهش سطح تجارت کشورمان از طریق دریا به وجود آورده  است.
با گسللترده شللدن شللیوع ویروس کرونای جدید در ایران همزمان با 
تعدادی از کشللورهای دیگر،  کشورمان در حوزه حمل و نقل وارد شرایط 
شللبه قرنطینه شللده؛ به طوری که اغلب مرزهای زمینی و هوایی بر روی 
ایرانی  ها بسته شده  است و در بخش دریایی هم اکثر بنادر همسایه برای 
عبور و مرور کشتی  ها و شناورهای ایرانی محدودیت  هایی ایجاد کرده اند.

 طبللق آخرین گزارش های رسللمی،  با بسللته شللدن مرزهای زمینی 
مانند آسللتارا و بازرگان، تعداد زیادی از کامیون ها در پشللت مرز متوقف 
و بالتکلیف مانده  اند و از سللوی دیگر تاکنون کشللورهای کویت، عمان و 
امارات تردد شللناورهای باری و مسللافری ایرانی را به بنادر خود ممنوع 
اعالم کرده   اند و برخی از کشللورها هم از جمله امارات متحده عربی برای 
کشللتی  های تجللاری ورودی از ایران و چین، معاینات پزشللکی خدمه و 

قرنطینه را اجباری ساخته  اند.
 البته طبق گفته مسئوالن بندری کشورمان تاکنون هیچ مورد قطعی 
ابتال به کرونا در بین خدمه کشللتی های ایرانللی و کارکنان بنادر گزارش 
نشده  است، اما به دلیل اینکه آمار انتقال این ویروس از مبدأ ایران به سایر 
کشللورها باال است، کشللورهای زیادی اقدامات احتیاطی در برابر ناوگان 

ایرانی را در دستور کار قرار داده  اند.
 از آنجایی کلله 9۰درصد تجللارت جهانی از طریق دریللا و بنادر انجام 
می  شود، قرنطینه شدن ایران نگرانی  هایی را از جمله کاهش سطح تجارت 

کشورمان از طریق دریا به وجود آورده  است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم  ها بسیاری از خطوط شرکت  های کشتیرانی 
امکان اعزام مستقیم کشتی  های شان به بنادر ایران را ندارند و محموالت 
متعلق به کشورمان را در بنادر کشورهای همسایه تخلیه می  کنند و این 
بارها به طور غیرمستقیم با کشتی  های تجاری دیگر یا شناورهای کوچک  

و سنتی وارد بنادرمان می  شود.
 بنابراین با بروز شرایط اخیر، شاهد افزایش بیکاری در بین لنج  داران و 
خدمه اینگونه شناورها همزمان با کاهش واردات و صادرات کاالها از طریق 
بنللادر کوچک هم خواهیم بود که کاهش فعالیت بنادر محلی و کارکنان 

آنان را نیز به دنبال دارد. 
 به گفته کارشناسللان هر مقدار که از امکان تردد لنج  ها و شللناورهای 
کوچک کاسللته شللود و برای جابه  جایی بارهای خرد از بنادر کشورهای 
همسایه دچار مشکل می  شویم، ممکن است تقاضا برای حمل بار به سمت 

کشتی  های تجاری بزرگ تر با استفاده از کانتینر سوق پیدا  کند. 
 البته تا این لحظه محدودیت قابل توجهی برای تردد کشتی  های تجاری 
)کشتی هایی با ظرفیت بیش از ۵ هزار تن( ایجاد نشده  است و تردد این 
کشتی  ها به بنادر کشورهای همسایه به انجام معاینه پزشکی خدمه منوط 

شللده که در صورت مشاهد مورد مشللکوک، احتمال قرنطینه کشتی یا 
کارکنان آن وجود دارد.

در ایللن میان نگرانی  هایللی بابت جابه  جایی مللواد خوراکی و کاالهای 
فاسدشدنی وجود دارد که ممکن است در صورت معطلی این بارها عالوه 
بر اینکه خسارت هایی به صاحب بار و سفارش دهنده وارد می  شود، در بازار 

هم با کمبود این قبیل کاالها مواجه می  شویم.
 طبق گفته کارشناسللان، اکثر محموالت فاسدشللدنی با کشللتی های 
کانتینری و کانتینرهای یخچالی جابه  جا می  شللوند که به رفع نگرانی در 
ایللن مورد کمک می  کند و تا این لحظه تصمیمللی برای تغییر این رویه 
اتخاذ نشللده و بنادر جنوبی کشورمان نیز از ظرفیت الزم برای پذیرش و 

خدمات رسانی به کانتینرهای یخچالی برخوردارند.
امللا در هر صورت چالللش فعلی می  تواند بللرای ورود کاالها به صورت 
غیرمسللتقیم از بنادر کشللورهای همسللایه، برای کشللورمان مشکالت، 

تاخیرات و محدودیت  هایی را به دنبال داشته باشد.
 یکللی دیگر از نگرانی  ها، تاثیرات اعمللال محدودیت و ممنوعیت تردد 
شللناورهای ایرانی به بنادر سایر کشللورها برای حمل کاالهای اساسی و 
همچنین احتمال ورود کشتی  های چینی یا کشتی  هایی با خدمه چینی به 

بنادر ایران است که کاالهایی آلوده از مبدأ چین داشته باشند.
 با این حال کارشناسللان معتقدند بخش عمده  ای از کاالهای اساسللی 
به صورت فله وارد ایران می  شللوند که مبادی آنها کشللور چین نیست و 
کشتی های حامل آنها نیز اغلب از خدمه چینی استفاده نمی کنند. آمارها 
نشان می دهند که روند واردات کاالهای اساسی از جمله گندم، جو،  ذرت،  
شللکر و سویا و برنج به بنادر کشللورمان بدون وقفه ادامه دارد و تمام این 
کاالها پس از انجام آزمایشللات و کنترل و احیانا با اجرای قرنطینه اجازه 

ورود به کشور را می  گیرند.
همچنین سللایر کاالهای اساسللی سللردخانه  ای مانند گوشت و مرغ و 
ماهی و میوه و سایر مواد فاسدشدنی خوراکی توسط کشتی  های تجاری 
با کانتینرهای یخچالی حمل می  شوند که فعال محدودیت عمده  ای برای 
تردد این کشللتی ها وجود ندارد بنابراین به نظر می  رسللد تا حداقل پایان 
فصل آینده، در بحث تامین کاالهای اساسی هیچ نگرانی و تهدیدی وجود 

نداشته باشد.
با تمللام این اوصاف، همچنان وظیفه سللنگینی برعهده مسللئولین 
بندری و متولیان و مجریان صنعت حمل و نقل کشللورمان است تا از 
آلوده شدن این کاالها پس از ورود به کشور و همچنین آسیب رسیدن 
به محموالت صادراتی خوراکی ایرانی به سایر کشورها جلوگیری کنند 
و از سللرایت بیماری  های ویروسللی جدید به کارکنان و کارگران بنادر 

جلوگیری کنند.
البته باید توجه داشت که این وضعیت تنها تجارت دریایی ایران را تحت 
تاثیر قرار نداده  اسللت. طبق گزارش  های رسمی حجم تجارت دریایی در 
دنیا از2۰ ژانویه تا ۱۰ فوریه سللال جاری میللالدی بین 2۰ تا ۴۰درصد 
کاهللش یافته که آن هم به دلیل تقلیل مللراودات تجاری از طریق بنادر 

چینی و کاهش تردد کشتی  ها در قاره آسیا است.
براسللاس این گزارش، کاهش ۳۰درصدی فعالیت اقتصادی در کشللور 
چیللن، تأثیر منفی خود را بر کل تجارت جهانللی و حمل و نقل دریایی 
گذاشته است. بررسی ها ی موسسه معتبر بین المللی DREWRY  حاکی 
است در صورت تداوم ُکندی فعالیت اقتصادی در چین، به تعداد سفر های 
خالی کشللتی ها و بیکاری انواع شللناورها افزوده خواهد شللد که این کار 
ممکن است به ورشکستگی برخی خطوط کشتیرانی و شرکت های حمل 

و نقلی منجر شود.

برنامه هـای جدیـد و تالش برای هماهنگی بیشـتر بـا مقا م های قانون گـذار، درنهایت به 
آهسـتگی در رونمایـی کامل کالیبرا منجر می شـود. البتـه قابلیت های اصلی اپلیکیشـن 
همچون نگهداری ارز و قابلیت های جابه جایی و پرداخت، در سـرویس های دیگر فیس بوک 
مانند مسـنجر و واتس اپ هم عرضه خواهند شـد. بااین همه، هنـوز نمی توان برنامه   زمانی 

مشخصی برای رونمایی قابلیت ها پیش بینی کرد.
رسـانه ها در ابتدا به  اشتباه برداشت کرده بودند کالیبرا از رمزارز لیبرا پشتیبانی نخواهد 
کرد، اما سـخنگوی فیس بوک در بیانیه ای ادعاهای مطرح شـده را کامال رد کرده و از تعهد 
کامل به لیبرا خبر داده است و پس از انتشار بیانیه، رسانه ها گزارش خود را اصالح کردند.

پروژه  لیبرا ژوئن سال گذشته معرفی شد؛ پروژه ای بلندپروازانه که تالش می کند سیستم 
انتقـال پولی را متحول کند. فیس بوک و شـرکایش در انجمن لیبـرا تالش می کنند خود را 
در مرکـز انقالب بعدی دنیای فناوری و صنعـت پرداخت دیجیتال قرار دهند. پروژه  مذکور 
دو بخـش اصلی دارد: 1. توکـن لیبرا که شـباهت های زیادی با رمزارزهـای دیگر همچون 
بیت کوین خواهد داشت، اما برای جلوگیری از تورم و نوسان های شدید، تفاوت هایی جدی 
هـم با آنها دارد؛ 2. شـبکه  بالک چین کـه بنیادهای فنی الزم را بـرای توکن مذکور فراهم 

می کند و ابزارهای متنوعی نیز برای تأیید تراکنش ها و مالکیت توکن ها دارد.
فیس بوک پیش از رونمایی لیبرا، انتقادهای تنظیم گران و قانون گذاران را پیش بینی کرده 
بـود؛ به همین دلیـل، انجمنی غیرانتفاعی تشـکیل داد که فیس بـوک و زیرمجموعه جدید 

موسوم بهCalibra، تنها یک عضو در انجمن مذکور هستند.
در ابتدا، 27 شرکت و سازمان غیرانتفاعی دیگر نیز عضو انجمن لیبرا بودند. گروه مذکور 
که در زوریخ سـوئیس راه اندازی شـد، وظیفه  نظارت بر توسـعه  رمزارز و شبکه بالک چین 
زیرسـاختی آن را برعهـده دارد. همچنیـن، در برنامه هـای اولیه گفته شـد مجموعه ای از 
دارایی های متعدد شـامل ارزهای موجود در جهان از ارز حاصل پشتیبانی و شرکای انجمن 
از سرتاسـر جهان نیز ارزهای پشـتیبان را تأمین می کنند. در ابتدا، نام های بزرگی همچون 

مسترکارت، ویزا، پی پال و استرایپ در میان اعضای انجمن لیبرا حاضر بودند.
بـا وجـود تمام تمهیداتی کـه فیس بوک بـرای لیبرا اندیشـیده بود، سیاسـت مداران از 
طیف های گوناگون از همان ابتدا مخالفت شـدید خود را با پـروژه ابراز کردند. تنظیم گران 
نگران ابعاد تأثیرگذاری شـرکتی مانند فیس بوک در این پروژه بودند. درواقع، متولد شـدن 
ایده از فیس بوک و بازدهی مالی پروژه برای غول شـبکه های اجتماعی نگرانی ها را افزایش 
می داد. افزون  بر این، عواقب اجازه دادن به شـرکت های خصوصی برای تولید ارز و ورود به 

اقتصاد جهانی و محاسبات ژئوپلیتیک کامال ناشناخته بود.
قانون گـذاران عالوه  بر نگرانی های یادشـده، بر سـر شـیوه  دسـته بندی توکـن جدید و 
تنظیم گـری قانونی لیبرا نیز بحث می کردند. آنها نمی توانسـتند سـازمان مشـخصی برای 
تنظیم گری پروژه تعیین کنند؛ به ویژه اینکه فیس بوک در زمان رونمایی پروژه، قابلیت های 
بانکی متعددی همچون پرداخت قرض و وام در آن را تبلیغ کرده بود. از مهم ترین نگرانی ها، 
می توان به قابلیت تبادل پول خارج از سیستم بانکداری اشاره کرد که احتمال سوءاستفاده 
از پروژه برای مقاصدی همچون پولشـویی و کمک به سـازمان های تروریسـتی را افزایش 

می داد.
پاییز سـال گذشـته، بزرگ ترین ضربه ها به پروژه  لیبرا وارد شـد؛ زیرا فشار سازمان های 
تنظیم گر روز به روز بیشـتر می شد و فیس بوک و مدافعان متعدد پروژه  لیبرا پاسخ مناسبی 
به مقام ها نداشتند. به  همین  دلیل، بزرگانی همچون مسترکارت، پی پال، ویزا و استرایپ از 

انجمن لیبرا خارج شدند که بحران خبری بزرگی برای پروژه  لیبرا به  همراه داشت.
از آن زمـان، دیویـد مارکوس، مدیر بخـش بالک چین فیس بوک و عضو سـابق پی پال و 
فیس بوک مسـنجر، در مصاحبه های عمومی، برنامه هـا و قابلیت های پروژه  لیبرا را کمتر از 
قبـل بیان می کنـد. اخیرا هم که خبر تأخیـر در عرضه  محصول و پذیرفتـن ارزهای دیگر 
منتشـر شده اسـت، شـواهد بیشـتری مبنی  بر تالش فیس بوک برای هماهنگی بیشتر با 

سازمان های تنظیم گر دیده می شود.

تجارت دریایی کشور را دریابیم

فیسبوکپسازدرگیریهایمتعددقانونی،استراتژیرمزارزلیبراراتغییرمیدهد

یادداشـت

گسللترش خالقیت و پرورش ایده ها و تبدیل آن به نمونه اولیه یک محصول فناورانه 
در حوزه نانوفناوری اقدامی است که در برنامه نانو استارت آپ دنبال می شود.

این برنامه با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری برگزار می شود 
تا فناوران و متخصصان این حوزه در مسیر توسعه فناوری و راه اندازی کسب و کار خود 
قرار گیرند.  تاکنون سلله دوره از این برنامه برگزار شللده است و چهارمین دوره آن نیز 

مردادماه سال آینده آغاز می شود .
نانواسللتارت آپ یک برنامه حمایتی یک سللاله اسللت. در این برنامه تیم ها ایده های 
فناورانلله خللود را در قالب حل یک چالش فناورانه ارائه می کنند و در آن از تسللهیالت 

مادی و معنوی موردنیاز برای توسعه ایده خود بهره مند می شوند. 
در نهایت نیز تیم به برنامه های حمایتی دیگر، سرمایه گذار یا مشتری متصل می شود. 

پس نانو استارت آپ برنامه ای برای توسعه کسب و کارهای نوپای این حوزه است.

رشد و پرورش نوآوری های نانو 



امللروزه همه ما با محتواهای گوناگون در تعامل هسللتیم. این امر در 
زمینلله بازاریابی و تبلیغات با نگاهی اجمالی بلله اطراف مان قابل تایید 
اسللت. برندها برای توسعه کسللب و کار نیازمند تولید محتوای جذاب 
در زمینه تبلیغات هسللتند. بدون تردید بیان این نکته با اجرای آن در 
عمل تفاوت های بسیار زیادی دارد. اغلب برندها نسبت به ضرورت تولید 
محتوای جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف آگاهی دارند، با این حال 
در عمل توانایللی مدیریت این حوزه را ندارند. این امر به دلیل ناآگاهی 
از تکنیک های طراحی تبلیغات اسللت. کسللب و کارهای کوچک نیز به 
دلیللل بودجه محدود توانایی همکاری بللا آژانس های تبلیغاتی حرفه ای 
را ندارند. به این ترتیب شللرایط آنها در طول سللال های متمادی بدون 
هیچ گونلله تغییللری باقی خواهد مانللد.  اغلب کسللب و کارها در طول 
دو دهلله اخیر به حوزه آنالین منتقل شللده اند. به ایللن ترتیب فعالیت 
برندهللا در فضای آنالین و تالش برای جلب نظر مخاطب هدف اهمیت 
دوچندانی پیدا کرده است. بسیاری از برندها هنوز هم نسبت به اهمیت 
تبلیغات آنالین و تاثیر آن بر سرنوشللت برندشان بی توجه هستند. این 
امر زمینه فعالیت بهینه سللایر برندها را فراهم کرده است. اگر نسبت به 
فعالیت رسللمی در شللبکه های اجتماعی و ایجاد کانال های ارتباطی با 
مشتریان مان بی توجه باشللیم، همچنان شکست را تجربه خواهیم کرد. 
امروزه موارد بسللیار بیشتری نسبت به تولید محصوالت کاربردی و ارائه 
خدمللات جذاب به مخاطب هللدف دارای اهمیت اسللت. یکی از موارد 
مهللم در این میان توانایی برندها بللرای تولید محتوای تبلیغاتی جذاب 
است.  صنعت تبلیغات در طول دهه های اخیر دستخوش تغییرات بسیار 
زیادی شده است. این امر ادامه فعالیت برای برخی از طراح های تبلیغات 
حرفه ای را نیز دشللوار کرده اسللت. بنابراین ما مسیر پر از چالشی برای 
طراحی تبلیغات مناسللب خواهیم داشت. استفاده از نکات و توصیه های 
کاربردی در این حوزه اهمیت بسللیار زیادی دارد. در حقیقت بسللیاری 
از صاحبان کسللب و کار آگاهی چندانی از ترندها و تغییرات تازه دنیای 
تبلیغات ندارند. بنابراین دریافت مشللاوره های کاربردی منطقی به نظر 
می رسللد.  امروزه عصر مشللاهده تبلیغات در رسانه هایی نظیر تلویزیون 
به پایان رسللیده است. اغلب آژانس های تبلیغاتی فعالیت در شبکه های 
اجتماعی را جایگزین الگوی سنتی بازاریابی و تبلیغات کرده اند. این امر 
باید جهت گیری ما در زمینه تبلیغات را نیز تغییر دهد. متاسللفانه هنوز 
هللم برخی از برندها به فعالیت تبلیغاتی در کانال های ارتباطی سللنتی 
پایبند هسللتند. این امر بیشتر شللبیه به اتالف بودجه به صورت عینی 
اسللت. در ادامه این مقاله برخی از راهکارهللای حرفه ای برای تبلیغات 

موثر در راستای توسعه کسب و کار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. ایجاد ارتباط میان تبلیغات و کسب و کار

بهترین راهکار برای تولید محتوای تبلیغاتی جذاب اشاره به مشکالت 
مشتریان است. بسیاری از برندها در زمینه تبلیغات فقط بر روی سرگرم 

سللاختن مخاطب هللدف تمرکز دارند. این امر شللاید در نگاه نخسللت 
جذاب به نظر برسللد، اما هیللچ تاثیری بر روی مانللدگاری برندمان در 
ذهن مخاطب هدف نخواهد داشللت. نکته مهم در این میان تالش برای 
توجه به مشللکالت مشللتریان به منظور ورود به فهرست برندهای مورد 

عالقه آنهاست. 
امروزه برندهای بزرگ همیشلله عالقه مخاطب برای تعامل متقابل را 
همراه دارند. این امر نتیجه فعالیت های شانسی یا مشابه دیگر برندهای 
معمولی نیسللت. برندی مانند نایک همیشه در زمینه پاسخگویی سریع 
به مشللکالت مشتریان پیشتاز اسللت. این امر به خوبی در تبلیغات آنها 
نیللز انعکاس یافته اسللت. وقتی یللک برند در مدت زمانللی طوالنی در 

تبلیغاتش به مشللکالت مخاطب ارجاع می دهد، به تدریج بیشللتر مورد 
توجه مشتریان قرار خواهد گرفت. نکته مهم در این میان ضرورت ارائه 
راهکاری مناسب برای مشکالت مشللتریان است. بدون این نکته هرگز 

موفقیت در زمینه توسعه کسب و کار پدید نمی آید. 
توانایی تعامل نزدیک با مخاطب هدف یکی از ویژگی های منحصر به 
فللرد برندهای بزرگ در عرصه تبلیغات اسللت. این امر در کمتر برندی 
به طور اصولی یافت می شود. امروزه اغلب برندها در تالش برای فروش 
هرچه بیشللتر محصوالت شان هستند. در این میان برخی از نکات مانند 
تعامل صمیمانه با مخاطب هدف و تالش برای توسللعه ارزش های برند 
گم می شللود. برندهای بزرگ به خوبی میان تالش برای فروش بیشللتر 
و تعامل نزدیک با مشللتریان تفاوت قائل می شللوند. این امر به آنها در 
زمینه توسعه کسب و کار با جلب مشتریان وفادار کمک می کند. امروزه 
بسیاری از برندهای بزرگ نه به خاطر کیفیت محصوالت شان، بلکه نوع 
ارتبللاط با مخاطب هدف به فروش های باال دسللت پیللدا می کنند. این 

جهت گیری باید از سوی ما نیز دنبال شود. 

