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از هر 3 نفر بیکار در پاییز سال گذشته تنها یک نفر موفق به یافتن شغل تا پاییز امسال شده است

 آخرین تحوالت
بازار کار ایران

فرصت امروز: از هر سه نفر بیکار در یک سال گذشته تنها یک نفر موفق به یافتن شغل شده است؛ این تازه ترین تصویر از وضعیت 
بازار کار ایران در یک سال اخیر است. براساس آنچه نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرده است، همچنین بیشتر از یک چهارم کسانی 
که در پاییز پارسال بیکار بوده اند، در پاییز امسال به جمعیت غیرفعال اضافه  شده اند. ساده ترین تعبیر از این گزاره، آن است که اگر 
این افراد در بازار کار باقی می ماندند و به جمعیت غیرفعال افزوده نمی شدند، تعداد جمعیت بیکار در حال حاضر بیشتر از هم اکنون 
بوده است. بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس برمبنای داده های مرکز آمار ایران انجام داده است، نشان می دهد که در پاییز 
98 نسبت به پاییز سال 97، جمعیت فعال حدود 148 هزار نفر افزایش داشته است. این در حالی است که به  طور متوسط جمعیت...

سقوط تاریخی شاخص داو جونز پس از 33 سال

روز وحشتناک بورس های جهانی
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جزییات پرداخت یارانه حمایتی به کسانی که از شیوع کرونا آسیب دیده اند

مبلغ یارانه کرونا چقدر است؟

نکاتی که کارمندان در دفتر کاری خود باید رعایت کنند 
فروش بیمه عمر در مهمانی

مهم ترین بخش های بازاریابی دیجیتال کدامند؟
چگونه فروش بیشتری در بازار کسب و کار داشته باشیم؟

راهکارهای ساده سازی بازاریابی دیجیتال
عکاسی در فضا اقدام جدید شیائومی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کیت تشخیص ویروس کرونا 
اقدام جدید بنیاد خیریه بیل 

و ملیندا گیتس

4 فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی 
از درخواست 5میلیارد دالری ایران از صندوق...

ایران خواستار تسهیالت 5 میلیارد دالری از صندوق 
بین المللی پول برای مقابله با کرونا شد

 اولین درخواست وام
در نیم قرن گذشته

یادداشت
 اتاق شفاف

تراکنش های بانکی

در دنیای امروز بانکداری الکترونیک 
تح��ول زی��ادی در عملی��ات بانک��ی به 
وجود آورده است. دیگر نیازی نیست تا 
مش��تری همچون گذشته برای بسیاری 
از امور بانکی راهی ش��عبه بانک ش��ود، 
در صف های طوالنی به انتظار بایس��تد 
ک��ه نوبتش فرا برس��د و عملیات بانکی 
موردنظر خود را با یاری کارمندان پشت 
باجه انجام دهد. بانک��داری الکترونیک 
عمال این امکان را به راحتی فراهم کرده 
تا شهروندان خود با وسایلی نظیر تلفن 
هم��راه، لپ ت��اپ و دس��تگاه خودپرداز، 
بس��یاری از تراکنش های بانکی را بدون 
نیاز به مراجعه مستقیم به بانک ها انجام 
دهند. به  طور کلی، تراکنش های بانکی 
از جنب��ه س��هولت دسترس��ی و امنیت 
مالی بایستی چند ویژگی اساسی داشته 

باشند:
اول؛ حفظ و گسترش امنیت مالی

دوم؛ دسترس��ی آس��ان و س��هولت 
استفاده برای مردم

و  شیش��ه ای  ات��اق  ایج��اد  س��وم؛ 
شفاف سازی تراکنش های بانکی 

به دلیل اهمی��ت موضوع، مجلس در 
جزء ۳ بند »ه« تبصره 1۶ قانون بودجه 
1۳98 ب��ه بانک مرک��زی ماموریت داد 
ت��ا به منظور شفاف س��ازی تراکنش های 
بانکی و جلوگیری از پولشویی، اقداماتی 
را با تصویب ش��ورای پول و اعتبار انجام 

ده��د. بان��ک مرک��زی نی��ز 
3دستورالعمل شفاف سازی ...
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فرصت امروز: »قرائنی احتمال حمله  بیولوژیکی بودن کرونا را مطرح کرده اس��ت.« این بخشی 
از فرمان رهبر انقالب اس��ت که روز پنجش��نبه خطاب به رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح برای 
مقابله با کرونا و تش��کیل قرارگاه درمانی جهت س��ازماندهی خدمات به مردم صادر شد. احتمالی 
که این روزها نه فقط در ایران بلکه در س��طح جهانی نیز به ش��کلی پررنگ در حال مطرح ش��دن 
اس��ت. طرفداران این نظریه به ش��واهدی از حضور نیروهای آمریکایی در چند هفته قبل از شروع 
این بیماری در ش��هر ووهان اشاره می کنند؛ موضوعی که مورد تایید مقامات پکن هم قرار گرفت 
و آنها رس��ما مدعی نقش داشتن ارتش آمریکا در شیوع ویروس کرونا در ووهان شده اند؛ چنانچه 
س��خنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه احتمال دارد آمریکا عامل انتقال ویروس »کرونا« به 
ش��هر »ووهان« بوده باش��د، به واشنگتن توصیه کرد در مورد س��ابقه ابتالی شهروندان آمریکایی 
به این ویروس شفاف س��ازی کند. به گزارش فارس، دولت چین روز پنجش��نبه از آمریکا خواست 
تا در مورد س��ابقه ابتال به ویروس کرونا در آمریکا و احتمال انتقال این ویروس به چین توس��ط 
ارتش آمریکا، شفاف سازی کند.  ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره در توییتر 
نوشت: »اولین مورد ابتال به کرونا در ایاالت متحده چه زمان بوده است؟ چه تعداد مبتال شده اند؟ 
نام بیمارستان ها چیست؟ شاید این ارتش ایاالت متحده بوده که این همه گیری را به ووهان برده 
است. شفاف باشید! داده های خود را علنی کنید! ایاالت متحده به ما یک توضیح بدهکار است.«

او در م��ورد احتمال انتقال ویروس توس��ط ارتش آمریکا به ووهان که فعال نقطه اولیه انتش��ار 
ویروس کرونا ش��ناخته می ش��ود، توضیحی نداد، اما در روزهای گذشته مقام های چینی در مورد 
اینکه این شهر واقعا کانون اولیه شیوع ویروس بوده، ابراز تردید کرده اند. همچنین وزارت خارجه 
چی��ن از مایک پمپئو، وزی��ر خارجه آمریکا به دلیل آنکه از وی��روس کرونا تحت عنوان »ویروس 
ووهان« یاد کرد، انتقاد کرده و اظهارات وی را در تضاد با توصیه های س��ازمان جهانی بهداش��ت 

خوانده است.
حمله بیولوژیک با سالح کرونا چقدر واقعیت دارد؟

البته حمله بیوتروریس��می بودن کرونا ویروس، از نخس��تین روزهای شیوع آن در چین مطرح 
بود. ورود این مهمان ناخوانده به ایران اما بحث ها در این باره را داغ تر کرد و چهره های سیاسی و 
نظامی در اظهارنظرهای خود در چند هفته اخیر بارها و بارها درباره این احتمال سخن گفته اند.

امیرعبداللهیان، دس��تیار ویژه رئیس مجلس از نخستین کس��انی بود که این احتمال را مطرح 
کرد، او در توئیتی مدعی ش��د: »ش��اید بعدا مش��خص ش��ود کرونا جنگ بیولوژیک آمریکا علیه 
رقبایش بوده اس��ت.« ادعایی که غالمعلی جعفرزاده، رئیس فراکس��یون مستقلین مجلس نیز که 
از قضا حوزه انتخابیه اش به ش��دت درگیر بحران کرونا ش��ده، بر آن مهر تایید زد و گفت: »روند 
همه گیر ش��دن ویروس کرونا در سایه تحریم ظالمانه عادی نیست و آن را نوعی حمله بیولوژیک 
از س��وی آمریکا و رژیم صهیونیس��تی می دانم.« دامنه تکرار این ادعا اما فراتر از ساختمان هرمی 
پارلمان رفت و این بار نوبت رئیس پدافند غیرعامل بود تا درباره حمله بیوتروریس��می کرونا برای 
تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد چین و ایران صحبت کند. سردار جاللی اگرچه احتماالت را رد نکرد 
اما این را هم گفت که »منش��أ توس��عه کرونا با شواهد و قرائن تحلیلی و راهبردی و بعضی نکات 
خبری به دشمن ارجاع می شود، اما اثبات تخصصی آن نیاز  به بررسی های آزمایشگاهی و مقایسه 
بی��ن ژنوم ویروس اولیه ثبت ش��ده و نتایج مطالعه بر روی ژنوم های جدی��د از نظر نوع تغییرات 
عامدان��ه روی آن دارد.« به گزارش خبرآنالین، او چند روز بعد در اظهاراتی کامل تر گفت: »برای 
این ویروس گمانی اولیه وجود داشته که یک طغیان طبیعی و بدون دخالت انسان و یا یک نشت 
آزمایش��گاهی از آزمایشگاه ووهان چین بوده است و گمانه زنی سوم این است که این ویروس یک 
مدل��ی از جنگ بیولوژیک باش��د؛ در این خصوص گمانه زنی های متفاوت��ی وجود دارد که آیا این 
جنگ برای کش��تن اتخاذ ش��ده، یعنی دستکاری شده و برای کش��تن است مانند آنچه در جنگ 
جهانی دوم بود و مس��ئله دیگری که این ویروس برای بحث اقتصادی و تأثیر اقتصادی بر کش��ور 
هدف طراحی ش��ده است و درصد کشتار آن کم اما فراگیری فراوان دارد که شاید بخواهند از آن 

طریق کشور هدف را تحت تأثیر قرار دهند.«
س��ردار جاللی با اش��اره به آزمایش��گاه بیولوژیک آمریکا در اطراف ایران، چین و روسیه، افزود: 
»این ویروس بخش زیادی از ویژگی های جنگ بیولوژیک را دارد، اما می توان با بررس��ی بیش��تر 
توسط متخصصین ویروس شناسی مشخص شود که آیا این یک جنگ بیولوژیک است یا خیر. این 

ویروس ممکن است محصول تهاجم بیولوژیکی آمریکا باشد که در ابتدا به چین و سپس به ایران 
و س��ایر نقاط دنیا ش��یوع پیدا کرده. آمریکا بداند که اگر این کار را انجام داده به اهلش برخواهد 

گشت و اگر هم کار آمریکا نباشد باز این ویروس مهار خواهد شد.«
س��ردار عراقی زاده نیز احتماالت در این خصوص را رد نکرد. او که س��خنگویی قرارگاه مبارزه با 
کرونا در س��تادکل نیروهای مس��لح را برعهده دارد درباره احتمال حمله بیولوژیک آمریکا گفت: 
»همه ما می دانیم که آمریکا در برخی کش��ورها آزمایش��گاه هایی دارد که درباره انواع ویروس ها 
آزمایش های بیولوژیک و مهندس��ی ژنتیک انجام می دهد. قباًل هم سابقه داشته که آمریکا از این 
ویروس ها به عنوان س��الح اس��تفاده کرده باش��د و از آنجا که این ویروس، ویروسی جدید است، 
ممکن اس��ت در همین آزمایش��گاه ها ایجاد شده باش��د. البته به طور قطعی نمی توان گفت اما به 

عنوان یک احتمال می تواند مطرح باشد.«
منشأ نوع دوم ویروس کرونا در ایران کجاست؟

احتماالت درباره بیوتروریسمی بودن ویروس کرونا آنجا باال گرفت که بنا به روایت ها منشأ این 
ویروس در ایران تنها ووهان چین نیس��ت؛ موضوعی که در جلس��ه کمیسیون بهداشت مجلس با 
وزیر بهداش��ت مطرح شد و بنا به گفته شهروز برزگر، در این جلسه وزیر بهداشت توضیح داد که 
بخش��ی از ویروس کرونا در گیالن کامال با ویروس ووهان چین متفاوت اس��ت که حتی به پرستار 
۲۵ ساله هم رحم نکرد لذا باید تمهیدات الزم اندیشیده شود. برزگر ادامه داد: »بخشی از ویروس 
کرونا در قم نیز با ویروس ووهان چین متفاوت است. به عبارت دقیق تر مشخص نیست که منشأ 
ویروس دوم از کجاس��ت؟ آنچه از صحبت های وزیر بهداش��ت برداشت کردم این است که دو نوع 
ویروس در کش��ور هس��ت. یکی ویروس ووهان چین و یکی دیگر ویروسی با منشأ نامعلوم که در 
این باره این احتمال وجود دارد که ویروس از نوع بیوتروریس��م آمریکا باش��د که در ایران پخش 
ش��ده است.« سیدامیرحسین قاضی زاده هاش��می، عضو هیات رئیسه مجلس نیز معتقد است که 
شیوع ویروس کرونا یک بحران بیولوژیک است. او تاکید می کند »آنچه برای محققین حوزه دفاع 
امروزه به عنوان گفتمان غالب در آمده اس��ت آن اس��ت که کرونا ویروس یک س��الح بیولوژیک 
برای ضربه عمیق به اقتصاد و اعتبار چین بوده اس��ت.« جدی ش��دن احتمال حمله بیولوژیکی از 
طریق کرونا آنقدر باال گرفت که حش��مت اهلل فالحت پیش��ه عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
درخواست تشکیل پدافند بیوتروریسم را داد و گفت: »از امروز تا سال ۲۰۳۰ دنیا با انواع مختلف 
بیوتروریس��م مواجه خواهد شد باید س��ازمانی مستقل با اختیارات ویژه شکل بگیرد و ما همچون 
پدافند موش��کی، پدافند بیوتروریسم داشته باش��یم.« کرونا حتی محمود احمدی نژاد را دست به 
قلم کرد تا خطاب به آنتونی گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل نامه ای بنویس��د؛ نامه ای که در آن به 
حمله بیوتروریس��می از طریق ویروس کرونا اشاره ش��ده: »امروز بر همگان آشکار شده که امثال 
ویروس جهش یافته و هوشمند کرونا ۲۰19، ساخته و پرداخته آزمایشگاه ها و به تعبیر صحیح تر، 
زرادخانه های جنگ بیولوژیک برخی قدرت های سلطه گر جهانی و بسیار ضد انسانی تر، مخرب تر و 

وحشت آفرین تر از دیگر سالح های ضد انسانی مانند هسته ای و شیمیایی و هارپ است.«
او خواس��تار این شد که سازمان بهداشت جهانی قاطعانه آزمایشگاه های موصوف را شناسایی و 

همراه با عامالن به کارگیری ویروس هایی مانند کرونا به جامعه جهانی معرفی نماید.
منتقدان و مخالفان حمله بیولوژیک چه می گویند؟

البته همه موافق تئوری حمله بیولوژیک نیس��تند و برخی چون صادق زیباکالم این احتمال را 
رد می کنند. زیباکالم با اش��اره به طرح بیوتروریسمی بودن شیوع کرونا که از سوی برخی مطرح 
می ش��ود می گوید: »حاال امروز کروناویروس هم به تئوری های توطئه نسبت داده می شود، اما اگر 
یادمان باش��د درباره طالبان، داعش، القاعده و حادثه یازده سپتامبر هم تئوری های توطئه مطرح 
بود.« او البته این را هم گفته است که »بیرون از ایران هم احتمال تئوری توطئه مطرح می شود؛ 
عده ای می گویند خود چینی ها این کار را کرده اند تا آمریکایی ها و اروپایی هایی که به چین آمده و 
سرمایه گذاری کرده اند بروند و چین سهام آنها را ارزان بخرد. عده ای می گویند آمریکایی ها مسبب 

این اتفاق هستند، اما تعدادشان در اقلیت محض است.«
با این همه، ش��اید آنچه که این روزها در قالب گمانه زنی، احتمال و ادعا مطرح می شود، سال ها 
بعد رنگ واقعیت به خود بگیرد و افش��ا ش��ود که کروناویروس، جن��گ بیولوژیک آمریکا یا دیگر 

قدرت ها علیه رقبای شان بوده است.

از چین و کره جنوبی تا ایران و ایتالیا
آستانه سازگاری با ویروس کرونا تا کجاست؟

به اعتقاد محققان، مطالعه جغرافیایی ویروس کرونا نشان می دهد این ویروس همانند بیماری وبا دارای »جهان وطنی« است 
که وطن اول آن، ووهان چین و پس از آن، کش��ورهای کره جنوبی، ایران و ایتالیا بوده اس��ت. محققان همچنین »عدم اجرای 
کامل ایزوالس��یون خانگی« و »محدود بودن زیرس��اخت های پزش��کی و درمانی« را از عوامل نگران کننده درباره کروناویروس 

می دانند که در صورت عدم رعایت آن، دچار عزای ملی خواهیم شد.
دکتر ابراهیم مقیمی، اس��تاد دانش��گاه تهران در گفت وگو با ایس��نا، با طرح این سوال که آستانه سازگاری با ویروس کرونا تا 
کجاس��ت؟ گفت: آس��تانه سازگاری با این ویروس در چهار مورد نهفته اس��ت. مورد اول اینکه به لحاظ جغرافیایی، این ویروس 
تقریبا فاتح جهان ش��ده و هم اکنون در بیش از 1۲۰ کش��ور حضور دارد، هرچند در برخی دیگر از کش��ورها هنوز گزارش دهی 
نش��ده، اما کش��ورهایی که گزارش��ی از آنها وجود دارد، ۶ میلیارد نف��ر جمعیت دارند و تاکنون بی��ش از 1۰۰ هزار نفر از این 
جمعیت آلوده به ویروس کرونا ش��دند و اگر ۲درصد از مبتالیان هم فوت کرده باش��ند، حدود ۲۰ هزار نفر در س��طح جهان به 

دلیل ویروس کرونا فوت کرده اند.
به گفته مقیمی، دومین مورد عامل جغرافیایی این ویروس است که می تواند به صورت انبوه و در زمان کم، جمعیت کثیری 
را در سطح جهان دربرگیرد. ممکن است در موج بعدی آلودگی در جهان در ماه آینده به صورت تصاعدی افزایش یابد و چند 

صد هزار نفر را دربر گیرد.
او س��ومین عامل اثرگذار در توس��عه ویروس کرونا را ماندگاری و رش��د ژنتیکی این ویروس دانس��ت و گفت: این ویروس در 
ی��ک عنص��ر اقلیمی به نام دما با میدان تغییر 9۰ درجه دما، یعن��ی ۶۰ درجه زیر صفر تا ۳۰ درجه باالی صفر می تواند حیات 
داش��ته باش��د بنابراین می تواند با تغییرات دمایی کره زمین خود را س��ازگار کند؛ از طرفی با دمای خفاشی 4۰درجه ای )دمای 
بدن خفاش ها( زایش یافته که باالتر از دمای عادی بدن انسان است. مورد چهارم هم این است که اگرچه دانشمندان به دنبال 
کش��ف داروی درمان این ویروس هس��تند، ولی هنوز داروی موثر برای درمان آن یافت نشده است. حتی اگر داروی درمان آن 
هم کش��ف ش��ود، اما ویروس همچنان به عنوان یک پتانسیل مانند »وبا« وجود خواهد داشت و به دنبال انتخاب کشور و افراد 

خود خواهد بود. پس جغرافیای ویروس کرونا به گونه ای است که باید با آن سازگاری کرد.
بنیان گذار انجمن مخاطره شناسی ایران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه از آلوده شدن به ویروس کرونا، یادآور شد: اقداماتی که 
ما اکنون به عنوان شست وشوی دست، استفاده از ماسک و عدم حضور در فضاهای عمومی انجام می دهیم، روش های مبارزه با 

این ویروس نیست، بلکه راه حل های زیستی فراموش شده ای برای سازگاری است.
به گفته مقیمی، همچنان که »جهان وطنی« بیماری وبا طبق منابع مکتوب موجود، در مکه و جزیره ای به نام »س��لب« در 
مجمع الجزایر فیلیپین اس��ت، »جهان وطنی« این ویروس نیز در »ووهان« چین اس��ت و خواهد بود. این ش��هر خاستگاه اولیه 
کروناس��ت و بیش از 11 میلیون نفر جمعیت دارد؛ یعنی حدود یک هفتم جمعیت ایران. اگر این ش��هر ایزوالسیون و قرنطینه 

نمی شد، شاید فاجعه جهانی رخ می داد.
وی، وطن دوم این ویروس را در قاره آس��یا و کره جنوبی دانس��ت و افزود: این کش��ور در انتشار این ویروس در جنوب شرق 
آس��یا نقش داش��ته و وطن س��وم کرونا ایران است. تا حال حاضر این س��ه وطن کرونا، در قاره آسیا واقع شده، ضمن آنکه قاره 

استرالیا نیز تابع قاره آسیا است.
مقیمی، ایتالیا در قاره اروپا را وطن چهارم این ویروس نام برد و گفت: وطن پنجم آن نیز در قاره آمریکا، کشورهای آمریکای 

شمالی خواهد بود، ولی سرعت انتشار این ویروس در قاره اروپا و آمریکای شمالی و استرالیا نسبت به قاره آسیا کمتر است.
او رعایت بهتر نکات بهداش��تی، ایجاد زیرس��اخت های درمان بهتر و تراکم کم جمعیت در هر کیلومتر را از دالیل گس��ترش 
کمتر این ویروس در اروپا در مقایس��ه با آس��یا ذکر کرد و پیشنهاد داد: دولت و شورای عالی انقالب فرهنگی، آخرین سه شنبه 
هر س��ال را روز جش��ن همبستگی ملی و روز ویروس کووید 19، روز قدردانی از دست اندرکاران، پزشکان، پرستاران و خادمین 

نظام درمان و دارویی کشور اعالم کند.
این اس��تاد دانش��گاه تهران با بیان اینکه کرونا یک ماهیت »انتش��اری انبس��اطی« دارد، ادامه داد: انتشار انبساطی در علوم 
جغرافیایی فرآیندی است که یک پدیده با ماندن در ناحیه مبدأ، از یک مکان به مکان دیگر گسترش و تکثیر می یابد و نواحی 
جدیدی به آن اضافه می شود. این ویروس ابتدا در دی ماه در چین)t1(، سپس در ۳۰ کشور )t۲( و اکنون در حدود 1۲۰ کشور 

.)t4( گسترش یافته و ممکن است تا نیمه فروردین سال 99 به کل کشورهای جهان گسترش یابد )t۳(
مقیمی نوع دیگر انتش��ار را »انتش��ار انقطاعی« دانست و گفت: مثال آتش س��وزی در جنگل های بلوط زاگرس انقطاعی است. 
یعنی آتش به مکان اولیه آتش س��وزی بازنمی گردد؛ چراکه چیزی برای س��وزاندن دوباره وجود ندارد. مثال دیگر در مورد آبله 
مرغون اس��ت. کس��ی که یک نوبت به این بیماری مبتال شده باشد، به ندرت مجددا به آن مبتال خواهد شد. یعنی ویروس آبله 
مرغون از فرد قطع امید می کند، اما به گفته پزشکان، کسی که به ویروس کرونا مبتال و درمان شود، احتمال اینکه دوباره مبتال 

شود نیز وجود دارد. پس این ویروس از نوع انتشار انقطاعی نیست و این یک موضوع مهم برای سیاست گذاری درمانی است.
به گفته وی، گاهی ممکن اس��ت بعضی پدیده های جغرافیایی دارای انتش��ار نوع ترکیبی باش��ند. یعنی هم انبس��اطی و هم 
انقطاعی. مثال انتش��ار امواج لرزه ای زمین و در نتیجه ایجاد زلزله از این نوع اس��ت. در مورد ویروس کرونا تا این لحظه گزارشی 

دال بر آن مشاهده نشده است.

با دستور رهبری به ستاد نیروهای مسلح، قرارگاه درمانی برای مقابله با کرونا برپا می شود

کرونا درمانی به کمک سپاه و ارتش

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



به دنبال ش��یوع کرونا در کشور و افزایش فشار اقتصادی روی اقشار آسیب پذیر 
جامعه، به تمامی افرادی که ش��غل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفندماه بسته 

حمایتی پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرآنالین، کمتر از یک هفته تا پایان سال باقی مانده است و برخالف 
هر س��ال که در روزهای پایانی س��ال و در ایام نزدیک به عید، همه جا بوی نوروز و 
تازگی بهار می آمد، اما اس��فند 98 به جای بوی عید، بوی کرونا می دهد و بازار هم 
اصال حال و هوای نوروزی ندارد. رکود این روزها اما تنها اثر اقتصادی کرونا نیست 

و تحلیلگران خسارات ناشی از این ویروس مهلک را بسیار بیش از اینها می دانند.
تحلیلگران اقتصادی می گویند تاثیر اقتصادی کرونا خیلی وسیع تر از آن است که 
امروز بتوانیم تخمین بزنیم؛ چراکه اکنون میزان تولید و خرید و فروش و فعالیت های 
خدماتی به طور ناخواسته کاهش پیدا کرده و تقریبا با شیوع کرونا، مصرف متوقف 
شده است. بر همین اساس، این روزها فشار اقتصادی روی گروهی از مردم افزایش 
یافته اس��ت و تحلیلگران اقتصادی معتقدند در دوران کرونایی کش��ور، یک سری 
افراد از قشر آسیب پذیر در این وضعیت درآمدی نخواهند داشت و دچار سوءتغذیه 

می شوند.
یارانه کرونا به چه کسانی تعلق می گیرد؟

اگرچه دولت تمهیداتی برای مشاغلی دارد که پس شیوع کرونا آسیب می بینند، 
ام��ا کارگ��ران، افراد روزمزد و به نوعی دهک های پایین جامعه، به ش��دت آس��یب 
خواهند دید. همین موضوع باعث شد که از چندی پیش پیشنهاداتی برای حمایت 

از این گروه شنیده شود.
طبق اعالم یکی از نمایندگان مجلس در کمیس��یون بهداشت، موضوع پرداخت 
یارانه کرونا مطرح ش��د. ابوالفضل س��روش نوزدهم اس��فندماه در مطلبی در کانال 
تلگرامی خود به ارائه توضیحاتی درباره جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت مجلس 
ش��ورای اس��المی با حضور رئیس مجلس و وزیر بهداش��ت درباره کرونا پرداخت؛ 

جلسه ای که در محل برگزاری جلسات علنی مجلس تشکیل شد.
به گفته وی، در این نشس��ت سه س��اعته با حضور بیش از ۵۰ نماینده اقدامات 
انجام شده برای پیشگیری از شیوع کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ۲۰ نفر 

از نمایندگان دغدغه های شان را درباره مقابله با شیوع کرونا مطرح کردند.
عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد که نمایندگان در جلسه 
فوق العاده کمیس��یون بهداش��ت بر ضرورت اختصاص یارانه برای رفع مش��کالت 
اقتصادی اقشار آسیب پذیر و تامین بی درنگ تجهیزات درمانی و بیمارستانی تاکید 

کردند.
همچنین اعضای مجمع نمایندگان گیالن در مجلس در نامه ای خطاب 
به رئیس مجلس و وزیر بهداشت و درمان پیرو وضعیت اضطراری در گیالن، 
خواستار تشدید کمک های ستاد ملی مقابله با کرونا به استان شدند. در این 
نامه تاکید شده است که تصمیم گیری جدی درخصوص چگونگی ساعات 
کار اصناف، فروشگاه ها و...، پاداش به مستمری بگیران برای افراد بی بضاعت 
استان گیالن )یارانه کرونا( و نیز توجه ویژه و تدابیر الزم برای ذخیره آذوقه 

مردم طی ماه های آینده صورت گیرد.
به دنبال این پیشنهادات، محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
روز پنجشنبه گذش��ته در پیامی توییتری نوشت: حمایت از اقشار کم درآمدی که 

درآمد ثابت ندارند، از مهم ترین اولویت های ماست.
ش��ریعتمداری اعالم کرد: با دستور مهم رئیس جمهور و همراهی سازمان برنامه، 
به تمامی افرادی که ش��غل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اس��فندماه یک بس��ته 
حمایتی پرداخت می ش��ود. این افراد با کمک بانک اطالعات ایرانیان شناس��ایی یا 

ثبت نام می شوند.
همچنین رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره جزییات پرداخت یارانه کرونا در 
کشور و با اشاره به آسیب ها و تبعات بیماری کرونا گفت: دولت بسته حمایتی برای 

اقشار آسیب پذیر و فاقد درآمد ثابت جامعه اختصاص داده است.
محمدباقر نوبخت در حاش��یه بازدید از آزادراه شهید همت در استان البرز گفت: 
کسانی که شغل خاصی برای تامین درآمد ثابت ندارند، توسط وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شناسایی شده اند که تا پایان اسفندماه یک بسته حمایتی اختصاص 

یافته و به آنان مبالغی پرداخت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای کس��انی که مشاغلی داش��تند و اکنون دچار مشکل شده اند 

با س��ازوکارهای تعریف شده، تسهیالت کم بهره با دوره تنفسی سه ماهه پیش بینی 
شده است.

به گفته نوبخت، شمار کسانی که شناسایی شده اند، حدود 7میلیون نفر است که 
از اقش��ار کم برخوردارند و  کسب و کار آنان در آستانه سال نو خسارت جدی دیده 
و به آنها بس��ته های حمایتی تعلق می گیرد. تالش دولت بر این اس��ت که با همه 
تنگناهای بودجه ای که دش��منان خبیث ملت ایران در این ش��رایط خاص تحمیل 

کرده اند، به مردم و بیماران کمک شود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور از پرداخت بس��ته حمایت کرونایی برای 
خانواره��ای فاقد درآمد ثابت خبر داد و گفت: ۳ میلی��ون خانوار فاقد درآمد ثابت 

شناسایی شده اند و مرحله نخست این طرح نیز هفته آینده اجرا می شود.
پرداخت 200 تا 600 هزار تومان به افراد فاقد درآمد ثابت

محمدباقر نوبخت در همین حال از پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به افراد فاقد 
درآمد ثابت خبر داد و گفت: ۳ میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت شناسایی شده اند و 

بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به آنان پرداخت می شود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور، شناسایی 4 میلیون خانوار دارای مشاغل 
خرد که به علت ش��یوع کرونا و کس��ادی بازار ش��ب عید با مش��کالت اقتصادی و 
معیش��تی مواجه هس��تند را مورد توجه قرار داد و افزود: در همین راستا بین یک 
تا دو میلیون تومان وام به صورت قرض الحس��نه و بدون ضامن برای این قشرها در 

نظر گرفته شده است.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: موضوع بس��ته های حمایتی کرونایی از حمایت 
معیشتی انتهای سال جدا است و اجرای هر کدام از این طرح ها به صورت مستقل 

در دستور کار قرار دارد.
او با اش��اره به اینکه وام های قرض الحس��نه مذکور به ص��ورت ۲7 ماهه از محل 
یارانه ها بازپرداخت خواهد ش��د، گفت: عالوه بر مبالغی که قبال به دانش��گاه علوم 
پزش��کی گیالن پرداخت ش��د معادل 1۶۰ میلیارد تومان منابع مالی نیز از س��وی 
س��ازمان برنامه و بودجه کشور جهت تأمین 18 قلم کاالی موردنیاز در اختیار این 

مجموعه قرار گرفت.

جزییات پرداخت یارانه حمایتی به کسانی که از شیوع کرونا آسیب دیده اند

مبلغ یارانه کرونا چقدر است؟

وقتی که اولین بار ش��یوع ویروس کرونا در ش��هر ووهان چین تایید ش��د، شاید 
کمتر کسی فکر می کرد که این ویروس تا این اندازه بتواند کشور های مختلف دنیا را 
درگیر کند و اقتصاد جهانی را از نفس بیندازد، اما به نظر می رسد سمبه این ویروس 
پرزورتر از این حرف هاس��ت و گویا به این زودی ها قصد ندارد از اقتصاد کشورهای 

کرونازده رخت ببندد.
اما در حالی ش��یوع ویروس کرونا همه بخش های اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ی 
و اجتماع��ی دنیا را تحت تاثیر قرار داده که متاس��فانه تبع��ات منفی ویروس کرونا 
در بخش های اقتصادی بیش��تر از سایر بخش هاس��ت و دلیل آن هم این است که 
درگی��ری مردم برای تامین نیازهای اساس��ی، کامال و به ص��ورت جدی مرتبط با 

بخش های اقتصادی است.
در همین زمینه، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است: دولت با 
مدیریت جامع همراه با کنترل و آموزش مردم برای پرهیز از مبتال شدن به ویروس 

کرونا، باید اداره فعالیت های کشور را به صورت طبیعی اجرا کند.
حاج اس��ماعیلی در گفت وگو با خبرآنالین، با بیان اینکه متاسفانه این بیماری از 
کش��وری آغاز ش��ده که قلب اقتصاد جهان است، گفت: تقریبا همه کشورهای دنیا 
ارتباطات اقتصادی با کشور چین دارند؛ به خصوص کشورهای آسیایی که به شدت 

تحت تاثیر اقتصاد چین هستند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه هرگونه اختالل در اقتصاد چین، روی اقتصاد 
هم��ه دنیا تاثیر می گ��ذارد، ادامه داد: ما می بینیم ای��ن روزها که بورس جهانی در 
کش��ورهای توسعه یافته دچار کاهش ش��ده و اقتصاد جهانی با هزینه های باالتری 
مواجه اس��ت. دلیل آن هم این اس��ت که در حال حاضر به بیش از 4۰ کشور دنیا 
که س��ه قاره بزرگ دنیا )آس��یا، آمریکا و اروپا( را دربرمی گیرد، تحت تاثیر ویروس 
کرونا قرار گرفتند؛ س��ه قاره ای که قلب اقتصاد دنیا هس��تند و به شدت با یکدیگر 

ارتباط دارند.
به گفته حاج اس��ماعیلی، شاید علت اینکه قاره آفریقا کمتر درگیر شده، به دلیل 
این باشد که کشورهای ضعیف تری هستند و ارتباطات کمتر جهانی دارند، بنابراین 
ب��ه طور قطع وی��روس کرونا روی اقتصاد جهانی تاثیر گذاش��ته و به تبع آن، روی 
اقتصاد همه کشورها می تواند تاثیر جدی بگذارد. در ایران نیز اختاللی بسیار جدی 

در مدیریت کشور ایجاد شده است. 
او ب��ا بیان اینک��ه ویروس کرونا درد مضاعفی بر اقتصاد تحریم زده ایران اس��ت، 
گفت: به دلیل تحریم ها، ما به کشورهای همسایه وابسته هستیم و متاسفانه بخش 

زیادی از واردات و صادرات کشور با کشورهای همسایه است که هم اکنون به شدت 
تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اند.

حاج اس��ماعیلی با بیان اینکه هم اکنون پروازهای هوایی دچار مش��کل شده که 
ای��ن موضوع روی صادرات و واردات اثرگذار اس��ت، گفت: اقتصاد ایران متاس��فانه 
یک اقتصاد خدماتی اس��ت و اقتصاد خدماتی ارتباط مس��تقیم با مردم دارد و این 
موضوع برای کشور مشکل ایجاد کرده است. در عین حال، تعطیلی دانشگاه ها، مراکز 

آموزشی، مدارس، هتل ها، مراکز خدماتی روی اقتصاد ایران به شدت تاثیر دارد.
به گفته وی، بخش زیادی از اقتصاد ایران وابس��ته به خدمات اس��ت، بنابراین به 
طور قطع تالطمی که ویروس کرونا در کش��ور ایجاد کرده، می تواند روی مش��اغل 

تاثیر جدی داشته باشد.
این کارش��ناس بازار کار با بیان اینکه با توجه ب��ه اینکه مردم باید مراقبت ویژه 
از خود داش��ته باش��ند، بنابراین باید کمتر بیرون روند و مسافرت نمی توانند بروند، 
تصریح کرد: صنعت گردش��گری یکی از بخش هایی بود که در شرایط تحریمی به 
اقتصاد کشور کمک می کرد، اما االن به دلیل اینکه شیوع ویروس کرونا بیشتر نشود 
و مردم باید از خود مراقبت کنند، اوال مراکز تفریحی، سیاحتی و زیارتی با مشکل و 
محدودیت مواجه است. این دستور اکید مدیران کشور است و درست هم می گویند، 

زیرا باید بتوانیم شیوع این ویروس را کنترل کنیم.
حاج اسماعیلی ادامه داد: هتل های ما که بخش زیادی از اشتغال را در کشور تامین 
می کنند، االن با مش��کل مواجه می شوند. موزه ها و مراکز خدماتی با مشکل روبه رو 
ش��دند. حتی مراکز خدمات دهی بانک ها که در س��اعت های اضافی کار می کردند، 
هم اکنون با محدودیت مواجه ش��دند، بنابراین می بینید که حمل ونقل با مش��کل 

مواجه می شود.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: بعضی از نگرانی ها و استرس هایی هم که این 
روزها در کشور ایجاد شده، باعث هجوم مردم به فروشگاه ها برای خرید اجناس شده 
است. همان طور که می دانید، وقتی تقاضا زیاد شود، احتکار و تقلب اتفاق می افتد و 
قیمت ها باال می رود و گرانی و تورم ایجاد می شود. اینها همه آسیب هایی است که 

در حوزه اقتصاد شاهد هستیم.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه وظیفه اول دولت، صیانت از مردم و بهداشت آنهاست 
و باید برای کارکردهای بخش های خدماتی، کش��اورزی، حمل ونقل و گردش��گری 
راهکار داش��ته باشد، تصریح کرد: اگر قرار باشد همه این بخش ها را تعطیل کنیم، 
بیش��تر از این آس��یب خواهیم دید. در حال حاضر به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، 

در بخش کش��اورزی که طی یک س��ال گذش��ته فعال ش��ده و خوب کار می کرد، 
عرضه محصوالت با مشکل مواجه شده است، زیرا صادرات محصوالت کشاورزی که 
ارزآوری زیادی برای کش��ور داشت و برای اقتصاد مهم بود و اشتغال را می توانست 
حفظ کند، دچار مشکل شده است. دولت برای این بخش باید راهکار داشته باشد.

به گفته وی، عرضه این خدمات هم در داخل کشور با مشکل مواجه شده است، 
زی��را مردم هم اکنون تنه��ا ضروریات را خرید می کنن��د و از بخش های اضافی که 
برای زندگی آنها نیاز اولی نیس��ت، صرف نظر خواهند کرد؛ این می تواند به اقتصاد 

ما ضربه بزند.
این کارش��ناس بازار کار با بیان اینکه اگر گردشگری بدون راهکار دولت حرکت 
کند، بیش از این آس��یب خواهد دید، تصریح کرد: بر این اس��اس، اینکه بخواهیم 
محدودیت های جدی اجرا کنیم، کارساز نیست. دولت باید مدیریت و کنترل بهتری 

داشته باشد تا اشتغال کشور بیش از این آسیب نبیند.
او دولت در معرض آزمایشی جدی دانست و متذکر شد: متاسفانه یکی از اتفاقاتی 
که این روزها شاهد هستیم، این است که مدیریت متمرکزی برای ویروس کرونا و 
اداره کشور برای فعالیت های عادی از طرف رسانه ها شاهد نیستیم. به این معنا که 
بیشتر توصیه دولت این است که مراکزی مثل رستوران ها، آرایشگاه ها، بخش های 
خدماتی و آموزشی و کسب وکارهای خدماتی تعطیل شود. این راهکار نیست؛ این 

موضوع اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی ادام��ه داد: دولت باید راهکار داش��ته باش��د و بدون اینک��ه ما توصیه کنیم 
بخش ه��ای خدماتی تعطیل ش��ود، باید آموزش های درس��ت را به مردم دهیم که 
چطور از این مراکز استفاده کنند؛ بدون اینکه آسیب ببینند. اینکه به مردم توصیه 
کنیم به رس��توران ها نروید یا به مراکز تفریحی و س��یاحتی نروید یا به آرایشگاه ها 

نروید، این راهکار درست نیست.
این کارشناس بازار کار در پایان گفت: صنعت حمل ونقل و گردشگری ما این گونه 
با مش��کل مواجه می شوند. اگر قرار باشد همه بخش ها تعطیل شود که این راهکار 
نیس��ت. این موضوع عالوه بر اینکه اقتصاد کش��ور را تحت تاثیر قرار می دهد، آثار 
منفی اجتماعی زیادی برای کش��ور به دنبال خواهد داش��ت. در حال حاضر، دولت 
در معرض یک آزمایش جدی برای مدیریت اقتصاد قرار دارد، بنابراین باید نش��ان 
دهد که تمرکز و کنترل و مدیریت الزم را دارد. در نتیجه، دولت با مدیریت جامع 
همراه با کنترل و آموزش مردم برای پرهیز از مبتال شدن به ویروس کرونا، باید اداره 

فعالیت های کشور را به صورت طبیعی اجرا کند.

وضعیت بازار کار با شیوع ویروس کرونا چه تغییری کرده است؟

درد مضاعف کرونا در اقتصاد ایران

نگاه

گزارش بلومبرگ از بازار بی رونق شب عید در ایران
کرونا دخل مغازه داران را چقدر خالی کرد؟

روزهای منتهی به اول فروردین هر سال، شلوغ ترین و پررونق ترین 
روزهای مراکز خرید و بازارها در تهران و س��ایر شهرهای ایران است، 

چراکه مردم خود را برای استقبال از نوروز آماده می کنند.
به گزارش بلومبرگ، اما امسال خیابان ها و پیاده روهای پایتخت ایران 
حس��ابی خلوت است. برخی از ش��هروندان در خیابان ها ماسک زده و 
برخی دستکش پوشیده اند، اما بقیه توجه چندانی به تجهیزات حفاظت 
ش��خصی در برابر کرونا ندارند. رس��توران ها و کافه ها خالی هستند و 
شیرینی فروشی ها که معموال در این فصل از سال مملو از خانواده هایی 

بودند که برای نوروز خرید می کردند، مشتری چندانی ندارند.
در پیاده روها، بس��اط دستفروش��ان روی زمین پهن شده، اما کسی 
توجهی به آنها نمی کند. به گفته یکی از دستفروش��ان »مردم از کرونا 
می ترس��ند. آنها نمی خواهند به چیزی دست بزنند. آنها فکر می کنند 

ممکن است کرونا را با خود به خانه شان ببرند.«
در میدان انقالب و در نزدیکی دانشگاه تهران، برخی از کتابفروشی ها 
بس��ته اند و آنهایی که باز هستند مشتری ای ندارند. حتی کسی برای 
تماش��ا در پش��ت ویترین ها هم نایستاده اس��ت. همچنین در یکی از 
مغازه های شیرینی فروشی، حاج مهدی به مغازه خالی از مشتری خود 
زل زده و می گوی��د: »اوضاع خیلی ناجور اس��ت. در یک روز خوب ما 
یک چهارم روزهای قبل از کرونا فروش داریم. ما قبال روزی ۲ میلیون 
تومان فروش داشتیم اما االن ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان. قبال 8۰ تا 1۰۰ 
نفر مش��تری داشتیم. این روزها کمتر از ۲۰ نفر.« حاج مهدی به فکر 
کاهش ساعات کار برای کم کردن هزینه ها افتاده و ادامه می دهد: »ما 
1۲ نفر کارگر داریم و از آنها خواسته ایم تا یک روز در میان شیفتی کار 
کنند. قرار نیست تعطیل کنیم، اما اگر وضعیت ادامه پیدا کند مجبوریم 

یکی یکی عذرشان را بخواهیم.«
در ش��عبه یک کفش فروشی معروف در مرکز شهر، سلیمانی، مدیر 
فروشگاه ناراحت به نظر می رسد. او می گوید: »فروش ما نسبت به یک 
ماه قبل یک س��وم شده و این تنها بخش کوچکی از فروشی است که 
اس��فند هر سال داشتیم. ما بخشی از یک شرکت با شعبه های متعدد 
هستیم و بعید اس��ت که گسترش ویروس کرونا موجب تعطیلی کل 
کارخانه شود. اما اگر وضعیت ادامه پیدا کند، شعبه ما و کارکنان شعبه 

ما یا خود من ممکن است از کار بیکار شویم.«
این شرکت که در سال 19۶۶ میالدی تاسیس شده قبال بحران های 
ج��دی ای از جمل��ه تعطیلی ه��ای گس��ترده دوران انق��الب و م��وج 
ورشکس��تگی شرکت ها را به سالمت پش��ت سر گذاشته است. شیوع 
ویروس کرونا یک تهدید وجودی دیگر برای شرکت های بزرگ ایرانی 
نظیر این تولیدکننده کفش به ش��مار می رود. به گفته سلیمانی »در 
این موقع از سال معموال ما نباید زمان برای سر خاراندن داشته باشیم، 
اما این روزها گاهی چند س��اعت بدون اینکه حتی یک مشتری برای 

پرسیدن قیمت مراجعه کند بیکار می نشینیم.«

جزییات طرح دولت برای جبران آسیب کرونا
چه کسانی و چقدر بسته حمایتی می گیرند؟

طب��ق برآوردهای اولیه حدود 4.۵ میلیون خانوار مش��مول دریافت 
بسته حمایتی جبران آس��یب کرونا شده اند؛ ۳ میلیون از خانوارهایی 
هس��تند که شغل موقت داشته و آن را از دست داده اند و 1.۵ میلیون 
خان��وار نیز از بین یارانه بگیرانی هس��تند که از قبل هم هیچ ش��غلی 

نداشته اند.
به گزارش ایسنا، با فراگیرشدن ویروس کرونا که روال عادی زندگی 
و کس��ب و کار مردم را تحت تاثیر قرار داد، الزم بود صاحبان کسب و 
کار و خانوارها به نوعی مورد حمایت قرار گیرند. به هر صورت در این 
جریان بخش��ی کار خود را هرچند برای مدتی از دست دادند و دچار 

آسیب شدند.
 بر این اساس پیشنهاد حمایت مالی دولت از خانوارها مطرح بود تا 
اینکه اخیرا اعالم ش��د بسته های حمایتی برای جبران آسیب ناشی از 

کرونا پیش بینی شده که شامل افراد بدون درآمد ثابت می شود.
در حالی نوع پرداخت ها یا نحوه شناس��ایی و مشمولیت افراد مورد 
توجه بود که در تازه ترین توضیح رئیس عوض پور -رئیس امور سالمت 
و راه اجتماع��ی س��ازمان برنام��ه و بودجه - در ح��ال حاضر دو گروه 

مشمول دریافت این بسته حمایتی شده اند.
طبق برنامه تعیین ش��ده، گروه اول کسانی هستند که شغل موقت 
داشته و آن را از دست داده اند؛ از جمله کارگران ساختمانی، کارگران 
روزمزد، کارگران رستوران ها، دستفروش ها یا حتی رانندگان تاکسی که 
قرار شده برای آنها طرح خرید اعتباری و به تناسب افراد خانوار در نظر 
گرفته شود؛ به نحوی که  برای خانوار یک نفره یک میلیون و دو نفر به 

باال تا دو میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
اما ظاهرا خرید اعتباری که برای این گروه پیش بینی شده در قالب 
تس��هیالت 4درصد خواهد بود. برای پرداخت این تس��هیالت باید در 
ابت��دا وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با اصن��اف و اتحادیه ها افراد 
مشمول را شناسایی کند؛ از این رو از یکشنبه ۲۵ اسفند سامانه ثبت 
ن��ام متقاضیان آغاز به کار خواهد ک��رد. با توجه به اینکه باید در ابتدا 
این افراد ثبت نام و شناسایی شوند، مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
می گویند تا انتهای اسفند یا هفته ابتدایی فروردین بسته های حمایتی 

این گروه پرداخت خواهد شد.
1.5 میلیون خانوار یارانه بگیر مشمول بسته حمایتی کرونا شدند

اما گروه دیگری که برای آنها بسته حمایتی در نظر گرفته شده است، 
حدود 1.۵ میلیون خانوار از جمعیت یارانه بگیران را ش��امل می شوند 
که هیچ ش��غلی ندارند؛ یعنی حتی ش��غل موقت هم نداشته اند. قرار 
نیست که برای این گروه تسهیالت اعتباری در نظر گرفته شود، بلکه 
به تناسب اعضای خانوار مبلغی پرداخت خواهد شد؛ به طوری که برای 
خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، س��ه نفره 
4۰۰ هزار توم��ان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و باالتر ۶۰۰ هزار 

تومان است.
بسته حمایتی هفته آینده در کارت یارانه شارژ می شود

ب��ا توجه ب��ه گروه هایی که تاکنون س��ازمان برنام��ه و بودجه برای 
مش��مولیت بس��ته حمایتی کرونا معرفی کرده است، به نظر می رسد 
در مرحل��ه اول برنامه ای برای پرداخت به کارکنان و به عبارتی افراد با 
دریافت ثابت نیست و اگر قرار بر حمایت از کارکنان نیز باشد احتماال 

بسته ای جداگانه در نظر گرفته خواهد شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
شنبه

24 اسفند 1398

شماره 1511



فرصت امروز: از هر س��ه نفر بیکار در یک س��ال گذش��ته تنها یک نفر 
موفق به یافتن ش��غل شده است؛ این تازه ترین تصویر از وضعیت بازار کار 
ایران در یک سال اخیر است. براساس آنچه نهاد پژوهشی مجلس بررسی 
کرده اس��ت، همچنین بیشتر از یک چهارم کس��انی که در پاییز پارسال 
بیکار بوده اند، در پاییز امسال به جمعیت غیرفعال اضافه  شده اند. ساده ترین 
تعبیر از این گزاره، آن است که اگر این افراد در بازار کار باقی می ماندند و 
به جمعیت غیرفعال افزوده نمی شدند، تعداد جمعیت بیکار در حال حاضر 

بیشتر از هم اکنون بوده است.
بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس برمبنای داده های مرکز آمار 
ایران انجام داده است، نشان می دهد که در پاییز 98 نسبت به پاییز سال 
97، جمعیت فعال حدود 148 هزار نفر افزایش داشته است. این در حالی 
است که به  طور متوسط جمعیت فعال باالی 1۵ سال در سه سال منتهی 
به پاییز 97 حدود 844 هزار نفر افزایش داش��ته و این رقم در فصل پاییز 
امس��ال نسبت به رقم متوسط گفته ش��ده حدود 8۳درصد کاهش داشته 

است.
همچنین در س��ه سال منتهی به پاییز 97، به طور متوسط ۵۳درصد از 
افزایش جمعیت فعال را مردان و 47درصد مابقی را زنان تشکیل می دهند. 
این در حالی اس��ت که در فصل پاییز امس��ال، افزایش در جمعیت فعال 
م��ردان حدود ۲۰۳ هزار نفر رخ  داده اس��ت و جمعیت فعال زنان در این 

فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۶ هزار نفر کاهش  یافته است.
وضعیت شاخص های بازار کار در پاییز امسال

نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی که با عنوان »تحلیل شاخص های بازار 
کار در فصل پاییز 1۳98« منتش��ر کرده، تنها به نرخ بیکاری و یا بررسی 
نرخ اشتغال نپرداخته، بلکه متغیرهای دیگر بازار کار ایران را نیز سنجیده 
است. اولین شاخص، جمعیت در سن کار است و گزارش مرکز پژوهش ها 
از روند جمعیت در س��ن کار نش��ان می دهد این شاخص در پاییز 1۳98 
نس��بت به متوسط این رقم در سه س��ال )منتهی به پاییز 1۳97(، حدود 
۶۶8 هزار نفر افزایش داش��ته است. همچنین در سه سال منتهی به پاییز 
1۳97، زنان به طور متوسط حدود 4۳درصد از افزایش جمعیت در سن کار 
را تشکیل می دهند اما در این فصل این نسبت به ۵۳درصد رسیده است. 
در پاییز س��ال 1۳98، ۳۵1 هزار نفر به جمعیت در س��ن کار زنان افزوده 
ش��د، اما در مقابل حدود 4۰7 هزار نفر از زنان به جمعیت غیرفعال اضافه 
ش��دند. به عبارت دیگر در این فصل، بخش��ی از زناِن قباًل شاغل، به دالیل 
ارادی یا غیرارادی ش��غل خود را از دس��ت  داده اند و به جمعیت غیرفعال 
اضافه  ش��ده اند. با توجه به اینکه تقریبا نصف جمعیت در سن کار را زنان 
تش��کیل می دهند، بررسی دالیل و علل عدم ورود این قشر به بازار بسیار 

پراهمیت و حائز توجه ویژه است.
بازوی کارشناس��ی مجلس در بخ��ش دیگری از گ��زارش خود به نرخ 
مش��ارکت پرداخته اس��ت. خوبی این گزارش، آن اس��ت که ه��ر کدام از 
فاکتورهای ش��اخص نیروی کار به  صورت جداگانه بررس��ی و با ماه قبل 
و مدت مش��ابه سال قبل مقایسه ش��ده است. به گفته این نهاد پژوهشی، 
نرخ مشارکت در پاییز امسال، 44.۳درصد بوده که نسبت به پاییز پارسال 

)44.۵( ۰.۲درصد کاهش داشته است. نرخ مشارکت زنان هم در این دوره 
۰.4درصد کاهش داش��ته و به 17.۵درصد رسیده و نرخ مشارکت مردان 

هم با حدود ۰.1درصد کاهش به 71درصد رسیده است.
همچنین در فصل پاییز امسال، جمعیت غیرفعال ۵۲۰ هزار نفر نسبت 
به فصل مش��ابه سال قبل افزایش داشته اس��ت و در این میان 4۰7 هزار 
نفر به جمعیت غیرفعال زنان و 11۳ هزار نفر به جمعیت غیرفعال مردان 
اضافه  شده است. این در حالی است که در سه سال منتهی به پاییز 1۳97، 
جمعیت غیرفعال به  طور متوس��ط 1۶۲ هزار نفر کاهش را نشان می دهد 
و به طور متوس��ط جمعیت مردان ۵۵ هزار نفر و جمعیت زنان 1۰7 هزار 

نفر کاهش  یافته است.
ترکیب منطقه ای اشتغال در مناطق شهری و روستایی

اش��تغال، دیگر فاکتوری اس��ت که در گزارش مرکز پژوهش ها بررسی 
ش��ده و تحوالت آن نشان می د هد در پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال، 
47۲ هزار نفر به جمعیت شاغالن اضافه  شده است که از این تعداد، 477 
هزار نفر به ش��اغالن مرد اضافه و حدود ۵ هزار نفر از ش��اغالن زن کاسته 
ش��ده اس��ت. این در حالی است که به طور متوسط در سه سال منتهی به 
پاییز 1۳97، جمعیت ش��اغل ۶۵4 هزار نفر افزایش را نشان می دهد و در 
این میان س��هم مردان و زنان از افزایش اشتغال به ترتیب در حدود 48 و 
۵۲درصد بوده اس��ت، اما در پاییز 1۳98، سهم زنان از افزایش اشتغال به 

صفر رسیده است.
براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ اشتغال ناقص در پاییز 1۳98 نسبت 
ب��ه پاییز 1۳97، 1.1 درصد کاهش را نش��ان می ده��د و از رقم 11.7 به 
1۰.۶درصد رسیده اس��ت. همچنین طی همین دوره، نرخ اشتغال ناقص 
مردان و زنان به ترتیب، 1.۵ و ۰.۲ درصد کاهش را نش��ان می دهد. برای 
مناطق ش��هری، این نرخ در پاییز 1۳98 به 9.۳درصد رسیده و ۰.7درصد 
کاهش داشته و برای مناطق روستایی با ۲.4درصد کاهش به 1۳.9درصد 
رس��یده اس��ت. از رقم نزدیک به 47۲ هزار نفر افزایش اشتغال ایجادشده 
در پاییز 1۳98، حدود 7۰ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۲48 هزار نفر در 

بخش خدمات و 1۵۶ هزار نفر در بخش صنعت بوده است. 
ترکیب منطقه ای اشتغال هم نشان می دهد که بررسی ترکیب شهری و 
روستایی افزایش اشتغال 47۲ هزارنفری ایجاد شده در پاییز 1۳98 نشان 
می دهد این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است به گونه ای که 4۳9 هزار 
نفر به ش��اغالن مناطق شهری و ۳۳ هزار نفر به شاغالن مناطق روستایی 
اضافه  ش��ده اس��ت. عالوه بر این از 4۳9 هزار افزایش اش��تغال رخ داده در 
مناطق شهری، ۲۳1 هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات، 17۰ هزار نفر 
مربوط به بخش صنعت و 4۰ هزار نفر مربوط به بخش کش��اورزی اس��ت. 
همچنین در مناطق روستایی به ترتیب در بخش کشاورزی ۳۰ هزار نفر، 
در بخش خدمات 17 هزار نفر افزایش اشتغال و در بخش صنعت 14 هزار 

نفر، کاهش اشتغال وجود داشته است.
آخرین تحوالت نرخ بیکاری در فصل پاییز

بخش س��وم گزارش مرکز پژوهش ها به بررس��ی نرخ بیکاری اختصاص 
دارد. در این بخش آمده که در پاییز 1۳98 نسبت به پاییز 1۳97، جمعیت 

بیکار ۳۲۵ هزار نفر کاهش داش��ته است؛ جمعیت بیکار مردان ۲7۳ هزار 
نف��ر و جمعیت بیکار زنان ۵1 هزار نفر کاهش داش��ته اس��ت. همچنین 
جمعیت بیکار جوان ۲4 - 1۵ ساله، ۶7 هزار نفر و بیکاری فارغ التحصیالن 

عالی نیز ۵7 هزار نفر کاهش را نشان می دهد.
هرچند آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری در فصل پاییز 1۳98 نسبت 
به فصل مشابه در سال 1۳97 کاهش داشته است، اما باید توجه کرد که 
در این فصل، حدود ۲۲درصد از جمعیت در س��ن کار به جمعیت فعال و 
78درصد مابقی به جمعیت غیرفعال اضافه  ش��ده اس��ت بنابراین کاهش 
ن��رخ بیکاری را نمی توان چندان مثبت ارزیابی کرد، بلکه توجه به ماهیت 
جمعیت غیرفعاِل رو به گسترش، ترکیب و جنسیت این افراد بسیار مهم 
و حائز اهمیت اس��ت. نرخ بیکاری برای جوانان ۲4-1۵ و فارغ التحصیالن 
آموزش عالی، 1.۲درصد کاهش را نش��ان می دهد. نرخ بیکاری شهری در 
پاییز 1۳98 نس��بت به پاییز 1۳97، 1.۵درصد و نرخ بیکاری روس��تایی 

۰.۶درصد کاهش را نشان می دهد.
اما بخش مهمی از گزارش مرکز پژوهش ها به آمارهای جریان اختصاص 
دارد. آمارهای جریان نشان می دهد طی یک دوره، حرکت و جابه جایی های 
ب��ازار کار چگونه بوده اس��ت که این امر از طری��ق ماتریس انتقال ممکن 
می ش��ود. طبق این آمار، تحلیل تحوالت جمعیت بیکاری نشان می دهد 
که تنها ۳8.۵درصد از بیکاران پاییز 1۳97 در پاییز 1۳98 موفق به یافتن 
ش��غل شده اند و مابقی همچنان بیکارند )۳۵.7درصد( و یا عمدتا به علت 
دلس��ردی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده اند )۲۵.7درصد(. در واقع، 
به طور تقریبی می توان گفت که از هر س��ه نفر بیکار در پاییز 1۳97 تنها 

یک نفر موفق به یافتن شغل تا پاییز 1۳98 شده است.
نرخ بیکاری در یک سال گذشته چطور کاهش یافت؟

تحلیل تحوالت جمعیت ش��اغل نشان می دهد که 8۳.1درصد شاغالن 
پاییز امس��ال همچنان ش��اغل بوده اند، با این حال ۳.7درصد از ش��اغالن 
)معادل حدودی 887 هزار نفر( نسبت به پاییز قبل شغل خود را از دست 
داده و بیکار شده اند. ضمن اینکه حدود 1۳درصد از شاغالن )معادل ۳117 

هزار نفر( از بازار کار خارج و به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند.
تحلی��ل تحوالت جمعیت غیرفعال نیز نش��ان می دهد حدود 9۰درصد 
از اف��راد غیرفعال در پایی��ز 1۳97 در پاییز 1۳98 نیز همچنان تمایلی به 
انجام کار نداشته اند. همچنین در پاییز 1۳98، حدود 7.۶درصد از جمعیت 
غیرفعال پاییز 1۳97، ش��اغل شده اند و حدود ۲درصد نیز موفق به یافتن 

شغل نشده اند و به جمعیت بیکار افزوده  شده اند.
گزارش بررس��ی نتایج نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز 1۳98 نشان 
می دهد که ۲۵.7درصد از بیکاران پاییز 1۳97، در پاییز 1۳98 به جمعیت 
غیرفعال اضافه  شده اند. بر این اساس محاسبات نشان می دهد که اگر این 
افراد در بازار کار باقی می ماندند تعداد جمعیت بیکار بیش از اکنون بود و 
نرخ 1۳.۲درصد می رسید. همچنین همان گونه که گفته شد، در این فصل 
حدود ۳11۶ هزار نفر از جمعیت شاغل به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند. 
در صورتی  که این افراد را نیز با یک تعریف موسع، بیکار لحاظ کنیم، نرخ 

بیکاری به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

از هر 3 نفر بیکار در پاییز سال گذشته تنها یک نفر موفق به یافتن شغل تا پاییز امسال شده است

آخرین تحوالت بازار کار ایران
سرمقاله

اتاق شفاف تراکنش های بانکی

در دنیای امروز بانکداری الکترونیک تحول زیادی در عملیات بانکی به وجود آورده است. 
دیگر نیازی نیست تا مشتری همچون گذشته برای بسیاری از امور بانکی راهی شعبه بانک 
ش��ود، در صف های طوالنی به انتظار بایستد که نوبتش فرا برسد و عملیات بانکی موردنظر 
خود را با یاری کارمندان پش��ت باجه انجام دهد. بانک��داری الکترونیک عمال این امکان را 
به راحتی فراهم کرده تا ش��هروندان خود با وس��ایلی نظیر تلفن همراه، لپ تاپ و دس��تگاه 
خودپرداز، بس��یاری از تراکنش های بانکی را بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک ها انجام 
دهند. به  طور کلی، تراکنش های بانکی از جنبه س��هولت دسترسی و امنیت مالی بایستی 

چند ویژگی اساسی داشته باشند:
اول؛ حفظ و گسترش امنیت مالی

دوم؛ دسترسی آسان و سهولت استفاده برای مردم
سوم؛ ایجاد اتاق شیشه ای و شفاف سازی تراکنش های بانکی 

ب��ه دلیل اهمیت موضوع، مجل��س در جزء ۳ بند »ه« تبصره 1۶ قان��ون بودجه 1۳98 
ب��ه بانک مرکزی ماموریت داد تا به منظور شفاف س��ازی تراکنش های بانکی و جلوگیری از 
پولشویی، اقداماتی را با تصویب شورای پول و اعتبار انجام دهد. بانک مرکزی نیز دستورالعمل 
شفاف سازی تراکنش های بانکی را طی بخشنامه شماره4۲۶۳۵1/98 مورخ 1۳98/1۲/۰8 به 

شبکه بانکی کشور ابالغ کرده است. برخی از ویژگی های این بخشنامه عبارتند از:
* انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، خواه حضوری باشد و خواه غیرحضوری، 
نیازمند اخذ شناس��ه شهاب از طریق سامانه نهاب بانک مرکزی است. توضیح آنکه سامانه 
نهاب، سامانه ای یکپارچه حاوی اطالعات هویتی مشتریان بانک هاست که تخصیص شماره 
شناس��ایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می سازد. به 
بیان بهتر، شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت 
شناسایی مشتریان بانکی به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می یابد. گفتنی 
اس��ت این دس��تورالعمل در این موضوع که آیا اخذ شناسه شهاب، وظیفه مشتری است یا 
بانک، مسکوت اس��ت. به هرحال، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند که حتی در صورت 

شناسایی شهاب، الزامات قانونی مربوط به احراز هویت مشتری را رعایت کنند.
* بانک ها موظف هس��تند که از ارائه خدمات مختلف به مش��تریان فاقد شناسه شهاب، 

خوداری نمایند.
* افتتاح حس��اب سپرده در موسس��ه با مراجعه حضوری مشتری یا نماینده قانونی او با 
ارائه مدارک معتبر قابل انجام است. بدین لحاظ، افتتاح  حساب سپرده به صورت غیرحضوری 
منوط به نصب و راه اندازی ابزارهای بیومتریک توس��ط بانک ها به منظور احراز هویت واقعی 
مش��تری است، اما بانک ها در صورت نصب و راه اندازی سیستم های بیومتریک و شناسایی 

مشتری می توانند بدون حضور مشتری، حساب سپرده مورد درخواست او را افتتاح نمایند.
* واریز، برداشت و انتقال وجوه مستلزم تکمیل قسمت )بابت...( در فرم های الکترونیکی 
بانک هاس��ت. مشتری باید به بانک اعالم کند که مبلغ موردنظر خود را بابت چه موضوعی 
انتقال می دهد. بانک مرکزی همچنین در دس��تورالعمل مورد بحث، بانک ها و موسس��ات 
اعتباری را مکلف کرده تا بررسی کنند آیا بین موضوع مندرج در قسمت )بابت...( تکمیل شده 
توسط مشتری و تراکنش های انجام شده، تناسب منطقی وجود دارد یا نه. به عنوان مثال، اگر 
در قسمت بابت )خرید تلویزیون( قید شود اما انتقال مبلغ هزار میلیارد ریال مورد درخواست 
باشد، در این صورت، بین مبلغ تراکنش و موضوع آن، تناسبی وجود ندارد و باید توسط بانک 

تحت عنوان معامالت و عملیات مشکوک به مراجع ذی ربط اعالم شود.
* در مورد نقل و انتقال وجوه باالتر از ۲ میلیارد ریال مش��تری باید اس��ناد مثبته دال بر 
انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال را به بانک ارائه کند. البته تراکنش های بین یک میلیارد 

تا دو میلیارد ریال از شمول این قانون، مستثنی است.
* آس��تانه مج��از یا مبلغی که می ت��وان روزانه از طریق غیرحضوری نق��ل و انتقال داد، 
حداکثر یک میلیارد ریال تعیین ش��ده اس��ت. این مبلغ برای مش��تریان غیرتجاری ماهانه 
۵ میلیارد ریال تعیین ش��ده است. مش��تریان حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری بایستی 
برای استفاده تجاری از سپرده های خود، شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی 
کس��ب کنند. ضمنا حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مش��تریان حقیقی باالی 
18 سال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و مجموع تراکنش های انجام شده کارتی او در کل شبکه 
بانکی کش��ور روزانه مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شده است. البته شرکت های هواپیمایی، 
خودروسازی و شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از شمول این حکم معاف شده اند. 
ضمنا رئیس کل بانک مرکزی اختیار دارد در شرایط خاصی نسبت به افزایش مبلغ آستانه 

مقرر در دستورالعمل اقدام کند.
* انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز منوط به حضور مشتری یا نماینده قانونی او در شعب 

بانک ها و موسسات اعتباری است.
* درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مش��تری حقیقی که دارای شناس��ه 
اقتصادی مورد تایید س��ازمان امور مالیاتی باش��د، تعلق می گیرد بنابراین تخصیص درگاه 

پرداخت با ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز به اشخاص غیرمجاز ممنوع است.
* کلیه نقل و انتقاالت و برداشت از حساب سپرده مشتری حقیقی کمتر از 18 سال به 
 صورت حضوری باید توسط نماینده قانونی وی )ولی قهری یا قیم قانونی( صورت گیرد، مگر 
آنکه حکم رشد افراد زیر 18 سال توسط مراجع قضایی صادر شده باشد. اما در مورد حساب 

قرض الحسنه، افراد دارای 1۵ سال می توانند از حساب قرض الحسنه خود برداشت کنند.
اینها گزاره هایی از مقررات جدید بانک مرکزی برای شفاف سازی تراکنش های بانکی است. 
البته نکته مهم آن اس��ت که مجموعه این مقررات، نباید با قوانین ذی ربط مغایرت داش��ته 
باشد. به عنوان مثال، قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریورماه 1۳1۳ در مورد سن 
قانونی برای انجام انواع معامالت، تصریح کرده اس��ت: »کلیه معامالت و عقود و ایقاعات به 
استثناء نکاح و طالق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر  اسناد رسمی باید کسانی را که به 
سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند، مگر آنکه رشد 
آنان قبل از اقدام به انجام  معامله یا عقد و ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده 
باش��د.« پس با این تصریح قانونی چگونه می توان بین سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و 
سپرده های قرض الحسنه تفاوت قائل شد؟ به عبارت دیگر، در مورد سپرده های قرض الحسنه 
به افراد باالی 1۵ سال اجازه برداشت از حساب قرض الحسنه داده شده، اما مگر تفاوتی بین 
س��پرده قرض الحسنه با سپرده سرمایه گذاری وجود دارد؟ اگر بعضی از تراکنش های بانکی 
قانونا نیاز به حضور ش��خص در بانک و موسس��ه اعتباری نداشته باشد، پس براساس کدام 
منطق حقوقی، کلیه نقل و انتقاالت و برداش��ت از حس��اب مشتریان زیر 18 سال منوط به 
حضور ولی قهری یا قیم وی در ش��عبه می شود؟ مگر در این زمینه، تفاوتی بین ولی و قیم 

قانونی با سایر اشخاص باالی 18 سال وجود دارد؟
در ای��ن نکته که برای جلوگیری از پدیده پول ش��ویی و جرائم مالی، ضرورت دارد کلیه 
تراکنش های بانکی در اتاق شیشه ای و به  طور شفاف انجام شود، تردیدی نیست، زیرا شفاف 
نبودن عملیات بانکی، راه را برای انجام هرگونه پولشویی و ارتکاب جرائم مالی با سوءاستفاده 
از امکانات و تجهیزات سیس��تم بانکی کشور می گشاید. البته نباید فراموش کرد که قواعد 
و مقررات این شفاف س��ازی نباید مردم را به زحمت بیندازد و موجب س��ردرگمی آنها در 
بانک ها ش��ود. کارآمدی و استقبال عمومی جامعه از بانکداری الکترونیک در گرو سهولت و 
دسترسی آسان به آن است. تراکنش های بانکی همچنین باید به طور شفاف در اتاق شیشه ای 
انجام ش��ود تا ردیابی آن، آسان و امکان پذیر باشد و راه را برای پول شویان و کاله برداران در 

سوءاستفاده از سیستم بانکی و ارتکاب جرائم مالی ببندد.
مخل��ص کالم آنکه فرهنگ عمومی جامعه را جهت اس��تفاده از بانکداری الکترونیک و 
تراکنش های ش��فاف مالی ارتقا دهیم و با قواعد س��هل و راحت و بدون به زحمت انداختن 
مردم، در مس��یر شفاف سازی تراکنش های بانکی و گسترش امنیت مالی بکوشیم. فراموش 

نکنیم که اصل در بانکداری، رضایت مشتری است.
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علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

با ایجاد س��امانه پیامکی طرح اقدام ملی مسکن در روز چهارشنبه ۲1 اسفندماه 
حدود 99هزار متقاضی از طریق پیامک اقدام به نام نویسی کردند؛ ثبت نام در استان 

تهران نیز از امروز شنبه ۲4 اسفند به مدت دو روز انجام می شود.
ب��ه گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، با هدف جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا 
و ممانع��ت از مراجعه متقاضیان به کافی نت ها، این وزارتخانه روز چهارش��نبه ۲1 
اس��فندماه عالوه بر امکان ثبت نام از طریق س��ایت که از قبل فراهم بود، س��امانه 
پیامکی ایجاد کرده و مهلت نام نویسی در 17 استان را تا ساعت ۲4 روز چهارشنبه 

تمدید کرد.
پس از معرفی سرش��ماره برای ارسال پیامک تا ساعت 18 روز چهارشنبه بیش 
از ۳48 ه��زار نفر ثبت ن��ام کرده اند که از این تعداد 98 ه��زار و 8۰9 نفر از طریق 
پیامک بوده اس��ت. متقاضیان با ارس��ال کد ملی خود از طریق پیامک به ش��ماره 
۳۰۰۰7۳۶4۰ درخواس��ت خود را برای طرح اقدام ملی مس��کن ثبت می کنند که 

همین اقدام به منزله ثبت نام اولیه آنها خواهد بود.
اس��تان های گروه دوم مرحله دوم شامل 17 استاِن ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان جنوبی، خراس��ان ش��مالی، زنجان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، کردس��تان، یزد، لرستان، هرمزگان، همدان، مازندران، گیالن و گلستان 
بود که نام نویس��ی متقاضیان در طرح اقدام ملی این اس��تان ها در س��اعت ۲4 روز 

چهارشنبه به پایان رسید.
از س��وی دیگر بنا بر اعالم وزارت راه و شهرس��ازی، ثبت نام گروه س��وم مرحله 
دوم طرح اقدام ملی مسکن که شامل استان های خراسان رضوی، فارس، خوزستان، 
اصفهان، البرز، مرکزی، سیس��تان و بلوچستان و بوش��هر هستند از پنجشنبه ۲۲ 
اسفند ساعت 1۰ صبح آغاز شد و تا ساعت ۲4 روز جمعه ۲۳ اسفند ادامه داشت.

ثبت نام گروه چهارم نیز از شنبه ۲4 اسفند ساعت 1۰ صبح شروع خواهد شد و 
تا ساعت ۲4 یکشنبه ۲۵ اسفند ادامه خواهد یافت. استان های گروه چهارم شامل 

تهران، س��منان، قم و آذربایجان شرقی است که شهرهای جدید این استان ها را نیز 
شامل می شود.

گفتنی است که در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن، نام شهر جدید هشتگرد 
نیز دیده می شود که تهرانی ها فعال نمی توانند برای این شهر درخواست بدهند، اما 
ممکن است از روز شنبه با اعالم ظرفیت خالی در هشتگرد بتوانند اقدام به نام نویسی 
کنند. نوبت سوم از مرحله دوم ثبت نام متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن در حالی 
آغاز ش��ده است که طبق لیست اعالم ش��ده از شهرهای جدید فقط ساکنان دارای 
س��ابقه سکونت پنج ساله در این شهرها و یا شهرهای اطراف که در این گزارش به 
آنها اشاره شده مجاز به نام نویسی هستند. به طور مثال ساکنان استان تهران فعال 
نمی توانند در این مرحله در هشتگرد ثبت نام کنند، اما ممکن است از روز شنبه ۲4 
اسفندماه با اعالم ظرفیت خالی در شهر جدید هشتگرد، از ساکنان استان تهران نیز 

برای نام نویسی در این شهر دعوت شود.

ثبت نام پیامکی 99 هزار نفر در طرح مسکن ملی

امروز نوبت تهرانی هاست
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بانک  پاسارگاد امکان ویزیت مجازی برای 
تشخیص بیماری کرونا را فراهم کرد

 بانک  پاسارگاد با همکاری هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد از شرکت های 
گروه مالی پاس��ارگاد، امکان ویزیت بیماران مش��کوک به کرونا را به  صورت 

مجازی فراهم کرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک پاس��ارگاد، هلدینگ نس��یم  س��المت 
پاسارگاد، به منظور کمک به کادر پزشکی، برای تسریع در تشخیص بیماری 
کرونا و جلوگیری از ش��یوع این بیماری، امکان ویزیت مجازی بیماران را از 
طریق دس��تگاه تله  مدیسین )Telemedicine( در پایگاه  تشخیص سیار 
در شهرس��تان قم فراهم کرد. به این ترتی��ب هم وطنانی که با بروز برخی از 
عالئم، مش��کوک به ابتال به بیماری کرونا هس��تند، با مراجعه به این پایگاه 
به صورت ویدئویی، عالئم خود را برای پزشکان مستقر در تهران بیان کرده و 
با توجه به شرح حال و دستورات پزشک، اقدامات الزم توسط پرستار مستقر 

در پایگاه انجام خواهد شد.
بررسی ها نش��ان می دهد طی سه روز در هفته گذشته تعداد 7۰۰ نفر از 
مراجعان از این طریق توسط پزشکان متخصص ویزیت شده اند و از خدمات 

تخصصی تله  مدیسین استفاده کرده اند.
گفتنی است پیش از این نیز هلدینگ نسیم  سالمت پاسارگاد در راستای 
تالش ب��رای افزایش توان مراکز درمانی برای مبارزه با ویروس کرونا، تعداد 
یک هزار دس��ت لباس مخصوص کادر پزش��کی cover all برای مقابله با 
ویروس کرونا و تعداد 7۰ دستگاه ترمومتر به دانشگاه علوم پزشکی و مراکز 

درمانی قم ارسال کرده  بود.
در عید امسال، کارت هدیه را جایگزین اسکناس نو کنید

بان��ک پاس��ارگاد اعالم ک��رد: طبق بخش��نامه بانک  مرک��زی و با هدف 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از طریق رد و بدل کردن اسکناس به عنوان 
عیدی، توزیع اس��کناس نو در ش��عب بانک ها ممنوع اس��ت و از مش��تریان 

درخواست می شود، بدین منظور به شعبه های این بانک مراجعه نکنند.
بان��ک پاس��ارگاد همچنین توصیه ک��رد تا هم وطنان در م��وارد ضروری، 
از دس��تگاه های کیوس��ک کارت هدیه بانک  پاس��ارگاد، برای دریافت کارت 
به عنوان جایگزین اس��کناس اس��تفاده کنند. همچنین دریافت اسکناس نو 

تنها از طریق دستگاه های خودپرداز شعبه ها امکان پذیر است.
گفتن��ی اس��ت امکان دریاف��ت اکثر خدم��ات بانکی از طری��ق بانکداری 
 الکترونیک فراهم اس��ت و مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به 
ش��ماره 8۲89۰ و همچنین سامانه CRM در س��ایت این بانک به آدرس 
https://www.bpi.ir/crm به صورت ش��بانه روزی آماده  پاس��خگویی به 

سؤاالت هم میهنان هستند.

در معامالت روز جمعه رخ داد
زلزله در بازار ارزهای دیجیتالی

ارزهای دیجیتالی با ریزش شدید در معامالت روز جمعه مواجه شدند.
به گزارش سی ان بی سی، پس از آنکه کشورهای بیشتری در خاورمیانه 
و اروپا از ثبت مبتالیان جدید به کرونا خبر دادند، ارزش بیت کوین و سایر 
ارزهای دیجیتالی به ش��دت کاهش یافت. تاکنون بیش از 1۳1 هزار و 8۵۲ 
مورد ابتال به کرونا گزارش ش��ده است که در این بین 4948 نفر جان خود 
را از دس��ت داده اند. در بین کش��ورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به 
چی��ن ب��ا ۳17۶ نفر، ایتالیا با 1۰1۶ نفر، ایران با 4۲9 نفر و اس��پانیا با 84 

نفر بوده است.
تاکنون در چین، ژاپن، کره جنوبی، س��نگاپور، هنگ کنگ، تایلند، تایوان، 
مالزی، ایران، ایتالیا، اس��ترالیا، آلمان، آمریکا، ویتنام، فرانسه، ماکائو، کانادا، 
ام��ارات متح��ده، اتریش، الجزایر، کرواس��ی، س��وییس، رومان��ی، انگلیس، 
فیلیپین، هند، روس��یه، اس��پانیا، بلژیک، کامبوج، مصر، فنالند، اس��رائیل، 
کویت، عمان، افغانس��تان، اسرائیل، لبنان، نپال، س��ریالنکا و سوئد گزارش 

شده است. 
با افزایش جو روانی س��نگین در بین معامله گران، دومینوی س��قوط آزاد 
به بازار ارزهای دیجیتال رس��ید به گونه ای که تنها در ۲4 س��اعت اخیر )به 
وقت ش��رقی( ارزش کل بازار ارزه��ای دیجیتالی 9۳.۵ میلیارد دالر کاهش 
یافته است! بهای بیت کوین پس از آنکه در هفته های اخیر تا 1۰ هزار دالر 
نی��ز افزایش یافته بود در معامالت روز جمعه با بیش از ۳۲درصد کاهش به 
۵174.۵8 هزار  دالر رس��ید تا در یکی از کمترین سطوح 1۶ ماه اخیر قرار 
گیرد. نوسانات شدید بیت کوین باعث شده است که بسیاری از افراد نسبت 
ب��ه ورود ب��رای معامله این ارز احتیاط کنند؛ چراک��ه در بازه زمانی ژوئن تا 
دسامبر ۲۰17 ارزش بیت کوین 4۰۰درصد افزایش یافت اما در بازه زمانی 
اکتبر تا دس��امبر س��ال گذش��ته ارزش آن ۳۰درصد کاهش یافت. عالوه بر 
بی��ت کوین، قیمت بس��یاری از ارزهای دیجیتالی دیگر نی��ز نزولی بود؛ به 
گون��ه ای که اتریوم با ۲9.77درص��د کاهش به 1۲۳.81 دالر، الیت کوین با 
۲۶.7۳درصد ریزش ب��ه ۳۲.۵۵ دالر، دش با ۳1.۵درصد کاهش به 44.۶1 
دالر، نئ��و با ۳۰.۲۲درصد کاه��ش به ۵.89 دالر، تتا با ۳۳.۵۳درصد کاهش 
ب��ه ۰.۰۵۳ دالر، زد ک��ش با ۳۰.۶8درصد ریزش ب��ه ۲۵.47 دالر، دکارد با 
۳۳.۰4درص��د کاهش به 9.78 دالر، هایپر ک��ش با ۳4.۶9درصد کاهش به 

۰.8۵۳ دالر و زدکوین با ۳۲.۲1درصد کاهش به ۲.۲۳ دالر رسید.

کاهش چشمگیر معامالت مسکن در پایتخت
ارزان ترین و گران ترین منطقه تهران را بشناسید

اتاق بازرگانی تهران در گزارش��ی از کاهش چشمگیر معامالت مسکن در 
تهران خبر می دهد به گونه ای که در برخی از ماه های س��ال حجم معامالت 

مسکن نسبت به ماه قبلش نزدیک به ۳۰درصد کاهش داشته است.
ب��ه گفته ات��اق بازرگانی تهران، تعداد معامالتی که در 11 ماه س��ال 98 
انجام ش��ده اس��ت به 7۳ هزار و ۳۵9 واحد رسیده است و از این تعداد 1۳ 
هزار و ۲۶4 واحد مس��کونی در بهمن ماه خرید و فروش شده اند و می توان 
گفت حجم معامالت نس��بت به دی ماه ۲4.۰1درصد افزایش یافته است و 
این اتفاق در حالی میفتد که حجم معامالت بهمن 98 نسبت به بهمن 97 

نزدیک به 4۲درصد افزایش یافته است.
ام��ا مقایس��ه حج��م معام��الت 11 ماه س��ال 98 ب��ا 11 ماه س��ال 97 
نش��ان دهنده کاهش ۳۵.۶ درصدی حجم معامالت اس��ت و متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مس��کونی در ش��هر تهران نیز در بهم��ن ماه برابر با 14 
میلیون و ۳9۰ هزار تومان بوده است. میانگین این رقم در 11 ماهه امسال 
نیز به 1۳ میلیون و 1۰ هزار تومان رس��یده است و میانگین قیمت هر متر 
واحد مس��کونی در شهر تهران در بهمن ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن 
4.۳درصد و نس��بت به بهمن ماه س��ال 1۳97 مع��ادل 44.4درصد افزایش 

داشته است.