2. اهمیت داستان سرایی
همه مللا داسللتان های جذاب و پرکشللش را دوسللت داریم. صنعت 
تبلیغللات بدون توجه به اهمیت داستان سللرایی کمتریللن توانایی برای 
جلللب نظر مخاطب هدف نخواهد داشللت. تمام تبلیغات موفق در طول 
تاریخ از یک داسللتان جذاب بهره برده اند. ایراد اصلی بسیاری از برندها 
طراحی تبلیغ یا کمپین بدون توجه به اهمیت داستان سرایی است. این 

امر در نهایت موجب دلسردی مخاطب هدف از برند ما خواهد شد. 
در بخش قبل بر روی اهمیت حل مشللکالت مشللتریان تاکید کردیم. 
در این بخش باید به ترکیب فرآیند حل مشللکالت مشللتریان با داستانی 
جذاب اشاره کنیم. این امر کشش بیشتری در مخاطب هدف برای مشاهده 
تبلیغات ما ایجاد خواهد کرد. فقدان داسللتانی جذاب در تبلیغات همیشه 
موجب شکسللت برندها در جلب نظر دامنه وسیعی از مخاطب ها می شود. 
اگر مللا به دنبال تعامل نزدیللک با مخاطب هدف هسللتیم، باید توجه به 
داسللتان های جذاب و مرتبط با کسللب و کارمان را مدنظر داشللته باشیم.  
آخرین نکته در این بخش ضرورت ورود به جزییات در داستان های برندمان 
اسللت. این امر کنجکاوی بیشللتری در مخاطب هدف ایجللاد خواهد کرد. 
بسیاری از افراد کمترین عالقه ای به محتوای تبلیغاتی ندارند. این امر ناشی 
از تجربه مشاهده محتوای تبلیغاتی ضعیف به طور مداوم است. اگر برند ما 
در چنین شرایطی قصد جلب توجه مخاطب هدف را دارد، باید المان های 
جذابی برای آنها در نظر گیرد. به این ترتیب تجربه قبلی مشتریان به دست 

فراموشی سپرده خواهد شد. 
3. ضرورت توجه به پیشنهاد برندمان

هر تبلیغی همراه با یک یا چند پیشنهاد برای مشتریان است. به عنوان 
مثال، در روز های پایانی سال بیشتر تبلیغات شامل دعوت از مشتریان برای 
استفاده از تخفیف های کالن شرکت است. این امر اهمیت بسیار زیادی در 
نگاه مشتریان دارد. اگر تبلیغ ما فاقد یک پیشنهاد مشخص برای مخاطب 
هدف باشللد، امکان دسترسللی به اهداف مان کاهش خواهد یافت. ما باید 
پیام و پیشنهاد اصلی تبلیغ مان را کامال واضح و روشن در اختیار مخاطب 
هدف قرار دهیم. به این ترتیب امکان بهبود فرآیند تعامل با مشتریان فراهم 
می شود.  عرصه تبلیغات مانند یک سفر مشترک با مخاطب هدف است. در 
پایان این سفر ما باید پیشنهاد مناسبی برای مخاطب به منظور دستیابی به 
هدف نهایی سفرمان داشته باشیم. در غیر این صورت انتقال مخاطب هدف 
بلله مرحله بعدی تعامل با برندمان غیرممکن خواهد بود.  وقتی یک تبلیغ 
فاقد پیشللنهاد مشللخص برای مخاطب هدف باشد، از صرف یک محتوای 
جذاب و سللرگرم کننده فراتر نخواهد رفت بنابراین مشاهده شکست اغلب 
کمپین های تبلیغاتللی در دوران کنونی طبیعی خواهد بود. نکته مهم تر از 
تعیین پیشنهاد برای مشتریان توجه به جذابیت آن است. اگر پیشنهاد ما 
فاقد جذابیت باشد، مخاطب هدف به احتمال زیاد بدان روی خوش نشان 
نخواهد داد. در اینجا بازهم توجه به انگیزه ، سلللیقه و نیازهای مشللتریان 
اهمیت پیدا می کند. برندهای بزرگ همیشلله در زمینه ارائه پیشنهادهای 
مناسب به مخاطب هدف مهارت دارند بنابراین الگوبرداری از نحوه عملکرد 

آنها برای توسعه کسب و کارمان ایده کاربردی محسوب می شود. 

امللروزه بسللیاری از برندهللا به دنبللال جلب نظر مخاطللب هدف به 
شللیوه های مختلف هستند. این امر بیشتر در حوزه بازاریابی و تبلیغات 
طبقه بنللدی می شللود. نکته مهم در این میان فراموشللی اهمیت روابط 
عمومللی به عنللوان یکی از حوزه های مهم در زمینلله تعامل با مخاطب 
هدف اسللت. همین نکتلله موجب افزایش نارضایتی مشللتریان در بازار 
ایاالت متحده نسبت به عملکرد برندها شده است. شاید تعبیر این اتفاق 
به ایجاد بحران روابط عمومی در کسللب و کارهای مختلف این کشللور 
چندان غیرمنطقی نباشللد.  براساس مطالعه ای از سوی پروفسور مایکل 
بندر، اسللتاد دانشگاه ایلینوی، تاثیر پوشش رسللانه ای ضعیف یا منفی 
برخی از شرکت ها در عرصه کسب و کار بر روی تصمیم گیری مشتریان 
بسیار زیاد است. این امر دلیل اصلی شکست اغلب کسب و کارهای تازه  
تاسللیس در ابتدای راه است: »امروزه هنوز هم پوشش رسانه ای مناسب 
برای برندها اهمیت دارد. البته رسللانه های جمعی دسللتخوش تغییرات 
بسیار زیادی شده است بنابراین شبکه های اجتماعی را نیز باید در گروه 

چنین رسانه هایی طبقه بندی کرد.«
در بخشللی از پژوهش صورت گرفته از سوی پروفسور بندر با همکاری 
دیگر اسللتادهای متخصص در زمینه کسب و کار مانند استیون بویوی، 
اسللتاد دانشگاه آریزونا و همچنین نیکوالس پرینس، دانشجوی دکترای 
نوآوری و کسللب و کار در دانشللگاه ایلینوی، مطالعلله عمیقی بر روی 
نحللوه واکنش مشللتریان در بازار نسللبت به عملکللرد برندها در حوزه 
روابط عمومی صورت گرفته اسللت. نکته جالب در این میان ساماندهی 
مطالعات بی شللمار در زمینه کسب و کار در طول سال های اخیر است، 
بللا این حال کمتر مطالعلله ای به صورت کاربللردی و تاثیرگذار بر روی 
وضعیت برندها انجام شللده اسللت. هدف اصلی پژوهش صورت گرفته از 
سوی اساتید نام برده نزدیک ساختن مطالعات راهبردی به دنیای واقعی 
کسللب و کار اسللت. به این ترتیب امکان غلبه بر بحران روابط عمومی 

پیش روی فراهم خواهد شد. 
براسللاس اظهارنظر بندر، پوشللش رسللانه ای ضعیف برندها در زمینه 
روابط عمومی امکان دلسللرد سللاختن مخاطب هدف را به همراه دارد: 
»امروزه انتظارات مشللتریان از برندها افزایش بسیار زیادی یافته است. 
این امر به طور کلی شامل عالقه مندی به تعامل بیشتر با برندها می شود 
بنابراین برندها باید بخش روابط عمومی قوی تری برای پاسللخگویی به 

انتظارات مشتریان داشته باشند.«
جلب نظر رسللانه های مختلف برای پوشللش وضعیت کسب و کار به 
هیچ وجه سللاده نیسللت. این امر برای کسللب و کارهای تازه تاسللیس 
دشللواری بسللیار بیشللتری به همراه دارد بنابراین مللا باید در وضعیت 
برندمان در تعامل با مخاطب هدف به دنبال ایده های تازه باشللیم. این 
امر امکان جلب نظر رسللانه ها و مشللتریان را افزایللش می دهد. یکی از 
توصیه هللای راهبردی بنللدر در این زمینه تالش برای برجسته سللازی 
هرچه بیشللتر مشکالت اساسی در حوزه کسللب و کار است. همچنین 

اشللاره به مشللکالت مشللتریان در زمینه خرید محصللوالت یا خدمات 
پس از فروش نیز مناسللب خواهد بود.  امروزه تعامل مردم با رسللانه ها 
دسللتخوش تغییرات بسیار زیادی شده اسللت. ظهور افراد تاثیرگذار یا 
همان اینفلوئنسللرها چالش جدیدی برای برندها محسوب می شود. هر 
اینفلوئنسر در حوزه ای خاص دارای مهارت و دانش معتبر است. این امر 
موجب تاثیرگذاری باالی وی بر روی مخاطب هدف می شود. اگر برند ما 
در تالش برای ارتقای جایگاهش در بازار کسب و کار است، باید نسبت 
به همکاری با اینفلوئنسرها اقدام کند. در غیر این صورت رقبا با سبقت 
گرفتن از ما موجب دشللواری هرچه بیشتر در زمینه فروش محصوالت 
خواهند شد. همکاری با اینفلوئنسرها نوعی پوشش رسانه ای برای ما به 
ارمغللان خواهد آورد. به این ترتیب نام برندمان بدل به یکی از ترندهای 

مشهور در سطح شبکه های اجتماعی می شود. 
اشللتباه اصلللی برندهللا در زمینه جسللت وجو برای افزایش پوشللش 
رسانه ای مربوط به انتخاب استراتژی های ضعیف است. بدون تردید عدم 
پوشش رسانه ای بسیار بهتر از پوشش ضعیف و همراه با نقطه ضعف های 
فراوان است. این امر موجب شهرت منفی برندمان در حوزه های مختلف 
کسللب و کار می شود. به این ترتیب اعتبار برند ما به تدریج محل بحث 

و تردید قرار می گیرد. 
براسللاس پژوهش بندر، توصیه های مفیدی برای مدیران عامل وجود 
دارد. این امر شللامل اختصاص بودجه مناسللب بللرای فعالیت بازاریابی 
و به ویژه روابط عمومی برند اسللت. برخی از برندهای تازه تاسللیس تا 
مدت ها نسبت به ایجاد تیم روابط عمومی اقدام نمی کنند. این امر عالقه 
رسانه ها برای پوشللش وضعیت آنها را به شدت کاهش می دهد. وظیفه 
اصلللی بخش روابط عمومی معرفی جلللوه ای تاثیرگذار و جذاب از برند 
برای مخاطب هدف است. به این ترتیب شعارهای برندمان در حوزه های 
مختلف به طور عملی مقابل دیدگان مخاطب هدف قرار خواهد گرفت. 
آگاهی از میزان تاثیرگذاری روابط عمومی در حوزه کسللب و کار گام 
نخست برای استفاده مناسب از آن است. متاسفانه هنوز هم بسیاری از 
مدیران عامل و صاحبان برند نسللبت به استفاده از این مفهوم در دنیای 
کسللب و کار بی توجهی نشللان می دهند. مطالعاتللی مانند آنچه بندر و 
همکاران انجام داده اند، گام مهمی برای توسللعه اهمیت روابط عمومی 

در دنیای کنونی خواهد بود. 
روابط عمومی بد دقیقا به چه معناست؟

حوزه روابط عمومی براسللاس تعریف اصولی وظیفلله ایجاد رابطه ای 
مطلوب میان کسللب و کار و افللکار عمومی را برعهللده دارد. ابزارهای 
اساسللی در این زمینه شامل رسانه های سللنتی، شبکه های اجتماعی و 
همچنین همکاری با دیگر برندها برای برگزاری مراسللم های مهم است. 
شللاید در نگاه نخسللت همکاری با رقبا هیچ دلیلی نداشللته باشللد، اما 
یکللی از تغییللرات اصلی دنیای کسللب و کار در طول یللک دهه اخیر 
اهمیت روزافزون همکاری در حوزه کسللب و کار است. این امر فرصت 
مناسبی در اختیار برندها برای تقویت توانایی شان به منظور بهره مندی 
از سللود بیشللتر فراهم می کند. حوزه روابط عمومی برای برندهای تازه 
تاسیس دارای اهمیت بسیار زیادی است. نکته مهم در این میان اشتباه 

برندها در زمینه اسللتفاده از استراتژی های مناسب است. به این ترتیب 
سللرمایه گذاری آنها در نهایت موجب تقویت شهرت منفی شان در بازار 

کسب و کار می شود. 
مطالعه دانشللگاه اسللتنفورد بر روی کسللب و کارهای مختلف بیانگر 
شکسللت اغلب برندها در حوزه روابط عمومی دسللت کم در پنج سللال 
ابتدایی فعالیت شان است. با این حساب استفاده از توصیه های کاربردی 
بللرای افزایش کارایی بخش روابط عمومی دارای اهمیت بسللیار زیادی 
خواهللد بود. در ادامه ما نگاهی کوتاه بلله تاثیرگذارترین توصیه ها برای 

مدیریت روابط عمومی بد را خواهیم داشت. 
چگونه روابط عمومی بد را مدیریت کنیم؟

روابط عمومی نامناسللب برندها را به شللدت تحت تاثیر قرار می دهد. 
بسیاری از کسب و کارها در صورت بهره مندی از مدیریت روابط عمومی 
بهتر هرگز شکسللت های سللنگین را تجربه نخواهند کرد. یکی از نکات 
مهم در زمینه روابط عمومی مدیریت بحران هاسللت. اشتباهات ما به هر 
دلیل موجب بروز شللرایط نامطلوبی شده اسللت. در این وضعیت ما به 
جای نگرانی و افسوس باید به طور مستقیم وارد عمل شویم. توصیه های 

ذیل را در حوزه روابط عمومی به خاطر بسپارید:
• نخسللتین گام برای مدیریت روابط عمومی منفی پذیرش مسئولیت 
اتفاقات روی داده اسللت. بسیاری از برندها در چنین شرایطی به دنبال 
معرفی یک مقصد اصلی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت هستند. 
نکته مهم در این میان پذیرش مسللئولیت شکست و عذرخواهی رسمی 
از مشللتریان اسللت. این امر گام مهمی در راسللتای مدیریت شللرایط 
محسللوب می شللود. تا زمانی که ما به دنبال مقصری بلله جز خودمان 

هستیم، به طور مداوم بر بحران موردنظر دامن خواهیم زد. 
• درس گرفتن از بحران پدید آمده بسللیار دشللوار خواهد بود، با این 
حال امری غیرممکن نیسللت. ما باید از اشتباه موردنظر، در هر بخشی، 
به خوبی درس بگیریم. در غیر این صورت شللاید دوباره همین مشللکل 
روی دهللد. حللوزه روابط عمومی به طور انکارناپذیللری با درس گرفتن 
از اشللتباهات پیوند خورده اسللت. به این ترتیب ما باید همیشلله آماده 

یادگیری نکات تازه از دل شکست های مان باشیم.
• فراموشی شکسللت و تالش برای جبرانش با عملکرد بهتر ضرورت دارد. 
بسیاری از برندها تا مدت ها به فکر شکست های قبلی شان هستند. این امر توان 
فعالیت مناسب را از آنها خواهد گرفت. به این ترتیب در صورت ارائه کیفیتی 
بهتر در زمینه روابط عمومی نیز به طور مداوم خود را سرزنش خواهند کرد. ما 
باید توانایی فراموشی شکست ها و تالش برای کسب موفقیت را داشته باشیم. 

در غیر این صورت به طور مداوم در گذشته باقی خواهیم ماند. 
• ارتبللاط مناسللب با مخاطب هللدف اهمیللت زیللادی دارد. اگر ما 
کانال های ارتباطی مناسبی نظیر شبکه های اجتماعی و انجمن مشتریان 
داشته باشیم، اطالع رسللانی درباره بحران روابط عمومی ساده تر خواهد 
شد. مشللکل اصلی برندها در زمان بروز بحران گسترش سریع شایعات 
است بنابراین ما با جلوگیری از شایعات گام مهمی برای مدیریت بحران 

برخواهیم داشت. 
businessnewsdaily.com :منبع

چگونه بحران های روابط عمومی را مدیریت کنیم؟

بحران روابط عمومی در کسب و کارهای آمریکایی

حضور کووای لنارد در کمپین نیو باالنس
NBA همکاری تبلیغاتی تازه نیو باالنس و لیگ

 We Got« برند نیو باالنس در تازه ترین اقدام تبلیغاتی اش برای کمپین
Now« اقدام به همکاری با لیگ NBA کرده است. براساس گزارش رسمی 
روابط عمومی این برند توافقات اولیه برای همکاری با لیگ NBA و حضور 
برخی از سللتاره های مشهور این لیگ در تبلیغات نیو باالنس صورت گرفته 
اسللت. هدف اصلی در طراحی کمپین موردنظر تبدیل ستاره های بسکتبال 
به سفیرهای برند است. به این ترتیب نیو باالنس شانس بیشتری برای جلب 
نظر مشتریان در بازار رقابتی محصوالت ورزشی در بازار ایاالت متحده خواهد 
داشت.  نخستین نسخه از تبلیغات تازه نیوباالنس براساس برنامه ریزی در 2۸ 
فوریه با حضور کووای لنارد پخش شد. این کمپین با تمرکز بر روی تقویت 
انگیزه مخاطب هدف به تحرک و فعالیت ورزشللی در هر شللرایطی ساخته 
شده است. بدون تردید توجه به ویژگی های این کمپین یادآوری ارزش های 
تبلیغاتی برند نایک اسللت. این تشابه به هیچ وجه تصادفی نیست. این امر 
ناشللی از تالش نیو باالنس برای رقابت هرچه نزدیک تر با نایک است. بدون 
تردید هیچ برندی در حوزه تولیدات ورزشللی به اندازه نایک دارای سابقه و 
جایگاه دسللت نیافتنی در میان مشتریان نیست. این امر انگیزه سایر برندها 
برای رقابت موثر با نایک را افزایش داده است.  همکاری نیو باالنس با ستارگان 
NBA مقدمه ای برای کسب جایگاه اسپانسر رسمی مسابقات این لیگ است. 
براسللاس گزارش روابط عمومی نیو باالنس توافقات اولیه در این زمینه صورت 
گرفت است. به این ترتیب شاید نخستین رقیب جدی برای برند نایک در حال 
ظهور باشد. کمپین نیو باالنس با حضور برخی از ستارگان سایر رشته های ورزشی 
نظیر سادیو مانه، مهاجم تیم لیورپول، در دست طراحی است. پیام اصلی تمام 
ویدئوهای تبلیغات دعوت مخاطب هدف به فعالیت ورزشی بیشتر است. با این 
حساب در صورت موفقیت نیوباالنس در جلب نظر همکاری NBA باید منتظر 
عصر تازه ای از رقابت در حوزه فروش لوازم ورزشی در بازار ایاالت متحده باشیم. 
marketingdive.com :منبع

جریمه 500 میلیون دالری اپل 

یکی از اتهام های اپل طی چند سال اخیر این بوده است که به عمد سرعت 
دستگاه های خود را کاهش می-دهد تا افراد به خرید مدل  های جدید ترغیب 
شوند. اگرچه اپل این ادعاها را همواره رد می کرد، با این حال شکایت جمعی 
در نهایت باعث شد تا آنها رأی قاضی را مبنی بر غرامت ۵۰۰ میلیون دالری 
بپذیرند که 2۵ دالر برای هر مصرف کننده خواهد بود. افرادی که مدل های 
آیفون ۶ تا ۷ و مدل های SE را دارند، مشمول دریافت این غرامت خواهند 
بللود. اگرچه وکالی اپل وجللود هرگونه آبدیت های مخرب که باعث کاهش 
سللرعت دستگاه های قدیمی می شود را رد کرده  و تنها به علت عدم درگیر 
شدن با یک پرونده قضایی این حکم را پذیرفته اند، با این حال اسناد حاکی از 
آن است که اپل این اقدام را با همکاری کمپانی کوپرتینویی انجام داده است 
تا در آبدیت های خود چنین نقصی را به وجود آوردند، با این حال ادعای اپل 
در رابطه با مشکالت موجود، قدیمی بودن تکنولوژی به کار رفته دانسته که 
در مدل های بعدی کامال برطرف شده است. با توجه به این امر که این غرامت 
تنها شامل حال کاربران آمریکایی می شود، باید دید که آیا کشورهای دیگر 
هم چنین شکایتی را مطرح خواهند کرد و با این آخرین پرونده در رابطه با 
این موضوع خواهد بود. نکته جالب در رابطه با پرونده مذکور این اسللت که 
اگر تعداد مدعیان بیش  از حد تصور باشد و رقم نهایی از ۵۰۰ میلیون فراتر 
رود، برای کنترل هزینه، مبلغ دریافتی توسط هر کاربر، کاهش پیدا خواهد 
کرد. این امر در حالی اسللت که افراد برای خرید گوشللی های خود، بیش از 
۳۰۰ دالر هزینه کرده اند. همین امر نیز باعث شده است تا بسیاری از افراد 