بانکنامه

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از درخواست ۵میلیارد دالری 
ایران از صندوق بین المللی پول برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد و نوشت واکنش 
جامعه جهانی و صندوق بین المللی پول می تواند معیار خوبی برای ارزیابی ادعاهای 

آنها در کمک به کنترل این ویروس باشد.
عبدالناصر همتی روز پنجش��نبه در این یادداشت اینستاگرامی نوشت: »رئیس 
صندوق بین المللی پول چند روز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبه ای که داشت 
صریحا اعالم کرد که جامعه بین الملل از صندوق بین المللی پول خواسته تا با ابزارهای 
مالی خود به کمک کش��ورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی ها 
را در قالب کمک های مالی اضطراری به میزان ۵۰ میلیارد دالر اعطا کنند. ایش��ان 
بیان کرد که هیچ کس نبایستی به دلیل کمبود منابع مالی برای تجهیزات پزشکی 
و مانن��د آن جانش را از دس��ت دهد. پیرو این اع��الم و برای بهره مندی از این حق 
ایران روز جمعه 1۶ اس��فندماه نامه ای به خانم کریستالیناگئورگیوا رئیس صندوق 
بین المللی پول نوش��ته و اعالم کردم براساس اعالن رسمی شما برای پشتیبانی از 
اعضا از جمله ایران و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت 
تداوم پرقدرت اقدامات پیش��گیری، درم��ان و مقابله با آثار اقتصادی آن با توجه به 
میزان سهمیه جمهوری اسالمی ایران در صندوق خواستار بهره مندی از »تسهیالت 
تامین مالی سریع RFI « در حدود ۵ میلیارد دالر می باشیم. واکنش جامعه جهانی 
و صندوق بین المللی پول می تواند معیار خوبی برای ارزیابی ادعاهای آنها در کمک 

به کنترل این ویروس و کاهش آالم مردم آسیب دیده باشد.«
همتی در بند پایانی یادداشت خود نیز افزود: »امیدوارم صندوق بین المللی پول 
به این مسئولیت خود در حوزه وظایفش به سرعت عمل کند. همزمان بانک مرکزی 
از همه ابزارهای ممکن خود به مانند قبل برای پشتیبانی از هموطنان عزیز و غلبه 

بر مشکالت استفاده خواهد کرد.«

چگونگی کمک 50 میلیارد دالری به کشور ها
اش��اره همتی در این یادداش��ت به خبری در روز پانزدهم اس��فندماه برمی گردد 
که براس��اس آن اعالم شد؛ صندوق بین المللی پول بودجه ای ۵۰ میلیارد دالری را 
برای کمک رسانی به کشور هایی که از ویروس کرونا آسیب دیده اند، اختصاص داده 
است. در این خبر آمده بود که صندوق بین المللی پول ۵۰ میلیارد دالر در دسترس 
کشور های کم درآمد یا درآمد متوس��ط با نظام های ضعیف بهداشتی قرار می دهد. 
حاال رئیس کل بانک مرکزی در نامه به رئیس صندوق بین المللی پول گفته که سهم 

ایران حدود ۵ میلیارد دالر بوده و خواستار استفاده از آن است.
به گزارش انتخاب، صندوق بین المللی پول در سال 1۳۲4 ایجاد شد و ایران نیز 
در همان سال به عضویت این صندوق درآمد. هم اکنون 189 کشور، عضو صندوق 
بین المللی پول هستند. این صندوق سه وظیفه عمده دارد؛ تضمین ثبات نظام پولی 
بین المللی، ارائه توصیه هایی برای اصالحات سیاس��تی موردنیاز کش��ور ها در حوزه 
اقتصادی و اعطای وام به کشور های کم درآمد یا دچار بحران با نرخ سود صفر درصد.
البته حداکثر وامی که صندوق بین المللی پول می تواند به کش��ور ها بدهد، هزار 
میلیارد دالر است. وام های فعال صندوق بین المللی پول در حال حاضر در مجموع 
حدود ۲۰۰ میلیارد دالر است که به کشور های آرژانتین، اکوادور، مصر، عراق، اردن، 

اوکراین، تانزانیا و 1۶ کشور آفریقایی دیگر داده شده است.
منبع تامین وام های صندوق بین المللی پول، سهمیه عضویت اعضاست؛ کمااینکه 
آمریکا، ژاپن و چین بیش��ترین س��هم را در این نهاد دارند. صندوق بین المللی پول 
در س��ال 1۳48 »حق برداش��ت مخصوص« را تعریف کرده تا مکمل ذخایر رسمی 
کشور های عضو باشد. سهمیه ایران که چنانچه گفته شد در سال 1۳۲4 به عضویت 
صن��دوق درآمده در ابتدای عضویت، ۲۵ میلیون دالر بود. در س��ال های بعد، ایران 
بار ها سهمیه خود را افزایش داده؛ از جمله در سال گذشته که دولت به بانک مرکزی 

اجازه داد بیش از 48۳4 میلیارد تومان بابت حفظ ارزش ریال در برابر حق برداشت 
مخصوص به صندوق بین المللی پول پرداخت کند.

وضعیت ایران در صندوق بین المللی پول
اکنون س��همیه ایران کمی کمتر از ۵ میلیارد دالر یعنی حدود حدود 4 میلیارد 
و 8۶۰ میلیون دالر اس��ت. در حال حاضر، ایران وام یا توافق بالتکلیف و همچنین 
توافق جدیدی برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول ندارد. ایران تاکنون فقط 
یک بار در س��ال 1۳۳۰ و بعد از مس��ائل اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده پس از 
جنگ جهانی و کاهش درآمد های نفتی، واجد دریافت وام تش��خیص داده شد و تا 
س��ال 1۳۵۰ در مجموع 184.۲میلیون دالر از صندوق بین المللی پول وام گرفت و 

تا سال 1۳۵۲ بازپرداخت شد.
ب��ه این ترتیب، ایران در حدود پنج دهه اخی��ر هیچ وامی از صندوق بین المللی 
پول دریافت نکرده اس��ت، اما با توجه به ش��رایط اقتصادی حاکم بر کش��ور که با 
خ��روج آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم ها به وجود آمده، توان اس��تفاده از این 
ظرفیت قطعا یک اقدام بزرگ محسوب می شود. از این جهت، نامه رئیس کل بانک 
مرکزی به رئیس صندوق بین المللی پول برای اس��تفاده از سهمیه وام ایران را باید 
یک اتفاق مهم در حوزه اقتصادی و اس��تفاده بهینه از دیپلماسی عمومی در حوزه 

اقتصاد قلمداد کرد.
برای درک میزان اهمیت وام درخواستی ایران، بد نیست به رقم درآمد نفتی ایران 
در بودجه س��ال آینده اشاره کنیم؛ در بودجه سال 99، درآمد نفتی ایران فقط 48 
هزار میلیارد تومان )حدود 11.۵ میلیارد دالر( پیش بینی ش��ده است، یعنی با این 
اعداد و ارقام، میزان وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول، کمک زیادی به 
اقتصاد کشور خواهد کرد، آن هم در شرایطی که بحران کرونا هزینه های بسیاری به 

اقتصاد ایران تحمیل کرده و موجب رکود مضاعف شده است.

ایران خواستار تسهیالت 5 میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول برای مقابله با کرونا شد

اولین درخواست وام در نیم قرن گذشته

بازار ارز در بهمن  و اوایل اس��فندماه دچار موج جدید تالطم ها ش��د، اما با جدی 
ش��دن تهدید کرونا، روند صعود قیمت ها در بازار ارز متوقف شده و ضمن برقراری 
آرامش در بازار، قیمت دالر نیز به تدریج به سوی کانال 14 هزار تومانی عقب نشینی 

کرد.
به گزارش ایرنا، شیوع کرونا تاثیری دوگانه بر بازار ارز کشور داشت. در آغاز شیوع 
کرون��ا، توجهات به بازار ارز به عنوان محلی مطمئن برای س��رمایه گذاری در زمان 
بحران و حفظ ارزش پول، جلب ش��د؛ به طوری که تقاضا برای ارز افزایش یافته و 
برای مدتی به رشد قیمت ها در این بازار دامن زد، اما به تدریج با شتاب گرفتن روند 
ش��یوع کرونا و افزایش ریسک های مرتبط با آن، به یکباره روند تقاضا برای ارزهای 

عمده در این بازار کاهش یافت و قیمت ها نیز روندی نزولی به خود گرفت.
کامران س��لطانی زاده، رئیس شورای عالی کانون صرافان درباره تاثیر شیوع کرونا 
ب��ر تحوالت بازار ارز گفت: کرونا تقاضا در بازار ارز را کاهش داد و باعث آرامش این 

بازار شد.
به گفته وی، همه فعالیت های اقتصادی به علت این بیماری کاهش یافته و به تبع 

آن، تقاضا برای ارز افت کرده است. به عنوان مثال، روند واردات و خرید کاال از چین 
به علت رشد کرونا در این کشور، دچار ابهام شده که باعث شد درخواست برای ارز 
بابت واردات از چین کاهش یابد. همچنین ش��روع کرونا میزان سفرهای خارجی را 
به شدت کاهش داده که این موضوع نیز موجب شده تا تقاضا برای ارزهای مسافری 
افت زیادی کند. س��لطانی زاده یادآور ش��د: در س��ال های گذشته معموال با نزدیک 
شدن به نوروز، حجم تقاضا برای ارزهای مسافری رشد زیادی می کرد اما امسال به 
دلیل شروع کرونا در ایران و سایر کشورها، شاهد تقاضای چندانی برای ارز مسافرتی 
نیس��تیم. همچنین بخشی از مردم با هدف س��رمایه گذاری اقدام به خرید انواع ارز 
از صرافی ه��ا می کردند که در هفته های اخیر به علت ش��یوع کرونا و نگرانی از این 

بیماری، میزان مراجعه مردم به بازار کاهش زیادی یافته است.
 به اعتقاد او، مردم ترجیح می دهند که فعال از خانه خارج نشوند که این موضوع، 

افت حضور در بازار ارز و به تبع آن کاهش خرید را به دنبال داشته است.
رئیس شورای عالی کانون صرافان همچنین درباره وضعیت عرضه ارز در سامانه 
نیما گفت: روند عرضه ارز در س��امانه نیما در حال انجام اس��ت و کمبودی وجود 

ندارد. صادرکنندگان ارزهای موردنیاز را در این سامانه در مواردی با تاخیر عرضه و 
بانک مرکزی بر وضعیت عرضه و مبادله ارز در این سامانه نظارت دارد، اما با وجود 
اینکه عرضه ارز در س��امانه نیما باال رفته، همزمان قیمت ارزها نیز در این س��امانه 

رشد کرده است.
او درب��اره افزایش تقاضا برای ارز در س��امانه نیما طی دی و بهمن ماه نیز گفت: 
به دلیل اینکه بخش��ی از عرضه کنندگان ارز نتوانس��ته بودند به موقع ارز خود را به 
این س��امانه تزریق کرده و با عدم انجام تعهدات، نی��از متقاضیان را برآورده کنند، 
شاهد افزایش تقاضا در ماه های یادشده بودیم اما به تدریج این مشکل با دخالت به 
موقع بانک مرکزی و نهادهای دس��ت اندرکار برطرف شد و میزان عرضه و تقاضا به 
حالت عادی بازگشت. سلطانی زاده افزود: به علت شیوع کرونا، در حال حاضر حجم 
معامالت در صرافی ها کاهش زیادی یافته است. شماری از صرافی ها نیز ساعت کار 
خود را کم کرده و کارکنان را شیفت بندی کرده اند بررسی ها نشان می دهد وضعیت 
معامالت در صرافی های واقع در تهران، شهرستان ها و حتی نواحی مرزی، عادی و 

البته کم حجم شده و آرامش و ثبات در این بازار حاکم شده است.

ب��ا  وجود نقدهای که در رابطه با پیش بینی درآم��د ۵۰ هزار میلیاردی دولت از 
مح��ل فروش و واگذاری ام��وال مطرح بود ظاهرا تحقق آن ب��رای دولت و به ویژه 
وزارت اقتصاد مس��جل بوده و توانس��ته اند موافقت نمایندگان را برای تصویب این 
پیشنهاد دریافت کنند. بر این اساس درآمد پرحاشیه بودجه 1۳99 نیز رأی آورده 

و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایس��نا، بودجه ای که دولت برای س��ال آین��ده به مجلس برد از محل 
پیش بینی منابع بسیار مورد بحث کارشناسان و نمایندگان قرار داشت و خوشبینانه 
بودن و یا احتمال عدم تحقق و همچنین نبایدهای این منابع مورد نقد بود، این در 
حالی است که از منابع عمومی 484 هزار میلیارد تومانی، ۲۶1 هزار میلیارد تومان 
درآمدها )عمدتا مالیات(، 1۲4هزار میلیارد واگذاری اوراق و 98 هزار میلیارد تومان 
برای واگذاری دارایی های س��رمایه ای بود که در بخش واگذاری دارایی سرمایه ای با 
وجود کاهش قابل توجه درآمد نفت به حدود 48 هزار تومان، این کمبود به نوعی 
از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت پیش بینی شده بود که به 
حدود 49 هزار میلیارد تومان می رسید؛ رقمی که نسبت به سال جاری به یکباره تا 

4۵ هزار میلیارد تومان رشد داشت.
در این بین نظرات متفاوتی مطرح بود؛ برخی تحقق این بخش درآمدی را دچار 
تردید دانس��ته و تاکید داش��تند که در اوضاع موجود بازار ساختمان و تجربه قبلی 
واگ��ذاری این قبیل دارایی ها امکان فروش و یا مولدس��ازی ۵۰ هزار میلیاردی در 
یک س��ال وجود نداش��ته و دولت از این محل با کس��ری بودجه مواجه می شود، از 
سوی دیگر مطرح بود که فروش اموال منقول و غیرمنقول به نوعی چوب حراج به 

دارایی های دولت است.
به هر صورت با بررس��ی الیحه بودجه در کمیس��یون تلفی��ق و در حالی به نظر 
می رسید با مخالفت هایی که نمایندگان در این رابطه داشتند تغییراتی در آن ایجاد 
شود، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بیانگر تایید نظر دولت برای کسب درآمد ۵۰ 
هزار میلیارد تومانی از محل فروش و واگذاری و همچنین مولدس��ازی دارایی های 

آن است.
طبق تبصره )1۲( بودجه به وزارت اقتصاد اجازه داده ش��ده با هماهنگی سازمان 
ثبت اس��ناد و امالک کشور نس��بت به مکان محور کردن اطالعات اموال غیرمنقول 

دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا 8۰۰۰ میلیارد 
تومان با اس��تفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دس��تگاه های 
اجرایی به اس��تثنای انفال بدون رعایت تش��ریفات مربوط به تصویب هیات وزیران 
اق��دام کند که در این رابطه دس��تگاه های اجرایی مکلف به هم��کاری با وزارتخانه 
ش��ده اند. از س��وی دیگر به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا سقف 4۰ هزار میلیارد 
توم��ان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به اس��تثنای انفال را 
بدون رعایت تش��ریفات مربوط به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاه های 

اجرایی با آن همکاری کنند.
این در حالی اس��ت که قب��ل از تایید مجلس برای فروش ام��وال دولتی وزارت 
اقتصاد به عنوان مسئول تامین درآمد ۵۰ هزار میلیاردی این بخش بارها در مقابل 
نقدها ایس��تادگی و اعالم کرده بود که با ایجاد اختیارات الزم این درآمد را محقق 
خواهد کرد. اکنون با تایید مجلس و وجود اختیار و شرایط برای وزارت اقتصاد باید 
در انتظار تحقق ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت بود که وزارت اقتصاد آن را 

تضمین کرده و قرار نیست دولت از این محل با کسری مواجه شود.

کرونا، چگونه بازار ارز را به آرامش رساند؟

تحوالت بازار ارز در سایه کرونا

درآمد پرحاشیه 50 هزار میلیاردی رأی آورد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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تحوالت بورس در هفته ای که گذشت
پیش بینی اصالح شاخص بورس در تیرماه 99

یک کارش��ناس بازار س��رمایه در پیش بینی آینده بازار سرمایه 
گفت بعد از برگزاری مجامع در تیرماه 1۳99 و با تقس��یم س��ود 
بین سهامداران، ش��اخص بورس برای عمق بخشیدن به بازار در 
مسیر اصالح قرار می گیرد و می توان در آن زمان در انتظار بازاری 

باثبات باشیم.
فره��اد رمض��ان در گف��ت و گو ب��ا خبرن��گار ایرنا، ب��ه فراز و 
نشیب های موجود در بازار سرمایه در هفته ای که گذشت، اشاره 
کرد و گفت: ابالغیه کاهش دامنه نوس��ان ک��ه به دنبال موضوع 
تغیی��ر حجم مبنا مطرح ش��د ش��وکی را به ب��ازار وارد کرد که 
شاخص بورس را در طول معامالت هفته، منفی کرد. همچنین با 
توجه به نزدیک ش��دن پایان سال که پایان سال مالی بسیاری از 
شرکت ها محس��وب می شود بسیاری از فعاالن حقیقی و حقوقی 
تالش می کنند تا از طریق فروش س��هام، تغییراتی را در پرتفوی 

خود اعمال کنند.
رمضان خاطرنش��ان کرد: ب��ه دنبال تغیی��ر پیش فرض ها، 
نگرش س��هامداران درخصوص پرتفوی تغییر کرد و به دلیل 
در پیش گرفتن برخی از سیاس��ت های نقدینگی، سهام خود 
را نق��د کردند تا بعد از کاهش نوس��ان، دوباره نقدینگی ها را 
وارد ب��ازار کنند و پرتفوی خود را براس��اس پیش فرض های 

جدید بچینند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنش��ان ک��رد: ابالغیه های 
منتشرشده از سوی سازمان بورس برای جلوگیری از ریزش های 
ش��دید مناس��ب بود، اما به دلیل نزدیک ش��دن به پایان سال تا 

حدودی کار را سخت و حاشیه هایی را در بازار ایجاد کرد.
او ب��ا بیان اینکه موض��وع کرونا و تاثیر آن در دادو س��تدهای 
موجود در کش��ور منجر به افزایش تعدد ریس��ک در بازار ش��د، 
افزود: س��رمایه گذار نس��بت به دارایی خود محافظه کار است، به 
همی��ن دلیل س��هامداران در ابتدای هفته در کن��ار ابالغیه های 
جدید س��ازمان بورس به فکر فروش سهام خود افتادند تا زمانی 
که تکلیف کاهش دامنه نوسان در جلسه ای که از قبل اعالم شده 

بود، مشخص شود.
تغییر پرتفوی سهامداران

رمض��ان ادامه داد: تا روز سه ش��نبه هفته ای که گذش��ت روند 
بازار به ش��دت منفی بود اما بعد از تش��کیل جلس��ه و بازگشت 
قطعی دامنه نوس��ان بورس به ۵درصد، اثر ریس��ک پذیری که به 
بازار منتقل شده بود از بین رفت و شاهد بازگشت روند صعودی 

به بازار بودیم.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار سرمایه، افزایش حجم فروش در 
بازار در چند روز اخیر ناش��ی از نزدیک شدن به پایان اسفندماه 
و پایان س��ال جاری است که س��هامداران تصمیم گرفتند تغییر 
چیدم��ان پرتفوی خود را به بع��د از ایام نوروز و برگزاری مجامع 

موکول کنند.
وی گفت: س��هامداران حاض��ر در بازار س��رمایه از این به بعد 
بیشتر به سمت سهام بنیادی یا شرکت هایی که به دنبال افزایش 

سرمایه در مجامع هستند، خواهند رفت.
رمض��ان اظهار داش��ت: اگر ریس��کی خارج از ب��ورس به بازار 
تحمیل نش��ود بازار س��رمایه در بین دیگر بازارهای موازی مورد 
اقبال س��رمایه گذاران قرار می گیرد، اما در صورت تحمیل ریسک 
مدیریتی احتمال اینکه آهنگ بازار با رش��د همراه نباش��د و وارد 

فاز نزولی شود بسیار زیاد است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: با توجه به اش��باع ش��دن 
س��ایر بازارها و رکود موجود، هیجانی برای معامله در آن بازارها 
وجود ندارد و همچنان بازار سرمایه جذاب ترین بازار برای جذب 

سرمایه گذاری است.
وی خاطرنش��ان کرد: س��رعت بخش��یدن به افزایش س��رمایه 
ش��رکت ها، ورود ش��رکت های جدید به ب��ورس و واگذاری های 
دولتی در راس��تای اصل خصوصی سازی باعث عمق بخشیدن به 

بازار سرمایه و جلب سرمایه گذاران به این بازار خواهد شد.
رمضان خاطرنش��ان کرد: س��ازمان بورس باید برنامه ای تنظیم 
کند تا از س��هامداران عمده ای که در رکود س��هامداری به س��ر 
می برند بخواهد بیش��تر در بازار حضور داشته باشند و بازارگردان 
سهام خود باشند این موضوع باعث می شود تا در چنین شرایطی 

شاهد جذب سرمایه و پس اندازها در این بازار باشیم.
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه اف��زود: طب��ق پیش بینی های 
صورت گرفت��ه روند ب��ازار در وضعی��ت کنونی مثبت اس��ت، اما 
دیگر با هیجان رش��د چند وقت گذش��ته روبه رو نخواهیم بود و 
ش��رکت های بنیادی سهم زیادی از بازار س��ال آینده را به خود 

اختصاص می دهند.
رشد شرکت های بورسی براساس نرخ دالر

رمضان با بیان اینکه ش��اخص بورس دماس��نج اقتصاد کش��ور 
اس��ت، گفت: در سال 98 با وجود اقتصاد مقاومتی و تحریم هایی 
که برای ایران صورت گرفت، بنگاه هایی که در چند سال گذشته 
تولید و فروش نداش��تند امس��ال رونق پیدا کردند و شاهد رونق 
تولید در بین کاالهای ایرانی بودیم که این موضوع ناشی افزایش 
قیمت دالر، محدودیت و گران ش��دن کاالهای وارداتی و تحریم 

جابه جایی پول بود.
رمض��ان با اش��اره ب��ه اینکه وضعیت صنعت کش��ور در س��ال 
جاری نس��بت به س��ال 9۶ و 97 از رونق بهت��ری برخوردار بود 
ک��ه این موضوع زمینه رش��د بازار س��رمایه را فراهم کرد، اظهار 
داش��ت: اکنون صنایع غذایی و دارویی از موقعیت خوبی در بازار 
برخوردارند که این موضوع ناش��ی از وجود محدودیت ها و رونق 

تولید بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه شرکت ها براساس 
نرخ دالر در مس��یر رش��د قرار می گیرند، افزود: در س��ال جاری 
بسیاری از شرکت های بورسی به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه 

و دالر افزایش نرخ گرفتند.
وی گفت: ش��اخص بورس س��ال گذشته براس��اس دالر 4هزار 
تومان تنظیم شد اما امسال براساس دالر 1۲ هزار تومان حرکت 

کرد، بنابراین بازار باید روند صعودی را در پیش می گرفت.
رمضان خاطرنش��ان کرد: ش��اخص بورس و ارزش ش��رکت ها 
براساس برخی از مسائل اقتصادی مانند تورم ناشی از نرخ دالر و 

رونق تولید در سال 98 در مسیر رشد قرار گرفتند.

دریچه

در حال��ی ک��ه پیش بینی ها حاکی از آن بود که بازار س��رمایه ای��ران تا پایان 
س��ال روند صع��ودی خود را ادامه خواه��د داد، برخی اتفاق��ات جهانی از جمله 
ش��یوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت، پ��ازل صعود بورس را به هم ریخت و 
تحلیلگران بر این باورند که برای تحلیل آینده بازار باید همچنان چشم به قیمت 

جهانی نفت و وضعیت شیوع کرونا در جهان و ایران داشت.
به گزارش ایسنا، در هفته گذشته برخالف هفته های قبل شاهد ریزش شاخص 
کل ب��ورس بودیم. در برخی از روزهای این هفته ش��اخص کل بیش از 14 هزار 
واحد س��قوط و همه چراغ های قرمز بازار را روش��ن کرد؛ ریزشی که قرار گرفتن 
چند اتفاق باعث آن ش��د و کارشناس��ان بر این باورند که با برطرف شدن برخی 

چالش های جهانی، بازار باز هم به روزهای اوج خود بازخواهد گشت.
در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه در روز شنبه 
هفته گذشته شاهد ورود پول زیادی به بازار سرمایه بودیم، گفت: در نتیجه بازار 
پرحجم بود و خرید انجام می شد، اما بعد از کاهش قیمت جهانی نفت این اتفاق 
برعکس ش��د. البته برخی افراد ریزش بازار را به تصمیمات اخیر س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار نس��بت دادند اما به نظر من چند اتفاق کنار یکدیگر قرار گرفت و 

روی بازار سرمایه تاثیر گذاشت.
او با تاکید بر اینکه مهم ترین عامل وضعیت فعلی این است که خرید و 
تقاضا در بازار کاهش یافته است، گفت: این اتفاق مخصوصا در سهم های 

بزرگ که وابسته به بازارهای جهانی هستند پررنگ تر است. عالوه بر این 
قیمت جهانی نفت با توجه به اتفاقی که بین عربس��تان و روس��یه افتاد، 
کاهش یافت. البته عربستان برای روسیه شروطی تعیین کرده است که 
اگر روس��یه آنها را بپذیرد، بازار نفت کمی به تعادل خواهد رس��ید، اما 
باید توجه داشت که ریزش بازار بورس ایران در سال 1۳9۲ با نفت ۳۰ 
دالری آغاز ش��د و بعد از آن س��هام متانول، اوره، مس و امثال آنها افت 

کرد و باعث شد که به اصطالح، بازار بریزد.
این تحلیلگر بازار س��رمایه ادامه داد: بس��یاری از س��رمایه گذاران، تحلیلگران 
و ش��رکت ها حاضر بودند س��هم هایی را هفته گذش��ته حتی با تغییر قوانین در 
سازمان که بعدا هم لغو شد خرید کنند اما با کاهش قیمت نفت و فراگیر شدن 
وی��روس کرونا خریدها را متوقف کرده اند تا ببینند بازار جهانی به کدام س��مت 
حرک��ت می کند. البته اخیرا چین خریدهای قوی انجام داده که این موضوع یک 
چشم انداز امیدوارکننده  اس��ت که باعث می شود قیمت نفت کمی افزایش یابد، 
اما صبر کردن برای اینکه بازار جهانی به کدام سمت می رود می تواند تاثیر زیادی 

روی بازار سرمایه ایران داشته باشد.
ش��ریعتی با تاکید بر اینکه کرونا باعث ش��ده تقاضا ب��رای برخی فرآورده های 
نفتی کاهش یابد، افزود: برای مثال با کاهش سفرهای هوایی تقاضا برای سوخت 
جت کاهش یافته است. کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت و در نتیجه کاهش 

س��ود شرکت های پاالیشی می شود، بنابراین ممکن است صف فروش پاالیشی ها 
بی دلیل نباشد.

وی ادام��ه داد: البته تقاضا برای برخ��ی محصوالت جهانی بعد از از بین رفتن 
کرونا باقی خواهد ماند. برای مثال پروژه ای در حال انجام است که به دلیل کرونا 
متوقف ش��ده و نیاز به فوالد دارد و هر زم��ان کرونا از بین برود، تقاضا به حالت 
قبل برمی گردد، بنابراین ممکن اس��ت به صورت فصلی یا ماهانه در شرکت های 

بزرگ کاهش فروش داشته باشیم ولی به صورت موقتی نه دائم.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر به نظر می رسد بازار دچار یک بیش واکنشی 
ش��ده اس��ت؛ هم از لحاظ روانی و هم اینکه برخی احتمال قرنطینه می دهند. از 
س��وی دیگر آخر سال تسویه اعتباری ها به صورت سنتی انجام می شود. هرچند 
عدد اعتبارات نسبت به عدد حجم اعتبارات این روزها بزرگ نیست و تاثیر کمی 

دارد اما بیشتر عدم تقاضا شکل گرفته است.
این تحلیلگر بازار سرمایه در مورد آینده بازار سرمایه نیز گفت: به نظر من در 
هفته پیش رو، س��هم هایی که صف فروش دارند ۵ تا 1۰درصد متعادل می شود و 
بازار ش��رایط متعادل پیدا می کند. البته بازار قبل از س��ال جدید صعود آنچنانی 
نخواهد داش��ت و باید دی��د بعد از 1۵ فروردین آینده کرون��ا ویروس و تعطیلی 
ش��رکت ها به چه صورت خواهد بود؛ هرچند که بعد از گذر زمان، بازار پتانسیل 

بازگشت را به رونق قبل دارد.

رد پای کرونا در بازار سرمایه

پازل صعود به هم ریخت

بازارهای بورس جهان تحت تاثیر ش��یوع وی��روس کرونا با افت قابل 
مالحظ��ه ای مواجه ش��دند، به ط��وری که بدترین عملک��رد بورس وال 

استریت در طول ۳۳ سال اخیر به ثبت رسید.
به گزارش آسوش��یتدپرس، کرونا کماکان کانون اصلی توجه بازارهای 
مالی اس��ت. بس��یاری از مقامات جهان از جمله رئی��س جمهور برزیل، 
دو س��ناتور آمریکایی، یک وزیر فرانسوی و همس��ر نخست وزیر کانادا 
مش��کوک به ابتال به کرونا هس��تند. اوضاع در اس��پانیا به سرعت رو به 
وخامت می رود و ایتالیا به عنوان کانون اصلی کرونا در اروپا اعالم کرده 
اس��ت که قرنطینه را به تمام کشورش گسترش داده است. دولت ایتالیا 
از جریم��ه ۲۰۰ یورویی افرادی خبر داده که بدون دلیل موجه از خانه 
خود خارج شوند. با قرنطینه کامل هشتمین اقتصاد بزرگ جهان انتظار 
می رود رشد اقتصادی منطقه یورو بیش از پیش با کاهش مواجه شود.  
میش��ل مک کارتنی، کارشناس موسس��ه سی ام سی مارکتس گفت: 
ترس و اضطراب در بین معامله گران کامال مشهود است، به ویژه که حاال 

ایتالیا تصمیم گرفته است کل کشور را قرنطینه کند.
چین که مرحله اوج بیماری را پش��ت س��ر گذاش��ته و ش��مار تلفات 
کووی��د-19 در آن ت��ک رقمی ش��ده، اعالم کرده اس��ت ک��ه از زمان 
همه گیری کرونا تاکنون صادراتش 17درصد و وارداتش 4درصد کاهش 
پیدا کرده اس��ت. با توجه به بزرگی بازار چین، بس��یاری از شرکت های 
مطرح بین المللی انتظار زیان س��نگینی را در نتیجه تعطیلی کس��ب و 

کارهای خود دارند.  
تاکن��ون بیش از 1۳1 هزار و 8۵۲ مورد ابتال به کرونا گزارش ش��ده 
اس��ت که در این بین 4948 نفر جان خود را از دس��ت داده اند. در بین 
کش��ورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به چین با ۳17۶ نفر، ایتالیا 

با 1۰1۶ نفر، ایران با 4۲9 نفر و اسپانیا با 84 نفر بوده است.
در بس��یاری از کش��ورهای جهان از جمله چین، ژاپ��ن، کره جنوبی، 
س��نگاپور، هنگ کن��گ، تایلند،ترکی��ه، تای��وان، مالزی، ای��ران، ایتالیا، 
اس��ترالیا، آلمان، آمریکا، ویتنام، فرانس��ه، ماکائو، کانادا، امارات متحده، 
جمهوری چک، اتریش، الجزایر، کرواس��ی، س��وییس، رومانی، انگلیس، 
فیلیپین، هند، روس��یه، اسپانیا، بلژیک، کامبوج، مصر، فنالند، فلسطین 
اشغالی، کویت، عمان، افغانستان، لبنان، نپال، سریالنکا و سوئد ابتال به 

کرونا گزارش شده است.  
بن امونز، تحلیلگر بازار در موسسه مدلی گلوبال ادوایزرز گفت: با این 
وضعیت نامطمئن سقوط آزاد بازارها ادامه خواهد داشت چراکه لنگرگاه 

ثباتی وجود ندارد که بخواهند به آن تکیه کنند. 
ش��مار قربانیان ویروس کرون��ا در آمریکا به ۳۶ نف��ر افزایش یافته و 
بانک مرک��زی تصمیم گرفت تا برای تقویت رش��د اقتصادی، نرخ بهره 

را ۰.۵درص��د کاهش دهد. انتظار می رود ک��ه روند کاهش نرخ بهره در 
ماه های پیش رو نیز ادامه داشته باشد. در کالیفرنیا، آریزونا و واشنگتن 
حالت فوق العاده اعالم شده و کنگره نیز بودجه اضطراری مقابله با کرونا 
تخصیص داده اس��ت. ترامپ در جلسه اضطراری با بانکداران آمریکایی 
راه های تامین نقدینگی الزم بازار را بررس��ی کرد و وزیر خزانه داری نیز 

از معافیت موقت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد. 
در ش��رق آسیا بانک های مرکزی چین، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و 
اس��ترالیا برای حمایت از بازارها دست به کار شده اند و احتمال منفی تر 
ش��دن نرخ بهره در ژاپن به دنبال رش��د عجیب منفی 7درصدی اخیر 

شدت پیدا کرده است. 
بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی آلمان و وزیر دارایی فرانس��ه هم در 
اظهاراتی جداگانه اعالم کردند که در حال بررسی اقدامات ممکن برای 
حمایت از بازارهای مالی و کاستن از تبعات منفی کرونا هستند.  جینگ 
ی��ی پان، تحلیلگر بانک آی ج��ی گفت: هرچند که دولت ها و بانک های 
مرکزی به دنبال حمایت بیشتر از اقتصاد خود هستند، اما ریسک ورود 
اقتصاد جهانی به رکود کامال واقعی و فراگیر است. در انگلیس نیز دولت 
خبر از رکوردش��کنی مخارج خود در طول ۶۵ س��ال اخیر برای تقویت 

رشد اقتصادی را داده است. 
رقابت ه��ای انتخاباتی درون حزبی آمریکا اکنون به ایس��تگاه شش��م 
رس��ید و انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ش��ش ایالت این کشور، 
به طور همزمان در ایالت های آیداهو، میش��یگان، می س��ی س��ی پی، 

واشنگتن، میسوری و داکوتای شمالی برگزار شد.
ج��و بایدن، معاون اول دوره ریاس��ت جمهوری اوبام��ا در چهار ایالت 
و برنی س��ندرز در دو ایالت پیروز ش��دند. اکنون جو بایدن در صدر سه 
نامزد باقی مانده دموکرات از حیث آرای متعهد قرار دارد. جزایر ماریانای 

شمالی مقصد بعدی انتخابات درون حزبی خواهد بود.
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار خواهد 

شد. نامزدی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه قطعی شده است.
گرگ مک بریج، کارش��ناس بازار س��هام در موسسه بنک ریت گفت: 
ممکن اس��ت این وضعیت هفته ها یا ش��اهد ماه ها ادامه داشته باشد اما 
نباید فراموش کرد شاخص ها همانطور که می توانند خیلی سریع ریزش 

کنند می توانند خیلی سریع هم به روزهای اوج برگردند.  
در وال استریت، همه شاخص ها ریزشی بودند تا جایی که سه شاخص 
مهم بورس��ی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.  شاخص 
»داوجونز اینداس��تریال اوریج« با 9.99درصد ریزش نسبت به روز قبل 
و در س��طح ۲1 هزار و ۲۰۰.۶۲ واحد بس��ته شد. شاخص »اس اند پی 
۵۰۰« با 9.۵1درصد ریزش تا س��طح ۲48۰.۶8  واحدی پایین رفت و 

دیگر ش��اخص مهم بورس��ی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ریزش 
9.4۳درصدی در سطح 7۲۰1.8۰ واحدی بسته شد.

در معامالت بورس های آس��یا، ش��اخص ها عملکرد بدی داش��تند؛ تا 
جایی که ش��اخص »نیک کی ۲۲۵« بورس توکیو ژاپن با ریزش ۶.۰8 
درصدی تا س��طح 17 ه��زار و 4۳1.۰۵  واحدی پایین رفت. ش��اخص 
»هانگ س��نگ« بورس هنگ کنگ ۲.۳۳درصد پایین رفت و در سطح 

۲۳ هزار و 74۲.9۵ واحد بسته شد.
در چین ش��اخص »ش��انگ های  کامپوزیت« ریزش 1.49درصدی را 
تجربه کرد و در س��طح ۳89۲.۰۳ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص 
»اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی با 4.4۲درصد افزایش 
و ایس��تادن در سطح ۵۵۳9.۳۰ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین 

دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص »تاپیکس« ژاپن نزولی  بود.
از طرف دیگر، مقام��ات انگلیس و اتحادیه اروپا پس از یک وقفه یک 
ماه��ه، مذاکرات خود را برای امضای پیم��ان تجاری جدید آغاز کردند. 
در ح��ال حاضر 11 س��رفصل کلیدی مورد مذاکره ق��رار خواهد کرد و 
طرفین تا ماه ژوئن برای رسیدن به توافقات اولیه فرصت دارند.  انگلیس 
خواهان داشتن روابطی مشابه کانادا با اتحادیه اروپا شده است؛ هرچند 
که طرف اروپایی تاکنون از خود اش��تیاقی برای این مسئله نشان نداده 
اس��ت. انگلیس اکنون در حال مذاکره با اس��ترالیا ب��رای امضای پیمان 
تجارت آزاد پسابرگزیت است و انتظار می رود مذاکره با آمریکا نیز برای 

امضای پیمانی بزرگ به زودی آغاز شود.
در معام��الت بازارهای بورس در اروپا، ش��اخص ها تحت تاثیر افزایش 
ش��مار مبتالیان به کرونا در ایتالیا، اس��پانیا، آلمان و فرانسه و مذاکرات 
برگزیت قرار داش��تند تا جایی که شاخص »فوتسی 1۰۰« بورس لندن 
با 1۰.87درصد کاهش نس��بت به روز قبل و در سطح ۵۲۳7.48 واحد 
بس��ته ش��د. ش��اخص »کک 4۰« بورس پاریس با افت 1۲.۲8درصدی 
در س��طح 4۰44.۲۶ واحد بس��ته شد و ش��اخص »دکس ۳۰« بورس 
فرانکف��ورت در آلمان با ریزش 1۲.۲4درصدی و ایس��تادن در س��طح  
91۶1.1۳ واحدی به کار خود خاتمه داد. در مادرید ش��اخص »ایبکس 

۳۵« 14.۰۶درصد پایین رفت و به ۶۳9۰.9۰ واحد رسید.
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت »وست 
تگزاس اینتر مدیت« با ۲.۲۳درصد افزایش به ۳۲.۲۳ دالر رسید و نفت 
خام برنت دریای شمال با صعود ۲.۲درصدی به ازای ۳۳.9۵ دالر در هر 
بشکه مبادله شد. همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری با ۰.84درصد افزایش نس��بت به روز قبل در س��طح 
1۵89.4۵ دالر معامله شد. هر اونس نقره با افت ۲.۲8درصدی به ازای 

1۵.۶4 دالر مبادله شد.

سقوط تاریخی شاخص داو جونز پس از 33 سال

روز وحشتناک بورس های جهانی
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برنامه های حمایتی برای پیامدهای سوء کرونا 
در حوزه فرش دستباف

رئی��س مرک��ز ملی فرش ایران گف��ت مرکز ملی فرش دس��تباف ابعاد 
اقتصادی ش��یوع کرونا بر حوزه فرش دستباف و راهکارهای برون رفت از 

مشکل را بررسی کرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نق��ل از مرکز ملی فرش ایران، 
فرح ن��از رافع در مورد تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر اقتصاد فرش کش��ور 
گف��ت: ش��یوع وی��روس کرونا باعث آس��یب ب��ه کارگاه ه��ای متمرکز و 
غیرمتمرکز فرش بافی شده و فعالیت اقتصادی این بخش در معرض خطر 
جدی قرار دارد. با اش��اره به اینکه شاغالن و بافندگان فرش، فاقد حقوق 
ماهیان��ه هس��تند و به ازای کارکردش��ان در آخر هر م��اه حقوق دریافت 
می کنند، بیان داش��ت: بازار فرش به ش��دت در روزهای اخیر دچار رکود 
ش��ده و به گفته کسبه و فروش��ندگان فرش، بازار هیچ گاه در ایام پایانی 

سال )شب عید( سابقه چنین رکود را نداشته است.
رافع با اش��اره به تعهدات مالی فروش��ندگان و کسبه اظهار داشت: در 
این ش��رایط این افراد توان عمل به تعهدات مالی خود را ندارند و قطعا با 

مشکالت مالی زیادی روبه رو خواهند شد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه بافندگان فرش دس��تباف با 
درآم��د حاصل از کار خود در پایان هر م��اه حق بیمه تامین اجتماعی را 
پرداخت می کنند، اظهار داشت: در این شرایط و عدم فعالیت کارگاه های 

فرش بافی این افراد حتی قادر به پرداخت حق بیمه خود هم نیستند.
راف��ع گفت: اکثر ش��اغالن در حوزه فرش بافی زنان سرپرس��ت خانوار 

هستند که در این شرایط دچار آسیب و لطمات مالی فراوانی می شوند.
وی افزود: مرکز ملی فرش دس��تباف ای��ران، ابعاد تاثیرگذاری کرونا بر 

اقتصاد کشور و راهکارهای آن محور مداقه قرار می دهد.
رافع تصریح کرد: با توجه به آس��یب جدی ب��ه زنجیره ارزش و تامین 
ف��رش و آثار مخ��رب آن، راهکارهای برون رفت از این بحران در دس��تور 
کار مرک��ز ق��رار دارد و به همین منظور، اس��تفاده از تمامی ظرفیت های 
موج��ود به خصوص بخش خصوصی، تش��کل ها، انجمن ها و اتحادیه های 
فرش دستباف برای تبیین دقیق این مشکالت و راه های برون رفت از این 
وضعیت در دس��تور کار قرار دارد و تحلیل، بررسی، ارائه طریق و مطالبه 
به منظور کاهش آثار منفی اقتصادی بر فرش دستباف با همکاری وزارت 

صمت در حال پیگیری است.