این حجم را چندان عادالنه تصور نکنند. 
theverge.com :منبع

بی  ام  و از ظاهر جدید نشان تجاری خود 
رونمایی کرد

رونمایی مدل مفهومی i۴ که یک خودرو برقی محسللوب می شود، 
با یک اتفاق ویژه همراه بود. بی ام و پس از مدت ها آرم تجاری خود 
را تغییر داد. اگرچه این اتفاق برای نخسللتین بار رخ نداده اسللت، با 
این حال حذف حاشللیه مشللکی، اتفاقی بی سابقه محسوب می شود. 
درواقللع اگر به تمامی تغییرات تاریخ ایللن برند نگاهی بیندازید، این 
بخش را به عنوان یک طرح اصلی مشاهده خواهید کرد، با این حال 
این بخش به صورت کامل کنار گذاشللته شللد. نکته جالب دیگر این 
است که نشان تجاری این شرکت به مانند سیاست بسیاری از برندها 
نظیر گوگل و اپل، از حالت سلله بعدی خارج شللده و نمای تخت را 
پیدا کرده اسللت. این ظراحی باعث می شود تا با حذف حاشیه سیاه، 
ایللن بخش با توجه به رنگ خودرو تغییر کند. علت این اقدام هم به 
خاطر منقرض شدن سیاسللت نشان تجاری سه بعدی است. درواقع 
اگرچه پس از پیشرفت تکنولوژی، سه بعدی کردن اقدامی جذاب به 
نظر می-رسید، با این حال در جهان امروز این حالت جنبه مصنوعی 
را به خود گرفته اسللت. همین امر نیز باعث شده است تا بسیاری از 
روانشللناس ها و بازاریاب ها متوجه این امر شوند که اقدام رایج باعث 
ایجاد حسللی غیرواقعی، شده است که می تواند به برند ضربه بزند. به 
همیللن خاطر موج تغییر لوگو ها به راه افتللاد. نکته ای که باید به آن 
توجه داشللته باشید این اسللت که این ترند جدید هم پس از مدتی 
کنار خواهد رفت. درواقع مد شللدن یک چیز، کامال موقتی بوده و با 
توجلله به این امر که یک دوره طرح های دو بعدی کنار رفته و سلله 
بعدی ها جایگزین آن شللدند، بعید نیسللت که پس از مدتی شللاهد 
عکس این قضیه باشیم. در نهایت این اقدام جنبه تبلیغاتی نیز داشته 
و باعث می شللود که برندها برای چند روز در صدر اخبار باشند. حال 

باید دید که چه برندهای دیگری در این زمینه اقدام خواهند کرد. 
designweek.co :منبع
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استفاده از تکنیک های برتر بازاریابی دیجیتال در دنیای کنونی اهمیت بسیار زیادی 
دارد. اغلب برندها در وضعیت کنونی کسب و کار با حجم باالی رقابت نیاز به نمایش 
ویژگی های شان دارند. در غیر این صورت به سرعت از سوی برندهای بزرگ کنار زده 
خواهند شللد. این امر در مورد صنعت خرده فروشللی آنالین اهمیت دوچندان دارد. 
ارزش صنعت خرده فروشللی آنالین در سال جاری به بیش از ۴ تریلیون دالر خواهد 
رسللید بنابراین افزایش حضور برندها و کارآفرینان در این حوزه طبیعی خواهد بود. 
نقش فناوری های نویللن در بهبود کیفیت کمپین های بازاریابی دیجیتال انکارناپذیر 
است. برندهای کوچک و بزرگ به طور مداوم نیازمند استفاده از چنین فناوری هایی 

برای حضور مداوم در بازار رقابتی کسب و کار هستند. 
وقتی سطح فناوری های موجود افزایش پیدا می کند، انتظارات مشتریان نیز بیشتر 
خواهد شد. امروزه مشتریان انتظارات بسیار زیادی از برندها، به ویژه برندهای آنالین، 
دارند. تفاوت اصلی مشتریان امروزی با نسل قبلی دسترسی آنها به حجم وسیعی از 
اطالعات است بنابراین جلب نظر آنها و ترغیب شان به سوی خرید محصوالت بسیار 

دشوار خواهد بود. 
برندهللای مختلف به منظور جلب نظر مخاطب هللدف باید از آخرین فناوری های 
موجود در عرصه بازاریابی دیجیتال اسللتفاده کنند. همچنین دسترسی به اطالعات 
کاربردی درباره مشتریان نیز باید در دستور کار قرار گیرد. فقط در این صورت امکان 
فعالیت مناسب و هماهنگ با تغییرات روز فراهم خواهد شد. ایراد بسیاری از برندها 
عدم آگاهی درسللت از تغییرات پیش روی در حوزه کسب و کار و بازاریابی است. به 
این ترتیب مدت ها بر روی شللیوه های قدیمی و تاریخ مصرف گذشته تکیه می کنند. 
در این مقاله ما برخی از استراتژی های مناسب برای بهره گیری از فناوری های تازه در 

حوزه بازاریابی دیجیتال را مرور خواهیم کرد. 
1. ایجاد تحول در تجربه مشتریان با هوش مصنوعی

فناوری های دیجیتال در دو دهه اخیر به طور غیرقابل انکاری توسللعه یافته اند. این 
امر تمام بخش های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان فناوری هوش 
مصنوعی بیشترین تاثیر را دارد. بازاریاب ها با استفاده از هوش مصنوعی امکان تحلیل 
دامنه وسیعی از اطالعات در مدت زمانی اندک را دارند. به این ترتیب نیاز به ساماندهی 
مسللتقیم امور فرعی کم خواهد شد. چنین امری به معنای فرصت بیشتر بازاریاب ها 
برای تمرکز بر روی موارد تخصصی تر خواهد بود. نتیجه این امر امکان خلق تجربه ای 

بهتر برای مشتریان در تعامل با برندمان است. 
امروزه تجربه مشتریان از برند اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب مشتریان در زمینه 
تصمیم گیللری بللرای خرید محصول موردنظرشللان به تجربه قبلللی از برندها توجه 
می کنند بنابراین هرچه توانایی ما در خلق تجربه ای مطلوب برای مشللتریان بیشللتر 

باشد، شانس بیشتری برای فروش خواهیم داشت. 
وقتی از فناوری هوش مصنوعی صحبت می کنیم، باید به فناوری مکمل یادگیری 
ماشینی نیز اشاره کنیم. اگر نسل ابتدایی هوش مصنوعی را به یاد داشته باشید، نیاز 
به تعریف بانک اطالعاتی وسیع برای آن بسیار دشوار بود. این امر حجم نرم افزارهای 
دارای هللوش مصنوعللی را به شللدت افزایش مللی داد. امروزه با اسللتفاده از فناوری 
یادگیری ماشینی دیگر نیازی به تعریف عملکردها برای دستگاه های هوشمند نیست 
بنابراین دسللتگاه های هوشمند با بررسی وضعیت مشتریان و جست وجو در اینترنت 
به مرور زمان مهارت بیشللتری برای تعامل با مشتریان خواهد یافت. این امر سرعت 

خدمت رسانی به مشتریان را به شدت افزایش داده است. 
بازاریاب ها همیشلله در زمینه تحلیل اطالعات با مشللکالت بسللیار زیادی مواجه 
بوده انللد. این امر شللامل ناتوانللی در زمینه تحلیل حجم گسللترده ای از اطالعات در 
مدت زمانی اندک است. بنابراین ما باید به دنبال راهکاری برای حل این مشکل باشیم. 
فناوری هوش مصنوعی در کنار یادگیری ماشینی امکان مناسب برای بازاریاب ها در 
زمینه کاهش نیاز به تحلیل مستقیم اطالعات فراهم کرده است. توانایی سیستم های 
دارای هللوش مصنوعی برای تحلیل دامنه وسللیعی از اطالعات در مدت زمانی اندک 
حیرت انگیز اسللت بنابراین وظیفلله تیم های بازاریابی به اسللتفاده بهینه از اطالعات 

کاربردی کاهش می یابد. 
یکللی دیگر از فناوری هللای مدرن برای بهبللود تجربه مشللتریان از برند واقعیت 
افزوده اسللت. این فناوری امکان ایجاد تغییرات جذاب در محیط واقعی با استفاده از 
هدست های مخصوص یا حتی دوربین های عادی را دارد. نمونه جذاب این فناوری در 
بازی پوکمن گو یا فیلترهای اینستاگرام قابل مشاهده است. امروزه در دنیای دیجیتال 
استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای بهبود تجربه تعامل با مشتریان اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اگر برند شللما قصد نمایش تصویری کامال طراحی شللده به مشتریان را 
دارد، اسللتفاده از فناوری واقعیت مجازی نیللز کاربردی خواهد بود. تنها تفاوت میان 
این دو فناوری نیاز به اسللتفاده از هدسللت های مخصوص در واقعیت مجازی است. 
فناوری اخیر دیگر ارتباطی با واقعیت ندارد بنابراین ما امکان ترسیم هر نوع محیطی 

را خواهیم داشت. 
استفاده از فناوری واقعیت افزوده در دنیای بازاریابی کاربرد بیشتری دارد. به عنوان 
مثال، ما امکان مشاهده مستقیم محصوالت مان در خانه مشتریان را خواهیم داشت. 
به این ترتیب مشللتریان پیش از خرید یک محصللول نمونه مجازی آن را در محیط 
واقعی مشللاهده خواهند کرد. نمونه بارز این امر در مورد برند IKEA قابل مشاهده 
اسللت. این برند به مشتریان امکان اسللکن بارکدهای ویژه و مشاهده طرح سه  بعدی 
محصوالتش را می دهد. کاربران همچنین امکان اسکن بارکدهای موردنظر و قرار دادن 
طرح سه بعدی از محصوالت در بخشی از خانه شان را خواهند داشت. تمام این امکانات 
جذاب با اسللتفاده از دوربین گوشی های هوشمند امکان پذیر است بنابراین مشتریان 

نیاز به استفاده از تجهیزات خاصی نخواهند داشت. 
آخرین فناوری مورد بحث در این بخش مربوط به خودکارسللازی امور اسللت. به 
عنوان مثال، پس از خرید محصولی خاص از سوی مشتریان امکان ارسال ایمیل های 
خودکار از سوی سیستم مرکزی شرکت وجود خواهد داشت. ارسال خودکار ایمیل یا 
پیگیری سایر امور به همین منوال از جمله دستاوردهای فناوری هوش مصنوعی است. 
شاید درک این نکته با اشاره به وضعیت دستیارهای هوشمند ساده تر باشد. کاری که 

دستیارهای هوشمند در زندگی ما انجام می دهند، به طور مستقیم در دنیای بازاریابی 
از سوی سیستم های پیشرفته تر صورت می گیرد. این امر امکان تعامل میان برندها و 
مشتریان را بیشتر خواهد کرد. یکی از دغدغه های همیشگی مشتریان دریافت پاسخ 
پرسش های شللان در کوتاه ترین زمان ممکن است. استفاده از هوش مصنوعی فرصت 

مناسبی برای پاسخگویی سریع به مشتریان خواهد بود. 
2. افزایش تعامل با مشتریان از طریق بازاریابی ویدئویی

بازاریابی در شللبکه های اجتماعی شللرایط خاصی دارد. براساس گزارش موسسه 
HubSpot نزدیللک به 9۳درصد از بازاریاب ها در شللبکه های اجتماعی با اسللتفاده 
از فرمت ویدئو موفق به جلب نظر مخاطب تازه می شللوند. این امر به خوبی اهمیت 
محتوای ویدئویی در بازاریابی دیجیتال را نشللان می دهد. امروزه انگیزه کاربران برای 
مطالعه محتوای متنی به شللدت کاهش یافته اسللت. وظیفلله بازاریاب ها در چنین 
شرایطی تالش برای استفاده از الگوهای جایگزین است. فرمت ویدئو به دلیل افزایش 
سللرعت اینترنت در سطح جهانی و امکانات ضبط آن با هزینه اندک بهترین راهکار 

جایگزین محسوب می شود. 
یکی از دغدغه های همیشگی برندها در زمینه تولید ویدئو برای بازاریابی هزینه های 
باالی استخدام دست اندرکاران ضبط کلیپ است. نکته مهم در این میان تاثیر توسعه 
فناوری بر روی کاهش هزینه سللاخت ویدئوهای تبلیغاتی است. امروزه درست مانند 
ضبط یک ویدئوی سللاده امکان ساخت کلیپ های بازاریابی وجود دارد بنابراین جای 
هیچ نگرانی برای برندها نیست.  انتخاب پلتفرم مناسب برای فعالیت بازاریابی اهمیت 
زیادی دارد. بسللیاری از برندها با انتخاب یک پلتفرم نامناسللب در عمل شانس های 
موفقیت شان را از بین می برند بنابراین ما باید دست به انتخاب های هوشمندانه بزنیم. 
پلتفرم مناسللب برای ما بستگی به شللرایط برند و همینطور ماهیت کسب و کارمان 
دارد. بر این اساس باید از میان شبکه های اجتماعی مختلف دست به انتخاب بزنیم.  
امروزه برخی از فضا های تبلیغاتی تازه در اختیار بازاریاب ها قرار دارد. به عنوان مثال، 
سللرویس گوگل مپ در آسللتانه رونمایی از گزینه تبلیغاتی برای نمایش محتواهای 
جذاب برندها قرار دارد. به این ترتیب در زمینه انتخاب سرویس مناسب برای برندمان 
باید تمام نکات را مدنظر داشته باشیم در غیر این صورت امکان فعالیت مناسب برای 
برندمان فراهم نخواهد شد.  یکی از ترندهای برتر در زمینه بازاریابی ویدئویی توجه به 
سرویس های پخش زنده ویدئو است. این سرویس  در اغلب شبکه های اجتماعی قابل 
دسترسی است. نکته جالب اینکه ما نیازی به پرداخت هزینه اضافی برای استفاده از 
این خدمات نخواهیم داشت.  آمازون به عنوان بزرگ ترین خرده فروشی آنالین اهمیت 
بسیار زیادی برای بازاریاب ها دارد. این نکته پس از شروع به نمایش تبلیغات از سوی 
این پلتفرم موجب جلب توجه جهانی شللده است بنابراین ما در صورت تمایل امکان 
اسللتفاده از فضای تبلیغاتی این پلتفرم به ساده ترین شکل ممکن را خواهیم داشت. 
این امر پس از افزایش بازدیدهای روزانه سایت آمازون به فکر مدیرانش رسید. وقتی 
سللایت یک خرده فروشی بازدید باال در روز دارد، به طور طبیعی استفاده تبلیغاتی از 
فضا های مختلف منطقی خواهد بود. این امر درآمد بیشتری در اختیار تیم مدیریتی 

آمازون قرار می دهد. 
استفاده از سایت رسمی برند برای بازاریابی بهینه نکته قابل توجهی است. شاید ما 
بازدید مانند سایت آمازون نداشته باشیم، اما امکان جلب نظر مشتریان یا عالقه مندان 
به برندمان را خواهیم داشت. این امر شامل تولید محتوای جذاب برای آنها و همچنین 
پاسللخگویی به پرسش های شللان در زمینه های مختلف خواهد بود. اگر برند شما در 
زمینه تولید محصولی تازه فعالیت دارد، تالش برای آموزش نحوه کار با آن در سایت 
رسللمی ضروری خواهد بود. به این ترتیب مشتریان برای اطالع از آخرین تحوالت یا 
اخبار برندمان به سراغ سایت  رسمی خواهند رفت. این امر تاثیر روانی قابل توجهی بر 

روی نگاه مشتریان به برندمان دارد. 
3. ضرورت استفاده از کانال های ارتباطی مختلف

ما در دنیای تحت سلللطه فناوری های دیجیتال زندگی می کنیم. امروزه مشتریان 
بلله طور مداوم در حال بمباران توسللط اطالعات یا محصوالت تازه برندهای مختلف 
هستند. این امر گاهی اوقات موجب سردرگمی مشتریان می شود. نکته مهم این ماجرا 
امکان دسترسللی ساده مشتریان به اطالعات کاربردی درباره برندهای مختلف است. 
به این ترتیب ما باید توجه فراوانی نسبت به وضعیت برندمان در دنیای آنالین داشته 
باشللیم. اطمینان از دسترسی مخاطب به اطالعات مناسللب درباره برندمان اهمیت 
بسیار زیادی دارد. در غیر این صورت شانس مان برای فروش هرچه بیشتر محصوالت 

کاهش شدید خواهد یافت. 
امللروزه بازاریاب ها بیش از هر زمللان دیگری نیاز به فعالیت در کانال های ارتباطی 
مختلف دارند. شاید تا همین چند سال پیش استفاده از تلویزیون به عنوان تنها رسانه 
بازاریابللی کفایت می کرد، بللا این حال اکنون وضعیت به طور کامل متفاوت اسللت. 
اگللر برندها بللر روی یک کانال ارتباطی صرف تمرکز کنند، به سللرعت امکان جلب 
نظر مخاطب هدف را از دسللت خواهند داد. به این ترتیب تالش برای جسللت وجوی 
پلتفرم های تازه بازاریابی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. برندهای موفق در 
این وضعیت باید کانال های ارتباط متعدد و مناسللبی برای جلب نظر مخاطب هدف 
داشللته باشند. این امر تا حدودی بسللتگی به موفقیت آنها در زمینه شناخت دقیق 
سلیقه مخاطب هدف دارد. وقتی ما از سلیقه مخاطب هدف به صورت مناسب آگاهی 

داشته باشیم، امکان انتخاب برخی از کانال های ارتباطی مناسب را خواهیم داشت.
تهدیللد اصلی برندهللا در زمینه بازاریابی امکان انتخاب پلتفرم نامناسللب و اتالف 
بودجه بازاریابی است بنابراین پیش از اجرای کمپین بازاریابی باید نسبت به شناسایی 
دقیق وضعیت برندمان در دنیای آنالین و همچنین سلیقه مخاطب هدف اقدام کنیم. 

این امر به شدت هزینه های بازاریابی برندمان را کاهش خواهد داد. 
ارزیابی وضعیت بازاریابی برند در دنیای دیجیتال همیشه اهمیت باالیی دارد. ما باید 
نسبت به تاثیر سرمایه گذاری های مان در حوزه بازاریابی آگاهی دقیقی داشته باشیم. 
بدون تردید معیارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. یکی از معیارهای مناسللب 
تالش برای مشاهده میزان ماندگاری برندمان در ذهن مخاطب است. بدون تردید ما 
همیشه امکان تولید کمپین های بازاریابی را نداریم. برندهای موفق در زمینه بازاریابی 
ماندگاری طوالنی نام شان در ذهن مخاطب را مدنظر دارند. به این ترتیب ما در صورت 

دوری مقطعی از حوزه بازاریابی نیز همچنان حمایت مشتریان را خواهیم داشت. 
مهم تریللن نکته در زمینه تولید محتوای تبلیغاتللی جذاب برای مخاطب هدف به 

منظور ماندگاری بیشتر تالش برای استفاده از المان های منحصر به فرد است. بهترین 
نمونه در این میان مربوط به برند نایک است. این برند همیشه از شعارهای تبلیغاتی 
ماندگار اسللتفاده می کند. امروزه با گذشللت بیش از ۳۰ سال از معرفی شعار »فقط 
انجامش بده« هنوز هم نسللل های مختلف آن را به یاد دارند. این امر اهمیت انتخاب 
شعارهای تبلیغاتی جذاب  ماندگار را نشان می دهد. اگر ما از المان های ماندگار برای 
جلب نظر مخاطب هدف اسللتفاده نکنیم، به سرعت توانایی جلب نظر آنها را از دست 
خواهیم داد. امروزه دنیای تبلیغات و بازاریابی بسللیار شلوغ است، بنابراین ما نیازمند 
راهکاری برای نمایش جلوه ای ویژه از کسب و کارمان هستیم. در غیر این صورت میان 

خیل عظیم برندها گم خواهیم شد. 
4. جلب اعتماد مشتریان درباره امنیت حریم شخصی شان

شللفافیت و صداقت در فعالیت برندها اهمیت زیادی دارد. مفهوم اعتماد مشتریان 
به برند براساس میزان فعالیت شفاف و صادقانه برندها سنجیده می شود. اگر برند ما 
توانایی جلب نظر مخاطب هدف در زمینه دغدغه های اصلی اش را نداشللته باشد، به 
تدریج از فهرسللت برندهای مورد عالقه مشللتریان حذف خواهد شد. دغدغه نخست 
مشللتریان کنونی در تعامل با برندها میزان امنیت اطالعات شللان اسللت. بسیاری از 
مشللتریان نسللبت به این نکته رویکرد منفی دارند. در حقیقت سللرقت اطالعات در 
دنیای آنالین اعتبار بسللیاری از برندها را خدشه دار کرده است. این امر نوعی بدبینی 
نسبت به سوءاستفاده برندها از اطالعات مشتریان را به ارمغان آورده است بنابراین ما 

باید اعتماد مشتریان درباره فعالیت مناسب مان را جلب کنیم. 
وقتللی از جلب اعتماد مخاطب هدف صحبت می کنیم، ایللن امر باید در دامنه ای 
فراتر از بیان شللعارهای جذاب مدنظر قرار گیرد. براسللاس گزارش موسسلله فوربس 
۷۶.۳درصد از مشتریان در سراسر دنیا نسبت به سرقت اطالعات شان از سوی برندها 
نگران هستند. نمایش پشت صحنه کسب و کار و نحوه حفاظت از اطالعات مشتریان 
گام مهمی برای جلب اعتماد آنها محسوب می شود. به هر حال ما باید دست به اقدامی 
عملی برای جلب اعتماد مشتریان بزنیم. صرف بیان شعارهایی برای حمایت از حریم 