دولت برای تامین اقالم بهداشتی مرتبط با 
کرونا چه کرد؟

حدود س��ه هفته از تایید اولین موارد ابتال به ویروس کرونا گذش��ته و 
در ای��ن مدت تصمیم��ات جدیدی در زمینه واردات و صادرات ماس��ک، 
محصوالت ضدعفونی و دیگر اقالم بهداشتی گرفته شده است. برای مثال 
تاکنون تعرفه واردات الکل، ماسک و لباس گان صفر شده، حقوق ورودی 
برخی اقالم بهداشتی تغییر کرده و صادرات برخی از آنها نیز ممنوع اعالم 
ش��ده اس��ت. به گزارش ایس��نا، در همان روزهای اول اسفندماه کارگروه 
تنظیم بازار واردات ماس��ک را اولویت اول دریافت ارز نیمایی تعیین کرد. 
همچنین این کارگروه اعالم کرد که صادرات مواد اولیه این کاال تا اطالع 

ثانوی ممنوع و تعرفه واردات آن نیز ۵۰درصد کاهش یافته است.
همچنی��ن کاالهای بهداش��تی از جمله ماس��ک، الکل، ش��وینده ها و 
ضدعفونی کننده ه��ا در گروه نخس��ت کاالهای اساس��ی و ض��روری قرار 
گرفتند و مش��مول کنترل قیمت، مبارزه با احتکار، گران فروش��ی، اختفا، 

عدم عرضه و کم فروشی شدند.
چند روز بعد، یعنی 1۲ اسفندماه هم حسین مدرس خیابانی، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که  صادرات ماس��ک، دس��تکش، 
لباس گان و محصوالت بهداش��تی از جمله آب ژاول، صابون، کاغذ تیشو، 
منسوجات نبافته و الکل ممنوع است؛ ضمن اینکه واردات الکل، ماسک و 
لباس گان به منظور رفع نیاز کش��ور با تعرفه صفر امکان پذیر خواهد بود. 
همچنین در پی برخی مقاومت های اس��تانی برای جابه جایی الکل که به 
خاط��ر کمبود آن در برخی کارخانه های تولیدکننده ژل ضدعفونی وجود 
داشت، اس��تانداران مکلف به صدور مجوز جابه جایی محموله های الکل و 
ژل ضدعفونی کننده به خارج از اس��تان ها ش��دند. یک روز بعد یعنی 1۳ 
اسفندماه هم صادرات الکل ممنوع اعالم شد. 14 اسفند نیز گمرک اعالم 
کرد که تا پایان اردیبهشت  سال 1۳99 حقوق ورودی ماسک و الکل صفر 
لحاظ می ش��ود و چهار روز بعد مدرس خیابانی با ارسال نامه ای به رئیس 

کل گمرک حقوق ورودی ماسک و الکل اتیلیک را ۵درصد اعالم کرد.
طبق اعالم گمرک، صادرات ماس��ک از ۲1 بهمن ماه ممنوع شده بود، 
اما صادرات مواد اولیه این محصول از 7 اس��فندماه طی نامه ای از س��وی 

دفتر صادرات گمرک ایران به گمرک های اجرایی ممنوع اعالم شد.

نرخ هر کیلو قزل آال 20درصد کاهش یافت
مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاونی ماهیان س��ردآبی گفت ب��ا کاهش ۲۵ تا 
۳۰درصدی تقاض��ای خرید قزل آال، قیمت این محص��ول ۲۰درصد افت 
داش��ته اس��ت. آرش نبی زاده، مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر شیوع کرونا بر بازار 
ماهی اظهار کرد: ش��یوع بیماری کرونا بسیار سریع تر آن چیزی که تصور 

می کردیم، تاثیر سوء خود را بر بازار گذاشت.
وی افزود: بسیاری از مراکز تفریحی و گردشگری که مصرف باالیی در 
ایام عید داش��تند، هم اکنون از خرید محصوالت پروتئینی انصراف دادند 
یا یک پنجم سال قبل خرید کردند که این امر به شدت تقاضا را در بازار 
کاهش داده اس��ت. نبی زاده قیمت فعلی هر کیلو قزل آال سرمزرعه را ۲1 
هزار و ۵۰۰ تا ۲۲ هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت های فعلی قزل آال 
س��رمزرعه برای تولیدکننده فاجعه اس��ت به طوری که با ادامه این روند 
بسیاری از تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید برای سال بعد نخواهند بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی با اشاره به اینکه تا حدودی 
فروش اینترنتی محصول رونق گرفته اس��ت، بیان کرد: بنا بر تبلیغاتی که 
درخصوص مصرف ماهی به س��بب دارا ب��ودن ویتامین d صورت گرفته 
اس��ت، تا حدودی ب��ازار فروش اینترنتی محصول درب منزل بهتر ش��ده 
است. به گفته نبی زاده، با توجه  به کاهش ۲۵ تا ۳۰درصدی تقاضا برای 
خرید قزل آال نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت این محصول حدود 
۲۰درصد کاهش یافته اس��ت. مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی 
در پای��ان تصریح کرد: اگ��ر قیمت های فعلی قزل آال در ب��ازار ادامه یابد، 
تولیدکنن��دگان قادر به ادامه تولی��د نخواهند بود از این رو انتظار می رود 

که مشکل هرچه سریع تر مرتفع شود.

اخبـــار

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، از تامین 4۵ 
ت��ن الکل برای تولید م��واد ضدعفونی خبر داد و گفت این الکل در هفته 

آینده در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد.
محمد دره وزمی روز۲۲ اس��فند در آخرین جلس��ه س��تاد تنظیم بازار 
اس��تان کردس��تان با بیان اینکه در پی ش��یوع بیماری کرونا تقاضا برای 
اقالم ضدعفونی کننده زیاد اس��ت، اظهار کرد: در 1۰ روز گذشته ۲۲ تن 
ال��کل در اختیار چهار واحد تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده قرار گرفت 
که توانس��تند 8۰ هزار بطری مواد ضدعفونی کننده در اندازه های مختلف 

تولید کنند.
وی افزود: با تالش مجموعه مدیریت استان 4۵ تن الکل دیگر تامین و 
در هفته آینده وارد اس��تان می شود تا بخشی از نیازهای فعلی استان در 

این بخش را پوشش دهد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، بیان کرد: مواد 
ضدعفونی کننده قیمت مش��خص و مصوب دارن��د و داروخانه ها آن را در 
اختیار مردم قرار می دهند و از مردم درخواس��ت دارم هر نوع گرانفروشی 

و عدم عرضه را سریعا گزارش دهند.

دره وزم��ی در ادامه س��خنان خ��ود به تامین اقالم و کاالهای اساس��ی 
موردنیاز مردم اشاره کرد و گفت: همه کاالهای اساسی موردنیاز مردم به 

اندازه کافی در انبارها موجود است.
وی عنوان کرد: مواد شوینده نیز به وفور و بدون افزایش قیمت در سطح 
بازارهای اس��تان وجود دارد و اگر کمبودی وجود داشته باشد با توجه به 

موجودی بسیار خوب کشور سریعا تامین و توزیع می شود.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان کردستان، در ادامه به 
تامین و ذخیره س��ازی میوه شب عید اش��اره و ذکر کرد: هزار و 1۲۰ تن 
پرتقال و ۶۰۰ تن س��یب تامین و از  ۲4 اس��فندماه با 1۵درصد کمتر از 

قیمت بازار در 9۶ غرفه در سطح استان توزیع می شود.
در ادامه فرزاد سردارزاده، رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت کردستان، گفت: بعد از شیوع کرونا شاهد افزایش تقاضای 
برخی از کاالها در س��طح بازار بوده و هس��تیم و همین منجر به تقویت 

نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی شد.
وی بیان کرد: در نتیجه بازرس��ی های انجام ش��ده در این ایام 18 هزار 
عدد ماس��ک، بیش از ۳۰ هزار دس��ت دس��تکش یکبار مصرف، 79 لیتر 

الکل، ۵18 عدد اس��پری ضدعفونی کننده و 118 عدد اس��پری تقلبی در 
اس��تان کشف و ضبط شد. رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت کردستان، افزود: در این خصوص ۵۰ پرونده گران فروشی 

و کم فروشی کاالهای بهداشتی به ارزش ۳۵7 میلیون ریال تشکیل شد.
سردارزاده عنوان کرد: شیوع این ویروس موجب افزایش تقاضای برخی 
از میوه ها و سبزیجات همچون سیر، زنجبیل شده که در این خصوص هم 

11 پرونده گرانفروشی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: در بین اقالم بهداش��تی ماس��ک، دستکش و الکل با افزایش 

قیمت و کاهش عرضه آن در بازار مواجه شدیم.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان 
خاطرنش��ان کرد: س��ه واحد تولی��دی )۲ واحد در س��نندج و یک واحد 
در س��قز( 1۵ ه��زار و ۶۰۰ بطری تحویل ش��رکت توزی��ع دادند که در 

داروخانه های سنندج، کامیاران، قروه و مریوان توزیع می شود.
س��ردارزاده یادآور شد: دو داروخانه از توزیع این مایع ضدعفونی امتناع 
کردند و دو داروخانه هم مواد ضدعفونی تقلبی عرضه می کردند که کشف 

و ضبط شد.

۴۵ تن الکل برای تولید مواد ضدعفونی کننده تامین شده است

طبق برآوردهای اولیه حدود 4.۵ میلیون خانوار مشمول دریافت بسته 
حمایتی جبران آس��یب کرونا شده اند؛ ۳ میلیون از خانوارهایی هستند 
که ش��غل موقت داش��ته و آن را از دس��ت داده اند و 1.۵ میلیون خانوار 

نیز از بین یارانه بگیرانی هستند که از قبل هم هیچ شغلی نداشته اند.
به گزارش ایسنا، با فراگیرشدن ویروس کرونا که روال عادی زندگی و 
کسب و کار مردم را تحت تاثیر قرار داد، الزم بود صاحبان کسب و کار 
و خانوارها به نوعی مورد حمایت قرار گیرند. به هر صورت در این جریان 
بخش��ی کار خود را هرچند برای مدتی از دس��ت دادند و دچار آس��یب 
شدند.  بر این اساس پیشنهاد حمایت مالی دولت از خانوارها مطرح بود 
تا اینکه اخیرا اعالم ش��د بسته های حمایتی برای جبران آسیب ناشی از 

کرونا پیش بینی شده که شامل افراد بدون درآمد ثابت می شود.
در حالی نوع پرداخت ها یا نحوه شناس��ایی و مش��مولیت افراد مورد 
توجه بود که در تازه ترین توضیح رئیس عوض پور -رئیس امور س��المت 
و راه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه - در حال حاضر دو گروه مشمول 

دریافت این بسته حمایتی ش��ده اند. طبق برنامه تعیین شده، گروه اول 
کس��انی هس��تند که شغل موقت داش��ته و آن را از دس��ت داده اند؛ از 
جمل��ه کارگران س��اختمانی، کارگ��ران روزمزد، کارگران رس��توران ها، 
دس��تفروش ها یا حتی رانندگان تاکس��ی که قرار ش��ده برای آنها طرح 
خرید اعتباری و به تناس��ب افراد خانوار در نظر گرفته ش��ود؛ به نحوی 
ک��ه  برای خانوار یک نف��ره یک میلیون و دو نفر به ب��اال تا دو میلیون 
تومان پرداخت خواهد ش��د. اما ظاهرا خرید اعتباری که برای این گروه 
پیش بینی ش��ده در قالب تس��هیالت 4درصد خواهد بود. برای پرداخت 
این تسهیالت باید در ابتدا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصناف و 
اتحادیه ها افراد مشمول را شناسایی کند؛ از این رو از یکشنبه ۲۵ اسفند 
سامانه ثبت نام متقاضیان آغاز به کار خواهد کرد. با توجه به اینکه باید 
در ابتدا این افراد ثبت نام و شناس��ایی ش��وند، مسئوالن سازمان برنامه 
و بودجه می گویند تا انتهای اس��فند یا هفته ابتدایی فروردین بسته های 

حمایتی این گروه پرداخت خواهد شد.

1.5 میلیون خانوار یارانه بگیر مشمول بسته حمایتی کرونا شدند
اما گروه دیگری که برای آنها بسته حمایتی در نظر گرفته شده است، 
حدود 1.۵ میلیون خانوار از جمعیت یارانه بگیران را شامل می شوند که 
هیچ ش��غلی ندارند؛ یعنی حتی ش��غل موقت هم نداشته اند. قرار نیست 
که برای این گروه تسهیالت اعتباری در نظر گرفته شود، بلکه به تناسب 
اعضای خانوار مبلغی پرداخت خواهد شد؛ به طوری که برای خانوار تک 
نف��ره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، س��ه نفره 4۰۰ هزار 
تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و باالتر ۶۰۰ هزار تومان است.

بسته حمایتی هفته آینده در کارت یارانه شارژ می شود
ب��ا توجه ب��ه گروه هایی ک��ه تاکنون س��ازمان برنام��ه و بودجه برای 
مشمولیت بس��ته حمایتی کرونا معرفی کرده است، به نظر می رسد در 
مرحل��ه اول برنامه ای ب��رای پرداخت به کارکنان و ب��ه عبارتی افراد با 
دریافت ثابت نیس��ت و اگر قرار بر حمایت از کارکنان نیز باشد احتماال 

بسته ای جداگانه در نظر گرفته خواهد شد.

مع��اون هماهنگ��ی امور اقتصادی اس��تانداری تهران بس��ته ش��دن 
پمپ های بنزین، نانوایی ها و فروشگاه ها را در استان تهران تکذیب کرد.
محم��د امامی امین در گفت وگ��و با خبرن��گار اجتماعی خبرگزاری 
تسنیم، با اشاره به انتشار اخبار کذب و نادرست در شبکه های اجتماعی 
و فض��ای مجازی اظهار کرد: متاس��فانه تعدادی از رس��انه های خارج از 
کشور با انتشار اخبار نادرست اقدام به ایجاد نگرانی در جامعه می کنند 
که از آن جمله می توان به اخباری که اخیراً در ارتباط با بس��ته ش��دن 
پمپ های بنزین و همچنین تعطیلی فروشگاه ها و نانوایی ها اشاره کرد.

وی تصری��ح کرد: م��ردم نیز تحت تاثی��ر این فضا ق��رار می گیرند و 

نگرانی های آنها تشدید می شود اما این در حالی است که به هیچ عنوان 
این اخبار صحت ندارد و متاس��فانه بعضا این اخبار نادرس��ت ش��رایط 
نامناس��بی را در جامعه ایجاد می کند. مع��اون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری تهران گفت: این رسانه ها هزاران بیش از کیلومتر با کشور ما 
فاصله دارند و اخبار نادرس��ت را تهیه و در شبکه های اجتماعی منتشر 
می کنند اما باید گفته شود که به هیچ عنوان برنامه ای برای بسته شدن 

پمپ های بنزین، فروشگاه ها و حتی نانوایی ها در این شرایط نداریم.
وی با بیان اینکه طی بازدیدهای انجام ش��ده فروشگاه ها مملو از اقالم 
و تجهیزات موردنیاز ش��هروندان تهرانی است ادامه داد: این روند ادامه 

خواهد داش��ت و قرار هم نیس��ت که فروشگاهی بس��ته شود. همچنین 
برنامه ای برای ارائه خدمات در ایام نوروز پیش بینی شده است.

وی گفت: بر همین اس��اس در ایام نوروز ش��اهد ارائ��ه خدمات ویژه 
از س��وی فروش��گاه ها، نانوایی ها و پمپ های بنزی��ن خواهیم بود و روند 

خدمت رسانی نه تنها متوقف بلکه تقویت هم خواهد شد.
امامی امین در پایان تصریح کرد: البته انتظار ما این اس��ت که مردم 
توصیه های اعالم ش��ده از سوی حوزه س��المت را رعایت کنند و حتی 
االمکان از ترددها در سطح شهر بکاهند تا در آینده بتوانیم این شرایط 

را کنترل و پیروز شویم.

چه کسانی و چقدر بسته حمایتی می گیرند؟

بسته شدن پمپ های بنزین، نانوایی ها و فروشگاه ها تکذیب شد
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اخبار

ورود حداکثر 10000 هزار خودرو به کشور با 
آزادسازی واردات در سال آینده

تا دو س��ال پیش، ۶8۰ ش��رکت در زمینه واردات خ��ودرو فعالیت می کردند که 
ب��ا ممنوعیت واردات، اکنون 9 ش��رکت واردکننده خودرو باق��ی مانده اند که آن ها 
نیز با حداقل ظرفیت خود کار می کنند. در چنین ش��رایطی، شرکت هایی که اقدام 
به س��فارش  گذاری کنند، با سرمایه خود و مشتریان ش��ان وارد یک ریسک تجاری 
خواهند شد. به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، الیحه بودجه سال آینده که هم اکنون 
به ش��ورای نگهبان ارائه ش��ده، در یکی از بندهای الحاقی خ��ود، واردات خودرو را 
به صورت مش��روط مجاز کرده اس��ت. بنا بر اعالم گمرک، مطابق بند الحاقی »7« 
الیحه بودجه سال 99، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت 
خودروهای ترکیبی )هیبرید( و ماشین آالت معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی 
طبق قوانین و مقررات مجاز اس��ت. در ش��رایطی که دولت در الیحه ابتدایی خود 
برای س��ال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، حاال کمیسیون تلفیق 
در متن الیحه بودجه س��ال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط 
خودرو را در نظر گرفته اس��ت. آزادسازی واردات خودرو در سال 99 در حالی کلید 
خورد که توان اقتصادی بسیاری از شرکت های واردکننده و گری مارکت ها به دلیل 
ممنوعیت دوساله واردات خودرو از بین رفته است، اما برخی دیگر از این شرکت ها با 
کوچک سازی سازمان اقتصادی و خدماتی خود هنوز برخی از مراکز خود را همچنان 
دائر نگه  داش��ته اند و این آمادگی را دارند که با در نظر گرفتن نیاز بازارهای مصرف، 

خودروهای هیبرید در شأن مصرف کننده ایرانی را به بازار ارائه دهند.
ب��ا این حال مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو ایران با ابراز نگرانی 
نسبت ابهامات موجود درخصوص اهداف آزادسازی واردات خودرو اذعان داشت: »با 
یک حس��اب سرانگشتی متوجه خواهید شد در صورت آزادسازی واردات خودرو به 
ازای ه��ر ۵هزار خودرو بیش از ۲هزار میلیارد عوارض و مالیات نصیب دولت خواهد 
شد. این در حالی است که دولت برای جلوگیری از خروج ارز، یک شبه تصمیم گرفت 
تمام ثبت سفارش ها را به مدت دوسال ونیم معلق نگه دارد بنابراین این تغییر سیاست 
نمی تواند برای سرمایه گذاران ریسک واردات خودرو را توجیه پذیر کند و فعاالن این 

حوزه برای این کار به نوعی باید وارد یک ریسک تجاری شوند.«
دولت درخصوص واردات خودرو در بودجه سال 99 ردیفی را در نظر نگرفته است، 
اما خبرها از تغییر سیاست با توجه به اصالح بودجه توسط کمیسیون تلفیق حکایت 

می کند. نظر شما درخصوص آزادسازی واردات در سال آینده چیست؟
امیدواریم که توان عملیاتی ش��دن این تصمیم در قوه مجریه وجود داشته باشد. 
ممنوعیت واردات خودرو با بهانه به روزرسانی سایت ثبتارش در سال 9۶ کلید خورد و 
در سال 97 با طرح موضوع محدودیت منابع ارزی به یک باره اعمال شد و این موضوع 
از حس اعتماد فعاالن حوزه واردات خودرو کاسته است؛ شرکت های نمایندگی این 
نگرانی را دارند که همانند س��ال های 97 و 98 محصوالت آنان در گمرکات کش��ور 

با بهانه جویی هایی که طی این سال ها تجربه شده است، بالتکلیف محبوس شوند.
ممکن است دولت برای به دست آوردن درآمد روبه آزادسازی واردات خودروهای 
هیبرید بیاورد، اما برای هدایت سرمایه های خارجی به بازار خودرو کشور باید تضامین 
بلندمدت به فعاالن این حوزه بدهد. هرچند با سابقه تصمیمات لحظه ای در یکی دو 
سال اخیر بارها مصوبه های ضدونقیضی از سوی دولت منتشر شده است و نمی توان 

به همان تضامین هم استناد کرد.
باتوجه به آنکه دولت در الیحه بودجه سال آینده ردیف درآمدی خود را از مسیر 
واردات خودرو صفر در نظر گرفته بود، چه تغییراتی موجب شد که این ردیف بودجه 

انتظار در آمدی برای دولت ایجاد کند؟
رئیس ستاد بیماری های واگیر و تنفسی، طی نامه رسمی به رئیس مجلس اعالم 
کرد امکان برگزاری جلسات علنی در مجلس وجود ندارد و با توجه به منع تشکیل 
جلسات رسمی یک چالش جدی درخصوص الیحه بودجه ایجاد شد چراکه بعد از 
عدم رأی آوردن کلیات و برگش��ت الیحه به کمیسیون باید مجددا در صحن علنی 
برای تصویب کلیات رأی گیری می شد. راهکارهای مختلفی در این فضا ایجاد شده 
بود که یکی از آنها بررسی الیحه بودجه در مجلس در سال 99 بود، اما در این صورت 

دریافت ها و پرداخت های دولت در سال بعد با مشکل روبه رو می شد.
راه��کار بعد نی��ز تصویب س��ه دوازدهم الیحه بود ک��ه این موضوع نی��ز با نامه 
محدودکننده رئیس ستاد کرونا مبنی بر عدم برگزاری جلسه رسمی تناقض داشت. 
ظرفیت قانونی دیگری که وجود داش��ت طلب اذن از مقام معظم رهبری بود تا این 
مس��اله یک موضوع حکومتی قلمداد شود و از طریق این حکم، این چالش برطرف 

شود.
دولت در الیحه ابتدایی خود برای س��ال آین��ده، درآمدی از محل واردات خودرو 
ندیده بود و آزادسازی واردات خودرو توسط کمیسیون تلفیق در متن الیحه بودجه 
سال آینده که به شورای نگهبان ارسال شد، گنجانده شده است. البته در این الحاقیه 

واردات خودرو مشروط در نظر گرفته شده است.
در ص��ورت آزادس��ازی واردات خودروه��ای هیبرید، آیا ش��رکت های نمایندگی 
می توانند مس��یر دائمی و اقتصادی برای واردات خودرو با ارز منش��أ خارجی ایجاد 
کنن��د؟ این امر به میزان اعتماد س��رمایه های خارجی به وضعیت سیاس��ت گذاری 
اقتصادی و تضامین دولتی در این خصوص بس��تگی دارد. شرکت هایی که اقدام به 
سفارش گذاری کنند و به مشتریان خود وعده خودرو هیبرید بدهند و بازهم در گیر 
هزارتوی مصوبه های خلق الساعه مدیران دولتی شوند، با سرمایه خود و مشتریان شان 

وارد یک ریسک تجاری خواهند شد.

تجهیز 5000 اتوبوس تهران به افشانه های 
ضدعفونی کننده

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران در راستای تدابیر و تمهیدات 
گسترده این ش��رکت که از اولین روز شیوع بیماری کرونا در کشور به اجرا 
درآمده اس��ت، از تجهیز ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس ناوگان اتوبوسرانی پایتخت 

به افشانه های دستی حاوی مواد ضدعفونی کننده خبر داد.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، محمود ترفع 
با بیان اینکه حفظ س��المت رانندگان اتوبوس��رانی و ش��هروندان دو اولویت 
اصلی ش��رکت واحد است، گفت: اعتقاد داریم اگر همکاران ما که مسئولیت 
رانندگ��ی اتوبوس در کالن ش��هر تهران را به عهده دارند، از س��المت کامل 
برخوردار باش��ند، در آن صورت می توانند به ش��کل شایس��ته به شهروندان 
خدمت کنند. وی با اش��اره به اینکه به هر دستگاه اتوبوس اعم از خصوصی 
و عمومی، یک افش��انه دستی حاوی مواد ضدعفونی کننده تحویل داده ایم تا 
رانندگان برای حفاظت فردی، آنها را مورد اس��تفاده قرار دهند، اظهار کرد: 
اتوبوس هایی که تاکنون به این افش��انه ها مجهز نش��ده اند، ظرف دو سه روز 

آینده به این امکان تجهیز خواهند شد.
براس��اس گزارش روابط عمومی ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران، ترفع 
تاکید کرد: این افش��انه ها در صورت مصرف، بالفاصله مجدداً شارژ می شوند 
تا رانندگان آنها را برای محافظت ش��خصی خ��ود و در موارد ضروری مورد 

استفاده قرار دهند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: البت��ه ای��ن ام��کان، ارتباط��ی به برنام��ه منظم 
ضدعفونی کردن ناوگان اتوبوس��رانی که براساس آن، ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس 

تهران هر روز حداقل چهار نوبت ضدعفونی می شوند، ندارد.

این روزها ش��یوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها را تحت الشعاع 
قرار داده و به این مشاغل زیان وارد کرده است. بازار خودرو هم که تا یک 
ماه پیش شاهد اوج گیری قیمت ها بود، این روزها با کاهش نسبی قیمت ها 
مواجه بود، اما همچنان بس��یاری از افراد برای خرید خودرو تردید دارند. 
البته این تردید تا حدودی نیز به ش��یوع ویروس کرونا مربوط می ش��ود. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو معتقد است که کرونا قیمت خودرو را 

پایین آورده، اما کسی جرات خرید خودرو ندارد.
به گزارش خودروبانک و به نقل از گسترش نیوز، سعید موتمنی رئیس 
اتحادیه نمایش��گاه داران خ��ودرو درخصوص وضعیت ب��ازار خودرو اظهار 
داش��ت: ش��یوع ویروس کرونا بر بازار خودرو تاثیرگذار ب��وده و از ابتدای 
اس��فندماه روند قیمتی خودرو کاهشی بوده، اما می توان گفت تقریبا هیچ 
تقاضایی برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد. این نکته را نیز باید گفت 
که در بازار فعلی خریدار اس��ت که قیمت را تعیین می کند نه فروش��نده، 
بنابرای��ن می توان گفت که بازار خودرو با ش��یوع وی��روس کرونا در رکود 

سنگینی به سر می برد.

وی در ادام��ه افزود: ب��ازار خودرو تقریبا از خردادم��اه و پس از افزایش 
قیمت خودرو در اردیبهشت ماه، وارد رکود شد. البته همیشه قیمت خودرو 
افزایش��ی نبوده و در این می��ان کاهش هایی نیز صورت گرفت، اما در دی 
ماه با توجه به فضاس��ازی هایی که در فضای مجازی اتفاق افتاد، برخی از 
س��ودجویان قیمت ها را باال بردند، اما در بازار خبری نبود. حتی شرایط به 
گونه ای شد که برخی از نمایشگاه داران هنوز نتوانسته اند خودروهای خود 

را به فروش برسانند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در ادامه گفت: وقتی که محدودیت 
عرضه توسط خودروسازان صورت می گیرد یک سری از افراد از این فرصت 
اس��تفاده و فضا را ملتهب می کنند. آنها تعدادی خودرو می خرند و بعد از 
گذش��ت مدت زمانی خودروهای دپوشده را در حالی که بازار آشفته است 
به فروش می رسانند. الزم به ذکر است که این شرایط تقریبا در تمام طول 
سال 98 وجود داشت البته اخیرا جلوی اعالم قیمت در سایت های آگهی 

گرفته شده و تا حدودی فضای بازار آرام تر شده است.
موتمنی در پاس��خ به این سوال که آیا االن فرصت مناسبی برای خرید 

خودرو اس��ت؟ گفت: ش��رایط بازار در حال حاضر ب��رای خرید خودرو به 
خصوص با شیوع کرونا اصال مناسب نیست. در بازار خودرو برای خرید نیاز 
به آرامش وجود دارد که هم اکنون وضعیت خوبی نیس��ت. اگر خودرویی 
خریداری ش��ود نی��از به این وجود دارد که ب��ه تعویض پالک و دفترخانه 
مراجعه ش��ود. به دلیل کرونا و همچنین تردید در چنین فضاهایی کسی 
جرات خرید خودرو را ندارد بنابراین می توان گفت با وجود اینکه قیمت ها 
به دلیل شیوع ویروس کرونا در بازار پایین آمده اما همچنان کسی خرید 

خودرو انجام نمی دهد.
وی در پایان تصریح کرد: قیمت خودرو به صورت روزانه توسط اتحادیه 
در س��ایت اعالم می ش��ود. پیش از این نیز که سایت نبود، قیمت ها را در 
روزنامه ها اعالم می کردیم. اکنون هر کسی قصد خرید خودرو را دارد باید 
چندین مرتبه در مورد قیمت ها جس��ت وجو کند تا به یک قیمت مناسب 
برس��د. البته به دلیل اینکه برخی از س��ایت ها عالقه به باال بردن قیمت ها 
برای افزایش میزان بازدیدها داشتند یک رقابتی در اعالم قیمت ها به وجود 

آمده بود.

خریداری در بازار خودرو نیست

عض��و هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کشور گفت خودروسازان 1۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان مطالبات 
دارن��د که دولت تس��هیالتی را ط��ی مصوبه برای خودروس��ازان جهت پرداخت 
بدهی های ش��ان در نظر گرفت. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
باشگاه خبرنگاران، رضا رعنایی با اشاره به وضعیت تولید قطعه در روزهای پایانی 
سال، گفت: با شیوع بیماری کرونا تولید قطعات موردنیاز صنعت خودرو مقداری 
با مشکل مواجه شده و مسائلی از قبیل اضافه کار و تعطیلی شیفت ها پیش آمده 
اس��ت. او بیان کرد: به دلیل اینکه بسیاری از شیفت ها تعطیل شده، تولید قطعه 

با مش��کالت جدی مواجه ش��ده است. در کنار شیوع این بیماری، مسائل مربوط 
به نقدینگی و سرمایه های سرگردان به شدت به این حوزه فشار وارد کرده است.

ادامه داد: خودروس��ازان 1۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان مطالبات دارند 
که چندی پیش هیأت دولت  تس��هیالتی را برای خودروسازان در نظر گرفت تا 
آنها نیز مطالبات قطعه س��ازان را بپردازند، این تسهیالت در کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس مصوب و صورتجلسه شد، اما بانک مرکزی اعالم کرد که باید این 

صورتجلسه در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شود.
رعنای��ی با بیان اینکه 1۰ هزار میلیارد تومان به ش��ورای پول و اعتبار رفت و 

تسهیالت نقدی آن به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، تشریح کرد: هم اکنون 
همان ۵ هزار میلیارد تومان هم با تاخیر پرداخت ش��ده است که تنها ۲۰درصد 
این مبلغ محقق شده و مازاد آن محقق نشده است. او تصریح کرد: هم اکنون به 
دلیل عدم پرداخت مطالبات، تولید قطعه به ش��دت کاهش یافته و انبارها خالی 
ش��ده اند. از طرفی به دلیل اینکه نتوانسته ایم مزایا و حقوق کارگران را پرداخت 
کنیم ممکن است در سال آینده نیز به دلیل نارضایتی که به همراه دارند تمایلی 
به همکاری نداش��ته باش��ند و تولید قطعه نیز در ۲ تا ۳ ماه اول س��ال آینده با 

کاهش جدی رو به رو باشد.

پس از ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و تبدیل شدن پمپ بنزین ها 
به یکی از مراکز انتش��ار این ویروس، تدبیر ش��د تا سوخت رسانی فقط 
توسط اپراتورها انجام شود اما بعضا شاهد هستیم که برخی از جایگاه ها 
اقدام به کم فروشی می کنند که این موضوع موجب نارضایتی شهروندان 

شده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از  ایس��نا، کم فروش��ی 
در برخی از جایگاه های سوخت موضوعی است که سال هاست آفت این 
حوزه شده و صدای اعتراض بسیاری از مردم را بلند کرده، اما موضوعی 
که به تازگی ش��اهد آن هس��تیم، تخلفاتی اس��ت که برخ��ی از اپراتور 
جایگاه ها هنگام سوخت گیری و ارائه خدمات به مردم انجام می دهند و 
به عبارت بهتر از اعتماد مردم و شرایط پیش آمده سوءاستفاده می کنند.

بعضا دیده ش��ده که در برخ��ی از جایگاه ها، اپراتورها اقدام به گرفتن 
پول اضافه بابت س��وخت ی��ا ارائه خدمات کرده اند که یا پاس��خ مثبت 
گرفته ان��د یا با واکن��ش منفی مردم مواجه ش��ده اند که همین موضوع 

موجب درگیری هایی بین اپراتورها و شهروندان شده است.
در این باره فاطمه کاهی، س��خنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی به ایسنا، گفت: اگر کسی به اپراتور جایگاه اعتماد ندارد، خواهش 

ما این است که خودش با رعایت نکات بهداشتی سوخت گیری کند.
وی افزود: اگر فردی مسئولیت این کار را به جایگاه ها سپرد و تخلفی 
مش��اهده کرد، می تواند این مس��اله را به شماره  ۰9۶۲7 گزارش دهد. 
مردم بدانند که این موضوع قطعا پیگیری خواهد ش��د و جای هیچ گونه 

نگرانی نیست.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین درخصوص 
پرداخ��ت هزینه ب��ه اپراتوره��ا بابت خدمات��ی که به مش��ترکان ارائه 
می دهند، اظهار کرد: اگر فردی خودش تمایل داش��ته باش��د، می تواند 
ب��ه این افراد مبلغی بپردازد اما از نظ��ر ما اپراتورها نباید هزینه ای بابت 

خدمات دریافت کنند.
چندی پیش نیز ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی اعالم کرد: 
بارها توصیه شده که اگر مردم در هر جایگاهی تخلفی دیدند، به شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی اطالع دهند و منتظر بمانند. این ش��رکت 
تی��م نظارتی خ��ود را با تجهیزات کنترل کمی ب��ه جایگاه مذکور اعزام 
می کند و چنانچه تخلف جایگاه اثبات شود، به شدیدترین شکل ممکن 

جریمه خواهد شد. 

بدهی 10 هزار میلیاردی خودروساز ها به قطعه سازان

کم فروشی در پمپ بنزین ها را گزارش دهید
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کسب و کارامـروز8

کس��ب وکارهای داده های زیستی در دنیا با سرعت در حال گسترش هستند. 
مرک��ز فناوری ه��ای همگرا معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای 
پیش��رفت این حوزه در کشور دست به کار شده است و اقدامات حمایتی برای 

رش��د و ارتقای کس��ب و کارهای این حوزه انجام 
می ده��د. به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، نس��ل جدید توالی یابی)NGS(، به 
مجموعه فناوری هایی گفته می شود که می توانند 
حجم زی��ادی از DNA  را در مدت زمانی کوتاه 
و ب��ا هزینه ک��م توالی یابی کنن��د. زنجیره ارزش 
نسل جدید توالی یابی )NGS( شامل سه بخش 
کلیدی تولید داده شامل دستگاه ها، کیت ها و مواد 
مصرفی، پایگاه داده و تحلیل داده است. این کسب 
و کارها در دنیا با سرعت در حال توسعه هستند. 
پس با توجه ب��ه اهمیت این حوزه برای کش��ور 
مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی 
و فناوری در این حوزه اقداماتی را انجام داده است 

تا حرکت در مس��یر پیشرفت آن با سرعت بیشتری انجام شود. انتشار فراخوان 
حمایت از کسب وکارهای داده های زیستی نخستین اقدام این مرکز در این حوزه 
است. در این فراخوان که با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت منتشر شد، ۲۰ طرح شرکت کردند، از این 
تعداد هشت طرح )گروه ثبت نام کننده( به جلسه داوری حضوری دعوت شدند و 
مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت پنج طرح دارای شرایط الزم برای حمایت 
اع��الم ش��د. همچنین بر اس��اس ای��ن ارزیابی 
پیشنهاد هایی برای نوع حمایت از آنها ارائه شد. 
هم اکنون س��ه گروه حاصل از ای��ن فراخوان، با 
حمایت ها و پیگیری مرکز راهبردی فناوری های 
همگرا معاونت علمی فعالیت های خود را دنبال 
می کنند و در حال توسعه محصول و کسب وکار 
خود هستند. همچنین حمایت و کمک به تولید 
و تجاری س��ازی کیت cell free DNA برای 
نخس��تین بار در کش��ور اقدام دیگری از مرکز 
همگرا اس��ت که با تالش های صورت گرفته در 
ش��رکت روژه تکنولوژی و با حمایت های مرکز، 
این کیت تولید شده و آزمون های تأیید کیفیت 
آن در یکی از آزمایش��گاه های ژنتیک پزش��کی 
انجام ش��ده است. این ش��رکت در حال حاضر تعدادی از این کیت را وارد بازار 
کرده است و بنا دارد در سال آینده و با حمایت های بیشتر مرکز راهبردی فناوری 

همگرا حجم تولید و فروش خود را افزایش دهد.

برگ��زاری چالش های فن��اوری و نوآوری )آی چلنج( اقدامی اس��ت که با حمایت 
س��تاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی انجام می شود و در آن راه حل های فناورانه 
برای حل مش��کالت بنگاه های صنعتی یا توسعه خدمات و محصوالت نوآورانه ارائه 

می شود. پس غلبه بر مشکالت فناورانه با استفاده 
از توانمن��دی نی��روی متخصص در این مس��ابقه 
و رقاب��ت رخ می ده��د. در حال حاض��ر در ادامه 
برگزاری چالش ه��ای نوآوری دو چالش باز مطرح 
اس��ت که پژوهش��گران می توانند برای رفع آن با 
اقدامات فناورانه اقدام کنند. فراخوان های مرتبط به 
چالش ها منتشر شده است تا پلتفرمی برای توسعه 
نوآوری باز در بنگاه های صنعتی باشد. پژوهشگران 
و فن��اوران ایران��ی برای رفع مش��کالت فنی این 
بنگاه ها می توانند طرح ه��ا و ایده های خود را ارائه 
دهند. چالش های نوآوری »باال بردن مقاومت الیه 
پلیمری در مقابل حرارت در دستکش های ایمنی 
و محاف��ظ« و »افزایش مقاومت برش��ی الیه های 

پلیمری در دستکش ایمنی« این دو چالش باز هستند. در این چالش ها چالش  شرکت 
بوفالو به عنوان تولیدکننده تخصصی پوشاک و محصوالت ایمنی کار با همکاری ستاد 
توسعه فناوری نانو معاونت علمی به دنبال توسعه راهکارها و روش هایی برای باالبردن 

مقاومت برشی الیه پلیمری کف دستکش  و حرارتی با استفاده از فناوری نانو است. 
عالقه مندان می توانند به طور رایگان در این چالش ش��رکت کنند و از تس��هیالت 
حمایتی و اعتبار ش��بکه آزمایش��گاهی در مرحله اول و جایزه نقدی بهره مند شوند. 
همچنی��ن برگزیدگان نهایی ای��ن چالش برای 
توسعه فناوری و تجاری سازی طرح و نمونه های 
اولیه خود تا مرحله تولید انبوه فرصت همکاری 
با ش��رکت بوفالو دارند. مهلت ارسال طرح تا ۲۵ 
اسفندماه سال جاری است و اردیبهشت ماه 99 
داوری نخست طرح ها انجام و در تیرماه نیز طرح 
برتر اعالم می شود.  همچنین مسابقه طراحی و 
ساخت اسباب بازی های خالقانه نانو، فرآورده های 
دارویی، مکمل، آرایشی و بهداشتی نوین؛ به ویژه 
مبتنی بر نانوفناوری، فراخوان حمایت از طرح : در 
حوزه توسعه کاربردهای فناوری الکترونیک چاپی 
در منسوجات هوشمند، کاهش میزان گوگرد در 
سوخت مورد استفاده صنعت دریایی و شناورها، 
س��اخت برچسب ایمنی و محافظ چندمنظوره برای شیشه و پنجره و ایجاد خواص 
خودتمیزش��وندگی و ضدالکتریسیته ساکن در سطح پنل های خورشیدی برخی از 

چالش های در جریان هستند.