شخصی مشتریان در زمینه جلب اعتماد آنها تاثیرگذار نیست. 
بحث شخصی سازی تبلیغات در دنیای کسب و کار ارتباط زیادی با امنیت اطالعات 
مشتریان دارد. بدون تردید ما برای شخصی سازی اطالعات مشتریان نیاز به دسترسی 
یه برخی از سللابقه های آنها خواهیم داشللت. این امر شللامل محصوالتی که بیشتر 
مشاهده می کنند است. همچنین مشللاهده سابقه خریدشان نیز اهمیت دارد. شاید 
بسیاری از افراد این اطالعات را شخصی قلمداد کنند، با این حال استفاده از آنها برای 
بهبود تجربه کاربران از برندمان هیچ مشللکلی ندارد. مفهوم سوء استفاده از اطالعات 
مشللتریان بیشللتر مربوط به فروش این اطالعات به دیگر برندها یا سازمان هاسللت. 
اگر شللما نگرانی بسیار زیادی در زمینه اسللتفاده از اطالعات مشتریان دارید، تالش 
برای کسللب رضایت از آنها به طور مسللتقیم مناسب خواهد بود. به این ترتیب دیگر 
جایی برای نگرانی باقی نخواهد ماند. همچنین مشتریان به عملکرد شفاف و صادقانه 

برندمان اعتماد پیدا می کنند. 
5. کاهش تردیدها با نمایش جلوه های واقعی محصوالت مان

وقتی مشللتریان با گزینه های بسیار زیادی در زمینه انتخاب خرید مواجه هستند، 
عالقه بسللیار زیادی به مشللاهده ویژگی های هر محصول نشان خواهند داد. این امر 
باید از سوی تیم بازاریابی هر برند مدنظر قرار گیرد. به این ترتیب در صورت نیاز باید 
ویژگی های محصوالت مان در ویدئوهای تبلیغاتی نمایش داده شللود. امروزه بسیاری 
از برندها به دلیل عدم آگاهی مشتریان از ویژگی های محصوالت شان هرگز به فروش 
دلخواه دسللت پیدا نمی کنند. این امر گاهی موجب ورشکستگی برندها نیز می شود 
بنابرایللن ما باید ویژگی های محصوالت مان را به طور مداوم برای مشللتریان توضیح 

دهیم. این امر نقش مهمی در افزایش فروش ما خواهد داشت. 
یکی از سللاده ترین کارها برای جلب نظر مشللتریان به ویژگی های محصوالت مان 
بارگللذاری تصاویر متعللدد و همچنین بیان اندازه، وزن و امکانات تازه  شللان اسللت. 
بلله این ترتیب مخاطب هللدف درکی منطقی و درسللت از ویژگی های محصول مان 
خواهد داشت. یکی از مشکالت همیشگی برندها در زمینه فروش آنالین محصوالت 
نارضایتی مشتریان از خریدشان در پی تفاوت میان انتظارات شان به ویژگی های واقعی 
محصول است. هرچه برند ما در زمینه کاهش این تفاوت عملکرد بهتری داشته باشد، 

توانایی اش برای جلب نظر مساعد مشتریان بیشتر خواهد شد. 
فنللاوری مشللاهده تصاویر به صورت ۳۶۰ درجه کاربرد بسللیار زیللادی در عرصه 
خرده فروشللی آنالین دارد. این فناوری امکان مشاهده تمام بخش های یک محصول 
به طور یکپارچه را فراهم می کند. به این ترتیب دیگر نگرانی برای برندها و همچنین 
مشتریان باقی نخواهد ماند.  یکی دیگر از اقدامات مناسب برای کاهش نگرانی مشتریان 
درباره محصوالت مان اسللتفاده از محتوای تولیدی کاربران در زمینه بازاریابی اسللت. 
این امر موجب اعتماد هرچه بیشللتر مشتریان به برندها می شود. امروزه تاثیرگذاری 
محتوای بازاریابی برندها بسیار کمتر از محتوای تولیدی کاربران است بنابراین ما باید 
برنامه ای دقیق برای اسللتفاده از این نوع محتوا در کمپین های بازاریابی مان داشللته 
باشیم. این فرآیند در صنعت بازاریابی تحت عنوان »اعتمادسازی« مورد بررسی قرار 
می گیللرد. هرچه توانایی ما برای بیان ویژگی هللای محصوالت مان به صورت دقیق تر 
بیشتر باشد، موفقیت نهایی مان بیشتر خواهد شد. اشتباه برخی از برندها تالش برای 
فروش محصوالت بدون بیان جزییات دقیق درباره هر محصول اسللت. به این ترتیب 
انتظارات مشتریان از محصول موردنظر با واقعیت آن بسیار متفاوت خواهد شد. نتیجه 
نهایی دلسللردی مشتریان نسبت به خرید از برند موردنظر خواهد بود. کاهش شدید 

مشتریان چنین برندهایی واکنشی طبیعی از سوی مشتریان خواهد بود. 
جمع بندی نهایی

بازاریابی دیجیتال در طول سللال های اخیر دستخوش تحوالت بسیار زیادی شده 
اسللت. برندها برای ادامه فعالیت در دنیای پر از رقابت کسللب و کار باید با ترندهای 
برتر این حوزه آشنایی داشته باشند. نکته مهم درخصوص توسعه بازاریابی دیجیتال 
نقش فناوری های نوین در این زمینه اسللت. ما باید توجه کافی به نقش فناوری های 
مدرن در تحول دنیای بازاریابی داشللته باشللیم. در غیر این صللورت با ادامه اتکا به 
تکنیک های بازاریابی قدیمی در عمل شانس مان برای جلب نظر مخاطب هدف کاهش 

خواهد یافت. 
clickz.com :منبع

ضرورت بازاریابی موبایلی و شخصی سازی محتوا
 ترندهای مورد عالقه مشتریان

در بازاریابی دیجیتال

بازاریابللی دیجیتال به طور مداوم در حال تغییر و تحول اسللت. در 
این میان نقش ترندهای برتر اهمیت بسللیار زیادی دارد. بسللیاری از 
برندهای بزرگ با استفاده از ترندهای برتر موفق به جلب نظر مشتریان 
و دسللتیابی به اهداف شللان در بلندمدت شده اند بنابراین ما باید توجه 
کافی به ترندهای برتر بازاریابی دیجیتال داشته باشیم. در ادامه برخی 
از ترندهای برتر دنیای بازاریابی براساس پژوهش موسسه »اپی سرور« 
بر روی ۴ هزار مشتری در بازارهای ایاالت متحده، انگلستان، استرالیا، 

آلمان و سوئد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
اهمیت بازاریابی موبایلی

امروزه اغلب مردم از گوشللی های هوشمند استفاده می کنند. این 
امر بلله معنای کاهش توجه کاربران به رسللانه هایی نظیر تلویزیون 
اسللت بنابراین برندهللا باید در تالش برای اسللتفاده از فرصت های 
بازاریابی در گوشللی های هوشمند باشللند. بدون تردید تبلیغات در 
شللبکه های اجتماعی نخسللتین گزینه برای برندها خواهد بود. این 
فرآیند عالوه بر دریافت بازدید فراوان از سوی مخاطب هدف میزان 
کمتری از هزینه را نیز در پی دارد بنابراین اقدامی منطقی از سوی 
برندهللا خواهد بللود. برخی از آمارهای مهم در این زمینه به شللرح 

ذیل است:
• امروزه 2۵درصد از مشللتریان برای جسللت وجوی محصوالت یا 

برندها از گوشی های هوشمند استفاده می کنند.
• نسللل جوان به میللزان حیرت انگیللز ۷۰درصد از گوشللی های 
هوشمند برای مشاهده محتوای تبلیغاتی برندها استفاده می کنند. 

• شللاید تنها نکته منفی درباره کاربرد گوشی های هوشمند توجه 
فقط ۱۸درصد از افراد پابه سللن گذاشته به آن باشد. البته این آمار 

سال به سال در حال افزایش است. 
اگرچه استفاده از گوشی های همراه در حال توسعه است، اما هنوز 
هم باید تولید محتوا برای رایانه ها را نیز مدنظر داشت. خوشبختانه 
اکنون امکان تولید محتوا به صورت همزمان برای هر دو آنها وجود 

دارد بنابراین جای نگرانی برای برندها نیست. 
حریم خصوصی و شخصی سازی تبلیغات

یکللی از ترندهای مطللرح در دنیای بازاریابللی دیجیتال توجه به 
حریم خصوصی مشللتریان است. برخی از برندها در طول سال های 
اخیر به دلیل فعالیت نامناسللب در این زمینه اعتبار شمار باالیی از 
برندها را خدشلله دار کرده اند. این امر مسللئولیت سللنگینی بر روی 
دوش برنللد ما خواهد گذاشللت. هیچ اقدامی بهتر از نمایش پشللت 
صحنه کسللب و کار و نحوه اسللتفاده از برخی اطالعات مشللتریان 
در مسیرهایی نظیر شخصی سللازی محتوای تبلیغاتی توانایی جلب 

اعتماد آنها را ندارد. 
امروزه اسللتفاده از برخی اطالعات مشتریان مانند سابقه خریدشان 
برای شخصی سللازی محتللوای بازاریابی اهمیللت دارد. این امر به طور 
معمول در دسته سوءاستفاده از اطالعات مشتریان طبقه بندی نمی شود 
بنابراین جایی برای نگرانی برندها نخواهد بود. همچنین ما با اسللتفاده 
از ارزیابی سلیقه مشتریان امکان جلب نظرشان به برندمان را خواهیم 
داشت. امروزه مشتریان انتظارات بسیار زیادی از برندها دارند. همین امر 
شخصی سازی هرچه بهتر محتوای بازاریابی را ضروری می سازد. برخی 

از نکات مهم در این زمینه به شرح ذیل است:
• ۶2درصد از مشللتریان نسللبت به مشللاهده محتوای تبلیغاتی 

شخصی سازی شده روی خوش نشان می دهند.
• سال گذشته برندهایی که در زمینه شخصی سازی محتوای بازاریابی 

سرمایه گذاری کردند، 2۶درصد افزایش فروش را تجربه نمودند.
• افزایش سود در زمینه خرده فروشی آنالین با جلب اعتماد مشتریان 

به عدم سرقت اطالعات شان تا 2۵درصد افزایش یافته است. 
marketingland.com :منبع

تصاویر سه بعدی قابلیت جدید فیس بوک 

با توجه به قدرت گرفتن شللبکه های اجتماعی نوظهوری همچون 
تیک تاک، فیس بوک به عنوان پادشللاه ایللن عرصه نیاز به اقدامات 
جدید را بیش از پیش احسللاس کرده اسللت. در همین راستا یکی 
از اقدامات جذاب آن قابلیت ایجاد و به اشللتراک گذاشللتن تصاویر 
سه بعدی است که به تازگی در اختیار عموم قرار گرفته و پیش بینی 
می شللود که مورد اسللتقبال خوبی قرار گیرد. اگرچه این قابلیت در 
سللال 2۰۱۸ نیز معرفی شللده بللود، با این حللال در آن زمان تنها 
کاربرانللی که تلفن های هوشللمند آنهللا حداقل دو لنز را داشللت، 
می توانستند این اقدام را انجام دهند، با این حال پیشرفت تکنولوژی 
باعث شده است تا دیگر این مسئله اهمیتی را نداشته و گوشی های 
تللک لنز هللم بتوانند در این زمینه اقدام کنند. بللا توجه به این امر 
که مالکیت اینسللتاگرام نیز در اختیار فیس بوک قرار دارد، احتماال 
در آبدیت بعدی شللاهد این قابلیت در اینستاگرام نیز خواهیم بود. 
نکته ای که باید به آن توجه داشللته باشید این است که برای ایجاد 
یک تصویر سلله بعدی مناسب، شللما باید فاصله سه قدمی به سوژه 

داشته باشید تا امکان عمق دادن به آن کامال مهیا باشد. 
techcrunch.com :منبع
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تجربیات یک فروشنده بیمه عمر )1(

فروشللنده بیمه عمر با همه فروشللندگان کاال و خدمات دنیا فرق دارد. از 
این رو می توان گفت فروشللنده بیمه اینجا، آنجا، همه جا می تواند توانمندی 

فروش خود را نشان دهد و کاری خارق العاده انجام دهد. 
برخی از کاالها در یک مکان و در یک زمان مشخصی عرضه می شوند، اما 
در فروش بیمه عمر  نوعی شللناوری زیبایی وجود دارد که امکان فروش را 

در همه مکان ها و زمان ها فراهم می کند. 
 فروشللنده حرفه ای بیمه عمر کسللی است که در 2۴ سللاعت شبانه روز  
در حال فروش اسللت و حتی در خواب نیز رویاهللای او در زمینه فروش به 
سراغش می آید. شما اگر وارد این حرفه شکوهمند در دنیا شدید هیچ وقت 
بیکار نمانید برای اینکه ظرفیت باالیی در نوع خدمات شللما  وجود دارد که 
می توانید با لباس خانگی، ورزشی و یا رسمی بفروشید. می توانید در عروسی 

و عزا بیمه عمر بفروشید. می توانید در صحرا یا دریا بیمه عمر بفروشید.
آنچه می خوانید تجربیات یک فروشنده بیمه عمر در ایران است که نشان 
می دهللد، در هللر زمان و هر مکان می تللوان بیمه عمر فروخت. شللاید این 
تجربیات بتواند راهنمای خوبی برای فروشندگان بیمه عمر در ایران باشد تا 

آمار فروش بیمه عمر را افزایش دهند. 
 فروش در خیابان 

آیللا هیچ گاه این تجربه را داشللتید که بتوانید در خیابان کسللی را قانع 
کنید تا از شما بیمه عمر بخرد؟ شاید کمی تعجب آور باشد اما فروشندگان 
حرفلله ای بیمه عمللر در حال حرکت بیمه می فروشللند. یک روز  در حال 
آمدن به دفتر کارم بودم ناگزیر باید مسللافت کوتاهی را پیاده تا دفتر طی 
می کردم. در همین هنگام فردی میانسللال از من فندکی تقاضا کرد. به او 
سللالم کردم و با ادب تمام فندک را برای ایشان روشن کردم در حال پیدا 
کردن بسته سیگار از جیب کتش بود که یک نخ سیگار درآوردم و با ادب 
به او تعارف کردم. ایشان مکثی کرد و گفت: سپاسگزارم، من سیگار دارم. 
گفتم شللاید دفعه بعد من از شما سیگار گرفتم. همین گفت و گوی ساده 
که کمتر از یک دقیقه طول کشللید باعث شللد تا او بایسللتد و با احترام با 

من برخورد کند. 
گفتم: من هم سیگار می کشم اما می دانی سیگار برای سالمتی ضرر دارد؟ 
گفت اگر برای سللالمتی ضرر دارد شما چرا سیگار می کشید؟ لبخندی زدم 
و گفتم من سللالمتی را بیمه کردم. در حالی  که آهسللته حرکت می کردیم 
زیر عینک نگاهی بهم کرد و گفت: متوجه نشدم یعنی بیمه تکمیلی دارید؟ 

گفتم نه. تعجبش بیشتر شد و گفت متوجه منظورتان نمی شوم.
 گفتم: دفتر من اینجاست در حالی که با دست اشاره می کردم ادامه دادم 
دوسللت دارم شما را به یک چای با شکالت تلخ دعوت کنم. مودبانه پرسید 
شللما چه کاره هستید؟ خندیدم و گفتم: من فروشنده بیمه عمر هستم. آن 
روز نه تنهللا او را بیمه عمر کردم بلکه در فاصله کوتاهی همسللر و دو فرزند 

او هم بیمه عمر شدند. 
شللما هیچ فرصتی را از دسللت ندهید چون در خیابان هم می توانید بیمه 

عمر بفروشید اگر حرفه ای عمل کنید. 
فروش در استخر 

یکی از عادت های من این اسللت که هفته ای حداقل یک روز به اسللتخر 
می روم. تقریبا دوسللتان زیادی دارم که در همین اسللتخر با آنها آشنا شدم. 
محیط اسللتخر بهترین محیط برای فروش خدماتی مانند بیمه عمر اسللت. 
کسللانی که به اسللتخر می آیند تقریبا از کار روزانه خالص شدند و به دنبال 
آرامش هسللتند. به همیللن خاطر بهانه من برای ورود و سللر صحبت را باز 

کردن موضوع آرامش است.
  یک روز  در حالی که در سللونای بخار نشسللته بودم جوانی حدود ۳۰ 
سللاله وارد شد. بسللیار مودب و خوش اخالق بود. به محض ورود او صدای 
سرفه های ممتد یک نفر را می شنیدم که آن طرف تر نشسته بود. تمام اتاقک 
پر از بخار بود. ناگهان صدای مهیبی آمد. مردی که سرفه می کرد روی زمین 
افتاد. همه به سللراغش رفتیم. جوانی که تللازه ورود کرده بود هم به کمک 
آمد. او را به بیرون از سللونا بردیم. گروهی از بچه ها به کمکش آمدند. گویا 
دچار افت فشللار شده بود. صورتش مثل گچ سفید شده بود. همت بچه های 
استخر عالی بود. چشمانش را که باز کرد به طرف استخر رفتم. دوست جوان 
هم به من نزدیک شد. در حالی که با اضطراب حرف می زد می گفت: ایشان 
را می شناسم. آقای مجیدی است. دفتر خدمات الکترونیک دارد. یک لحظه 
ترسیدم گفتم خدای نکرده تمام کرده. خندیدم و گفتم: آدمی هفت تا جون 
داره. لبخندی زد و گفت واقعا اگر تموم می کرد خیلی بد می شللد. فرصت را 
مغتنم شمردم و آرام آرام بحث را به آرامش در زندگی و امنیت و خانواده و 
بیمه کشاندم. وقتی که از استخر به اتفاق دوست جوان خارج می شدیم من 

دو تا بیمه نامه عمر به او و همسرش فروختم. 
استفاده از هر فرصت برای فروش بیمه نوعی مهارت حرفه ای است. برخی 
تصور می کنند که باید با کت و شلوار و کراوات بفروشند، اما من معتقدم که 
می توان در هر کجا بیمه عمر فروخت حتی داخل استخر و با مایوی ورزشی.
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حوزه های مختلف کاری در طول زمان دسللتخوش تغییراتی می شوند. این امر 
در مورد تمام کسللب و کارها صحت دارد بنابراین ما در طول زمان شللاهد تغییر 
الگوهای کسب و کار هستیم. برخی از کسب و کارها در مقایسه با دیگران بیشتر 
دسللتخوش تغییر می شوند. صنعت حسابداری نمونه بارزی از این امر است. این 
صنعت در طول دهه گذشته به طور مداوم تغییرات تازه ای را تجربه کرده است. 
اگر با یک حسللابدار بازنشسته در دو دهه گذشته درباره پیشرفت های این حوزه 
صحبت کنیم، به احتمال زیاد حرف های ما را باور نخواهد کرد. پیشرفت فناوری 
در حوزه های مختلف تاثیر انکارناپذیری بر روی صنعت حسللابداری داشته است. 
چنین تغییری شللناخت پیشللرفت ها و ترندهای جدید در این حوزه را ضروری 
می سازد. امروزه بسللیاری از برندها بودجه کافی برای استخدام حسابدار ندارند. 
بلله این ترتیب تیم مدیریتی وظیفه حسابرسللی را برعهللده می گیرد. در چنین 

شرایطی اطالع  از آخرین تغییرات حوزه حسابداری ضروری خواهد بود. 
حسللابدارهای حرفه ای باید همیشلله با تغییرات تازه هماهنگ باشند. این امر 
امللکان فعالیت بهتر را فراهم می کند. ایراد اصلی بسللیاری از حسللابدارها عدم 
تالش برای به روز رسللانی دانش و مهارت شان است. این کار موجب شکست آنها 
در همکاری با برندهای بزرگ و کاهش سطح تمایل بنگاه های تجاری به استفاده 

از خدمات شان می شود. 
هر سللاله ترندهای تازه ای در حوزه حسللابداری مطرح می شللود. این امر در 
مللورد ورود به دهه تازه نیز یکسللان اسللت. اکنللون ما در دهه تللازه میالدی با 
مجموعه ای از ترندهای کاربردی در صنعت حسابداری مواجه هستیم. نیاز امروز 
اغلب حسللابدارها اطالع وسللیع از ترندهای برتر در دهه کنونی اسللت. این امر 
بلله آنها فرصت کافی برای هماهنگی با شللرایط تازه را می دهللد. به این ترتیب 
دیگر نیازی به نگرانی پیرامون شکست در یافتن مشتریان مناسب برای خدمات  
حسابداری نخواهد بود. در ادامه برخی از ترندهای برتر این حوزه را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
1. حسابداری ابری

توسللعه فناوری فضای ابری در طول دهه گذشللته بسللیاری از کسب و کارها 
را تحللت تاثیر قرار داده اسللت. مزیللت اصلی این فناوری کاهللش نیاز به نصب 
نرم افزارهای خللاص برای انجام عملیات های تخصصی اسللت. نتیجه این امر در 
صنعت حسابداری بی نیازی حسابدارها از نصب نرم افزارهای حسابداری و امکان 
پیگیری محاسللبات از طریق فضای ابری است. بنابراین امروزه حسابدارها امکان 
مدیریت حسللاب های شللرکت های مختلف با استفاده از سللرویس های ابری را 