راه  حل های فناورانه به یاری بنگاه های صنعتی آمدحمایت از رشد و ارتقای کسب و کارهای تحلیل داده های زیستی

صنعت خالق کش��ور در یک بازه زمانی کوتاه توانسته  است، 
دس��تاوردهای قابل توجهی کسب کند، س��ینما و تلویزیون، از 
جمله حوزه هایی اس��ت که دارای ظرفی��ت بالقوه فراوانی برای 

فعالیت شرکت های خالق است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان، خالقیت 
یکی از ارکان پیش��رفت اس��ت و مادامی که ای��ن رکن در هر 
زمینه ای مدنظر قرار گیرد، سبب پویایی آن خواهد بود. مقوله 
صنعت نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و اصوال صنعت فاقد 
خالقیت را نمی توان صنعتی پایدار دانس��ت. اکثر کش��ورهای 
دنی��ا با توج��ه به ظرفیت ه��ای فرهنگی و س��طح دانش خود 
س��رفصل های وی��ژه ای را ب��رای تحقق صنعت خ��الق در نظر 
گرفته ان��د. در کش��ور ما نیز اگرچه ظرفیت های بس��یار زیادی 
برای رش��د صنایع خالق ایرانی وج��ود دارد، اما تاکنون به این 

مهم، آنچنان که باید و شاید، پرداخته نشده است.
ذخایر فرهنگی قابل توجه در کشور

تن��وع اقوام ایرانی و پیش��ینه فرهنگی و هن��ری ایرانیان دو 
موردی هستند که قبل از هر موضوع دیگری می توانند به رشد 
صنای��ع خالق در ایران کمک کنند. از یک س��و اق��وام ایرانی 
نظی��ر ترکمن، کرد، لر، بل��وچ و … هر ک��دام دارای فرهنگ 
خاص خود هستند که این فرهنگ می تواند به عنوان خاستگاه 
تولی��د محصوالت صنعتی خالق مورد مطالعه و تجاری س��ازی 
قرار گیرد. از س��وی دیگر ایرانیان هم��واره طی قرون متمادی 
نزد مردم جهان به عنوان مردمانی اهل فرهنگ و هنر شناخته 
ش��ده اند، نمونه های��ی از این گزاره را می ت��وان در آثار تاریخی 
به جامانده از دوره های پیش��ین در قالب های معماری، صنایع 

دستی، لوازم زینتی و…  به وضوح مشاهده کرد.
صنایع دستی یکی از ظرفیت های بسیار خوب صنعت خالق 
در ایران اس��ت که متأسفانه سیاست گذاری کالن قابل توجهی 
درباره آن صورت نگرفته اس��ت، به جد می توان گفت آن دسته 
از صنایع دستی که می توان آنها را در زمره صنایع خالق ایرانی 
به حس��اب آورد، عمدتا توس��ط کارگاه های س��نتی و خانگی 
ساخته می شوند. این مسئله اگرچه باعث حفظ کیفیت صنعت 
خالق ایرانی شده اس��ت، اما پایین بودن سطح تولیدات سبب 
ش��ده تا عمده محصوالت تولیدی در داخل کش��ور به مصرف 
برس��د و فرصتی برای عرضه آنها در بازارهای بین المللی وجود 

نداشته باشد.
نقش دولت در توسعه صنایع فرهنگی

به نظر می رس��د نقش دولت در توسعه صنایع خالق ایرانی را 
می ت��وان به طور کل��ی در دو بخش مورد توجه قرار داد. بخش 
اول آن دس��ته از رس��الت ها اس��ت که به صورت ایجابی سبب 
توس��عه صنعت خالق در ایران می شود که تحقق این رسالت ها 
منجر به تقویت صنایع خالق در ایران و شکوفایی استعدادهای 
مرتبط خواهد شد. بخش دوم نیز ناظر به رسالت هایی است که 
به صورت س��لبی ب��وده و از ورود صنایع خالق کاذب به داخل 
جلوگیری می کند؛ منظور از صنایع خالق کاذب آن دس��ته از 
صنایع خالقی است که توسط کشورهای دیگر تولید می شود و 
با وجود اینکه در داخل کشور توانمندی های الزم برای تولید و 

حتی صادرات آنها وجود دارد، وارد می شوند.
جایگاه رفیع معماری ایرانی در جهان

گذش��ته از صنای��ع دس��تی، معم��اری ایران��ی نی��ز جایگاه 
بلندمرتبه ای در س��طح جه��ان دارد که می توان��د مورد توجه 
ق��رار گرفته و متناس��ب ب��ا اس��تانداردهای روز در س��طحی 
نوی��ن کاربردی س��ازی گردد. بع��د از این دو ح��وزه، تبلیغات 
را نی��ز می توان با فعالیت های نس��بتاً قابل توجهی که توس��ط 
ش��رکت های خصوص��ی تبلیغاتی انج��ام گرفته، ج��زو صنایع 
خالق ایرانی به حس��اب آورد. درآمدهای حاصل از شرکت های 
تبلیغاتی در مجموع س��االنه حدود ۳هزار میلیارد تومان است 
که این رقم اگرچه در مقایس��ه با کش��ورهای خارجی چندان 
چش��مگیر نیس��ت، اما حاکی از ظرفیت هایی است که در این 

حوزه وجود دارد.
ظرفیت های بالقوه فعالیت در صنایع خالق ایرانی

صنع��ت خ��الق ایران��ی در حوزه هایی مانند مجله، س��ینما، 
اینترن��ت و تلویزیون، ظرفیت های بالق��وه فراوانی برای فعالیت 
دارد.  این در حالی اس��ت که میزان درآمد کشورهای پیشرفته 
دنی��ا از این حوزه حدود 9۰ میلیارد دالر اس��ت. در این زمینه 
می توان یکی از علل اصلی کمرنگ بودن این حوزه ها را فقدان 
زیرساخت های آموزش��ی مرتبط دانست. با توجه به بازار رو به 
گس��ترش سمعی و بصری در کش��ور و توسعه vod ها،  اقبال 
ش��رکت های خالق  و صنای��ع فرهنگی به این ح��وزه افزایش 
یافته است. از این رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
امکان��ات متنوع��ی را از جمل��ه، ش��تابدهنده ها، فضاهای کار 
اش��تراکی و... در اختیار ش��رکت ها و تیم ه��ای خالق فعال در 
این حوزه قرار داده اس��ت تا با ارزش آفرینی، به توسعه زیست 

بوم کمک کنند.
در چند س��ال اخیر با توجه به ورود شرکت های دانش بنیان 
ب��ه حوزه تولی��د، فعالیت های متنوعی در ای��ن زمینه ها انجام 
گرفته که پیش بینی می شود در بلندمدت بتواند منجر به ایجاد 
بس��ترهای الزم برای توس��عه صنعت خالق در ایران ش��ود. به 
موازات شرکت های دانش بنیان، ش��رکت های خالق در همین 
ب��ازه زمانی کوت��اه توانس��ته اند، فعالیت های درخش��انی انجام 
دهند. همچنین رش��د تصاعدی کس��ب وکارهای اس��تارت آپی 
زمینه را برای توس��عه صنایع خالق ایرانی هموار کرده اس��ت. 
ایجاد استارت آپ هایی در زمینه تولید و عرضه صنایع دستی و 
محصوالت هنری یکی از دس��تاوردهایی است که در این حوزه 

انجام گرفته است.
ب��ا توجه به نکات گفته ش��ده می توان دریافت که کش��ور ما 
علی رغم دس��تاوردهای خیره کننده هنوز راهکارهای زیادی تا 
رسیدن به ظرفیت های کامل در حوزه  صنایع خالق ایرانی در 
پی��ش رو دارد، با این حال این جهش از چند س��ال پیش آغاز 
ش��ده و به تدریج راه خ��ود را ادامه می دهد. اخی��را با فعالیت 
بیش��تر معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، عرصه 
جدیدی به روی صنعت خالق در ایران باز ش��ده که در صورت 
تش��دید این حرکت، پس از مدتی شاهد دستاوردهای مطلوبی 

در این زمینه خواهیم بود.

با توجه به روند سریع ابتالی مردم به ویروس کرونا در کشور آمریکا، دولت اعالم کرده است که 
با مشکل در تامین کیت های آزمایش این ویروس مواجه است. به همین خاطر بنیاد بیل و ملیندا 
گیتس از تامین بودجه ساخت سریع آنها خبر داده است. هدف از این طرح ایجاد شرایطی است 
که امکان آزمایش بر روی هزاران نفر در یک روز مهیا باشد. نکته دیگری که اهمیت این کیت ها 
را افزایش می دهد، عدم نیاز به حضور در بیمارسـتان ها است. درواقع تجربه کشور چین نشان 

می دهد که بسیاری از افرادی که برای آزمایش به بیمارستان مراجعه کرده اند، در این مکان مبتال 
به کرونا شده و این موضوع یک تهدید جدی محسوب می شود. همچنین تالش برای کاهش نیاز 
به خارج شـدن افراد از خانه خود، از دیگر مزیت های این موضوع محسوب می شود. در رابطه با 
آخرین اخبار این ویروس در آمریکا باید به ابتالی 136 و مرگ 18 نفر اشاره کرد که باعث شده 
اسـت تا فرماندار واشـنگتن اعالم وضعیت اضطراری کند. با توجه به تامین بودجه، پیش بینی 

شرکت های خالق به سینما و تلویزیون می روند

کیت تشخیص ویروس کرونا اقدام جدید بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس
به قلم: رزی پریپر - خبرنگار  /  مترجم: امیر آل علی

دریچــه

محققان دانش��گاه خواجه نصرالدین طوس��ی به دانش فنی مربوط ب��ه تهیه ماده اولیه 
رادیوداروهای پپتیدی دست یافتند و از این طریق کشور را از واردات این مواد بی نیاز کردند.  
این محققان تاکنون 9 ماده اولیه را تولید کردند که برای درمان و تشخیص انواع سرطان ها 
کاربرد دارد و با انجام گرنت پژوهشی با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمی انجام ش��د.  س��عید بالالیی مجری گرنت پژوهش��ی که براساس آن به این 
موفقیت دست پیدا کردند، ارزش یک میلی گرم از این مواد را بین ۳۰۰ تا 8۰۰ یورو بسته 
به نوع ماده دانست و گفت: این مواد پیش از این با هزینه های باال به کشور وارد می شد. یک 
بخش از اهمیت این اقدام از نظر کاربرد آن برای تشخیص سرطان و کمک به این بیماران 
است و همچنین از سویی با این اقدام این دانش در کشور بومی شده است که نشان از سطح 

باالی علمی آن در کشور دارد. 

تهیه مواد اولیه رادیوداروهای 
پپتیدی بومی شد

شنبه
24 اسفند 1398

شماره 1511
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»ماش��ین های ابزار« ماشین ها و یا دستگاه هایی هستند که به طور مکانیکی 
و ی��ا هوش��مند و متصل به کامپیوتر کار ش��کل دهی ب��ر روی قطعات فلزی را 

انجام می دهند.
 یک ش��رکت دانش بنیان در کش��ور توانس��ته 
اس��ت با تولید چندین مدل از ماش��ین های ابزار 
عالوه بر اش��تغال زایی ب��رای 1۰۰ نفر به بیش از 

1۰ کشور دنیا صادرات داشته باشد.
آرتور هوسپیان، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
»فرازگامان س��امانه های هوش��مند« درباره نوع 
فعالی��ت و تولی��دات ای��ن ش��رکت گف��ت: این 
ش��رکت در زمینه طراحی و تولید چندین مدل 
ماش��ین ابزار، ماش��ین مخصوص، اجزا ماش��ین، 
اتوماس��یون و قطعه و قالب مش��غول به فعالیت 

است.
این فعال فناور ادامه داد:  متاسفانه نمونه مشابه 
این محصوالت به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد 

کش��ور می شود ضمن اینکه این محصوالت به صورت کار کرده و یا دست دوم 
با عمر باالی ۲۰ سال هستند که به کشور وارد می شود.

وی از کش��ورهای آلمان و ژاپن به عنوان کش��ورهای سازنده اصلی با سطح 

فناوری باال نام برد و افزود: کش��ورهای آمریکا، چین و تایوان نیز در رده میانی 
تولیدکنندگان اصلی این گونه ماشین آالت هستند.

این فعال فناور به موضوع صادرات اشاره و بیان کرد: تولیدات این شرکت به 
کش��ورهای ارمنستان، رومانی، لهستان، روسیه 
و بسیاری از کشورهای عربی منطقه صادر شده 

است.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان » فرازگامان 
س��امانه های هوش��مند« گف��ت: مق��ام معظم 
از  و حمای��ت  کم��ک  ب��ر  هم��واره  رهب��ری 
تولیدکنندگان داخل تاکید دارند ولی متاسفانه 
برخی از مدیران ترجیح می دهند که این قبیل 
محصوالت را از دیگر کش��ورهای تولیدکننده با 

قیمت بسیار باال خریداری کنند.
هوس��پیان همچنین از مدیران و مس��ئولین 
کش��ور درخواس��ت کرد جلوی ورود غیرقانونی 
ای��ن قبیل تجهی��زات به کش��ور را بگیرد و نیز 
خواستار حضور بیشتر شرکت های تولیدکننده داخلی در مناقصات کشور شد.

به گفته وی تا پیش از این حدود ۲۰۰ نفر در این ش��رکت مش��غول به کار 
بودند ولی اکنون این میزان به 1۰۰ نفر کاهش پیدا کرده است.

شرکت سنا برق توان یکی از شرکت ها و استارت آپ هایی است که با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، در پارک فناوری پردیس معاونت 
علمی مس��تقر شده است، مدیرعامل این ش��رکت می گوید، به خاطر تحریم ها 

رشد این شرکت 1۰ برابر شده است.
 شرکت فنی و مهندسی سنا برق توان با هدف 
طراحی، س��اخت و تولید کلی��ه ادوات مرتبط به 
کنترل قدرت، با گرد آمدن جمعی از مهندس��ان 
و فارغ التحصیالن دانش��گاه های شریف، تهران و 

امیرکبیر، چند سال پیش آغاز به کار کرد.
محم��د ش��مالی، مدیرعامل ش��رکت در این 
باره گفت: ش��رکت س��نا برق توان نیازهای اولیه 
اتوماس��یون صنعت��ی را تولی��د می کن��د، مانند 
درایو و منبع تغذیه س��وییچینگ. در صورتی که 
توانایی اش را داشته باشیم به حوزه های دیگر این 
صنعت نیز ورود می کنیم. سال 1۳91 تحقیقاتی 
برای آغاز به کار ش��رکت انجام داده و یک س��ال 

بعد آن را تاسیس کردیم. اولین محصول تولیدی ما درایو الکتریکی بود.
به خاطر مزایای پارک عضو آن شدیم

 ش��مالی درباره نحوه ورود ش��رکت س��نابرق توان به پارک فناوری پردیس 

معاونت علمی این گونه توضیح داد: بین تصمیم گرفتن برای تاس��یس شرکت 
و ثب��ت کردن آن، حدود 9ماه طول کش��ید. تقریبا همزمان با ثبت ش��رکت، 
درخواس��ت عضویت در پارک فناوری  پردیس معاون��ت علمی را دادیم و بعد 
از طی مراحل، در مرداد س��ال 1۳9۳ در پارک 

مستقر شدیم.
به گفت��ه این فعال فن��اور، امکانات��ی مانند 
معافی��ت مالیاتی و حمایت های��ی که  معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری فراهم آورده 
است، باعث شد ما تصمیم به استقرار در پارک 
فناوری پردیس بگیریم. در ابتدا موانعی بود که 
باعث س��خت ش��دن ورود ما به پارک می شد، 
مانند دور بودن مس��یر. ولی با توجه به مزایای 
حض��ور در پ��ارک، تصمی��م به حض��ور در آن 
گرفتیم و در حال حاضر حدود پنج س��ال است 

که در پارک مستقریم.
مدیرعامل ش��رکت س��نا برق توان در مورد 
میزان اش��تغال زایی این شرکت، اظهار داش��ت: شرکت ما برای حدود ۳۵ نفر، 
اشتغال مس��تقیم و برای نفرات بسیار دیگری هم اش��تغال غیرمستقیم ایجاد 

کرده است.

تحریم رشد فناوری را رونق بخشیدتولیدات یک شرکت دانش بنیان به چندین کشور دنیا صادر شد

17 شرکت عضو پارک فناوری پردیس معاونت علمی محصوالتی برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا و کمک به درمان بیماران مبتال به این ویروس تولید می کنند. از این میان دو شرکت »حنان 
طب پارس« و »لیووژن فارمد« امکان تولید کیت تشخیص ویروس کرونا را دارند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 17شرکت عضو پارک فناوری پردیس معاونت علمی محصوالتی 
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و کمک به درمان بیماران مبتال به این ویروس تولید می کنند. 
از این میان دو شرکت »حنان طب پارس« و »لیووژن فارمد« امکان تولید کیت تشخیص ویروس 

کرونا را دارند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بعد از شیوع 
ویروس کرونا در سطح جهان و تایید رسمی آن در ایران و ابتالی روزافزون مردم به این بیماری، 
شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه سالمت و فناوری اطالعات شروع به تولید یا افزایش ظرفیت 
تولید محصوالتی برای مقابله با ش��یوع این ویروس کردند. براساس سنجش های اولیه انجام شده، 
17ش��رکت عضو پارک فناوری پردیس معاونت علم��ی و فناوری امکان تولید محصوالت با چهار 
عملکرد »پیشگیری«، »تش��خیص«، »درمان« و »مطالعات پژوهشی« دارند. در حوزه تشخیص، 
 Corona Virusشرکت »حنان طب پارس«، فاز پژوهشی تولید »کیت تشخیص ویروس کرونا
Rapid Test« « را طی کرده و به زودی این محصول وارد بازار خواهد ش��د. ش��رکت »لیووژن 
فارمد« نیز در حال تولید »کیت تش��خیص ویروس کرونا PCR« اس��ت که در آینده ای نزدیک 

وارد بازار خواهد شد.
شرکت »بنیان سالمت کس��ری« در حال تولید »ژل«، »اسپری« و »محلول ضدعفونی کننده 
دست« بر پایه بنزالکونیوم کلراید و پروپیلن گلیکول )کروسپت( است. همچنین »ساشه خوراکی«، 
»ویال خوراکی« و »کپس��ول های تقویت کننده سیستم ایمنی بدِن« تولید شرکت زیست تخمیر 
ش��امل: الکتوک��ر، فمی الکت، فم��ی الکت توپالس، کی��دی الکت، روژویت در ح��ال حاضر در 

داروخانه های کش��ور موجود هستند. شرکت های »بایرپل فناور«، »مروا بن«، »آرکا افشان سان« 
و »س��ینا گستر پیش��رفته« نیز محلول و اسپری ضدعفونی کننده دست بر پایه انواع الکل را برای 

پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا تولید می کنند.
شرکت »الکترونیک برتر« نیز در حال تولید »ماشین بیهوشی برای مراقبت از بیماران در آی 

سی یو« بیمارستان هاست که در حوزه درمان کاربرد دارد.
ش��رکت  »توس��ن تجهیز« در حال تولید تجهیزات بیمارس��تانی مانند دس��تگاه »کاور کفش 
اتوماتیک حرارتی«، »ظروف کاغذی یکبار مصرف بیمارس��تانی ضد آب و گیاهی )شامل لگن زیر 
بیمار، لوله ادرار و رس��یور(«، دستگاه »اینوکالو رومیزی«، دستگاه »استریالیزر پالسما«، »تخت 
شست وش��و و ضدعفونی بیمار« و »دستگاه ابزار شوی« است. در همین زمینه شرکت »سینوهه 
پاد« دستگاه های »استریالیزر پالسما«، »امحای زباله بیمارستانی« و »اتوکالو بخار« تولید می کند. 
ش��رکت »آرا پژوهش« نیز دستگاه »نانوسکوپ الکترونی)AFM(« را تولید می کند. این دستگاه 
را می توان در حوزه مطالعات پژوهشی و برای مطالعه بر ساختار ویروس استفاده کرد. شرکت های 
»پارس وندینگ«، »توس��عه اندیش اس��پادانا«، »س��فیر آبی آرام«، »صدای بهار« و »نرم افزاری و 
س��خت افزاری ایران )نوسا(« از دیگر ش��رکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی هستند که توانایی تولید نرم افزارهای کاربردی برای پیشگیری 

و انجام امور کاری و روزانه در منزل و در پی آن کاهش امکان ابتال به ویروس کرونا را دارند.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای مقابله با کرونا، از ابتدای ش��یوع این ویروس 
فراخوان گس��ترده ای برای به خدمت گرفتن توان ش��رکت های دانش بنیان و فناور، جهت مقابله 
ب��ا این بیماری، اعالم کرد. در این راس��تا تعداد قابل توجهی از ش��رکت های دانش بنیان، فناور و 
تیم های علمی، برای تولید محصوالت بهداش��تی و درمانی اع��الم آمادگی کردند. در حال حاضر 

بخش عمده ای از بار تولید این محصوالت بر روی زیست بوم دانش بنیان و نوآور کشور قرار دارد.

طرح های کسب وکار خانگی، باوجود فرصت مغتنمی که برای کاهش درصد بیکاری در جامعه به 
وجود می آورند، اغلب با کاستی هایی مواجه هستند. محققان کشور با تمرکز بر طرح های ارائه شده 
در کمیته امداد، به بررس��ی این کاس��تی ها پرداخته اند. به گزارش ایس��نا، ایران با وجود داش��تن 
جمعیتی هوش��مند و مس��تعد در کنار منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص پایینی دارد و نسبت 
قابل توجهی از نیروهای جوان و تحصیل کرده اش از نعمت اشتغال محرومند. یکی از راه های مقابله با 
بیکاری و کاهش آن، خوداشتغالی است. خوداشتغالی فعالیت بخش خصوصی و غیررسمی اقتصاد 

است که می تواند تأثیر زیادی در کاهش بیکاری داشته باشد.
به منظور تحقق این امر، دستگاه های حمایتی سعی دارند تا با فراهم آوردن زمینه اشتغال برای 
افراد تحت پوش��ش، امکان خودکفایی آنها را فراه��م کنند که در این میان کمیته امداد به عنوان 
گسترده ترین دستگاه حمایتی در چارچوب طرح اشتغال و خودکفایی این هدف را دنبال می کند. 
ازجمله فعالیت های این نهاد، تش��ویق به ایجاد کس��ب وکارهای خرد و خانگی است که مجموعه 
فعالیت های تولیدی، خدماتی و یا اقتصادی را دربرمی گیرد و با شرایط و ضوابط مش��خص به صورت 
انف��رادی، خانوادگی و جمعی برای ایجاد یا توس����عه اش��تغال و خودکفایی مددجویان از طریق 
پرداخت تس��هیالت مالی اجرا می ش��ود. در ایران به رغم تمام مزیت ها و قابلیت های متنوعی که 
برای طرح های اش��تغال زای کمیته امداد در نظر گرفته ش��ده اما این طرح ها در رسیدن به اهداف 
تعیین شده با مشکالتی از قبیل دگرگونی سیاست های دولت و به کارگیری سیاست های سلیقه ای، 
ناس��الم بودن محیط کس��ب وکار، بی ثباتی مدیران و کارفرمایان دولتی و وجود قوانین نامناسب و 
غیرحمایتی، مواجه هس��تند که بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرند. برای بررسی بیشتر این 
موضوع، گروهی از محققان کش��ور از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یک مطالعه 
علمی پژوهش��ی را انجام داده اند که در آن به آسیب شناس��ی طرح کسب وکارهای خرد و خانگی 
کمیته امداد پرداخته ش��ده اس��ت. در این پژوهش کاربردی، ۳۲1 نفر از مددجویان کمیته امداد 
در طرح های اشتغال زای کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی استان گلستان مشارکت داشته و با 
اس��تفاده از پرسشنامه، داده های موردنیاز پژوهشگران را فراهم آورده اند. بررسی های این پژوهش 
نشان می دهند که طرح های اشتغال زای کمیته امداد، دارای نقاط ضعف، نقاط قوت و فرصت های 

خاص خود هس��تند. ازاین رو باید راهبردهایی را برگزید که به دنبال چیره ش��دن بر نقاط ضعف 
طرح ها و یافتن فرصت های جدید باش��ند. آنگونه که محمدرضا محبوبی، محقق و دانش��یار گروه 
ترویج و آموزش کش��اورزی دانشگاه علوم کش��اورزی و منابع طبیعی گرگان و همکارانش در این 
تحقیق می گویند: »مهم ترین نقطه قوت چنین طرح هایی، اس��تفاده از نیروی کار س��ایر اعضای 
خان��واده و ایجاد زمینه کار خانوادگی اس��ت. در مقابل، مهم ترین نقطه ضع��ف آنها، ناکافی بودن 
اطالعات و مهارت های فنی و تخصصی مددجویان جهت راه اندازی کسب وکار است.« به گفته این 
متخصصان، »مهم ترین فرصت درخصوص چنین طرح های کسب وکاری شامل فراهم بودن زمینه 
برخورداری از آموزش های رایگان فنی و حرفه ای اس��ت و مهم ترین تهدید نیز به واردات بی رویه 

محصوالت مشابه با قیمت کمتر مربوط می شود.«
در این تحقیق، به منظور بهبود وضعیت طرح های کسب وکار کمیته امداد، پیشنهاداتی نیز به 

شرح زیر ارائه شده اند:
- تأمین و تدارک حمایت های مالی و اعتباری کمیته امداد از طریق وام های کم بهره در مراحل 

اولیه ایجاد کسب وکار و حل مشکل کمبود نقدینگی برای توس��عه کسب وکار
- ساماندهی بازارهای محلی توسط کمیته امداد و حمایت از تولیدات کسب وکارهای خانگی و 

حذف دالالن در چرخه بازاررسانی محصول
- برنامه ریزی برای شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های هر یک از مناطق استان درباره ساماندهی 

کسب وکارهای خانگی
- پیش بین��ی و اجرای برنامه های ترویجی و آموزش��ی با ه��دف ارتقای دانش، بینش و مهارت 

اعضای خانواده های روستایی و افزایش روحیه کارآفرینی در بین مددجویان
- برندسازی محصوالت تولیدی مددجویان و فراهم کردن زمینه مؤثر برای حضور کارآفرینان 

مشاغل خانگی در نمایشگاه ها برای عرضه محصوالت تولیدی خود
- توسعه انواع پوشش های بیمه ای برای مددجویان فعال در واحدهای اقتصادی با هدف حمایت 

و بقای آنها در زمان رکود بازار
- توس��عه حمایت های دولت��ی در زمینه بازاریابی و بازاررسانی برای عرضه محصوالت مشاغل خانگی

می دهد که بسیاری از افرادی که برای آزمایش به بیمارستان مراجعه کرده اند، در این مکان مبتال 
به کرونا شده و این موضوع یک تهدید جدی محسوب می شود. همچنین تالش برای کاهش نیاز 
به خارج شـدن افراد از خانه خود، از دیگر مزیت های این موضوع محسوب می شود. در رابطه با 
آخرین اخبار این ویروس در آمریکا باید به ابتالی 136 و مرگ 18 نفر اشاره کرد که باعث شده 
اسـت تا فرماندار واشـنگتن اعالم وضعیت اضطراری کند. با توجه به تامین بودجه، پیش بینی 

می شود که این کیت ها تا چند روز آینده در اختیار عموم قرار گیرد. نکته جالب دیگر این است 
که بیل گیتس در سال 2017 به اهمیت فعالیت در زمینه بیماری های واگیردار و آماده بودن برای 
آن اشـاره کرده بود. تحت این شرایط باید دید که اقدامات آتی برای کنترل و درمان سریع این 

ویروس چه خواهد بود. 
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با تولید محصوالت موردنیاز مقابله با ویروس

فناوران »پردیس« به کمپین #کرونا_را_شکست_می دهیم پیوستند

در قالب یک پژوهش و با تاکید بر طرح های کمیته امداد بررسی شد

کم وکاست طرح های مشاغل خانگی

کیت تشخیص ویروس کرونا اقدام جدید بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس
به قلم: رزی پریپر - خبرنگار  /  مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

اقتصادی که روزهای اوج خود را در دنیا سپری می کند نیازمند ایجاد زیرساخت هایی 
اس��ت که بتواند ادامه حیات دهد و جانشین خوبی برای اقتصاد سنتی دنیا شود. ایران 
هم از کش��ورهایی است که به س��مت بازار اقتصاد دیجیتال حرکت کرده است و برای 
توسعه یافتگی خود به ایجاد زیرساخت های ملی و بین المللی نیاز دارد. روزی  که اقتصاد 
دیجیت��ال در دنیا پا گرفت، خیلی از کش��ورها الفبای آن را هم نمی دانس��تند؛ اما این 
اقتصاد پرش��تاب بدون توجه به سنت ها و محاسبات کهن قدیمی، راه خود را با شتابی 
دو چندان پیش گرفت و همه گیر ش��د. همه گیری که به ایران هم س��رایت کرد و چند 
سالی است میهمان ناخوانده اقتصاد نفتی کشورمان شده است. آمدن هر مفهوم جدید 
و نوینی در دنیای امروز را به فال نیک می گیریم، اما برای ماندگاری این مفاهیم جدید 

نیاز داریم که زیرساخت ها و ظرفیت های توسعه آن را هم فراهم کنیم. 

توانمندی های تخصصی اقتصاد 
دیجیتال افزایش می یابد



امروزه اغلب بازاریاب ها برای اس��تفاده از الگوی بازاریابی دیجیتال سرمایه گذاری 
بسیار زیادی انجام می دهند. هر ساله آمارهای بسیار زیادی از هزینه برندها در زمینه 
بازاریابی و تبلیغات منتش��ر می ش��ود. این آمارها به خوبی بیانگر اهمیت بازاریابی 
و به ویژه الگوی دیجیتال در دنیای کنونی اس��ت. ب��دون تردید الگوهای بازاریابی 
بس��یار زیادی در اختیار برندها قرار دارد. دلیل انتخاب الگوی دیجیال تاثیرگذاری 
باالی آن بر روی موفقیت برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. توانایی هر 
برن��د برای جلب نظر مخاط��ب هدف رابطه نزدیکی با موفقیت آن در زمینه تعامل 
سازنده با مخاطب و فروش بیشتر دارد. نکته مهم در این میان شیوه اجرای بازاریابی 
دیجیت��ال به صورت کارب��ردی و همچنین راهکارهای ادامه فعالی��ت در بازار پر از 

رقابت کنونی است. 
وقت��ی از بازاریابی دیجیتال صحبت می کنیم، فرآین��د چند مرحله ای را مدنظر 
داریم. بنابراین تصور بازاریابی دیجیتال به عنوان یک فرآیند تک مرحله ای اش��تباه 
بزرگ��ی خواهد بود. برخی از اجزای مهم در زمینه پیش��برد موفقیت آمیز بازاریابی 
دیجیتال ش��امل فعالیت در شبکه های اجتماعی، مدیریت سئو در مقیاس محلی و 
بین المللی و همینطور توجه به بازاریابی از طریق ایمیل اس��ت. اشتباه اصلی برخی 
از برندها تالش برای پیشبرد برخی از اهداف بدون توجه به دیگر موضوعات است. 
به این ترتیب در عمل فرآیند بازاریابی دیجیتال چنین برندهایی ناقص خواهد ماند. 
ارزیاب��ی وضعی��ت بازاریابی دیجیتال در نهایت کار دارای اهمیت بس��یار زیادی 
خواه��د بود. این امر باید پس از پایان هر کمپی��ن مدنظر بازاریاب ها قرار گیرد. در 
غیر این صورت امکان بهبود تاثیرگذاری کمپین های قبلی فراهم نمی شود. بهترین 
راه��کار برای موفقیت در بازاریابی دیجیتال تصور آن به عنوان یک س��فر همراه با 
مش��تریان اس��ت. ما باید تمام تالش مان برای انتقال احساسات مثبت به مخاطب 
ه��دف را انج��ام دهیم. فقط در این صورت امکان تعامل س��ازنده ب��ا آنها و فروش 

مناسب فراهم خواهد شد. 
امروزه بازاریابی پیوند انکارناپذیری با اینترنت دارد. اگر ما در زمینه اس��تفاده از 
ابزارهای آنالین مهارت  نداش��ته باشیم، به سرعت از حوزه بازاریابی حذف خواهیم 
ش��د، با این حساب مش��اهده ماهیت آنالین اغلب توصیه های مندرج در این مقاله 
جای تعجب نخواهد داشت. در ادامه اجزای مهم فرآیند بازاریابی دیجیتال را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
1. بازاریابی محتوایی

تولید محتوای جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
وقتی ما در تالش برای تعامل با مخاطب هدف هس��تیم، باید محتوایی برای بحث 
داش��ته باشیم. بسیاری از برندها همیش��ه به وضعیت تعامل شان با مخاطب هدف 
اعت��راض دارند. نکته مهم در اینجا عدم تالش یا برنامه ریزی چنین برندهایی برای 
تولید محتوا به منظور ارتباط با مخاطب است. امروزه هیچ فردی بی دلیل نسبت به 
یک برند عالقه نشان نمی دهد. ما باید دلیل مناسبی در اختیار برندها برای توجه به 
کسب و کارمان قرار دهیم. بازاریابی محتوایی امکان ایجاد میانجی مناسبی به منظور 

تعامل سازنده با مخاطب هدف را فراهم می سازد. 
براساس مطالعه موسس��ه Hootsiute در 9۰درصد از اوقات مشتریان پیش از 
تصمیم گیری درباره خرید یک محصول عالقه مند به مطالعه دس��ت کم یک محتوا 
پیرامون آن هس��تند. این امر نوعی اعتماد به نفس و رضایت از خرید در آنها ایجاد 
می کند. همچنین تولید محتوای کاربردی و موردنیاز مخاطب هدف نقش همی در 
راهنمایی آنها به س��ایت رسمی برندمان خواهد داشت. امروزه سایت رسمی اغلب 
برندها بیش از اندازه خلوت است. این امر به معنای عدم بارگذاری محتوای جذاب 
ی��ا ارائه اطالعات کامل درباره برند و همچنین بی عالقگ��ی کاربران برای بازدید از 

آن است. 
مشتریان آنالین در دنیای بازاریابی وضعیت خاصی دارند. اگر مشتریان ساده به 
مطالعه یک مقاله پیرامون محصوالت کفایت می کنند، مشتریان آنالین بین ۳ تا ۵ 
مقاله پیش از هر خرید مطالعه خواهند کرد. این امر به معنای اطالعات بسیار بیشتر 
مش��تریان آنالین در مقایسه با خریدارهای معمولی است بنابراین برندهای آنالین 
باید برنامه بس��یار پیشرفته تری برای تعامل با مخاطب هدف داشته باشند. این امر 
به خوبی در نحوه فعالیت برندهایی نظیر آمازون قابل مش��اهده اس��ت. این برندها 
ب��ه خوبی از ماهیت رقابتی عرصه خرده فروش��ی آنالی��ن و ضرورت تولید محتوای 
کاربردی برای جلب و حفظ مخاطب هدف آگاهی دارند بنابراین تمام تالش ش��ان 

برای استفاده از فرصت های پیش رو را انجام می دهند. 
اغلب مش��تریان به دلیل مواجهه با یک یا چند مش��کل مش��خص به سراغ شما 
خواهن��د آمد. بنابراین ما باید به جای تولید محتوای صرفا جذاب به دنبال ترکیب 
آن با راهکارهای حل مشکالت مشتریان نیز باشیم. این امر میزان موفقیت برندمان 
در تعامل با مخاطب هدف را به ش��دت افزایش خواهد داد. امروزه برندهای مشهور 
به دلیل موفقیت مداوم در رفع مش��کالت مشتریان به جایگاه فعلی شان رسیده اند 
بنابراین ما باید از الگوی برندهای موفق تقلید کنیم. این امر مس��تلزم تالش برای 
شناخت نیازهای مشتریان به سریع ترین شکل ممکن است. در غیر این صورت رقبا 
ج��ای ما را خواهند گرفت. طبیعت عرصه بازاریابی نیازمند ش��ناخت نیاز مخاطب 
هدف به سریع ترین شکل ممکن و تالش برای تولید محتوا براساس آن است. همین 
امر برندهای بزرگ را به سوی توسعه هرچه بیشتر بخش توسعه و تحقیقات سوق 

داده است. به این ترتیب آنها همیشه یک گام از سایر برندها جلوتر هستند. 
مهم تری��ن نکته در زمینه تولید محتوا بازاریابی ش��امل ت��الش برای جلب نظر 

مخاطب هدف به منظور تعامل بیش��تر با ماس��ت. برخی از برندها فقط به فروش 
بیش��تر فکر می کنند. این امر مشکالت بس��یار زیادی برای آنها ایجاد خواهد کرد. 
اگر ما مش��تریان وفادار یا عالقه مند به برندمان نداش��ته باشیم، باید به طور مداوم 
در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف تازه باش��یم. این امر بخش قابل توجهی از 

بودجه ما را صرف خواهد کرد. 
تولی��د محتوای کارب��ردی در زمین��ه بازاریابی نیازمند آش��نایی با تکنیک های 
مدیریت سئو است. ما هرچه شناخت بهتری از حوزه کسب و کارمان داشته باشیم، 
مهارت مان در زمینه مدیریت سئو افزایش خواهد یافت. این موضوع اهمیت بسیار 
زیادی در حوزه بازاریابی دارد. به همین خاطر در بخشی مجزا به بررسی آن خواهیم 

پرداخت. 
2. تبلیغات پولی در شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی کار برندها در زمینه بازاریابی تاثیرگذار را ساده 
کرده ان��د. هی��چ وقت در طول تاریخ کس��ب و کار دسترس��ی به حجم 
وس��یعی از مخاطب هدف در سراس��ر دنیا تا این حد ساده نبوده است. 
مزیت اصلی ش��بکه های اجتماعی نیز همین نکته است. امروزه بسیاری 
از برندها در ش��بکه های اجتماعی دارای حساب کاربری رسمی هستند. 
این امر موجب رقابت ش��دیدی در حوزه های مختلف کسب و کار شده 
اس��ت بنابراین برندها شرایط دش��واری برای جلب نظر مخاطب هدف 
دارند. وقتی رقابت در حوزه تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
ب��اال بگیرید، تالش تیم های فنی پلتفرم ها برای کس��ب س��ود طبیعی 
خواهد بود. اغلب ش��بکه های اجتماعی در ازای دریافت مقدار مشخصی 
هزینه اجازه توس��عه تبلیغات به برندها می دهند. این امر شامل نمایش 

تبلیغات به صورت انبوه به مخاطب هدف است. 
ه��ر برن��دی در زمینه بازاریابی دیجیتال باید اس��تفاده از آپش��ن های تبلیغاتی 
شبکه های اجتماعی را مدنظر داشته باشد. نکته مهم در این میان انتخاب شبکه های 
اجتماعی مناسب برای فعالیت برندمان است. برخی از شرکت ها به اشتباه در تمام 
پلتفرم ه��ای اجتماعی موجود فعالیت می کنند. این امر موجب افزایش دغدغه های 
آنها و بودجه موردنیاز برای تبلیغات می شود. توصیه من در این بخش تالش برای 
تعیین یک یا دو پلتفرم مناس��ب به منظور بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار است. این 

امر عالوه بر نتیجه بخشی بهتر موجب کاهش اتالف بودجه مان نیز خواهد شد. 
بزرگ ترین ش��بکه اجتماعی در دنیای کنونی فیس بوک است. تبلیغات پولی در 
این پلتفرم باید با دو هدف اصلی دنبال شود. هدف نخست افزایش ترافیک سایت 
رس��می برند و هدف دوم تعامل بهتر با مخاطب هدف خواهد بود. این امر به طور 
خودکار سایر بخش های کسب و کارمان را نیز تقویت خواهد کرد. اطمینان از تمایل 
مخاطب هدف برای مراجعه به سایت رسمی برند اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی 
از برندها نس��بت به این مسئله توجه کافی ندارند. بدون تردید ما امکان بیان تمام 
نکات در تبلیغ  فیس بوکی مان را نداریم. بنابراین باید مخاطب را نسبت به حضور در 
سایت رسمی مان آماده کنیم. این امر موجب تعامل بیشتر مخاطب هدف با برند ما 
و تمایلش برای خرید بیش��تر خواهد شد. امروزه اغلب برندهای بزرگ با استفاده از 

همین شیوه موفق به جذب مشتریان ثابت می شوند. 
ما برای دستیابی به هدف نخست  مان در زمینه افزایش ترافیک سایت رسمی باید 
از وجود لینک صحیح در تبلیغ مان مطمئن شویم. گاهی اوقات برندها لینک ناقص 
یا خرابی برای تبلیغات ش��ان در نظر می گیرند. این امر مخاطب را به شدت دلسرد 
خواهد کرد بنابراین همیشه پیش از بارگذاری رسمی تبلیغ تان نسبت به ارزیابی اش 

اقدام کنید. این امر وقوع اشتباهات احتمالی را کاهش خواهد داد. 
یکی دیگر از راهکارهای افزایش توجه کاربران به برندمان در شبکه های اجتماعی 
همکاری با اینفلوئنسرهاس��ت. این امر هزینه نسبتا بیشتری در مقایسه با تبلیغات 
پولی در ش��بکه های اجتماعی دارد. مزیت اصلی همکاری با اینفلوئنس��رها امکان 
بهره من��دی از اعتماد کاربران به آنها برای افزایش توجه به برندمان اس��ت. امروزه 
بسیاری از برندها علی رغم تولید محصوالت مناسب مورد بی توجهی مخاطب هدف 
ق��رار می گیرند. اگر ما به دنبال جلب نظر مخاطب هدف هس��تیم، باید فعالیت در 
عرصه تبلیغات و بازاریابی را مدنظر داش��ته باشیم. در غیر این صورت به هیچ وجه 

امکان توسعه کسب و کار و کسب موفقیت بیشتر را نخواهیم داشت. 
3. بهره مندی از مدیریت سئو محلی

هیچ راهکار مش��خصی برای ارتقای وضعیت سایت مان در موتورهای جست وجو 
وجود ندارد. هر برند براس��اس ماهیت و ویژگی های خود باید اقدام به اس��تفاده از 
تکنیک های مدیریت س��ئو متفاوتی کند. حوزه مدیریت س��ئو همیش��ه به خاطر 
نوس��ان های مداومش مورد انتقاد قرار داشته است. این امر ناشی از تغییر ترندهای 
مورد عالقه کاربران به طور مداوم اس��ت. بنابراین ش��اید فعالیت در حوزه مدیریت 
سئو نسبت به سایر بخش های کسب و کار دشواری بیشتر داشته باشد. تنها راهکار 

مناسب در این میان جهت گیری به سوی مدیریت سئو محلی است. 
وقتی از مدیریت س��ئو محلی صحبت می کنیم، پرسش های بسیار زیادی درباره 
ماهیت آن پیش می آید. به راس��تی معنای مدیریت س��ئو محلی چیست؟ امروزه 
بسیاری از کسب و کارها در مقیاس های محلی فعالیت دارند. این امر آنها را نسبت 
به فعالیت بازاریابی و تبلیغات جهانی بی نیاز می س��ازد. مس��ئله مشابهی در حوزه 
مدیریت سئو وجود دارد. یک کسب و کار محلی نیازی به حضور در جمع 1۰ سایت 
نخست حوزه کسب و کارش در جهان ندارد. نکته مهم برای چنین برندهایی کسب 
رتبه های برتر در جس��ت وجوی کاربران محلی است. به این ترتیب ما تعریف نسبتا 

مشخصی از مدیریت سئو در مقیاس محلی خواهیم داشت. 
نخستین گام در راس��تای مدیریت سئو محلی اطمینان از به روز بودن اطالعات 

موجود در تمام صفحات س��ایت مان است. بس��یاری از برندها اطالعات سایت شان 
شامل آدرس و تلفن تماس با برندها را به روز رسانی نمی کنند. نتیجه این امر کاهش 
عالق��ه مخاطب هدف برای بازدید از س��ایت موردنظر اس��ت. وقتی کاربران تمایل 
کمتری به مش��اهده محتوای یک سایت داش��ته باشند، الگوریتم گوگل به سرعت 
رتب��ه آن را کاه��ش خواهد داد. همین امر موجب اعت��راض برخی از برندها مبنی 
بر بی برنامگی گوگل در رتبه بندی به سایت هاس��ت. نکت��ه مهم در این میان عدم 
برنامه ریزی گوگل برای اعطای رتبه های برتر به صورت طوالنی مدت به برندهاست 
بنابراین ما باید به طور مداوم در تالش برای کس��ب رتبه های برتر باش��یم. در غیر 
این صورت به زودی با مش��کالت زی��ادی در زمینه تعامل با مخاطب هدف مواجه 

خواهیم شد. 
آگاه��ی از نح��وه فعالی��ت کارب��ران محلی در زمین��ه جس��ت وجوی محتوای 
موردنیازش��ان اهمیت بس��یار زیادی برای بازاریابی تاثیرگ��ذار دارد. اگر ما در این 
زمینه توانایی مناسبی نداشته باشیم، وضعیت کسب و کارمان بحرانی خواهد شد. 
مش��تریان پیش از خرید همیش��ه مایل به مش��اهده برندهای برتر در زمینه تولید 
محصول موردنظرش��ان هستند. اغلب ما وقتی یک موضوع را در گوگل جست و جو 
می کنیم، حوصله مراجعه به صفحه دوم را نداریم. به همین خاطر حضور در صفحه 

اول جست وجوهای کاربران ضروری خواهد بود. 
وقتی ما در زمینه کسب و کار محلی فعالیت داریم، باید ماهیت محلی فعالیت مان 
به خوبی برای مخاطب هدف قابل مش��اهده باشد. برخی از برندها در این زمینه از 
پس��وند شهر موردنظر برای نام شان استفاده می کنند. به این ترتیب کاربران امکان 
آگاهی از ماهیت فعالیت محلی کسب و کار موردنظر را خواهند داشت. توصیه من 
در این بخش اس��تفاده از یک المان محلی خاص برای شناس��ایی س��ریع کسب و 
کارمان از س��وی افراد محلی است. به این ترتیب ما شانس بیشتری برای جلب نظر 

مخاطب هدف محلی در مقایسه با سایر برندها خواهیم داشت. 
4. توجه به بازاریابی ایمیلی

بازاریاب��ی ایمیلی در طول دهه های متمادی از س��وی برندها برای تبدیل توجه 
مخاطب هدف به فروش و س��ود بیش��تر مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از 
برنده��ا در این زمینه تجربه موفق دارند. همین امر اعتبار بازاریابی ایمیلی را حفظ 
کرده اس��ت. ش��اید هیچ الگوی بازاریابی تا به این اندازه ثبات نداش��ته باشد. بنا بر 
آنچه بیان شد، بازاریابی ایمیلی، برخالف اظهارنظر برخی از کارشناس ها، هنوز هم 

شیوه ای معتبر برای جلب نظر مخاطب هدف محسوب می شود. 
نکته مهم در زمینه بازاریابی ایمیلی توجه به س��طح متفاوت مشتریان در زمینه 
خرید از برندمان است. برخی از مشتریان آشنایی قبلی با برند و محصوالت ما دارند. 
تمایل بیشتر این دسته از مشتریان برای خرید محصوالت ما بیشتر خواهد بود. اگر 
ما قصد موفقیت در حوزه بازاریابی ایمیلی را داریم، باید نس��بت به شخصی س��ازی 
محتوای تولیدی برای مخاطب اقدام کنیم. این امر شامل دسته بندی مخاطب هدف 
در گروه های مختلف براس��اس سطح آمادگی شان برای خرید از ماست. نتیجه این 

امر امکان تعامل بهتر با مخاطب هدف خواهد بود. 
امروزه بهترین راهکار برای جلب نظر مخاطب هدف از طریق بازاریابی تاثیرگذار 
توجه به س��امانه های بازاریابی خودکار اس��ت. چنین نرم افزارهایی امکان مدیریت 
کمپین ها در کمترین زمان ممکن را فراهم می کند. بی شک استفاده از نرم افزارهای 
مدیریت خودکار کمپین های بازاریابی نیازمند صرف مقدار هزینه مش��خص است. 
اگر ش��ما در زمینه پرداخت هزینه موردنظر تردید دارید، باید به مزیت های چنین 
نرم افزارهای��ی توجه کنید. مهم ترین مزیت چنین نرم افزارهایی اس��تفاده از هوش 
مصنوعی است. این امر امکان مدیریت بهینه کمپین های بازاریابی را فراهم خواهد 
کرد. امروزه بسیاری از برندها توانایی تحلیل حجم وسیعی از اطالعات را ندارند. به 
همین خاطر همیش��ه در خطر جا ماندن از ترندهای برتر و واگذاری عرصه رقابت 

با دیگر برندها هستند. 
یکی از نکات جالب درباره نس��ل جدید هوش مصنوعی در نرم افزارهای مدیریت 
کمپین های بازاریابی امکان شخصی س��ازی محتوا براس��اس س��لیقه ه��ر کدام از 
مخاطب هاست. به این ترتیب نرم افزارهای موردنظر به طور خودکار سلیقه هر کاربر 
را مورد ارزیابی قرار می دهند. نتیجه این امر در قالب گزارش های کاربردی در اختیار 

برندها قرار می گیرد. 
ایمیل های بازاریابی ما برای جلب نظر مخاطب هدف باید دارای هدف مشخصی 
باشد. بسیاری از برندها نسبت به انتقال یک پیام یا انگیزه کافی برای عملی خاص 
به مخاطب هدف مشکل دارند. اگر کمپین بازاریابی ما فاقد قدرت تحریک مخاطب 

هدف باشد، تمام هزینه های ما بی جهت خواهد ماند. 
براس��اس گزارش موسسه فارس��تر در زمینه بازاریابی ایمیلی، برندهای فعال در 
زمینه پاس��خگویی به ایمیل های مخاطب هدف به طور میانگین ۳۵درصد فروش 
بیشتر را تجربه می کنند. نکته مهم در زمینه پاسخگویی به مخاطب هدف از طریق 
س��رویس های ایمیل توجه به زمان اس��ت. هرچه پاسخ ما زودتر به دست مخاطب 
هدف برس��د، شانس مان برای تعامل بیشتر با وی افزایش خواهد یافت. در غیر این 
صورت شاید ما هرگز زمان کافی برای تعامل با مخاطب هدف را به دست نیاوریم. 

امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای یادگیری نکات تازه در زمینه بازاریابی دیجیتال 
وجود دارد. بسیاری از برندها سرمایه گذاری هنگفتی در این زمینه انجام می دهند. 
اگر برند ش��ما نیز عالقه مند به بازاریابی دیجیتال به گونه ای تاثیرگذار اس��ت، باید 
نس��بت به اجرای نکات مورد بحث در این مقاله اقدام کنید. نکته مهم اس��تفاده از 
تمام بخش های فرآیند بازاریابی مورد بحث در این مقاله به طور همزمان است. فقط 

در این صورت امکان مشاهده نتیجه مثبت امور فراهم می شود. 
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بی ام و نخستین شاسی بلند الکتریکی اش را 
به آمریکا نخواهد برد

برند بی ام و در طول س��ال های اخیر س��رمایه گذاری گسترده ای 
ب��ر روی تولید خودروهای الکتریکی انجام داده اس��ت. نخس��تین 
خودروی شاس��ی بلند این غ��ول آلمانی به نام IX۳ پس از رونمایی 
ب��رای تولید انبوه و فروش در نقاط مختلف جهان آماده ش��ده بود. 
نکت��ه مهم در این میان اعالم رس��می برند ب��ی ام و مبنی بر عدم 
تمای��ل به فروش این محصول در بازار ایاالت متحده اس��ت، با این 
حس��اب IX۳ فقط در ب��ازار اروپا و چین به فروش خواهد رس��ید. 
این اعالم نظر رس��می پس از مدت ها مذاکره برای فروش رس��می 
ای��ن محصول در بازار ای��االت متحده روی داده اس��ت. تا پیش از 
ای��ن برند آلمانی امکان عرضه محص��ول موردنظر در بازار آمریکا را 

رد نکرده بود. 
م��دل خودروی IX۳ در س��ال ۲۰18 رونمایی ش��د. این خودرو 
نخس��تین مدل از شاسی بلندهای برقی بی ام و است بنابراین تالش 
ش��رکت آلمانی برای فروش سراس��ری محصول��ش طبیعی به نظر 
می رس��د. نکته مه��م در این میان عدم آمادگی ش��رایط الزم برای 
اس��تفاده از خودروهای تمام برقی در بس��یاری از کشورهای جهان 
است، با این حساب بی ام و تصمیم به عرضه اختصاصی محصولش 
در بازار اروپا و چین کرد. شاس��ی  بلند برقی بی ام و براس��اس مدل 
موفق X۳ طراحی شده است. موتور اصلی IX۳ دارای ظرفیت 74 
کیلو وات است. به این ترتیب با یک بار شارژ امکان پیمایش مسیر 
۲7۳ مایلی وجود خواهد داشت. نکته جالب ماجرا محبوبیت بسیار 
زیاد خودرو های X۳  در بازار ایاالت متحده اس��ت، با این حس��اب 
عدم عرضه نمونه الکتریکی برای بس��یاری از مش��تریان این کشور 

عجیب خواهد بود. 
ه��دف اصلی بی ام و از اختص��اص عرضه خودروی IX۳ طراحی 
ی��ک خودروی دیگر به ط��ور اختصاصی برای ب��ازار ایاالت متحده 
اس��ت. بازار آمریکا دومین بازار مهم برای بی ام و محسوب می شود. 
ای��ن نکته در کنار افزایش فعالیت دیگر برندها برای کس��ب س��ود 
بیشتر در بازار آمریکا موجب احساس نگرانی مسئوالن بی ام و شده 
است. ش��رکت مرسدس بنز اخیرا از طرح یک خودروی شاسی بلند 
اختصاص��ی برای ب��ازار ایاالت متحده رونمایی کرده اس��ت. به این 
ترتیب جایگاه س��ایر خودروس��ازهای آلمانی در این بازار به شدت 
تهدید شده است. اقدام بی ام و در کنار سایر غول های خودروسازی 
آلمان مبنی بر طراحی نس��خه های ویژه برای بازار آمریکای شمالی 

در پاسخ به اقدام برند بنز صورت گرفته است. 
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عکاسی در فضا اقدام جدید شیائومی

برن��د چینی ش��یائومی در جدیدترین اق��دام تبلیغاتی خود برای 
گوش��ی pro 1۰ Mi اقدامی بی سابقه را انجام داده است. آنها این 
دس��تگاه 1۰8 مگاپیکس��لی را با یک ماهواره به فضا فرس��تادند تا 
قدرت فیلمبرداری و تصویربرداری آن را به رخ همگان بکشند. این 
کلیپ در چند روز اخیر در صفحه رسمی توییتر این شرکت و کانال 
یوتیوب منتشر ش��ده است که با واکنش های مثبت بسیاری همراه 
ب��وده و جزییات باالی تصاوی��ر همه افراد را متعجب کرده اس��ت. 
اگرچه این گوش��ی در کشور چین عرضه شده است، با این حال به 
خاطر ش��یوع رکونا برای عرضه جهانی آن باید دو هفته صبر کنیم. 
با توجه به این اقدام بی سابقه و بسیار جذاب، پیش بینی ها حاکی از 
آن است که میزان استقبال از این محصول بسیار زیاد خواهد بود، با 
این حال هنوز هم یکسری نگرانی ها نسبت به این سری گوشی-ها 
با لنز چندگانه و قدرت زوم بس��یار باال وجود دارد و برخی از افراد 
بر این باور هس��تند که این مس��ئله می توان��د تهدیدی برای حریم 
ش��خصی افراد باشد. واقعیت این اس��ت که پیشرفت دوربین -های 
تلفن همراه در مس��یری قرار دارد که حتی می-توان طی دو س��ال 
آین��ده، آنها را رقیبی جدی برای دوربین های عکاس��ی تخصصی و 
حرفه ای نظیر DSLR دانس��ت. نکته دیگ��ری که وجود دارد، نظر 
جالب برخی از افراد بوده اس��ت. درواق��ع به عقیده برخی از افراد و 
متخصصین این حوزه، امکان فیلمبرداری از سطح زمین با دوربین 
گوش��ی فراه��م نبوده و نتیج��ه کار به این کیفیتی ک��ه به نمایش 
گذاشته شده است، نخواهد بود. به همین خاطر احتمال دارد که در 
این تبلیغ اغراق نیز ش��ده باش��د. درواقع تا زمان عرضه جهانی این 
محصول و تس��ت نش��دن کیفیت دوربین آن، نمی توان به اطمینان 

دست پیدا کرد. 
gsmarena.com :منبع
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هرچه توانایی برندها برای تقویت انگیزه مشتریان به منظور خرید کاال و خدمات 
بیشتر باشد، شانس شان برای موفقیت در حوزه کسب و کار و افزایش فروش افزایش 
خواهد یافت. تمام برندها در حوزه های مختلف کسب و کار به طور مداوم در تالش 
برای یافتن راهکارهای تازه به منظور افزایش فروش ش��ان هستند. این امر در بازار 
رقابت��ی کنونی ارتباط تنگاتنگی با ادامه فعالیت کس��ب و کارها دارد. بس��یاری از 
شرکت ها به دلیل ناکامی در زمینه ترغیب مخاطب هدف به خرید با شکست و حتی 
ورشکستگی مواجه می شوند. ما در بازار کسب و کار همیشه با رقبای متعدد مواجه 
هستیم بنابراین اگر به موقع شیوه های فروش مان را به روز رسانی نکنیم، شاید هرگز 

موفق به ادامه فعالیت در بازار نشویم. 
خوش��بختانه فناوری های دیجیتال که رقابت بیشتر در عرصه کسب و کار ایجاد 
ک��رده، توانایی افزایش مهارت فروش برندها را نیز دارد. به این ترتیب با اس��تفاده 
درست از فناوری های نوین امکان افزایش سطح فروش برندمان تا حد زیادی فراهم 
خواهد ش��د. بدون تردید اغلب کارآفرینان زمان و فرصت کافی برای توسعه کسب 
و کار را ندارند. این امر نیاز به استفاده از توصیه های کارشناسی را افزایش می دهد. 
بدون تردید باید راهکارهایی برای توس��عه سطح فروش برندها وجود داشته باشد، 
با این حال اغلب ش��رکت ها وقت و فرصت کافی برای یافتن چنین راهکارهایی را 
ندارند. ما در این مقاله اقدام به بررسی شش راهکار مناسب برای فروش هرچه بیشتر 
برندها خواهیم کرد. نکته مهم در این میان کاربست همزمان تمام توصیه های مورد 
بحث در این مقاله است. به این ترتیب ما فرصت مناسب برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان را خواهیم داشت. در ادامه به بررسی توصیه های کاربردی در این عرصه 

خواهیم پرداخت. 
1. استفاده از اطالعات معتبر برای ارزیابی عملکرد مشتریان

پی��ش از اق��دام برای اصالح ش��یوه های فعالی��ت برندمان به منظور دس��تیابی 
به موفقیت بیش��تر باید نس��بت به جمع آوری اطالعات کارب��ردی اقدام کنیم. این 
امر اهمیت بس��یار زیادی در حوزه کس��ب و کار دارد. اغلب برندها بدون توجه به 
سلیقه مش��تریان در تالش برای ترغیب شان به سوی خرید هرچه بیشتر هستند. 
این امر به تنهایی هرگز موجب موفقیت کس��ب وکار ما نخواهد شد. بهترین راهکار 
ب��رای ارزیابی میزان موفقیت برندها در زمینه گردآوری اطالعات کاربردی پیرامون 
مش��تریان همکاری با آژانس های کس��ب و کار است. به این ترتیب ما بدون نیاز به 
راه اندازی بخش های تخصصی توجه امکان دسترس��ی به اطالعات طبقه بندی شده 

را خواهیم داشت. 
اگر برند ش��ما در تالش برای راه اندازی بخش��ی ویژه ب��رای ارزیابی مداوم رفتار 
مش��تریان است، باید از یک کارشناس رفتار مشتریان برای ساماندهی مناسب این 
بخش استفاده کنید. در غیر این صورت احتمال راه اندازی بخشی با اهداف متفاوت 
وجود دارد. بسیاری از اوقات برندها سرمایه گذاری مناسبی بر روی شناسایی سلیقه 
مش��تریان انجام می دهند، اما در عمل توانایی شناخت درست مشتریان را از دست 
می دهند. این امر به دلیل ناتوانی آنها در زمینه س��اماندهی درس��ت بخش ارزیابی 

رفتار مشتریان صورت می گیرد. 
اغلب برندها برای دسترس��ی س��اده به اطالعات بخش ارزیابی رفتار مش��تریان 
ب��ه نرم افزارهای تحلیلی نی��از دارند. این امر اطالعات خرید مش��تریان و تصحیح 
کارش��ناس ها بر آن را به طور آنالین در اختیار مدیران و س��ایر کارمندان ش��رکت 
قرار می دهد. این امر در زمینه بازاریابی و طراحی کمپین های تبلیغاتی برای ترغیب 
مشتریان اهمیت دارد. ما باید سلیقه مشتریان و تغییرات مداوم آن را مدنظر داشته 
باشیم. ایراد برخی از برندها ارزیابی سلیقه مشتریان یک بار برای همیشه است. به 

این ترتیب آنها توانایی درک تغییرات در سلیقه مشتریان را نخواهند داشت. 
2. ایجاد تحول در سایت برند

برندهای موفق در زمینه کسب سودهای فراوان همیشه راهکارهای ساده ای برای 
مشتریان به منظور خرید ایجاد می کنند. این امر نقش مهمی در موفقیت آنها دارد. 
هرچه مشتریان توانایی خرید ساده تری داشته باشند، انگیزه شان برای صرف هزینه 
باالتر افزایش خواهد یافت. اگر شما در زمینه فروش آنالین محصوالت تان فعالیت 
دارید، باید به دنبال راهکارهایی برای س��هولت هرچه بیش��تر مشتریان در فرآیند 
خرید باش��ید. استفاده از راهکارهای خرده فروش های بزرگ آنالین نکته مهمی در 
این میان محسوب می شود. استفاده از فناوری های تازه برای سهولت خرید آنالین 
مشتریان ابتدا از سوی خرده فروشی های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. این امر 
به دلیل ماهیت کس��ب و کار حرفه ای آنان اس��ت بنابراین ما توانایی الگوبرداری از 

تجربه آنها برای بهبود وضعیت کسب و کارمان را خواهیم داشت. 
ایجاد اصالحات کاربردی در سایت رسمی سایت به منظور تعامل بهتر با مخاطب 
هدف حیاتی اس��ت. بس��یاری از برندها دارای سایت های نامناسب هستند. این امر 
شامل سرعت پایین بارگذاری صفحات، محتوای غیرمرتبط و در نهایت عدم به روز 
رسانی محتوای سایت است. اگر ما در تالش برای رقابت موثر در بازار کسب و کار 
هس��تیم، باید نگاهی متفاوت به سایت رسمی برندمان داشته باشیم. امروزه فضای 
آنالین نقش مهمی در سرنوش��ت برندها ایفا می کند بنابراین اگر یک برند توانایی 
الزم برای استفاده از امکانات آنالین در دسترش را نداشته باشد، در رقابت با دیگر 

برندها جا خواهد ماند. 
بهبود وضعیت س��ایت بخشی از فرآیند به روز رس��انی سیستم ارتباطی شرکت 
محسوب می شود. امروزه ما باید ارتباط نزدیک و باکیفیتی با مشتریان داشته باشیم. 
انتظارات مشتریان در طول یک دهه گذشته به طور مداوم افزایش پیدا کرده است. 
هرچه توانایی ما در زمینه ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان بیشتر باشد، شانس مان 

برای افزایش فروش بیشتر خواهد شد. 
اگر ش��ما در زمینه خرده فروشی فعالیت دارید، سایت رسمی شما باید اطالعات 
مناس��بی در اختیار مشتریان برای مقایس��ه محصوالت و خرید ساده داشته باشد. 
بهترین نمونه در این زمینه سایت آمازون است. برخی از کاربران فقط برای اطالع 
از مشخصات و کیفیت محصوالت اقدام به بازدید از سایت آمازون می کنند. این امر 
نقش مهمی در توسعه کسب و کار این برند در طول دهه های گذشته داشته است. 

3. استفاده از نظرات مشتریان پیشین
اس��تفاده از نظرات مش��تریان برندمان برای ترغیب خریدارهای تازه 
ضروری اس��ت. ما همیش��ه امکان اس��تفاده از نقطه نظرات مش��تریان 
قدیم��ی برای بهبود خدمات مان را داریم. ب��دون تردید هیچ برندی در 
زمین��ه فروش کامل نیس��ت. به همین خاطر ما نی��از مداوم برای به روز 
رسانی خدمات مان خواهیم داش��ت. راه اندازی بخشی در سایت رسمی 
برند برای رفع مش��کالت مش��تریان اهمیت دارد. بی تردید بس��یاری از 
مش��تریان دارای مشکالت یکسانی در زمینه محصوالت ما هستند. این 
امر راه اندازی بخشی در سایت برای پاسخگویی به مشکالت مشتریان را 
منطقی تر جلوه می دهد. به این ترتیب ما به جای پاس��خگویی چند باره 
به مش��کالت یکسان مشتریان، یک بار برای همیشه مشکل موردنظر را 
مورد بررسی قرار خواهیم داد، با این کار دیگر زمان ما و مشتریان هدر 

نخواهد رفت. 
تالش برای بهبود خدمات برند از طریق تجربه قبلی تعامل با مش��تریان اهمیت 
بسیار زیادی دارد. متاسفانه برخی از برندها هرگز به مشکالت شان در زمینه فروش 
محصوالت توجه ندارند. به همین خاطر همیش��ه در یک سطح مشخصی از فروش 
قرار دارند. شاید اوضاع از این هم بدتر شود. مشتریان با تجربه خدمات نامناسب از 
سوی برخی برندها به سرعت اقدام به اظهارنظر منفی درباره آنها در فضای آنالین 
خواهند کرد. این امر شهرت منفی برای شرکت های موردنظر ایجاد می کند. امروزه 
در دنیای کس��ب و کار هیچ کاری س��خت تر از تالش برای تغییر شهرت نامناسب 

برندها وجود ندارد. 
4. بهبود وضعیت بصری و توضیحات جانبی محصوالت

مشتریان وقتی توانایی خیال پردازی درباره استفاده از محصوالت را داشته باشند، 
انگیزه بیش��تری برای خرید پیدا خواهند کرد. وظیف��ه برند ما در این میان فراهم 
س��اختن شرایط مناسب برای مش��تریان به منظور تصور استفاده از محصوالت مان 
اس��ت. این امر از طریق فراهم سازی محتوای بصری باکیفیت درباره محصوالت مان 

فراهم خواهد شد. 
امروزه اغلب مش��تریان برای مش��اهده محصوالت برندها اقدام به جست وجو در 
اینترن��ت می کنند بنابراین ما باید فعالیت مناس��بی در فضای آنالین برای نمایش 
محصوالت مان داشته باش��یم. اغلب مشتریان پس از خرید آنالین نسبت به شکل 
و اندازه محصوالت ش��کایت ندارند. این امر موجب بروز مشکالتی در زمینه ارتباط 
برند با مشتریان می شود. راهکار این امر بسیار ساده است: درج مشخصات ظاهری 
محصول در س��ایت  رس��می برند. نکته مهم در اینجا درج مشخصات محصوالت از 
س��وی برندها در اغلب موارد اس��ت بنابراین چرا هنوز هم مشتریان از تفاوت میان 
ایده ش��ان از محصول موردنظر و جلوه واقعی آن شکایت دارند؟ این نکته مربوط به 
فعالیت نامناس��ب برندها در زمینه نمایش تصاویر محصوالت است. ما باید تصاویر 
محصوالت را بدون ویرایش س��نگین و در وضعیت طبیعی بارگذاری کنیم. این امر 
مش��کالت بعدی مش��تریان پیرامون جلوه محصوالت و نارضایتی از آن را کاهش 

می دهد. 

5. تبدیل خریدارها به مشتریان وفادار
ذخیره س��ازی اطالعات خرید مش��تریان برای اس��تفاده در آینده اهمیت زیادی 
دارد. بس��یاری از مش��تریان پس از تجربه مناسب خرید از یک برند تمایل به تکرار 
خریدشان دارند. این امر موجب افزایش شانس برندها برای جذب مشتریان وفادار 
می ش��ود. نکته مهم در اینجا افزایش سطح انتظارات مشتریان وفادار از برندهاست 
بنابراین ما باید خدمات ویژه ای برای مشتریان وفادار در نظر بگیریم. این امر شامل 
تالش برای ارائه تخفیف های گس��ترده به مشتریان و همچنین پیشنهادهای ویژه 
براس��اس سابقه خریدشان اس��ت. به این ترتیب ما فرصت کافی برای تعامل هرچه 

بهتر با مشتریان وفادارمان را خواهیم داشت. 
تالش برای ذخیره سازی اطالعات مشتریان کار چندان دشواری نیست. استفاده 
از یک سیستم مدیریت کسب و کار به روز هرگونه اقدام عملی از سوی ما را بی مورد 
خواهد کرد. سیستم های مدیریت کسب و کار دارای هوش مصنوعی به طور خودکار 
اطالعات مش��تریان را ذخیره سازی می کنند. به این ترتیب ما دیگر نیازی به اقدام 

دستی برای ذخیره سازی اطالعات نخواهیم داشت. 
مشتریان وقتی با پیش��نهادهای ویژه ما برای خرید مواجه می شوند، حیرت زده 
خواهند ش��د. موفقیت در این زمینه بس��تگی به میزان اس��تفاده درست برندها از 
اطالعات مشتریان ش��ان دارد. هرچه ما استفاده بهتری از اطالعات مشتریان داشته 
باش��یم، انگیزه آنها برای تعامل بیشتر با ما افزایش خواهد یافت. این امر به معنای 

شانس بیشتر ما برای فروش بیشتر به مشتریان خواهد بود. 
مشتریان همیشه جذب ارزش ها و اصول فعالیت برندها می شوند بنابراین ما باید 
جلوه ای ویژه از کس��ب و کارمان در اختیار مش��تریان قرار دهیم. امروزه بسیاری از 
برندها دارای شیوه فعالیت بیش از حد شبیه به هم هستند. این امر در نهایت موجب 
کاهش ش��انس هر برند برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان می شود. هرچه برند ما 
دارای تمایز بیش��تری با دیگر رقبا باشد، شانس بیشتری برای جلب نظر مشتریان 
خواهد داش��ت. این امر در مورد برندهای بزرگ مانند اپل یا مایکروسافت به خوبی 
قابل مش��اهده است. هر کدام از برندهای بزرگ دارای شیوه منحصر به فردی برای 
فعالیت در بازار کس��ب و کار هستند. این امر موجب ساده سازی فرآیند جلب نظر 

مخاطب هدف از سوی آنها می شود.
6. ارائه ارزش اضافه همراه با خدمات

اغلب برندها در زمینه ارائه خدمات جانبی به مشتریان شیوه ای یکسان دارند. این 
امر موجب عدم ایجاد تفاوت در زمینه فعالیت جانبی برندها می شود. بدون تردید در 
چنین شرایطی تصمیم گیری برای مشتریان براساس خدمات جانبی دشوار خواهد 
بود. اگر ما در تالش برای فروش بیش��تر هس��تیم، باید عالوه بر کیفیت محصول و 
س��ایر تکنیک های فروش به دنبال ارائه خدمات جانبی باکیفیت نیز باش��یم. ارائه 
خدمات جانبی به صورت خاص به مش��تریان اهمیت بس��یار زیادی دارد. این امر 
ش��اید در نگاه نخست بس��یار ساده باش��د، اما توانایی جلب نظر مخاطب هدف به 

صورت کاربردی را دارد. 
ام��روزه اغلب مردم ب��ه دلیل ارزش اضافی خدمات یک برند اقدام به خرید از آن 
می کنند. به این ترتیب هرچه خدمات ما به مخاطب هدف خاص تر باشد، انگیزه وی 
برای خرید افزایش خواهد یافت. این امر دشواری چندانی ندارد. ما فقط باید نسبت 

به تفاوت شیوه ارائه خدمات مان با دیگر برندها مطمئن شویم. 
7. نقش مهم تخفیف های مناسبتی

مشتریان همیش��ه عالقه مند به خرید محصوالت همراه با تخفیف هستند. ارائه 
تخفیف های مناس��ب حتی مش��تریان بی نیاز به برخی از محصوالت را نیز وسوسه 
خواه��د کرد. این ام��ر نقش مهمی در فروش میلیون ها محص��ول مختلف در بازار 
کسب و کار دارد. بدون تردید شمار باالیی از محصوالت موجود در بازار کسب و کار 
به طور مستقیم موردنیاز مشتریان نیست. دلیل اصلی تمایل مشتریان برای خرید 

محصوالت مختلف و حتی بی نیاز به آنها تخفیف های بسیار زیاد است. 
وقتی ما تخفیف های گسترده برای مشتریان در نظر می گیریم، مشتریان 
به خوبی ارزش شان در نگاه برند موردنظر را مشاهده خواهند کرد. این امر 
تاثیر روانی قابل توجهی بر روی انگیزه مش��تریان برای خرید دارد. ش��اید 
مهم تری��ن نکت��ه در این میان تالش برای ایجاد مناس��بت منحصر به فرد 
برای برندمان باش��د. وقتی تمام برندها در حال ارائه تخفیف های گسترده 
بر روی محصوالت ش��ان در یک روز مشخص، مانند جمعه سیاه، هستند، 
ام��کان فروش باالی برند ما کاه��ش خواهد یافت. این امر در صورت ایجاد 
مناسبت ویژه برندمان به طور کلی تغییر خواهد کرد. مناسبت هایی نظیر 
سالگرد تاسیس شرکت فرصت مناسبی برای افزایش نرخ فروش خواهد بود. 
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چگونه مدیریت کمپین های بازاریابی را ساده کنیم؟
راهکارهای ساده سازی بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال برای موفقیت برندها در بازار اهمیت بسیار زیادی دارد. امروزه 
مردم بیش از هر زمان دیگری به فعالیت در دنیای دیجیتال مشغول هستند. اغلب 
ما روزمان با دستگاه های دیجیتال شروع و به پایان می رسد. برندهای مختلف در این 
میان برای افزایش تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از شیوه های 
مختلف برای بازاریابی دیجیتال می کنند. این امر در نگاه نخست مزیت های بسیار 
زیادی به همراه دارد. وقتی برندها الگوهای مختلفی برای بازاریابی دیجیتال داشته 
باش��ند، ام��کان تعامل بهینه با مخاطب هدف افزایش خواه��د یافت. نکته مهم در 
اینجا ناکامی برخی از برندها در دس��تیابی به اهداف ش��ان اس��ت. دلیل اصلی این 
امر پیچیده س��ازی بیش از حد و بی مورد فرآیند بازاریابی دیجیتال اس��ت.  امروزه 
ساده سازی کمپین های بازاریابی دیجیتال اهمیت بسیار زیادی دارد. مخاطب هدف 
اغلب اصطالح های تخصصی کس��ب و کارها را نمی شناسد. این امر در کنار تالش 
برخی از برندها برای استفاده هرچه بیشتر از اصطالح های تخصصی موجب کاهش 
تاثیرگذاری کمپین ها می شود. بدون تردید پیچیدگی کمپین های بازاریابی محدود 
به کاربرد اصطالح های خاص نیس��ت. هدف اصلی در این مقاله بررسی راهکارهای 
ساده سازی کمپین های بازاریابی دیجیتال است. در فرآیند بحث پیرامون این موضوع 

برخی از موارد پیچیده ساز کمپین ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 
1. استفاده از ابزارهای مدیریت بازاریابی

استفاده از ابزارهای مدیریت هوشمند بازاریابی برای افزایش کیفیت محتوای 
برندمان اهمیت دارد. بسیاری از برندها در زمینه مدیریت محتوای بازاریابی پس 
از تولید دشواری بسیار زیادی دارند. این امر حتی موجب بروز برخی نگرانی ها در 
میان برندهای بزرگ شده است. راهکار مشکل موردنظر استفاده از نرم افزارهای 
مدیریت کمپین اس��ت. مزیت اصلی چنین نرم افزارهایی استفاده از نسل جدید 
هوش مصنوعی است. به این ترتیب برندها فرصت کافی برای ساماندهی خودکار 
فعالیت های مهم بازاریابی را خواهند داشت.  یکی از چالش های اصلی هر برند 
در حوزه بازاریابی مربوط به رسیدگی به جزییات بازاریابی است. این امر شامل 
پاسخگویی به کامنت های کاربران و ارزیابی میزان تاثیرگذاری کمپین موردنظر 
است. با استفاده از نرم افزارهای مدیریت بازاریابی ما به ساده ترین شکل ممکن 
کمپین های مان را مدیریت خواهیم کرد. همچنین زمان کافی برای رسیدگی به 

امور مهم تر کسب و کارمان را پیدا می کنیم. 
2. ارزیابی مداوم وضعیت کمپین 

وقتی ما تالشی برای ارزیابی کمپین های مان انجام ندهیم، شانس مان برای بهبود 
تدریجی کیفیت محتوای بازاریابی مان کاهش خواهد یافت. بس��یاری از برندها در 
عمل هزینه بسیار زیادی برای بازاریابی انجام می دهند، اما همیشه نتایج ضعیفی 
به دس��ت می آورند. اگر ش��ما نیز چنین تجربه ای دارید، ش��اید زمان تالش برای 
ارزیابی کمپین های قبلی و استفاده از نتیجه آنها در کمپین های بعدی فرا رسیده 
باش��د.  امروزه بس��یاری از برندها از الگوی بازاریابی مبتنی بر پلتفرم های مختلف 
اس��تفاده می کنند. این شیوه در نگاه نخست مزیت های بسیار زیادی برای برندها 
دارد. دسترسی به دامنه وسیعی از مخاطب هدف همیشه گزینه جذابی محسوب 
می شود. واقعیت ماجرا اما تفاوت بسیار زیادی با ذهنیت برندها دارد. محصوالت برند 
ما در عمل فقط برای بخشی از مشتریان حاضر در یک بازار اهمیت دارد بنابراین 
تالش برای حضور در شبکه های اجتماعی مختلف فقط هزینه های بازاریابی مان را 
افزایش خواهد داد. راهکار بهتر مبتنی بر تمرکز بر روی یک پلتفرم مشخص خواهد 

بود. به این ترتیب ما رابطه بهتری با مخاطب هدف مان خواهیم داشت. 
3. اتکای کمپین  بر سایت رسمی برند

اگر ش��ما توانایی کنترل تمام بخش های کمپین تان را نداش��ته باش��ید، فرآیند 
بازاریابی تان به ش��دت دشوار خواهد شد. برخی از برندها برای توسعه هرچه بیشتر 
محتوای بازاریابی ش��ان اقدام به همکاری با طرف های ثالث می کنند. این امر شامل 
همکاری تبلیغاتی با س��لبریتی ها یا اینفلوئنسرهاس��ت. نکته مه��م در این زمینه 
دشواری ارزیابی وضعیت کمپین در صورت همکاری با طرف های ثالث است. توصیه 
اساس��ی من در این بخش اس��تفاده از سایت یا وبالگ رسمی برندمان برای انتشار 
محتوای بازاریابی اس��ت. سپس در صورت نیاز امکان همکاری با طرف های ثالث را 
نیز خواهیم داشت.  ارزیابی کمپین ها بدون دسترسی به اطالعات معتبر امکان پذیر 
نیس��ت. توصیه بعدی من درباره اس��تفاده از اطالعات سایت رسمی برندمان برای 
بهبود وضعیت بازاریابی است. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. ما در نهایت باید از 
اطالعات یک منبع مشخص برای ارزیابی مداوم وضعیت کمپین مان استفاده کنیم. 
بدون تردید دسترس��ی مداوم به طرف های ثالث امکان پذیر نیست بنابراین راهکار 
نهایی استفاده از اطالعات سایت مان برای ارزیابی وضعیت خواهد بود. مزیت اصلی 
این شیوه ساده سازی حداکثری فرآیند ارزیابی کمپین های بازاریابی دیجیتال است. 

4. زمان بندی بارگذاری پست
مدیریت مداوم کس��ب و کار برای بس��یاری از بازاریاب ها ب��دل به دغدغه ای مهم 
شده است. اغلب برندها در مسیر رقابت سنگین با دیگر کسب و کارها وقت چندانی 
برای توجه به بارگذاری مداوم پس��ت  در ش��بکه های اجتماعی ندارند. نتیجه این امر 
کاهش انگیزه مخاطب هدف برای تعامل با آنهاست. راهکار مدنظر من در این بخش 
ش��امل زمان بندی دقیق برای بارگذاری محتواست. ما امکان تهیه محتوای بصری و 
متن یک پس��ت از مدت ها قبل و س��پس بارگذاری در بازه زمانی مناسب را داریم. به 
این ترتیب امکان اس��تفاده از زمان های مرده روز فراهم می ش��ود.  اگر شما در زمینه 
ایجاد زمان مناسب برای بارگذاری محتوای بازاریابی با مشکل مواجه هستید، استفاده 
از نرم افزارهای بازاریابی ایده مناس��بی خواه��د بود. چنین نرم افزارهایی پس از پیش 
بارگذاری پست در زمان مقرر آن را به طور عمومی بارگذاری می کنند. مزیت این شیوه 
عدم نیاز به نگرانی پیرامون وضعیت کمپین هاس��ت. این تکنیک یکی از گزینه های 

مورد عالقه برندها برای ساده سازی مدیریت کمپین های بازاریابی محسوب می شود. 
5. شخصی سازی مخاطب هدف

گروه بندی مخاطب هدف به دس��ته های مختلف نقش مهمی در ساده سازی 
فرآیند بازاریابی دارد. وقتی ما یک نوع محتوای مشخص برای تمام مخاطب های 
برندم��ان تولید کنیم، میزان تعامل به حد مطلوب نخواهد رس��ید. برندها باید 
تفاوت سلیقه جزئی مشتریان شان را به رسمیت بشناسند. فقط در این صورت 
ام��کان جلب نظر آنه��ا فراهم می ش��ود.  چالش اصلی در زمینه دس��ته بندی 
مش��تریان مربوط به شناسایی سلیقه های مختلف است. بهترین راهکار در این 
زمینه نظرخواهی مستقیم از مشتریان خواهد بود. امروزه شبکه های اجتماعی 
نظیر اینستاگرام ابزارهای نظرسنجی مناسبی دارند بنابراین ما محدودیتی برای 

آگاهی از سلیقه های متفاوت مشتریان نخواهیم داشت. 
6. استفاده دوباره از محتوای برندمان 

اغلب محتواهای بازاریابی قدیمی در صورت به روز رسانی مناسب با اطالعات 
جدید امکان استفاده دوباره خواهند داشت. این امر هزینه بازاریابی دیجیتال را به 
شدت کاهش می دهد. نکته مهم در این شیوه استفاده از اطالعات مناسب برای 
به روز رسانی محتوای مان است. ما در حقیقت باید به دنبال شناسایی نقاط ضعف 
محتوای مان پس از گذشت زمان باشیم. به این ترتیب به روز رسانی کمپین های 

قدیمی هیچ دشواری ای نخواهد داشت. 
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چگونه فروش بیشتری در بازار کسب و کار داشته باشیم؟
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تجربیات یک فروشنده بیمه عمر )4(
فروش بیمه عمر در مهمانی

یک��ی از فرصت های عالی ب��رای بیمه کردن اف��راد مهمانی های 
رس��می و غیررس��می اس��ت. اصوال هر جایی که افراد در ش��رایط 
آرام قرار بگیرند و نگرانی و اضطراب کمتری داش��ته  باش��ند امکان 
بیش��تری برای موفقیت ش��ما وجود دارد. یک فروشنده بیمه عمر 
در هر زمان و هر مکانی می تواند به تناس��ب آن زمان و مکان بیمه 

عمر بفروشد. 
 مهمانی ها فرصت طالیی هستند. در مهمانی اوال دوستان و اقوام 
حض��ور دارند. یعنی ش��ما به جایی می روید که اغلب افراد ش��ما را 
می شناس��ند. ثانیا گاهی در مهمانی  با افراد جدیدی آشنا می شوید 
و کس��ی ش��ما را به آنها معرف��ی می کند و همی��ن مقدمه ای برای 
اعتمادس��ازی اس��ت. ثالثا افراد در مهمانی ها اغلب خوشحال و شاد 
هس��تند بنابراین ش��ما باید از این فرصت  استفاده و آنها را به بیمه 

عمر شدن ترغیب کنید. 
تجربه من در بیمه عمر کردن افراد در مهمانی ها بسیار زیاد است. 

شما در کار خود چند تا فاکتور را فراموش نکنید:  
الف: در جایی حضور پیدا کنید که افراد زیادی هستند 

ب: در جایی باشید که افراد شما را تا حدودی می شناسند 
ج: همیشه در همه جا آرام و صبور باشید 

د: هیچ گاه در مجالس و مهمانی ها رسمی برخورد نکنید 
ه: با ادبیات آن محفل و مجلس همراهی داشته باشید 

و: به بحث و گفت و گوی مجلس ورود کنید 
در ی��ک مهمانی دوس��تانه که حدود ۳۰ نفر از دوس��تان قدیم و 
جدید بودند من توانس��تم در یک ش��ب 17 نف��ر را بیمه عمر کنم. 
ش��اید باورش کمی سخت باش��د که بتوانید به صورت خصوصی و 
تک به تک در یک مجلس س��ه س��اعته 17 نفر بیمه عمر شوند، اما 
آن شب اتفاق خوبی افتاد. در میان همهمه و شلوغی ناگهان برق ها 
رفت. همه جا تاریک تاریک ش��د. میزبان بالفاصله اسباب روشنایی 
را فراهم و از جمله چند تا ش��مع را روش��ن ک��رد. یکی از مهمانان 
گفت: حاال فرصت خوبی است تا شعر گوش کنیم. دیدم همه سرها 
به طرف من برگش��ت. تقریبا دوستان با کتاب خوانی و مشاعره های 
من آش��نا بودند. گفتم یعنی ....؟ گفتند یعنی بی یعنی ما مثل بچه 
آدم اینجا می شینیم و شما برای ما مثل یه آقا معلم شعر می خونید. 
دیدم دیگه بهتر از این نمی ش��ه. تریبون مهمانی به دست من افتاد 
و الجرم اونها به خواس��ته خودشون باید ساکت و آروم به حرف های 

من گوش می کردند. 
به اقتضای مجلس ش��روع کردم به شعر خوندن. تا اینکه غزلی از 

حضرت حافظ خوندم. وقتی به این بیت رسیدم: 
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی 
 کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را 

یکی از مهمانان که من تازه اون شب با اون آشنا شده بودم رو کرد 
به من و گفت: امکان دارد درباره این بیت کمی توضیح بدهید برای 
من همیش��ه سوال است که چطور می شود هنگام تنگدستی به فکر 
عیش و مس��تی بود؟ چرا حافظ از این راز به عنوان کیمیای هستی 
یاد می کنه؟ ش��اید دیگه بهتر از این نمی شد. همه چیز آماده بود تا 
من س��خنرانی کنم. کمی درباره ساختار متناقض نمای شعر حافظ 
حرف زدم و کمی درباره اصل مهم رهایی در روانشناسی حرف زدم 
و اینکه ش��ما هر چقدر رهاتر و آزادتر باش��ید به خواس��ته تون بهتر 
می رس��ید و آرام آرام بحث را به مس��اله بیمه عمر کشاندم و اینکه 
آدمی می تواند در زمان تنگدس��تی به فکر عیش و مستی هم باشد 
مش��روط به اینکه یا حال درونش خوب باش��د یا اینکه کسی حافظ 
امنی��ت مالی و جانی او باش��د مثل بیمه عمر. منیژه خانم همس��ر 
آقای پرس��تویی گفت: ما که از شما بابت بیمه عمر خیلی ممنونیم 
هر وقت به بیمه عمر خود و آقای جوادخان پرس��تویی و بچه ها فکر 
می کنم آرام می ش��م. هیچ چیز مادی مثل بیمه نمی تونه آرامش رو 
وارد زندگی ما آدم ها بکنه. اون ش��ب انگار خدا می خواست که همه 

چیز به شکل خوبی پیش بره.
پ��س از این بحث کوتاه دوباره چند تا ش��عر از فریدون مش��یری 
و لذت ه��ای زندگی و امید و خوش��بختی خون��دم زمانی که از هم 
خداحافظ��ی می کردیم من رضایت 17 نفر را برای بیمه عمر گرفته 

بودم و طی هفته بعد به همه اونا بیمه عمر فروختم. 
این اصل را فراموش نکنید کس��انی از شما بیمه عمر می خرند که 
به شما اعتماد داشته باشند. آیا مهمانی ها فرصت خوبی برای فروش 

بیمه عمر نیست؟

رهبری
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هم��واره برخی از نکات کوچک وج��ود دارد که به علت نادیده گرفته 
ش��دن، فضای کاری را به مکانی نامناس��ب تبدیل می کند و همین امر 
باعث می ش��ود تا اش��تیاق به کار افراد با کاهش��ی ش��دید مواجه شود. 
تحت این ش��رایط تصور افراد این است که در صورت تغییر شغل خود، 
همه چیز متفاوت خواهد ش��د، با این حال واقعیت این اس��ت که حتی 
در صورت انجام این اتفاق، داس��تانی تکراری را تجربه خواهید کرد. به 
همی��ن خاطر در این مقاله قصد بی��ان مواردی را داریم که کارمندان با 
رعایت آنها در دفتر کار خود، می توانند اش��تیاق از دست رفته به کار را 
بازگردانده و س��المتی خود را حفظ کنند. در این راستا به بررسی هفت 

مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-آیا دفتر کار شما بیش از حد شلوغ و یا خلوت است؟ 

نخستین اقدامی که باید انجام دهید این است که نگاهی به دفتر کار 
خود بیندازید، شما باید به یکی از این دو پاسخ دست پیدا کنید. یا دفتر 
کار شما بیش از حد شلوغ است و یا کامال خالی است. در هر دو شرایط 
شما اش��تباه کرده اید. درواقع شما باید به نحوی چیدمان را انجام داده 
باش��ید که در کوتاه ترین زمان ممکن به وس��ایل مورد نیاز خود دست 
پیدا کنید. در این رابطه فراموش نکنید که هر فردی باید دفتر کار خود 
را شخصی س��ازی کند. درواقع تفاوتی ندارد که طرح اولیه چگونه است، 
ش��ما باید آن را مطابق نیاز خود تغییر دهید. در این رابطه جس��ت وجو 
در اینترنت و مشاهده تصاویر مختلف از دفاتر کاری، می تواند شما را به 
انتخ��اب بهترین نوع چیدمان، یاری کند. همچنین در صورتی که حتی 
اندکی صدا در دفتر کار ش��ما وجود دارد، الزم اس��ت تا از هدفون های 
عایق صدا استفاده کنید. درواقع در کنار تالش برای کاهش آلودگی های 
تصویری که می-تواند توجه ش��ما را به سمت خود جلب کند، ضروری 
است تا نس��بت به صداها نیز حساس باشید. خوشبختانه این هدفون ها 
قیمت زیادی نداش��ته و کامال کارساز هستند. همچنین توصیه می شود 

تا تنها وسایلی را نگه دارید که الزامی برای حضور آنها وجود دارد.
2-آیا تجهیزات کافی برای رعایت نکات بهداشتی را در اختیار دارید؟ 

یکی از آمارهای عجیبی که اعالم ش��ده اس��ت این است که صفحه های 
کیبورد و تلفن همراه از دستشویی ها نیز کثیف تر هستند. همین یک دلیل 
کافی اس��ت تا رعایت نکات بهداش��تی کامال ضروری باش��د. در این رابطه 
شما باید حتما یک پاک کننده و ضدعفونی کننده، دستمال و مواد شوینده 
دس��ت را در کنار خود داش��ته باش��ید. فراموش نکنید که در صورت بروز 
مریضی، شما نه تنها برای چند روز از کارها عقب خواهید افتاد، بلکه ممکن 
اس��ت به سادگی و قبل از آنکه عالئم بیماری در شما نشان داده شود، آن 
را به سایر همکاران خود نیز منتقل کنید، به همین خاطر ضروری است تا 
پیشگیری های الزم را انجام دهید. در این رابطه اگر هر روز صبح 1۰ دقیقه 

را صرف این اقدامات کنید، بدون شک بسیار خوب خواهد بود و در نهایت 
این موضوع باعث می شود تا دفتر کار شما همواره تمیز باقی بماند. نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگرچه بسیاری از شرکت ها 
فردی را مسئول این اقدام می کنند، با این حال هنگامی که حجم کار زیاد 
باشد، کیفیت آن کاهش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر نباید در این رابطه 
خود را به این اقدام رایج دلخوش کنید. همچنین وجود یک سطل آشغال 

سرپوشیده، کامال الزامی خواهد بود. 
3-آیا شرایط برای حفظ سالمتی شما مهیا است؟ 

نکته ای که بس��یاری از کارمندان نسبت به آن غافل هستند این است 
که سالمت آنها باید به صورت کامل تامین شود. این امر در حالی است 
ک��ه مواردی نظیر گردن درد و کمر درد در بین آنها کامال رایج اس��ت. 
ب��رای این موضوع ضروری اس��ت تا در ابتدا به تناس��ب صفحه مانیتور 
نسبت به سر خودتان اطمینان حاصل کرده و یک صندلی کامال راحت 
و طبی را داش��ته باش��ید. در این رابطه حتی اگر شرکت همکاری های 
الزم را انجام نداده اس��ت، توصیه می ش��ود تا خ��ود در این رابطه اقدام 
کنی��د. درواقع یک صندلی باکیفیت، عمال تا زمان بازنشس��تگی ش��ما 
کاف��ی خواهد ب��ود. همچنین در صورتی که حتی دیگ��ر فعالیت کاری 
نداش��ته باشید، در س��نین باالی خود می توانید از آن در خانه استفاده 
کنید. همچنین ضروری اس��ت تا از یک محافظ کمر استفاده کنید. این 
امر کمک می کند تا وضعیت نشس��تن ش��ما کامال مناسب باشد و فشار 
کمی بر س��تون فقرات شما وارد شود. در نهایت فراموش نکنید که شما 
باید از نشس��تن های طوالنی فاصله بگیرید. ب��ه همین خاطر یک زنگ 
هش��دار در کنار خود داش��ته باش��ید. این امر باعث می شود تا هر 4۵ 
دقیق��ه، صندل��ی را رها کرده و چند دقیقه را به تمرین های کشش��ی و 
قدم زدن اختصاص دهید. همچنین فراموش نکنید که شما باید قبل از 
احساس خستگی، استراحت کنید. این امر باعث می شود تا نیاز شما به 
اس��تراحت به مراتب کمتر باش��د. این امر در حالی است که اگر بیش از 
حد خس��ته شوید، بدون شک به زمان به مراتب بیشتری برای بازگشت 
به وضعیت اولیه خود نیاز خواهید داشت. در نهایت با پیگیری سایت ها 
و صفحات مختلف در ش��بکه های اجتماعی ک��ه ایده های خالقانه را به 
اشتراک می-گذارند، شما می توانید با کمترین هزینه، اقدامات به مراتب 

بهتری را برای حفظ سالمتی خود انجام دهید. 
4-آیا در دفتر کاری شما گل و گیاه وجود دارد؟ 

شما از رایحه چه گلی لذت می برید؟ توصیه می شود تا آن را در دفتر 
کاری خود داش��ته باش��ید. درواقع نتایج آخرین تحقیقات حاکی از آن 
اس��ت که گل و گیاهان در روحیه افراد تاثیری معجزه آس��ایی را دارد. 
خوش��بختانه برای این موضوع ش��ما به یک گلدان، کمی آب و فضایی 
مناس��ب با نیاز به نور گیاه مدنظر خود احتیاج خواهید داشت که کامال 
در دس��ترس خواهد بود، با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باش��ید این است که توصیه می-ش��ود تا در این رابطه تنوع نیز داشته 

باشید. این امر برای شما باالترین میزان نتایج را به همراه خواهد داشت. 
همچنین ش��ما باید به وضعیت نور دفتر کاری خود توجه داشته باشید. 
برای مثال اگر امکان استفاده بهتر از نور طبیعی وجود دارد، بهتر است 
تا برای آن برنامه ای داش��ته باشید. بدون شک نور کم، تاثیر بسیار بدی 
را در بر روی س��المت چش��م به همراه خواهد داشت. همچنین توصیه 
می ش��ود که حتی در صورتی که چشمان شما ضعیف نیست، از عینک 
در هنگام کار با لپ تاپ و گوش��ی هوشمند خود استفاده کنید. این امر 

باعث می شود تا سالمت چشم شما تا حد زیادی تضمین شود. 
5-آیا به وضعیت تغذیه خود توجهی دارید؟ 

بدون شک بزرگ ترین دارایی هر فرد، سالمت او است. به همین خاطر 
بس��یار مهم اس��ت که از آن حفاظت کنید. در این رابطه حتی می توان 
گفت که وضعیت تغذیه، مهم ترین بخش محس��وب می ش��ود. به همین 
خاطر شما ابدا نباید صرفا خود را به وعده ناهار، محدود کنید. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا به دنبال مواد غذایی س��الم و مغذی باشید و آن را 
در دسترس خود قرار دهید. درواقع فعالیت ذهنی باعث می شود تا نیاز 
افراد به انواع مواد غذایی افزایش یابد. در این رابطه بهتر است تا قبل از 
هرگونه خریدی، با یک مشاور تغذیه صحبت کنید. همچنین وجود یک 
قمقمه، به ش��ما کمک خواهد کرد تا بدون نیاز به ترک مداوم دفتر کار 
خود، نیاز به آب خود را تامین کنید. این موضوع از نظر مس��ائل زیست 
محیط��ی نیز تاثیرگذار خواهد بود. درواق��ع اگر بخواهید هر روز از یک 
بطری یا لیوان یک بار مصرف استفاده کنید، بدون شک حجم استفاده 
از پالس��تیک بسیار زیاد خواهد ش��د. در نهایت این امر که بیمه شدن، 
جزو اولویت های کاری ش��ما باش��د، باعث خواهد شد تا در صورت بروز 

مشکل، با هزینه های درمانی سنگینی مواجه نشوید. 
6-آیا تخته ای در دفتر کار شما وجود دارد؟ 

ب��ا توجه به این امر که برنامه روزانه ش��ما، برای فردا کاربردی ندارد، 
به همین خاطر توصیه می ش��ود تا از یک تخته برای نوشتن برنامه خود 
استفاده کنید. این امر باعث می شود تا امکان تغییر سریع آن نیز وجود 
داش��ته باش��د و دیگر چندین کاغذ مصرف نشود. در نهایت ابعاد بزرگ 
آنها کمک می کند که همواره برنامه روزانه شما یادآوری شود. به همین 

خاطر ضروری است تا در دفتر کار خود آن را داشته باشید. 
7-آیا از تکنولوژی استفاده می کنید؟ 

با اس��تفاده از تکنولوژی انجام بس��یاری از کارها بس��یار ساده خواهد 
بود. برای مثال نرم افزار اکس��ل ام��کان درج، برنامه ریزی و تهیه نمودار 
را فراه��م می آورد که باعث می ش��ود تا ش��ما بتوانید عملک��رد روزانه، 
هفتگی، ماهانه و حتی ساالنه خود را مورد ارزیابی قرار دهید. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا از تمامی تکنولوژی های سودمند استفاده کنید. 
همچنین الزم اس��ت تا صدای تلفن همراه خود را غیرفعال کنید تا در 

هنگام انجام کارها، با موردی مزاحم مواجه نباشید. 
timedoctor.com.biz30 :منبع

نکاتی که کارمندان در دفتر کاری خود باید رعایت کنند 
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 مهندس عظیمیان : رویکرد فوالد مبارکه
به الزاامات زیست محیطی، ملی و جهانی است

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت روز درختکاری مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن 
غرس یک اصله نهال در شرکت، بر اهمیت فضای سبز و نقش آن در سالمت محیط کار و محیط زیست تأکید کرد.
 وی گفت: امروزه رعایت دستــورالعمــل های زیسـت محیطـی یکــی از مهــمترین دستورالعملهای هر بنگاه 
اقتصادی و کارخانۀ تولیدی است و در واقع دیگر یک اقدام نمایشی نیست، بلکه یک الزام بسیار مهم است. این امر 
از ابتدا تاکنون در فوالد مبارکه نهفقط بهعنوان یک الزام بلکه در مقام یک مسئولیت اجتماعی خطیر ملی و همتراز 

با استانداردهای جهانی مدنظر بوده و هست.
وی با اشاره به وجود بیش از 1600 هکتار فضای سبز در فوالد مبارکه که بیش از 95 درصد آن به روش قطرهای 
آبیاری میشــود، تصریح کرد: برای حفظ و توسعۀ این میزان فضای سبز با سرمایهگذاریهای قابلتوجه و پروژههای 
متعددی که انجام شده است، تالش شده آب موردنیاز این میزان فضای سبز را از محل تصفیه و بازچرخانی پساب 
انسانی و صنعتی کارخانه و بدون هیچ برداشت آب اضافی از زایندهرود تأمین کنیم. مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح 
کرد: با توجه به اینکه در تابلوی اهداف ساالنه شرکت، رعایت دستورالعملهای زیستمحیطی یکی از ارکان و اهداف 
ثابت شــرکت است، همواره سرمایهگذاریهای قابلتوجهی برای انجام پژوهشها و اجرای پروژههای متنوعتر در این 

زمینه انجام شده و میشود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق اهداف کالن خود در حوزۀ محیطزیست و 
همگام با توسعۀ کمی و کیفی تولیدات خود، توسعه و بهروزرسانی زیرساختها و تجهیزات کنترلکنندۀ آالیندهها را 
نیز سرلوحۀ اقدامات  قرار داده است. وی با تأکید بر اینکه این شرکت بهمنظور نگهداری از فضای سبز خود که بالغبر 
50 درصد از کل سطح سایت شرکت فوالد مبارکه را دربرمیگیرد، و برای نگهداری و تعمیرات سیستمهای دفع و 
کنترل آالیندۀ ساالنه رقمی بالغبر 50 میلیارد تومان هزینه صرف کرده است، گفت: نصب و راهاندازی سیستمهای 
پایش آنالین بر روی کلیۀ خروجیهای شرکت فوالد مبارکه در بخش دودکشها و تصفیهخانهها اکنون رقمی بالغبر 
20 میلیارد تومان ارزشگذاری شده است. این شرکت هماکنون طرحهای احداث دریاچۀ سوم ذخیره پساب همراه با 

نصب سیستم تصفیۀ تکمیلی پساب شهری را با هزینهای بالغبر 60 میلیارد تومان در دست اقدام دارد.
عالوه براین احداث ســیلوهای ذخیرۀ ریزدانه مواد معدنی و رفع برخی از اشکاالت در راهبری سیستمهای دفع 
آالینده را باهدف بهبود شاخصهای زیستمحیطی خود با هزینهای بالغبر 30 میلیارد تومان پیشبینی و در دستور 
کار داشته اســت.طرحهای فرآوری سرباره بهعنوان محصول جانبی فرایند تولید و با هدف ایجاد ارزشافزوده برای 
محصوالت شــرکت یکی دیگر از اقداماتی اســت که با کمک مراکز علمی و پژوهشی کشور با هزینهای بالغبر 10 
میلیارد تومان در دســت اقدام اســت. این شرکت با مشارکت شرکتهای مهندسی داخلی فرایند فروش و صادرات 

سرباره را نیز به موازات فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود در این زمینه دنبال کرده است.

به منظور پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا؛
2 میلیارد تومان وسایل بهداشتی و مواد ضد عفونی میان مددجویان 

بوشهری توزیع می شود
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از اختصاص 2 میلیارد تومان جهت 
تهیه و توزیع وسایل بهداشتی و مواد ضدعفونی در جهت پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا برای مددجویان تحت 
حمایت این نهاد طی روزه های آینده خبر داد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته 
امداد اســتان بوشهر در جمع خبرنگاران به تدابیر اتخاذ شده در این نهاد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اشاره 
کرد و گفت: برای موفقیت در این کار همه ما تابع سیاست ها و برنامه های ابالغی از سوی وزارت بهداشت و ستاد 
ملی مبارزه با کرونا هستیم. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه از اختصاص 2 میلیارد تومان برای تهیه 
و توزیع پک های بهداشــتی و مواد ضدعفونی کنند میان مددجویان سراسر استان خبر داد و افزود:  این پک های  
بهداشتی شــامل مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش، ژل شستشو و سایر مواد ضد عفونی کننده بهداشتی 
است که با هدف پیشگیری از شیوع کرونا ویروس توزیع می شود. لطفی هدف از این اقدام را رعایت هر چه بیشتر 
بهداشــت فردی و موارد پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: این اقالم بهداشتی از روزهای آینده به دو شکل کاال و نقد 

میان مددجویان توزیع می شود.
وی با تاکید بر لزوم تامین سالمت مددجویان در کنار تامین نیازهای معیشتی آنها گفت: آموزش های پیشگیری از 
کرونا برای جامعه هدف کمیته امداد ارائه می شود. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: کمک های 
خیرین را برای افزایش کیفیت سالمت و زندگی و نیز تهیه اقالم بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، ژل شستشو و 

مواد ضد عفونی کننده ضروری است.
لطفی یاد آور شد: همچنین تمامی ادارات این استان نسبت به گندزدایی ساختمان های اداری  اقدام نمودند و 

آموزش های الزم به کارکنان جهت پیشگیری از ابتال به این ویروس داده شده است.
وی گفت: مددجویان می توانند با ورود به ســایت الکترونیکی e.emdad.ir نسبت به ثبت درخواست خود در 
موضوعات مطرح شده به صورت غیرحضوری اقدام کنند،  ضمنا 26 خدمت از طریق این سامانه قابل دریافت است.

 آمادگی امور حمل و نقل برای استمرار مقابله با کرونا 
در برق منطقه ای خوزستان

اهواز – شــبنم قجاوند: مدیر امور حمل و نقل شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان از آمادگی ماشــین آالت ایــن امور برای 
ضد عفونی کردن مســتمر مراکز و ساختمان های اداری شرکت 
خبر داد. امیر مهمان پذیر گفت: این امور در پی شــیوع ویروس 
کرونــا خود را برای مقابله با آن آماده کرده و همه ماشــین آالت 
و تجهیــزات که در اختیار دارد را بــرای ضد عفونی کردن نقاط 
مختلف شــرکت در حالت آماده باش قرار داده است. وی با بیان 
اینکه کلیه خودروهای استیجاری و واحدهای اداری امور حمل و 
نقل ضد عفونی شده است؛ افزود: تاکنون ساختمان شهدای برق، ساختمان های پنج طبقه و چهار طبقه واحد برق، 
ساختمان معاونت بهره برداری و انبارهای گلستان ضد عفونی شده است. مدیر امور حمل و نقل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان تصریح کرد: برنامه ریزی جهت ضد عفونی کردن مراکز اداری و اتاق های فرمان نواحی شرق و غرب 

اهواز انجام شده و به زودی عملیاتی می شود.
مهمان پذیر اضافه کرد: در کنار اقدامات ضد عفونی کردن بخش های مختلف شرکت، تامین و ارسال دستگاه ها 
و ماشین آالت مورد نیاز واحدهای شرکت نیز در حال انجام است و وقفه ای در خدمات رسانی صورت نگرفته است.

 تامین اقالم مورد نیاز مقابله با کرونا ویروس
توسط اعضای اتاق بازرگانی اصفهان

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: بر اساس تفاهم نامه اتاق بازرگانی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعاالن 
اقتصادی عضو اتاق اقدام به تولید اقالم بهداشتی موردنیاز برای جلوگیری از شیوع و مقابله با ویروس کرونا نموده اند.  
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رییس اتاق بازرگانی اصفهان در بازدید ازشرکت دانش بنیان بهیار 
صنعت سپاهان گفت:واحدهای تولیدی در شرایط کنونی با تمام توان آماده  تامین نیاز جامعه به ماسک و مواد ضد 

عفونی هستند.
مسعود گلشیرازی با اشاره به فعالیت کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا  در اتاق بازرگانی اصفهان تصریح 
کرد:بر اساس تفاهم نامه امضا شده با دانشگاه علوم پزشکی، اقالم مورد نیاز مراکز درمانی به همت فعاالن اقتصادی 

تولید و در اختیار این مراکز قرار می گیرد.
مجتبی کاروان،  نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت:اتاق 
بازرگانی با هدف متمرکز شدن فعالیت های مسوولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی، کمپین خشت به خشت تا  
بهشت  را سازمان دهی نمود که این کمپین در گام نخست کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان و در گام 

دوم کمیته مقابله با شیوع ویروس کرونا را تشکیل داده است.
وی افزود:کمیته مشترک مقابله با شیوع ویروس کرونا در اتاق بازرگانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

تشکیل و یکی  از  محورهای همکاری تامین نیازهای درمانی دانشگاه برای مقابله با ویروس کرونا است.
نوید نجاتبخش، مدیرعامل شرکت بهیار صنعت سپاهان نیز گفت:این واحد در راستای عمل به مسوولیت اجتماعی 

ماشین آالت مورد نیاز تولید ماسک را طی یک هفته  طراحی و به بهره برداری رسانده است.
وی تصریح کرد: این خط تولیدی قادر به تولید روزانه بیش از 60 هزار ماسک بوده در حالیکه امکان در اختیار 

قرار دادن این  فناوری به  واحدهای تولیدی نیز وجود دارد.  
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اخبار

ساری - دهقان : عباس رجبی شــهردار ساری با اشاره به 
فعالیت های شهرداری که در همان ابتدای شیوع ویروس کرونا 
در ساری نســبت به جلوگیری از انتشــار آن گام های موثری 
برداشــته است، گفت: باید بســیج همگانی، رفتارهای مشترک 
برای پیشــگیری و اقدامات واحد برای مقابله با شــیوع ویروس 
کرونا انجام شود و مردم بیشتر مراقبت های الزم را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی و امور بین 
الملل شــهرداری ساری، عباس رجبی شــهردار مرکز مازندران 
اظهار داشــت: برای شهرداری ســاری حفظ سالمت شهروندان 
اهمیــت باالیــی دارد و از ایــن رو باآمادگی بیشــتر، اقدامات 
گســترده تری را جهت جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا انجام 
خواهیم داد. رجبی افزود: باید بسیج همگانی، رفتارهای مشترک 
برای پیشــگیری و اقدامات واحد برای مقابله با شــیوع ویروس 

کرونا انجام شود و شهروندان مراقبت های الزم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه برای جمع آوری پسماندهای شهری مشکلی 
وجود ندارد و گزارشی مبنی بر اینکه روند فعلی جمع آوری زباله 
در شــهر باعث ترویج و شــیوع ویروس کرونا شود، اعالم نشده 
اســت، ادامه داد: شهروندان باید زباله های خود را در زمان مقرر 
خارج از منازل قرار دهند و نســبت به رعایت موارد بهداشــتی 
حســاس تر از قبــل عمل کنند. شــهردار ســاری تصریح کرد: 
کارکنان خدوم شهرداری با تمرکز بر ارائه خدمت به شهروندان 
و یاری رســاندن به آنها در کنار پزشــکان و پرستاران در خط 

مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفتند و با تالش شبانه روزی 
،اقدامات ویژه نظافتی و بهداشــتی را در سطح شهر آغاز کردند 
و تمامــی تیم های اجرایی و عملیاتی به منظور مقابله با ویروس 
کرونا وارد مرحله پاکســازی اماکن عمومــی در مرکز مازندران 
شدند. رجبی گفت: میادین، فروشگاه های پرتردد، ایستگاه های 
اتوبوس و تاکسی، سرویس های عمومی و مبلمان شهری تا عبور 
بحران به صورت روزانه ضدعفونی می شــوند و بازارهای هفتگی 
برای قطع چرخه انتقال ویروس کرونا تعطیل شده و با همکاری 
ســازمان های پســماند و فرهنگی اجتماعی محلول ضد عفونی 
کننده بصورت رایگان در بین شــهروندان توزیع شــده اســت. 
وی افزود: شــهرداری های مناطق و کلیه ســازمان های تابعه 
شــهرداری موظفند در جهت جلوگیری از شــیوع این ویروس 

برنامــه ریزی کرده و اقدام نمایند کــه با تالش و تدبیر فعالیت 
های موثری نیز تاکنون داشته اند.

نگاه متفاوت به نوروز 99؛ افزایش بهداشت روان جامعه
شهردار ســاری با بیان اینکه فضاســازی های الزم در حوزه 
شهری برای استقبال از بهار در حال انجام است، گفت زیباسازی 
و پیرایش شــهری انجام می شود، اما امســال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در کشور نگاهی متفاوت به برنامه های نوروز داریم.

 وی افزود: مدیریت شهری مصمم است حس امید به زندگی 
را در مردم تقویت کند تا شرایط مقابله با شیوع ویروس با نشاط 

اجتماعی و بهداشت روانی بیشتر از پیش فراهم شود.
شــهردار مرکز مازندران گفت: تــالش می کنیم ضمن انجام 
مراقبت های ویژه، افزایش نظافت شهر، ضدعفونی کردن و اعالم 
هشــدارهای مورد نیاز، از استرس شــهروندان بکاهیم و با امید 

آفرینی ، به مقابله با شیوع این ویروس بپردازیم.
رجبی  رسالت شهرداری را  ارائه خدمت به شهروندان عنوان 
کرد و اظهار داشت: به یاری خداوند متعال و با همکاری کارکنان 
مجموعه شــهرداری و سازمان های تابعه و ایثار جامعه پزشکی 
، پرســتاران و کادر درمان از این دوران گذار به ســالمت عبور 
خواهیم کرد اما در عین حال اطالع رسانی دقیق و آگاهی بخشی 
درســت از یک ســو و ترویج روحیه امید و همیاری و پرهیز از 
نگرانی های بی دلیل، کمک چشمگیری به همه ما در حل مساله 

است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با تاکید بر تشکیل 
ســتادی در شــهرداری در خصوص مقابله بــا کرونا گفت: 10 
کمیته این ســتاد در حوزه های مختلف فعال شدند تا خدشه ای 

به روند خدمت رسانی به مردم ایجاد نشود.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری قم، دکتر ســیدمرتضی 
سقائیان نژاد در حاشیه بازدید از ناوگان ضدعفونی شهر، با بیان 
اینکه برای برقراری روند عادی در شــهر می بایســت به روح و 
جسم شــهر همزمان برســیم، اظهار کرد: قم خاستگاه انقالب 
اســالمی است و تاب آوری و اســتقامت قم برای همه الگو بوده 
اســت و امروز این شــهر در حالت فوق العــاده و اضطراری قرار 
گرفته اســت. وی بــا تاکید بر اینکه در شــرایط اضطراری باید 
برنامه ریزی ویژه ای صورت گیرد گفــت: ویروس کرونا در تمام 
جهان و همه ی شــهرهای کشور و شــهر قم هم حمله ور شده 
و تمام اقشــار درگیر این بیماری هســتند. شهردار قم با تاکید 
بر اینکه همچون دوران دفــاع مقدس باید همه به نوبه خود به 
وظیفــه عمل کنند تصریح کرد: ما باید بــا این ویروس زندگی 
کــرده و ضمن مقابله با آن نشــاط اجتماعــی را حفظ کنیم و 
امید به زندگــی را تقویت کنیم. وی با تقدیــر از پیش قراوالن 
مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: همه ی ما می بایســت رعایت 
شــرایط خاصی که در شهر برقرار شده انجام دهیم و پیشگیری 
مهم ترین اصل اســت. دکتر سقائیان نژاد دفاع از هویت قم را در 
شرایط فعلی ضروری عنوان کرد و با اشاره به برخی بی مهری ها 
نسبت به شــهر قم گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و 
همدیگر را تقویت کنیم تــا بتوانیم جبهه خود را در حوزه های 

مختلف حفظ کرده و به وظیفه عمل کنیم.
وی با تاکید بر تشــکیل ســتادی در شــهرداری در خصوص 

مقابله با کرونا گفت: 10 کمیته این ستاد در حوزه های مختلف 
فعال شــدند تا خدشــه ای به روند خدمت رسانی به مردم ایجاد 
نشود. شــهردار قم حفظ شادابی و نظافت شــهر را مورد توجه 
قرار داد و افزود: مدیریت پســماند در این شرایط شیوع ویروس 
بسیار مهم است در عین اینکه در ایام پایانی سال شاهد افزایش 
چشمگیر تولید پســماند هستیم مدیریت پسماندهای عفونی و 
انتقال به موقع پســماند شهر به درســتی در حال انجام است و 
مدیریت پسماند در شــهر قم دقیقا مطابق دستورالعمل ابالغی 
انجام می شــود. وی با بیان اینکه شــهرداری فراموش نکرده که 
در نزدیکی ســال جدید قرار داریم و باید شور و نشاط و تازگی 
به شــهر تزریق شــود افزود: ما فراموش نکردیم که ماه اسفند 
است و نزدیک بهار هســتیم به همین خاطر شاهد رنگ آمیزی 
گســترده جداول، توسعه فضای سبز، گل آرایی و درختکاری در 

سطح شهر هستیم.
دکتر ســقائیان نژاد با اذعــان به اینکه بــرای دانش آموزان و 
خانواده ها نیز برنامه هایی پیش بینی شــده تــا در منازل اوقات 

فراغت پر شــود گفت: سازمان میادین میوه و تره بار نیز با توجه 
به لزوم تامیــن اقالم مورد نیاز مردم فعال بوده و خدمات کافی 
ارائه می کند. وی با اشاره به ضدعفونی مستمر ناوگان تاکسیرانی 
و اتوبوسرانی بیان کرد: نقاط مختلف شهر، ایستگاه های اتوبوس، 
بوســتان ها، سرویس های بهداشــتی و امکانات عمومی مستمر 

ضدعفونی می شود.
شــهردار قم با تاکید بر افزایش تردد شهروندان به آرامستان 
بهشــت معصومه)س( بیان کرد: در عین رعایت نکات بهداشتی، 
رعایت مسائل شرعی در دستور کار سازمان آرامستان ها است و 

شرایط کافی فراهم شده تا خدمات الزم ارائه شود.
وی گسترش خدمات الکترونیک شهرداری را مورد توجه قرار 
داد و افزود: تالش کردیم این خدمات به گونه ای توسعه یابد که 

مردم کارهای خود را بدون مراجعه به شهرداری انجام دهند.
شــهردار قم با اذعان به اینکه با امیــد و همدلی و همکاری 
می توان این بحران را ریشــه کن کرد گفت: قم ایســتاده است 
همچنان که هویت قم در ایستادگی و تاب آوری بوده امید است 
این هویت به دیگر شــهرها نیز منتقل شده و این مشکل از سر 
کشور دور شود. وی با تاکید بر اینکه کارگران شهرداری سربازان 
گمنام مقابله با کرونا هســتند افزود: این ســربازان گمنام شبی 
نیست که شهر را نظافت نکنند و از فضای سبز نگهداری نکنند 
تا صبح که مردم بیدار می شــوند شــهر پاکیزه و شاداب باشد و 
تالش شده در حد امکان امکانات حفاظتی برای آنها تامین شود.
دکتر ســقائیان نژاد تصریح کرد: برای غســال ها نیز با وجود 
اینکه لباس های حفاظتی هزینه ســنگینی داشــت دســتورات 
الزم داده شــده تا تهیه شــود تا هیچ خطری آنهــا را در روند 

خدمت رسانی به مردم تهدید نکند.

تبریز - ماهان فالح: همزمان بــا هفته منابع طبیعی 
ضمن تبــادل تفاهم نامــه، با حضور سرپرســت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان و رئیس مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، مراسم 
درختکاری در محوطه مرکز تحقیقات خسروشاه برگزار شد.  
احمد بایبوردی در حاشــیه تبادل تفاهم نامه خاطرنشان 
کرد: در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
آذربایجان شــرقی، بخش جنگل و مرتع یکی از بخش های 
قدیمی و تاثیر گذار است که همکاران محقق و پیشکسوت 

در آن بخش مشغول خدمت هستند. 
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
آذربایجان شــرقی ادامــه داد: در این روز که منابع طبیعی، 
آموزش، پژوهش و ترویج نامگذاری شده است ما باید شاهد 
ارتباطات و همکاریهای بیشتر و تاثیرگذار بین مرکز و منابع 

طبیعی استان باشیم که امیدواریم اثرات مثبتی داشته باشد 
و همه همکاران ما عالقمند به همکاری هستند و در سالهای 
گذشــته نیز طرح های مشــترکی در بخش منابع طبیعی 

و آبخیزداری انجام شــده اســت.  سرپرست اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی گفت: به اعتقاد 
بنده بازوی علمی مجموعه وزارت جهاد کشــاورزی سازمان 
تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی است و در استانها هم 
مرکز تحقیقــات این وظیفه مهم را بر عهــده دارد.  رحیم 
مهردادی افزود: به توانایی ها و پتانســیل هایی که در مرکز 
تحقیقات وجود دارد اعتقاد دارم و در گذشــته همکاریهای 
خوبی بین این دو اداره صورت گرفته و نتیجه بهتری حاصل 
شده است.   وی با بیان این مطلب که هر چیزی، بار علمی 
و فنی داشــته باشد مشکل ساز نمی شــود، افزود: براساس 
توافقنامه جدید این همکاری پررنگ شــده و ســعی بر این 
خواهد بود که نیازهای تحقیقاتی عالوه بر سازمان جنگلها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور بصورت اســتانی از طریق مرکز 

تحقیقات انجام و نتایج حاصله مورد بهره برداری قرار گیرد.

شهردار ساری تاکید کرد:

توجه ویژه به حفظ سالمت شهروندان اولویت فعالیت های شهرداری

مهندس عظیمیان : رویکرد فوالد مبارکه به الزاامات زیست محیطی، ملی و جهانی است

تداوم و استمرار اقدامات مقابله با شیوع کرونا در کنار روند عادی انجام امور شهری

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی:

مرکز تحقیقات بازوی علمی جهاد کشاورزی است

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
تصریح کرد: ســالمت و ایمنی کارکنان در اولویت کار اســت و 
توجه ویژه به ایــن امر چرخش مته حفاری در مناطق عملیاتی 
این شرکت را شتاب می بخشد. مهندس سید عبداله موسوی در 
هیجدهمین جلسه کمیته مدیریت شرایط اضطراری با محوریت 
کرونا ویروس افزود: تالش مدیران و مســئوالن این شــرکت در 
نگاه اول رعایت دســتورالعمل های ســازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت معطوف به حفظ ســالمت کارکنان و افزایش سطح 
خدمات بهداشتی به منظور پیشــگیری از شیوع این بیماری و 
مقابله با آن اســت. وی ادامه داد: ضمــن تاکید مجدد بر لزوم 
بکارگیری نکات بهداشت فردی و عمومی در محیط کار، تالش 
مضاعف برای پاســخگویی به نیازهــای صنعت نفت در انجام به 
موقع عملیات حفاری چاه های نفت و گاز و ارایه خدمات جانبی 

صنعت حفاری در راستای حفظ و نگهداشت تولید می باشد.
موســوی با اشاره به نقش این شرکت در فرآیند  تولید نفت و 
گاز، گفت: کار بر روی دکل های حفاری بی وقفه اســتمرار دارد 
کما اینکه در دوران هشــت ســال دفاع مقدس لحظه ای تولید 
نفت متوقف نشــد  و در شــرایط امروز هم کارکنان سختکوش 

این شرکت با توجه جدی به رعایت مسائل و دستورالعمل های 
بهداشتی در سالمت و صالبت کامل، انجام وظایف ذاتی خود را 

با جّدیت و پشتکار مثال زدنی دنبال می کنند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران  اظهار کرد: دستگاه های 
حفاری و اردوگاه های پشــتیبانی در مناطق عملیاتی ســال ها 
اســت که به درمانگاه، پزشک، تکنیســین و تجهیزات پزشکی 
مجهز می باشــند که با شــیوع ویروس کرونا نسبت به تقویت 
و تامیــن نیازهای مناطق عملیاتی از نظر امکانات بهداشــتی و 

درمانی و انجام  تســت های غربالگری و  اطمینان از ســالمت 
عمومی کارکنــان به هنگام ورود و خروج از محیط کار مبادرت 
مــی گردد. وی ضمن تاکید بر رعایــت فرهنگ خود مراقبتی و 
اهتمام بر اولویت دادن به دســتورالعمل های بهداشت و درمان 
صنعت نفت و کشــوری افزود: مدیران ســتادی و عملیاتی می 
بایســت با راهبری حوزه های تحت مسئولیت خود به گونه ای 
برنامــه ریزی نمایند تا ضمن اجتنــاب از تجمعات غیر ضروری 
با بکارگیری حداقل نیروها نســبت به انجام وظایف ســازمانی 
اقدام نمایند. در این جلســه که معاونــان مدیرعامل، مدیران و 
روسای ستادی و عملیاتی شرکت حضور داشتند معاون بهداشت 
طب صنعتی بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز ضمن تشریح 
بیمــاری کرونا درباره راه های انتقال، روش های پیشــگیری از 
شیوع این ویروس و اقدام های مقابله با آن توضیحاتی ارایه داد.
دکتر سید حسن موسوی با اشــاره به اقدامات به عمل آمده  
از سوی ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت و به تبع آن 
بهداشــت و درمان صنعت نفت  اهواز بر رعایت نکات بهداشت 
فــردی و عمومی تاکید و خود مراقبتی را در کنترل و مهار این 

بیماری بسیار موثر دانست.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد:

چرخش مته حفاری در سایه سالمت و ایمنی کارکنان
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بنابر تحقیقات به عمل آمده در کش��ور، هم اکنون در میان لیست های 
مش��اغل پردرآمد کشور بیش��ترین تعداد را مش��اغل خدماتی به خود 
اختص��اص داده اند؛ این در حالی اس��ت که هم اکنون مش��اغل تولیدی 

نسبت به دو دهه قبل با روندی نزولی روبه روست.
به گزارش گروه تحقیق، تفس��یر و پژوهش های خبری ایرنا، مش��اغل 
کم و بیش عمری مش��خص دارند که در جریان تحوالت کار و ش��غل، 
دچار تغییر و تحول بس��یاری می شوند. در دورانی که همه چیز در حال 
تغییر س��ریع و روزافزون است؛ برخی از مشاغل به دلیل عدم کارکرد و 
ب��ه عبارتی نبود تقاضا برای آن یا به ط��ور کل از بین می روند یا اینکه 
تغییر ش��کل داده و کیفی تر می شوند. از طرف دیگر با ظهور روبات ها و 
کامپیوترهایی با قدرت پردازش باال، بسیاری از مشاغل یدی و خدماتی 
به آنها س��پرده می ش��ود. کارگ��ران کارخانه ها با روبات ه��ای صنعتی، 
نیروهای خدماتی با روبات های نظافتچی، منشی  های پاسخگوی تلفن با 
سامانه  های پاسخگوی هوشمند آنالین، فروشندگان بلیت با کیوسک  ها 
یا س��امانه  های صدور بلیت، معلمان با سامانه  های چندرسانه  ای آموزش 
الکترونیکی و یا جراحان با روبات های هوشمند جراح جایگزین می شوند.

مشاغل در گذشته، حال و آینده
مش��اغل در گذش��ته بیش��تر به صورت موروث��ی و خانوادگی بود به 
گون��ه ای که ش��غل و هویت اجتماع��ی در هم تنیده ش��ده بودند و نام 
خانوادگی افراد غالبا براس��اس پیشه خانوادگی آنها مشخص می شد که 
این موضوع بعد از شکل گیری نظام ثبت احوال کشور اتفاق افتاد. از این 
رو این هویت چندان س��یال نبود که به س��ادگی دستخوش تغییر شود 
و اغلب چند نس��ل هم عهده دار پیشه و ش��غل سلف خود بودند، با این 
رویکرد پایداری و ثبات یکی از مهم ترین خصوصیات مش��اغل گذش��ته 
بود و افراد ش��اغل در این نوع مش��اغل، به نوعی ضمانت شغلی داشتند 
که به دلیل این پایداری مس��ئله تغییر شغل هم کمتر مطرح بود. اما به 
گواه کارشناسان بسیاری از مشاغِل امروز و حتی آینده ناپایدار هستند، 
چراکه پیشرفت ها و تحوالت سریع اجتماعی و تکنولوژیکی باعث حذف 
یا تغییر س��ریع ماهیت مش��اغل آینده ش��ده و میزان وابستگی مشاغل 

در آین��ده به کامپیوتره��ا و روبات ها افزایش زیادی پیدا خواهد کرد که 
این ابزارهای نوین در تمامی مش��اغل آینده به طور گس��ترده و فراگیر 

استفاده خواهند شد.
از آنجا که مشاغل آینده، دانش بنیان و عقالنیت  محور هستند، زنجیره  
این مش��اغل را هم دانشگاه  ها، س��ازمان های کوچک و متوسط تشکیل 
می  دهن��د. به طوری ک��ه جامعه در آینده تولیدکنن��ده  و مصرف کننده  
مش��اغل سازمان  های کوچک و متوس��ط بوده و دانشگاه  ها تامین کننده  
دان��ش موردنی��از آن خواهند ب��ود و بدین ترتیب مش��اغلی که در این 

زنجیره قرار نگیرند در سال های پیش رو حذف خواهند شد.
جامعه  اطالعاتی و مشاغل در آینده

جه��ان بعد از دهه   8۰ میالدی وارد الگ��وی تکنواقتصادی متکی بر 
جامع��ه  اطالعاتی ش��د. این جامعه  اطالعاتی ش��امل جریان  ها، روابط و 
فناوری هایی اس��ت که مبتن��ی بر دانش اطالعاتی هس��تند. در جامعه  
اطالعات��ی دو اتفاق عمده در اقتصاد توجه دانش��منداِن این حوزه را به 
خ��ود جل��ب کرد؛ اول پیدایی کس��ب و کار تازه که عمدت��ا بر دانش و 
اطالعات متکی بودند و به طور انفجاری با کمترین س��رمایه  گذاری و با 
پایین ترین هزینه، باالترین درآمد و بیش��ترین فایده را عاید خود کردند 
و در نتیج��ه، به یکباره جایگاه واالی��ی در میان دو بخش اصلی اقتصاد 
یعنی کشاورزی و صنعت دست یافتند. دومین اتفاق اقتصادی در حوزه  
ب��ازارکار رخ داد و حاک��ی از ای��ن بود که به طور روزافزون بر مش��اغل 
حرفه  ای تخصصی افزوده شد؛ مشاغلی که در مقایسه با مشاغل متعارف 
و معمول به سطوح باالتری از دانش و توانایی کار با اطالعات نیاز دارند. 
به جز دو اتفاق مذکور، باید به مجموعه  تحوالتی اشاره کرد که در حوزه  
فناوری به طور کل��ی و فناوری اطالعاتی و ارتباطی روی داد؛ تحوالتی 
که نه تنها به خودی خود منشأ تحوالت اجتماعی گسترده  کوتاه مدت و 
بلندمدت شد، بلکه زمینه را برای وقوع دو اتفاق مذکور نیز فراهم آورد.