خواهند داشت. 
بدون تردید وقتی از حسللابداری با اسللتفاده از فضای ابری صحبت می کنیم، 
بایللد امنیت این حوزه را مدنظر داشللته باشللیم. هیچ برندی تمایل به سللرقت 
اطالعات مربوط به حسللاب هایش را ندارد بنابراین سللرویس های فعال در زمینه 
فضای ابری باید اطمینان حسابدارها و برندها را جلب کنند. خوشبختانه در طول 
سللال های اخیر سرقت اطالعات از فضای ابری بسللیار اندک بوده است بنابراین 

نیازی به نگرانی پیرامون سرقت اطالعات نیست. 
یکی از نقاط ضعف حسللابداری نیاز به جا به جایی سیستم ها به منظور استفاده 
از نرم افزارها در محل کار است. این امر چالش بزرگی برای حسابدارها محسوب 
می شللد. به هر حال هیچ کس عالقه مند به جا به جایی لپ تاپ در تمام طول روز 
ندارد. مزیت سیسللتم های ابری امکان انجام فعالیت های حسابداری از طریق هر 
سیسللتم متصل به اینترنت اسللت بنابراین دیگر نیازی به نگرانی در این زمینه 

نخواهد بود. 
نکته جالب درباره خدمات شللرکت های فضای ابری به حسللابدارها ایجاد الیه 
امنیتی اضافی اسللت. شرکت های فعال در زمینه فضای ابری به خوبی از دغدغه 
حسابدارها در زمینه سرقت اطالعات آگاهی دارند. به همین خاطر اقدام به جلب 

نظر آنها با افزایش الیه های امنیتی کرده اند. 
2. هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در تمام کسب و کارها کاربرد دارد. این امر به طور کلی شامل 

خودکارسللازی فرآیندهای مختلف بدون نیاز به دخالت مسللتقیم عامل انسانی 
اسللت. به این ترتیب حسللابدارها زمان بیشللتری برای توجه به نکات کلیدی و 
مهم خواهند داشللت. محاسبه دقیق حسللاب ها و بررسی مداوم آنها در بازه های 
زمانی منظم کار چندان دشواری نیست، اما زمان زیادی از حسابدارها می گیرد. 
اسللتفاده از سیسللتم های دارای هوش مصنوعللی امکان صرفه جویللی در زمان 
حسللابدارها را فراهم می سللازد. به این ترتیب ما امکان رسیدگی به حساب های 

بیشتر در مدت زمانی اندک را خواهیم داشت. 
خوشللبختانه اغلب نرم افزارهای حسابداری در طول سال های اخیر به فناوری 
هوش مصنوعی مجهز شده اند. این امر به معنای امکان دسترسی ساده به هوش 
مصنوعی خواهد بللود. نکته جالب اینکه اگر از نسللخه های قدیمی  نرم افزارهای 
حسللابداری استفاده می کنید، امکان به روز رسللانی رایگان را خواهید داشت. به 
این ترتیب بدون نیاز به صرف هزینه بیشللتر به هوش مصنوعی و مزیت های آن 

دسترسی خواهید داشت. 
3. کاربرد گوشی های هوشمند

اسللتفاده از گوشی های هوشللمند برای فعالیت های حسابداری عجیب به نظر 
می رسللد. نکته مهم در زمین حسابداری نیاز به استفاده از اطالعات در هر زمان 
و مکانی اسللت. گوشی های هوشمند به دلیل حجم مناسب شان امکان دسترسی 
به اطالعات حسابداری در هنگام سفر یا جا به جایی درون شهر را فراهم می کنند. 
امروزه بسیاری از نرم افزارهای حسابداری نسخه گوشی  همراه نیز دارند بنابراین 
با دسترسی به اینترنت امکان مشاهده اطالعات حسابداری  مان به صورت بر خط 
فراهم می شود. این امر به معنای پیگیری فعالیت های حسابداری حتی در زمان 

جابه جایی درون شهر یا مسافرت های طوالنی است. 
4. شرکت های خاص خرده پا

فناوری زمین بازی صنعت حسللابداری را دسللتخوش تحوالت بسللیار زیادی 
کرده اسللت. امروزه شللرکت های کوچک و فعال در سللطح خرد به فناوری های 
کاربللردی در زمینلله رقابت بللا برندهای بزرگ دسترسللی دارنللد بنابراین هیچ 
آژانس حسللابداری دارای حاشللیه امن برای فعالیت نیسللت. نکته مهم در این 
میان سللرمایه گذاری اغلب شللرکت های کوچک و خرده پا در صنعت حسابداری 
بر روی خدمات خاص اسللت. این امر مزیت رقابتی بهتری برای آنها در مقایسلله 
با آژانس های بزرگ فراهم می کند. برخی از شللرکت های کوچک حسابداری در 
زمینلله ای خاص، مانند پیش بینی وضعیت آتی حسللابداری شللرکت ها، فعالیت 
دارنللد. نکته مهللم در این میان تخصص و مهارت باالی چنین شللرکت هایی در 
حوزه موردنظر اسللت. به این ترتیب تقریبا هیچ آژانس حسابداری دیگری امکان 

رقابت با آنها را ندارند. 
اگر شما قصد فعالیت در حوزه حسابداری را دارید، توجه به شروع فعالیت در 
قالب شرکتی کوچک و تخصصی مناسب خواهد بود. این امر امکان کسب شهرت 

و اعتبار باال در بازار پرفشار و رقابتی حسابداری را فراهم می کند. 
یکی از مزیت های اصلی شللرکت های کوچک حسابداری ارائه نرخ قیمت های 
پایین در مقایسلله با برندهای بزرگ اسللت. این امر نقللش مهمی در جلب نظر 
مشللتریان دارد. بدون تردید مدیران اولویت همکاری شان با شرکت های ارزان تر 
خواهللد بللود. به این ترتیب ظهور شللرکت های خرده پا میللزان رقابت در عرصه 

حسابداری را شدیدتر کرده است. 
5. کاربردهای شبکه های اجتماعی

آژانس هللای حسللابداری در دهه پیللش رو نیازمند جلللوه ای جذاب 
در شللبکه های اجتماعی هسللتند. این امر شللامل ایجاد حساب رسمی 
در پلتفرم هللای مشللهور بللرای جلب نظر هرچه بیشللتر مخاطب هدف 
اسللت. امروزه اغلب مللردم در پلتفرم های اجتماعی حضللور دارند. این 
امر موجب جلب نظر بسللیاری از برندها شده اسللت. در این میان جای 
خالی آژانس های حسللابداری به شدت حس می شللود. اگر ما برنامه ای 
برای حضور در این فضا نداشللته باشیم، به سرعت از یاد مخاطب هدف 
خواهیللم رفت. برندسللازی در فضای آنالین بدون توجه به شللبکه های 
اجتماعی امکان ناپذیر اسللت. به ایللن ترتیب ما فرصت کافی برای جلب 
نظر مشللتریان تازه و ایجاد جامعه ای کوچک از مشتریان مان را خواهیم 

داشت. 

یکی از چالش های اصلی در صنعت حسللابداری عدم شناسایی آژانس  مختلف 
از سوی مشتریان است. به عنوان مثال، وقتی یک شرکت در تالش برای استفاده 
از خدمات حسللابداری است، هرگز به یک آژانس مشخص فکر نمی کند. این امر 
ناشللی از عدم فعالیت حسابدارها در زمینه برندسازی و بازاریابی است. اگر ما در 
ایللن زمینه مهارت قابل توجهی از خود به خرج دهیم، به سللادگی امکان جلب 
نظر مخاطب هدف را خواهیم داشللت. ایجاد هویتی مشخص برای برند در تمام 
حوزه های کاری دارای اهمیت اسللت بنابراین ما هیچ بهانه ای برای بی توجهی به 

شبکه های اجتماعی نخواهیم داشت. 
6. تمرکز

فعالیت آژانس های حسللابداری در طول سللال های اخیر توسعه بسیار زیادی 
پیدا کرده اسللت. با این حال هنوز هم حسابدارهای حرفه ای تمایلی به استخدام 
در چنیللن آژانس هایی ندارنللد. دلیل این امر نحوه تعامل نامناسللب آژانس های 
حسللابداری بللا کارمندان اسللت. اگر چنیللن آژانس هایی در تالش بللرای ادامه 
فعالیت در حوزه کسللب و کار هستند، باید به فکر راهکاری برای ارتقای کیفیت 
خدمات شللان به حسللابدارها باشللند. این امر شللامل ایجاد انجمن حسابداری و 
تالش برای توجه به خواسللته های حسابداران است. یکی از تجربه های مشترک 
تمام آژانس های حسللابداری تمایل حسابدارهای حرفه ای به ترک شرکت پس از 
مدت زمانی اندک است. این امر آژانس های حسابداری را بدل به کارگاهی برای 
افزایش مهارت  کرده اسللت. ادامه این روند در سال های پیش رو نتیجه مناسبی 

برای صاحبان آژانس های حسابداری نخواهد داشت. 
توجه به اهمیت سللالمت روانی و جسللمی کارمندان در صنعت حسللابداری 
ضروری اسللت. متاسفانه هنوز هم بسیاری از آژانس های حسابداری به این نکته 
مهللم توجه ندارنللد بنابراین در دهه پیش رو بسللیاری از آژانس های موردنظر با 
شکست مواجه خواهند شد. نکته مهم در این میان تالش و سرمایه گذاری برای 
بهبود خدمات جانبی به حسابدارهاسللت. در غیر این صورت دهه آینده همراه با 

شکست کامل آژانس های حسابداری خواهد بود. 
7. فناوری بالک چین

توسللعه فناوری بالک چین از اواخر دهه گذشللته شروع شللد. این فناوری در 
بسللیاری از حوزه های تبللادل اطالعات و اینترنت کاربللرد دارد. امروزه برخی از 
حسللابدارها از فناوری بالک چین برای افزایش ضریللب امنیتی تبادل اطالعات 
و مبالغ مالی میان شللرکت ها اسللتفاده می کنند. یکی از چالش های اصلی حوزه 
حسابداری امکان درز اطالعات محرمانه شرکت ها به بیرون است. اگر ما به عنوان 
یک حسابدار با چنین چالشی مواجه شویم، به احتمال زیاد شهرت مان در حوزه 
کسللب و کار به کلی نابود خواهد شللد بنابراین تالش برای پیشگیری از شهرت 

منفی در این زمینه کامال منطقی خواهد بود. 
اسللتفاده از فنللاوری بالک چیللن امللکان حللذف نرم افزارهای واسللطه برای 
انتقللال اطالعات و مبالغ مالللی را فراهم می کند. به ایللن ترتیب ضریب امنیتی 
فرآیندهای انتقالی افزایش خواهد یافت. حسللابدارها همیشلله با دغدغه افزایش 
امنیت ارتباطات آنالین مواجه بوده اند. شللاید اکنون زمان الزم برای غلبه بر این 

مشکالت رسیده باشد. 
بللدون تردید فنللاوری بالک چیللن هنوز جدید محسللوب می شللود بنابراین 
بهره برداری از آن در مقیاسللی وسیع تا چند سال آینده امکان پذیر نخواهد بود، 
با این حال چنین نکته ای مانع امیدواری به آینده صنعت حسللابداری با ضریب 

امنیتی باالتر نیست. 
جمع بندی

دهه جدید چالش ها و ترندهای بسللیار زیادی برای کسب و کارها به 
ارمغان آورده اسللت. اسللتفاده از ترندهای تازه برای توسعه کسب و کار 
امری ضروری محسوب می شود. اگر ما در این زمینه کند عمل کنیم، به 
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شهردار سمنان در کارگروه تخصصی فرهنگی، سالمت، بانوان وخانواده شهرستان سمنان تشریح کرد:
اقدامات پیشگیرانه شهرداری سمنان برای مقابله با کرونا

 سمنان_ حسین بابامحمدی: شهردار سمنان گفت: شــهرداری سمنان برای پیشگیری و مقابله با 
ویروس کرونا و حفظ ســامت شــهروندان و کارکنان مجموعه خود اقدامات پیشگیرانه ای را در دستور کار 
قرار داده اســت. ســید محمد ناظم رضوی  گفت : فضاهای عمومی شهر سمنان آمادگی الزم را در زمینه 
پیشــگیری و کنترل ویروس کرونا دارند و شهرداری ســمنان اقدامات پیشگیرانه را در راستای بهداشت و 
ســامت شهروندان با هماهنگی کارشناسان بهداشت در دستور کار قرار دارد .ناظم رضوی افزود: اقدام های 
مذکور براساس دستور العمل های وزارت بهداشت مبنی بر انجام امور پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتا به این 
ویروس که به شهرداری ها اباغ شده است، پیگیری می شود.وی گفت : در این راستا روزانه در دو نوبت توسط کارکنان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری پس از سرویس اتوبوس ها ،  نظافت بیرونی و داخلی آنها با مواد شوینده و با استفاده از مواد نظافتی ضد عفونی کننده تمامی دستگیرها 
و صندلی ها به طور کامل نظافت و ضدعفونی می شوند. شهردار سمنان در خصوص شستشو و ضدعفونی نمودن مبلمان شهری اظهار داشت : سازمان ها 
و مناطق سه گانه شهرداری نسبت به شستشو و ضدعفونی نمودن روزانه مبلمان شهری در بوستانها و معابر شهری ، ایستگاه های اتوبوس و سطل های 
زباله و بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت اقدام  می کنند تا از طریق سهمی در پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و مقابله با این ویروس داشته باشد.
رضوی در خصوص اقدامات الزم برای کارکنان گفت : برای کارکنان مجموعه شهرداری مواد بهداشتی الزم ماسک ، دستکش و مایع ضدعفونی تهیه و 
توزیع گردیده و پمفلت های آموزشی نکات مورد رعایت در خصوص پیشگیری از انتشار این ویروس در سازمانها و مناطق توزیع شده است . وی ادامه داد: 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان نیز  با مشارکت مرکز بهداشت اقدام های الزم برای اطاع رسانی راه های پیشگیری و آموزش های 
الزم از طریق فضای تبلیغاتی محیطی، فرهنگسراها و خانه های بازی به شهروندان ارائه می دهد .  رضوی گفت : اقدامات الزم در آرامستان وادی السام 
نیز انجام شده تا تدفین فوت  شدگان احتمالی با  رعایت امنیت کامل بهداشتی انجام شود.شهردار سمنان  با بیان اینکه مهمترین راههای پیشگیری از 
سرایت ویروس کرونا، خودمراقبتی و رعایت مسایل بهداشتی است؛ خاطرنشان کرد: شهروندان با توجه کردن به توصیه بهداشتی و رعایت کردن آنها نقش 

بسزایی در پیشگیری از این ویروس را دارند.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران خبرداد:
تمهیدات سازمان تامین اجتماعی برای مقابله با سرایت ویروس کرونا از 

طریق کاهش مراجعات به شعب این سازمان
ساری – دهقان: سیدعلی اصغر محمودی ،مدیرکل تامین اجتماعی مازندران از صدوردستور اداری دکتر 
ساالری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جهت تمهیدات سازمان تامین اجتماعی برای مقابله با سرایت 
ویروس کرونا از طریق کاهش مراجعات به شعب این سازمان خبرداد. سیدعلی اصغرمحمودی گفت:مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی با صدور دستور اداری تمهیدات الزم به منظور تداوم ارایه خدمات درمانی و تعهدات 
بیمه ای این ســازمان را در ایام شــیوع ویروس کرونا به مدیران اجرایی این سازمان اعام کرد. به گزارش 
خبرنــگار مازنــدران به نقل روابط عمومی اداره کل  تامین اجتماعی مازنــدران ، مدیرکل تامین اجتماعی 
مازندران بیان نمود:بر اساس دستور اداری صادر شده از سوی دکتر مصطفی ساالری جلوگیری از هرگونه وقفه در تعهدات به ویژه خدمات درمانی به جامعه 
تحت پوشش و همچنین کاهش تردد هر چه بیشتر بیمه شدگان در شعب و کارگزاری های رسمی مورد تاکید قرار گرفته اند. مهمترین تدابیر اتخاذ شده 
برای کاهش مراجعات به شعب و کارگزاری های تامین اجتماعی به منظور مقابله با سرایت ویروس کرونا بدین شرح است: آن دسته از بیمه شدگانی که 
دفترچه درمانی آنان تا پایان بهمن ۱۳۹۸ دارای اعتبار بوده و استحقاق دریافت درمان را داشته اند، دفترچه آنان تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ معتبر تلقی 
شده و مجاز هستند از مزایای درمانی سازمان بهره مند شوند. بر همین اساس نیازی به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری های رسمی سازمان برای 
تمدید اعتبار نخواهند داشت. بیمه شدگانی که دفاتر درمانی آنها تا پایان فروردین ۱۳۹۹ زودتر از موعد مقرر ۴و۶ ماهه به اتمام می رسد، در این ارتباط 
لزومی به معرفی به شورای پزشکی نیست. انجام بازرسی از کارگاه ها تا پایان فروردین ماه سال۹۹ به جز موارد خاص نظیر درخواست صدور مفاصا حساب 

ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در خصوص کارگاه های فاقد سابقه،درخواست بیمه شده و یا کارفرما مبنی بر انجام بازرسی موضوعیت نخواهد داشت.
به منظور تمدید و یا صدور کارت هوشمند رانندگان و تداوم بیمه پردازی تا پایان فروردین سال۹۹ نیازی به استعام از سازمان تامین اجتماعی نبوده و 
ادارات کل استان ها می بایست مراتب را راساً به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه منعکس کنند. چنانچه مدت کارت مهارت فنی مشمولین 
قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در فواصل اسفند ۹۸ لغایت فروردین ۹۹منقضی شود،ادامه بیمه پردازی تا پایان فروردین۹۹ با مانع بوده 
و پس از آن نیز در صورت تایید و تمدید اعتبار کارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای، نیازی به مراجعه بیمه شده برای اعام موضوع و تکمیل 
درخواست نخواهد بود. با توجه به شرایط کنونی الزم است که اطاع رسانی مناسب به جامعه تحت پوشش به منظور ترغیب مخاطبان سازمان برای استفاده 

از خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی صورت پذیرد.

دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر:
دفترچه های فاقد اعتبار بیمه سالمت تا تاریخ 31 فروردین 1399 تمدید شد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بیمه سامت استان بوشهر گفت با توجه به اهمیت رعایت 
توصیه های بهداشتی در پیشگیری از سرایت ویروس کرونا و لزوم صیانت از سامت بیمه شدگان گرامی ، 
بمنظور کاهش مراجعات حضوری به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سامت استان ، دفترچه بیمه تمامی 
بیمه شدگان صندوقهای مختلف سازمان شامل کارکنان دولت ، بیمه روستائیان ، بیمه سامت همگانی و 
سایر اقشار در تمامی زیر صندوقها ، در صورت منقضی شدن تاریخ اعتبار و دارا بودن نسخ سفید در دفترچه، 
تا تاریخ ۳۱   فروردین ۱۳۹۹ معتبر بوده و در صورت مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد ، قابل پذیرش بوده 
و می توانند از خدمات سامت  اعم از سرپائی و بستری استفاده نمایند . الزم به توضیح است که صرفاً دفاتر بیمه درمانی صندوق بیمه ایرانیان مشمول 

این بخشنامه نمی شوند و در صورتی که دارای اعتبار باشند ، قابل پذیرش می باشند .
  دکتر رمضانی افزود : با توجه به تعیین بیمارستان شهدای خلیج فارس بعنوان بیمارستان معین جهت درمان بیماری کرونا ویروس ، پذیرش بیمه 
شــدگان تمامی صندوقهای بیمه ای ســازمان )کارکنان دولت ، روستائی ، بیمه سامت همگانی ، بیمه ایرانیان ، سایر اقشار و ...( در بخشهای سرپائی و 
بستری تمامی بیمارستان های استان و ارائه خدمات به آنان ، بدون هیچ محدودیتی و با تأکید بر رعایت تعرفه دولتی بامانع است . همچنین مدیر کل 

بیمه سامت استان بوشهر از پاسخگویي مرکز ۱۶۶۶ به سواالت مردم  درباره ییماری کرونا خبر داد.
روابط عمومی اداره کل بیمه سامت استان بوشهر

رییس کمیته داوران هیات تکواندو استان خوزستان :
منبعد لیگ های برتر خوزستان همانند مسابقات جهانی با هوگو و کاله 

الکترونیکی برگزار می شود
اهواز – شبنم قجاوند: اسماعیل اسفندیاری: از آنجا که تکواندو یک ورزش تثبیت شده در المپیک است 
منبعد لیگ های برتر خوزستان همانند مسابقات جهانی با هوگو و کاه الکترونیکی برگزار می شود. اسماعیل 
اســفندیاری رییس کمیته داوران این هیات در گفت و گو با خبرنگاران ورزشــی با اعام این خبر افزود ؛ از 
آنجاییکه  تکواندو تنها رشته رزمی تثبیت شده در المپیک می باشد ، سعی شده است خطای قضاوت های 
انسانی در آن کمتر دخالت داده شود و با ورود تکنولوژی نوین در ثبت امتیاز در محافظ تنه )هوگو ( و کاه 
الکترونیکی در این عرصه همواره شاهد قصاوت های عادالنه تر و دور از حاشیه و تنش در این وادی بوده ایم. 
بر پایه همین گزارش رییس کمیته داوران هیات تکواندو استان خوزستان اذعان داشت، از مدتها پیش با تصمیم اتخاذ شده در جلسه مشترک با کمیته 
برگزاری مسابقات و همچنین دبیر هیات تکواندو استان و با حمایت دکتر حیدری مدیر کل و دکتر نصیری معاون فنی اداره کل ورزش و جوانان استان  
و تامین اعتبار مقرر شد لیگ های برتر استان به استفاده از تجهیزات الکترونیکی روی اورد و به تدریج ان را به لیگ های پایین تر مانند نوجوانان تسری 
دهد. تا جایی که در سال ۹۹ لیگ های نونهاالن وخردساالن استان نیز با این تجهیزات برگزار شود. اسفندیاری با بیان این که هم اکنون مسابقات آسیایی 
و جهانی نونهاالن و نوجوانان نیز با همین تجهیزات برگزار می شود، گفت : در واقع مسئوالن هبات تکواندو استان خوزستان با وارد کردن این تجهیزات به 
لیگ های برتر ،نوعی یکسان سازی مطابق با استانداردهای بین المللی را انجام دادند و منبعد اخذ امتیاز توسط مبارزین در هر مسابقه با باالترین ضریب 

صحت و سامت و کمترین دخالت انسانی خواهد بود.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان؛
  کارگران مبتال به کرونا بیمه بیکاری می گیرند

 همدان - خبرنگار فرصت امروز: احمد توصیفیان گفت : کارگرانی که مبتا به ویروس کرونا شوند به 
دلیل اینکه شامل مرخصی استعاجی نمی شوند، می توانند از صندوق تامین اجتماعی به عنوان بیمه بیکاری 
استفاده کنند. وی گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و حفظ سامت کارگران و کارفرمایان 
واحدهای کارگری، کارفرمایان واحدهای کارگری شهرستان های استان همدان موظف به ضدعفونی کردن 
محیط کارگاه شده اند. توصیفیان اظهار کرد: به کارفرمایان توصیه شده با اقدامات پیشگیرانه و نکات بهداشتی، 
از شــیوع این ویروس در محیط های کارگری جلوگیری کنند. وی تصریح کرد: مسؤولیت نظارت این مهم 
به عهده بازرسان کار است و بازرسان کار مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز بر اجرای صحیح این دستورالعمل و رعایت شاخص های 

بهداشتی در محیط های کارگری، نظارت ویژه خواهند داشت.
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اخبار

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: هادی خطوط ۱۳۲ کیلو ولت وحدت – لشکر و شمالغرب – لشکر، 
با هادی پر ظرفیت تعویش شد. محمود دشت بزرگ اظهار داشت: ارزش 
ســرمایه گذاری این دو پروژه ۸۹ میلیارد ریال بوده است. وی بیان کرد: 
طول خط ۱۳۲ کیلو ولت لشــکر به وحدت ۵ کیلومتر و شــمالغرب به 
لشکر ۲۷ کیلومتر مدار بوده که هادی آن با هادی پرظرفیت تعویض شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه این پروژه ها 
باعث افزایش ظرفیت خطوط خواهند شد؛ تصریح کرد: اجرای این پروژه 

ها باعث کاهش هزینه ها می شود چرا که دیگر نیازی به احداث خطوط 
جدید نمی باشــد و از خطوط موجود با تعویض هادی و افزایش ظرفیت 

بیشترین استفاده صورت می گیرد.
دشت بزرگ افزایش ظرفیت خطوط رینگ غربی شبکه فوق توزیع اهواز 
را یکی از اهداف بهره برداری از این پروژه ها اعام و تاکید کرد: با اجرای 
این دو پروژه از ابتدای ســال جاری تاکنون ۶۸ کیلومتر هادی پر ظرفیت 
به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت ) استان های 

خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد( افزوده شده است.

تبریز - ماهان فالح: مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
آذربایجان شــرقی بر ضرورت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در راستای 

حفظ صیانت از نیروی ارزشمند کار تاکید کرد. 
میراحد حســینی با اشاره به اقدامات صورت گرفته، گفت: با همکاری 
تشــکل های کارگری، کارفرمایی و تعاونگران استان اقدامات و پیام های 
بهداشتی و مراقبتی در راستای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا صورت 
گرفته است. وی افزود: جلسات هیات های تشخیص و حل اختاف تا آخر 
هفته متوقف و تدابیر و برنامه ریزی های الزم با اطاع رسانی به ذینفعان 
صورت گرفته اســت.   مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح 
جهت ارسال پیام های بهداشتی و مراقبتی در جهت پیشگیری و مقابله کرد: با هماهنگی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشــت کار در 

با انتقال ویروس کرونا در جامعــه کارگری بعمل آمده و این مرکر آماده 
برگزاری هرگونه کارگاه آموزشــی برای مسئولین ایمنی و بهداشت کار 
واحدهای تولیدی صنعتی می باشد. حسینی همچنین در راستای تامین 
بهداشــت و حفاظت فردی مناســب برای کارگران اقدامات و توجه های 
الزم به مســئولین خانه های بهداشت کارگری برای نظارت بر کارگاهها 
و تامین وسایل حفاظت فردی از قبیل دستکش، ماسک، مواد ضدعفونی 
کننده مورد نیاز کارگران و همچنین رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
به کارفرمایان اباغ شــده اســت.  وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی و 
همراهی هم بتوانیم با مقابله اصولی با این ویروس، شــادابی و نشاط را به 

جامعه کار و تولید به ارمغان بیاوریم.

ایالم - هدی منصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایام با 
اشــاره به نقش موثر کلیه کارکنان از جمله نیروهای پیمانکاری در 
رســیدن به اهداف شرکت گفت: ایجاد انگیزه و افزایش رضایتمندی 
کارکنان، مســیر دستیابی به اهداف و چشــم انداز سازمان را هموار 
می ســازد. به گزارش روابط عمومی، مهندس "شهریار داری پور" در 
حاشیه افتتاح ساختمان اسکان نیروهای پیمانکاری معاونت عملیات، 
از ارج نهادن به نیروهای پیمانکاری در این شــرکت خبر داد و افزود: 
افزایش رضایتمندی، باال بردن انگیزه کاری و ارج نهادن به زحمات و 
تاش کلیه کارکنان از جمله نیروهای پیمانکاری از اهداف و اولویت 
های منابع انســانی شرکت است.  وی با بیان اینکه بیش از ۵00 نفر 
نیروی پیمانکاری به صورت مســتمر در این پاالیشــگاه فعالیت می 

کنند، اظهار داشــت: در تعمیرات اساسی ســال جاری که منجر به 
بهبود کیفی محصوالت پاالیشــگاه و همچنین افزایش و رشد قابل 
توجه محصوالت تولیدی نسبت به مدت مشابه در سنوات گذشته شد 

نقش این نیروها قابل توجه بود.  وی با بیان اینکه نیروهای پیمانکاری 
معاونت عملیات بیش از ۱0 سال است که در کانکس اسکان داشتند، 
اظهار داشت: یکی از ساختمانهای به جای مانده از زمان پروژه با هدف 
اســکان این نیروها و افزایش رضایتمندی، طی سال جاری بازسازی، 
تکمیل و تجهیز گردید تا این نیروها با انگیزه و رضایتمندی بیشتری 
در انجام وظایف و رسیدن به اهداف و چشم انداز شرکت تاش کنند. 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایام تصریح کرد:  در راستای توجه و 
ارج نهادن به تاش و زحمات نیروهای پیمانکاری این ساختمان به نام 
یکی از نیروهای پیمانکاری که سالهای متمادی در زمان پروژه و پس 
از آن منشا خدمات ارزنده در پاالیشگاه بودند و امسال دار فانی را وداع 

گفتند نامگذاری گردید.

تبریز - ماهان فالح: میراحد حسینی مدیرکل تعاون، کارو رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی بطور جداگانه با مدیرکل مدیریت درمان 
استان و مدیرکل بهزیستی استان دیدار کرد در این دیدار با تبریک 
انتصاب این عزیزان در مســئولیت خطیر شان از تاشهای صورت 
گرفته توسط مدیران اســبق این ادارات از دکتر نیکنامی مدیرکل 
اسبق مدیریت درمان و مهندس ارشدزاده مدیر کل اسبق بهزیستی 
اســتان قدردانی کرد.  حسینی با اشاره به ماموریت های خطیر این 
ادارات در ارائه خدمات به قشر آسیب پذیر جامعه و گروههای هدف 
با تبییــن برنامه های وزارت متبوع بر همکاری و همدلی بیشــتر 
بــرای تحقق اهداف و برنامه های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تاکید کرد وی خدمت در این دو عرصه را عبادت و تاش 

برای ارائه خدمات به آحاد مردم علی الخصوص قشــر آسیب پذیر 
جامعه را یک امر الهی و جهاد در راه خداتوصیف کرد و با بیان نقش 
هر یک از این ادارات در رضایتمندی مردم افزود: کار شــما در این 
عرصه خطیر است و تنها با عشق و عاقه می توان این مسیر را طی 
کرد.  رئیس شــورای هماهنگی ادارات و سازمانهای تابعه وزارت در 
اســتان ابراز امید واری کرد: با اتکال به خدا و بهره مندی از بر نامه 
ها و ماموریت های راهبردی وزارت خدمات موثری به جامعه هدف 
ارائه گردد. پیش از این طی حکم های جداگانه ای از ســوی مقام 
عالی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی خانم دکتر صحافی به سمت 
مدیرکل بهزیستی استان و دکتر مقدسی به سمت مدیریت درمان 

استان منصوب شدند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
اجرای دو پروژه هادی پر ظرفیت در برق منطقه ای خوزستان

مدیرکل تعاون، کار ور فاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
ضرورت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در جامعه کارگری

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

ایجاد انگیزه و افزایش رضایتمندی کارکنان، مسیر دستیابی به اهداف و چشم انداز سازمان را هموار می سازد

دیدار مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مدیران کل بهزیستی و مدیریت درمان آذربایجان شرقی

قم - خبرنــگار فرصت امروز: مدیر کل کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( قم گفت: در ۱۱ ماه ســال جاری مشــارکت مردم و 
خیرین قم در صدقات و اکرام، ۵0 درصد نســبت به مدت مشــابه 

سال ۹۷ رشد داشته است.
 اکبر میرشکاردر نشست خبری مجازی با گرامیداشت ۱۴ اسفند 
سالروز تاسیس کمیته امداد و آغاز هفته احسان و نیکوکاری عنوان 
کرد: مردم قم همیشه در همه صحنه های مختلف پیشگام هستند 
و حضوری پررنگ دارنــد و ما امیدواریم با رفع دغدغه های مربوط 
به کرونا، شــاهد شادی و حضور بیشــتر مردم در کمک رسانی به 
نیازمندان باشیم. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( قم افزود: 
مردم قم، مشارکت فراوانی در طول ۱۱ ماه در حمایت از نیازمندان 
داشــتند که جای تقدیر دارد، آنها، کمیته امداد را به عنوان نهادی 
انقابی و مردمی و به عنوان امانت دار پذیرفته اند و امانت های خود 
را به کمیته امداد واگــذار می کنند. وی تصریح کرد: ما نیز تاش 
کردیم، امانت دار خوبی باشــیم و کمک های مردم شریف را بدون 

هیچ گونه معطلی به دست نیازمندان واقعی برسانیم.
میرشــکار اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ هــزار خانواه عاوه بر 
خدمات معیشتی، از این نهاد،حقوق و مستمری در هر ماه دریافت 
می کنند که از محل اعتبارات دولتی اســت، در سول ۱۱ ماه سال 
جاری، مبلغ ۵۲ میلیارد تومان مستمری به نیازمندان پرداخت شده 
است. وی بیان کرد:همچنین ۸۴0 سالمند تحت پوشش خدمات 
هستند که عمدتا زخم بستر دارند و اغلب با توجه به اینکه ساکن 
روستا هســتند از خدمات پرستار اســتفاده می کنند و به صورت 
ماهیانــه هزینه ایزوالیف را به آنها پرداخــت می کنیم و عاوه بر 
خدمات پرستاری،۱00 میلیون تومان هزینه جانبی به آنها پرداخت 
شده است. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( قم خاطرنشان 
کرد: در قم، حدود۱000 نفر فرزند زیر ۶ ســال نیز تحت پوشش 
ما هستند که طبق نظر کارشناسان وزارت بهداشت براساس سوء 
تغذیه شناسایی شدند و کمبود وزن دارند و ماهیانه ۱00 هزار تومان 

کمک هزینه تغذیه به آنها پرداخت می شود.
وی در مورد خدمات درمانی گفــت: ۲۵ هزار نفر از مددجویان 
دارای دفترچه بیمه سامت هستند که با هزینه امداد تامین می شود 
و برای هزینه تکمیلی درمان آنها نیز در این مدت بیش از ۳ میلیارد 
تومان پرداخت شــده است. میرشکار افزود: همچنین ۱۳00 نفر از 

خدمات کمک هزینه ازدواج به مبلغ ۶ تا ۱۲ میلیون تومان نقدی 
یا کاال استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: در حوزه مسکن به دلیل افزایش قیمت و پایین 
آمدن قدرت خرید به ســمت پرداخــت ودیعه رفته ایم و ۷00 نفر 
از ودیعه مســکن استفاده می کنند و ۱۶00 نفر به صورت ماهیانه 
از کمک هزینه اجــاره ۱00 تا ۳00 هزار تومان به صورت ماهیانه 
بهره مند می شوند. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( قم بیان 
کــرد: در این مدت ۴ هزار و ۵00 نفر از وام قرض الحســنه از ۵ تا 
۱0 میلیون تومان بهره مند شــدند تا بتوانند بخشی از مشکات 
اقتصادی خود را رفع کنند. وی اظهار کرد: در این مدت ۴۸ هزار نفر 
به طور موردی از خدمات این نهاد استفاده کرده اند مه در مجموع 
۱۳ میلیارد و ۲00 میلیون تومان کمک های موردی پرداخت شده 
است، در حوزه مشاوره و برنامه های فرهنگی و آموزشی نیز خدماتی 

ارائه شد.
میرشکار عنوان کرد: در ایجاد اشتغال نیز اقداماتی انجام شد و ۵۲ 
میلیارد تومان وام اشتغال به مددجویان پرداخت شده است، در این 
راستا به ۱۷00 نفر مستعد اشتغال، وام پرداخت شد که بخشی از 
آنها مددجو بودند و تعدادی نیز مراجعه کننده مردمی بودند که اگر 

این وام را دریافت نمی کردند باید مددجو می شدند.
وی افزود:در ســال جاری برآنیم این تعداد افراد را به ۲ هزار نفر 
برسانیم، تاکنون ۶۱۵ نفر با وام اشتغال و ایجاد کسب و کار به توان 

مالی رسیده اند و از چرخه خدمات کمیته امداد خارج شده ان
مدیر کل کمیته امداد امام خمینــی )ره( بیان کرد: در این ۱۱ 

ماه کاالهایــی به صورت جهیزیه به خانواده هــا تقدیم و ۱۶ هزار 
کیلو گوشــت و پوشــاک و کفش از جمله کمک های مردمی نیز 
به نیازمندان اهدا شد. وی در ادامه تصریح کرد: با آورده مددجویان 
۱۴ واحد مسکونی خردیداری و ۸00 واحد نیز در دست تعمیر قرار 
گرفت. میرشکار خاطرنشان کرد: مردم قم امسال ۵۴ میلیارد تومان 
کمک کردند که در ۱۱ ماه ســال جاری مشارکت مردم و خیرین 
قم در صدقات و اکرام، ۵0 درصد نســبت به مدت مشابه سال ۹۷ 

رشد داشته است.
وی بیان کرد: نیکوکاران و خیرین توجه داشــته باشند، بیماری 
کرونا دغدغه ای بزرگ است که همه باید برای مقابله با این بیماری، 
نکاتی را رعایت کنیم، در این مقطع نیازمندان ســختی بیشتری 
می کشند و احساس نیاز بیشتری دارند و حتی افرادی هستند که 

هزینه تامین ماسک و ضدعفونی کننده را نیز ندارند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( عنوان کرد: مراجعات به 
کمبته امداد در این ایام زیاد شده است و سفره و یخچال بسیاری از 
افراد خالی است. وی گفت:در سالهای قبل جشن نیکوکاری برگزار 
می شــد و مدارس فعال بود و از طریق مدارس، کمک های زیادی 
جذب می شد، از طرفی کسب و کار واحدهای صنفی و خیرین رونق 
داشت و پایگاه های مختلفی در سطح شهر می زدیم، اما بنا به دالیلی 
امسال این اقدامات امکان پذیر نیست. میرشکار افزود: خانواده های 
بسیاری در این شرایط معیشتی به ما مراجعه می کنند و ما شرمنده 
بسیاری از نیازمندان هستیم، اگر خیرین و مردم قم مشارکت های 
خود را دریغ نکننــد، این کمک ها در کوتاه ترین زمان و به صورت 

نقدی در اختیار خانواده ها قرار می گیرد.
وی اظهــار کرد: مردم قم می توانند از طریق غیرمســتقیم این 
کمک ها را واریز کنند و با کمترین مبلغ ما را در حمایت از نیازمندان 
یاری کنند، در این شرایط خانواده ها با مشکات مالی مواجه شده اند 
و دسترســی به مایحتاج زندگی ندارند در حالی که برای مقابله با 

کرونا باید سیستم بدنی قوی داشته باشند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: در جشن نیکوکاری 
به شکرانه سامتی خودمان از طریق اینترنت و مبایل و با روش های 
*۸۸۷۷*0۲۵0# و یا شــماره کارت ۶0۳۷۹۹۷۹0000۱۱۲۵ و 
ارسال پیامک خالی به شماره ۸۸۷۷ می توانیم مشارکت مهمی در 

کمک به نیازمندان داشته باشیم.

مشارکت مردم و خیرین قم به کمیته امداد در سال 98، 50 درصد رشد داشته است
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ویروس کرونا؛ نامی که در دو ماه گذشللته بیشللتر از هر اسم دیگری 
شللنیده اید. همچنین اگر روزانه اخبار دنیللای تکنولوژی را دنبال کرده 
باشللید، صدها خبللر مختلف در رابطه با تاثیللرات منفی این ویروس بر 
دنیای تکنولوژی نیز به چشللم تان خورده اسللت. از لغو شللدن چندین 
رویداد و کنفرانس مهم سللاالنه تا تاخیر در عرضه گوشللی هایی که ۱۱ 
ماه برای شان انتظار کشیده ایم، همگی از تاثیرات این ویروس کوچک و 
کشنده بر دنیای تکنولوژی هستند. در این مقاله سعی کردیم تا تاثیرات 

ویروس کرونا بر این صنعت را بررسی کنیم. با دیجیاتو همراه باشید.
کاهش تولیدات فناوری

چین؛ کارخانلله دنیا. اگر بخواهید تولیدات فناوری را فلج کنید، بهتر 
است کارخانه آن را از پا بیندازید. ویروس کرونا هم دقیقا همین کار را 
کرده و از چین شللیوع پیدا کرد. این ویروس کار خود را از ووهان آغاز 
و در مسیر خود به کشورهای دیگر، همه چیز را تعطیل کرد. مهم ترین 
بازاری را هم که به تعطیلی کشاند، بازار موبایل و گوشی هوشمند بود.

بللرای مثال بگذاریللد از تاثیرات این ویروس کشللنده بر باارزش ترین 
کمپانللی دنیللا بگوییللم. اپل بلله دلیل تعطیلللی بزرگ تریللن کارخانه 
مونتاژکننده محصوالتش )فاکسللکان( و همچنین نبود نیروی کافی در 
خطللوط تولید و در نهایت کاهش تقاضا در چیللن، ضرر هنگفتی دید؛ 
آن قدر هنگفت که مجبور شللد به سللهامداران اعللالم کند، درآمد های 
فصللل اول و دوم، کمتر از پیش بینی هایی اسللت کلله تحلیلگران بازار 

انجام داده اند.
این داسللتان گوشللی های نو و جدید بود. اوضاع برای قطعات یدکی 
آیفللون و دیگر محصوالت اپل هم به همین وخامت و شللاید حتی بدتر 
باشللد. البته فاکسکان گفته تا پایان ماه جاری میالدی )مارس(، دوباره 
به همان سللرعت تولید قبل برمی گردد. در طرف دیگر این طیف، غول 
چینی قرار دارد. هوآوی به خودی خود درگیر مشللکالت بسیاری است؛ 
مشکالتی که عمده مقصر آن، دولت آمریکاست. با این حال این کمپانی 
به تمامی سهامداران خود اعالم کرده عرضه محصوالت به بازار در سال 

2۰2۰، با 2۰درصد کاهش روبه رو می شود.
همه چیز طبق برنامه پیش می رفت تا اینکه ویروس کرونا از راه رسید 
و عرصلله را بیش از پیش برای ایللن کمپانی تنگ کند. به همین دلیل، 
هوآوی اعالم کرده اسللت که چشللم انداز سللال جاری میالدی، شاید از 
چیللزی که انتظار داشللت نیز بدتر باشللد. البته هللوآوی در این کارزار 
تنها نیسللت؛ اوپو، شیائومی و دیگر کمپانی های غیرچینی نیز به همراه 

هوآوی در سراشیبی قرار دارند.
البته باید بگوییم که اوپو کمی عاقالنه عمل کرده و بخشی از تولیدات 
خللود را به جایی خارج از خاک چین منتقل کرده بود. به همین دلیل، 
به اندازه هوآوی، درگیر تبعات ویروس کرونا نشللده است. شیائومی اما 
بومی بودن را دوسللت داشللته و همین عالقه بیش از حد باعث شللد تا 
ضربلله بزرگی بخورد. این کمپانی انتظار دارد در گزارش مالی فصل اول 

خود، شاهد غافلگیری های بی شماری باشد.