خدمات، بااهمیت تر از سایر بخش ها
توجه بیشتر به برخی فعالیت های خدماتی با توجه به توان کارآفرینی 
آنها امروزه اهمیتی بیش از پیش یافته اس��ت. یکی از چالش های عمده 

موثر بر آینده  کار، تغییر در روند اقتصاد از تولید به خدمات و یا اقتصاد 
دانش محور اس��ت. این نگرش جدید اقتصادی باعث کاهش در راندمان 
تولید و گس��تردگی بخش خدمات شده اس��ت، چراکه دانش به عنوان 

زیربنای اقتصاد قرار می گیرد.
در دوران پ��س از جن��گ دوم جهانی رش��د بخش ه��ای خدماتی در 
سراسر جهان به  عنوان بس��تر توزیِع درآمد و ایجاد اشتغال مورد توجه 
جدی قرار گرفته اس��ت. در جهان کنونی اهمیت بخش خدمات و بازار 
جهانی آن به حدی اس��ت که کشورهای توسعه یافته حجم فزاینده  ای از 
فعالیت  ه��ای تجاری خود را به آن اختصاص داده اند؛ به طوری که در این 
کش��ورها طی دو دهه  اخیر بیش��ترین تحول نه در بخش صنعت، بلکه 
در بخش خدمات رخ داده و این در حالی اس��ت که  در کش��ور ما رشد 
این بخش ها محدود مانده اس��ت. به  عن��وان مثال می  توان گفت به  جز 
بخ��ش حمل و نقل، فناوری اطالعات و توزیع در دیگر فعالیت های این 
بخش مانند صنعت گردشگری و... دیگر بخش ها با بن  بست رشد مواجه 
بوده است. از آنجا که فناوری به کار گرفته شده در این فعالیت ها عمدتاً 
متکی به کاربر است و در نتیجه کمتر در معرض رقابت و منسوخ  شدن 

هستند، گسترش آنها یکی از مهمترین راه های ایجاد اشتغال است.
طب��ق پیش  بینی ها، مش��اغل خدمات��ی بر پایه فناوری و مش��اوره ای 
بیشترین سهم را از بازار کار خواهند داشت و تقاضا برای دانش خدمات 
وی��ژه و مهارت هایی مثل مش��اوره ب��رای  مالکیت معنوی یا مش��اوره 
مدیری��ت اس��تراتژیک افزایش می یابن��د. این عوامل هم��راه با افزایش 
تقاض��ا ب��رای خدمات مالی به دلیل تعداد باالی کارکنان مس��تقل و به 
دلیل طوالنی ش��دن سن بازنشستگی نیز باعث پراهمیت تر شدن بخش 

خدمات خواهد شد.
زنانه شدن کار در آینده

روند دیگری که آینده  مش��اغل را ش��کل خواهد داد، مش��ارکت زنان 
در نیروی کار اس��ت، به طوری که به گواه بس��یاری از کارشناسان این 
عرصه مشارکت زنان در نیروی کار به عنوان یکی از بزرگترین تغییرات 
اجتماعی در ۵۰ س��ال گذشته به ش��مار می آید. ورود میلیون ها زن در 

سراس��ر دنیا به نیروی کار در باال بردن رشد اقتصادی تأثیراتی به همراه 
داشته است. مشارکت زنان همچنین باعث گسترده  شدن پیشرفت های 
اقتصادی ش��ده است. طبق نظر کانجی و سن مقررات  زدایی  از بازارهای 
کار، متالشی ش��دن روند تولید، صنعت زدای��ی و افزایش بخش خدمات  
از اصلی ترین عواملی اس��ت که در پی زنانه  ش��دن نیرو و بازار کار وجود 
دارن��د. اگرچ��ه زنان- درحالی که زنان کمی بی��ش از نیمی از جهان را 
شکل می دهند- هنوز با مشارکت در نیروی کار از نابرابری ها در مسائل 
جنسی رنج می برند، اما مشارکت اقتصادی آنها بسیار کمتر از پتانسیل 
آنهاس��ت. زنان به عهده -گرفتن کارهای بدون م��زد را ادامه می  دهند 
و با بررس��ی پرداختی ها به زنان مش��خص می شود که آنها بخش اعظم 

بخش های غیررسمی و فقیر هستند.
حاصل اصالحات اجتماعی و سیاس��ی در سراس��ر جهان، برابرسازی 
فرصت بین زنان و مردان اس��ت؛  برابر کردن فرصت ها برای زنان باعث 
افزایش مشارکت زنان در بازار کار به اندازه مردان خواهد شد. به طوری 
ک��ه تولید خال��ص داخلی را 1۲درصد در ایتالیا، 19درصد در اس��پانیا، 
1۶درصد در ژاپن،9درصد در آمریکا، 8درصد فرانس��ه و آلمان افزایش 
خواه��د داد. همچنین طبق محاس��بات البورگ-ویت��ک افزایش تعداد 
کارکنان زن به اندازه  کارکنان مرد باعث رشد ۳4درصدی تولید خالص 
داخلی در یونان می  شود. این ارقام نشاندهنده  درآمد بالقوه از دست رفته 
اس��ت که در بازارهای جدید مهار خواهند شد. به عالوه در جوامعی که 
سالخوردگی به سرعت در حال افزایش است، زیاد شدن مشارکت زنان 

در نیروی کار می تواند تأثیر کمبود نیروی کار را کاهش دهد.
میزان مش��ارکِت باالی زنان در نیروی  کار با در نظر  گرفتن س��طوح 
باالت��ر تحصیلی آنه��ا، در ایجاد نی��روی کار با مهارت ه��ای عالی تأثیر 
بس��زایی می  گذارد. تا زمانی که زنان پیوس��تن به صفوف نیرو های کار 
را ادام��ه دهند،  مقررات بازار کار و قوانین بخش های خصوصی نیازمند 
اصالحند تا از این طریق زنان بیشتری وارد بازار کار شوند؛ زیرا کارکنان 
زن به عنوان بخش بنیادی در رشد و ثبات برابری در اقتصاد کشورهای 

توسعه  یافته و در حال توسعه محسوب می شوند.

آینده مشاغل در گذر زمان
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این امر بس��یار طبیعی اس��ت که هر فردی بخواه��د بهترین کارمند 
ش��رکت خود باشد، با این حال عدم آگاهی در این زمینه باعث می شود 
ت��ا افراد اقداماتی را انجام دهند که با باالترین نتایج همراه نخواهد بود. 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که به دست آوردن 
عنوان بهترین کارمند، حتی زمینه کار در شرکت های به مراتب بزرگ تر 
را نی��ز فراه��م خواهد کرد. به همین خاطر حتی اگ��ر موقعیت فعلی را 
دوس��ت ندارید، انجام ای��ن اقدام کامال ضروری خواه��د بود. همچنین 
فراموش نکنید که ش��ما تنها با رعایت یک یا چند نکته، قادر نخواهید 
بود تا به این عنوان دست پیدا کنید. به همین خاطر در این مقاله قصد 
معرفی اقداماتی را دارم که قرار گرفتن ش��ما در عنوان نخس��ت در بین 
تمام��ی کارمندان ش��رکت را تضمین خواهد کرد. در همین راس��تا به 

بررسی 14 مورد منتخب خواهم پرداخت. 
1-مهارت های شغلی خود را یاد بگیرید 

این امر که زمانی را صرف فرا گرفتن درس��ت مهارت های شغلی خود 
نمایید، باعث می-شود تا در مقایسه با سایر کارمندان در جایگاه باالتری 
قرار گرفته و امکان پیش��رفت باالتری را داشته باشید. این امر حتی در 
زمینه انجام بهتر و س��ریع تر اقدامات ش��ما نیز تاثیرگ��ذار خواهد بود. 
درواق��ع افرادی که مهارت کافی را دارند، فش��ار کمتری را نیز متحمل 
می شوند. برای مثال یک راننده حرفه ای حتی در بدترین شرایط جاده، 
با آس��ودگی و راحتی کافی به کار خود ادامه می دهد. این امر در حالی 
است که برای یک فرد غیرحرفه ای این امر بسیار سخت و خسته کننده 
خواهد بود. خوشبختانه امروزه روش های یادگیری بسیار متنوع شده و 

هر فردی می تواند در این رابطه با هزینه ای مناسب اقدام نماید. 
2-سخت کوش باشید 

ب��رای قرار گرفتن در جایگاهی باالتر از همکاران خود، الزم اس��ت تا 
بیش��تر از آنها تالش نمایید، با این حال فراموش نکنید که این امر باید 
در بهترین شرایط ممکن انجام شود. در غیر این صورت با مشکلی جدی 
مواجه خواهید شد. برای این هدف ضروری است تا از زمان خود بهترین 
استفاده را داشته باشید. به همین خاطر الزم است تا زمان های بیکاری 
و استراحت خود را به حداقل برسانید. در نهایت فراموش نکنید که شما 
باید داوطلب هرگونه اقدام بیش��تر باش��ید. این امر بدون شک در ذهن 
مدیر ش��رکت ماندگار خواهد ش��د. درواقع شما در دفتر کاری خود، در 
معرض دید مدیر شرکت قرار نخواهید داشت، با این حال زمان حضور و 
خروج از شرکت بدون شک کنترل خواهد شد. به همین خاطر ضروری 
است تا اولین نفر در هنگام ورود و آخرین نفر در هنگام خروج باشید. 

3-رفتاری حرفه ای داشته باشید 
ای��ن بخش به نحوه رفتار ش��ما و واکنش به ش��رایط مختلف اش��اره 
دارد. به همین خاطر ضروری اس��ت ت��ا در تالش برای ارائه یک الگوی 
ش��خصیتی مناسب باش��ید. در واقع هیچ دلیلی وجود ندارد که شما در 
محل کار، خ��ود حقیقی تان را به نمایش بگذارید. درواقع حتی مدیران 
در محل کار با زمانی که در کنار دوستان و خانواده خود هستند تفاوت-
های��ی را دارن��د. به همین خاطر در تالش برای ایجاد ش��خصیت کاری 
مناسبی برای خود باشید. در این رابطه توجه به مدیر و نحوه رفتار سایر 
کارمندان نمونه شرکت های دیگر در کنار مطالعه مداوم شما را به همه 

آنچه که باید انجام شود، می رساند. 
4-نگرش مثبت داشته باشید 

این امر بس��یار مهم اس��ت که ش��ما از نگرش��ی مثبت حتی نسبت 
ب��ه اتفاقات س��خت برخوردار باش��ید. ای��ن امر نه تنها در روحیه ش��ما 
تاثیرخواهد داش��ت، باعث می ش��ود ت��ا روند رو به رش��د خود را حفظ 

نمایید، بلکه جوی مناس��ب را در ش��رکت نیز به وجود خواهد آورد که 
بدون شک در نظر مدیر شرکت پنهان نخواهد ماند. نکته ای که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که تمامی مدیران نسبت به افرادی که 
در تالش برای بهتر ش��دن هس��تند، توجه ویژه ای را پیدا خواهند کرد. 

به همین خاطر نباید تصور کنید که در این مسیر تنها خواهید بود. 
5-خالقیت داشته باشید 

در بس��یاری از ش��رایط اگ��ر بخواهید ب��ر طبق قوانین رفت��ار کنید، 
محدودیت رش��د بس��یار پایین را خواهید داشت. به همین خاطر بسیار 
مهم است که در کار خود خالقیت باالیی را داشته باشید. در این رابطه 
توجه به اقدامات و خالقیت های انجام ش��ده از سوی سایر افراد و تالش 
برای دید همه جانبه، در این رابطه به ش��ما کمک خواهد کرد. این امر 
باعث خواهد ش��د تا به یک باره پیش��رفتی را تجربه کنید که به مراتب 
بیشتر از حد تصورات خواهد بود، با این حال این امر بسیار طبیعی است 
که خالقیت های اولیه شما چندان موفقیت آمیز و تاثیرگذار نباشد. علت 
این امر به این خاطر است که شما در تالش برای ایجاد تفکر خالق در 
خود هس��تید که این امر زمان بر خواهد بود. به همین خاطر الزم است 

تا در این رابطه صبر کافی را داشته باشید. 
6-کار تیمی را اولویت اول خود بدانید 

تص��ور غلط بس��یاری از افراد این اس��ت که کار تیم��ی به معنای آن 
خواهد بود که ش��ما باید همه چیز را تنها ب��رای خود بخواهید. درواقع 
رسیدن به موفقیت ابدا به این معنا نبوده و شما باید در زمینه کار تیمی 
فوق العاده باش��ید. درواقع رسیدن به جایگاه نخس��ت، بدون در اختیار 
داشتن همکارانی خوب و در قالب یک کار تیمی به دست نخواهد آمد. 
به همین خاطر ضروری اس��ت تا نگرش خود را نس��بت به این مس��ئله 
تغیی��ر داده و موفقیت را برای تمامی اف��راد تیم خود بخواهید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا سرعت رشد ش��ما نیز افزایش پیدا کند. در نهایت 
فرام��وش نکنید که ش��ما باید به اهداف خود، در کنار اهداف ش��رکت 

دست پیدا کنید. 
7-مدیر خود را بشناسید 

بس��یاری از مدیران رفتارهای خاصی را دارن��د که در صورت آگاهی 
نسبت به آنها می-توانید رفتار خود را به نحوی تغییر دهید  که رضایت 
کافی را به همراه داشته باشد. در این رابطه فراموش نکنید که حتی در 
بهترین حالت ممکن نیز نمی توان با رئیس شرکت به مانند یک دوست 
رفتار کرد. این امر اش��تباهی اس��ت که بس��یاری از افراد آن را توصیه 
می کنن��د. با این حال آگاهی ش��ما کامال س��ودمند خواهد بود. در این 
رابطه سوال کردن از کارمندان باسابقه شرکت و یادداشت کردن تمامی 
رفتارهای مدیر و تحلیل درس��ت آنها باعث می ش��ود تا به این خواسته 

خود دست پیدا کنید. 
8-انتقاد سازنده انجام دهید 

تعریف ها تنها باعث خواهد ش��د تا ش��ما به ف��ردی چاپلوس تبدیل 
ش��وید. این سیاس��ت در جهان ام��روز نیز دیگر نتیج��ه ای را به همراه 
نخواهد داشت. به همین خاطر ضروری است تا درست عکس این قضیه 
رفتار کنید، با این حال توجه داش��ته باش��ید که انتقاد شما باید کامال 
س��ازنده، همراه با توصیه و با لحنی درس��ت باش��د. در غیر این صورت 
ممکن اس��ت حتی زمینه اخراج ش��ما را فراهم آورد. در این رابطه بهتر 

است تا از مدیر خود شرایط یک انتقاد سازنده را سوال نمایید. 
9-ارتباطات خود را بهبود بخشید 

آی��ا ش��ما فردی هس��تید ک��ه در ص��ورت نظرس��نجی، ب��ه عنوان 
محبوب ترین و بهترین کارمند ش��رکت انتخاب خواهد شد؟ در صورتی 
که چنین تصوری ندارید ضروری اس��ت تا ب��ه دنبال بهبود روابط خود 
با س��ایر کارمندان باش��ید. همچنین فراموش نکنید که شما باید دایره 
روابط مشخصی را داشته باشید. برای مثال اگرچه مهم است که با همه 

کارمندان ارتباط خوبی را ایجاد نمایید، با این حال دوستان شما را تنها 
افرادی باید تش��کیل دهند که به رش��د و بهتر ش��دن شما کمک کرده 
و روحیه بخش هس��تند. درواقع در رابطه با اهمیت دوس��ت و تاثیر آنها 
می توان س��اعت ها صحبت کرد و توصیه می شود تا مقاالت، سخنرانی ها 

و کتاب های مرتبط با این موضوع را مورد مطالعه قرار دهید. 
10-از فرصت های خود برای یادگیری مهارت های جدید استفاده 

نمایید 
این امر که شما از زمان خود چگونه استفاده می کنید، نشان می دهد 
که در زندگی خود چه فردی هس��تید. این امر یک جمله بس��یار مهم 
محس��وب می ش��ود و مرز میان افراد موفق و شکس��ت خورده را تعیین 
می کن��د. همانطور که در بخش های قبل نیز عنوان ش��د، ش��ما باید به 
دنبال تکمیل و بهبود مهارت های مرتبط با حوزه کاری خود باش��ید، با 
این حال این امر به عنوان پایان کار نبوده و ش��ما می توانید مهارت های 
جدیدی را نیز فرا گیرید که مستقیما با حرفه شما سروکار ندارد. برای 
مثال ممکن اس��ت شما یک بخش خاص باشید. تحت این شرایط شما 
ب��ا یادگیری مهارت های بخش های دیگر که امنیت به مراتب باالتری را 
دارند، می توانید ارتقای ش��غلی مناسبی را داشته باشید. فراموش نکنید 
که در نگاه مدی��ران، تمامی کارمندان از یک درج��ه اهمیت برخوردار 
نب��وده و قرار گرفت��ن در رده های باالتر، ش��انس موفقیت ش��ما را نیز 

افزایش خواهد داد. 
11-کمک رسان باشید 

اقداماتی که در ش��رایط س��خت انجام ش��ده باش��د، نه تنه��ا در نظر 
کارمندان، بلکه از ذهن مدیر شرکت نیز پاک نخواهد شد. در این رابطه 
ضروری است تا روحیه کمک کردن به دیگران را در خود تقویت کنید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا ش��انس موفقیت شما افزایشی چشمگیر را 
پی��دا کند. ب��رای این موضوع با نگاهی به وضعیت حال حاضر ش��رکت 
خود، می توانید با انواع مشکالت موجود مواجه شوید که در صورت رفع 

حتی یک مورد آنها، پیشرفتی فراتر از حد تصور را پیدا خواهید کرد. 
12-از شایعات دوری کنید 

این امر که به ش��ایعات پیرامون یکی از همکاران خود دامن بزنید، باعث 
خواهد شد تا جوی سنگین و سمی در شرکت ایجاد شود. فراموش نکنید 
که با این اقدام ش��ما، همواره فضا ب��رای تالفی مهیا خواهد بود. همچنین 
مدیران شرکت ها نیز همواره اقدامات و روابط کارمندان را زیر نظر دارند و 
حتی ممکن اس��ت برخی از کارمندان شرکت، خبررسان آنها باشند. تحت 
این شرایط اعالم نام شما به عنوان یکی از عوامل جو ایجادشده، بدون شک 
از ذهن ها پاک نخواهد شد. درواقع ایجاد یک اعتبار برای خود بسیار سخت 
خواهد بود. با این حال خراب کردن آن کامال س��اده اس��ت. در این رابطه 
فراموش نکنید که شما باید کامال نسبت به این اتفاقات بی تفاوت بوده و در 

صورت امکان برای رفع آنها تالش نمایید. 
13-داوطلب پروژه های جدید باشید 

در ش��رکت ان��واع پروژه ها وج��ود دارد که به عل��ت صرفه جویی در 
هزینه ه��ا اولویت این اس��ت که با هزینه ای کم انجام ش��وند. به همین 
خاطر بس��یاری از کارمندان تمایلی ب��ه حضور در این طرح ها ندارند، با 
این حال شما باید داوطلب این اقدامات باشید. این مسئله نه تنها باعث 
کس��ب تجربیاتی جدید خواهد شد، بلکه باعث می شود تا در نظر مدیر 
ش��رکت کارمندی نمونه باشید. در نهایت این امر بستری برای آشنایی 
ش��ما با مدیران و اف��راد جدید را فراهم خواهد کرد ک��ه خود می تواند 
فرصت های ش��غلی به مراتب بهتری را به همراه داشته باشد. به همین 

خاطر ضروری است تا آینده نگری داشته باشید. 
14-عملکرد سایر کارمندان را مورد بررسی قرار داده و مربی 

تازه واردها باشید 
در نهای��ت ضروری اس��ت تا از عملکرد س��ایر کارمن��دان و اقدامات 

انجام ش��ده از س��وی آنها آگاهی کافی را داش��ته باش��ید. ای��ن امر در 
تصمیم گیری های آتی ش��ما تاثیرگذار خواهد ب��ود. درواقع نباید تصور 
کنید که بهترین بودن تنها خواس��ته ش��ما محسوب می شود. همچنین 
در صورتی که داوطلبانه به کارمندان جدید ش��رکت کمک نمایید تا به 
هماهنگی الزم دست پیدا کنند، بدون شک مدیر شرکت را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. درواقع این اقدام شما را به ارتباط بیشتر با مدیر شرکت 

سوق می دهد که بدون شک مهم خواهد بود. 
wehirepeople.com :منبع

چگونه به بهترین کارمند شرکت خود تبدیل شویم

به قلم: رندال هنسن کارآفرین 
مترجم: امیر آل علی

شنبه
24 اسفند 1398

شماره 1511



بازاریابی همراه با کارت پستال های جذاب

استفاده از کارت پستال در حوزه بازاریابی اندکی عجیب به نظر می رسد. اغلب ما عادت به استفاده از این محصوالت 
در زمینه زندگی ش��خصی داریم بنابراین مش��اهده کارت پس��تال هایی زیبا از س��وی برندها تعجب برانگیز خواهد بود. 
امروزه اغلب برندها در زمینه تعامل با مشتریان در تالش برای استفاده از آخرین دستاوردهای موجود هستند. در این 
میان اس��تفاده از کارت پستال فناوری تازه ای محسوب نمی ش��ود. همین امر موجب تاثیرگذاری بیشتر آن شده است. 
وقتی مش��تریان انتظار اقدامی مشخص از سوی برندها را ندارند، استفاده از آن به عنوان فرصتی طالیی وسوسه کننده 
خواهد بود.  امروزه تمام برندها در تالش برای ایجاد رابطه ای عمیق با مش��تریان هس��تند. به این ترتیب اس��تفاده از 
کارت پس��تا ل های شخصی سازی شده اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. بدون تردید استفاده از کارت پستال در زمینه 
بازاریابی نیازمند مهارت و اطالع از نکات اساس��ی آن، مانند هر الگوی بازاریابی، اس��ت. در ادامه ما برخی از نکات مهم 

در این حوزه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. انتخاب قالب مناسب

انتخ��اب قالب مناس��ب برای کارت  پس��تال نقش مهمی در موفقیت برندها دارد. ما در اینج��ا با رابطه میان برندها و 
مشتریان مواجه هستیم، بنابراین قالب کارت پستال باید کامال حرفه ای باشد. بدون تردید ما کارت پستال های متفاوتی 
برای مشتریان و دوستان مان انتخاب می کنیم. اشتباه برخی از برندها انتخاب قالب های بسیار دوستانه در زمینه ایجاد 
صمیمیت بیش از حد با مش��تریان اس��ت. ما در ابتدای راه باید کامال با احتیاط اقدام به تعامل با مخاطب هدف کنیم. 
در غیر این صورت رابطه مناسبی با مشتریان نخواهیم داشت.  استفاده از کارت پستال برای توسعه کسب و کار به طور 
معمول جزو وظایف تیم های بازاریابی است بنابراین باید در تمام مراحل تهیه قالب از توصیه های تیم بازاریابی استفاده 
کنیم. مشتریان با مشاهده قالب کارت پستال ما اطالعات بسیار زیادی دریافت خواهند کرد. اگر کارت پستال ما دارای 
قالبی بیش از اندازه ش��لوغ باش��د، به احتمال زیاد نظر مخاطب هدف را جلب نخواهد کرد. همچنین استفاده از لوگو و 
نام شرکت در گوشه کارت پستال ایده مناسبی خواهد بود. برخی از برندها در این زمینه عملکرد مناسبی ندارند. به این 
ترتیب لوگوی آنها در عمل تمام بخش  کارت پستال را اشغال می کند.  یکی از نکات مهم در زمینه انتخاب قالب برای 
کارت پستال توجه به هدف مان از ارسالش است. به این ترتیب شاید استفاده از قالب های رنگی در تمام موارد مناسب 
نباشد. به عنوان مثال، اگر شما در حوزه مطبوعات فعالیت دارید، شاید ارسال کارت پستالی با قالب سیاه و سفید برای 
نمایش گذشته روزنامه ها ایده مناسبی به نظر برسد، با این حساب ما هیچ قالب از پیش تعیین شده ای نخواهیم داشت. 

2. شخصی سازی تعامل با مخاطب هدف
گاهی اوقات برندها به جای اس��تفاده از کارت پس��تال های واقعی به س��راغ طراحی نمونه هایی برای بازاریابی ایمیلی 
می روند. این امر ش��امل طراحی کارت پس��تال و ارس��ال آن در قالب ایمیل برای مخاطب هدف است. مزیت این شیوه 
کاهش هزینه بازاریابی شرکت )به طور مشخص هزینه چاپ کارت ها( خواهد بود. شخصی سازی قالب های کارت پستال 
ب��رای جلب نظر مخاطب هدف اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از برندها هنوز ه��م از قالب های رایگان و رایج برای 
کارت پستال های ش��ان اس��تفاده می کنند. به این ترتیب مخاطب هدف در نگاه نخس��ت عالقه ای به مشاهده جزییات 
بیشتر کارت پستال موردنظر نشان نخواهد داد.  شخصی سازی کارت پستال فقط شامل درج نام مخاطب هدف بر روی 
بخش هایی از کارت نیست. برند ما در صورت آگاهی از جزییات خرید مشتریان باید اشاره ای به آن در متن کارت پستال 
نیز داشته باشد. برخی از ایده های جالب برای ارسال کارت پستال شامل تبریک روز تولید یا حتی سایر مناسبت هایی 
که از آن اطالع داریم، مانند سالگرد ازدواج یا تولد فرزندان، است.  برخی از برندها در زمینه طراحی کارت پستال برای 
کمپین های بازاریابی دارای مهارت باالیی هستند. به این ترتیب آنها در طول زمان بدل به مشاورهای ماهر این حوزه 
بازاریابی می ش��وند. اگر برند ش��ما در زمینه شخصی سازی کارت پستال ها با مشکل مواجه است، استفاده از توصیه های 

چنین برندهای منطقی خواهد بود. 
3. ارائه کوپن و برگه های تخفیف

کارت پستال ها همیشه نقش هدیه هایی جذاب و موقتی برای مشتریان را ندارد. گاهی اوقات برندها از کارت پستال به 
عنوان بلیت یا کوپن مش��تریان استفاده می کنند. این امر کارت پستال موردنظر را بدل به هدیه ای ویژه برای مشتریان 
خواهد کرد. وقتی پای بهره مندی از تخفیف در میان باشد، مشتریان انگیزه بیشتری برای مطالعه متن مندرج بر روی 
کارت پستال خواهند داشت. این امر فرصت مناسبی در اختیار برندها برای بیان نکات مهم به مخاطب هدف می دهد. 
بهترین کمپین های بازاریابی در زمینه استفاده از کارت پستال ها شامل ایده ای برای ترغیب مخاطب هدف به سوی 
عمل��ی خاص اس��ت. به عنوان مثال، دعوت مش��تریان به خری��د از برند و ارائه تخفیف در صورت خرید کارت پس��تال 
مناسب خواهد بود. برخی از برندها در صورت عضویت خریدارها در باشگاه مشتریان اقدام به ارسال کارت پستال برای 
آنها می کنند. این کارت پس��تال ها همراه با کد تخفیف برای چند خرید بعدی مش��تریان است. به این ترتیب نخستین 
کارت پس��تال یک برند برای مخاطب هدف منحصر به فرد خواهد ش��د. چنین تجربه هایی همیش��ه در ذهن مخاطب 

هدف باقی می ماند. 
4. استفاده از محتوای مهم

هنگامی که ش��ما از کارت پس��تال در قالب ایمیل استفاده می کنید، استفاده از محتوای مهم در هر بار ارسال ایمیل 
برای مخاطب هدف ضروری خواهد بود. این امر همیش��ه ش��امل افزودن محتوای متنی به کارت پس��تال نیست. گاهی 
اوقات یک تصویر جذاب نیز تاثیرگذاری بس��یار باالیی بر روی مخاطب هدف دارد. نکته مهم در این میان اس��تفاده از 
تصاویر مختلف برای هر گروه از مش��تریان با س��لیقه متفاوت است. به این ترتیب شانس ما برای تاثیرگذاری بیشتر بر 
روی مشتریان افزایش خواهد یافت. نکته مهم در اینجا استفاده از محتوای جذاب و چشم نواز برای جلب نظر مخاطب 
هدف خواهد بود.  گاهی اوقات برخی از برندها در زمینه اس��تفاده محتوایی مش��خص برای جلب نظر مخاطب درست 
مانند رقبای ش��ان عمل می کنند. چنین امری انگیزه مش��تریان برای مش��اهده محتوای موردنظر را به ش��دت کاهش 
می دهد. ما باید به گونه ای متفاوت از رقبای مان عمل کنیم. در غیر این صورت به س��رقت ایده های آنها متهم خواهیم 
ش��د.  تولید محتوای مهم برای اس��تفاده در کارت پستال ها همیشه ترکیبی از سلیقه مشتریان و ایده های خالقانه برند 
است بنابراین اندکی بلندپروازی در این زمینه هیچ مشکلی برای برندها ایجاد نخواهد کرد. اگر به برخی از کمپین های 
موفق در زمینه اس��تفاده از کارت پس��تال نگاهی بیندازید، تمام آنها در زمینه تعامل با مخاطب هدف از ایده های تازه و 

منحصر به فرد استفاده کرد ه اند بنابراین ما نیز باید همین الگو را به کار بگیریم. 
5. ارزیابی نتایج

هم��گام با افزایش تالش برای اس��تفاده از کارت پس��تال ها در زمین��ه بازاریابی بحث ارزیابی نتای��ج نیز اهمیت پیدا 
می کن��د. تم��ام برندها در زمینه بازاریابی باید به طور مداوم نتیجه تالش های ش��ان را مورد ارزیابی قرار دهند. در غیر 
این صورت نتیجه ای بهتر از شکست در انتظار آنها نخواهد بود. وقتی ما نتیجه تالش های بازاریابی مان را مورد بررسی 
ق��رار می دهی��م، امکان بهبود عملکرد از طریق رفع نقاط ضعف فراهم می ش��ود. برندهای بزرگ همیش��ه کمپین های 
گذشته شان را مورد ارزیابی قرار می دهند. به همین دلیل نیز کیفیت کمپین های آنها به طور مداوم ارتقا پیدا می کند. 
بدون تردید حوزه بازاریابی در طول سال های اخیر شاهد ظهور تکنیک های تازه ای بوده است. استفاده از کارت پستال 
نی��ز یکی از همین نوآوری ها در زمینه بازاریابی اس��ت. موفقیت در این حوزه به دلی��ل توجه اندک برندها محتمل به 
نظر می رسد. توجه به نکات مورد بحث در این مقاله شانس برندها برای موفقیت هرچه بیشتر را افزایش خواهد داد. 
noobpreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   شنبه   24 اسفند 1398    شماره 1511   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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

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

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

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

اگر بخواهید از الگوی خود در زندگی برای کس��ب موفقیت نام 
ببری��د چه فردی را انتخاب خواهید کرد؟ اگرچه تعداد افراد موفق 
جه��ان زیاد اس��ت، با این حال بهترین گزینه فردی اس��ت که در 
کن��ار موفقیت عظیم ش��غلی در زمینه زندگی ش��خصی خود نیز 
کامال موفق ظاهر ش��ده باش��د. در این رابطه بی��ل گیتس گزینه 
کامال مناس��بی محس��وب می ش��ود. وی رکورددار قرار گرفتن در 
جای��گاه ثروتمندترین ف��رد جهان بوده و زندگی ش��خصی کامال 
موفقی نیز دارد. همچنین وی یکی از بزرگ ترین نیکوکاران جهان 
محسوب می شود و اعالم کرده است که پس از مرگ تمامی ثروت 
او به خیریه اهدا خواهد ش��د. ای��ن موضوع به خوبی اخالق مداری 
این مرد را نش��ان می دهد. به همین خاطر توصیه های او می تواند 
کامال تاثیرگذار بوده و هر فردی را متحول سازد. قبل از پرداختن 
ب��ه توصیه ه��ای او، بد نیس��ت تا نگاه��ی به زندگینام��ه این فرد 

تکرارنشدنی بیندازیم. 
بیل گیتس ۶4 ساله متولد ۲8 اکتبر 19۵۵ شهر سیاتل آمریکا 
اس��ت. وی از دانش��گاه هاروارد در رش��ته حقوق انص��راف داد تا 
ش��رکت خود را با پل آلن تاسیس کند. وی دو سال پس از عرضه 
نخس��تین سری ویندوز در سن ۳1 سالگی به جوان ترین میلیاردر 
 Internet جهان تبدیل شد. همچنین در سال 19۵۵ با مرورگر
Explorer تبدیل به ثروتمندترین فرد جهان ش��د. در نهایت وی 
در سال 1994 با یکی از کارمندان خود به نام ملیندا فرنچ ازدواج 
کرد. وی بنیاد خیریه خود را در سال ۲۰۰۰ به همراه همسر خود 
تاسیس کرد. از سال ۲۰11 انجمنی را به همراهی دوست قدیمی 
خود وارن بافت تاس��یس کرد که در آن اف��راد ثروتمند را ترغیب 
می کنن��د که بیش��تر دارایی خ��ود را قبل یا بع��د از مرگ به امور 
خیری��ه اختصاص دهند. اختصاص مبالغ س��نگین برای تحقیقات 
توسعه ای و مبارزه با بیماری ها از دیگر اقدامات بشردوستانه آقای 
گیتس محس��وب می-ش��ود. با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، در 

ادامه به بررسی پنج توصیه منتخب خواهیم پرداخت. 
1-مطالعه داشته باشید 

در رابط��ه با اهمی��ت مطالعه می توان س��اعت ها، روزها و حتی 
ماه ها صحبت ک��رد. درواقع تنها منبع هر فردی برای پیش��رفت، 
مطالعه کردن محس��وب می-شود. با این حال این امر را تنها برای 
موفقیت کاری نباید تصور کرد. علت این امر به این خاطر است که 
حتی برای تبدیل شدن به یک انسان واقعی، شما ناگزیر به مطالعه 

م��داوم خواهید بود. در این رابطه بس��یار طبیعی اس��ت که عمر 
انس��ان برای مطالعه تمامی کتاب های نوش��ته شده کافی نخواهد 
ب��ود. به همین خاطر آقای گیتس تالش کرده اس��ت تا به صورت 
مداوم کتاب هایی را که مورد توجه جدی او قرار گرفته اس��ت، به 
دیگ��ران معرف��ی کرده و در این رابطه به افراد مختلف از سراس��ر 
جه��ان کمکی را کرده باش��د. به عقیده او ب��رای خرید کتاب، ابدا 
نبای��د به صرفه جویی فکر کنید. علت این امر به خاطر این اس��ت 
که دستاورد شما از این اقدام، به مراتب باالتر از هزینه ای خواهید 
بود که صرف آن خواهید کرد. جالب اس��ت بدانید که وی تاکنون 
دو کتاب  را نیز به رشته تحریر درآورده است. در نهایت اگر عادت 
مطالع��ه مداوم را در خ��ود ایجاد کنید، هی��چ گاه در این رابطه با 
کمبود زمان مواجه نخواهید ش��د. درواقع برای فردی که بخواهد، 
همواره راهکاری وجود خواهد دش��ت. ب��رای مثال گوش دادن به 
کتاب صوتی، یکی از این راهکارها محسوب می شود، با این حال به 
صورت کلی با انتخاب یک سبک زندگی درست و عدم اعتیاد پیدا 
کردن به ش��بکه های اجتماعی، بعید اس��ت که به قدری با کمبود 
زمان مواجه شوید که فضا برای کتاب خواندن وجود نداشته باشد.

2-ازدواج را مهم ترین تصمیم زندگی خود بدانید 
آقای گیتس همواره از نقش همس��ر خ��ود در موفقیت-های به 
دس��ت آمده صحبت کرده و حضور او را یک امتیاز ویژه و بهترین 
تصمیم زندگ��ی خود می داند. درواقع به عقیده او اگر افراد ازدواج 
نادرس��تی داشته باشند، رس��یدن به موفقیت بسیار سخت خواهد 
ش��د. این امر در حالی اس��ت که اگر همسر ش��ما فردی قدرتمند 
با جهان بینی مش��ترک باش��د، بدون ش��ک بخش بزرگی از مسیر 
موفقیت را پیموده اید. درواقع آرامش داش��تن در زندگی شخصی، 
باعث می شود تا امکان تمرکز بر روی هر کاری وجود داشته باشد. 
در این رابطه ذکر این نکته ضروری اس��ت که خانم گیتس، مدیر 
اجرایی سابق مایکروسافت بوده است. وی از جمله مشوقین اصلی 
بیل گیتس در زمینه پروژه های بشردوستانه نیز محسوب می شود. 
در نهایت توصیه آقای گیتس این اس��ت که باالترین میزان دقت 
عمل را نسبت به ازدواج داشته باشید. این امر حتی اگر به اقدامی 

زمان بر نیز تبدیل شود، بدون شک ارزش خواهد داشت. 
3-از تربیت فرزندان خود غافل نشوید 

بن��ا بر گفته اطرافیان آق��ای گیتس، وی توجه وی��ژه-ای را به 
آموزش س��ه فرزند خود داش��ته و اعالم کرده اس��ت که آنها باید 
هدف خ��ود در زندگی را پیدا کنند. درواق��ع اگرچه پس از مرگ 
آق��ای گیتس تنها بخش��ی از ثروت افس��انه ای او نصیب فرزندان 
خواهد ش��د، با این حال وی تالش کرده اس��ت تا فرزندان مسیر 

خ��ود در زندگ��ی را پیدا کرده و مادیات هدف اصلی آنها نباش��د. 
همچنین س��نت نیکوکاری، به حدی برای آقای گیتس مهم است 
ک��ه اعالم کرده فرزندان باید بخش��ی از ماهیانه خود را صرف این 
اقدام کنند. در نهایت انتخاب یک شیوه متفاوت آموزشی در کنار 
توج��ه به یاددهی اص��ول اخالقی و مهارت ه��ای زندگی، از دیگر 
اقدامات مهم بیل گیتس محس��وب می ش��ود. درواقع به عقیده او 
اگر نخواهید زم��ان کافی را برای فرزندان خود بگذارید، ابدا نباید 

به فکر فرزندآوری باشید. 
4-بی  محابا ریسک نکنید 

اگرچه همواره گفته می ش��ود که الزمه موفقیت، ریسک کردن 
اس��ت، با این حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که این اق��دام باید برطبق دالیل درس��تی باش��د. درواقع 
موقعیت ها برای این اقدام بی پایان بوده و الزم اس��ت تا نس��بت به 
درس��ت بودن اقدام خود به خوبی فکر کرده باش��ید. در این رابطه 
تحلیل آمارها، مشورت با سایرین و... باید شما را در نهایت به چند 
دلیل قانع کننده برساند. این امر باعث خواهد شد تا ریسک شما با 
خطر بس��یار پایینی همراه باشد. برای مثال قبل از ترک دانشگاه، 
آقای گیتس تمامی جنبه های مسیر خود را مورد ارزیابی قرار داد 
تا نس��بت به درس��تی اقدام خود اطمینان حاصل کرده و موقعیت 
فعلی خود را به خاطر یک تصور اولیه از دس��ت ندهد. نتیجه این 
اقدام س��نجیده او، رسیدن به موفقیتی است که فراتر از حد تصور 

محسوب می شود. 
5-سخت کوش باشید چراکه هیچ جادویی وجود ندارد 

این امر بس��یار عجیب اس��ت که اف��رادی می خواهند یک ش��به 
به موفقیتی دس��ت پیدا کنند که سایرین س��ال ها برای آن زحمت 
کش��یده اند. اگرچه انس��ان تمایل به راحتی دارد، با این حال ش��ما 
برای تبدیل ش��دن به یک فرد موفق باید آن را کنار بگذارید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا موفقیتی درست و برای طوالنی مدت را داشته 
باش��ید. برای مثال در ابتدای تاسیس شرکت، آقای گیتس به خاطر 
صرفه جویی در هزینه ها مجبور بود تا به جای 1۰ نفر کار کند که این 
امر به معنای فعالیتی شبانه روزی و کنار گذاشتن بسیاری از تفریحات 
بود. درواقع اگر تحمل اعمال فش��ار بر روی خود را ندارید، بهتر است 
تا تبدیل ش��دن به فردی موفق و ثروتمن��د را فراموش کنید. درواقع 
هیچ فرمولی به جز تالش کردن درس��ت برای رسیدن به خواسته ها 
وجود ندارد. در این رابطه فراموش نکنید که شما باید همواره اطمینان 
داشته باشید که زحمات شما در مسیری درست در حال انجام است. 

در غیر این صورت تنها با خستگی مواجه خواهید شد. 
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5 توصیه بیل گیتس برای موفق بودن 
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