ویللروس کرونللا پللس از ازکار انداختن کارخانه کره زمین، به سللراغ 
نزدیک ترین کشللوری رفت که تکنولوژی را بسللیار دوسللت دارد؛ کره 
جنوبی. این کشور خانه چندین کمپانی بزرگ حوزه تکنولوژی است که 
دسللت کمی از همتایان آمریکایی یا چینی خود ندارند. حتما پیشتر در 
دیجیاتللو خوانده اید که دو کمپانی سامسللونگ و ال جی به دلیل مبتال 
شللدن کارمندان کارخانه های شان در شللهر گومی، چندین بار تعطیل 
شده و برخی از این کارخانه ها نیز برای مدت نامعلومی تعطیل شده اند.
سامسللونگ سللعی کرده تا با ویروس کرونا مقابله کللرده و تولیدات 
خللود را به جایللی خارج از کره جنوبی منتقل کنللد؛ ویتنام که همواره 
از آن به عنوان کفاشللی دنیا یاد می شللود، شللاید بلله زودی به یکی از 
مراکز تولید محصوالت الکترونیکی هم تبدیل شللود. در نتیجه، شللاید 
این ویروس منحوس، ناخواسللته کمکی به اقتصاد این کشللور هم کرده 
باشد. چند روز پیش اما گزارش از IDC منتشر شد که خبر از کاهش 
۱۰.۶درصدی بازار گوشللی هوشمند می داد. بازار چین هم با ۴۰درصد، 
بیشترین ضرر را از ویروس کرونا می بیند. داستان اما به گوشی هوشمند 

ختم نمی شود.
ویروس کرونا قربانی های دیگری نیز گرفته است. برای مثال می توان 
از اکیلوس نام برد. هدسللت واقعیللت مجازی فیس بوک هم با تاخیراتی 
در عرضه مواجه شللده که ضرر و زیان بسللیاری به این شبکه اجتماعی 
پرحاشیه وارد خواهد کرد. مایکروسافت به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
نر م افزار دنیا نیز به سللهامداران هشدار داده است که فروش محصوالت 
مبتنی بر ویندوز و همچنین سخت افزارهای سرفیس، همگی با کاهش 
مواجه هسللتند و به احتمال زیاد درآمدی کمتر از پیش بینی های انجام 

شده به حساب بیل گیتس و شرکا واریز می شود.
پس تکلیف ساعت ها و اسپیکرهای هوشمند و لپ تاپ ها چه می شود؟ 
ویروس کرونا به این بازار نیز روی خوش نشللان نداده اسللت. شللرکت 
ترندفللورس )TrendForce( ایللن بللازار را تحلیل کللرده و می گوید 
عرضه سللاعت های هوشللمند، با ۱۶درصد کاهش، تاثیر منفی زیادی از 
این ویروس جان سللخت گرفته اسللت. در نتیجه می تللوان گفت که در 
کنللار چینی ها، کمپانی های دیگر نیز ضربه هللای زیادی از این ویروس 

خورده اند.
با این حال چیزی که چین را از دیگر بازار ها متمایز می کند، تقاضای 
بازار داخلی این کشور هم هست. کشور اژدهای سرخ، عالوه بر برعهده 
داشتن مسئولیت تولیدات محصوالت حوزه تکنولوژی کشورهای دیگر، 
یکی از بزرگ ترین بازارهای جهان را نیز در اختیار دارد. بازار تکنولوژی 
۵G بللرای مثللال، تاثیر زیادی از این ویروس داشللته و نمی تواند طبق 
برناملله، در این کشللور پهناور گسللترش پیدا کند، چراکه بسللیاری از 

سازندگان کابل های فیبر نوری در ووهان واقع شده اند.
شللاید شللرکت های خارجی با تاخیر در عرضه محصوالت شان مواجه 
شوند، اما این تاثیرات کوتاه مدت بوده و پس از گذشت مدت مشخصی، 
دوباره به حالت سللابق برخواهند گشللت. اما اوضاع برای چین اینگونه 

نیسللت، زیرا این کشور در ابتدای چرخه تامین محصوالت قرار دارد. به 
همین دلیل با چیللدن قطعات پازل در کنار هم، می  توان به این نتیجه 
رسللید که اژدهای سللرخ، برای بلندشدن به زمان بیشللتری نیاز دارد؛ 

البته اگر بتواند.
تعطیلی دفاتر و آغاز دورکاری

دورکاری هللم عبارتی اسللت که در این مدت زیاد شللنیده اید. حتی 
اعضللای تحریریه دیجیاتو، ویجیاتو و روزیاتو هم مدتی اسللت دورکاری 
می کنند. علت آن هم شللیوع بی رویه ویروس کروناسللت. شللرکت های 
زیادی مجبور شللدند بللرای مدتی دفترهای خود را در کشللور چین و 
کشللور های درگیر با این ویروس )مثل ایران(، تعطیل کنند. برای مثال 
اپل مجبور شللد ۴2اپل استور رسمی کشور چین را ببندد؛ البته مدتی 

است 29 اپل استور از این تعداد دوباره باز شده اند.
تعطیلی شرکت ها و روی آوردن به دورکاری، مشکالتی را نیر به همراه 
خود به بار آورده اسللت. مثال کمپانی شللیائومی به دلیل تعطیلی دفاتر 
خود اعالم کرده نمی تواند بروزرسانی اندروید ۱۰ را مطابق برنامه ریزی 
قبلی منتشللر کند. کشللور چین را اگر کنار بگذاریم، کشورهای دیگری 
نیز پیدا می شوند که با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. جایگاه 
دوم کشللت و کشللتار ویروس کرونا خارج از چین به ایتالیا تعلق دارد و 
بلله همین دلیل، اپل اینجا هم برخی از اپل اسللتورهای خود را تعطیل 
کرده و برنامه سللفت و سللختی برای ضدعفونی کردن این اپل استورها 

در نظر گرفته است.
گوگل هم به سللان همسایه خود، تمامی دفاتر خود در هنگ کنگ و 
تایوان را تعطیل کرده و به کارمندان گفته اسللت که از خانه کار کنند. 
ممنوعیت سفر نیز برای بسیاری از کارمندان شرکت های بزرگ در نظر 
گرفته شده تا هرچه بیشتر از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود. برای 
مثال کارمندان اپل نمی تواند به چین، کره جنوبی و ایتالیا سللفر کنند 
و این حکم توسللط چندیللن مقام بلندپایه در کمپانی سللیب گاز زده، 

امضا شده است.
آمریکا هم درگیر این ویروس شللده اسللت. ایالت واشنگتن که خانه 
آمازون و مایکروسللافت نیز به شمار می رود، بیشللترین تلفات ناشی از 
کرونا را داشللته و تاکنون جان ۷۰ نفر در این ایالت گرفته شللده است. 
به همین دلیل مسللئوالن این ایالت به سرعت وضعیت اضطراری اعالم 
کرده و به تمامی شرکت های بزرگ ابالغ کردند که ترجیحا از تجمعات 
بپرهیزنللد. اپل هللم همزمان با اعللالم مقامات سللانتا کالرا، به تمامی 
کارمندان خود در اینفینیتی لوپ اعالم کرده است که دورکاری کنند.

چیزی که در این بین شللاید بیش از گذشللته به چشم بیاید، اهمیت 
دورکاری است. اگر شرکت های بزرگ تاثیرات مثبت دورکاری را ببیند، 
احتمللاال ایللن رویه را برای مللدت طوالنی تری پیللش گرفته و فرهنگ 
دورکاری را وارد شرکت های خود کنند. البته تمامی اینها منوط به این 
خواهد بود که بهره وری و سللرویس دهی همانند گذشته پیش برود و از 

کیفیت کار کارمندان کاسته نشود.

روداد های لغوشده
کنگره جهانی موبایل؛ رویداد توسللعه دهندگان F۸ فیس  بوک؛ رویداد 
I/O گللوگل؛ ادوبی سللامیت؛ کنفرانس بازاریابی فیس بللوک؛ اینها تنها 
چندیللن رویللداد مهم هسللتند که این ویللروس تعطیل کرده اسللت. 
مهم ترین آنها هم کنگره جهانی موبایل بود که شرکت های بزرگی یکی 
پللس از دیگری از شللرکت در آن کنار کشللیدند تللا در نهایت انجمن 
GSM به این نتیجه برسللد که آن را به کل برگزار نکند؛ پس بارسلللونا 
اولین قربانی رویللدادی ویروس کرونا لقب گرفت و به نوعی زنگ خطر 

را به صدا درآورد.
گللوگل و فیس بللوک هللم به سللرعت اعللالم کردند که سللالمت 
کارمندان شللان از اهمیللت باالیللی برخللوردار اسللت و در نتیجلله 
کنفرانس های خود را لغو کرده و به شللیوه های دیگر برگزاری آن فکر 
خواهند کرد؛ یعنی همان رویداد های آنالین. ادوبی کنفرانس سللالنه 
ادوبی سللامیت را کنسل کرد و آن را به صورت آنالین برگزار می کند. 
در ایللن بین تنها اپل مانده تا تکلیف عالقه مندان را روشللن کند. این 
کمپانی هنوز تصمیم نگرفته است که آیا WWDC و رویداد انتهای 
مارس خود را کنسللل می کند یا خیر. البته پس از امتناع از شللرکت 
در نمایشللگاه SXSW و در نهایللت لغللو کلی این جشللنواره، به نظر 
می رسللد که محصوالت این کمپانی به صورت آنالین معرفی شللوند. 
 )GDC( البته کنفرانس هایی مانند کنفرانس توسللعه دهندگان بازی

لغو نشده، ولی به تعویق افتاده اند.
تاثیرات دیگر

تکنولوژی تنها مختص به سللخت افزار نیسللت. بللرای اینکه تاثیرات 
ویللروس کرونا بر این صنعت را عمیق تر درک کنیم، باید نیم نگاهی هم 
به پلتفرم های آنالین بیندازیم و چه پلتفرمی بزرگ تر از آمازون. چندی 
پیللش خبر دادیم که آمازون به شللدت درگیر حللذف محتوای غلط و 
نادرسللت در رابطه با ویروس کروناست. برای مثال این فروشگاه آنالین، 
تاکنون هزاران محصول تحت نام درمان ویروس کرونا را از سللایت خود 
حذف کرده و در عین حال با قیمت های گزاف ماسللک ها و محلول های 

ضدعفونی کننده نیز مبارزه می کند.
فیس بللوک و توییتر هم به نوبه خود مشللغول جنللگ با این ویروس 
هسللتند. آنها روزانه هزاران پسللت با محتوای جعلللی در رابطه با کرونا 
را از پلتفرم هللای خللود حذف می کنند. حتی فیس بللوک تبلیغات خود 
بللرای WHO را رایگان کرده تا 2 میلیارد کاربر این شللبکه اجتماعی 
بتواند دسترسللی راحتی به منابع درسللت برای آگاهی از ویروس کرونا 

داشته باشند.
اینها تنها بخشللی از تاثیرات ویروس کرونا بللر جامعه بزرگ فناوری 
بوده و قطعا بازار های دیگر و بسللیاری از کسللب و کار ها هستند که از 
گزند این ویروس در امان نمانده  اند. آیا ویروس کرونا روی کسللب و کار 

یا زندگی شما هم تاثیر داشته است؟ 
Apple Insider/digiato :منبع

از لطمه به تولید تا لغو رویدادها
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یکی از دغدغه های همیشللگی کارآفرین هللا، ایجاد تعادل میان کار و 
زندگی شللخصی اسللت. انجام این اقدام برای بسیاری از افراد به حدی 
سللخت به نظر می رسللد که در موارد متعدد حتی شاهد کنار گذاشتن 
موقعیت شللغلی نیز هسللتیم، بللا این حال این مسللئله تنها مشللکل 
کارآفرین ها نبوده و شللامل تمامی افراد شاغل می شود. با این حال این 
دسللته از افراد به علت حجم کاری بلله مراتب باالتری که دارند، نیاز به 
راهکارهای بیشللتری داشته و مسللئله به مراتب پیچیده تر خواهد بود. 
بنا بر آمارهای منتشرشللده، در بیش از ۶۱درصد خانواده های آمریکایی 
که صاحب فرزند هسللتند، هم پدر و هم مادر خانواده کار می کنند. این 
امر باعث می شللود تا رسیدگی به زندگی شللخصی بسیار سخت باشد. 
تحت این شللرایط فرزندان بیشترین آسیب را پیدا خواهند کرد، با این 
حال با توجه به این امر که برای هر مشللکلی، یک راه حل وجود دارد و 
الزم اسللت تا به دنبال راهکارهایی برای رفع این شرایط باشیم. در این 
رابطه توجه به اقدامات انجام شللده از سللوی برترین کارآفرین های حال 
حاضر جهان، می تواند بهترین راهنمای موجود باشد. در همین راستا به 

بررسی پنج مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-ایالن ماسک 

به گفته ایالن ماسللک وی به خاطر شرایط کاری و مدیریت دو شرکت 
بزرگ تسللال و اسللپیس ایکس در حدود ۸۰ الی 9۰ سللاعت در هفته کار 
می کند. این میزان بسیار باال بوده و عمال زمان خاصی برای بودن در کنار 
خانواده و پنج کودک او وجود نخواهد داشت. با این حال وی در مصاحبه ای 
اعالم کرده است که هیچ گاه مسئولیت پدرانه خود را فراموش نکرده و برای 
این امر که زمان بیشللتری را در کنار فرزندان خود داشللته باشد، آنها را در 
شرکت و سفرهای کاری خود همراه می کند. این امر باعث می شود تا ضمن 
کسب تجربیات جدید، زمان الزم در کنار هم نیز به وجود آید. همچنین وی 
برای تحصیل کودکان خود، یک مدرسلله تخصصی را ایجاد کرده است. به 
نظر او نظام آموزشی حال حاضر مشکالت جدی ای دارد و با این اقدام خود 
تالش کرده اسللت تا آنچه را که خود از آن محروم بود، برای کودکان خود 
فراهم کرده باشللد. با این حال این مدرسه تنها از پنج فرزند ایالن ماسک 
تشکیل نشللده و فرزندان برخی از کارکنان رده باالی دو شرکا نیز در این 
مدرسه حضور دارند. اگرچه اطالعات موجود از این مدرسه بسیار کم است، 
با این حال برطبق اطالعات منتشرشللده رویکرد آن بسیار متفاوت بوده و 
هیچ گونه نمره  دهی در آن وجود ندارد. همچنین در کنار آموزش دروس، بر 
روی یاد دادن مهارت های اجتماعی نیز تاکید ویژه ای می شود. در نهایت به 
عقیده ایالن ماسک بسیار مهم است که کودکان با تفکر انتقادی رشد کنند. 
در نهایت آقای ماسللک در زمانی که در کنار فرزندان خود سپری می کند، 
امکان دسترسی کارمندان به او وجود نداشته و عدم برقراری تماس، به یک 
قانون تبدیل شللده اسللت. نکته ای که ذکر آن ضروری است این است که 
آقای ماسک تجربه دو ازدواج ناموفق را داشته و به همین خاطر در رابطه با 

مدیریت زندگی شخصی، تنها به فرزندان اشاره شده است. 
2-مارک زاکربرگ 

مارک زاکربرگ همسر پریسللیال چانگ)پزشک و نیکوکار(، دو فرزند 
دختر خردسال دارد. وی پس از تولد نخستین فرزند خود اعالم کرد که 
ساعت کاری خود را کم خواهد کرد تا زمان کافی را برای شرایط جدید 
خود داشللته باشللد. به عقیده او کودکی، مهم ترین زمان و هسته اولیه 
رشد هر فرد محسوب می شود. به همین خاطر باید به آن توجه ویژه ای 
را داشللت. وی حتی در صفحه فیس بللوک خود با مخاطبان در رابطه با 
مهارت-های تربیت فرزند صحبت کرده و همواره تالش کرده اسللت تا 
عقاید خود در این زمینه را بروز نماید. در نهایت به عقیده او با توجه به 
تفاوت افراد، یک شیوه آموزش همگانی، ابدا نتیجه بخش نخواهد بود. به 
همین خاطر به هر فرد باید با توجه به خصوصیات خاص خود، آموزش 
دهیللم. وی اسللتفاده از به روزترین تکنولوژی هللا را در مدیریت کار  و 
زندگی شخصی بسیار مهم عنوان کرده است. برای مثال شما می توانید 
یک وبینار 2۰ دقیقه ای با مدیران شرکا در خانه خود داشته باشید. پس 

از آن باقی زمان خود را به حضور در کنار خانواده اختصاص دهید. این 
امر در حالی اسللت که اگر بخواهید به شللیوه رایج عمل کرده و در یک 
جلسه حضور پیدا کنید، بدون شک به چندین ساعت زمان نیاز خواهد 
بود. درواقع شللما باید به دنبال راهکارهای جدید برای استفاده بهتر از 
زمان در دسللترس خود داشته باشید، با این اقدام دیگر زندگی شخصی 
و کار در تضاد هم حس نخواهد شد. همچنین امکان حضور همسر او در 
شرکت، باعث شده است تا فرصت در کنار هم بودن، کامال مهیا باشد. 

3-بیل گیتس
بیللل گیتس به افزایش تاثیر حضور خللود در کنار خانواده و پیگیری 
اقدامات فرزندان اعتقاد بسللیاری دارد. به عقیده او کودکان درسللت به 
مانند یک نهال هستند که شما به عنوان باغبان تعیین خواهید کرد که 
به چه میزان و شللکلی رشللد کنند. به همین خاطر وی یکسری قوانین 
را مشللخص کرده است. برای مثال سه فرزند او تا سن ۱۰ سالگی حق 
داشللتن تلفن همراه را نداشللته و باید یک سللوم از پولی که در اختیار 
آنهللا قرار می-گیرد را به امور خیریه اختصاص دهند. در زمینه آموزش 
نیز وی با مارک زاکربرگ کامال هم عقیده بوده و اعالم کرده اسللت که 
از عالقلله هر یک از فرزنللدان خود حمایت خواهد کرد تا زندگی مطابق 
میللل خود را ایجاد کنند. وی تالش کرده اسللت تا خانللواده خود را از 
حاشیه و فشللار رسانه ها دور نگه دارد تا آسودگی الزم را داشته باشند. 
درواقع بسیار مهم است که در زمان حضور در کنار خانواده خود، تمامی 
دغدغه های کاری خود را کنار گذاشللته باشید. در غیر این صورت حتی 
ساعت ها حضور شللما نیز بدون هیچ گونه تاثیری خواهد بود. در نهایت 
با یک برنامه ریزی درسللت، می توان بلله خوبی در این زمینه رفتار کرد. 
همچنیللن در رابطه بللا مدیریت زندگی زناشللویی، وی مهارت صحبت 
کردن را یک اصل مهم می داند. این موضوع باعث خواهد شد تا هیچ گاه 

با بحران مواجه نشده و توافقی درست شکل گیرد. 
4-شریل سندبرگ

برترین زن حال حاضر حوزه تکنولوژی برای دو فرزند خردسللال خود 
برنامه ریزی خاصی را دارد. وی قوانینی را برای خود مشخص کرده است 
که شللامل، صرف صبحانه در کنار فرزندان و رسللاندن آنها به مدرسه و 
بازگشللت به خانه در سللاعت ۵.۳۰ دقیقه اسللت. وی پس از این زمان 
کامللال نقش یک مادر را ایفا کرده و باقی اقدامات کاری خود را به فردا 
محول می سللازد. با توجه به مرگ همسر، وی مسئولیت سختی را برای 
مدیریت دو فرزند خود دارد. به عقیده او اگر شخصیت انعطاف پذیری را 
داشته باشید، تحت هر شرایطی عملکرد خوبی را خواهید داشت، با این 
حال تا زمانی که همسللر او زنده بود، چند اقدام متفات در زندگی آنها 
جریان داشللت. برای مثال 2۰ دقیقه بعد از صرف شام، به گفت و گو در 
رابطه با اتفاقات روزانه افراد اختصاص داشت و هر یک از اعضای خانواده 
بایللد در این رابطه صحبت می کللرد. همچنین به عقیده او باید در کنار 
تالش برای شکل دادن به شخصیت افراد، به ویژگی های خاص آنها نیز 
احترام گذاشت. در غیر این صورت فشار اصرار بی مورد شما، فشار روانی 
زیادی را به همراه خواهد داشت. در نهایت این امر که با تمام وجود به 
خانواده خود عشللق بورزید، همه چیز را در وضعیت مناسب نگه خواهد 
داشللت. این امر در نهایت به درک متقابل منجر خواهد شللد. در نهایت 
مقایسه نکردن شرایط زندگی خود با دیگران، سیاست درست بوده و از 
اعمال فشللار و انجام اقدامات بی مورد جلوگیری خواهد کرد. درواقع هر 

فرد باید سبک زندگی مخصوص به خود را داشته باشد.
 5-آنه ووجیچی

همسللر سللابق سللرگی برین )یکی از موسسللین گوگل( که شرکت 
2۳andMe را تاسللیس کرده اسللت، در رابطه با نحللوه ایجاد تعادل 
میان کار و زندگی شخصی خود اعالم کرده است که عدم ایجاد قوانین 
بی مورد برای کودکان و تالش برای سللبک کللردن حجم کارها، دو راز 
بسللیار مهم خواهد بود. برای مثال وی تمامی کارهای خانه را به فردی 
دیگر محول کرده اسللت تا زمان او در خانه صرفا صرف فرزندان شللود، 
بللا این حال او یک روز در هفته شللخصا به کارهللای خانه می پردازد تا 
فرصتی برای یادگیری اقداماتی نظیر نحوه شسللتن و اتو کردن لباس ها 
به فرزندان وجود داشته باشد. به عقیده او یاددهی در سنین پایین باید 

حالت سللرگرمی داشته باشد و در این رابطه صبر عامل موفقیت خواهد 
بود. همچنین الزم اسللت تا به تفاوت های خود احترام بگذارید. درواقع 
هیچ دلیلی وجود ندارد که یک کودک پنج سللاله نگرش ما را داشللته 
باشد. در نهایت ضروری است تا یک روز در هفته را به صورت آزادانه در 
کنار فرزندان خود سللپری کنید. بهتر اسللت که این اتفاق با یک برنامه 

خاص نظیر دوچرخه سللواری و... همراه باشللد. به همین خاطر حتی از 
سللپردن برخی از اقدامللات کاری غیرضروری خود بلله دیگران، واهمه 
نداشللته باشید. این امر باعث می شللود تا کارمندان شرکت نیز مهارت 

مدیریتی خود را تقویت کنند و از روزمرگی خارج شوند.  
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کارآفرین های موفق از نقش مادران خود در رسیدن به موفقیت می گویند 

تا به امروز در رابطه با کارآفرین ها آمارهای مختلفی منتشر شده و مصاحبه های مختلف آنها بارها مورد بازدید افراد 
مختلف از سراسر جهان قرار گرفته است، با این حال یکی از عوامل اصلی موفقیت آنها که مورد بی توجهی قرار گرفته 
شده است، نقش مادران شان در رسیدن به جایگاه فعلی است. در رابطه با عظمت مقام مادر آبراهام لینکلن در یکی از 
سخنرانی های خود عنوان کرده است که هرچه که هستم و امیدوارم که باشم، به فرشته ای به نام مادر مدیون هستم. 

در این راستا به پنج مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-می ماسک 

مادر ایالن ماسللک یک مدل معروف و متخصص تغذیه بوده و به تازگی کتابی را منتشللر کرده اسللت که در آن به 
زندگینامه خود پرداخته اسللت. وی پس از طالق از همسللر خود، با مشکالت مالی شدید و مسئولیت زیاد برای بزرگ 
کردن سه فرزند خود مواجه بود. وی یکی از زنانی است که فقر را تجربه کرده و از آن به عنوان بخش بیداری زندگی 
خللود نللام می برد. درواقع به عقیده او فقر باعث می شللود تا افراد نهایت تالش خود را انجللام دهند. در این رابطه وی 
در کتاب خود عنوان کرده اسللت که شللرایط به حدی سخت بوده اسللت که توان خرید لباس های نو وجود نداشت و 
همچنین رسللتوران رفتن به یک رویا تبدیل شللده بود. این امر در حالی بود که همسللر سللابق او از وضع مالی خوبی 
برخوردار بود و با فشللار آوردن و ترغیب فرزندان پسللر خود، آنها را برای چند سال در نزد خود نگه داشت. با این حال 
پس از بزرگ تر شدن فرزندان، آنها به نزد مادر خود بازگشتند. خانم ماسک اگرچه در آفریقای جنوبی سکونت داشت، 
بللا ایللن حال به خاطر عالقه فرزند کوچک خللود ایالن، به کانادا مهاجرت کرد تا مقدمات تحصیل پسللرش را در یک 
کشللور پیشرفته مهیا سازد. این اقدام باعث شللد تا وی مجبور باشد بیشتر کار کند. یکی از این اقدامات جدید او، کار 
در بخش نظافت دانشللگاه بوده اسللت که باعث شد تا امکان تحصیل رایگان فرزندان مهیا شود. هنگامی که دو پسر او 
)ایالن و کیمبال( به سللیلیکون ولی رفتند تا برند خود را تاسللیس کنند، وی تمامی درآمد خود را در اختیار آنها قرار 
می داد تا بتوانند پروژه خود را جلو ببرند. پس از مدتی، نشانه های موفقیت فرزندان به چشم خورد و این امر باعث شد 
تا خانم می ماسللک دیگر مجبور به ادامه کارهای سللخت خود نباشللد. وی در حال حاضر بیشتر زمان خود را در کنار 
فرزندان و ۱۰ نوه خود می گذراند و در رشته مدلینگ و مشاوره تغذیه فعالیت خود را ادامه می دهد. جالب است بدانید 
که برادر و خواهر ایالن ماسک نیز افرادی موفق هستند. برادر او )کیمبال( مدیر یک رستوران و خواهر او )فیلم ساز( 
اسللت. به همین خاطر از خانم ماسللک به عنوان یک مادر کامال موفق یاد می شود. وی در پاسخ به شیوه تربیتی خود 
عنوان کرده است که او هیچ گاه کنجکاوی کودکان خود را سرکوب نکرده و اجازه داده است تا حتی اشتباه کنند و با 
درس گرفتن از این اقدامات، شللکوفا شللوند. این امر باعث می-شود تا در آینده نیز از انجام کارهای به مراتب بزرگ تر 

واهمه نداشته باشند. 
2-ایوا برانسون 

در رابطه با مادر ریچارد برانسللون نکات جالبی وجود دارد، از تغییر قیافه برای خلبانی هواپیمای جنگی تا داوطلب 
شللدن برای جنگ که نشللان از روحیلله خاص او دارد. با این حال وی کار خود را به عنللوان بازیگر تئاتر ادامه داد و با 
یکی از نظامیان ارتش انگلسللتان ازدواج کرد. وی پس از آنکه همسللرش موفق نشد تا در آزمون وکالت نمره قبولی را 
به دسللت آورد، فعالیت های مختلفی را انجام داد تا کمک خرج زندگی باشللد. در این بین او هیچ گاه فرزند خود که با 
مشکل خوانش پریشی مواجه بود و این امر باعث شد تا نتواند ادامه تحصیل دهد را به عنوان فردی ضعیف تلقی نکرده 
و روحیه بخشللی وی باعث شللد تا ریچارد برانسون جسارت شللروع فعالیت تجاری را به دست آورد. جالب است بدانید 
که تمامی هزینه های اقدامات مختلف او را این مادر دلسوز تامین می-کرد، با این حال وی از دو فرزند دیگر خود نیز 
غافل نشده و زمینه پیدا کردن شغل برای هر یک از آنها را فراهم کرد. در این رابطه ریچارد برانسون بارها اعالم کرده 
اسللت که بزرگ ترین شللانس زندگی او مادری بوده اسللت که علی رغم نظر معلمان و اطرافیان، هیچ گاه فرزند خود را 

فردی کندذهن تلقی نکرده است. 
3-کارن زاکربرگ

تللا قبل از تولد مارک، مادر او در کنار همسللر خود در دندان پزشللکی کار می کرد، با ایللن حال او حرفه خود را رها 
کرده تا بتواند زمان کافی را برای چهار فرزند خود بگذارد. وی همواره به فرزندان خود سللاده زیسللتی در کنار تالش 
بری رسللیدن به هدف را توصیه کرده اسللت. همچنین او هیچ گاه فرزندان خود را مجبور به تحصیل در رشللته مورد 
عالقلله خود نکللرد تا آنها بتوانند به صورت آزادانه انتخاب کنند. جالب اسللت بدانید که خانللم زاکربرگ حتی پس از 
خبر انصراف فرزندش از دانشللگاه، کامال از این اقدام او حمایت کرد. مارک در مصاحبه های خود اعالم کرده اسللت که 
بزرگ ترین درس های زندگی را از آموزه های مادر خود فرا گرفته و این امر باعث شللده اسللت تا بتواند در زندگی خود 

به فردی موفق تبدیل شود. 
4-مری گیتس

از بیل گیتس به عنوان یکی از خیرترین افراد جهان نام برده می شللود، با این حال جالب اسللت بدانید که وی این 
روحیه را از مادر خود به ارث برده اسللت که زنی نیکوکار بوده و در این رابطه از هیچ اقدامی دریغ نکرده اسللت. خانم 
گیتس در دانشللگاه یک دانشللجوی نمونه بود وی بعدها در موقعیت های شللغلی مختلف در ادارات دولتی، همواره با 
تعهد خاصی کار می کرد. بیل گیتس در رابطه با تاثیرات مادر خود عنوان کرده اسللت که او سلله درس بسللیار مهم را 
برای چهار فرزند خود داشللته اسللت. ۱-باید در زندگی بخشنده بود و به دیگران کمک کرد. برخالف تصور اغلب افراد، 
این اقدام باعث می شللود تا دستاوردهای فراتر از حد تصوری را در زندگی خود داشته باشید. 2-به سطح معمولی فکر 
نکنید. انتظارات او از تمامی فرزندان بسللیار باال بود و این امر باعث شللد تا تحصیل و تالش، به خوبی در ما نهادینه 
شللود. ۳-مهارت های اجتماعی بسللیار مهم اسللت. درواقع مادر هیچ گاه اجازه نمی-داد که ما صرفا در خانه مشغول به 
تحصیل باشللیم و او ما را به حضور در اجتماعی دعوت می کرد و این امر باعث شللد تا بعدها در زمینه کارآفرینی من 
قدرت تعامل با هر فردی را پیدا کنم. ۴-هیچ-گاه برای شروعی مجدد دیر نیست. درواقع من در ابتدا در رشته حقوق 
به تحصیل پرداختم، با این حال این رشللته ابدا عالقه من نبود. هنگامی که با مادرم در این رابطه مشللورت کردم، او 
من را به انتخاب عالقه تشللویق کرد. این امر در حالی اسللت که اگر پشللتیبانی او نبود، شللاید من در حال حاضر یک 

وکیل کامال ناموفق بودم. 
5-آدل سندبرگ 

اگر بخواهیم قدرتمندترین زن حوزه فناوری را نام ببریم، بدون شللک شللریل سللندبرگ گزینه کامال 
شایسللته ای خواهد بود. مادر او همواره به این موضوع اعتقاد داشللته اسللت که زن ها نباید از حضور در 
کارهللای تجاری محروم باشللند. درواقع به عقیده او هیچ تفاوتی در ایللن زمینه میان مردها و زنان وجود 
ندارد. همین امر باعث شللد تا با تالشللی مثال زدنی، تمامی مشللکالت حضور دختر خود در عرصه-های 
کاری را برطرف کند. در این رابطه شللریل سللندبرگ اعالم کرده است که مادر او از همان دوران کودکی، 
تالش کرده اسللت تا شرایط مسللاوی ای را برای من با دو برادرم ایجاد کند. وی در تمامی لحظات سخت 
که تقریبا هیچ کسللی من را به خاطر جنسللیتم قبول نداشت، بزرگ ترین پشتیبان من بود و حمایت های 
او باعث شد تا من بتوانم خود را در دل جوی ناعادالنه رشد داده و به باالترین پست هایی که حتی تصور 

آن برای همکاران مرد من غیرممکن به نظر می رسید، برسم. 
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تنها درصد کمی از افراد شغلی را دارند که از آن لذت برده و آن را 
تحت عنوان شغل رویایی خود عنوان می کنند. اگرچه در ابتدا ممکن 
است تصور کنید که این مسئله با شانس در ارتباط است، با این حال 
پرسشی که مطرح است این است که چه اقداماتی را برای پیدا کردن 
و رسللیدن به شللغل رویایی خود انجام داده اید. بللا توجه به این امر 
که فوتبال از محبوب ترین ورزش ها محسوب می شود، این امر بسیار 
طبیعی است که بسیاری از افراد تمایل به فوتبالیست شدن را داشته 
باشند، با این حال در این رابطه اقدام جدی ای را انجام نمی دهند. در 
این بین برخی دیگر هسللتند که برای رسللیدن به شغل مورد عالقه 
خود تالش می کنند، با این حال انتخاب روش نادرست و عدم آگاهی 
نسبت به درسللت ترین اقدامات، باعث می  شود که حتی تالش بیش 
از حد آنها نیز با نتیجه الزم همراه نباشد. در همین راستا به بررسی 
اقداماتی خواهیم پرداخت که شللانس شللما را برای رسیدن به شغل 

رویایی افزایش می دهد. 
1-معیارهای خود برای یک شغل رویایی را تعیین کنید 
پللس از آنکه اطمینللان حاصل کردید که حللوزه کاری انتخاب 
شللده، هدف اصلی شما محسللوب می شود الزم است تا معیارهای 
خود را مشللخص کنید. برای مثال فرهنگ کاری، امکانات، جایگاه 
برند در بازار و ... می تواند جزو معیارهای شما باشد. در این رابطه 
برای جلوگیری از بیش از حد طوالنی شدن فهرست خود، ضروری 
اسللت تا به پنج مللورد اصلی اکتفا کنید. پللس از طی کردن این 
مرحله، الزم است تا شرکت هایی را که با معیارهای شما هماهنگی 
دارند پیدا کنید. این موارد اولویت های شما باید باشند، با این حال 
این امر را نیز در نظر بگیرید که احتمال دارد معیارهای شما فراتر 
از واقعیت موجود باشللد. به همین خاطللر در صورت پیدا نکردن 
حداقل سه مورد، ضروری است تا به دنبال شبیه ترین ها باشید. در 
نهایت فراموش نکنید که ممکن است رسیدن به شغل رویایی شما 
نیاز به طی کردن یکسللری مراحل داشته باشد. برای مثال ممکن 
اسللت شما رویای کار کردن در گوگل را داشته باشید، با این حال 
بدون در اختیار داشللتن یک سابقه کاری درخشان، این امر عمال 
غیرممکللن خواهد بللود. به همین خاطر باید ایللن باور را در خود 
ایجاد کنید که برای رسللیدن به جایگاه اصلی، گاهی ممکن است 
نیاز به قبول موقعیت های دیگر داشللته باشید. بدون شک فعالیت 
برای افرادی که شغل رویایی خود را تعیین کرده  اند، در این بخش 

تمللام خواهد شللد، با این حللال اگر در این زمینه هنللوز با تردید 
مواجه هسللتید، ضروری است تا کمی متفاوت عمل کنید. درواقع 
شما باید معیارهای موردنظر و خواسته های خود را یادداشت کنید 

و پس از آن اقدام شماره دو را انجام دهید.
2-فهرستی از مشاغل هماهنگ با معیارهای خود را 

ایجاد کنید 
در این بخش شما تمامی معیارهای خود برای یک شغل رویایی 
را شناسللایی کرده و الزم اسللت تا زمینه های کاری متناسللب با 
روحیات و خواسته های خود را پیدا کنید. به همین خاطر ضروری 
است تا نگاهی به پیش نیازهای کسب وکارهای گوناگون بیندازید، 
بللا این حال تحقیقات شللما تنها به اینترنت نباید خالصه شللود. 
درواقع شما حتی باید به چند شرکت نیز مراجعه کرده و اطالعات 
کاملی را به دسللت آورید. این امر درسللت اقدامی است که شریل 
سندبرگ پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه هاروارد انجام داده 
و در یک فایل اکسل، تمامی حرفه های هماهنگ با معیارهای خود 
را مکتوب کرد. پس از یادداشللت کردن این بخش ضروری اسللت 
تا در تالش برای اولویت بخشللی به آنها باشللید، بللا این حال اگر 
در این زمینه تردید دارید، ضروری اسللت تا مرحله سللوم را مورد 

توجه قرار دهید. 
3-توضیحات کامل را مطالعه کنید 

بللا پیدا کردن برندهای برتر در حوزه های کاری منتخب، شللما 
می توانید با مراجعه به سایت  هر یک از آنها اطالعات کاملی را در 
رابطه با فرهنگ کاری، انتظارات، مزایا و همه چیز به دست آورید. 
در ایللن رابطه حتی می توانید به شللرکت ها ایمیل زده و تماسللی 
را برقللرار کنید. فراموش نکنید که اگرچه ممکن اسللت این اقدام 
زمان بر تلقی شللود، با این حال هنگامی که شغل مورد عالقه خود 
را انجللام دهید، پیشللرفتی به مراتب بهتر را در مقایسلله با زمانی 
خواهید داشللت که انتخاب اشللتباهی را داشته باشللید. درواقع با 
تحقیقات کامل، حتی ممکن است برخی از موقعیت های شغلی که 
در تصور شما کامال ایده آل بوده اند، دیگر جذابیت سابق را نداشته 
باشند. به همین خاطر بسیار طبیعی است که در این بخش لیست 

شما تغییراتی را داشته باشد. 
4-رزومه خود را ایجاد کنید 

حال پس از تعیین حوزه کاری مورد عالقه خود، ضروری اسللت 
تا به فکللر ایجاد رزومه ای قدرتمند و حرفه ای برای خود باشللید. 
فرامللوش نکنید که احتمللال دارد که نیاز بلله گذراندن دوره های 
آموزشللی باشللد. برای مثال ممکن است تسلللط به زبان خارجی، 

برای شغل رویایی شما یک اصل مهم باشد. به همین خاطر ضمن 
تالش برای ایجاد رزومه، ضروری اسللت تا فکللری برای قدرتمند 
ساختن آن داشته باشید. در این رابطه بهتر است تا به یک شرکت 
مراجعه کرده و رزومه یکی از کارمندان فعلی شللرکت را مشاهده 
کنید. این امر باعث خواهد شد تا شما به درک بهتری از اقداماتی 
که باید انجام شللود، رسیده و از تجربیات کارمندان استفاده کنید. 
درواقع شللما در این مرحللله فردی کامال بدون تجربه محسللوب 
می شللوید. بلله همین خاطر ضروری اسللت تا بلله گفته های افراد 
فعللال در حوزه مورد عالقه خود، توجه ویژه ای را داشللته باشللید. 
در این رابطه برخی از افراد به شکلی بسیار حرفه ای عمل کرده و 

دوستانی را در حوزه کاری مورد عالقه خود پیدا می کنند. 
5-خود را به بهترین شکل نشان دهید 

 در نهایللت ضروری اسللت تا مدیران شللرکت های مختلف را از 
وجود خود مطلع سللازید. برای این موضللوع اگرچه پر کردن فرم 
اسللتخدامی یک گزینه رایج محسوب می شللود، با این حال بهتر 
اسللت تا در این رابطلله به نحوی رفتار کنید کلله مدیران خود به 
دنبال شما باشللند. برای این موضوع ضروری است تا توانایی های 
خللود را به اثبات برسللانید. برای این منظور افراد اسللتراتژی های 
مختلفللی دارند. برای مثللال برخی از افراد کار خود را سللریعا در 
یک شللرکت کوچک آغاز کللرده و با درخشللش در جایگاه خود، 
نگاه ها را جلب می کنند. این امر درسللت اسللتراتژی ورزشللکاران 
جوان اسللت. درواقع آنها به جای تالش برای پیوسللتن سللریع به 
تیم های مطرح که در اکثر مواقع با نیمکت نشینی آنها همراه است، 
تیم های به مراتب کوچک تر را انتخاب می کنند تا در کنار کسللب  
تجربلله، بتواننللد قابلیت های خود را به نمایللش بگذارند. فراموش 
نکنید کلله مدیران موفق، توجه زیادی را به اتفاقات پیرامون خود 
خواهند داشللت. به همین خاطر درخشش شما از نظر آنها پنهان 
نخواهد ماند. یک اسللتراتژی دیگر این اسللت که افراد با اقدامات 
داوطلبانه امکان ارتباط گرفتن با مدیران را مهیا می سللازند. برای 
مثال در دست گرفتن بخشی از یک نمایشگاه، یکی از این اقدامات 
محسوب می شود. در این رابطه روش-ها متنوع بوده و شما باید با 

توجه به سلیقه و توانایی خود اقدام کنید. 
در آخللر فراموش نکنید که نمی توان زمانی را برای رسللیدن به 
خواسته خود تعیین کرد. با این حال اگر طبق اصل باال رفتار کنید 
و انگیزه خود را از دسللت ندهید، رسیدن به شغل رویایی بیش از 

حد طوالنی هم نخواهد شد. 
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چگونه به شغل رویایی خود دست پیدا کنیم 
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